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Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antago-
nista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista 
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden 
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6  ** A FEV1 24 órás szignifi káns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben 
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta 
184/22 µg vs. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** 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). Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb 
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós 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) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). 
▼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.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-ELL-03-2020-V01-AD-#19636 ▪ A dokumentum készítésének időpontja: 2020.03.11. ▪ Érvényessége: 2022.03.11.

Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta 
fejlesztése az INNOVIVA-val közösen valósult meg.

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2020 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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uszonöt év 

még akkor 

is nagy idő, 

ha nem pontosan any-

nyi. Amikor egy külföldi 

minta alapján elkezdtük, 

akkor az Amega Fórum 

még csak egynapos ren-

dezvény volt Pécsett (az első években „Aszt-

ma és Allergia Nap” címmel futott), majd lett 

belőle kétnapos rendezvény három helyszínen 

(Pécsett, Debrecenben és Budapesten), jelen-

leg pedig egy 30 napon át elérhető tovább-

képzés a világhálón. 72 résztvevővel kezdtük, 

ebből két év alatt 300 lett, aztán 600 résztve-

vőnél új helyszíneket nyitottunk, és akkoriban 

az éves résztvevői létszám – a három hely-

színen összesen – éveken át 1000 fölött volt. 

Az első online rendezvényünkön, ami 2020 

októberében zajlott, majd 30 napon át elér-

hető volt, több mint 400 résztvevő több mint 

27000-szer lépett be az online konferencia 

különböző oldalaira. Ez már egy másik nagy-

ságrend. Az online konferenciákon elhangzott 

előadások közül választottunk ki ötöt, és jelen-

tetjük meg ebben a lapszámban. A QR-kódot 

beolvasva az előadások okostelefonon is meg-

tekinthetők. 

dr. Rónai Zoltán
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Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antago-
nista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista 
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden 
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6  ** A FEV1 24 órás szignifi káns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben 
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta 
184/22 µg vs. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** 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). Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb 
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós 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) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
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Támogatott indikációk:

Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
finanszírozási 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 finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 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;  ;  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: 2020. február 14. • RAIR2459/02.20

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

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 7 993 Ft 6 994 Ft 999 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 729 Ft 1 198 Ft

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján
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indenekelőtt köszönöm a szervezőknek a lehetőséget, hogy előadóként részt vehet-
tem az első és most a huszonötödik pécsi Amega Fórumon is. 25 év nem kis idő. Kö-
szönöm a sorsnak is, hogy lehetővé tette ezt, és ennyi év után összefoglalhatom a szá-

momra legfontosabb eseményeket az asztma elmúlt 25 évéből. Ami igaz volt akkor is, és igaz ma 
is, az az, hogy az asztma egy heterogén betegség, mely általában a légutak krónikus gyulladásával 
jár, jellemzője a légúti áramlás változó mértékű beszűkülése, a hosszú távú kezelés célja pedig a jó 
tüneti kontroll és a betegség következményeinek minimalizálása. De az idők változnak, így változ-
tak az asztmával kapcsolatos lehetőségeink is. 

M
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VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT 25 ÉVRE

Asztma – akkor és most
Dr. Uhereczky Gábor
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Az AsztmA gyógyszerei

1989-ben két inhalációs kortikoszteroidunk 
(iCs) volt, a beklometazon és a budezonid. Volt 
két gyors hatású, önmagában adható inhalációs 
béta-agonistánk, amiből 2020-ra csak egy ma-
radt, és már megvolt az első inhalációs hosszú 
hatású béta-2 agonista (LABA) hörgőtágítónk 
is. 1999-ben jelent meg az első kombinált 
(iCs+LABA) inhalációs készítmény, a flutikazon 
és szalmeterol kombinációja. 2020-ban viszont 
már több iCs, több LABA és több kombi van, 
a hosszú hatású muszkarinerg antagonista 
asztmában is használható kiegészítő kezelés-
ként, és még más is, amiről szó lesz majd. A 
rohamoldás pedig szalbutamollal és iCs-sel 
együtt történik. meglett az első anti-ige, az 
omalizumab, és további monoklonális anti-
test-terápiák egész sora jelent meg, a biológiai 
terápiák: anti-iL5, anti-iL13 és anti-iL4 .

inhALáCiós eszKözöK

Fejlődtek az inhalációs eszközök is, bár olyan 
inhalációs eszköz, ami az „ideális” eszköz min-
den kritériumának megfelelne, és különösen 
annak, hogy ellenőrizhető legyen a használat 
gyakorisága és időpontja, még nem áll rendel-
kezésünkre. továbbra is fel tudjuk sorolni az 
„ideális” eszköz kritériumait, de ugyanúgy, aho-
gyan az ideális férj és ideális feleség esetében 
is, ezeket csak megközelíteni lehet. mindazon-

által a fejlesztés rohamtempóban halad előre, 
és évről évre új eszközök jelennek meg.

A mindennapokban azt tartjuk ideális inha-
lációs eszköznek, amelynek kevés pontból áll 
a használati utasítása, és amelyiket az asztmás 
beteg kezébe adhatjuk úgy, hogy hosszabb 
magyarázat nélkül is használni tudja. Visszaté-
rő kérdés, hogy tudják-e a gyerekek használni 
ezeket az eszközöket. erre az a válasz, hogy 
ha a képekben is megkapott használati uta-
sítás szerint használják, akkor nagyon ritka az 
a szülő-gyerek páros, akik ezt nehezen tanul-
ják meg. A tanulás során sajnos megjelennek 
a szülői és az orvosi kreativitás jelei is. ilyen 
„innováció” volt az ezredfordulón a tejfölös-
pohár + turbuhaler kombináció, majd később 
a nestea + adagolós aeroszol kombi, amiket 
nyilván a szükség szült, de ezeket semmikép-
pen sem szabad használni.

tUDományos eViDenCiáK

A tudomány is változott. A 19. században a tu-
dós meg akarta találni a magyarázatot a jelen-
ségre, hogy megértse a természetet (angolul: 
a nature-t). ma a tudósnak meg kell találni ezt 
az eredményt, ami leközölhetővé teszi a mun-
káját a nature-ben. 

Az új gyógyszerek és kezelési sémák beve-
zetése tudományos evidenciákon alapul. ezek 
közül legerősebb az A evidencia, amely rando-
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mizált, kettős vak, placebo kontrollált klinikai 
vizsgálatokat jelent, sok betegen. A legeny-
hébb a D evidencia, ami a szakértői bizottsá-
gok konszenzusos megállapításait jelenti, és 
amit Hans Bisgaard – a good old Boys sitting 
Around a table után – goBsAt-nak nevezett el.

A randomizált vizsgálatokban jól motivált 
és jól képzett orvos, együttműködő beteg és 
elegendő idő áll rendelkezésre, a végpont a 
hatásosság, például a csúcsáramlás értéknek 
egy hathetes kezelés hatására történő száza-
lékos változása. A biztonságosságot kontrollált 
környezetben vizsgálják, tehát meg van szab-
va, hogy mit ehet, mit ihat a vizit előtt a beteg, 
milyen gyógyszert használhat. Az összehason-
lítás placebóval vagy aktív kontrollal történik.

míg az obszervációs vizsgálatokban átlago-
san képzett orvos szerepel átlagos ismeretek-
kel, átlagos beteg jelentkezik a viziteken, kevés 
idő van, a végpont a hatékonyság, például az, 
hogy egy év alatt mennyit hiányzik az iskolából 
a gyerek. A biztonságosságot a való világ körül-
ményei között vizsgálják, az összehasonlítás pe-
dig a szokásos kezeléssel történik. tehát a dön-
tő különbség, hogy a végpontok a randomizált 
kontrollált vizsgálatokban statisztikai evidenci-
ák, míg az obszervációs vizsgálatokban gyakor-
latiak a végpontok. ehhez azonban idéznünk 
kell egy – sajnos már nem élő – gyermekgyó-
gyász főorvost, Török Jánost, aki azt mondta, 
hogy a gyakorlat teszi a pancsert is.

KiBőL Lesz Asztmás?

Ami engem a legjobban érdekelt, ezalatt a 25 
év alatt, az az, hogy kiből lesz asztmás. Akkor 
is ismertük, és most is megerősítésre került az 
az epidemiológiai adatsor, miszerint a gyer-
mekek felénél hat éves kor előtt előfordul 
legalább egy zihálással járó epizód, amit ná-
lunk bronchitis obstructivának neveznek, 30-40 
százalékuknál ezek az epizódok visszatérően 
jelentkeznek, de csak 15 százalékuknál diag-
nosztizálható 6 éves kor után asztma1. A bib-
liánk, a ginA, akkor (1995-ben) azt írta, hogy 
akkor állíthatjuk fel az asztma diagnózisát már 

5 éves kor alatt, ha az egyéb, légúti obstrukci-
óhoz vezető betegségek kizárhatók, legalább 
három ilyen epizód van, az inhalációs béta-
mimetikum jó hatású az akut tünetekre, az in-
halációs kortikoszteroid pedig az exacerbációk 
gyakoriságára és súlyosságára. ez esetben fel-
állítható náluk az asztma diagnózisa, és indo-
kolt a folyamatos fenntartó gyulladáscsökken-
tő kezelés.

A kilencvenes évek végétől rengeteg vizs-
gálat történt arra vonatkozóan, hogy megtalál-
juk a leendő asztmás fenotípust. mindezeknek 
a lezárásaként 2008-ban az ers munkacso-
portja megállapította, hogy biztonsággal csak 
két fenotípus különíthető el: az epizodikus, 
vírus kiváltotta zihálók és a több trigger kivál-
totta zihálók2. Az utóbbinál a gyakoribb vírus-
infekció kiváltotta zihálás mellett exacerbációk 
is vannak, és tünetek vannak az epizódok kö-
zött is más kiváltó tényezőkre, például fizikai 
terhelésre, ami gyerekeknél a játék, az ugrálás, 
a sírás és a nevetés is lehet. ebben az esetben, 
tehát a több trigger kiváltotta zihálók eseté-
ben indokolt lehet a fenntartó kezelés, de már 
akkor is megjegyezték, hogy ha ez eredmény-
telen, akkor nem kell tovább folytatni. ennek 
a fenotípus felosztásnak sajnos limitációja az, 
hogy nem stabilak ezek a fenotípusok, változ-
nak, egy kétéves időszak alatt például 80%-nál 
található olyan változás, hogy hol az egyik, hol 
a másik fenotípus dominál, és a súlyosságot 
sem veszi figyelembe.

 

AtópiA és AsztmA

régóta ismert az atópia szerepe, főleg a gyer-
mekkori asztma előidézésében. ezért szüle-
tett meg az asztma prediktív index (Api), ami 
azt mondja, hogy ha fennáll egy major krité-
rium (asztmás szülő, atópiás dermatitis vagy 
aeroallergénnel történt szenzitizáció) vagy két 
minor tényező, akkor az Api pozitív, és ez na-
gyobb esélyt jelent asztmára iskoláskorban3. 
sajnos egy több mint 5300 gyermeket felvonul-
tató vizsgálat alapján kijelenthető, hogy ez csak 
a jéghegy csúcsa, mert negatív Api után is kiala-
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kulhat később allergiás atópiás asztma. Ugyan-
ez a helyzet, ha a korai poliszenzitizáció súlyos 
tünetekkel párosul. ez csökkent légzésfunkciót 
jelent ugyan későbbi gyerekkorban, mint aho-
gyan ezt az 1990-ben indult és ma is folyó man-
chester Asthma and Allergy study bizonyítja4, 
de ezeknek a gyermekeknek is megszünhetnek 
a tüneteik, tehát az inhalatív allergénekkel ko-
rán szenzitizáltak és súlyosabb tüneteket muta-
tók tünetei is megszűnhetnek iskoláskorra.

KorAi VírUsinFeKCió és AsztmA

A korai vírusinfekció és az asztma szempontjá-
ból a korai rhinovírus infekció szerepe a meg-
határozó. 3 éves kor előtt a vírusinfekciók a 
veszélyeztetetteknél (a pozitív Api-soknál) a 
tízszeresére növelik az asztma kialakulásának 
az esélyét5. sajnos a tyúk-tojás probléma itt is 
fennáll: vajon a korai rhinovírus-infekció ve-
zet-e atópiás immunválaszhoz, vagy pedig az 
atópia jelent hajlamot korai vírusinfekciókra. 
mindazonáltal egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy a rhinovírusnak sokkal nagyobb szerepe 
van a későbbi asztma kialakulásában, mint az 
rs-vírusnak, ahogyan azt régebben gondoltuk.

AsztmA preVenCió  
inhALáCiós KortiKoszteroiD ADásáVAL

Az iCs asztmában tapasztalt rendkívül jó ha-
tása alapján merült föl a kérdés, hogy meg-
előzhető-e az asztma korai életkorban adott 
iCs-sel. A veszélyeztetettek prevenciós inha-
lációs kortikoszteroid kezeléséről 2006-ban 
három vizsgálat látott napvilágot, és mind-
egyik – mint ez is, amit ismertetek – negatív 
eredménnyel járt. ez pedig a Guilbert és mun-
katársai által végzett vizsgálat6, ahol kétéves 
kor alatti veszélyeztetettek két évi folyamatos 
iCs kezelésben részesültek, két év után befe-
jezték a kezelést, és egy év után újra felmérték 
a helyzetet (1. ábra). Látható, hogy amíg az iCs 
kezelést kapták, addig a placebóhoz képest 
sokkal több epizódmentes napjuk volt. Aztán 
befejezték két év után a kezelést, de a harma-
dik év végére ezek a különbségek megszűn-
tek. tehát az iCs kezelés megváltoztatja ugyan 
a gyermek életét, de nem változtatja meg az 
asztma természetes lefolyását. 

2018 a változás éve, azóta 5 éves kor alatti 
gyermekeknél az asztma diagnózis feltétele-
zése akkor történhet meg, ha jó válasz van a 
fenntartó iCs kezelésre (2. ábra)7. 
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kezelési időszak                                  megfigyelési időszak

1. ábra:  Az iCs kezelés megváltoztatja a gyermek életét, de nem változtatja meg az asztma természetes lefolyását6
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Az ábrán szaggatott vonal jelzi azoknak a számát, 
akiknél vírus kiváltotta zihálás észlelhető. ez az idő 
folyamán, ahogy a gyerek növekszik, egyre kisebb 
számban fordul elő, és az idő előrehaladtával nő azok-
nak a száma, akiknél kedvező hatás tapasztalható az 
iCs kezeléssel, tehát nagy valószínűséggel ez már az 
asztma első jele. ez a görbe együtt halad bizonyos fo-
kig a tüneti mintázatokkal, amelyek közül a legsúlyo-
sabb az, ahol a nehézlégzés egy vírusinfekció kapcsán 
10 napnál tovább tart, egy év alatt legalább három, de 
inkább több epizód van, köztük súlyos epizódokkal, 
és az epizódok között pedig vannak tünetek, zihálás, 
nehézlégzés játék vagy nevetés során, illetve atópia is 
van a családban. ekkor a legvalószínűbb, hogy az aszt-
ma diagnózisa már felállítható. 

mostanra megváltozott az iCs szerepe is. Az előző, 
folyamatos fenntartó kezeléssel szemben most az a sza-
bály, hogy az iCs kezelés terápiás próbaként állítandó 
be. ha jelentős klinikai javulás van a kezelés alatt, majd 
relapszus annak befejezését követően, ez alátámasztja 
az asztma diagnózisát. ha nincs ilyen hatás, akkor újra 
kell gondolni, hogy vajon helyes-e diagnózisunk. saj-
nos ezt a fenntartó kezelést ismételten értékelni kell, 

mert az asztmaszerű tünetek megszűnése gyakori je-
lenség ebben az életkorban, ahogy azt az előbb bemu-
tatott tüneti mintázatok közti átmenetek is bizonyítják. 

intermittáLó inhALáCiós  
KortiKoszteroiD KezeLés

nagy kérdés volt – és továbbra is az marad – az inter-
mittáló gyulladáscsökkentő kezelés gyerekkorban, te-
hát csak a tünetek esetén alkalmazni a kezelést. erre 
vonatkozóan több vizsgálatot is végeztek8-10. Az egyik-
ben 1–6 éves gyermekek vírus provokálta asztmában 
preemptív módon 1500 mikrogramm iCs-t kaptak na-
ponta, a vírusinfekció kezdetétől 10 napon át9. A hatás 
pedig az volt, hogy akik ebben a preemptív terápiában 
részesültek, azoknál kevesebb orális kortikoszteroid 
adására volt szükség exacerbációk esetén, a tünetek 
intenzitása és időtartama is csökkent, csökkent a béta-
2 agonista használat, azonban a sürgősségi ellátások 
száma nem változott. ez a vizsgálat nem került be a 
ginA ajánlásba a túladagolás veszélye miatt.

A másik hasonló vizsgálat budezoniddal történt 
olyan gyermekeknél, akiknek évente legalább négy 

vírus kiváltotta zihálók aránya

asztma diagnózisának feltételezése vagy 
jó válasz a tünetek alapján beállított fenntartó kezelésre

Tüneti mintázat

változhat az idő folyamán

Tünetek (köhögés, zihálás,  
nehézlégzés) <10 nap 
légúti infekció során

Tünetek (köhögés, zihálás,  
nehézlégzés) >10 nap 
légúti infekció során

Tünetek (köhögés, zihálás,  
nehézlégzés) >10 nap 
légúti infekció során

2-3 epizód évente 


>3 epizód évente vagy 
súlyos epizódok és/vagy éjszakai 

rosszabbodás




>3 epizód évente vagy 
súlyos epizódok és/vagy éjszakai 

rosszabbodás

Tünetmentesség az epizódok között
Az epizódok között ritkán köhögés, 
zihálás vagy nehézlégzés előfordul

Az epizódok között ritkán köhögés, 
zihálás vagy nehézlégzés játék vagy 

nevetés során

(global initiative for Asthma 2018-2020 alapján) Atópia vagy asztma a családban

2. ábra:  Az asztma diagnózisa 5 éves kor alatt7
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zihálásos epizódjuk volt, pozitív volt az asztma 
prediktív indexük, és volt egy exacerbációjuk 
az előző évben10. háromféle kezelést alkal-
maztak a megfázás kezdetétől: vagy 2×1 mg 
budezonid oldatot kaptak 7 napon keresztül, 
vagy az egyesült államokban regisztrált 0,5 mg 
budezonid inhalációja történt rendszeresen 
naponta 1×, vagy placebót kaptak. Az ered-
mény pedig az volt, hogy nem volt különbség 
az orális szteroidot igénylő exacerbációk szá-
mában a két budezonid-csoport között, tehát 
a nagy dózissal, rövid ideig és a kis dózissal, fo-
lyamatosan kezelt gyermekek között, és nem 
volt különbség az asztma súlyosságában sem.

Amiben viszont különbség volt, az a szte-
roid terhelés: 104 mg-mal kevesebb iCs-t kap-
tak az intermittálóan kezeltek, tehát a kortiko-
szteroidok potenciális veszélyeire nem kellett 
semmiképpen sem számítani. nem került be 
akkor a ginA-ba, de most megemlítik a folya-
matos iCs kezelés kiegészítésére, intermittáló 
kezelésként.

mi VáLtozott? 

ha összefoglaljuk az akkori és a mostani hely-
zetet, akkor ami nem változott, az az asztma 
meghatározása és a terápia célja. Ami változott, 
hogy több jó gyógyszerünk és több jó inhalá-
ciós eszközünk van: a betegeknek tehát jobb 
lett. Változtak a nemzetközi ajánlások mind a 
gyógyszereket, mind a kezelési sémákat illető-
en. 2019-ben a legnagyobb változás, hogy rövid 
hatású hörgőtágító csak iCs-sel együtt adható, 
de itt szerepel az intermittáló iCs is kiegészítő 
kezelésként, természetesen a biológiai terápiák 
mellett. Azaz: az orvosoknak nehezebb lett. A 
tudományban pedig: magasabb szinten, de 
továbbra sem tudunk sok mindent. 

mit hozhAt A jöVő? 

egyrészt az egyénre szabott biológiai terápi-
át. A már meglévőkön – omalizumab, mepoli-
zumab, benralizumab, dupilumab – kívül újabb 
monoklonális antitest-terápiák is vannak, ilyen 
a fevipiprant vagy a trakolinumab, és lesznek 
még továbbiak is11. Az én témámban pedig a 
fenotípus, az endotípus és a mikrobiom közöt-
ti kölcsönös összefüggések jobb megismerése 
fog előrevinni. egy erre vonatkozó vizsgálat 
harmadik éve zajlik már a Brompton hospital-
ben Andrew Bush vezetésével.

nemcsak az idők változnak, változunk ben-
ne mi magunk is. Akkor az előadó véleményfor-
máló („key opinion leader”) osztályvezető főor-
vos volt a svábhegyi gyermekgyógyintézetben, 
most pedig gyermekpulmonológus szakorvos. 

egy sokkal örömtelibb, személyes változás-
ról is szeretnék beszámolni. Akkor az a kisded, 
az unokám, akinek a képét, fején a túlméretes 
kalappal, az előadásaimban annak demonstrá-
lására szoktam megmutatni, hogy ami jó a fel-
nőttnek – és itt az inhalációs terápia gyermek-
kori alkalmazásáról volt szó –, az sajnos nem jó 
a gyerekeknek. Most ugyanez a hölgy az egyik 
budapesti színház színművésznője. ezzel a sze-
mélyes, örömteli változással köszönöm meg a 
figyelmüket, és zárom ezt a beszámolót. 
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SÚLYOS EOZINOFÍLIÁS ASZTMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL, AKIKNEK AZ ÁLLA-

POTA A NAGY DÓZISÚ INHALÁCIÓS KORTIKOSZTEROIDOK PLUSZ HOSSZÚ HATÁSÚ                                          

β-AGONISTÁK MELLETT SEM MEGFELELŐEN KONTROLLÁLT.1

HASZNÁLJA AZ ERŐT
AZ EXACERBÁCIÓK ELLEN
TÜNETI JAVULÁS MÁR AZ ELSŐ DÓZIS UTÁN*1-5

30 mg
subcutan injekció

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors 
azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást. 

Referenciák: 1. Fasenra alkalmazási előírás (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis); 2. Bleecker ER, FitzGerald JM, 
Chanez P, et al. Lancet. 2016;388:2115-2127; 3. FitzGerald JM, Bleecker ER, Nair P, et al. Lancet. 2016;388:2128-
2141; 4. O’Quinn S, Xu X., Hirsch I. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;121:S18-S21; 5. Tan LD, Bratt JM, Godor D, et 
al. J Asthma Allergy. 2016;9:71–81. doi:10.2147/JAA. S78049. eCollection 2016.

*A tüneti javulást rohamoldó használatának csökkentése és az életminőség javulása (QOL) alapján mérték, az asztma 
kontroll kérdőív eredményének (ACQ) szignifikáns javulása mellett.
AQLQ  és TASS eredmények a SIROCCO és CALIMA vizsgálatok alapján.
ACQ=Asthma Contol Questionnaire; AQLQ=Asthma Quality of Life Questionnaire; TASS=Total Asthma Symptom Score
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A hatályos ,,alkalmazási előírás’’ teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és 
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Eü. pontTámogatás 

összege
Térítési díj
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előretöltött fecskendőben

1x 
előretöltött fecskendőben
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1x 
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SYMBICORT®

AKKOR HAT,
AMIKOR KELL

Középsúlyos és súlyos betegek esetén
csökkenti az exacerbációk számát, 

jól igazodva a betegek 
természetes viselkedéséhez.#*

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ,
ROHAMOLDÓ
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a a google keresőbe beírjuk az inhalation de-
livery devices kifejezést, akkor pillanatok alatt 
11 millió 900 ezer, azaz kis híján 12 millió ta-

lálat jön ki, ami azért sejteti, hogy az elmúlt 25 évet 
25 percben összefoglalni lehetetlen küldetés. éppen 
ezért szubjektíven fogok válogatni, de ígérem, hogy a 
legérdekesebb adatokat igyekszem összeszedni.

hogyan kezeltük az obstruktív légúti kórképeket 
akkoriban, 1995-ben? ha elővesszük az akkori újságo-
kat, és megnézzük, hogy miket hirdettek, látjuk, hogy 
ismerősek ezek a hatóanyagok és készítmények, az esz-
közök pedig: az inhalációs aeroszolok, a rotadisk® és a 
turbuhaler® – ennyi állt rendelkezésünkre 1995-ben. 

Az inhALáCiós eszKözöK és Az ózonréteg 

1995 még más szempontból is nevezetes esztendő 
volt: ekkor kapott nobel-díjat Paul J. Crutzen, Mario 

H
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OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve 
(gyógyszercsalád keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra 
történő kattintás.

#Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020.  Elérhető: http://www.ginasthma.org/„
*SYMBICORT® Turbuhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm inhalációs por alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu
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J. Molina és F. Sherwood Rowland. ők azok, akik lég-
körkémiai kutatásokat végezve felismerték, hogy az 
ózon gyorsabban bomlik le, mint ahogyan keletke-
zik, és ők figyelmeztettek először arra, hogy ebből 
nagy baj lesz. Közülük is kiemelném Mario J. Molinát, 
akinek a Rowlanddel közösen jegyzett, a nature-ben 
megjelent közleménye volt az első 1974-ben, mely-
ben leírták, hogy a klór-fluorometánok, ezen belül is a 
klór-fluorokarbon (CFC) egy ózongyilkos molekula, és 
nagy bajt fog okozni1. Lényegében ettől az esztendőtől 
indultak meg azok a vizsgálatok, melyek eredménye-
képpen évről évre hírt kaptunk arról, hogy mekkora az 
Antarktisz fölötti ózonlyuk. ekkor keltek szárnyra azok a 
hírek is, melyekből megtudhattuk, hogy egyetlen aszt-
ma spray 100 ezer négyzetméter feletti ózont képes 
tönkretenni. még számtalan más aspektusból is meg-
közelítették ezt a problémát, és amikor látták, hogy 
nincs hová hátrálni, akkor mindenki rádöbbent arra, 

VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT 25 ÉVRE
Inhalációs eszközök – akkor és most
Dr. Rónai Zoltán
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mennyire fontos volt 1989 január 1-én aláírni 
a montreáli egyezményt. ebben azt határozták 
el, hogy 1990. január 1-től megszüntetik a CFC-
hajtógáz gyártását, de a gyógyszeriparnak 
azért adtak még néhány esztendő haladékot, 
hogy legyen idejük átállni az új rendszerekre. 
ez fordulópontot jelentett a gyógyszeripar-
ban, mert ekkor indult meg az a fejlesztés, 
aminek az eredményeit ma is élvezzük. ekkor 
jelentek meg az új hajtógázzal töltött adago-
lós aeroszolok, hihetetlen fejlődés történt a 
szárazporbelégzők vonatkozásában, és ekkor 
kapott igazi lendületet az új gépi porlasztók 
fejlesztése is. 

A látványos fejlesztéseket egyetlen eszköz 
példáján szemléltetem: a kivehető patronos 
novohaler®-ből – mint a hernyóból a pillangó 
– lett a genuair®. Az az eszköz, amely a nem 
extrafinom részecskéket leadó eszközök közül 
a legnagyobb tüdődepozícióra képes állandó 
dózis leadása mellett, és a CopD-s betegek in-
halációs kezelésének megbízható eszköze. 

Van még egy hír, amit mindenképpen meg 
kell osztanom az olvasókkal: a kézirat össze-
állításakor jött a hír, hogy Mario Jose Molina, 
akivel az egész történet indult 1974-ben, 2020. 
október 7-én mexikóvárosban szívrohamban 
következtében elhunyt.

inhALáCiós eszKözöK és BetegoKtAtás

Az elmúlt 25 évben nagyon sokat beszéltünk 
a betegoktatásról. Az asztma és a CopD ke-
zelésére egyaránt rengeteg eszközünk van, 
különböző technológiák működtetik ezeket, 
és a működési mechanizmusuk szerint eltér-
nek egymástól. ebből az is következik, hogy 
az asztmás és a CopD-s betegnek más és más 
instrukciókat kell adni az eszközhasználat be-
tanításakor. erre számos oktatóanyag áll ren-
delkezésre (1. ábra), melyek elérhetőek magyar 
nyelven is, és rengeteg közleményt írtak ar-
ról, hogy ha ezeket a betegoktató anyagokat 
használjuk, akkor milyen jó eredményeket ér-
hetünk el a betegek önkezelése, a self mana-
gement vonatkozásában. 

sokáig azt gondoltuk, hogy minden rend-
ben van, és szinte már hátradőltünk elége-
dettségünkben, amikor megjelent a Sanchiz és 
munkatársai által készített retrospektív elem-
zés2. ők 1975-ig visszamenőleg összegyűjtöt-
ték az összes közleményt, ami az obstruktív 
légúti betegek inhalációs eszközhasználatáról 
szólt, és megnézték, hogy ezekben mit írnak 
az eszközhasználatról. Az első körben össze-
gyűjtött 3600 ilyen közleményből 144-et válo-
gattak ki, olyanokat, amelyek minden statisz-
tikai és egyéb szempontból kikezdhetetlenek 

1. ábra:  Asztma esetén számos oktatóanyag áll rendelkezésre
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voltak. ezekben összesen 54 ezer betegnél 
nézték meg, hogy az inhalációs eszközhaszná-
lat hogyan alakult az elmúlt évtizedekben, és 
amikor összefoglalták az eredményeiket, akkor 
ők maguk is megdöbbentek (2. ábra).

A helyes, az elfogadható és a rossz esz-
közhasználatot nézték az ábrán látható idő-
intervallumokban, és kiderült, hogy a kiindu-
lási években ugyanott voltunk, ahol most va-
gyunk, sőt, ha nagyon szigorúak vagyunk, és a 
helyes eszközhasználók arányát nézzük, akkor 
csak egy picurkát vagyunk följebb, a rossz esz-
közhasználók aránya pedig ugyanakkora. te-
hát az inhalációs eszközhasználati technika az 
elmúlt évtizedekben szinte semmit nem válto-
zott. Vajon mi lehet ennek az oka? 

ráfoghatjuk a betegre. ott van például a 
CritiKAL study, ahol azt vizsgálták, hogy az 
egyes eszközhasználati hibák és az állapot-
romlás hogyan függenek össze egymással, de 
emellett érdekes adatokat kapunk az eszköz-
használati hibák mibenlétére is3. A legtöbb, 
ötnél is több hibát az adagolós aeroszollal kö-
vették el. ha megnézzük kicsit részletesebben 
a szárazporbelégzők és az adagolós aeroszo-
lok esetén elkövetett leggyakoribb hibákat, 
akkor egészen meglepő dolgokat is láthatunk. 
sokan hittük azt, hogy ma már csak városi le-

genda az eszközön a kupakot rajtahagyó be-
teg, de nem. A CritiKAL study betegei közül 
kilencen így próbáltak gyógyszerhez jutni a 
turbuhaler®-ből! Kétségtelen, hogy ha nem 
veszi le a beteg a turbuhaler® kupakját, akkor 
nagyon nehezen kerül hatóanyag a légutakba. 
De ugyancsak rontja az asztma kontrollt, ha 
az adag betöltése után az eszközt összerázza 
vagy elbillenti. Adagolós aeroszolok esetén ha-
sonló hatású, ha nem megfelelő állásban süti 
el az eszközt, vagy ha a koordináció elmarad, 
sőt akkor is igen rossz a helyzet, ha az inhaláció 
megkezdése előtt elsüti az eszközt, ami a bete-
gek 25%-ánál fordult elő, és vezetett az asztma 
kontroll romlásához.

ha azonban kicsit szélesebb körben gon-
dolkozunk, és magunkba nézünk, akkor lát-
hatjuk, hogy az orvosokkal sincs minden rend-
ben. Vicente Plaza és munkatársai több mint 
6000 egészségügyi dolgozónál – köztük tü-
dőgyógyászoknál, allergológusoknál, belgyó-
gyászoknál és háziorvosoknál, valamint egész-
ségügyi szakdolgozóknál és gyógyszertári dol-
gozóknál, tehát mindenkinél, aki felír, betanít 
vagy kiad az obstruktív légúti betegnek inha-
lációs eszközt – megvizsgálták, hogy hogyan 
tudják ezeket az eszközöket ők maguk hasz-
nálni4. Az eredmény sokkoló: a 6000 egészség-

2. ábra:  Az inhalációs eszközüket helyesen, elfogadhatóan és rosszul használó betegek arányának alakulása  
a 40 éves megfigyelési időszakban (Sanchis J, et al. nyomán)2

évek

helyes
elfogadható
rossz
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ügyi dolgozónak mindössze 12%-a volt képes 
az inhalációs eszközök helyes használatára (3. 
ábra). pedig jó lenne érteni hozzá, mert a sokat 
idézett bon mot szerint a legdrágább inhaláci-
ós eszköz az, amit tudnak (vagy nem tanítanak 
meg) helyesen használni.

Ahhoz, hogy az eszközök használatát meg-
tanítsák, és az inhalációs kezeléshez kötődő 
fontos kérdésekben helyes döntéseket hoz-
zanak, az orvosoknak, a szakdolgozóknak és a 
gyógyszerészeknek tökéletesen ismerniük kel-
lene annak az inhalációs eszköznek a működé-
sét, amit felírnak, illetve kiadnak. 

nézzük, melyek ezek a fontos kérdések. (1) 
el kellene tudni dönteni azt, hogy képes-e a 
beteg megtanulni az eszköz helyes használa-
tát például időskorban, amikor már nem ritka 
bizonyos fokú demencia. Ahhoz, hogy ezt el-
dönthessük, pontosan kell tudni, hogy milyen 
lépések kellenek a helyes eszközhasználathoz. 
(2) Ugyanígy el kellene tudni dönteni azt, hogy 
képes-e használni az eszközt egy ízületi gyul-
ladásban szenvedő beteg. ehhez pontosan 
kellene tudni, hogy az eszköz használata so-
rán milyen csavaró, nyomó, húzó vagy tépő 
mozdulatokat kell végrehajtani. (3) A harma-
dik kérdés, hogy a beteg képes-e létrehozni a 
gyógyszerbevitelhez szükséges 30 L/perc fe-
letti légúti áramlást, viszonylag könnyen meg-
válaszolható, mert ezt mérni tudjuk.

Képes-e a beteg megtanulni az eszköz he-
lyes használatát? ez idős betegeknél fontos kér-
dés. Az életkor előrehaladtával a nem CopD-s 
betegeknél is kialakulhat demencia, de CopD 
esetén majdnem kétszer olyan gyakran fordul 
elő5. ha az eszköz használata bonyolult, vagy 
esetleg több eszköz használatát kellene egy-
szerre megtanulniuk, akkor ez már szinte lehe-
tetlen küldetésnek számít. éppen ezért célszerű 
egyszerűen használható eszközöket, és egyféle 
eszközöket – vagy csak szárazporbelégzőket, 
vagy csak adagolós aeroszolokat – adni az ob-
struktív légúti betegnek. A spray-k és a száraz-
porbelégzők használati módja jelentősen eltér, 
az eszközhasználati hibák pedig megsokszoro-
zódnak, ha többféle eszközt kell használnia a 
betegnek.

több vizsgálat is igazolta, hogy egyféle esz-
köz használatakor kevesebb a hiba, az adhe-
rencia is jobb lesz, illetve ritkábban jelent-
keznek CopD exacerbációk. többféle eszközt 
adva pedig romlik a CopD-s beteg állapota, 
mint ahogyan ez például Sinthia Bosnic-Anti-
cevich és munkacsoportja vizsgálatából kide-
rült6. ha az eszközök eltérnek az rossz, ha az 
eszközök egyformák az jó, hasonló eszközök 
esetén kevesebb exacerbáció van, és lénye-
gesen kevesebb hörgőtágító használattal kell 
számolnunk. ha többféle eszközt adunk, akkor 
romlik az adherencia. 

p<0,001

p=0,04

p<0,70
p<0,09

adagolós aeroszol    adagolós aeroszol + spacer     szárazporbelégző                összes eszköz

 korai időszak (1975–1995)                             késői időszak (1996–2014)
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3. ábra:  Az egészségügyi dolgozók 12%-a volt képes az inhalációs eszközök helyes használatára (Plaza V, et al. nyomán)4
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Yu és munkatársai vizsgálatában akár a jól 
kontrollált, akár a rosszul kontrollált CopD-s 
betegek csoportját nézték, az egyéves vizs-
gálati időszak alatt szignifikánsan kevesebb 
beteg hagyott fel az inhalációs terápiával, ha 
azt azonos működési elvű eszközökben kapta7. 
mindkét csoportban sokan abbahagyták az in-
halációs kezelést, de akinek egyféle inhalációs 
eszközei voltak, azok lényegesen kisebb arány-
ban hagyták abba.

Képes-e a beteg a finom kézmozgásokra? 
ez az időskorban nem ritka kisízületi gyulladá-
sok miatt különösen fontos kérdés. elcsavarni, 
lepattintani, megnyomni valamit fájós kézzel 
nem is olyan egyszerű. Anna-Maria Ciciliani és 
munkatársai a leggyakrabban használt inhalá-
ciós eszközök esetén megmérték, hogy mek-
kora nyomóerőre, illetve forgatónyomatékra 
van szükség az eszköz helyes használatához, 
és megnézték azt is, hogy a gyermekek, a fel-
nőttek és az időskorúak milyen arányban képe-
sek ezeket az erőket létrehozni8. A leggyakrab-
ban használt inhalációs eszközökre vonatkozó 
eredményeket a 4. ábra mutatja. jól látszik, 
hogy az összes oszlop tarka (azaz valamelyik 
korcsoport nem teljesített megfelelően), kivé-
ve egyet, a genuair® oszlopát. A leggyakrab-
ban használt eszközök közül a genuair® volt az 

egyetlen, amit minden korcsoport képes volt 
kellő erővel működésbe hozni.

A harmadik kérdés az, hogy az obstruktív 
légúti beteg képes-e 30 L/perc feletti belég-
zési áramlás létrehozására. A 2020. évi virtu-
ális ers kongresszus egyik legszellemesebb 
posztere ezt a kérdést vizsgálta. Haughney és 
munkatársai az in-Check Dial® nevű eszközzel 
végeztek méréseket asztmás betegeknél9. Az 
eszköz jól ismert, az alján lévő korongot elfor-
gatva különböző átmérőjű nyílásokat – és ez-
által különböző ellenállásokat – állíthatunk be, 
így az egyes inhalációs eszközök ellenállásait 
szimulálhatjuk, és megmérhetjük, hogy egy 
adott inhalációs eszköz használatakor mekko-
ra inhalációs áramlás jön majd létre.

Haughney és munkatársai közel ezer asztmás 
betegnél először az aktuálisan használt fenn-
tartó kezelés inhalációs eszközének megfelelő 
beállítással végeztek mérést, majd két gondo-
latkísérletet végeztek9. először azt mondták, 
hogy tegyük fel, hogy önt átállítjuk adagolós 
aeroszol használatára. ezután részletesen el-
mondták, hogyan kell (lassan és mélyen) szív-
ni a gyógyszert az adagolós aeroszolból, majd 
mérték a belégzési áramlást az in-Check Dial® 
adagolós aeroszolnak megfelelő r0 beállításá-
val. ezután azt mondták, hogy önt most átál-

4. ábra:  Az adott inhalációs eszköz használatához szükséges erő, illetve forgatónyomaték kifejtésére képes  
betegek száma (pmDi = adagolószelepes aeroszol; Ciciliani AM, et al. nyomán)8
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lítjuk egy nagy ellenállású szárazporbelégzőre. 
áttekerték az in-Check Dial® korongját r5 ál-
lásba, majd részletesen elmondták, hogyan 
kell (gyorsan és erősen) szívni a gyógyszert a 
szárazporbelégzőből, és mérték áramlást. 

nézzük, milyen eredményeket kaptak. Ami-
kor az adagolós aeroszolnak megfelelő ellenál-
lást állították be, akkor azt mondták a betegnek, 
hogy szíveskedjen most lassan és mélyen szívni 
ezt az eszközt, majd megnézték, hogy hányan 
voltak képesek ezt a kívánalmat teljesíteni . A 60 
L/perc áramlást szabták meg határnak, ez alatt 
számított „lassúnak” a belégzés. A grafikon víz-
szintes tengelye alatt látjuk, hogy korábban ki 
milyen eszközt használt (5. ábra). Volt olyan, aki-
nek nem volt korábban inhalációs gyógyszere, 
aztán jönnek azok, akik addig is adagolós aero-
szolt használtak, majd az alacsony, a közepes és 
a nagy ellenállású szárazporbelégzőt használó 
betegek. jól látszik, hogy csak azok voltak képe-
sek lassan és mélyen szívni az in-Check Dial®-t, 
akik addig is adagolós aeroszolt használtak, 
vagy pedig új betegként kapták meg ezt az 
útmutatást. Akik előtte bármilyen ellenállású 
szárazporbelégzőt használtak, ők ahhoz voltak 
hozzászokva, hogy ha a szájukhoz emelnek egy 
inhalációs eszközt akkor azt gyorsan és erősen 
kell szívni, tehát képtelenek voltak átállni arra, 

hogy most lassan és mélyen szívjanak. mit lehet 
leszűrni ebből a mi a hétköznapi gyakorlatunk-
ra vonatkozóan? ha valakit egyszer átállítottunk 
szárazporbelégzőre, akkor ezután már nehéz 
lesz visszaállítani adagolós aeroszolra, mert alig 
valaki lesz képes a „gyorsan és erősen” megszí-
vott eszköz után „lassan és mélyen” szippantani. 

ennél is érdekesebb az az ábra, ami azt mu-
tatja, mi történt, amikor azt mondták, hogy 
önt most átállítjuk a legnagyobb ellenállású 
szárazporbelégzőre, és áttekerték az in-Check 
Dial® korongját r5 (azaz a legnagyobb ellenál-
lású) állásba (6. ábra). Bármilyen eszközt hasz-
nált előtte a beteg, minden esetben képes volt 
legalább 30 L/perc (és sokan 40-50 L/perc) 
áramlást létrehozni az r5 állásba tett in-Check 
Dial® eszközzel. tehát mindannyian képesek 
voltak megfelelni annak a kívánalomnak, hogy 
gyorsan és erősen szívják be a levegőt. Úgy 
tűnik tehát, hogy asztmás betegeknél indoko-
latlanok azok az aggodalmak, hogy valaki nem 
képes az eszköz működtetéséhez szükséges 
belégzési áramlás létrehozására.

mindebből azt szűrhetnénk le, hogy adjunk 
bátran nagy ellenállású szárazporbelégzőt. De 
milyen bátran adjuk? ne feledjük, hogy Haugh-
ney és munkatársai asztmás betegeket vizsgáltak, 
és a CopD azért nem ugyanaz, mint az asztma.

R0
 b

eá
llí

tá
s m

el
le

tt
 m

ér
t 

be
lé

gz
és

i c
sú

cs
ár

am
lá

s (
L/

pe
rc

)

a vizsgálat idején fenntartó kezelésra használt inhalációs eszköz

nem használ R0 pMDI R2 kis/közepes
ellenállású DPI

R3 közepes
ellenállású DPI

R4 közepes/nagy
ellenállású DPI

R5 nagy
ellenállású DPI

m
eg

fe
le

lő

5. ábra:  Különböző inhalációs eszközöket fenntartó kezelésre használó betegek belégzési csúcsáramlás értékei  
adagolós aeroszolt imitáló in-Check Dial® eszközzel mérve  

(pmDi = adagolószelepes aeroszol, Dpi = szárazporbelégző; Haughney J, et al. nyomán)9
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Al-Showair és munkatársai azt vizsgálták, 
hogy a CopD-s betegek képesek-e megfelelő 
belégzési csúcsáramlást létrehozni a külön-
böző inhalációs eszközök használatakor10. Az 
1. táblázat bal oldali két oszlopa a vizsgált in-
halációs eszközt és az áramlás értéktartomá-
nyait mutatja, a jobb oldali három oszlopban 
pedig a CopD súlyossági fokai szerint azoknak 
a betegeknek a számát és százalékos arányát 
látjuk, akiknél a második oszlopban szereplő 
értéktartományok szerinti áramlást mérték. 
A táblázat első oszlopában fentről lefelé ha-

ladva emelkedik az inhalációs eszközök belső 
ellenállása. Az adagolós aeroszol esetén ez 
nulla, a handihaler® pedig a legnagyobb belső 
ellenállású szárazporbelégző (7. ábra)11. szem-
beötlő, hogy handihaler® esetén a közepesen 
súlyos és súlyos CopD-s betegek jelentős há-
nyadánál 20 L/perc alatti (21,5% és 25,8%), il-
letve 30 L/perc alatti (43,1% és 35,5%) áramlást 
mértek, holott a szakirodalmi adatok szerint az 
eszköz hatékony használatához fontos lenne a 
30 L/perc belégzési áramlás elérése. ha a két 
áramlástartományba eső betegszámokat ösz-
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a vizsgálat idején fenntartó kezelésra használt inhalációs eszköz

nem használ R0 pMDI R2 kis/közepes
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6. ábra:  Különböző inhalációs eszközöket fenntartó kezelésre használó betegek belégzési csúcsáramlás értékei  
nagy ellenállású szárazporbelégzőt imitáló in-Check Dial® eszközzel mérve  

(pmDi = adagolószelepes aeroszol, Dpi = szárazporbelégző; Haughney J, et al. nyomán)9

7. ábra:  A leggyakrabban használt szárazporbelégzők belégzési ellenállása és belégzési áramlása
4 kpa nyomásesés mellett (Kruger P, et al. nyomán)11
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szeadjuk, akkor azt látjuk, hogy a közepesen 
súlyos és súlyos CopD-s betegek több mint 
60%-a nem volt képes az eszköz helyes hasz-
nálatához szükséges belégzési áramlás létre-
hozására (piros keretes számok). 

A Haughney vizsgálatban asztmás betege-
ket láttunk, az Al-Showair vizsgálatban CopD-
seket – nagy különbség.

minél nagyobb az eszköz belső ellenállá-
sa (Diskus®< turbuhaler®< handihaler®), annál 
többen lesznek az olyan betegek, akik nem 
képesek az elvárt 30 L/perc áramlás létrehozá-
sára (8. ábra). Bár sokan képesek erre, de nem 
elhanyagolható hányaduk nem képes (piros 
keretes oszlopok). minél nagyobb lett az ellen-
állás, annál többen lettek azok, akik nem voltak 
képesek létrehozni a kellő erősségű áramlást. 

nyilván célszerű a szárazporbelégzők belső 
ellenállási sorában valahol középen maradni11, 
ott, ahol még a súlyos és a közepesen súlyos 
CopD-s betegek is tudják megfelelően hasz-
nálni az eszközt. Van még egy szempont, ami 
szintén azt támasztja alá, hogy jó középen len-
ni. minél inkább csökken a belső ellenállás, an-
nál nagyobb áramlás jön létre az eszközön ke-
resztül (7. ábra)11. ez nagyon fontos adat, mert 
szembe találjuk magunkat az első kanyar prob-
lematikájával. Az inhalációs gyógyszerbevitel 
során a szájon át beszippantott hatóanyag az 

oropharynxon halad át, ahol először egy de-
rékszögű kanyart kell bevennie. Az itt létrejövő 
impaktáció arányos az áramlási sebességgel. 
minél nagyobb az áramlás, annál több gyógy-
szerrészecske csapódik a hátsó garatfalhoz, és 
nem jut le az alsóbb légúti szakaszokba. ez az 
impaktációs veszteség. tehát ebből a szem-
pontból is az a jó, ha középen vagyunk, mert 
nem lesz túl nagy az áramlás, és nem lesz nagy 
az impaktációs veszteség.

Inhalációs eszköz PIF (L/perc) Enyhe (N(%)) Közepesen súlyos (N(%)) Súlyos (N(%))

adagolós aeroszol 30–59
60–90

>90

2 (5,6)
6 (16,7)

28 (7708)

9 (13,8)
19 (29,2)
37 (56,9)

6 (9,7)
24 (38,7)
32 (51,6)

Diskus® 20–29
30–59
60–90

>90

0
15 (41,7)
19 (52,8)

2 (5,6)

4 (6,2)
32 (49,2)

26 (40)
3 (4,6)

4 (6,5)
32 (51,6)
24 (38,7)

2 (3,2)

Turbuhaler® <20
20–29
30–59
60–90

0
1 (2,8)

27 (75)
8 (22,2)

1 (1,5)
10 (15,4)
45 (69,2)

9 (13,8)

3 (4,8)
8 (12,9)

42 (67,7)
9 (14,5)

HandiHaler® <20
20–29
30–59

2 (5,6)
11 (30,6)
23 (63,9)

14 (21,5)
28 (43,1)
23 (35,4)

16 (25,8)
22 (35,5)
24 (38,7)

1. táblázat:  egy adott belégzési csúcsáramlás (piF) tartományt elérő betegek száma (n) és aránya (%)  
különböző inhalációs eszközök esetén a CopD súlyossága szerint (Al-Showair RAM, et al. nyomán)10

Diskus®

Turbuhaler®

HandiHaler®

be
te

ge
k 

sz
ám

a

belégzési csúcsáramlás (L/perc)

8. ábra:  egy adott belégzési csúcsáramlás tartományt elérő betegek szá-
ma különböző szárazporbelégzők esetén (Al-Showair RAM, et al. nyomán)10
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ha középen van az eszköz az ellenállási sor-
ban, akkor a CopD-s beteg is képes lesz kellő 
áramlást létrehozni, miközben nem lesz nagy 
az impaktációs veszteség sem.

inhALáCiós eszKözöK és KLímAVéDeLem

Az elmúlt 25 évben sokat beszéltünk a környe-
zetvédelemről, de nem sokat tettünk érte. ha 
belegondolunk, az a gyógyszerfejlesztés, ami-
nek az eredményét ma élvezzük, áttételesen 
ugyan, de egy környezetvédelmi témájú közle-
mény – Mario Jose Molina 1974-ben, a nature-
ben megjelent írására gondolok – hatására 
indult el1. Azóta tudjuk, hogy az adagolós ae-
roszolok hajtógáza, a klór-fluorokarbon károsí-
totta az ózonréteget, és mindenki megtanulta, 
hogy a klór-fluorokarbon rossz. megtudtuk 
azt is, hogy az ózonréteg-károsító hatása mel-
lett erős üvegházhatása is van, és be is tiltot-
ták 2008-ban. ezután jött a hidro-fluoroalkán, 
aminek mindenki örült, mert kisebb részecske-
sebességgel hozta ki a tartályból a hatóanya-
got, nem kellett koordinálni a tartály elsütését 
és a belégzés megkezdését, alig volt hidegfre-
on hatása, és nem károsította az ózonréteget. 
Aztán kiderült, hogy a hidro-fluoroalkánnak 
nagyon erős üvegházhatása van, tehát ugyan-
úgy el fog pusztítani minket, csak más hatás-
mechanizmussal, tehát szintén nem jó. 

egyre-másra jelentek meg azok a közlemé-
nyek, amelyek az inhalációs eszközök környe-
zetterhelését vizsgálták. Közülük csak egyet 
emelek ki, melyben Christer Janson és munka-
tár-sai megnézték, hogy az egyes inhalációs 
eszközöknek mekkora a szén-dioxid lábnyo-
ma12. A konkrét készítménytől elvonatkoztatva 
érdemes figyelni, hogy az előállítás, a gyártás, 
a szállítás, a használat egyes lépései és a hul-
ladékkezelés együttesen mekkora szén-dioxid 
lábnyommal járnak adagolós aeroszolok, illet-
ve szárazporbelégzők esetén. érdemes meg-
nézni, hogy ha egy szárazporbelégző fenntar-
tó kezelés mellé szárazporbelégzőben adjuk a 
hörgőtágítót is, akkor mekkora lesz így a kör-
nyezetterhelés, és mi történik akkor, ha ada-

golós aeroszolt is beépítünk a kezelésbe. ha 
meglátjuk az eredményt, valószínűleg megle-
pődünk (9. ábra). 

ha csak szárazporbelégzőt használunk, ak-
kor ezek az értékek egy adagra kivetítve mind 
1 kg alatt vannak, adagolós aeroszol használa-
ta esetén viszont 20 és 30 kg közelében, azaz 
a szárazporbelégzők szén-dioxid lábnyoma 
20-30-szor kisebb, mint az adagolós aeroszo-
loké. ha az éves terhelést nézzük, akkor még 
szembeötlőbb az eltérés. ha valaki egy adago-
lós aeroszol fenntartó kezelés mellé adagolós 
aeroszol hörgőtágítót is ad, ennek a kombi-
nációnak az éves környezetterhelése 439 kg 
szén-dioxidnak felel meg.

Felismerve ezt a helyzetet, a British thoracic 
society nemrég megjelent ajánlásának összeál-
lításakor már a klímavédelmi szempontokat is 
messzemenően figyelembe vették13. A 9. ábra 
azt mutatja, hogy ha a gyógyszerrendeléskor 
a szárazporbelégző fenntartó kezelés mellé a 
hörgőtágítót is szárazporbelégzőben adjuk, 
akkor csekély a környezetterhelés. Azonban 
lényegesen megváltozik a helyzet akkor, ha 
adagolós aeroszolt is adunk. A 9. ábra jobb 
oldalán látjuk azokat a tevékenységeket, amik-
kel környezetterhelést tudunk „jóvátenni”, a 
különböző színű oszlopok pedig az egyes in-
halációs eszköz kombinációk által létrehozott 
környezetterhelés mértékét jelzik. jól látható, 
hogy a szárazporbelégző fenntartó + száraz-
porbelégző hörgőtágító páros még akkora 
szén-dioxid lábnyomot sem okoz, amit egy fa 
elültetésével kellene jóvá tennünk. Azonban ha 
a szárazporbelégző fenntartó mellé adagolós 
aeroszolos hörgőtágítót rendelünk, akkor lát-
ványosan megnő a szén-dioxid lábnyomunk, 
és jóvátételként már elkerültük a falak hőszi-
getelését, és közelítünk afelé, hogy a ruháinkat 
már csak hideg vízben moshassuk. Akik pedig 
adagolós aeroszolos fenntartó gyógyszer mel-
lé adagolós aeroszolos hörgőtágítót adnak, 
kezdjenek el komolyan gyűjteni, mert csak egy 
hibrid autóval tehetik jóvá ezt a lépésüket (ha-
csak nem térnek át vegetáriánus étrendre). Ko-
molyra fordítva a szót, a British thoracic society 
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2020 márciusában megjelent ajánlásában13 – miközben 
hangsúlyozzák, hogy messzemenően figyelembe kell 
venni a beteg érdekeit, és olyan inhalációs eszközt kell 
választani, amit a beteg tud, akar és szeret használni 
– már kiemelik azt, hogy legyünk tekintettel az inha-
lációs eszközök okozta környezetterhelésre, és ennek 
ismeretében válasszuk meg a kezelés módját.

összeFogLALás

milyen inhalációs eszközt válasszunk? olyant, amit a be-
teg tud, akar és szeret használni, és amelyiknek a legki-
sebb a környezetterhelése. Az eszköz belső ellenállása 
tekintetében pedig a 6. ábrára gondolva azt is mond-
hatnánk, hogy asztmás betegeknek bátran adhatjuk 
szinte bármelyiket, azonban az 1. táblázat és a 8. ábra 
arra int, hogy CopD esetén bátrak lehetünk, de vakme-
rőek azért ne legyünk. Vannak ugyanis olyan CopD-s 
betegek, akik nem képesek a megfelelő áramlást lét-
rehozni nagyobb belső ellenállású szárazporbelégzők 
esetén. ha pedig a száj-garatűri impaktáció során elve-
sző hányadot is csökkenteni szeretnénk, akkor a 7. ábra 
közepéről célszerű választanunk.

ha az előbbi szempontokat szem előtt tartjuk, ak-
kor az obstruktív légúti betegeinkkel is és a környeze-
tünkkel is jót teszünk. A 25 év áttekintése lehetetlen 
küldetésnek indult, de bízom abban, hogy ezt a külde-
tést sikerült teljesítenem. 
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9. ábra:  Az inhalációs eszközök környezetterhelése (pmDi = adagolószelepes aeroszol, Dpi = szárazporbelégző; Janson C, et al. nyomán)12

Váltás növényi étrendre: 500 kg
Váltás benzinesről hibrid autóra: 500 kg

Minden ételhulladék megszüntetése: 370 kg

Ruhák mosása hideg vízben: 250 kg

Újrafeldolgozás: 210 kg
Falak hőszigetelése: 180 kg

Izzók cseréje: 60 kg
Egy fa elültetése: 35 kg

Kg CO2 e/év CO2 e megtakarítás/év

DPI1 DPI2 DPI1 DPI2 pMDI fenntartó inhalációs eszköz

DPI DPI pMDI pMDI pMDI rohamoldó inhalációs eszköz
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mikor megkaptam a felkérést, hogy 
beszéljek az allergiás betegségek el-
múlt 25 évéről, akkor kínálkozott vol-

na az a viszonylag egyszerű lehetőség, hogy 
megkeresem a régi előadásaimat, és ki-ki sze-
mezgetek néhány ábrát, hogy mit mondtam 
20, 10 vagy 5 évvel ezelőtt. Azonban olyan 
helyzetbe kerültem, mint amikor megkérdezik, 
hogy miért is nem harangoznak a faluban. hát 
harang nélkül nehéz – szól a válasz. néhány 
évvel ezelőtt egy zsarolóvírussal kibertámadás 
ért, aminek a régi előadásaim jelentős része 
áldozatul esett, ezért meg kellett próbálnom 
másképpen összeállítani ezt az előadást. A 
következőkben az allergiás betegségek epide-
miológiai adatairól, a kialakulásáról, diagnosz-
tikájáról és kezeléséről, illetve ezekben bekö-
vetkező néhány változásról beszélek. 

Az ALLergiA epiDemioLógiájA

nagy változás olyan értelemben nincs, hogy 
25 éve szinte mindig mindenki azzal kezdi az 
allergiáról szóló előadását vagy közleményét, 
hogy ez a leggyakoribb krónikus betegség, 
népbetegség és a gyakorisága szinte folyama-
tosan növekszik. Az egyik legtöbbet idézett 
ilyen vizsgálat az úgynevezett isAAC vizsgá-
lat, amiben magyarország is és ezen belül a 
mi klinikánk részt vett. több mint 100 ország 
kutatói rengeteg gyermek és szülő bevoná-
sával, kérdőívvel határozták meg a szénanát-
ha, az asztma és az urtikária gyakoriságát. Az 
isAAC vizsgálat adatai szerint magyarország 
valahol a középmezőnyben helyezkedik el. A 
szénanáthával kapcsolatos hazai epidemioló-
giai adatok kapcsán mindenképpen meg kell 
említsem Kadocsa Edit és Bittera István bará-
taimat, akik gyönyörű vizsgálatokat végeztek. 
Visszatérően is megnézték, hogyan változott a 
betegség gyakorisága, és kimutatták, hogy ez 
növekedett az eltelt évek alatt. 

Kis túlzással és a WAo által 2013-ban kiadott 
Fehér Könyv adataira utalva elmondhatjuk, 
hogy lassan mindenki allergiássá válik. Az al-
lergia a 21. század pestisének számít. A világ 
lakosságának több mint egyharmadánál észlel-
hető legalább egy allergiás betegség. 350 mil-
lió ember szenved asztmában, 250 millió ételal-
lergiás és 400 millió szénanáthás beteg van, és 
a felnőttek közel egynegyedénél valamikor az 
életük során egy urtikáriás epizód is előfordul.

VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT 25 ÉVRE

Allergia – akkor és most
Dr. Novák Zoltán

égerfa (Alnus glutinosa)  
pollenje színezett szkenning 
elektronmikroszkópos képen
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Van még egy tényező, a klímaváltozás, ami-
nek egyre nagyobb hatása van az allergiás kór-
képekre1. A globális felmelegedés növeli a par-
lagfű növények számát, és gyorsítja a növeke-
désüket. Fokozza a pollenszámot, és emeli az 
egy pollenen belül található allergén moleku-
lák koncentrációját. A légköri szén-dioxid kon-
centráció megduplázódása kísérleti körülmé-
nyek között több mint 60%-kal emelte a pollen 
kiáramlását a növényből. A pollen szezonok 
korábban kezdődnek és tovább tartanak. 27 év 
alatt 5 különböző pollen szezonja 18-85 nappal 
nyúlt meg, jelentősen nőtt a szenzitizáltság. 
mindez közrejátszik abban, hogy az allergiás 
betegségek gyakorisága nő.

Az ALLergiA KórmeChAnizmUsA

Az allergiás betegségek kórmechanizmusát ré-
gen elég egyszerű ábrákkal tudtuk demonst-
rálni. Az 1. ábra felső része például a t-helper 
1-es és a t-helper 2-es limfociták egyensúlyá-
nak változását mutatja, azt, hogy a t-helper 
2-es immunválasz túlsúlya az allergia lényege2. 
Később aztán kiderült, hogy nemcsak t-helper 
1-es és 2-es sejtek, hanem hanem t-regulátor 
sejtek és a t-helper 17-es sejtek is fontos sze-
reppel bírnak. számtalan egyéb faktor vált is-
mertté, a kép lényegesen bonyolódott, és egy-
re többet tudtunk meg arról, hogyan alakul ki 
az epitélkárosodás, hogyan rekrutálódnak a 
különböző gyulladásos sejtek, és milyen medi-
átorok és citokinek játszanak ebben szerepet. 
évről évre egyre bonyolultabb ábrák jelentek 
meg erről, és az allergiás betegségek patome-
chanizmusának minden részlete ma már nem 
is fér fel egy ábrára. ha csak az asztmát nézzük, 
akkor a 2. ábra különböző szeleteiben látsza-
nak az egyes asztma fenotípusok eltérő kór-
mechanizmusai3. 

Azt is tudtuk már korábban is, hogy az aller-
giás betegségek genetikailag is determináltak, 
és az elmúlt 25 évben egyre több asztmára 
hajlamosító gént sikerült azonosítani4. sikerült 
tisztázni azt is, hogy az egyes gének milyen 
szerepet játszanak az immunválasz kiváltásá-

1. ábra:  Az allergiás betegségek kórmechanizmusa korabeli ábrákon

2. ábra:  Az egyes asztma fenotípusok eltérő kórmechanizmusai3
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ban, a helper limfociták differenciálódásában 
és a hörgőfal szerkezeti átalakulásában (3. 
ábra). még bonyolultabb a kép, ha az egyes 
atópiás kórképek kialakulásában szerepet ját-
szó géneket térképezzük fel (4. ábra)5. Az áb-
rán négy atópiás betegséget látunk: az ételal-
lergiát, az atópiás bőrbetegséget, az asztmát 
és a szénanáthát. A centrumhoz képest minél 
inkább kívülre kerülünk ezekben a kis körök-
ben, annál lazább az összefüggés a különböző 
genetikai változások és az adott atópiás be-

tegség között. A 25 év alatt ilyen mélységekig 
sikerült feltárni a kórmechanizmust.

Az ALLergiA DiAgnosztiKájA 

talán egyszerűbb és jobban érthető, ha a diag-
nosztikáról beszélünk. 25 év alatt sem változott 
a részletes anamnézis fontossága. Ki kell derí-
tenünk, hogy milyen az allergiás betegség csa-
ládi halmozottsága, milyen környezeti hatások 
vannak jelen, mik provokálják az egyes tünete-

3. ábra:  A gének szerepe az immunválasz kiváltásában,  
a helper limfociták differenciálódásában és a hörgőfal szerkezeti átalakulásában4

4. ábra:  Az atópiás kórképek kialakulásában szerepet játszó gének5
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ket, és hogyan változnak a tünetek. A fizikális 
vizsgálat is ugyanolyan fontos, mint 25 évvel 
ezelőtt is volt. A pontosabb allergológiai diag-
nosztikában viszont már vannak változások. 

régebben azt mondtuk, hogy bőrtesztre, 
esetleg specifikus ige kimutatására van szük-
ség az allergiás szenzitizáció igazolásához. igen 
ám, de kiderült, hogy amikor specifikus ige-t 
néztünk, akkor az allergéneknek egy olyan ke-
verékét vizsgáltuk, amiben számos, akár nem 
allergiás természetű anyag is benne volt. ha 
ezeket az összetevőket szétválasztjuk egymás-
tól, és úgy határozzuk meg a komponenseket, 
akkor sokkal pontosabb diagnózishoz jutunk. 
ez a komponens alapú diagnosztika (5. ábra). 

ha valaki tejfehérje-allergiás, akkor ezt ki-
mutathatjuk specifikus ige meghatározással, 
és elkezdjük a beteget diétáztatni. De ha el-
végezzük a komponens alapú allergén-diag-
nosztikát, akkor akár az is igazolódhat, hogy a 
beteg csak egy hőlabilis tejfehérje-antigénre 
érzékeny. tehát nem kell diétáznia, egyszerű-
en csak fel kell forralnia a tejet, és a hőlabilis 
antigént ezzel ki tudja iktatni. Az is előfordul-
hat, hogy az allergén csak nagyobb mennyi-
ségben fog reakciót kiváltani, tehát kis adagot 
elvisel a beteg, nagyobb adagot már nem. A 
komponens alapú diagnosztikával az is meg-
határozható, hogy átmeneti vagy élethosszig 
tartó allergiára kell-e számítani. Az elkövetke-

zendő években a komponens alapú diagnosz-
tika egyre elterjedtebbé válik a mindennapi 
gyakorlat számára is. 

Az ALLergiA oKi KezeLése

Ami nem változott az elmúlt 25 év alatt, az az 
ismert allergének lehetőség szerinti kerülése. 
némi változás azért mégis van, mert korábban 
például azt mondtuk, hogy ételeknél feltét-
lenül kerülni kell az allergéneket, most pedig 
azt mondjuk, hogy a korai bevitel toleranciát 
is kiválthat. 

Az allergia egyetlen oki kezelési módja az 
immunterápia. ennek során magát az immun-
választ próbáljuk megváltoztatni, és élethosz-
szig tartó toleranciát elérni a hosszú ideig, 3-5 
évig tartó kezelés segítségével. Az egyik első 
hazai immunterápiás guideline-t 2004-ben je-
lentettük meg6, és hatékony kezelési eljárásnak 
tartottuk már abban az időben is, és most már a 
2020. évi közlések egyértelműen alátámasztják 
a hatásosságát. mikor érdemes immunterápiát 
kezdeni, ha valakinek igazolt allergiás náthája 
van? természetesen lehet első vonalban is al-
kalmazni, ha a betegnek az a kifejezett igénye, 
hogy ő oki kezelést szeretne. De feltétlenül ér-
demes megfontolni és elkezdeni akkor is, ha az 
allergénkerülés hatástalan vagy esetleg súlyos 
fokú életminőségromlás alakul ki. 

Komponens A Komponens B Komponens C

Hagyományos allergia diagnosztika Komponens alapú allergia diagnosztika

Natív allergénkivonat Natív/rekombináns A, B, és C fehérje

Allergén és 
nem allergén anyagok 

keveréke

5. ábra:  A hagyományos és a komponens alapú diagnosztika közti elvi különbség
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Az immunterápia megkezdése előtt fontos 
szerepe lehet a komponens alapú diagnoszti-
kának7. megfigyelték, hogy bizonyos esetek-
ben az immunterápia kiváló hatású volt, míg 
másoknál hiába igazolták az allergiát a beteg-
nél, az immunterápia hatástalan volt.

 Amikor valakinél klinikailag fűpollenallergia 
gyanúja merül fel, és elvégezzük a bőrtesztet és 
a specifikus ige kimutatást, akkor két lehetőség 
van (6. ábra). ha a tesztek eredménye negatív, 
akkor természetesen nem jön szóba fűpollen-
immunterápiára. ha a tesztek eredménye pozi-
tív, akkor komponens alapú diagnosztika ese-
tén több lehetőség adódik. ha a beteg a phl p 
7 allergénkomponensre pozitív, akkor ez kifeje-
zett asztma rizikót jelent a számára, viszont ha 
phl p 12 pozitivitás van, az inkább orális allergia 
szindróma rizikójával jár együtt. ha pedig phl p 
1 pozitív a beteg, akkor az egyértelmű indiká-
ciót jelent allergén immunterápiára, de ha erre 
negatív a beteg, akkor lehet még phl p 2, 5, 11 
pozitív, és ekkor még mindig érdemes az aller-
gén immunterápiával próbálkoznunk. 

Az allergén immunterápiával az a gond, 
hogy ha 3-5 évig kell alkalmazni, akkor romlik a 
betegek együttműködési készsége. mindany-
nyian tudjuk, hogy minél hosszabb ideig tart 
egy kezelés, annál rosszabb a betegek együtt-
működési készsége. Az élet felgyorsult, a bete-

gek lehetőség szerint mindent azonnal, de leg-
alábbis gyorsan szeretnének megkapni. éppen 
ezért rendkívüli izgalommal várja mindenki az 
ultragyors immunterápiát, ahol 2 hónapig tar-
tó kezeléssel el lehet érni azt az immuntoleran-
ciát, amit a korábbi immunterápiával csak 3 év 
alatt tudtunk kialakítani. 

Az ALLergiA tüneti KezeLése

Az antihisztaminok terén jelentős változások 
történtek az elmúlt 25 év alatt. egyre jobb, 
egyre hatékonyabb, egyre biztonságosabb, 
és egyre kevesebb mellékhatással rendelkező 
antihisztaminokkal találkozhatunk, amelyek 
már szinte mindenben megfelelnek az ideális 
antihisztaminnal szemben támasztott követel-
ményeknek. Az allergiás betegségekben haté-
konyak, gyorsan fellép a hatásuk és 24 órán át 
tart, napi egyszeri adásuk elegendő, gyógysze-
rekkel, ételekkel és alkohollal nincs kölcsönha-
tásuk és nincs nyugtató hatásuk.

A végén egy személyes élményemet sze-
retném megosztani önökkel, mert az elmúlt 
években az életem több ponton is kötődött a 
bilasztinhoz, az egyik legújabb antihisztamin-
hoz. 2001-ben sevillában egy kongresszuson 
jelentek meg először a Faes Farma képviselői az-
zal, hogy van egy új antihisztamin, ami nagyon 

6. ábra:  A komponens alapú diagnosztika szerepe az immunterápia megkezdése előtt7
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jónak tűnik, mára pedig már több mint száz 
közlemény jelent meg, ami ezt alátámasztja.

 ezek közül egy 2019-ben megjelentet 
mutatok be, ami arról szól, hogy mennyire 
biztonságos egy antihisztamin, mennyire 
szedál egy antihisztamin, és ezt hogyan 
határozhatjuk meg az agyi h1 receptorok 
elfoglaltsága, az ún. h1ro (ro: receptor 
occupancy) alapján8. ha az agyi h1ro 50% 
feletti, akkor ez egy kifejezetten szedáló an-
tihisztamint jelent (7. ábra). ha 20% és 50% 
között van, akkor kevéssé szedáló, ha 20% 
alatti, akkor pedig egy nem szedáló antihisz-
taminról beszélhetünk. Az ábra bal oldalán 
pedig egy új kategória látható: az agyba 
nem penetráló antihisztaminoké, magyarul 
azoké az antihisztaminoké, amelyek nem 
jutnak át a vér–agy gáton, nem jutnak be az 
agyba még akkor sem, ha emelt dózisban 
adják őket. itt a grafikonon egy nyílegyenes 
vonal látszik, szemben a többi, egyébként 
nem szedáló antihisztaminnal, melyeknél a 
dózis emelésekor az agyi h1ro emelkedik. 
A nem penetráló antihisztaminok közé a 
bilasztin és a fexofenadin tartozik. 

számos vizsgálatban részt vettem mind 
gyermekgyógyászati alkalmazásban szé-
nanátha és urtikária kapcsán, mind pedig 

a felnőtt spontán urtikáriás betegek vizs-
gálata során, több előadást tartottam itt-
hon és külföldön egyaránt9. részt vettem 
a farmakokinetikai vizsgálatokban egészen 
odáig, hogy Martin Church, az antihisztami-
nok egyik legelismertebb angol szaktekin-
télye mellett társszerző lehettem egy idén 
megjelent közleményben10. ennek a címe 
(Bilastine: a lifetime companion for the trea-
ment of allergies) arra utal, hogy az allergia 
végigkísérhet minket szinte a születéstől az 
elmúlásig, és a bilasztin – ami a közlemé-
nyekben 2 éves kortól, nálunk 6 éves kortól 
alkalmazható, 20 kilogramm feletti testsúly-
tól – egészen idős korig jól javítja a klinikai 
tüneteket szénanátha és urtikária esetén, és 
ezt több mint 93 közlemény alapján tudtuk 
megállapítani. rendkívül jó hatású, gyors 
hatáskezdettel, nagyon jól tolerálható és 
nincs szedatív hatása. 

elnézést, hogy ezzel a személyes képpel 
fejezem be az előadást, de az utóbbi évek-
ben valóban jelentősen befolyásolta az éle-
temet a kapcsolatom ezzel az antihisztamin-
nal. Bízom benne, hogy sikerült egy rövid 
áttekintést adnom az allergiás betegségek 
kapcsán az elmúlt 25 évben történt változá-
sokról. 

7. ábra:  Az agyi h1 receptorok elfoglaltsága különböző antihisztaminok  
emelkedő koncentrációi esetén (Ah = antihisztamin)8

ag
yi

 H
1 

re
ce

pt
or

ok
 e

lfo
gl

al
ts

ág
a

ag
yi

 H
1 

re
ce

pt
or

ok
 e

lfo
gl

al
ts

ág
a

ag
yi

 H
1 

re
ce

pt
or

ok
 e

lfo
gl

al
ts

ág
a

gyógyszerkoncentráció gyógyszerkoncentráció gyógyszerkoncentráció

fexofenadin

bilasztin

epinasztin

olopatadin

cetirizin

levocetirizin

difenhidramin

ketotifen

küszöbérték

Szedatív AHKevéssé szedatív AH
Nem szedatív AH

Vér–agy gáton 
át nem jutó AH

iroDALom

1. D’Amato G, et al. Effects on asthma and 

respiratory allergy of Climate change and air 

pollution. Multidiscip Respir Med 2015; 10: 39.

2. Howarth PH. Pathogenic mechanisms:  

a rational basis for treatment.  

BMJ 1998; 316: 758.

3. Papi A, et al. Asthma.  

Lancet 2018; 391(10122): 783–800.

4. Vercelli D. Discovering susceptibility 

genes for asthma and allergy.  

Nature Rev Immunol 2008; 8: 169-182.

5. Gupta J, et al. Resolving  

the etiology of atopic disorders by  

genetic analysis of racial ancestry.  

J Allergy Clin Immunol 2016; 138(3): 676–699.

6. Cserháti E, és mtsai. A gyermekkori  

specifikus allergén immunterápia:  

Allergén vaccinatio - módszertani ajánlás.  

Gyógyszereink 2004; 54(1-2): 37-49. 

7. Matricardi PM, et al. Molecular  

diagnosis for allergen immunotherapy.  

J Allergy Clin Immunol 2019; 143(3): 831-843.

8. Kawauchi H, et al. Antihistamines  

for allergic rhinitis treatment from  

the viewpoint of nonsedative properties.  

Int J Mol Sci 2019; 20(1): 213.

9. Novák Z, et al. Safety and tolerability of 

bilastine 10 mg administered for  

12 weeks in children with allergic diseases.  

Pediatr Allergy Immunol 2016; 27(5): 493-498.

10. Church MK, et al. Bilastine: a lifetime 

companion for the treatment of allergies. 

Curr Med Res Opin 2020; 36(3): 445-454. 



31AMEGA |2020. DECEMBER

JUBILEUMI KÜLÖNSZÁM

globális megatrendekről egyre töb-
bet hallani, az utóbbi időben számos 
ezzel foglalkozó tanulmány jelent 

meg. ezek azok a nagy ívű tendenciák, melyek 
befolyásolják a jövőnket, kihatnak az egész 
földi életre, függ tőlük a gazdaság, az egész-
ségünk és a környezetünk jövője1. Kíváncsiak 
voltunk arra, hogy a globális megatrendek mi-
lyen hatással vannak a gombákra, hiszen gyak-
ran találkozunk az állatvilágra, a növényvilágra 
vagy a vírusokra gyakorolt hatásukkal, de a 
gombákról eddig még nem esett szó. 

három fontosabb megatrendet választot-
tunk ki, aminek hatása lehet a gombákra. Az 
egyik a változó betegségterhek és világjárvá-
nyok kockázata, itt ugyanis az újonnan előfor-

duló betegségeknek és az új járványoknak való kitettség koc-
kázata együtt növekszik az emberek és a termékek fokozott 
mobilitásával. A másik megatrend a felgyorsult technológiai 
változás, hiszen az új technológiák gyökeresen megváltoztat-
ták a világot. ezek tudvalevőleg számos előnnyel rendelkez-
nek, de ugyanakkor kockázatokkal is járnak. Végül a harmadik 
nagy megatrend a klímaváltozás, amelynek egyre súlyosabb 
következményeivel számolhatunk a jövőben.

Az ALLergén gomBáK és A ViLágKeresKeDeLem

A gombákra való hatás elsősorban a világkereskedelem egyre 
növekvő intenzitása révén jelentkezik. Az áru- és a személy-
forgalom egyre inkább nő, összeköti az egyes éghajlati öve-
zeteket, és ezáltal felgyorsul az a globális folyamat, amelynek 
során újabb és újabb gombafajok jelenhetnek meg egy ré-

A globális megatrendek hatása 
az allergén gombákra
Dr. Magyar Donát és Tischner Zsófia

A



| AMEGA32 2020. DECEMBER

JUBILEUMI KÜLÖNSZÁM

gióban. A vizsgálatsorozattal, amit be szeretnék mutatni, át-
tekintettük, hogy a hazánkba érkező import árucikkek vagy 
esetleg a turizmus révén ide érkező gombák milyen módon 
változtatják meg a hazai állapotokat, elsősorban kórokozó 
és allergén gombák okozta kockázatok tekintetében, illetve 
hogy az ide került gombák milyen túléléssel rendelkeznek és 
egyáltalán milyen kockázatokat jelenthetnek ezek az újonnan 
felbukkanó élő szervezetek.

A világ kereskedelmének nagyon jelentős szeletét teszik 
ki a különböző mezőgazdasági termékek. ezek közül is mi el-
sősorban a déligyümölcsök révén szerettük volna a gombákat 
vizsgálni, mivel ezekkel nagyon sok gomba juthat be hazánkba 
különféle trópusi területekről is. A szállítás során tonnaszámra 
érkezhetnek európába – így hazánkba is – különféle egzotikus 
küldemények, akár maguk a gyümölcsök vagy a csomagoló-
anyagaik is, és ezek mind lehetnek gombával szennyezettek. A 
vizsgálat során gombákat gyűjtöttünk különféle árucikkekről, 
csomagolóanyagokról, importált déligyümölcsökról, zöld-
ségfélékről, emellett átnéztük az utóbbi néhány év hasonló 
vizsgálatait. A gombákat azonosítottuk, és később kísérlete-
ket is végeztünk velük arra vonatkozóan, hogy hogyan hat 
rájuk a klímaváltozás.

A déligyümölcsöknél egészen magas koncentrációban ta-
láltunk gombákat: 62,5%-uk volt szennyezett valamilyen gom-
bával, a fűszereknek pedig a fele. Komoly kórokozó gombákat 
(pl. Aspergillus és Trichoderma fajokat) is ki lehetett tenyészte-
ni. néhány tárgy, illetve termény, amikről mintát vettünk: egy 
indiából származó kábeldob egész felszínét penészgombák 
borították, sőt, a mikroszkópos képen jól látszott, hogy a pe-
nészgombákon újabb penészgombák (ún. mikoparaziták) nő-

nek. De a papír csomagolóanyagokon vagy a 
narancsok és a mandarinok belsejében ugyan-
csak észrevétlenül lopakodnak a gombák. A 
narancs esetén ismert jelenség az ún. szívrot-
hadás, aminek oka a fertőzött narancs belse-
jében található Alternaria, a jól ismert allergén 
gombák egyik faja.

Bőrbetegségeket okozó gombák is előfor-
dultak pl. a sárkánygyümölcsön, vagy Alter-
naria a thaiföldről származó más egzotikus 
gyümölcsökön.

számos gombát azonosítottunk: köztük 
meglepően sok volt a Fusarium-faj. A Fusarium 
nemzetség sokak számára ismerős lehet, mivel 
ez a humán gombás fertőzésekben előfordu-
ló második leggyakoribb gombanemzetség2. 
meglepő módon banán esetén 50% feletti 
volt a gombafertőzöttség, és a gombák 40%-
a Fusarium volt. tehát meglehetősen magas 
az importált banán Fusarium szennyezettsége. 
A banán a legnagyobb mennyiségben forgal-
mazott élelmiszer: 2017-ben 18 millió tonnát 
forgalmaztak belőle a világon, és trópusi terüle-
tekről (főként equadorból) importálják3. A szak-
irodalmi adatok alátámasztják, hogy valóban 
sokféle Fusarium-faj fordul elő a banánokon, 
és erről magyar közleményt is találtunk4. Két faj 
az, ami nálunk a leggyakrabban megjelenik a 
banánszállítmányban: az egyik a Fusarium verti-
cillioides, a másik a Fusarium musae. mindkettő 
humán kórokozó. gyakran olyan személyeket 
fertőz meg ez a gomba – elsősorban a Fusarium 
musae –, akik korábban nem is jártak banán-
termelő országokban, tehát kizárható az, hogy 
ott egy banánültetvényen vagy akár a szabad-
ban fertőződtek volna meg banánról származó 
Fusarium spórákkal5. szakirodalmi adatok sze-
rint ezek a kórokozók az importált banánon 
jutnak be európába. Akik úgy fogyasztják a 
banánt, hogy utána nem mossák meg alapo-
san a kezüket, és a szemükbe nyúlnak, azoknál 
szemfertőzések fordulhatnak elő, legalábbis ez 
az elmélet, de máig rejtély, hogy pontosan ho-
gyan kerülnek ide ezek a gombák. 

gondoljunk bele abba, hogy a banánhéjon 
van a gombák nagy része, és a banánhéjakat 

Fusarium verticillioides
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gyakran eldobálják. A budapesti tájnak is jel-
legzetes képe, ahogy eldobált banánhéjak 
vannak mindenhol. miért is veszélyes ez? Azért, 
mert a Fusarium képes átterjedni a talajra, a 
fűre, innentől fogva a gomba képes megtele-
pedni a hazai környezetben. Azonban ez ellen 
lehet védekezni. ha megfelelően komposztál-
juk a hulladékot, akkor ez a gomba elpusztul, 
és nem jelent további veszélyt6. 

nemcsak a banánnal hurcolják be a Fusariu-
mot, több esetben ananászból is izoláltuk. jól 
föl lehet ismerni a gombafertőzött ananászt, 
amennyiben a felületén puha barna foltokat 
fedezünk föl. néha rózsaszínű, gyapotszerű 
micélium is látható ugyanitt. Az ilyen ananászt 
ne együk meg, mert mikotoxinokat is tartal-
mazhat. A hulladékot mindenképpen megfe-
lelően kezeljük, ne dobjuk el olyan helyre, ahol 
a gomba kiszabadulhat a környezetbe. Azok a 
gombák, amelyek így kapcsolatba kerülnek a 
hazai növényzettel vagy bekerülnek a talajba, 
genetikailag keveredhetnek az itteni gomba-
törzsekkel, és új, esetleg még agresszívebb 
törzsek is kialakulhatnak7.

Az ALLergén gomBáK és A tUrizmUs

nagyon sokfelé mentünk – legalábbis a világ-
járványt megelőzően –, keresztül-kasul jártuk 
a világot repülővel vagy más módon. ennek is 
megvannak a veszélyei. egy új-zélandi vizsgá-
lat szerint a repülőgépen utazók cipőiről nyert 
egy grammnyi talajmintában nyolc különfé-
le kórokozó növényi gomba van8. ezeknek 
a behurcolása szintén veszélyes lehet, főleg 
azért, mert a talajban nagyon komoly humán 
patogén gombák (Blastomyces dermatitidis, 
Coccidioides spp., Histoplasma capsulatum, Pa-
racoccidioides brasiliensis, Pythium insidiosum) 
fordulhatnak elő. szerencsére ezek magyaror-
szágon nem vagy csak nagyon ritkán fordul-
nak elő, de közkedvelt turistacélpontokon ta-
lálkozhatunk velük.

itt van mindjárt az egyik legvirulensebb pa-
togén gomba, a Coccidioides immitis, amely a 
félsivatagos-sivatagos amerikai területeken él, a 

biológiai fegyverek listáján is szerepel, és az ún. 
Völgy-lázat okozza9. ha belélegezzük a spórá-
it, akkor köhögés, láz és fejfájás jelentkezhet. 
A talaj nagy mennyiségben fertőzött ezekkel 
a spórákkal, főleg Kalifornia területén, de pél-
dául Washington DC belvárosában is van egy 
rész, amely fertőzött.

Vannak olyan tevékenységek, melyek kife-
jezetten kockázatosak a gombával való meg-
fertőződés szempontjából. ilyen például, ha 
az ilyen sivatagi területeken quadoznak, drónt 
eregetnek, vagy ásnak. A talajmozgatással járó 
műveletek nagy mennyiségű spórát juttatnak a 
levegőbe, ezért veszélyesek lehetnek. De ilyen 
például a szélvihar is vagy a földrengések, ame-
lyek után ugrásszerűen megnőnek a fertőzések 
és az esetszámok, és akár még az állatok is 
megbetegedhetnek. Az 1994. január 17-én tör-
tént northridge-i földrengés után tízszer annyi 
fertőződés volt, pusztán azért, mert a levegő-
be jutott talajszemcsékkel sok gombaspóra 
is a levegőbe került10. A Völgy-láz elsősorban 
az egyesült államokban okoz gondot, és az új 
esetek száma növekvő tendenciát mutat11. 

egy másik nagyon hasonló gomba a Histo-
plasma capsulatum, amely szintén a talajban él. 
ez már inkább az egyesült államok keleti és kö-
zépső részére, ott is a vidéki területekre jellem-
ző. elsősorban az ásás és a szántás az, amivel a 
levegőbe kerülhet, de például baromfitenyész-

Coccidioides immitis
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tés során is felszaporodik ez a gomba. maga a tünet alig ész-
revehető, enyhe megfázásszerű, azonban a lakosságnak akár a 
90%-a is fertőzött lehet, és a gomba a szemben is fertőzéseket 
okozhat. olyannyira, hogy az ocularis histoplasmosis Ameriká-
ban a vakság egyik fő okozója12.

Végül egy bőrbetegséget okozó gombát 
említenénk, a Blastomyces dermatitidist, ami 
szintén a talajból származik. általában a gyen-
gébb immunrendszerű, valamilyen alapbeteg-
ségben szenvedő embereket betegíti meg. A 
spóra belélegzése után két héttel már jelent-
kezhet köhögés, láz, izomfájdalom, ami a bőr-
re és a csontokra is átterjedhet13. 

Lesz-e gomBA ereDetű ViLágjárVány?

milyen esélye van egy gombák által okozott 
nagyobb járványnak? Az emberiség történe-
tében ilyen még nem fordult elő, de vannak 
olyan állatfajok, amelyeket éppen most is na-
gyon komoly gomba eredetű járványok súj-
tanak. ilyen például a békákat megtizedelő 
chytridiomycosis, amit a Batrachochytrium 
dendrobatidis okoz, és eddig már több faj ki-
pusztulását is okozta. ilyen az Exophiala cance-
rae által kiváltott letargikus rák szindróma14, 
vagy a denevérkolóniák tömeges pusztulását 
okozó fehérorrúság betegség, amit szintén egy 
gomba, a Pseudogymnoascus destructans okoz15.

növények esetén is előfordultak óriási vi-
lágjárványok, amelyek az emberiség történel-
mét is átírták. A Phytophthora infestans okozta 
az 1800-as évek közepén az írországi burgo-
nyavészt, ami a „nagy éhínségként” emlege-
tett esemény kiváltója volt. Akkoriban az éhe-
ző írek tömegesen vándoroltak ki az egyesült 
államokba, ahol később az ír bevándorlók le-
származottjai komoly hatással voltak Amerika 
és a világ történelmére.

mekkora esélye van egy emberi járvány 
kialakulásának? ha ránézünk a világ légifor-
galmi térképére, akkor látjuk, hogy európát és 
az egyesült államok északi részét nagyon sű-
rűn kötik össze a légijáratok, nagyon intenzív 
áruforgalom zajlik a két terület között, tehát 
megvan az elvi lehetősége egy gombajárvány 
kialakulásának. ha megnézzük azt a térképet 
is, amelyik a leggyakrabban fotózott turista-
célpontokat mutatja, akkor pedig egyértelmű, 
hogy európa turisztikai szempontból az egyik 
legintenzívebben látogatott területnek számít.

Histoplasma capsulatum
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Az európai Unióban bevezetett nagyon 
szigorú korlátozásoknak köszönhetően tilos 
talajt, élő növényt vagy fa csomagolóanyagot 
behozni. mindennek ellenére, mint minden 
jogszabálynál, itt is minden azon múlik, hogy 
betartják és betartatják-e, van-e elég ember 
arra, hogy a szükséges ellenőrzéseket elvégez-
zék. maga a jogszabályi háttér kiválóan ki van 
építve, megfelelő védelmet biztosítana, de eh-
hez emberekre és szigorú ellenőrzésekre van 
szükség16. 

mi történik, ha a behurcolt gombák „kisza-
badulnak”, ha valaki azt a bizonyos banánhéjat 
nem a szemetesbe dobja, hanem mellé, és on-
nan a gomba ráterjed a talajra és a növények-
re? ha a behurcolt gomba megtalálja magának 
a megfelelő feltételeket (hőmérséklet, nedves-
ségtartalom), akkor nagyon gyorsan elterjed-
het, és talajlakó gomba esetén gyakorlatilag 
lehetetlenné válik a kiirtása. Abban az esetben 
viszont, ha nem megfelelő az éghajlat, akkor a 
gomba elpusztulhat vagy egy bizonyos rezer-
voárban, egy menedékhelyen túlélhet. ezeken 
a helyeken egy bizonyos kórokozó képes addig 
meghúzni magát, addig túlélni, amíg megfele-
lőek nem lesznek a külső környezeti körülmé-
nyek ahhoz, hogy kiszabaduljon. tudjuk, hogy 
az egyik globális megatrend a klímaváltozás, 
tehát hazánkban is nagyon komolyan számít-
hatunk arra, hogy felmelegszik az éghajlat. ezt 
néha záporok, szélsőséges időjárás kíséri, árvi-
zekre is lehet számítani, tehát megváltozhat-
nak a külső körülmények, és akkor ezekből a 
rezervoárokból a gombák kijuthatnak, és akkor 
ismét szemben állunk azzal a veszéllyel, hogy 
ezek a gombák elszabadulnak és a környeze-
tünk részévé válnak.

Az üvegházak, a pálmaházak a legjellem-
zőbb rezervoárok, ahol magas hőmérséklet és 
magas páratartalom van, trópusi környezetet 
tartanak fenn magukkal a növényekkel is, és sok 
gomba bekerül. néhány évvel ezelőtt vizsgá-
latot végeztünk egy orchideagyűjteményben, 
ahol számos különleges gombát, köztük tró-
pusi gombákat is meg lehetett találni17. nem 
meglepő, hogy ebben a környezetben fennma-

radtak a gombák, és akár egy ablaknyitás is elég ahhoz, hogy 
a spóráik kiszabaduljanak. nem kell azonban ilyen messzire 
menni, mert a lakásokban, a mindennapi környezetünkben is 
vannak olyan extrém élőhelyet biztosító tárgyak, amelyekben 
a magas páratartalom és a magas hőmérséklet lehetővé te-
szi, hogy a gombák elszaporodjanak. Az utóbbi években sok 
ilyen tárgyat – mosogatógép, mosógép, ballonos vízadagoló, 
páramentesítő készülék18, jakuzzi, pelletkazán19 vagy split klí-
ma – megvizsgáltunk. Az alábbi képen egy klímaberendezés 
beltéri egysége látható, ahol a ventilátorkereket ellepte az 
Alternaria. ez gyakori jelenség a split klímáknál, ahol lecsapó-
dik a nedvesség és folyamatosan magas a páratartalom. 

A másik gomba, amit kábeldobokon és faanyagokon le-
het nagy mennyiségben behurcolni, az Aspergillus niger. ezt a 
gombát két aerobiológiai vizsgálat során is ki tudtuk mutatni 
jól fűtött szobában. mindkét eset ugyanúgy zajlott le: a radi-
átorból kifolyt a víz, és beszivárgott az ágy alá a parkettába. 
A lakók nem vették észre, és másfél-két évig aludtak egy fe-
kete penészgombatelep felett. Csak a nedvességmérés és az 
aerobiológiai vizsgálat mutatta ki, hogy a szobában magas a 
gomba és a mikotoxin koncentráció, a lakóknak pedig már sú-
lyos légúti tüneteik voltak.

 

Az ALLergén gomBáK és A KLímAVáLtozás

többféle klímaszcenárió van, ami előrejelzi, hogy optimista 
illetve pesszimista forgatókönyvek szerint milyen éghajlati 
változásokra számíthatunk20. Azokat a gombákat, amelyeket 
részben behurcoltak, részben pedig már magyarországon 

Alternaria a klímaberendezés beltéri egységének ventilátorkerekén
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gyűjtöttük a levegőből vagy növényekről, egy olyan 
klímakamrába helyeztük el, amibe beprogramoztuk a 
következő 100 évben várható hőhullámokat és azokat 
a körülményeket, amik a gombákra várhatnak. Kíván-
csiak voltunk arra, hogyan viselkednek ezek a gombák, 
mi lesz a sorsuk, hogyan alkalmazkodnak ehhez a kör-
nyezethez.

nagyon érdekes, hogy az Aspergillus niger, a pesszi-
mista klímaszcenárió erős hőhullámai esetén gyorsab-
ban növekedett, egyre több lett belőle. nem meglepő, 
hiszen a növekedési optimuma 35–37 °C. ellenben a 
Cladosporium fajok, amik a leggyakoribbak a magyar-
országon gyűjtött levegőmintákban21, mind a két klí-
maszcenárió esetén nagyon gyengén növekedtek. 

A vizsgálatból azt a következtetést lehet levonni, 
hogy a jelenlegi gombák növekedésének nem ked-
veznek a jövőben várható hőhullámok, és valószínű-
leg lényegesen meg fog változni az allergén gombák 
összetétele a Kárpát-medencében. 

összeFogLALás

A trópusokról importált árucikkekkel és csomagoló-
anyagokkal számos penészgomba érkezhet hozzánk. 
Kiemelt szerepük van a déligyümölcsöknek – mint 
nagy tömegben forgalmazott, nehezen ellenőriz-
hető termékeknek –, melyek kapcsán elsősorban a 
Fusarium-fajok terjedése jelenthet veszélyt. ha az új 
gombafajok esetén a hulladékkezelés nem megfe-
lelő, akkor ezek kijutnak és megtelepednek a hazai 
környezetben. génjeik összekeveredhetnek a hazai 
fajokéval, és új patogén törzsek keletkezhetnek, ami 
megnöveli a humán és állategészségügyi, valamint az 
élelmiszerbiztonsági kockázatot is, hiszen ezek a gom-
bák mikotoxinokat termelhetnek. A klímaváltozás és a 
szélsőséges időjárás meg fogja változtatni az allergén 
gombák összetételét. 

gyakorlati tanácsok: ha az egyesült államokból 
hazatérve influenzaszerű tünetek jelentkeznek, akkor 
gondoljunk a hisztoplazmára vagy más talajlakó gom-
bára, amit sokféle szabadidős tevékenység során is ösz-
szeszedhetett a beteg. Kirándulás alatt a banánhéjat, 
a trópusi gyümölcsök héját ne dobáljuk szét a termé-
szetben, és ha ilyen gyümölcsöket fogyasztottunk vagy 
tisztítottunk, akkor mossunk kezet és ne nyúljunk a sze-
münkbe, mert ezek szemfertőzéseket okozhatnak. 
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cím egy középkori orvosi mondás. Ab-
ban az időben a művészet alatt – és 
ebben a kontextusban különösen – az 

orvosi művészetet értették. mindenki ismeri a 
lege artis kifejezést, ami azt jelenti, hogy a művé-
szet szabályai szerint, tehát voltaképpen a szak-
ma szabályai szerint történjenek a dolgok. De a 
mondást fordíthatnám úgy is (kis „asztmológiai” 
sovinizmussal), hogy csak az szeretheti az aszt-
mát, aki művésze az orvoslásnak. ennyit a cím-
ről, de mit kapnak e cím alatt? 

évtizedek óta gyűjtöm azokat az irodalmi 
szemelvényeket, amelyek orvosokról, orvos-
lásról, de főleg allergiás és egyéb légúti be-
tegségekről és asztmáról szólnak. ezeket ré-
gebben, egy „mentőcsónak”, feliratú füzetben 
próbáltam megmenteni attól, hogy feledésbe 
süllyedjenek, 15-20 éve pedig már egy hasonló 
című Word mappában gyűlnek a számítógé-
pemben. ezekből az emlékekből sok latolga-
tás és mészárlással felérő válogatás után állt 
össze a mai műsor, aminek bemutatásában 
kiváló előadók lesznek a segítőtársaim. meg-
tiszteltetésnek tartom, hogy vállalták a közre-
működést, amiért szeretnék hálás köszönetet 
mondani. A fellépés és a színrelépés sorrend-
jében: Bach Zsófia, a budapesti trojka színházi 
társulás tagja, Novák Zoltán professzor, akinek 
a szívében színház az egész világ, és Sólyom 
Katalin, a pécsi nemzeti színház színművésze. 

Suetonius az első században élt Krisztus 
után, halhatatlan művében, a „Cézárok életé”-
ben tizenkét római császárról ír életrajzot, ami 

a történészeknek rendkívül fontos. ebben is találtam allergiás 
betegséget. Augustus Octavianus császár, aki akkor uralkodott, 
amikor kezdődött az a történet, hogy összeírás volt, és názá-
retből egy férfi és egy várandós nő elindult, eljutottak Betle-
hembe, majd megkezdődött a világ egyik legszebb története. 
szóval erről az Augustusról van szó, aki viszont megélte azt is, 
hogy egy fontos történelmi fordulópont, időszámítási fordu-
lópont idején éljen, mert Krisztus előtt kezdett uralkodni, és 
Krisztus után fejezte be uralkodását.

róla írja Suetonius, hogy allergiás dermatitisben, ekcémá-
ban, szezonális rhinitisben szenvedett. A leírásban, amit hal-
lani fognak, szerepel egy hashártyagyulladásként interpretált 
betegség is, amit tulajdonképpen nem tudok hova tenni, de 

Qui amat arte, amat asthmam
Dr. Berta Gyula

A
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tekintve, hogy ez is időszakonként, szabálysze-
rűen tért vissza, mégiscsak allergiás kórképnek 
gondolom.„

 Foltok és anyajegyek tarkították testét, s 
mint mondják, ezeknek száma se volt, a mel-
lén és alsótestén szétszórva, mint a Göncölsze-
kér csillagjai rútították; de bőrkeményedések is 
voltak rajta, s azok a viszketegség ellenszeréül 
állandóan és erősen használt vakarószerszám 
nyomán szinte összecsomósodtak...

Azt tapasztalta, hogy egyes betegségek évről 
évre, meghatározott időszakban kiújultak rajta: 
születésnapja táján többnyire bágyadtságot ér-
zett; tavasz elején rendesen hashártyagyulladást 
kapott, mikor pedig elérkezett a déli szél ideje, 
megnáthásodott.

A kiváló római filozófus, Lucius Seneca aszt-
más volt. nagyon érzékletesen írja le egy aszt-
más rohamát, de közben azért nem állja meg, 
hogy ne csempésszen bele egy kis sztoikus 
filozofálgatást.„

 (…) egy kórnak vagyok kiosztva – nem tu-
dom miért kellene görögös nevén asztmának ne-
veznem, elég jól kifejezi a „fulladozás”. A roham 
rövid, a viharhoz hasonlít, egy órán belül általá-
ban megszűnik.

Minden testi baj, válság átvonult már rajtam: 
ennél egyik sem látszik terhesebbnek. Hát persze; 
hiszen akármi más csak betegeskedés, ez viszont 
a lelket hányja ki. Ezért hívják az orvosok a „ha-
lál előgyakorlatának”. Mert egy napon a lélegzet 
meg is teszi, amivel gyakran megpróbálkozott. 
(…) Én bizony a fojtogató rohamok kellős köze-
pén sem szűntem meg vidám és bátorító gondo-
latokban pihenést keresni. A halált én már régen 
kikísérleteztem: mielőtt megszülettem. A halál a 
nemlét; hogy ez milyen, már tudom. Az lesz majd 
utánam is, ami előttem volt. 

Ha valami kín van ebben az állapotban, ok-
vetlenül volt akkor is, mielőtt napvilágra jöttünk; 
ámde akkor semmilyen gyötrelmet sem éreztünk 
(…) a közbülső időben szenvedünk valamit, de 
mindkét felől mély a nyugalom. (…). Minden, ami 

előttünk volt, halál. Mit számít, hogy még nem 
kezded, vagy már abbahagyod, mikor mindkét 
állapotnak a megvalósulása a nemlét. 
Ilyen és hasonló bátorítást intéztem magamhoz, 
mégpedig némán, hiszen a beszédre nem volt 
erőm. Azután lassanként a fulladozás lihegéssé 
csillapult, egyre nagyobb szüneteket tartott, visz-
szakozott, és elállt.

számtalan középkori leírást lehet találni 
a nátha, a köhögés és a mellkasi betegségek 
kóroktanáról, kórlefolyásáról és természetesen 
a gyógyításáról. Közülük kettőt emelek ki. Az 
egyik az én olvasatomban egy extraoesopha-
geális, légúti tünetekkel jelentkező reflux le-
írása. Az ilyen betegek állandó krákogásra, sós 
vagy savanyú váladékra, gyakori improduktív 
köhögési késztetésre panaszkodnak.„

 Történt pedig, 1663. június nyolcadik nap-
jának éjjelén, hogy a tiszteletre méltó Margarita 
Pedix-t, Cuverius úrnak, az egykori hericour-i lel-
kipásztornak idős özvegyét, aki erőteljes és vérbő 
asszony volt, néhány napos migrén-panaszok 
után sós, savanyú és híg típusú, a torokra és a 
mellkasra húzódó nátha támadta meg. Ettől 
berekedt, s úgy tűnt, megfullad a folyamatos és 
igen száraz köhögéstől; erősen nyugtalankodott, 
bár láztalan lévén eszméleténél maradt. Renge-
teg belső és külső orvosságot írtak föl neki, hogy 
dühöngő és híg nedveit lecsillapítsák és megsű-
rítsék. Ám, mint mondta, semmi más orvosság 
nem szerzett neki kézzelfogható könnyebbséget, 
csak az, amelyet édes mandulaolajból és rózsa-
cukorból kevertek pasztillává; ennek fogyasztása 
után náthája megállapodott, köhögése, rekedt-
sége és torokfájása pedig elmúlt.

nem csoda, hogy a mandulaolajtól szüne-
teltek a tünetek, hiszen a mandulaolaj viszkó-
zus anyag, bevonja a garatot és a nyelőcsövet, 
és egy ideig kikapcsolja azt a köhögési ingert, 
ami a refluxszal jár. 

A középkori terápiás javaslatok szintén na-
gyon sokrétűek, de nem igazán ajánlom egyi-
ket sem mostani használatra. Kicsit bizarrak. 
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persze elgondolkodik az ember, hogy a jelen-
legi szofisztikált és high tech vizsgáló és terá-
piás módszereinket nem fogják-e ugyanígy 
megmosolyogni pár száz évvel vagy akár csak 
pár tíz év múlva is az akkori orvosok.„

 Köhögés és krákogás ellen: tehéntrágya 
egy fecskefészekkel és friss vajjal keverve, mele-
gen a mellkasra rakva megszünteti a zihálást, 
köhögést és a sűrű taknyozást. Ha az embert a 
sűrű turha miatt makacs köhögés gyötri, sze-
rezzen szárított kecskebogyót, törje porrá, és jó 
borban igya meg, így a turha fölszakad és elhá-
rul az útból – ez pedig véget vet a köhögésnek. 
Emlékszem, hogy váladékos köhögés ellen né-
melyik egyszerű ember, felnőtt és kicsi egyaránt, 
haszonnal fogyasztott kutyagumit is, különösen 
olyat, amit májusban gyűjtöttek.

John Paget angol orvos, aki első leírója volt 
a róla elnevezett paget-kórnak, egy házasság 
szövődményeként szerzett tudomást a ma-
gyarországi dohányzási viszonyokról. történt 
ugyanis, hogy olaszországban turistáskodott, 
és ott összetalálkozott egy Wesselényi Polixé-
na nevű erdélyi grófnővel, aki – mai szemmel 
nézve is úgy mondanánk – egy bevállalós, 
rendkívül felvilágosult és kalandvágyó turis-
ta volt. megismerkedtek, férjül vette Polixéna 
John Pagetet, és elcsábította magyarországra. 
itt Paget letelepedett, felhagyott az orvos-
lással, gazdálkodni kezdett. Az erdélyi Bihar 
megyében volt a birtoka, de közben azért ér-
deklődött a környezete iránt, mert megírt és 
az 1830-as években ki is adott egy „magyar-
ország és erdély” című útikönyvet. ebben ta-
láltam azt a részt, amiből kiderül, hogy már 
abban az időben sem kullogtunk az élmezőny 
mögött a dohányzás terén, a mai fiatalok úgy 
mondanák, hogy akkor sem voltunk kispályá-
sok a szívásban.„

 Máris a kaszinó elé értünk: igen csinos épü-
let, rendkívül elegáns oszlopcsarnokkal. (…) Amint 
belép az ember, azonnal jól öltözött inasok serege 
fogja körül és bevezeti a biliárdterembe. (…) Bel-

jebb az egyik oldalon két olvasóterem és könyvtár, 
a másikon két-három társalgó nyílik. (…) Az ebéd-
lő s hozzá egy igen jó szakács teszik még tökélete-
sebbé Európa egyik legjobban szervezett klubját.

A külföldit azonban némileg meglepi, hogy 
az épület összes helyiségében átható dohányillat 
terjeng, s még ennél is jobban, hogy minden egyes 
teremben előre megtöltött pipák egész sora várja 
a dohányosokat; mellettük állandó készenlétben 
a rágyújtásra szolgáló alkalmatosságok. Ritkaság, 
hogy valakinek olvasás, társalgás vagy biliárdozás 
közben is ott ne lógna szájában a pipa.

A kolozsvári kaszinó talán kevésbé fényűző, mint 
a régibb pesti testvérintézmény, de legalább any-
nyira vendégszerető. (…) Ritka este látogathat 
úgy el az ember a kolozsvári kaszinóba, hogy 
termei zsúfolva nem lennének. Ha már a pestire 
panaszkodtam, amiért engedik, hogy a tagok 
telepipázzák, mit mondjak akkor a kolozsváriról? 
Vágni lehet a füstöt benne, s ha valaki beteszi a 
lábát, jó ideig hiába is akarná tagadni, hogy ott 
járt, a ruhájába ivódott füstszag úgyis elárulja. 
Még sose láttam ilyen szenvedélyesen dohányzó 
nemzetet, a németek tapasztalatlan kezdők hoz-
zájuk képest e nemes művészetben. Akár olvas-
nak vagy írnak, sétálnak, lovagolnak, lustálkod-
nak, esetleg dolgoznak, mindig ott lóg a szájuk-
ban a pipa. De olyan embert is láttam, aki még 
úszás közben is teljes lelkinyugalommal pöfékelt.

A legszenvedélyesebb dohányos, akivel talál-
koztam, egy erdélyi fiatalember volt, elmondta, 
hogy reggel, amint kinyitja a szemét, inasa tüs-
tént egy égő pipát dug a szájába, s mire egészen 
magához tér, már ki is szívta. „Olyan kellemes 
dolog – jegyezte meg –, ha az ember a szájában 
már ott érzi azt a pompás dohányízt, még mie-
lőtt ráébredne, hogy vágyakozik utána.”

Arany János is dohányzott. élete utolsó tíz 
évében nagyon sokat szenvedett a CopD tüne-
teitől, illetve a CopD következményeitől és társ-
betegségeitől. Baját az „elégiák” című versso-
rozatban írta meg, ami az irodalomtörténészek 
szerint nem a költészetének a csúcsa, de nekünk 
orvosoknak sokat mondanak ezek a versek.
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 O nátha, nátha! Grippe!

 Katarrhusz, Influensz!
 Vagy bármi cifra névvel 
 S alakban megjelensz.
 Ugyan mért nem pihensz?

 Tegnap, mint ma
 Hurut, flegma,
 Gyilkos asthma,
 Emphysema,
 Meg rheuma,
 Örök téma.

 Mi vagyok én? Senki Pál,
 Egy fájó gép, mely pipál.
 
 Óh rút
 Hurut!
 Az ember addig hurú’t,
 Míg egyszer megmurút.
 Vagy a tüdő, vagy a máj
 Vagy a szív, de az a táj, 
 Érzem: szorul, feszül, fáj.

 Ettől csappan meg a háj. 
 Ez mondja majd nekem: állj!
  
 Hanem panaszt ne ejts száj!
 Az élet úgy sem volt báj,
 Meghalni jobb, ha muszáj.

 Isten veled Karlsbad szép tája,
 Örökké az ember nem állja,
 Rothad neki tüdeje, mája:
 Így végződik a földi pálya,
 Alás’ szolgája!

ismét haladunk az időben. A huszadik szá-
zadban élt Németh László. ő jelentős író volt, 
manapság kissé háttérbe szorult a munkás-
sága. nagyon jó regényíró volt, drámaíró és 
esszéista, de eredetileg orvos volt. Proust ürü-
gyén ír az asztmáról, de jól meg lehet figyelni, 
hogy amellett hogy orvosilag természetesen 
érti a dolgot, az érzékeny művészlélekkel sok-
kal másabb és érdekesebb aspektusát fedezi 
föl a betegségnek, mint általában.

„
 Az asztma csak felületes, orvos elé tarto-

zó tünete egy mélyebb betegségnek, amely csak 
annyiban betegség, amennyiben minden túlzott 
tulajdonság betegség is. Az asztma az érzékeny-
ség betegsége.

A levegőben úszó pollenszem, a vérébe keve-
redő anyagból egy szemernyi, melyet más meg 
sem érez, az asztmást fojtogatni kezdi. 

Ami másnak közömbös környezet, neki a vé-
rébe hatoló, az idegeit rángató ellenség. A külső 
és belső miliő az ő teste határhártyáin át folyton 
keveredik, s állandó izgalomban tartja. Az új 
nemcsak új látvány, hanem új állapot: szoron-
gás, vagy megkönnyebbedés. Ha ő egy tájra em-
lékezik, nemcsak agykérgével emlékezik, hanem 
a légzőizmaival és a szívdobogásával. 

Az asztmásnak minden sejtje egy szem és 
közérzete a környező világnak mintegy biológiai 
analízise.

Tóth Árpád tébécés volt, ezért hoztam a tü-
dőgyógyászok elé az „elkoptam” című verstö-
redékét, és elsősorban azért, mert olyan meg-
döbbentő hasonlatok és képek vannak benne, 
ami nagy gyönyörűséget okoz.„

  Nézd, nincs páncélom, mellvasom,
 Kitakarom a mellkasom,
 E borda-rácsos bús lugast,
 Zászlós tüdőm, a bús lyukast….

 Tüdőm rekedten felzihál
 A csontos rácsú furcsa kasban,
 Mint őszi szélben csapkodó
 Tépett függöny a bús lugasban

 A vérerek bús ágbogán
 Roncsolt tüdőm rőt lomb a fán,
 Levánnyad róla, mint a bús,
 Elomló lomb, a gyenge hús

 A bordák közé aggatott
 Tüdőt, mit bús kór lyuggatott
 S melyből, ha néha a vér
 Feltör és ajkamig ér
 A bíbor iszap
 Kicsap.
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Karinthy Ferenc legalább annyira szerette 
a dolgoknak a fonák oldalát megírni, mint az 
apja (a nagy) Frigyes. számtalan karcolata van 
több kötetben, ezek egyikében találtam a kö-
vetkező történetet.„

  Karinthy Ferenc: Asztma osztály
A fürdő előcsarnokában számos fekete, arany-
betűs tábla tudatja, hol milyen szolgáltatás ve-
hető igénybe. A Kád-osztályon kádfürdőt, a Gőz-
osztályon száraz és nedves gőzt, a Massage-osz-
tályon masszírozást; továbbá az Iszap-osztályon 
iszappakolást kapni, a Kvarc-osztályon kvarckú-
rát, a Szénsav-osztályon szénsavas fürdőt. Leg-
alul a többihez hasonló táblácska: Asztma-osz-
tály. Itt nyilván asztmát lehet kapni.

Bejárata előtt annyian várakoznak, sorszá-
mot kell kiadni. Az asztma belégzés útján kerül 
a vendég szervezetébe: két-három kezelés után 
már légzési zavarok jelentkeznek, sípolás, hörgés. 
Néhány hetes kúra nyomán köhögőrohamok 
lépnek fel, főfájás, szorongás, fulladozás, az arc 
szederjes színt ölt. E rohamok később napokig 
elhúzódhatnak, az érverés gyorsul, a kezelt szür-
késfehér köpetet ürít. A továbbiakban esetleg 
szövődmények is kifejlődhetnek, tüdőtágulás, 
tüdővizenyő, orrpolip.

Voltak panaszok is: nemrég egy vendég ismé-
telt kúrával még egy kis heveny influenzát se tu-
dott szerezni. Az igazgatóság kivizsgálta az ese-
tet, s a belégző készüléken lényeges javításokat 
eszközöltetett. Azóta kifogástalanul működik, az 
osztály híre egyre nő: már vidékről, külföldről is 
látogatják. Állítólag tengerentúli szakemberek is 
érdeklődnek az eljárás iránt. 

Babits Mihály „Balázsolás” című versét min-
denképpen be akartam hozni ebbe az össze-
állításba. méltányos is, hiszen gégerákban, egy 
légúti betegségben halt meg. De elsősorban 
azért, mert ebben a versben van legszebben és 
legszemléletesebben megfogalmazva szavak-
ban a fulladás, a légszomj. 

„
 Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!

 Gyermekkoromban két fehér
Gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon
 s úgy néztem a gyertyák közül,
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.
 Tél közepén, Balázs-napon
szemem pislogva csüggött az öreg papon,
 aki hozzád imádkozott
fölémhajolva ahogy ott térdeltem az
 oltár előtt, kegyes szokás
szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én
 s ő se jól értett. De azért
te meghallgattad és megóvtad gyermeki 
 életem a fojtogató
torokgyíktól, s a veszedelmes mondulák
 lobjaitól, hogy fölnövén 
félszáz évet megérjek, háládatlanul,
 nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,
 segíts Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag,
 hátra se nézünk, elfutunk
a zajló úton, eleresztve kezetek,
 magasabb szellemek – de ti
csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.
 Nem sért, ha semmibe veszünk
s aztán a bajban újra visszaszaladunk
 hozzátok, mint hozzád ma én
reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam Balázs!
 ki mint a szepegő kamasz,
térdeplek itt együgyű oltárod kövén –
 mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet
 és fojtogatja torkomat,
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm
 zihál, s mint aki hegyre hág,
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,
 kifúlva, akként élek én
örökös lihegésben. S már az orvosok
 kése fenyeget, rossz nyakam 
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón
 hajtottam gyertyáid közé,
mintha sejtettem volna már … Segits, Balázs!
 Hisz a te szent gégédet is
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány
 kivégzett; tudhatod mi az!
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Te ismered a penge élét, vér ízét,
 a megfeszített perceket,
a szakadt légcső görcseit, s a fulladás
 csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,
 okos felnőtt! Te jól tudod,
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
 még az Isten jósága sem,
s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is
 olyan nagy dolog a halál.

tisztelt hallgatóság! Az előadás vége felé 
haladva szeretnék egy vallomást tenni önök-
nek. én egész életemben, minden munkám-
ban, illetve minden értelmes cselekedetben 
igyekeztem örömet találni, és ezt általában 
meg is találtam, és akkor már ez a munka szin-
te játék volt. ezt az érzést szeretném átadni De-
vecseri Gábor „imátlan ima” című versével.„

 Befejezni a napot szépen,
 bízni az óra örömében,
 az álom hajóján kivárni,
 szeretteinknek jót kívánni,
 élőnek, holtnak, szeretteink
 szeretteinek szép rend szerint,
 örömet kívánni mindahánynak
 (torló percek hullámot hánynak,
 az órák az éjbe ömölnek),
 örömet kívánni az örömnek.

tisztelt hallgatóság! néhány befejező mon-
datot kell elmondanom még önöknek.

ez az előadás először 2002 márciusában 
hangzott el pécsen, egy Amega Fórumon. Ak-
kor Rónai Zoltántól jutalomjátékként kaptam a 
lehetőséget annak okán, hogy akkor fejeztem 
be mosdósi pályafutásomat, illetve akkor kez-
dődött meg a nyugdíjas létem. Rónai Zoltán öt-
lete volt az is, hogy most, a 25. jubileumi Amega 
Fórumon is ezt az előadást vezessem elő. 

nagyon örültem a lehetőségnek, mert en-
nek is különleges alkalma van, ugyanis ezt az 
előadást búcsúelőadásomnak szánom. 

elértem abba az életkorba, amikor a nyil-
vános szereplésekkel az ember már inkább 
blamálja magát, illetve lerontja azt a lehetsé-
ges kedvező képet, ami esetleg kialakult róla 
a hallgatóságban. ezt nem szeretném, ezért 
befejezem. 

nagyon köszönöm mindenkinek, aki meg-
ajándékozott azzal a lehetőséggel, hogy előad-
hatok, ez mindig is örömforrás volt számomra. 
Külön köszönetet mondok Rónai Zoltánnak, aki 
25 év óta szerepeltet az Amega Fórumokon, de 
mindenekelőtt köszönöm önöknek, a hallga-
tóságnak, amiért mindig türelmesen meghall-
gattak engem. 

Köszönöm szépen! 
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1  A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott recept Mometason Sandoz volt Magyarországon, 2018. december és 2019. november közötti időszakban (NEAK gyógyszerforgalmi adatok, 
kiváltott receptszám, vizsgált időszak: 2018. december – 2019. november)

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! RMOM2460/02.20  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2020. február 14.

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 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 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 383 Ft

* A 2020. 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.

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®
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… a teljesség igényével

CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2019.09.16.,  Belső azonosító kód: T.H.2019.09.16.

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

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2019.09.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: http://www.neak.
gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.
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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
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Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)
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