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Naponta egyszer, egy egyszerűen 
használható eszközben: ELLIPTA-ban

AZ EGYETLEN NAPI EGYSZERI 
ADAGOLÁSÚ, FIX-DÓZISÚ HÁRMAS 

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

tünetes felnőtt COPD-s betegek fenntartó kezelésére1 

Hivatkozások: 1. Trelegy Ellipta alkalmazási előírás 2019.11.29. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen J et al., 
NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.
Trelegy Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm 
umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenn-
tartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista 
kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze 
a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > 
Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradat-
bazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS 
INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).  A védje-
gyek a tulajdonosok birtokában vannak, vagy használati engedéllyel rendelkeznek. A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem támogatja a készítmény bármely, az alkalmazási előírástól eltérő módon való alkalmazását.

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

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

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

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

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

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

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát 

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-TRE-01-2020-V01-AD-#19659 ▪ A dokumentum lezárásának időpontja: 2020.03.03. ▪ Érvényessége: 2022.03.03.

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

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2019 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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 ár a kutatók még vitatkoznak 

azon, hogy a denevérekről vagy 

a tobzoskákról terjedt át az em-

berre, és az ACE2 receptorokon 

keresztül a sejtbe jutva hogyan okozza a 

tüneteket, annyi már biztos, hogy a ko-

ronavírus alapvetően változtatta meg az 

emberek gondolkodását. A világjárványt 

látva és a magyar egészségügy korlátait 

ismerve sokan ráeszméltünk arra, hogy 

életünk véges, és nemcsak az egyre nyil-

vánvalóbb klímaváltozás tehet keresztbe 

hosszú távú terveinknek, hanem már rövid 

távon is módosítanunk kell azokat. A ko-

moly veszélyek bemutatása és a szükséges 

óvintézkedések megtétele után azonban 

ne felejtsünk el figyelni a többi, párhuza-

mosan zajló eseményre. Nagyon izgalmas 

tavaszi napok várnak ránk! 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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***  A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, 
HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). 4
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  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

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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INtERJú

MINDEN BENNE VAN
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. körmendy Szabolcs
Szent-Györgyi Albert orvosi díjas tüdőgyógyász 
kalocsai képviselő és cserkészparancsnok

Mit kell tudni a Szent-Györgyi Albert 
orvosi díjról?
2017-ben volt 80 éve, hogy Szent-Györ-
gyi Albert Nobel-díjat kapott. A Good-
will Pharma az Egészségért Közhasznú 
Alapítvány ez alkalomból hozta létre a 
Szent-Györgyi orvosi díjat. A díjra nem 
lehet pályázni, elnyerni úgy lehet, hogy 
egy beteg jelöli az orvosát gyógyulása 
történetével. Ezt követően indul az inter-
netes szavazás. Az országot hat régióra 
osztották, minden régióból egy jelölt 
kaphatja meg a közönségdíjat, egy orvost 
pedig életmű díjjal ismernek el. Február 
közepén kaptam egy levelet, hogy egyik 
betegem engem találna alkalmasnak erre 
a díjra. Megjegyzem, a Kalocsai Kórház-
ból több orvos is kapott jelölést. Nagyon 
megtisztelőnek éreztem, hogy méltónak 
találnak az elismerésre. Hat héten keresz-
tül lehetett szavazni az interneten.

Az ilyen szavazásokat sokan megkér-
dőjelezik.
Figyeltem a vetélytársakat és azt vettem 
észre, hogy a szavazataim folyamatosan 
nőnek, míg a vetélytársaimnál előfordult 
kampányszerű tömeges szavazás este 11 

A 2019-es év számodra két fontos eseményt hozott. Az egyik az volt, hogy Szent-Györgyi 
Albert orvosi díjat kaptál, a másik pedig, hogy városod önkormányzatának képviselője lettél.  
Ez a két esemény adja beszélgetésünk keretét.
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Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
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Tel.: 430-2890  ·  Fax: 430-2899  ·  web: www.sandoz.hu

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

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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és 12 óra között. Informatikus szak-
emberek segítségével kiderült, 
hogy meghekkelték a versenyt. 
Szorosabb ellenőrzést léptettek 
életbe, és a számítógép által ger-
jesztett álszavazatokat kiszűrték. 

Így tiszta versenyben lettél első.
A díjátadásra az MTA nagytermé-
ben, egy igazán felemelő, benső-
séges ünnepség keretében került 
sor. Megható érzés volt díjazott-
nak, ünnepeltnek lenni.

A díj nemcsak erkölcsi megbe-
csülést jelentett, hanem anyagit 
is. A jelentősnek mondható 
összeget három részre osztva 
felajánlottad közösségi célokra. 
Egyharmad részét a kórházad 
kapta. Kérlek, mutasd be olva-
sóinknak a munkahelyedet.
A kórházat a kalocsai érsek alapítot-
ta a XIX. század második felében. 
A városnak 16 000 lakosa van, de 
a kórház 72 000 ember ellátásáért 
felel, ma több mint 400 ággyal 
működik. Az alapszakmákon kívül 

300 ágyas tüdőosztályokat. Ma 
az osztályon ketten dolgozunk 
tüdőgyógyászok, a belgyógyászok 
besegítenek. Az ügyeletet a pszi-
chiátriával együtt látjuk el.

Milyen tüdőbetegségeket tud-
tok ellátni?
Igazából a tüdőgyulladásoktól 
kezdve, az asztmán és a COPD-n 
keresztül a daganatok kivizsgálá-
sát, így endoszkópos mintavéte-
leket, transztorakális biopsziákat, 
idegentest eltávolításokat is vég-
zünk. Az ellátási területünk termé-
szetesen jóval nagyobb a város 
területénél, hat tüdőgondozó tar-
tozik hozzánk.

Orvosdinasztia tagja vagy. Me-
sélj a felmenőidről!
Dédapám a Festeticsek, majd a 
pécsi és a veszprémi püspökség 
gazdatisztje volt. Nagyapám is 
annak készült, de végül az orvos-
lást választotta, a ’20-as években 
járt egyetemre. Ma is őrzöm 
az indexét, amely tele van az 

két olyan terület van, melyben 
megyei szintű ellátást nyújt: ez a 
tüdőgyógyászat és a pszichiátria. 
Ez az egyetlen olyan megye, ahol 
két tüdőosztály van, Kecskeméten 
és Kalocsán, mindkettő II. progresz-
szivitási szinten. Nagyon nagy szak-
mai tudású orvosok dolgoztak itt, 
és vezették a Szent Kereszt Kórhá-
zat, köztük több tüdőgyógyász is.

Mi a titka annak, hogy a kórház 
az integritását fenntartva tud 
ma is működni?
A szakmai tudást és színvonalat 
nyilván nem az én feladatom meg-
ítélni, de a lelkesedés, a szakma 
szeretete ott van a kórház közel 
50 orvosában. Amikor a ’60-as 
évek végén létre akartak hozni a 
megyében még egy tüdőosztályt, 
akkor Baja és Kalocsa között inga-
doztak a döntéshozók. Nagyapám 
Baján volt tisztiorvos, és ott szeret-
te volna megépíttetni a tüdőosz-
tályt, de végül az akkori lobbi Kalo-
csa mellett döntött. Az országban 
számos helyen építettek hasonló 
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orvostörténelemből ismert nagy 
nevekkel. Ő Bácskában falusi köror-
vos volt. Akkoriban egy körorvos-
nak az esetek széles körét kellett 
megoldani, előfordult, hogy a kony-
haasztal műtőasztal is volt. Apám 
mesélte, hogy sokszor megtörtént, 
hogy nagyapám elbiciklizett szülést 
levezetni, és csak három nap múlva 
jött haza, mert elhúzódott a vajú-
dás. Nem volt antibiotikum, mentő. 
A világháborúban, a fronton száza-
dosi rangban szolgált katonaorvos-
ként, ezért két évig volt B listázott. 
Az 50-es éveiben Baja város tiszti-
orvosa lett, nyugdíjas korában pe-
dig az állampusztai börtön orvosa 
volt, ott dolgozott néhány évet. 
Szerették a személyi állomány tag-
jai, és tisztelték a fogvatartottak 
is. 1967-ben halt meg. Rendszeres 
templomjáró volt, így temetése 
is egyházi volt. A börtön teljes 
személyi állománya díszegyenru-
hában búcsúztatta, ami abban az 
időben nem kis dolog volt.

Úgy tudom, hogy édesapád is 
folytatta apja munkáját.
Apám, dédapám munkáját szeret-
te volna folytatni. Agronómusnak 
készült, de a földosztások idején 
ebben nem sok perspektíva volt, 
végül ő is az orvosi pályát válasz-
totta. Először Szegeden, Batizfalvy 
János professzor szülészeti kli-
nikáján dolgozott fizetés nélküli 
gyakornokként. Bátyám is ott 
született. Két év múlva apám Kalo-
csára került szülész-nőgyógyász-
nak. Szinte éjjel-nappal bent volt a 
kórházban. Előfordult, hogy hóna-
pokig ő volt az egyedüli szakorvos. 
Akkoriban két ügyeletes volt az 
egész intézetben, egy manuális és 
egy belgyógyász. Így történt, hogy 

az egyik mostani orvoskolléga, a 
Juhász Gábor bácsinál született, aki 
tüdőgyógyász volt, mert a manuá-
lis szakorvos éppen operált.

Édesapád nemcsak szülész-nő-
gyógyász volt.
Apám operált vakbelet, sérülé-
sekből eredő lépeltávolításokat és 
egyéb eseteket is. ’56 után – ami-
kor összetörték a Sztálin-szobrot, 
megalakították a kórház munkás-
tanácsát és megnyitották a kórházi 
kápolnát – hat kollégájával együtt 
kirúgták, majd rendőri felügyelet 
alatt állt. Néhány évig félállásban 
dolgozott egy magánorvos mel-
lett. Később visszakerülhetett a 
kórházba, ahol elsők között az 
országban létrehozta az onko-
lógiai gondozást, a 60-as évek 
végén már működött a kórházban 
onkoteam. 2000-ig vezette a gon-
dozót, de évtizedekig sportorvosi 
feladatokat is ellátott.

Te is az orvoslást választottad, 
de miért a tüdőgyógyászatot?
Gimnáziumban még gondol-
kodtam, hogy orvos vagy tanár 
legyek. Pannonhalmára jártam és 
ott nagyon jó biológia tanárom 
volt, aki az orvosi pálya felé terelt. 
Rékási tanár úrnak sokat köszön-
hetek. Másodszorra vettek fel 
Szegedre, mert a fizika nem volt az 
erősségem. Szerettem és szeretem 
Szegedet, nagyon jó volt ott egye-
temistának lenni. Hatodévben, 
látva a tülekedést, hogy ki melyik 
klinikára kerüljön, azt gondoltam, 
hogy én nem állok be ebbe a sor-
ba. Egy klinikán sokat lehet tanul-
ni, de egy vidéki kórházban többet 
láthat, tapasztalhat az ember. A 
kolléganőnek, akinél a gyakorlati 

szakvizsgámat csináltam, a Tü-
dőklinikán két ágya volt, nekem 
Kalocsán negyven. Igaz, ő másnap 
Máltára utazhatott egy konferen-
ciára, nekem pedig csak két éve 
adatott meg, hogy részt vehettem 
egy külföldi kongresszuson.

Még nem válaszoltál a „miért a 
tüdőgyógyászat” kérdésre.
Úgy lettem tüdőgyógyász, hogy 
felmértem a lehetőségeimet. Egy 
manuális szakmához nincs kellő 
kézügyességem. Jó hírű volt viszont 
a kalocsai tüdőgyógyászat. A tüdő-
gyógyászatban van radiológia, amit 
nagyon szeretek, van benne egy 
kis manualitás is (az endoszkópos 
vizsgálatokra gondolok), és van 
benne belgyógyászat is. Azt szok-
ták mondani, hogy egy tüdőosztá-
lyon csak szülés nincs. Valamilyen 
oknál fogva – ez a tapasztalatom – 
azok a betegek, akik nem kellenek 
senkinek, a tüdőosztályon találnak 
segítséget. A tüdőgyógyászok min-
denhol befogadóbbak az átlagnál. 
A gondozóban is azt tapasztalom: 
megvan a beteg baja, de senki nem 
akarja megfogni a kezét, hogy vé-
gigvigye az úton.

Hogyan látod a tüdőgyógyászat 
jövőjét?
Habár a jelentős számú betege-
im 60%-át az alapellátásban is 
meg lehetne gyógyítani, ennek 
ellenére úgy gondolom, hogy 
van jövőnk. Az allergiás, asztmás, 
COPD-s és tumoros betegek any-
nyian vannak, hogy mindig lesz 
mit tennünk. Újabb és újabb 
területek is bekerülhetnek gyó-
gyító tevékenységeink közé, mint 
az onkológia vagy az invazív 
bronchológia.
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sel, és bekerültem abba a körbe, 
akik fogalmazták a börtön egész-
ségügyi szabályait, és beletanul-
tam a jogalkotásba is. Ott szerez-
tem egészségügyi közigazgatási 
szakvizsgát, és alapellátó orvos-
ként is sokat tanultam, mert nem 
lehetett mindenkivel kiszaladgálni 
a kórházba, még sebeket is varr-
tam. Ez alatt a tíz év alatt heti szak-
mai napom volt a tüdőosztályon, 
és ügyeltem is. 2016-tól dolgozom 
a kalocsai tüdőgondozóban és az 
osztályon. Azóta több előadást is 
tartottam, ezek egyike az Epidemi-
ológiai Szekció nívódíját nyerte el.

A pályadíjad második harmadát 
a katolikus egyháznak ajánlot-
tad fel. Milyen szerepet játszik 
az életedben a hit?
Nagyon nagy szerepet játszik. Azt 
gondolom, hit nélkül nagyon ne-
héz lenne dolgoznom. Rendszeres 
templomba járók vagyunk a csa-
ládommal. Az egyházi ünnepeket 

megüljük. A feleségem és a gyer-
mekeim is egyházi iskolákba jártak-
járnak. Nagyon régóta egyházkö-
zösségi képviselő vagyok. 1993 óta 
csatlakoztam a cserkészethez, most 
én vagyok a parancsnok. Úgy ér-
zem, hogy napjainkban az egyház 
is valamiféle válsággal küzd. Most, 
amikor nem lenne akadálya a hit 
gyakorlásának, az emberek mintha 
elfordulnának a klasszikus hit-
élettől, és az egyház is keresi az új 
utakat. Érsekség vagyunk és ezt én 
mégis így látom. A neoprotestáns 
egyházak is azért erősödnek meg, 
mert a katolikus egyház nem tudta 
megtartani, erősíteni a közösségét.

A pályadíjad harmadik harma-
dát állatvédelmi célokra ajánlot-
tad fel.
Mindig nagyon szerettem az ál-
latokat. Kalocsán, amíg nem volt 
állatmenhely, a városban számta-
lan alkalommal veszélyeztették a 
lakosság épségét kóbor kutyák. 
Jelenleg is 180–200 kutya van az 
állatmenhelyen. Ha ezek az ebek 
kint lennének a városban, az ko-
moly problémát jelentene. Nem 
tűnik fontos dolognak, de ha egy 
kicsit más szemszögből nézzük a 
dolgot, a város élhetőségét ez be-
folyásolhatja. A felelős állattartásra 
is nevelni kell az embereket.

Az októberi választás jelentős 
sikert hozott számodra. Kalocsa 
képviselőtestületének tagja let-
tél. Most, amikor egyre jobban 
eldurvul a politikai élet, miért 
vállaltál egy ilyen közfeladatot?
Olyan családból származom, 
amelynek a tagjai mindig politizál-
tak. 2002-től 2004-ig – a lányom 
betegségéig – tagja voltam a Fi-

Nem volt ambíciód, hogy a tüdő-
gyógyászok vezetői közé kerülj?
Sosem törekedtem pozíciókba, 
mindig a feladat talált rám. Egy 
klinikai központból mindig köny-
nyebb tudományos munkákat 
végezni, előadásokat tartani. Elin-
dultam én ebben az irányban, pl. 
2004-ben az MTT kongresszuson 
tartottam volna előadást egy 
ritka tüdő amyloidosisról, de a 
lányom súlyosan megbetegedett, 
leukémiás lett, és le kellett mon-
danom a részvételt. A gyermekem 
meggyógyult, most egyetemista 
Pécsett, de egy évig kapott kemo-
terápiát. Ezek után kicsit eltávolod-
tam a tüdőgyógyászattól. Jött egy 
ajánlat, hogy menjek el a kalocsai 
börtönbe börtönorvosnak. Két 
hónapot tűnődtem ezen. Apám-
mal is áttárgyaltuk a dolgot, aki azt 
mondta, beteg ember mindenütt 
van, és így tíz évig börtönorvos 
voltam. Jó kapcsolatot alakítottam 
ki az ottani egészségügyi vezetés-
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desznek, most a KDNP alelnöke va-
gyok. Külsős bizottsági tagként két 
ciklust végigdolgoztam, először a 
szociális, majd a jogi- és pénzügyi 
bizottságban.
Kalocsán elkezdtünk építeni – füg-
getlenül a nagypolitikától – egy 
olyan közösséget, baráti társa-
ságot, egyesületet, melyben a 
tagság jelentős része nem politikai 
párt tagja, de van egy bizonyos 
irány, amit tartani szeretnénk. Ez-
zel a fiatalos, dinamikus csapattal 
vettük át ősszel az irányítást az 
ellenzéki összefogás városvezeté-
sétől. Az utóbbi években a város 
lendülete megtört, ültünk a lan-
gyos melegben, és azt mondták, 
hogy ez jó. Volt, akinek igen, de a 
város nem fejlődött.

Mit tud tenni egy ilyen csapat-
ban egy orvos, amikor az egész-
ségügyi ellátás már döntően 
nem önkormányzati feladat?
Nem az egészségügy, hanem a 
város jobbításáért való munka vitt 
a képviselőségbe. Vannak ötlete-
im, amik egy jó csapatban remél-
hetőleg megvalósíthatóak lesznek. 
Nemrégiben például 2,8 milliós 

pályázatot írtam a cserkészek szá-
mára. Ebből egy programsorozatot 
fogunk megvalósítani. Négy nagy 
előadás, egy kiállítás, egy kétnapos 
cserkészfesztivál, bizonyítékul arra, 
hogy kisebb pénzből is lehet nagy 
dolgokat csinálni.

Mit csinálsz, amikor nem gyó-
gyítasz? Időnként a facebookon 
látom a megosztásaidat, amikre 
érdemes odafigyelni, és gyak-
ran el is mentem magamnak.
Szeretek olvasni, szeretem a tör-
ténelmet, nem csoda, hogy fele-
ségem történelemtanár. Gyakran 
fejtek keresztrejtvényt, de írok 
novellákat és verseket is. Három al-
kalommal jelentek már meg alkotá-
saim a Kalocsai Kép és Szó Antoló-
giában. Zeneiskolába jártam, 8 évig 
zongoráztam, ezt ma is gyakorlom, 
játszottam rockegyüttesben is. Ala-
pító tagja vagyok a Kalocsa Kama-
rakórusnak. Sokat fotózok is, a Bus-
Oxy Kft. idei naptárában látható 
néhány képem. Anyám olasz volt, 
így nem csoda, hogy szeretem az 
olasz autókat, jelenleg hárommal 
is rendelkezünk, és tagja vagyok 
a Fiat Barchetta Hungary klubnak. 

Idén nyáron erdélyi gurulásra ké-
szülünk velük. Sal Endre is ennek az 
autós klubnak a tagja, ő írja az inter-
neten az Újságmúzeumot, amit én 
nagyon érdekesnek és értékesnek 
tartok. A facebook nagyon hasznos 
dolog, csak nagyon sokan haszon-
talanságra használják. Én az ismeret 
átadásának eszközét látom benne.

Hogy fér bele mindez 24 órába?
Hétköznapjaimban azért van idő 
együtt lenni a családommal is. 
Feleségem biztos háttért jelent 
számomra. Együtt koordináljuk a 
programjainkat.

Mi van még előtted? A nyugdíj 
még messze van, mit szeretnél 
még megvalósítani?
Nehéz ezt megmondani, mert 
másfél éve egy ritmuszavar miatt 
pacemakert kaptam, ami azért 
elgondolkodtatott. A barátaimmal 
hetente két estén járok edzeni, 
heti rendszerességgel futok, és 
igyekszem egészségesen élni. Sze-
retném a cserkészcsapatot stabilan 
átadni valakinek, ha a lányom 
megszerzi a segédtiszti képesítést 
remélem átveszi. Laci bátyámmal 
– ő ikonfestő és szintén orvos – 
tervezgetjük, hogy összehozunk 
egy közös kiadványt az ő képeivel 
és az én gondolataimmal. Zsófi 
lányom 20 éves, egyetemre jár 
angol–matematika szakra, Marci 
fiam Pannonhalmán tanul, orvos-
nak készül, szeretném látni az ava-
tását. Az ikrek, Gergő és Tomi még 
csak 10 évesek, van még tennivaló 
velük. Bakancslistám nincs, de 
eddig is sok lehetőséget kaptam 
az élettől, Istentől, és most is van 
dolgom, ez visz előre. 

Dr. Osvai László
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öldünk éghajlata változó és ez a válto-
zás természetes folyamat. A változás 
sebessége és minősége az utolsó né-
hány évtizedben viszont abnormálisan 

felgyorsult. A legutóbbi 150 évben a levegő 
szén-dioxid koncentrációja 250-ről 410 parts 
per million (ppm) értékre nőtt (2013-ban ez 
396,8 ppm volt), a világ óceánjainak aciditása 
26%-kal nőtt (főként a szén-dioxid miatt), a 
tengerek szintje a legutóbbi 100 év alatt 0,19 
méterrel emelkedett, a legutolsó tíz évből hét 
a valaha mért legforróbb év volt. 2019 pedig 
nemcsak Ausztráliában, hanem Magyarorszá-
gon is a valaha mért legforróbb átlaghőmér-
sékletű évünk volt.

Fényképekkel és hétköznapi tapasztalatok-
kal alátámasztott tény, hogy valamennyi glecs-
cser és a sarkvidékek jég- és hótakarója olvad, 
megnőtt a szélsőséges időjárású – extrém hő-
hullámokkal, hóviharokkal, homokviharokkal, 
árvizekkel, hurrikánokkal terhelt – napok szá-
ma, és mindezek következtében, a súlyos gaz-
dasági károk mellett, nem hagyható figyelmen 
kívül a klímaváltozás egészségre gyakorolt 
hatása sem1. Ezt a tényt felismerve nagy nem-
zetközi egészségügyi szervezetek már évekkel 
ezelőtt ajánlásokat fogalmaztak meg az egész-
ségkárosító hatások mérséklésére2-9.

A globális felmelegedés gyorsulása jórészt 
emberi tevékenység eredménye. Az üvegház 
hatású gázok – szén-dioxid, metán, nitrogén 
oxidok, földközeli ózon, kémiai mérgező anya-
gok (pl. hidrofluorokarbonok) és a nanoméretű 
szilárd légszennyező anyagok – elsősorban 
emberi tevékenység (energiatermelés, gépjár-
műforgalom, fűtés, mezőgazdaság, élelmiszer-
termelés, hulladékmegsemmisítés) következ-
ményei. Emellett „természetes” légszennyező 
anyagok is rontják a helyzetet. Ilyenek a vulkán-
kitörések, az erdőtüzek, a homokviharok vagy 
az óceánokból származó sóviharok. 

Az egyre nagyobb kiterjedésű és egyre 
hosszabb ideig tartó erdőtüzek nem kizárólag 
a száraz és rendkívül meleg időjárás terhére ír-

Klímaváltozás, légszennyezettség:

ASZTMA
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest

F
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hatóak. A trópusi esőerdők nagy részét gyújtja 
fel a helyi lakosság, hogy a leégett területen 
mezőgazdasági tevékenységet (szántóföldi 
gazdálkodást, illetve legeltetést) tudjanak foly-
tatni. Az utolsó 50 évben a Föld esőerdeinek 
50%-át pusztítottuk el, és napjainkban is min-
den évben újabb 13 millió hektár erdőt sem-
misítünk meg. Dél-Amerikában ennek 35%-át, 
Afrikában a 70%-át, Ázsiában az 50%-át élel-
miszertermelésre „hasznosítják”.

A letagadhatatlanul létező klímaváltozás 
hatására megnőtt a szélsőséges természeti 
események száma. Jelentősen fokozódott a 
légszennyezettség, több a villámlásokkal és or-
kánszerű széllel kísért vihar. A homokviharok és 
az áradások száma nőtt. Elsősorban a nagyvá-
rosokban nagymértékben fokozódott a rendkí-
vül magas hőmérsékletű napok száma, ugyan-
akkor a szokatlan évszakban jelentkező hideg 
napok száma is emelkedett. A legutóbbi két év-
tizedben a szén-dioxid koncentráció különösen 
gyorsan nőtt. Ha világméretű közös összefogás-
sal sikerülne csökkentenünk, vagy legalább sta-
bilizálnunk a légkör jelenlegi szén-dioxid szint-
jét, a felszíni hőmérséklet akkor is még legkeve-
sebb egy évszázadig lassan tovább emelkedne. 

Mindez természetesen az emberiség egész-
ségi állapotára sem maradt hatástalan. A WHO 
tanulmánya szerint a szokatlanul meleg nyár 
miatt például 2003-ban csupán Európában 
70 ezer plusz haláleset fordult elő szív-érrend-
szeri és légúti problémák miatt, míg 2004-ben 
az egész világon 140 ezer. Számításaik szerint 
a klímaváltozás direkt egészségügyi költsége 
2030-ra eléri az évi 2-4 milliárd dollárt.

Megvizsgálták, hogy a légszennyező anya-
gok milyen módon károsíthatják a légzőrend-
szerünket.

 Az ózon, melynek földközeli szintje a szén-
dioxid szintjével párhuzamosan emelkedik, 
erős oxidáns, és a tüdőben gyulladásos mediá-
torok (PAF, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α) felszabadulá-
sát váltja ki az epitheliális sejtekből. 

A dízelmotorokból felszabaduló részecs-
kék (diesel exhaust particles, DEP) és a belőlük 
származó poliaromás hidrokarbonok a human 

B limfocitákban, IL-4 és CD40 monoklonális el-
lenanyagok jelenlétében IgE termelést tudnak 
kiváltani, ezáltal érzékenyebbé teszik az egyént 
a mindennapos allergénekkel szemben.

Ózon, nitrogén-oxid és DEP hatására nő a 
légúti epitheliális sejtkultúrák permeabilitása, 
ugyanekkor csökken a ciliák mozgásának a 
frekvenciája. A permeabilitás fokozódás hatá-
sára csökken az irritáló és/vagy allergiát okozó 
anyagok eltávolításának a lehetősége, köny-
nyen és gyorsan juthatnak le a submucosába. 
Ott kölcsönhatásba léphetnek a gyulladásos 
sejtekkel (hízósejtekkel, eozinofil és neutrofil 
leukocitákkal, limfocitákkal). 

A nitrogén-dioxid leukotrién  C4, GM-CSF, 
TNF-α és IL-8 felszabadulást vált ki, ezek vi-
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szont a normál T sejtek aktivációját okozzák, 
aminek hatására azok RANTES-t és sICAM-1-et 
szekretálnak. 

Az emberi légúti hámsejtek DEP hatására 
IL-8, GM-CSF és sICAM-1-et szabadítanak fel, 
emellett HLA-DR-t és CD86-ot is expresszálnak, 
amelyek segítségével az antigént tudják bemu-
tatni a T sejteknek.

Az asztmás betegek légúti hámsejtjei sok-
kal érzékenyebbek a légszennyező anyagok-
ra (különösen az ózonra), mint az egészséges 
egyénekéi. Az oxidatív stressz növekszik, és az 
oxidáns–antioxidáns egyensúly felborul (fő-
ként asztmásoknál és COPD-ben) ózon hatásá-
ra. Gyulladásos sejtek vándorolnak a légutak-
ba és a tüdőparenchymába és ott (az adhéziós 
molekulák hatására) meg is tapadnak. Ennek 
következtében szöveti károsodást okoznak. 
Hasonló (bár az ózonnál gyengébb) oxidáns 
hatása a nitrogén-dioxidnak is van. 

Szerencsére a tüdő nyákjában és epitheliális 
sejtjeiben antioxidánsok is vannak (húgysav, al-
bumin, redukált glutation, C- és E-vitamin) és 
ezek kiegészítésére a táplálékkal lehetőségünk 
is van. Az ózon és a nitrogén-dioxid mellett a 
DEP is stresszt vált ki a tüdőben lévő fagociták-
ból és epitheliális sejtekből, aminek a követ-
kezménye gyulladásos mediátorok felszaba-
dulása és szövetkárosodás lesz.

A légszennyezettségnek az asztmás bete-
gekre való hatását vizsgálva azt találták, hogy 
a forgalmas út közelében lakó asztmás gyer-
mekek többet hiányoznak az iskolából, gyak-
rabban kerülnek kórházba és szignifikánsan 
gyakrabban exacerbálnak, mint a hasonló korú, 
nem forgalmas út mellett lakó asztmás társaik. 
Ugyanezen tanulmány szerint valamennyi aszt-
más beteg 14%-a forgalmas út mellett lakott. 

A forgalomból származó légszennyezett-
ség főként a nagyvárosokban van jelentősen 
rossz hatással az asztmások egészségére. Jó 
példa erre az 1996-os atlantai nyári olimpia. 
Itt az olimpia idejére jelentősen mérsékelték 
a személyautó forgalmat, ennek hatására sok 
napon keresztül csökkent az ózon pollució (a 
levegő ózon koncentrációja egyenes arányban 
állt a forgalommal) és 41,6%-kal csökkent a 
heveny asztmás epizódok, 19,1%-kal a kórhá-
zi felvételt szükségessé tevő rohamok száma. 
Csaknem ugyanez volt megfigyelhető a 2008-
as pekingi nyári olimpia idején is. Ők is drasz-
tikusan mérsékelték a gépjármű forgalmat, 
ezzel párhuzamosan átlagosan napi 12-ről 7-re 
csökkent az asztma miatt sürgősséggel orvost 
felkeresők száma.

Mindezekből következik, hogy tényleg ked-
vezőtlen hatása van a nagy gépjárműforga-
lomnak az asztmára, és az is biztos, hogy ezen 
lehet változtatni.

Sajnos nemcsak mostanában okozott egész-
ségügyi problémát a légszennyezettség. 1952-
ben Londonban volt egy téli szmoggal ösz-
szefüggő, légúti és kardiovaszkuláris betegsé-
gekből eredő halálozással járó „járvány”. Ezt a 
hatóságok nemcsak tudomásul vették, hanem 
1956-ban be is indították a UK Clean Air Act-ot, 
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melynek hatására jelentősen csökkent a városi 
légszennyezettség és megszűnt a téli szmog…

A Lancetben már 1995-ben leírta négy skót 
kutató, hogy a nanoméretű részecskék (ilye-
nek vannak pl. a DEP-ben is) nagyon sokáig a 
levegőben maradnak, a széllel nagyon messzi-
re eljutnak, az alveolusokba is megérkezhet-
nek, és ott olyan gyulladásos mediátorok ki-
választását provokálhatják, amelyek nemcsak 
a tüdőbetegségek, hanem a kardiovaszkuláris 
kórképek exacerbációját is kiválthatják10.

A klímaváltozás megnöveli az esővel, 
széllel, mennydörgéssel járó viharok gya-
koriságát. Ez pedig az eddigi tapasztalatok 
alapján együtt jár a nagyon súlyos asztmás 
rohamok hirtelen megszaporodásával.

Erre az első ismert példa az 1994. júniusi 
londoni epidémia, de további ilyen esemé-
nyek is közlésre kerültek (Birmingham, Not-
tingham, Cambridge, Nápoly, Calgary, Wag-
ga Wagga). Valamennyiük közös jellemzője, 
hogy pollen (esetleg penészgomba) szezon-
ban történtek, és az érintettek kifejezetten 
allergiásak voltak az adott allergénre.

A legsúlyosabb következményekkel két-
ségtelenül a 2016. november 21-i melbourne-i 
vihar járt. Ennek során egy órán belül 10 Celsi-
us fokkal csökkent a városban a hőmérséklet, 
és 70% fölé nőtt a páratartalom. Ugyanekkor a 
fűpollen koncentrációja 100/m3 felett volt. Né-
hány óra alatt 9 000 személy szorult sürgősségi 
ellátásra, közülük 164 kórházi felvételt igényelt, 
és 10 az intenzív kezelés ellenére meghalt11. 

Ez volt az eddigi legkatasztrófálisabb aszt-
ma epidémia. Érdekes tény, hogy a sürgősségi 
ellátásra szorulók fele addig nem is rendelke-
zett asztma kórismével. Valamennyi beteg al-
lergiás volt a fűpollenre, és 87%-uk allergiás 
náthában is szenvedett. A kórházba kerülés 
és a nagyon súlyos kimenetel kockázata na-
gyobb volt azoknál az asztmásoknál, akik nem 
használták rendszeresen az inhalációs sztero-
idjukat, és szabad levegőn tartózkodtak a vihar 
idején. Érdekes megfigyelés, hogy az Ausztrá-
liában született ázsiai származásúak esélye 
ötször nagyobb volt a súlyos kimenetelre (OR: 

5,42), ugyanakkor a nem Ausztráliában szüle-
tett ázsiaiké viszont kisebb volt (OR: 0,59), mint 
a többi lakosé.

A zivatarok esetén fellépő ún. thunder-
storm asztma kórélettanát úgy magyarázzák, 
hogy a pollenszemcsék vizet szívnak maguk-
ba, ozmotikus sokk hatására megrepednek, a 
citoplazmájukból nagyon kis méretű (nano-
méteres nagyságrendű) allergén részecskék 
szabadulnak ki, a légkörben bekerülnek egy 
bioaeroszolba, a széllel sok kilométerre elre-
pülnek, és mivel nagyon kicsik, mélyre (egé-
szen az alveolusokig) lejutnak a légutakba, és 
asztmás nehézlégzést provokálnak. A hason-
ló tragikus események elkerülése érdekében 
nagyon fontos a meteorológiai előrejelzés, a 
várható pollenszám előrejelzése (mindkettő 
működik Magyarországon is), és különösen 
a betegek és a családorvosok oktatása, fel-
készítése a tennivalókra.
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Nem kell újra feltalálnunk a spanyolviaszt, 
de attól tartok, nem elegendő beszélnünk a 
légszennyezettségről, hanem most már tény-
leg csinálni kellene valamit! Nekünk orvosoknak 
alig van hatásunk a politikára, de annyit feltét-
lenül elvárhatunk magunktól, hogy ne csupán 
felhívjuk a figyelmet a kétségtelenül meglévő 
veszélyre, hanem a világ vezető egészségügyi 
intézményei által már kidolgozott tennivalókat 
hazánkban is ismertessük és megvalósítsuk. 
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phaeochromocytoma esetén és porphyriában körültekintően és kizárólag orvosi javaslatra szabad alkalmazni a készítményt. Terhesség és szoptatás: A terhesség 
első trimeszterében nem alkalmazható. A terhesség későbbi szakaszában és a szoptatás ideje alatt kizárólag orvosi javaslatra alkalmazható. Mellékhatások: Gyakori: 
égő érzés az orrnyálkahártyán, Nem gyakori: nyugtalanság, fejfájás, szívdobogás-érzés, orrnyálkahártya duzzanat, orrnyálkahártya-szárazság, orrfolyás, tüsszögés, 
émelygés, Ritka: szédülés, ízérzés-zavar, orrvérzés. Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN). Az alkalmazási előírás száma: OGYÉI/10998/2017, dátuma: 
2017. február 15. Bővebb információért kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási előírást!

SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1045 Budapest, Tó utca 1–5.  – Telefon: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055
Web: www.sanofi.hu, www.orrdugulas.hu – SAHU.RHIN.20.03.0119 (2020.03.13.)

Az orrdugulás nem állhat egyik útjába sem.

A Rhinospray plus alkalmazásának előnyei:
– percek alatt és akár 8–10 órára, csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát
– a mentol, a kámfor és az eukaliptuszolaj friss, tiszta, hűs érzetet biztosít

Sanofi_Rhinospray_hirdetes.indd   1 2020. 03. 13.   11:23
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ÉTELALLERGIÁK A FACEBOOKON
A közösségi média tele van ételallergiások véget nem 
érő beszámolóival, ahol önjelölt „szakértők” adnak 
tanácsokat komoly szakmai kérdésekben. Miért is ne 
hinnénk el a kimerítően részletes allergénmeghatározó 
módszerekről és a csodálatos gyógyulásokról szóló 
történeteket, ha azokat egyik ismerősünk osztotta 
meg? Mit árthat, ha mi is kipróbáljuk? Sokat – állítja 
David Stukus, a washingtoni Nationwide Children’s 
Hospital munkatársa. „A közösségi média használata 
jár némi előnnyel és rengeteg hasznos információ 
érhető el rajta keresztül” – mondja Stukus, az ACAAI 
kongresszus tudományos bizottságának elnöke. 
A probléma ott van, hogy a közösségi média min-
denkinek ugyanakkora hangerőt biztosít, azoknak is, 
akik téves információkat hangoztatnak. Az évtizedes 
tapasztalattal bíró szakorvos véleménye ugyanakkora 
hangsúlyt kap, mint az orvosi ismeretekkel nem bíró 
laikusé, aki az online keresőprogramokkal végzett 
„kutatási” eredményeit teszi közzé. Teljesen termé-
szetes, hogy a betegek az interneten utánanéznek a 
betegségükkel kapcsolatos tudnivalóknak, azonban 
eközben számos olyan adatra is rátalálnak, ami szak-
mai szempontból nem helytálló, és ezek alapján rossz 
döntéseket hoznak. Könnyen találhatnak olyan web-
oldalakat, ahol az ételallergia végleges gyógyítását 
ígérik, pedig az orvostudomány erre sajnos még nem 
képes. Ezek a kezelési módszerek csábítónak tűnnek, 
azonban esetükben nem végezték el az orvosi beavat-
kozások esetén kötelező előzetes ellenőrző vizsgálato-
kat, és nem tudható, hogy hosszú távon ártanak vagy 
használnak. Ugyanez igaz az otthon elvégezhető IgG 
alapú ételallergén-meghatározásokra is. Az emberek 
jelentős pénzt adnak ki azért, hogy közel száz ételről 
kiderítsék, hogy „érzékenyek” rá, aztán megkapják azt 
a tanácsot, hogy ne egyenek ezekből. Azonban ezek 

z American College of Allergy, Asthma 
& Immunology (ACAAI) 2019. november 
7-11. között Houstonban, a George R. 
Brown Convention Centerben és az ehhez 

kapcsolt Hilton Americas-Houston and és Marquis 
Houston hotelekben rendezte éves kongresszu-
sát, melyen az allergiás betegeket kezelő gyakorló 
allergológusok, elméleti kutatók, allergológiát tanuló 
rezidensek, továbbá háziorvosok és szakdolgozók is 
részt vettek. Az ACAAI, vagy a szakmában elterjedt 
nevén a „College” több mint 6000 allergológus szak-
orvost és szakdolgozót tömörítő szervezet, melynek 
működése az Egyesült Államok egész területét lefedi. 
Továbbképzési és kutatási céljai mellett kiemelt hang-
súlyt fektet az allergiás betegek számára nyújtott 
részletes tájékoztatásra és tanácsadásra. Az ACAAI 
kongresszus résztvevői megismerkedhettek a mo-
lekuláris allergológia új módszereivel, a betegségek 
endotípusaival, valamint a genomika, a proteomika 
és a metabolomika új eredményeivel, melyek mind 
hozzájárulnak az allergiás kórképek jobb megértésé-
hez, illetve a személyre szabott betegellátás irányába 
való továbblépéshez. 
A gondolatébresztő előadások, plenáris szimpóziu-
mok és esetbemutatások között mindenki megtalál-
hatta a képzettségéhez leginkább illőt, legyen szó or-
vosról, szakdolgozóról vagy alapkutatóról. Rengeteg 
új és hasznos információhoz juthattak mindazok, akik 
a kongresszus online felületén előre megtervezett 
programjuk szerint járták be az előadótermeket, de 
azok is, akik a helyszínen találták ki aznapi programju-
kat, mert akadtak igazi gyöngyszemek. A következők-
ben ezekből mutatunk be néhányat.

A

ALLERGOLÓGUS KONGRESSZUS

HOUSTONBAN
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a vizsgálati eredmények szakmai szempontból teljesen 
megalapozatlanok. David Stukus azt javasolja, hogy a 
betegek a kontrollvizsgálat alkalmával beszéljék meg 
ezeket az internetről beszerzett tanácsokat az orvosuk-
kal. Sokkal jobb, ha az ételallergiás beteg kikéri a szak-
orvos véleményét az új eljárásról, és aztán eldönti, hogy 
belekezd-e, mint ha ezt orvosi konzultáció nélkül teszi. 
Fontos, hogy az orvosi rendelésen az ilyen kérdésekre 
is szánjunk időt, és az is fontos, hogy tudjunk ajánlani 
az allergiás betegeknek olyan weboldalakat, ahol meg-
bízható, szakmai szempontból helytálló információk-
hoz juthatnak hozzá. „Jó, ha ismerjük azokat a bevált 
taktikákat, amikkel az ilyen termékeket vagy szolgál-
tatásokat eladják a gyanútlan betegeknek” – hangsú-
lyozta Stukus. „Fogjunk gyanút olyankor, ha a módszert 
‚tudományos’-ként hirdetik, ha csak néhány válogatott 
cikkből idéznek adatokat, ha gyógyult betegek tör-
téneteit idézik, és ha már celebek is meggyógyultak 
az eljárást alkalmazva. Kerüljük a közösségi média 
ún. visszhangkamráit is, ahol csak az adott módszerrel 
egyetértők gerjesztik a pozitív hozzászólásokat. Ha va-
lami túl jónak tűnik, hogy igaz legyen, akkor az legtöbb-
ször nem igaz, függetlenül attól, hány like, megosztás 
vagy retweet van mellette” – tette még hozzá Stukus.

Stukus, DR. International Food Allergy Symposium: Social media, 
advocacy and the rise of myths and alternative facts in food 
allergy. ACAAI 2019; Houston, Texas.

POLLENSZEMCSÉK ÉS ÉTELALLERGIÁK
A pollenre és ételre egyszerre allergiás, ún. pollen-étel-
allergia szindrómában (pollen food allergy syndrome, 
PFAS) szenvedő gyermekeknél szezonális allergiás 
tünetek is jelentkeznek. „A szubkután immunterápia 
ezeknél a gyermekeknél hatékonyan csökkenti a tü-
neteket – állítja Alana Jones, a wilmingtoni Nemours 
Alfred I. duPont Gyermekkórház munkatársa. A kórkép 
orális allergia szindróma névvel is ismert, és hátteré-
ben a pollenben és a nyers gyümölcsökben, zöldsé-
gekben, magvakban található allergének keresztreak-
ciója áll. A tünetek rendszerint száj- és torokviszketés-
ből, valamint a nyelv, az ajkak és a garatnyálkahártya 
duzzanatából állnak. Alana Jones és munkatársai 
felmérést végeztek 20 olyan 9–18 év közötti, PFAS 
tüneteket mutató gyermeknél, akik szubkután immun-
terápiát kaptak fekete üröm és fűpollen allergia okán. 
A 20 betegből 11-nél (55%) jelentősen csökkentek vagy 
megszűntek a PFAS tünetek, 4 esetben (20%) nem 
változtak a tünetek, és 5 beteg (25%) számolt be arról, 
hogy nem próbálta meg a korábban panaszokat okozó 
étel fogyasztását. A PFAS fiatal gyermekeknél általában 
nem fordul elő, sokkal inkább idősebb gyermekeknél, 
tizenéveseknél és fiatal felnőtteknél, akik korábban 
éveken át tünetmentesen tudták fogyasztani a problé-
mát okozó zöldséget, gyümölcsöt vagy magot. Emel-
lett a 3 évesnél fiatalabb gyermekeknél a szénanátha 
is ritkán alakul ki. A szénanáthát azok a pollenek váltják 
ki náluk, amik keresztreakciót adnak az ételek allergén-
jeivel. A PFAS tüneteket mutatók rendszerint fák, füvek 
és gyomok pollenjére allergiásak. „A korábbi kutatások 
felnőtteknél már kimutatták, hogy a szubkután im-
munterápia javítja a PFAS tüneteit is, de ezt a hatást 
gyermekeknél eddig még nem igazolták, éppen ezért 
jelentősek a mi adataink” – mondta Alana Jones.

Jones, A. International Food Allergy Symposium: The effects of 
allergen subcutaneous immunotherapy on symptoms of pollen 
food allergy syndrome. ACAAI 2019; Houston, Texas.
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PENICILLIN-ALLERGIA 
HELYRETÉVE
Az élete során sok embernél előfordul 
penicillin adásakor valamilyen nem kívánt 
reakció, amikor kimondják a „penicillin-
allergia” diagnózisát, és jó esély van arra, 
hogy ez onnantól kezdve minden orvosi 
dokumentumba átkerül. Kiderült, hogy 10 
olyan amerikaiból, aki penicillin-allergi-
ásnak gondolta magát, 9 már kinőtte azt, 
vagy valójában soha nem is volt az. Éppen 
ezért fontos lenne, hogy allergológus 
szakorvossal ellenőriztessük, valóban 
fennáll-e a penicillin-allergia, és valóban 
kerülni kell-e a penicillin alkalmazását. Az 
ACAAI kongresszus e témakörből tartott 
három előadását ismertetjük.

A nőknél sokkal gyakoribb 
A vizsgálatban a 2001–2017 között elvég-
zett több mint 30 ezer penicillin-allergia 
vizsgálat eredményeit tekintették át. Két 
kritérium szerint csoportosították az ered-
ményeket. Az egyik csoportban a 3×3 
mm-es göböt tekintették pozitívnak, a 
másikban 5×5 mm volt a határ. A 3×3 mm-
es határ esetén szignifikáns különbség volt 
a férfiak és a nők között a pozitívitás tekin-
tetében, a nők javára. „Ez a vizsgálati ered-
mény arra utal, hogy a nőknél lényegesen 
gyakoribb a penicillin-allergia, mint a férfi-

ÉTELPROVOKÁCIÓK MEGLEPETÉSEKKEL
A szájon át végzett ételprovokáció (oral food challange, OFC) az ételallergiák 
kivizsgálásának standard módszere. A betegnek allergológus szakorvos fel-
ügyelete mellett a gyanúba fogott étel nagyon kis adagját adják szájon át, 
és közben figyelik a tüneteket, felkészülve az esetleg fellépő súlyos reakciók 
ellátására is. Az ACAAI kongresszuson két olyan kóresetet mutattak be, ami 
meglepetésekkel és komoly tanulságokkal járt.

Az orális ételprovokáció a legjobb a földimogyoró-allergia  
diagnosztizálására
A 17 hónapos fiúnál az atopiás dermatitises tünetek okaként földimogyo-
ró-allergiát gyanítottak a bőrteszt és a specifikus IgE vizsgálat eredménye 
alapján. Földimogyoró tartalmú étel fogyasztása után két alkalommal is 
jelentkezett a szája körül kiütésszerű bőrelváltozás. „A pozitív bőrteszt és a 
specifikus IgE ellenére sem voltunk meggyőződve arról, hogy a gyermek va-
lóban allergiás a földimogyoróra, mert soha nem volt egyértelmű, határozott 
klinikai tünete” – mondta Katherine Tison, a vizsgálat vezetője. Ezután OFC 
történt, de csak csekély bőrelváltozás jelentkezett a száj körül és az arcon, 
ami magától elmúlt. Ez utalt a szenzitivitásra, de klinikai értelemben allergiá-
nak még nem volt tekinthető. Ez az eset azt igazolja, hogy az OFC szükséges 
annak eldöntésére, hogy a gyermek valóban allergiás-e, különösen egy ter-
vezett immunterápia megkezdése előtt, ami ennél a gyermeknél is szerepelt 
a kezelési tervben. A bőrteszttel vagy a specifikus IgE vizsgálattal kimutatott 
szenzitizáció nem elegendő az ételallergia diagnózisához klinikai tünetek 
nélkül. Ebben a konkrét esetben az OFC után az allergológus szakorvos nem 
javasolta az immunterápiát, hanem ehelyett arra bátorította a szülőket, hogy 
kezdjenek el hetente háromszor földimogyoró tartalmú ételeket adni a gyer-
meknek a tolerancia fenntartására.

Tison K. A case for oral challenge in patients with high peanut sensitivity to guide 
treatment decisions. ACAAI 2019; Houston, Texas.

Az étel kiiktatása a gyermek étrendjéből későbbi ételallergiával jár
A 3 éves fiúnak nehezen kezelhető atopiás dermatitise és emellett asztmája 
is volt. „A bőrteszt szenzitizációt igazolt tojás, földimogyoró és szezámmag 
esetén” – mondta Evelyn Wang, az esetet bemutató munkacsoport vezetője. 
Annak ellenére, hogy a gyermeknél ezeknek az ételeknek az elfogyasztása 
után soha nem tapasztalták sem az ekcémás, sem az asztmás tünetek rom-
lását, a szülők – a későbbi esetleges ételallergiától félve – egy évre kiiktatták 
ezeket az ételeket a gyermek étrendjéből. Egy évvel később OFC történt, ami 
tojás és szezámmag esetén nem járt tünetekkel, a földimogyoró adásakor 
viszont anafilaxiás reakció lépett fel. Ez az eset azt mutatja, hogy az ekcé-
más tünetek javulásának reményében a gyermek étrendjéből kiiktatott étel 
később ételallergiát okozhat. A szerzők hangsúlyozzák az atopiás dermatitis 
megfelelő lokális kezelésének fontosságát, ugyanis csak ekkor dönthető el 
teljes bizonyossággal, hogy a tünetek fellángolásának hátterében az ételal-
lergia áll. Ha a lokális kezelés megfelelő, és az étel elfogyasztása után tünetek 
lépnek fel, akkor indokolt az OFC elvégzése az ételallergén meghatározására.

Wang E. Atopic dermatitis and the risk of food avoidance: An unfortunate case of 
food allergy. ACAAI 2019; Houston, Texas.
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aknál” – mondta Miguel Park, az előadás egyik szerzője. 
A 329 pozitív leletből, 298 (91%) volt nőé és csak 31 (9%) 
férfié. A szerzők további vizsgálatokat terveznek, de 
már az eddigi eredmények alapján is egyértelmű, hogy 
érdemes újravizsgáltatni a betegkartonokon szereplő 
penicillin-allergiát, mert lehet, hogy már nem is áll fenn.

Park, M. Female sex as a risk factor of IgE mediated penicillin drug 
allergy. ACAAI 2019; Houston, Texas.

A direkt orális penicillin-provokáció biztonságos
A legtöbb gyermeknél a penicillin-allergia kivizsgá-
lásának első lépése a bőrteszt. Ha ez negatív, akkor a 
szájon át adott kis adag folyékony penicillinnel történő 
provokáció következik. Jennifer Shih és munkatársai 
kimutatták, hogy alacsony kockázatú gyermeknél a 
vizsgálatokat lehet egyből amoxicillinnel végzett orá-
lis provokációval indítani, és ezzel biztonságosan ki 
lehet zárni a penicillin-allergiát. „A vizsgálat során 54 
penicillin-allergiásnak tartott gyermeknél végeztünk 
provokációs vizsgálatot szájon át adott amoxicillinnel. 
A gyermekek 100%-a tünetmentes maradt, semmilyen 
reakciót nem adott, és a kórelőzményében sem utalt 
semmilyen adat az amoxicillin adásakor tapasztalt 
allergiás reakcióra” – mondta Jennifer Shih. Mindegyik 
gyermek esetében törölték a penicillin-allergiát az 
orvosi dokumentációból. Az eredmények azt erősítik 
meg, hogy alacsony kockázatú gyermekeknél direkt 
orális provokációval biztonságosan és hatékonyan ki 
lehet zárni a penicillin-allergiát.

Shih, J. Direct amoxicillin challenge without preliminary skin 
testing for pediatric patients with low-risk penicillin allergy 
symptoms. ACAAI 2019; Houston, Texas.

Nincs penicillin-allergia, mégis megmarad a címke
A penicillin-allergia teszt negatív eredménye azt je-
lenti, hogy a „penicillin-allergia” jelzésnek a további-
akban nem kellene szerepelnie a beteg adatai között, 
mégsem könnyű ezt a címkét eltüntetni. Sonam Sani 
és munkatársai a negatív eredményű penicillin-allergia 
teszt után interjúkat készítettek 52 beteggel, áttekin-
tették az orvosnál, illetve a gyógyszertárban az anti-
biotikum-rendelés kapcsán nyilvántartott adataikat, 
és figyelték, hogy ott maradt-e a „penicillin-allergia” 
jelzés. Az interjúk eredményei szerint 52 betegből 51 
(98%) megértette, hogy ő nem allergiás a penicillinre. 
Közülük 15-nél (29%) az orvosi dokumentációban, 
12-nél pedig a patikai dokumentációban ott maradt a 
„penicillin-allergia” jelzés. Négy beteg továbbra sem 
használt penicillint, és amikor új háziorvost választott, 
továbbra is penicillin-allergiásnak mondta magát. Fon-
tos lenne, hogy a negatív penicillin-allergia tesztet kö-
vetően az orvos, a gyógyszerész és a beteg működjön 
együtt annak érdekében, hogy a jelzés valóban kike-
rüljön a beteg dokumentációjából, és az azt tükrözze, 
hogy a beteg számára biztonságos a penicillin adása. 
A negatív eredményben meg kell bízni az orvosnak és 
a betegnek egyaránt, és azt követően a penicillin-szár-
mazékokat bátran használhatja infekciók esetén.

Sani, S. Barriers and challenges in removing penicillin allergy 
labels. ACAAI 2019; Houston, Texas.

Dr. Rónai Zoltán
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z asztma hátterében a légutak teljes hosszára 
kiterjedő krónikus gyulladás áll, melynek a pe-
riférián, azaz a kislégutakban (a légutak 2 mm-

nél kisebb belső átmérőjű szakaszán) zajló része jelen-
tős mértékben hozzájárul a légúti ellenálláshoz. A kis-
légutak klinikai szempontból nagy jelentőségűek, mert 
a beszűkülésük, elzáródásuk − a légúti áramláskorláto-
zottság és a következményes diszpnoé − hatással van 
az asztmakontrollra, befolyásolja az exacerbációk koc-
kázatát, különösen terheléses asztma és éjszakai aszt-
ma esetén1. A kislégutakban zajló kórfolyamatok gyako-
riak olyan betegeknél is, akiknél a proximális légutakban 
a rutin légzésfunkciós mérések (csúcsáramlás, FEV1) nor-
mális értékeket mutatnak. Az asztmakontroll jelentős 

mértékben javítható olyan inhalációs gyógyszerekkel, 
melyek a légutak teljes hosszán deponálódnak.

Az elmúlt évtizedekben az obstruktív légúti meg-
betegedésekkel kapcsolatos ismeretek bővülése, az or-
vosok és a betegek megváltozott igényei és az új ható-
anyagok megjelenése lendületet adott az eszközfejlesz-
tésnek. A technikai innovációknak köszönhetően egyre 
jobb teljesítményű inhalációs eszközök jelentek meg, 
komplex visszajelző rendszerekkel.

A következőkben − az új terápiás ajánlás tükrében 
és a többi korszerű szárazporbelégzővel összehason-
lítva − bemutatjuk a Foster® NEXThaler®-t (1. ábra), az 
extrafinom por bejuttatására alkalmas szárazporbelég-
zőt, ami innovatív megoldásaival (extrafinom por, áram-
lásküszöbhöz kötött dózisaktiváló rendszer, belégzés-
számláló) olyan korszakváltást jelenthet az asztma in- 
halációs kezelésében, mint amilyent jelentett 1956-ban 
az adagolós aeroszol vagy 1987-ben a Turbuhaler® meg-
jelenése.

 

AZ ASZTMA ÚJ KEZELÉSI KONCEPCIÓJA

A Global Initiative on Asthma (GINA) asztma kezelésére 
vonatkozó új ajánlásai alapvetően szakítanak azzal a 
sok évtizedes klinikai gyakorlattal, miszerint a légszom-
jat gyorsan megszüntető készítmények – a rövid ha-
tású hörgőtágítók (short-acting beta-agonists, SABA) 
– az asztma elsőként választandó gyógyszerei voltak. 
A GINA 2019 biztonsági megfontolásokból az asztmás 

A KÖVETKEZŐ LÉPÉS:

NEXThaler®
Dr. Rónai Zoltán
Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs

A

1. ábra: A Foster® NEXThaler® kívülről: Az eszköz teste tartalmazza  
a dózisszámlálót, ami pontosan mutatja a még rendelkezésre álló gyógy-
szeradagok számát, és alsó sarkánál fordítható el a kagylóhéjszerű fedél. 
Amikor a fedelet felnyitják, láthatóvá válik a szájrész. Belégzéskor a felső 
sarkon lévő nyílásokon keresztül levegő áramlik az eszközbe.
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tünetek gyors enyhítésére mostantól kezdve már nem 
javasolja az egyedüli szerként használt SABA készít-
ményeket, mert erős evidenciák támasztják alá, hogy 
a csak SABA kezelés – bár a tüneteket gyorsan enyhíti 
– nem védi meg a beteget a későbbi exacerbációktól, 
sőt, a rendszeres, gyakori SABA használat fokozza az 
exacerbációk kockázatát1 (1. táblázat). 

 Az új GINA fontos előrelépést tesz annak érdeké-
ben, hogy a betegeknek ne is legyen lehetősége a 
SABA egyedüli használatára: helyette már az 1. lép-
csőtől elsőként választandóan az egy inhalációs esz-
közben adott formoterol  /  inhalációs kortikoszteroid 
(ICS) kombinációkat javasolja rohamoldásra, és így a 
beteg nem is tudna béta-agonistát szippantani ugyan-
akkor adott szteroid nélkül. Fontos előnye az ilyen ke-
zelésnek, hogy a tünetek rosszabbodásakor a beteg 
emelt adagban alkalmaz gyulladáscsökkentő ICS-t. A 
beklometazont és formoterolt tartalmazó Foster® 
NEXThaler® alkalmazásakor minden egyes belég-
zés kezeli a gyulladást és oldja a hörgőszűkületet 
a nagy- és a kislégutakban egyaránt2.

A SZÁRAZPORBELÉGZŐK FEJLŐDÉSE

A szárazporbelégzők fejlesztésének egyik fő célja, hogy 
az alsó légutakba minél több hatóanyag kerüljön. Mivel 
ide csak az 5 μm-nél kisebb részecskék, az ún. finom ré-
szecskék jutnak le, mindig is szempont volt ezek arányá-

nak növelése a gyógyszeraeroszolban. Amikor a kórta-
ni ismeretek bővülésével ismertté vált, hogy a kezelést 
érdemes a légutak teljes hosszára – ideértve a kislég-
utakat és az alveolusokat is – kiterjeszteni, akkor újabb 
irányt vett az eszközfejlesztés. A finom részecske frakció 
növelése mellett célként tűzték ki az extrafinom részecs-
ke frakció létrehozását, továbbá azt, hogy ez a frakció az 
áramlási sebességtől függetlenül is nagy legyen.

A gyógyszerpor tüdőbe juttatásának sikere a por-
formuláció és az eszközben áramló levegő kölcsönha-
tásán múlik. A por kétféle alakban kerülhet a szárazpor-
belégzőbe: mikronizált (< 5 μm méretű) gyógyszerré-
szecskék laza agglomerátumaként, vagy nagy méretű 
laktóz hordozókristályhoz kötött mikronizált részecs-
kék ún. adhezív keverékeként. Az aeroszolizáció során 
vagy a laza agglomerátumot kell turbulens áramlással 
ütköztetni és részecskéire szakítani, vagy a hordozó-
kristályról kell leválasztani a hatóanyag-részecskéket3.

Az aeroszolizáció a belégzés hatására jön létre. 
Mindegyik szárazporbelégzőnél van egy olyan küszöb-
értéke a belégzési áramlásnak, ami alatt a kimért gyógy-
szerporban nem jön létre a deaggregáció (nem válik le 
a hatóanyag a laktóz hordozókristályról, illetve nem üt-
köznek kellő erővel egymáshoz a részecskék az áramló 
levegőben), és ilyenkor csak az elvártnál kevesebb ha-
tóanyag jut be a tüdőbe4. A megfelelő finom részecs-
ke arányú aeroszol létrehozásához Foster® NEXThaler® 
esetén 35 L/perc belégzési áramlásra van szükség5.

1. táblázat: Az asztma lépcsőzetes kezelése a legújabb GINA ajánlás szerint felnőtteknél és 12 éves kor feletti serdülőknél (ICS: inhalációs kortiko-
szteroid; LABA: hosszú hatású β2-agonista; LTRA: leukotrién-receptor antagonista; *az alkalmazási előiratban nem szerepel – klinikai vizsgálatok 
csak budezonid/formoterol esetén történtek; §az alkalmazási előiratban nem szerepel – külön vagy fix kombinációban is adható; **a kis dózisú ICS/
formoterol azoknak javasolt tünetcsökkentőként, akik budezonid/formoterolt vagy beklometazon/formoterolt használnak fenntartó kezelésként; 
#háziporatka-allergénnel végzett specifikus immunterápia is mérlegelendő azoknál a szenzitizált szénanáthás betegeknél, akiknél a FEV1>70% )1

5. lépcső
nagy dózisú 
ICS/LABA
fenotípus megha-
tározás ± egyéb 
kiegészítő kezelés, pl. 
tiotropium, anti-IgE, 
anti-IL5/5R, anti-IL4R

4. lépcső
közepes dózisú 
ICS/LABA

3. lépcső 
kis dózisú 
ICS/LABA*

2. lépcső 
kis dózisú ICS, vagy  
szükség esetén kis  
dózisú ICS/formoterol*

ELSŐKÉNT VÁLASZTANDÓ 
KONTROLLÁLÓ KEZELÉS

1. lépcső 
szükség esetén kis  
dózisú ICS/formoterol*

egyéb választható 
fenntartó kezelés

kis dózisú ICS minden 
rövid hatású β2-agonista 
használatkor§

LTRA, vagy 
kis dózisú ICS minden  
SABA használatkor§

közepes dózisú ICS, 
vagy kis dózisú ICS 
+ LTRA#

nagy dózisú ICS, 
+ hozzáadott tiotropium 
vagy + hozzáadott LTRA#

+ kis dózisú  
orális szteroid, figyelve  
a mellékhatásokat

ELSŐKÉNT VÁLASZTANDÓ 
TÜNETCSÖKKENTŐ KEZELÉS

szükség esetén kis dózisú ICS/formoterol* szükség esetén kis dózisú ICS/formoterol**

egyéb választható  
tünetcsökkentő kezelés szükség esetén rövid hatású β2-agonista (SABA)
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EXTRAFINOM POR

Már Hippokratész (Kr. e. 460 – Kr. e. 377) is extrafinom 
részecskékkel kezelte a légúti betegeket akkor, amikor 
a bronz füstölőtálkába tett gyógynövények füstjét léle-
geztette be velük, hiszen a füst fizikokémiai szempont-
ból extrafinom aeroszolnak számít. 

Sokáig úgy tartották, hogy az inhalációs gyógyszer-
bevitel céljára extrafinom porkeveréket nem lehet ké-
szíteni. Szférikus pellet technológia esetén belégzéssel 
nem hozható létre akkora erejű turbulens áramlás, ami-
ben ütköztetve 1 mikron alatti részecskékké törne szét 
a hatóanyag. A klasszikus adhezív keverék technológia 
esetén pedig 1 mikron környékén az adhéziós erők már 
akkorák, hogy azt a belégzési áramlással létrehozható 
nyíróerők nem tudják leküzdeni. Magyarul: a kis méretű 
hatóanyag-részecske nagyobb erővel tapad a hordozó-
kristály felületéhez, mint az az erő, amekkorával a be-
légzés által keltett légáramlás onnan le tudná szakítani.

A kutatók először a hordozókristályként használt 
laktóz-monohidrát felszínét próbálták módosítani (lac-
tose-engineering), majd az adhéziós erőt módosító 

hatóanyagokkal (force control agents), pl. leucinnal, 
lecitinnel és magnézium-sztearáttal próbálkoztak. Az 
áttörést ez utóbbi megközelítés hozta, amikor is a ko-
rábbi egy segédanyagos (laktóz-monohidrát) porok 
használata (single excipient platform) helyett áttértek 
két segédanyagos porok (dual excipient platform) hasz-
nálatára6 (2. ábra). A két segédanyagos por bliszteres és 
kapszulás szárazporbelégzőkben is megtalálható, de a 
Chiesi volt az első cég, amely ezt a módszert extrafinom 
por létrehozása céljából tartályos szárazporbelégzőben 
alkalmazta7.

ÁRAMLÁSKüSZöBHöZ KöTöTT DÓZISAKTIVÁLÁS

A Foster® NEXThaler® egy többadagos szárazporbe-
légző, amely extrafinom részecskéket hoz létre két ak-
tív hatóanyagból, és a belégzési áramlástól függetle-
nül állandó dózisú gyógyszerbevitelre képes. 

Alkatrészei funkcionális szempontból három cso-
portba sorolhatók. (1) Az adagolórendszer kiméri a kí-
vánt gyógyszeradagot a gyógyszertároló tartályból. A 
tartály mögött elhelyezett páramentesítő védi a port a 
levegő nedvességtartalmától. (2) A dózisaktiváló rend-
szer 35 L/perc belégzési áramlási érték elérésekor lehe-
tővé teszi a teljes gyógyszeradag belégzését (3. ábra). 
(3) A dózisszámláló – ami valójában belégzésszámláló 
– a dózisaktiváló rendszerrel van összekapcsolva, és si-
keres belégzés után egy számértékkel kisebb értékre 
áll be. A NEXThaler® egyedülálló módon nem az eszköz 
kinyitásakor  /   becsukásakor számlál, hanem csak akkor, 
ha 35 L/perc áramlás felett megtörtént a megfelelően 
hatékony belégzés. Így nem fordulhat elő az, hogy elve-
szik egy adag, mert kinyitás után nem történt belégzés.

A MAGNÉZIUM-SZTEARÁT ÉS AZ ADHÉZIÓS ERŐK

A magnézium-sztearát jól ismert és szilárd ada-
golású formulációkban széles körben használt se-
gédanyag. Hasonlóan sok más excipienshez, ez 
sem egy tiszta kémiai entitás, a kereskedelemben 
elérhető formája a sztearinsav magnéziumsóiból 
és palmitinsavból áll. A szárazporbelégzők két se-
gédanyagos poraiban (dual excipient platform) a 
magnézium-sztearát ugyanolyan feladatokat lát el, 
mint a szilárd formulációkban: kenőanyag, víztaszí-
tó és stabilizáló szer, valamint adhéziós erőt szabá-
lyozó anyag. Kenőanyagként először 1987-ben a 
beklometazont tartalmazó Pulvinal® eszközben al-
kalmazta a Chiesi, majd később 2004-ben a Foradil® 
Certihaler®-ben a Novartis. Később felfigyeltek arra, 
hogy a magnézium-sztearát hozzáadása csökkenti 
a laktóz és a hatóanyag közötti adhéziós erőket, 
így több részecske tud leválni a hordozókristályról, 
és ezáltal nő az eszköz finom részecske leadása. 
Az utóbbi évtized közleményeiben a magnézium-
sztearátra mint adhéziós erőt szabályozó anyagra 
(force control agent) hivatkoznak6.

2. ábra: A két segédanyagos por (dual excipient platform) szkenning 
elektronmikroszkópos képe (1000×) (Shura és munkatársai nyomán)6

10 μm
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Az eszközön belül található a gyógyszertartály, 
amelynek alsó nyílása alatt az elcsúsztatható gyógyszer-
adagoló lemezbe mart, sekély hengerpalástszerű ada-
golókamra található. Az eszköz fedelének felnyitásakor, 
ennek a mozdulatnak a hatására, a gyógyszeradagoló 
lemez elmozdul, és az adagolókamra a deaggregációs 
kamra alá csúszik úgy, hogy közte és a deaggregációs 
kamra nyílása között ekkor ott van még egy fedőlemez. 
A légbeömlő nyílások alatt van egy áramlás-szenzor, 
ami leginkább egy kis méretű szélkakashoz hasonlítha-
tó. Ez a speciális szenzor biztosítja, hogy a kimért 
gyógyszeradag csak akkor szabaduljon fel, ha a be-
légzési áramlás elérte a 35 L/perc értéket5, ugyanis 
ekkora áramlás szükséges ahhoz, hogy a deaggregáció 
hatékony legyen (4. ábra). Amikor a szenzor aktiválódik, 
hatására a fedőlemez lecsúszik az adagolókamráról, és 
szabaddá teszi az utat a por-agglomerátum számára 
a deaggregációs kamra felé. Az áramlás-szenzor akti-
válódásakor jellegzetes hang (klikk) hallható, a teljes 
gyógyszeradag belégzésekor (és csak akkor) pedig egy-
gyel kisebb számra ugrik a dózisszámláló. A gyógyszer-
belégzés végén a beteg lezárja a Foster® NEXThaler® 
fedelét, miközben az visszahúzza a gyógyszeradagoló 
lemezt a gyógyszertartály alá, és a kiürült adagolókam-
ra újra feltöltődik egy adag gyógyszerrel8.

A Foster® NEXThaler® inhalációs csatornájában nagy 
sebességű mikrokamerával különböző belégzési áram-
lások (40, 60 és 100 L/perc) mellett rögzítették a gyógy-

szeradag deaggregációjának és légáramba kerülésének 
lépéseit. A részecskéket mindhárom áramlási sebesség 
mellett gyorsan felkapta a légáram és besodródtak az in-
halációs csatorna légörvényébe. Az áramlás-szenzor akti-
válódása után, 35 L/perc áramlás mellett 0,35 másodperc 
alatt a teljes dózis távozik az adagolókamrából2 .

3. ábra: A NEXThaler® vázlatos belső szerkezete az áramlásküszöbhöz kötött dózisaktiváló rendszerrel. A fedél a felnyitásakor az eszköz belsejében egy 
elcsúsztatható gyógyszeradagoló lemezt mozgat, ami a gravimetriásan feltöltött adagolókamrát áttolja a gyógyszertároló tartály aljától az inhalációs 
csatorna aljához. A gyógyszer nem tud kihullani az adagolókamrából, mert egy fedőlemez takarja, amit az áramlás-szenzorhoz kapcsolódó rugó mozgat. 
A gyógyszerbelégzés során levegő áramlik be a felső sarok légbeömlő nyílásain keresztül. Az áramlás-szenzor csak 35 L/perc áramlásnál aktiválódik 
(1. nyíl), és elfordítja a rugót (2. nyíl), ami lehúzza a fedőlemezt az adagolókamráról (3. nyíl), ezzel szabaddá teszi az utat az adagolókamrába korábban 
már kimért por-agglomerátum számára a deaggregációs kamra felé. Amíg nincs kellő erősségű áramlás, addig nem kezdődik meg a deaggregáció.

35 L/perc





1.

2.

3.

4. ábra: A Foster® NEXThaler®-t elhagyó gyógyszerrészecskék mé- 
reteloszlása áramlásküszöbhöz kötött dózisaktiváló rendszer alkalma-
zásakor (A) és anélkül (B). Ha a deaggregáció csak 35 L/perc áramlásnál 
kezdődik meg, akkor a kis átmérőjű részecskék kerülnek túlsúlyba, és 
magasabb lesz a tüdődepozíció (Farkas és munkatársai nyomán)5
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AZ EXTRAFINOM RÉSZECSKÉK TüDŐDEPOZÍCIÓJA

A szárazporbelégzők közül a Foster® NEXThaler® az 
első, amely képes extrafinom gyógyszerköd leadá-
sára7, és áramlás-szenzora csak a deaggregációhoz 
szükséges 35 L/perc áramlás felett teszi lehetővé a 
gyógyszer belégzését5. 

Az extrafinom beklometazon-dipropionát/formo-
terol formuláció felső és alsó légúti depozícióját egy 
nyílt, párhuzamos csoportos vizsgálatban elemezték 10 
egészséges önkéntes, 9 perzisztáló asztmás és 9 súlyos 
COPD-s beteg bevonásával9. A hatóanyagokat 99mTc izo-
tóppal jelölték, majd a felső testfelet gamma-kamerával 
szkennelték. Négy adag, izotóppal jelölt porformuláció 
belégzése után mérték az aktivitást a tüdőmezők felett, 
az extratorakális régiókban és a kilégzett levegőben (5. 
ábra). A tüdődepozíció a leadott dózis 55−56%-ának 

felelt meg egészséges önkénteseknél, illetve asztmá-
soknál és COPD-s betegeknél egyaránt9. A kilégzett le-
vegőben a leadott dózisnak mindössze 1,2−2,5%-a volt 
kimutatható, ami megerősíti azt, hogy extrafinom aero-
szol belégzése után csak minimális gyógyszermennyi-
ség távozik a kilégzett levegővel (5. ábra). 

A Foster® NEXThaler® gamma-szcintigráfiás módszer-
rel meghatározott 56%-os tüdődepozíciója kiemelkedő-
en magas. Néhány gyakran használt szárazporbelégző 
tüdődepozícióját különböző hatóanyagok esetén a 2. 
táblázat mutatja.

INTELLIGENS VISSZAJELZŐ RENDSZEREK

A Foster® NEXThaler® használatakor a betegnek mind-
össze három teendője van: nyissa ki az eszközt, szip-
pantson belőle, majd zárja be az eszközt. A NEXThaler® 
három visszajelzést ad a betegnek arra vonatkozóan, 
hogy helyesen végzi a gyógyszerbelégzést16. 

(1) Inhaláció közben egy klikk hallható, amikor az 
áramlás-szenzor aktiválódik, és lehetővé válik a dózis 
beszippantása. Ha az inhalátor fedelét felnyitják, majd 
visszazárják belégzés nélkül, akkor az adag nem vész 
kárba, illetve nem is kerülhet rá a következő adag, így 
elkerülhető a téves kettős adagolás. 

(2) Az adag beszippantását követően a dózisszám-
láló értéke eggyel csökken. A dózis előkészítésekor a 
dózisszámláló még nem változik, csak a teljes dózis be-
légzése után. Ha a beteg előkészíti az adagot, de nem 
lélegzi be, a számláló értéke nem csökken. 

(3) A gyógyszerformuláció hordozókristályként lak-
tózt tartalmaz, aminek jellegzetes íze van. 

Ez a hármas visszajelző rendszer a beteg és az or-
vos számára egyaránt biztosan jelzi, hogy a gyógyszer-
adag bekerült a tüdőbe.

A Foster® NEXThaler® használata magától érte-
tődő és egyszerű (kinyit−beszippant−bezár), három-
szoros feed-back rendszere egyértelművé teszi a beteg 
számára, hogy valóban belélegezte-e a teljes gyógy-
szeradagot, az egyedülálló, extrafinom por formuláció-
ja pedig 35 L/perc felett a belégzési áramlástól függet-
lenül lehetővé teszi a légutak teljes hosszában zajló 
gyulladás hatékony kezelését. 

A Foster® NEXThaler® a perzisztáló asztmás betegek 
rendszeres fenntartó, valamint fenntartó és rohamoldó 
kezelésének igen ígéretes eszköze. 

5. ábra: A Foster® NEXThaler®-ből szippantott beklometazon-dipro- 
pionát/formoterol extrafinom aeroszol tüdődepozíciója, extratoraká-
lis depozíciója és kilégzett hányada (Mariotti és munkatársai nyomán)9

Készülék Hatóanyag Depozíció

Breezhaler® glikopirrónium 36%10

Genuair® aklidinium* 30,1%11

Easyhaler® budezonid 18,5%12

HandiHaler® tiotrópium* 19%13

NEXThaler® beklometazon/formoterol* 56%14

Turbuhaler®
budezonid (36 L/perc)* 14,8%15

budezonid (58 L/perc)* 27,7%15

2. táblázat: Néhány gyakran használt szárazporbelégző tüdődepozí-
ciója különböző hatóanyagok esetén a nominális dózis arányában 
(*gamma-szcintigráfiás módszerrel nyert adatok)
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tuberkulózis még ma is komoly problémát 
jelent világszerte. Különösen az extrapulmo-
nalis manifesztációk esetén nincsenek olyan 

patognomikus klinikai jellegzetességek vagy képalko-
tó vizsgálattal kimutatható alakzatok, amelyek segí-
tenének a diagnózis felállításában. Emiatt az emész-
tőrendszerben vagy az urogenitalis traktusban jelent-
kező tuberkulózis könnyen összetéveszthető a peri-
tonealis carcinosissal vagy az előrehaladott ovarium 
carcinomával.

A tuberkulózis incidenciája nem mérhető közvet-
lenül. A WHO Global Tuberculosis Report adatai szerint 
2011-ben közel 9 millió új esetet regisztráltak, és ma kö-

zel 20 millió tuberkulózissal fertőzött embert kezelnek 
és gondoznak világszerte.

A felső genitalis traktus tuberkulózisa a fejlett orszá-
gokban ritkán fordul elő, a világ más részein azonban 
gyakori okozója a krónikus kismedencei gyulladásnak 
és az infertilitásnak. Éppen ezért a kismedencei térfog-
lalás differenciáldiagnosztikája során mindig gondol-
nunk kell a tuberkulózisra a harmadik világból érkezett, 
illetve a HIV-pozitív betegeknél. 

Az emésztőrendszer, a peritoneum és az urogenita-
lis traktus tuberkulózisa az extrapulmonalis tuberku-
lózis esetek 12%-át teszik ki. A nem specifikus tünetek 
hasonlóak az ovarium carcinoma esetén megfigyelhe-

Tüdőtuberkulózis kontra 
ovarialis carcinoma
dr. Jakab Zoltán1, dr. Czoma Veronika2,  dr. Hegedűs Géza2   , dr. Somogyiné dr. Ezer Éva3

1Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Pulmonológiai Osztály, Kaposvár
2Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Patológiai Osztály, Kaposvár
3Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Onkológiai Osztály, Kaposvár

1. kép: Mellkasi röntgenvizsgálat (2017. december 5.) – mindkét oldalon a felső lebenyeknek megfelelően diffúzan,  
szimmetrikusan 3-5 mm-es solitaer, helyenként konfluáló gócárnyékok látszódtak

A
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tőkhöz. A bemutatott kóresetben is felvetődött az ova-
rium carcinoma gyanúja, és csak a részletes kivizsgálás 
során derült fény az extrapulmonalis tuberkulózisra.

ESETBEMUTATÁS

A 42 éves nőbeteget krónikus obstruktív tüdőbetegség 
(COPD), hypothyreosis és depresszió miatt gondozzák. 
2012-ben pulmonalis embólia miatt thrombophilia irá-
nyába kivizsgálás indult, ami negatív eredményt adott. 
A 2015-ben megismételt ugyanilyen irányú vizsgála-
tok szintén negatívak lettek. Gyógyszerei: L-Thyroxin®, 
Retafyllin®, Frontin®, Ultibro®, Buventol®. Gyógyszer-
érzékenysége nem ismert. 10 éve nem dohányzik, de 
passzív dohányzás és dohányfüst expozíció fennáll.  

2017 decemberében a nagyatádi tüdőgondozó a 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Pulmono-
lógiai Osztályára irányította specifikus folyamatnak im-
ponáló mellkasi röntgenlelet miatt. Az osztályunkon 
végzett mellkasi röntgenvizsgálat során mindkét ol-
dalon a felső lebenyeknek megfelelően diffúzan, szim-
metrikusan 3-5 mm-es szoliter, helyenként konfluáló 
gócárnyékok látszottak (1. kép).

Laboratóriumi leletei közül kiemelendő az enyhe 
anaemia és a C-reaktív protein mérsékelt emelkedé-
se. Bronchológiai vizsgálattal a trachea hátsó falán, a 
bifurcatio felett 5-6 cm-rel kb. 1 cm átmérőjű, körülírt 
területen felhányt, egyenetlen nyálkahártyát láttunk. 
Innen excisio és kefebiopszia történt, valamint a hör-

3. kép: Mellkasi CT vizsgálat (2018. január 10.) – a tüdőbázisokon multiplex gócos eltérések (sárga nyilak), 
ami metastasis vagy gyulladásos gócok gyanúját veti fel 

2. kép: Mellkasi CT vizsgálat (2017. december 21.) – megnagyobbodott jobb axillaris, mediastinalis és hilusi nyirokcsomók, thymus persistens 
suspect, multiplex tüdőgóc, ami lehet specifikus folyamat következménye, de metastaticus eredet sem zárható ki
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gőváladékból vett mintákat általános bakteriológiai, 
illetve direkt Koch vizsgálatokra küldtük.

 A köpetből és a bronchoszkópia során nyert vála-
dékból végzett vizsgálatok direkt saválló pálcát nem ta-
láltak. Mivel a beteg panasz- és tünetmentes volt, nem 
tekintettük potenciálisan fertőzőnek, így otthonába 
bocsátottuk. Ezt követően érkezett meg a tenyésztéses 
vizsgálat eredménye, ami pozitív volt: Mycobacterium 
tuberculosis complex fertőzés igazolódott.

Tekintettel a negatív direkt Koch vizsgálatra és a 
mellkasi röntgenképre, az osztályos emisszió után egy 
héttel (2017. december 21-én) mellkasi komputerto-
mográfiás (CT) vizsgálatot végeztünk. A vizsgálat ered-
ményeképpen született vélemény: megnagyobbodott 
jobb axillaris, mediastinalis és hilusi nyirokcsomók. Thy-
mus persistens suspect. Multiplex tüdőgóc, ami lehet 

specifikus folyamat következménye, de metastaticus 
eredet sem zárható ki. Hepatomegalia. Kevés szabad 
hasi folyadék. Mérsékelten nagyobb mesenterialis nyi-
rokcsomó. Peritonealis carcinosis suspect (2. kép).

A nagyatádi tüdőgondozóban egy hónappal ké-
sőbb megkezdték a beteg antituberkulotikus kezelését 
miliaris tuberculosis alapos gyanúja, valamint a pozitív 
tenyésztési eredmény alapján. Mivel az igazolt kóroko-
zó rezisztenciavizsgálata során izoniazid, rifampicin, 
streptomycin és ethambutol hatóanyagokra egyaránt 
érzékenynek bizonyult, így négyes kombinációjú gát-
lószeres kezelést indítottak.

2018. január 8-án a beteg hasi fájdalmak miatt je-
lentkezett az onkopulmonológiai szakrendelésen. A 
vizsgált tumormarkerek közül csak a CA-125 szintje volt 
emelkedett, de a malignitásra utaló szintet nem érte el. 

A párhuzamosan zajló, tumor irányú kivizsgálás ke-
retében 2018. január 10-én végzett nullstaging hasi–kis-
medencei CT vizsgálat felvetette metastaticus ovarium 
tumor lehetőségét. A vizsgálat során leírt vélemény: 
A tüdőbázisokon multiplex gócos eltérések (metastasis?, 
gyulladás?). A rekesz felett patológiás nyirokcsomók […] A 
májban halmozó gócok, shunt/haemangiomák lehetnek. 
Kevés hasi folyadék. Mesenterialis és valószínűleg perito-
nealis carcinosis. Az ovariumok kétoldali kiszélesedése 
utalhat térfoglalásra. Az uterusban göb. Nőgyógyászati 
vizsgálat javasolt (3., 4. és 5. kép). 

A javasolt nőgyógyászati vizsgálat a nagyatádi kór-
házban megtörtént. Fizikális vizsgálat: ép portio, a ki-
sebb lúdtojásnyi tömött méh anteflexioban van, az 
uterus mellett a jobb oldalon egy bizonytalan határú 

4. kép: Hasi CT vizsgálat (2018. január 10.) – Carcinosis peritonei suspect gócok (sárga nyilak)

5. kép: Kismedencei CT vizsgálat (2018. január 10.) – 
Ovarium tumor suspect elváltozás (piros jelölés), illetve 

solitaer myoma göb (sárga jelölés)
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Ez a tájékoztató anyag egészségügyi szakemberek számára készült, az Orion Pharma Kft. 
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Safumix Easyhaler 50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag,  

inhalációs por 

Hatóanyag: szalmeterol xinafoát/flutikazon-propionát; ATC: R03AK06; 

Alkalmazási előírás: 

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_

details&item=157771; 

OGYI-T-23372/01; Bruttó fogy. ár: 7771 Ft; TB támogatás (90%): 6994 Ft;  

Térítési díj: 777 Ft 

Safumix Easyhaler 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag,  

inhalációs por 

Hatóanyag: szalmeterol xinafoát/flutikazon-propionát; ATC: R03AK06; 

Alkalmazási előírás: 

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_

details&item=157773; 

OGYI-T-23372/02; Bruttó fogy. ár: 9699 Ft; TB támogatás (90%): 8729 Ft; 

Térítési díj: 970 Ft

A megadott árak 2020.01.01-től érvényesek. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. 

SAFUMIX 

AZ EASYHALER® 

CSALÁDBAN 

SAFUMIX
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7. kép: Tubafal hematoxilin-eozin festéssel: a lumenben sajtos anyag  (dr. Czoma Veronika)  
Az eltávolított műtéti anyag szövettani feldolgozása során malignitás nem igazolódott. A kórszövettani diagnózis: salpingitis tuberculosa

6. kép: Tubafal hematoxilin-eozin festéssel: a lumenben sajtos anyag  (dr. Czoma Veronika)  
Az eltávolított műtéti anyag szövettani feldolgozása során malignitás nem igazolódott. A kórszövettani diagnózis: salpingitis tuberculosa

tojásnyi képlet. Transzvaginalis ultrahang: az uterusban 
4 mm vastag nyálkahártya, a fundusban egy 34 mm-es 
myomagöb. A bal ovarium vetületében egy 57 × 43 mm 
átmérőjű, részben cysticus, részben echodús elemeket 
tartalmazó képlet.

A vizsgálati eredmények birtokában 2018. január 
23-án onkoteam elé került az eset. Vélemény: carcino-
ma ovariale (cT3b, cNx, cM0) suspect, műtéti megol-
dás javasolt, szövettani eredmény birtokában ismételt 
onkoteam.

A beteg utolsó menstruációja a műtét előtt, 2018. 
január 5-én zajlott, a februári vérzése kimaradt.

 2018. február 27. és március 4. között a Kaposi 
Mór Oktató Kórház Nőgyógyászati Osztályán feküdt, 
ahol Douglas punctio történt, de kórokozó baktériu-

mot nem sikerült kimutatni. A műtéti beavatkozás so-
rán total hysterectomia és adnexectomia, továbbá a 
nagycseplesz eltávolítása történt. A műtét során látott 
makroszkópos kép alapján felmerült extrapulmonalis 
miliaris tuberculosis gyanúja. A műtét közben vett és 
vizsgálatra küldött hasűri mosófolyadék fagyasztásos 
vizsgálata a kórok igazolására alkalmatlannak bizonyult. 

Az eltávolított műtéti anyag szövettani feldolgozá-
sa során malignitás nem igazolódott. A kórszövettani 
diagnózis: salpingitis, illetve peritonitis tuberculosa (6., 
7. és 8. kép).

A képeken a kórokozó nem látható, ezért egy má-
sik esetből származó, direkt saválló pozitív metszetet 
mutatunk be illusztrációként (9. kép). A kismedencei CT 
vizsgálat mellékleleteként az uterusban látott leiomyo-
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ma szintén igazolódott a szövettani vizsgálattal (nincs 
ehhez tartozó szövettani kép).

A beteg kontrollvizsgálatai továbbra is a nagyatádi 
tüdőgondozóban történnek. Jelenleg antituberculoti-
cus kezelést nem kap (korábban összesen 9 hónapig 
zajlott a 4-es kombinációjú gátlószeres kezelés). Mivel a 
2018. április 4. és 17. között leadott köpetei direkt savál-
ló negatívak, továbbá tenyésztései is negatívak lettek, 
így 2018. szeptember 17-én a II. követési csoportba so-
rolták át. Két éven át marad ebben a csoportban, ahol 
félévente mellkasi röntgenkontrollt végeznek. Ameny-
nyiben a röntgenképen eltérés nem látszik, akkor két 
év múlva ismét köpetvizsgálatok történnek, és ezek 
negativitása esetén sorolják át a beteget az R III kate-
góriába, ami gyakorlatilag a gyógyult statust jelenti.

A nagyatádi tüdőgondozóban 2019 márciusában 
történt kontrollvizsgálat alkalmával a mellkasi röntgen-
felvételen kóros eltérés nem volt látható.

MEGBESZÉLÉS

Extrapulmonalis tuberkulózis esetén nincsenek olyan 
patognomikus klinikai jellegzetességek vagy képalko-
tó vizsgálattal kimutatható alakzatok, amelyek segí-
tenének a diagnózis felállításában. Emiatt az emész-
tőrendszerben vagy az urogenitalis traktusban jelent-
kező tuberkulózis könnyen összetéveszthető a peri-
tonealis carcinosissal vagy az előrehaladott ovarium 
carcinomával. 

A kismedencei tuberkulózist okozhatja az alvó fer-
tőzés reaktivációja és szóródása a vérárammal vagy a 
nyirokereken keresztül, de ritkább esetben szexuális 
úton is terjedhet. A tünetek változatosak, kismeden-
cei fájdalom, infertilitás, láz, abnormális vérzés, ascites 
és kismedencei térfoglalás egyaránt előfordulhat. Az 
ovarialis carcinomára specifikus tumormarker, a CA-
125 szintje tuberkulózis esetén is megemelkedhet. Bár 
a kismedencei térfoglalás ascitesszel, a magas CA-125 
szint és a peritonealis szóródás nagyon erősen utal 
a malignus folyamatra, mégis érdemes gondolni a 
miliáris tuberkulózis, a tuberkulotikus peritonitis vagy 
a peritonealis szóródással járó ovarialis tuberkulózis le-
hetőségére, mert ezzel elkerülhető a felesleges műtét, 
és időben megkezdhető a megfelelő kezelés.

Az ovarialis tuberkulózis az esetek 15–25%-ában 
fordul elő, és legtöbbször közvetlenül a petevezeték-
ről terjed rá az ovariumra. Ilyen esetekben az ovarium 
környékén letapadások, tubo-ovarialis cystaképződés 
vagy tubo-ovarialis massza keletkezhet. Hematogén 
szórás esetén az ovarium parenchymájában elsajtoso-
dó granulómák is előfordulhatnak.

9. kép: Kontroll metszet (másik esetből származik): Mycobacterium 
tuberculosis Ziehl-Neelsen festéssel  (dr. Czoma Veronika)

8. kép: Cseplesz hematoxilin-eozin festéssel: granulómák és óriássejtek  (dr. Czoma Veronika)  
Az eltávolított műtéti anyag szövettani feldolgozása során malignitás nem igazolódott. A kórszövettani diagnózis: peritonitis tuberculosa

40× nagyítás20× nagyítás



35AMEGA |2020. ÁPRILIS

kAZuISZtIkA

Néhány adat segíthet a diagnózis felállításában:
 y a beteg endémiás területről érkezett vagy rossz 
szociális körülmények között él
 y tuberkulózis előfordulása a betegnél korábban vagy 
a családjában
 y az ovarialis tuberkulózis legtöbbször a reproduktív 
korban lévő nőknél (20–40 éves kor között) fordul 
elő, az ovarialis carcinoma viszont idősebb korban 
(50–60 éves kor között) jelentkezik
 y a fogyás nem jellemző az ovarialis carcinomára, 
ovarialis tuberkulózisra viszont igen
 y a kismedencei tuberkulózis leggyakoribb tünetei: 
fájdalom, rossz közérzet, hőemelkedés, fogyás, sza-
bálytalan menstruáció és infertilitás
 y kismedencei tuberkulózis esetén a hőemelkedés szé-
les spektrumú antibiotikus kezelés után sem szűnik 
meg
 y a nem-invazív diagnosztikus módszerek (tuberku-
lin-teszt, mellkasröntgen, a leszívott folyadék savál-
ló festése és tenyésztése) rendszerint nem elegen-
dőek a kismedencei tuberkulózis kórismézéséhez.

A CA-125, ami a nem-mucinózus ovarialis carcinoma 
markereként ismert, nem specifikus a menopauza előtt. 
Emelkedett érték előfordulhat tuberkulózis, endomet-
riosis, myoma, cirrhosis, hepatitis és pancreatitis ese-
tén is. A menopauza után azonban magas specificitása 
(98%) és szenzitivitása (58%) van. Reproduktív korban 
lévő nőknél észlelt kismedencei térfoglalás mellett mért 
magas CA-125 érték esetén mindig gondolni kell a nem 
malignus kórképekre, például a tuberkulózisra is.

A tuberkulózisra mindig gondolni kell az ovarialis 
carcinoma differenciáldiagnosztikája során, különösen  
az endémiás területekről érkezett vagy a rossz szociális 
körülmények között élő betegeknél. 

IRODALOM
1. World Health Organization (2012). Global tuberculosis report 2012, 
chapter 2: The burden of disease caused by TB. P: 8, ISBN 9789241564502. 
[Last accessed on 2020.02.15]. Elérhető: http://www.who.int/entity/tb/
publications/global_report/2012/pdf/chapter2.pdf.

2. Sachan R, Patel ML, Gupta P, et al. Genital tuberculosis with variable 
presentation: A series of three cases. BMJ Case Reports 2012 doi:10.1136/
bcr-2012-006665.

3. Rock J, Jones HW. 10th ed. Vol. 30. Philadelphia: Lippincott Williams 
and Wilkins; 2008. TeLindes operative gynecology; pp. 677-8.

4. Uzunkoy A, Harma M, Harma M. Diagnosis of abdominal tuberculosis: 
Experience from 11 cases and review of the literature. World J Gastroen-
terol 2004; 10: 3647-9.

5. Adali E, Dulger C, Kolusari A, et al. Pelvic-peritoneal tuberculosis simu-
lating peritoneal carcinomatosis: High clinical suspicion and a minimally 
invasive procedure. Arch Gynecol Obstet 2009; 280: 867-8.

6. Kumar S. Tuberculosis. 2nd ed. India: Jaypee Brothers Medical Publish-
ers; 2009. Female Genital Tuberculosis; pp. 452–3. 

7. Berek JS. 14th ed. Vol. 35. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 
2007. Berek and Novak’s Gynecology; pp. 1457–9.

8. Pina C, Teixeira M, Cruz D, et al. Casos clínicos/Série de casos: Pelvic 
tuberculosis, the great simulator of gynaecologic malignancies. Arquivos 
De Medicina 2008; 22: 45-8.

9. Tinelli A, Malvasi A, Vergara D, et al. Abdominopelvic tuberculosis in 
gynaecology: Laparoscopical and new laboratory findings. Aust N Z J Ob-
stet Gynaecol 2008; 48: 90–95.

10. Tewari M, Sahoo SP, Shukla HS. Tuberculosis. 2nd ed. India: Jaypee 
Brothers Medical Publishers; 2009. Abdominal Tuberculosis; p. 288. 

11. Simsek H, Savas MC, Kadayifci A, et al. Elevated serum CA 125 concen-
tration in patients with tuberculosis peritonitis: A case-control study. Am J 
Gastroenterol 1997; 92: 1174-6.

12. Thakur V, Mukherjee U, Kumar K. Elevated serum cancer antigen 125 
levels in advanced abdominal tuberculosis. Med Oncol 2001; 18: 289-91. 

13. Fitzgerald DW, Sterling TR, Haas DW. Mandell, Douglas, and Ben-
nett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia: 
Churchill Livingstone; 2009. Mycobacterium tuberculosis; p. 250.

14. Yassaee F, Farzaneh F. Familial tuberculosis mimicking advanced ova-
rian cancer. Infect Dis Obstet Gynecol 2009. 2009 736018.



| AMEGA36 2020. ÁPRILIS

ÍGY ÍRuNk MI

z orvosi nyelvvel és helyesírással foglalkozó 
rovatunkban már sokszor foglalkoztunk a 
különírás-egybeírás, illetve kötőjeles írásmód 

kérdéseivel. Mégis mindig van mit mondani róla, mert 
az MTA Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szol-
gálatához érkező kérdések jelentős része ezekhez a 
témakörökhöz kapcsolódik. Sorozatunkban ezekből a 
kérdésekből és a rájuk adott tanácsadói válaszokból 
adunk közre egy újabb csokorral.

Kérdés: Kérdezőnk azt szerette volna tudni, hogy a 
beteg + információ szavakból álló alakulatot külön- 
vagy egybe kell-e írni.
Válasz: A beteg úgynevezett kettős szófajú szó, ez azt 
jelenti, hogy szótári jelentéséhez több szófaji jelentés 
tartozik, vagyis főnévi és melléknévi szófajú is lehet. 
Értelmező típusú szótáraink (pl. a Magyar értelmező ké-
ziszótár vagy A magyar nyelv nagyszótára) mindkét szó-
fajt feltüntetik a hozzá tartozó értelmezéssel. Termé-
szetesen egy adott szövegkörnyezetben mindig csak 
az egyik szófaj „aktualizálódik”, ezt aktuális szófajiság-
nak nevezzük. Következzék két példa a Nagyszótár 
(NSzt.) online adatbázisából: a beteg pajzsmirigy túl sok 
vagy túl kevés jódot halmoz fel (melléknév), a személyzet 
már előkészítette a következő beteget a hályogműtéthez 
(főnév). Ami a kérdést illeti, nem derül ki ugyan, hogy 
milyen kontextusban fordul elő a beteg + információ, 
de nagy valószínűséggel olyan információra gondol a 
kérdező, amely betegeknek szól, amelyet betegeknek 

szántak. Vagyis a beteg itt főnévi szófajisággal van jelen, 
a tagok között összetételi viszony van. Ezt pedig egy-
beírással jelöljük, tehát az értelmet tükröztető írásmód 
a beteginformáció. (Annak igen kicsi az esélye, hogy a 
beteg melléknévi szófajban, minőségjelzői szerepben 
forduljon elő, akkor egyébként külön kellene írni.)

Kérdés: Hogyan írjuk: radio-kemoterápia?
Válasz: A nemrég megjelent új orvosi helyesírási út-
mutatóban (Bősze 2019) részletesen olvashatunk az 
orvosi nyelvben gyakori önállótlan idegen előtagokról 
(prefixumokról), sőt a 39–41. oldalon található lista fel-
sorolja a leggyakoribbakat. Ezek a prefixumok általában 
o-ra végződnek, és egybeírjuk őket az utánuk következő 
szóval, legyen az akár idegen, akár magyar. Pl.: auto-: au-
toimmun, cito-: citogenezis, citoplazma stb. Olykor két ön-
állótlan előtag is előfordulhat egymás után. Az említett 
helyesírási útmutató az alábbi példát hozza: masto + ideo 
+ centesis → mastoideocentesis ’csecsnyúlványcsapolás’. 
Az útmutató ezekben az esetekben a teljes egybeírást 
javasolja. Noha megjegyzi, hogy az orvosi írásgyakorlat-
ban gyakori a két önállótlan előtag kötőjeles kapcsolása 
(myo-fibroblast, gastro-duodenalis), ezeket a formákat 
nem javasolja (Bősze 2019: 38).

Ami a kérdést illeti, két önállótlan előtaggal van dol-
gunk itt is: radio- és kemo-. Akár egy gyors internetes 
kereséssel is igazolható, hogy az írásgyakorlatban való-
ban jelen van a kötőjeles radio-kemoterápia forma, de 
az orvosi helyesírási útmutató ajánlását követve inkább 

KÜLÖN? EGYBE? KÖTŐJELLEL?
(2. rész)

Dr. Ludányi Zsófia 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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a teljes egybeírás javasolható. Tehát: radiokemoterápia. 
A kötőjeles írásmód mellett egyébként ez a forma is 
használatos az írásgyakorlatban.

Kérdés: Kérdezőnk azt szerette volna tudni, hogy te-
kintheti-e összetételeknek az olyan kéttagú alakulato-
kat, amelyeknek mindkét tagja idegen (görög–latin) 
szó, de köztük egyértelműen alárendelő összetételi 
viszony van (a legtöbbször birtokviszony). Például: 
bronchus + carcinoma, hypophysis + adenoma. 
Válasz: Rögtön az elején érdemes leszögezni, hogy a 
klasszikus latin nyelvben nem jöhetnek létre oly mó-
don összetett szavak, mint a magyarban, azaz két fő-
név szótári alakjának összetételével. Elvétve ugyan 
előfordulnak efféle főnévi összetételek a klasszikus 
latinban is (például: agricultura, aquaeductus, legislator 
stb.), de nem különösebben jellemző (Laczkó 2007: 
81). Míg az orvosi latinban igen gyakoriak az efféle ösz-
szetételek: cristabiopsia (crista [alanyeset] + biopsia), 
placentainfarctus (placenta [alanyeset] + infarctus. Az 
orvosi nyelvi szakszavak, összetételek nem tisztán 
természetes nyelvi képződmények, hanem jó részük 
mesterségesen jött létre görög–latin elemekből, la-
tin alapokon – akár különböző nyelvekben (Laczkó 
2007: 81). A két idegen szóból álló összetételek írás-
módját illetően az 1992-es Orvosi helyesírási szótár 
(Fábián–Magasi [főszerk.] 1992) nem foglalt explicite 
állást, de a szótárban következetesen egybeírva sze-
repelnek az efféle összetételek, pl. bronchusadenoma, 
hypophysisinsufficientia. Az új szabályozás (Bősze 2019) 
több helyen is kitér az ilyen típusú összetételekre, de 
írásmódjuk nem egységes. Abban az esetben, ha beteg-
ségnévről van szó, az útmutató az ilyeneket – a tagok 
közti grammatikai viszony ellenére – nem tekinti össze-
tételnek, és a különírást javasolja, pl. herpes encephalitis 
(Bősze 2019: 178). Ugyanakkor a 79. oldalon egybeírva 
szerepel az ovariumexcisio és az uterusprolapsus szó-
alak mint két idegen szóból álló összetétel. Míg az 
ovariumexcisio esetében nem betegségnévről, hanem 
egy eljárás nevéről van szó, érthető az egybeírás, de az 
uterusprolapsus esetében ellentmondásosnak látszik. 
Hiszen a 178. oldalon az útmutató azt írja, hogy a la-

tin szavakból álló betegségneveket szószerkezeteknek 
kell tekinteni, s így a különírást javasolja.

Nehéz tehát egyértelmű választ adni a kérdező által 
hozott példák javasolt írásmódjára. Ha a 2019-es helyes-
írási útmutatót normatív helyesírási szótárnak tekintjük 
(márpedig kétségkívül annak kell tekintenünk, mert az 
MTA illetékes osztályai jóváhagyták), akkor az útmuta-
tó ajánlását követve a bronchus carcinoma, hypophysis 
adenoma írásmódok javasolhatók, mivel betegségne-
vekről van szó. Ugyanakkor véleményem szerint nem 
indokolt a két idegen szóból álló összetételek jelentés 
alapján történő megkülönböztetése: ha betegségnév, 
különírjuk, egyébként pedig egybe, ráadásul maga az 
útmutató sem jár el következetesen. A betegségnevek 
önálló kategóriaként történő kiemelése nem tűnik szá-
momra kellőképpen megalapozottnak, noha termé-
szetesen indokolható akár a szakmai íráshagyományok 
tiszteletben tartásával, vagy az azonos fogalomköri 
csoporthoz tartozó fogalmak (itt: betegségnevek) írás-
módjának egységesítésére irányuló törekvéssel.

A probléma kikerülhető azzal, ha a forrásnyelv gram-
matikai szabályainak megfelelően szószerkezetté ala-
kítjuk a kérdéses kifejezéseket, például prolapsus uteri, 
carcinoma bronchi, persze kérdéses, hogy a szakmai 
nyelvszokás mennyire fogadja el ezeket a formákat. Ha 
pedig mindenképpen az összetett formához ragaszko-
dunk, véleményem szerint nem követünk el hibát sem 
a külön-, sem az egybeírással, hiszen mindkettő mellett 
szólnak érvek. (Természetesen egy dokumentumon be-
lül egységesnek kell lennie az írásmódnak, bármelyik 
mellett döntünk.) 
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KLÍMAVÁLTOZÁS, LÉGSZENNYEZETTSÉG... (12. oldal)

 1. Mi az ún. thunderstorm asztma legfőbb kiváltó oka? 
  a. légnyomásesés okozta hörgőkollapszus  
  b. villámcsapás okozta ionizáció 
  c. nagyon kis méretű allergének belégzése 
  d. mennydörgés kiváltotta légúti rezgés

2. Hogyan hatnak a poliaromás hidrokarbonok a B limfocitákra? 
  a. T limfocitává alakítják át őket   
  b. IgE termelést váltanak ki 
  c. IgG termelést indítanak be 
  d. fokozzák a sejtek extracelluláris szén-dioxid leadását

3. Mikor és hol volt az eddigi legsúlyosabb asztma epidémia? 
  a. 1952-ben Londonban 
  b. 1996-ban Atlantában 
  c. 2008-ban Pekingben 
  d. 2016-ban Melbourne-ben

TüDőTUBERKULóZIS KONTRA... (28. oldal)

4. Melyik kórkép esetén fordulhat elő emelkedett CA-125 érték? 
  a. endometriosis 
  b. myoma 
  c. cirrhosis 
  d. pancreatitis

5. Melyik állítás igaz az ovariális tuberkulózisra? 
  a. legtöbbször 50-60 éves kor között fordul elő 
  b. legtöbbször a reproduktív korban lévő nőknél fordul elő 
  c. a hőemelkedés antibiotikus kezelésre megszűnik 
  d. a fogyás nem jellemző

A KÖVETKEZő LÉPÉS: NEXTHALER (22. oldal)

6. Mekkora a Foster® NEXThaler®-t elhagyó hatóanyag 
  tüdődepozíciója?  
  a. 15−16% 
  b. 35−36% 
  c. 55−56% 
  d. 75−76%

7. Mit javasol az új GINA az asztmás tünetek gyors  
 enyhítésére? 
  a. minél előbb belélegzett salbutamolt 
  b. kis dózisú inhalációs kortikoszteroid és kis  
   dózisú formoterol együttes adását  
  c. minél előbb belélegzett formoterolt

8. A NEXThaler® speciális szenzora milyen áramlásnál  
 teszi lehetővé a gyógyszeradag belégzését?  
  a. 15 L/min 
  b. 25 L/min 
  c. 35 L/min  
  d. 55 L/min

9. Melyik komponens alapvető fontosságú  
 a két segédanyagos por működéséhez?  
  a. alfa-laktóz-monohidrát 
  b. magnézium-sztearát 
  c. beklometazon-dipropionát 

ALLERGOLóGUSOK HOUSTONBAN (18. oldal)

10. Melyik állítás igaz a pollen-étel-allergia szindrómára? 
  a. a kórkép nazális allergia szindróma néven is ismert 
  b. a szubkután immunterápia hatékonyan csökkenti a tüneteit  
  c. a kórkép orális allergia szindróma néven is ismert

11. Melyik állítás igaz a penicillin-allergiára? 
  a. férfiaknál sokkal gyakoribb, mint nőknél 
  b. szájon át adott amoxicillinnel biztonságosan vizsgálható  
  c. szájon át adott penicillinnel tilos vizsgálni 
  d. nőknél sokkal gyakoribb, mint férfiaknál

12. Melyik állítás igaz az orális ételprovokációra? 
  a. földimogyoró-allergia diagnosztizálására veszélyes használni 
  b. az ételallergiák bevált diagnosztikus módszere 
  c. a legjobb módszer a földimogyoró-allergia diagnosztizálására 
  d. az ételallergiák diagnosztizálására tilos használni

ÍGY ÍRUNK MI (36. oldal)

13. Melyik írásmód elfogadott?  
  a. radiokemoterápia 
  b. radiokemo-terápia 
  c. radio-kemoterápia 
  d. radio kemo terápia

14. Melyik írásmód hibás?  
  a. hypophysis-insufficientia 
  b. beteginformáció 
  c. beteg információ 
  d. hypophysisinsufficientia



AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2020 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát találja.  

A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2020.I./00031 számon 

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

válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2020. április 30-ig küldje el 

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

FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 7500 Ft.  

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

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

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

Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 27. oldalon talál. 

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

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2020/2.

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

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

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

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

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

  A regisztrációs díjat (7500 Ft) átutaltam a Grandani Kft.  

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

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

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

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

A             	  
B             	  
C             	  
D   	       	 	 	 	 



1  A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott recept Mometason Sandoz volt Magyarországon, 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®

V0 200219 Mometason Sandoz 2020 A4 [RMOM2460] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:14



… a teljesség igényével

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

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

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

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

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

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2 
belégzés

reggel

2 
belégzés

este
ÉS

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