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

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

AZ EGYETLEN NAPI EGYSZERI 
ADAGOLÁSÚ, FIX-DÓZISÚ HÁRMAS 

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

tünetes felnőtt COPD-s betegek fenntartó kezelésére1 

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

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

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

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

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

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

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

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát 

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

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

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2019 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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 ég csak az elején járunk,  

de már látszik, hogy 2020 

mozgalmas év lesz. új kon-

cepciókhoz fogunk igazodni, 

új készítményekkel fogunk megismerkedni 

és új partnerekkel fogunk együttműködni. 

De várnak a régi feladatok is: hat lapszám 

és három Amega Fórum, mind olyan tar-

talommal, ami eltér a megszokottól, hiszen 

a közönség ezt várja. Márciustól felgyorsu-

lunk, hazai és nemzetközi kongresszusok 

követik egymást, és sok utazással mind-

egyikről igyekszünk beszámolni. kiemelt 

érdeklődéssel várjuk a 25. Tavaszi Amega 
Fórumot, ahol külön szekcióban, „akkor 

és most” előadások formájában a legna-

gyobb tapasztalattal rendelkező hazai 

szakértők tekintik át az elmúlt negyedszá-

zad fejlődését az asztma, az allergia és  

a COPD témakörében. 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő

tARtALOM100
 SZÓBAN
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV, 
DÍJNYERTES 
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/fl utikazon-propionát

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

szalmeterol/fl utikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

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

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

1015 Ft*1015

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

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

Térítési díj:

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

50

Térítési díj:

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

50 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:Térítési díj:Térítési díj:

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

813 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

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

 ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján

PRESS JAV+ 190211 AirFlusol A4 hirdetés [RAIR2161] KR, DL.indd   1 11/02/19   15:34
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KOMÁROM KÓRHÁZMENEDZSERE
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Lőrinczi Enikő
tüdőgyógyász szakorvos 
a komáromi Selye János Kórház főigazgatója

A tüdőgyógyászok mindig is szívesen 
vállaltak közéleti feladatokat. Elég csak 
jelenlegi államtitkárunkra, Horváth Ildikó 
professzor asszonyra utalni. Te hogyan let-
tél főigazgató? Amikor először felmerült 
a lehetőség, rögtön igent mondtál, vagy 
először pánikot éreztél?
Volt egy kis hezitálás bennem, de a vezetői 
szerepre való felkészülésem korábban is tu-
datos volt. Mindig éreztem magamban egy 
olyan pluszt, hogy össze tudom fogni az 
embereket, van erre képességem, és a tuda-
tos felkészülés részeként szereztem meg az 
egészségügyi menedzseri diplomát. Már ak-
kor reméltem, hogy lesz egy olyan testresza-
bott feladat, amit majd el tudok vállalni. Ter-
veztem azt, hogy az újonnan épült pannon-
halmi Szent Márton Járóbeteg Központ orvos 
igazgatói posztját megpályázom. Az ÁEEK 
területi igazgatója tudott az elképzelésemről, 
és ő keresett meg, felvetve a komáromi lehe-
tőséget. Idegenként, kívülállóként vállaltam 
el ezt a feladatot. A kihívások elől soha nem 
futottam el, belevágtam, megpályáztam.

Sokak véleménye az, hogy a mai egészség-
ügy vezetői struktúrája – főigazgató, orvos 

Hugonnai Vilma óta – ő volt az első magyar orvosnő – nagyot változott a világ. Az orvosi hiva-
tást illetően megfordult a férfi-nő arány, és ezen belül egyre több női vezetőnk is lett. Az egyik 
ilyen vezetővel, Lőrinczi Enikővel, a komáromi Selye János kórház főigazgatójával beszélgetek.

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV, 
DÍJNYERTES 
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/fl utikazon-propionát

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

szalmeterol/fl utikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

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

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

1015 Ft*1015

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

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

Térítési díj:

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

50

Térítési díj:

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

50 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:Térítési díj:Térítési díj:

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

813 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

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

 ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján

PRESS JAV+ 190211 AirFlusol A4 hirdetés [RAIR2161] KR, DL.indd   1 11/02/19   15:34
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igazgató, egyéb igazgató – nem 
tekinthető optimálisnak. Az 
egyik indok az, hogy a vezetői 
feladatkört vállaló orvos kiesik 
a gyógyításból, és ismerve az 
általános orvoshiányt, ez nem 
szerencsés dolog. Te hogy látod 
a kérdést? 
Ki nem esek a gyógyításból, csak 
csökkentett üzemmódban folyta-
tom. Pannonhalmán kialakítottam 
egy gondozói hálózatot, amit 
változatlanul működtetek tovább. 
Találtam egy kolléganőt, aki je-
lentős segítséget nyújt. Ellátom a 
korábbi feladataimat is, mert úgy 
gondolom, hogy csak akkor lehe-
tek igazán jó igazgató, ha közben 
orvosként is aktív maradok. 

A másik kérdés, hogy ha főigaz-
gatói pozícióba kerül egy kiváló 
belgyógyász, aneszteziológus, 
de bármelyik szakmát mondhat-
nám, akkor mi a biztosíték arra, 
hogy az új feladatát is ugyan-
olyan kiválóan tudja ellátni. 
Erre szokták mondani, hogy „a 
puding próbája az evés”. Az ember 
kipróbálja magát sok mindenben, 
és eldönti, hogy össze tudja-e illesz-
teni eredeti hivatását a vezetéssel. 

Mikor neveztek ki? 
Áprilisban lesz két éve. 

Hogy állsz a pudinggal? 
Nagyon szeretem, nem érzek 
csalódottságot. A nehézségekkel 
tisztában voltam és vagyok, nap 
mint nap szembe kerülök velük, 
de sikerült magam köré egy olyan 
csapatot kialakítanom, akikkel 
együtt gondolkodva, döntve si-
kerrel oldjuk meg a legnehezebb 
feladatokat is. 

Ha leülhetnél az államtitkár 
asszonnyal beszélgetni, mit súg-
nál, mit tanácsolnál neki? 
Túl könnyű lenne neki azt mon-
dani, hogy rendezzük a béreket. 
Olyan plusz szolgáltatásokat kelle-
ne a bérezések mellé tenni, amiért 
az orvos hajlandó átgondolni a 
jövőjét. Az anyagi juttatáson kívül 
pozitív jövőképet kellene felmutat-
ni az egészségügyi dolgozóknak. 
Horváth Ildikó nyilván ismeri ezeket 
a problémákat, de a megoldás 
nem csak rajta múlik. 

Speciális helyzetben van a vá-
ros, hiszen a Duna két részre 
osztja, és a bal parton is van egy 
kórház. Van-e kapcsolat a két 
intézmény között? 
Korábban érdemi kapcsolat nem 
volt. Majdnem egy időben az én 
kinevezésemmel, ott is igazgató- 
váltás történt. Felvettük a kap-
csolatot, és próbálunk együtt 
gondolkodni. Nekünk például van 
termálfürdőnk, reumatológiai osz-
tályunk, nekik fejlett az onkológiai 
ellátásuk. A nyitottság a két fél 
között megvan, de gondot jelen-
tenek a nemzetközi egyezmények, 
melyek kötöttséget jelentenek. 
A további kapcsolatépítés útjait 
még ki kell taposni. 

A magyar egészségügy átalakí-
tásai sokáig már nem odázhatók 
el. Úgy érzed, hogy a Selye Já-
nos Kórház jövője biztosított? 
Abszolút. Ismerjük a feladatainkat, 
az erősségeinket és a gyengesége-
inket. Komárom és környéke napi 
ellátásáért vagyunk felelősek. 

Beszéljünk a szűkebb szak-
mánkról, a tüdőgyógyászatról! 

Mennyire van szabad játéktere 
a mai világban egy főigazgató-
nak az elképzelései megvalósí-
tására, hiszen centralizálttá vált 
a magyar egészségügy. Elkép-
zeléseid lehetnek, de a megva-
lósítás már nem rajtad múlik. A 
működtető tulajdonos az állam 
lett az önkormányzatok helyett. 
Azért van játékterünk, részben 
azért, mert ha a prioritási sorren-
det felállítom, és kellő indokkal 
tudok hozzájuk igazítani, akkor 
célhoz lehet érni. Másrészt abban 
a kiváltságos helyzetben vagyok, 
hogy Komáromban kiváló az ön-
kormányzat és a kórház kapcsolata. 
Lehetőségekhez mérten, szükség 
esetén támogatják az intézményt. 

A megyében történt egészség-
ügyi változtatások mennyire 
érintették a komáromi kórházat? 
Lettek megszüntetve aktív osztá-
lyok, a mai napig szívfájdalma a 
komáromiaknak, hogy már nincs 
szülészetünk, de még van aktív 
ellátásunk, és ösztönző támoga-
tásokat kapunk az aktív ellátás 
fejlesztésére. 

Egy olyan kis kórház, mint a ko-
máromi, hogyan tud kellő lét-
számban nővéreket, orvosokat 
foglalkoztatni?
Ez egy nagyon érzékeny kérdés. 
Ha az ember térben lát és gondol-
kozik, akkor sikerül az ambuláns 
ellátásra szakembereket találni. 

Van erre anyagi kerete az intéz-
ménynek? 
Egyénileg mérlegelve, átszerve-
zésekkel reméljük a megoldást. 
Eddig kritikus helyzet még nem 
alakult ki. 
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Milyen Komárom tüdőgyógyá-
szati ellátása?
Nem tudok és nem is akarok elte-
kinteni a személytől, aki az ellátást 
végzi: ő Schlezák Judit főorvosnő. 
Korábban ő is volt intézményve-
zető. Schlezák Judit magas szinten 
műveli a szakmát, jól felszerelt ren-
delője van. Szakmai színvonalával 
kimagaslik a régióban. Az emberi 
hozzáállásáról is csak felsőfokban 
tudok nyilatkozni. Munkáját immár 
egy fiatal szakorvosnő, Szenes Éva 
Juliánna is segíti.

A jelen után beszélgessünk a 
múltról és a jövőről. 
Visszatekintve a múltra, jó néhány 
évet eltöltöttem a gyógyszeripar-
ban, de akkor sem adtam fel a 
szakmát. Sokszor lehetetlen körül-
mények között, de magánrendelé-
seket is folytattam. A győri kórház-
ból szakvizsgáztam. Amikor elsza-

kadtam a kórháztól, egyet tudtam, 
hogy én nem a betegágy mellett 
képzelem el a jövőmet, sokkal 
inkább az ambuláns betegellátás-
ban érzem magam elhivatottnak. 
Mindig is a gondozást éreztem 
hozzám közelállónak. Ahogy már 
említettem, Pannonhalmán, ami-
kor megépült az új szakrendelő, 
kialakítottam egy gondozási háló-
zatot. Ennek megmaradását ma is 
szívügyemnek érzem. 

Szóval már az egyetemen eldőlt, 
hogy nem manuális szakmát 
választasz. Mikor került képbe 
számodra a tüdőgyógyászat? 
Olyan szakmát kerestem a pályám 
legelején, amely közel áll a belgyó-
gyászathoz. A pályámat Győrben, 
a pulmonológiai osztályon kezd-
tem. Elképzelésem találkozott Tóth 
Magdolna főorvosnő tanításával, 
aki nem egyes szervrendszerek, 

hanem az egész ember gyógyítá-
sának iskoláját képviselte. 

Hol szerezted meg a diplomádat? 
Kolozsvárott jártam orvosi egye-
temre, és az első munkahelyem 
volt Győr. 

Adja magát a kérdés, miért jöt-
tél el a kincses városból? 
Annak idején részese voltam a Sütő 
András körül kialakult események-
nek. Ez adta a végső lökést, hogy 
Győrben kezdjem a pályafutásomat. 

Jártál azóta Kolozsvárott? 
Persze. Nem túl gyakran, de igen. 
Kolozsvárt mint várost, mint mű-
velődési központot mindig becsül-
tem. Szellemi kisugárzása óriási. 
Nagy élményt jelentett számomra, 
hogy bejáratos lehettem Kányádi 
Sándor házába. Nem kisebb él-
ményt jelentett, hogy ott lehettem 
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Nem, szinte mindenki a műszaki 
tudományokat űzte. Mérnökök, 
közgazdászok voltak. 

Orvosi élményed nincs is? 
Gyermekkorom háziorvosa volt az 
eszményképem. Ha beteg voltam, ő 
gyógyított, ugyanakkor verseket írt, 
jelentős festményekből gyűjtemé-
nye volt, és rendszeresen járt hang-
versenyre. Én sokáig jártam szavaló-
versenyekre és zongoráztam is.

Hogyan látod a jövődet 10-15 év 
múlva? 
A tudatos egészségnevelésben 
szeretnék szerepet vállalni, és 
amíg az egészségem engedi, szak-
orvosi rendeléseket végezni. Nem 
törekszem szakmai babérokra. A 
napi betegellátás szintjén szeret-
nék maradni, és részt venni annak 
irányításában.

Számomra Szent Márton hegye 
egy misztikus hely. Téged mi 
vonzott oda? 
Ha kinéztem a rendelő ablakán, az 
apátságot láttam, ami nagy hatással 
volt rám. Várszegi Aszrikkal és a diá-
kokkal szoros munkakapcsolatom 

alakult ki. Rendszeresen részt ve-
szek az ő kulturális eseményeiken is.

A gyermekeid hogyan viszik 
tovább a hivatásodat, vagy ezt a 
szikrát, ami benned van. 
A hivatást nem viszik tovább. 
Felnőtt lányom humánerőforrás 
menedzser, Budapesten dolgozik. 
Kisebb fiam most fog érettségiz-
ni. A gyermekeim a saját útjukat 
járják. A fiam egyszer úgy fogal-
mazott, hogy nem kis kihívás két 
orvos gyermekének lenni. 

Csapatépítő ember vagy? 
Azt gondolom, igen. Bár kicsi a 
keretünk, de kitaláltam, hogy kór-
házunkban a dolgozók válasszák 
meg az év dolgozóját.

 
Mit tartasz eddigi működésed 
legnagyobb sikerének? 
Egy év után, amikor már átláttam a 
dolgokat, az egyik cég vezetője el-
ismerő csodálkozással azt mondta: 
„Igazgatónő, maga itt menedzsel!” 
Ránéztem, és annyit mondtam: 
„Hát nem ez a dolgom?!" 

Dr. Osvai László

Sütő András színházi bemutatóin, 
és kezet foghattam vele. 

Az anyaországban megtalál-
tad-e azt a szellemi kisugárzást, 
amit Kolozsvárott tapasztaltál?
Itt Komáromban rendszeresen 
részt veszek a különböző kulturális 
eseményeken, például a Lovas 
Színház bemutatóin. Rendszeresen 
járok színházi előadásokra Győrbe, 
Budapestre, tehát megtaláltam.

 
Az én korosztályom egykori elő-
deinktől, mestereinktől sok min-
dent kapott. Vajon tovább tud-
juk-e adni ezeket az értékeket 
gyermekeinknek, unokáinknak?
Lehet, hogy gyermekeinknek nem 
mindig tudjuk átadni, de a környe-
zetemben mindig találok olyan 
embereket, akik fogékonyak az 
értékekre, akiket megihlet egy szép 
festmény, egy vers vagy egy dallam. 

Kolozsvárott születtél? 
Nagybányán születtem, és gyer-
mekkoromban festők, szobrászok 
között élhettem. 

A családod művészcsalád volt? 
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Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V). Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek teljes alkalmazási előírását! A hatályos “alkalmazási előírások” teljes szövegét megtalálja az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a 

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

ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1011 Ft, az ártámogatás összege 9099 Ft. Brimica® Genuair®▼340 mikrogramm/12 mikrogramm inhalációs por 60x: 15408 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) 

ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1922 Ft, az ártámogatás összege 13486 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.
Referenciák: 1. Brimica® Genuair® Alkalmazási előírás, 2. Bretaris® Genuair®Alkalmazási előírás, 3. Beier J, et al. Efficacy and safety of aclidinium bromide compared with placebo and 

tiotropium in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6-week, randomized, controlled Phase IIIb study. COPD. 2013;10(4):511-22. 4. Bateman 

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

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

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

mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. 

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

A 61 éves nőbeteg anamnézisében hyperli-
pidaemia és nem allergiás asthma bronchiale 
szerepel. A 10 csomagév dohányzást egy éve 
elhagyta. A belgyógyászati osztály kérte pul-
monológiai szakkonzíliumát éjszakai deszatu-
rációs epizód (82%) miatt. 

Pulmonológiai kórtörténete 2016 decem-
berében kezdődött, amikor felső légúti infekció 
(sinusitis maxillaris) után nem múló köhögés 
miatt jelentkezett a tüdőgondozóban. Légzés-
funkciós vizsgálata során közepes fokú obst-
rukció és nem szignifikáns reverzibilitás igazo-
lódott. Spirometriás adatok: FVC 2,73 L (92%); 
FEV1 1,47 L (59%); FEV1/FVC 53,9%; FEV75 0,32 
L/s (24,2%). Nem allergiás asthma bronchiale 

és rhinitis miatt inhalációs kortikoszteroid + 
hosszú hatású β2-agonista kezelést és nazális 
szteroidot kapott. Egy hónappal későbbi kont-
rollvizsgálatakor látványos javulás volt megfi-
gyelhető a légzésfunkciós paramétereiben.

2017 januárjában jelentős nehézlégzés és 
mellkasi nyomásérzés miatt ment a tüdőgon-
dozóba, ahol továbbra is jó spirometriás ér-
tékeket mértek: FVC 3,23 L (109%); FEV1 2,14 
L (86%); FEV1/FVC 66%; FEV75 0,52 L/s (39%). 
Spontán szaturáció: 98%. Panaszai hátterében 
pulmonológiai okot nem tudtak azonosítani.

A beteg néhány nappal később a sürgős-
ségi osztályra került nyomó, szúró mellkasi 
fájdalom miatt. Az EKG-görbén minimális ST-

Eosinophil granulomatosis polyangiitisszel
Dr. Lantos Júlia, Dr. Szász Zoltán, Dr. Szalai Zsuzsanna PhD
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Pulmonológiai Osztály, Győr

1. ábra: Az EKG-görbén minimális ST-depresszió látszott
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depresszió látszott (1. ábra), laboratóriumi le-
letei: troponin, LDH, CK, CRP emelkedett. Non-
ST-elevációs myo cardialis infarctus (NSTEMI) 
iránydiagnózissal kardiológiai osztályra került.

Echocardiographia során kevés pericardialis 
folyadék látszott, a coronarographia során kó-
ros nem látszott. Perimyocarditis diagnózis 
mellett antibiotikus (ceftriaxon) és NSAID (nap-
roxen) kezelést kapott. A zárójelentésében 
szerepelt, hogy bentfekvése alatt magas láz és 
asztmás roham lépett fel, mely konzervatív ke-
zelés mellett rendeződött.

A következő fél év során kétszer zajlott 
asthma bronchiale akut exacerbációja, gátolt 
orrlégzés mellett. 2017 augusztusában a bel-
gyógyászati szakambulancián izomfájdalom 
miatt vizsgálták, amit statin mellékhatásnak 
véleményeztek. Laboreredményeiből kieme-
lendő: CK 2325 U/L; LDH 1551 U/L.

2017 szeptemberében ismét belgyógyásza-
ti osztályon vizsgálták epigastrialis fájdalom 
és emelkedett troponin érték miatt. Az aorta 
dissectio kizárására hasi és kismedencei CT-
angiográfia történt, mely vascularis kórképet 
nem véleményezett, viszont gyomor térfog-
lalás gyanúját vetette fel. Gastroscopia során 
azonban csak krónikus gastritis igazolódott. 
Haematológiai konzíliumot a peri-
fériás eosinophilia miatt kértek, 
amit az asthma bronchialéval ma-
gyaráztak (1. táblázat).

2017 decemberében fél éve tar-
tó jobb alsó végtagi zsibbadás miatt 
elektroneurográfia és elektromio-
gráfia történt, mely enyhe myopa-
thiat véleményezett.

2018 januárjában újból epigast-
rialis fájdalom miatt feküdt belgyó-
gyászati osztályon, ekkor történt 
mellkas CT-angiográfia éjszakai de- 
szaturációs epizód miatt. Leleté-
ben a tüdőben bal oldalon dorsa-
lisan minimális kötegezettséget ír- 
tak le, tüdőembólia nem volt iga-
zolható. Másnap kérték pulmono- 
lógiai szakkonzíliumát, ahol asth- 

ma bronchiale, perifériás eosinophilia, peri-
myocarditis, krónikus gastritis, neuritis, sinusi- 
tis alapján eosinophil granulomatosis polyan-
giitisszel (régi nevén Churg-Strauss-szindróma) 
merült fel. A javasolt gégészeti szakvizsgá-
lat biopsziára alkalmas eltérést nem talált, az 
immunpanel vizsgálatra mintákat küldtek. A 
javasolt metilprednizolon 1 mg/ttkg kezelést 
megkezdték, azonban azt a beteg két nap után 
– jelentős állapotjavulás mellett és a szteroid 
mellékhatásoktól tartva – elhagyta.

2018. május 5-én HRCT vizsgálat történt. A 
radiológiai vélemény alapján a bal tüdőbázi-
son korábban látott kötegezettség regrediált, 
azonban mindkét alsó lebenyben, illetve a jobb 
oldalon a középső lebenyben perifériásan több, 
10−15 mm nagyságú, szabálytalan alakú lég-
tartalom csökkenés jelent meg. A pulmonális 
eltérések migrálása alapján a kép megfelelhet 
Churg-Strauss-szindrómának (2. ábra).

2. ábra: HRCT vizsgálat: a bal tüdőbázison korábban látott kötegezettség regrediált, azon-
ban mindkét alsó lebenyben, illetve a jobb oldalon a középső lebenyben perifériásan több,  
10−15 mm nagyságú, szabálytalan alakú légtartalom csökkenés jelent meg

2018. január 1,66 G/L

2017. december 4,00 G/L

2017. október 2,49 G/L

2017. szeptember 4,29 G/L

1. táblázat: A perifériás eosinophiliát az asthma bronchialé-
val magyarázták (normál érték: 0,04−0,4 G/L)
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Bronchoszkópos vizsgálattal kissé gyulladt 
hörgőrendszer látszott, a bronchoalveolaris 
lavage dominálóan neutrophil és eosinophil 
sejteket mutatott. A beteg nem egyezett bele 
transbronchialis vagy transthoracalis minta-
vételbe. 2019. május 30-án súlyos dyspnoe, 
gyengeség miatt soron kívül jelentkezett am-
bulanciánkon. HRCT vizsgálattal a migráló con-
solidatiók jelentős progressziója volt megfi-
gyelhető (3. ábra).

Ekkor a metilpredizolon kezelést elfogadta, 
64 mg per os kezdőadagban, heti 4 mg-mal 
csökkentve, majd 2 × 50 mg azathioprinnal ki-
egészítve. Egy hónap alatt jelentős klinikai és 
radiológiai regresszió mutatkozott (4. ábra). A 
beteg azathioprin fenntartó kezelést kap.

MEGBESzÉLÉS
Az 1951-ben Jacob Churg (1910−2005) és Lotte 
Strauss (1913−1985) által leírt allergiás granu-
lomatosis és angiitis hagyományos elnevezése 
a Churg-Strauss-szindróma1. 2012 óta a kórkép 
új neve eosinophil granulomatosis polyangiitis- 
szel (EGPA). A betegség az ANCA-asszociált vas- 
culitisek családjába tartozik a granulomaképző-
déssel járó polyangiitis (Wegener-granulomato-
sis) és a mikroszkópos polyangiitis mellett, elő-
fordulását tekintve a legritkább az előbbiek kö-

zül. A betegség fő jellemzője a kis és 
közepes ereket érintő nekrotizáló 
vasculitis, mely a szövetek eosino-
phil sejtes infiltrációjával és granu-
lomaképződéssel jár2. A diagnózis 
felállításához az Amerikai Reuma-
tológiai Társaság diagnosztikai kri-
tériumrendszere nyújt segítséget 
(2. táblázat)3. Ha a felsorolt hat kri-
tériumból négy jelen van, kimond-
ható az EGPA diagnózisa.

Saját betegünknél a kritériu-
mok a következőképpen nyilvánul-
tak meg: (1) asthma bronchiale és 
(2) perifériás eosinophilia jelen volt, 
de (3) neuropathiát az ENG vizsgá-
lat nem igazolt, bár lábszárzsibba-
dása volt a betegnek, a (4) migráló 

infiltrátumok és (5) recidív sinusitis mellett. 
Szövettanilag perifériás eosinophiliát igazolni 
nem tudtunk, azonban a perimyocarditis és 
a gastrointestinalis tünetek fennálltak, ANCA 
negativitás mellett.

A klinikai kép klasszikusan három szakasz-
ra bontható. A prodromális időszakra allergiás 
tünetek, rhinitis allergica és egy késői kezdetű, 
nehezen kontrollálható, gyakran per os szte-
roidot igénylő asztma jellemző. Ezt követi az 

1. asthma bronchiale

2. perifériás eosinophilia >10%

3. mononeuropathia vagy polyneuropathia

4. migráló vagy átmeneti pulmonális infiltrátumok

5. az orrmelléküregek betegségei

6. perivascularis eosinophilia (biopszia)

2. táblázat: A diagnózis felállításához az Amerikai Reuma-
tológiai Társaság kritériumrendszere nyújt segítséget

3. ábra: HRCT vizsgálat: a migráló consolidatiok jelentős progressziója volt megfigyelhető

1. 65 év feletti életkor

2. myocardialis érintettség

3. gastrointestinalis érintettség

4. kreatinin szint >150 μmol/L

5. fül, orr, garat érintettség hiánya

3. táblázat: FFS pontrendszer (Five Factor Score) 
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eosinophiliás szakasz, mely kezdetben perifé-
riás, majd szöveti sejtes beszűrődésből áll. Ha 
egy asztmás betegnél fáradékonyság, rossz 
közérzet, láz mellett eosinophiliát észlelünk, 
gondolnunk kell erre a betegségre.

Az eosinophiliát követően fejlődik ki a vas-
culitis az érintett szerveknek megfelelő tüne-
tekkel, 75%-ban mononeuritis multiplex, 60%-
ban bőrtünetek (necroticus purpura), illetve 
szív érintettség a leggyakoribbak. Ízületi, vese- 
és gastrointestinalis érintettség ritkábban mu-
tatható ki. 

A szervi érintettségek az antitest jelenlétével 
korrelációt mutattak: p-ANCA pozitivitás esetén 
mononeuritis multiplex, glomerulonephritis, al- 
veolaris haemorrhagia fordul elő magasabb 
arányban, p-ANCA negativitás esetén a cardio-
myopathia gyakoribb4. 

A kórkép incidenciája 0,5−6,8/1 millió, pre-
valenciája 10,7−13/1 millió. Mindkét nemben 
azonos arányban fordul elő, döntően a 4-5. év- 
tizedben jelenik meg. Amennyiben gyermek- 
vagy fiatalkorban jelentkezik, az rosszabb prog-
nózist jelent, súlyos tüdő és szív érintettséggel 
jár. A betegség prognózisának megítélésére 
dolgozták ki az FFS (Five Factor Score) pont-
rendszert (3. táblázat)4. Ez öt elemből áll, me-
lyek nagy része szervi érintettségen alapul, 
mindegyik egy pontot ér, és a pontszámok 

alapján meghatározható az ötéves mortalitás: 
0 pont esetén 9%, 1 pontnál 21%, 2-nél 40%.

A halálozás legfőbb oka a vasculitis, leg-
gyakrabban cardialis érintettség esetén (47,6%) 
refrakter szívelégtelenséget vagy hirtelen ha-
lált okozva. A második leggyakoribb halálok 
a gastrointestinalis érintettség esetén fellépő 
mesenterialis infarctus (8,7%)4.

A kezelés tekintetében a vasculitisek terápi-
ás elvei ebben az esetben is érvényesülnek. A 
gyors remissziót megcélzó indukciós kezelést 
a fenntartó fázis követi. A betegek 93%-a szte-
roiddal remisszióba hozható, de 35%-uknál 
relapszus alakul ki. FFS≥1 pontértékek mellett 
citotoxikus terápia indokolt. Indukciós kezelés-
ként szteroid 1 mg/ttkg/nap (lökésterápia 15 
mg/ttkg 1−3 napig) 3-4 héten át, illetve aza- 
thioprin, esetleg methotrexát, cyclophospha-
mid iv. adása javasolt4. 

IRODALOM 

1. Churg J, Strauss L. Allergic granulomatosis, allerigic angiitis, 
and periarteritis nodosa. Am J Pathol 1951: 27(2): 277-301.
2. Bártfai Z, Szalai Zs, Tamási L: Orvosi esettanulmányok, Pulmo-
nológia, SpringMed, 2017
3. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. 2012 revised International 
Chapel Hill Consensus Conference Nomenclatura of Vasculitides. 
Arthritis Rheum 2013; 65(1): 1-11.
4. Groh M, Pagnoux C, Baldini C, et al. Eosinophilic granulomato-
sis with polyangiitis (Churg–Strauss) (EGPA) Consensus Task Force 
recommendations for evaluation and management. Eur J Intern 
Med 2015; 26(7): 545-553.

4. ábra: Egy hónap alatt jelentős klinikai és radiológiai regresszió mutatkozott
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ÚJ GINA: TÖBB MINT RÁNCFELVARRÁS
A Global Initiative on Asthma (GINA) asztma kezelésére 
vonatkozó új ajánlásai alapvetően szakítanak a sokéves 
klinikai gyakorlattal. „Az elmúlt 50 évben a légszomjat 
gyorsan megszüntető készítmények – a rövid hatású hör-
gőtágítók (short-acting beta-agonists, SABA) – az asztma 
elsőként választandó gyógyszerei voltak, az új ajánlás 
pedig éppen ezeknek az önálló használatát kívánja vissza-
szorítani” – nyilatkozta Helen Reddel, a Sydneyben működő 
Woolcock Institute of Medical Research munkatársa, a GINA 
tudományos bizottságának elnöke. A GINA 2019 biztonsági 
megfontolásokból az asztmás tünetek gyors enyhítésére 
mostantól kezdve már nem javasolja az egyedüli szer-
ként használt SABA készítményeket. Az új terápiás 
javaslat szerint minden asztmás felnőttnek és serdülőnek 
inhalációs kortikoszteroid (ICS) tartalmú megelőző kezelést 
kell kapnia a súlyos exacerbációk kockázatának csökken-
tésére és a tünetek kontrollálására. Enyhe asztma esetén 
az új GINA szükség szerint adott kis dózisú inhalációs 
kortikoszteroid és kis dózisú formoterol (hosszú hatású 
béta2-agonista) együttes adását javasolja; ha a formoterol 
nem elérhető, akkor kis dózisú inhalációs kortikoszteroid 
szippantását javasolja minden egyes SABA használathoz 
kapcsolódva. „Meg kell értetni a betegekkel azt a parado-
xont, hogy bár a SABA életet menthet, de hosszú távon 
akár meg is ölhet” – hangsúlyozta Helen Reddel.
A naponta adott kis dózisú ICS-t eddig az enyhe asztma 
megelőző kezelésére javasolták, szükség szerint adott 
SABA-val kombinálva (J Asthma Allergy 2010; 3: 169-176). 
Azonban csak kevés enyhe asztmás beteg alkalmazta ezt a 
kezelést naponta az elvárt adherenciával. „A naponta adott 
kis dózisú ICS nagyon hatékony: egyharmadával csökkenti 
a hospitalizációt és felére csökkenti a halálozást” – mondta 
Reddel. Az adherencia azonban csak 25–35% között van. A 
betegek ugyanis jobban szeretnek csak akkor gyógyszert 

z Európai Légzési Társaság (European 
Respiratory Society, ERS) 2019. szeptem-
ber 28. és október 2. között Madridban, 

az IFEMA Convention Centerben rendezte éves 
kongresszusát. Az ERS kongresszus a világ egyik 
legnagyobb orvosi rendezvénye, melyen most 130 
országból közel 30 ezren vettek részt, és 200 szek-
cióban több mint 2500 előadást, illetve posztert 
mutattak be. A résztvevők megismerkedhettek a 
modern tüdőgyógyászat új módszereivel, a beteg-
ségek endotípusaival, valamint az alvásmedicina, 
a genomika, a proteomika és a metabolomika új 
eredményeivel. Ezek mind hozzájárulnak a légző-
szervi kórképek jobb megértéséhez, illetve a precí-
ziós medicina és a személyre szabott betegellátás 
irányába való továbblépéshez az alapkutatás és a 
klinikai gyakorlat terén egyaránt. A gondolatébresz-
tő előadások, plenáris szimpóziumok, éves áttekin-
tő előadások és esetbemutatások között mindenki 
megtalálhatta a képzettségéhez leginkább illőt, 
legyen szó orvosról, szakdolgozóról, alapkutatóról 
vagy közegészségügyi szakemberről. Minden ERS 
kongresszus igazi feltöltődést jelent a résztvevők-
nek, ami a kimagasló színvonalú előadásokból és 
a kollégákkal zajló baráti eszmecserékből egyaránt 
származik. Rengeteg új és hasznos információhoz 
juthattak mindazok, akik a kongresszus online felü-
letén előre megtervezett programjuk szerint járták 
be az előadótermeket, de azok is, akik a helyszínen 
találták ki aznapi programjukat, mert akadtak igazi 
gyöngyszemek. A következőkben ezekből muta-
tunk be néhányat.

A

TÜDŐGYÓGYÁSZOK
MADRIDBAN
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használni, amikor szükségesnek érzik, és nem szeretik a tü-
netmentes állapotban, megelőzésként adott fenntartó keze-
lést. A beteg azt hiszi, hogy kontroll alatt tartja az asztmáját, 
pedig ma már tudjuk, hogy a rövid hatású hörgőtágítók ön-
álló használata növeli a halálozás kockázatát. Az ajánlásban 
történt változtatások nem elhamarkodottak, nyugtatta meg 
a hallgatóságot Reddel, ezeket számos figyelmeztetés előzte 
meg, ahogyan azt a változtatások összefoglalását tartalma-
zó kiadvány is bemutatja (Eur Respir J 2019; 53: 1901-1946). 
Az 1960-as és 70-es években lezajlott – izoprenalin és 
fenoterol okozta – nagy „asztma járványok” után két köz-
leményben már megkongatták a vészharangot, hogy az 
önállóan adott rövid hatású hörgőtágító többet árt, mint 
használ. Egy 1994-ben publikált vizsgálat kapcsán leírták, 
hogy az asztma halálozás kockázata drámai mértékben 
megnő akkor, ha a beteg havonta legalább másfél palack 
inhalációs béta2-agonistát használ (Am J Respir Crit Care Med 
1994; 149[3 Pt 1]: 604-610). Már egy 2001-ben végzett vizs-
gálat is igazolta, hogy a porlasztott hörgőtágítók, illetve az 
orális szteroidok használata nagyobb eséllyel társul asztmás 
halálozással (Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 12-18). 

Az elhalálozott asztmás betegek vérében 2,5× magasabb 
volt a salbutamol koncentráció, mint a kontrollokéban.
A 2014-ben megjelent GINA már óvatosságra intett, és 
csak azoknál a betegeknél javasolta a rövid hatású béta-
agonisták önálló használatát, akiknek havonta legfeljebb 
két alkalommal vannak tüneteik, és akiknél nem állnak fenn 
olyan körülmények, melyek növelik a jövőbeni exacerbáció 
kockázatát. Megjegyezték, hogy még ezekben az esetekben 
is több evidenciára lenne szükség.
Helen Reddel két olyan klinikai vizsgálatban is részt vett, ami 
ezzel a témával foglalkozott. 2018-ban az egyik vizsgálatban 
igazolódott, hogy a budezonid/formoterol kombináció a 
terbutalinhoz képest az asztmás betegeknél 64%-kal csök-
kentette a súlyos exacerbációk számát (N Engl J Med 2018; 
378: 1865-1876). Egy másik, ugyancsak 2018-ban végzett 
vizsgálat pedig azt mutatta, hogy a budezonid/formoterol 
kombináció a súlyos exacerbációktól szenvedő asztmás be-
tegeknél szükség szerint adva nem járt rosszabb eredmény-
nyel, mint a budezonid fenntartó kezelés (N Engl J Med 2018; 
378: 1877-1887).
Azóta más vizsgálatokkal is alátámasztották, hogy az inha-
lációs kortikoszteroid plusz formoterol kombináció szükség 
szerint adva hatékonyan csökkenti a tüneteket. „Az új GINA 
guideline 2019 áprilisában jelent meg 7 000 betegtől nyert 
adatok alapján, de mostanra már közel 10 000 betegről 
vannak adataink” – mondta Helen Reddel. Nemrég zárult le 
egy új-zélandi vizsgálat, ami azt igazolta, hogy a szükség 
szerint adott budezonid/formoterol jobb eredménnyel jár, 
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mint a fenntartó kezelésként adott 
kis dózisú budezonid plusz a szükség 
szerint adott gyors hatású hörgő-
tágító (Lancet 2019; 394: 919-928), 
és ez ugyancsak alátámasztja az új 
ajánlásban leírtakat. Ezeket az ada-
tokat Christina Baggott, a wellingtoni 
Medical Research Institute munkatársa 
a madridi ERS kongresszuson is be-
mutatta. 
Az új guideline javaslatai segíthet-
nek a tünetcsökkentő túlhasználat 
és a megelőző szer alulhasználat 
elkerülésében. Már ismertek a SYG-
MA1 [NCT02149199] és a SYGMA2 
[NCT02224157] vizsgálatok eredmé-
nyei is, és sokakban meglepetést kel-
tett, hogy a budezonid/formoterol 
kezelés szignifikánsan jobbnak bizo-
nyult. Az orvosoknak meg kell be-
szélniük az asztmás betegekkel, hogy 
milyen kezelési formát szeretnének 
választani. Inkább a mindennapos, 
rendszeres gyógyszerhasználatot 
szeretnék, vagy inkább csak akkor 
szeretnének gyógyszerhez nyúlni, ha 
tüneteik vannak.
„Mindenesetre indokolt az óvatosság, 
mert a hosszú hatású béta-agonisták 

HARC A CIGARETTAHELYETTESÍTŐK ELLEN
Azok a kutatók, akik támogatást fogadnak el az e-cigaretta gyártóktól, a jövőben nem mu-
tathatják be kutatási eredményeiket az ERS kongresszusokon. „Aggódunk amiatt, hogy a kol-
légáinkat kihasználják” – mondta Jørgen Vestbo, a Manchesteri Egyetem munkatársa, az e-cigarettákkal 
és a hevített dohánytermékekkel foglalkozó tudományos szimpózium társelnöke. „A kutatók nagy-
vonalú támogatást kaphatnak a kutatásaikhoz, ami nyilvánvalóan előnyös az e-cigaretta gyártóknak, 
hiszen így hitelesebbé válhatnak” – magyarázza Vestbo. Ez a rendelkezés hasonlít ahhoz a 2000-ben kelt 
határozathoz, ami ugyanígy száműzte a dohánygyártók által szponzorált kutatókat az ERS kongresz-
szusokról. A magyarázat visszanyúlik a 60-as, 70-es évekig, amikor a nagy dohánygyárak tudományos 
kutatásokat finanszíroztak annak bizonyítására, hogy a dohányzás nem is annyira káros az egészségre, 
mint hirdetik. Vestbo aggódik amiatt, hogy az ipar által befolyásolt tudomány érvényre juttatja az érveit, 
és az e-cigarettát ártalomcsökkentő eszközként állítja be. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy 
az e-cigaretta ipar rengeteg szállal kötődik a klasszikus dohányiparhoz. Az ERS kongresszuson két szek-
ció is (az e-cigaretta okozta tüdőkárosodások, illetve az e-cigaretta irányelvek kidolgozása) foglalkozik 
a témával. Az elektronikus nikotinbeviteli eszközök kapcsán nemrég megjelent munkacsoport-jelentés 
(Eur Respir J 2019; 53: 1801151) nem javasolja a társadalmi szintű ártalomcsökkentő stratégiákat a do-
hányzásról való leszokásra. Nincs bizonyíték arra, hogy hosszú távon az e-cigaretták biztonságosabbak, 
mint a hagyományosak, de jelenleg még az sem egyértelmű, hogy az e-cigaretták hogyan okoznak 
egészségkárosodást. „Az e-cigaretták által kínált leszokástámogatási potenciál egymás ellen fordítja a 
kutatókat és a klinikusokat, még akkor is, ha valójában ugyanazon az oldalon állnak” - mondta Filippos 
Filippidis, a londoni Imperial College munkatársa, aki az új dohány- és nikotintermékeket mutatta be. Egy 
évtizedek óta dohányzó ember válthat e-cigarettára azért, mert az „jobb” neki. Az ő 16 éves gyermeke 
viszont nehezen fogja megérteni, hogy „az e-cigaretta megoldás lehet annak, aki évtizedek óta nem 
képes leszokni a dohányzásról, de szörnyű dolog annak a 16 évesnek, aki még soha nem dohányzott”. 
Bár a barikádnak ugyanazon az oldalán állunk, mégis szomorú látni, hogy a dohányzást ellenző kö-
zösség – köztük olyan szakemberek, akik egész életüket a dohányzás elleni küzdelemnek szentelték 
– most megosztottá váltak az e-cigaretta kérdésében. „Az e-cigarettát használó fiatalok súlyos meg-
betegedéséről és haláláról szóló legfrissebb hírek felrázták a tüdőgyógyászokat, és mindenki számára 
nyilvánvalóvá vált, hogy elővigyázatosnak kell lennünk” – mondta Vestbo. „Nem ismerjük a hosszú távú 
hatásokat, és valljuk be, épp elég rosszul állunk a klasszikus dohányzás elleni küzdelemben, 
miért gondoljuk, hogy jobbak leszünk az e-cigaretta ellen” – tette még hozzá.
Az USA-ban történt 53 kóreset kapcsán kiderült, hogy az e-cigarettában elszívott tetrahidrokanna-
binol származékok okozhatták a hirtelen, csoportosan fellépő megbetegedést (N Engl J Med 2019 
Sep 6. doi: 10.1056/NEJMoa1911614). Számos e-cigarettához köthető kórházi felvételt jelentettek az 
USA-ból, de Európában nem voltak hasonlóan nagy számban esetek. Ennek az is lehet az oka, hogy az 
európai országok mindegyike külön rögzíti az adatokat, és eltérnek a szabályozások.
Minél előbb szükség lenne egy egységes szabályozásra és korlátozásra, mert minél tovább várnak 
ezzel a politikusok, annál több ideje marad az e-cigaretta iparnak arra, hogy elhitesse az emberekkel, 
hogy ez biztonságos módja a dohányzásról való leszokásnak. 2019 őszén India megtiltotta az e-ciga-
retták importját, ami merész politikai lépés egy olyan országban, ahol 106 millió dohányos él. Az USA-
ban a fiatalok körében igen népszerű ízesített e-cigarettákat tiltja be egyre több állam. A fiatal ame-
rikaiak körében igen elterjedt az e-cigaretta használata. 2017-ben a főiskolások 11,7%-a, 2018-ban 
már 20,8%-a szívott e-cigarettát, viszont 2017-ben a felnőtteknek csak 2,8%-a használt ilyen eszközt 
(MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2018; 67: 1276-1277). Az igaz, hogy az e-cigaretta segíthet letenni a 
klasszikus cigarettát, de a nikotinfüggőség továbbra is megmarad. Egy vizsgálatban az e-cigaretta és 
a nikotin-helyettesítő tapasz hatásosságát hasonlították össze. Kiderült, hogy egy év elteltével sokkal 
több résztvevőnek volt szüksége az e-cigarettára, mint a tapaszra (N Engl J Med 2019; 380: 629-637). 
Félő, hogy azok, akik az e-cigarettával szoknak le a dohányzásról, azok vegyes fogyasztók maradnak. 
Nem hirdethetjük az e-cigarettát leszokás támogató eszközként, amikor rendelkezésre állnak más, 
valóban működő leszokás támogató módszerek.
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ICS nélküli használata asztmás betegeknél egyértelműen 
veszélyes, növeli a mortalitást, és egyre több evidencia van 
arra nézve is, hogy ugyanez mondható el a rövid hatású 
béta-agonisták ICS nélküli túlzott használatáról is” – mondta 
Sebastian Johnston, az Imperial College London munkatársa, 
aki ugyancsak ebből a témakörből mutatott be adatokat 
a kongresszuson. Az új GINA fontos előrelépést tesz annak 
érdekében, hogy a betegeknek ne is legyen lehetősége a 
rövid hatású hörgőtágító egyedüli használatára. „Biztonsá-
gossági megfontolásokból a béta-agonistákat helyettesíteni 
kellene az egy inhalációs eszközben adott béta-agonista/ICS 
kombinációkkal, és így a beteg nem is tudna béta-agonistát 
szippantani ugyanakkor adott szteroid nélkül, de ezt a meg-
oldást egyelőre még nem mindenhol fogadják el fenntartá-
sok nélkül” – tette hozzá Sebastian Johnston.

European Respiratory Society (ERS) 2019 International Congress  
2019. szeptember 30.

ANTIBIOTIKUMOK ÉS CSILLÓSZŐRÖK
Primer ciliaris dyskinesia (PCD) esetén a betegek 
azithromycinnel végzett folyamatos fenntartó kezelé-
se 50%-kal csökkenti az exacerbációk számát – derült 
ki a BESTCILIA vizsgálatból. „Ez egy heterogén kórkép, 
ami számos exacerbációval és alacsony légzésfunkciós 
értékekkel jár, és a betegek gyakran szorulnak antibiotikus 
kezelésre” - mondta Helene Kobbernagel, a Koppenhágai 

Egyetemi Kórház munkatársa. Munkacsoportjuk igazolta, 
hogy ezeknél a betegeknél előnyös a fenntartó kezelés 
azithromycinnel, és a madridi konferencián mutatták be az 
eredményeiket.
A PCD egy autoszomális recesszív módon öröklődő ge-
netikai rendellenesség, gyakorisága az amerikai lakosság 
körében 1 : 16 000. „Meg vagyunk győződve arról, hogy a 
kórkép aluldiagnosztizált, mert sok más betegségével meg-
egyeznek a tünetei” – mondta Kobbernagel. A betegség a 
légutakban lévő csillószőrök mobilitását érinti, ezért a be-
tegeknél gyakoriak a légúti infekciók. Az azithromycin egy 
makrolid antibiotikum, aminek gyulladásellenes hatása is 
van, csak enyhe mellékhatásokat okoz, és nagyon hatékony 
számos infekció kezelésében. Mindezek fontos szempontok 
akkor, amikor gyermekeket és felnőtteket kell meggyőzni 
arról, hogy a gyógyszert hosszabb időn keresztül tartósan 
szedjék. Emellett a legújabb evidenciák arról szólnak, hogy 
az azithromycin a COPD akut exacerbációinak gyakoriságát 
is csökkenti, sőt még idiopátiás tüdőfibrózis esetén is hasz-
nos lehet az adása.
A kettős vak, randomizált BESTCILIA vizsgálatban 90 euró-
pai, 7 és 50 év közötti beteg vett részt, akiknél korábban 
igazolódott a PCD. Közülük 49-en kaptak – 40 kg testsúly 
alatt 250 mg,  40 kg testsúly felett 500 mg – azithromycint 
hetente 3 alkalommal 6 hónapon keresztül, 41 beteg 
pedig placebót kapott. A betegek állapotát 2 havonta 
ellenőrizték. 6 hónap elteltével már látszott, hogy az 
azithromycinnel kezelt csoportban lényegesen ritkábbak 
az exacerbációk, mint a placebo csoportban (odds ratio 
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[OR] 0,46; 95% konfidencia intervallum [CI] 0,27 – 0,80; 
P = 0,006), és köpetből is lényegesen kevesebb patogén 
baktériumot lehetett kimutatni (rate ratio 0,39; 95% CI 
0,24 – 0,64; P = 0,0002). Emellett az azithromycinnel kezelt 
csoportban többen voltak exacerbáció mentesek, mint a 
placebo csoportban (60% vs 40%). „Az exacerbációk száma 
a felére csökkent, és sokkal több beteg számolt be a ke-
zeltek közül 0 exacerbációról, mint a placebo csoportban” 
– tette hozzá Kobbernagel. A kezeléssel az exacerbációig 
eltelt idő is megnőtt. A légzésfunkcióban, a halláskároso-
dás szintjében, a légzőszervi, az orrmelléküregi, a fül és a 
hallási tünetekben nem volt szignifikáns különbség a két 
csoport között. „Meglepő volt számomra is, hogy ezekben 
a paraméterekben nem láttunk változást. Azt gondoltam 
volna, hogy fél év alatt az életminőségben lesz valami ja-
vulás” – mondta Kobbernagel. Ez a kezelési mód a betegek 
egy bizonyos csoportjában különösen hatékony lehet. 
Azonban nincs minden betegnek szüksége fenntartó anti-
biotikus kezelésre, ugyanis néhány PCD betegnek normális 
légzésfunkciója van, és nincs sok tünete. „Még nem ismert, 
hogy hatékony lesz-e a kezelés akkor, ha 6 hónapnál hosz-
szabb ideig alkalmazzák” – tette hozzá Kobbernagel. To-
vábbi vizsgálatokra van szükség annak kiderítésére, hogy a 
2 éves kezelés milyen eredménnyel jár. „Ez egy koncepció 
bizonyítására szolgáló vizsgálat, és további vizsgálatokra 
lesz szükség annak eldöntésére, hogy az antibiotikumok 
tartós adása milyen hatású. Ez a kezelési mód hatékony le-

het, ha 6 hónapon át alkalmazzák a téli időszakban, amikor 
az infekciók gyakoribbak, de ezután egy terápiás szünet 
jól jöhet ahhoz, hogy a mikrobiom normalizálja önmagát” 
– mondta Tobias Welte, a Hannoveri Orvosi Egyetem mun-
katársa. Az azithromycinnek különleges hatásspektruma 
van, és ebbe beletartozik bizonyos mértékű antivirális 
hatás is (befolyásolja a vírus kötődését a légúti hámhoz), 
aminek a mechanizmusát a kutatók egyelőre még nem 
értik pontosan. A PCD-s betegeknél folyamatosan fenn-
áll a légzésfunkció romlásának kockázata és a betegség 
prognózisa rossz; így ez a kezelési módszer egyértelmű 
előrelépésnek számít. „A fenntartó antibiotikus kezelés 
csak akkor hatásos, ha folyamatosan zajlik, ellenkező 
esetben a baktériumok újra szaporodni tudnak” – mondta 
Kobbernagel. A terápia megszakítása elősegíti a rezisztens 
törzsek kifejlődését. „Nem láttunk több rezisztens esetet az 
azithromycinnel kezelt csoportban, mint placebo esetén, 
bár még csak 40 beteg adatait dolgoztuk fel” – tette hoz-
zá. Ha a PCD-s betegeknél ezt a kezelési módot választják, 
akkor folyamatosan ellenőrizni kell a köpetmintáikat a 
rezisztencia esetleges kifejlődése miatt, ami a kórház mik-
robiológiai laborjának jelentős igénybe vételével járhat.

European Respiratory Society (ERS) 2019 International Congress 
Abstract RCT5102, 2019. október 2. 

Dr. Rónai Zoltán
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AZ ASZTMA KEZELÉSE
Az asztma kezelésének alapját még 2020-ban is a gyul-
ladásgátlás jelenti, melynek fő gyógyszerei az inhalációs 
kortikoszteroidok (ICS). Rendszeres alkalmazásuk bizo-
nyítottan csökkenti az exacerbációk számát, mérsékli a 
tüneteket és a rohamoldó gyógyszerek használatát, to-
vábbá javítja a betegek légzésfunkciós értékeit és prog-
nózisát. A kezelés célja a tünetek kontrollálása, a beteg 
életminőségromlásának mérséklése, az akut állapot-
romlás kockázatának csökkentése, továbbá az irrever-
zibilis légúti károsodások és a gyógyszermellékhatások 
megelőzése. A beteg gondozása során a gyógyszeres 
kezelésre vonatkozó szakmai ajánlások mellett figye-
lembe kell venni az asztma fenotípusát és a beteg 
egyéni adottságait, a kezeléssel kapcsolatos elvárása-
it, továbbá képességeit az inhalációs eszközök helyes 
használatának elsajátítására és lehetőségeit a gyógy-
szer árának kifizetésére. Fontos a beteg és az egészség-

ügyi ellátó személyzet közötti partneri együttműködés, 
amihez alapvetően szükséges az orvosok és a szakdol-
gozók részéről a hatékony kommunikáció1.

Az inhalációs kortikoszteroidok adása a perzisztáló 
asztma minden súlyossági lépcsőjében javasolt (1. ábra). 
A legjobb asztmakontroll akkor érhető el, ha a diagnó-
zis felállítása után a legkorábban elkezdjük a rendszeres 
gyulladáscsökkentő kezelést. A GINA (Global Initiative for 
Asthma) 2019-ben átdolgozott változata már nem java-
solja a rövid hatású β2-agonisták (SABA) önálló adását. 
Erős evidenciák támasztják alá, hogy a csak SABA keze-
lés – bár a tüneteket gyorsan enyhíti – nem védi meg 
a beteget a későbbi exacerbációktól, sőt, a rendszeres, 
gyakori SABA használat fokozza az exacerbációk kocká-
zatát1. Az új GINA szerint minden asztmás felnőttnek és 
12 év feletti serdülőnek vagy a tünetek függvényében 
(enyhe asztma esetén), vagy napi rendszerességgel ja-

1. ábra: Az asztma lépcsőzetes kezelése a legújabb GINA ajánlás szerint felnőtteknél és 12 éves kor feletti serdülőknél (ICS: inhalációs kortikoszteroid; 
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 meghatáro-
zás ± 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 
FENNTARTÓ 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)

EGY KÜLÖNLEGES INHALÁCIÓS SZTEROID 2020-BAN
A ciklezonid hatásossága és biztonságossága
Dr. Rónai Zoltán, Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs
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vasolt kis dózisú ICS-t tartalmazó fenntartó kezelés az 
exacerbációs kockázat csökkentése érdekében1.

Ha a betegnél gyakrabban jelentkeznek zavaró tü-
netek, vagy többször vannak éjszakai tünetei, akkor 
célszerű magasabb ICS dózissal indítani a kezelést, 
különösen ha exacerbációs kockázati tényezők is jelen 
vannak. A kis, közepes és nagy dózisok meghatározását 
az egyes hatóanyagok esetén az 1. táblázat mutatja1.

Az ICS kezelés megkezdése után legkésőbb 2-3 hó-
nappal értékelni kell a kezelés hatását, és annak függvé-
nyében kell elmozdulni a kezelési lépcsőn. Ha az adott 
kezelés mellett az asztma 3 hónapon át jól kontrollált, 
akkor vissza kell lépni a terápiás lépcsőn (1. ábra)1. 

INHALÁCIóS SzTEROIDOK ÉS ASzTMAKONTROLL

Az asztma megfelelő fenntartó kezelése és kontrollja 
még napjainkban sem megoldott2, hiszen a betegek 
túlnyomó többségénél nem teljesülnek a kezelés GINA 
által megfogalmazott céljai3. A fenntartó kezelés alap-
pillérének számító ICS-ek egyik hátránya, hogy tartósan, 
nagyobb adagban adva nem zárhatók ki a szisztémás és 
a lokális mellékhatások. A rendszeres adagolás igénye 
miatt további jelentős problémát jelent a nem megfele-
lő beteg-együttműködés (adherencia), melynek hátteré-
ben számos tényező állhat, de ezek között is kiemelkedő 
helyet foglal el a gyógyszerrel kapcsolatos bizalmatlan-
ság (szteroid-fóbia)3. 

INHALÁCIÓS ESZKÖZ ÚJ HAJTÓGÁZZAL
A hidrofluoroalkán (HFA) hajtógáz megjelenésével új 
korszak kezdődött az inhalációs terápiában. Az asztma 
és a COPD kezelésében legelterjedtebb eszköz, az ada-
golószelepes gyógyszerbelégző teljesen megújult, és 
már csak külső megjelenésében emlékeztet az elődjé-
re. Használata lényegesen egyszerűbbé vált, a tüdőbe 
juttatott gyógyszermennyiség jelentős mértékben nőtt, 
és a hagyományos klórfluorokarbon (CFC) hajtógázos 
inhalátorokhoz kötődő sztereotípiák az új hajtógázzal 
töltött eszközökre már nem érvényesek4.

A TARTÁLy MEGNyOMÁSÁNAK KOORDINÁLÁSA  
A BELÉGzÉSSEL

Bár a gyógyszerpermet CFC hajtógáz esetén mért 100 
km/h (kb. 28 m/s) kezdősebessége HFA hajtógáz esetén 
mindössze 7–9 km/h (kb. 2–2,5 m/s), ez a száj-garatűr-

ben fennálló anatómiai viszonyok mellett még mindig 
gyorsnak számít. Ha a tartályt a belégzés megkezdése 
előtt megnyomjuk, a gyógyszer egy része azonnal le-
csapódik a szájüregben. Másik része álló ködöt képez, és 
ez a késve megkezdett belégzéssel még levihető a lég-
utakba. Ha jóval a belégzés megkezdése után hozzuk 
működésbe a tartályt, akkor a gyógyszer egy része csak 
a depozíció szempontjából érdektelen felsőbb légúti 
szakaszokba jut el. Fontos tudnunk, hogy a HFA-hajtó-
gázos aeroszolok esetén a tüdődepozíció – ami optimá-
lis használat mellett 50% feletti – még a rossz koordiná-
ció okozta veszteség után is bőven 30% felett marad5,6. 

A TúL GyORS BELÉGzÉS NEM OKOz PROBLÉMÁT

Az aeroszolszemcsék oropharyngeális impaktációját 
– bizonyos mérethatárok között – a tömegük és a se-
bességük határozza meg. A CFC-hajtógázos inhaláci-
ós aeroszolok esetén minél nagyobb volt a belégzési 
áramlás a szájüregben, annál több hatóanyag rakódott 
le a hátsó garatfalon, ami lokális és – lenyelve, majd az 
emésztőrendszerből felszívódva – szisztémás mellék-
hatásokat okozott. 1,5 μm részecskeátmérő alatt azon-
ban a belégzési áramlás emelkedése már nem növeli 
az oropharyngeális impaktációt, így a HFA-hajtógázzal 
töltött adagolós aeroszolok esetén nincs jelentősége a 
beteg túl gyors belégzésének7.

NINCS „HIDEG FREON” HATÁS

A korábbi CFC hajtógáz esetén a szájpadra és a garat-
falra lerakódott gyógyszercseppekből a vivőgáz gyor-

Hatóanyag
felnőttek és gyermekek 12 éves kortól

kis közepes nagy

beklometazon (CFC)* 200−500 >500−1000 >1000

beklometazon (HFA) 100−200 >200−400 >400

budezonid (DPI) 200−400 >400−800 >800

ciklezonid (HFA)** 80−160 >160−320 >320

flutikazon-furoát (DPI) 100 n.a. 200

flutikazon-propionát (DPI) 100−250 >250−500 >500

flutikazon-propionát (HFA) 100−250 >250−500 >500

mometazon-furoát 110−220 >220−440 >440

1. táblázat: Inhalációs kortikoszteroidok kis, közepes és nagy dózisai (μg)1 
(CFC: klórfluorokarbon; HFA: hidrofluoroalkán; DPI: szárazporbelégző; 
n.a.: nincs adat; *nincs forgalomban, a korábbi adatok összehasonlítá-
sához adjuk meg; **felnőttek és 12 éves kor feletti serdülők perzisztáló 
asztmájának kezelésére indikált, jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő 
adat a 12 év alatti gyermekek ciklezoniddal történő kezeléséről40)
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san elpárolgott, és lokálisan rövid ideig mínusz 15–35 
°C közötti lehűlést okozott. A jelentős hidegérzet mi-
att reflexesen megszakadt a megkezdett belégzés, és 
romlott a készítmény hatásfoka. A HFA oldatok esetén 
a hajtógáz párolgásakor a hőmérséklet +5–12 °C közöt-
ti8, és ez esetben a korábbi „hideg freon” hatás lénye-
gesen ritkábban jelentkezik. 

ALACSONy SzÁJ-GARATűRI DEPOzÍCIó  
MAGAS TüDőDEPOzÍCIó MELLETT

A ciklezonid aeroszol főként kis átmérőjű (1,1−1,2 µm) 
részecskéket tartalmaz35,43, aminek köszönhetően sokkal 
kisebb hányad rakódik le a száj-garatűrben, mint a többi 
ICS esetén, és sokkal több jut le a tüdőbe5,36. Ez lényeges 
szempont, mert az ICS lokális mellékhatásokat okozhat, 
továbbá a lenyelt gyógyszer felszívódik, bekerül a kerin-

gésbe és szisztémás mellékhatásokat válthat ki. A lenyelt 
rész elhanyagolható, a ciklezonid orális biohasznosulása 
1%, így a szisztémás mellékhatások kockázata jelentő-
sen csökken. Az oropharynxot elhagyva − még mindig 
inaktív molekulaként − a ciklezonid tovább halad a tüdő 
felé. Az extrafinom részecskeméretnek köszönhetően az 
inhalációs eszközt elhagyó hatóanyag több mint 50%-a 
deponálódik a tüdőben9, és itt észterázok hatására átala-
kul aktív metabolittá. 

MITŐL KÜLÖNLEGES A CIKLEZONID?
A ciklezonidot innovatív farmakokinetikai és farmako-
dinamikai tulajdonságai teszik különlegessé. Nincs még 
egy olyan ICS, amely e tulajdonságok ilyen előnyös 
kombinációjával bírna (2. és 3. táblázat).

A CIKLEzONID FARMAKOLóGIÁJA

A ciklezonid egy nem halogénezett kortikoszteroid, a 
hatásos molekula inaktív előalakja (ún. pro-drug). A tü-
dőben észteráz enzimek hatására keletkezik belőle ak-
tív metabolit, dezizobutiril-ciklezonid, melynek magas 
a glükokortikoid-receptor iránti affinitása10. 

A hatóanyag gyors átjutását a sejtmembránok ket-
tős zsírsav rétegén a lipofil jellege biztosítja. A dezizo-
butiril-ciklezonid a tüdőben észterifikáció útján zsírsa-
vakhoz kötődik (lipid-konjugáció), majd csak később, 
lassan válik le innen, és ekkor fejti ki a hatását. A zsí-
rokkal való konjugáció tartós tüdőbeli retencióhoz és 
ezáltal tartós hatáshoz vezet, ily módon lehetővé teszi 
a napi egyszeri alkalmazást.

Az asztmás légúti gyulladás középpontjában a 
T-limfociták állnak, melyek proinflammatorikus citoki-
neket bocsátanak ki. Ezek hatására indulnak be a lég-
úti gyulladásos reakció további lépései a B-limfociták, 
az eozinofil sejtek, a neutrofil sejtek, a hízósejtek és a 
légúti hámsejtek részvételével. Ennek során az említett 
sejtekből további mediátorok szabadulnak fel, melyek 
hatására epithelium-károsodás, simaizom-hipertrófia, 
nyálkahártya-ödéma és fokozott váladéktermelődés 
alakul ki, hozzájárulva az asztma perzisztáló fennállá-
sához. A sejtekben a dezizobutiril-ciklezonid moleku-
lák kötődnek a glükokortikoid-receptorokhoz, aminek 
hatására csökken a proinflammatorikus citokinek szin-
tézise, és ennek köszönhetően csökken a centrális és a 
perifériás légúti gyulladás intenzitása is.

Az ideális ICS jellemzői FP BUD BDP MF CIC

részecskeméret <  5 μm + + + + +

magas receptor-affinitás + + + + +

magas tüdőretenció + + + +

lipofilitás + + + +

lipid-konjugáció + +

pro-drug + +

gyors kiválasztódás + + + + +

95% feletti szérumfehérje-kötődés + +

alacsony szisztémás expozíció + +

alacsony kortizol-szuppresszió + +

3. táblázat: A különböző inhalációs kortikoszteroidok jellemzői  
az ideális készítménnyel szemben támasztott elvárások tükrében 
(FP: flutikazon-propionát; BUD: budezonid; BDP: beklometazon-
dipropionát; MF: mometazon-furoát; CIC: ciklezonid)44

részecskeméret35,43 1,1−1,2 μm

tüdődepozíció36 52%

száj-garatűri depozíció36 38%

orális biohasznosulás37 1%

szisztémás biohasznosulás37 CIC 18%; des-CIC 50%

kötődés a szérumfehérjékhez (des-CIC)38 99%; a szabad frakció <1%

retenció a tüdőszövetben (des-CIC)39 >24 óra

átlagos felezési idő (des-CIC)35 3,5 óra

eliminációs felezési idő (CIC)35 43 perc

2. táblázat: A HFA adagolós aeroszollal bevitt ciklezonid tulajdonságai 
(CIC: ciklezonid; des-CIC: dezizobutiril-ciklezonid)
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A CIKLEzONID HATÁSOSSÁGA 

A ciklezonid szignifikánsan és dózisfüggő módon 
emelte a klinikai vizsgálatokat befejező betegek szá-
mát, illetve a csúcsáramlás (PEF) értéket. A vizsgálatok 
alatt nem észlelték az asztmás tünetek romlását vagy 
a rohamoldó gyógyszerek használatának emelkedését. 

Mérsékelten súlyos és súlyos asztma esetén a na-
ponta kétszer adott 320 µg vagy 640 µg ciklezonid 
hatásosan csökkentette a panaszokat, és tartotta fenn 
a légzésfunkciós paramétereket. A ciklezonid az egy 
éven át tartó kezelés végén is megőrizte hatásossá-
gát11. A ciklezonid és a budezonid, valamint a ciklezonid 
és a flutikazon-propionát hatását összehasonlító vizs-
gálatokból kiderült, hogy a ciklezonid a különböző sú-
lyosságú és életkorú asztmás betegeknél a két másik 
hatóanyaghoz hasonló mértékben javítja a légzésfunk-
ciós paramétereket (FEV1, PEF), az asztmás tüneteket 
jellemző pontszámokat, a rohamoldó gyógyszerek 
használatát és az életminőséget12-22. 

A CIKLEzONID BIzTONSÁGOSSÁGA

A ciklezonidnak kiváló szisztémás mellékhatás profilja 
van. A jelentős szérumfehérje-kötődésnek köszönhe-
tően − 99%-ban fehérjékhez kötött állapotban találha-
tó a keringésben, mindössze 1%-a kering szabadon38,40 
− szisztémás mellékhatások jelentkezésével gya-
korlatilag nem kell számolni. A forgalomban lévő in-
halációs kortikoszteroidok közül a budezonid szabad 
plazmafrakciójának nagysága 10%41, a flutikazoné 9%42, 
azaz a ciklezonid esetén mérhető értéknél jóval maga-
sabbak. A ciklezonid a májba kerülve csaknem teljes first 
pass metabolizmuson esik át23.

HIPOFÍzIS–MELLÉKVESEKÉREG TENGELy

Az attól való félelem, hogy az ICS endogén kortikoszte-
roidként hatva gátolhatja a hipofízis−mellékvesekéreg 
tengelyt, néhány orvost még mindig visszatart attól, 
hogy ezt a gyógyszercsoportot tartósan alkalmazza a 
betegeinél24. A dezizobutiril-ciklezonid 99%-a plazmafe-
hérjékhez kötődik, az aktívan keringő hányada mindösz-
sze 1%, emellett magas a klírensze, ezért csak minimális 
kölcsönhatásba kerül a hipofízis−mellékvesekéreg ten-
gellyel. Ciklezonid kezelés esetén az endogén kortizol 
termelés még nagy adagok mellett sem csökken25,28.

Egy kettős vak, placebo kontrollált, keresztezett vizs-
gálatban Agertoft és munkatársai 6−12 év közötti gyer-

mekeknek adtak 2 héten át naponta egyszer placebót, 
illetve 40, 80 vagy 160 μg ciklezonidot négy 2 hetes 
kezelési időszakban, 2 hetes kimosási idővel. A kezelési 
időszakok végén mért vizelet kortizol szintekben nem 
volt eltérés az egyes csoportok között és dózisfüggő ha-
tás sem mutatkozott26. Ez figyelemre méltó, mert a be-
tegek az életkoruknak és a betegség súlyossági fokának 
megfelelő legmagasabb adagban kapták a gyógyszert.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a ciklezonid a klinikum-
ban szokásosnál nagyobb adagok esetén sem be-
folyásolja a mellékvesekéreg működését. Derom és 
munkatársai napi 2 × 640 μg ciklezonid mellett sem ész-
lelték a vizelet kortizolszintjének csökkenését27. Egy má-
sik vizsgálatban Szefler és munkatársai kimutatták, hogy 
az egy évig tartó, napi 1280 µg ciklezonid kezelésnek 
nincs szuppresszív hatása a hipofizis–mellékvesekéreg 
tengely működésére, és nem volt kimutatható szteroid 
okozta csontritkulás sem28. 

NöVEKEDÉS

A gyermekkori asztma tartós ICS kezelésének a klini-
kumban való elterjedésével szinte egyidőben kezdőd-
tek el azok a vizsgálatok, melyek az ICS-nek a növeke-
désre kifejtett hatását vizsgálták. A knemométer egy 
speciális eszköz, amivel pontosan mérhető a lábszár-
csontok hossznövekedése. Agertoft és munkatársai ez-
zel a módszerrel igazolták, hogy a 2 héten át naponta 
egyszer adott 40, 80 és 160 μg ciklezonid növekedésre 
kifejtett hatása nem tér el a placebóétól, és dózisfüggő 
hatás sem mutatható ki26. Skoner és munkatársai stadio-
méterrel egy éven át vizsgálták a placebóval, illetve 
40 és 160 μg ciklezoniddal kezelt 5−9 éves asztmás 
gyermekek testmagasságának alakulását, és arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a placebo és a ciklezonid 
növekedésre kifejtett hatása között nincs szignifikáns 
különbség (2. ábra)29. (Megjegyzés: a ciklezonid Ma-
gyarországon jelenleg 12 éves kor feletti serdülők és 
felnőttek perzisztáló asztmájának kezelésére indikált.)

LOKÁLIS MELLÉKHATÁSOK

Az ICS okozta lokális mellékhatásokat − a szájpenészt, 
a rekedtséget, a pharyngitist és a köhögést − a „minor” 
mellékhatások közé szokás sorolni, holott klinikailag je-
lentősek lehetnek, rontják a beteg életminőségét, gá-
tolják a jó terápiás compliance létrejöttét, de akár más, 
súlyos betegség tüneteit is elfedhetik. 
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A lokális mellékhatásokat a száj-garatűrben a gyógy-
szerbevitel során lerakódó hatóanyag okozza. Számos 
tényező befolyásolja az ide kerülő gyógyszermennyi-
séget, a gyógyszer-formulációtól kezdve az inhalációs 
eszközön át egészen a gyógyszerbelégzési technikáig. 
A lokális mellékhatások előfordulási gyakorisága ható-
anyagonként változó (4. táblázat)30.

Ciklezonid és flutikazon, valamint ciklezonid és bu-
dezonid esetén mérték a szájöblítő folyadék aktív ha-
tóanyag tartalmát a gyógyszerbelégzés után azonnal, 
majd egy órán át 15 percenként31,32. A részecskeméret-
ből adódóan a ciklezonid orális depozíciója kevesebb, 
mint a flutikazon31 és a budezonid32 esetén mért érték 

10%-a, és ennek is csak elenyésző része alakul át a száj-
nyálkahártyán aktív metabolittá34.

A lokális mellékhatások tekintetében az összeha-
sonlító vizsgálatok igazolták, hogy a szájpenész és a 
rekedtség előfordulási gyakorisága ciklezonid kezelés 
esetén megegyezik a placebo mellett észlelhetővel, és 
alacsonyabb a többi ICS adásakor észlelt gyakoriság-
nál. Gelfand és munkatársai egy 12 hetes vizsgálatban 
40, 80 és 160 μg ciklezoniddal folytattak kezelést, és 
ugyanolyan gyakorinak találták a szájpenészt, mint a 
placebo csoportban33. Hasonló eredményre jutottak 
Pearlman és munkatársai is34.

ÖSSZEFOGLALÁS
A ciklezonid különleges farmakokinetikai tulajdonsá-
gokkal rendelkező hatásos és biztonságos ICS, amely 
monoterápiaként vagy hörgőtágítóval kombinálva 
adható az asztma kezelésének 1. és 2. lépcsőjében1. A 
ciklezonid teljesíti az ideális ICS készítménnyel kapcso-
latos elvárásokat. Magas tüdődepozíciójának (52%) és 
1%-nál alacsonyabb orális biohasznosulásának köszön-
hetően közvetlenül a hörgőrendszerre hat, extrapul-
monális hatásai jelentéktelenek. 

Alacsony orális biohasznosulása annak köszönhető, 
hogy a ciklezonid mint pro-drug csak elenyésző glüko-
kortikoid-receptor affinitással bír. Aktív metabolitja, a 
dezizobutiril-ciklezonid a tüdőben keletkezik, ahol je-
lentős része lipidekhez kötődik. Ez magas tüdőreten-
cióhoz vezet, és lehetővé teszi a napi egyszeri adago-
lást. A nagy arányú szérumfehérje kötődés az előbbi-
ekkel együtt magyarázza az alacsony szisztémás bio-
hasznosulást, valamint a szisztémás és lokális mellék-
hatások elenyésző arányát. 

Az összehasonlító vizsgálatokból kiderült, hogy a 
ciklezonid klinikai hatásossága hasonló a flutika-
zon-propionátéhoz és a budezonidéhoz, azonban 
mellékhatás profilja kedvezőbb azokénál. Ily mó-
don a ciklezonid megfelelő választás lehet az olyan 
asztmás betegek részére, akik aggódnak a tartós ICS 
kezelés mellékhatásai miatt. Ciklezonid adásával a ha-
tásosság megőrzése mellett minimalizálható a mellék-
hatások kockázata, ami hozzájárulhat a beteg együtt-
működésének javításához és az antiasztmatikus terá-
pia hosszú távú sikeréhez. 

2. ábra: Egyéves ciklezonid kezelés (40 μg és 160 μg), illetve placebo 
esetén tapasztalt növekedési ütem: a placebo és a ciklezonid növeke-
désre kifejtett hatása között nincs szignifikáns különbség29

Hatóanyag
Előfordulási gyakoriság (%)

szájpenész rekedtség pharyngitis broncho- 
spazmus

flutikazon-  
propionát*

2−5 3−8 10−14 <3

budezonid§ 2−4 1−6 5−10 <3

beklometazon-
dipropionát$

# <2 14 <2

ciklezonid** 0−1 0−2 4−5¶ −¶¶

4. táblázat: Különböző inhalációs kortikoszteroidok adásakor fellé-
pő lokális mellékhatások gyakorisága30 (*dózis 88−440 μg, naponta 
2×; §dózis 200−800 μg, naponta 2×; $ dózis 84 μg/nap; **dózis 80−1280 
μg/nap; #Candida-pozitív tenyésztési leletek a betegek háromnegye-
dénél előfordulnak, de a klinikailag manifesztálódott szájpenész ennél 
lényegesen ritkább; ¶az alkalmazási előiratban előfordulását nem jel-
zik40; ¶¶az alkalmazási előiratban gyakoriságát 0−1% közöttinek jelzik40)
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MEGJELENT 
a pulmonológia új egyetemi tankönyve
Mint minden klinikai szakma, úgy a tüdőgyógyászat is fo-
lyamatos fejlődésen megy át. Újabb diagnosztikus eljárások 
mellett újabb terápiás lehetőségek segítik az orvosokat a 
gyógyításban. Ez a könyv a gyakorló orvos szempontjai sze-
rint készült, azzal a szándékkal, hogy az orvostanhallgatók 
megismerkedjenek a pulmonológia alapjaival. Az anatómi-
ai és kórélettani ismeretek felfrissítése után a legfontosabb 
kórképeket mutatjuk be. Vannak kórképek, melyek kezelése 
centrumokban történik, mint amilyen a cystás fibrózis. Ezek-
ben az esetekben a gyakorlati megoldások a centrumokban 
dolgozó orvosoktól várhatók. Mások, melyek jóval gyakrab-
ban fordulnak elő, mint amilyen az asthma bronchiale és a 
COPD, a tüdőgyógyászok mindennapi ellátására szorulnak. 
Ezeket a kórképeket érthetően nagyobb részletességgel 
mutatjuk be. Van olyan tüdőgyógyászati ellátásra szoruló 
helyzet, ami a szuperspecialitás kategóriába tartozik, ilyen 
a tüdőtranszplantáció, a tüdőtranszplantált betegek gon-
dozása, amelyre a megfelelő kórképek esetén utalunk.  

Dr. Balikó Zoltán – Dr. Sárosi Veronika



| AMEGA28 2020. FEBRUÁR

ÍGY ÍRUNk Mi

2020-ban is folytatódik nyelvi ismeretterjesztő 
rovatunk, amelyben az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének nyelvi tanácsadó szolgálatához 
érkezett orvosi nyelvvel, helyesírással kapcso-
latos kérdésekből és válaszokból adunk közre 
egy csokorral. Miként a köznyelvben, úgy az 
egyes szaknyelvekben is a legtöbb problémát 
az okozza, hogy az egyes alakulatokat vajon 
külön, egybe vagy kötőjellel kell írni. Az orvosi 
nyelvben gyakori rövidítések, jelek, betűszók, 
tartozékbetűk még több bizonytalanságot 
okoznak az írásgyakorlatban.

Kérdés: Kérdezőnk azt szeretné megtudni, mi 
az oka annak, hogy a helyesírási szótárak az 
antibiotikum szót nem tekintik összetételnek, 
s így a vele alkotott, hat szótagot meghaladó 
szóösszetételeket nem kötőjelezzük, hanem 
egybeírjuk; míg az antioxidáns esetében a vele 
alkotott, hat szótagot meghaladó összetétele-
ket kötőjellel tagoljuk. Hiszen – írja – ugyanaz 
az anti- előtag szerepel mindkettőben.
Válasz: Az antibiotikum szóval alkotott össze-
tételekről már többször írtunk ebben a rovat-
ban, legutoljára az Amega 2019. októberi szá-
mában (Ludányi 2019). Az akadémiai helyesírá-
si szabályzat 139. pontjának utolsó bekezdése 

a következőket írja: „Az idegen szavakat és 
előtagokat akkor tekintjük külön összetételi 
tagnak, ha önállóan is használatosak, példá-
ul: miniszoknya, miniszoknya-viselet, vagy ha 
önállóan is használatos utótag járul hozzájuk: 
antialkoholista, antialkoholista-klub, biotechno-
lógia, biotechnológia-ipar; stb.” 

Az anti- előtag tehát akkor számít külön ösz-
szetételi tagnak, ha utótagja önállóan is él, pl. 
anticiklon, antialkoholista. Ez a helyzet az anti-
oxidáns esetében is, mivel az oxidáns szó ön-
állóan is él az orvosi nyelvben, míg a biotikum 
nem. Ez az oka annak, hogy a szótagszámlálás 
szabályának alkalmazásakor az antioxidáns szót 
összetételnek tekintjük, míg az antibiotikumot 
nem. Tehát: antioxidáns-tartalom (háromtagú 
összetétel), de: antibiotikumtartalom (kéttagú 
összetétel).

Kérdés: A kérdés írója az ubikvitin szó külön-
féle származékainak írásmódja iránt érdeklő-
dött, például: ubikvitin + szint, készlet, szintézis, 
egyensúly, hasznosítás, újrahasznosítás.
Válasz: Mindegyik esetben összetételi viszony 
van a tagok között (birtokviszony), amelyet egy- 
beírással jelölünk (szótagszámtól függetlenül): 
ubikvitinszint, ubikvitinkészlet, ubikvitinszintézis, 

KÜLÖN? EGYBE? KÖTŐJELLEL?
(1. rész)

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

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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ubikvitinhasznosítás. Két esetben azonban kötő- 
jellel tagoljuk az összetételt a fő összetételi ha-
táron: ubikvitin-egyensúly, ubikvitin-újrahaszno-
sítás. Ezekben az esetekben ugyanis többszö-
rös összetételről van szó, mivel a két szótagú 
igekötők külön összetételi tagnak számítanak 
(újra-), illetve az egyensúly utótag önmagában is 
összetétel. Az akadémiai helyesírási szabályzat 
139. pontja alapján a hatnál több szótagból álló 
többszörös összetételeket kötőjellel tagoljuk a 
fő összetételi határon.

Kérdés: A nehéz + légzés egybe vagy külön 
írandó?
Válasz: A két szó között minőségjelzős alá-
rendelő viszony van. Az általános helyesírási 
szabályok alapján (AkH. 105. pont) a minőség-
jelzős szerkezeteket általában különírjuk egy-
mástól. Ha viszont a tagok együttes jelentése 
más, mint az előtag és az utótag jelentésének 
együttese, azt egybeírással jelöljük. Azt kell 
tehát eldönteni, hogy ez a fogalom azt jelenti, 
hogy valaki nehezen vesz levegőt, vagy többet, 
mást. Nyilvánvalóan az utóbbiról van szó, mert 
a 2017-es Magyar helyesírási szótárban (MHSz.) 
és az 1992-es Orvosi helyesírási szótárban az 
egybeírt nehézlégzés alak található meg, záró-
jelben jelezve, hogy egy betegségről van szó. – 
A nehézlégzéssel ellentétben különírjuk például 
a nehéz szülés alakulatot, amely nem tekinthető 
külön betegségnek, itt a nehéz sokkal inkább 
alkalmi minősítő jelző.

Kérdés: Hogyan írjuk azokat az összetétele-
ket, amelyek egyik tagja idegen, a másik ma-
gyar szó? Pl. tibia + műtét, csont + graft? Helyes 
így: tibiaműtét, csontgraft?
Válasz: A tagok közti összetételi viszonyt alap-
vetően egybeírással jelöljük, függetlenül attól, 
hogy az összetétel valamelyik tagja idegen 
írásmód szerint írt közszó. Vagyis a szabályos 
írásmód valóban a tibiaműtét, csontgraft. Annyi 
kitétel azonban van, hogy ha az összetételnek 
az előtagja idegen szó, meg kell vizsgálni, hogy 
nincs-e a végén hangérték nélküli (ún. néma) 
betű, vagy pedig az utolsó kiejtett hangot je-

lölő bonyolult, a magyar írásrendszerben szo-
katlannak számító betűegyüttes. E két esetben 
ugyanis az összetételi utótagot kötőjellel kap-
csoljuk. Például: compliance-szabályzat (az elő-
tag végi e hangérték nélküli betű, amelyet nem 
ejtünk ki).

Kérdés: Az AB + vércsoport + meghatározás 
írásakor kell-e kötőjelet tenni az AB után? Mi-
lyen helyesírási szabály érvényesül itt?
Válasz: A 2019-ben megjelent új orvosi nyel-
vi helyesírási útmutató (Bősze 2019) szerint az 
úgynevezett tartozékbetűk olyan elő- vagy 
utótagként álló kiegészítő betűk, amelyek a 
hozzájuk tartozó kifejezés részei, együtt utal-
nak az adott fogalomra. A tartozékbetűket kö-
tőjellel kapcsoljuk: A-vércsoport, AB-vércsoport, 
HPV16-fertőzés stb. Az akadémiai helyesírási 
szabályzat 140. pontja alapján két kötőjellel 
írjuk azokat a többszörös összetételeket, ame-
lyeknek előtagja (itt: AB-vércsoport) is kötőjellel 
kapcsolt összetétel. A javasolt írásmód az em-
lített szabályok alapján tehát az AB-vércsoport-
meghatározás.

Kérdés: Hogyan írjuk az alábbiakat: EKG-mé-
rés vagy EKG mérés, SPI-értékek vagy SPI értékek, 
NIBP-mandzsetta vagy NIBP mandzsetta?
Válasz: Az AkH. 289. pontja értelmében a be-
tűszókhoz és a tulajdonnévi szóösszevonások-
hoz kötőjellel fűzzük az utótagot, így ezekben 
az esetekben mindig a kötőjeles változat felel 
meg a helyesírási normának. 

IRODALOM
1. AkH. = A magyar helyesírás szabályai (Tizenkettedik 
kiadás). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015
2. Bősze Péter (szerk.): Magyar orvosi nyelv. Helyesírási 
útmutató. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019
3. Fábián Pál és Magasi Péter (szerk.): Orvosi helyesírási 
szótár. Akadémiai Kiadó – Országos Orvostudományi Infor-
mációs Intézet és Könyvtár, Budapest, 1992
4. Ludányi Zsófia. A nyelvi tanácsadó szolgálat postaládájá-
ból (7. rész), Amega 2019; 26(5): 32–33.
5. MHSz. = Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2017
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JELENTKEZÉSI LAP
25. TAVASZI AMEGA FÓRUM − Pécs, Tudásközpont, 2020. április 3-4.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel kitöltve, a befizetést igazoló bankátutalási vagy csekkmásolattal együtt a Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.  
levélcímre vagy a grandani22@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. Bármilyen kérdés esetén további információ: 06-30-234-0460

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

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

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

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

Az alábbi adatok megadását csak szakdolgozóktól kérjük:

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

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

REGISZTRÁCIÓS DÍJ#
2020. március 17-én és azután 

átutalva vagy a helyszínen 
készpénzben befizetve 

2020. március 1–16.  
között átutalva

2020. február 29-ig  
átutalva

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

Szakdolgozók, rezidensek, PhD hallgatók (kreditponttal)  15 000 Ft  13 000 Ft  11 000 Ft

Orvosok (kreditpont nélkül) és a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének tagjai* (kreditponttal)  13 000 Ft  11 000 Ft   9 000 Ft

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

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

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

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

SZÁLLÁS 1 ágyas             2 ágyas április 3. április 4.

Hotel Corso**** – Standard szoba 25 000 Ft/fő/éj 15 500 Ft/fő/éj  

Hotel Corso**** – Superior szoba 28 000 Ft/fő/éj 18 000 Ft/fő/éj  

Boutique Hotel Sopianae*** – Standard szoba 18 000 Ft/fő/éj 13 000 Ft/fő/éj  

Boutique Hotel Sopianae*** – Deluxe 2 ágyas szoba – 30 000 Ft/éj  

Kétágyas szoba esetén a szobatárs neve: .....................................................................................................                                            A szállás díja összesen  ............................... Ft 

A szobaárak tartalmazzák a reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t. A parkolás külön fizetendő. A szálláshelyek betöltése a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. FIGYELEM: Szobatárskeresést nem 
vállalunk! A szobatárs nélkül megrendelt szobákat egyágyas áron számlázzuk. A szállásfoglalás és a szállásdíj befizetésének határideje: 2020. március 16.

A FIZETÉS MÓDJAI

	 Belföldi postautalvány (rózsaszín csekk). Ehhez a bármely postán rendelkezésre álló csekket kell kitölteni és befizetni. A postai befizetés költsége a befizetőt
 terheli! A közlemény rovatban kizárólag ez szerepeljen: TAF25 és [a résztvevő személy neve]  A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18., Pf. 46.

	 Banki átutalás a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett 10400779-50526683-68901009 számú számlájára. A közlemény rovatban: TAF25 és [a résztvevő személy neve] 
 A bankfiók pénztárába történő közvetlen készpénzbefizetést − annak magas járulékos költségei miatt − kérjük mellőzni!

Az összeg beérkezése után a számlát a következő névre és címre kérem kiállítani:

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

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

KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT

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

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

 előlegbekérő alapján átutalással a választott kedvezményes díjnál megadott határidőig kiegyenlítjük 

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

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

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

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

Dátum: ...................................................................................................................         Alírás: ......................................................................................................................

P. H. 



Purethal Fűkeverék 20 000 AUM/ml szuszpenziós injekció. OGYI-T-9700/01 (3 ml) Egyenlő mennyiségeket tartalmaz az alábbi fűfélék pollenjének adszorbeált és módosított allergén kivonataiból: Fehér tippan, szagos borjúpázsit, franciaperje, 
csomós ebír, vörös csenkesz, pelyhes selyemperje, angolperje, mezei komócsin, réti perje,rozs. Terápiás javallatok: IgE mediált allergiás rhinitis, allergiás conjuctivitis, allergiás asthma bronchiale kezelése, amelyet fű- és gabonapollenek allergén 
anyagai által kiváltott szenzitizáció okoz. Szigorúan szubkután kell beadni. Mindig meg kell győződni visszaszívás-próba segítségével, hogy az injekciós tű nem hatolt-e érbe. Az injekció beadását követően a betegnek még legalább 
30 percig orvosi felügyelet alatt kell maradnia. Az injekciós immunterápiás kezelést kizárólag allergológiában jártas szakorvos végezheti. Sokktalanító elsősegély-készletnek azonnal elérhetőnek kell lennie a minden injekció alatt és 
után. Nemkívánatos hatások: duzzanat, bőrpír és csalánkiütés az injekció helyén. Az injekció után az allergiás tünetek (viszketés, tüsszögés, köhögés, rhinitis, torokirritáció, conjunctivitis) újra megjelenhetnek. Előfordulhatnak fokozott szisztémás 
reakciók, angioödéma, atópiás dermatitis, láz, többnyire átmeneti glaucoma, hányinger, koncentrációzavar és aszténia, ritkán anafilaxiás reakció. Segédanyagok: Nátrium-klorid,fenol, alumínium-hidroxid,injekcióhoz való víz. Hűtőszekrényben 
(2°C - 8°C) tárolandó. 
A forgalombahozatali engedély jogosultja:  HAL-Allergy BV,  J.H.Oortweg 15  2333 CH Leiden . 2015. szeptember 14.

Részletes alkalmazási előírás: ogyei.gov.hu. A nemkívánatos eseményeket  kérjük jelentse az OGYÉI-nek,
vagy farmakovigilancia munkatársunknak: +36 70 6170105
PUR/HU/2018/1 Lezárás dátuma: 2018.11.30.

Fűkeverék

3 év specifikus immunterápia 
Fűpollen allergiás betegek részére 

Hozzon jó döntést most!

Onevial
only.

1 ampulla 1 koncentráció

A Purethal allergoid, mely lehetővé teszi 

az egyfajta koncentráció használatát rövid 

dózisfelépítéssel*

Referencia: Pfaar O. et al.: Accelerated Up-Dosing of Subcutaneous Immunotherapy with a Registered Allergoid Grass Pollen Preparation. Int Arc Allergy Immunol 2013;16:420-424
Forgalmazza: Hungaropharma Zrt., 1061 Budapest, Király u. 12. Tel.: 06-1-327-67-00, Fax: 06-1-327-68-68 / hph@hungaropharma.hu / www.hph.hu

www.oep.hu

Megnevezés

Purethal Fűkeverék 20 000 
AUM/ml szuszpenziós injekció

Kiszerelés

1x 3 ml injek-
ciós üvegben

29749 26774 2975 Igen

Bruttó 
fogyasztói ár (Ft)

Emelt 90%-os támogatás (EÜ 21.)

Támogatás összege (Ft) Térítési díj (Ft)

Közgyógyellátásra 
jogosult betegeknek 

felírható
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RUSH* indítás (felnőtteknek):

hetek
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A sámánizmus azon a hiten nyugszik, amely szerint 
a természetfeletti lények kiválasztanak a közönséges 
halandók közül egyeseket már születésük előtt, akik 

majd emberfeletti képességű személyekké, sámánok-
ká lesznek. Tudnak majd a felső (égi) és az alsó (dé-

moni) világban utazni, rendelkeznek majd a közösség 
és a túlvilági segítő szellemek közötti kapcsolattartás 

képességével. Beavatásuk után lehetőségük van exta-
tikus állapotban közvetíteni a szellemvilág üzeneteit 

annak a népcsoportnak, amelybe a sámán is tartozik. 
A kutatók általában az újkőkortól vagy a bronzkortól   
tekintik valószínűnek a sámánizmus meglétét. A sá-

mánizmusnak nincs egységes ideológiája, különböző 
mitológiákkal rendelkező népeknél is megjelenik, 

nincs dogmatikája sem. Nem igazán vallás, hanem 
inkább valamiféle mágikus világképhez kapcsolt vallá-
sos gyakorlat, ami alapvetően különbözik korunk (leg-

inkább az utóbbi egy-két évezred) vallásaitól. 
Hoppál Mihály néprajzkutató szerint a sámánizmus 
olyan hiedelemrendszer, amely magában foglalja a 

tudást az istenekről, a hitet az istenekben és a korábbi 
sámánok segítő szellemeiben. Ez utóbbiaktól örököl-
ték a tevékenységüket kísérő bizonyos szövegek em-
lékét, a rítusok szabályait és a tárgyakat, eszközöket,

ORVOSTÖRTÉNETI
SZEMELVÉNYEK

Dr. Berta Gyula
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

SÁMÁNOK ÉS  
A SÁMÁNIZMUS

Sámánkosztüm 
Burjátiából

Sámánoszlopok a Bajkál-tónál khuzhirban
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mánkodni, aki elveszíti a fogát. 
(Megjegyzendő, hogy Ady Endre is 
polidaktíliás volt, bár a számfeletti 
kisujját-bőrredőjét leoperáltatta. 
Részben tréfás utalást több alka-
lommal tett sámán voltára.)
A leendő sámán gyermekkorától 
a többi gyermektől eltérően vi-
selkedik, emberkerülő, nyugtalan. 
Hétéves koráig mindig bolyonga-
nia kell. A kiválasztott a pubertás 
időszakában váratlanul heveny 
„idegbajba” esik, ami hisztérikus 
rohamokkal, ájulásokkal, látomá-
sokkal jár együtt. Ez néha heteken 
keresztül kínozza, majd az egyik 
roham idején vagy álmában meg-
jelenik az őt kiválasztó szellem, és 
közli vele a választását. A sámán-
képesség elnyeréséhez múlhatat-
lanul szükséges a hívás. Van, hogy 
a sámánjelölt vagy a környezete 
ellene szegül a kiválasztásnak, 
nem akarja elvállalni a hivatást. (A 
vihartól való félelem például már 
ellenszegülésnek minősül, mert a 
kiválasztott attól fél, hogy elviszik 
a korábbi sámánok szellemei.) Ha 
továbbra sem hajlandó engedni 
a hívásnak, akkor kiteszi magát 
annak a veszélynek, hogy a többi 
sámán megnyomorítja, vagy esze-
lős lesz. A kiválasztó szellem ígér-

kellékeket, amelyeket a sámán
használ. A sámánok közvetítő sze-
repe sokirányú volt, kultúránként 
változott. Közvetítettek a gyó-
gyítás érdekében, de a közösség 
szempontjából fontosabb volt a 
vadászat sikerét és a jó időjárást 
biztosító szerepük. Minél több 
adat kerül elő, annál inkább kiegé-
szül a kép: a sámánoknak gyakran 
el kellett vállalniuk olyan tevékeny-
séget is, amit mai korunkban lelki 
vezetésnek hívunk. 
A sámánok már születésükkor kü-
lönböznek a többi embertől (nem 
csoda, mivel már a születésük előtt 
kiválasztották őket a szellemek): 
fölös számú csonttal jönnek a 
világra, foggal (esetenként fogsor-
ral), tizenegy ujjal. Ennek a rend-
ellenességnek felnőttkorukban 
is meg kell maradnia. A szibériai 
hit szerint megszűnik sámánnak 
lenni az, és nem tud többet sá-

getésekkel csábítja, ha így sem ér 
célt, kínozza a kiválasztottat. Ez az 
ún. „sámánbetegség” hónapokon, 
esetleg éveken át gyötri, vagyis 
mindaddig, amíg el nem fogadja 
a kényszerű hivatást. Ha a jelölt 
engedett a kényszernek és sámán 
lett, akkor huzamosabb ideig aludt 
egyfolytában (három, hét vagy há-
romszor három napig). A huzamos 
alvás idején a szellemek a jelöltet 
feldarabolják, és átszámolják a 
csontjait, tehát ellenőrzik, való-
ban rendelkezik-e a sámánsághoz 
szükséges rendellenességgel. Ha 
igen, sámánná vált. A beavató 
szertartás során a jelöltnek (az ég 
lakóinak való bemutatkozás céljá-
ból) magas fát (életfa) vagy létrát, 
egyes népeknél magas hegyet 
kell megmásznia. A legmagasabb 
ponton a szellemekkel találkozik, 
hozzájuk imádkozik, és ott kapja 
meg a saját segítő szellemét, amit 
nem ő választ ki, hanem az adott 
szellem szegődik hozzá. Az életfa 
jelkép: gyökere az alsó világba 
hatol, csúcsa a felső világba ér, 
törzse a középső világban van, 
a mindennapi, racionális emberi 
világban. Az avatandót a többi 
sámán vérrel „tisztítja meg”, ami-
vel további számos tulajdonságot 

Szibériai sámán ábrázolása a dobjával
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Nemcsak a csontokat ábrázolják 
így, hanem pl. az emlőt, a fejvise-
let homlokszalagján az arc egyes 
részeit is.  A dob az egyik legfon-
tosabb kelléke a sámánnak. Ez kör, 
néha ellipszis alakú, melynek külső 
és belső részét is jelképek díszítik. 
A dob ütemes verése hozzásegíti 
a sámánt a révülés eléréséhez. 
Mikor a sámán lelke utazik, a dob 
szimbolizálja az állatot, a dobverő 
pedig az ostort, ha vízen utazik a 
dob a csónakot, a dobverő pedig 
az evezőt jelképezi.
A sámánszertartás magával ra-
gadó, a néző ezt a cselekményt 
nemcsak látja, hallja, de mélyen 
hiszi is. Az élményt fokozza, hogy a 
sámán általában monoton és ál-
mosító, máskor rendkívül dinami-
kus éneke, tánca, gesztusai, zörejei 
elvezetnek a tömegpszichózishoz. 
A szertartás folyamán a sámán 

ruháznak rá. Át kell vennie a növé-
nyek és állatok tulajdonságait is, 
ezt jelképezik a ruhájukra aggatott 
levelek, termések, illetve bőrruhák, 
tollak, fejdíszek. Beavatása után a 
sámán a feladatát a természetfe-
letti lényekkel való tetszés szerinti 
és közvetlen érintkezés alapján 
látja el. Akkor teremtheti meg a 
szellemekkel a kapcsolatot, amikor 
az számára szükséges, nem kell 
valami médiumszerű közvetítőt 
közbeiktatnia. 

SÁMÁNSZERTARTÁSOK
A sámán a természetfeletti lények-
kel kétféle módon érintkezhetett: 
vagy azok költöznek belé, vagy a 
sámán megy képletesen (számára 

valóságosan) a birodal-
mukba. Ilyen módon 
teljesítheti feladatait, 
vagyis értesülhet olyan 
dolgokról, amik térben 
és időben távol estek, 
vagy olyanokról, amik 
a jövőben fognak be-
következni (például az 
időjárás alakulásáról). 
Feladatai közé tartozik 
az is, hogy vezesse az 
elhunytak szellemét a 
mennyei birodalmak-
ba. A szellemekkel való 
kapcsolat teszi lehetővé 
a gyógyító képességét. 
A sámánok működése 
mindig nyilvános, a 
közönség jelenlétében 
zajlik. A sámánszertar-
tást egy néprajzos ku-
tató színházi drámához 
hasonlítja. A szertartás 
helyéül szolgáló sátor a 
színház; a tűz körüli tér, 

ahol a szellemek idézése folyik, a 
színpad. A színész maga a sámán, 
ő egyúttal a táncos, sőt a zenekar 
is. A zenét nemcsak az ilyenkor 
elengedhetetlen dob hangja szol-
gáltatja, hanem a sámánköpenyen 
levő fémfüggők, csengők meg-
felelő ütemű rázása is. A sámán 
ugyanis sajátos viseletben végzi 
ezt a szertartást. Az öltözet rend-
szerint állatot jelképez, agancsos 
vagy szárnyas állatot. Ennek meg-
felelően a fejviseletet agancsok 
vagy tollak, a lábbelit pedig hasí-
tott paták vagy karmok díszítik. Az 
utóbbi esetben a köpenyujjakról 
csüngő sűrű szövetszalagok a 
szárnyakat jelzik. A szibériai népek 
sámánizmusát a köpenyre festett 
emberi testrészek jelképei fedik. 

Jupik sámán gonosz szellemet űz ki egy beteg fiúból Szibériai sámán
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az ital hatására extázis állapotá-
ba kerül (miközben lát, utazik és 
gyógyít énekével, dobolásával, „a 
szelekre pattan, a szélisten vendé-
geli meg”). Indiai sámánok a Rig-
védában számolnak be extázisba 
juttató ital utáni élményeikről: 
„felajzottan a szelekre pattanunk, 
mint lovainkra, de ti, halandók csak 
a testünket láthatjátok (…). Viharos 
szelek emelnek magasra, hiszen 
szomát ittam; felemel a magasba 
a szoma nedve, a nép kicsiny por-
szemnek tűnt nekem (…) a felhő-
kig emelkedtem, hiszen szomától 
részegedtem meg”. (A szoma az 
indiai sámánok szent itala. Erede-
tileg az Asclepias acida nedvéből 
készült részegítő ital volt, melyet 
tejjel föleresztve és liszttel keverve 
erjesztettek. A szakirodalomban 
sokszor szomának nevezik más 
népek tudatmódosító szereit is, 

amelyeket hallucinogén gombák-
ból vagy fák-bokrok hasonló hatá-
sú terméséből készítettek.)

GYÓGYÍTÓ SÁMÁNOK
A sámán otthonos volt a „toxiko-
lógiában”, a test működése, a tu-
dattalan ösztönök és a magasabb 
rendű szellemiség világában. Tevé-
kenységében jelentős szerepe volt 
a nimbuszuk kiváltotta pszicho-
terápiának, a szertartások tömeg-
pszichózisának, de a szent fákról 
és berkekből tépett levelekkel is 
gyógyították a betegségeket. 
A szent berkek minden finnugor 
népnél ismertek, és a legutóbbi 
időkig nagy tiszteletnek örvendtek. 
A belső bajokat általában szél ere-
detűnek tartották (itt kapcsolódtak 
az ősi pneumatanhoz), és „szél-te-
rápiával” (lehelet, köpés, kiszívás, 

gőzölés, füstölés) gyógyították 
azokat. A levegő, illetve szél-eredet 
képzetét fokozta a betegekben, 
hogy a sámánok a szél hangját 
igyekeztek utánozni felkiáltásaikkal: 
„oja-hajaj-ha-ojaj-hajaj/jej-hej – he-
hej”. Sok nép sámánjáról feljegyez-
ték: a szertartás vagy a révülés kez-
detén nagyot ásít, kitátja a száját, és 
ilyenkor a segítő szellemeket nyeli 
le, veszi magához. Szertartás köz-
ben is ásít, ilyenkor már a kórokozó 
szellemet nyeli le, majd kiköpi azt, 
például egy istenszobor erre szol-
gáló mélyedésébe, és utána viasz-
szal elzárja a mélyedést.

TÁLTOSOK
A magyarok kereszténység előt-
ti hite is a sámánizmus volt. A 
bronzkorban már kimutatható. A 
táltosság a magyarság etnikus sa-
játossága, a sámánizmus folytatása 
és egyedülálló helyettesítője a po-
gány magyar hitvilágban és nép-
hagyományban. Nagy hiedelem-
anyag kapcsolja össze a táltost az 
egyéb természetfeletti tulajdon-
ságokkal rendelkező alakokkal is, a 
boszorkánnyal, a javasasszonnyal, 
a halottlátóval és a gyógyító em-
berrel. A táltosok  természetfeletti 
erejű személyek, a magyar ősvallás  
különleges alakjai. Tevékenységük 
egyesítette a pap, az orvos, a lé-
lekgyógyász, a szertartásvezető, a 
bíró és a jós szerepét. A hiedelem 
szerint szintén valamilyen rend-
ellenességük miatt kiválasztott 
személyek voltak, „jellel jöttek a 
világra”. Már gyermekkorban eltért 
viselkedésük az átlagtól: a későbbi 
táltos igen sokáig szopott, kevés 
szavú, csendes magaviseletű, 
szótlan, zárkózott, félrevonuló, 

Sámándob rekonstrukció
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KORUNK SÁMÁNJAI
Tévedés lenne azt hinni, hogy a 
sámánizmus és a sámánok csak az 
évezredek előtti, ködbe vesző idők 
fogalmai. Ha a Google keresőbe 
beírjuk a sámán szót, százezres 
nagyságrendben kapunk találato-
kat, melyeknek tekintélyes része 
jelenleg működő, magukat sámán-
nak kikiáltó, önjelölt gyógyítók 
szolgáltatásait hirdetik. Sokuknak 
külön Facebook oldala is van. 
Általában „tudományos” alapon 
ajánlják gyógyító szolgáltatásai-
kat. Ideológiájukból csak egy-két 
kiragadott példa: „Mi vagyunk 
az ősök, azok az ősi elődök, akik 
visszatértek a ti idővonalatokra 

sőt néha búskomor volt. Feltűnő 
volt a korához képest rendkívüli 
ereje. Felnövekedvén mindent 
tudott, jövendölt, megmondta, 
hol van kincs a földben, jégesőt, 
vihart okozott és oszlatott, testét 
nem fogta golyó. A táltos egyik 
legfontosabb tulajdonsága a „ré-
vület” volt. A révülés során távolról 
gyógyíthat vagy a lelke messzire 
szállhat, akár a csillagok közé. 
A táltos alakja a magyar mese- és 
mondavilágban gyakran feltűnik. 
Legtöbbször a lovával együtt. Az 
ősi lovas nomád magyarok hitvi-
lágában a táltos lova különösen 
fontos szerepet kapott. A hagyo-
mány szerint a táltos ló eredetileg 
egy gebe ló volt, amit mindenki 
kinevetett, kigúnyolt. A táltos látja 
a ló rejtett értékeit és hatalmát. 
A népmesék szerint a lónak égő 
parazsat kell ennie, ezzel megtelik 
erővel, „aranyszőrű táltos paripa” 
lesz belőle. Csak a táltos tudja a 
lovát úgy meglovagolni, hogy „re-
püljön, mint a gondolat” (révüljön). 
Az ilyen ló beszélni tudott, és nem 
fogott rajta a fegyver.

és valóságotokba. Mi a ti múltbéli 
és jövőbeni éneitek aspektusai 
vagyunk, mivel az idő spirális nem 
pedig olyan, amilyennek tanították 
nektek. Az idő úgy spirálba teker-
hető, mint egy rugó. Képes arra, 
hogy ugorjon.” 
„A sámán tudja, hogy az energia-
testen keresztül módosíthatjuk 
génjeinket. A Sámán Energia Gyó-
gyítás lényege, hogy módosítjuk 
genetikai kifejezésünket az egész-
ség megteremtése érdekében.”
Nagy a választék táltosokban is, 
közülük jellemzőül csak egynek a 
bemutatkozó szövegét idézem:  
„Dr. X y, jézusi képességű táltos”. 

FüGGELÉK

Oláh Andor: „új hold, újkirály” – A magyar népi orvoslás életrajza. Gondolat Kiadó, 1986.

A Google és a Wikipedia megfelelő címszavai

Hoppál Mihály: Sámán szertartások − ének dob, gyógyítás 
https://saman.org.hu/saman-szertartasok-samanenek-samandob/ 

A liliomleány. Erdélyi János: Magyar népmesék 1855. Heckenast Kiadó 
http://www.gutenberg.org/files/38605/38605-h/38605-h.htm 

AJÁNLOTT VIDEóK

A hangrögzítés alig 150 és képrögzítés szűk 130 éves múltja magyarázza, hogy az azóta 
megörökített sámánénekek és szertartások biztosan nem azonosak az archaikus, a sá-
mánizmus kialakulásának idejében szokásos énekekkel és szertartásokkal. Az alábbiak-
ban, a nagyon megrostált példák többségén már érződnek a modern „show világ” egyes 
stilizáló elemei is. Tartalmaznak viszont olyan információkat, amelyek fontosak lehetnek 
a tárgy iránt érdeklődőknek. Az alábbi példákat felidézve, a youTube még számos hason-
ló tárgyú felvételt kínál. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksFX3WMcAhM 
(0-tól 40’’-ig)

Hoppál Mihály film, sok bejátszással
https://www.youtube.com/watch?v=ppkKFu6y9nU

Archaikus és mai élő sámán hagyomány
https://www.youtube.com/watch?v=Jtvl1jlpNFA

A Sámán Eurázsiában
https://www.youtube.com/watch?v=_MqK2JS4xu0  
(gyógyító jelenetek: a betegség kiszívása 24:35-től; gyógyító ének és tánc: 28:10-től)
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Budapest, 2020. március 7.  
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének Továbbképző Fóruma 

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

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

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

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

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

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

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

Kecskemét, 2020. május 14−16.  
a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság Kongresszusa 

Információ: https://www.makit.hu/makit2020

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

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

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

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

Budapest, 2020. június 19−20.  
Pneumo Update Europe 2020 

Információ: https://pneumo-update-europe.eu/

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

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

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

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

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

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

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

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

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYNAPTÁR

MEGHÍVÓ
25. Tavaszi Amega Fórum

– Kalandozás a tüdőgyógyászat határvidékein –

ELŐZETES PROGRAM

Helyszín Pécsi Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/a) 
Időpont 2020. április 3-án 13:00  –  17:30 között és április 4-én 9:00  –17:30 között 

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

Online jelentkezés: www.amegaforum.hu

www.amegaforum.hu

32
 

kreditpont

Allergo-onkológia: a daganatellenes IgE hatásai

Köhögés – meglepetésekkel

Mindennapi kenyerünk 

A reflux és ami utána jön

A nanorészecskék kórtani szerepe és légúti vonatkozásai

Allergia – akkor és most

Asztma – akkor és most

COPD – akkor és most

A mákos tésztától az ISIS-ig

Herediter angioödéma és terhesség

Évtizedeim az orvoslásban

A wellness veszélyei tüdőgyógyász szemmel

A humán mikrobiomika légúti vonatkozásai

Qui amat arte, amat asthmam

Különleges kóresetek konzíliuma

[A szépség és a szörnyeteg – Diploma előtt – 

Titokzatos vonalak – Amikor a patadobogás unikornist jelez]

Könnyed légvétel – utak a boldogsághoz

Szakképesítések, amelyekhez a 32 kreditpont szakma szerinti pontszámként elszámolható:

tüdőgyógyászat, gyermektüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, allergológia és klinikai immunológia, háziorvostan
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EOSINOPHIL GRANULOMATOSIS... (10. oldal)

 1. Milyen szervi érintettség várható magasabb arányban  
 p-ANCA negatív EGPA esetén? 
  a. mononeuritis multiplex   
  b. glomerulonephritis 
  c. cardiomyopathia 
  d. alveolaris haemorrhagia

2. Milyen szervi érintettség várható magasabb arányban  
 p-ANCA pozitív EGPA esetén? 
  a. cardiomyopathia   
  b. tinnitus 
  c. alveolaris haemorrhagia 
  d. sinusitis maxillaris

3. Melyik állítás igaz az EGPA-ra? 
  a. korábbi elnevezése Wegener-granulomatosis 
  b. indulhat allergiás rhinitis képében 
  c. gyermekkori kezdet esetén jobb a prognózisa

EGY KÜLÖNLEGES INHALÁCIÓS SZTEROID (20. oldal)

4. Milyen átmérőjű részecskéket tartalmaz a ciklezonid aeroszol? 
  a. 3,5−5,0 mikrométer 
  b. 2,5−3,0 mikrométer 
  c. 1,1−1,2 mikrométer 
  d. 0,5−1,0 mikrométer

5. Mekkora a dezizobutiril-ciklezonid aktívan keringő hányada? 
  a. 99% 
  b. 75% 
  c. 10% 
  d. 1%

6. Az alábbiak közül melyik kortikoszteroid kötődik  
 a legnagyobb arányban szérumfehérjékhez?  
  a. budezonid 
  b. flutikazon-propionát 
  c. dezizobutiril-ciklezonid 
  d. beklometazon

7. Mekkora a HFA-hajtógázos adagolós aeroszolok  
 tüdődepozíciója rossz koordináció esetén?  
  a. 15% alatti 
  b. 30% feletti 
  c. 50% feletti

ÍGY ÍRUNK MI (28. oldal)

8. Melyik írásmód hibás?  
  a. nehéz szülés 
  b. nehézlégzés 
  c. antibiotikumtartalom  
  d. antibiotikum-tartalom

9. Melyik írásmód helyes?  
  a. AB vércsoport-meghatározás 
  b. AB-vércsoport-meghatározás 
  c. AB-vércsoport meghatározás 
  d. AB vércsoport meghatározás

TÜDŐGYÓGYÁSZOK MADRIDBAN (14. oldal)

10. A BESTCILIA vizsgálatban melyik antibiotikum bizonyult hatásosnak  
 primer ciliaris dyskinesia esetén? 
  a. penicillin 
  b. azithromycin  
  c. clindamycin

11. 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

12. Mekkora az asztmás betegek adherenciája a rendszeres használatra  
 rendelt kis dózisú inhalációs kortikoszteroid kezelés esetén? 
  a. 5–10% 
  b. 15–20% 
  c. 25–35%

ORVOSTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK (32. oldal)

13. Rendszerint mit tesz a sámán a gyógyító szertartás kezdetén?  
  a. köp 
  b. ásít 
  c. szellent

14. Az alábbiak közül melyik tulajdonság jellemző a táltosra?  
  a. az anyja nem szoptatta 
  b. szótlan, zárkózott 
  c. fizikailag gyenge testfelépítésű 
  d. a korához képest rendkívüli ereje van



AMEGA
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TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2020 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első 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. március 13-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 – 2020/1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A             	  
B             	  
C             	  
D   	       	 	 	 	 



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

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

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

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

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

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

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 450000 kiváltott recept
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 5 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj

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

Térítési díj

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

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

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



… a teljesség igényével

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

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

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

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

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

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2 
belégzés

reggel

2 
belégzés

este
ÉS

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