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

ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).  A véd-
jegyek 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. Az IMPACT egy 52 hétig tartó fázis 
III vizsgálat volt (n = 10 355), amelyben a Trelegy Ellipta (92/55/22 µg) kezelést a fl utikazon-furoát/vilanterol 92/22 µg (FF/VI) kezeléssel és az umeklidinium/vilanterol 55/22 µg( UMEC/VI) kezeléssel hasonlították 
össze. Vizsgált populáció: tünetes és exacerbáció kockázattal rendelkező betegek: ≥1 exacerbáció az elmúlt 12 hónapban.  Legfontosabb másodlagos végpontok: tüdőfunkció, életminőség, mortalitás.

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

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

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

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát 

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

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

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2019 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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 ost, amikor otthon ülünk, és 

összeszorított foggal bele-

törődve vesszük tudomásul, 

hogy a földkerekség minden 

tavaszi társas eseménye, koncertje, színhá-

zi előadása és kongresszusa elmaradt, és 

mindezért cserébe csak reménykedhetünk 

abban, hogy a koronavírus megkíméli 

szeretteinket, aztán a nyár végén talán 

már személyesen is találkozhatunk a rég 

látott kollégáinkkal, fiatalokkal és idő-

sekkel egyaránt, akkor jusson eszünkbe 

Dante Alighieri, aki szerint „nincs fájdalom 

kínossabb, mint visszasírni a boldog időket, 

ha szenvedünk”. És ha egyszer visszatérnek 

ezek a boldog idők, amikor már maszk nél-

küli arccal is egymás közelébe merészked-

hetünk, akkor se feledjük 2020 tavaszát, és 

adjunk új értéket minden szónak, minden 

mozdulatnak. Legyen így! 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő

tARtALOM100
 SZÓBAN
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MNAGYOBB 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 2019.11.29. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen J et al., 
NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.
Trelegy Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm 
umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenn-
tartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista 
kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze 
a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > 
Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradat-
bazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS 
INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az
bazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. 

ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).  A véd-
jegyek 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. Az IMPACT egy 52 hétig tartó fázis 
III vizsgálat volt (n = 10 355), amelyben a Trelegy Ellipta (92/55/22 µg) kezelést a fl utikazon-furoát/vilanterol 92/22 µg (FF/VI) kezeléssel és az umeklidinium/vilanterol 55/22 µg( UMEC/VI) kezeléssel hasonlították 
össze. Vizsgált populáció: tünetes és exacerbáció kockázattal rendelkező betegek: ≥1 exacerbáció az elmúlt 12 hónapban.  Legfontosabb másodlagos végpontok: tüdőfunkció, életminőség, mortalitás.

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

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

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

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát 

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

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

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2019 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 



JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. február 14. • RAIR2459/02.20

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

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

KARRIER KÖTÖTT PÁLYÁN
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Endre László
gyermekgyógyász, klinikai immunológus és allergológus 
gyermektüdőgyógyász, címzetes egyetemi docens

Gyermekkoromban gyakran voltak lázas be-
tegségeim, melyek mindig acetonémiás há-
nyással jártak. Emiatt gyakran kerültem be a 
MÁV kórházba, ahol anyukám dolgozott. Nem 
volt akkor még infúzió, fecskendőkkel adták a 
folyadékot vénásan, és ezt nagyon nem sze-
rettem. 6-7 éves voltam, amikor elhatároztam, 
hogy gyermekorvos leszek, és én majd más-
képp csinálom. A Jóisten segített, gyermek-
orvos lettem, és ma már valóban másképp 
infundálunk.

Sok orvos volt körülötted a családban?
A családomban nem volt orvos. Az anyukám a 
MÁV Kórházban eleinte műtősnő, aztán ápoló-
nő volt, majd 1956 után a személyzeti osztály 
vezetője lett. Apukám elektromérnök, köz-
gazdász doktor volt, öcsém pedig közlekedési 
mérnök.

Itt születtél a fővárosban?
Nógrádverőcén születtem, és hatéves ko-
romig ott laktunk. Az iskolákat már Pesten 
kezdtem. Édesapám fiatalon jött a MÁV-hoz 
dolgozni, kezdetben a Járműjavítóban volt 
lakatos. 1945 után beiratkozott a technikum-
ba, majd a Műszaki Egyetem esti tagozatára. 

Legjobb tudomásom szerint néhány napja voltál 75 éves. Rólad az első emlékem az, hogy 
egy sok évvel ezelőtti Amega rendezvényen te tartottad az első előadást. Azóta is te vagy az 
Amega rendezvények első számú előadója. Az előadásaid mindig érdekfeszítőek, izgalmasak.  
75 év nagy idő! Visszatekintve erre a 75 évre, melyek az első emlékképeid?

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html
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Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
finanszírozási eljárásrendek alapján. 
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45  

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 
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50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
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adagolt inhalációs por, 60 adag
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MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. február 14. • RAIR2459/02.20

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján
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Gellért Albert, majd Csillik Bertalan volt az ana-
tómia professzora, a biológiát Kiszely György 
professzor tanította. Negyedéves koromtól 
diákkörös voltam a mindenki által szeretett és 
tisztelt Boda Domokos által vezetett gyermek-
klinikán. Itt Osváth Pál volt a témavezetőm, 
aki nagyon szerette a kutatói munkát. Több 
diákkörös pályamunkát is írtam, ötödéves 
koromban részt vettem az országos TDK 
konferencián, ahol országos első helyezést 
értem el. Ugyanebben az évben megkaptam 
az egyetem legnagyobb diák kitüntetését, az 
Apáthy István-emlékérmet. Az egyetem törté-
netében én voltam az első, aki megkapta ezt 
a kitüntetést. Hatodévben a népköztársasági 
ösztöndíj első fokozatát értem el, majd sum-
ma cum laude végeztem.

Merre vitt az utad az orvossá avatásod után?
Behívtak hat hónapra katonának, de amikor 
leszereltem, már csak a közegészségtanon 
volt üres állás. Elmentem Berencsi professzor-
hoz, aki kitűnő ember volt, és azt mondtam 
neki: tudom, hogy a gyakornoki helyem ide 
szól, de én gyerekgyógyász szeretnék lenni, és 
ha lehet, adja át ezt a helyet a Boda Domokos 
professzornak. Végtelenül tisztelem azért, 
mert megtette ezt. 

Meddig voltál a szegedi gyermekklinikán?
Négy és fél évig, 1970 és 75 között. Ezalatt 
írtam 20 közleményt, amiből három a Lancet-
ben jelent meg.

Hány nyelven beszélsz?
Angolul, németül és oroszul.

Szeged után hogyan alakult a pályád?
A Budai Gyermekkórházban dolgoztam 1988-
ig, majd következett a Wayne State University 
Detroitban.

Hogyan nyerted el ezt az állást?
Nehéz elhinni, mert tényleg hihetetlen törté-
nete van. A Wayne Egyetemen dolgozott egy 
Ananda Prasad nevű indiai származású amerikai 

Kitűnővel végezve a MÁV-nál lett a Tervező 
Intézet műszaki igazgatója. Ezt követően 
mérnök- közgazdászi diplomát is szerzett, és 
végül a műszaki nagydoktorit is megszerezte. 
Nem volt 70 éves, amikor meghalt.

Nem nyomasztott édesapád sikeres életútja?
Ő nagyon szeretett tanulni, és ezt örököltem 
tőle. 62 évesen szereztem meg az utolsó dip-
lomámat a Debreceni Egyetem Népegészség-
ügyi Karának egészségfejlesztési szakán.

Te is kitűnőre végezted az iskoláidat?
A Kölcsey Gimnáziumba jártam, és elég jó 
tanuló voltam. 1962-ben fizikából és latinból 
a Felszabadulási Emlékversenyen harmadik 
lettem. Matematikából az Arany Dániel ver-
senyen – ezt a versenyt még ma is megren-
dezik – különdíjat kaptam. 1963-ban kitűnőre 
érettségiztem, de a pesti orvosi egyetemre 
helyhiány miatt nem vettek fel. Egy év múlva 
Szegedre jelentkeztem, ahová felvettek.

Mivel töltötted az egyéves várakozást?
A MÁV Kórházban voltam beteghordozó és 
nagyon szerettem azt a munkát.

Érdekes, hogy aki a matematikát szereti, 
az nem szokott humán területre pályázni. 
Én mindig orvos szerettem volna lenni, csak 
könnyen ment a fejembe a matematika és 
a fizika. A fizika felvételi vizsgám Szegeden 
elképesztően jól sikerült. A többiek oldalakon 
keresztül vezették le a megoldásokat, én meg 
2-3 sorban meg tudtam tenni ugyanezt. 
A szóbelin meg is kérdezték, hogy miért nem 
a Műszaki Egyetemre jelentkeztem.

Az anatómiától a mai medikusok is retteg-
nek. Hogyan vetted ezt az akadályt?
Az anatómiát nagyon szerettem. A végzés után 
három helyre jelentkeztem: a gyermekklinikára, 
az anatómia intézetbe és a közegészségtanra.

Kik voltak az emlékezetes oktatóid a sze-
gedi egyetemen?
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orvosprofesszor, aki a világon először írta le a 
cinkhiány emberi betegséget okozó hatásait. 
Nekem pedig a magyarországi kutatásból 
megjelent néhány közleményem – kettő a 
Lancetben –, amiben a cinkhiány és a celluláris 
immundefektus kapcsolatával foglalkoztam. 
Prasad olvasta ezeket, és úgy gondolhatta, 
hogy kell neki egy olyan munkatárs, akinek van 
jártassága ebben a témában. Megkérte a labo-
ratóriumi menedzserét, a lengyel származású 
Jim Nowakot, hogy keressen meg, és hívjon 
meg erre a munkára.

Akkoriban még nem volt szabad utazási 
lehetőség.
Nem ám! Nekem addig eszembe se jutott, 
hogy Amerikába menjek. Boldog családi életet 
éltem, jó állásom volt, szerettem ott dolgozni, 
és akkor már kandidátusi fokozatom volt. Jim 
Nowak felhívott telefonon, és megkérdezte, 
hogy akarok-e Amerikába menni. Elsőre el-
utasítottam, de ő közölte, hogy másnap újra 
jelentkezik. Beszéltem a dologról a feleségem-
mel, akivel átgondoltuk a meghívást. Ő egy sor 
gyakorlati kérdést javasolt feltenni a következő 
telefonhívás alkalmával. 24 óra múlva újra hí-
vott Nowak. Elmondta, mivel kellene foglalkoz-
nom, és elmondta azt is, hogy mennyi fizetést 
tudnak adni. Az itthoni fizetésem tízszeresét 
kínálták. Beleegyeztem. Három héttel később 
itt volt Magyarországon a H1-es amerikai mun-
kavállalói vízum. A magyar hatóságok is rugal-
masok voltak és minden szükséges engedélyt 
megadtak. Októberben már utazhattam is. 
Apámtól kértem kölcsön a repülőjegyre.

Ezt az utadat egy kicsit a feleségednek is 
köszönhetted. Ha nem titkos, róla is be-
szélhetnénk?
A feleségemet akkor ismertem meg, amikor 
még csak 14 éves volt. Az egyik unokatestvére 
osztálytársam volt a gimnáziumban, és volt 
nála egy szilveszteri buli, amire elhívta őt is. 
Akkor találkoztunk először. Amikor ő gimna-
zista lett, én meg egyetemista, egyre többet 
gondoltam rá. Az orvosavatásom után, a ka-

tonaságom alatt eljegyeztem. 1971-ben há-
zasodtunk össze, idén nyáron leszünk 49 éve 
házasok. 1974-ben megszületett a lányom, 
1976-ban pedig a fiam. A kislányomnak azóta 
van négy lánya, a fiamnak most születik egy 
lánya, a kisfiú bátyja mellé.

Amerikára visszatérve: hogy érezted ma-
gad az óceán túlsó partján?
Egy éven át egyedül voltam, és borzalmasan 
erős honvágyam volt. Nem tudtam aludni, 8 
kilót fogytam és megőszültem. A munkába 
temetkeztem. Októberben mentem ki, és 
decemberben már felvettek a New York-i Tu-
dományos Akadémiára. Azt a munkát, amit 
előttem egy dél-koreai és egy japán kolléga 
csinált két éven keresztül sikertelenül, azt 
nekem sikerült két hónap alatt elvégeznem. 
Amikor már lett annyi pénzem, hogy a csalá-
domat ki tudtam vinni, könnyebben tudtam 
elviselni az amerikai tartózkodást.

Az amerikai utadnak mi lett a tudományos 
hozadéka?
Tagja lettem az Amerikai Allergia, Asztma és 
Immunológiai Akadémiának és az Amerikai 
Allergológiai Kollégiumnak is, és miután ha-
zajöttem, nagyon sok közleményt írtam. Né-
hány éven át a Magyar Allergológiai és Klinikai 
Immunológiai Társaság főtitkára voltam, majd 
később az Allergológiai Alapítvány elnöke 
lettem, és ma is az vagyok. 
Megírtam a nagydoktori disszertációmat, de 
elkövettem azt a hibát, hogy olyan lapokba 
írtam közleményeket évekig, melyeknek nem 
volt impakt faktora. Tagja voltam ugyanis az 
egyik angol nyelvű újság szerkesztőbizott-
ságának, és úgy illett, hogy oda küldjem az 
írásaimat. 
A nagydoktorimat így nem tudtam megvéde-
ni. Az idézettségem 230, impakt faktorom 90 
körüli, de akkor, amikor szükség lett volna rá, 
még nem volt ennyi. Angol és német cikkeim 
mellett van egy szlovák nyelvű is, ami egy an-
gol előadásból készült. A Szlovák Allergológiai 
Társaság tiszteletbeli tagja is vagyok.
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Hogyan látod az allergológia, a tüdőgyó-
gyászat és a gyermekgyógyászat viszonyát?
Ahhoz, hogy allergológusként valaki gyer-
mekeket is merjen kezelni fontos, hogy gyer-
mekgyógyász is legyen. Aki viszont gyermek-
gyógyász és allergológus, az bizonyos határok 
között merhet kezelni allergiás felnőtteket is.

Az Amega rendezvényeken felnőtt tüdő-
gyógyászoknak is tartasz rendszeresen 
előadásokat. Úgy és olyan ismereteket 
adsz elő, amelyekből nem derül ki, hogy 
gyermekgyógyász vagy, és ezeket az isme-
reteket a felnőttekkel foglalkozó kollégák 
is fel tudják használni a gyakorlatban.
Azért lehet ez így, mert engem sok minden 
érdekel. Főleg olyasmiről szeretek beszélni, 
amit korábban nem értettem, mert ezeknek a 
témáknak nagyon utána kellett járnom.

Olyan mélységekben tudsz az emberi szer-
vezet szabályozottságában elmélyedni és 
a legfrissebb tudományos eredményekkel 
előjönni, amivel le tudod nyűgözni a hall-
gatóságot.
Mindig érdekelt az, hogy „miért van ez, ami 
így van”. Keresem a biokémiai magyarázatokat, 
és ha már elmélyedtem egy témában, akkor 
szeretem közérthetően elmondani. Egy-egy 
előadásra hetekig készülök. Szeretném, hogy 
más is megértse, amit én nagy nehezen, ko-
moly munka árán megértettem. 

Honnan ered az elkötelezettséged a szabá- 
lyozási mechanizmusok megismerése iránt?
Amikor egyetemista voltam, nem szerettem 
se a kémiát, se a biokémiát. Ezeket felnőtt fej-
jel, Amerikában szerettem meg. Ott egészen 
más, életszerű rendszerben, más könyvekből 
tanítják ezeket a tárgyakat. Sokáig dolgoztam 
laboratóriumokban úgy, hogy korábban enzi-
mekkel nem foglalkoztam, és ott mégis ezen a 
területen értem el sikereket.

Ha nem túl bonyolult, árulj el néhány dolgot 
az enzimekkel kapcsolatos kutatásaidról.

Az óceán túlsó partján a timidin-kináz enzim-
mel kellett foglalkoznom. Annyit tudtam róla 
csak, hogy ez az enzim rakja rá a timidinre 
az első foszfort. Egy Amerikában élő cso-
porttársam, Vági Pál – ő most Cincinnatiban 
gyógyszertan professzor – sokat segített. Azt 
tanácsolta, hogy nézzem meg, mi az, ami a 
timidin-kináz ellen van, próbáljam meg azt 
lebénítani, és így megfigyelhetem az enzim 
működését. Ezt tettem, és így mérni tudtam a 
timidin-kináz aktivitását.

Hogyan kapcsolódik a timidin-kináz a gya-
korló orvosláshoz?
A cinkhiány és a celluláris immundefektus té-
makörében a világon elsőként írtam le, hogy a 
cinkhiány törvényszerűen celluláris immunde-
fektussal jár, de nem okoz humorális immunde-
fektust. Prasad arra volt kíváncsi, hogy mi lehet 
az oka annak, hogy a T-limfociták megbeteg-
szenek, a B-limfociták viszont nem. 
Különböző metodikákkal vizsgálta a timidin-
kinázt, de nem tudta mérni. Arra gyanakodott, 
hogy ez az enzim a T-limfocitáknak fontos, 
a B-limfocitáknak meg nem. Én a Lancetben 
már írtam arról, hogy cinkhiány esetén ez az 
enzim nem tudja felrakni a foszfort a timidinre. 
Mindezek a betegágyhoz csak nagyon távolról 
kapcsolódnak. Nem is maradtam Amerikában 
kutatóorvosnak, mert – bár szerettem ezt a 
munkát – nagyon hiányzott a gyermekellátás.

Hogy alakult a pályafutásod Amerika után?
1991 és 1999 között a MÁV Gyermekgyógyház 
igazgatója voltam, majd 5 éven keresztül a 
MÁV Kórház-Rendelőintézetében voltam 
gyermekorvos. Ezt követően az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet Népegészségügyi 
Főosztályát vezettem. Ezalatt elvégeztem a 
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kará-
nak egészségfejlesztési szakát. Ebben az idő-
szakban is egy-egy napot rendeltem, többek 
között a MÁV-nál is. 62 évesen, amikor meg-
kaptam a diplomámat, elküldtek nyugdíjba, 
de nyugdíjasként most is a MÁV rendelőinté-
zetében dolgozom.
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Meghatározó szerepe volt és van az éle-
tedben a vasútnak.
Anyai nagyapám mozdonyfűtő volt, ami-
kor még szénnel fűtötték a mozdonyokat. 
Édesanyám – ahogy említettem – kötődött 
a MÁV Kórházhoz, nyugdíjazásáig ott dolgo-
zott. Édesapám is haláláig MÁV dolgozó volt. 
Édesanyám két fiú- és egy leánytestvérének 
is a MÁV Járműjavító volt a munkahelye. Az 
öcsém is ott kezdett el dolgozni. 16 éves ko-
romban mentem el először a MÁV Kórházba 
beteghordozónak, és mindig is biztos voltam 
abban, hogy előbb vagy utóbb a MÁV-nál 
fogok kikötni.

Mennyire érzed, hogy elismerik a munká-
dat? Vannak professzorok, akiknek sokkal 
szerényebb a munkásságuk.
Szegeden nem választottak meg címzetes 
egyetemi tanárnak, viszont a Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem – amikor még 
létezett – kinevezett címzetes egyetemi 
docensnek és a klinikai immunológia és 

allergológia vizsgáztató tanárává. A közle-
ményeim számát tekintve büszke lehetek 
magamra, az előadásaim tetszenek az embe-
reknek, a MÁV-tól pedig kaptam egy a „Vasút-
egészségügyért” kitüntetést.

75 év! Nyomaszt ez a szám?
Á dehogy, inkább élvezem, hogy a múzeu-
mokba ingyen bemehetek, a vasúton majd-
nem ingyen utazhatok, a fővárosi tömegköz-
lekedést pedig térítés nélkül vehetem igény-
be. Egészséges vagyok, és van kedvem dol-
gozni. Ma is tanulok, szívesen adok elő. Évente 
hat cikket írok, amiből 3-4 az Amegában 
jelenik meg, de az Orvosi Hetilapban és más 
folyóiratokban is publikálok.

Köszönöm a beszélgetést!  
A magam és az Amega olvasói nevében 
kívánok minden jót a 75. születésnapod 
alkalmából! 

Dr. Osvai László

AMEGA FÓRUM www.amegaforum.hu
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• Formoterol-fumarát-dihidrát / budezonid 4,5 µg / 160 µg.  

• A beteg a Bufomix Easyhalert rendszeresen alkalmazza 
fenntartó kezelésként, valamint tünetek esetén szükség 
szerint. 

A MART INDIKÁCIÓI1 

A  fenntartó és akut rohamoldó terápiát különösen fontolóra 
kell venni azoknál a betegeknél,  

• akiknél nem megfelelo az asztma-kontroll és gyakran 
szükséges rohamoldó gyógyszer használata 

• akiknek orvosi beavatkozást igénylo exacerbációik voltak. 

 

BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG ÉS BIZTONSÁG1-4  

• Az aktív hatóanyagokat széles körben vizsgálták és 
bizonyítottan hatékonyak és jól tolerálhatók. 

BUDEZONID/FORMOTEROL FIX KOMBINÁCIÓBAN— 

FENNTARTÓ ÉS TÜNETI KEZELÉSRE EGYARÁNT 

MART ELŐNYEI1-5 

BUFOMIX 
EASYHALER® 

KISZERELÉSEK
 

BRUTTÓ  
FOGYASZTÓI ÁR  

TB. TÁMOGATÁS  
(EÜ. emelt) 

TÉRÍTÉSI DÍJ
 

BUFOMIX EASYHALER  
4,5 µg / 160 µg; 120 adag  

8 592 Ft
 

7 733 Ft
 

859 Ft
 

BUFOMIX EASYHALER  
9 µg / 320 µg; 60 adag  

8 592 Ft
 

7 733 Ft
 

859 Ft
 

Bufomix Easyhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm/belégzés inhalációs por 
Hatóanyag: formoterol-fumarát-dihidrát/budezonid; ATC: R03AK07;  
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22655 / 01 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=93683 
 
Bufomix Easyhaler 9 mikrogramm/320 mikrogramm/belégzés inhalációs por 
Hatóanyag: formoterol-fumarát-dihidrát/budezonid; ATC: R03AK07;  
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22655 / 02 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=93684 
 
Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírását!  
Forgalomba hozatali engedély tulajdonosa: Orion Corporation. 
Magyarországi képviselete: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6, Tel: 06 1 239 9095  
Az anyag lezárásának időpontja: 2020/05/06, HUN-EHBUFO-29-03-2020  
Az árak érvényességének kezdete: 2020.05.01. (Forrás: http://www.neak.gov.hu )  
Ez a tájékoztató anyag egészségügyi szakemberek számára készült,  
az Orion Pharma Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következménye

F O R M O T E R O L - F U M A R Á T - D I H I D R Á T / B U D E Z O N I D  

kért. 
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z Amega 2020 áprilisi számában meg-
jelent egy közlemény a klímaváltozás-
ról, pontosabban annak az egészsé-

günkre gyakorolt hatásairól1. Sajnos még ez a 
szűkítés sem igaz, mert csupán két jelenség, a 
talajközeli légszennyezettség és a klímaválto-
zással együtt járó viharok egészségre káros ha-
tásairól írtam. Nagyon igazságtalan lenne azt 
a látszatot kelteni, mintha hazánkban nekem 
jutott volna először eszembe ez a téma. Jelen 
dolgozatban a klímaváltozással foglalkozó – 
egészségügyi vonatkozású – magyar közlemé-
nyeket próbálom áttekinteni.

NEMzETKözI ELŐzMÉNYEK

A nagyvilág politikusai 1987-ben látták be, 
hogy valami nincs rendben a Föld klímájával 
és elfogadták a kutatók azon megállapítását, 
hogy emberi tevékenység következtében va-
lóban ózonlyuk keletkezett a sztratoszférában, 
és ez az UV-B sugarak akadálytalan földfelszínre 
jutása miatt egészségkárosító hatású. Így tör-
tént, hogy 1987-ben megszületett a „montréali 
jegyzőkönyv” néven ismert egyezmény, ami 
megtiltotta az ózonréteg csökkentéséért fele-
lős gázok gyártását és forgalmazását. Mivel ezt 
a rendelkezést azóta csaknem teljes mértékben 
betartják, napjainkra majdnem normalizáló-
dott a sztratoszféra ózonszintje. Eléggé sajnála-
tos, hogy közben a földfelszíni szintje viszont je-
lentősen romlott (főként a nagyvárosokban)…

A következő évben, 1988-ban megalakult az 
Éghajlatváltozási  Kormányközi Testület (IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change), 
majd 1992-ben Rio de Janeiro-ban hitelesítet-
ték az ENSz éghajlatváltozási keretegyezmé-
nyét, 1997-ben a Kyotoi Egyezményben pedig 
„megígérték” az iparilag fejlett államok, hogy 
csökkenteni fogják a szén-dioxid kibocsátá-
sukat. Végül 2016-ban hatályba lépett a 195 
ország magas rangú vezetője által aláírt Éghaj-
latvédelmi Egyezmény (sajnos itt sem tudtak 

A

MAGYAROK
a klímaváltozásról
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi  Központ, Budapest
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egyezségre jutni a kötelező érvényű kibocsá-
tás-csökkentés kérdésében)2.

Közben 2001-ben megjelent az IPCC harma-
dik jelentése, melyben már részletesen írnak 
a klímaváltozás várható hatásairól. „A klíma-
változás hatásai egyrészt közvetlenek: példá-
ul a hőhullámok hatásai, az árvizek, a viharok 
okozta halálozás, sérülések és közvetett ha-
tások; a vektorok által terjesztett betegségek 
(pl. kullancs-encephalitis, malária), a vízminő-
ség, a levegőminőség, az élelem elérhetősége 
és minősége. Az aktuális egészségi hatások 
nagymértékben függnek a helyi környezeti 
viszonyoktól, a társadalmi-gazdasági körülmé-
nyektől, a technológiától és az adaptációs lé-
pésektől, amelyekkel az egészségkárosodások 
veszélyét próbálják csökkenteni.”3

MAGYARORSzÁGI RENDELKEzÉSEK

Magyarországon 2000-ben indult a Nemzeti 
Környezetegészségügyi Akcióprogram, négy 
évvel később megszületett a 272/2004-es Kor-
mányrendelet „az üvegházhatású gáz kibocsá-
tásának engedélyezéséről”. Az Országgyűlés 
2015-ben fogadta el a Nemzeti Környezetvé-
delmi Programot, majd a kormány 2017-ben a 
második „Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiá-
ról” szóló határozatot4.

HAzAI PUBLIKÁCIóK

A globális klímaváltozásról szóló első jelentős 
hazai publikációk 2004-ben jelentek meg. A 
Láng István által irányított óriási munkacso-
port 220 oldalas könyvben (VAHOVA Jelentés: 
VÁltozások–HAtások–VÁlaszok) foglalta össze 
„a közös Földünkért érzett aggódás által dik-
tált célkitűzéseinket és feladatainkat”5,6.

Ugyancsak 2004-ben jelent meg Páldy Anna 
munkacsoportjának 16 oldalas tanulmánya a 
klímaváltozás hazai egészségi hatásairól. Eb-
ben az 1970 és 2000 közötti budapesti ada-
tok feldolgozása alapján megállapítják, hogy 
egészségünk szempontjából a 18 °C az ideális 
környezeti hőmérséklet. Ennek minden 5 °C-os 

növekedése az összes halálozást 6%-kal, a szív-
érrendszerit pedig 10%-kal növeli. Az egyre 
gyakoribbá váló hőhullámok jelentősen (14–
52%-kal) megnövelték a hazai mortalitást7. 

2008-ban Trájer és Páldy arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a hőhullámok veszélyét még 
fokozza, hogy léteznek olyan gyógyszerek, 
amelyek gátolják a hőleadást. Ilyen például 
az atropin és a szkopolamin. A triciklikus an-
tidepresszánsok ugyancsak kolinerg hatásuk 
révén gátolják az izzadást. A béta-receptor 
agonisták (a hörgőgörcs oldása mellett) nö-
velik a májban és a vázizmokban a glikolízist, 
ami hőtermeléssel jár. Fokozott hőtermelést 
okoznak a különböző stimulánsok (pl. kokain, 
amfetamin) is. Különösen veszélyes az Extasy 
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tabletta, amely hipertermiával járó dehidrációt 
és görcsöket okoz. Mindezek mellett a magas 
hőmérséklet sokfajta gyógyszert lebont, ha-
tástalanná tesz. Erre a policiklikus vegyületek 
és a nitrátok különösen hajlamosak. Fontos, 
hogy a lakosságot és az őket ellátó kollégákat 
felvilágosítsuk a túlmelegedés veszélyéről, de 
emellett hőhullámok idején gondoskodni kel-
lene a gyógyszerek hűtéséről is8.

Galgóczi Dóra (az Országos Egészségfejlesz-
tési Intézet munkatársa) 2009-ben áttekintette 
a globális felmelegedésnek az emberek egész-
ségére és a Föld ökorendszerére gyakorolt ad-
digi és jövőben várható hatásait, és tanácsokat 
adott arra, hogyan csökkenthetjük a szén-di-
oxid kibocsátásunkat. Ezeket a tanácsokat ma 
is megszívlelhetjük. Azaz: ne fűtsük feleslege-
sen túl a lakó- és munkahelyiségeket, használ-
junk energiatakarékos elektromos eszközöket, 

a kertjeinket öntözzük esővízzel, személyautó 
helyett lehetőleg tömegközlekedést vagy ke-
rékpárt használjunk9.

Páldy és Berencsi (2009-ben) amellett, hogy 
részletesen leírták a klímaváltozás várható hatá-
sait (hőhullámok, viharok, áradások, tűzesetek, 
aszályok, új betegségek, új allergizáló növények, 
éhínség), az 1992 és 2009 közötti magyarorszá-
gi hőhullámok egészségügyi következménye-
it is részletesen ismertették10. Ebből kiderült, 
hogy míg 1992 és 2000 között összesen hat 
hőhullám volt, és ezek 12–52% közötti többlet-
halálozást eredményeztek, addig 2001 és 2009 
között már húsz hőhullám volt, 17–32% közötti 
többlethalálozással. A 2007 júliusi hőhullám-
ban például 10 nap alatt 278 többlet halálese-
tet regisztráltak csak a Közép-magyarországi 
régióban. A napra pontosan ábrázolt diagram-
jukból kiderült, hogy a kórházban meghaltak 
aránya minden időpontban (legalább) három-
szorosa volt az otthonukban elhunytakénak. 
Páldy Annának a hazai hőhullámok egészség-
ügyi hatásairól írott öszefoglalója 2007-ben 
angolul is megjelent11.

Kohut László orvos alezredes a korábbi nem-
zetközi és hazai összefoglalókhoz hasonlóan 
megállapítja, hogy a klímaváltozásnak az em-
beri egészségre nézve közvetlen (hőséggel, 
hideggel és szélsőséges időjárással összefüg-
gő sérülések, fizikai hatások, halálesetek) és 
közvetett (vízhiány, élelmiszerhiány, légszeny-
nyezés, vektorok által terjesztett betegségek, 
új aeroallergének és az éhínség elől menekülő 
emberek) hatásai vannak12. Különösen veszé-
lyeztetettek a gyermekek, az öregek, a nagyvá-
rosokban lakók és a szegények. Idézi az ENSz 
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezeté-
nek 2009-es adatát, miszerint naponta közel 24 
ezer ember hal éhen, háromnegyedük ötéves-
nél fiatalabb gyermek.

A klímaváltozás nem hagyta érintetlenül a 
hazai gyermekonkológia „atyját”, Schuler Dezső 
professzort sem. Már 2011-ben észrevette, hogy 
(részben) a klímaváltozás hatására fellépő elsze-
gényedés következtében a tumorgyakoriság 
emelkedése várható, és „a fejlett országokban 
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az emelkedő számú bevándorlók ellátási gon-
dokat” fognak okozni. Három fő problémát 
jósolt meg: (1) megváltozik egyes daganatok 
régiókhoz kötődése és gyakorisága; (2) a mig-
ráció és a fokozódó elszegényedés miatt a da-
ganatos betegek számának növekedése várha-
tó; (3) a gazdaságilag fejlett országokban egyre 
nagyobb számban várhatók külföldi betegek13.

Hazánkban az egyik leggyakrabban tünetet 
kiváltó légúti allergén a parlagfűpollen, legke-
vesebb másfél millió honfitársunk szenved tőle. 
1999 és 2010 között a pollenszórás kezdete át-
lagban augusztus 1-jén volt, a „szezon” pedig 
átlagosan 66 napig tartott. Az egész szezonra 
vonatkoztatott összes pollenszám (országos át-
lagban) 5780 db/m3 volt. A RegCM klímamodell 
számításai szerint 2021–2050 között a május–
júniusi átlaghőmérséklet 1,2 °C-kal, 2071–2100 
között 3,1 °C-kal lesz magasabb a mostaninál. 
Ennek megfelelően a parlagfűszezon 3,2, illet-
ve 8,3 nappal korábban fog kezdődni. Ugyan-
így az éves összpollenszám a jelenlegiről 6950-
re, illetve 10470-re fog emelkedni14.

2013-ban két nagyon jelentős – írásban 
is megjelent – referátum hangzott el a május 
9-i „Éghajlatváltozás és a biztonság összefüg-
gései” témájú konferencián. Páldy és Bobvos a 
hőhullámok mortalitásra gyakorolt hatását is-
mertette15. Példaként említették, hogy a 2003-
as hőhullám Nyugat-Európában több mint 70 
ezer ember halálát okozta. Hazánkban a 2007-
es hőhullám 10 napja alatt 1158 többlethalálo-
zás fordult elő. Ez 36,2%-os növekedést jelen-
tett, a fiatalabb korosztálynál 20,2%, míg a 65 
évesnél idősebbek esetében 41%-os volt a ha-
lálozás növekedése. 2012-ben négy hőségriasz-
tás alatt 1666 többlet haláleset történt. Nyáron 
a napi átlaghőmérséklet 10 °C-os emelkedése 
6%-kal növeli a szív-érrendszeri betegségek 
miatti mentőhívások számát, az 5-9 éves kor-
osztályban pedig 40%-kal növeli a balesetek 
relatív kockázatát. A számítógépes klímamo-
dell alapján 2021–2050 között a hőhullámok 
miatti többlethalálozás a mostanihoz képest 
várhatóan 121%-kal, 2071–2100 között pedig a 
mostani 778%-ára fog emelkedni. Megállapí-

tották, hogy 2010-ben a magyarországi kórházi 
ágyaknak csak 10%-a volt légkondicionált kór-
teremben, és „2007-ben a júliusi hőhullám alatt 
a kórházi halálozás háromszoros volt az otthon 
történt halálesetekhez viszonyítva” (csaknem 
ugyanezt 2012-ben angolul is közölték)16.

A másik előadásban Trájer és munkatársai a 
21. század egészségügyi és hadászati bizton-
ságát fenyegető veszélyekre hívták fel a figyel-
met, a várhatóan újonnan megjelenő, vekto-
rok által terjesztett betegségek kapcsán17.

Antal Z. László a Magyar Tudományos Aka-
démia Szociológiai Kutatóintézetéből már a 
2004-ben kiadott VAHOVA jelentés megalko-
tásában is részt vett. Ezt követően 2006-ban a 
Vigilia című folyóiratban jelent meg „Éghajlat-
változás és társadalmi változás” címmel cikke18, 
majd ő volt a szerkesztője a 2008-ban publikált 
„Klímabarát települések. Elmélet és gyakorlat” 
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című könyvnek19. Ezt követően ő szerkesztette 
(nagyrészt ő is írta) a „Klímaparadoxonok” című 
könyvet20. Ebben azt taglalja, hogy „miközben 
a klímakutatásokban és a klímamodellekben a 
klímaváltozás egyre jelentősebb kockázatként 
jelenik meg, addig a lakosság ezt a kockázatot 
egyre kisebbnek tartja, ezt pszichológiai klíma-
paradoxonnak nevezik”. Ennek több oka is van. 
Ilyen például a távolságtartás (térben és idő-
ben távoli kockázatnak gondolják), a megértés 
akadályai (sokan úgy gondolják, hogy az előre-
jelzések bizonytalanok), a kognitív disszonan-
cia (sokan ismerik már a klímakockázatokat, de 
úgy látják, hogy ennek csökkentése érdeké-
ben nem tudnak semmit se tenni), a tagadás 
vagy az értékrendváltozás.

2018-ban megjelent cikkében összefoglalta 
a hazai egészségügyre váró kihívásokat4. Esze-
rint: megjelenhetnek eddig nem ismert fertő-

ző betegségek, megváltozik a betegstruktúra 
(több daganatos, több allergiás, több kataszt-
rófa miatt megsérült beteg lesz), a betegfor-
galom megnő, növekszik a sürgősségi ellá-
tás iránti igény és az egészségügyi dolgozók 
egészsége is veszélybe kerülhet, akik „a jelen-
leginél nagyobb és nehezebb feladatok ellátá-
sára nem tudnak kellőképpen felkészülni”.

2014-ben az Orvosi Hetilapban jelent meg 
a Semmelweis Egyetem Érsebészeti Klinika 
munkatársainak közleménye, melyben elsőként 
bizonyították adatokkal, hogy az akut kardio-
vaszkuláris betegségek (szívinfarktus, tüdőem-
bólia, aorta dissectio, aneurisma ruptura) miatti 
sürgősségi felvételek szezonális variabilitást 
mutatnak21. 343 betegük közül 215 télen ke-
rült felvételre (p=0,0001). A napi hőmérsék-
let-ingadozás is erősen szignifikáns esetszám 
emelkedést okozott (p=0,0001), és a napi lég-
körinyomás-ingadozás is hasonló hatású volt 
(p=0,0034). A kockázati tényezők közül a hi-
pertónia mutatott frontérzékenységet.

Ugyanez a szerzőcsoport 2015-ben a pitvar-
fibrilláció és az időjárás kapcsolatát vizsgálta. 
Az akut esetek 56%-a hidegfronthatás alatt 
alakult ki. A magas relatív páratartalom is ve-
szélyeztető tényező. Megállapították, hogy „az 
akut pitvarfibrilláció incidenciája szélsőséges 
meteorológiai tényezők fennállása során emel-
kedő tendenciát mutat”22.

Takács Sándor professzor 2015-ben a szén-
dioxid globális felmelegedésben játszott sze-
repét írta le részletesen23. Ebből kiderül, hogy 
a levegőben ugyan „csak” 0,03% a szén-dioxid 
koncentrációja, de ez az ipari forradalom óta 
38%-kal emelkedett. Akkor 280 ppm volt, most 
387–400 ppm. Mindezt a fosszilis energiahor-
dozók (szén, olaj) kiterjedt használata okozza. 
Ahhoz, hogy a felmelegedést 2 °C alatt tudjuk 
tartani (már most csaknem 1 °C-kal haladja meg 
a 70 évvel ezelőttit), évente legalább 2–2,5%-
kal kellene csökkentenünk az egész Földre vo-
natkoztatott szén-dioxid kibocsátást. 

Az üvegházhatás úgy jön létre, hogy a Nap-
ból érkező sugarak egy részét a földfelszín 
visszaveri, és amikor ez nekiütközik a szén-di-
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oxid–víz zónának, akkor nem tud kisugározni 
a sztratoszférába, hanem visszajut a Földre és 
ott túlmelegedést okoz. 

Egy hold erdő évente 2,5 tonna szén-dioxi-
dot hasznosít (ha nem vágják ki…). Az erdőirtá-
sok következményeit már most is észleljük. Az 
Északi-sark jégpáncéljának a területe 1979-től 
2007-ig a kétharmadára csökkent. A tengerszint 
(műholdas mérés szerint) évente 3 mm-rel nő. A 
tengervizek savasodnak (a szén szénsavvá ala-
kul), pH-juk már most 0,1-del csökkent. Reális 
veszély a Golf-áramlat megváltozása, esetleg 
teljes megszűnése, ami Európa időjárását a je-
lenleginél is szélsőségesebbé teheti. A felme-
legedés súlyosbítja a levegőszennyezést, nő a 
talajközeli ózon- és szállópor-koncentráció. 

Takács professzor néhány módszert is java-
sol a levegő szén-dioxid tartalmának vitatha-
tatlanul szükséges csökkentésére. Ilyen pél-

dául az égési gázok szén-dioxid tartalmának 
szűrése (majd cseppfolyósítása és tengervíz 
alá vezetése), vagy geológiai tárolása (mély po-
rózus kőzetekben), vagy kőszénből kivonni a 
szenet és tiszta hidrogént előállítani, ami fűtő-
anyagként használható. Természetesen mind-
ehhez társuljon a tervszerű erdőgazdálkodás. 

Amit 2015-ben Közép- és Kelet-Európára vo-
natkozóan megjósolt, az mára bekövetkezett. 
Emelkedett a hőhullámok és a hőségnapok szá-
ma, és ilyenkor nagymértékben nőtt a halálozás, 
főként a nagyvárosokban. Megállapítja, hogy „a 
megoldás egyetlen útja a szén-dioxid emisszió 
csökkentése és/vagy a szén-dioxid levegőből 
való kivonása”. Ezzel nem lehet vitába szállni.

2016-ban Petrányi Győző immunológus, aka-
démikus a klímaváltozás fertőző betegségekre 
gyakorolt várható hatásait fejtegette. Vélemé-
nye szerint – az egyre gyakoribbá váló hőhul-
lámok és a fokozódó UV-B sugárzás mellett – a 
legnagyobb veszélyt a mediterrán és trópusi 
zóna északi irányban történő eltolódása jelen-
ti. Ennek következtében ugyanis a mi éghajlati 
övezetünkben olyan vektor élőlények jelennek 
meg, amelyek eddig ritkák vagy ismeretlenek 
voltak Magyarországon. Így például elszaporo-
dik a kullancs, amely legalább nyolcféle beteg-
séget tud kiváltani. Ezek közül az encephalitist 
és a Lyme-kórt külön is kiemeli. Hangsúlyozza, 
hogy az encephalitis ellen már rendelkezünk 
aktív immunizálással, védőoltással. Új szúnyog 
a lepkeszúnyog, amely leishmaniasist (lázzal, 
hasmenéssel, fekélyekkel járó betegséget) ter-
jeszt. A már régóta honos csípőszúnyog 2018 
óta a nyugat-nílusi lázat hozta be hazánkba is. 
Megjelent a tigrisszúnyog is. Ez az influenzához 
hasonló tüneteket okozó Chikungunya-lázat 
terjeszti. A maláriát okozó kórokozót is szú-
nyog (az Anopheles maculipennis) hordozza (ez 
nálunk még nem szaporodott el). A hantavírus 
hordozói és terjesztői kis rágcsálók, melyek a 
meleg teleket átvészelik, elszaporodnak. 

Petrányi professzor szomorúan állapítja meg, 
hogy „az emberiség a gazdaság, a pénz, a fo-
gyasztói társadalom erőltetése és a profitszer-
zés miatt csak tovább rontja a környezetünk 
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változásának rossz irányú módosulását”. Nem 
csupán megállapítja a bajt, hanem javaslatokat 
is tesz a helyzet elviselhetőbbé tételére. Ilyen 
például, hogy népegészségügyi figyelmezteté-
seket kell kiadni a hőhullámok bekövetkeztére, 
annak káros hatásait mérsékelni kell megfele-
lő várostervezéssel, árnyékolással, a szellőzés 
kiépítésével, a hűtési technika fejlesztésével. 
Nagyon fontos, főleg nagy árvizek után az ivó-
vizek fertőtlenítése, ami állami feladat. Irtani 
kell a vektorokat (szúnyogok, kullancsok, rág-
csálók). Hőhullámok esetén figyelni kell arra, 
hogy ne romoljanak meg az élelmiszerek. Fej-
leszteni kell az egészségügyi ellátást, minél 
több védőoltást kell kidolgozni. A védőoltás 
különösen fontos „a szegények, a lakás nélküli-
ek vagy rossz körülmények között élők, idősek, 
betegek és állapotosak” számára. Beszélni kell 
a környezetünkben a bekövetkező változások 
veszélyeiről, és lehetőleg kerülni kell a kóroko-
zót hordozó állatokkal való érintkezést24.

Radics Judit a klímaváltozás (főként a hőség) 
hatását pszichiátriai gyógyszereket szedő be-
tegeken külön vizsgálta25. „Magasabb hőmér-
séklet esetén az emberek hajlamosabbak indu-
latossá válni”. A hőhullámok, különösen nagy-
városokban akut hatást gyakorolnak az emberi 
szervezetre. A hőártalom a megemelkedett 
külső hőmérséklet és a szervezet hőleadásának 
az egyensúlyvesztéséből adódik. Ha megemel-
kedik a testhőmérséklet, a bőrerek kitágulnak 
és részben sugárzásos hőleadás, részben izza-
dás útján csökken vissza a testhő a normálisra. 

Vannak olyan gyógyszerek (pl. antipszicho-
tikumok, antidepresszánsok, anxiolitikumok 
és antikolinerg készítmények), amelyek a hő-
központra hatva ezt a szabályozást sérthetik. 
Antikolinerg és antihisztamin hatású szerek 
és a diuretikumok csökkentik az értágulást és 
az izzadást, fokozzák a folyadékveszteséget. 
Gyógyszer indukálta hipertermia alakulhat ki 
szimpatomimetikus gyógyszer szedésétől is.

2017-ben az Orvosi Hetilapban a Semmel-
weis Egyetem Érsebészeti Klinikájának munka-
társai nagyon gondolatébresztő cikket közöl-
tek26. A címében ugyan egy orvostörténeti visz-

szaemlékezésnek tűnt, a valóságban azonban 
a klímaváltozás elleni harc elkötelezett híveit 
ismerhettük meg belőle. Szerzői megállapítot-
ták, hogy a klímaváltozás több milliárd embert 
tesz ki negatív egészségügyi hatásnak, és azt is 
leszögezik, hogy „a globális klímaváltozás ne-
gatív hatásai ellen való harcban az egészség-
ügyi szakembereknek kell élen járniuk”.

Páldy és munkatársai 2018-ban azt írták le, 
hogy az általános felmelegedés egyik káros 
következménye a gyomnövények elterjedése 
és elszaporodása27. Hazánkban a legkellemet-
lenebb ezek közül a parlagfű. Kanadában már 
60 ezer évesnél idősebb kőzetmintákban is 
találtak Ambrosia pollent, Európába csak a 19. 
század második felében érkezett kereskedelmi 
hajók rakományával. Elsőként Hollandiában 
mutatták ki 1860-ban. Napjainkra Közép-Euró-
pában már nagyon elszaporodott, és a növek-
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vő légköri szén-dioxid szint kedvező hatással 
van az egyes növények növekedésére és pol-
len termelésére. Ugyanez a munkacsoport ha-
sonló következtetésre jutott már egy 2012-ben 
megjelent közleményben is14.

A 12. Nemzeti Közszolgálati Egyetemi kon-
ferencián két fontos, éghajlatváltozással fog-
lalkozó előadás hangzott el, melyek összefog-
lalója a Népegészségügy című folyóiratban is 
megjelent. Páldy Anna munkacsoportja arról 
számolt be, hogy a Copernicus Program segít-
ségével megjósolható a hő- és fagyhullámok 
többlethalálozása, a vektorok által terjesztett 
betegségek alakulása, valamint a leggyakoribb 
allergizáló növények várható pollenterhelése28.

Antal Z. László pedig azt a fontos hírt közöl-
te, hogy a 2013-14-es tanév második félévében 
megkezdődött az „Éghajlatváltozás és egész-
ség” tantárgy oktatása a Semmelweis Egyetem 

Magatartástudományi Intézetének szervezé-
sében, és azóta minden félévben felvehetik 
ezt a tárgyat a hallgatók29.

Csima és munkatársai (Semmelweis Egye-
tem, Epidemiológiai Tanszék) az eddigi ada-
tok alapján megállapították, hogy 2018-ig az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentős 
csökkenés nem történt, ezért Európában is 
várható a hőmérséklet emelkedése30. Az előre-
jelzések szerint 2030–2040-ig 1,5 °C-kal, 2080–
2100 között legalább 1,7 °C-kal melegebb lesz 
a jelenleginél. Ennek egyik következménye a 
fertőző betegségeket terjesztő vektorok elsza-
porodása és új (eddig zömmel a trópusokon 
előforduló) betegségek megjelenése lesz. Jó 
példa erre a Culex szúnyogok által terjesztett 
nyugat-nílusi láz. Európában 2017-ben 200 
esetet észleltek, ebből 25 végződött halállal, 
2018-ban viszont már 1500 eset volt, és 200-
an haltak meg. Ugyanígy a kullancsok és a 
kistestű rágcsálók is szaporodni fognak, mert 
átvészelik az enyhe telet. Ennek az lesz a kö-
vetkezménye, hogy még több lesz a kullancs-
encephalitis, a Lyme-kór, újra megjelenhet a 
pestis, és a mostaninál sokkal gyakoribb lesz a 
veseszindrómával járó haemorrhagiás láz. 

A felmelegedés miatt valószínűleg keve-
sebb lesz az influenzás beteg, viszont a kontakt 
úton, emberről emberre vagy vektorok útján 
terjedő fertőző betegségek gyakorisága nőni 
fog. A betegellátóknak fel kell készülni az eddig 
ismeretlen betegségek ellátására és a jelenlegi-
nél sokkal nagyobb betegszámra. Ennek elen-
gedhetetlen feltétele a képzés (a lakosságé is) 
és a rendelkezésre álló infrastruktúra bővítése30.

Páldy és munkatársai 2018-ban nagyon ala-
pos összefoglalót írtak a klímaváltozás egész-
ségünkre és a hazai egészségügyre gyakorolt 
hatásairól31. Ebből kiderült, hogy jelenleg a 
Kárpát-medencében az extrém hőmérsékleti 
események jelentik a legfontosabb egészségi 
kockázatot. A hőhullámos napok alatt a napi 
halálozás országos átlagban kb. 15%-kal emel-
kedett. Legnagyobb mértékben (20%-kal) Bu-
dapesten és Veszprém megyében. 2013-ban a 
három hőhullám többlethalálozása 1140 eset 
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volt, 2015-ben az öt hőhullám többlethalálozá-
sa 1740 eset, 2016-ban egy hőhullám többlet-
halálozása 370 eset, 2017-ben pedig a három 
hőhullám 620 fős többlethalálozással járt. A 
tartósan magas hőmérséklet főként a szív-ér-
rendszeri és az idült légzőszervi betegeket, a 
vesebetegeket, a cukorbetegeket, a mentá-
lis betegségben szenvedőket és a terheseket 
veszélyezteti. Különösen nagy a kockázat az 
újszülötteknél, főleg a fejlődő országokban. 
A kezelés során elsődleges a test hűtése, vala-
mint a folyadék- és elektrolitpótlás. A kiszára-
dás fokozza a vér viszkozitását, ami trombózis 
képződéshez vezethet.

A felmelegedés a vektorok által közvetített 
betegségeket is gyakoribbá teszi. 2015 óta az 
ázsiai tigrisszúnyog is előfordul nálunk is, ami 
többek között a Chikungunya-lázat terjeszti. A 
lepkeszúnyogok a leishmaniasis legfőbb ter-
jesztői. Kutyák számára már van védőoltás el-
lene, de embereknek még nincs. A rágcsálók 
által terjeszett hantavírus-fertőzések számának 
emelkedése is várható. Az egyiptomi szúnyog 
Afrika és Dél-Amerika után már Dél-Európában 
is megjelent. Ez terjeszti a zika-vírus fertőzést, a 
sárgalázat és a dengue-lázat. A salmonellosis is 
gyakrabban fordul elő meleg időben. Az eső-
zések után megmaradó természetes vizekben 
a Giardia lamblia és a Cryptospora fog elszapo-
rodni. A klímaváltozás hatására új allergén nö-
vények telepedhetnek meg hazánkban, a már 
meglévők (pl. parlagfű) szezonja meghosszab-
bodik és még a mostaninál is több pollen kerül 
a levegőbe.

2014-ben szervezett először klíma és egész-
ség világkongresszust a WHO. A fokozódó ur-
banizáció, a népesség öregedése és a növekvő 
egészségügyi költségek csaknem megoldha-
tatlan terhet rónak az egészségügyre. A szeny-
nyezés és a hulladék mennyiségének csökken-
tése, valamint a források hatékony felhasználá-
sa a járható út. 

Az egészségügy sok embert foglalkoztat, 
sok energiát használ fel, és sok szén-dioxidot 
bocsát a légkörbe. Cél a megújuló energia-
források használata. Környezetvédelmi szem-

pontból két fontos feladata van az egészség-
ügyi intézményeknek: az egyik a kibocsátások 
csökkentése, a másik a belsőtéri környezet 
megfelelő minőségének biztosítása. Egy 2008-
as vizsgálatban igazolták, hogy a hőhullámok 
alatt háromszor magasabb volt a halálozás a 
kórházakban, mint otthon31.

Csépe és munkatársai (Semmelweis Egye-
tem, Népegészségtani Intézet) elsősorban a 
hőhullámok és a fertőző betegégek várható 
hatásairól írtak 2019-ben2. Ők is leszögezték, 
hogy a klímaváltozás az egészségünkre di-
rekt (többnyire extrém időjárási helyzeteken 
keresztül) és indirekt módon (a környezetünk 
tartós, számunkra kedvezőtlen megváltoztatá-
sával) hat. Mindez nem csupán pszichés prob-
lémákat, hanem betegségeket is okoz. Meglátá-
suk szerint „az életkörülmények rosszabbodása, 
az egyenlőtlenségek növekedése társadalmi 
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feszültségeket, konfliktusokat okoz és a „kirob-
banó konfliktusok miatt a jelenleg is jelentős 
migrációs folyamatok felerősödhetnek”.

A hőmérséklet hirtelen emelkedése foko-
zott szimpatikus aktivitást vált ki, a kiszáradás 
megváltoztatja a vér viszkozitását, ami trombó-
zis kialakulásához vezethet. A hőhullámokkal 
szemben a legsérülékenyebbek a gyermekek, 
a várandós nők, az idősek, valamint a krónikus 
szervi vagy mentális betegségben szenvedők. 

Hőhullámok idején megnő a hipertóniás bete-
gek halálozása. A cukorbetegek is gyakrabban 
kerülnek kórházba és megnő a mortalitásuk. 
Az idősek hőszabályozó képessége csökkent 
mértékű. Az újszülöttek hőregulációs képes-
sége nem megfelelő, folyadék igényük pedig 
fokozott. A napi halálozás az intenzitástól és 
időtartamtól függően 10–50%-kal emelkedhet. 
Budapesten 25 °C felett a többlethalálozás akár 
a 15%-ot is meghaladhatja. A légszennyezés 
egyrészt az erdőtüzekből (2019 tavaszán ha-
zánkban 2000 erdő- és bozóttüzet jelentettek), 
másrészt a nyári szmog képződésből ered. A 
megemelkedett ózon- és szállópor-koncentrá-
ció növeli a napi halálozás kockázatát. 

A klímaváltozás következtében megnövek-
vő ultraibolya sugárzásnak közvetlen egész-
ségkárosító hatása van (pl. melanomák, egyéb 
bőrdaganatok, szürkehályog). Az állóvizekben 
megnő a bélfertőzést okozó baktériumok szá-
ma, több lesz a Giardia fertőzés és a cryptospo-
riosis. Az árvizek útján az ivóvíz is szennyeződ-
het2. 1 °C emelkedéssel a Salmonella fertőzé-
sek száma 4,5%-kal nő32. A klímaváltozás a vér-
szívó ízeltlábúak számára kedvezőbbé teszi az 
éghajlatot. Az enyhébb telek miatt a szúnyog-
lárvák és a kifejlett egyedek kisebb hányada 
pusztul el. 2018-ban hazánkban 215 nyugat-
nílusi láz megbetegedés volt. A kullancsok a 
Lyme-kór és az agyvelőgyulladás mellett a tu-
laraemiát is terjesztik. A rágcsálók által terjesz-
tett hantavírus sem ismeretlen, 2017-ben 16 
betegből egy meghalt. 

A melegebb idő miatt megnő az allergizáló 
növények pollenszezonjának hossza, és olyan új 
allergizáló növények is megjelenhetnek, ame-
lyek eddig csak tőlünk délebbre tudtak megél-
ni. Az egészségügyre nehezedő terhek növe-
kedése várható. 

Cél, hogy „az egészségügyi intézmények 
úgy végezzék a gyógyító munkájukat, hogy az 
minél kevésbé járuljon hozzá a Föld ökológiai 
állapotának romlásához”. Megállapítják, hogy „a 
szegényebb közösségek különösen sebezhető-
ek” és a „nagy társadalmi különbségek a klíma-
változás hatására tovább mélyülhetnek”31. 
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talányos címet már az elején feloldva, 
az atípusos pneumóniákról lesz szó, 
amelyek viszonylag ritkán fordulnak 

elő, a közösségben szerzett pneumóniák (com-
munity-acquired pneumonia, rövidítve: CAP) 
kb. 15 %-át képezik, és felismerésük is gyakran 
gondot jelent a gyakorló orvos számára. 

A kórkép elnevezése csaknem 100 éves, 
ugyanis az 1920-as évektől használták az „atí-
pusos kórokozók okozta pneumónia” vagy 

a „pneumóniás betegek, akik atípusos tüne-
teket mutatnak” megjelöléseket. A mikrobi-
ológia fejlődésével már akkor atípusosnak 
tekintettek minden olyan patogént, amelyek 
nem bakteriális természetűek és pneumóniát 
okoznak, ezek a Mycoplasma, a Chlamydophila, 
a Legionella, a Coxiella, a Francisella tularensis, 
a gombák és a vírusok. A későbbiekben a ter-
minológia hat kórokozóra szűkült le, amelyek 
esetében a pneumóniát extrapulmonális meg-
betegedések kísérhetik és a ß-laktám kezelés 
hatástalan1. Ezek, a leggyakrabban előforduló 
Mycoplasma pneumoniae mellett, a Chlamydia 
pneumoniae, a Legionella pneumophila, va-
lamint három zoonózis, a psittacosist okozó 
Chlamydia psittaci, a Q-láz kialakulásáért fele-
lős Coxiella burnetii és a tularaemia (nyúlpestis) 
kórokozója, a Francisella tularensis. 

A kórházi kezelést igénylő atípusos pneu-
móniák gyakoriságát világméretű vizsgálatok-
kal határozták meg. 2015-ben 6 kontinens 54 
országára kiterjedő felmérés a legtöbb meg-
betegedést Kínában és Európában igazolta, 
ahol az atípusos kórokozók gyakorisága a kö-
vetkezőképpen alakult: M. pneumoniae 10,3%, 
C. pneumoniae 3,5% és L. pneumophila 2,5%2. 
Egy Kínában, nagy populáción végzett hason-
ló vizsgálat e három patogén vonatkozásában 
a fentieknél nagyobb gyakoriságot mutatott3. 
Több mint 2000, pneumónia miatt kórházban 

RITKA KÓRKÉPEK 
nehéz diagnózissal
Dr. Nagy Béla
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet
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kezelt gyermekeken végzett felmérés 2012-
ben az Egyesült Államokban (EPIC Study) a 
M. pneumoniae növekvő kóroki szerepét bi-
zonyította, ami a serdülőkorban a 25%-ot is 
meghaladta4. Ezzel párhuzamosan a CAP ko-
rábban leggyakoribb kórokozójának tekintett 
Streptococcus pneumoniae okozta pneumóni-
ák előfordulása már alig 4%-nak adódott. Az 
adatok értékelésénél figyelembe kell venni az 
utóbbi két évtized e téren tapasztalt kedvező 
tendenciáit is, nevezetesen a gyermekpopu-
láció világméretű, kb. 10%-os növekedését, 
valamint a CAP gyakoriságának 25%-os, a kór-
házi ellátás szükségességének 15–65%-os és a 
pneumóniák okozta halálozás 50%-os csökke-
nését5. A javulás nemcsak az iparilag fejlett or-
szágokban volt tapasztalható, hanem a gyen-
gén és a közepesen fejlett országokban is, bár 
kisebb mértékben. 

 Az atípusos kórokozók különleges tulaj-
donságokkal rendelkeznek. A M. pneumoniae a 
legkisebb, sejten kívüli szaporodásra képes pa-
togén, amelynek sejtfala nincs, csak emberben 
szaporodik és viszonylag kis genomjának követ-
keztében metabolikus aktivitása korlátozott. Az 
elektronmikroszkópos felvételen lándzsa alakú 
fehérjenyúlványai a légúti hám csillói közé jut-
va, toxikus hatásuk révén elpusztítják a hám-
sejtet. A C. pneumoniae típusos intracelluláris 
kórokozó, a fertőzött hámsejt energiáit hasz-
nosítja, és az immunvédelmet kikerülve 48–72 
óra alatt elpusztítja gazdasejtet vagy perzisztál 
a szervezetben. A C. psittaci a fentebb említett 
Chlamydia-sajátosságokon túlmenően nem-
csak az ember, hanem a madarak légúti hám-
sejtjeiben is szaporodik és rendkívül ellenálló. A 
Coxiella burnetii ugyancsak sejtparazita. Rendkí-
vül fertőző, 1–5 patogén is elegendő egy szepti-
kus kórállapot kifejlődéséhez. (Az 1960-as évek 
végén biológiai fegyver készítéséhez is használ-
ták az Egyesült Államokban.) A fagocita sejtek 
lizoszómáiba kerülve nemhogy nem pusztul el, 
hanem ott szaporodik, és órák múlva hatalmas 
tömegekben szabadul ki a környezetbe6. 

Az előzőekhez hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező L. pneumophila élettere a víz, így 

megtalálható a vízvezetékekben, a meleg vi-
zes fürdőkben, a klímaberendezésekben, a pá-
rásító készülékekben, a zuhanyzókban, a szö-
kőkutakban. Halálos veszélyt jelenthet az új-
szülöttre vízben szüléskor. Virulencia faktorok 
és biofilm képzésére is képes a populációsű-

Legionella pneumophila

Chlamydia pneumoniae
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rűséggel korreláló gén-expresszió, a quorum 
sensing révén7. Az atípusos kórokozók okozta 
pneumóniák klinikai jellemzőit az 1. táblázat 
foglalja össze.

A változó hosszúságú, többnyire alattomos 
kezdet minden kórokozó esetében jellemző. 
A kezdeti tünetek több vonatkozásban az inf-
luenzára emlékeztetnek. A fellépő pneumó-
nia változó súlyosságú és szegényes fizikális 
eltéréssel jár, de néhány százalékban súlyos, 
életveszélyes állapot alakul ki. Köpet nincs 
vagy minimális. A laboratóriumi vizsgálatok 
eredményei a kórismézést kevésbé segítik. A 
fehérvérsejtszám gyakran normális. A diag-
nózis szempontjából a legfontosabb a komp-
likációk, az extrapulmonális megbetegedések 
fellépése: a parenchymás szervek, az ízületek, 
a csontvelő, a központi idegrendszer gyulladá-
sos betegségei és az immunhiányos állapot. A 
felnőttek halálozási adatai meglehetősen ma-

gasak. Általánosan elfogadott irányelv, hogy a 
pneumóniák kóroki diagnózisa radiológiailag 
nem lehetséges, de néhány sajátosság segít-
heti az atípusos pneumóniák felismerését: a 
beszűrődés a hilus közelében kezdődik, főleg 
az alsó lebenyeket érinti, de bárhol előfor-
dulhat, legyezőszerűen terjed a periféria felé, 
gyakran megelőzi a fizikális jeleket és mellhár-
tya izzadmány csak 10–20%-ban lép fel szö-
vődményként8. 

A kórelőzmény és a kórlefolyás sokszor jel-
legtelen tüneteinek komplex értékelése rend-
kívül fontos az atípusos pneumóniák gyors 
felismeréséhez. Ez azért is nagy jelentőségű, 
mert a kóroki diagnózis vizsgálati lehetőségei 
korlátozottak, vagy csak későn adnak megbíz-
ható eredményt. Kivételt csak a L. pneumophila 
jelenthet, amelynél az 1-es szerotípus antigén-
je a vizeletben már a betegség második napjá-
tól gyorsteszt segítségével egyszerűen és nagy 

Diagnosztikus 
jellemzők

Mycoplasma 
pneumoniae 

Chlamydia  
pneumoniae

Chlamydia 
psittaci

Coxiella 
burnetii

Legionella 
pneumophila

Fertőzés 
(csepp/por)

zárt közösségekben 
egész évben

zárt közösségekben zoonosis:  
fertőzött madarak  

toll-, ürülék- és  
porbelégzés

zoonosis:  
házi állatok, kullancs 

porbelégzés  
tejtermékek

vizes környezet 
emberről emberre 

nem terjed

Kezdet 
(inkubáció)

alattomos kezdet 
1 hetes lappangás

több hetes inkubáció 
hónapokig tartó 

köhögés

1-2 hetes lappangás 3 hetes inkubáció 2–10 napos inkubáció

Tünetek fej- és izomfájdalom  
gyengeség 

száraz köhögés

fej- és torokfájás 
hőemelkedés 
enyhe tünetek 

fiatal csecsemőkben 
láztalanul

elhúzódó köhögés 
2-3 hetes magas láz 

fej- és végtagfájdalom

akut Q-láz: 
magas láz, kifejezett 
fej- és izomfájdalom 

60% enyhe, tünetsze-
gény fertőzés 

Pontiac-láz:  
influenzaszerű  

betegség,  
magas láz, köhögés 
pneumónia nélkül

Pneumónia a fertőzöttek  
3-10%-ában

kevéssé intenzív  
beszűrődés

szegényes fizikális 
eltérés

változó súlyosságú 
pneumónia

legionárius betegség: 
súlyos pneumónia

Kórlefolyás rendszerint enyhe 
spontán gyógyuló

rendszerint enyhe 
spontán gyógyuló

fehérvérsejtszám 
enyhe emelkedése

fáradtság, rossz  
közérzet hónapokig

változó súlyosságú 
pneumónia

Komplikációk 
(tüdőn kívüli)

erythema multiforme 
erythema nodosum 
asepticus meningitis 

Guillain-Barré szindróma  
arthritis 

hemolitikus anaemia

asztma 
myocarditis 

arthritis 
encephalitis

meningitis 
encephalitis 

toxikus máj- vagy  
szívizom-károsodás  

(idős kor, gyenge im-
munrendszer esetén)

endocarditis 
hepatitis  

osteomyelitis

hasmenés 
hányás 

máj-, tüdő-,  
vesebetegség  

(idős kor, dohányzás, 
immunhiány esetén)

Halálozás (felnőtt) 1-2% 9% 20% 1–18% 5–30%

1. táblázat: Az atípusos kórokozók okozta pneumóniák klinikai jellemzői
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biztonsággal kimutatható9. A többiek eseté-
ben a PCR a leghasznosabb és nagy pontos-
ságú vizsgálati lehetőség10. A „klasszikus” mik-
robiológiai és szerológiai vizsgálatok, mint az 
ELISA, a komplementkötési reakció és a direkt 
immunfluoreszcens módszer alkalmazása szö-
vettenyészetben csak a betegség 10–14. napja 
után vagy csak még később, a vizsgálat ismét-
lése esetén adhat pozitív eredményt. 

Az atípusos pneumóniák kezelésében a 
makrolid antibiotikumok régóta eredménye-
sen használhatók. A közösségben szerzett 
pneumóniák empirikus antibiotikum kezelési 
javaslata gyermekeknek a területi ellátásban je-
lenleg sem változott: amoxicillin + klavulánsav 
+ azithromycin 10 mg/kg az 1. napon, majd 5 
mg/kg/nap még 4 napig11. A felnőttek terá-
piás javaslata ettől alig különbözött: amoxi-
cillin + klavulánsav + erythromycin vagy do-
xycyclin vagy az ún. légúti fluorokinolonok 
(levofloxacin, moxifloxacin). Az utóbbi évti-
zedben azonban az atípusos patogének kö-
zött leggyakrabban előforduló M. pneumoniae 
makrolid rezisztenciája egyre fokozódott, ami 
minden életkorban megfigyelhető12. Az anti-
biotikumokkal szembeni ellenállóképesség ki-
alakulását a kórokozó perzisztálása is elősegíti. 
Az utóbbi években sikerült meghatározni a 
makrolid rezisztencia hátterében álló gene-
tikai mutációt (23S rRNA A2063G) is. Jelenleg 
intenzíven vizsgálják, hogy a makrolid rezisz-
tens kórokozók súlyosabb lefolyású pneu-
móniát okoznak-e. A MIC értékek figyelembe 
vételével jelentős hatásossági különbségek ál-
lapíthatók meg a makrolid antibiotikumok kö-
zött. Ennek alapján a hatásintenzitási sorrend: 
erythromycin, azithromycin, clarithromycin, ro-
xithromycin13. A gyermekkorban még csak elő-
zetes engedéllyel adható kinolonok hatáserős-
sége azonban messze meghaladja a makroli-
dokét. Ezért felnőtteknek a levofloxacin 500 
mg/nap 7–14 napig, immunhiányos állapotban 
21 napig javasolt. A leggyorsabb progressziót 
mutató atípusos pneumóniákban (pl. legioná-
rius betegség) a kezelést a pneumóniás tüne-
tek 2-3. napján meg kell kezdeni14. 
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FŰALLERGIA – MÁSKÉPP
„A Cannabis sativa egy különleges gyomnövény, de ugyan-
olyan allergiás reakciókat képes kiváltani, mint bármely más 
pollentermelő társa” – mondta William Silvers, a University 
of Colorado School of Medicine kutatója. Silvers munkacso-
portja a rekreációs céllal használt marihuána Colorado ál-
lamban történt legalizációja óta egyre több olyan beteggel 
találkozik, akinél a C. sativa vált ki allergiás tüneteket1. Ennek 
oka az egyre gyakoribb direkt expozíció lehet. Az allergiára 
hajlamos egyéneknél az expozíció fokozhatja a klasszikus 
légúti allergiás tüneteket, az allergiás náthát és az asztmát. 
Allergiás reakciót válthat ki a marihuánás cigaretta elszívása, 
a növény megérintése, sőt, akár az ültetvény szelleztetőjéből 
kijövő levegő belélegzése is. Minél gyakoribb a C. sativa ex-
pozíció, annál súlyosabbak a tünetek, de az expozíció mód-
ja is lényeges tényező. Az anyag elszívása cigarettában a 
szokásos légúti allergiás tüneteket válthatja ki, a kender 
magjának elfogyasztása valamilyen ételbe keverve akár 
anafilaxiás reakciót is provokálhat, egy ültetvényen vagy a 
termék csomagolásakor végzett rendszeres kétkezi munka 
pedig dermatitist vagy kontakt urticariát okozhat. 
A kongresszuson több előadó foglalkozott volna a C. sativa 
egészségügyi előnyeivel és kockázataival, és itt tartották vol-
na meg az AAAAI Kannabisz Munkacsoport alakuló ülését is. 
A C. sativa felhasználásával készült ételek fogyasztásakor 
gyakran történik túladagolás, mert a pontos dozírozás ne-
hezen állítható be. „Eltart egy óráig vagy még tovább, mire 
érződik valami hatás, aztán meg már sokkal nehezebben 
kontrollálható, mint ha egyszerűen csak tekertek volna egy 
jointot” – magyarázza William Silvers.
Egy 2018-ban megjelent esetismertetésben beszámoltak 
arról a 24 éves, rendszeresen marihuánát szívó férfiról, aki-
nél anafilaxia alakult ki életének első kendermag fogyasztá-
sa után2. A férfi a reggeli joghurtjába tett kendermagokat, 
majd miután evett ebből néhány kanállal, szájviszketés, 

z American Academy of Allergy, Asthma 
& Immunology (AAAAI) 2020. március 
13-16. között Philadelphiában, a Pennsyl-

vania Convention Centerben rendezte volna meg 
éves kongresszusát, melyen az allergiás betegeket 
kezelő gyakorló allergológusok, elméleti kutatók, 
allergológiát tanuló rezidensek, továbbá házior-
vosok és szakdolgozók vettek volna részt, ha az 
egész rendezvényt – a nyitónap előtt egy héttel 
– a koronavírus-járvány miatt le nem mondják. 
Az AAAAI, vagy a szakmában elterjedt nevén az 
„Akadémia” több mint 7000 allergológus szakor-
vost és szakdolgozót tömörítő szervezet, melynek 
működése – hasonlóan a párhuzamosan működő 
„College”-hoz (American College of Allergy, Asthma 
& Immunology) – az Egyesült Államok egész te-
rületét lefedi. Az AAAAI kongresszus fő témája az 
allergiás kórképekben alkalmazott biológiai terápia 
lett volna, és a résztvevők megismerkedhettek volna 
a molekuláris allergológia új módszereivel, a be-
tegségek endotípusaival, valamint a genomika, a 
proteomika és a metabolomika új eredményeivel. A 
gondolatébresztő előadások, plenáris szimpóziumok 
és esetbemutatások között mindenki megtalálhatta 
volna a képzettségéhez leginkább illőt, legyen szó 
orvosról, szakdolgozóról vagy alapkutatóról. Mivel a 
kongresszust az utolsó pillanatban mondták le, és ad-
digra minden nyomtatott és online anyag elkészült, 
ezeket a szervezők a regisztrált résztvevők számára 
elérhetővé tették. Ebből választottunk ki három iz-
galmas, nagyon aktuális témát.
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az ajkak és a szem körüli szövetek duzzanata, nehezített 
légzés és vérnyomásesés jelentkezett, amire antihisztamin 
tablettát vett be, de az nem segített. Ezután a sürgősségi 
osztályra ment, ahol im. epinefrinnel rendezték az állapo-
tát. A beteg az anafilaxiás epizód után továbbra is panasz-
mentesen füvezett és evett kendermag nélküli joghurtot. 
A kórelőzményében szerepelt a csonthéjas gyümölcsökkel, 
a diófélékkel, a rákfélékkel és az aeroallergénekkel szem-
ben fennálló allergia. A betegnél korábban a C. sativa leve-
leivel és virágával történt érintkezés után a felső végtago-
kon urticaria alakult ki, de semmilyen reakció nem lépett 
fel akkor, amikor füves cigit szívott. Az eset jól illusztrálja, 
mennyire fontos az expozíció módja. Eddig csak néhány 
kendermag-anafilaxia esetről számoltak be, de a széleskö-
rű legalizáció okán az allergológusoknak ezentúl gondolni-
uk kell a diófélék–rákfélék–kendermag keresztreakcióra is. 
Az manapság már széles körben ismert, hogy a parlagfűre 
allergiás embereknél sárgadinnye és más dinnyefélék fo-
gyasztása után allergiás reakció alakulhat ki, de ugyanígy 
közös antigén, keresztreagáló fehérje van a C. sativa pol-
lenben és bizonyos növényekben, pl. a paradicsomban, az 
őszibarackban és a mogyoróban. Ezekben az esetekben 
a pollen–étel keresztreaktivitást egy nemspecifikus lipid-
transzfer protein, a Can s 3 okozza3.

A C. sativa okozta allergiákról 2017-ben írt összefoglaló 
közleményben rámutatnak arra, hogy eddig csak nagyon 
kevés esetismertetés született az IgE-dependens allergiás 
reakciókról, aminek oka lehetett az allergén illegális státu-
sza4. Amióta az Egyesült Államok több államában is lega-
lizálták a rekreációs fogyasztást, nyilvánvalóvá vált, hogy 
a C. sativa komoly allergén. Nebraska államban ma már a 
teljes pollenszám 36%-át (!) a C. sativa pollen adja. 
IgE-mediálta kannabisz-allergia esetén az érintettek szen-
zitizálódnak a C. sativa nemspecifikus lipid-transzfer prote-
injére (Can s 3) is3. A Can s 3 homológjai több gyümölcsben 
és zöldségben is kimutathatók, ami magyarázhatja a 
kannabisz-allergiás betegeknél megfigyelt ételallergiákat.
Megnehezíti a téma kutatását, hogy a kannabisz használa-
ta az Egyesült Államokban szövetségi szinten nem enge-
délyezett, csak az államok egy részében. Ugyanígy nehéz 
a diagnosztika és a terápia is, és mivel senki nem akar 
bajba keveredni, az egyetlen (hivatalos) terápiás tanács a 
kiváltó ok kerülése lehet. Egészen más a helyzet Kanadá-
ban, ahol az ország egész területén legális a marihuána 
orvosi és rekreációs használata egyaránt, és egyre több 
kutatási program indul. Amikor 2015-ben Colorado állam-
ban legalizálták a füvet, több amerikai orvos is elkezdett 
foglalkozni az ehhez kötődő problémákkal, a társadalmi és 
ovosi vonatkozásúakkal egyaránt, fókuszálva a legalizált 
kannabisz előnyeire és hátrányaira. A fűhasználat terjedé-
sével  egyre több beteg jelentkezett allergiás panaszokkal. 
„Az allergológusokra a jövőben komoly feladat vár, ezért 
változtatnunk kell a témához való hozzáállásunkon. Meg 
kell értenünk, mi történik a társadalomban, és elfogulat-
lanul kell meghoznunk a helyes döntéseket” – tette hozzá 
Silvers. A kannabisz egyes komponensei hörgőtágító hatá-
súak, de sok más hatásról szinte még semmit nem tudunk. 
„Az orvosi marihuánát használó betegek is függővé vál-
hatnak, de eközben azt szeretnék, ha az orvosuk az áldását 
adná arra, amit csinálnak, és nem azt a tanácsot akarják 
hallani, hogy hagyják abba” – mondja Ellen Burnham, aki 
szintén a University of Colorado kutatója5. 
Ha majd igazán beindul az üzlet, akkor komolyan oda kell 
figyelni az itt dolgozók egészségvédelmére. Akik napi gya-
korisággal ki vannak téve a növénynek, azoknak maszkra és 
védőköpenyre lenne szükségük6. Egyre több olyan követ-
kezményes hatás van, amire az elején senki nem gondolt. 
Ha a kannabisz-ipart ugyanolyan pénzügyi lobbi irányítja 
majd, mint most a dohányipart, akkor semmi nem fogja 
megvédeni a befolyásolható tömegeket attól, hogy rászok-

A Liberty Bell, az amerikai függetlenség jelképe
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tassák őket a fűre. „Sokak szerint időnként 
egy-egy joint ugyanolyan, mint néha egy-egy 
pohár bor – de közben mégsem! További 
kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pon-
tosan megismerjük kenderfajok pszichoaktív 
(cannabinol) és nem pszichoaktív (cannabidiol, 
cannabigerol) vegyületeinek a hatásait, és jó 
döntéseket hozzunk” – mondta Silvers. 

1. Lo SCR, Abbaslou M, Abbas K, Silvers W, et al. Cannabis 
hypersensitivity prevalence and presentation – A survey-
based study of an allergic adult population in a Toronto 
clinic at onset of Canadian legalization of recreational 
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allergy: looking through the fog. Allergy 2017; 72(2): 201-206.
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ÚJ ATÓPIÁS MENETELÉS
Kisgyermekeknél atópiás dermatitis esetén a 
normál bőrfelületről nyert sejtek vizsgálatá-
val előrejelezhető az ételallergénekkel és az 
aeroallergénekkel szembeni szenzitizáció – ál-
lítják a Cincinnati Children’s Hospital Medical 
Center kutatói. „A legizgalmasabb az, hogy 

REFLUX – ÚJRAGONDOLVA
Gyakrabban fordul elő recidiváló zihálás 3 éves korban azoknál a gyerme-
keknél, akiket csecsemőkorukban protonpumpa-gátlókkal vagy H2-recep-
tor antagonistákkal kezeltek – derült ki a bostoni a Massachusetts General 
Hospitalban végzett vizsgálatból1. Lacey Robinson és munkatársai elsősorban nem 
a két jelenség szoros kapcsolatán lepődtek meg, hanem azon, hogy még mindig 
milyen gyakran (a csecsemők 18%-ánál) és milyen hosszú időn keresztül (átla-
gosan 3-4 hónapon át) használnak savcsökkentő gyógyszereket csecsemőknél 
úgy, hogy ezt a gyakorlatot semmilyen evidencia nem támasztja alá. A kutatók az 
egyéves koruk előtt bronchiolitis miatt kórházban kezelt gyermekek kórlefolyását 
követték, és rögzítették a 3 éves korban előforduló recidiváló zihálás gyakoriságát. 
Vizsgálatuk eredményeit az AAAAI kongresszuson tervezték bemutatni. A vizsgált 
879 gyermek közül 159 (18%) kapott savcsökkentő gyógyszert az első életévében. 
Az így kezelteknél 3 éves korban lényegesen gyakoribb volt a zihálás, mint azok-
nál, akik csecsemőkorukban nem kaptak savcsökkentőket (43% vs. 29%). 
Egy 2018-ban végzett retrospektív vizsgálatban2 közel 800 ezer csecsemő rész-
vételével kimutatták, hogy „jelentősen emelkedett az allergiás megbetegedések 
gyakorisága azoknál, akik az első 6 élethónapban savcsökkentőket vagy antibio-
tikumokat kaptak”. Mindkét gyógyszercsoport a mikrobiomra kifejtett hatáson 
keresztül befolyásolhatja az allergiás kórképek kialakulását.
„A savcsökkentő gyógyszert gyakran csak tapasztalati alapon, homályosan körül-
írt tünetekre adják, azonban még nem áll rendelkezésre elég adat ahhoz, hogy 
kijelentsük, ne használjanak ilyen gyógyszereket csecsemőknél” – mondta Lacey 
Robinson. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia gastroesophagealis reflux 
betegségre (GERD) vonatkozó 2013-ban közzétett irányelveit valószínűleg újra kel-
lene gondolni. A 2019-ben kiadott guideline már hangsúlyozza a GERD részletes 
kivizsgálásának fontosságát, és kimondja azt is, hogy „extraesophagealis tünetek 
(pl. köhögés, zihálás, asztma) esetén csak tipikus GERD tünetek és/vagy vizsgá-
lati leletekkel alátámasztott GERD esetén adjunk H2-receptor-antagonistákat 
és protonpumpa-gátlókat”. Korábban ezeknek a „refluxos” csecsemőknek 
valószínűleg közel fele savcsökkentő gyógyszereket kapott. „Jó látni, hogy a kli-
nikusok vették az üzenetet, és most egy körültekintően megtervezett, prospektív 
kohorsz vizsgálatból vonhatjuk le ugyanazokat a következtetéseket, amiket a 
guideline már eddig is propagált” – mondta Lacey Robinson. A koraszülötteknél 
a gastroesophagealis reflux egy normál fejlődési állapot, ami legtöbbször tünet-
mentes, és rendszerint magától is megoldódik a gyermek érettebbé válásával. En-
nek vizsgálata invazív módszerekkel és a kezelése a legtöbb esetben indokolatlan. 
Érdemes megállni egy pillanatra, és tágabb összefüggéseket is átgondolkodni 
akkor, amikor egy csecsemőnek reflux miatt készülünk gyógyszert felírni. Ezek 
a készítmények az adott helyen és időben előnyös hatásúak lehetnek, azonban 
a hosszú távon jelentkező – és most már egyre egyértelműbb – előnyöket és 
hátrányokat mérlegelve, a szülővel közösen érdemes döntést hozni. Egy most 
induló vizsgálatban azt fogják figyelni, hogy milyen hatással vannak a savcsök-
kentő gyógyszerek az egészséges gyermekekre, különösen a mikrobiomjukra.
Szeretnék pontosan kideríteni, hogy mikor és hogyan változtatja meg a 
mikrobiomot a savcsökkentő kezelés, végleges-e ez a változás vagy átmeneti, 
és ha mindezt megértjük, akkor hozhatunk helyes terápiás döntéseket.

1. Robinson L. Exposure to acid suppressant medications during infancy and risk of 
recurrent wheeze by age 3 years among children with a history of severe bronchiolitis 
AAAAI 2020, Late Breaking Oral Abstract Session 2611.

2. Mitre E, Susi A, Kropp LE, et al. Association between use of acid-suppressive 
medications and antibiotics during infancy and allergic diseases in early childhood. 
JAMA Pediatr 2018; 172(6): e180315. doi:10.1001/jamapediatrics.2018.0315
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ugyanolyan fenotípusokat láttunk a betegséggel nem érin-
tett bőrterületen, mint a kóros részeken” – mondta Gurjit 
Khurana Hershey, a kutatás vezetője. „Az egészséges bőrte-
rületről vett mintából előrejelezhető, mennyire súlyos be-
tegséggel állunk szemben, és hogy mire szenzitizálódott a 
beteg” – tette hozzá Hershey. 
Ezek az adatok megváltoztathatják az allergiás betegségek 
kórfejlődésére, az ún. atópiás menetelésre vonatkozó eddigi 
alapelveket, miszerint a csecsemőkori atópiás dermatitis 
után jön az ételallergia, amit az allergiás nátha és az asztma 
követ. Az ételallergia ugyanis már a kezdetektől jelen lehet. 
A munkacsoport a Mechanisms of Progression of Atopic 
Dermatitis to Asthma in Children (MPAACH) kohorsz 400 
olyan, atópiás dermatitisben szenvedő gyermekének adatait 
elemezte, akiket még 2 éves koruk előtt válogattak be a 
vizsgálatba, és az egészséges bőrterületről vett mintáik-
ban olyan endotípusokat találtak, melyek a táplálék- és 
légúti allergénekkel történt koszenzitizációra utaltak1. A 
kutatók a transzdermális vízveszteséget, a filaggrin- és az 
alarmin-expressziót, valamint a Staphylococcus-kolonizáció 
mértékét hasonlították össze a kóros és az egészséges 
területekről vett bőrsejtekben. Azt találták, hogy azok az 
elváltozások, amik a beteg bőrterületek sejtjeit jellemzik 
–  a magas alarmin-expresszió, a filaggrin alacsony szintje 
és a magas Staphylococcus-kolonizáció – ugyanúgy meg-
figyelhetők az egészséges bőrterületek sejtjeiben is. „Ez 
az első alkalom, hogy sikerült kimutatnunk a szubklinikai 
szenzitizációt a normál bőrterületen” – mondta Hershey.
A vizsgálattal kimutatható az allergia típusa és mértéke 
is. Még nem határozták meg a küszöbértékeket, de az 
már látszik, hogy a legalacsonyabb filaggrin-expressziót 

mutató gyermekeknél táplálék-szenzitizáció van. Mind a 
400 gyermeknél elvégezték a méréseket, és azt találták, 
hogy minél kisebb a filaggrin-expresszió, annál nagyobb 
az táplálék-szenzitizáció kockázata. Fontos tényező lehet a 
koszenzitizáció is, a táplálék- és a légúti allergének együttes 
hatása. „Még nem tudjuk, hogy az egyik hogyan segít a 
másiknak abban, hogy átjusson a bőrön, de légúti allergén-
szenzitizációt önmagában nem láttunk” – mondta Hershey. 
A résztvevők átlagéletkora 2,3 év volt a vizsgálatok idő-
pontjában. „Sokuknak szemrevételezéssel tiszta volt a 

A George Washington emlékmű, előtte a Benjamin Franklin sugárút a City Hall jellegzetes tornyával
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bőre, ekcéma jelei nem látszottak, mégis alacsonyabb 
filaggrin-szintet és magasabb transzdermális vízvesztesé-
get lehetett kimutatni” – mondta Jocelyn Biagini Myers, aki 
a meg nem rendezett AAAAI kongresszuson ismertette 
volna a vizsgálatot1. 
Az eddigi eredmények alapján a munkacsoport lejjebb 
vitte MPAACH kohorszba való beválogatás korhatárát, és 
most már 4 hónapos csecsemőknél tervezik az allergia 
kialakulására irányuló vizsgálatokat. Arra a kérdésre keresik 
a választ, hogy mi az a legalacsonyabb életkor, amikor már 
előrejelezhető az allergia. A kohorszban most 570 gyermek 
van, közülük 100 gyermek 12 hónaposnál fiatalabb volt a 
beválasztáskor. A következő lépés a specifikus allergének 
vizsgálata lesz, szeretnének allergéneket azonosítani az 
egészséges bőrterületekről vett mintákban. Hamarosan 
nem atópiás dermatitises gyermekeket is bevonnak a vizs-
gálatba, ami azért lényeges, mert eddig még senki nem 
mért filaggrin-szinteket egészséges gyermekeknél.
A bőr barrierfunkciójának károsodása ételallergiával társul, 
erre utal az, hogy az igazoltan földimogyoró-allergiás gyer-
mekeknél az ekcéma egy különleges alcsoportját írták le. 
A vizsgálatban 62, 4–17 éves kor közötti gyermektől vet-
tek normál bőrmintákat. 21-nél volt atópiás dermatitis és 
ételallergia, 19-nél atópiás dermatitis volt ételallergia nél-
kül, 22-nél pedig nem volt atópiás dermatitis. Az atópiás 
dermatises és földimogyoró-allergiás gyermekeknél a S. 
aureus kolonizáció magas fokú volt, a bőr hajlamosabb volt 
a vízvesztésre, továbbá az éretlen bőrbarrierre jellemző gén-
expresszió egyértelmű kapcsolatban volt az ételallergiával. 
„Mindezeket az eltéréseket nem a betegséggel érintett 
bőrterületen találtuk, hanem a látszólag érintetlen, egész-

ségesnek látszó bőrből vett mintákban” – mondta Donald 
Leung, a vizsgálat vezetője, a denveri National Jewish 
Health Center munkatársa2. Ezek az adatok nemcsak az 
atópiás dermatitis jobb megértését segítik, hanem azt is, 
hogy azonosítsuk az ételallergia kockázatának leginkább 
kitett gyermekeket még azelőtt, hogy az erre utaló egyér-
telmű bőrtünetek megjelennének. Emellett hozzájárulnak 
ahhoz is, hogy a prevenciós stratégiákat finomhangoljuk 
annak érdekében, hogy minél kevesebb gyermek legyen 
allergiás. „Az nem meglepő, hogy a normál bőr filaggrin-
szintje alacsony, arra azonban már oda kell figyelni, hogy 
az alarmin és a Staphylococcus aureus kolonizáció szintje 
emelkedett, mert ezek jelzik, hogy a bőrben gyulladás zaj-
lik, még ha nem is látszik” – hangsúlyozta Leung. „Mindezt 
azonban józan önmérséklettel kell tennünk, mert a korán 
végzett vizsgálatok túldiagnosztizáláshoz, fals pozitív 
eredményekhez vezethetnek: a szülő feleslegesen kerüli az 
adott ételféleségeket, mi pedig gyártottunk egy allergiás 
gyereket” – tette hozzá Leung. 
Fontos, hogy azok, akiknél a bőrbarrier sérült, ne fokozzák 
tovább a bőr gyulladását. Tudatosítani kell azt is, hogy az 
ekcéma teszi ki a beteget az ételallergia kockázatának a 
bőr károsodott működése miatt, és nem az ételallergia 
okozza az ekcémát. Az allergének mindenhol megtalálha-
tók, a földimogyoró és a tojás kimutatható a háziporban, 
innen pedig a bőrre kerülhet. Az atópiás dermatitises 
beteg kerülje a szappan és a detergensek használatát, és 
folyamatosan hidratálja a bőrét. A legtöbb szülő szeretné 
tudni, mi várható a gyermeke allergiája kapcsán a jövőben. 
„Az ételallergiák ijesztőek lehetnek, ezért ha korán tudunk 
róluk, akkor időben felkészülhetünk, és megelőzhetünk 
egy anafilaxiás reakciót. Még ha nincs is konkrét prevenci-
ós stratégiánk, akkor is jó tudni az allergiáról, mert megte-
hetünk néhány prevenciós lépést” – mondta Hershey.
A kutatók szeretnének olyan módszert kifejleszteni, amit a 
mindennapi gyakorlatban, a gyermekorvosi rendelőben is 
lehet használni. Az orvos bőrmintát vesz, és azt beküldi a 
laborba vizsgálatra. Ezután indokolt esetben ételprovokáci-
ós vizsgálat történhet az orvosi rendelőben, ahelyett hogy 
a szülő otthon várná az allergiás reakció bekövetkeztét.

1. Myers JB. The Mechanisms of Atopic Dermatitis to Asthma in 
Children (MPAACH) cohort: novel atopic dermatitis endotypes. (AAAAI 

2020, Late Breaking Oral Abstract Session 3611)

2. Leung D. Newest insights into the connection between atopic 
dermatitis and food allergy. (AAAAI 2020, Lecture 2522)

Dr. Rónai Zoltán

Philadelphia népszerű étele, 
a cheesesteak
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JÁRVÁNY ÉS NYELVHASzNÁLAT

A 2020 elején kirobbanó koronavírus-világjárvány az 
élet minden területén gyors és látványos változáso-
kat hozott. Miként a társadalmi változások általában, 
a COVID19 terjedése és annak társadalmi következmé-
nyei is hatással vannak a nyelvhasználatra. Az egyik leg-
feltűnőbb módosulás a szókészlet alakulása: hétközna-
pi életünk új jelenségeinek megnevezései ugyanolyan 
pillanatok alatt váltak elterjedtté, mint ahogy az életünk 
átalakult. Olyan sajátos járványügyi szakkifejezések vál-
tak közkeletűvé, mint például a közösségi (vagy szó sze-
rinti fordítással) társas távolságtartás (social distancing), 
a nyájimmunitás vagy a járványgörbe laposítása. Emel-
lett számos új, kreatív szóalkotás is megjelent, mint 
például karanténkoncert, e-locsolás, illetve új jelentés-
ben váltak gyakoribbá egyes kifejezések, mint zoomol 
’a zoom programmal videókonferencián vesz részt’ 
(Veszelszki 2020). A helyzet nehézségei ellenére, vagy 
éppen azok feloldására ezekben a neologizmusokban, 
azaz újszerű nyelvi elemekben erőteljesen érvényesül 
a játékosság, ahogyan a karant-ének szóösszerántásá-
nak példája, vagy a zumálni szóalaknak a dumálni és 
zoomolni szavakat vegyítő megoldása mutatja.

Az ÍRÁSBELI NYELVI KAPCSOLATTARTÁS GYAKORLATAI

A szókészlet mellett a nyelvi viselkedésben, illetve a 
nyelvi kapcsolattartásban is hirtelen változások figyel-
hetők meg, hiszen a köszönések, üdvözlések használata 
is mindig érzékenyen reagál a társadalmi változásokra.

Napjaink levelezési, e-mailezési gyakorlatait vizsgá-
ló kutatásunk részeként azt elemeztük, hogy mikép-
pen mutatkozik meg a járványhelyzet az elektronikus 
levelezés jókívánságaiban, a levelek elköszönő részé-
ben, záróformuláiban. Az összegyűjtött e-mailek nyel-
vi sajátosságainak elemzése ugyanis azt mutatja, hogy 
a járvánnyal összefüggésbe hozható, az egészségi álla-
potra utaló elemek a magyar levelekben leginkább a 
záró részben szerepelnek. Az angol nyelvű e-mailezési 
gyakorlatot tekintve ezzel szemben azt figyelték meg, 
hogy a járványhelyzetre való utalások a levélkezdet-
ben, a közlések megnyitásában is hangsúlyos szerepet 
kapnak (vö. Malone Kircher 2020). 

A magyar nyelvű e-mailezés nyelvi sajátosságait fel-
táró nyelvészeti kutatások rámutattak, hogy az üzene-
tek végén, a lezárást megelőzően igen gyakorinak szá-
mítanak a jókívánságok, amelyeknek sokszor aktuali-
záló szerepük is van, az adott napszakra, a feltételezett 
közös helyzetre utalnak (pl. További szép napot/estét kí-
vánok!). Az aktuális közlési szituáció megjelenítésének 
szándéka miatt az e-mailek záró részében a szokásos, 
hagyományos elköszönések és jókívánságot kifejező 

„Vigyázzatok magatokra! Vigyázzunk egymásra!”
E-mail-formulák járvány idején

Dr. habil. Domonkosi Ágnes1 

Dr. Ludányi Zsófia1,2 

1Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
2MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

A kutatás a Bolyai János  Kutatási ösztöndíj és az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-4 kódszámú Új Nemzeti Kivá-
lóság Programjának szakmai támogatásával készült (D. Á.)
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állandósult szókapcsolatok mellett számos egyedi, új-
szerű kifejezés is előfordul, pl.: a megmaradt nyári na-
pokhoz kellemes időtöltést, sikeres tanévkezdést kívánok 
(Domonkosi–Ludányi 2019). Nem meglepő hát, hogy a 
koronavírus által teremtett sajátos helyzetre utaló ele-
mek is itt jelennek meg a legnagyobb számban.

TÁRSAS TÁVOLSÁG:  
TÉRBELI TÁVOLODÁS – NYELVI KözELEDÉS

A járvány kitörése és a hozzá kapcsolódó intézkedések 
bevezetése után az e-mailek záró részében, amely te-
hát általában is az adott helyzethez igazodik, több új 
jelenséget, változási irányt figyeltünk meg. Egyrészt 
számos új formula, a körülményekre utaló kívánság 
jelent meg, másrészt a személyességre, az odafigyelés 
kifejezésére törekvő levélzárlatok hangsúlyosabbá vál-
tak, még a hivatalos, üzleti jellegű levelezésekben is, és 
összességében gyakoribbak lettek a közelséget hang-
súlyozó megnyilatkozások. 

A társadalmi távolságtartás tehát nyelvi eszközök 
révén ellenpontozódik. Azaz sajátos paradoxonként a 
társas távolságtartás a térbeli távolságra korlátozódik, a 
társadalmi távolság pedig több területen inkább csök-
ken, a nyelvi tevékenységben erőteljes társas közelítés, 
a szolidaritás érvényesülése érzékelhető. 

Az újonnan terjedő, az egészségügyi állapotra, a 
járvány elkerülésére utaló formulákban kiemelt szere-
pet kap néhány szlogenszerűen használt kifejezés (pl. 
Vigyázzatok magatokra!) is, azonban számos egyéni 
változat, a levelezőpartnerek viszonyát, szerepeit is jel-
ző variáció is előfordul.

A NYELVI KözELÍTÉS VÁLTOzATAI  
A LEVÉLzÁRLATBAN

Adataink alapján a címzett egészségére utaló levélzár-
latok a viszonytípusok sokféleségétől függetlenül ér-
vényesülnek, a baráti, bizalmas kapcsolatoktól kezdve 
a munkakapcsolatokon át a hivatalos levelezésig, sőt 
az üzleti célú, reklámszerepű küldeményekig átszövik a 
levelezés gyakorlatát. A különböző kapcsolatok a kíván-
ságok tipikus, ismétlődő mozzanatai mellett nagy válto-
zatosságot, egyéni megvalósulások sokaságát mutatják.

A korábban is személyes jellegű, baráti levelezések-
ben fontossá válik az egészségre való utalás, például:

Remélem, jól vagytok! 
A legjobbakat kívánva,

Gábor

Nagyon vigyázz magadra és  
 a családodra!

Kati

A kevésbé szoros, munkakapcsolatra korlátozódó 
viszonyokban is érzékelhetővé válnak a nyelvi odafor-
dulás, közelítés stratégiái: 

Remélem, hogy jól vagy és  
biztonságban.

Vigyázz nagyon Magadra!

Köszönettel és üdvözlettel, 
Márta

A személyes ismeretséget nélkülöző, munkaszerve-
zési kérdést tárgyaló, pár soros levelek végén is szere-
pel az egészséggel kapcsolatos záróformula: Jó egész-
séget kívánok!

A formális, a vezetői pozícióra utaló megszólításokat 
tartalmazó, munkahelyi körlevélben is szerepet kapnak 
hasonló, közelítő jellegű jókívánságok: További jó egész-
séget kívánok!

Az üzleti jellegű, reklámcélú levelek végéről sem 
maradhatnak el a hasonló jókívánságok: 

Mindenki vigyázzon magára, és  
jó egészséget kívánunk:

A MyHeritage csapat

Mindenkinek kitartást és  
 a legjobb egészséget kívánjuk!

Csete Mónika és az Emilla Csapata

Az érzelmi töltet erősítését mutatja az is, hogy ezek 
a kifejezések, a helyzetet értékelő, körülíró elemek sok-
szor halmozódnak, akár rövidebb, kifejtetlenebb leve-
lekben is terjedelmes lezáró egységet alkotva, ahogyan 
a következő, egy fejlesztőpedagógus által a szülőknek 
írt levélben tapasztalható. Az idézett levélben az egyes 
kívánságok új sorba szedve, sorkihagyással szerepel-
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nek, az írásképpel is hozzájárulva a levél záró részének 
hangsúlyosságához: 

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Vigyázzatok magatokra és egymásra!

Remélem mihamarabb visszaáll  
 a rend! Jó hétvégét kívánok  

Mindenkinek!

A TIPIKUS FORMULÁKTóL Az EGYÉNI VARIÁCIóKIG

A járvány miatti aggodalmat, törődést, odafigyelést jel-
ző levélzárlatok egyrészt formulaszerűek, állandó moz-
zanatokat is tartalmaznak, másrészt számos egyéni, az 
érzelmi színezet fokozását, vagy – az üzleti, reklámcélú 
levelekben – a figyelemfelkeltést szolgáló speciális va-
riációjuk is előfordul.

A gyűjtött anyag elemzése alapján tipikus elemnek 
számítanak a vigyáz valakire igei szerkezet különböző 
felszólító módú alakjai (Vigyázzunk egymásra! Vigyázz 
magadra!), illetve az egészség, olykor a kitartás főnevek-
nek a jókívánság beszédaktusába ágyazott előfordulá-
sai (Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánunk!).

Ezek az állandó elemek általában a konkrét szituá-
cióra, a viszony jellegére utaló részekkel egészülnek 
ki. Nagyon frappánsak és találóak azok a megoldások, 
amikor az aggodalom, a gondoskodás mozzanatát egy-
egy cég, szolgáltató a saját tevékenységének szemszö-
géből mutatja be. 

Bizalmas stílusértékű, egyértelműen közelítő nyelvi 
eszköz az Ölelések formula az alábbi levélzárlatban: 

Vigyázz magatokra és jó bábozást és 
bábkészítést kívánok Neked! 
Ölelések és #maradjotthon

Az egyéni megoldások között olyan variációkkal is 
találkozunk, amelyekben a jelenlegi helyzet új jelen-
tésekkel gazdagít korábbi formulákat. A tipikusan az 
újévi üdvözletekben megjelenő jókívánság értelmező-
dik újra a következő üzenetben: 

Egészségben gazdag,  
békés húsvétot kívánok!

Kreatív, egyéni megoldást alkalmaz egy távfelügye-
lettel foglalkozó cég hírlevele, amely a tevékenységi 
köréhez, a vagyonvédelemhez kapcsolta a vigyázzunk 
egymásra szlogent.

Tevékenységünkből adódóan mindig 
azt hangsúlyozzuk, hogy vigyázzunk  
értékeinkre, de ezt a levelet semmi  
mással nem szeretnénk zárni,  
mint azzal, hogy:  
Vigyázzunk egymásra!

Hasonlóan üzleti cél érdekében íródott, a marke-
tingstratégia részeként érvényesül a következő levél-
zárlat, amelyben a járványhelyzetben elvárt viselke-
désre való figyelmeztetés – a szokásos felszólítás he-
lyett – a cég segítő szándékának kifejezésébe épül be: 

Szeretnénk segíteni, hogy  
könnyebb legyen vigyázni  
szeretteidre és magadra is.

JELMONDATOK ÉS HASHTAGEK A LEVÉLzÁRLATBAN

A járvány időszakában különös jelentőségre tettek 
szert az egyébként tipikusan politikai és üzleti célú köz-
lésekre jellemző, összegző célú, formulaszerű, könnyen 
megjegyezhető jelmondatok, szlogenek, amelyek akár 
önálló szövegként is érvényesülhetnek. A televízióban, 
rádióban, interneten terjedő, a járványhelyzettel kap-
csolatos szlogenek az e-mailek záró részében is gyak-
ran megjelennek: Maradj otthon!; A vírus nem győzhet! 
Egy étel-házhozszállítással foglalkozó, az egészség-
ügyi dolgozóknak térítésmentes menüt kiszállító cég 
hírlevelének záróformulájában az alábbi, reklámcélokat 
szolgáló, egyedi szlogen olvasható: 

Segítsünk egymáson, mert 
 a HŐSÖK köztünk élnek!

Ehhez hasonló funkcióban jelennek meg a levél-
zárlatokban a # jellel kezdődő, eredetileg a közösségi 
oldalakon használt címkék, az ún. hashtagek. Netnyel-
vészeti kutatások szerint a hashtagek viszonylagos ál-
landóságuk és használatuk gyakorisága miatt az ún. 
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állandósult szókapcsolatokhoz, frazeologizmusokhoz 
állnak közel (Veszelszki 2016), így a szlogenekhez ha-
sonló szerepet töltenek be a levélzárlatokban is: Ölelé-
sek és #maradjotthon! 

LEVELEzÉSI GYAKORLATOK – TÁRSAS VISzONYOK 

Az írásbeli kapcsolattartási gyakorlatokat a járvány és 
annak társas következményei átalakították, minden 
nyelvhasználati színtéren a szolidaritás nyelvi kifeje-
zésének, az aggodalom, a törődés beszédaktusainak 
szerepnyerése irányába mozdítva el működésüket. A 
pandémia hosszú távú hatásai, lecsendesülésének idő-
pontja még megjósolhatatlan. A nyelvhasználatra gya-
korolt hatásokat tekintve kérdéses az is, hogy meddig 
lesznek ennyire erőteljes szerepűek az egészségünk 
miatt aggódó jókívánságok, illetve hogy a szolidári-

sabb, közelítőbb hangnemből megmarad-e valami a 
levelezési gyakorlatokban a járvány elmúltával is. 

IRODALOM

1. Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2019. „További szép estét, ta-
nárnő!” A nyelvi kapcsolattartás változásai a hallgató-oktató levelezés 
tükrében. In: H. Tomesz Tímea (szerk.): Generációs kérdések a kommuni-
kációs készségfejlesztésben. Hungarovox Kiadó. Budapest. 73-89.

2. Madison Malone Kircher 2020. Email Coroniquette: What ‘I Hope 
You’re Doing Well’ Really Means. Vulture, 2020. április 1. https://www.
vulture.com/2020/04/why-were-all-emailing-be-well-and-stay-safe.html

3. Veszelszki Ágnes 2016. A hashtag mint új frazeologizmus. In: Bárdosi 
Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón meg-
közelítésben. Modern Filológiai Társaság – Tinta Könyvkiadó. Budapest. 
147-158.

4. Veszelszki Ágnes 2020. Kórlenyomat és korlenyomat – új szavakkal ki-
fejezve. E-nyelv.hu. http://e-nyelvmagazin.hu/2020/04/16/korlenyomat-
es-korlenyomat-uj-szavakkal-kifejezve/

Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy 
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46).

2020/  június

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezem a PTE ÁOK/2020.I./00031 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,  
melynek díja 7500 Ft    /  félév.

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

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

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

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

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

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

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

Dátum: ...............................................................     ............................................................................................................
    aláírás, pecsét
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KÉRJÜK, HOGY NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!
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MAGYAROK A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL (12. oldal)
 1. Melyik időjárási tényező befolyásolja leginkább a pitvarfibrilláció  
 kialakulását? 
  a. melegfront  
  b. hidegfront 
  c. száraz levegő 
  d. magas relatív páratartalom

2. Milyen betegséget terjeszt a lepkeszúnyog? 
  a. dengue-láz   
  b. Chikungunya-láz 
  c. leishmaniasis 
  d. sárgaláz

3. Milyen módon hat a klímaváltozás a légúti allergiás kórképekre? 
  a. új allergén növények jelennek meg 
  b. a pollenszórás időtartama megrövidül  
  c. az allergén növények pollentermelése nő 
  d. az allergén növények kipusztulnak

4. Mi terjeszti a hantavírust? 
  a. légy 
  b. szúnyog 
  c. rágcsáló 
  d. macska

RITKA KÓRKÉPEK NEHÉZ DIAGNÓZISSAL (24. oldal)
5. Melyik a legkisebb, sejten kívüli szaporodásra képes patogén? 
  a. Mycoplasma pneumoniae    
   b. Chlamydia pneumoniae 
  c. Legionella pneumophila 
  d. Coxiella burnetii

6. Melyik kórokozóból készült biológiai fegyver  
 a 60-as években?  
  a. Mycoplasma pneumoniae    
   b. Chlamydia pneumoniae 
  c. Legionella pneumophila 
  d. Coxiella burnetii

7. Melyik kórokozó jelenthet veszélyt az újszülöttre  
 vízben szülés esetén? 
  a. Mycoplasma pneumoniae    
   b. Chlamydia pneumoniae 
  c. Legionella pneumophila 
  d. Coxiella burnetii

8. Melyik kórokozó antigénje mutatható ki  
 a vizeletben a betegség második napjától?  
  a. Mycoplasma pneumoniae    
   b. Chlamydia pneumoniae 
  c. Legionella pneumophila 
  d. Coxiella burnetii

9.  Mi jellemző az atípusos pneumóniára?  
  a. főleg a felső tüdőlebenyeket érinti 
  b. a ß-laktám kezelés hatástalan 
  c. a beszűrődés a periférián kezdődik  
  d. főleg az alsó tüdőlebenyeket érinti

KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI… (28. oldal)
10. Mi váltja ki a kannabisz-allergiás betegeknél megfigyelt ételallergiákat? 
  a. cannabigerol  
  b. cannabidiol 
  c. Can s 3

11. Az alábbiak közül melyik pszichoaktív hatású? 
  a. cannabigerol 
  b. cannabinol  
  c. cannabidiol

12. Mi a teendő koraszülötteknél észlelt gastroesophagealis reflux esetén? 
  a. azonnali protonpumpa-gátló kezelés 
  b. H2-receptor antagonista tartós adása 
  c. obszerváció 
  d. sürgős esophagoscopia

13. Melyik nem jellemző kisgyermekek atópiás dermatitise esetén?  
  a. magas alarmin-expresszió  
  b. a filaggrin alacsony szintje 
  c. magas Staphylococcus-kolonizáció 
  d. alacsony Staphylococcus-kolonizáció

E-MAIL-fORMULÁK jÁRVÁNY IDEjÉN (34. oldal)
14. Mit csinál az, aki zumál?  
  a. a csípőjét forgatja tánc közben 
  b. cukorborsót pucol 
  c. Zoom programon keresztül beszélget 
  d. almát hámoz
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Az alábbiakban a 2020 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik 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. június 15-ig küldje el 
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 7500 ft.  
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 37. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

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

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2020/3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A             	  
B             	  
C             	  
D   	       	 	 	 	 



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

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

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

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá! RMOM2460/02.20  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2020. február 14.

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

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

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj
Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray ✓ 1 559 Ft 383 Ft

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; 
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

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



… a teljesség igényével

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

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

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

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

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

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2 
belégzés

reggel

2 
belégzés

este
ÉS

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