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

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

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

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

napi

1

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

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

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

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

sen, ami a jövőt illeti, 

írta Mark Twain, és 

sokszor éreztük ezt 

mi is, amikor a különszám 

egy-egy témaköréhez anya-

got gyűjtve tapasztaltuk, 

hogy a ma igaznak tartott 

állításokat másnapra meg-

cáfolták, a terápiás remények szertefoszlottak, vagy 

egy megbízhatónak hitt diagnosztikus tesztről kide-

rült, hogy fals eredményt ad. A mostani helyzetben 

nem várható el, hiszen nincs rá elég idő, hogy kizá-

rólag a szokásos módon, a bizonyítékokon alapuló 

orvoslás szabályai szerint ellenőrzött eredmények 

kerüljenek nyilvánosságra, hiszen koronavírus-be-

tegség esetén a klinikai adatok összegyűjtése és 

értékelése közben és nem utána vonják le a követ-

keztetéseket és hozzák a terápiás döntéseket, nem 

egy esetben próba szerencse alapon, remélve azt, 

hogy mindez a betegek javát szolgálja. Éppen ezért 

nagy elővigyázatossággal kellett megszűrni és 

rendbe tenni a minket érő hírözönt, és a nagy nem-

zetközi szakmai társaságok által ellenőrzött adato-

kat felhasználva összeállítani ezt a lapszámot. A ko-

ronavírus különszám a világ tudományos közössége 

által lapzártakor érvényesnek gondolt információkat 

tartalmazza, és reméljük, hogy mialatt a nyomdagé-

pek dolgoznak, nem változik nagyot a világ. 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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1

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

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

BEMUTATJUK A KORONAVÍRUST

lig több mint 100 évvel azután, hogy a 40 millió halálos áldozattal járó első világhábo-
rút követő – „spanyolnátha” néven elhíresült – influenzajárvány 1918–19-ben 500 millió 
embert betegített meg és 100 millió ember életét követelte, ismét egy gyorsan terjedő, 

erősen fertőző, súlyos akut légzőszervi tünetegyüttessel járó betegséggel kell a világnak megküz-
denie. Az új koronavírus (hivatalos nevén: SARS-CoV-2) okozta járvány 2019 decemberében a kínai 
Vuhan városából indult, és mára szinte minden országba eljutott. Eddig 3,5 millió ember megbete-
gedését és 250 ezer ember halálát okozta, és a számok folyamatosan emelkednek1. 

A koRonAVíRuSok EVolúCiójA

Molekuláris genetikai vizsgálatok szerint a koronavírusok közös őse mintegy 10 ezer éve keletkezhe-
tett, míg egy másik becslés ezt 8100 évvel ezelőttre teszi. Az egyes genusok, az Alphacoronavirus, 
Betacoronavirus, Gammacoronavirus és Deltacoronavirus körülbelül 2400, 3300, 2800 és 3000 évvel 
ezelőtt ágaztak le. Az Alphacoronavirus és a Betacoronavirus elsődleges gazdaállatai a denevérek, 
míg a másik két nemzetség a madarakban fejlődött ki. A marha-koronavírus és a kutya-koronavírus 
1951-ben vált el egymástól, míg a marha-koronavírus és a humán koronavírus oC43 szétválása 1890–
1899 közöttre tehető. A közel-keleten járványt okozó MERS-CoV közeli rokonai ma is megtalálhatók 
denevérekben, de a MERS-CoV feltehetően már több évszázada önálló fajnak tekinthető. A SARS-
CoV és a legközelebbi (denevérekben élő) rokona a molekuláris óra szerint 1986-ban vált ketté2.

A

 
SARS-CoV-2 vírussal (sárga)  
fertőzött apoptotikus sejt (zöld)  
színezett szkenning elektron- 
mikroszkópos képe
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A koRonAVíRuSok FElFEDEzéSE 

koronavírus okozta betegséget emberekben 
először az 1930-as években írtak le. Az első hu-
mán koronavírust (HCoV-229E) 1965-ben izo-
lálta3, majd 1968-ban azonosította virológusok 
egy csoportja (Almeida JD, Berry DM, Cunning-
ham CH, és munkatársai). Megállapításaikat a 
nature-ben közölték egy rövid kommentár 
formájában4. A vírusok a nevüket elektronmik-
roszkópos képük alapján kapták (1. ábra), me-
lyen a burokba ágyazott fehérjetüskék a nap 
koronájához hasonlóan kitüremkednek a fel-
színből. A kitüremkedő, tüskeszerű morfoló-
giát a vírus felszínén lévő S-proteinek [spike = 
tüske] alkotják. 

állAtokAt MEGBEtEGítő koRonAVíRuSok

A koronavírusok elsősorban az emlősök és a 
madarak felső légútjainak és bélrendszerének 
sejtjeit támadják. A csirkéket támadó fertőző 
bronchitis vírus a légutakon kívül képes meg-
fertőzni az urogenitális járatokat is, és súlyos 
esetben a belső szervekre is átterjed.

A koronavírusok okozhatnak a háziállatok-
nál komoly gazdasági károkkal járó betegsé-
geket. ilyen a malacok elhullását okozó fertőző 
gasztroenteritisz-koronavírus vagy a marha-ko-
ronavírus, amely a borjak hasmenésének kór-
okozója. A sertések járványos hasmenés-vírusa 
jelentős malacpusztulást okozhat; 2014-ben az 
Egyesült államokban az általa okozott járvány 

miatt 4,2%-kal csökkent a disznóhústermelés5. 
A macska-koronavírus általában nem okoz ko-
moly tüneteket, de van egy mutáns formája is, 
melynél a fertőzés a gyakran végzetes kime-
netelű fertőző hashártyagyulladás alakját ölt-
heti. A kutya-koronavírusnak is két változata 
van, egyik légúti, a másik bélpanaszokat okoz. 
Az egér hepatitisz-vírus (murine coronavirus 
M-CoV) magas elhullással járó, járványos meg-
betegedésekért felelős, elsősorban a laborató-
riumi állatoknál.

HuMán koRonAVíRuSok

Az embert hét ismert koronavírusfaj tudja meg-
fertőzni6. négy humán koronavírus – a HCoV-
229E, a HCoV-oC43, a HCoV-nl63 és a HCoV-
Hku1 – folyamatosan jelen van, főleg gyer-
mekeknél és időseknél okoznak megfázásos 
tüneteket, légzőszervi megbetegedéseket. Ez a 
négy endemikus humán koronavírus általában 
télen felélénkül, nyáron pedig elcsendesül. A 
megfázásos tünetekkel járó megbetegedések 
jelentős hányadát a koronavírusok okozzák6.

A további három „új koronavírus” ellen az 
embereknek nincs korábban szerzett immuni-
tása. Ezek a vírusok hatékonyan képesek sza-
porodni a szervezetben, és képesek kikerülni az 
ember veleszületett immunvédelmét (pl. az i. 
típusú interferon mechanizmust)7. Valószínűleg 
ezeknek a patogenitása is változik az évszakok-
kal, azonban erről még nincs elegendő ismeret.

1. ábra: Balra: a koronavírusok virionjai; jobbra: a napkorona napfogyatkozás idején
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SARS-CoV-1
Ez a vírus okozta a 2002 novemberében kitört 
súlyos akut légzőszervi szindróma (angolul: 
severe acute respiratory syndrome, SARS) jár-
ványt. A kínai kuangtung tartományból kiindu-
ló betegség légúti panaszokkal, súlyosabb eset-
ben tüdőgyulladással járt. kiderült, hogy a vírus 
képes a bélnyálkahártya sejtjeiben is szaporod-
ni. A járvány során több mint 8 ezren beteged-
tek meg, a halálozás 10% körüli volt8. A megbe-
tegedéseket okozó humán koronavírus a termé-
szetben cibetmacskákban, nyestkutyákban és 
egyéb kisemlősökben (néha házimacskákban) 
előforduló állati koronavírusból fejlődött ki.

MERS-CoV
2012-ben fedezték fel az embert megbetegí-
tő hatodik kórokozót, a közel-keleti légúti ko-
ronavírust (Middle-East respiratory syndrome 
coronavirus, MERS-CoV)9. A légúti és gasztro-
intesztinális panaszokkal járó betegség Sza-
úd-Arábiában bukkant fel először, ahol 2019 
végéig több mint 2400 megbetegedést és 900 
halálesetet okozott10. Azóta megjelent a közel-
kelet és észak-Afrika több országában, vala-
mint Európában és az Egyesült államokban is. 
A zoonózisos betegséget okozó koronavírust 
megtalálták denevérekben és tevékben is. 

SARS-CoV-2
2019 végén új koronavírus jelent meg (hiva-
talos nevén: SARS-CoV-2) a kínai Vuhanban11, 
amely zoonózisos fertőző vírus: az eredetileg 
állatokat megfertőző vírus homológ rekom-
bináció útján vált képessé arra, hogy emberre 
is átterjedjen. A vírus „elődje” a denevérből 
származik, de egyelőre nem ismert pontosan, 
hogy onnan közvetlenül vagy egy köztes gaz-
dán keresztül jutott-e át az emberre.

A koRonAVíRuSok SzERkEzEtE

A virion gömb alakú, átmérője 120–160 nm 
közötti. Felszínét a jellegzetes, nagy S-prote-
in tüskék borítják, melyekkel a gazdasejthez 
kapcsolódik. A lipidburokba ágyazódik az M és 
E-protein és egyes fajoknál a hemagglutinin-
észteráz aktivitású fehérje. A koronavírusok 
genomja pozitív (azaz mRnS-ként közvetlenül 
használható) egyszálú RnS, lipidburokkal ren-
delkeznek, kapszidjuk helikális (2. ábra). 

Genomjuk mérete 28–32 kilobázis között 
van, így a legnagyobb ismert RnS-vírusnak szá-
mítanak. Az egyszálú RnS-genom háromne-
gyedét az RnS másolását végző replikáz enzim 
génje teszi ki, a maradék egynegyed a fehér-
jékre jut6.

S-protein

RNS és N-protein

lipidburok 

hemagglutinin-
észteráz dimer 

2. ábra: A SARS-CoV-2 szerkezete
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A koronavírusok az S-proteinnel kötődnek a gaz-
dasejtek receptoraihoz, majd a vírus-RnS bekerül a 
citoplazmába, ahol replikálódik. Az eddig leírt humán 
koronavírusok más és más receptoron keresztül kap-
csolódnak a sejthez. A HCoV-229E receptora az amino-
peptidáz-n, míg a HCoV-oC43 2,3 vagy 2,6 alfa-sziál-
sav receptorokat használ (ugyanúgy, mint az influen-
zavírus). A MERS koronavírus a dipeptidil-peptidáz 
4-hez (DPP4) kapcsolódik12. A 2002–2003-ban járványt 
okozó SARS-CoV-1 és a mostani SARS-CoV-2 recepto-
ra az angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) egy olyan 
formája (ACE2), ami eltér attól az enzimtől, amelyet a 
szokásos ACE-inhibitorok (pl. enalapril és ramipril) gá-
tolnak13. Az ACE2 egy transzmembrán receptor, ami 
nagy számban expresszálódik a tüdőben és a szívben, 
valamint a vese és a gyomor-bélrendszer szöveteiben.

íGy táMADjA MEG A VíRuS A SEjtEkEt

Az S-protein külső része (S1 alegység) felelős a gazda-
sejt receptorához való kapcsolódásért, a lipidbe ágya-
zott része (S2 alegység) pedig a vírus és a sejtmembrán 
összeolvadásáért. A tüske S1 alegysége a sejtmembrán 
felületén lévő ACE2 enzimhez kötődik, ezután a gazda-
sejt transzmembrán szerin-proteáz enzime (tMPRSS2) 
aktiválja a tüskét. A tMPRSS2 enzim az S2 alegység-
re is hat, megkönnyítve a vírus fúzióját a sejtmemb-
ránnal. A vírus ezután belép a sejtbe14 (3. ábra). A sejt 
belsejében a vírus egy cisztein-proteáz, a katepszin 
hatására felszabadul az endoszómákból, majd miu-
tán a kapszidja lebomlott, a genomja közvetlenül a 
riboszómákhoz kapcsolódik, és megkezdi a replikáz 
enzim termelését. A replikáz számtalan példányban 
lemásolja a vírus-RnS-t, majd a fertőzés későbbi sza-

3. ábra: A SARS-CoV-2 életciklusa. A koronavírus S-proteinje kapcsolódik a sejt felszínén lévő ACE2 receptorhoz, majd a vírus endocitózissal 
belép a sejtbe. Az endoszóma hatására a citoplazmában lizoszóma-mediált pH-csökkenés történik, ami elősegíti a vírus-burok és az endo-
szóma-membrán fúzióját, az endoszóma megnyílik, a nukleokapszid a citoplazmába kerül. Az intracelluláris proteázok lebontják a kapszidot, 
ezután a vírus-genom szabaddá válik a citoplazmában. Mivel ez egy pozitív, mRnS-ként közvetlenül használható egyszálú RnS, elindul a 
transzláció a riboszómákban, poliproteinek termelődnek, melyek proteolízis után a replikációs-transzkripciós komplexbe kerülnek. Ezután el-
készül a negatív pre-genomikus RnS komplementer szála, ami templátként szolgál a vírus-genom pozitív egyszálú RnS-ének replikációjához. 
továbbá, a replikációs-transzkripciós komplex számos kisebb, pozitív egyszálú szubgenomikus RnS-t is szintetizál, melyekből transzlációval 
vírusfehérje készül. Az eddigi folyamatok a citoplazmában történtek. A strukturális fehérjék az endoplazmatikus retikulumban (ER) szinte-
tizálódnak, majd nyomban összekapcsolódnak a vírus-genom RnS-ével. Az új vírus burkát az endoplazmatikus retikulum membránja adja. 
A vírusrészecskék a Golgi-apparátus és az intracelluláris vezikuláris transzport rendszer közreműködésével jutnak el a sejt felszínéhez, majd 
exocitózissal elhagyják a sejtet. Az utolsó, érési fázisban vírus-proteázok közreműködésével megtörténik a komponensek összeillesztése, a 
fertőző vírusrészecske elkészült, és egy új életciklus indulhat15.
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kaszában struktúrfehérjék készülnek, melyek 
az endoplazmatikus retikulumban és a Golgi-
apparátusban összekapcsolódnak az RnS-sel 
új vírusokká16-17.

HoGyAn FERtőz A koRonAVíRuS?

A humán koronavírusok cseppfertőzés útján 
terjednek, a leggyakrabban úgy, hogy a vírust 
tartalmazó aeroszolrészecskéket belélegezzük. 
A nagyobb részecskék a felső légutakban ra-
kódnak le, azonban az 5 mikronnál kisebbek 
lejutnak az alsó légutakba is. A köhögés, a tüsz-
szentés és a beszéd során aeroszol keletkezik, 
és ez olyan nyálcseppekből áll, melyek tartal-
mazzák a vírust18.

Egy edmontoni kutatócsoport a köhögés 
során keletkező aeroszolokat vizsgálva megál-
lapította, hogy azok 0,1 és 900 mikron közötti 
részecskékből állnak, a részecskék 97%-a kisebb 
1 mikronnál, és 99%-a kisebb 10 mikronnál. Míg 
a nagyobb részecskék gyorsan leülepednek a 
közeli felületekre, addig a 2,5 mikronnál kisebb 
részecskék hosszabb ideig a levegőben ma-
radnak. tehát a köhögés során keletkező fertő-
ző részecskék nagy része a levegőben marad 
és belélegezhető a tüdőbe19. 

Felület A vírus élettartama

köpetcseppek a levegőben 3 óra

papír és papírzsebkendő 3 óra

réz (pénzérme) 4 óra

kartonpapírdoboz 24 óra

fa 2 nap

szövet 2 nap

rozsdamentes acél 2-3 nap

polipropilén műanyag 3 nap

üveg 4 nap

bankjegy 4 nap

sebészi arcmaszk 7 nap

Mivel a vírus az üveg-, fém- és műanyag tár-
gyakon akár hosszabb ideig is életképes ma-
rad, így a különböző tárgyakkal való kontaktus 
után az arc, száj, szem és orr megérintésével is 
elkapható. Azt is megállapították, hogy a vírus 
sima felületeken hosszabb ideig képes életben 
maradni. A mobiltelefon és annak képernyője 
üvegből és/vagy műanyagból van, ezen is na-
pokig elél a vírus, tehát fontos a telefon rend-
szeres tisztítása (1. táblázat)20,21. 

4. ábra: Az egy fertőzött ember által megfertőzöttek száma különböző betegségek esetén (Forrás: WHo)

1. táblázat: A koronavírus élettartama különböző  
tárgyakon és felületeken (Forrás: nEjM, lancet)20,21
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A humán koronavírusok a székletben is ki-
mutathatók, és a feko-orális úton történő átvi-
tel szintén lehetséges22.

tekintettel a fertőzés lehetséges útjaira, a 
maszk viselése az aeroszolok levegőbe jutásá-
nak megakadályozása céljából, a személyes tá-
volságtartás és szükség esetén karantén, a szi-
gorú személyes higiénia gyakori kézmosással, 
valamint a potenciálisan szennyezett felületek 
rendszeres tisztítása elengedhetetlenül szük-
séges a koronavírus átvitelének megakadályo-
zására. A vírus lipidburkát az alkohol és a klór 
képes megbontani, így az alkohol- és klórtar-
talmú fertőtlenítőszerek – külsőleg alkalmazva 
– hatékonyak a koronavírusok ellen.

MEnnyiRE FERtőző A koRonAVíRuS?

A fertőzés átvihetősége egyik betegről a másik-
ra (a betegség ragályossága) a járványtan egyik 
alapvető mutatója. A fertőzőképesség mértékét 
a reprodukciós szám, az R0 (R zéró) mutatja, ami 
azt jelenti, hogy egy fertőzött emberről átlago-
san hány további, még nem fertőzöttre terjed át 
a kórokozó. A pontos meghatározást hátráltatja 
az, hogy nem ismerjük a tünetmentes fertőzöt-
tek számát. Az azonosított tünetes esetek alap-
ján számított R0 érték SARS-CoV-2 esetén 1,4 és 
3,0 között van23, ami magasabb, mint az 1918-
as spanyolnátha világjárvány 1,8-as R0 értéke24. 
A leggyorsabban terjedő fertőző betegség, a 
kanyaró R0 értéke 12–18 között van (4. ábra). 
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HÁROM HELY 
ahol lendületet kapott a járvány

1. iSCHGl (AuSztRiA)

A tiroli síparadicsomban a gyanú szerint egy éttermi alkalmazottnak már 
február végén pozitív volt a koronavírus-tesztje, de ezt – a síszezon üzleti 
eredményét féltve – nem jelentették a hatóságoknak. Itt síeltek azok az iz-
landiak is, akik február 29-én érkeztek haza, és közülük 15-nél mutattak ki ko-
ronavírust. Március 5-én az izlandi kormány vírusveszélyes területnek nyilvá-
nította Tirolt, ugyanolyan minősítést kapott, mint a kínai Vuhan tartomány. 
Az osztrák kormány március 13-án rendelte el a karantént Ischglben és a kö-
zeli Paznauntalban úgy, hogy onnan csak a külföldi turisták utazhattak haza 
azzal a kikötéssel, hogy hazaérkezve kéthetes otthoni karanténba vonulnak. 
Ezt senki sem ellenőrizte, és azt sem, hogy hazaúton hol állnak meg. Né-
metországban március 16-tól több mint 100 olyan fertőzöttet azonosítottak, 
akik Ischglhöz kötődtek. Norvégiából 500 olyan koronavírusos fertőzöttről 
számoltak be, akik Ausztriában jártak, és a dán esetek fele is ilyen volt.

2. SAn SiRo StADion (Milánó)

Bergamo labdarúgócsapata, az Atalanta történetének legna-
gyobb sikerét érte el február 19-én a Valencia ellen, a Bergamótól 
60 kilométerre fekvő Milánóban, a San Siro stadionban, a Bajno-
kok Ligája nyolcaddöntőjében. Bergamóból 40 ezer szurkoló uta-
zott ide tömött buszokkal és vonatokkal. Az Atalanta 4-1-re nyert, 
és a győzelmet ünneplő, egymás hegyén-hátán ugráló emberek-
nek bőven volt alkalmuk a vírus továbbadására. Nagyon valószí-
nű, hogy a szurkolók között jelentős mértékben terjedt szét a 
koronavírus, ami katalizátorként szolgált a járvány berobbanásá-
hoz. Utólag több szakértő is úgy gondolja, hogy a találkozót zárt 
kapus mérkőzésként, nézők nélkül kellett volna megrendezni.

3. DiAMonD PRinCESS óCEánjáRó

Az óceánjárót február 5-én vonták vesztegzár alá Jokohamánál, 
mert kiderült, hogy egy Hongkongban partra szállt utasuk meg-
fertőződött az új koronavírussal. A japán hatóságok az ajánlások-
kal szemben úgy döntöttek, hogy az utasokat nem szállítják part-
ra, hogy ott különítsék el őket, hanem a hajón hagyták őket a tesz-
tek idejére is. Ezzel csak tetézték a bajt, mert a lezárt óceánjárón 
olyanok is megbetegedtek, akiket jó eséllyel elkerült volna a vírus. 
Az elkülönítésüket a hajó ilyen feladatra ki nem képzett személy-
zetére bízták, akiknek még megfelelő védőfelszerelésük se volt, és 
a minimálisan elvárható óvintézkedéseket sem tették meg. Végül 
összesen 712-en fertőződtek meg, és 10-en meghaltak. 

San Siro stadion, Milánó

Diamond Princess

ischgl, Ausztria

(F
ot

ó:
 B

as
ot

xe
rr

i, 
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s)

(F
ot

ó:
 A

lp
sd

ak
e,

 W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s)

(F
ot

ó:
 D

7c
ko

n,
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s)

| AMEGA10 2020. MÁJUS

KORONAVÍRUS KÜLÖNSZÁM



11AMEGA |2020. MÁJUS

KORONAVÍRUS KÜLÖNSZÁM

A koronavírus-fertőzés kimutatása

KORONAVÍRUSTESZTEK

z új koronavírus-járvány során vég-
zett tesztekkel arra a kérdésre keres-
sük a választ, hogy a vizsgált személy 

megfertőződött-e a vírussal vagy nem, illetve 
hogy a vizsgálat időpontjában éppen fertő-
zött-e, vagy pedig már túljutott a fertőzésen, és 
gyógyultnak tekinthető-e. olyan vizsgálat nem 
létezik, amivel teljes bizonyossággal el lehetne 
dönteni a fertőzöttség tényét, csupán valószí-
nűsíthetjük a vírus jelenlétét, vagy azt, hogy a 
beteg korábban átesett a fertőzésen. Vizsgál-
ható maga a vírus, illetve a vírusra adott válasz-
reakcióként a szervezetben termelődött ellen-
anyagok. A vírust orr- és garatkenetből, illetve 
váladékból, valamint a vérből lehet kimutatni. 
A vírusfertőzés során a vírus bizonyos idő alatt 
immunreakciót vált ki, ellenanyagok termelőd-
nek, melyek a vérből kimutathatók.

időközben több tesztről kiderült, hogy nem 
kellően megbízható, ezért az Európai Bizottság 
közös tudományos központja (joint Research 
Centre, jRC) az RnS-t (tehát a fertőzöttséget) 
kimutató tesztek ellenőrizhetősége céljából po-
zitív kontrollanyagot fejlesztett ki és tesz hoz-
záférhetővé. Amennyiben egy teszt nem képes 
kimutatni ezt a kontrollanyagot, akkor nem al-
kalmas a vírusdiagnosztikára.

A VíRuS-RnS kiMutAtáSA

A koronavírus RnS-vírus, a szervezetben való je-
lenlétét a vírus-RnS kimutatásával lehet igazol-
ni. Ehhez orr- és/vagy garatkenetet kell venni, 
majd azt reverz transzkriptáz polimeráz-lánc-
reakción (rt-PCR) alapuló módszerrel vizsgál-

A

ni. A módszer rendkívül megbízható, de csak akkor ad pozitív 
eredményt, ha még van a szervezetben aktív vírus. A vizsgálat 
eredménye alapján mondják ki, hogy valaki fertőzött-e.

A rt-PCR vizsgálat során a vírus egyszálú RnS-ét reverz 
transzkriptáz enzimmel „lefordítják” komplementer DnS-mo-
lekulává, majd ezután ennek a DnS-molekulának a specifikus 
régióit, amelyeket primerek jelölnek, megsokszorozzák. En-
nek során új DnS-szálakat szintetizálnak dezoxinukleozid-tri-
foszfátokból DnS-polimeráz segítségével. A vizsgálat előnye, 
hogy akár már a tünetek megjelenése előtti néhány napban is 
kimutatható a koronavírus-fertőzés, azonban nem teljes bizo-
nyossággal, ezért javasolják a teszt ismétlését. 

A betegség gyógyulása után a vírus eltűnik a nyálkahártyá-
ról. kimutatott koronavírus-fertőzés esetén a két különböző 
időben vett minta rt-PCR vizsgálatának negatív eredménye 
igazolja a gyógyulást. Ha viszont korábban nem történt vizs-
gálat, akkor önmagában egy negatív rt-PCR eredmény semmit 
nem jelent, hiszen nem tudni, hogy azért negatív, mert a beteg 

Koronavírus-tesztkészlet 
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már meggyógyult, vagy azért, mert nem is volt 
fertőzött.

általában két, 48–72 óra különbséggel vég-
zett teszt szükséges. Ennek feladata kizárni a 
laboratóriumi mérési hibát, illetve az, hogy ha 
az első mérésnél esetleg nagyon alacsony vírus-
szám az adott teszt érzékenységi küszöbét nem 
éri el, akkor 2–3 nap után a kópiaszám már elég 
magas lesz a pozitivitás megerősítéséhez. 

A vírus-RnS teljes szekvenciáját 2020 janu-
árjában meghatározták, ezért a vizsgálat tech-
nikailag nem túl bonyolult. A standard teszt 
technikailag régóta rendelkezésre áll, már a 
megfertőződés első napján is jelez, és a ha-
gyományos metodikával kb. 4–5 óra alatt ad 
eredményt.

A tesztek egyre egyszerűbbek és gyorsab-
bak lesznek. 2020 tavaszán a leggyorsabb az 
amerikai Abbot-cég ID Now névre hallgató plat-
formja volt. Ez 5 perc alatt mutatja ki a fertőzést, 
és egy másik reagenskészlettel 13 perc alatt ké-
pes bizonyítani, hogy a vizsgált személy vírus-
mentes (ehhez nagyobb érzékenységű meto-
dika szükséges). A percekben mérhető „gyorsa-
ság” lenyűgöző, de míg ez a módszer egyszerre 
csak egy vizsgálatot tud elvégezni, addig a ha-
gyományos módszer készülékei egyszerre akár 
100 mintát vizsgálhatnak, igaz, 4–5 óra alatt. 

Egy bevált laboratóriumi technika, amelyet 
az új koronavírus szűrésére is sokan javasolnak 
(bár még nem alkalmaznak), az ún. sorozatos 

„pool” szűrés. ilyenkor a kettő hatványának 
(2n) megfelelő számú betegtől származó egye-
di szérum kis mintáinak összekeverése esetén, 
majd sorban mindegyik mérés után felezve a 
mintákat, a 2n darab PCR vizsgálatnál jóval ke-
vesebb méréssel lehet 2n személyt tesztelni. 

A SzERolóGiAi tESztEk kRitikájA

legtöbbször gyorstesztnek nevezik azt a vizs-
gálatot, amely nem a fertőzöttséget mutatja ki, 
hanem azt, hogy az illető már átesett-e a fertő-
zésen. A vírus hatására a szervezet igM és igG 
antitesteket termel: az igM antitest a 7-8. napon 
kezd termelődni, majd mennyisége csökken, az 
igG a 10-11. napon jelenik meg, de tovább van 
jelen a vérben. A kettő arányából meghatároz-
ható, hogy mikor történt a fertőzés.

Az antitestek nem specifikusak a koronaví-
rusra, más kórokozók is kiválthatják a termelő-
désüket. Hangsúlyozni kell, hogy a szerológiai 
tesztek nem a fennálló fertőzés igazolására va-
lók, azt nagy biztonsággal csak a vírus jelenlé-
tét kimutató rt-PCR vizsgálattal lehet megálla-
pítani. Szerológiai tesztekkel azt lehet kimutat-
ni, hogy a fertőzésen átesett személy immun-
rendszere termelt-e ellenanyagot.

A szerológiai vizsgálatok elsősorban epi-
demiológiai szempontból fontosak. Az akut 
fertőzés kimutatására alkalmas rt-PCR tesztek-
nél pontosabb képet adnak arról, hogy milyen 
széles körben terjedt el a járvány, és hány tü-
netmentes hordozó van, illetve segíthet a fer-
tőzésen átesettek kiszűrésében. klinikai jelen-
tősége lehet az olyan betegek azonosításának, 
akiknek a véréből annak nagy ellenanyag-tar-
talma miatt a fertőzötteket gyógyító szérumot 
(hiperimmunglobulint) lehet előállítani.

A szerológiai tesztek esetén elvárás lenne, 
hogy kizárólag az új koronavírus (SARS-CoV-2) 
ellen termelődött antitestekre adjanak pozitivi-
tást (magas specificitás), viszont azok jelenlété-
ben mindig (magas szenzitivitás). A kínai tesz-
tekkel kapcsolatban az utóbbi időben számos 
probléma merült fel. Az esetleges technológiai 
problémák mellett az immunreakció betegen-

A szerológiai tesztek  
nem a fennálló fertőzés  

igazolására valók,  
azt nagy biztonsággal  
csak a vírus jelenlétét  

kimutató rt-PCR vizsgálattal  
lehet megállapítani.

‚‚
‚‚
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kénti eltérése és a vírus-antigén módosulása is 
nehezíti a teszteredmények értékelését. Van-
nak olyan betegek, akiknek a szervezetében 
egyáltalán nem vagy csak nagyon kevés anti-
test termelődik, és vannak olyanok, akiknél a 
szokásos 5-7 napnál sokkal lassabban jelennek 
meg, az egyik ilyen esetben például csak 45 
nap után lehetett kimutatni antitesteket.

Fontos tudni azt is, hogy a tesztek által kimu-
tatott antitestek nem specifikusan az új korona-
vírussal (SARS-CoV-2) szemben termelődnek. 
ugyanilyen ellenanyag termelődik az egyszerű 
megfázást okozó koronavírus ellen is, ráadásul 
ez az ellenanyag egy-két éven át kimutatható, 
tehát előfordulhat, hogy a pozitív szerológiai 
teszt valójában egy tavalyelőtti megfázást mu-
tat ki a koronavírus-betegség helyett.

A kutatási adatok szerint van genetikai mód-
szerekkel kimutatható eltérés az Európában, 
ázsiában és Amerikában terjedő vírus között 
(1. ábra). A kínai tesztek sok esetben csak az ott 
terjedő vírusra adott immunválaszt képesek fel-
ismerni, az európai mutációra viszont már egé-
szen más antitesteket termel az immunrend-

szer. Magyarországra érve a vírus valószínűleg 
már megváltozott, az antigének nem ugyan-
azok, ezért a magyar fertőzött másképpen 
reagál a kínai tesztekre, és előfordulhat, hogy 
a kínában gyártott, az ott terjedő vírusra kifej-
lesztett teszt a nálunk terjedő vírussal szemben 
termelt antitesteket nem mutatja már ki.

Az immunrendszer a vírus ellen először igM 
típusú, majd később igG típusú ellenanyagokat 
termel, és a tesztek ezeknek a fehérjéknek a ki-
mutatásán alapulnak. Az akut fertőzés esetén 
igM, a lezajlott fertőzés esetén az igG antitestek 
titere adhat információt, melyekből azonban 
csak gondos mérlegelés után szabad következ-
tetéseket levonni. A koronavírus-fertőzés szero-
lógiai vizsgálatakor szükség lehet a teszt megis-
métlésére, körülbelül 2–4 hét időkülönbséggel. 
A szerológiai vizsgálatokon alapuló gyorstesz-
tek később jeleznek, ezért sürgős helyzetben 
nem alkalmazhatók, például a beteg rossz álta-
lános állapota, láz, köhögés, fulladás esetén. 

A szerológiai tesztek elvégzése indokolt 
lehet tünetmentes emberek esetében is an-
nak tisztázására, hogy ők a nagyszámú tünet-

1. ábra: Az új koronavírus mutációi a 2019–2020. évi pandémia alatt (tang X, és mtsai. nyomán)
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mentes hordozói csoportba tartoznak, vagy átestek-e 
már a fertőzésen. A szerológiai teszt sem szakmailag, 
sem etikailag nem alkalmas biztonsági szűrésre (pél-
dául munkahelyre való belépés előtt történő szűrésre, 
amely 100%-os bizonyossággal kizárná a betegséget), 
legfeljebb a kockázat csökkentése érdekében ajánlott.

lapzártakor érkezett hír szerint Magyarországon el-
indultak a vizsgálatok a lezajlott koronavírus-fertőzést 
99,5%-os pontossággal kimutató, új fejlesztésű igG 
teszttel, amely áttörést hozhat a járvány kezelésében, 
és széles körű használata jelentős gazdasági előnnyel 
járhat. Az új igG teszt az amerikai és az európai hatósá-
gok engedélyét is megkapta.

A SzERolóGiAi tESztEk éRtékEléSE

IgM negatív és IgG negatív
Ebből egyértelmű következtetés nem vonható le. le-
het, hogy a személy nem fertőződött, de az is lehet, 
hogy még csak a fertőzés korai szakaszában van, ami-
kor még nem mutatható ki  ellenanyag. ilyen esetben 
az általános rendszabályok betartása, illetve ha karan-
tén egyéb okból indokolt, akkor annak betartása szük-
séges. A tesztet 2–4 héttel később meg kell ismételni, 
és a két eredmény összevetése alapján lehet nyilatkoz-
ni. Ha a megismételt teszt eredménye is „igM negatív 
és igG negatív”, akkor a beteg az első vizsgálat idején 
nem volt fertőzött. Ha az eltelt 2–4 hét alatt karantén-
ban volt, akkor elhanyagolható annak valószínűsége, 
hogy időközben fertőződhetett. Az általános rendsza-
bályok betartásán túl egyéb teendő nincs. új panasz 
vagy új fertőző kontaktus esetén újbóli vizsgálatra lehet 
szükség (1. táblázat).

IgM pozitív és IgG negatív
A betegnek nagy valószínűséggel a vizsgálat idején 
is fennálló koronavírus fertőzése van. ilyen esetben a 
betegnek a háziorvosát kell értesítenie, aki a klinikai 
állapottól függően dönt az otthoni kezelésről  vagy a 
kórházi osztályra történő beutalásról. Az érvényes jog-
szabályi kötelezettségnek megfelelően értesíteni kell 
a népegészségügyi szakigazgatási hatóságot.

IgG pozitív, az IgM pozitív vagy negatív
Akár első vizsgálatként, akár megismételt vizsgálat-
ként kapjuk az eredményt, az azt jelzi, hogy a beteg-
nél lezajlott a fertőzés, és ismereteink szerint már nem 
jelent fertőzésveszélyt a környezetére. ilyen esetben 
az általános rendszabályok betartása szükséges, illetve 
az érvényes jogszabályi kötelezettségeknek megfele-
lően értesíteni kell a népegészségügyi szakigazgatási 
hatóságot. A beteg környezetének szűrővizsgálata in-
dokolt, amiről a hatóság dönt. 
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IgM IgG Értékelés Teendő

negatív negatív az első vizsgálat esetén: 
nem fertőződött vagy a fertőzés korai szakaszában van

indokolt esetben karantén 
a gyorstesztet meg kell ismételni 2-4 héttel később

a 2-4 hét után megismételt vizsgálat esetén: 
a beteg az első vizsgálat idején nem volt fertőzött 

általános rendszabályok betartása, új panasz vagy  
új fertőzőforrás esetén új vizsgálatra lehet szükség

pozitív negatív nagy valószínűséggel koronavírus fertőzés áll fenn klinikai állapottól függően otthoni kezelés  
vagy kórházi osztályra történő beutalás

pozitív vagy negatív pozitív lezajlott fertőzés, a beteg már nem jelent  
fertőzésveszélyt a környezetére

a beteg környezetének szűrővizsgálata indokolt

1. táblázat: A koronavírus kapcsán végzett ellenanyag-vizsgálatok értékelése
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1. ábra: koronavírus-betegség jellegzetes Ct képe. A 38 éves férfi három napja fennálló, ismeretlen ere-
detű láz (39,3  °C), száraz köhögés és légszomj miatt került kórházba. laboratóriumi vizsgálatok: normál 
fehérvérsejtszám (6,35 × 109/l), csökkent limfocita% (4,1%), csökkent limfocitaszám (0,31 × 109/l), csökkent 
eozinofil sejtszám (0 × 109/l), emelkedett C-reaktív protein (170,91 mg/l), emelkedett prokalcitonin (0,45 ng/
ml). képalkotó vizsgálat: többgócú kerek tejüveghomályok, retikuláris rajzolatfokozódás, az interlobuláris 
szeptumok megvastagodása. (a) szeletréteg (0,6 mm); (b) nagy felbontású komputertomográfia (HRCt)

agyarországon jelenleg nem tart-
ják indokoltnak szűrő- vagy első 
diagnosztikus vizsgálatként a kom-

putertomográfia (Ct) elvégzését. A készülékek 
száma ehhez elegendő lenne, de földrajzi el-
oszlásuk és elérhetőségük nem fedi az igénye-
ket. A készülék és a vizsgálószoba fertőtlenítési 
ideje miatt óránként két beteget lehetne vizs-
gálni. Ha más indikációval – pl. akut műtét előtt 
– készül egyéb régióról Ct, akkor az kiegészít-
hető a mellkas vizsgálatával. Ha az akut műtét 
időpontjáig nincs vírusteszt eredmény vagy 
az bizonytalan, és nem zárható ki a koronaví-
rus-fertőzés, illetve ha a vírusteszt negatív, de 
klinikailag alsó légúti fertőzés gyanúja áll fenn, 
akkor a klinikus kérésére készíthető mellkas Ct. 

A natív, nagy felbontású mellkasi komputer-
tomográfia (HRCt) a jelenlegi legérzékenyebb 

eljárás a koronavírus okozta tüdőelváltozások 
kimutatására. A radiológiai kép semmilyen 
más tüdőgyulladásra nem hasonlít. A gyulla-
dás mindig szimmetrikusan lép fel (ez más ese-
tekben szinte sosem tapasztalható), mindkét 
tüdő alsó lebenyének hátulsó részén. A légzési 
elégtelenség pedig nem azonos az eddig is-
mert ARDS kórképpel.

A korai fázisban legjellemzőbben kétoldali, 
általában szubpleurális, bazális tejüveghomá-
lyok jelennek meg, ez később átmehet ún. 
crazy paving rajzolatba (a tejüveghomály és a 
retikuláris rajzolatfokozódás kombinációja), és 
akár összefüggő, masszív beszűrődések is meg-
jelenhetnek. Fontos hangsúlyozni, hogy ilyen el-
változások más vírusok okozta pneumóniákban 
is előfordulhatnak, tehát a radiológiai kép nem 
koronavírus-specifikus. A gyógyulási szakban az 

Mit mutat a komputertomográfia?

KORONAVÍRUS KÓRESETEK

M

a b
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elváltozások szanálódhatnak, de fibrotikus jelle-
gű maradványok is kialakulhatnak.

A koRonAVíRuS-FERtőzéS tiPikuS jElEi

Az első összefoglaló vizsgálatban a betegek 
több mint felénél (54,2%; 83 esetből 45-nél) 
többszörös, foltos, szegmentális vagy szubszeg-
mentális tejüveghomályok voltak mindkét tü-
dőben. Az interlobuláris szeptumok megvas-
tagodása finom retikuláris vagy lépesmézszerű 
rajzolatot, crazy paving mintázatot ad. Minél vé-
konyabb Ct rétegeket vizsgálunk, annál inkább 

szembeötlenek a tejüvegszerű homályok és 
a megvastagodott interlobuláris szeptumok. 
HRCt-n jól látszottak a magas denzitású foltok 
vagy az elmosódott élű tejüveghomályok a 
megvastagodott interlobuláris szeptumok fi-
nom retikuláris vagy lépesméz rajzolatú mintá-
zatával együtt (1. ábra). A mellkasröntgen fel-
bontása sokkal kisebb a Ct felbontásánál, emi-
att a tejüveghomályok éle elmosódottnak lát-
szik (2. ábra). A betegek közel egyharmadánál 
mindkét tüdőben multiplex, egyenetlen szélű 
foltárnyékok figyelhetők meg, az interlobuláris 
szeptumok finom retikuláris vagy lépesméz-

2. ábra: koronavírus-betegség jellegzetes Ct képe. Az 51 éves férfinak egy hete kezdődtek izomfájdalmai 
és erős fáradékonysága, egy napja lázas (39,1  °C), anaemiás. laboratóriumi vizsgálatok: normál fehérvérsejt-
szám (9,24 × 109/l), limfocita% (5,1%), csökkent limfocitaszám (0,47 × 109/l), csökkent eozinofil sejtszám (0 × 
109/l), emelkedett C-reaktív protein (170,91 mg/l), emelkedett prokalcitonin (0,45 ng/ml), fokozott süllyedés 
(48 mm/óra). képalkotó vizsgálat: (a) foltárnyékok a bal alsó lebeny külső részén (b) nagy tejüveghomályok a 
bal alsó lebenyben (c) szubpleurálisan foltokban tejüveghomályok a jobb felső lebeny hátsó részén és a bal 
felső lebeny alsó részén (d) nagy tejüveghomályok a bal alsó lebeny bazális részén.

a b

c d
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szerű megvastagodásával, különösen a középső és az 
alsó lebenyekben (3. ábra). Ez a lelet gyakoribb volt az 
idős vagy a súlyos állapotú betegeknél.

StáDiuMBEoSztáS RADiolóGiAi kéP AlAPján

Kezdeti stádium 
Ebben a szakaszban a betegek tünetmentesek, a la-
boratóriumi leletek negatívak, a torokkenet azonban 
koronavírusra pozitív, és az anamnézisben két héten 
belüli víruskontamináció szerepel. képalkotó vizsgá-
lattal ilyenkor egyedüli, kettős vagy elszórtan elhe-
lyezkedő tejüveghomályok, a középső lebenyben fol-
tos tejüveghomályokkal körülvett nodulusok, foltos 
konszolidáció és főként a középső és az alsó lebenyek-
ben levegő bronchogram látszik (4. ábra).

Korai stádium
A klinikai tünetek (láz, köhögés, száraz köhögés stb.)  
első 2-3 napja. Erre a stádiumra az alveoláris szeptu-
mokban lévő kapillárisok kitágulása és vérbősége, az 
alveoláris térbe irányuló exudáció, valamint interlobu-
láris intersticiális ödéma jellemző. A Ct képen egy vagy 
több, elszórtan foltokban jelentkező vagy agglomerált 
tejüveghomály látszik, melyeket lépesmézszerű vagy 
retikuláris rajzolatot adó, megvastagodott interlobulá-
ris szeptumok választanak el (5. ábra).

Gyorsan progrediáló stádium
A klinikai tünetek 3-7. napja. Az alveoláris térben sejt-
dús exudatum szaporodik fel, az erek kitágulnak, az 
interstícium felé is megindul az exudáció, egyre sú-
lyosbodó alveoláris és intersticiális ödéma képe alakul 

4. ábra: A koronavírus-betegség kezdeti stádiumának Ct képe. (a) 33 éves nő, munkahelyi vírusexpozíció után, foltokban 
tejüveghomályokkal. (b) 67 éves férfi, fertőzött betegekkel történt kontaktus után, nagy kiterjedésű tejüveghomállyal. (c) 35 
éves nő, foglalkozási expozíció után kiterjedt konszolidálódott homállyal és levegő bronchogrammal.

3. ábra: koronavírus-betegség jellegzetes Ct képe. A 65 éves férfi négy napja lázas (38,7  °C). laboratóriumi vizsgálatok: 
normál fehérvérsejtszám (8,72 × 109/l), csökkent limfocitaszám (0,9 × 109/l), csökkent eozinofil sejtszám (0 × 109/l), emelke-
dett C-reakctív protein (53,0 mg/l), emelkedett prokalcitonin (0,10 ng/ml), csökkent májfunkció, hypoproteinaemia és enyhe 
anaemia. képalkotó vizsgálat: (a) és (b) masszív beszűrődés a jobb középső lebenyben, foltárnyékok a jobb alsó lebeny há-
tulsó és bazális szegmensében, levegő bronchogrammal; (c) foltárnyékok a bal alsó lebeny külső és bazális szegmensében, 
valamint kevés mellkasi folyadék a jobb oldalon.

a b c
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ki. A fibrózus exudáció az interalveoláris téren 
keresztül összeköti egymással az alveolusokat, 
és azok összeolvadnak. A Ct képen nagy ará-
nyú összeolvadás jeleként világos konszolidá-
ció látszik levegő bronchogrammal (6. ábra).

Konszolidációs stádium
A tünetek kezdete utáni 7-14. nap. Ebben a stá-
diumban az alveolusokban fibrózus exudátum 
keletkezik és az alveoláris falban lévő kapillá-
risok vérbősége megszűnik. A Ct képen mul-
tiplex, kisebb denzitású, foltos konszolidációk 

látszanak, melyek kisebb méretűek, mint az 
előző stádiumban voltak (7. ábra).

Felszívódási stádium
legtöbbször a tünetek kezdete utáni 2-3. hét-
re tehető. Ebben a stádiumban a léziók kiterje-
dése tovább csökken. A Ct képen foltos kon-
szolidáció vagy szalagszerű homály látszik. Az 
idő előrehaladtával az interlobuláris szeptum 
retikuláris megvastagodása látszik, a hörgőfal 
megvastagodásával és elszórtan néhány foltos 
konszolidációval (8. ábra). 

5. ábra: A koronavírus-betegség korai stádiumának Ct képe. A 38 éves férfi három napja tartó, ismeretlen 
eredetű magas láz (39,3  °C), száraz köhögés és légszomj miatt került felvételre. laboratóriumi vizsgálatok: 
csökkent fehérvérsejtszám (3,01 × 109/l), csökkent limfocitaszám (0,81 × 109/l), emelkedett C-reaktív protein 
(60,8 mg/l), emelkedett prokalcitonin (0,16 ng/ml). képalkotó vizsgálat: (a) vékonyrétegű Ct és (b) nagy fel-
bontású Ct képeken mindkét tüdőben több foltos, halvány beszűrődés látszik, az interlobuláris szeptumok 
retikuláris megvastagodásával.

6. ábra: A koronavírus-betegség gyorsan progrediáló stádiumának Ct képe. Az 50 éves nő egy hete tartó ét-
vágytalanság, fáradékonyság, izomfájdalom, orrdugulás és orrfolyás, és két napja tartó torokfájás és torokvisz-
ketés miatt került felvételre. laboratóriumi vizsgálatok: fokozott süllyedés (25 mm/h), normál fehérvérsejtszám 
(4,08 × 109/l), csökkent limfocitaszám (0,96 × 109/l), emelkedett C-reaktív protein (60,8 mg/l). képalkotó vizs-
gálat: (a) vékonyrétegű és (b) nagy felbontású Ct képeken mindkét tüdőben számos halvány konszolidáció, 
valamint az interlobuláris szeptumok retikuláris megvastagodása látszik.

a b
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7. ábra: A koronavírus-betegség konszolidációs stádiumának Ct képe. 65 éves lázas férfi (39,0  °C). laborató-
riumi vizsgálatok: hypoproteinaemia (csökkent összfehérje 62,20 g/l, csökkent albumin 35,70 g/l), kóros máj-
funkciós értékek (emelkedett alanin-aminotranszferáz 79 u/l, emelkedett aszpartát-aminotranszferáz 72 u/l), 
emelkedett prokalcitonin (0,10 ng/ml), emelkedett C-reaktív protein (53 mg/l), csökkent fehérvérsejtszám 
(3,72 × 109/l), csökkent limfocitaszám (0,9 × 109/l), enyhe anaemia (csökkent vörösvérsejtszám 4,10 × 1012/l), 
csökkent hemoglobin (131,10 g/l), csökkent hematokrit (39,0%). képalkotó vizsgálat: (a) vékonyrétegű és (b) 
nagy felbontású Ct képeken a jobb középső lebenyben, a jobb alsó lebeny hátsó és bazális szegmentumában, 
valamint a bal alsó lebeny külső és bazális szegmentumában számos foltos és nagyobb kiterjedésű konszoli-
dáció látható, bennük levegő bronchogrammal.

8. ábra: A koronavírus-betegség felszívódási stádiumának Ct képe. 79 éves nő, intermittáló lázas állapot. la-
boratóriumi vizsgálatok 3 napos komplex kezelés után: csökkent vörösvérsejtszám (3,73 × 1012/l), hemoglo-
bin (107 g/l), csökkent hematokrit (31,8%), csökkent limfocita% (13,9%), csökkent limfocitaszám (0,62 × 109/l), 
csökkent eozinofil% (0%), csökkent eozinofil sejtszám (0 × 109/l), emelkedett alanin-aminotranszferáz (46 u/l), 
csökkent összfehérje (56,8 g/l), csökkent albumin (33,5 g/l), normál C-reaktív protein és prokalcitonin. kép-
alkotó vizsgálat: (a) foltokban tejüveghomályok és az interlobuláris szeptumok megvastagodása a bal felső 
lebenyben, a lingulában, valamint foltos konszolidáció a jobb középső és alsó lebeny hátsó szegmenseiben. 
(b) a kórházi felvétele után 9 nappal a Ct-vizsgálat a léziók felszívódását mutatta a középső lebenyben, vala-
mint a léziók visszahúzódását a jobb tüdő alsó lebenyében, továbbá a felszívódásukat a bal felső lebenyben, a 
lingulában, egy zsinórszerű árnyék megjelenésével.
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Innen indult a koronavírus

Vuhan, a világváros

uhan a 2019 decemberében kezdődött koronavírus-járvány kiindulópontjaként vált világszerte ismertté, holott 
ettől függetlenül is komoly figyelmet érdemlő hely: Közép-Kína legnépesebb városa, Hubei tartomány fővárosa, 
több mint 11 millió lakójával a kilencedik legnépesebb kínai város. A Jangce-folyó és annak legnagyobb mel-

lékfolyója, a Han-folyó összefolyásánál fekszik. Itt zajlott az 1911-es Vuchang-felkelés, amely a Qing-dinasztia bukásához 
és a Kínai Köztársaság megalapításához vezetett. Vuhan 1927-ben rövid ideig Kína fővárosa is volt. Vuhan Közép-Kína 
politikai, gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, kulturális és oktatási központja, a belföldi szállításban játszott kulcsszerepe 
miatt a külföldi források néha „Kína Chicagójának” is hívják. A közelben működik a Három-szurdok-gát, ami névleges tel-
jesítménye szerint a világ legnagyobb vízierőműve. Vuhanban található Kína három nemzeti fejlesztési övezete és négy 
tudományos-technológiai fejlesztési parkja, több mint 350 kutatóintézet, 1656 csúcstechnológiai vállalkozás, melyek közül 
230 szerepel a Fortune Global legnagyobb vállalatokat felsoroló 500-as listáján. Vuhan 2018-ban 22,4 milliárd dollárral 
járult hozzá a kínai GDP-hez (ez a 2018. évi magyar GDP egyhetede). A város számos figyelemre méltó felsőoktatási intéz-
ménynek ad otthont, köztük a Vuhan Egyetemnek, amely 2017-ben országos szinten a harmadik legjobb egyetem volt, és 
a Huazhong Tudományos és Technológiai Egyetemnek. Vuhant az UNESCO 2017-ben kreatív városnak minősítette a forma-
tervezés területén, a Globalizáció és a Világvárosok Kutatási Hálózata pedig – San Francisco-val, Sydney-vel és Torontóval 
egy sorban – béta-világvárosnak minősíti. 2010-ben az autóipari termelés először haladta meg az acélipar termelését. 
Jelenleg öt autógyártó cég kínai központja van itt, köztük a Dongfeng-Honda, a Dongfeng-Citroen, a Shanghai GM, a DFM 
és a Dongfeng-Renault. 2016-tól kezdve Vuhan több mint 80 országból vonzott külföldi befektetéseket, 5973 külföldi be-
fektetéssel rendelkező vállalkozás létesült a városban, több mint 20 milliárd dollárnyi tőke jött ide. Közel 50 francia vállalat, 

V

A Yingwuzhou-híd a Jangce-folyón
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köztük a Renault és a PSA csoport működik a 
városban, amelyek a francia beruházások több 
mint egyharmadát képviselik Kínában. Vuhan 
legfontosabb iparágai az optikai-elektronikai 
ipar, a gépjárműgyártás, a vas- és acélgyártás, 
az innovatív gyógyszeripar, a biológiai mérnö-
ki munka, az új anyagipar és a környezetvé-
delem. Vuhan a hidak és a felhőkarcolók vá-
rosa. A Jangce-folyót 11 hídja íveli át, köztük 
Yangsigang-híd, a világ leghosszabb két-

szintes hídja. Legmagasabb műemlék épülete a Sárga Daru tornya, Kína négy nagy történelmi tornyának egyike. A 438 mé-
ter magas Vuhan Center felhőkarcoló a legmagasabb épület Közép-Kínában, a nyolcadik legmagasabb Kínában. Vuhanban 
tervezik megépíteni a Phoenix-tornyokat, melyek 1000 méteres magasságukkal a világ legmagasabb épületei lesznek. 

A Yangsigang-híd a Jangce-folyón: 
a világ leghosszabb kétszintes hídja

Az Intercontinental szálloda futurisztikus épülete

A Ramada szálloda esti kivilágításban

A Sárga Daru tornya Kína négy nagy történelmi tornyának egyike A vuhani hal- és élőállatpiac, ahonnan  
egyes elméletek szerint a járvány elindult
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Mikor gondoljunk koronavírus-betegségre?

10 JELLEMZŐ TÜNET

N apról napra többet tudunk az új ko-
ronavírusról és az általa okozott be-
tegségről. A láz, a száraz köhögés, a 

fáradékonyság és a légszomj az esetek túlnyo-
mó többségében előfordul, de vannak kevés-
bé gyakori tünetek is, mint az orrdugulás vagy 
orrfolyás, az izom- és csontfájdalmak, a torok-
fájás, a fejfájás, a hasmenés vagy az émelygés. 
Ezek egy része közönséges nátha, influenza 
vagy szénanátha esetén is előfordul, így akár 
felesleges ijedelmet is okozhat. A tünetek rend-
szerint 2–14 nappal a vírussal történt érintkezés 
után jelentkezhetnek. A következőkben bemu-
tatjuk a 10 leggyakoribb tünetet, amire minden-
képpen oda kell figyelni1.

léGSzoMj 

A légszomj általában nem tartozik a koro-
navírus-betegség korai tünetei közé, azonban 
ez a legsúlyosabb és ezt kell a leginkább ko-
molyan venni. Önmagában, köhögés nélkül is 
előfordulhat. Ha mellkasi feszülés jelentkezik 
és a beteg úgy érzi, hogy nem képes elég mély 
lélegzetet venni ahhoz, hogy megtöltse leve-
gővel a tüdejét, akkor nagyon sürgősen orvos-
hoz kell fordulni. A légszomj mellé folyamatos 
mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés is társul-
hat, az oxigénhiány miatt pedig ajakcianózis is 
kialakulhat.

1

láz

A láz a koronavírus-betegség kulcsfontos-
ságú tünete. Mivel néhány ember testhőmér-
séklete alkatilag alacsonyabb vagy magasabb 
lehet, mint a normál határértékként megadott 
37 °C, a szakértők nem rögzítenek fix értéket. A 
legtöbb gyermeket és felnőttet azonban addig 
nem tekintik lázasnak, amíg a testhőmérsékle-
te el nem éri a 38,0 °C értéket. Fontos tudnunk, 
hogy itt is megfigyelhető napszaki ingadozás, 
a hajnali 4 órakor mért hőmérséklet akár 1 fok-
kal alacsonyabb lehet, mint a délután 6 órakor 
mért. A lázas állapot eldöntéséhez a késő dél-
után, kora este mért értéket vegyük alapul.

kÖHÖGéS

A köhögés gyakori tünet, és nem tévesz-
tendő össze a köhécseléssel, a krákogással és 
a torokköszörüléssel. A koronavírus okozta kö-
högés mélyen a mellkasból, szegycsont mögül 
induló, zavaró, száraz köhögés, és a beteg érzi 
a hörgők irritációját. ugyanakkor fontos tudni 
arról, hogy az Egészségügyi Világszervezet feb-
ruárban készített jelentése szerint 56 ezer  iga-
zoltan koronavírus-fertőzött beteg több mint 
egyharmadánál (37,6%) nem száraz, hanem vá-
ladékos köhögés volt a betegség tünete.

4 HiDEGRázáS éS VéGtAGFájDAlMAk

A hidegrázás, a végtagfájdalmak erőssé-
ge egyéntől függően változhat, és rendszerint 
éjszaka a legrosszabb. A hidegrázás olyan erős 
lehet, hogy a fogak összeütődése jól hallható 
lesz, és akár hallucinációk is jelentkezhetnek.
néhány betegnél egyáltalán nem lépnek fel 
ezek a tünetek, míg másoknál csak enyhébb, 
inkább influenzára jellemző hidegrázás, fáradt-
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Tünetek (%) Súlyos betegek Nem súlyos betegek

Láz 88,4 81,4

Köhögés 71,1 65,7

Levertség 60,3 44,2

Légszomj 44,2 5,7

Köpettermelődés 37,6 28

Izomfájdalom 26 13,1

Hidegrázás 26 10,9

Szédülés 16,1 12,1

Fejfájás 11,3 13,5

Torokfájás 7,8 9,7

Hányinger és hányás 5,9 5,7

Hasmenés 5,7 5,8

Orrdugulás 2,8 5,1

1. táblázat: A koronavírus-betegség tüneteinek gyakorisága2

ság, csont- és izomfájdalom figyelhető meg, ami ne-
hezíti a differenciáldiagnosztikát. koronavírus-fertő-
zésre utal az, ha a tünetek 7-8 nap alatt sem javul-
nak, vagy ha rosszabbodnak.

zAVARtSáG

idősebb betegeknél gyakran ez az első tünet. 
Ha a beteg zavartan viselkedik, aluszékony, nehe-
zen ébreszthető, akkor sürgős orvosi segítségre van 
szükség. tovább súlyosbítja a helyzetet az ajakcia-
nózis és a nehézlégzés.

EMéSztőREnDSzERi PAnASzok

A szakértők kezdetben nem gondolták, hogy 
az influenza kapcsán gyakran megfigyelhető has-
menés és más emésztőrendszeri panaszok koro-
navírus-fertőzés esetén is jelentőséggel bírhatnak. 
Ahogy azonban gyűltek a túlélőkkel kapcsolatos 
adatok, ez az álláspont módosult. Egy kínában vég-
zett vizsgálatban a járvány kezdetén diagnosztizált 
200 enyhébb kórlefolyású beteg adatait elemezve 
kiderült, hogy az esetek közel felében előfordultak 
gyomor-bélrendszeri tünetek. Gyakran hasmenéssel 
indult a betegség, sok esetben láz nélkül. Ezeknél a 
betegeknél jóval később született meg a helyes di-
agnózis, mint a légúti  panaszokkal induló betegek-
nél, csak később tesztelték őket, és tovább tartott, 
amíg a vírus kiürült a szervezetükből.

5

6

7 kÖtőHáRtyA-GyullADáS

kínai és dél-koreai vizsgálatok szerint 
koronavírus-fertőzés esetén a betegek 
1–3%-ánál kötőhártya-gyulladás alakul ki. 
Számos vírus okozhat ilyen megbetege-
dést, így nem okozott nagy meglepetést, 
hogy az újonnan felfedezett vírus is ezt 
teszi. Ha a begyulladt, vörös szem mellé 
egyéb árulkodó tünet (láz, köhögés vagy 
légszomj) is társul, akkor mindenképpen 
érdemes konzultálni a háziorvossal.  

SzAGláSVESztéS

A koronavírus-fertőzés enyhe vagy 
közepesen súlyos eseteiben az egyik leg-
szokatlanabb korai tünet a szaglás és az 
ízérzés elvesztése, ami sok betegnél meg-
figyelhető, és egyik oka lehet az étvágy-
talanságnak. A szaglásvesztés különösen 
gyakori volt olyanoknál, akiknek pozitív 
lett a koronavírus-tesztje, de egyéb tüne-
tük nem volt, és betegség sem alakult ki 
náluk. Egy enyhe eseteket elemző dél-ko-
reai vizsgálatban a betegek 30%-ánál a 
szaglásvesztés volt az első tünet. német-

8

Alarmírozó tünetek3

Súlyos nyugalmi légszomj

Légzési nehézség

Hideg, nyirkos vagy  
sápadt és márványozott bőr

Nehéz ébreszthetőség

Újonnan fellépő zavartság

Ajkak vagy arc elkékülése

Kevés vagy semmi vizelet

Vér felköhögése

Mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés

Tarkómerevség

Nem elhalványuló kiütés
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országban a pozitív koronavírus-tesztet adó 
betegek kétharmadánál volt szaglásvesztés. 
A szakirodalomból már régóta ismert, hogy a 
más típusú koronavírusok által okozott légúti 
infekciók hirtelen szaglásvesztéssel társulhat-
nak, így nem volt meglepő, hogy az új korona-
vírusnak is ilyen hatása. 

A szaglásvesztés otthon is vizsgálható. En-
nek klasszikus módja a gumicukor teszt, ami-
kor a sokféle színű és ízű gumicukorkából kell 
illat alapján kiválasztani a narancs- és citrom-
ízűeket, de több európai szakértő hasonló biz-
tonsággal ajánlja ugyanerre a célra vörös- és 
fehérborok kóstolását.

9 lEVERtSéG

Az esetek egy részénél a szokatlanul erős 
fáradtság lehet a fertőzés egyik korai tünete. A 
WHo jelentése szerint 6000, laboratóriumban 
igazolt fertőzött beteg több mint 40%-a szá-
molt be levertségről4. „Annyira magam alatt 
vagyok, hogy ha elbambulok, másfél óra is 
elmegy, mire magamhoz térek” vagy „azt hit-
tem, hogy 10 percet szunyókáltam, de három 
és fél óra volt” – mesélik a betegek.

A levertség megmarad azután is, hogy a 
vírus már nem mutatható ki a szervezetből. A 
gyógyult betegek beszámolói szerint a kime-
rültség és az erőtlenség folytatódik még a szo-
kásos néhány hetes gyógyulási időszak után is.

FEJFáJáS, TOROKFáJáS ÉS ORRDUGULáS

A WHo korábban már említett – 6000, 
laboratóriumban igazolt fertőzött betegnél vég-
zett – vizsgálatában az esetek 14%-ában szá-
moltak be fejfájásról, 10%-ában torokfájásról 
és csaknem 5%-ában orrdugulásról. Ezek nem 
tartoznak a koronavírus-betegség gyakori tüne-
tei közé, azonban hasonlítanak a megfázás és 
az influenza tüneteihez. Az influenzához teszi 
hasonlóvá a fejfájás, a végtagfájdalom, a levert-
ség és az emésztőrendszeri problémák, a meg-
fázáshoz a torokfájás, a szénanáthához pedig az 
orrdugulás. A megfázás és az influenza is járhat 
köhögéssel és lázzal, ezért először ezekre a be-
tegségekre kell gondolnunk.

01

(F
ot

ó:
 n

iA
iD

, W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s)

A TÜNETEK KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE

Enyhe és közepesen súlyos esetekben a korona-

vírus-betegség változatos klinikai tüneteket 

mutat. A leggyakoribb tünet a láz, a köhögés, 

a levertség és a légszomj. Köhögést az enyhe 

esetek kevesebb mint felében figyeltek meg  

az egyik legnagyobb esetszámú tanulmányban, 

az összes vizsgálatból készült szisztematikus 

áttekintő közlemény pedig csak az esetek két-

harmadában említi, ami arra utal, hogy az egyik 

fő diagnosztikus kritériumnak tartott tünet nem 

megbízható5. A láz volt a leggyakoribb tünet  

az enyhe és közepesen súlyos esetekben, bár  

az Egyesült Királyságban egy nemrégiben ké-

szült tanulmány szerint a szaglásvesztés jobb 

előrejelzője lehet a koronavírus-fertőzésnek,  

mint az érintettek saját bejelentésén alapuló láz5.  

Összességében kevés és nem meggyőző bi-

zonyíték áll rendelkezésre azokról a tünetekről, 

amelyekkel könnyen megkülönböztethetnénk 

a betegség enyhe és közepesen súlyos eseteit 

a súlyosaktól. A rendelkezésre álló adatok nagy 

része kórházi betegektől származik, míg az enyhe 

és közepesen súlyos eseteket általában a tüdő-

gyulladás, a légzési elégtelenség vagy intenzív 

osztályos kezelés hiánya jellemzi. Éppen ezért a 

kórházi betegektől nyert adatok alkalmazhatósága 

az enyhébb esetekre bizonytalan5. 
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Jellemzők Koronavírus-betegség Megfázás Influenza Szénanátha

A tünetek kezdete enyhe és súlyos  
tünetekkel is indulhat

fokozatosan erősödnek 
a tünetek

hirtelen kezdődik hirtelen kezdődik

A tünetek időtartama 7-25 nap <14 nap 7-14 nap több hét

Köhögés gyakori 
(rendszerint száraz)

gyakori 
(enyhe)

gyakori 
(rendszerint száraz)

ritka 
(rendszerint száraz)

Légszomj előfordul nincs (csak ha asztmát 
provokál)

nincs (csak ha asztmát 
provokál)

nincs (csak ha asztmát 
provokál)

Tüsszögés nincs gyakori nincs gyakori

Orrfolyás és orrdugulás ritka gyakori előfordul gyakori

Torokfájás előfordul gyakori előfordul előfordul (enyhe)

Láz gyakori rövid lázas időszak gyakori nincs

Levertség előfordul előfordul gyakori előfordul

Fejfájás előfordul ritka gyakori előfordul  
(sinusitis esetén)

Izom- és csontfájdalom előfordul gyakori gyakori nincs

Hasmenés előfordul nincs előfordul  
(gyermekeknél)

nincs

2. táblázat: A vírusok és az allergének okozta légúti kórképek elkülönítése6

Koronavírus-betegség, influenza, megfázás vagy allergiás nátha?
Van több olyan tünet, amellyel a fenti légzőszervi be-

tegségek mindegyikénél találkozhatunk. A 2. táblázat 

segít a betegségek elkülönítésében6. Mindenekelőtt a 

legfontosabb az, hogy láz és köhögés esetén a beteg 

telefonáljon a háziorvosának. 

yy Száraz köhögés mind a négy kórkép esetén  

előfordulhat, de a súlyos, megerőltető köhögés 

leginkább koronavírus-betegségre jellemző (bár  

a szénanátha által provokált asztma is okozhatja).

yy Tüsszögés–orrfolyás–orrdugulás esetén pollen-

szezonban elsősorban szénanáthára gondoljunk.

yy Láz–fejfájás–végtagfájdalom esetén  

elsősorban influenzára gondoljunk 

yy Láz–köhögés–légszomj esetén  

elsősorban koronavírus-betegségre gondoljunk.

yy Szénanátha esetén nincs láz,  

koronavírus-betegség esetén nincs tüsszögés. 

yy A torokfájás nemcsak a megfázásra jellemző.

yy Hasmenést követően fellépő légszomj  

koronavírus-betegségre utalhat.

yy A fejfájás influenza esetén a leggyakoribb. 
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A koronavírus-betegség kezelése
STÁDIUMOK ÉS GYÓGYSZEREK

koronavírus-betegségnek lapzártakor 
még nincs hatásos gyógymódja. A 
súlyos állapotba került betegek szup- 

portív kezelést kapnak, ami elsősorban folya-
dékpótlásból és a létfontosságú szervek műkö-
désének támogatásából áll. ilyen például a 
szervezet oxigénellátásának javítása, lélegezte- 
tőgépek segítségével, vagy az extrakorporális 
keringés- és légzéstámogatás.

A koronavírus-betegségben alkalmazott 
terápiás megoldások még nem kristályosod-
tak ki, éppen ezért fontos, hogy világosan 
megkülönböztessük azt a fázist, amikor a ví-
rusra adott immunválasz a domináns, attól a 
fázistól,  amikor a gazdaszervezet gyulladásos 
reakciója veszi át a főszerepet a kóros történé-
sek irányításában. Siddiqi és Mehra egy nem-
rég megjelent szerkesztőségi közleményben 
ajánlást tett a betegség klinikai stádiumbe-
osztására, és megjelölték a lehetséges terápiás 
megoldásokat is1. Három stádiumra osztották 
a kórlefolyást, felismerve azt, hogy a betegség 
ebben három szakaszban különböző klinikai 
tünetekkel jár, másképpen reagál a kezelésre 
és más a prognózisa (1. ábra).

i. (EnyHE) StáDiuM: koRAi inFEkCió

A kezdeti stádium a megfertőződéssel induló 
és az első tünetek megjelenésével járó időszak. 
Ez magában foglalja az inkubációs periódust 
is, amikor enyhe és gyakran nem specifikus tü-
netek vannak: rossz közérzet, láz és száraz kö-
högés. Ebben az időszakban az új típusú koro-
navírus (SARS-CoV-2) replikációja zajlik, ellepi a 
gazdaszervezetet, elsősorban a légzőrendszert. 
Régi rokonához, a 2002–2003-as SARS-járványt 

okozó a SARS-CoV-hoz hasonlóan ez a vírus is az 
angiotenzin konvertáló enzim 2 (ACE2) recep-
toron keresztül kötődik a célsejtekhez. Ezek a 
receptorok jelentős számban találhatók meg a 
légutak, a vékonybél és az érfalak hámsejtjein. 
A vírus levegőn keresztüli terjedése, valamint 
tüdő ACE2 receptoraihoz való affinitása miatt 
az új koronavírus okozta fertőzés rendszerint 
enyhe légúti és általános tünetekkel jár.

A diagnózishoz ebben a stádiumban a lég-
utakból vett minta rt-PCR-vizsgálata, valamint a 
szérum igM és igG vizsgálata szükséges, a mell-
kasi röntgenvizsgálat (szükség szerint Ct), a 
teljes vérkép és a májfunkciós vizsgálatok mel-
lett. A vérképben lymphopenia és neutrophilia 
lehet, más kóros eltérés nélkül.

A kezelés ebben a stádiumban a tünetek 
enyhítésére irányul. Ha a klinikai vizsgálatok so-
rán bármelyik vírusellenes szer (pl. remdesivir) 
hasznosnak bizonyul, akkor azzal ebben a sza-
kaszban csökkenthető a tünetek időtartama és 
a fertőzőképesség, továbbá megakadályozha-
tó a betegség súlyosabbá válása.

A betegek 80%-ánál a koronavírus-fertőzés 
ebben a stádiumban megáll, náluk a prognózis 
és a gyógyulási arány kiváló.

ii. (kÖzEPESEn SúlyoS) StáDiuM: 
PulMonáliS éRintEttSéG HiPoXiA nélkül 
(ii.A) VAGy HiPoXiáVAl (ii.B)

A betegség második szakaszában a vírus to-
vábbi szaporodása és a tüdő lokális gyulladása 
zajlik. A betegnél víruspneumónia alakul ki kö-
högéssel, lázzal, esetleg hipoxiával. A mellkasi 
röntgenképen vagy a Ct-n kétoldali infiltrátu-
mok vagy tejüveghomályok látszanak. A vér-

A
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1. ábra: A koronavírus-betegség stádiumai és terápiás lehetőségei. Az ábra a betegség progressziójának három egymást követő szaka-
szát mutatja a jellemző tünetekkel és a leletekkel, az adott fázisban szóba jövő terápiás lehetőségekkel. (ARDS = Acute Respiratory Distress 
Syndrome; CRP = C-reaktív protein; il = interleukin; jAk = janus-kináz; lDH = laktát-dehidrogenáz; nt-proBnP = n-terminal prohormone of 
brain natriuretic peptide) (Siddiqi Hk és Mehra MR nyomán)1
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Túlzott gyulladásos reakció (citokinvihar)

II.A II.B

képet egyre inkább lymphopenia jellemzi, a laborpa-
raméterek transaminitisre utalnak. A szisztémás gyul-
ladás markerei emelkedhetnek, de nem feltűnően. A 
betegek többnyire ilyenkor kerülnek kórházba szoros 
megfigyelés, szükség esetén kezelés céljából. Elsősor-
ban szupportív és tüneti megoldások jönnek szóba, 
illetve az elérhető antivirális kezelések valamelyike (pl. 
remdesivir). A szérum procalcitonin az új koronavírus 
okozta tüdőgyulladás esetén többnyire alacsony vagy 
normál értékű. 

A ii. stádium korai, jelentős hipoxia nélküli (ii.A) sza-
kaszában még kerülendő a szisztémás kortikoszteroi-
dok használata, azonban ha hipoxia jelentkezik (ii.B), 
és a beteg várhatóan gépi lélegeztetésre szorul, akkor 
hasznos lehet a gyulladásgátló kezelés, és ennek ré-
szeként a szisztémás kortikoszteroidok alkalmazása. 
Elsősorban a szisztémás kortikoszteroidok használa-
tának egyértelmű indikációja miatt a ii. stádiumot fel 
kell osztani ii.A (hipoxia nélküli) és ii.B (hipoxiával járó) 
szakaszra.

iii. (SúlyoS) StáDiuM:  
SúlyoS SziSztéMáS GyullADáS

A koronavírus-betegek 5%-ánál alakul ki a betegség 
harmadik és legsúlyosabb stádiuma, ami extrapulmo-
nális szisztémás hiperinflammációs szindróma képé-
ben jelentkezik. A szisztémás gyulladásos markerek 
szintje megemelkedik, csökken a helper, a szupresszor 
és a regulatorikus t-sejtek száma. A gyulladásos cito-
kinek és biomarkerek (il-2, il-6, il-7, granulocita-ko-
lónia stimuláló faktor, makrofág gyulladásos protein 
1-α, tumor nekrózis faktor-α, C-reaktív protein, ferritin, 
D-dimer) koncentrációja jelentősen megemelkedik. 
Hasonlóképpen emelkedik a troponin és az nt-proBnP 
(n-terminal prohormone of brain natriuretic peptide) 
szintje is. Ebben a stádiumban sokk, vasoplegia, lég-
zési elégtelenség és a keringés összeomlása is észlel-
hető. Más szervrendszerek érintettsége, sőt akár myo-
carditis is előfordulhat. kulcsfontosságú ilyenkor az 
immunmoduláló szerek személyre szabott alkalmazá-
sa a szisztémás gyulladás visszaszorítására, mielőtt az 
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túlsúlyba kerül, és többszervi károsodást okoz. Ebben 
a fázisban már indokolt lehet a kortikoszteroidok hasz-
nálata, összehangolva a citokin-inhibitorok, például a 
tocilizumab (il-6 inhibitor), az anakinra (il-1 receptor 
antagonista) vagy a janus-kináz gátlók (pl. tofacitinib, 
baricitinib, ruxolitinib) alkalmazásával. Az intravénás 
immunglobulin (iViG) szintén szerepet játszhat a hiper-
inflammatorikus  állapotba csúszó immunrendszer mo-
dulálásában. Összességében, ennek a stádiumnak rossz 
a prognózisa, ezért különösen fontos, hogy felismerjük 
a teendőket, és a megfelelő kezelést a lehető legko-
rábban alkalmazzuk.

A súlyos koronavírus-betegségben megfigyelt cito-
kinvihar a vírus által kiváltott szekunder hemofagocitás 
limfohisztiocitózis képének felel meg. Ez egy gyakran 
figyelmen kívül hagyott hiperinflammatorikus szind-
róma, amelyet a citokinek robbanásszerű termelődése 
vált ki, és ennek következtében a többszervi működési 
elégtelenség lép fel. Ez esetek felében citopéniák, emel-
kedett ferritin szint, uralhatatlan láz és ARDS jelentkezik. 

A közelmúltban számoltak be egy antivirális keze-
lés első, nyílt, randomizált klinikai vizsgálatáról. Ebben 
199 beteget véletlenszerűen osztottak el vírusellenes 
szerekkel a (lopinavir / ritonavir kombinációval) vagy 
standard módon kezelt csoportba, de nem találták 
igazán hatékonynak a kezelést. Ennek egyik oka le-
het az is, hogy a vizsgálatba a ii.B stádiumú betegeket 
válogatták be, akiknél a vírus patogenitása már kevés 
szerepet játszik, a kórtani folyamatokat a gazdaszer-
vezet gyulladásos reakciója határozza meg.

SziSztéMáS koRtikoSztERoiDok

Ez még mindig folyamatos vita tárgya. A jelenlegi WHo 
ajánlás szerint víruspneumónia esetén a szisztémás 
szteroidok rutinszerű adása nem javasolt egészen ad-
dig, amíg valamilyen társbetegség vagy szövődmény 
(pl. CoPD exacerbáció, szeptikus sokk) azt nem teszi 
indokolttá. Ez egybevág a nemrég a lancetben Russel 
és munkatársai által írottakkal, akik ellenzik a sziszté-
más kortikoszteroidok válogatás nélküli használatát 
koronavírus-betegségben2. 

A kortikoszteroidok gyulladásgátlók, a tüdőben 
zajló gyulladás pedig jól dokumentált influenza és ko-
ronavírus-fertőzés esetén egyaránt, következéskép-

pen kórtani szempontból lehetne némi indoka a kor-
tikoszteroidok adásának. Mindazonáltal, a lezajlott 
MERS-CoV, SARS-CoV és az influenza kóresetek ada-
tainak elemzéséből összességében nem lehetett ki-
mutatni a kortikoszteroidok adásának előnyös voltát, 
míg néhány előnytelen hatást igen (a vírus-klírensz 
lassulása, megnövekedett intenzív osztályos ellátási 
idő és emelkedő mortalitás). Shang és munkatársai ez-
zel szemben úgy gondolják, hogy mind a WHo, mind 
pedig a Russel és munkatársai által írottakat megenge-
dőbben kellene értelmezni, és nem kell teljesen kizárni 
a kis dózisú, rövid ideig adott kortikoszteroid kezelést 
(≤0,5–1,0 mg/kg/nap metilprednizolon legfeljebb 1 hé- 
tig) koronavírus-betegségben3. Más szakértők sziszté-
más kortikoszteroidok adását a gépi lélegeztetett be-
tegeknél is csak a legsúlyosabb esetekben,  ARDS fenn-
állása esetén javasolják4.

AntiViRáliS SzEREk

Lopinavir / ritonavir
Ezt a kombinációt a leggyakrabban HiV-fertőzés ese-
tén használják. A lopinavir proteáz-inhibitor, gátolja a 
koronavírus életciklusában fontos szerepet játszó en-
zimet és ezáltal a vírus replikációját, a ritonavir pedig 
potencírozza a lopinavir hatását azáltal, hogy gátolja a 
szer CyP3A-mediálta metabolizmusát. korábbi vizsgá-
lati adatok alátámasztották a lopinavir / ritonavir hasz-
nálatát a 2002–2003-ban zajlott SARS-CoV-1 járvány 
idején, és ezért logikusnak tűnt kipróbálni a SARS-
CoV-2 okozta mostani járványban is. Sajnos egy a New 
England Journal of Medicine-ben nemrég megjelent 
randomizált, kontrollált vizsgálat eredménye szerint 
a súlyos betegeknek egyedüli készítményként adva a 
lopinavir / ritonavir nem volt hatásos, sőt, az így kezelt 
betegeknél több mellékhatás jelentkezett5.

thaiföldön sikereket értek el súlyos pneumónia ese-
tén az influenza és a HiV gyógyszereinek kombináció-
jával. A kezdeti eredmény, hogy a 48 órás kezelés után 
egy betegnél jelentős javulás jelentkezett6. 2020. febru-
ár 3-án bejelentették, hogy a második beteget is ered-
ményesen kezelték a lopinavir / ritonavir + oseltamivir 
kombinációval. A Rajavithi kórház munkatársai beszá-
moltak egy 71 éves kínai nőről, akinek az állapota a ke-
zelés hatására jelentősen javult7.
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A Nucala súlyos, refrakter eozinofil asztmában szenvedő felnőttek, serdülők, illetve 6 éves és 
annál idősebb gyermekek kiegészítő kezelésére javallott.1 
 *Felnőttek, valamint 12 éves és annál idősebb serdülők számára a mepolizumab ajánlott dózisa 4 hetente egyszer 100 mg 
subcutan beadva előretöltött injekciós toll, előretöltött injekciós fecskendő vagy liofilizált por oldatos injekcióhoz formában.  
6 és 11 éves kor közötti gyermekek esetén a mepolizumab ajánlott dózisa 4 hetente egyszer 40 mg subcutan beadva és 
ebben a korosztályban csak a liofilizált por oldatos injekcióhoz kiszerelés áll rendelkezésre.1 
IL, interleukin 
A Nucalát a betegek általában jól tolerálják. Klinikai vizsgálatokban a Nucala a placebóhoz hasonló számú nemkívánatos 
reakciót váltott ki az injekció helyén fellépő reakciók kivételével (8% vs. 3%), amelyek főként az első három injekció 
alkalmával jelentkeztek.1

Nucala: az egyetlen anti-
IL5 kezelés amely erőteljes 
és tartós exacerbáció 
csökkentő hatást  
mutatott akár 4,8 éven át3

Válassza a Nucalát súlyos eozinofil asztmás betegeinek1

Gyógyszernév, hatáserősség Kiszerelés
Bruttó  

fogyasztói ár

Kiemelt támogatási kategória (%)  
vonatkozó indikációs pont: EÜ100 66.

Közgyógy. 
keretre 

adható-e?Támogatás Térítési díj

Nucala 100 mg por oldatos injekcióhoz
1× injekciós  
üvegben

352 767 Ft 352 467 Ft 300 Ft Igen

Nucala 100 mg oldatos injekció előretöltött 
injekciós tollban

1× előretöltött  
injekciós tollban

352 767 Ft 352 467 Ft 300 Ft Igen

Nucala 100 mg oldatos injekció előretöltött 
fecskendőben

1× előretöltött 
fecskendőben

352 767 Ft 352 467 Ft 300 Ft Igen

 Az aktuális ár 2019. október 1-től érvényes. 

Az ár tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon található információkat (Publikus gyógyszer törzs – lakossági tájékoztató): http://neak.
gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Nucala 100 mg por oldatos injekcióhoz
Nucala 100 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
Nucala 100 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben

Az alkalmazási előirat alapján a Nucala terápiás javallata:1 A Nucala súlyos, refrakter eozinofil asztmában szenvedő felnőttek, serdülők, illetve 
6 éves és annál idősebb gyermekek kiegészítő kezelésére javallott. Nemkívánatos hatások, mellékhatások:1 Nagyon gyakori: fejfájás, Gyakori: 
alsó légúti fertőzések, húgyúti fertőzések, pharyngitis, túlérzékenységi reakciók (szisztémás allergiás), orrdugulás, a has felső részén jelentkező 
fájdalom, ekcéma, hátfájás, a beadással kapcsolatos reakciók (szisztémás, nem allergiás), az injekció beadásával kapcsolatos helyi reakciók, láz. 
Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4), 
az interakciókra (4.5) és a mellékhatásokra (4.8). A gyógyszer teljes alkalmazási előírása a European Medicines Agency (EMA) internetes honlapján 
elérhető: www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nucala Felírhatóság:2 Perzisztáló súlyos eozinofil asthma bronchiale kiegészítő keze- 
 lése céljából – a finanszírozási eljárásrendről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend (felnőttkori asthma 
bronchiale) alapján. A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Munkahely Szakképesítés Jogosultság

Kijelölt intézmények Tüdőgyógyászat Javasolhat és írhat

Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat Javaslatra írhat

Szakorvosi javaslat érvényességi ideje: 4 hónap

Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást az OGYÉI-nek az online kitölthető bejelentőlapon, 
a letölthető bejelentőlapon, az adr.box@ogyei.gov.hu e-mail címen, a +36 (1) 886-9472 faxszámon, az OGYÉI, 1372 Budapest, Pf. 450 levelezési címen, vagy a GSK-nak az alábbi elérhetőségek egyikén!

Amennyiben a GSK termékeinek alkalmazása során „Nemkívánatos eseményt” észlel, kérjük 24 órán belül jelentse a Hungary.PH_Safety@gsk.com e-mail címen vagy a +36 (1) 22 55 300 telefonszámon!

További információért forduljon képviseletünkhöz: GlaxoSmithKline Kft.  
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Telefon: +36 (1) 22 55 300, fax: +36 (1) 22 55 302, www.gsk.hu
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Remdesivir
Az intravénásan adott remdesivirről jelent meg az első 
közlemény az Egyesült államokban a koronavírus-be-
tegség kezelése kapcsán. A szer az RnS-függő RnS-po-
limeráz inhibitora, egy adenozin-analóg, ami beépül a 
vírus (pl. ebola, SARS-CoV és MERS-CoV) éppen készü-
lő RnS-láncába, és idő előtt blokkolja annak szintézi-
sét. Az amerikai egészségügyi hatóságok engedélyez-
ték a remdesivir használatát az intenzív osztályokon 
ápolt súlyos (oxigénterápiára vagy lélegeztetésre szo-
ruló) koronavírus-fertőzöttek kezeléséhez8.

Klorokin
A klorokin és a hidroxiklorokin hatásmechanizmusa 
ugyanaz, bár az in vitro adatok azt sugallják, hogy a hid-
roxiklorokin hatásosabb lehet a koronavírusok ellen. 
Ezek a szerek gátolják a vírusnak a sejthez való kötődé-
sét, befolyásolják az endoszomális membrán fúzióját 
és a vírusfehérjék poszttranszlációs módosítását. Emel-
lett a klorokin az immunrendszer jól ismert moduláto-
ra, visszaszorítja a proinflammatorikus citokinek, az il-

1β, az il-6, a tnF-α és az iFn-α termelődését. A klorokin 
és a hidroxiklorokin kezeléssel kapcsolatos kezdeti kli-
nikai adatok biztatóak voltak9, de a legutóbbi hírek már 
nem ennyire jók. néhány nagyon korai adat a betegek 
egy részénél arra utalt, hogy azitromicin hozzáadása 
fokozza a klorokin antivirális hatásait, azonban a leg-
frissebb adatok már kevésbé biztatóak. jelenleg nincs 
elegendő evidencia ahhoz, hogy biztonsággal ajánlha-
tó legyen a klorokin vagy a hidroxiklorokin a kritikus 
állapotú betegek kezelésére10. 

AnGiotEnzin-REnDSzERRE HAtó SzEREk

Mielőtt mélyebb elméleti fejtegetésekbe bocsátkoz-
nánk, utalnunk kell az Európai kardiológiai társaság 
nyilatkozatára, miszerint a koronavírus-fertőzés mel-
lett alkalmazott angiotenzin-konvertáló enzim gátlók 
(ACE-gátlók) és angiotenzin-receptor blokkolók (ARB-k 
vagy szartánok) veszélyeiről szóló speculációk semmi-
lyen tudományos alappal vagy klinikai evidenciával 
nem bírnak11. Fontos, hogy a betegek ne szakítsák 

2. ábra: Egyszerűsített ábra az angiotenzin-receptor blokkolók (ARB) feltételezett előnyeinek bemutatására koronavírus-betegség esetén. 
(1.) Az ARB egyrészt közvetlenül blokkolja az angiotenzin-receptort és meggátolja az angiotenzin ii hatását, (2.) másrészt fokozza az ACE2 
működését, (3.) meggyorsítva ezzel az angiotenzin ii átalakítását értágító hatású angiotenzin 1-7-té. (4.) így enyhülnek az angiotenzin ii le-
hetséges tüdőkárosító hatásai. (5.) A koronavírus az internalizációval csökkenti az aktív ACE2 mennyiségét is. (ACE = angiotenzin konvertáló 
enzim; At1R = angiotenzin-receptor; ARB = angiotenzin-receptor blokkoló) (kenny jES és Canepa CM nyomán)14

ACE ACE2At1R

angiotenzin i angiotenzin ii
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ARB fokozza  
az ACE2 működését

ACE2 csökkent működésű,  
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sejtmembrán

ARB×

akut tüdőkárosodás

1.

2.

3.

4.

5.
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meg az ACE-gátlókkal és a szartánokkal foly-
tatott kezelést, és nem szükséges a betege-
ket más gyógyszerre átállítani. jelenleg nincs 
olyan klinikai vagy epidemiológiai vizsgálat-
ból származó bizonyíték, mely összefüggést 
igazolna az ACE-gátlók és ARB-k, valamint a 
koronavírus okozta megbetegedés tüneteinek 
súlyosbodása között11.

Ellentmondásos hipotézisek vannak az an-
giotenzin-rendszernek a koronavírus-fertőzés-
ben betöltött szerepére vonatkozóan, melyek 
megértéséhez célszerű átismételni a farmakoló-
giai alapokat. két angiotenzin-konvertáló enzi-
met (ACE) különböztetünk meg: az ACE az an-
giotenzin i-et alakítja át érszűkítő hatású an-
giotenzin ii-vé, az ACE2 pedig az angiotenzin 
ii-t alakítja át értágító hatású angiotenzin 1-7-té.

Az ACE az ismertebb a két enzim közül, a 
működését gátló, széles körben elterjedt vér-
nyomáscsökkentő gyógyszerek (pl. kaptopril) 
okán. Az ACE terméke az angiotenzin ii, egy 
erős érösszehúzó, amely az angiotenzin-recep-
torokra hat. Ezenkívül vannak olyan jól ismert 
gyógyszerek, amelyek blokkolják az angioten-
zin-receptorokat (pl. valzartán). Eddig kevésbé 
volt ismert enzim az ACE2, amely az érszűkítő 
hatású angiotenzin ii-t alakítja át értágító hatá-
sú angiotenzin 1-7-té, ily módon az ACE ellen-
súlyaként működik12.

Az ACE2 2020-ban amiatt került a figyelem 
középpontjába, mert kötőfehérjeként szolgál a 
koronavírusok (SARS-CoV-1 és SARS-CoV-2) szá-
mára. korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az 
angiotenzin-receptor blokkolókkal (pl. valzar-
tánnal) végzett tartós kezelés növeli az ACE2 ak-
tivitását, és ez aggodalmat keltett a gyógyszer-
csoporttal szemben koronavírus-járvány ide-
jén. Mások viszont azzal a meggyőző érveléssel 
álltak elő, hogy az ACE2 aktivitásának szartánok 
okozta megnövekedése – paradox módon – 
előnyös lehet koronavírus-fertőzés esetén13. 
Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy az an-
giotenzin ii az angiotenzin-receptoron keresz-
tül növeli a pulmonális erek permeabilitását, 
ami tüdőödémához vezet. Ha az ACE2-höz a 
koronavírus kötődik az angiotenzin ii helyett 

Fontos, hogy a betegek  
ne szakítsák meg az ACE-
gátlókkal és a szartánokkal 
folytatott kezelést, és  
nem szükséges őket más 
gyógyszerre átállítani.

‚‚

(és azt nem alakítja át angiotenzin 1-7-té), akkor a szabadon 
hagyott angiotenzin ii az angiotenzin-receptorokon keresztül 
tüdőödémát okoz. Emiatt az angiotenzin-receptor blokkoló 
gyógyszerek előnyösek lehetnek, mert (1) növelik az ACE2 ak-
tivitását, melyek átalakítják az angiotenzin ii-t; (2) közvetlenül 
blokkolják az angiotenzin ii angiotenzin-receptoron kifejtett 
hatását (2. ábra)14.

 A koronavírus közvetlen megkötése és semlegesítése céljá-
ból terápiás lehetőségként felvetődött a szolubilis ACE2 köz-
vetlen beadása is15.

nEM-SztERoiD GyullADáSCSÖkkEntők

A nem-szteroid gyulladáscsökkentők kerülése koronavírus-
fertőzés esetén anekdotikus beszámolókon alapul, amikor az 
ilyen típusú lázcsillapító bevétele után a betegség súlyosbo-
dott, és ezt a hírt a francia egészségügyi miniszter a twitterén 
közzétette. Három nappal a tweet előtt a lancet megjelente-
tett egy levelet arról, hogy az ARB-k és az ibuprofen növelik 
az ACE2 receptorok aktivitását, ezért súlyosbíthatják a korona-
vírus-fertőzést16. ugyanakkor, ha az ACE2-re vonatkozó előző-
ekben részletezett hipotézis helyes, akkor az ACE2 aktivitásá-
nak növelése hasznos lehet. Az „ACE2 receptor aktivitásának 
növelése hasznos” hipotézist erősíti meg az a közlemény is, 
melyben arról számolnak be, hogy koronavírus-fertőzés ese-
tén az ACE-gátló és ARB gyógyszerek használata csökkenti a 
mortalitást17. Bár a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 
a WHo sem nyilvánította veszélyesnek a nem-szteroid gyul-
ladáscsökkentők használatát koronavírus-fertőzés esetén18, 
alkalmazásuk mégis meggondolandó, mivel súlyosbíthatják a 
citokinvihar kiváltotta akut vesekárosodást.

‚‚
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toCilizuMAB

A tocilizumab egy il-6-gátló szer, amit eredetileg ízü-
leti gyulladás kezelésére fejlesztettek ki, de hatásos-
nak látszik a súlyos koronavírus-betegségben zajló ún. 
citokinvihar esetén is. Ezt a monoklonális antitestet 
fenn kell tartani azoknak a kritikus állapotú betegek-
nek a kezelésére, akiknél emelkedett il-6 szint mellett 
alakul ki súlyos kétoldali tüdőgyulladás.

lapzártakor érkezett a hír arról a kontrollált klinikai 
vizsgálatról, melyben 13 párizsi kórház 129, súlyos tü-
dőgyulladásban szenvedő és oxigénellátásra szoruló 
koronavírusos betege vett részt19. A betegek egyik cso-
portja egy vagy két tocilizumab-injekciót kapott a ha-
gyományos kezelés (oxigén, antibiotikumok, véralva-
dásgátlók) mellett, míg a másik csoport betegei a stan-
dard kezelést kapták. Az előzetes eredmények szerint 
a tocilizumabbal kezeltek között jelentősen csökkent a 
lélegeztetőgépre szorulók és az elhunytak aránya. Ed-
dig egyik betegnél sem jelentkeztek a tocilizumabnak 
betudható mellékhatások. A tocilizumab drága, jelen-
leg 800 euró egy injekció, de olcsóbb, mint egynapi 
kórházi ellátás az intenzív osztályon. A tocilizumab 
mellett más il-6-gátlók (sarilumab, siltuximab), az il-1-
gátló anakinra és a tnF-α-gátló adalimumab is kipró-
bálás alatt állnak koronavírus-betegségben.

CAMoStAt

A szerin-proteáz gátló camostat hatásos volt a SARS-
CoV-1 esetén, ezért tesztelték SARS-CoV-2 ellen is20. A 
vizsgálatok szerint a camostat blokkolja az infekció lét-
rejöttét humán légúti hámsejtekben (3. ábra). A készít-
ményt japánban már jóváhagyták krónikus pancrea-
titis és posztoperatív reflux-oesophagitis kezelésére.

konVAlESzCEnS PlAzMA

A koronavírus-fertőzésből felépült betegek vérplaz-
májának terápiás felhasználása nem új ötlet: alkalmaz-
ták már a SARS-járvány, a madárinfluenza, az ebola és 
más vírusfertőzések esetén is. Egy metaanalízisben 
a korábbi járványok idején vérplazmával kezelt be-
tegeknél rövidebb volt a kórházi tartózkodás és ala-
csonyabb volt a mortalitás21. Mivel a virémia csúcsa a 
fertőződést követő 7–10. napon van, a konvaleszcens 
plazma akkor a leghatékonyabb, ha korán adják. A 

SARS-járvány idején a tünetek kezdetétől számított 14 
napon belül adott plazma volt a leghatékonyabb.

Vuhanban kínai orvosoknak passzív immunizálás-
sal sikerült néhány súlyos beteget megmenteni oly 
módon, hogy a fertőzésből felgyógyultak vérplazmá-
jából kinyert hiperimmunglobulinnal kezelték őket. 
A Journal of Clinical Investigation című folyóiratban is 
publikáltak arról, hogy gyógyult betegek vérszéru-
mában található antitestek képesek semlegesíteni a 
koronavírust22. Ennek a kezelésnek a megvalósítása 
nem igényel különösebb kutatást vagy fejlesztést, és 
néhány héten belül elkészülhet, mivel a szokásos vér-
adói gyakorlatra támaszkodik. Egy olyan lehetőség, 
ami gyorsan elérhető, ha elegendő számú ember fel-
épült már és ad immunglobulint tartalmazó szérumot. 

Még nem egyértelmű, hogy a konvaleszcens plaz-
ma vagy a hiperimmunglobulin a hatékonyabb módja 
a passzív antitest kezelésnek. A konvaleszcens plazma 
előnye, hogy miközben az antitestek korlátozzák a ví-
rus szaporodását, a plazma egyéb alkotóelemeinek is 
pozitív hatása van (pl. pótolják az alvadási faktorokat). 
Míg a különböző donoroktól származó konvaleszcens 
plazmák eltérő mennyiségű és típusú antitestet tartal-
maznak, addig a hiperimmunglobulin készítmények 
antitestdózisa standardizált. A hiperimmunglobulin 
készítményekből viszont a gyártás során eltávolítják 
az igM frakciót, ami egyes vírusokkal szemben jó ha-
tású lehetne. 

VéDőoltáSok

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltás ki-
fejlesztése a sürgető idő miatt példátlan lépés lesz, 
de nem előzmények nélküli. A vírus közeli rokona, a 
SARS-CoV által 2002–2003-ban okozott járvány már 
felvetette a SARS-vakcina kifejlesztésének szüksé-
gességét, azonban a kísérleti fázison egyetlen vak-
cina sem jutott túl. Ennek oka lehet az is, hogy a jár-
ványt egyéb eszközökkel sikerült viszonylag könnyen 
megállítani, és így hamar csökkent az érdeklődés a 
SARS-vakcina iránt23. Azonban az is igaz, hogy a jól 
bevált oltóanyaggyártási technológiákkal nem sike-
rült vakcinát gyártani, mert az nem bizonyult kellően 
immunogénnek, vagyis az oltóanyagok nem váltották 
ki a kívánt immunreakciót. Ezek fényében kérdéses, 
hogy a működési mechanizmusában a SARS-vírushoz 
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nagyon hasonlító SARS-CoV-2 vírus ellen mikorra és 
milyen oltóanyagot lehet kikísérletezni. 

Élő attenuált vakcina
A legyengített vírust tartalmazó vakcina gyakori meg-
oldás, ezt a módszert alkalmazzák az MMR (kanyaró, 
mumpsz, rubeola) és az oPV (orális poliovirus-vakcina) 
komponenseinél, illetve influenza elleni oltásoknál, így 
kézenfekvő lehetőség az új koronavírus esetén is. Az 
ilyen vakcinák robusztus immunitást adnak, adjuválást 
(a természetes immunitást fokozó anyagot) nem igé-
nyelnek. Azonban állandó kockázatot jelent, hogy né-
hány oltottban még a legyengített vakcina is beteg-
séget válthat ki (az oPV ismert, de ritka mellékhatása), 
vagy még rosszabb esetben a virulenciáját, sőt a ra-
gályosságát is visszanyerheti a vírus (az oPV esetében 
rendkívül ritkán, de ez is megtörténhet). A SARS esetén 
az E-gén deléciójával nyert mutánsokkal végeztek ígé-
retes egérkísérleteket, de ennél későbbi fázisba nem ju-
tottak. Egy kutatócsoport megkezdte a kísérleteket egy 
élő gyengített oltás előállítására, és a hírek szerint – si-
keres tesztek esetén – 2022-re várható a piacra kerülés23. 

Teljes inaktivált vakcina
Az influenza elleni védőoltások klasszikus megoldása. 
kevésbé robusztus profilú immunitást ad és azt is csak 

adjuválással, de szerencsére nem állnak fenn az élő 
kórokozót tartalmazó oltások előbb említett kockáza-
tai. A SARS esetében fizikai és kémiai úton inaktivált 
vakcinák is készültek, melyek állatkísérletek során im-
munológiai értelemben hatásosak voltak, de klinikai 
értelemben nem adtak kielégítő védelmet a megbe-
tegedés ellen. jelenleg egyetlen cég, a kínai Sinovac 
kísérletezik ezzel a technológiával, formaldehides in-
aktiválás mellett23. 

Vírusvektoron alapuló vakcina
ilyen vakcina még nincs használatban, de a SARS ese-
tében számos vizsgálat történt vírusvektor (elsősorban 
adenovírus-vektor) alkalmazásával. jelenleg legalább 
10 cég próbálkozik ebben az irányban, többségében 
nem replikálódó (elsősorban adenovírus-) vektorokkal23.

Inaktivált alegység vakcina
A hepatitis B elleni vakcina már ilyen eljárással készült, 
és az új koronavírus esetén is ehhez hasonló fehérjeala-
pú megoldás jöhet szóba, a vírus n- (nukleokapszid), 
de különösen az S- (spike) proteinjét megcélozva. Ez 
azért biztató, mert a vírus az S-fehérjével kötődik az 
ACE2 receptorhoz, amely a belépési pontja a korona-
vírusoknak, ráadásul ezek a fehérjék a jelenlegi adatok 
szerint meglehetősen stabilak genetikailag. érdekes 
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módon a SARS esetén ezek a vizsgálatok alapkutatási 
szinten maradtak, ám a mostani járvány esetében ez 
a legnépszerűbb stratégia. legalább 15 cég próbálko-
zik ebben az irányban, a legtöbb esetben a hepatitis 
B-nél látottnál jóval komplexebb, általában szabada-
lomvédett technológiák alkalmazásával, de jellemző-
en az S-proteint célozva23.

Nukleinsav-vakcina
Az egyik leginnovatívabbnak tűnő megoldás, ám va-
lójában a nukleinsav-alapú vakcinálási megoldások-
kal már régóta kísérleteznek, csak eddig ezeket nem 
sikerült klinikai használatra lefordítani. klasszikusan 
egy plazmiddal viszik be a kórokozó valamilyen fehér-
jéjét leíró genetikai anyagot (DnS-vakcina), de ugyan-
ez megoldható mRnS-sel is. Az ilyen vakcinák előnye, 
hogy elvileg stabil immunválaszt generálnak, de nem 
tudják a betegséget kiváltani, egyszerűek és könnyen 
előállíthatók. A SARS-sal állatkísérletekben működő-
képesnek bizonyult a koncepció, de a klinikai védett-
ség még itt is rossz volt. jelenleg legalább 11 cég pró-
bálja a technológiát az új koronavírusra alkalmazni23. 

Gyakorlati kérdések
jelenleg nincs koronavírus elleni vakcina törzsköny-
vezve humán felhasználásra, de az állatgyógyászatban 
vannak ilyen oltások. A koronavírus-vakcinák fejleszté-
sének általános aggodalma a nemkívánatos immun-
potencírozás, azaz hogy maga a védőoltás súlyosbítja 
a betegséget. Ez sajnos macska-koronavírus vakcinák-
nál leírt jelenség, és tapasztalták a teljes inaktivált, 
humán célú SARS-vakcinák állatkísérleteiben is24. A je-
lenség oka nem teljesen tisztázott, mindenesetre eozi-
nofíliával járó, súlyos tüdőelváltozás klinikai képében 
jelentkezik. 

A WHo 2020. március 20-i összesítése szerint két 
vakcinajelölt van fázis i.-ben (egy adenovírus-vektorú 
és egy mRnS), 42 pedig preklinikai fázisban. Minden 
fenti tapasztalatot és nehézséget összegezve, a leg-
több jóslat szerint a vakcina széleskörűen a legjobb 
esetben 12–18 hónap múlva várható, ha valamelyik tá-
madási irány tényleg működőképes lesz. Ezután még 
számolni kell a világszinten szükséges mennyiségű 
vakcina legyártásának és hozzáférésének technológiai 
és logisztikai kérdéseivel is23. 
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Mit tanácsoljunk a betegnek?
KORONAVÍRUS ÉS SZÉNANÁTHA

meg koronavírussal, illetve hogy náluk súlyo-
sabb lenne koronavírus-betegség lefolyása, de 
a nem megfelelően kezelt szénanátha mind a 
megfertőződésnek, mind pedig a fertőzés to-

E gy időben azzal, hogy egy halálos be-
tegség terrorizálja a világot, sok helyen 
már javában tart az allergiaszezon. A 

pollenallergia a leggyakoribb krónikus betegsé-
gek egyike: a levegőben szálló pollenszemcsék 
minden évben emberek millióinak okoznak 
légúti allergiás panaszokat. Régebben, ha va-
laki tüsszentett, a mellette állók udvariasan azt 
mondták: „Egészségére”. Manapság már bizto-
san nem ezt gondolják, miközben próbálnak 
minél távolabb kerülni, mert sokan azt hiszik, 
hogy a tüsszentés a rettegett koronavírus-fer-
tőzés egyik tünete, de legalábbis a terjesztője. 

Az allergia befolyásolja a légzőrendszer ál-
lapotát, mert a nyálkahártya kisebb-nagyobb 
mértékű gyulladásával jár. A gyulladt légúti 
nyálkahártya sérülékenyebb, könnyebbé válik 
a kórokozók bejutása. ismert, hogy allergiás 
nátha esetén a rhinovírusok és a paramyxovíru-
sok a szokásostól eltérő immunválaszt váltanak 
ki a légúti hámban. Hangsúlyozni kell, hogy 
jelenleg semmilyen adat nem utal arra, hogy 
a szénanáthás betegek az átlagnépességhez 
viszonyítva nagyobb arányban fertőződnének 
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Ha korábban is volt allergiája,  
akkor kezdje el használni  
még a szezon kezdete előtt  
azokat a gyógyszereket  
(pl. az antihisztamin tablettát  
és a nazális szteroid spray-t),  
amik eddig is segítettek.  
Próbálja meg minimálisra  
csökkenteni a szénanáthát  
kiváltó okok hatását.

‚‚

‚‚
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vábbadásának növeli a kockázatát. Az orr- és 
a szemviszketés miatt a beteg sokkal gyakrab-
ban érinti meg az arcát, a tüsszentéssel pedig 
kórokozókat szállító aeroszolt hoz létre. 

Emiatt alapvető fontosságú, hogy a széna-
náthás betegek helyes diagnózis birtokában 
indikált hatékony kezeléssel a minimálisra 
csökkentsék a tüneteiket. A jól megválasztott  
gyógyszerek kombinációja – megfelelő adag-
ban és időzítéssel adva – az esetek többségé-
ben eredményt hoz, bár nagy pollenterhelés 
esetén nehezen uralható rhinitis és conjuncti-
vitis is kialakulhat. 

Ha a betegnek korábban is volt szénanát-
hája, akkor kezdje el használni még a szezon 
kezdete előtt azokat a gyógyszereket (pl. az 
antihisztamin tablettát és a nazális szteroid 
spray-t), amik eddig is segítettek. Emellett pró-
bálja meg minimálisra csökkenteni a szénanát-
hát kiváltó okok hatását. Ha karanténban van, 
akkor ez könnyebben fog menni. természete-
sen be kell tartania az egyébként is érvényes 
higiénés és járványügyi előírásokat.

jelenleg sok helyen csak távkonzultációval 
működik allergológiai szakrendelés. Ebből a 
beteg akkor hozhatja ki a legtöbbet, ha felké-
szül, és néhány napra visszamenőleg feljegyzi 
a tüneteit. Ezek az információk segítenek az 
orvosnak eldönteni, hogy allergiás nátha vagy 
koronavírus-betegség irányában érdemes-e 
inkább további vizsgálatokat végezni.

Egyre gyakoribb, hogy a szénanátha idő-
sebb korban jelenik meg, így előfordulhatnak 
allergiára utaló tünetek olyan betegnél is, aki-
nek korábban még soha nem volt pollenaller-
giája. Ennek a hátterében valószínűleg a kró-
nikusan magas légszennyezettség miatt a 
légutakban fennálló folyamatos gyulladásos 
állapot áll. Az öregedéssel az immunrendszer 
működése változik, és ez is hajlamosabbá tesz 
az allergiás kórképekre.

Bár a koronavírus-fertőzés három legjellem-
zőbb tünete a köhögés, a légszomj és a láz, a 
betegek eddig beszámoltak már súlyos izom- 
és csontfájdalmaktól (ami az influenzára is jel-
lemző) kezdve a gyulladt kötőhártyáig és a fá-
radtságig (ami az allergiás náthára is jellemző) 
szinte mindenről. 

A láz, a torokfájás és a végtagfájdalom nem 
jellemző szénanáthára. Bármilyen diagnoszti-
kus kétség esetén érdemes a beteggel naponta 
többször lázat méretni, és ezzel együtt felje-
gyeztetni a tüneteket, majd mindezekre rákér-
dezni a távkonzultáció alkalmával. érdemes 
még tisztázni a következőket is:
yy ezek a beteg szokásos allergiás tünetei?
yy ezek azok a tünetek, amelyek évente közel 
ugyanakkor szoktak jelentkezni?
yy szed-e a beteg rendszeresen gyógyszere-
ket az allergiás tünetei miatt?
yy ezek a gyógyszerek megelőzik-e vagy mér-
séklik-e a tüneteit?
néhány allergiás tünet, például a hátsó ga-

ratfali váladékcsorgás okozta köhögés vagy a 
szénanátha szövődményeként kialakult aszt-
mát jelző száraz köhögés ugyanúgy megtalál-
ható megfázás, influenza és koronavírus-be-
tegség esetén is. Megfázás esetén azonban 
ez legfeljebb 7-10 napig tart, allergia esetén 
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viszont – megfelelő kezelés nélkül –  az egész 
szezonban fennállhat.

Fontos az is, hogy a beteg ne figyelgesse 
rögeszmésen a tüneteit, mert az szorongáshoz 
vezethet. nem kell minden tüsszentéskor arra 
gondolni, hogy ez talán több egy allergiánál. 

A koronavírus-betegség és a szénanátha 
tüneteit az 1. táblázatban hasonlítjuk össze. A 
pollenallergiára jellemző tünet a tüsszögés, az 
orrfolyás, az orrdugulás és a kötőhártya-gyul-
ladás. Differenciáldiagnosztikai nehézséget 
jelenthet, ha a beteg az orrdugulása miatt 
nehezített légzésről számol be, esetleg a szö-
vődményként kialakult asztmás jellegű száraz 
köhögését halljuk a telefonban. 

Ritkán, de koronavírus-betegség esetén is 
előfordulhat orrfolyás. Az általános gyenge-
ség, levertség, valamint a szaglás elvesztése a 
szénanátha és a koronavírus-betegség esetén 
egyaránt előfordulhat. A láz a legfontosabb 
elkülönítő jel, a szénanáthához nem társul láz. 

A koronavírus-betegség tünete lehet még 
a hasmenés, ami nem jellemző szénanáthára. 
A láz, köhögés és tüsszögés mellett jelentkező 

hasmenés esetén valószínűleg nem szénanát-
hás a betegünk.

Ha magas pollenszám mellett szem- és fül-
viszketéshez orrdugulás és tüsszögés társul, 
esetleg száraz köhögés, de nincs láz, akkor 
nagy a valószínűsége annak, hogy szénanát-
háról van szó. különösen igaz ez akkor, ha a 
tünetek évről-évre ugyanabban a hónapban 
fordulnak elő.

AjánláSok SzénAnátHáS BEtEGEknEk

yy A szénanátha jellemző tünetei miatt a bete-
gek gyakrabban nyúlnak az arcukhoz. Pró-
báljon meg a lehető legkevesebbet nyúl-
kálni az arcához és a szájához, ne piszkálja 
az orrát, ne dörzsölje a szemét.
yy Viseljen arcmaszkot. Bárki lehet vírushordo-
zó, és az arcmaszk nehezíti a vírus terjedé-
sét, továbbá megnehezíti azt, hogy az orrát 
és az arcát piszkálja.
yy A könyökhajlatába vagy papírzsebkendőbe 
tüsszentsen vagy köhögjön, a papírzseb-
kendőt pedig dobja zárt szeméttárolóba. 
yy naponta többször alaposan mosson kezet 
szappannal és vízzel, legalább 20 másod-
percig, majd szárítsa meg a kezét. Szappan 
helyett legalább 60%-os alkoholt tartalma-
zó kézfertőtlenítő szert is használhat.
yy kezelje a szénanáthás tüneteit. kevesebbet 
fog tüsszögni, és ha esetleg tünetmentes 
vírushordozó, akkor kevésbé fogja terjesz-
teni a vírust.
yy Ha Ön kezdő szénanáthás, akkor fordul-
jon szakorvoshoz. A tapasztalt szakorvos 
egyből az állapotának megfelelő, legha-
tékonyabb és legkevesebb mellékhatás-
sal járó gyógyszert fogja felírni. 
yy Ha Ön gyakorlott szénanáthás, akkor kezd-
je el használni még a szezon kezdete előtt 
azokat a gyógyszereket (pl. az antihisztamin 
tablettát és a nazális szteroid spray-t), amik 
eddig is segítettek. 
yy Ha az alkalmazott kezelés mellett nem szű-
nik az orrdugulása, akkor forduljon szakor-
voshoz. 

1. táblázat: A koronavírus-betegség és a szénanátha elkülönítése

Jellemzők Koronavírus-betegség Szénanátha

A tünetek kezdete enyhe és súlyos  
tünetekkel is indulhat

hirtelen kezdődik

A tünetek időtartama 7-25 nap több hét

Köhögés gyakori 
(rendszerint száraz)

ritka 
(rendszerint száraz)

Légszomj előfordul nincs (csak ha asztmát 
provokál)

Tüsszögés nincs gyakori

Orrfolyás és orrdugulás ritka gyakori

Torokfájás előfordul előfordul (enyhe)

Láz gyakori nincs

Levertség előfordul előfordul

Fejfájás előfordul előfordul  
(sinusitis esetén)

Izom- és csontfájdalom előfordul nincs

Hasmenés előfordul nincs
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Mit tanácsoljunk a betegnek?
KORONAVÍRUS ÉS ASZTMA

yy lehetőség szerint ne utazzon tömegközle-
kedéssel.
yy naponta többször, alaposan mosson kezet 
szappannal és vízzel, legalább 20 másod-
percig, majd szárítsa meg a kezét. Szappan 
helyett legalább 60%-os alkoholt tartalma-
zó kézfertőtlenítő szert is használhat.
yy ne nyúlkáljon az arcához és a szájához, ne 
piszkálja az orrát, ne dörgölje a szemét.
yy A könyökhajlatába vagy papírzsebkendőbe 
tüsszentsen vagy köhögjön, a papírzseb-
kendőt pedig dobja lehetőleg zárt szemét-
tárolóba. 
yy Használjon eldobható papírtörlőket.
yy A lakáson kívül viseljen arcmaszkot. Bárki le-
het vírushordozó, és az arcmaszk nehezíti a 
vírus terjedését.
yy Maradjon távol a lázas, köhögős emberektől.

A z asztmás betegek számára nyugta-
lanító egy olyan világjárvány, ami 
légzési elégtelenséghez vezethet. A 

járvány kezdetén számos egészségügyi szer-
vezet figyelmeztetett arra, hogy a koronavírus 
asztmásoknál valószínűleg nagyobb eséllyel 
okoz majd súlyos lefolyású betegséget. Az ed-
dig összegyűlt adatok alapján azonban ki le-
het jelenteni, hogy alacsony a koronavírus-be-
tegséghez társuló, korábban is fennállt légúti 
komorbiditások aránya, és a kontrollált asztma 
sem növeli a koronavírus-fertőzés kockázatát. 

A koronavírus-járvány jobban veszélyezteti 
azokat a krónikus betegeket, akiknek a beteg-
ségük vagy az arra adott kezelés miatt romlik 
az immunvédekezésük, ezért a súlyos asztmás 
betegek továbbra is nagyobb kockázatúnak 
tekintendők. A súlyos asztma miatt tartósan 
adott kortikoszteroid tabletták a beteget fogé-
konyabbá teszik a fertőzésekre. Hangsúlyozni 
kell, hogy az inhalációs kortikoszteroidok nem 
rontják az immunvédekezést! Az asztmás álla-
potromlás megelőzése érdekében járványos 
időszakban különösen fontos, hogy a betegek 
rendszeresen használják a tüneteket kontrollá-
ló inhalációs gyógyszereiket.

áltAlánoS AjánláSok ASztMA ESEtén

yy tartózkodjon otthon minél többet, és csak 
nagyon indokolt esetben találkozzon má-
sokkal. kerülje a csoportos találkozásokat.
yy Ha mindenképpen emberek közé kell men-
nie (pl. bevásárlás), akkor igyekezzen leg-
alább 2 méter távolságot tartani másoktól.
yy különösen figyeljen a legalább 2 méteres 
távolságtartásra, amikor köhögő, tüsszögő 
ember társaságába kerül.

Az inhalációs kortiko- 
szteroidok nem rontják  
az immunvédekezést!   
A járványos időszakban  
különösen fontos, hogy  
az asztmás betegek  
rendszeresen használják  
a tüneteket kontrolláló  
inhalációs gyógyszereiket.

‚‚
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yy kerülje a kézfogást, az ölelést, a puszilkodást.
yy legyen az otthonában két hétre elegendő 
élelmiszer, higiéniai készítmény, takarító-
szer és gyógyszer arra az esetre, ha otthoni 
karanténba kellene vonulnia.

tEEnDők HEVEny léGúti tünEtEk ESEtén

yy Ha légúti fertőzésre utaló tünetei (láz, köhö-
gés) jelentkeznek, azonnal hívja fel telefo-
non a háziorvosát, de ne menjen a rende-
lőbe. Próbáljon meg visszaemlékezni arra, 
hogy kikkel találkozott, merre járt az elmúlt 
napokban. Ezt követően tegye azt, amit a 
háziorvos javasol.
yy Ha felmerül a koronavírus-fertőzés lehető-
sége, akkor a járványügyi előírásokat kell 
követni. karantén esetén ne ossza meg sen-
kivel a személyes használati tárgyait.
yy koronavírus-fertőzés gyanúja vagy igazolt 
fertőzés esetén az enyhe tünetek a beteg 
otthonában kezelhetők. Ez igaz a láz mellett 
jelentkező felső légúti tünetekre is. Fontos 
a lázcsillapítás és a bő folyadékfogyasztás. 
A háziorvossal telefonon kell konzultálni!
yy koronavírus-fertőzés gyanúja vagy igazolt 
fertőzés esetén a súlyos tünetek kórházi fel-
vételt tesznek szükségessé. Ezek a láz mel-
lett jelentkező  fulladás, nehézlégzés vagy 

tüdőgyulladás. ilyen esetben fel kell hívni 
telefonon a háziorvost, aki intézkedik a be-
teg kórházba szállításáról.

AjánláSok Az ASztMA kEzEléSéRE

yy legyen több hétre elég gyógyszere és/vagy 
receptje az asztma fenntartó kezeléséhez.
yy Az asztmás betegeknek nem szabad abba-
hagyniuk sem az inhalációs kortikoszteroid 
kezelést, sem pedig az inhalációs kortiko-
szteroid és hosszú hatású béta-agonista 
kombinációs kezelést, mert a kezelés abba-
hagyása asztmás állapotromlást okozhat.
yy Egyes szakemberek a „kortikoszteroidok” 
mellőzését javasolják a koronavírus-járvány 
ideje alatt. Ez kizárólag az injekcióban adott 
és a szájon át szedett készítményekre vo-
natkozik! Az inhalációs kortikoszteroidok 
továbbra is használandók, mert azoknak 
nincs immunszupresszív hatásuk.
yy Ha asztmás állapotromlás miatt a kezelőor-
vosa kortikoszteroid szájon át vagy vénás 
formában történő alkalmazását javasolta, 
akkor tartsa be a kezelőorvos utasításait.
yy A súlyos asztmás betegek rendszeres korti-
koszteroid tablettás kezelésén nem kell vál-
toztatni a koronavírus-járvány miatt. A nem 
kontrollált betegség veszélyesebb, mint a 
szteroid, ráadásul a tartós szteroidkezelés 
hirtelen abbahagyása is kockázatos lehet.
yy A súlyos asztma biológiai terápiája tekinte-
tében nincs adat arra vonatkozóan, hogy az 
növelné a koronavírus okozta szövődmé-
nyek előfordulási gyakoriságát.
yy A dohányzás egyértelműen fokozza a koro-
navírus okozta szövődmények kockázatát. 
Ez jó alkalom a leszokásra, használja ki!
yy Akut állapotromlás esetén a gépi porlasztó 
helyett inkább spray-t vagy szárazporbe-
légzőt használjon.
yy Egy inhalációs eszközt még családon belül 
is csak egy beteg használjon.
yy nincs szükség „immunerősítő” gyógyszerek 
és táplálékkiegészítők szedésére. Az extrém 
nagy dózisú C-vitamin ronthatja a vesék mű-
ködését, káros lehet. 

Az asztmás betegeknek  
nem szabad abbahagyniuk  

sem az inhalációs kortiko- 
szteroid kezelést, sem pedig  

az inhalációs kortikoszteroid és 
hosszú hatású béta-agonista 

kombinációs kezelést, mert  
a kezelés abbahagyása asztmás 

állapotromlást okozhat.

‚‚

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

*A tüneti javulást rohamoldó használatának csökkentése és az életminőség javulása (QOL) alapján mérték, az asztma 
kontroll kérdőív eredményének (ACQ) szignifikáns javulása mellett.
AQLQ  és TASS eredmények a SIROCCO és CALIMA vizsgálatok alapján.
ACQ=Asthma Contol Questionnaire; AQLQ=Asthma Quality of Life Questionnaire; TASS=Total Asthma Symptom Score
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AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Alíz u. 4. B ép.
Tel.: +36 1 883 6500, Fax: +36 1 883 3336, www.astrazeneca.hu

A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu), 2020. január 15-től:

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos ,,alkalmazási előírás’’ teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezési-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

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

Név Kiszerelés
Bruttó 

fogy. ár

Eü. 100%
Vonatkozó

Eü. pontTámogatás 
összege

Térítési díj

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött fecskendőben

1x 
előretöltött fecskendőben

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

Fasenra_hird_210x297mm_2020jan.indd   1 2020. 03. 30.   8:09:17



A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu), 2018. október 1-jétől:

Symbicort MiteTurbuhaler inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy.ár: 6.129 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 3.835 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 2.294 Ft; Vonatkozó Eü. pont:3/a; 

Symbicort MiteTurbuhaler inhalációs por 120 adag: Bruttó fogy.ár: 11.422 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 7.670 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 3.752 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a; 

Symbicort Turbuhaler inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy.ár: 5.063 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 3.286 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.777 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a, 3/b; 

Támogatás összege Norm 25%: 913 Ft; Térítési díj Norm 25%: 4.150 Ft; Symbicort Turbuhaler inhalációs por 120 adag: Bruttó fogy.ár: 9.004 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 

7.733 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.271 Ft; Vonatkozó Eü. Pont: 3/a, 3/b; Támogatás összege Norm 25%: 2.148 Ft; Térítési díj Norm 25%: 6.856 Ft; Symbicort Forte Turbuhaler 

inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy. ár: 13.646 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 6.573 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 7.073 Ft; Vonatkozó Eü. Pont: 3/a, 3/b; Támogatás összege 

Norm 25%: 1.826 Ft; Térítési díj Norm 25%: 11.820 Ft; Symbicort túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 120 adag: Bruttó fogy. ár: 9.004 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 7.670 

Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.334 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/b.

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/) honlapon.

 

OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve 

(gyógyszercsalád keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra 

történő kattintás.

#Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2019.  Elérhető: http://www.ginasthma.org/„

*SYMBICORT® Turbuhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm inhalációs por alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

AstraZeneca Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 4. B ép. 1 em.
Tel.: +36 1 883 6500, Fax: +36 1 883 3336
www.astrazeneca.hu

HU-1868, Lezárás dátuma: 2019.08.23.

A lehetőség Adott:
z

SYMBICORT®

MEGVÁLTOZTATJA
AZ ÉLETÉT

A SYMBICORT MOSTANTÓL 
PREFERÁLT ROHAMOLDÓ,
mely a középsúlyos és súlyos betegek esetén 

csökkenti az exacerbációk számát, jól igazodva a 

betegek természetes viselkedéséhez.#*

fenntartó és gyulladáscsökkentő 
rohamoldó kezelés
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Mit tanácsoljunk a betegnek?
KORONAVÍRUS ÉS COPD

áltAlánoS AjánláSok CoPD ESEtén

yy tartózkodjon otthon minél többet, és csak indokolt esetben 
találkozzon másokkal. kerülje a csoportos találkozásokat.
yy Ha mindenképpen emberek közé kell mennie (pl. bevásár-
lás), akkor igyekezzen legalább 2 méter távolságot tartani 
másoktól.
yy különösen figyeljen a legalább 2 méteres távolságtartásra, 
amikor köhögő, tüsszögő ember társaságába kerül.
yy lehetőség szerint ne utazzon tömegközlekedéssel.
yy naponta többször alaposan mosson kezet szappannal és 
vízzel, legalább 20 másodpercig, majd szárítsa meg a ke-
zét. Szappan helyett legalább 60%-os alkoholt tartalmazó 
kézfertőtlenítő szert is használhat.
yy ne nyúlkáljon az arcához és a szájához, ne piszkálja az or-
rát, ne dörgölje a szemét.
yy A könyökhajlatába vagy papírzsebkendőbe tüsszentsen 
vagy köhögjön, a papírzsebkendőt pedig dobja zárt sze-
méttárolóba. 

A Respiratory Medicine-ben nemrég köz-
zétett metaanalízis eredményei sze-
rint krónikus obstruktív tüdőbeteg-

ség (CoPD) esetén több mint ötszörösére nő a 
súlyos koronavírus-betegség kockázata. A szer-
zők arra a következtetésre jutottak, hogy vírus-
fertőzés gyanújakor a CoPD-s betegeknél kü-
lönös gondossággal kell figyelni a tünetek vál-
tozását, és még szigorúbb karantén intézkedé-
seket kell hozni a súlyos lefolyású koronavírus-
betegség megelőzésére. 

Egy kanadai kutatócsoport megállapította, 
hogy CoPD esetén magasabb az ACE2 recep-
torok száma a légutakban, és különösen ma-
gas azoknál, akik még CoPD-s betegként is do-
hányoznak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy ko-
ronavírus-fertőzés esetén náluk súlyosabb kór-
lefolyásra lehet számítani. Azoknál, akik abba-
hagyták a dohányzást, az ACE2 receptorszám 
megegyezett a soha nem dohányzóknál mért 
receptorszámmal, ami azt sugallja, hogy soha 
nem volt jobb alkalom a dohányzásról való le-
szokásra, mint a koronavírus-járvány.

Hangsúlyozni kell, hogy az inhalációs korti-
koszteroidok CoPD esetén nem rontják az im-
munvédekezést! A járványos időszakban ezért 
különösen fontos, hogy a CoPD-s betegek meg-
előzzék az exacerbációkat, és ennek érdekében 
rendszeresen használják a tüneteket kontrolláló 
inhalációs gyógyszereiket. A csökkent légzési 
tartalékokkal rendelkező CoPD-s betegnél egy 
esetleges tüdőgyulladás miatt tovább romló 
légzési kapacitás különösen veszélyes lehet, a 
dohányzás pedig már önmagában is fokozza a 
koronavírus okozta szövődmények kockázatát.

A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu), 2018. október 1-jétől:

Symbicort MiteTurbuhaler inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy.ár: 6.129 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 3.835 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 2.294 Ft; Vonatkozó Eü. pont:3/a; 

Symbicort MiteTurbuhaler inhalációs por 120 adag: Bruttó fogy.ár: 11.422 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 7.670 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 3.752 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a; 

Symbicort Turbuhaler inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy.ár: 5.063 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 3.286 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.777 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a, 3/b; 

Támogatás összege Norm 25%: 913 Ft; Térítési díj Norm 25%: 4.150 Ft; Symbicort Turbuhaler inhalációs por 120 adag: Bruttó fogy.ár: 9.004 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 

7.733 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.271 Ft; Vonatkozó Eü. Pont: 3/a, 3/b; Támogatás összege Norm 25%: 2.148 Ft; Térítési díj Norm 25%: 6.856 Ft; Symbicort Forte Turbuhaler 

inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy. ár: 13.646 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 6.573 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 7.073 Ft; Vonatkozó Eü. Pont: 3/a, 3/b; Támogatás összege 

Norm 25%: 1.826 Ft; Térítési díj Norm 25%: 11.820 Ft; Symbicort túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 120 adag: Bruttó fogy. ár: 9.004 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 7.670 

Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.334 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/b.

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/) honlapon.

 

OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve 

(gyógyszercsalád keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra 

történő kattintás.

#Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2019.  Elérhető: http://www.ginasthma.org/„

*SYMBICORT® Turbuhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm inhalációs por alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

AstraZeneca Kft.
1117 Budapest, Alíz u. 4. B ép. 1 em.
Tel.: +36 1 883 6500, Fax: +36 1 883 3336
www.astrazeneca.hu

HU-1868, Lezárás dátuma: 2019.08.23.

A lehetőség Adott:
z

SYMBICORT®

MEGVÁLTOZTATJA
AZ ÉLETÉT

A SYMBICORT MOSTANTÓL 
PREFERÁLT ROHAMOLDÓ,
mely a középsúlyos és súlyos betegek esetén 

csökkenti az exacerbációk számát, jól igazodva a 

betegek természetes viselkedéséhez.#*

fenntartó és gyulladáscsökkentő 
rohamoldó kezelés
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A hosszú hatású hörgőtágító  
kezelést folytatni kell, mert  
a kezelés abbahagyása súlyos  
állapotromlást okozhat.  
Az inhalációs kortikoszteroid  
nem jelent veszélyt még igazolt 
koronavírus-fertőzés esetén sem, 
elhagyása viszont akár súlyos álla-
potromláshoz is vezethet.

‚‚

‚‚
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yy Használjon eldobható papírtörlőket.
yy A lakáson kívül viseljen arcmaszkot. Bárki 
lehet vírushordozó, és az arcmaszk nehezíti 
a vírus terjedését.
yy Maradjon távol a lázas, köhögős emberektől.
yy kerülje a kézfogást, az ölelést, a puszilkodást.
yy legyen az otthonában két hétre elegendő 
élelmiszer, higiéniai készítmény, takarító-
szer és gyógyszer arra az esetre, ha otthoni 
karanténba kellene vonulnia.
yy A dohányzás egyértelműen fokozza a koro-
navírus okozta szövődmények kockázatát. 
Ez jó alkalom a leszokásra, használja ki!

tEEnDők HEVEny léGúti tünEtEk ESEtén

yy Ha légúti fertőzésre utaló tünetei (láz, köhö-
gés) jelentkeznek, azonnal hívja fel telefo-
non a háziorvosát, de ne menjen a rende-
lőbe. Próbáljon meg visszaemlékezni arra, 
hogy kikkel találkozott, merre járt az elmúlt 
napokban. Ezt követően tegye azt, amit a 
háziorvos javasol.
yy Ha felmerül a koronavírus-fertőzés lehető-
sége, akkor a járványügyi előírásokat kell 
követni. karantén esetén ne ossza meg sen-
kivel a személyes használati tárgyait.
yy koronavírus-fertőzés gyanúja vagy igazolt 
fertőzés esetén az enyhe tünetek a beteg 
otthonában kezelhetők. Ez igaz a láz mel-
lett jelentkező felső légúti tünetekre is. 
Fontos a lázcsillapítás és a bő folyadékfo-
gyasztás. A háziorvossal telefonon kell kon-
zultálni!  Amennyiben az enyhe betegség 
otthoni kezelése során a fulladása foko-
zódik, azonnal kérjen segítséget a megfe-
lelő kórházi osztályra való szállításhoz. tele-
fonáljon a háziorvosának vagy az országos 
Mentőszolgálatnak. 
yy koronavírus-fertőzés gyanúja vagy igazolt 
fertőzés esetén a súlyos tünetek kórházi fel-
vételt tesznek szükségessé. Ezek a láz mel-
lett jelentkező  fulladás, nehézlégzés vagy 
tüdőgyulladás. ilyen esetben telefonáljon 
a háziorvosának, aki intézkedik a kórházba 
szállításról, vagy hívja az országos Mentő-
szolgálatot.

AjánláSok A CoPD kEzEléSéRE

yy legyen több hétre elég gyógyszere és/vagy 
receptje a CoPD fenntartó kezeléséhez.
yy Ha otthoni oxigénkezelésre szorul, egyez-
tessen a kiszállítóval a folyamatos oxigén-
pótlás biztosításának módjáról, szervezé-
séről és a szállítási időpontokról.
yy A rendszeres hörgőtágító használat alap-
vető fontosságú a tünetek enyhítése, a ter-
helhetőség fenntartása és a súlyos állapot-
romlások megelőzése érdekében. A hosszú 
hatású hörgőtágító kezelést folytatni kell, 
mert a kezelés abbahagyása súlyos álla-
potromlást okozhat. Ha a tünetei rosszab-
bodnak, kövesse a kezelőorvostól kapott 
utasításokat.
yy A betegek egy része a hörgőtágító mellett 
inhalációs kortikoszteroid hatóanyagot is 
kap. Ez nem jelent veszélyt még igazolt ko-
ronavírus fertőzés esetén sem, elhagyása 
viszont akár súlyos állapotromláshoz is ve-
zethet.
yy Egyes szakemberek a „kortikoszteroidok” 
mellőzését javasolják a koronavírus-járvány 
ideje alatt. Ez kizárólag az injekcióban adott 
és a szájon át szedett készítményekre vo-
natkozik! Az inhalációs kortikoszteroidok 
továbbra is használandók, mert azoknak 
nincs immunszupresszív hatásuk.
yy Ha a CoPD tüneteinek romlása miatt a ke-
zelőorvosa kortikoszteroid szájon át vagy 
vénás formában történő alkalmazását java-
solta, akkor tartsa be a kezelőorvos utasítá-
sait. Az állapotromlás veszélyesebb, mint a 
szteroid, ráadásul a tartós szteroidkezelés 
hirtelen abbahagyása is kockázatos lehet.
yy Akut állapotromlás esetén a gépi porlasztó 
helyett inkább spray-t vagy szárazporbe-
légzőt használjon, és kövesse a kezelőorvos 
utasításait.
yy Egy inhalációs eszközt még családon belül 
is csak egy beteg használjon.
yy nincs szükség „immunerősítő” gyógyszerek 
és táplálékkiegészítők szedésére. Az extrém 
nagy dózisú C-vitamin ronthatja a vesék mű-
ködését, káros lehet. 
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A világtörténelem nagy járványai
fertőző betegségek léteztek már ak-
kor is, amikor az emberiség vadászó-
gyűjtögető életmódot folytatott, de 

járványok csak akkor alakultak ki, amikor 10 
ezer évvel ezelőtt a földművelés kezdetével 
közösségek jöttek létre. Ebben az időszakban 
jelent meg először a malária, a tuberkulózis, 
a lepra, az influenza és a himlő. A civilizáció 
fejlődésével, a városok építésével, a kereske-
delmi útvonalak létrejöttével és a háborúkhoz 
kapcsolódó csapatmozgásokkal egyre nőtt a 
világjárványok kockázata. Az alábbiakban a 
történelmet formáló járványokat mutatjuk be.

AtHéni tíFuSz (kR. E. 430–426)

A legkorábban feljegyzett világjárvány a pelo-
ponnészoszi háború idején zajlott. Athén lakóit 
két nagyobb hullámban támadta meg egy ti-
tokzatos betegség, ami tífusz vagy ebola lehe-
tett. A Spárta által ostromlott város pusztulása 
megváltoztatta az erőviszonyokat, és Athén 
ezt a csapást nem tudta kiheverni. A járvány öt 
éven át tombolt, és közel 100 000 áldozata volt. 
A lakosság egyharmada meghalt, és maga Pe-
riklész is életét vesztette. Mindezt Thuküdidész 
görög történetíró örökítette meg az utókornak, 
aki szintén megbetegedett, ám sikeresen meg-
gyógyulva később megírta a kór történetét.

AntoninuS-koRi jáRVány (165–180)

A járvány kr. u. 165-ben csapott le a Római Bi-
rodalomra. A mai tudásunk szerint fekete himlő 
vagy kanyaró lehetett, és valószínűleg a közel-
keletről hozták be az ott szolgáló katonák. A 15 
évig tomboló járványnak 5 millió áldozata volt. 
Dio Cassius római történetíró szerint volt olyan 
időszak, amikor napi 2000 (!) áldozatot követelt. 
Valószínűleg a járvány okozta Lucius Verus és 
Marcus Aurelius császárok halálát is, és komo-
lyan megroppantotta a birodalom hadseregét.

CiPRiáni jáRVány (250–271)

A járványt első ismert áldozatáról, karthágó püspökéről, Szent 
Cipriánról nevezték el. A cipriáni járvány 250-ben kezdődött 
és 271-ben ért véget. A csúcsidőben Rómában napi 5000 em-
ber életét követelte. Ez komoly zavart okozott az élelmiszer-
gyártásban és a római hadseregben, súlyosan meggyengítve 
a császárt a harmadik századi válság alatt. A járvány kórokozói 
között gyanították a himlőt, az influenzát és a vírusos vérzéses 

A Athéni tífuszjárvány

Antoninus-kori himlőjárvány
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lázat. „A belek, amelyek a folyamatos folyás állapotába kerül-
tek, kiürítik a test erejét, a csontvelőben keletkezett tűz pedig 
sebeket nyit a garatban” – írta Szent Ciprián. Traianus Decius 
császár 249-ben egy rendelettel mindenkit arra kötelezett, 
hogy a római isteneknek áldozzon, és ezt az áldozatot a római 
elöljáró jelenlétében kellett bemutatni. nagyon sok keresz-
tényt gyilkoltak meg azért, mert ezt megtagadták. A járvány 
alatt a keresztények aktív szerepet játszottak a betegek ápolá-
sában és a halottak eltemetésében. A járvány megerősítette és 
segítette a kereszténység terjedését az egész birodalomban. 

juStiniAnuSi PEStiS (541–542)

Róma bukását követően az annak helyét átven-
ni igyekvő Bizáncot is megtámadta a középkor 
elején egy járvány, nagy valószínűséggel a 
bubópestis, ami aztán az elkövetkező évtize-
dek során ismét fel-felbukkant a térségben, 
és a Földközi-tenger egész partvidékén elter-
jedt. A járvány Justinianus császárról (527-565) 
kapta nevét, akinek uralma alatt a legnagyobb 
területi kiterjedését érte el a bizánci biroda-
lom, a közel-kelet mellett nyugat-Európában 
is jelentősen előrenyomulva. Maga a császár is 
megfertőződött a betegséggel, azonban túl-
élte. A bubópestis megváltoztatta justinianus 
császár terveit a Bizánci és a Római Birodalom 
újraegyesítésére, és hatalmas gazdasági vál-
ságot okozott. Emellett olyan apokaliptikus 
légkört teremtett, ami elősegítette a keresz-
ténység gyors terjedését. A következő két év-
században a visszatérő bubópestis járványok 
közel 50 millió embert öltek meg, a világ akkori 
népességének negyedét.

FEkEtE HAlál (1346–1353)

A Yersinia pestis egy olyan törzse okozta ezt a 
járványt, amely mára nagy valószínűséggel ki-
halt. A baktérium a Selyemút felől érkezett Eu-
rópába – egészen pontosan a szicíliai Messina 
kikötőjébe – a kereskedőhajók patkányaival 
utazó bolhák közvetítésével, és hatalmas pusz-
títást végzett. A járvány gyorsan terjedt, Euró-
pa lakosságának több mint a fele meghalt, a 
Föld akkori 475 milliós összlakossága 350-375 
millióra csökkent. A rengeteg halottat nem 
tudták eltemetni, a holttestek az utcákon he-
vertek, és állandó bűz terjengett a városokban. 
Anglia és Franciaország annyira meggyengült 
a járvány következtében, hogy az éppen zaj-
ló háborújukban fegyverszünetet kötöttek. A 
pestis oly mértékben megváltoztatta a gazda-
sági körülményeket és a demográfiát, hogy a 
brit feudális rendszer összeomlott. Az éppen a 
grönlandi lakosságot pusztító vikingek is any-
nyira meggyengültek, hogy beszüntették az 
őshonos lakosság elleni harcokat és az észak-
Amerikába tett hajóútjaikat is. 

justinianus császár

Bubópestises házaspár
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A fekete halál jelentős hatással volt az euró-
pai történelemre: a tömeges halálozás miatt a 
kétkezi munkaerő egyre keresettebbé vált, így 
a jobbágyság jobban érvényesíthette jogait. 
Az olcsó munkaerő eltűnése a technológiai 
újításokat is elősegíthette. A pestis egészen 
a 18. század közepéig vissza-visszatért: en-
nek köszönhetjük a karantén intézményét is. 
A kikötőkbe érkező hajóknak negyven napig 
(quartena) vesztegelniük kellett, mielőtt kira-
kodhatták volna az áruikat.

Az újViláG jáRVányAi (16. éS 17. SzázAD)

Amikor a spanyolok közép-Amerikába érkeztek, 
ők is és az őslakosok is olyan betegségekkel ta-
lálkoztak, amelyek ellen – korábbi expozíció hí-
ján – semmiféle immunitásuk nem volt. A konk-
visztádorok által behurcolt himlőt egy rejtélyes 
betegség követte. Az aztékok által „cocoliztli”, 
azaz „kártevő” névvel illetett kórokozó belső 
vérzésekkel társuló lázas megbetegedést oko-
zott, és mintegy 15 millió emberrel végzett. Egy 
újabb kutatás a járvány áldozatainak csontjaiból 
vett DnS-minták alapján arra következtetett, 
hogy a szalmonella S. paratyphi C jelű változa-
ta lehetett a rejtélyes kórokozó. Ez a baktérium 
hastífuszt okoz, ami magas lázzal, kiszáradással 
és bélproblémákkal jár, és számos régióban a 
mai napig komoly fenyegetést jelent.

Az európai himlő és a cocoliztli közép- és 
Dél-Amerika fejlett civilizációinak közel 80%-át 
kipusztította. kolumbusz kristóf még 60 ezer 
taino indiánról írt, közülük 1548-ra alig 500 ma-
radt. 1520-ban az azték birodalmat a himlőjár-
vány pusztította el. 

Mindez hatással volt a rabszolgakereskede-
lemre: afrikai rabszolgákat tömegesen addig 
csak az arab területekre vittek, a járványok miat-
ti amerikai munkaerőhiány miatt azonban meg-
indult a transzatlanti rabszolgakereskedelem.

Egy 2019-es kutatás szerint a mintegy 56 
millió amerikai őslakos halála a 16. és 17. szá-
zadban megváltoztathatta a Föld éghajlatát, 
mivel a korábban megművelt területeken a 
növényzet elburjánzott, ami több szén-dioxi-
dot vont ki a légkörből, és ez lehűléssel járt.

nAGy lonDoni PEStiS (1665–1666)

Az 1665-ös nagy pestisjárványnak 100 ezer áldozata volt lon-
donban, a lakosság egyharmada odaveszett. Az év elején, a hi-
deg tél alatt nem nőtt az áldozatok száma, de a tavasz beálltával 
a fertőzöttek ajtajait jelző „vörös keresztek” megjelentek már a 
jómódúak negyedében is. Ez elindította a gazdagabbak kiván-
dorlását londonból. Csak azok hagyhatták el londont akiknek 
volt elég vagyonuk arra,hogy megengedjék maguknak, hogy 
új lakhatást béreljenek vagy vegyenek. A szegényebbeknek 

A nagy londoni pestis

Az újvilág járványai
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erre esélyük sem volt. Amikor az áldozatok száma emelkedni 
kezdett, elrendelték a kutyák és macskák kiirtását. 40 ezer ku-
tyát és 80 ezer macskát mészároltak le, minden állat tetemért 
2 pennyt fizettek. Augusztusban mintegy kétezren, szeptem-
berben pedig már körülbelül hétezren haltak meg hetente. 
Mire véget ért, legalább 100 000 emberrel végzett, london 
lakosságának körülbelül 15%-ával. Ezzel azonban nem értek 
véget a város szenvedései: 1666. szeptember 2-án négy na-
pon át tartó tűzvész kezdődött, amely a korabeli város épüle-
teinek tetemes részét elpusztította.

kolERAjáRVány MAGyARoRSzáGon (1831)

A kolera indiából indult, onnan közép-ázsián 
keresztül oroszországba került, ahol egymil-
lió ember halt meg, majd az 1830-as lengyel 
felkelés leverésére kivezényelt orosz cári sere-
gekkel eljutott Galíciába, a Habsburg Biroda-
lom közvetlen közelébe. A Habsburg-kormány 
Galíciában katonai kordont állított fel, de azt 
túl hamar feloldották, és ezután 1831 májusá-
ban a kolera megjelent észak-kelet Magyaror-
szágon. A körülbelül 465 ezer megbetegedést 
okozó járványban mintegy 250 ezer ember 
veszett oda, köztük az idős Kazinczy Ferenc is. 
Ekkor a fertőzött területeket lezárták, ami sú-
lyosan érintette az alföldi idénymunkából élő 
falusi lakosságot, és nyugtalanságot, majd fel-
kelést okozott a szegénységben élő parasztok 
körében. A kolerafelkelés során hivatalnoko-
kat, nemeseket, papokat és zsidókat vertek 
agyon a kétségbeesett tömegek. 1831 augusz-
tusának végére a felkelést leverték, és kemény 
kézzel helyreállítottak a rendet. 

A kolerafelkelés komoly hatást gyakorolt a fi-
atal, reformpárti politikusokra – köztük Kossuth 
Lajosra is –, hiszen megtapasztalhatták a legal-
só társadalmi rétegek nyomorúságos életkörül-
ményeit, és azzal is szembesülhettek, hogy az 
elégedetlen jobbágyi tömegek ereje milyen 
komoly veszélyt jelenthet azoknak, akik tuda-
tosan jogfosztott státuszban tartják őket. A lá-
zadás nyomán jelentősen bővült az a liberális 
tábor, mely a feudális viszonyok minél előbbi 
megszüntetéséért szállt síkra.

A következő nagy kolerajárvány 1848 nyarán 
ütötte fel a fejét Erdélyben, majd a tisza vidé-
kén, októberben pedig elérte a fővárost, majd 
a felvidékre is eljutott, és több áldozatot sze-
dett, mint a forradalom és a szabadságharc. A 
Magyar királyság a 19. században csak a kolera 
miatt több mint egymillió lakosát vesztette el.

A SPAnyolnátHA (1918)

Albert Gitchell, az amerikai hadsereg szakácsa 
1918. március 11-én, a kansasi Fort Rileyben 
rosszul lett, a láza hirtelen 40 °C közelébe szö-
kött fel, és röviddel később meghalt: ő a spa-

A kolera képében arató halál az  oszmán Birodalomban tomboló járvány  
idején megjelent lap címoldalán (le Petit journal, 1912. december 1.)

Spanyolnáthás betegek
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nyolnátha első, név szerint ismert áldozata. A 
következő két napban 521 bajtársa betegedett 
meg, a járvány pusztító útjára indult. A spa-
nyolnátha tehát nem spanyol eredetű, és min-
den bizonnyal amerikai katonák hurcolták be 
Európába, ahol már csaknem négy éve dúlt az 
első világháború. A németek 1918 márciusában 
indították meg utolsó offenzívájukat a nyugati 
fronton, és nyárra, amikor az antant ellentáma-
dásba lendült, a járvány második hulláma elérte 
a franciaországi Brest kikötőjét és nyugat-Afri-
kát. Azonban a hadicenzúra, mint minden rossz 
hírt, letiltotta a rejtélyes betegségről szóló je-
lentéseket. Csak a semleges Spanyolországban 
számoltak be a járványról, innen ered az elne-
vezése. 1918 májusának végén a spanyol hír-
ügynökségek jelentették, hogy az országban 
nyolcmillióan fertőződtek meg, és Madridban 
minden harmadik ember influenzás.

A spanyolnátha néhány hónap alatt vé-
gigsöpört a földkerekségen, pedig akkoriban 
még nem volt polgári légiközlekedés. Magyar-
országra 1918 augusztusában ért el. Világszer-
te legkevesebb huszonötmillió ember halá-
lát okozta, de újabban még ennél is többre: 
negyven-, ötven-, sőt százmillióra becsülik az 
áldozatok számát. Ez a bolygó akkori kétmil-
liárdos népességének 1–5 százaléka. A spa-
nyolnáthát minden negyedik, ötödik ember 
elkapta a világon. A járvány indiában szedte a 
legtöbb áldozatot, 10–17 milliót, majd 1919-re 
elérte Ausztráliát. Addigra azonban legyengült 
a vírus – az influenza A típusának egyik legelső 
példánya, amit később H1n1-nek neveztek el –, 
és egyre többen gyógyultak fel a fertőzésből. 
A pandémia másfél év alatt lecsendesült, majd 
véget ért. A spanyolnátha áldozatául esett 
több híresség is: IV. Károly magyar király, Kaffka 
Margit írónő, Guillaume Apollinaire francia köl-
tő és Egon Schiele osztrák festő.

Az ázSiAi inFluEnzAjáRVány (1957–1958)

Az ázsiai influenzajárvány a nagy társadalmi 
átalakulásokon keresztülmenő kínából indult 
útjára, és 1957 februárjában már megjelent 
Szingapúrban, áprilisban Hongkongban, a nyár 

folyamán pedig elérte Európát és az Egyesült államok nyuga-
ti partját is, ahol 116 000 áldozatot szedett. A járványt itt az 
állította meg, hogy az egészségügy az ázsiai helyzetet látva 
előre felkészült. A második hullám 1958 elején következett be. 
Az ázsiai influenza a becslések szerint világszerte körülbelül 1,1 
millió ember halálát okozta.

SARS (2003)

2002 novembere és 2003 júliusa közt egy csaknem világmé-
retű SARS-járvány 8096 ismert megbetegedést okozott. A be-
tegek közel 10%-a, 774 ember halt meg. 2003 elején a kína 
kuangtung tartományából indult járvány hetek alatt szétter-
jedt, és a világ 37 országában okozott megbetegedéseket. A 
kórokozó erőssége, a beteg immunrendszere, a környezeti té-
nyezők és a koronavírus dózisa határozta meg a halálos esetek 

Spanyolnáthás beteg tábori kórházban

Az ázsiai influenzajárvány betegei Svédországban 1957 nyarán
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bekövetkeztét, ezért egy jó immunrendszerű 
fiatal beteg is meghalhatott, ha nagy adag ví-
russal fertőződött. néhány orvos meg is halt, 
akik gyanútlanul, védőintézkedések nélkül 
vizsgálták az első betegeket. A halálozás a 24 
évesnél fiatabbaknál 1% alatt volt, 25–44 év 
között 6%, 45–64 év között 15%, 65 felett pe-
dig több mint 50%. Összehasonlításképp, az 
influenza esetében a halálozási ráta általában 
0,7% körül van (elsősorban az időseket sújtva), 
de az új törzsek okozta súlyos helyi járványok 
esetében akár 33%-ra is emelkedhet.

A SARS-ra légzési nehezítettség, száraz kö-
högés, láz, valamint fej- és végtagfájdalmak jel-
lemzőek, a kórokozók emberről emberre a kö-
högés és a tüsszentés légúti cseppecskéin ke-
resztül terjednek. A karantén erőfeszítései ered-
ményesnek bizonyultak, 2003 júliusára a vírust 
visszaszorították, és azóta sem jelent meg újra. 
kínát már akkor is amiatt kritizálták, hogy meg-
próbálta eltitkolni a betegséggel kapcsolatos 
információkat a járvány kitörésekor.

Az új koRonAVíRuSjáRVány kEzDEtE (2019)

Li Ven-liang (1986–2020) a Vuhani központi kór-
ház szemész szakorvosa volt az, aki a kínai ható-
ságokat megelőzve a világ közvéleménye előtt 
felfedte a járványt. Li Ven-liang december 30-án 
értesítette a WeChat.com kínai közösségi portál 
chatcsoportjának orvosait arról a hét betegről, 
akiket egy ismeretlen fertőzés gyanúja miatt a 
kórházban kezeltek. Elgondolkodtató, hogy az 
orvos a figyelmeztetését a szintén orvos baráta-
inak szánta, azonban a zárt csoportban küldött 
üzenet kiszivárgott. Ezt követően Li Ven-liangot 
a hatóságok megrovásban részesítették valót-
lan információ terjesztése miatt. 2020. január 
elsején a kínai állami hírügynökség arról szá-
molt be, hogy Vuhanban hamis információk in-
ternetes terjesztése miatt vádat emeltek nyolc 
ember ellen, és azt is leszögezték, hogy semmi 
jel nem utal a fertőzés emberről emberre tör-
ténő terjedésére és az egészségügyi személy-
zet megfertőződésére. később a koronavírus 
Li Ven-liangot is megfertőzte, tüdőgyulladást 
kapott, és pár nap múlva – 2020. február 7-én – 
elhunyt. A kínai hatóságok később posztumusz 
kitüntetésben részesítették több más, koronaví-
rus-betegségben elhunyt egészségügyi dolgo-
zóval együtt, és kártérítést adtak a családjának. 
április 2-án hivatalosan is a járvány mártírjává 
nyilvánították. A világ csak akkor ismerte meg 
a valóságot, amikor a szingapúri Outbreak News 
Today január 5-én megírta, hogy a kínai Hupej 
tartományban, Vuhan városában összesen 59 
vírusos tüdőgyulladásos beteget kezelnek, köz-
tük hét kritikus állapotú beteget. 
A történet folytatását mindenki ismeri… 

li Ven-liang 
(1986–2020)

Hongkongi utcakép 2003 májusában
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Lezárás dátuma: 2019.09.16.,  Belső azonosító kód: T.H.2019.09.16.

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

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

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

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

180 adag 26 285 Ft 23 657 Ft 2628 Ft 584,11 Ft 3/b IGEN
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Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)
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