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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: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 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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gazi profik lettünk. Légzésfunkciós 

értékek, Ct és MR leletek szakértői, 

sokan a bronchoszkóp virtuózai 

(egyre többen pedig vírus- és 

vakcinaszakértők), miközben szűk 

szakmai játszótereinkbe bezárkózva alig 

tudunk valamit a társszakmák képvise-

lőiről, eredményeikről, sikereikről. Nincs 

erre idő − mondjuk, de idő semmire 

sincs, időt mindenre szakítani kell. Az 

élet iskolájában az időről szóló lecke 

a legfontosabb: fogy az időnk, a halál 
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gunk rontjuk el? − teszik fel sokan a kín-
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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: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
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Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890  ·  Fax: 430-2899  ·  web: www.sandoz.hu

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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A JÖVŐ MEGKEZDŐDÖTT
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Peták István
kutatóorvos, molekuláris farmakológus

az Oncompass Medicine magyar rákkutató cég tudományos igazgatója

Köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút. Úgy gondol-
tam, hogy beszélgetésünk keretét két újsághír adhatja. 
Az első, hogy tavasszal soha nem látott számban indul-
nak neki a magyar emberek a Kéktúrának. Ennek édes-
apád bizonyára nagyon örülne. Miért is? 
Ő pedagógia-szociológia szakon végzett a Debreceni Egye-
temen. Kezdetben fogyatékos gyerekekkel foglalkozott, utá-
na lett újságíró. A televízióban számos sikeres, híres műsor 
kötődik a nevéhez, például az Ablak, mely az első élő maga-

zin volt a tévé történetében. Az ember és a 
természet kapcsolata mindig izgatta. A Másfél 
millió lépés Magyarországon is az ő ötlete volt. 
Felkérte Rockenbauer Pált, hogy legyen a ren-
dező és a túravezető. Azt találta ki, hogy ezt a 
filmsorozatot hozzák le az emberek szintjére. 
A többi hasonló film arról szólt, hogy a hős 
különleges képességekkel rendelkezik, leküz-
di a hegyeket, távolságokat. Apukám pedig 
azt mutatta meg, hogy bárki felvehet egy ba-
kancsot meg egy hátizsákot és nekiindulhat. 
Miénk az erdő, miénk a természet. 

Nem csak Rockenbauer Pál járta végig a 
Kéktúrát, hanem édesapád is, ha jól tudom 
kétszer is. 
20 évvel később a Szent István Vándorlás − az 
Országos Kéktúra mentén címmel újra forgatta 
a túráról szóló filmet, hogy bemutassa, mi 
változott a két évtized alatt. A Pilisben, a Feke-
te-kőnél van az ő emlékhelye, a Peták pihenő. 
Ott mondtam egyszer a stáb tagjainak, ami-
kor oda ellátogattunk, hogy olyan furcsa arra 
gondolni, hogy most itt van velünk apukám, a 
körülöttünk levő bokrokban, fákban. A bioló-
gus beszélt belőlem. Hisz’ ami szén-dioxidot 
kilélegzünk, azt a növények, a fák magukba 
építik és oxigént adnak vissza. Vagyis a szén 
atomokat, amik korábban a mi testünk részei 
voltak, beépítik saját magukba. A temetésén 
pedig arról beszéltem, hogy itt hagyta örökül 
mindannyiunknak a fákat, a patakokat, a forrá-
sokat, amit ő újított fel. 
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Az újságírás és a televíziózás mellett édes-
apád a magyar turisztika és természetjárás 
meghatározó egyénisége volt.
Elképesztő módon ismerte a Mátrát, a Bükköt, 
a Pilist. Keresztül-kasul járta a hegyeket, és 
amikor látott egy szép területet, jelzéseket 
festett a fákra majd bejelentette ezeket az 
illetékeseknek. Így keletkezett nagyon sok, 
később látogatott turistaútvonal. Egyszer az 
unokái − a lányaim − eltévedtek egy kirándu-
lás közben. A gyerekek mobilon elmondták a 
nagyapjuknak, hogy milyen típusú fákat lát-
nak, és ennek alapján ő útbaigazította őket. 

Te végigjártad a Kéktúrát? 
Kilencévesen sokat mentem a stábbal. Leg-
alább a felét végigjártam velük. Néhány film-
kockán látható vagyok Azóta is rengeteget 
kirándulok. 

Valahol olvastam, hogy a sziklamászás a 
kedvenc sportod. 
Ez egy gyermekkori álmom beteljesülését 
jelenti. 10 év körüli lehettem, amikor Aggtele-
ken láttam a sziklamászókat gyakorlatozni. Ma 
is emlékszem, ahogy csörögtek rajtuk a kara-
binerek. Hős lovagokat láttam bennük. Gyer-
mekként nem engedtek sziklát mászni. Mikor 
35 éves lettem és 100 kilós, rájöttem, hogy ez 
az utolsó pillanat, hogy gyermekkori álmo-
mat teljesítsem. Nagy életmódváltozás után 
lefogytam, és beiratkoztam egy sziklamászó 
tanfolyamra. A legidősebbek között voltam, 
de elvégeztem az alapfokú és a magashegyi 
sziklamászóképzést is. Megvalósítottam gyer-
mekkori álmomat. Be kell vallanom, sokszor 
nagyon féltem, de csodálatos volt a hegyeket 
megismerni. Fantasztikus élmény volt az a 
teljes szabadság, amit ekkor éreztem. 

Mi vitt az orvoslás felé? 
A családban nem volt orvos. Nagyapám 
pedagógus volt Ózdon, egy iskolaalapító 
polihisztor. Ma is őrzöm mikroszkópját a XIX. 
század végéből. Én biológusnak készültem. 
Nyilván a természetjárásnak volt ebben sze-

repe. Nagyon érdekeltek az állatok. Egyszer 
12 évesen találtam egy szárazföldi teknőst, 
amit hazavittem, és a környékbeli srácok azt 
mondták − ők csak az ékszerteknőst ismer-
ték −, hogy adjak neki húst. A húst persze a 
szárazföldi teknős nem ette meg. Elmentem 
a Szabó Ervin Könyvtárba, kikölcsönöztem a 
megfelelő könyveket és megtudtam, hogy 
a Testudo hermanni Gmelin növényevő. Fan-
tasztikus élmény volt gyerekként, hogy ez a 
kis állat boldogan habzsolta az általam adott 
táplálékot. Csodálattal töltött el a tudás hatal-
ma, hogy segíteni tudtam ezen a kis állaton. 
Végül is a nővérem ötlete volt, hogy menjek 
a Semmelweis Egyetemre, ott még mindig 
eldönthetem, hogy alapkutató vagy gyakorló 
orvos leszek, de így is, úgy is a tudásommal 
segíthetek életeket menteni. 

Egyetemi éveidről milyen emlékeid vannak? 
Az egyetem alapképzéseiben nem csalódtam. 
A hat év alatt rabul ejtett az a gondolat, hogy 
ha az ember a természet része, akkor a beteg-
ség is az. Ha a természetet megismerjük, ak-
kor a betegeket is meg kell tudnunk gyógyí-
tani. Ha a teknősbékát meg tudtam menteni a 
tudás hatalmával, akkor az embert is meg kell 
tudnom gyógyítani. 

Az orvosegyetem után gyermekgyógyász 
szerettél volna lenni. Ezzel sokan voltak 
így. A mosolygó, könnyes szemű, gyógyuló 
kisgyerek képe mindenkit megindít, de te 
a gyermekonkológiát választottad pályád 
indulásakor, ahol a gyógyítás sikerélmé-
nye akkoriban nem volt igazán adott. 
A rákkutatás felé ötödévben fordultam, ami-
kor cserediákként külföldi kutatóintézetekbe 
kerültem. A rákkutatásból jött számomra 
az elhatározás, hogy a gyermekonkológián 
indítom a pályafutásomat. Úgy éreztem, ott 
rendkívüli módon meg lehet megmutatni, 
hogy mire képes az orvostudomány, hiszen 
ha egy gyermek életét mentjük meg, akkor 
egy teljes életet mentünk meg egy halálos 
betegségtől. 
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Abban az időben még hihetetlenül tehe-
tetlenek voltunk a gyermekonkológiában. 
Te láttad a jövőt? 
Elkezdtem a II. Gyermekklinikán dolgozni, de 
ezzel párhuzamosan meghívtak PhD-re az I. 
Patológiára is. Egy-egy, a patológián töltött 
nap után a gyerekek kérdezték, megvan-e 
már a gyógyszer, amit kutatok, és amivel ők 
meggyógyulhatnak. Emlékszem egy nyolcéves 
kislányra, Anikóra, aki rajzolt nekem és papírt 
hajtogatott. A szarkómája miatt amputálni kel-
lett a lábát. Mélyen traumatizált az esete. Bor-
zasztó volt a nyomás, hogy találjak ki valamit, 
amivel a gyermek lábát meg lehet menteni. 
A másik feladat, amit kaptam a klinikán 
az volt, hogy foglalkozzak a Philadephia-
kromoszóma pozitív, akut limfoid leukémiás 
gyerekekkel. Kemoterápiával már akkor is jó 
eredményeket értünk el, de tudtuk, hogy ha 
Philadelphia-kromoszóma pozitív egy beteg 
gyermek, akkor az esetek döntő többségé-
ben rezisztens a kemoterápiára. Előre tudtuk, 
hogy nem fog használni a kemoterápia, de a 
protokoll szerint adni kellett, és végig kellett 
néznem, ahogy ezek a gyerekek meghalnak. 
Rendszeresen vettem tőlük vért, és vittem át 
az I. Patológiára. Gyakorlatilag fehér volt a vé-
rük. Döbbenetes, borzalmas volt. Úgy döntöt-
tem, hogy a kutatásnak szentelem magam, és 
addig nem kerülök a gyerekek elé, amíg nem 
tudok valamit ténylegesen tenni értük. 

Ez az elhatározásod vezetett Amerikába? 
Igen, 1998-ban Fulbright ösztöndíjjal ki-
mentem az Egyesült Államokba, a St. Jude 
Children’s Research Hospitalba dolgozni. Ez 
a világ legnagyobb gyermekonkológiai köz-
pontja. A 60-as években itt gyógyították meg 
az első daganatos gyermekeket kombinált 
terápiával. Innen indult a Papanicolaou teszt 
is. Öt évig dolgoztam a farmakológiai és kísér-
leti terápiás osztályon. 

Mennyire volt ez más, mint az itthoni munka? 
Hatalmas kutatótornyokban dolgoztunk, de a 
menza közös volt a gyógyító részleggel. Tehát 

egy asztalnál ült velem szemben a leukémiás 
gyerek, aki közben kapta az infúziót, és az 
asztal másik végén egy Nobel-díjas kutató 
ebédelt. Ott volt a szemem előtt, hogy miért 
is dolgozom, de közben koncentrálhattam a 
kutatásra.
 
Mi volt a kutatási területed? 
Azt kutattam, hogy mik azok a molekuláris 
tényezők, amik befolyásolják, hogy az adott 
betegből származó daganat érzékeny-e a 
kemoterápiára vagy nem. Folytathattam az 
apoptózissal kapcsolatosan elkezdett kutatá-
saimat, melynek a lényege az volt, hogy a sejt 
válasza a kezelésre molekuláris szinten sza-
bályozott folyamat, és nem passzív következ-
mény. És ha ez így van, akkor ezen a szinten 
megérthetjük, hogy az egyik betegnél hat a 
kezelés, a másiknál nem. Ezeket, az apoptózist 
szabályozó jelpályákat kutattam. Ott annyi 
volt a pénz, hogy minden daganattípusból 
legalább 10 sejtvonulatot meg tudtam sze-
rezni. Ez vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy 
egy daganattípuson belül is különböznek a 
daganatok molekuláris szinten. Ezeket a jel-
utakat biológiailag célzott hatóanyagokkal 
kezdtem el gátolni vagy aktiválni. 

Személy szerint engem mindig megdöb-
bentett az a tény, hogy a gyermek születé-
se után a Botallo-vezeték sejtjei gyakorla-
tilag elhalnak. Hogyan lehet az, hogy sejt-
halál jön létre egy újszülött gyermekben? 
Ez a programozott sejthalál. Engem is nagyon 
érdekel nemcsak tudományosan, hanem evo-
lúcióbiológiailag is. Hogyan tudott megjelenni 
az evolúció során egy olyan mechanizmus, 
amely a pusztulást kódolta? Felfoghatatlan. 
Az apoptózis kutatás a Nematoda féreggel 
(Caenorhabditis elegans) indult − az volt a nagy 
modell −, melynek 1090 sejtje van és ebből 
131 elpusztult programozott sejthalállal. No-
bel-díj járt azon gének felfedezéséért, amelyek 
ezeket a folyamatokat szabályozzák. Az I. Pa-
tológián volt egy kutatótársam, Szegedi Zsolt, 
aki amatőr filmkészítői vénával is rendelkezett, 
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és elmentünk egy kisfilmet készíteni Cardiffba, ahol élt 
és dolgozott a világ leghíresebb apoptózis kutatója, 
és vele csináltunk egy interjút. Valójában az apoptózis 
már a baktériumoknál megjelenik. Ha szűkösek egy 
baktériumtenyészet forrásai, akkor a baktériumok egy 
része öngyilkos lesz, hogy maradjanak túlélők. 

Hihetetlen, de olyat olvasok, hogy a vírusok és 
a baktériumok egymás közötti kooperációját is 
intenzíven kutatják. Egy baktérium például érzé-
kelni tudja, hogy már kellő számmal vannak társai 
ahhoz, hogy megtámadhassák a gazdaszerveze-
tet. Amíg ezek a jelek nem jönnek, addig csak ko-
lonizációról beszélünk.
Napjainkban robban a mikrobiom-kutatás. Az újgene-
rációs szekvenálás miatt gyakorlatilag már teljes mo-
lekuláris profilokat tudnak felvenni a mikrobiomokból 
is. Egyszerre több ezer baktériumot tudunk izolálni. 
Már azt is tudjuk, hogy a halálhoz vezető úton van egy 
pont, amikor azért válik visszafordíthatatlanná a beteg 
sorsa, mert bekövetkezik a „mikrobiom lázadás”, ekkor 
a bennünk élő baktériumok ellenünk fordulnak. Azért 
kell fittnek lennünk, sportolnunk, hogy mutassuk a 
bennünk élő flórának, hogy jobban járnak, ha velünk 
élnek és nem próbálnak minket elpusztítani. Félelme-
tes, de logikus következtetés. Bennünk él mintegy 2 
kilogramm baktérium, darabra tízszer annyi sejt, mint a 
mi sejtjeinknek a száma. A vérünkben lévő kémiai anya-
gok, metabolikus melléktermékek 20%-a bakterális 
eredetű. Hogy ennek a különböző betegségek kiala-
kulásában milyen szerepe van, ezt most kezdjük elkép-
zelni, mintha az orvoslás zéró pontjánál tartanánk. 

Leeuwenhoek után 200 év telt el a kettős spirál 
felfedezéséig. 1953−2003 között az emberi geno-
mot szekvenálták. Hihetetlen mértékben felgyor-
sult a világ. 
2003-tól pedig a „cancer genom” korszak következett, 
amikor a rák genomok 90%-át azonosítani tudjuk. 

Tőled olvastam, hogy 600 onkogént ismerünk, és 
bennük 6 millió a mutációs lehetőségek száma. 
Azt tudjuk, hogy az exonikus régiókban, a gének 
fehérjekódoló részében átlagosan 3-4 onkogenikus 
„driver” mutáció van. 2020 februárjában zárult le a 
Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (PCAWG) 

munkája, ahol ezt azzal egészítették ki, hogy min-
den harmadik betegben van egy olyan onkogenikus 
driver mutáció, ami nem a kódolt régióban, hanem 
a szabályozó részben van. A teljes genomot azon-
ban már csak rendkívüli informatikai háttérrel lehet 
vizsgálni. Most már technológiailag az informatika 
jelenti a kihívást. 2005-ben jelent meg az a találmány, 
amit újgenerációs szekvenálásnak neveznek. Ez ak-
kora változást hozott a kutatók életében, mint annak 
idején a mikroszkóp. Molekuláris röntgent tudunk 
készíteni egy sejtből. Ezzel nyílt meg a lehetőség, 
hogy diagnosztizálni tudjuk az összes genetikai el-
térést, amely egy sejtben megjelenhet. Amikor ezt a 
cikket olvastam, rögtön tudtam, hogy ez elképesztően 
fontos lesz a daganatdiagnosztikában és a személyre 
szabott terápiában. Már akkor elkezdtem gyűjteni a 
pénzt, írni a pályázatokat, és amikor 2008-ban az első 
készülékek megjelentek, sikerült egy ilyet beszerez-
ni. Most a Retek utca 34-ben a világ 47. újgenerációs 
szekvenálója található, melyre büszkék vagyunk. 
2008-ban egy ilyen eszközzel történt meg James D. 
Watson szekvenálása. Őt választották az első ember-
nek, akinek az individuális genomját leszekvenálták. 
Innen számoljuk a posztperszonális genomika korát, 
amikor egyes emberek genomját megismerhettük. 
Ez zajlik Angliában 100 000 genom projekt néven, az 
Egyesült Államokban 1 millió genom projekt néven. 
Tehát egyedi genomokat tudunk vizsgálni. 

Eszembe jutnak Az ember tragédiájából Lucifer 
mondatai: „Az ember ezt, ha egykor ellesi/Vegy-
konyhájában szintén megteszi”. Nem itt tartunk? 
Ez egy érdekes felvetés. Számomra a természet meg-
ismerése nem vesz el semmit a csodájából. Akár azt 
gondoljuk, hogy az Isten teremtette, akár nem, cso-
dálatra méltó. Nekem nem szentségtörés, hogy meg-
próbálom megérteni ezt a mesterművet. Az egész 
bioszféra az RNS, illetve a DNS biokémiájából indul ki. 
Csodálatos a természet egységes logikája. A genetikai 
kód az egész bioszférában a baktériumtól az emberig 
ugyanaz. Ugyanazzal a kóddal vagyunk lekódolva 
mindannyian. 

Ha lefordítom magamnak, amit mondtál: megvan 
az onkogén és megvannak a mutációk. Ha ezeket 
ki tudjuk mutatni, akko már csak ehhez kell appli-
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kálni egy gyógyszert: azt, amelyik az adott mutá-
cióra hat. Ez lesz a gyógyszeres terápiánk jövője? 
Ez így van, de ez nem a jövő, ez már a jelen. 

Miért hagytad ott Amerikát, és miért jöttél haza 
Magyarországra? 
Öt év után el kellett döntenem, hogy hazajövök, vagy 
végleg ott maradok. Akkor indult itthon egy nagy ku-
tatási konzorcium, amit Kéri György professzor vezetett, 
aki egy fantasztikus biokémikus volt. A célzott gyógy-
szerek nemzetközi kutatója, a Genentech-nek a tanács-
adója is volt. Akadémiai munkacsoportot vezetett, de 
mellette volt egy saját startup cége, ahol gyógyszer-
molekulákat hozott létre saját szabadalmaztatott mód-
szerével. Ebből a cégből jött a szunitinib nevű világhírű 
gyógyszerhatóanyag. Az ő kutatási projektje méreté-
ben már olyan volt, mint amit Amerikában én meg-
szoktam. Úgy éreztem, hogy itt lehet olyan színvonalú 
munkát végezni, mint Amerikában. A projekt másik 
vezetője Schwab Richárd, egykori évfolyamtársam volt, 
aki klinikai gasztroenterológus, de korábban Bázelben 
végzett gyógyszerkutatásokat. Korábbi mentorom 
Kopper László professzor, a molekuláris patológia úttö-
rője is hívott haza. Ők győztek meg, hogy dolgozzunk 
együtt, itthon. Csodálatos kombinációja jött létre a 
diszciplínáknak. Az eredmény egy teljesen új tudo-
mány lett. A humán genom után elkezdtük ennek a 
művelését, és kerestük azokat a géneket, amelyekben 
a normálistól eltérve mutációk vannak. Kéri György ta-
nácsára kiválasztottuk az EGFR gént. Ez a legtöbb hám-
szövetben a legfontosabb növekedés szabályozó, és a 
hámeredetű daganatok nagy gyakorisággal fordulnak 
elő. Azt gondolták, hogy ha ezt a növekedési faktor 
receptort célzottan gátolni tudjuk, akkor a hámeredetű 
daganatokat meg tudjuk gyógyítani. Az AstraZeneca 
ki is fejlesztett egy gyógyszert, de mi azt gondoltuk, 
nemcsak azt kell vizsgálni, hogy ott van-e a fehérje, ha-
nem meg kell tudni nézni a gént is, hogy van-e benne 
mutáció. Az volt az alaphipotézisünk, hogy a dagana-
tokat az onkogén mutációk okozzák. Úgy véltük, akkor 
fog hatni egy célzott gyógyszer, ha a mutáns génre 
hat. Nem is csodálkoztunk, hogy az említett gyógy-
szermolekula megbukott a klinikai vizsgálatokban. 

Ez a kutatásotok alapvető változásokat hozott 
bizonyos tüdőtumorok terápiájában.

Kiderült, hogy a tüdődaganatos betegek jelentős ré-
szénél nem ebben a génben van a mutáció. Egy-két 
betegnél viszont hatott a gyógyszer. A mi laboratóriu-
munkban már kész volt ennek a génnek a molekuláris 
diagnosztikája azokkal a módszerekkel, amiket én 
hazahoztam az Egyesült Államokból. Ez akkoriban 
teljesen új metodika volt. 

Ezt ti a klinikumban is ki tudtátok próbálni? 
Bekopogott hozzánk egy tüdődaganatos beteg lá-
nya, akinek az édesanyja agyi áttétes, sugárrezisztens 
tüdődaganatban szenvedett. Megvizsgáltuk a szö-
vettani mintáját és abból kiderült, hogy jelen van egy 
olyan mutáció, amire az említett gyógyszer hatásos 
lehet, és ezzel a beteg valódi, oki terápiát kaphat. Ez 
volt az első oki terápia tüdődaganat esetén. Meg-
kértük és megkaptuk a szükséges engedélyeket. A 
beteg drámai, rapid módon reagált. Ezt a folyamatot 
mások nevezték el Lázár-effektusnak. Döbbenetes 
látvány volt a beteg gyógyulását látni, aki öt év múlva 
pancreatitisben halt meg. Az esetet le is közöltük a 
Journal of Clinical Oncology egyik számában, mint az 
első dokumentált prospektív oki terápiát tüdőrákban. 
Kiszámoltuk, hogy Magyarországon évente 300 beteg 
lehet, akiknél ez a génhiba okozhatja a betegséget, és 
rajtuk soha nem látott módon tudunk segíteni. 

Hogyan jött létre az Oncompass Medicine?
Világossá vált számunkra, hogy új technológiát, új 
orvosi módszereket technológiai cégekben lehet fej-
leszteni. Az alapkutatásoknak viszont az egyetemeken 
van a helye, így alapítottuk meg Schwab Richárd bará-
tommal a cégünket. Az első technológiai cégek között 
voltunk Magyarországon. Akkoriban egy asztalhoz le 
lehetett ültetni a biotechnológiai szövetség tagjait. 
Ma már több mint 100 ilyen cég van. 

Milyen volt a fogadtatásotok?
A gyógyszergyárak kezdetben megrettentek és kitartot-
tak amellett, hogy hagyományos kutatásokkal keresse-
nek „blockbuster” gyógyszereket. Nagy küzdelem volt a 
betegek megtalálása is. De 2008-ban már törzskönyvez-
ték az első gyógyszert az EGFR mutáns betegek részére. 

Onkológus kollégákat hallgatva egyre nagyobb az 
optimizmusuk. Ezt hallva megértem őket.
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Azért nekünk is számos nehézséggel kellett 
megbirkózni. A 2000-es évek elején még más 
volt az onkológia. Az a koncepció, hogy a mo-
lekuláris eltérések alapján kezeljünk és ne a 
szövettani lelet alapján, új alapokra helyezi az 
onkológiát. 

Milyen lesz a jövő orvoslása? 
Sokan attól félnek, hogy a jövő orvoslásában 
kevesebb lesz a humán elem. Az orvos kezé-
ben lesz majd egy kis gép, ami súgja, hogy 
melyik gyógyszert adja a betegnek, ugyanak-
kor bízom benne, hogy ezzel több ideje lesz 
a beteggel foglalkozni. Ma már olyan orvosi 
szoftvereket tudunk kifejleszteni, amik orvosi 
eszközként segítenek a doktornak. Kezdetben 
csak döntést támogató eszköznek hívtuk őket. 
Ma már eljutottunk egy olyan szintre, hogy 
azzal nincsen kisegítve az orvos, hogy föl 
van sorolva több száz publikáció sok oldalon 
keresztül, hogy mit kell tudnia az adott génhi-
báról és a kapcsolt gyógyszerekről. Most már 
ezt az információs tömeget minden egyes 
betegre lebontva, több száz adatot feldol-
gozva, elemezve, összekombinálva, a terápiás 
döntés előkészítéséhez gépi segítségre van 
szükség. Az emberi agy már lassú ehhez. Kell 
tehát egy olyan eszköz, gép, amely minőség-
biztosítottan kiszámolja, melyik terápiát kell 
alkalmaznia, és ez a gép válik orvosi eszközzé 
és nemcsak a gyógyszer. Kissé futurisztikusan 
ezt úgy kell elképzelni, hogy betöltöm a be-
teg molekulárdiagnosztikus leletét a gépbe, 
megnyomok egy gombot, és egy gyógy-
szeradagoló automata kiad egy kapszulát, 
amibe egy tablettázó gép belerakta azokat a 
hatóanyagokat, ami magisztrálisan, személyre 
szabottan a beteg daganatára hat. 

Ez már tényleg itt van az ajtónk előtt? 
Még csak a fejemben, de a most kapott ki-
tüntetés birtokában már mondhatom, hogy 
valószínűleg így lesz. Azt kell látni, hogy a 
bizonyítékokon alapuló orvoslás továbbra is 
velünk lesz, csak most már nem a gyógyszere-
ket fogjuk összehasonlítani, hanem a gyógy-

szerkészítő gépeket. És a gépek alkalmazha-
tóságáról randomizálható klinikai vizsgálatok 
fognak dönteni. Elvileg a precíziós onkológia 
szövetagnosztikus, tehát szövettantól füg-
getlen, és a gyógyszerek hatását elsősorban 
a génhiba határozza meg. A helyzet azonban 
bonyolult, mert a különböző szövettanokban 
a különböző génhibák különböző gyakoriság-
gal fordulnak elő. Sok mindent nem látok még 
tisztán, de a genomika korszaka után ennek a 
versenynek a hajnalán vagyunk. 
25 éve kutatom, hogyan lehet megjósolni, 
melyik gyógyszer lesz hatásos egy daganatos 
beteg esetében. Azt mondhatom, jól hala-
dok, de persze frusztrált is vagyok, mert még 
nagyon sok betegnek nem tudunk segíteni. 
A mesterséges intelligencia nagy segítséget 
jelent, és itt van már a gép, amit sikerült meg-
alkotni. Az első klinikai vizsgálati validációja 
tavaly megtörtént. Az ASCO konferencián be is 
mutattuk. A világ első precíziós onkológiai kli-
nikai vizsgálatát, a SHIVA I-et elemeztük újra az 
eredeti vizsgálókkal a Marie Curie Intézetből, 
és be tudtuk mutatni, hogy a gép javítani tudja 
a hatásos gyógyszerek kiválasztásának esélyét.

Gondolom, a kutatásaitokkal Európában 
és világviszonylatban is a csúcson vagytok. 
Ott vagyunk minden évben az ASCO (Ameri-
can Society of Clinical Oncology) és az ESMO 
(European Society of Medical Oncology) 
kongresszusokon. Ha már az ESMO-t említet-
tem, számomra különösen kedves volt, mert 
ott mutathattuk be 2020-ban az eredménye-
inket arról, hogy eljutottunk oda, hogy a szo-
lid daganatos gyermekeknél 88%-ban tudunk 
azonosítani célzott terápiás lehetőségeket. 
Gyermekekben még nem ismerünk minden 
onkogént, ez a terület még alulkutatott, ezért 
azt a stratégiát követjük, hogy nemcsak a 600 
gént vizsgáljuk, hanem valamennyit. 1500 gén 
gyanúsítottunk van.

Láttam az interneten, hogy a cégetek 
hirdetéseket ad fel. Azt hittem, hogy egy 
ilyen cégnek, mint a tietek, nincs szüksége 
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PR tevékenységre, hisz’ minden elképzel-
hető támogatást mindenhonnan megkap-
tok. Rosszul gondolom? 
Nyilván, mint minden új dolog, ez is nagyon 
sok ellenállásba ütközik. 

Ki állhat ellent? Hiszen ez a jövő!
Folyamatos ellenállást érzek. Egy ideig a 
gyógyszergyárak részéről éreztünk ellenlobbi 
tevékenységet. Annyira alapvetően változott 
meg az onkológia, hogy ez egy új vagy leg-
alább is megújult tudomány lett. Sok, a pá-
lyája csúcsán lévő onkológusnak ez megrázó 
élményt nyújthatott. Újra kellett kezdeni min-
dent. Mi úgy gondoltuk, hogy ha van egy új 
tudományos áttörés, azt azonnal elérhetővé 
kell tenni a betegek számára. 
Elviselhetetlen, hogy bárki úgy haljon meg 
vagy szenvedjen, hogy lehetett volna segíteni 
rajta, ugyanakkor nagy ellenérzést kelt, ha egy 
daganatos betegnek fizetnie kell bármilyen 
terápiáért vagy diagnosztikai vizsgálatért. 
Hiába teszünk meg mindent a pontos tájé-
koztatásért, az lenne mindenkinek jó, hogy 
ha befogadott eljárásként az orvos szabadon 
dönthetne, kinél kéri a precíziós onkológiai 
eljárásunkat. De óriási nehézséget jelent a 
NEAK finanszírozás megszerzése. Ez évekig 
tart, és kell hozzá a szakmai kollégiumok és a 
legbefolyásosabb onkológusok támogatása. 

Látsz előrelépést az állami támogatottsá-
gotokat illetően?
Eljutottunk oda, hogy már a NEAK is kiszámol-
ta, hogy megéri finanszírozni az Oncompass 
eljárását. Történt egy technológiai értékelés, 
költséghatékonysági számítás. A magyar biz-
tosító jelentős összegekkel támogatja a cél-
zott kezelések gyógyszereit. Könnyű belegon-
dolni, ha egy módszer csak pár százalékosan 
javítja a terápiás eredményeket, az nagyon 
költséghatékony tud lenni. A NEAK keret-

szerződést kötött velünk, ami szabályozza az 
egyedi méltányossági keretből történő finan-
szírozás feltételeit. Az onkológus társadalom 
is mellénk állt. Több mint 20 onkológiai cent-
rum onkoteam-je javasolta már az Oncompass 
eljárás finanszírozását a betegeinél. 

Térjünk rá arra a hírre, mely szerint a 
közelmúltban jelentős kitüntetést kap-
tatok. A 40 európai ország 35 000 vállal-
kozását tömörítő szakmai szervezet, a 
DIGITALEUROPE a technológiai ipar külön-
böző szektoraiból érkezett 21 vállalkozás 
közül nektek ítélte oda a „Jövő Unikornisa 
Díjat”, amit a jövő legígéretesebb techno-
lógiai vállalkozásai kapnak meg. 
Bízom benne, hogy a nemzetközi elismerés 
Magyarországon is eredményeket hozhat. 
Senki sem lehet próféta a saját hazájában, de 
a legrangosabb innovációs díjat kaptuk meg, 
és ez talán számít valamit. Akik szeretnek, 
támogatnak minket, azok velünk együtt örül-
nek. Elvileg működhetne az is, hogy itt élünk 
és külföldön dolgozunk, hiszen egy cég álta-
lában oda költözik, ahol használják az ered-
ményeit. Az Európai Unió innovációért felelős 
biztosával cseréltem eszmét a közelmúltban 
egy konferencián történt beszélgetés során. 
Elmondtam neki, és egyetértett azzal, hogy 
Európa ne csak a szülőhelye, hanem hasz-
nálója is legyen az innovációnak. Különösen 
vonatkozik ez az orvosi eszközökre, ahol van 
egy másik sürgetés is, maga a betegség. Az 
új gyógyszerek is átlagosan két évet várnak a 
finanszírozásra. Ez az onkológiában megen-
gedhetetlen, döbbenetes. Ennek a kérdésnek 
a megoldásában is segíthet a technológiánk, 
hiszen segítségével könnyebben lehet kivá-
lasztani azokat a betegeket, akiknél érdemes 
finanszírozni az új terápiákat.  

Dr. Osvai László

www.molekularis-diagnosztika.hu
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smert, hogy a dohányzás számos krónikus 
betegség rizikótényezője. A mostani SARS-
CoV-2 okozta kórkép (COVID-19) kliniku-

máról szóló beszámolók szerint több krónikus 
megbetegedés rontotta a COVID-19 prognózi-
sát. Felmerül a kérdés, hogy a tünetmentes do-
hányosok esetében mi a helyzet.

AZ AKTÍV DOHÁNyZÁS PREVALENCIÁJA 
KORONAVÍRUS-BETEGSÉGBEN

Több feldolgozás jelent meg különböző or-
szágokból. A COVID-19 miatt kórházban kezelt 
betegek között Olaszországban 4,8% volt ak-
tív dohányos, míg a lakosság 24%-a dohányzik. 
Egy 13 kínai kórházi közleményt feldolgozó me-
taanalízisben 5960 beteg között a dohányzás 
prevalenciája 1,4 és 12,6% között mozgott. Az 
összevont prevalencia 6,5%. Ugyanakkor Kíná-
ban a felnőtt lakosság 26,6%-a dohányos1.Öt 
kínai közlemény adatait feldolgozva (1471 be-

teg) a dohányosoknál a COVID-19 rizikórátája 
1,4, azaz 40%-kal nagyobb2.

Egy retrospektív kohorsz vizsgálat történt 
azon a francia repülőgép-anyahajón, amelyen 
1769 tengerész volt kitéve a megfertőződés-
nek, és közülük 765 betegedett meg. A do-
hányzás mellett a rizikóhányados 0,59. Ez füg-
getlen volt attól, hogy jelenlegi vagy korábbi 
dohányosról volt szó, és független a nemtől, 
a testtömegindextől és a vércsoporttól. Ellen-
ben az 50 év feletti életkor fokozta a megbete-
gedés veszélyét3. 

Több adatbázis-feldolgozás is történt, me-
lyek már nemcsak a kórházban kezeltekre vo-
natkoznak. Angliában 2 401 982 személy adata-
it feldolgozva 11,0% volt a dohányosok aránya, 
és közöttük nagyobb volt a valószínűsége a 
COVID-19 diagnózisának4. New york-ban a be- 
tegek 5,1%-a dohányzott. Ugyanakkor a lakos-
ság 17,25%-a dohányos5. Izraelben − miután 
114 545 személyt már teszteltek − PCR vizsgá-

Dohányzás és  
koronavírus-betegség
Dr. Nagy László Béla
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lattal összehasonlították, hogy milyen arány-
ban voltak pozitívak a jelenlegi dohányosok és 
a teljes populáció. A dohányosok között szig-
nifikánsan kisebb arányban fordult elő poziti-
vitás, a rizikóhányados 0,457  6. 

Ezekkel ellentétes eredményt is közöltek. Ja-
pánban feldolgozták a COVID-19 prevalenciát 
számos egyéb paraméterrel összefüggésben. 
Ezeknek (lakosság sűrűsége, életkor, nem, éghaj-
lati tényezők, stb.) csak egyike volt a dohányzás. 
Ők viszont pozitív regressziós összefüggést ta-
láltak: a dohányosoknál − független befolyásoló 
tényezőként − gyakoribb volt a megbetegedés7. 

Egy későbbi metaanalízis 18 vizsgálat ada-
tait vette figyelembe, nemcsak Kínából. 6515 
betegnél a dohányzási prevalencia 6,8% volt8. 
Tehát mind a kórházban kezeltek, mind az ösz-
szes megbetegedettek között jelentősen ala-
csonyabb volt a dohányos betegek aránya, 
mint a teljes felnőtt lakosságban. Ennek alap-
ján olyan feltételezés is született, miszerint 
a dohányzás véd a koronavírus-betegséggel 
szemben. Azonban figyelembe kell venni bi-
zonytalansági tényezőként, hogy nem ismert 
a COVID-19 valódi lakossági prevalenciája. A 
betegek egy részénél enyhe tünetek vannak, 
sőt tünetmentesek is lehetnek és nem kerültek 
tesztelésre, felismerésre. Ugyan történtek tö-
meges, akár az egész lakosságra (pl. Izlandon, 
és Dél-Koreában) vagy egyes körzetekre, város-
okra (pl. Olaszországban) kiterjedő tesztelések, 
ezekben viszont nem rögzítették a dohányzást.

DOHÁNyZÁS ÉS A COVID-19 SÚLyOSSÁGA

Korai kínai, amerikai és koreai adatok szerint a 
kórházi kezelésre szorulók között a nemdohány-
zók esetében a súlyos megbetegedés aránya 
14,5−21,7%, a dohányosok között 24,1−42,7%. 
Tehát az eredmények nagyon heterogének, a ri-
zikóhányados a dohányzást nézve 0,30 és 12,19 
között mozgott. 

Egy májusi közlemény 15 vizsgálat 2473 bi-
zonyítottan COVID-19 betegének adatait dol-
gozta fel9. A dohányosok esetében a súlyos szö-
vődmények rizikóhányadosa 1,45 volt. 

Ahogy a járvány világszerte terjedt, egyre 
több lett az adat. 2020. június 2-ig az adatbá-
zisokból feldolgozták a világ adatait10. 32 849 
hospitalizált COVID-19 beteg közül 1501 jelen-
leg is dohányos, 5676 korábban dohányzott, 
1240 dohányzott, de nem tudni pontosan az 
adatot. A jelenleg is dohányosok rizikóhánya-
dosa a súlyos kórlefolyásra 1,80, de a kritikus ál-
lapotra 1,98. Feldolgozták 16 közlemény 11 322 
betegének adatait. Dohányzás esetén a súlyos 
kórlefolyás rizikóhányadosa 2,17. Míg a nemdo-
hányos esetek 10,7%-a, addig a dohányosok 
21,2%-a volt súlyos. Súlyosnak az intenzív terá-
piára szorulókat, a refrakter eseteket és a halá-
lozást vették11. 

Újabb metaanalízis, immár szeptemberben 
47 közlemény 31 871 betegének adataiból. 
Ezek már tényleg nemzetközi adatok: Kínából, 
az Egyesült Államokból, Olaszországból, az 
Egyesült Királyságból, Dél-Koreából és 11 to-
vábbi ázsiai és európai országból. A megbete-
gedés progrediált a dohányosok 29,2%-ánál és 
a nemdohányzók 21,1%-ánál, a rizikóhányados 
1,56. A dohányzás összefüggött a mortalitással 
is, a rizikóhányados 1,19. Azonban a 47-ből csak 
három vizsgálat részletezte, hogy a beteg jelen-
legi dohányos vagy csak korábban dohányzott, 
és ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei na-
gyon heterogének voltak12. Pedig nyilván más 
kategória az, ha valaki most is aktív dohányos. 
A másik gond az, hogy a metaanalízisben ke-
veredtek a retrospektív feldolgozások és az 
esetismertetések. Pedig az esetismertetések 
nem alkalmasak metaanalízisre. 

Mindezek alapján igazoltnak tűnik, hogy a 
dohányzás kedvezőtlen a COVID-19 súlyossá-
ga szempontjából, azonban ennek mértéke az 
eddigi adatok alapján még nem világos.

KÓRMECHANIZMUSOK

#1 A dohányzás hatása a megbetegedésre
Strukturális és funkcionális károsodások
A dohányfüst közvetlenül károsítja a légúti 
hámsejt barriert, ezen belül a ciliáris működést, 
a kehelysejteket, a bazális sejteket és a szub-
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mukóza szekretoros sejtjeit. Megbontja a lég-
úti hám integritását azzal, hogy megszakítja 
az intercelluláris összeköttetéseket. Ezen túl-
menően perzisztens DNS-károsodást okoz, 
ami miatt hatástalan lesz a hámsejtek DNS-
javító mechanizmusa. A dohányzás kiváltotta 
reaktív oxigéngyökök károsítják a sejtekben a 
mitokondriumok működését, a mitofágiát, és 
ezzel felhalmozódik a károsodott mitokondriá-
lis DNS. Mindez pedig csökkenti a nyálkahár-
tya védekezőképességét.

A dohányzás hatása az immunitásra
A megbetegedést a természetes immunitás 
befolyásolja. A dohányfüst okozta tartós gyul-
ladás során károsodik a természetes immuni-
tás. Károsodnak az immunsejtek és károsodik 
a citokinek termelése. A COVID-19 vonatko-
zásában különösen fontos, hogy csökken a 
dendritikus sejtek és a természetes ölősejtek 
száma és az interferon termelése is. Csökken a 
természetes ölősejtek citotoxicitása, valamint 
a neutrofil kemotaxis és a fagocitózis is. 

Dohányzás és légúti infekciók
Korábbi tapasztalatok szerint a dohányzás nö-
veli a légzőszervek vírusos és bakteriális infekci-
óinak prevalenciáját. Ez érvényes az akut légúti 
infekciókra és a pneumóniákra, sőt a tbc-re is13. 

A dohányzás hatása az ACE2-re
A vírus tüskeproteinje az ACE2 (angiotenzin-
konvertáló enzim 2) molekulán keresztül kötő-
dik a sejthez14. Emberen is összehasonlították a 
dohányosok és a soha nem dohányzók légúti 
hámjában az ACE2 gén-expressziót, és azt a do-
hányosokban fokozottnak találták a 2-es típusú 
pneumocitákban, az alveoláris makrofágokban 
és a kislégutak hámjában. Ezzel egybehang-
zóan, rezekált tüdőszövetben a dohányosok 
esetében − függetlenül attól, hogy aktív vagy 
egykori dohányosok voltak − mintegy 25%-kal 
magasabb ACE2 génexpressziót találtak.15

A kérdéskört részletesen megvizsgálva rész-
ben emlős, részben emberi tüdőszövetben, a 
következő eredményeket kapták. Az ACE2 szin-

tet az életkor és a nem lényegesen nem befo-
lyásolta. A cigarettafüst növelte az ACE2 gén-
expresszióját. Különösen magas szintet ért el a 
hámréteg szekretoros sejtjein és a 2-es típusú 
alveoláris sejteken16. 

#2 A dohányzás hatása a súlyosságra
Társbetegségek révén
A dohányzás etiológiai tényezője olyan króni-
kus betegségeknek, melyek önmagukban is 
rontják egy akut megbetegedés vagy infekció 
prognózisát. Ezek jól ismert tények. Ilyenek a 
krónikus obstruktív tüdőbetegség, a koszorú-
ér-betegség és egyéb hipertóniás, ateroszkle-
rotikus kórképek. 

Az immunvédekezést károsítva
A dohányfüst közvetlenül károsítja a légúti 
hámot. A hámsejtek egyúttal immunsejtek is, 
a károsításra aktiválódnak és proinflammációs 
citokineket, valamint kemokineket termelnek. 

A dohányzás az alveoláris makrofágokat is 
aktiválja, a számuk nő, proinflammációs citoki-
neket termelnek, ugyanakkor a funkciójuk za-
vart szenved. A toll-like receptorok stimulálá-
sára kisebb lesz a proinflammációs citokin vá-
laszuk. Csökken a fagocita képességük mind a 
kórokozók, mind az apoptotikus sejtek fago-
citózisára (efferocitózis) vonatkozóan. Emellett 
megváltozik a proinflammációs mediátor pro-
filjuk, a fenotípusuk M1-ről M2 irányába tolódik.

A dendritikus sejteken csökken a kostimulá-
ciós molekulák expressziója és az antigén pre-
zentáló képességük a T-sejtek felé. A természe-
tes ölősejtek citotoxikus aktivitása, perforin és 
granzim termelése kisebb lesz, ami az infekció 
leküzdésére negatív hatású.

A B-sejteket illetően állatkísérletben a kró-
nikus dohányfüst-expozíció csökkentette a 
különböző antigénekre adott antitestválaszt. 
Emberben a dohányosoknál influenzajárvány 
idején kisebb volt az influenza-specifikus an-
titestek szintje, ugyanakkor autoantigének je-
lentek meg.

A citotoxikus CD8+ T-sejtek ugyan a tüdő-
ben akkumulálódnak, de a vírusspecifikus vé- 
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dőhatásuk zavart. A CD4+ (helper T-sejtek) szá-
ma ugyancsak nő, de csökken a proliferatív ak-
tivitásuk. 

Mindennek a kiváltója a dohányfüst több 
ezer komponensének toxikus hatása. Például 
maga a nikotin immunszupresszív hatású. A 
hidrokarbonok különböző gének expresszióját 
károsítják, a szén-monoxid ugyancsak szuppri-
máló és proliferáció gátló. A reaktív oxigén és 
nitrogén gyökök DNS-károsítóak, intracelluláris 
jelátviteleket zavarnak meg. Az akrolein ugyan-
csak immunszupprimáló és proliferáció gátló, 
akadályozza a neutrofil sejtek működését. A 
hidro-kinon gátolja a T-limfoblasztok sejtcik-
lusát. A benzpirén csökkenti a limfoid szöve-
tekben a sejtszámot, tehát befolyásolja mind a 
természetes, mind az adaptív immunrendszert. 
Egyrészt aktiváló hatású, másrészt funkcióza-
vart okoz17. 

Az ACE/ACE2 egyensúlyra hatva
Állatkísérletben az ACE2-deficiencia fokozza 
a mátrix metalloproteinázok aktivációját és a 
STAT3 foszforiláción keresztül történő jelátvi-
telt, és ezzel növelheti a gyulladást és a szö-
vetsérülést18. A dohányfüst fokozza a nyálka-
hártya-gyulladást, a permeabilitást és a proin-
flammációs citokinek termelését is, továbbá 
hiperkoagulációs hatása is lehet19,20. Az ACE2 
downreguláció miatt csökken az angiotenzin-
II lebontása, ami fokozza a gyulladást és a 
trombózishajlamot21. 

#3 Az e-cigaretta kérdése
A fenti adatok a hagyományos cigarettára vo-
natkoznak. Kérdéses az egyre terjedő elektro-
nikus cigaretta hatása, ugyanis a hagyományos 
cigaretta füstjének és az e-cigaretta párájának 
összetétele jelentősen eltér egymásól. Egyes 
komponensek csak az egyikben mutathatóak 
ki, mások mindkettőben, de eltérő koncentrá-
cióban. A hagyományos füst hatásáról leírtak-
hoz képest e-cigarettára vonatkozó adat még 
nagyon kevés van, és sok kérdés tisztázatlan. 
Felmerül tehát annak a lehetősége, hogy a 
COVID-19 vonatkozásában is eltér a hatásuk.

Az e-cigaretta használóknál élő, attenuált 
influenzavírus intranazális adásakor a nemdo-
hányzókhoz viszonyítva megváltozott az anti-
virális immunreakció. Elmaradt az IgA szint 
emelkedése és az antivirális védekezésben sze-
repet játszó citokinek (IFN-γ, IL-6, IL-12) terme-
lése is kisebb volt. A hagyományos és az e-ci-
garetta hatása között nem volt különbség22. 

In vitro vizsgálatban és állatkísérletben a 
dohányfüst és az e-cigaretta pára egyaránt fo-
kozta a vaszkuláris permeabilitást és károsítot-
ta a tüdőszövetet, továbbá fokozta egerekben 
a kísérletes ARDS súlyosságát23. 

A 2791 felnőtt részvételével végzett  HEBE-
CO keresztmetszeti vizsgálatban az e-cigaret-
tázók COVID-19 gyakorisága nem tért el a nem- 
dohányzókétól, sem kevesebb, sem több nem 
volt24. Egy másik vizsgálatban a COVID-19 pre-
valenciája nagyobb volt az Egyesült Államok-
ban az e-cigaretta használók között25. Ugyan-
csak magasabb volt a prevalencia a 13−24 éves 
korosztályban26. 

#4 A nikotin kérdése
Míg a dohányfüst több ezer kémiai kompo-
nensétől elsődlegesen károsító hatás várható, 
addig a nikotinnak ismert biokémiai és élettani 
effektusa van. 

Nikotin és a renin-angiotenzin rendszer
Fontos tudni, hogy itt nemcsak a szisztémás, 
hanem a lokális szöveti renin-angiotenzin rend-
szerről is szó van. Az angiotenzin-I-et az ACE 
konvertálja angiotenzin-II-vé. Az ACE működé-
sét a nikotin fokozza, tehát nő az angiotenzin-II 
szint. Az angiotenzin-II-t az ACE2 alakítja an-
giotenzin-(1-7)-té. Az ACE2-t viszont a niko-
tin gátolja, tehát kevesebb angiotenzin-(1-7) 
képződik. Ennek eredményeképpen a nikotin 
hatására felborul az angiotenzin-II és az angio-
tenzin-(1-7) egyensúlya27. 

Az angiotenzin-II az 1-es típusú angiotenzin 
receptoron (AT1 R) keresztül fokozza a szimpa-
tikus aktivitást, só- és vízretenciót okoz, vazo-
konstrikciót hoz létre, elősegíti a gyulladást, fo-
kozza az aldoszteron és vazopresszin felszaba-
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dulást, endothel diszfunkciót vált ki, emeli a vérnyomást 
és részt vesz a szöveti fibrózisban. Az angiotenzin-(1-7) 
pedig a Mas receptorokon át (ez a receptortípus nagy 
számban kimutatható például a hörgőhámsejteken, a 
II-es típusú alveoláris hámsejteken és az intersticiális 
fibroblasztokon is) az előbbi hatásokat ellensúlyozza28. 

Mivel a COVID-19 esetén a renin-angiotenzin rend-
szernek, az ACE-nek és az ACE2-nek fontos szerepe van, 
rögtön felmerült a kérdés, hogyan befolyásolja mind-
ezt a nikotin. Mivel az ACE2 receptor a vírus belépési 
helye és a dohányzás ennek az expresszióját fokoz-
za, így elméletileg elősegítheti a megfertőződést. Az 
expresszió-fokozódás mechanizmusában a nikotin a 
főszereplő, éspedig a nikotinerg acetilkolin receptorok 
α7 altípusán keresztül (α7-nAChR). Hörgőnyálkahártya 
kefebiopsziás anyagból ezt igazolták29. Ez a típusú re-
ceptor elterjedten kimutatható a szövetekben, például 
hörgőhámsejteken, II-es típusú alveoláris hámsejteken 
és a tüdő intersticiális fibroblasztjain30.

A neuronális és non-neuronális kolinerg rendszer
Az acetilkolin a szervezet egyik legelterjedtebb jelát-
vivő molekulája. Két fő receptora a muszkarinerg és a 
nikotinerg acetilkolin receptor. Utóbbi a neuro-transz-
mitter vezérelte ion-csatornák négy transzmembrán 
domén szupercsaládjának tagja. 

A nikotin modulálhatja a szinaptikus neurotransz-
missziót, de hatást fejthet ki a különböző sejteken ta-
lálható receptorokon keresztül is. Ugyanis a makrofá-
gokon, a dendritikus sejteken, a limfocitákon, a neut-
rofil sejteken, az eozinofil sejteken, a bazofil sejteken, 
az endotelsejteken és a hámsejteken is megtalálhatóak 
az α7 nikotinerg acetilkolin receptorok, és emellett a 
nikotinerg receptorok más altípusai is. Ezeknek az altí-
pusoknak más-más a jelátviteli útja és a hatása. 

Például az α7 nikotinerg receptorok expressziója 
a T-helper sejteken a sejtek aktiválódásakor növek-
szik, és hatására csökken a proinflammációs citokinek 
(TNF-α, IFN-γ, IL-17, IL-21, IL-22) termelése. Ez gátolja a 
proliferációt, a kemotaxist és a differenciálódást. Ezt a 
neuronális és non-neuronális hatást nevezik kolinerg 
gyulladásellenes útvonalnak. 

A tüdőben is kimutatták, hogy az acetilkolin aktivál-
va a gyulladásos sejtek ezen receptorait, szupprimálja 
a nukleáris faktor-kappa B (NF-κB) aktivációt és a proin-
flammációs kemokinek és citokinek szekrécióját31. Rág-

csáló modellen a nikotin akut tüdőkárosodásban gyul-
ladásellenes hatást mutatott32. Mindezek miatt felme-
rült ezen útvonal befolyásolása szepszisben, de ez még 
preklinikai szinten van33.

Nikotin és COVID-19
Kísérletes adatok alapján felmerült az a hipotézis, hogy 
a SARS-CoV-2 vírus bizonyos szekvenciái sorában négy-
öt aminosav azonos a kígyóméreg neurotoxinjával. Ily 
módon a vírus képes blokkolni a nikotinerg acetilkolin 
receptorokat, megakadályozva az acetilkolin ezúton 
érvényesülő gyulladásellenes hatását34. Ugyanakkor a 
kolinerg antiinflammációs útvonalat aktiválva, a niko-
tin kedvező hatású lehet35, például meggátolhatja a 
citokinvihar kialakulását36. Eddig még nem publikáltak 
konkrét adatokat arról, hogy az előbb említett mecha-
nizmusok koronavírus-betegség esetén érvényesül-
nek-e, ha igen, akkor milyen mértékben, és van-e klini-
kai jelentőségük.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közlemény a szakirodalmi adatok alapján összefoglal-
ja, mit tudunk jelenleg a dohányzás és a koronavírus-
betegség összefüggéseiről. Tárgyalja az esetleges ha-
tást a megbetegedésre és annak súlyosságára, továbbá 
a lehetséges kórmechanizmusokat. Kitér az e-cigaretta 
kérdésére is, és részletezi a dohányfüst egyéb anyagain 
kívül a nikotin hatására vonatkozó ismereteinket. Hang-
súlyozza, hogy a tudásunk hiányos, a kérdésre vonat-
kozó vizsgálatok folyamatosan nagy számban jelennek 
meg, és az információk turbulensen változnak. 
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z American College of Chest Physicians, a CHEST® című szakmai folyóirat kiadója, világszerte élen jár a 
betegek számára legjobb eredményt adó kezelési módok megismertetésében, amihez innovatív ok-
tatási, kutatási és kommunikációs módszereket alkalmaz. Küldetésének tartja, hogy kiemelkedő ered-

ményeket érjen el a mellkasi betegségek prevenciója, diagnózisa és kezelése terén egyaránt, és hozzáférést 
biztosítson a közel 20 ezer tagja részére a legújabb klinikai ismeretekhez. Minden CHEST kongresszus igazi 
feltöltődést jelent a résztvevőknek, és rengeteg új információhoz juthatnak mindazok, akik a kongresszus on-
line felületén előre megtervezett programjuk szerint járják be az előadótermeket, de azok is, akik rögtönözve 
találják ki aznapi programjukat, mert akadnak igazi gyöngyszemek. Az American College of Chest Physicians 
86. kongresszusát (CHEST 2020) is ennek jegyében szervezték, és 2020. október 19−23. között szerették volna 
megrendezni Chicagóban. A koronavírus-járvány miatt azonban a kongresszust virtuális formában tartották 
meg. Az itt elhangzott előadásokból mutatunk be néhányat. 

A

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA
AZ AMERIKAI TÜDŐGYÓGYÁSZOK:

CHICAGO

MELYIKET A HAT KÖZÜL?
„Az asztma biológiai terápiája kétségtelenül hatalmas 
előrelépést jelent a súlyos, nem kontrollált asztma ke-
zelésében, azonban jelenleg nem tudjuk evidenciákra 
alapozottan megmondani, melyik betegnek melyik 
hatóanyag a legjobb” − mondta Wendy Moore, a Wake 
Fo-rest School of Medicine (Winston-Salem) munkatár-
sa. „A legjobb tippel kezdjük, aztán ha szükséges, akkor 
menet közben váltunk” − tette hozzá. A biológiai terá-
piák kapcsán nincsenek való életben végzett mérések, 
magyarázta Moore a CHRONICLE vizsgálat eredménye-
it bemutató előadásában1. Az egyes hatóanyagoknak 
más-más célpontjuk van: az omalizumab az immunglo-
bulin E-re hat, a mepolizumab és a reslizumab az inter-
leukin (IL)-5-re, a benralizumab az IL-5 receptorra, a 
dupilumab pedig az IL-4 és az IL-13 közös receptorára, 
az IL-4Ra-ra. Ha az elsőként választott biológiai terápia 
nem hozza meg a kívánt eredményt, akkor semmilyen 
evidencia nem utal arra, hogy egy másik biológiai terá-
pia eredményesebb lesz. Ilyenkor természetes, hogy az 
orvos azt gondolja, hogy  „ez most nem úgy hat, ahogy 

szerettem volna, próbáljunk meg egy másikat”. Ha meg-
nézzük a súlyos asztmás betegek kezelési adatait, ak-
kor azt látjuk, hogy csak 10%-uknál váltottak biológiai 
terápiás hatóanyagot. Azonban, ha ehhez hozzáadjuk 
azt a 8%-ot, akik a hatás elmaradása miatt befejezték 
a kezelést, akkor már közel 20% azoknak a betegeknek 
az aránya, akiknél nem a várakozásoknak megfelelő-
en alakult a biológiai terápia hatása. A jelenleg is zajló, 
CHRONICLE elnevezésű obszervációs vizsgálatban Mo-
ore és munkatársai a biológia terápiák kezdeti kiválasztá-
sát, abbahagyását és másik hatóanyagra történő váltá-
sát értékelték2. Mind az 1884 résztvevő súlyos asztmás 
volt és szakorvosi kezelés alatt állt. Mindegyikük nagy 
dózisú inhalációs kortikoszteroidot (ICS) és más kont-
rolláló szert, monoklonális antitest kezelést, szisztémás 
kortikoszteroidot vagy más immunszuppresszáns szert   
kapott a vizsgálatot megelőző 12 hónap legalább felé-
ben. A kohorsz 1219 résztvevője egy biológiai terápiás 
hatóanyagot kapott, 27-en kettőt. 2015 novembere 
előtt a betegek 99%-a omalizumabot kapott, 2017 no-
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Ilyen vizsgálatokat azonban jelenleg nem terveznek. 
Moore a saját praxisának 175 súlyos asztmás betege kö-
zött közel egyenlő arányban alkalmaz mepolizumabot, 
benralizumabot és dupilumabot. 
Megvannak a tapasztalatai, hogy mikor melyik szert 
adja inkább, de ezek nem evidenciákon alapuló dön-
tések. „Akiknél van felső légúti érintettség és krónikus 
sinusitis, azoknál a mepolizumab általában jobb ha-
tású, mint a benralizumab” − mondta Wendy Moore. 
„Orrpolipózis esetén jobb a dupilumab és a mepolizu-
mab” − tette még hozzá, hangsúlyozottan saját véle-
ményként. A részleges klinikai válasz oka gyakran az, 
hogy a beteg T2 high állapotra ható gyógyszert kap, 
miközben T2 low mechanizmus is zajlik a háttérben.
Egy másik vizsgálat, a fázis 2B PATHWAy study ered-
ményei alátámasztották3, hogy a tezepelumab jobban 
csökkentette az exacerbációkat és javította a FEV1 érté-
ket a nem kontrollált asztmás betegeknél, mint az ICS. 
„A vizsgálat során az adherenciát is nagyon alaposan 
monitoroztuk” − mondta Jonathan Corren, a UCLA mun-
katársa, aki a kongresszuson a PATHWAy vizsgálat ered-
ményeit ismertette. Ennek során részben magyarázatot 
kaptunk a kontrollcsoport néhány betegénél tapasztalt 
látványos állapotjavulásra.
A biológiai terápia megkezdése előtt mindig gondolnunk 
kell azokra a körülményekre, amelyek a jó asztma kont-
rollhoz alapvetően szükségesek, különösen az inhalációs 
eszközök helyes használatára és az adherenciára. „Né-
hány betegnek soha senki nem mutatta meg, hogyan 

vembere és 2018 novembere között pedig a betegek 
45%-a. Ahogy megjelentek az új hatóanyagok, ezekre 
állították át a nem kielégítő terápiás eredményt mutató 
betegeket. A 2018 és 2020 februárja közötti kétéves idő-
szakban 134 betegnél − azaz a biológiai hatóanyaggal 
kezelt betegek csaknem 10%-ánál − 148 terápiaváltás 
történt. Ennek leggyakoribb okai a hatékonyság hiánya 
vagy az asztmakontroll romlása voltak. A 106 biológiai 
terápiát abbahagyó 101 (8%) beteg esetén az asztmás 
tünetek romlása, az olcsóbb gyógyszerre váltás szük-
ségessége és a hatékonyság csökkenése voltak az in-
dokok. Az alkalmazott biológiai hatóanyag függött a 
terápia megkezdésének időpontjától, és attól is, hogy 
milyen szakorvos javasolta. Nincsenek egyértelmű sé-
mák arra vonatkozóan, melyik betegnek melyik szer 
a legjobb. Mindegyik hatóanyag esetén nagy beteg-
számmal végzett vizsgálatokra lenne szükség ennek 
meghatározásához. Hatóanyagonként meg kellene 
határozni, hogy kik reagálnak nagyon jól, kik reagál-
nak csak részlegesen, és kiknél nincsen terápiás válasz. 
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KI KERÜL LÉLEGEZTETŐGÉPRE?
Egy új pontrendszerrel előre jelezhető, hogy koronavírus-betegség esetén kinél válhat szükséges-
sé gépi lélegeztetés. A pontrendszer három változót használ: a szívfrekvenciát, az oxigénszaturáció 
(SpO₂) és a belélegzett oxigénfrakció (FiO₂) hányadosát és a pozitív troponin I szintet. „Mindegyik 
érték non-invazív úton megszerezhető” − mondta Muhtadi Alnababteh, a Medstar Washington 
Hospital Center munkatársa. Az első kettőhöz elég a vitális paraméterek mérése, a harmadikhoz pe-
dig egy egyszerű laborvizsgálat, ami szinte minden kórházban elérhető. Alnababteh és munkatársai 
retrospektív vizsgálatukban egy tercier ellátóhelyre 2020 márciusában és áprilisában beutalt 265, 
igazoltan koronavírus-fertőzött felnőtt adatait elemezték1. Demográfiai jellemzőket, labor eredmé-
nyeket, klinikai adatokat és kezelési eredményeket néztek. A beutaltak közül 54-nél vált szükségessé 
gépi lélegeztetés. Az adatok többváltozós regressziós analízisével kiderítették, hogy három olyan 
paraméter volt, ami előrejelezte a gépi lélegeztetést.

A gépi lélegeztetést előrejelző paraméterek

Esélyhányados P érték

szívfrekvencia a kórházi felvételkor 1.03 <0,001

SpO₂/FiO₂ 0.62 =0,001

pozitív kezdeti troponin szint 4.18 <0,001

A gépi lélegeztetés kockázata nőtt, ahogy a pozitív változók száma nőtt (P<0,001). Egy pozitív pa-
raméter esetén 15,4%, két pozitív paraméter esetén 29,0%, három pozitív paraméter esetén 60,5% 
volt a gépi lélegeztetés kockázata. A munkacsoport megadta az egyes paraméterek küszöbértékeit 
is, és kifejlesztett egy pontozásos rendszert a kockázat meghatározására.

A gépi lélegeztetés kockázatát meghatározó pontozásos rendszer

A vizsgált paraméter küszöbértéke Pontszám

SpO₂/FiO₂ < 4,4 3

szívfrekvencia > 101/perc 4

troponin > 0 ng/ml 5

Meglepő volt látni, hogy a troponin, egy kardiális marker is kockázati tényező lehet, mert kezdetben 
azt gondoltuk, hogy a koronavírus csak a tüdőt érinti. Később aztán fény derült a myocarditis tü-
neteire is. Elsőként enyhe vagy tünetmentes, koronavírus-fertőzött fiatal atléták vizsgálatakor tűnt 
fel, hogy 15%-uknál myocarditisre utaló jelek látszottak a kardiális MRI vizsgálat során. „Ha fiatal 
sportolóknál az enyhe COVID ilyen fokú szív-érintettséggel jár, akkor mi lehet idős betegek súlyos 
lefolyású eseteinél” − tették fel a kérdést Alnababteh és munkatársai. Ez a pontrendszer segít kivá-
lasztani azokat, akik nem annyira súlyos állapotúak, hogy ITO-ra kerüljenek, de mégis nagy náluk a 
gépi lélegeztetés kockázata. „A beteg jelentkezésekor az egyik legnagyobb kérdés az, merre küldjük 
tovább, és ez a pontrendszer segít ennek eldöntésében”− tette hozzá. A kutatók jelenleg a pontrend-
szer validálásán dolgoznak.
A korábban Kínában kifejlesztett MuLBSTA pontrendszer is jól használható a COVID19 betegek álla-
potának előrejelzésére. Ennek a használhatóságát elemezte egy retrospektív vizsgálatban Jurgena 
Tusha, a Wayne State University (Detroit) munkatársa2. A betegséget túlélők átlagos MuLBSTA pont-
száma 8,67, míg a meghaltaké 13,60 volt. A pontszám korrelált a mortalitással, a lélegeztetéssel és 
a kórházi tartózkodás időtartamával, és jól használható a betegek szűrésekor és a klinikai döntés-
hozatalkor. „A három változót vizsgáló pontrendszer azonban könnyebben használható, mint a hat 
paraméterrel működő MuLBSTA, és az eredmény is specifikusabb. Nincs szükség mellkasröntgenre 
és  baktérium tenyésztésre − mondta Alnababteh.

1. Alnababteh M, et al. Predicting the need for invasive mechanical ventilation in patients with 
COVID19. Chest 2020; 158(4) Suppl. A2410. doi: 10.1016/j.chest.2020.09.009

2. Tusha J, et al. The MuLBSTA score: predicting the risk of mortality and disease severity in patients 
with COVOD-19 pneumonia. Chest 2020; 158(4) Suppl. A300. doi: 10.1016/j.chest.2020.08.299

kell használni a gyógyszerbelégzőt” − mondta 
Moore. „Miután ezt megtettük, néhánynak lát-
ványosan javult az állapota” − tette hozzá.

1. Moore W, et al. Biologic medication use and switching 
among real-world, specialist-treated adults with severe 
asthma: results of the CHRONICLE Study. Chest 2020; 
158(4) Suppl. A32-A34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
chest.2020.08.071

2. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03373045

3. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02054130

LESZOKÁS A DOHÁNYZÁSRÓL 
EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA?
A cigaretta letétele egyik napról a másikra, 
mindenféle gyógyszeres támogatás nélkül,  
sok dohányos esetén hosszú távon is haté-
kony módszere lehet a dohányzásról való le-
szokásnak − állítja egy nemrég elvégzett vizs-
gálat. „Az egészségügyi ellátórendszerben 
mérlegelni kellene az ‚egyik napról a másikra 
leteszem a cigarettát’ módszer első lépés-
ként történő ajánlását, mielőtt a gyógysze-
res megoldások felé fordulnánk − ezzel nem 
veszítünk semmit” − mondta Gary Salzman, 
a University of Missouri (Kansas City) mun-
katársa. Salzman és munkatársai az általános 
belgyógyászati járóbeteg-rendelésen meg-
jelent, jelenleg is vagy korábban dohányzó 
krónikus betegek körében végeztek felmé-
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rést. Többségük afroamerikai (77%) vagy fehér (22%) 
volt. Abból a 103 betegből, aki sikeresen felhagyott a 
dohányzással már legalább egy éve, 92 (89%) egyből 
letette a cigarettát gyógyszeres segítség nélkül, és csak 
11 (11%) vett igénybe gyógyszeres támogatást. 79 be-
teg dohányzott a felmérés idején is, közülük 24 (30%) 
megpróbálta  egyik napról a másikra letenni a cigaret-
tát, de sikertelenül, 55-en pedig gyógyszeres segítség-
gel próbáltak leszokni, de szintén sikertelenül. „Ha az 
egyes módszerek sikerességi arányát nézzük, akkor a 
betegek több mint 70%-a járt sikerrel hosszú távon a 
cigaretta azonnali letételével, és csupán 15%-uknál ho-
zott sikert a gyógyszeres kezelés” − ismertette a vizs-
gálat eredményeit Salzman. A dohányzás abbahagyá-
sának legfőbb motivációja az egészségi állapot miatti 
aggodalom volt. „Messze a leggyakoribb ok, ami miatt 
a betegek letették a cigarettát, valamilyen egészség-
gel kapcsolatos történés volt: szívroham, kórházi ellá-
tást igénylő COPD-exacerbáció, sztrók vagy daganatos 
megbetegedés. Ezek voltak azok a stimulusok, melyek 
kellő erővel bírtak ahhoz, hogy a beteg letegye a ciga-
rettát” − mondta Salzman. 
Gillian Schauer, a University of Washington’s School of 
Public Health (Seattle) dohányzási szokásokat kutató 
programjának társigazgatója hangsúlyozta, hogy a do-
hányzás a test szinte minden részében károsító hatást 
fejt ki, és a leszokás a legjobb módszer, amit az egész-
ségünk érdekében tehetünk. „Nincs rossz módszer a 
dohányzás abbahagyására, és nem akarok senkit lebe-
szélni arról, hogy egyik napról a másikra letegye a ciga-
rettát, de vannak jobb, hatékonyabb módszerek is a le-

szokásra” − tette hozzá Gillian Schauer, aki részt vett az 
amerikai tisztifőorvos dohányzás-leszokásról kiadott 
legújabb beszámolójának összeállításában2. „A gyógy-
szeres támogatás és a tanácsadás kombinálásával ha-
tékonyak lehetünk a leszokásban. Tudni kell, hogy a 
dohányzás nem egy életstílust érintő egyéni döntés, 
hanem kóros függőség, azaz betegség. A leszokást 
támogató gyógyszerek és az életvezetési tanácsadás 
megfelelő kombinálása segíthet a megvonási tünetek 
és a cigaretta utáni sóvárgás sikeres leküzdésében” − 
mondta Schauer. „Társadalmi szinten 7-8% azoknak az 
aránya, akiknek sikerült egyik napról a másikra leten-
niük a cigarettát, a gyógyszeres kezelés és az életviteli 
tanácsadás kombinálásával viszont több mint kétszer 
ennyien sikeresek” − jegyezte meg Schauer.
Gillian Schauer, aki nem vett részt Salzmann és mun-
katársai vizsgálatában, óvatosságra intett a közzétett 
eredmények tekintetében, ugyanis egy kis betegszám-
mal végzett, nem randomizált, nem kontrollált inter-
venciós vizsgálatról van szó, ahol már a mintavétel 
módja is torzíthatja az eredményt. „Randomizáció nél-
kül kérdéses, hogy a gyógyszeres csoportba kerültek-
nek ugyanolyan mértékű volt-e a nikotin-addikciója, 
mint azoknak, akik a gyógyszer nélküli leszokást vá-
lasztották, és egyik napról a másikra letették a cigaret-
tát” − mondta Schauer.

1. Johnson M, et al. Cold turkey is a common and effective method 
for long-term cigarette smoking cessation. Chest 2020; 158(4) Suppl. 
A2432. DOI:https://doi.org/10.1016/j.chest.2020.09.021

2. Surgeon General’s Report on Smoking Cessation. https://bit.ly/ 
2J3Nekj
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GYÓGYSZERRENDELÉSI HIBÁK
A betegek jelentős része úgy távozik a kórházból az ott-
honába, hogy a gyógyszerelése nem megfelelő, mert 
az újonnan rendelt gyógyszereit nem egyeztetik össze 
a már meglévőkkel − állítják egy új kutatás adataira hi-
vatkozva. A hazaadáskor hibásan rendelt gyógyszerek 
30%-a protonpumpa-gátló, aminek ismert mellékha-
tása a csontritkulás, a csonttörés és a progresszív ve-
sebetegség. „Ezeknek a gyógyszereknek jelentős ká-
ros hatásuk lehet, különösen hosszú távon” − mondta 
Harsh Patel, a Medical City Healthcare (Fort Worth, Te-
xas) munkatársa. „Amikor a betegeknél rákérdeztünk a 
gyógyszerfelírás körülményeire, akkor nem emlékeztek 
arra, hogy valaha is légzésfunkciós vizsgálat vagy endo-
szkópia történt volna náluk a javallat alátámasztására” 
− tette hozzá. Patel és munkatársai 6 hónapra vissza-
menőleg közel 13 ezer olyan beteg kórházi dokumen-
tációját tekintették át, akik Észak-Texas 13 kórházának 
valamelyikében intenzív terápiás ellátást kaptak1. A 
betegek közül 2557-en korábban nem használtak, de a 
kórházi kezelés alatt kaptak hörgőtágítót, protonpum-
pa-gátlót vagy H2-receptor antagonistát. A kórházból 
való távozáskor a 2257 beteg 26,8%-ánál nem állították 
le a protonpumpa-gátlót, 8,4%-ánál a H2-receptor anta-
gonistát, 5,49%-ánál pedig a hörgőtágítót, holott nem 
állt fenn náluk semmi olyan betegség, ami indokolta 
volna ezeknek a gyógyszereknek a további használatát.
„A probléma onnan ered, hogy kommunikációs zavar 
van az intenzív terápiás osztály orvosai és a beteget a to-
vábbiakban ellátó orvos között. Utóbbi ugyanis azt gon-
dolja, hogy a hazabocsátáskor a beteg gyógyszerelését 
áttekintették” − mondta Prashanth Reddy, a vizsgálatban 
részt vevő egyik orvos. Előfordul, hogy a kóresetet nem 
teljesen ismerő klinikusok az intenzív osztályról való tá-
vozáskor a beteg elektronikus kórlapján végigklikkelnek 
mindent, mert nem tudják, hogy melyik gyógyszert le-
hetne leállítani, vagy a rengeteg sort látva inkább legalul 
a „Mindet elfogadom” és a „Tovább” opciót választják.
Ezeknek az adatoknak az ismeretében a munkacsoport 
elindított egy új projektet az ITO-ról való távozáskor 
történő gyógyszerelés javítására és a túlzott gyógy-
szerrendelés visszaszorítására. Megoldásként kínálko-
zott volna az, hogy az elektronikus kórlapra a poten-
ciálisan káros gyógyszerek mellé egy „Stop” gombot 
tegyenek, ami indokolt esetben aktiválható, ez azon-

ban az amúgy is bonyolult kórlapot csak áttekinthetet-
lenebbé tette volna. Ezért más megoldást választottak: 
az intenzív osztályos vizitekre gyógyszerész rezidense-
ket hívtak meg, akik áttekintették a beteg gyógyszere-
it, és rákérdeztek arra, hogy az adott gyógyszer adása 
még indokolt-e. A gyógyszerelés ilyen módon törté-
nő egyeztetése nemcsak a beteg egészségére volt 
jó hatással, hanem az ellátás költségeit is jelentősen 
csökkentette. „A betegek mindig örültek, ha valame-
lyik gyógyszerüket leállítottuk” − mondta Harsh Patel. 
„Mindig törekedni kell arra, hogy a beteg ne kapjon 
ötnél több gyógyszert” − idézte egy korábbi mentorát 
Patel. „Itt is igaz, hogy a kevesebb néha több” − tette 
még hozzá.
Hasonló helyzet figyelhető meg az otthoni oxigén 
használata esetén is. Ezt gyakran rendelik COPD exacer-
báció kórházi kezelése után a betegeknek. Analisa Tay-
lor, a University of Illinois College of Medicine (Chicago) 
munkatársa 69, exacerbáció miatt kórházban kezelt, 
majd onnan otthoni oxigénnel hazabocsátott COPD-s 
beteg adatait elemezte2. A guideline-ban leírtak sze-
rint a betegnél a kórházból történt távozás után 90 
napon belül ismételt állapotfelmérést kell végezni. Ez 
azonban a 69 betegből csak 38-nál történt meg, és 
közülük 28 beteget már alkalmasnak tartottak az ott-
honi oxigén használatának abbahagyására. Közülük 
azonban ténylegesen mindössze négy beteg hagyta 
abba az otthoni oxigénterápiát. „További vizsgálatokat 
igényelne annak kiderítése, hogy mindez miért történt 
így. Talán van a klinikumban is egy ‚mozgási tehetet-
lenség’, ami a folyamatban lévő dolgokat lendületben 
tartja akkor is, amikor már régen nincs terápiás elő-
nyük” − mondta Analisa Taylor. 

1. Patel H, et al. Inappropiate continuation of acid-suppression me-
dication and bronchodilators on discharge from ICU. Chest 2020; 
158(4) Suppl. A2464-A2465. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest. 
2020.09.043

2. Taylor A, et al. Home oxygen reassessment and discontinuation 
after hospital discharge among patients hospitalized for COPD. 
Chest 2020; 158(4) Suppl. A1816. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chest. 
2020.08.2108

Dr. Rónai Zoltán
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SARS-CoV-2 fertőzés veszélye miatt 
nemcsak az egészségügyi dolgozók 
között, de az átlagpopulációban is 

lényegesen gyakoribbá vált a védőeszközök 
használata1. A gumikesztyűk és a maszkok rög-
zítő szalagjának latex tartalma allergizálhat, és 
ennek következményeit nap mint nap láthat-
juk. Ezért érdemes erről beszélni. 

HONNAN ERED A LATEX?

A Közép- és Dél-Amerikában őshonos kaucsuk-
fa (Hevea brasiliensis) kérgét megsértve, abból 
egy tejszerű nedv csorog ki, mely megszilárdul-
va rugalmas anyagot eredményez. Ezt 1840 óta 
– amikor feltalálták a vulkanizálást – a hétköz-
napi gyakorlatban egyre elterjedtebben hasz-
nálják, gumit gyártanak belőle. Alapanyaga a 
latex, melyre az első allergiás reakciót 1927-ben 
Németországban, egy csecsemőnél észlelték2. 

ALLERGÉNEK

A gumi cisz-1,4-poliizoprén láncból áll, melyet 
a preniltranszferáz enzim akár 105-106 Da mo-
lekulasúlyú egységekké alakíthat. (A gumi víz-
ben nem oldódik, de ammónia jelenlétében 
oldhatósága javul.) Az elongációs faktorban 
15 különböző Hev b proteint mutattak ki, me-
lyek közül a latex profilin (Hev b 5) és a heve-
in (Hev b 6) a leginkább allergének. A Hev b 
1 és a Hev b 3 (elongációs proteinek) a spina 
bifidások esetén tekinthetők major allergén-
nek. A hevamin (Hev b 14) egy 30 kDa nagysá-
gú protein, aminek lizozim és kitináz aktivitása 
van, és a pathogenesis related (PR) fehérjék 
családjába tartozik. Szerepe van a latex−gyü-
mölcs keresztreakciók létrejöttében. A kitináz 
(Hev b 11) az IL-13 indukálta Th2 reakciók fon-
tos mediátora1,2. 

A gumikesztyűk púderezésére használt ku-
koricakeményítő kötődik a fehérjékhez, ezáltal 

Amit a latex allergiáról  
2021-ben tudni kell
Dr. Hidvégi Edit

Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest
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A kaucsukfa (Hevea brasiliensis) virága
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hordozójává válik az allergénnek. Így nemcsak 
helyi hatást (irritatív és/vagy kontakt dermati-
tist) vált ki, hanem belélegezve légúti tüneteket 
(orrfolyást, tüsszögést, köhögést, azaz rhinitist, 
asztmát) is okozhat3. A púderezés elhagyása 
jelentősen csökkentette az egészségügyi sze-
mélyzet latex kiváltotta allergiás tüneteit. A 
különböző eszközök révén a nyálkahártyáról 
felszívódó, vagy közvetlenül a véráramba jutó 
allergének IgE mediált akut reakciókat (I-es 
típusú hiperszenzitivitás) válthatnak ki, vagy 
a későbbiekben IV-es típusú allergiás választ 
okozhatnak.

KLINIKAI TüNETEK

Leggyakoribb a IV-es típusú hiperszenzitivitás 
alapján létrejövő kontakt dermatitis, ekzema, 
kontakt urticaria. Ezek a tünetek néhány óra, 
pár nap alatt jelennek meg, és a Hev b 3 aller-
génhez kötik létrejöttüket4. Az I-es típusú aller-
giás reakciók ritkábbak, de súlyosabbak. Ennek 
következménye lehet generalizált urticaria, 
ekzema, de rhinitises, conjunctivitises és aszt-
más tüneteket is okozhatnak. A latex allergén 
közvetlen kontaktus révén a bőrön, a nyálka-
hártyán, illetve inhalált formában a légutakon 

keresztül bejuthat a szervezetbe és allergiás, 
súlyos esetben anafilaxiás tüneteket válthat 
ki. A gasztrointesztinális tünetek a szisztémás 
reakció részjelenségei lehetnek, de az ételké-
szítés során viselt latex kesztyűtől akár konta-
mináció is előfordulhat1,2. 

PREVALENCIA

Manapság már az élet minden területén talál-
kozhatunk latex tartalmú anyagokkal. A cse-
csemőkori kontaktus a játék- és etetőcumikkal 
kezdődik, majd folytatódik a gumijátékokkal, a 
ruhák, pelenkák gumírozásával (1. táblázat). Ké-
sőbb is öltözködési és használati tárgyaink része 
a gumi, a sportszerekben is gyakran előfordul. 
Kiemelkedő fontosságú a latex egészségügyi 
felhasználása (2. táblázat). Itt egyrészt a beteget 
érinti a latex, amely a műtétek, beavatkozások 
során leginkább a nyálkahártyával érintkezve 
okoz szenzibilizációt. A gumikesztyű másik 
oldalán azonban az egészségügyi személyzet 
van, akiknél szintén kialakulhat allergiás reak-
ció5,6. Foglalkozási ártalomként jelentkezik a 
gumigyártásban, az élelmiszeriparban dolgo-
zóknál és a fodrászoknál is.

Az utóbbi években a gumikesztyűk és egyéb 
gumiáruk gyakoribb használata miatt a latex al-
lergiások száma világszerte egyre emelkedik. 
Ezt a jelentős növekedést az 1980-as években 
a HIV és hepatitis fertőzések megismerése, el-
terjedése váltotta ki, három évtized alatt a kesz-
tyűhasználat a 25-szörösére növekedett6. 

Cumi (etető cumi, játék cumi)

Pelenka-ragasztószalagok

Ruha gumírozása, esőkabát

Papucs, cipő, gumicsizma

Konyhai gumikesztyű (mosogatáshoz, takarításhoz)

Léggömb, labda, sportszerek, radír

Gumióvszer

TV távirányító gombja

Matrac, úszógumi, búvárfelszerelés

Autógumi, kerekesszék alkatrészek

1. táblázat:  Latex tartalmú használati tárgyak
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Elsősorban az egészségügyi személyzet érin-
tett, közülük is leginkább az intenzív osztályon 
és a laborban dolgozók, de a műtőben fellépő 
anafilaxiás reakciók 16,6%-ában is a latex sze-
repét igazolták. Ilyenkor hamarabb gondolnak 
egyéb okokra (gyógyszerek iránti érzékenység, 
aneszteziológiai reakció), mint a latex allergiá-
ra6. Ez részben a későbbiek szempontjából lé-
nyeges, hogy a beteg latex-szel való érintkezése 
ne ismétlődjön, másrészt az ellátás során újabb 
és újabb, latex felhasználásával készült eszközök 
alkalmazása ronthatja a páciens állapotát. 

Latex allergia kialakulására prediszponáló 
tényező még az atópiás alkat, illetve a spina 
bifida vagy az urogenitális fejlődési rendel-
lenesség miatti gyakori műtét egy éves kor 
alatt. (Spina bifidások között 40−65%-os a la-
tex allergia előfordulási gyakorisága.) A nem 
atópiás normál populációban 1% alatti a latex 
szenzitivitás mértéke (vérből specifikus IgE 
meghatározással igazolva). Tajvanon 2004-
ben ez az adat már 4,4%-nak bizonyult, 2016-
ban is 4,3% volt7. (A prevalencia emelkedését 
a kesztyűk púderezésének elhagyása fékezte 
meg.) Ugyanez az egészségügyi személyzet 
körében mérve 10−12% közötti. Az atópiás 
egészségügyi dolgozóknak fokozott a rizikó-
ja latex érzékenység kialakulására. Kontakt 

dermatitis a kézen 35%-ban, azonnali allergiás 
reakció latexre 6%-ban jelentkezhet. Az egész-
ségügyi dolgozók 12%-ánál találtak bőrpróba 
pozitivitást8. Ugyan a szérum latex-specifikus 
IgE emelkedettség csak fokozott hajlamot 
jelent, és ettől még nem lesznek egyértelmű 
tünetek, de az expozíció ismétlődése növeli a 
súlyosabb reakciók létrejöttének lehetőségét. 
Egy átlagos egészségügyi dolgozó – amerikai 
vizsgálatok szerint – napi 15-20-szor cserél gu-
mikesztyűt, az intenzív osztályon dolgozók 
viszont legalább 50-100-szor. Az egészségügy-
ben eltöltött évek számával arányosan emel-
kedik a latex érzékenység gyakorisága5.

DIAGNOSZTIKA

A diagnózis felállítására IgE mediált formák 
esetén a bőrpróba elvégzése, vagy vérből a 
latex-specifikus IgE meghatározása ajánlott. 
Anafilaxiás reakció után kizárólag az utóbbi vé-
gezhető. A IV-es típusú hiperszenzitivitás patch 
teszttel mutatható ki. (A hát bőrére tett aller-
génnel átitatott korong helyén létrejövő korai 
és késői reakciót vizsgáljuk.) 

Ezeknél a teszteknél gondot jelent, hogy a 
különböző cégek eltérő anyagokból készítik az 
egészségügyben használatos, latex tartalmú 
tárgyakat, és ezek más-más allergéneket, kü-
lönböző mennyiségű proteineket tartalmaz-
nak. A tárolás módja és ideje is befolyásolhatja 
ezeket a tényezőket. Így a különböző tesztek 
szenzitivitása csak 50−90% körüli. 

Anafilaxiás reakciót követően 30 percen 
belül levett vérből meghatározható a B-triptáz 
szint. Amennyiben ez meghaladja az 1 ng/ml-
t, az anafilaxia igazolható. Ez a vizsgálat nem 
specifikus az allergénre, csak a masztocitákból 
felszabaduló mediátorok mennyiségét hatá-
rozza meg. A bazofil aktivációs teszt inkább 
tudományos célokat szolgál. 

KERESZTREAKCIÓK

Említést kell tenni a latex−gyümölcs keresztre-
akciókról9. Kimutattak egy 30 kDa-os epitópot, 

AMBU ballon

AMBU maszk

EKG elektróda

Fonendoszkóp csöve

Infúziós szerelékek

Injekciós fecskendők

Intubáló tubus

Katéterek

Kesztyűk

Oxigénszonda

Ragtapaszok

Rugalmas kötszerek

Szívók

Vérnyomásmérő mandzsettája

2. táblázat:  Latex tartalmú egészségügyi eszközök
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amely mind a latexben, mind a banánban, a 
kiviben, a gesztenyében és az avokádóban is 
megtalálható. A Hev b 2 és Ban Gluc (1,3-béta-
glukanáz) allergénekben öt felszíni epitóp 
egyezését mutatták ki. Hasonló allergént ta-
láltak az eperben, a mangóban, az őszibarack-
ban és a citrusfélékben is. A Hev b 2 és az Ole 
e 9 (oliva pollen) is ad keresztreakciót. A gyü-
mölcsre (sárgadinnye, görögdinnye, ősziba-
rack, banán, cseresznye, körte) allergiás bete-
gek 86%-a latexre is érzékeny volt9. Itt a Hev b 
8 (profilin) és a Hev b 12 (lipid transzfer protein) 
játszhat szerepet10. 

Egyes kozmetikai termékekben is alkalmaz-
nak olyan növényi kivonatokat, amelyek a la-
tex-szel keresztreakciót adhatnak. Ilyen például 
a jojoba (Zizyphus mauritiana), melynek aller-
génje (Ziz m 1) több, a latexével azonos amino-
sav-szekvenciát mutató szakaszt tartalmaz11. 
Az egészségügyi dolgozók 8,6%-a számolt be 
azonnali típusú latex allergiás tünetekről, ezek 
közel egynegyede jojobával keresztreakciót 
mutatott.

Ezenkívül gyakori társult allergén a mogyo-
ró, a papaya, a burgonya és a paradicsom is. 
Csecsemőkorban a latexből készült cumik (já-
ték- és etetőcumik) válthatnak ki periorális der-
matitist, amely tejérzékenységtől vagy egyéb 
táplálék-allergiától különítendő el.

MINDEN, AMI GUMI, MÉGSEM LATEX

Az étel-adalékanyagok között találunk „gumi”-
kat. Ilyen például a guargumi (E412, guarbab őr-
lemény, poliszacharid, viszkozitásnövelő szer), a 
xantángumi (E415, cukor erjesztése során létre-
jövő poliszacharid), a taragumi (E417, taracserje 
magjából, poliszacharid), a gellángumi (E418, 
baktérium előállította poliszacharid, agar he-
lyettesítő). Mivel semmi közük nincs a gumifá-
hoz, így keresztreakciót sem adhatnak a latex-
szel, de a guargumi és a földimogyoró, valamint 
a szója között észleltek már keresztreakciót. 

A gumiarábikum (E414, akáciafa mézgája, 
poliszacharid + glikoprotein, az ókori Egyiptom-
ban mumifikáláshoz használták) azonban lehet 
foglalkozási allergén14. Ezek az étel-adalékanya-
gok állományjavítók, emulzifikálószerek, stabi-
lizátorok. Fogyókúrában és magas vérzsírszint 
esetén hasznosak lehetnek. Nem toxikusak 
még többszörös dózisban sem, nem karcinogé-
nek, nem teratogének.

A nem gumiból készült rugalmas anyagú 
textilek sem tartalmaznak latexet. 

KEZELÉS, MEGELŐZÉS

A latex tartalmú eszközök, használati tárgyak 
kerülése a latex érzékenység jelenleg egyetlen 
megoldása, amely a szenzitizáció megelőzésé-
nek tekinthető. Ez a spina bifidás és urogenitális 
fejlődési rendellenességgel született újszülöt-
tek esetében nagyon célravezető módszer. 

Az anafilaxiás reakciót az aktuálisan érvé-
nyes protokollok szerint, de a latexmentes-
ség figyelembevételével kell kezelni. Elsődle-
ges az adrenalin intramuszkulárisan történő 
adása, majd intravénás folyadék, szteroid és 
antihisztamin alkalmazása javasolt. A 2. táblá-
zatban felsorolt egészségügyi eszközök mind 
tartalmazhatnak latexet, de nem szabad elfe-
lejtkezni a porampullák gumidugójáról sem15. 

A hétköznapi életben is gyakori a latexaller-
gén: a ruhadarabok gumírozása, cipők, papu-
csok gumi része, a kisgyermekek cumija, gumi-
játékai, léggömb, háztartási gumikesztyű, kon-
dom, stb. (1. táblázat). Ezek legtöbbje szilikon-

 Kezdeti 1 év 2 év 3 év

Expozíciós score 14,8 5,1 2,0 negatív

Bőrpróba urtica területe (mm2) 6,8 n.a. 5,3 4,0

Specifikus IgE szint (kU/l) 23 n.a. n.a. 6,4

3. táblázat: Szublingvális immunterápia hatása latex érzékenységben12

n.a. = nincs adat

SLIT előtt SLIT után

Bőrpróba – urtica átmérője (mm) 7,78 5,24

Latex spec. IgE szintje (kU/l) 13,33 8,95

Kontakt bőr terhelés (n=72) 57 9

Nyálkahártya irritáció (n=45) 11 4

Nazális provokáció (n=26) 24 5

Konjunktivális provokáció (n=46) 42 27

4. táblázat: Szublingvális immunterápia – felnőtteknél végzett vizsgálat13
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visszafordítható, ha csökkentik a gumikesz-
tyűk és más latexből készült tárgyak allergén 
tartalmát, és elhagyják a púderezést. Az egész-
ségügyi személyzet a legveszélyeztetettebb a 
latex allergia szempontjából, így a műtőben és 
az intenzív osztályon különös figyelmet kell for-
dítani az enyhe/közepesen súlyos dermatitisek 
és az anafilaxiás reakciók megelőzésére. 
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alapúra cserélhető, vagy használata kerülendő. 
Egy Lundban történt vizsgálat szerint azonban 
a PVC-re is jelentkezett allergiás tünet, igaz, 
nem ugyanazoknál, akiknél a latex allergia6.

Az ismerten latex érzékenyek műtét vagy 
más latex kontaktus előtti, prevenciónak szánt 
kezelése nem hozott eredményt, tehát a leg-
fontosabb a gumi szigorú kerülése, illetve a 
tünetek mihamarabbi észlelése és a megfelelő 
terápia gyors megkezdése. A beteget tájékoz-
tatni kell a latex allergia fennállásáról és a sú-
lyos anafilaxiás reakció lehetőségéről. Javasolt 
az egészségügyi iratok között vagy a személyi 
igazolványban egy figyelmeztető papírt hor-
dani a latex allergia tényéről. Magyarországon 
jelenleg kétféle − gyermek és felnőtt dózisú −
epinefrint tartalmazó autoinjektor szerezhető 
be, melyet a beteg állandóan magánál hord-
hat anafilaxiás reakció esetén történő azonnali 
alkalmazásra. Az egészségügyben dolgozók 
részére fontos a latex mentes vagy nem púde-
rezett gumikesztyűk használata. A latex aero-
allergének ellen alkalmas a műtős maszk vise-
lése. Sikeres deszenzibilizáló kezelésről is be-
számoltak (3. és 4. táblázat)12,13, de volt, aki en-
nek során súlyos mellékhatásokat észlelt. Ter-
vezik, hogy a kezelést egy rekombináns Hev b 
5 proteinnel végzik, ami nem vált ki anafilaxiás 
reakciót. A hevein génjében pontmutáció lét-
rehozása is eredményes lehet. Az anti-IgE alkal-
mazása nemcsak asztmában és krónikus urti-
káriában, hanem ebben az allergia formában is 
szóba jön (Magyarországon off-label).

Az infúziós szerelékek gumirészének átszú-
rása is újabb allergén molekulákat szabadít-
hat fel, de ezek egyre inkább latex mentesek. 
A gumidugós porampullában forgalmazott 
gyógyszerek oldásakor az oldószer lehetőleg 
ne érintkezzen a dugóval, így adható latexér-
zékenyeknek is.

ÖSSZEFOGLALÁS

A latex allergiás egyének száma az elmúlt év-
ben a jóval gyakoribb védőeszköz-használat 
miatt jelentősen megnőhetett. Ez a folyamat 
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A BIOTECHNOLÓGIA A HÁTTÉRBEN

Az elv gyakorlatilag ugyanaz, mint a messenger RNS-
alapú oltásoknál, egy üzenetet, utasítást, tervrajzot 
kapnak a sejtjeink a tüskefehérje legyártására, amit 
aztán a sejtfelszínükön bemutatnak. A különbség az, 
hogy az üzenet kódja és a boríték is más, jelen esetben 
egy adenovírus. 

Azt nevezzük vírusvektornak, amikor úgy módosí-
tanak egy vírust, hogy az hordozójaként (taxijaként) 
működjön egy kívánt génnek, ez esetben a SARS-
CoV-2 tüskefehérjéjét kódoló génnek. Az adenovíru-
sok egyébként enyhe náthát okozó vírusok, melyek-
nek genetikai anyaga kétszálú DNS, ráadásul a genom 
viszonylag nagy, így sok hely van benne trükközni. Ezt 
a vírust alkalmatlanná teszik a szaporodásra, és a DNS-
ének egy részletét kicserélik a tüskefehérje génjének 
DNS-re átírt verziójára (1. ábra). Tehát a kód formátu-
ma ez esetben DNS lesz (az mRNS-től abban különbö-

zik, hogy uracil helyett timin van benne a három másik 
bázis mellett), a boríték pedig egy ártalmatlanított ví-
rus, mely sejteket fertőzni képes (tehát genetikai anya-
ga a sejtbe jut), de odabent szaporodni nem tud, ami 
értelemszerűen pozitív dolog. 

Ha a DNS molekulában hordozott tüskefehérje gén 
a sejtbe kerül, annak sejtmagjába vándorol, de a gén-
jeinkbe nem épül be, ezt úgy mondjuk szép magyar 

У тебя есть одна сигарета братичка?
avagy az adenovírus-vektoros oltásokról
Tauber Zsófia

Two things are infinite, the universe and human stupidity, 
and I am not yet completely sure about the universe.

(Albert Einstein)

Egész életedben párizsit ettél, de most nem oltatod be magad, 
mert nem tudod, mi van benne.

(Ismeretlen szerző)

1. ábra: Az adenovírus DNS-ének egy részletét kicserélik  
a tüskefehérje génjénre1

2. ábra: Az adenovírus bejuttatja a DNS-t a sejtmagba,  
ahol arról mRNS készül1

koronavírus adenovírus-vektor 

tüske

tüske- 
fehérje

gén

DNS 
az adeno-
vírusban

adenovírus

az adenovírus
bejut a sejtbe

sejtplazma

a DNS 
a sejtmagba

kerül

sejtmag

DNS mRNS mRNS
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szóvirággal, hogy extrakromoszomálisan van jelen (2. 
ábra). Innentől pedig gyakorlatilag ugyanaz történik, 
mint a messenger RNS-alapú oltásoknál, csak egyetlen 
lépéssel több. Ugyanis természetes módon a sejtjeink-
ben a DNS-ben foglalt kódról először messenger RNS 
képződik, mindenféle enzim és más fehérje közremű-
ködésével, ami aztán a sejtmagból a sejtplazmába jut 
és a riboszómáink, ahogy korábban az mRNS oltásnál 
is, itt is tüskefehérjét fognak előállítani (3. ábra). 

A tüskefehérje a sejtfelszínen bemutatódik, citoto-
xikus és segítő T-sejteket is aktivál (4. ábra). A helper 
T-sejtek pedig a megfelelő B-sejtekkel kapcsolatba lép-
ve azokat osztódásra, antitesttermelésre késztetik (5. 
ábra). Mindkétféle immunsejt a reakció befejezéseként 
memóriasejtté is alakul, és így teszünk szert az im-
munrendszerünk emlékezőképességére. Ezáltal, ha a 
vírussal találkozik a szervezetünk, már megvan neki a 
fegyvere, amivel védekezhet a betévedő koronavíru-
sok ellen. Ez esetben is fennáll az, hogy nem fogunk 
örökélet plusz egy napig végtelen mennyiségű tüske-
fehérjét gyártani, mert a bejutott DNS lebomlik, ha-
sonlóan az mRNS oltásokban lévő kódhoz.

Előnyök A DNS molekula sokkal kevésbé érzé-
keny, mint az RNS, elviseli a mínusz 20-tól plusz 2-8 
fokig terjedő hőmérsékletet is. Ennek köszönhetően 
könnyebben szállíthatóak és eltarthatóak az ezzel a 
technológiával készült védőoltások, így nyilván az ár-

képzésük is kedvezőbb. Nem utolsó dolog még, hogy 
kevés mellékhatással (hiszen a vektor nem betegít 
meg) képesek hatékony immunválaszt elérni.

Hátrány Ha véletlenül találkoztunk már életünk 
során pont azzal az adenovírussal, ami az oltásban cso-
magolásként funkcionál, akkor lehetséges, hogy még 
mielőtt hatna, az immunrendszerünk semlegesítheti 
az át nem adott üzenettel együtt. Ennek elkerülésére 
természetesen azért vannak megoldások.

3. ábra: Az mRNS elhagyja a sejtmagot és a riboszómák megkez-
dik a tüskefehérjék termelését, melyek kikerülnek a sejt felszínére1

4. ábra: Az antigén-prezentáló sejtek aktiválják a citotoxikus 
T-sejteket, és ezek megsemmisítik a fertőzött sejteket1
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5. ábra: A helper T-sejtek aktiválják a B-sejteket, azok kapcsolód-
nak az adenovírus-vektort befogadó sejtek felszínéhez, és meg-

kezdik a specifikus antitestek termelését1
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MELy OLTÁSOK ILyENEK?

AstraZeneca (AZD1222) 
Egyféle adenovírus-vektort tartalmaz, ez a 
vektor a ChAdOx1 (csednullaszoregy), amely 
egy csimpánzokat fertőző adenovírusból van 
megmolekulárisbiológiázva. Azért ebből, mert 
valószínűleg a csimpánzok vírusára az embe-
rek nem lesznek immunisak, lásd előbb. Két-
adagos vakcina, melyből az első fél, a második 
egész dózis, hogy miért: erről majd később.
Sputnik V (Gam-COVID-Vac) Szputnyik vé, 
nem öt. Szóval ez az oltás is kétadagos, de két-
féle vektort használ, mindkettő humán típusú. 
Az első adagban az Ad26 nevű, a másodikban 
az Ad5 nevű vektor van.
Johnson & Johnson Egyetlen Ad26 vektort 
tartalmaz és egyadagos vakcinának készült. 

TÉVHITEK

„Túl új a technológia”
Nem új. Ugyanaz igaz rá, mint az mRNS oltások-
ra: évtizedek óta kutatják. Annyi a különbség, 
hogy ilyen oltásból már volt egy engedélyezett 
ebola-vakcinája a Johnson & Johnson cégnek, 
tehát az adenovírus-vektor vakcinákat még az-
zal sem lehet megvádolni, hogy COVID-19-re 
engedélyezik majd először. Emellett sok más 
kórokozó ellen és tumoros betegségek esetén 
is vannak előrehaladott kísérletek velük.

„Beépülhet a DNS-be” 
Nagyon nagyon távol tartom magam attól, 
hogy bárkit megnevezzek, mert egyből rám-
sütik a személyeskedő, lejárató, magát felsőbb-
rendűnek képzelő bélyeget, úgyhogy most 
sem teszem ezt meg, viszont itt nem tudom ki-
kerülni azt, hogy ne szólaljak meg egy hibáról. 
Fél éve egy népszerű rádiócsatornán vita volt a 
COVID-19-re akkor épp készülő oltásokról. Eb-
ben a vitában elhangzott egy súlyos tévedés 
az orosz vakcináról, miszerint adeno-asszociált 
vírus alapú lenne, és ez beépül a DNS-be. Az 
ott jelenlévő professzor próbálta elmondani, 
hogy ez nincs így, mert az orosz adenovírus ala-
pú és nem adeno-asszociált vírus alapú. Kis kü-

lönbségnek hangozhat, de nem az, ugyanis az 
adeno-asszociált valóban beépülhet a genom-
ba, az adeno viszont nem teszi ezt meg. Később 
ez a személy még a youtube-videója alá is szak-
irodalmat linkelt, ami azt bizonyította, hogy az 
adeno-asszociált beépül, csakhogy ezt senki 
nem vitatta, mivel az adeno-asszociált valóban 
beépülhet. Az egész okfejtésben mindössze 
annyi a probléma, hogy ez nem az a technológia.

„Abortált embrió sejteket tartalmaz”
Terjedt a facebookon egy videó, miszerint az 
AstraZeneca vakcinája abortált embrió sej-
teket tartalmazna. Nem tartalmaz. Az MRC-5 
egy sejtvonal, ami valóban egy embrió sejtje-
itől származik, de ezek már nem azok a sejtek. 
MRC-5 szerepelt egy külön kísérletsorozatban, 
melyet nem is Oxfordban, hanem a Bristoli 
Egyetemen végzett el az AstraZeneca a klinikai 
fázisok előtt. Meg kellett nézni ugyanis, hogy 
a kész vektor (a ChAdOx1) működőképes-e, és 
ezt sejtvonalakon lehet megcsinálni. Az egyik 
ezek közül valóban ez a sejtvonal volt, de nem 
az oltásba került bele. Tehát még egyszer: eze-
ken a sejtvonalakon nézték meg először, hogy 
a vektor jól működik-e. Nem szedték ki belő-
lük, és rakták az oltásba aztán, de sajnos a mai 
napig látom, hogy ez ijesztegetésnek annyira 
bevált, hogy sokan már minden vakcinával 
összefüggésbe hozzák.

Chip ezekben sincs, nem maradnak ezek sem 
a szervezetünkben, és nem tanulunk meg oro-
szul. Vannak persze hiányos adatok, de tech-
nológiailag az adenovírus-vektor vakcinák jók.

KOMMUNIKÁCIÓS HIBÁK

Nyilván bizalomvesztés történik akkor, ha átpo-
litizálódik egy olyan kérdés, aminek nem lenne 
szabad. A két, jelenleg elérhető adenovírus-
vektor alapú védőoltás közül az egyik nyugati, 
a másik keleti, és bizony mindkettőnél előfor-
dultak kommunikációs baklövések, amik miatt 
meginoghatott az emberek bizalma. Nézzük 
meg ezeket a két oltás esetén időrendben.
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Sputnik V (Gam-COVID-Vac)
− Júniusban elkezdődött az oltás Fázis I/II vizs-
gálata.
− Augusztus 11-én az orosz elnök bejelentet-
te, hogy feltételesen engedélyezték a vakci-
nát. Ez nem fura, más országok is tettek ilyet, 
viszont ez esetben a motiváció politikai volt, 
innentől „az első regisztrált vakcina”-ként em-
legették, ami valljuk be, kissé kontraproduktív 
lépésre sikerült, mert a laikus is észrevette, 
hogy ez „napersze” kategóriás.
− Szeptember 4-én az első két fázis eredmé-
nyei megjelentek a Lancetben. Röviden: 76 
ember 18−60 éves kor között, az oltás enyhe 
oltási reakciókat váltott csak ki, illetve ellen-
anyag-termelést indított a tesztalanyokban8. 
− Október 17-én elkezdődött a harmadik kli-
nikai fázis Fehéroroszország, az Egyesült Arab 
Emírségek, Venezuela és India részvételével.
− November 11-én újabb kontraproduktív 
lépés Oroszország részéről. A harmadik fázis 
részeredményeinek nyilvánosságra hozatala 
után a vakcinát olyan gyorsan kezdték árulni, 
hogy még annyit sem tudtunk mondani, hogy 
здравствуйте. Ezekben a részeredményekben 
(a tesztalanyok között történt 20 COVID-19 
megbetegedéses eset alapján) 92%-os haté-
konyság szerepelt.
− December 14-én a fázis hármas klinikai vizs-
gálat elérte a 22 714 főt (oltott csoport : place-
bo csoport 3 : 1 arányban). Két hónap után 78 
megbetegedés történt (16 az oltott csoport-
ban [17 032 főből] és 62 a placebo csoportban 
[5,682 főből]), ennek alapján a hatékonyságot 
91,4%-ban állapították meg9.
− December 29-én Argentína és Fehérorosz-
ország engedelyezte a Sputnik V-t sürgősségi 
felhasználásra. 
− Február 2-án a harmadik fázis fent említett 
eredményei is publikálásra kerültek. 

Kimondhatjuk tehát azt, hogy milyen kár, 
hogy nagy részben − ha nem is teljesen egé-
szében, mert bőségesen van előítélet is abban 
a bizonyos kalapban − különböző politikai in-
díttatású lépések hatottak úgy az emberekre, 
hogy elveszítették a bizalmukat egy amúgy 

jó oltásban. A fázis három is volt elég alapos 
ahhoz, hogy egy neves szaklapban megjelen-
hessen, így a tudomány mögötte rendben van, 
a szakmai sztenderdeknek ellenőrzötten meg-
felel. És éppen ez az, amiben manapság meg-
bízhatunk, nem pedig az, hogy akármilyen 
öltönyös ember nyilatkozik valamit a tévében/
rádióban/újságban/filmhíradóban.

AstraZeneca (AZD1222) 
− Késő novemberben az AstraZeneca a négy 
folyamatban lévő vizsgálata közül kettőnek 
az eredményei (Egyesült Királyság és Brazília) 
alapján − kb. 4 hónap utánkövetési adat birto-
kában − jelentett 70%-os hatékonyságot.
− Kis idővel később ennek a jelentésnek a 
nyilvánosságra kerülésekor elég nagy hibára 
derült fény. Kiderült ugyanis, hogy az Egyesült 
Királyságban élő tesztalanyoknak egy számítá-
si hiba miatt6 fél dózist adtak első alkalommal 
(light dose, LD), majd 4 héttel később a máso-
dik oltásnál teljes dózist (standard dose, SD). 
Tehát a két területen összesen nagyjából 3000 
ember kapott fél + teljes és 9000 ember kapott 
két teljes dózist10,11.
− Ez az egész ráadásul azt a furcsa eredményt 
hozta, hogy hatásosabbnak bizonyult a fél dó-
zis + teljes dózis kombináció (90%) a két teljes-
sel szemben (62%).
− Hogy miért, arra két hipotézis létezik: az 
egyik, hogy a kisebb első dózis jobban „utá-
nozta” a vírusfertőzést, így jobb immunválaszt 
tudott kiváltani (személy szerint én ezt tartom 
valószínűnek). A másik az, hogy akik a kisebb 
első dózist kapták, azok között nem volt 55 év 
feletti, így lehetséges, hogy ez a csoport álta-
lánosan jobb egészségnek örvendett, mint 
azok, akiket két teljes dózissal oltottak. Így úgy 
látszott, mintha a hatékonyság alacsonyabb 
lenne abban a csoportban, alapozva arra, hogy 
az életkor az egyik legnagyobb rizikófaktora a 
COVID-19 megbetegedésnek. 

Itt bőven voltak olyan problémák, ami mi-
att a bizalomvesztés bekövetkezhet a társada-
lomban. Az első, mégcsak nem is maga a hiba, 
hanem az, hogy nem lett volna szabad 70%-ot 
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mondani, amikor a valós az 62% és 90% volt ezekben 
a csoportokban, a 70% egyiket sem reprezentálja. Ez 
rendkívül rossz kommunikációnak bizonyult. Illetve az 
AstraZeneca vizsgálatát egy nem várt betegség miatt 
egy időre leállították. Ez teljesen normális dolog, kivizs-
gálták az esetet, és nem volt a vakcinához köthető a ha-
tás, de ezt − hogy leállították emiatt a vizsgálatokat egy 
időre − nem kommunikálták kifelé12. 

KONKLÚZIÓ

Jelen helyzetben minden oltásnak megvan a helye a 
világban, és bármelyik oltás jobb, mint a betegség. A 
adenovírus-vektoros készítmények is jó technológiá-
val készült, sok-sok előnnyel bíró oltások, de a példá-
jukon láthatjuk, mennyire fontos lenne az őszinteség, 
a transzparencia, mert hamar képesek vagyunk kétel-
kedni, ha a kommunikációt elrontja akár egy politikus, 
akár egy cég. 

Ennek az írásnak az az üzenete, hogy próbáljuk 
mindig több árnyalatban látni a világot, ne csak abban 
a kettőben, amit mások ránk erőltetnek. Érdemi vitára, 
beszélgetésre, érvek ütköztetésére lenne szükség úgy, 
hogy közben a tényeket sem hagyjuk figyelmen kívül.

És a végső kérdés: én magam oltatnék-e adenovírus-
alapú vakcinával. Érdekes, mert erre korábban csak egy 
várakozó, feltételes igent mondtam volna, de ma már 
− a publikációk és minden melléklet átnézése után −, 
azt mondom, hogy igen, bármelyikkel.  
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járványhelyzetnek a nyelvhasználat-
ra gyakorolt hatása egyre több nyel-
vészeti kutatásnak képezi tárgyát, 
ezeket összefoglaló néven viroling-

visztikának, vírusnyelvészetnek nevezzük (Istók–
Lőrincz 2020). Az Amega 2021. februári számá-
nak nyelvi rovata többek között az oltakozik 
igével foglalkozott. Most az olt igének egy má-
sik, igekötős származékát vizsgáljuk meg.

Egy levélíró azzal az észrevétellel fordult a 
Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szol-
gálatához (tanacs@nytud.hu), hogy a korona-
vírus-járványról szóló híradásokban gyakran 
hallja, olvassa a következőt: eloltották az összes 
vakcinát. „Miért, égett?” – tette hozzá ironiku-
san a levélíró, kérve a nyelvi közönségszolgálat 
állásfoglalását erről az újszerű nyelvi formáról. 
Kérését ezúton is teljesítjük.

Valóban megerősítjük, hogy mostanában 
sokszor találkozhatunk ezzel a kifejezéssel az 
operatív törzs tájékoztatásában. Miről is van 
szó tulajdonképpen? Az olt ’embert vagy ál-
latot a testébe juttatott oltóanyaggal valami-
lyen betegség ellen immunissá tesz’ jelentésű 
igéhez az el igekötő kapcsolódott, az így lét-
rejött elolt ige jelentése pedig: ’elhasználták 

a rendelkezésre álló oltóanyagot, elfogyott a 
vakcinamennyiség’. 

Hogy valóban ún. neologizmusról, azaz új-
szerű nyelvi formáról van szó, mi sem bizonyít-
ja jobban, mint ha megvizsgáljuk a több mint 
egymilliárd szövegszóból álló mai magyar nyel-
vi reprezentatív adatbázist, a Magyar Nemzeti 
Szövegtárat (Oravecz–Váradi–Sass 2014). Ha le-
kérdezzük az elolt igével alkotott kollokációkat 
(vagyis azokat a szókapcsolatokat, amelyek két 
vagy több szava általában együtt fordul elő), 
azt látjuk, hogy a leggyakrabban a tüzet, a lán-
gokat, a villanyt, illetve a lámpát szokták elolta-
ni az emberek. A kevésbé gyakori, alkalmilag 
használt, egyszeri előfordulások között sem 
szerepelt a vakcina és az oltóanyag szó. Hason-
ló eredményt ad a magyar igék bővítményszer-
kezetét vizsgáló eszköz, a Mazsola (Sass 2018), 
ha lekérdezzük azt, hogy az elolt igetőhöz mely 
tárgyesetű főnevek kapcsolódnak a leggyak-
rabban. Az eredmények alapján tipikusan a tü-
zet, a villanyt, a lámpát és a lángot oltják el a leg-
többször, de kisebb mennyiségben megjelenik 
az erdőtűz, a cigaretta, a gyertya és a parázs is.

Megvizsgálva a Nyelvtudományi Intézet-
ben folyamatosan készülő Nagyszótár (NSzt.) 

„Eloltották az oltóanyagot”
Dr. Ludányi Zsófia 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
Nyelvtudományi Intézet, Budapest

A



| AMEGA38 2021. ÁPRILIS

ÍGY ÍRuNk MI

online adatbázisát, az elolt igére az alábbi je-
lentéseket kapjuk:

1. 〈tüzet, lángot arra alkalmas anyag(gal, ill. 
eszközzel, módszerrel vki)〉 az égés folyamatát 
megszakítva megszüntet

1a. 〈annak kifejezésére, hogy ilyen módon 
vminek az égését v. izzását megszünteti vki v. 
vmi〉

1b. (tárgy nélkül is) 〈kül. elektromos árammal 
v. gázzal működő (világító)készüléket〉 az arra 
való kapcsoló, szabályozó segítségével elzár

1c. 〈fényt, világosságot〉 (ilyen módon) 
megszüntet

2. (kissé rég) 〈élettani jelenséget, folyama-
tot〉 csillapít, mérsékel v. megszüntet vmi(vel vki) 

2a. (régies v. nyelvjárási) elpusztít vmi, ill. 
megöl vki vkit

2b. (választékos) 〈társadalmi folyamatot, je-
lenséget〉 meggátol, ill. felszámol, véget vet neki

3. (átv is) 〈szükségletet, hiány(érzete)t〉 ki-
elégítve megszüntet vmi(vel vki) 

3a. 〈érzelmet, érzést, indulatot stb.〉 bizo-
nyos időre közömbösít, ill. megszüntet, el-
nyom vki(ben vmi) 

Létezik azonban egy másik, ezzel alakilag 
megegyező, kissé régies stílusértékű elolt szó-
cikk is a szótárban, amely pedig azt jelenti, 
hogy ’〈más növényről vett hajtást〉 nemesítés 
céljával vmely növény ágába, vesszőjébe il-
leszt’. Ebben a jelentésben használta például 
Jókai Mór az elolt igét 1887-ben: „Itt van egy 
szép nagy cseresznyefa, a legjobb fekete ro-
pogós »ökörszem«. Ennek a két ágát ketten 
ojtottuk el, régimódi »hasításba« a Károly 
bátyámmal.” Ez a jelentés már közelebb áll az 
elolt kérdéses jelentéséhez, legalábbis abból a 
szempontból, hogy lényegében valaminek a 
befecskendezéséről van szó.

Az értelmező típusú szótárak az azonos ala-
kú (homonim) szavakat külön szócikkekben 
dolgozzák fel, valamilyen számjelzéssel (pl. a 
Nagyszótár a jobb felső indexbe tett számmal) 
megkülönböztetve őket egymástól. Látszik a 
szótárakból, hogy az olt ige esetén is homoní-
miáról van szó: az egyik olt jelentése az, ami-
kor például tüzet, ill. átvitt értelemben például 

szomjúságot oltunk, és a másik jelentés vonat-
kozik az oltóanyaggal való beoltásra, például a 
növénynemesítésben vagy az egészségügyben. 

Esetünkben tehát a 2. számú olt igének a 
származékáról van szó, amelyhez az el igekötő 
kapcsolódott. Ami az igekötők jelentésmódo-
sító szerepét illeti, a nyelvészeti szakirodalom-
ban konszenzus van arról, hogy az el mint az 
egyik legrégebbi igekötő rendelkezik a legösz-
szetettebb jelentésszerkezettel. A jelentések 
közül legrégebbi az irányjelölés, de az idők so-
rán újabb, a nyelvészeti szakirodalomban as-
pektus- és akcióminőség-képzőnek nevezett 
funkcióval gazdagodott. (Ezek a nyelvészeti 
szakkifejezések az igével jelölt cselekvés, folya-
mat vagy történés belső időszerkezetére, illetve 
lefolyásának a módjára utalnak, például tartós 
vagy pillanatnyi; folyamatos vagy befejezett 
esemény.) Hogy mik ezek a régi-új funkciók, 
azokról részletes áttekintést nyújt Kalla Viktó-
riának az el igekötő jelentésváltozásairól írott 
dolgozata (2013), ennek alapján foglalom ösz-
sze nagyvonalakban az el igekötő jelentéseit. 
A részletes kategorizáció, az egyes alcsoportok 
ismertetésétől itt most eltekintek, és csak az 
egyes főbb kategóriákat sorolom fel:

Térbeli eltávolodásra utaló igék: elmegy ha-
zulról, elzarándokol valahová, elad valamit vala-
kinek.

Állapotváltozást kifejezős igék (köztük sok 
befejezettséget is jelöl): elcsemegézik valaki va-
lamit, elcsavarog valaki valamit (pl. az időt); el-
beszél valaki valamit, elkényeztet valaki valakit, 
ide sorolhatók a ’valaki elront valamit’ típusú 
igék is: elügyetlenkedik, eltol, elsóz stb.

Folyamatos aspektusú el igekötős igék: el-
ácsorog, elálldogál, eltársalog valaki valameddig.

Szokásosságot, rendszerességet vagy vala-
minek a lehetőségét kifejező igék: valaki elél-
degél valamiből, valaki eljár valahová stb.

Az egyes típusokat felsorolva most már lát-
hatjuk, hogy az elolt szónak a vizsgált jelentése 
abba a csoportba illik bele, amelyek állapot-
változást fejeznek ki, mégpedig az állapotvál-
tozásnak azt a fajtáját, amikor valamely tevé-
kenység eszköze elfogy: valaki elvarrja a cérnát, 
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elfaragja a ceruzát, elsütötte az összes lisztjét, 
elhasznál, elpazarol valamit.

Mindebből látszik, hogy az eloltja a vakcinát 
teljesen szabályos, a magyar nyelv rendszeré-
be illeszkedő szerkezet. Mégis furcsának érez-
zük, mégpedig azért, mert alakilag egybeesik 
a ’tüzet megszüntet, élettani jelenséget csilla-
pít’ jelentésű elolt igével.

Hogy az orvosi szaknyelvben mennyire hasz-
nálatos, elterjedt ez a szerkezet, arról – meglévő 
orvosi nyelvi reprezentatív korpusz (vö. Kuna 
2016) hiányában – nem tudunk állást foglalni. 
Az Orvosi helyesírási szótárban (Fábián–Magasi 
[szerk.] 1992) mindenesetre nem található meg 
az elolt ige. Az eddigi adatok alapján ez a kife-
jezés leginkább orvosi szlengnek (a gyakorlati 
szakmai nyelvhasználatban előforduló, kissé 
kötetlenebb stílusértékű formának) tűnik, de 
az is előfordulhat, hogy a tudományos/elméle-
ti szaknyelvben is használatos. Hogy valóban 
így van-e, arról nyilatkozzanak az orvosi szak-
ma képviselői: visszajelzéseiket előre is köszö-
nettel fogadjuk. 
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PESTIS 

A Yersinia pestis baktérium főként rágcsálókban él, de 
bolhák közvetítésével olykor emberre is átterjed, és ön-
fenntartó járványt hozhat létre. A pestis Belső-Ázsia és 
Kína környékéről származik. Európában először 1346-
ban jelent meg, a Krím-félszigeten Kaffa városát ost-
romló tatárok soraiban. A tatárok a pestisben elhunyt 
társaik hulláit hajítógépekkel lőtték be az ostromlott 
várba. Ez az első ismert biológiai fegyver. A várvédők 
közt fertőzések jelentek meg, a küzdelmet föladva ha-
jón menekültek a Földközi-tenger irányába. Egy évvel 
később Dél-Európában megjelent az első európai pes-
tisjárvány, mely hamarosan kiirtotta a kontinens lakos-
ságának harmadát. A fekete halálként emlegetett kór 
könyörtelen pusztításairól a korabeli krónikák is részle-
tesen beszámolnak, fogadalmi templomok , kápolnák, 
pestis oszlopok, illetve Mária-szentháromság oszlopok 
szinte minden nagyobb településen vannak. 

Az orvos teljesen beöltözve, fekete ruhában, kalap-
ban, maszkkal ment a beteghez. A csőr alakú maszk-
ban gyógynövények és fűszerek voltak, amelyekről 
úgy hitték, védelmet nyújtanak a fekete halál ellen (a 
maszk a cseppfertőzés ellen valóban nyújthatott némi 
védelmet). A kölni, parfüm belocsolásával próbálták a 
hullaszagot elnyomni. Az orvos a beteget a pálcával 
megérintve nézte, hogy mutat e életjelenséget. 

1575–77 között hatalmas pestisjárvány dúlt Velen-
cében, amely kortársi beszámolók szerint legalább öt-
venezer áldozatot szedett. A velencei karneválon ma is 
megjelenik a pestis orvos maszkja.

A pestist a korabeli egyház, de lényegében az em-
berek többsége is Isten büntetésének tekintette, ame-
lyet gyakran a Bibliából ismert különböző járványokkal, 
illetve egyéb elemi csapásokkal állítottak párhuzamba. 
A XVI–XVII. századi járványok a manierizmus, illetve a 
barokk időszakával estek egybe, éppen ekkor alakultak 
ki a képzőművészetben a pestishez fűződő ábrázolá-
sok jellegzetes típusai.

PESTIS ÉS KOLERA – 
orvoslás és művészettörténet
Dr. Harmat György 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Budapest

Pestis doktor
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Nicolas Poussin (1594–1665) az 1630-as pestisjár-
ványt Rómában élte át. Festményén egy ószövetségi 
járványról, az asdódi pestisről festett képet. A Sámuel 
próféta első könyvében olvasható történet szerint, mi-
után a filiszteusok elrabolták a zsidóktól a frigyládát, 
Isten pusztító járvánnyal, gyilkos fekélyekkel sújtotta 
Asdód, Gát és Ekrón lakosait, akik városukba fogadták 
Isten ládáját mindaddig, míg azt vissza nem szolgáltat-
ták Izrael népének. Ahogy a Biblia írja: „(…) és azokat 
az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték 
a fekélyek, hogy az égig hatott a város jajkiáltása”. A 
Louvre gyűjteményében található festménye megindí-
tó, a szereplők gesztusai jól érzékeltetik a helyzet drá-
maiságát. A kép központi motívuma a középen látható, 
orra elé kendőt tartó férfi, aki egy csecsemőt próbál 
távol tartani halott anyjától.

A pestisjárványokat annak idején a végítélethez ha-
sonlítható, végzetes sorscsapásként élték meg az em-
berek. Az orvosok lényegében egészen a XVIII. század 
végéig szinte teljesen tehetetlennek bizonyultak a 
gyilkos kórral szemben. A városok és falvak lakossága 
csak a csodákban, Isten könyörületességében, Mária és 
a különböző szentek közbenjárásában bizakodhatott. 

A középkortól azonban a járványoktól való féle-
lem jellemzően bűnbakkereséshez, gyűlölködéshez és 
erőszakba torkolló feszültséghez vezetett. Az 1347–51 
között zajló, a becslések szerint 75 millió ember halálát 
okozó pestis tömeggyilkosságokhoz is vezetett. Rend-
szerint a kisebbségeket vádolták azzal, hogy megmér-

gezték a kutakat és az ételt. Szicíliában a katalánok, Eu-
rópa számos egyéb országában pedig a zsidók voltak 
a bűnbakok. Európa-szerte csaknem teljesen elpusztí-
tották a zsidó közösségeket. Voltak olyan helyek, ahol a 
koldusokat, az örömlányokat, a sírásókat vagy éppen az 
orvosokat, ápolókat vádolták a járvány terjesztésével. 

Külön érdekesség, hogy a betegségek elnevezése is 
ezt a bűnbakkeresést tükrözi, így pl. a szifiliszt a XV–
XVI. században Franciaországon kívül francia beteg-
ségnek, Németországban lengyel, Lengyelországban 
pedig német betegségnek nevezték. Később Japánban 
portugál, Perzsiában pedig török betegségnek hívták. 

Pestis doktor maszk (a szerző saját tulajdona) Nicolas Poussin: Az asdódi pestis (Musée du Louvre, Párizs)

Carlo Coppola: Az 1656-os nápolyi pestis (University Art Museum, Princeton)
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A szifilisz miatt főleg a prostituáltak szembesültek erő-
szakos cselekedetekkel. Az örömlányok egészségügyi 
szűrése és ellenőrzése az egyik első közegészségügyi 
rendelkezések közé tartozott.

 A XVII. század derekán Nápolyban működő Carlo 
Coppola sötét tónusú műve megrázó képet tár elénk az 
1656-os pestis könyörtelen pusztításairól. A kép döntő 
részét pestisben elpusztult emberek ruhátlan tetemei 

borítják. Egyesek, saját életüket is veszélyeztetve, a 
holttestek összegyűjtésén és elszállításán fáradoznak. 
Először fehér lepelbe csavarják a halottakat, majd a há-
tul várakozó ökrös szekerekre rakják őket, hogy azok 
minél előbb a tömegsírba kerülhessenek.

Arnold Böcklin szimbolista képe sárkányon lovagló 
kaszás halálangyalként ábrázolja a fekete halált. Előtér-
ben egy gyermekét sirató anya, a háttérben minden 
ház előtt halottak fekszenek.

KOLERA

A kolera a középkori városok kialakulása óta vált ismert 
és rettegett járvánnyá. A betegség az ivóvízzel terjed, 
fertőző hasmenés jellegű, és az okozott vízveszteség 
gyakran halálhoz vezet. Nincs lappangó, krónikus for-
mája, de a Vibrio cholerae baktérium vízi élőhelyeken az 
embertől távol is hosszan életképes maradhat, képes 
pl. árvaszúnyogok petecsomóiban élni és abból táplál-
kozni. A fejlődő országokban helyenként a mai napig is 
jelentős áldozatokkal járó járványokat okozhat.

 Gustav Spangenberg a hamburgi orvos, Georg Au-
gust Spangenberg fia volt. Hamburg után Antwerpen-
ben és Párizsban tanult, majd Berlinben telepedett le, 
ahol 1869-től a Művészeti Akadémia professzoraként 
tanított. Az 1876-ban festett, „A halál menete” című 
allegorikus festményét az előző években pusztító ko-
lera ihlette, amelynek a festő két gyermeke is áldozatul 
esett. A kép az ez idő tájt divatos „haláltánc” sorozat 
része. A festmény központi alakja a halál, mellette a 
menet élén két kislány alakja, melyek a festő két gyer-
mekét ábrázolják sok szeretettel. A halál minden kor-
osztállyal, szegénnyel és gazdaggal is végez. A menet-
ben fejedelmek, főpapok, öregek, gyermekek, férfiak 
és nők, fiatal menyasszony és koldus is látható, a menet 
a végtelenbe nyúlik. 

A kolera említésével az ókorban is találkozhatunk, de 
európai forrásokban, tömeges világjárvány formájában 
csak 1817 és 1923 között jelentkezett. Kevésbé veszé-
lyes „őshonos” változatát a XIX. század elejétől cholera 
nostras, azaz a „mi koleránk” néven emlegette az orvosi 
irodalom, így különböztetve meg az újonnan megis-
mert pusztító ázsiai kolerától (cholera morbus). Az ázsiai 
vagy keleti kolera mellett leginkább az epekórság és 
epemirigy szót használták, ugyanis a kolera szót a gö-
rög chole (epe) szóval hozták összefüggésbe, tévesen.

Gustav Spangenberg: A halál menete (Alte Nationalgalerie, Berlin)

Arnold Böcklin: A pestis (Kunstmuseum, Bázel)
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A német műszó tükörfordításaként találkozhatunk 
a XIX. századi orvosi irodalomban a „hányszékelés” 
kifejezéssel: a tipikus nyelvújításkori kísérlet igazán 
képszerűen fejezte ki a betegség fő tüneteit. A század 
vége felé a magyar újságokban gyakran emlegették 
„sárga rém”-ként, az angolok viszont „kék halál”-nak 
(blue death) nevezték, mivel a kiszáradt áldozat bőre 
kékesszürkévé változott. Megörökölte az új járvány az 
elhalványult emlékű pestis metaforáját, a „fekete halál” 
kifejezést is, de irodalmi szövegekben – például Jókai 

Mór regényében, „A fekete vér”-ben – majd a zsurna-
lisztikában „fekete asszony”-ként is megjelent. 

A kolera rejtélyének megfejtésében az első érde-
mi eredmény egy londoni orvos, John Snow nevé-
hez fűződik. Ő egy sörfőzde mellett lakott, és feltűnt 
neki, hogy a szomszédban, a sörfőzdében soha senki 
nem kapja el a kolerát. Utánajárt, és arra jutott, hogy 
mindent ugyanúgy csinálnak, kivéve, hogy a sörfőz-
dében soha senki nem iszik vizet. Snow 1854-ben, az 
akkor szegénynegyednek számító Sohóban részletes 

Snow fertőzési gócpontokat jelző térképe a Soho területéről

HALÁLELOSZTÓ
nyitva szegények számára, ingyenes, hatósági engedéllyel

John Snow (1813−1845)

Kék halál: az „indiai kolera” egyik angol áldozata a ravatalon (Anglia, 1832)   
A színezett metszet valóban kék bőrszinnel ábrázolja a halott nőt.
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statisztikát készített a halálozások térbeli eloszlásáról, 
és ennek segítségével sikerült lokalizálnia a fertőzés-
forrást: egy közkutat. Elméletét, miszerint a kolerát az 
ivóvízbe bekerült mikroszkopikus lények okozzák, egy 
ideig még nem fogadta el az orvostársadalom. Pedig 
gyakorlati bizonyítékot is mellékelt a felfedező: miután 
lezáratta a kutat, a környéken napok alatt megszűnt 
a járvány. Az előző oldalon látható karikatúrát is John 
Snow felismerése ihlette. A színes metszet fanyar hu-
morral ábrázolja a helyzetet.

1854-ben egy olasz orvos, Filippo Pacini mikroszkóp-
ja alatt azonosította a vesszőformájú kis lényeket, sőt 
publikálta is a feltételezését, miszerint ezek okozzák a 
betegséget, de őt sem vették komolyan. Áttörést csak 
a német Robert Koch ért el harminc évvel később, 1884-
ben, amikor egyiptomi, majd kalkuttai kutatóútja során 
egyértelműen azonosította a kórokozót, és bizonyította 
a fertőzött ivóvíz és a betegség közötti összefüggést.

Alfred Rethel 1851-ben készült képén a párizsi kolera 
groteszk metszeti ábrázolása kettős csavar: az áldoza-
tok mind karneváli jelmezben vannak, középen a halál 
csonthegedűjén muzsikál. A zenekar rémülten mene-
kül a térből.

A betegséggel kapcsolatos zavargások, lázadások 
1831-ben Magyarországon a kolera felléptével szinte 
egyidejűleg támadtak, annak a tévhitnek a következté-
ben, hogy az urak és a zsidók (sőt, a papok is) mérgezik 
a népet. A védelmi intézkedéseket is azzal magyarázták, 
hogy azért tudták az urak, hogy jön a kolera, mert ők 
idézték elő. Még az a hír is járta, hogy a vármegye az or-
vosoknak és a zsidóknak minden megmérgezett embe-
rért öt-tíz forintot fizet. Efféle ráfogások a népet dühös 
gyűlöletre ingerelték az értelmiség és a zsidók ellen. 

Vibrio choleraeAlfred Rethel: A halál jelmezbál idején
(Musées de Strasbourg)

Carlo Pino Vasquez: A Buda és Pest között működtetett hajóhíd pesti hídfője, a Redoute a pesti Vigadó épülete előtt
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Az első véres összecsapásra Pesten került 
sor. Egy látszólag kis jelentőségű ügyből keve-
redett utcai csatározás. A belső kordonok miatt 
ugyanis lezárták a Dunán átvezető gyaloghidat, 
így a pesti egyetem dunántúli diákjai a nyári 
szünetben nem tudtak hazatérni. Pénzük és 
élelmük fogytával az ingerült diákok és a mellé-
jük csapódó mesterlegények végül is pár pofon-
nal és fenyegetéssel elérték, hogy megnyissák a 
hidat. A diákok ekkor elmentek, az elégedetlen 
proletárok viszont ott maradtak. A kordonok 
miatt gyakorlatilag meghalt a kereskedelem az 
országban, és szüneteltek a megrendelések. Így 
az üzemek és a céhmesterek kénytelenek vol-
tak felmondani az ország minden tájáról ide se-
reglett, egyébként is szegény mesterlegények-
nek, inasoknak. Ők se tudtak elmenni, ráadásul 
többségüknek nem is volt hova menni. A mun-
kások az egyetemisták július 17. délelőtti sikeré-
től megittasulva tovább folytatták a tiltakozást. 
Persze nemcsak attól részegedtek meg, hanem 
az egyre-másra felkeresett és lerabolt fogadók, 
korcsmák és kávéházak borától is. A vendég-
lősök, hogy valahogy megússzák, igyekeztek 
maguk leitatni az egyre növekvő tömeget. Aki 
nem ezt tette, annak betörték a fejét.

A dolog egyre kevésbé volt kedélyes. A zen-
dülők követelték a vesztegzár feloldását, és en-
nek ablakok betörésével, házak felforgatásával 
is nyomatékot adtak. Ekkor vetették be ellenük 
a hadsereget: 13 halálos áldozata volt a sortűz-
nek és a lovasrohamnak. Az elfogottak és a le-
tartóztatottak nagy többsége proletár volt, de 
akadt köztük egyetemista és nemes ember is. 
Összesen 15 garázdát ítéltek 3 hónaptól 2 évig 
terjedő börtönbüntetésre. A kolerajárvány mi-
att a hajóhidat is lezárták 1831-ben. Carlo Pino 
Vasquez rajza már a járvány elvonulta után, 
1837-ben készült.

A kór egész nyáron tombolt Pesten, volt 
olyan nap, amikor 130-an hunytak el, és csak 
szeptember 24-én írhatta a Nemzeti Újság 
rendkívüli száma: „A’ Pesten uralkodott Epekór-
ság nyavalya miatt eddig rettegő lakosok már 
könnyebben lélekzenek; a’ halovány ortzák piro-
sodni, a’ homályos szemek vidúlni, a’ bús ábráza-

tok felélledni kezdenek; a’ jó szomszédok szom-
szédjaikhoz közelítenek, a’ hív barátok barátjaikat 
felkeresik, az igaz atyafiak attyokfiaikkal kezet 
fognak, a’ szerelmes szülők kedves magzatjaikkal 
öszve ölelkeznek.”

Azaz a kolera elvonult, de maga után ha-
gyott Pesten és Budán legalább 1700 elhunyt 
személyt. „Ezen járvány nyavalyába még eddig 
nálunk leginkább csak a legutolsóbb classisu 
munkás emberek estek, annyira, hogy nadrágos 
forma ember ezen öldöklő nyavalya dühösségét 
még eddig egészen kikerülte” – írták például 
Kunszentmiklóson. 

A lázadás a szegény népréteg körében ter-
jedt, hiszen őket érte a legnagyobb veszteség. 
Földesurak, vármegyei elöljárók és – ahogy ez 
már felbolydult viszonyok között évszázadok 
óta szokás – zsidók voltak a tömeg áldozatai 
között. A megtorlás és rendcsinálás, akárcsak 
a pesti zendülésnél, sokkal kegyetlenebb volt. 
Élen járt benne Eötvös Ignác, a dicső emléke-
zetű Eötvös József édesapja. A báró teljhatalmú 
királyi biztosként kedélyeskedve akasztotta fel 
a zendülőket. Hogy ennek mekkora szerepe 
volt a lázadás megfékezésében, azon már a 
kortársak is élénken vitatkoztak. Volt, aki sze-
rint olaj volt a tűzre, mások pedig dicsérték 
Eötvös Ignác határozott fellépését.

Kazinczy Ferenc is a kórnak esett áldozatul 
Zemplénben. Viszont ugyanitt és ugyanekkor 
indult el az ifjú Kossuth Lajos politikai pályája: 
kolerabiztos, „egészségőr” lett Sátoraljaújhe-
lyen, a gyakorlatban mutatta meg, mi is az az 
„érdekegyeztetés”, és testvérével Kossuth Zsu-
zsával együtt sikerült leszerelnie a városra rá-
rontó „dühös tót parasztokat”. 

FORRÁSOK

1. Németh István: Művészet a pestis árnyékában. Ponticulus 
Hungaricus 2006; 10(7-8). július-augusztus

2. Fónagy Zoltán: „A század lelkiismerete” – Kolerajárványok 
a 19. században 1. rész. https://mindennapoktortenete.blog.
hu/2020/03/20

3. Borovszky Samu: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely 
(Magyarország vármegyéi és városai, 1905)

4. https://helsinkifigyelo.blog.hu/2019/07/17/julius_17_a_
koleralazadas_elso_veres_incidense_pesten



| AMEGA46 2021. ÁPRILIS

tOVÁBBkÉPZÉS

DOHÁNYZÁS ÉS KORONAVÍRUS-BETEGSÉG (14. oldal)
 1. Hogyan hat a dohányzás az alveoláris makrofágokra? 
  a. növeli a fagocitózist 
  b. csökkenti a fagocitózist 
  c. a fenotípusukat M2-ről M1 irányába tolja el  
  d. a fenotípusukat M1-ről M2 irányába tolja el

2. Milyen hatása van a dohányfüstnek a természetes immunitásra? 
  a. növeli a dendritikus sejtek számát 
  b. csökkenti a dendritikus sejtek számát 
  c. gátolja a neutrofil kemotaxist  
  d. fokozza a neutrofil kemotaxist

3. Mi történik az e-cigaretta használóknál élő, attenuált influenzavírus  
 intranazális adásakor? 
  a. az IL-12 termelése fokozódik 
  b. az IFN-γ termelése csökken 
  c. az IgA termelése fokozódik 
  d. az IL-6 termelése csökken

4. Melyik állítás igaz? 
  a. a koronavírus serkenti a nikotinerg acetilkolin receptorokat  
   b. a nikotin meggátolhatja a citokinvihar kialakulását  
  c. a benzpirén növeli a sejtszámot a limfoid szövetekben 
  d. állatkísérletes akut tüdőkárosodásban a nikotin gyulladáscsökkentő

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA IDÉN AZ AMERIKAI... (22 oldal)
5. Melyik biológiai terápiát érdemes választani orrpolipózis esetén? 
  a. omalizumab  
   b. dupilumab  
  c. benralizumab 
  d. mepolizumab

6. Melyik hatóanyagot „felejtik rajta” a leggyakrabban  
 az intenzív osztályról távozó betegen?  
  a. hörgőtágító 
   b. protonpumpa-gátló 
  c. H2-receptor antagonista 
  d. fájdalomcsillapító

AMIT A LATEX ALLERGIÁRÓL... (27. oldal)
7. Mikor és hol észlelték az első latex allergiás reakciót?  
  a. 1788-ban Guatemalában 
   b. 1840-ben Angliában 
  c. 1927-ben Németországban 
  d. 1968-ban Brazíliában

8.  Melyek a spina bifidások fő latex allergénjei?  
  a. Hev b 1 és Hev b 3 
   b. Hev b 5 és Hev b 6 
  c. Hev b 11 
  d. Hev b 14

9.  Melyik gyümölccsel ad a latex a leggyakrabban  
 keresztreakciót?  
  a. alma 
  b. banán 
  c. citrom 
  d. dió 

AZ ADENOVÍRUS-VEKTOROS OLTÁSOKRÓL... (32. oldal)
10. Melyik állítás igaz az adenovírusokra? 
  a. súlyos tüdőgyulladást okozó vírusok  
  b. genetikai anyaguk egyszálú DNS 
  c. a genomjuk viszonylag nagy 
  d. genetikai anyaguk mRNS

11. Melyik állítás igaz az adenovírus-vektoros oltásokra?  
  a. abortált embrió sejteket tartalmazhatnak 
  b. csimpánzokat fertőző adenovírust tartalmazhatnak  
  c. a DNS-ük beépül a humán genomba 
  d. csak kétadagos készítmények léteznek

12. Melyik vakcina nem tartalmaz humán típusú adenovírus-vektort? 
  a. AstraZeneca 
  b. Sputnik V 
  c. Johnson & Johnson

PESTIS ÉS KOLERA (40. oldal)
13. Hol láthatunk minden évben pestis orvos maszkot?  
  a. a mohácsi busójáráson 
   b. a Szent Jobb-körmeneten 
  c. a velencei karneválon 
  d. a Formula-1 Monacói Nagydíjon

14. Ki volt az 1831-es magyar kolerajárvány legismertebb áldozata?  
  a. Eötvös József 
  b. Kazinczy Ferenc 
  c. Kossuth Zsuzsa 
  d. Kölcsey Ferenc

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2021 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát találja.  
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2021.I./00122 számon 
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2021. május 22-ig küldje el a 
következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 8000 Ft.  
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 39. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

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

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

A              
B              
C              
D   	 	       	 	 	 



AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2021/2.

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

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

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

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

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

  A regisztrációs díjat (8000 Ft) átutaltam a Grandani Kft.  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

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

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

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

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



… a teljesség igényével

CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2021.01.30.,  Belső azonosító kód: T.H.2021.01.30.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formote-
rol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer 
alkalmazási előírását. 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 2021.02.01-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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… a teljesség igényével

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

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

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

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

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

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2
belégzés

reggel

2
belégzés

este
ÉS

extra nom 
 x hármas 
kombináció
Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat

Trimbow_hird_beach_A4.indd   1 04/11/19   13:24

… a teljesség igényével

CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2021.01.30.,  Belső azonosító kód: T.H.2021.01.30.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formote-
rol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer 
alkalmazási előírását. 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 2021.02.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: http://
www.neak. gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

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

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2
belégzés

reggel

2
belégzés

este
ÉS

extra nom 
 x hármas 
kombináció
Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat
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