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árhogy lesz, úgy lesz − juthat 

eszünkbe a dalszöveg, mert 

a szomszédos országokban 

úgy emelkednek a betegszá-

mok, hogy ott még mindig kötelező a 

maszkviselés beltérben. Bár a legújabb 

színes grafikonok egyértelműen mutatják 

(lásd lapszámunk 34. oldalán), hogy a jól 

átoltott országokban az esetszám-emel-

kedés nem tükröződik a halálozásban, mi 

mégis óvatosan tervezünk az előttünk álló 

hónapokra. A rendezvényeinket jelenléti 

formában és online változatban egyaránt 

megszervezzük. Ha minden jól alakul, ak-

kor a hallgatóság duplán örülhet, mert az 

interneten is megnézheti az előadásokat, 

ha pedig nem, akkor azonnal át tudunk 

állni a már jól bevált webkonferencia-

üzemmódba. A jövőt nem láthatjuk, ezért 

minden eshetőségre felkészülünk. 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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FÓKUSZBAN A FIATALOK
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Balla Zsuzsanna
fül-orr-gégész szakorvos

a 12. C1-inhibitor Deficiency & Angioedema Workshop legjobb fiatal előadója

Az Amega beszélgetőpartnere ezúttal egy fiatal, pályája 
elején álló orvos, dr. Balla Zsuzsanna, aki idén komoly 
elismerésekben részesült. Indítsuk beszélgetésünket 
ezek részletezésével. 
Az egyik, számomra is fontos díj a kutatási témámhoz 
kapcsolódik, ami a bradikinin mediált angioödémák 
etiológiájával foglalkozik. A témavezetőm Farkas Henriette 
professzor asszony, akinek a vezetésével kétévente – idén im-
már 12. alkalommal – rendezik meg a C1-inhibitor Deficiency 
& Angioedema Workshopot. Ez egy világkonferencia a szak-
ma legnevesebb képviselőivel, ahol minden alkalommal 

négy díjat osztanak ki fiatal, 35 év alatti kuta-
tók részére. Idén az én előadásom nyerte el az 
első díjat. Az előadás azért is volt számomra 
különösen kedves, mert PhD tanulmányaim 
mellett fül-orr-gégészként is dolgozom, és az 
előadásomban a felső légúti ödémák előfor-
dulását és karakterisztikáját mutattam be a 
C1- inhibitor hiányos betegekben. Az előadás 
alapját adó kutatást publikálni is szeretnénk. 
A másik díjat a Semmelweis 250+ Kiválósági 
PhD Ösztöndíj pályázaton nyertem el.

Farkas Henriette professzor asszony az 
Amega rendezvényeinek rendszeres 
előadója, így a tüdőgyógyászok komoly 
tájékoztatást kapnak ezekről az ered-
ményekről. Mégis kérem, hogy röviden 
foglalja össze az angioödémák kapcsán a 
legszükségesebb ismereteket. 
Az angioödéma a subcutisra vagy a 
submucosára lokalizálódik, és a szövetközti 
térbe történő plazma extravasatio során jön 
létre. Alapvetően két nagy csoportját különít-
jük el: az egyik csoportba soroljuk a hisztamin 
mediálta angioödémákat, melyeket általában 
urticaria, erythema is kísér, a másik csoport-
ban pedig a bradikinin játssza a főszerepet és 
nem társulnak hozzá allergiás tünetek. 
Ezen betegségcsoport ismerete azért is fon-
tos, mert az ödéma megjelenhet a bőr, a felső 
légutak és a gasztrointesztinális rendszer 
területén is, itt azonban ritkábban kerül felis-
merésre a kórkép. Ezt látjuk a betegek kórtör-
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ténetét követve is, bár a felismerés gyakorisága sokat 
javult, mióta Farkas professzor asszony felkarolta és 
gondozásba vette a C1-inhibitor hiányos betegeket. 

A gyakorló orvos számára az angioödéma fulla-
dós beteget jelent, akinek rutinszerűen beadjuk 
a szteroidot. Mi a két eltérő etiológiájú ödéma 
között az alapvető különbség? 
Elsősorban a mediátor. A bradykinin mediálta for-
mákban az angioödéma nem reagál a konvencionális 
epinefrin, kortikoszteroid, antihisztamin kezelésre. 
Ezen betegcsoportok kezelésére speciális gyógysze-
rek állnak rendelkezésre.

Hogyan került érdeklődésének homlokterébe ez a 
kutatási téma? 
Fül-orr-gégészként a felső légúti szűkülettel jelent-
kező (így az ödémás) betegek is hozzánk kerülnek. A 
bradykinin mediálta csoportba nemcsak a C1-inhibi-
tor hiányos, hanem az angiotenzin-konvertáló enzim 
(ACE) inhibitor által kiváltott angioödémás betegek 
is beletartoznak. Először dr. Zsilinszky Zsuzsanna 
főorvosnő hívta fel a figyelmemet erre a betegcso-
portra, aki fül-orr-gégészként és allergológusként 
hosszú éveken át együtt dolgozott Farkas professzor 
asszonnyal. Ezenkívül az egyik barátnőm korábban a 
professzor asszony PhD hallgatója volt. Így kerültem 
kapcsolatba vele és lett alapvető kutatási témám az 
ACE-gátlót szedő betegek ödémája. 
Jelenleg nincs olyan laboratóriumi módszer, amellyel 
az ACE inhibitorok provokálta angioödéma diagnosz-
tizálható lenne. Az anamnézis, az ACE-gátló szedése, 
illetve az egyéb angioödéma típusok kizárása ré-
vén állítható fel a diagnózis. Fontos, hogy kizárjuk a 
C1-inhibitor hiányt, hiszen ezeknél a betegeknél az 
ACE-gátló trigger tényező lehet. Ez utóbbi betegeket 
a komplementrendszer laboratóriumi vizsgálatával 
ki tudjuk szűrni. A hazai protokoll alapján minden a 
központunkba kerülő, ACE- gátlót szedő és visszatérő 
angioödémás tüneteket mutató betegnél elvégezzük 
ezt a vizsgálatot. 150 beteg közül 5-nél szűrtünk ki 
szerzett, illetve örökletes C1-inhibitor deficienciát. Bár 
az ACE-gátlót szedő betegeknek csak 1-2%-ánál alakul 
ki mellékhatásként angioödéma, a gégészek praxisá-
ban mégis számos ilyen beteg fordul elő, mivel sokan 
szednek ezen a hatásmechanizmuson alapuló gyógy-

szereket. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 
ezeknél a betegeknél nem elég csak az ACE-gátlót 
lecserélni, hanem ezzel egyidőben komplement la-
boratóriumi vizsgálatot is kell végezni, és a betegeket 
legalább hat hónapon át követni kell. Mivel kis ország 
vagyunk, célszerű őket egy centrumba utalni.

Milyen terápiás következménye van ennek azon 
kívül, hogy elhagyjuk az ACE-gátlót? 
Ha felmerül a gyanú, akkor a beteget a központunkba 
célszerű küldeni komplement vizsgálatra. Fontos tud-
nunk, hogy az ACE-gátló elhagyása után hat hónapig 
még visszatérhet az ödéma. A nemzetközi guideline-
ok azt javasolják, hogy hat hónap után végezzünk 
komplement vizsgálatot. Tanulmányunkban azonban 
igazoltuk, hogy a komplement vizsgálatot érdemes 
a gyógyszer elhagyásával egyidőben elvégezni. Ha 
ugyanis kiderül, hogy az illető C1-inhibitor hiányos, 
akkor el kell látni speciális gyógyszerekkel. 

Ez a témája a PhD munkájának. Mikor készül el vele? 
A cikket már publikáltuk a Journal of Allergy and 
Clinical Immunology: In Practice című lapban. Egy 
további publikációban pedig a HANO-s betegek élet-
minőségi kérdőívét dolgoztuk fel. A kutatás harmadik 
része a már említett felső légúti ödémák vizsgálatáról 
szól, az erről készült cikket a napokban szeretnénk 
beadni, így remélem, hogy a PhD munkám a jövő év 
elején megvédhető lesz. 

Ön lesz a legfiatalabb PhD fokozatú orvos? 
Nem. Sokan vannak, akik még szakvizsga előtt meg-
szerzik a PhD fokozatot.
A Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórházban dolgoztam és 
nagyon jó orvostanáraim voltak. Ők azt javasolták, 
hogy előbb tegyem le a szakvizsgát, szerezzek a 
szakmában némi tapasztalatot, és csak ezután – a 
fő érdeklődésemnek megfelelően – válasszak PhD 
témát. Ezt a tanácsot meg is fogadtam, és fül-orr-gé-
gészként a jövőben a gyakorlatban is fogom tudni al-
kalmazni a kutatási területemen szerzett ismereteket.

Tegyük kissé személyesebbé a beszélgetésünket, 
hisz’ nem a HANO-t, a gége ödémát, hanem Balla 
Zsuzsannát szeretném bemutatni az olvasóknak. 
Miért választotta a gégészetet? 
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Tinédzser koromban gyakran volt arcüreggyulladá-
som és gyakori látogatója voltam a gégészetnek. Az 
egyetem alatt már az ápolási gyakorlatot is a László 
Kórház gégészetén töltöttem. Sokan azt gondolják, 
hogy a gégészet egy kis terület, de ez nem így van. 
Nagyon sok irányba el lehet kalandozni, gyönyörű 
műtéteket lehet végezni, és ha az ember nem annyira 
manuális beállítottságú, akkor elméleti irányt is vá-
laszthat, például az audiológiát, az allergológiát vagy 
az otoneurológiát.

Ön manuális beállítottságú? 
Annak tartom magam. Amikor elhatároztam, hogy 
a szakvizsgám után néhány évig komolyabban sze-
retnék a PhD kutatásomra koncentrálni, kicsit féltem, 
hogy kiesek a gyakorlatból. Farkas professzor asszony 
azonban igen rugalmas volt és beleegyezett abba, 
hogy a PhD mellett fül-orr-gégészként is tovább ren-
delhessek.

Hogyan élte meg a koronavírus által meghatáro-
zott hónapokat?
Az első hullámban sürgősségi osztályon dolgoztam 
önkéntesként a férjemmel, aki orvostanhallgató. A ka-
rantén időszak alatt pedig igen jól haladtam a cikkek 
írásával, és próbáltam gyorsan adaptálódni a megvál-
tozott körülményekhez. 

A gégészeten belül a gyermekekkel vagy a felnőt-
tekkel foglalkozik szívesebben? 
A felnőtt fül-orr-gégészetet közelebbinek érzem ma-
gamhoz, annak ellenére, hogy annak idején gyermek-
gyógyász is szívesen lettem volna. 

A tüdőgyógyászoknak is van kapcsolatuk a fül-
orr-gégészekkel. 
Szorosabb kapcsolatban kéne lennünk. El tudnék kép-
zelni olyan centrumokat, ahol egymás mellett dolgo-
zik pulmonológus, allergológus, gasztroenterológus 
és fül-orr-gégész. 

Az allergia napi közös témánk. Ki kezelje az aller-
giás betegeket: a tüdőgyógyász, a fül-orr-gégész 
vagy az allergológus? 
A beteg annak megfelelően fog szakorvost válasz-
tani, amelyik területen erősebbnek érzi a tüneteit. 

Ha nemcsak rhinitises panaszok vannak, hanem 
az alsó légutak érintettsége is fennáll, akkor én 
pulmonológushoz is elküldöm a betegeimet. 

Meséljen az egyetemi éveiről! 
Az első két évet Szegeden teljesítettem, és a várost a 
mai napig nagyon a szívembe zártam. Szoros kapcso-
lat alakult ki ott a csoporttársaimmal, azonban a szü-
leim és a testvéreim Budapesten élnek, így a honvágy 
miatt harmadévben átjelentkeztem a SOTE-ra, és ott 
folytattam tovább a tanulmányaimat.
 
Mindig orvos akart lenni? 
Nem. Nagyon sokáig ügyvéd szerettem volna lenni, és 
ez a fajta beállítottságom kicsit máig megmaradt. Pró-
bálok nagyon odafigyelni a szakmánk jogi vonatkozá-
sára, precízen vezetem a betegdokumentációkat, és 
komolyan veszem a betegtájékoztatási kötelezettsé-
geket. A Szent István Gimnáziumban azonban nagyon 
megtetszett a biológia és a kémia, így az érdeklődé-
sem az orvosi pálya irányába fordult, amiben szüleim 
is nagyban támogattak. 

Ismerte az egészségügyet? 
Nem. Az anyukám tanítónő, az apukám pilóta, a hú-
gom pedig idén végzett a Zeneakadémián zongora-
művész szakon, így a családban én vagyok az első, aki 
az egészségügyet választotta hivatásának.

A repülés nem izgatta? 
Engem nem, de az öcsém pilóta lett. Utazni azonban 
nagyon szeretek. Ez az egyik hobbim. Tetszenek a 
kicsit vadregényes, idegen kultúrák, a természetközeli 
tájak és emberek. 

Könnyű volt a párválasztása? Sokan azt tartják, 
hogy az okos nők nehezen találnak társat. 
Nem volt egyszerű. A férjemmel egy közös ismerősünk 
révén ismerkedtünk meg, és nem is kívánhatnék nála 
jobb társat. Ebben a szüleim párkapcsolata komoly 
példát jelent számomra. 

Hogyan képzeli el a jövőjét – túl a szülei példáján 
– a PhD után. Mennyire akar vezető lenni? 
Korábban voltak ilyen elképzeléseim, de egyre kevésbé 
érzem ezt, és kezd egyre fontosabb lenni a saját család 
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alapítása iránti vágy. Szeretnék olyan orvos lenni, aki ál-
landóan naprakész, folyamatosan képzi magát. Szeren-
csés vagyok, mert olyan orvostanáraim voltak, akikhez 
bármikor fordulhattam tanácsért. Én is ilyen szeretnék 
lenni, ugyanakkor családcentrikus nő is vagyok, és azt 
látom, hogy akár egy osztályvezetés vagy egy maga-
sabb pozíció teljes embert kíván, és ehhez sok időt kell 
feláldozni a családra szánt idő rovására.

Nem becsvágyó? 
Fontos, hogy a képességeimet folyamatosan fejlesz-
szem, a kitűzött céljaimat el is érjem, de maga a po-
zíció számomra másodlagos. Fontosabb számomra 
az, hogy a betegek elégedettek legyenek velem, és 
tudjam magamról, hogy minden energiámat lelkiis-
meretesen beleadtam a munkámba. 

Mi az a két tulajdonsága, amire büszke? 
Az egyik talán a precizitás, a másik a jó szervezőképes-
ségem.

És mi az, amin javítani szeretne? 
Túlságosan türelmetlen vagyok, ezt nagyon rossz tu-
lajdonságomnak tartom.

Hogyan látja a saját szakmájának a jövőjét? 
Nagyon kíváncsi vagyok az immunológiai terápiák 
jövőjére. Rendkívüli módon érdekel, hogy lesz-e olyan 
gyógyszer vagy vakcina, amely alapvető változást hoz 
az onkológiában. Egyáltalában szükség lesz-e a jövő-
ben bizonyos fül-orr-gégészeti műtétekre. Szerintem 
a jövő orvosai a mérnökök lesznek.

A gyógyítás művészete, a klasszikus orvoslás ho-
gyan lehet a mérnököké? 
Biztosan nem lehet a teljes orvoslást gépekkel kiválta-
ni. A bizonyítékokon alapuló orvoslás korát éljük, én is 
ebben a szellemben próbálom végezni a munkámat, 
és bár nem áll mögöttem több évtizedes orvosi ta-
pasztalat, úgy gondolom, hogy az intuíciókra is hall-
gatni kell. Nekem is volt már néhány olyan élményem, 
amit a gépek nem válthatnak ki. 

Korábban kis gégészeti osztályokon is kiterjedt, 
nagy gégészeti műtéteket végeztek onkológiai 
betegeknek. Ez ma már nem tapasztalható. 

A kemo- és a radioterápia fejlődésével jelentősen csök-
kent az ilyen műtétek száma, és a betegeknek is jobb, 
ha a szerv és a funkciók megtartása kerül előtérbe.

Kötelező kérdés ma egy fiatal tudós felé, hogy itt-
hon vagy külföldön folytatja-e a pályáját.
Vannak külföldi terveim. Azt gondolom, hogy min-
denképpen jó, ha az ember kipróbálja magát egy ide-
gen környezetben, tapasztalatokat szerez, majd ideális 
esetben ezeket a tapasztalatokat hazahozza és itthon 
kamatoztatja. Ezt a példát jó pár neves hazai szakem-
ber életútját követve is láthatjuk.

Tehát elmenne, de visszajönne? 
Ez a tervem. Kipróbálnám magamat. Kihívás lenne 
számomra, hogyan tudom megállni a helyemet egy 
új kultúrában, egy eltérő egészségügyi rendszerben. 
Ugyanakkor nagyon családcentrikus vagyok.

A PhD mellett nem szakadt el a gyakorlati beteg-
ellátástól sem. Mire marad még ideje? Mi volt a 
legutóbbi olvasmányélménye? 
Mostanában olvastam a „Mi, magyarok” című kötetet, 
ami egy-egy történetet mesél el a századforduló táján 
élt magyarok életéből, akik emigráltak és külföldön 
próbáltak szerencsét.
Férjemmel együtt nagyon szeretek utazni, és a baráta-
inkkal is rendszeresen találkozunk.

Többször említette, hogy családcentrikus. Ter-
vez-e édesanyai szerepet?
Most már komolyan gondolkodnom kell ezen. Hajlamos 
arra az ember lánya, hogy azt mondja, előbb a szakvizs-
ga, a PhD, de közel vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, a 
következő prioritás az édesanyai szerep lesz. 

Köszönöm, hogy beszélgethettem Önnel.
Én köszönöm. Még soha nem adtam interjút. Mindig 
úgy gondoltam, hogy interjút a „nagy emberekkel” 
szoktak készíteni. 

Ön még lehet „nagy ember”! 
Legyen békés családi életem, legyenek elégedettek a 
betegeim, és én akkor nagyon boldog ember leszek. 

Dr. Osvai László
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BEVEZETÉS

Egy nemrég megjelent közlemény szerint az ételal-
lergiában szenvedő gyermekek szüleinél a szorongás 
mértéke jelentősen meghaladja az egyébként egész-
séges gyermekek szüleinél tapasztalható mértéket1. 
Kérdőíves felmérés során 105, ételallergiás gyermeket 
nevelő szülőt vizsgáltak, és 81%-uknál klinikailag szig-
nifikáns mértékű aggódást mutattak ki. Az aggódás 
mértéke a szülők közel felénél (42,3%) meghaladta a 
poszttraumás stressz szindróma (PTSS) kimondásához 
szükséges határértéket, és közel ugyanilyen arányban 
(39,1%) mérsékelten súlyos vagy súlyos szorongás volt 
kimutatható1. A korábban autoinjektor használatára 
szoruló gyermekek szüleinél a PTSS hétszer nagyobb 
eséllyel jelentkezett. A szülők a legnehezebben a bi-
zonytalanságot tolerálták.

A bizonytalanságból és a váratlanul bekövetkező 
események (diétahiba) megelőzése és uralása kapcsán 
megélt tehetetlenség érzéséből fakadó szorongás a 
gyermek közösségbe kerülésével jelentős mértékben 
fokozódik. Ez az időszak jelentős pszichés terhelést je-
lent a szülőknek, de az ekkor kialakuló és fejlődő kö-

zösségi kapcsolatrendszer is sérül. A túlzott féltés és 
kontrollálás miatt feszültség terheli a szülő-gyermek  
kapcsolatot, de hasonló okok miatt a szülő konfliktus-
ba kerül az óvodával és az iskolával is.

MóDSZER

Kérdőíves felmérést végeztünk 83 ételallergiás gyer-
mek (39 fiú és 44 lány; 7 gyermek 1−3 év közötti; 19 
gyermek 3−6 év közötti; 57 gyermek 6 év feletti) szü-
leinél (80 anyukánál és 3 apukánál). Ennek során az 
általános demográfiai és kórelőzményi kérdéseken túl 
rákérdeztünk az allergia típusára és a társbetegségek-
re, továbbá az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos problé-
mákra és a szülői szorongásra is.

EREDMÉNyEK

A legfontosabb eredményeket az 1–7. ábrák mutat-
ják. A szülői szorongás mérésekor kiderült, hogy az 
anaphylaxiát megélt gyermekek szüleinél mért szo-

Ételallergiás gyermekek a közösségben
Dr. Papp Gábor 
Szigetvár

One preventable death of a child is one too many.
(Kenneth Mendez)

földimogyoró        tehéntej                tojás                      szója                mogyoró         gyümölcsök              halak            puhatestűek      hüvelyesek            egyéb

1. ábra: Mely ételekre allergiás a gyermek?
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rongás (4,28) közel másfélszer akkora volt, mint 
a szülői szorongás átlagos értéke (2,96).

A „Mennyire érezné nagyobb biztonságban 
gyermekét egy olyan közösségben, ahol min-
den ott dolgozó tisztában van az ételallergia 
jelentőségével, tüneteivel, felismeri a heveny 
súlyos ételallergiás reakciót, annak elkerüléséért 
tenni tud és azt el is tudja látni?” kérdésre adott 
válasz a hatfokozatú (alig >> teljes mértékben) 
Likert-skálán 5,43. 

A szülők 95%-a (79/83) támogatja, hogy a 
nevelési intézményekben elérhetők legyenek a 
sürgősségi injekciók egy arra kijelölt helyen.

MEGBESZÉLÉS

A témának különös aktualitást ad a New york-
ban két évvel ezelőtt elfogadott törvény (lásd 
a sárga keretben), ami három nagyon fontos 
dolgot mond ki a közösségbe kerülő ételaller-
giás gyermekek kapcsán. (1) Biztosítani kell a 
hozzáférést az életmentő gyógyszerhez, azaz 
minden gyermekellátó intézménynek rendel-
keznie kell epinephrin autoinjektorral. (2) Bizto-
sítani kell a képzést, azaz minden felnőttnek, aki 
ilyen intézményben dolgozik, ismernie kell az 
anaphyfilaxia tüneteit és képesnek kell lennie a 
tünetek megfelelő első ellátására. (3) Biztosítani 
kell az egyenlőséget, azaz minden gyermeknek, 
minden intézményben joga van a biztonsághoz.

A fentiek alapján Szigetváron elindítottunk 
egy allergiatudatos iskola/óvoda/bölcsőde prog-
ramot, melynek célja az, hogy minden dolgozó-
val megismertessük az allergiák jelentőségét és 
gyakoriságát, továbbá képessé tegyük őket arra, 
hogy felismerjék a súlyos allergiás kórképeket, és 
tevékenyen részt tudjanak venni azok megelő-
zésében és alap sürgősségi ellátásában. A jogi 
háttér áttekintésével egyidőben, minden intéz-
ményben szeretnénk kiképezni néhány önkén-
test, aki képes az autoinjektor használatára.

Fontos, hogy minden intézményben elérhe-
tőek legyenek az anaphylaxia és az asztmás ál-
lapotromlás kezelésére a nem egészségügyi (de 
jól kiképzett) szakemberek által is  alkalmazható 
sürgősségi gyógyszerek. 

Illés törvénye (Elijah’s Law)
A törvény az amerikai iskolákban jelenleg is érvényben lévő életmentő akció-
tervet kiterjeszti az óvodákra és a bölcsődékre2.

2019. szeptember 12-én Andrew M. Cuomo kormányzó aláírta azt a jogszabályt (S.218B/

A.6971B), amely előírja, hogy minden New York-i gyermekeket ellátó, gondozó és oktató 

intézményben az ételallergia okozta anaphylaxia megelőzésére és kezelésére vonatkozó 

akcióterv szerint kell eljárni. Az „Illés törvénye” néven hivatkozott új jogszabály a New York-i 

hároméves Elijah Silvera után kapta a nevét, aki 2017 novemberében grillezett sajtos szendvi-

cset kapott a bölcsődében, annak ellenére, hogy ismert volt a súlyos tejallergiája. Amikor Illésnél 

anaphylaxiás állapotromlás kezdődött, az anyjának nem mondták el, mit adtak neki enni, nem 

hívták a mentőket, a gyermek nem kapott epinephrint és meghalt.

„Apaként tudom, hogy nincs nagyobb félelem annál, mint hogy valami történjen a gyerme-

keddel, különösen akkor, amikor valaki más gondjaira bízod” – mondta Cuomo kormányzó. 

„Büszkén írom alá ezt az intézkedést, amely megnyugtatja a szülőket, és biztosítja azt, hogy 

a gyermekintézményekben dolgozók megfelelő képzést kapjanak a vészhelyzetekre való 

reagáláshoz és a tragédiák megelőzéséhez. Köszönetet mondok Illés családjának, akiket ki-

mondhatatlan veszteség ért, de kitartóan küzdöttek azért, hogy ez a törvény megszülessen, 

és segítsen megvédeni más gyermekeket” – tette még hozzá a kormányzó.

„Elijah Silvera mindössze három éves volt, amikor egy sajtos szendvicset etettek meg vele a 

napköziben, holott a szülők részletesen tájékoztatták az intézményt a gyermek tejtermékekkel 

szembeni súlyos allergiájáról. Megrendített, amikor a családja elmondta, hogy a gyermekük 

meghalt az étel okozta anaphylaxiás shock miatt, és megígértem, hogy csatlakozom Al Taylor 

képviselőhöz annak biztosítása érdekében, hogy ilyen eset többé ne fordulhasson elő egyetlen 

másik gyermekkel és családdal sem New Yorkban. Köszönöm Cuomo kormányzónak, hogy aláír-

ta ezt a törvényt, amely megköveteli, hogy minden gyermekintézményben legyen egy akcióterv 

az Elijahéhoz hasonló elkerülhető tragédiák megelőzésére” – mondta Brian Benjamin szenátor.

Az Egyesült Államokban minden iskolai osztályban átlagosan két gyermeknek van súlyos 

ételallergiája, és egyetlen család sem élhet rettegésben amiatt, hogy a gyermeke allergi-

ás rohamot szenved, és senki nem tudja majd kezelni. Illés törvénye javítani fogja minden 

gyermek biztonságát azáltal, hogy garantálja, hogy minden gyermekellátó és -oktató intéz-

mény rendelkezzen az anaphylaxia megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges személyzettel 

és eszközökkel. „Rendkívül hálás vagyok a kormányzónak, a kollégáimnak és különösen a 

Silvera családnak, valamint az Elijah Echo Alapítványnak, hogy segítették a törvényjavaslat 

elfogadását. Illés törvényével biztosítjuk, hogy New York-ban többé egyetlen családnak se 

kelljen elviselnie ilyen tragédiát” – mondta Al Taylor képviselő.

Az ételallergia okozta anaphylaxia kapcsán a New York-i iskolakörzetekben jelenleg is érvény-

ben van egy irányelv. Az új törvény előírja, hogy hasonló iránymutatásokat és eljárásokat kell 

követni az óvodákban, a bölcsődékben és a napközis programok során is az anaphylaxia meg-

előzésére és vészhelyzeti ellátásakor. A részletes iránymutatást New York állam egészségügyi 

hivatalának biztosa fogja kidolgozni gyermekorvosokkal és allergológusokkal konzultálva, és 

ez tartalmazni fogja a személyzet képzéseit, az expozíció kockázatának csökkentésére irányuló 

megelőző intézkedéseket és a vészhelyzet esetén elvégzendő lépéseket.

A törvény előírja, hogy olyan információs anyagokat kell kidolgozni, amelyek részletesen 

bemutatják az anaphylaxia megelőzésének és ellátásának szabályait, ezeket terjeszteni 

kell a gyermekellátó intézmények dolgozói körében és elérhetővé kell tenni az interneten 

is. Az intézményeknek tájékoztatniuk kell a szülőket arról, hogy milyen protokolljuk van az 

anaphylaxia megelőzésére és ellátására.



13AMEGA |2021. AUGUSZTUS

ALLERGOLÓGIA

A program a szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén 
Általános Iskolában 2020 őszén indult volna, de a vész-
helyzetre való tekintettel az indulást egy évvel később-
re halasztottuk. A képzés három előadásból és azt kö-
vető három kiscsoportos gyakorlati foglalkozásból áll. A 
részvétel önkéntes, az előzetes érdeklődés nagyon jó. 

A képzést megelőzi, majd zárja egy kérdőíves fel-
mérés, mely egyrészt az allergiával kapcsolatos ismere-
teket hivatott rögzíteni, másrészt az ételallergiás gyer-
mekekkel szembeni attitűd változását monitorozza.

Ha az ismeretlent ismerőssé tesszük, a tehetetlensé-
get pedig cselekvéssé tudjuk változtatni, akkor az aller-

giás gyermekek az allergia szempontjából biztonságo-
sabb iskolába járhatnak. A téma aktualitását megerő-
síti egy időközben megjelent gyakorlati útmutató is3.

IRODALOM
1. Roberts K, Meiser-Stedman R, Brightwell A, Young J. Parental anxiety and 
posttraumatic stress symptoms in pediatric food allergy. J Pediatr Psychol 
2021; 46(6): 688-697.
2. https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-elijahs-law-
requiring-child-care-providers-follow-guidelines-preventing
3. Waserman S, Cruickshank H, Hildebrand KJ, et al. Prevention and mana-
gement of allergic reactions to food in child care centers and schools: Practice 
guidelines. J Allergy Clin Immunol 2021; 147: 1561-78.

2. ábra: Milyen közösségbe jár a gyermek? 3. ábra: Milyen tüneteket vált ki a gyermeknél az ételallergén?

4. ábra: Igényel-e a gyermek szigorú diétát? 5. ábra: Hogyan tudják megoldani a közösségi étkezést?

6. ábra: Volt-e a gyermeknek étel okozta, súlyos,  
életet veszélyeztető anaphylaxiás reakciója?

7. ábra: Életet veszélyeztető anaphylaxiás reakció esetén meg-
engedné-e, hogy nem egészségügyi végzettségű személy (peda-
gógus, óvónő, dadus) sürgősségi injekciót adjon a gyermekének?
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z Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Akadémia idei kongresszusát, melynek fő témája a kuta-
tás és a betegellátás harmonizálása volt, innovatív és interaktív módon rendezték meg 2021. július 10-12. 
között több mint 8000 szakembernek az EAACI Congress & Events digitális platformon, valamint szemé-

lyes részvétellel Krakkóban. A hibrid formátum lehetővé tette a részvételt azoknak is, akik a koronavírus-járvány 
miatt nem jelenhettek meg személyesen. Az interaktív digitális platform biztosította, hogy az online résztvevők 
ugyanolyan gazdag élményben részesüljenek, mint a helyszínen tartózkodók. Minden EAACI kongresszus igazi 
szakmai feltöltődést jelent a résztvevőknek, és rengeteg új információhoz juthatnak mindazok, akik a kongresszus 
online felületén előre megtervezett programjuk szerint járják be az előadótermeket, de azok is, akik rögtönözve 
találják ki aznapi programjukat, mert akadnak igazi gyöngyszemek. Ezek közül mutatunk be néhányat .

A

ITT TALÁLKOZTAK
AZ EURÓPAI ALLERGOLÓGUSOK:

KRAKKÓ

Az anaphylaxia életet veszélyeztető állapot és az idejé-
ben beadott adrenalin-injekció alapvetően befolyásol-
ja a kórlefolyást. A háziorvosoknak fontos szerepük van 
abban, hogy a betegeik jól elsajátítsák az adrenalin-
autoinjektor helyes használatát. Egy új vizsgálatban, 
melynek eredményeit először az EAACI 2021. évi kong-
resszusán ismertették, azt elemezték, hogyan zajlik a 
háziorvosi praxisokban az anaphylaxia kockázatának 
kitett betegek gondozása és az autoinjektor használa-
tának betanítása, valamint azt is nézték, hol lehet javí-
tani a jelenlegi gyakorlaton.
A vizsgálatban 500 angol háziorvossal töltettek ki egy 
rövid online kérdőívet. A háziorvosok 31%-a nem volt 
biztos abban, hogy az érintett betegei képesek len-
nének egy akut anaphylaxiás epizód megoldására. 
Amikor a háziorvosoknak tettek fel kérdéseket a kü-
lönböző adrenalin-autoinjektorok helyes használatára 
vonatkozóan, akkor mindössze 19%-uk tudott minden 
kérdésre helyesen válaszolni. Gyakran összekeverték a 
különböző gyártók eszközeit, és a háziorvosok 22%-a 

arról számolt be, hogy a betegeik nem kapnak kiegé-
szítő oktatást akkor, ha másik típusú készüléket kap-
nak. A háziorvosok 37%-a a súlyos allergiás betegeinél 
nem kontrollálja rendszeresen, hogy a beteg tudja-e, 
mit kell tennie akut állapotromlás esetén, és 23%-uk 
nincs tisztában azzal, milyen egészségügyi szakember-
nek kellene az előbbi feladatot elvégeznie. A felmérés 
során a háziorvosok jelezték, hogy szükség lenne az 
egészségügyi dolgozók rendszeres továbbképzésére 
az anaphylaxia témaköréből, és különösen nagy szük-
ség lenne tréningre a különböző gyártóktól származó 
autoinjektorok használatára vonatkozóan.
„Az allergia ellátás során az egyik legalapvetőbb és 
döntő fontosságú teendőnk az, hogy segítsünk a há-
ziorvosoknak abban, hogy magabiztosan kezeljék az 
anaphylaxiát és biztos tudás birtokában tanítsák meg 
a betegeiknek az adrenalin-autoinjektor használatát” 
– mondta Shelley Dua, a vizsgálat vezetője. Az ered-
ményekről hamarosan közlemény formájában is be-
számolnak. A betegek biztonsága érdekében minden 

ANAPHYLAXIA ÉS AUTOINJEKTOR-BETANÍTÁS
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az első, ami kimutatta ezt az összefüggést. Az allergiás 
betegségek előfordulási gyakorisága az elmúlt 20-30 
évben jelentősen megnőtt. A genetikai kódban tör-
tént változások manifesztálódásához ennél sokszorta 
több időre lenne szükség, így nyitott a kérdés, hogy 
mi állhat az allergiás betegszám rövid idő alatt történt 
jelentős emelkedésének a hátterében. Szóba került a 
szuboptimális D-vitamin szint csecsemőkorban, válto-
zások az életmódban és/vagy a táplálkozásban, vagy a 
magasabb szélességi körön való élet egyaránt.
Kristina Rueter és munkatársai 195 magas allergia-koc-
kázatú újszülöttet randomizáltak, majd adtak ne-
kik 6 hónapos korukig per os 400 IU/nap D-vitamin 
szupplementációt vagy placebót. A kutatók azt találták, 
hogy az immunrendszer érésének kritikus korai szaka-
szában az UV-fény expozíció jobb allergia prevenciós 
eszköz, mint a D-vitamin adása. A kutatók újfajta meto-
dikai megközelítésként egyéni UV-dozimétert helyez-
tek a csecsemők ruhájára, és ezzel mérték a közvetlen 
UV-expozíciót a 290–380 nm tartományban. A D-vita-
min szinteket 3, 6, 12 és 30 hónapos korban mérték. Az 
immunfunkciókat 6 hónapos korban, az ételallergiát, 
az ekcémát és a ziháló légzést pedig 6, 12 és 30 hóna-
pos korban értékelték. Három (p < 0,01) és hat (p = 0,02) 
hónapos korban a D-vitamin szupplementált gyerme-
keknél magasabbak voltak a D-vitamin szintek, mint a 
placebót kapóknál, de nem volt eltérés a két csoport 
között az ekcéma incidenciájában.

ellátórendszerben meg kell határozni az anaphylaxiás 
betegek gondozásának és eszközbetanításának folya-
matát, és személyekre lebontva azonosítani kell, hogy 
ki a felelős az egyes lépések végrehajtásáért.

Shelley Dua: Anaphylaxis and adrenaline autoinjector training, where 
do the responsibilities lie: results from a UK general practice survey. 
EAACI 2021, Late Breaking e-PDS Session, 2021. július 12. P1223

NAPFÉNY ÉS ALLERGIA
Valóban képes megelőzni a csecsemőkori allergiás kór-
képek kialakulását az ultraibolya (UV) fény? – erre a kér-
désre keresték a választ Kristina Rueter és munkatársai. A 
perthi University of Western Australia munkacsoportja 
egy kettős-vak, placebo-kontrollált, randomizált vizs-
gálat előzetes eredményei szerint azt találta, hogy az 
élet első három hónapjában történt nagyobb UV-fény 
expozíció esetén kisebb volt a proinflammatorikus im-
munmarkerek szintje és csökkent az ekcéma inciden-
ciája. Kristina Rueter elmondta, hogy az ő vizsgálatuk 
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A KÜLTÉRI ALLERGÉN-EXPOZÍCIÓ VIZSGÁLATA

Az ember okozta környezetszennyezés egyre nagyobb veszélyt jelent az 
emberi egészségre és jólétre. Ezzel egyidőben világszerte nőttek a nem 
fertőző betegségek terhei, a krónikus betegségek az európai egészségügyi 
költségek kb. 70-80% -át teszik ki. Az emberi expozíció és az ilyen beteg-
ségek, mint például a szezonális pollenallergia és az asztma kialakulása kö-
zötti kapcsolat megértése pontos környezeti megfigyeléseket igényel. Ez 
az információ elengedhetetlen a megfelelő diagnózishoz, a tünetkezelés-
hez, a kutatáshoz, a klinikai vizsgálatokhoz, valamint az új kezelési eljárások 
fejlesztéséhez és értékeléséhez. A jelenlegi szabvány a levegőben szálló 
pollenszemcsék és gombaspórák mérésére - amelyek szezonális allergiát és 
asztmát okoznak, és az európai lakosság több mint 20%-át érintik - az 1950-
es években kifejlesztett manuális módszereket alkalmaz. Ez a technika napi 
átlagos értékeket biztosít a mérés után akár 9 napos késéssel. Napjainkban, 
amikor az okostelefon-alkalmazásokból származó valós idejű információk 
mindenütt jelen vannak, ez elmaradottnak tűnik. A legújabb technológiai 
fejlődés lehetővé teszi a pollenszemcsék és a gombaspórák automatikus 
mérését, ami azt jelenti, hogy megbízható adatok nyújthatók akár óránként, 
valós időben. Ezenkívül ezek a mérések közvetlenül bevihetők az előrejelzé-
si modellekbe, ahogyan ez az időjárás-előrejelzések esetén történik. Mind a 
valós idejű megfigyelések, mind a jobb előrejelzések jelentősen javítják az 
allergiában szenvedők, az orvosok és más végfelhasználók, például a kuta-
tók számára elérhető információk minőségét. 
Az EUMETNET AutoPollen programot 2018 -ban hozták létre annak érdeké-
ben, hogy Európa-szerte elősegítsék egy kiterjedt automatikus pollen- és 
gombaspóra-megfigyelő hálózat kifejlesztését. Ebben az innovatív prog-
ramban a teljes információs lánc fejlesztésén dolgoznak, a kezdeti méréstől 
a különböző végfelhasználói célcsoportokra szabott termékekig. A valós 
idejű információk rendelkezésre bocsátása az allergiás tünetek hatéko-
nyabb megelőzéséhez és eredményesebb kezeléséhez vezet, és szinte biz-
tosan jelentősen csökkenti az allergiával kapcsolatos közvetlen és közvetett 
egészségügyi költségeket. Ily módon a végfelhasználói igényeket kielégítő 
kontinentális mérőhálózat költségei többszörösen megtérülnek a megtaka-
rításokon keresztül. További előnyként jelentős lendületet ad a kutatások-
nak számos tudományterületen, az éghajlati tudománytól a közegészség-
ügyön át egészen a mezőgazdaságig és a környezetgazdálkodásig. 
„Egy Európa-szerte elérhető automatikus pollen- és gombaspóra-megfigye-
lő hálózat létrehozásával egyedülálló lehetőség kínálkozik forradalmasítani 
az allergiában szenvedőknek, az orvosoknak és más végfelhasználói célcso-
portoknak nyújtott információkat. Az EUMETNET AutoPollen program mun-
katársaival ennek a hálózatnak a fejlesztésén dolgozunk, és létfontosságú, 
hogy továbbra is minden érdekelt féllel együtt dolgozzunk annak érdeké-
ben, hogy a felhasználók számára a lehető legnagyobb előnyt biztosítsuk” 
– mondta Fiona Tummon, az AutoPollen program tudományos koordinátora, 
a svájci Szövetségi Meteorológiai és Klimatológiai Hivatal munkatársa.

Fiona Tummon: A new era in outdoor allergen exposure studies. EAACI 2021, e-PDS 
Session, 2021. július 10. P307

Ez az adat megegyezik a korábbi hason-
ló vizsgálatok eredményeivel. Azonban az 
ekcémás gyermekek UV-fény expozíciója 
alacsonyabb volt, mint ekcéma nélküli gyer-
mekeké (555 J/m2 vs. 998 J/m2; p = 0,023). 
Emellett inverz korrelációt találtak az össz 
UV-fény expozíció és a toll-like receptor ter-
melés között. Minél több közvetlen UV-fény 
érte a gyermeket, annál kisebb lett az esélye 
arra, hogy ekcémás legyen. A kutatók ez-
után kiterjesztették az adatelemzést, és azt 
is megnézték, hogy a direkt UV-fény expo-
zíció ekcéma csökkentő hatása fennmarad-e 
az első 2,5 életévben. Ekkor ugyanúgy azt 
látták, hogy szignifikáns különbség van, és 
azok a gyermekek, akik több UV-fényt kap-
tak, ritkábban lettek ekcémások.
Mindenesetre ezeket a hatásokat is – ugyan-
úgy, mint a felnőtt D-vitamin vizsgálatok-
ban – komplexen és kellő óvatossággal kell 
értékelni. A csecsemőkori vizsgálatokban 
meg kell találni az egyensúlyt a potenciális 
terápiás előnyök terén a D-vitamin adása, az 
UV-fény expozíció és a mellékhatások kocká-
zata között. Míg a D-vitamin pótlása csecse-
mőkorban bevett eljárás, a fokozott UV-fény 
expozíció nem az, karcinogén hatása lehet, 
bőrrákot okozhat. Éppen ezért még hosszas 
kutatómunkára lesz szükség azoknak a dózi-
soknak és arányoknak a megtalálására, me-
lyek az immunrendszert pozitívan befolyá-
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solják, de még nem ártalmasak. A D-vitamin esetén a 
toxicitáshoz extrém nagy dózisokra van szükség, ezért 
a  vizsgálatban alkalmazott 400 IU/nap adag mellett a 
gyermekek biztosan nem lettek túlkezelve még nap-
fény + D-vitamin kombináció esetén sem.

Kristina Rueter: Do vitamin D and sunlight exposure prevent from 
allergic disease development in early childhood? EAACI 2021, Late 
Breaking OAS 01, 2021. július 11.

A HöRGőTÁGÍTÓK TÚLHASZNÁLATA
A rövid hatású béta-agonisták (short-acting beta ago-
nist, SABA) túlzott használata ma már globális közegész- 
ségügyi problémának számít. Európában az asztmás 
betegek legalább egyharmada a betegség bármely 
súlyossági szintjén az indokoltnál több SABA-t használ 
– mondta Santiago Quirce, a madridi Egyetemi Kórház 
munkatársa. A túlzott használat, ami a definíció szerint 
évente három vagy több kiszerelés használatát jelenti, 
fokozza az asztma exacerbációk és a halálozás kocká-
zatát, továbbá megnöveli az egészségügyi ellátás költ-
ségeit. Az asztmás betegek túlzottan támaszkodnak 
a SABA-ra, és a kelleténél kisebb mértékben az inha-
lációs kortikoszteroidra (ICS), amit jól mutat a globális 
SABA forgalom folyamatos emelkedése. 
Quirce a SABA használatot a való élet körülményei kö-
zött az eddigi legtöbb beteg bevonásával elemző 
SABINA vizsgálat egyik társszerzője. A vizsgálatban 
több mint egymillió asztmás beteg vesz részt öt euró-
pai országból. Az eddigi eredmények szerint a SABA 
túlhasználat országonként nagyon eltérő: Olaszország-

ban 9%, Németországban 16%, Spanyolországban 29%, 
Svédországban 30%, Angliában 38%. Angliában a SABA 
túlhasználat gyakoribb volt közepesen súlyos / súlyos 
asztma esetén, mint enyhe asztma esetén (58% vs. 27%). 
Quirce utalt arra az Annals of Allergy, Asthma & Immu-
nology című folyóiratban 2012-ben megjelent vizsgá-
latra is, melyben több mint 33 000 asztmás beteg rész-
vételével meghatározták azt a SABA mennyiséget, ami-
nek az elhasználása már előre jelzi az exacerbációkat 
gyermekeknél és felnőtteknél. A 2012-es vizsgálatban 
évente két vagy több tartály SABA volt az a határ, ami 
fölött nőtt az exacerbációk kockázata. Gyermekeknél 
minden további tartály 8–14%-kal, felnőtteknél 14–
18%-kal növelte az asztma exacerbáció kockázatát.
A betegek számos ok miatt, a fokozott exacerbáció 
kockázat ellenére is túlságosan bíznak a SABA tartal-
mú gyógyszerbelégzőkben, melyek már több mint 50 
éve használatban vannak. A betegek és az egészség-
ügyi dolgozók körében egyaránt nehéz tudatosítani a 
SABA túlhasználat veszélyeit, részben azért, mert ezek 
a gyógyszerbelégzők gyors állapotjavulást hoznak, 
könnyen használhatók és olcsók. Bár a Global Initiative 
for Asthma (GINA) guideline 2019-ben megjelent vál-
tozata serdülőkorban és felnőttkorban már nem ajánlja 
a SABA önálló használatát az asztma kezelésére, a SABA 
túlhasználat továbbra is az asztma kezelésének egyik 
legnagyobb problémája. „Szükség van a SABA túlzott 
használatának jobb megértésére, arra, hogy a szakor-
vosok és a háziorvosok teljesen tisztában legyenek a 
problémával, és eközben a betegekkel való kommuni-
káció is fontos” – hangsúlyozta Quirce.
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A túlzott SABA használat megértése ma még kifeje-
zetten hiányos. Egy az NPJ Primary Care Respiratory 
Medicine című folyóiratban nemrég megjelent vizsgá-
latban a kutatók asztmás betegeket kezelő kórházi or-
vosokat és háziorvosokat kérdeztek meg arról, hogyan 
definiálják az elfogadható SABA használatot, illetve 
milyennek gondolják a SABA használatot. Az orvosok 
az „elfogadható SABA használat” definícióját 0,5 SABA 
inhalátor (100 adag évente) és 12 SABA inhalátor (2400 
dózis/év) között határozták meg. Quirce javasolja, hogy 
a gyógyszertárban a gyógyszer kiadásakor figyelmez-
tessék a beteget a túlzott használatra, és a felhőszoft-
verben a neve mellett „vörös zászló” jelenjen meg.
A felhasználási korlátozások országonként nagyon el-
térőek. Olaszországban például recept nélkül is elérhe-

tő a SABA, mert sürgősségi gyógyszernek számít. Ha 
valaki berohan a gyógyszertárba, és kéri, akkor azon-
nal kiadják neki, ezért a „vörös zászlókat” gyógyszer-
tári szinten kell bevezetni. Gyanítható, hogy a SABA-
függés hasonló az Egyesült Államokban és Európában. 
Valószínű, hogy a végső döntést a beteg hozza meg 
a SABA használatáról a gyors megkönnyebbülés és az 
alacsony költség alapján. Fontos lenne, hogy a gyógy-
szerkiváltás szoros monitorozásával, a SABA/ICS kivál-
tási arány figyelésével azonosítsuk a SABA túlhasználó 
betegeket. 

Santiago Quirce: Landscape of Short-Acting Beta Agonists (SABA) over-
use in Europe. EAACI 2021, PL 01 New frontiers in asthma, 2021. július 10.

Dr. Rónai Zoltán
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inden MAKIT tag nagyon várta már a sze-
mélyes találkozás lehetőségét. Mint arra 
valamennyien nagyon jól emlékszünk, 

2020-ban csak online tudtuk megrendezni az éves kon-
ferenciánkat. Igaz ugyan, hogy ennek sok követője volt 
az interneten és a tudományos program színvonala is 
kiemelkedőnek bizonyult, de a szociális programok 
(kényszerű) hiánya, a kötetlen „fecsegések” lehetetlen-
sége mégiscsak mássá tették azt az összejövetelt. Idén, 
2021. június 24-26. között ismét a már megszokott és 
megszeretett helyszínen, Kecskeméten a Four Points 
by Sheraton hotelben rendezhettük meg a Magyar 
Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 49. 
kongresszusát. Az örvendetesen sok bejelentett elő-
adás mellett a szponzoraink által támogatott szimpózi-
umok is kifejezetten érdekesek, informatívak és magas 
színvonalúak voltak. A következőkben megkísérlem az 
elhangzottak sorrendjében áttekinteni az előadásokat.

A csütörtök délutáni program a légúti szekcióval 
kezdődött. Tamási Lilla (Semmelweis Egyetem, Pulmo-
nológiai Klinika) 30 perces referátumban ismertette az 
asztma kezelésére vonatkozó legújabb javaslatokat, 
beleértve azt is, hogy a kombinált (szteroid + hosszú 
hatású hörgőtágító) inhalációs kezelés nemcsak meg-
előzésre, hanem tüneti kezelésre is alkalmazható, sőt, 
kifejezetten javasolt is.

Ezt követően Bella Zsolt és Kiricsi Ágnes (SZTE Fül-
orr-gégészeti Klinika) egy-egy előadásban a polippal 
is járó idült orrmelléküreg-gyulladások (CRSwNP) ke-
zelése kapcsán kiemelték, hogy ezek minden esetben 
1-es vagy 2-es típusú gyulladások. A kóreredet tisztá-
zása fontos, mert a 2-es típusú gyulladás jelenléte in-
dokolja a biológiai terápiák bevezetését. A diffúz 2-es 
endotípusba sorolható, recidiváló CRSwNP kezelésére 
elérhető rekombináns, humán monoklonális antitest-
terápia alkalmazhatóságának feltételeit az Egészség-
ügyi Szakmai Kollégium Fül-orr-gégészeti tagozatának 

szakmai kollégiuma egy idén megjelent állásfogla-
lásban jól definiálja. A nemzetközi szakmai ajánlással 
egybehangzóan azokban esetekben alkalmazható bio-
lógiai terápia, amikor a maximális gyógyszeres és mű-
téti kezelés ellenére a beteg életminősége tartósan és 
nagy mértékben romlott.

Tóth László (Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 
Fül-orr-gégészeti Klinika) egy új vizsgálómódszert, az 
endoszkópos narrow band imaging (NBI) technikát 
mutatta be allergiás náthában és polippal is járó idült 
orrmelléküreg-gyulladásban szenvedő betegein. Az 
eljárás lényege, hogy a kibocsátott fény spektrumát 
szűkítik 415–540 nm-re, a vörös fénykomponenst kiik-
tatják, és az így szűrt fényt a vér hemoglobinja jobban 
abszorbeálja, mint a környező szövetek. A nyálkahár-
tya kapillárisai kontrasztosabban, zöldesfekete szín-
ben jelennek meg, maga a nyálkahártya rózsaszínes 
marad, a felszíni struktúrák részletgazdagabbak lesz-
nek. Vizsgálataik során intervasculáris transzparenciát, 
intraepitheliális papilláris hurkokat, az erek fokozott 
mértékű oszlási tendenciáját, dilatáltságát és kanyaru-
latosságát észlelték az orrpolipokon és az idült orrmel-
léküreg-gyulladásban szenvedő betegek orrnyálka-
hártyáján. Az orrnyálkahártya idült gyulladása esetén 
barna pontozottság volt jellemző.

Ezt követően Endre László (Vasútegészségügyi 
Központ, Budapest) az asztma és az egyéb allergiás 
betegségek kezelésének egy, az eddigiektől teljesen 
eltérő, új kezelési lehetőségére hívta fel a figyelmet, 
amikor a terápiás célpont az IL-33/ST2 rendszer lehet. 
Ehhez tudnunk kell, hogy az IL-33 az IL-1 interleukin 
család 2005-ben, tizenegyedikként felfedezett tag-
ja. Receptora egy heterodimer, melynek egyik része 
az 1989-ben felfedezett ST2, másik az IL-1 receptor 
accessory protein. Maga az IL-33 a sejtmagban van 
és szövetsérülés hatására szabadul fel. A hörgőben 
lévő epitheliális, endotheliális és simaizomsejteken, 

Beszámoló a MAKIT 49. kongresszusáról
Dr. Endre László 
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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fibroblastokon és a simaizomkötegek között lévő mas-
tocytákon is kimutatható. Az IL-33/ST2 kapcsolódás a 
Th2-es lymphocytákban, mastocytákban és basophil 
leukocytákban IL-4, IL-5 és IL-13 termelést indít be, ami 
eosinophiliát, IgE szint növekedést és az allergiás be-
tegségekre jellemző szövettani elváltozásokat vált ki. 
Asztma esetén az allergén vagy vírus által károsított 
endotheliális és epitheliális sejtekből IL-33 szabadul fel, 
ez „riasztja” az immunrendszert (ezért „alarmin”-nak is 
nevezik), elősegíti az IL-5-öt és IL-13-at termelő Th2-es 
sejtek differenciálódását. Az IL-33/ST2 rendszer „szét-
robbantása” az experimentálisan létrehozott asztma és 
anaphylaxiás shock súlyosságát jelentősen mérsékelte. 
Egereken az ST2 receptor blokkolásával a Th2-es lég-
úti gyulladás gátlását érték el. Mindezek alapján joggal 
feltételezhető, hogy az IL-33/ST2 rendszer egy új terá-
piás célpont lehet az allergiás betegségek kezelésére.

A szekciót két epidemiológiai előadás zárta. Sultész 
Mónika és mtsai. (Heim Pál Gyermekkórház, Fül- orr- 
gége Osztály) 2019 szeptemberében 6869 kérdőívet 
osztottak ki nyolc budapesti kerület 21 általános is-
kolájában 6–12 éves gyermekek szüleinek. A szerzők 
munkájukhoz az ISAAC (International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood) I. fázisának magyar nyelv-
re fordított kérdőívét használták fel, amelyet saját ta-
pasztalataikon alapuló kérdésekkel egészítettek ki. 
3836 kérdőív érkezett vissza értékelhető formában 
(1857 fiú, 1 979 lány). A válaszadók 29,3%-a (n=1043) 
feltételezett, 9,7%-a (n=373) orvos által diagnosztizált 
allergiás náthásnak bizonyult. Az összes allergiás nát-
hás a vizsgált csoportban 36,2% (n=1289). A feltétele-
zett allergiás rhinoconjunctivitis prevalenciája 16,2% 
(n=577). Az orvos által diagnosztizált atópiás betegsé-
gek – asztma (p<0,0001), ételallergia (p<0,0001) és az 
ekcéma (p<0,0001) – szignifikánsan növelték az aller-
giás nátha kialakulásának kockázatát. Az allergiás nát-
hás és az egészséges gyermekek válaszait összehason-
lítva az előbbi csoportban szignifikánsan gyakoribb 
a közeli családtagok atópiás betegsége, a rendszeres 
lázzal járó felső légúti hurut, a rendszeres arcüreggyul-
ladás, az antibiotikum és paracetamol szedés egyéves 
korig, penészes felület a hálószobában és a családta-
gok dohányzása a gyermek egyéves koráig. A szerzők 
megállapítják, hogy a gyermekkori allergiás nátha 
prevalenciája fővárosunkban emelkedni látszik, sőt, 
magasabb a környező országokban mért értékeknél is.

Molnár Dávid és mtsai. (több budapesti munkahely-
ről) kérdőívvel igyekeztek felmérni a 6–12 éves, buda-
pesti iskolás gyermekek körében (37,4% leány, 62,6% 
fiú) az asztma gyakoriságát és annak rizikótényezőit. Az 
összegyűjtött űrlapok közül összesen 3836 volt alkal-
mas a feldolgozásra. Az asztma kumulatív prevalenciája 
12,6% volt. A lakóhelyhez közel elhelyezkedő légszeny-
nyező gyárak, nagy tehergépkocsi-forgalmat lebonyo-
lító utak és gazos területek (OR: 1,3319, 1,2883, 1,3939) 
növelték az asztma kockázatát, míg az agglomeráci-
óban található lakóhely (OR: 0,6390) kisebb esélyhá-
nyadossal bírt. A lakáson belüli dohányzás, a penészes 
falfelület és a kutyatartás (OR: 1,6509, 2,1282, 1,4362) 
szerepe kockázati tényezőként igazolódott, míg a há-
lószobában tartott cserepes virág és rágcsáló jelenlé-
te csökkentette az asztma előfordulását (OR: 0,7884, 
0,7231). Az asztmások étrendjében nagyobb arányban 
szerepeltek a gyorséttermi ételek, az adalékanyago-
kat tartalmazó üdítőitalok, valamint a margarin (OR: 
1,7488, 1,2669, 1,3549). A rendszeres sporttevékenység 
és a gabonafélék gyakori fogyasztása csökkentette az 
asztma kockázatát (OR: 0,6883, 0,5403).

A szünetet követő immundeficiencia szekcióban 
elhangzott előadások közös tanulsága az volt, hogy a 
napjainkra megismert több száz immundefektus már 
DNS-szinten meghatározható és kezelésük ennek alap-
ján sok esetben lehetséges. Erre Kriván Gergely és mtsai. 
(Szent László Kórház, Budapest) három gyakorlati pél-
dát mutattak be saját betegeik közül. A CTLA-4 haplo-
insufficiencia kimutatása lehetővé tette egy CTLA-4-
IgGFc receptor fúziós protein, az abatacept alkalma-
zását a közönséges változó immunhiányban (CVID) 
szenvedő betegük esetében. A kezelésnek köszönhe-
tően a beteg autoimmun manifesztációi gyógyultak. 
A glükóz-6-foszfatáz katalitikus alegység3 (G6PC3) de-
fektus miatt kialakult 4-es típusú súlyos congenitalis 
neutropeniában a beteg abszolút neutrophil száma a 
másodnaponta adott szubkután granulocyta-kolónia 
stimuláló faktor (G-CSF) injekciókkal normalizálható. A 
2-es típusú diabetesben orálisan alkalmazott glükóz-
csökkentő SGLT2 inhibitor, az empagliflozin sikeresnek 
bizonyult a neutropenia megszüntetésében és a neut-
rophil funkció helyreállításában, így a fájdalmas és költ-
séges injekciós kezelés elhagyhatóvá vált. Végül egy 
súlyos granuloma-képződéssel, autoimmun manifesztá-
ciókkal járó CVID-ben szenvedő betegüknél egy fontos 
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jelátviteli molekula, a spleen tyrosine kinase (SyK) funk-
ciónyerő mutációját találták. Egy kis molekulájú tirozin-
kináz gátló, a fostamatinib törzskönyvezett gyógyszer 
terápia-rezisztens immunthrombocytopeniában (ITP), 
így alkalmazható volt a betegüknél.

Blazsó Péter (SZTE Gyermekgyógyászati Klinika) és 
az Egyesült Államok különböző intézeteiben dolgozó 
(egyébként magyar) mtsai. azt vizsgálták, hogyan ala-
kul ki az autoellenanyag termelés egy speciális autoim-
mun betegségben, melyet pRD-nek rövidítenek és jel-
lemzője a hypomorf RAG1/2 (recombination activating 
gene) mutáns megjelenése. Az öt pRD betegből és hét 
egészséges kontrollból álló vizsgálatsorozatban a be-
tegeknél nagyobb gyakorisággal találtak polireaktív 
klónokat, mint az egészségesekben. Az egészségesek 
érett, naiv sejtjeiből klónozott polireaktív antitestek 
IgH szekvenciái és ezek leszármazottai nem voltak je-
len, ezzel szemben a pRD betegeknél a klónozott IgH 
szekvenciák 28,8%-át vagy leszármazottaikat meg-
találták a B-sejt érés későbbi fázisainak megfelelő 
effektor kompartmentekben is. Eredményeikből kiol-
vasható, hogy a pRD betegekben a poli- és autoreaktív 
B-sejt klónok fennmaradnak, elterjednek és diver-
zifikálódnak. Az effektor (memória- és plazmasejt) 
kompartmentekben is megjelenő polireaktív klónok 
végül fenntarthatják a pRD betegekben megfigyelhe-
tő humorális autoimmun választ.

Goda Vera és mtsai. (Szent László Kórház, Budapest) 
egy kevésbé ismert tünetegyüttes, az aktivált PI3 kináz 
delta szindróma (molekuláris szintű) diagnosztikáját és 
kezelését mutatták be két gyermek betegük kapcsán. 
Ma már jelentős előny, hogy célirányos kezelésként le-
hetővé vált a szelektív PI3Kδ inhibitorok alkalmazása, 
míg korábban e betegek csak nem specifikus terápiá-
ban részesültek.

A szekciót záró utolsó előadást ismét Blazsó Péter 
(SZTE Gyermekgyógyászati Klinika) és a Szegedi Bioló-
giai Kutatóközpont hat munkatársa tartotta. In vitro kí-
sérletükben abból indultak ki, hogy az X-kromoszómá-
hoz kötött súlyos, kombinált immundefektus (X-SCID) 
egy ritka, veleszületett betegség, melynek a hátteré-
ben az interleukin-2 gamma alegységének (IL2RG) hi-
bája áll, és a kezelése csontvelői őssejtekkel kísérelhető 
meg. Jelen előadás szerzői (a világon elsőként) a hu-
mán IL2RG alegységet stabilan termelő mesterséges 
kromoszómát hoztak létre (IL2RG-ACE) egy kínai hör-

csög ovárium (CHO) sejtvonalban már rendelkezésre 
álló feltölthető kromoszómára (ACE) alapozva. Az így 
elkészült IL2RG-ACE kromoszóma vektort R1 egér emb-
rionális őssejtekbe (mouse embryonic stem cell, mESC) 
ültették át. A hordozó mESC sejtvonalakban az IL2RG-
ACE számfeletti kromoszómát stabilnak és önállóan 
replikálódónak találták. A hordozó mESC sejtcsoportok 
embriótestekké történő sikeres differenciáltatása so-
rán az IL2RG termelés is mindvégig változatlan maradt. 
Végezetül megállapítják, hogy létrehoztak egy meg-
bízható, számfeletti kromoszómaként autonóm mó-
don replikálódó, konstitutív humán IL2RG expressziót 
biztosító alternatív vektort, amellyel remélhetően je-
lentősen csökkenthetők, vagy akár kiküszöbölhetők 
az eddig használt vektoroknál vagy genom módosító 
eljárásoknál fennálló genotoxikus kockázatok.

Ezt a magas színvonalú szekciót két immunglobulin 
kezeléssel foglalkozó (CSL Behring által szponzorált) 
előadás (Blazsó Péter és Kriván Gergely) követte. Mielőtt 
a délután utolsó szekcióját elkezdtük volna, még egy 
szponzorált előadás sorozatra (AstraZeneca) került sor 
(Novák Zoltán, Zsoldos Gábor, Csoma Zsuzsanna), mely-
ben az asztma kezelésének új lehetőségeiről esett szó.

A bőrgyógyászati szekciót Németh Dominik és mtsai. 
(Semmelweis Egyetem, Bőrgyógyászati Klinika) előadá-
sa nyitotta meg, melyben a 2007 és 2020 között elvég-
zett több száz epicutan teszt során korai reakciót muta-
tó betegek klinikai jellegzetességeit foglalták össze.

Sawhney Irina, Gáspár Krisztián és Szegedi Andrea 
(Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Bőrgyógyászati 
Klinika) nagy gyakorlati jelentőségű vizsgálatot végez-
nek. A Covid-19 megelőzésének leghatékonyabb mód-
ja a védőoltás, aminek több fajtája is elérhető, köztük 
a Pfizer és a Moderna terméke. Mindkettőre jellemző, 
hogy – amellett, hogy több mint 95%-ban hatéko-
nyak – polietilén-glikolt (PEG) is tartalmaznak, ami na-
gyon ritkán ugyan, de allergiát is okozhat. A jelenlegi 
pandémiás körülmények között megnövekedett igé-
nyek kielégítésére, a nemzetközi irodalom ajánlásait 
figyelembe véve, a debreceni Bőrgyógyászati Klinikán 
kivizsgálási algoritmust alakítottak ki és használnak 
rendszeresen a lehetséges PEG-allergiás betegek diag-
nosztizálása céljából.

Nagy Gabriella és mtsai. (Miskolci Semmelweis Kór-
ház és Egyetemi Oktatókórház, Bőrgyógyászati Osztály) 
egy 44 éves férfi esetét mutatták be, akinek 2018 szept-
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emberében szemétválogatás közben tű szúrta meg 
bal kezének IV. ujját, és ezt követően septicus necrosis 
alakult ki, ami miatt az alapperc fejecs magasságában 
ablatio történt. Szövettani vizsgálat gangraena siccát 
véleményezett. Ezt követően a bőrnecrosis fokozódott 
és sajnálatos módon minden antibakteriális, vazoaktív 
és immunszuppresszív terápiás erőfeszítés ellenére a 
beteg a bal kezét elveszítette.

Kinyó Ágnes és mtsai. (Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika) egy új meg-
figyelésről számoltak be. Eddig is ismert volt, hogy 
az anti-Saccharomyces cerevisiae antitestek (ASCA) 
megjelenése a Crohn-betegség specifikus és szenzitív 
biomarkere. Az viszont új ismeret, hogy ezek az anti-
testek hydradenitis suppurativában (HS) is kimutatha-
tóak. A szerzők 2018 októbere és 2020 decembere kö-
zött 46 HS beteget (27 férfit és 19 nőt; átlagéletkoruk 
41,0 év) és 24 egészséges kontrollt (9 férfit és 15 nőt; 
átlagéletkoruk 42,8 év) vizsgáltak. Gyulladásos bélbe-
tegség egy HS beteg esetében volt ismert. Eredmé-
nyeik alapján elmondható, hogy az ASCA IgG és/vagy 
IgA antitestek szignifikánsan magasabb arányban vol-
tak jelen a HS-ben szenvedőkön, mint az egészséges 
kontrollokban (56,5 vs. 29,1%; p=0,043). Az ASCA po-
zitivitás pozitív korrelációt mutatott a HS súlyosságá-
val. A betegség szignifikánsan korábban kezdődött az 
ASCA pozitív HS esetekben (27,1 vs. 33,1 év; p=0,046). 
Eredményeik alapján kijelenthető, hogy az ASCA an-
titestek szignifikánsan emelkedett szintet mutatnak 
HS betegekben a normál egészséges populációhoz 
képest, és a jelenlétük pozitív korrelációt mutat a be-
tegség súlyosságával.

Nagy Géza Róbert, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Kemény 
Lajos (SZTE, Bőrgyógyászati Klinika) a napjainkban 
különösen időszerű és sokakat érintő betegség, a 
Covid-19 kapcsán kialakuló bőrtüneteket ismertették. 
Ezeknek két fajtáját különítették el: (1) a Covid-19-re 
nem specifikus, azaz egyéb virális infekciókban is elő-
forduló, vagy a Covid-19 kezelése kapcsán alkalmazott 
készítményekre adott adverz gyógyszerreakciók bőr-
tüneteit; és (2) a Covid-19-cel szoros asszociációt mu-
tató bőrtüneteket. Saját betegeik és a világirodalom 
szakcikkei alapján megállapították, hogy a vírusinfek-
cióval jelenleg a legerősebb asszociációt a vascularis 
laesiok esetében láthatjuk, melyek egyben korrelációt 
is mutatnak a Covid-19 súlyosságával.

Bár a második napi program – az előző esti, kelle-
mesen hosszúra nyúlt vacsora után – szokatlanul ko-
rán, reggel 8-kor kezdődött, a téma érdekessége miatt 
csaknem teltházat láthattunk. Ebben nyilván annak is 
szerepe volt, hogy az előadásokat prezentáló HANO 
munkacsoport a MAKIT „zászlóshajója”, a nemzetközi-
leg legismertebb, legelismertebb és legtöbbet publi-
káló büszkeségünk. A munkacsoportot vezető Farkas 
Henriette (Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és 
Hematológiai Klinika, Országos Angioödéma Központ) 
valamennyiünk számára érthetővé tette a „bradikinin 
vihar” kialakulását Covid fertőzésben. Alapvető felis-
merés volt, hogy a 2-es típusú angiotenzin-konvertáló 
enzim (ACE2) a receptora a Covid–19-et kiváltó koro-
navírusnak. A vírus ezt használva lép be a sejtbe, ahol 
replikálódik, majd olyan sejteket is nagyszámú ACE2 
receptor termelésére bír, amelyekben normálisan 
ezekből csak kevés van, így ezek a sejtek érzékeny-
nyé válnak az újabb vírusfertőzésre. Covid-19-ben az 
ACE2 csökkent elérhetősége miatt a renin-angiotenzin 
rendszer aktiválódik, az angiotenzin II kapcsolódik az 
angiotenzin 1 receptorhoz, ennek következtében nő 
a pulmonális permeabilitás és ödéma alakul ki, továb-
bá neutrophil sejtek szaporodnak fel a szövetben és 
gyulladásos reakció jön létre. A Covid-19-ben szenve-
dő betegek sejtjeiben megnő a renin, az angiotenzin, a 
kallikrein, valamint az angiotenzin és a bradikinin recep-
tor termelődés, illetve a hialuronsav szintéziséért fele-
lős gének expressziója és csökken a bradikinint lebontó 
ACE szint. A kallikrein-kinin kaszkád túlműködés követ-
keztében nagy mennyiségben képződik bradikinin és 
úgynevezett „bradikinin vihar” söpör végig a szerve-
zeten. Herediter angioödémában (HANO) ugyancsak 
a bradikinin felelős a klinikai tünetek kialakulásáért. A 
HANO kezelésére alkalmazott gyógyszerek úgy tűnik, 
hogy alkalmasak lesznek a bradikinin vihar csendesíté-
sére is. Ezekkel a gyógyszerekkel a klinikai vizsgálatok 
Covid-19-ben már elkezdődtek. Ezután Farkas Henriette 
munkatársainak az előadásait hallgathattuk.

Balla Zsuzsanna és mtsai. a C1-inhibitor hiány követ-
keztében kialakuló felső légúti ödémákról számoltak 
be. Mind az örökletes (C1-INH-HAE), mind a szerzett 
C1-inhibitor hiányban (C1-INH-AAE) szenvedő bete-
geknél a felső légúti ödéma (upper airway edema; UAE) 
akár az első tünete is lehet a betegségnek. Felméré-
sükben a központjukban 1990–2020 között gondozott 
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197 C1-INH-HAE és 20 C1-INH-AAE beteg kórtörténetét 
retrospektíven dolgozták fel. Megfigyeléseiket össze-
foglalva megállapították, hogy az UAE a C1-INH-HAE-s 
és AAE-s betegeknél eltérő mintázatot mutat. A C1-
INH-HAE betegek esetében az első UAE megjelenése 
után a diagnózis felállítása jóval több időt vett igény-
be. Az előbbi csoportban az UAE ritkább, de a halálos 
kimenetel gyakoribb, a diagnosztizálatlan HAE-s be-
tegek felmenőinek vezető haláloka. A korai diagnózis 
megállapítása alapvető fontosságú, mert ezt követően 
a beteg számára biztosítani lehet a megfelelő gyógy-
szeres kezelést, ami jelentősen csökkenti a halálos ki-
menetelű UAE-k előfordulását, illetve a szabad légút 
biztosításának sebészi megoldását.

Andrási Noémi és mtsai. a HANO-ban szenvedő gyer-
mekek gondozását mutatták be. Retrospektíven ele-
mezték a 2001–2020 között diagnosztizált 48 C1-INH-
HAE-s gyermek klinikai és laboratóriumi adatait. Az 
első tünet átlagosan 8 éves korban (min. 0,5 –max. 18 
év) jelent meg. A családszűrés keretein belül diagnosz-
tizált gyermekek közül csak 4/35 tapasztalt tüneteket a 
diagnózis idején vagy azt megelőzően. 13/48 esetben a 
kivizsgálásra angioödémás tünetek miatt került sor. Ta-
pasztalataikat összefoglalva, megállapítják, hogy a C1-
INH-HAE korai felismerése alapvető fontosságú a beteg 
további sorsát illetően. A C1-INH-HAE-s gyermekek nagy 
többségét családszűrés keretein belül diagnosztizálták, 
65%-ukat még a klinikai tünetek megjelenése előtt. Ez 
lehetőséget adott arra, hogy a betegeket mielőbb ellás-
sák az ödémás roham (melynek megjelenése előre nem 
jósolható meg) kezelésére alkalmas megfelelő gyógy-
szerrel. Eredményeik felhívják a figyelmet a DNS-vizs-
gálat fontosságára azokban az esetekben, amikor a csa-
ládi anamnézis pozitív és a mutáció ismert, azonban a 
komplement vizsgálat nem ad egyértelmű diagnózist. A 
komplement vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnik, 
a C1-INH antigenikus koncentráció további csökkenése 
kapcsolatban állhat a tünetek várható megjelenésével.

Szabó Edina és mtsai. a C1-inhibitort kódoló gén 
(SERPING1) jelentőségéről és sokszínűségéről beszél-
tek. E génnek több mint 500 féle mutációját írták le, 
amelyek csökkent fehérjeszintézishez (C1-INH-HAE I) 
vagy megváltozott működéshez (C1-INH-HAE II) vezet-
hetnek. A komplement mérések alapján C1-INH-HAE 
I-es vagy II-es típusával diagnosztizált betegeket folya-
matosan nyomon követték az Országos Angioödéma 

Központban, és mintáikból elvégezték a SERPING1 gén 
analízisét a mutációk kimutatása céljából. Összesen 188 
C1-INH-HAE beteget azonosítottak 67 családból. Közü-
lük 63 családban az alábbi 47 mutációt találták: 1 indel, 
4 nagy deléció, 10 kis deléció, 3 duplikáció, 22 misszensz 
mutáció és 7 intron variáció. Az azonosított SERPING1 
mutációk közül a c.596 A>C szubsztitúció (amely y199S 
aminosav cserével jár) egy új, ritka variáció. Négy csa-
lád esetében nem találtak patogén variációt a hagyo-
mányos módszerekkel, de egy családban célzott NGS 
panel segítségével feltártak egy mély, intron variációt a 
SERPING1 génben (c.1029+384 A>G), melyet korábban 
feltehetően patogénnek írtak le.

E szekció utolsó előadását Pólai Zsófia és mtsai. 
tartották. Egy rendkívül ritka betegségben, szerzett 
C1-inhibitor hiányban szenvedő betegük kórlefolyását 
ismertették. Betegüknél 16 évvel ezelőtt – 59 éves ko-
rában – felső légúti ödéma alakult ki, ami nem reagált 
antihisztamin és szteroid kezelésre, a légúti elzáródás 
veszélye miatt sürgős tracheotomiára került sor. Ezt 
követően irányították az Angioödéma Központba, ahol 
igazolták a C1-INH-AAE-t. A beteg évente kétszer jelent-
kezik ellenőrző vizsgálatra, amelynek során a klinikai 
tünetek és az alkalmazott kezelések rögzítése mellett 
komplement vizsgálatot is végeznek. Egy évvel azután, 
hogy a C1-INH-AAE-t diagnosztizálták, alapbetegséget 
keresve myeloma multiplexre derült fény, amely miatt 
kemoterápiás kezelésben és őssejt-transzplantációban 
részesült, melyet hosszú ideig tartó remisszió követett. 
Tíz évvel az őssejt-transzplantációt követően, a kiújuló 
angioödémás rohamok miatt megelőzésként rituximab 
kezelés sorozatot kapott, ami után a komplement érté-
kei újra normalizálódtak, angioödémás rohamai meg-
szűntek. Jelenleg 5 éve tünetmentes.

E rendkívül „tömény” előadás-sorozat után, mintegy 
lazításként, két szponzorált szekció következett. Az el-
sőt a Berlin-Chemie szervezte az álmosító hatással egy-
általán nem rendelkező antihisztaminokról, két kitűnő, 
élvezetes stílusú előadóval (Novák Zoltán és Rónai Zol-
tán). A második ilyen szekciót a Chiesi támogatta és egy 
megunhatatlan, örökösen aktuális témáról, az asztma 
kezelésének új lehetőségeiről szólt. Előadói a szakterü-
let jó ismerői, Tóth Zsuzsanna és Bíró Margit voltak.

Egy felfrissülést lehetővé tevő kávészünet után kö-
vetkezett napjaink legaktuálisabb témája, a Covid-19 
előadásainak első sorozata.
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Szekanecz Zoltán (Debreceni Egyetem, Reumatológi-
ai Tanszék) az autoimmun eredetű reumatológiai bete-
gek ellátása során szerzett tapasztalatait és a nemzetközi 
szakirodalom ezirányú adatait ismertette. Megemlítette, 
hogy számos, eredetileg reumatológiai indikációval ki-
fejlesztett gyógyszert alkalmaznak a Covid-19 terápiája 
során (repurposing).

Kiss Emese Virág és mtsai. beszámoltak arról, hogy a 
koronavírus provokálja az autoantitestek megjelené-
sét. Mind a nem kontrollált immunpatológiai állapotok, 
mind pedig a kezelésükre alkalmazott gyógyszerek fo-
kozzák a fertőzések iránti fogékonyságot. Jelen mun-
kában célul tűzték ki, hogy biológiai terápiával kezelt 
betegek körében prospektíven regisztrálják a Covid-19 
jelentkezését, továbbá annak és az alapbetegségnek 
az alakulását. A vizsgálatba 197 biológiai terápiával ke-
zelt beteget vontak be a járvány okozta veszélyhelyzet 
bejelentése, 2020. március 16. óta. Közülük 8 esetben 
(4%) igazolódott PCR teszttel megerősített Covid19. A 
két nő és hat férfi életkora 38 és 76 év közötti. Két ki-
vétellel minden beteg kapott szisztémás vagy lokális 
szteroidot. Valamennyien részesültek konvencionális 
báziskezelésben, melyek között metotrexát, ciklosporin, 
leflunomid és sulfasalazin szerepelnek. A biológikumok 
között 5 adalimumab, 1-1 infliximab és etanercept, 3 
tocilizumab és 1 rituximab kezelés volt. A Covid-19 há-
rom betegnél enyhe formában, hospitalizációs igény 
nélkül zajlott le. Öt esetben Covid-pneumonia alakult ki. 
Négyen igényeltek oxigén-szupportációt és egy beteg 
szorult invazív, gépi lélegeztetésre, három beteg kapott 
remdesivirt. Egyedül a legidősebb beteget (egy 77 éves 
férfit) veszítették el. A biológiai terápiával kezelt betege-
ik 4%-ánál alakult ki Covid-19. Mindegyiknek több társ-
betegsége volt, illetve többszörös betegséglefolyást 
módosító reumaellenes kezelést és szteroid kezelést 
kaptak a biológiai terápia mellett. A terápia felfüggesz-
tése csaknem minden esetben relapszushoz vezetett.

Pintér Erzsébet és mtsai. (Synlab Hungary, Budapest) 
azt vizsgálták, hogy a diamino-oxidáz (DAO) enzim szé-
rum koncentrációja és a koronavírus-fertőzés között 
van-e valamilyen összefüggés. Ehhez tudnunk kell, hogy 
DAO hiányban magas a szérumban keringő hisztamin 
szintje. 27 koronavírus-fertőzésen átesett (1. csoport), 
20 nem koronavírus-fertőzött és vakcinát sem kapott (2. 
csoport), valamint 19 Pfizer és Moderna vakcinált nem 
koronavírus-fertőzött páciens (3. csoport) DAO szintje-

it hasonlították össze. A DAO átlagérték az 1. csoport-
ban 11,51 ± 7,11U/ml, a 2. csoportban 15,77 ± 8,52 U/ml, 
a 3. csoportban pedig 12,35 ± 8,49 U/ml volt. A kontroll 
csoportként használt 2. csoport és a koronavírus-fertő-
zött páciensek között szignifikáns különbség volt a DAO 
koncentrációban (p=0,013). A koronavírus-fertőzött és 
oltott páciensek között nem volt szignifikáns különbség 
(p=0,2652). A koronavírus-fertőzésen átesett páciensek 
DAO szintje szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az ol-
tottaké. A nem fertőzött és nem oltott páciensek értéke 
volt a legmagasabb. Az oltott páciensek közül a hisz-
tamin intoleránsak a 2. oltást rosszabbul viselték, mint 
akiknek a DAO szintje a referenciatartományban volt.

A szekciót követő (Viatris által támogatott) előadás-
ban Kraxner Helga, Novák Zoltán és Hirschberg Andor 
egy új eszközt (mHealth és MASK-Air) mutattak be. 

A délután első felében folytatódott a koronavírus-
szekció. Az első előadásban Kovács Nóra Kata és mtsai. 
(SZTE Bőrgyógyászati Klinika) a védőoltások után rit-
kán kialakuló kiütésekről számoltak be. Célkitűzésük a 
Covid-19 vakcinák okozta adverz bőrtünetek áttekin-
tése, valamint az mRNS vakcina felvétele után kiterjedt 
bőrtünetek miatt kezelt két betegük esetének ismer-
tetése volt. A vakcinák beadását követően az irodalom 
anaphylaxiáról és nem anaphylaxiás allergiás bőrreak-
ciókról egyaránt beszámol. A Covid-19 vakcinák eseté-
ben a polietilén-glikol és a poliszorbát 80 lehet a po-
tenciális allergén. Leggyakoribb tünetként a késői helyi 
bőrreakció, valamint urticaria és diffúz erythema jelent-
kezik (ún. Moderna-kar). Generalizált bőrtünettel klini-
kájukon két beteg jelentkezett. Egy 53 éves férfibeteg 
a második Moderna-vakcinációt követően testszerte 
maculopapulosus, az alsó végtagokon livid plakkos 
bőrtünetekkel került felvételre, egy 76 éves férfibeteg 
pedig az első Pfizer-BioNTech vakcinációt követően alsó 
végtagi túlsúllyal kialakult erythema multiforme jellegű 
plakkos bőrtünetekkel. Láz, ízületi fájdalom vagy egyéb 
szisztémás tünet egyik esetben sem jelentkezett.

Juhász Zsuzsanna (Ju-Med Egészségcentrum, Bu-
dapest) arra hívta fel a figyelmet, hogy sok beteg fél 
a védőoltások allergiás reakciót okozó hatásától. Valós 
adatokra támaszkodva el kell oszlatni az indokolatlan 
félelmeket.

Nagy Adrienne és mtsai. (Heim Pál Országos Gyer-
mekgyógyászati Intézet, Budapest) anti-polietilén-gli-
kol (PEG) ellenanyagok mérésével valósították meg az 
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mRNS alapú Covid-19 oltások allergiarizikó becslését. 
Az mRNS alapú Covid-19 vakcinák az új technológia 
miatt PEG-et is tartalmaznak. Az anti-PEG IgM koncent-
rációját mérték, és ennek alapján oltási, allergológai 
tanácsadás történt. Megállapították azt is, hogy az 
anti-PEG IgM kisebb-nagyobb mértékben minden em-
berben jelen van. Az mRNS oltásra anaphylaxiával re-
agáló – egyelőre három – betegük közül egynek már 
oltás előtt nagyon magas (7000 U/ml feletti) anti-PEG 
IgM szintje volt, a másik két betegnél átlagos volt ez 
a szint. Az oltásra anaphylaxiával reagáló betegeknél 
kontraindikált a második PEG tartalmú oltás.

Németh Julianna, Bozó Beáta és Erdélyi András (Medi-
cover Diagnosztikai Központ, Budapest) a koronavírus  
kimutatására szolgáló ellenanyagteszteket mutatták 
be. Laboratóriumukban nukleokapszid és spike protein 
elleni, valamint ezek kombinációját mérő ellenanyag-
teszteket használnak. A spike protein elleni ellenanyag-
szintek mérésekor azokat az oltási ellenanyagválaszo-
kat mérik, amikor a spike protein mRNS-ét vagy fehér-
jéjét tartalmazza az oltás. Sinopharm oltást követően 
az ellenanyagválaszt két koronavírus-antigént tartal-
mazó ELISA teszttel mérik.

A szünet után az autoimmun szekció első két elő-
adását Griger Zoltán (Debreceni Egyetem, Klinikai Im-
munológiai Tanszék) tartotta. Az első előadásban a 
gyulladásos izombetegségek új kezelési lehetőségei-
ről beszélt, a másodikban (ezt szerzőtársa, Nagy-Vincze 
Melinda nevében tartotta) egy kezelésre nem reagáló, 
amyopathiás dermatomyositisben szenvedő betegü-
ket ismertette. Kortikoszteroid, majd cyclosporin A, ké-
sőbb methotrexate, azathioprine, chloroquin és TNF-
alfa gátló kezelés mellett is perzisztáló, változó inten-
zitású bőrtünetek voltak észlelhetőek. Súlyos aktivitás 
esetén közepes dózisú IVIG kezeléseket alkalmaztak, 
melyek a bőrtünetekben azonnali javulást hoztak, de 
tartós finanszírozási támogatást nem kapott, és a keze-
lések elmaradása után azonnali relapsus jelentkezett. 
2020 májusában egyedi méltányossági kérelem alap-
ján tofacitinib kezelés indult. Kezdetben a bőrtünetek-
ben markáns regresszió volt észlelhető, ugyanakkor a 
beteg fokozatosan refrakterré vált a terápiára. Mind-
ezek miatt a beteg számára ismételten és tartósan a 
korábban egyedüliként effektívnek bizonyult IVIG vagy 
subcutan immunglobulin kezelés szükséges, melynek 
finanszírozása még nem megoldott.

Nagy Nikolett és mtsai. (Debreceni Egyetem, Klini-
kai Immunológiai Tanszék) a szisztémás lupus erythe-
matosus (SLE) antifoszfolipid szindrómával (APS) társuló 
eseteinek a kórlefolyását ismertette. Vizsgálatukba 554, 
SLE miatt gondozott beteget vontak be. 194 beteg-
nél antifoszfolipid antitest nem volt kimutatható (APA 
negatív), 247 betegnek a betegség indulásakor volt 
antifoszfolipid antitestje, de nem volt thrombotikus 
klinikai tünete (APA pozitív), 113 beteg pedig definitív 
antifoszfolipid-szindrómás volt (APS). Mindhárom cso-
portban az utóbbi 15 évben diagnosztizált betegeknél 
szignifikánsan csökkent a központi idegrendszeri ma-
nifesztációk kialakulása, a krónikus szervi károsodások 
száma. A thrombotikus manifesztációk közül az APS 
csoportban az utóbbi 15 évben diagnosztizált betegek-
nél szignifikánsan gyakrabban fordult elő mélyvénás 
thrombosis (p=0,049) és lupus antikoaguláns pozitivi-
tás (p=0,045), ugyanakkor az akut miokardiális infarktus 
előfordulása szignifikánsan csökkent (p=0,026). Az APA 
pozitív csoportban szignifikánsan csökkent az antikar-
diolipin antitest pozitivitás (p=0,024) és a krónikus vese-
elégtelenség kialakulása (p=0,005).

Horváth Ildikó Fanny és Szántó Antónia (Debreceni 
Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) a különböző 
alcsoportokba tartozó Sjögren-szindromás betegeik 
eltérő prognózisát vizsgálták. A Sjögren-szindróma 
diagnózisának időpontjában a betegek 60%-ánál rög-
zítettek valamilyen extraglandularis manifesztációt, 
ezek 2/3-a mérsékelt (5 ≤ ESSDAI ≤ 13 pont), 15%-a sú-
lyos (ESSDAI ≥ 14 pont) aktivitást mutatott. Az átlagos 
ESSDAI index a teljes betegpopulációban 7,85 (6,06–
9,23) volt. Eredményeik alapján rossz prognózisú alcso-
portoknak tartják a lymphadenopathiát, mely enyhe 
formában 4×, súlyos formában 35×, a polyarthritist, 
mely 4×, illetve a súlyos veseérintettséget, mely 2,5× 
rontja a túlélési mutatókat.

Veres Júlia (Debreceni Egyetem, Klinikai Immuno-
lógiai Tanszék) előadását „csak” online hallgathattuk 
meg, ugyanis az azt prezentáló hallgató a vizsgái mi-
att személyesen nem tudott jelen lenni. Munkatársa-
ival (Bencze Dóra, Pázmándi Kitti) rendkívül alapos in 
vitro vizsgálatokkal megállapította, hogy az NLRP3-
függő IL-1β szekréciós útvonal indukálható a humán 
plazmacitoid dendritikus sejtekben (pDS), ugyanakkor 
I-es (antivirális) típusú IFN-ok jelenlétében gátolható. 
Így a pDS-ek IL-1β-mediált válasza főként olyan gyulla-
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dás során érvényesülhet, ami nem jár együtt fokozott 
I-es típusú IFN útvonal aktivitással.

Az autoimmun betegségekről szóló szekciót két 
szponzorált szekció követte. Az elsőben (Sanofi) két 
előadást (Kemény Lajos és Gáspár Krisztián) hallhattunk 
az atopiás dermatitis IL-4 és IL-13 gátlással történő ke-
zeléséről, a másodikban (Lilly) az IL-17 gátlók arthritis 
psoriatica kezelésében játszott szerepét ismertette 
Grieger Zoltán, majd a JAK-gátlók atopiás dermatitisben 
(Szegedi Andrea) és reumatológiai betegségekben (Sze-
kanecz Zoltán) játszott szerepéről hallhattunk.

Szekanecz Zoltán és mtsai. (Debreceni Egyetem, Reu-
matológiai Tanszék) PET/CT-vel vizsgálták a rheumatoid 
arthritisben (RA) szenvedő betegeket. A RA szekunder 
akcelerált atherosclerosissal és cardiovascularis beteg-
séggel jár együtt. A PET/CT kimutatja az ízületi és ér-
rendszeri gyulladásokat is. A tofacitinib JAK gátló igen 
hatékony a RA kezelésében. Azt tapasztalták, hogy az 
egyéves tofacitinib kezelés jelentősen csökkentette 
mind az érfali, mind az ízületi gyulladást.

Horváth Beáta és mtsai. (Országos Reumatológiai 
és Fizioterápiás Intézet, Budapest) 2011–2020 között 
21 beteget (ffi/nő= 8/13, átlagéletkor: férfiak 50,13 év, 
nők 50,69 év) gondozott eosinophil granulomatosis 
polyangiitisszel (EGPA) diagnózissal. A diagnózisig el-
telt idő átlagosan 2,86 év volt. A betegek 76,19%-ánál 
(n=16) recidív pulmonológiai tünetek miatt indult im-
munológiai kivizsgálás. Asthma 17 betegnél (80,95%) 
volt jelen. Az utánkövetési idő alatt a betegek 90,48%-
ánál alakult ki tüdőérintettség (ILD: n=13, 61,90%), me-
lyet a fül-orr-gégészeti (n=18, 85,71%), bőrgyógyásza-
ti (n=10, 47,62%) és ízületi érintettség (n=7, 33,33%) 
követett. Öt betegnél (23,81%) jelentkezett mono/
polyneuropathia, két betegnél (9,52%) endomyocar-
dialis fibrosis. Veseérintettség négy betegnél micro-
haematuria formájában jelentkezett. Négy beteg ese-
tében (19,05%) egyéb autoimmun kórkép is jelen volt. 
A betegek 38,09%-a p-ANCA (anti-MPO) pozitív volt, 
c-ANCA pozitivitás nem fordult elő. Összefüggést talál-
tak a p-ANCA pozitivitás és a perifériás idegrendszeri 
manifesztációk között.

Műzes Györgyi és Sipos Ferenc (Semmelweis Egyetem, 
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika) egy interstitiális 
tüdőbetegségben szenvedő betegüket ismertették. A 
korábban rendszeresen sportoló 70 éves nőbeteg pana-
szai 2019 tavaszán kezdődtek gyengeség, fáradékony-

ság, fizikai terheléskor jelentkező progrediáló dyspnoe 
formájában. 2019 júliusában mellkas-CT angiographia 
történt, ami mindkét oldalon alsó lebenyi, basalis túl-
súlyú, közepes fokú fibroticus eltéréseket igazolt. A 
bronchoscopia során endobronchiális eltérést nem 
tapasztaltak, a BAL idült gyulladásra utalt. A mellkasi 
HRCT perifériás és basalis túlsúlyú elõrehaladott fibro-
sist verifikált. Rutin laboratóriumi leleteiben érdemi 
kórjelzőt nem találtak. Immunszerológiai eredmények: 
ANA (IIF) 1:160 pozitív (nucleoláris/finoman granulált); 
ACA: negatív, ENA (blot): negatív, scleroderma-blot: 
anti-PM/Scl-100 és PM/Scl-75: pozitív, (Scl-70, CENP-A, 
CENP-B, Ku, RNA polimeráz III, RNP 68 kD, fibrillarin, Th/
To elleni antitestek: negatív). A klinikai kép, a HRCT lele-
te, illetve az autoantitest pozitivitás alapján a systemás 
sclerosis sine scleroderma (ssSSc) formáját, ún. visceralis 
sclerodermát véleményeztek. Immunszuppresszív ke-
zelésként, remissio-inductio céljából pulzus cyclophos-
phamide terápiát indítottak, majd azt hat ciklus után 
mikofenolát mofetillel folytatták. A beteg dyspnoeja 
fokozatosan szűnt. Kontroll mellkas HRCT a reticularis 
rajzolat jelentős regresszióját igazolta, illetve a tractios 
bronchiectasia is csökkent.

Sipos Ferenc és mtsai. (Semmelweis Egyetem, Belgyó-
gyászati és Hematológiai Klinika) a cerebelláris ataxia 
egy ritka formáját ismertették. A 34 éves férfi panaszai 
2015-ben kezdődtek. Kórtörténetében vitiligo és aller-
giás rhinitis szerepelt. Koponya MRI T2-súlyozott felvé-
telein a thalamusban 5 mm-es, magas jelintenzitású, 
nem kontraszthalmozó laesio ábrázolódott. A vitiligo, 
mint autoimmun jelenség okán immunológiai kivizs-
gálását kezdeményezték. A páciens immunszerológiai 
vizsgálatai jelentősen emelkedett serum és liquor anti-
GAD65 IgG antitest szintet (>500 UI/ml) bizonyítottak. 
Ezek alapján anti-GAD65-asszociált autoimmun cere-
bellaris ataxiát véleményeztek. A páciens esetében a 
cerebellaris ataxia tehát polyautoimmunitas részje-
lenségének felel meg. Indukciós terápiaként elsősor-
ban corticosteroid és IVIG ajánlott, tüneti PEX mellett. 
Refrakter esetben főként rituximab jön szóba.

Szappanos Ágnes és mtsai. (Országos Mozgásszervi 
Intézet, Budapest) autoimmun betegségben szenvedő 
terheseket kezeltek i.v. immunglobulinnal (IVIG). Iga-
zolt magzati kongenitális szívblokk (CHB) kapcsán öt 
gravida esetében alkalmaztak IVIG terápiát. Egy esetben 
a 35. héten egészséges újszülött született, a magzati 
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szívizom-károsodás visszafejlődött. Másik esetben a 39. 
héten megszületett újszülöttnél pacemaker beültetésre 
nem volt szükség, míg további két esetben a 32. héten 
II. fokú AV-blokkal, illetve a 37. héten III. fokú AV-blokkal 
született újszülötteknek urgens pacemaker beültetés 
történt. Az ötödik kismamánál az első terhesség alatt 
magas titerű autoantitest pozitivitás mellett kialakult 
magzati arrythmia és szívblokk kapcsán a 20. héten szü-
lésindítás történt. Terhesség alatt kialakult ITP miatt két 
gravida kapott terápiás dózisú IVIG terápiát. Az első kis-
mama a havonta alkalmazott terápia mellett egészséges 
újszülöttet hozott világra, a második gravida esetében az 
IVIG terápia jelenleg is zajlik, a 30. héten magzati és anyai 
szempontból szövődmény nincs. Immunszerológiai 
pozitivitás hátterében kialakult meddőség és vissza-
térő terhességvesztés miatt 10 beteg részesült in vitro 
fertilizáció (IVF) kapcsán terápiás dózisú IVIG kezelés-
ben, és három esetben egészséges újszülött született. 
A szerzők egyike (Kiss Emese) a szekciót záró előadásá-
ban hangsúlyozta az immunglobulin kezelés lehetsé-
ges szerepét a reproduktív sikertelenség kezelésében.

A MAKIT közgyűlés előtt Kumánovics Gábor tartott 
szponzorált előadást (Human Bioplazma) az SLE-ben 
szenvedő betegek biológiai terápiájáról.

A közgyűlésen megtörténtek a pénzügyi és az egyes 
munkacsoportok tudományos tevékenységét ismerte-
tő beszámolók és az a fontos bejelentés, hogy nagyon 
kedvező anyagi körülmények mellett lehetőség van a 
MAKIT–EAACI kettős tagság létrehozására (a MAKIT a 
tagdíj felét minden jelentkező esetén állja).

A szombati első, gyermekgyógyászati szekcióban 
Balogh Ádám és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. számú 
Gyermekklinika) egy DRESS-szindrómás (gyógyszer-in-
dukálta kiütés eosinophiliával és szisztémás tünetekkel) 
betegük lymphoblast-transzformációját ismertették. A 
négyéves fiúgyermeknél, akit absence epilepszia miatt 
kezeltek, lamotrigin került beállításra. Egy héttel ezt kö-
vetően változatos tünetek jelentkeztek: láz, polymorph 
kiütés, nyirokcsomóduzzanat, lépmegnagyobbodás, 
melyek két hétig is elhúzódtak. Laboratóriumi para-
méterei közül kiemelendő a májenzimek emelkedése, 
enyhe anaemia, enyhén emelkedett CRP és süllyedés, 
valamint normális procalcitonin szint. Szívultrahangján 
pericarditis ábrázolódott. Eosinophilia nem volt, atípu-
sos lymphocytosis dominált. A lamotrigin elhagyását 
követően a klinikai tünetek öt nap alatt szűntek, míg a 

laboratóriumi paraméterek csak két hét alatt normali-
zálódtak. A lymphocyta transzformációs teszt pozitív-
nak bizonyult lamotrigin esetében, ami megerősítette a 
lamotrigin indukálta DRESS-szindróma valószínűségét.

Pászka Dóra és Csáki Csilla (Törökbálint és Svábhegy) 
megállapították, hogy a gyermekkorban gyakori (kb. 
2%) tejallergiának két alapvető típusa van. Egyik a ko-
rai, IgE által közvetített, a másik a késői típusú. Az első 
diagnosztizálására az allergén-specifikus IgE-vizsgálat 
megfelelő (ma molekuláris szinten már az is eldönt-
hető, hogy ezen belül a hőstabil vagy a hőlabil forma 
okozza-e a tüneteket), a másikat sajnos csak placebóval 
ellenőrzött, hosszú ideig (4 hétig!) tartó, tüneti naplón 
alapuló, per os provokációval lehet megállapítani. Saját 
gyakorlatukban mindkét módszert használják.

Mezei Györgyi és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. szá-
mú Gyermekklinika) arról számoltak be, hogy a koro-
navírus-járvány alatt az ételallergiában szenvedő cse-
csemők és gyermekek gondozása is megváltozott. Sok 
provokációs vizsgálatot el kellett halasztani. Az ételal-
lergiás gyermekeknél az allergiakeltő étel kerülése je-
lenti a fő kezelési irányt. A pandemia alatt terhet jelent-
het az allergológushoz való eljutás, hiányok vannak a 
boltokban, vagy a szülők keresete csökkent. Nagyon 
fontos, hogy a betegnél legyen frissített akcióterv, 
képes legyen felismerni és kezelni az anaphylaxiát, és 
fontos az is, hogy mindig kell hordania az önbelövős 
adrenalin injekciót. Hozadéka a járványnak, hogy gyors 
fejlődés zajlik a telemedicinában, akciótervek készültek 
és a megosztott döntéshozatal előtérbe került.

Papp Gábor (Szigetvár) minden MAKIT kongresz-
szuson nagyon magas színvonalú, komoly gyakorlati 
jelentőségű és – nem mellesleg – rengeteg munkát 
tükröző, kiváló előadásokkal szerepel. Idén sem volt 
ez másként. Felmérésükben 83, bizonyítottan (speci-
fikus IgE, terheléses vizsgálatok) ételallergiás gyerme-
ket nevelő szülőt kértek meg, hogy töltsenek ki egy 
kérdőívet. A kérdőívben hangsúlyozottan szerepeltek 
a közösségbe engedés okozta esetleges szülői szoron-
gásra vonatkozó kérdések. A 41 kérdésre adott válasz 
jelentős aggodalmat jelez a szülők részéről a gyermek 
iskolai étkezésével kapcsolatban és emellett rávilágít 
a mindennapok nehézségeire, az iskolai és óvodai ét-
keztetés rugalmatlanságaira is. A kérdőív azt is meg-
mutatta, hogy egy allergiatudatos iskola milyen erős 
támogatásnak örvendene a szülők körében. A kérdő-
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ívben nem is oly rejtetten megbúvó szülői kérést meg-
hallva, a szigetvári általános iskolákban és óvodákban 
egy allergiaképzést indítottak el, melynek a célja, hogy 
mindenki tisztában legyen a fő allergiás kórképekkel, 
az ételallergia tüneteivel és természetével, a súlyos 
anaphylaxiás reakció tüneteivel. Céljuk volt, hogy min-
den közösségben önkéntességi alapon néhány peda-
gógust, gondozót megtanítsanak a sürgősségi injek-
ció használatára és az anaphylaxia esetén elvégzendő 
azonnali teendőkre. A tervezett program a vártnál sok-
kal kedvezőbb fogadtatásban részesült mind az iskolai 
vezetés, mind az ott dolgozók körében. A pandemia 
miatt a programot nem tudták végigvinni, de szept-
emberben tervezik a folytatását.

A rövid szünetet követő molekuláris allergia szekció 
első előadója, Nagy Adrienne (Heim Pál Országos Gyer-
mekgyógyászati Intézet, Budapest) elmondta, hogy 
egy év alatt 1096 beteg (431 gyermek és 665 felnőtt) 
3713 molekuláris allergén-specifikus IgE vizsgálatát 
végezték el. A kért vizsgálatoknak csupán 10,7%-a lett 
pozitív. Méréseik alátámasztják, hogy a gyermekkori 
súlyos tojásallergiát felnőttkorra nagy eséllyel kinövik 
a betegek. A tej-kazein allergiások aránya mind gyer-
mekeknél, mind felnőtteknél hasonló és alacsony. A 
hőlabil alfa-lactalbumin és béta-lactoglobulin pozitivi-
tás többsége a kazein pozitivitással szemben a jó kinö-
vési prognózisra utal gyermekeknél, és segít meghatá-
rozni a tejterhelés típusát is. Az olajos magoknál több 
volt a perzisztáló allergiára utaló lelet.

Csáki Csilla (Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, Bu-
dapest) elmondta, hogy intézetükben (Törökbálint-
tal karöltve) hogyan végzik az olajos mag allergiák 
kivizsgálását. Prick-tesztet és ImmunoCAP módszerű, 
kivonat alapú, specifikus IgE vizsgálatot végeznek az 
alábbiakra: szezámmag, mandula, dió, kókuszdió, mák. 
Prick-teszt és komponens alapú vizsgálat jelenleg dióra, 
törökmogyoróra, kesudió/pisztáciára, földimogyoróra 
és brazil dióra érhető el. Az újabb diétás ajánlások alter-
natívaként javasolják a szelektív diétát, mely kizárólag 
a tüneteket kiváltó mogyoró-dió magféleséget érinti 
és engedi a többi mag fogyasztását, sőt bizonyos rend-
szerességgel elő is írja azt. Ennek célja a jobb életmi-
nőség biztosítása mellett az immuntolerancia fenntar-
tása és a további allergiák kialakulásának megelőzése. 
Valamely olajos magra magas anaphylaxia kockázattal 
szenzibilizált gyermek esetében a szelektív diéta kizá-

rólag a többi mogyoró-dióféleség egyenkénti orális ter-
heléses vizsgálatát követően vezethető be, kivéve, ha a 
gyermek az adott allergént folyamatosan, tünetek nél-
kül tudja fogyasztani. Egyértelműen bizonyított tünet 
kialakulása nélkül fogyasztott élelmiszer diétáját még 
pozitív specifikus IgE esetén sem javasolják, hiszen pont 
az immuntolerancia folyamatába avatkoznánk be ezzel.

Réthy Lajos Attila (Semmelweis Egyetem, Család-
gondozási Módszertani Tanszék) olyan szellemes címet 
választott az előadásának, hogy érdemes szó szerint 
idézni: „Sületlenség! – szólt a márna, ki lenyelné, pórul 
járna” – a halak molekuláris allergológiája. Megtudhat-
tuk, hogy a halfogyasztás mellett előforduló allergiás 
reakciók becsült prevalenciája 0,2%. Leggyakoribb al-
lergén a hőstabil, anaphylactogén béta-parvalbumin, 
ami minden csontos halféleségben előfordul, de eltérő 
koncentrációban: a fehér húsú halakban akár százszo-
rosa lehet a barna húsúakénak. A porcos halak (cápa, 
rája) csak alfa-parvalbumint tartalmaznak, ami enyhébb 
reaktivitású, kevésbé allergizáló hatású. Ritkábban vizs-
gált halspecifikus allergén az enoláz és az aldoláz, me-
lyek ritkán okoznak reakciót. A kaviár fő allergénje a 
vitellogenin, ami nem homológ a tojássárgájában talál-
ható vitellogeninnel. A hal tropomiozin (Ore m 4) viszont 
a humán tropomiozinnal fokozott homológiát mutat.

Papp Gábor (Szigetvár) második előadásában a mo-
lekuláris szenzibilizációval szerzett tapasztalatait és az 
ezek kapcsán felmerülő kérdéseket ismertette. Neveze-
tesen arról elmélkedett, hogy kell-e valamilyen diétát 
javasolnunk azoknak a gyermekeknek, akiknek ugyan 
pozitív lett valamelyik molekuláris allergológiai labor-
eredménye, viszont mindaddig semmi panaszt nem 
okozott az adott molekulát tartalmazó étel elfogyasz-
tása. Véleményét szó szerint idézem: „az atopias mene-
telés molekuláris megfelelője, a ‚molecular spreading’ 
arra tanít bennünket – főleg a fejlődő gyermekkori 
szervezetben –, hogy mindenképpen jelentőséget kell 
tulajdonítanunk a tünetmentes szenzibilizáció jelensé-
gének”. Megállapításához jól kapcsolódott az ezt köve-
tő kerekasztal megbeszélés, melynek témája az allergi-
ás menetelés és szenzibilizáltság volt.

A kávészünet előtt Mezei Györgyi tartott egy szpon-
zorált előadást (Frank Diagnosztika) a sublingualisan 
adható monomer allergoid tartalmú parlagfű-immun-
kezelés rhinoconjunctivitses betegeknél észlelt kedve-
ző hatásáról.



| AMEGA32 2021. AUGUSZTUS

KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ

A kongresszus utolsó szekciója az immunterápi-
ával foglalkozott. Kraxner Helga és Krasznai Magda 
(Semmelweis Egyetem, Fül-orr-gégészeti Klinika) az 
ARIA legújabb ajánlásait ismertette az allergiás nátha 
gyógyszeres kezelésére vonatkozóan, az allergén im-
munterápiát a középpontba helyezve. Az ARIA kidol-
gozta az allergén immunterápia indikációjának precí-
ziós medicinális megközelítését és meghatározta az 
mHealth eszközök szerepét is.

Moric Krisztina és mtsai. (Budai Allergiaközpont) 2019-
ben indult regiszterükben 116 allergiás rhinoconjuncti-
vitises beteg adatait rögzítették (110 esetben parlagfű 
okozta a kórképet). Az allergiaszezon pollencsúcsát kö-
vető héten (szeptember) kérdőívet küldtek ki az immun-
terápiában részesülő betegeiknek, melyben a kérdések 
a megelőző hét tüneteire és tüneti terápiájára vonat-
koztak. Összesen 104 immunterápiás beteg kapta meg 
a kérdőívet és 30 beteg (28,8%) küldte vissza kitöltve. A 
visszaküldött adatok alapján javulási tendencia látható a 
tünetek súlyosságát és a szükséges tüneti terápiát illető-
en az immunterápia második és harmadik évében.

Dvorák Márton és mtsai. (Budai Allergiaközpont) is 
az immunterápiás regiszterrel foglalkoztak. Az allergén 
specifikus immunterápiában résztvevő páciensek köve-
tésére és a kezelés hatékonyságának monitorozására 
készült el az immunterápiás regiszter. Az első kitöltést a 
kezelőorvos végzi a saját fejlesztésű Healzz2 egészség-
ügyi informatikai rendszerben. A tünetek súlyosságának 
kitöltése után a rendszer automatikusan kiszámolja a tü-
neti pontértéket (dSS – daily symptom score), a gyógy-

szerszedési pontértéket (dMS – daily medication score) 
és ezek összesített pontértékét (CSMS – combination of 
symptom and medication score), amelyeket nemzetkö-
zileg alkalmazott standardok alapján programoztak le. 
A regiszter további kitöltéseit végezheti a kezelőorvos 
is, de jellemzően a következő szezonban már a páciens 
tölti ki. Az idei év fejlesztéseként új funkciókkal bővült 
a regiszter: egyedi online ügyfélkapu készült a Budai 
Allergiaközpontnak; mobilos applikáción át lehet kitöl-
teni a regisztert; külön regiszter van az allergiás asztmá-
sok immunterápiájának követésére; légzésfunkciós esz-
köz integrálható az applikációhoz. Az immunregiszter 
segítségével növelhető a betegek adherenciája, követ-
hető és statisztikailag elemezhető az allergén specifikus 
immunterápia eredményessége.

Belső Nóra és mtsai. (SZTE Bőrgyógyászati Klinika) a 
méh-darázs deszenzibilizálás aktualitásait ismertette. Az 
elmúlt 10 évben 74 beteget részesítettek méh vagy da-
rázs immunterápiában, 3–5 éves időtartamban. Jelentős 
részüknél elegendő volt a 3 éves kezelés. A kezelést jól 
tolerálták. A terápia befejezését követően egyik beteg-
nél sem alakult ki csípést követően anaphylaxiás shock.

A szekció utolsó előadásában Hidvégi Edit (Semmel-
weis Egyetem, Pulmonológiai Klinika) arról számolt be, 
hogy az immunterápia légúti allergének, valamint méh 
és darázs allergia esetén csaknem mindig eredményes, 
de ez nem mondható el étel- és latexallergia kapcsán.

A kongresszust Gáspár Krisztián Ewopharma által 
szponzorált előadása zárta, melyben a háziporatka al-
lergiában szenvedőknek adott gyakorlati tanácsokat. 
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A DELTA-VARIÁNS IZRAELBEN

A delta (leánykori nevén indiai) variánsról gyakran hal-
lani, hogy fertőzőképesebb mint a korábbi variánsok1. 
Ez azt jelenti, hogy jobban kötődik a receptorainkhoz, 
hatékonyabban sokszorozódik, ezért egy adott be-
teg sokkal több vírust ürít és sokkal hosszabb ideig1. 
Az első komolyabb médiahírt a delta-variánsról akkor 
kaptuk, amikor megérkezett Izraelbe. Izrael felnőtt 
lakosságának átoltottsága 85% körüli2, ezért sokat ta-
nulhatunk abból, ami ott történik.

Olvashattuk is június végén az izraeli egészségügyi 
miniszter nyilatkozatát, miszerint a betegek körülbe-
lül fele kerül ki az oltottak közül  3. Nagyon fontos ez a 
mondat, de még fontosabb, hogy megértsük, pon-
tosan mit jelent, mert természetesen lettek is belőle 
félreértések, mint mindig. Szögezzük le, hogy az, hogy 
a betegek fele oltott, nem azt jelenti, hogy az oltottak fele 
beteg. Nézzük meg ezt egy konkrét példán. Ha adott 
egy képzeletbeli ideális társadalom, ahol az emberek 
mind egy szálig oltottak, akkor ha egyetlen megbe-
tegedés történik ebben a vakcina-utópiában, akkor 
ott a betegek 100%-a (azaz minden beteg) az oltottak 
közül kerül ki (de nem az oltottak 100%-a beteg). Ha 
ezt átültetjük az izraeli példára, ahol a lakosság átol-
tottsága nagyon magas (85%), akkor ha adódik pél-
dául 10 megbetegedés, és ezeknek a fele (5 beteg) az 
oltott csoportból kerül ki, a másik fele (5 beteg) pedig 
a nem oltottból, akkor már szépen látszik arányaiban 

a különbség (1. táblázat). Ha adott 100 ember, akik 
közül 85 oltott és 15 nem, akkor ha az oltottak közül 
5 ember megbetegszik, az 6%, a nem oltottak közül 
pedig ugyanez az 5 ember 33%-ot tesz ki. Egyébként 
minél nagyobb az átoltottság, a betegek annál nagyobb 
százaléka fog az oltottak közül kikerülni, lásd az előző 
100%-os átoltottságos példában4.

Sajnos sokan értették félre, és érezték oltásellenzői 
(ennél politikailag korrektebb kifejezést keresve sem 
találnék) mivoltukban igazolva magukat, pedig az oltá-
sok továbbra is működnek. Ezt szépen mutatja a Finan-
cial Times által közölt ábra, ami talán az egyik legfonto-

VARIÁNSOK ÉS VAKCINÁK
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)

Izraeli példa: ha az átoltottság 85%, akkor 100 emberből

85 oltott 15 oltatlan

Ha a betegek fele kerül ki az oltottak közül, az 10 beteg esetén

5 beteg 5 beteg

az oltottak 6%-a beteg a nem oltottak 33%-a beteg

Vakcina-utópia: ha az átoltottság 100%, akkor 100 emberből

100 oltott 0 oltatlan

Ha történik egy megbetegedés, akkor  
minden beteg az oltottak közül kerül ki

1 beteg 0 beteg

az oltottak 1%-a beteg a nem oltottak 0%-a beteg

1. táblázat: Játék a számokkal: átoltottság és a betegszámok
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sabb és legjobb szemléltetés az elmúlt időszakból (1. 
ábra). Az alsó, piros görbék mutatják a halálozásokat, 
a felső, kék görbék pedig az esetszámokat, amiket az 
egyes országokban a delta-variáns okoz, a grafikonok 
bal felső sarkában pedig az egyes országok átoltottsá-
gát lehet látni, és össze lehet hasonlítani őket. Szépen 
latszik, hogy a magasabb átoltottságú országokban az 
esetszámokat nem követik úgy a halálozások, mint az 
alacsonyabb átoltottságú országokban. Szép bizonyí-
téka ez annak, mennyire fontos az oltás.

Ezzel együtt kétségtelenül más hatékonysággal 
működnek az oltások minden egyes variáns tekinte-
tében. Nézzük, milyen vizsgálati eredmények állnak 
rendelkezésre eddig, azaz miből tudunk következteté-
seket levonni. 

A DELTA-VARIÁNS ÉS A VAKCINÁK

Pfizer
Egy tanulmány, ami oltott emberek (250 fő) széru-
mát vizsgálta, azt találta, hogy az oltás hatására ter-
melődött antitestek neutralizációs aktivitása némileg 
(5,8-szorosan) csökkent5. Figyelem, ez nem egyenlő a 
hatékonysággal!

Pfizer és AstraZeneca
Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálat alapján 
a Pfizer 88%-os hatékonyságot mutatott két héttel a 
második dózis után, egy dózis után pedig 36%-ot mér-
tek. Ugyanezek a kutatók az AstraZeneca vakcináját 

67%-osnak mérték két dózis után és 30%-osnak egy 
dózis után6. 

Egy további vizsgálat Pfizerre 94%-ot mért a súlyos 
betegségtől való védelemre (súlyos alatt értsd: kórhá-
zi ellátásra szoruló) egy dózis után, két dózis után pe-
dig 96%-ot. AstraZenecára ugyanez 71% és 92% volt. 
A vizsgálat 14 019 fő bevonásával készült7.

Egy Skóciából származó vizsgálat eredménye pedig 
7 723, delta-variánssal fertőzött egyén esetében 79%-ot 
mért a Pfizert, 60%-ot pedig az AstraZenecát vizsgálva.

Sputnik V
Egy viszonylag friss tanulmány szerint a Sputnik V 
nagyon jól teljesített az oltott emberek szérumának 
neutralizációs aktivitását mérő teszteken. Az ered-
mények szerint alig csökkent a keletkezett antitestek 
neutralizációs aktivitása, amikor a delta-variánssal 
találkoztak. Azt sajnos nem tudjuk ebből kikövetkez-
tetni, hogy ez a hatékonyságra milyen befolyással bír, 
mert ez egy laboratóriumi teszt, ezért itt még várjuk 
a Pfizerhez és AstraZenecához hasonló „real-world” 
adatokat. Az eredmények mindenesetre biztatóak, és 
megerősíteni látszanak az orosz kutatók korábbi „nyu-
gi van, működik” nyilatkozatait9. 

Aktuális hírek a Sinopharm vakcináról
Az antitestpánikról korábban már részletesen írtam 
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=159800
229483369&id=100063601777475 és Amega 2021; 28(3): 
31-36). Ennek fényében és tudatában beszélgessünk 

1. ábra: A jól átoltott országokban a delta-variáns okozta esetszám-emelkedés már nem tükröződik a halálozásban,  
míg alacsonyabb átoltottság esetén igen (kék: heti esetszám 100 000 főre vetítve; piros: heti halálozás 2 millió főre vetítve)  

(forrás: Financial Times és Johns Hopkins CSSE)

a lakosság 52,6%-a 
be van oltva a veszélyez-

tetettek nagy 
többsége be 
van oltva

a vakcinák
eltüntették  
a halálozást

alacsony átoltottság 
esetén továbbra is 

halálozási csúcs van

 Egyesült Királyság Portugália Namíbia Tunézia Dél-Afrika

 Grúzia Malajzia Oroszország Indonézia Zimbabwe

43,5% 1,2% 5,8% 2,5%

3,1% 12,5% 13,6% 5,8% 4,2%
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tovább a Sinopharm vakcinával kapcsolatos hírekről. 
Először is végre van miről. Kifejezetten üdvözlöm, 
hogy már nem kell azt mondani, hogy erről a vakci-
náról nincsen adatunk, ezért mindegyik vizsgálatnak, 
hírnek örülök. 

Van itt egy fogalom, a neutralizáló antitest, amiről 
sokszor olvasunk, ezért fontos tisztázni, hogy mit je-
lent. Ezek azok az antitestek, amik gátolják a vírusnak 
a sejtbe jutását és semlegesítik a betolakodót. Egyre 
több bizonyíték lelhető fel az irodalomban arra vo-
natkozóan, hogy a neutralizáló antitestek mennyisé-
ge korrelál a klinikai védettséggel21-23, tehát úgy tűnik, 
hogy a mérésük egy jó helyettesítő végpont.

A forgalomban lévő tesztek nagy része nem konk-
rétan ezt méri meg, mert kizárólag a neutralizáló an-
titesteket mérni bonyolult, költséges és hosszadalmas 
módszer. Ehelyett az S fehérje receptorkötő doménje 
(receptor binding domain, RBD) ellen termelődött an-
titesteket mérik, amikből ha nem is mind, de a nagy 
részük neutralizáló antitest, továbbá szoros korreláció 
van az anti-RBD antitestek és a neutralizáló antitestek 
mennyisége között24-26. Így azon tesztek közül, amik 
rutinszerűen elvégezhetők, ezek a leggyorsabbak, leg-
költséghatékonyabbak és legkézenfekvőbbek a vizs-
gálódásra, és a valósághoz közeli képet mutathatnak.

A négy hazai vizsgálat is ilyen méréssel készült. 
Egyik vizsgálat sem reprezentatív, hiszen az alanyok ki-
választása nem randomizált módon történt, de ezt na-
gyon korrekten a vizsgálatot végző szervezetek is leír-
ják a közleményekben: ilyen a Videoton Holding Zrt.10, 
a Fővárosi Önkormányzat11 és a Semmelweis Egyetem 
által kiadott közlemény12. A negyedik hazai vizsgálat 
egyelőre preprint formájában érhető el. Ebben azt ta-
lálták, hogy a Sinopharmmal oltott 60 év felettieknek 
a 25%-a, a 80 év felettieknek pedig az 50%-a nem ren-
delkezett antitestekkel, a 60 év alattiak között viszont 
egész jó eredményeket láthatunk13. Ha belegondolunk, 
akkor az azóta – a Sinopharmmal végzett klinikai har-
madik fázis vizsgálat kapcsán – megjelent publikáció 
sem mond mást14, hiszen idős embereket ez a vizsgálat 
szinte nem is vont a tesztalanyai közé, fiatalabbaknál 
pedig az oltás jól működött klinikai végponttal is. 

Szóval ez a vizsgálat nem azt jelenti, hogy ez a vé-
dőoltás rossz, hanem csak azt, hogy egy helyettesítő 
végponttal is igazolták, hogy a fiatalabbaknál műkö-
dik, az idősebbeknél viszont nem árt odafigyelni. A 

probléma tehát nem az, hogy a Sinopharm ne mű-
ködne úgy, ahogyan egy ilyen technológiájú oltástól 
elvárható, és nem is az, hogy rossz, hiszen ez a vé-
dőoltás is hozzájárul a járvány elleni védekezéshez, 
hanem az, hogy sok olyan idős ember kapta ezt az 
oltást, akinél – valószínűleg jó helyettesítő végpontú 
vizsgálatokra alapozva – nem biztos, hogy megfelelő 
védelmet nyújt, tekintve a neutralizáló antitest szintek 
és a tényleges védelem összefüggésének egyre gya-
rapodó bizonyítékait. Ezek az eredmények körülbelül 
egybecsengenek a Videoton Holding Zrt. és a főváros 
vizsgálatának eredményeivel. Mindent egybevetve, 
ezeket a számokat akkor lehetne idősekre vonatko-
zó hatékonysági értéknek tekinteni, ha megvárnánk, 
hogy végül hányan betegszenek meg közülük, de be-
látható, hogy jobb, ha a pontos hatékonyságot nem 
így derítjük ki, hanem ezeket a vizsgálatokat elfogad-
juk a helyettesítésre, és javasoljuk ennek a rizikócso-
portnak az oltását.

 

GONDOLATOK A HARMADIK OLTÁSRóL

A harmadik oltás lehetőségét üdvözlöm. Szerintem a 
harmadik oltást minden esetben egyénileg kell mérle-
gelni, mert nagyon kevés vizsgálati adat áll rendelke-
zésre arról, hogy ezt hogyan kellene ajánlani. Nézzük 
meg, hogy mit mond az a néhány tudományos közlés, 
ami van. Harmadik oltásos vizsgálatok eddig mind 

A REACT-1 VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

Egy még csak preprint formában elérhető közleményben an-

nak az Egyesült Királyságban zajló vizsgálatnak (REACT-1) az 

eredményeiről számolnak be, melynek során minden hónap-

ban megnézik, hogyan teljesítenek a vakcinák a vírus ellen28. 

A június 24. és július 12. közötti időszakban a PCR pozitivitást 

tekintve 49%-os, a tünetes pozitivitást tekintve pedig 59%-os 

hatékonyságot állapítottak meg. Más szavakkal: az oltottaknak 

59%-kal csökken az esélyük a tünetes betegségre a nem oltot-

takkal szemben. Látható, hogy az Egyesült Királyságban és az 

Izraelben mért adatok lassan közelítenek egymáshoz. 

Ne felejtsük el – és jelenleg ez a legfontosabb –, hogy a súlyos 

tünetes megbetegedés elkerülése tekintetében az oltás haté-

konysága még mindig 90% feletti, tehát az oltás továbbra is 

életet ment.
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olyanok voltak, amikor homológ oltást kapott a páci-
ens harmadiknak, azaz az „A”-val oltott személy ugyan-
abból az „A” oltásból kapta a harmadik adagot is. 

A Pfizernek egyelőre egy sajtóközleménye áll ren-
delkezésre, ami szerint az emlékeztető harmadik oltás 
az előzőhöz hasonló enyhe mellékhatásokkal rendel-
kezik15, az antitestes és a sejtes immunválasz pedig fel-
erősödik a hatására16.

40 emberrel a Moderna vakcinával is vannak adatok 
boosterelésre. Elfelezték a csoportot, 20 ember kapott 
ugyanolyan Modernát, mint előtte kétszer, 20-nak pe-
dig a béta-variánsra készült boostert adták. A mellékha-
tások mindkét esetben enyhék voltak, nem tértek el, az 
immunválasz mérhető részein pedig javított a harma-
dik oltás, különösen a variánsos verzió, nyilván az ennek 
megfelelő variáns tekintetében17. 

Egy 90 ember részvételével készült tanulmány, mely-
ben az alanyok mindhárom alkalommal AstraZenecát 
kaptak, azt mutatta, hogy a mellékhatások a harmadik 
oltás után ritkábbak voltak, mint az első után. Az im-
munológiai helyettesítő végpontok pedig azt mutat-
ták, hogy a harmadik oltás hatására mind az antitestes, 
mind pedig a sejtes válasz emelkedett18.

Oltáskeveréses kutatás pedig olyan van, ahol azt 
nézték meg, hogy mi történik akkor, ha az első és a má-
sodik oltás különböző, nem pedig a harmadik, de talán 
ez is mankót nyújthat. 

A Pfizer és az AstraZeneca (AZ) oltásokat vizsgálták 
minden lehetséges kombinációban, és hasonlították 
őket össze a homológ esetekkel. Azt találták, hogy az 
azonos vakcinák esetében (Pfizer/Pfizer vagy AZ/AZ) 
kevesebb mellékhatás volt tapasztalható, mint a ve-
gyesek során (Pfizer/AZ vagy AZ/Pfizer), de csak rövid 
idő alatt oldódó enyhe reakciókat tapasztaltak a kom-
binációknál is19. Az alanyok létszáma miatt a nagyon 
ritka hatásokat itt nem tudták mérni. 

Ezenkívül pedig fontos adat még, hogy – az antites-
tes vizsgálatok között nézelődve – a Pfizer/AZ kombi-
náció elmaradt a Pfizer/Pfizertől, viszont az AZ/Pfizer 
kombinációt kapottaknál szignifikánsan magasabb 
antitestes immunválaszt mértek, mint az először és 
másodszor is AstraZenecával oltott embereknél20. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy megint az úgy-
nevezett helyettesítő végpontról beszélünk, és ezt ne 
azonosítsuk egy az egyben a klinikai védettséggel, 
mert még ha korrelálnak is, a kettő akkor sem ugyanaz.

SAJÁT VÉLEMÉNy

Az egyéni döntés során fel kell állítani a haszon/kocká-
zat mérlegünket, és meg kell nézni azt, hogy mit nye-
rünk a harmadik oltás felvételével. Azoknak a legfonto-
sabb a harmadik oltás, akiknél egyáltalán nem alakult 
ki antitestes válasz, bármilyen oltást is kaptak koráb-
ban. A haszon/kockázat mérleg az ő esetükben billen 
leginkább a haszon irányába, főleg, ha azért nem lett 
immunválaszuk, mert idősebbek vagy egyéb okból ve-
szélyeztetettek (betegek, immunszuppresszáltak).

Azt, hogy mit érdemes beadatni harmadikként, 
megtudhatjuk a nemrég közzétett független szak-
mai ajánlásból27. Annyit viszont elárulok, hogy én biz-
tos nem rohannék ész nélkül oltásért, na nem azért, 
mert rossz volna, hanem mert a szervezettségben és a 
priorizá-lásban látom a megoldást.

Mindenesetre az a véleményem, hogy elsősorban 
itt is, ahogyan a járvány elején is volt, a mérhető an-
titest válasz nélkülieket és/vagy rizikócsoportba tar-
tozókat kellene priorizálni. Jó megoldás lehetne, ha a 
Sinopharmmal oltott idős emberek számára a teszte-
lés ingyenessé válna a jövőben. A harmadik oltásnak  
leginkább azok miatt örülök, akiknek nagy szükségük 
van rá. Kapják azok az idősebb emberek, akiknél nem 
alakult ki antitest válasz és ezért veszélyben érzik ma-
gukat. Gondolni kell arra is, hogy tesztelés alatt állnak 
a variánsokra kifejlesztett oltások is, és amikorra azok 
megérkeznek, sokaknak lesz már elegük a folyamatos 
oltakozásból. 

Remélem, hogy a tanulmányok összegyűjtésével 
segítettem abban, hogy mindenki felállítsa az egyéni 
döntéshez szükséges mérlegét, de természetesen az 
orvossal történő konzultáció is elmaradhatatlan ebben 
a kérdésben. 
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koronavírus-járványhoz kapcsolódó 
nyelvi változásokról már több ízben 
szóltunk az Amega hasábjain. A téma 
aktualitását jelzi, hogy külön nevet 

is kapott az ezzel foglalkozó nyelvészeti disz-
ciplína: vírusnyelvészet, avagy virolingvisztika 
(Istók–Lőrincz 2020). A  Nyelvtudományi Ku-
tatóközpont nyelvi közönségszolgálatához 
e-mailben (tanacs@nytud.hu) és telefonon ér-
kező kérdések is jelzik a mai magyar nyelvben 
zajló változásokat, új nyelvi jelenségeket.

Így például a nyelvi tanácsadó szolgálathoz 
forduló egyik levélíró azt szerette volna tudni, 
hogy mi a SARS-CoV-2 – vagy az új orvosi he-
lyesírási útmutató (Bősze 2019: 215) ajánlását 
követő írásmóddal: SARSCOV2 – vírus B.1.617.2 
törzsének (W1), a köznyelvben is elterjedt ne-
vén delta-variánsának a magyar helyesírási 
szabályok szerinti írásmódja.

Az orvosi nyelvben gyakori ún. tartozékbe-
tűk, tartozékszámok (Bősze 2007) nem keve-
rendők össze sem a betűjelekkel (ilyen például 
a B épületben szereplő B), sem az egybetűs be-
tűszókkal. A tartozékbetűk görög betűk is le-
hetnek, például: β-thalassaemia. A görög betű-
ket szokás teljes formájukban is kiírni, ilyenkor 
is kötőjellel kapcsoljuk őket az elő- vagy utó-
taghoz. Nézzünk meg néhány példát az Orvosi 
helyesírási szótárból (Fábián–Magasi [főszerk.] 
1992): alfa-lánc, alfa-savó, béta-sugárzás, delta-
kapcsolás, gamma-terápia. A 2019-ben megje-
lent új helyesírási útmutató már explicit módon 
is megfogalmazza a korábban csak implicit 

gyakorlatot: „Ha a tartozék görög betűt nem 
betűvel jelöljük, hanem kiírjuk, akkor is kötőjel-
lel csatlakoztatjuk […]” (Bősze 2019: 144). 

Mindezek alapján – válaszoltuk a levélíró kér-
désére – a delta-variáns esetében is a kötőjeles 
írásmódot javasoljuk, bár az írásgyakorlatban 
gyakori a forrásnyelvben szokásos különírást 
követő delta variáns (< delta variant) forma is.

Az efféle görög betűjelet tartalmazó ösz-
szetételek kifejezetten az egyes szaknyelvekre 
jellemzők tehát, például fizikai, matematikai 
mennyiségek jeleiként, kémiai szerkezetre 
utaló előtagokként (pl. alfa-kén), atomfizikai 
elnevezésekként (pl. béta-sugárzás), részecs-
kenevekként (pl. delta-barion), illetve csillag-
nevek (pl. τ Ceti) részeként (Laczkó–Mártonfi 
2004: 389). Az általános helyesírási szótárakba, 
például a Magyar helyesírási szótárba (Tóth 
[szerk.] 2017) is csak néhány közismertebb 
alfa- (α-) előtagú összetétel került bele vagyla-
gos írásmóddal: alfa-bomlás ~ α-bomlás, alfa-
sugárzás ~ α-sugárzás. 

Az Osiris-féle Helyesírási tanácsadó szótár-
ba (Laczkó–Mártonfi 2008) bekerült továbbá 
a napjainkban már lényegében közismertnek 
tekinthető alfa-hím kifejezés is, kötőjeles for-
mában, igazodva a többi görög betűs előtagú 
összetétel írásmódjához. Érdekesség, hogy az 
Édes Anyanyelvünk nyelvi ismeretterjesztő 
folyóirat 2016-os számában is megtaláljuk az 
alfahím összetételt az új szavak jegyzékében: 
„alfahím – vezető, vezér; olyan férfi, akit a töb-
biek követnek” (Balázs 2016: 23). Az írásgyakor-

A delta-variánstól az alfa(-)hímig
Dr. Ludányi Zsófia 
Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest 
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger
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lat is egyértelműen az egybeírást támogatja a 
kötőjeles írásmóddal szemben, ez jól látszik a 
több mint egymilliárd szövegszót tartalmazó 
reprezentatív korpusz, a Magyar nemzeti szö-
vegtár (Oravecz–Váradi–Sass 2014) találataiból: 
az alfahím formára 158, míg az alfa-hímre csak 
15 találatot ad az adatbázis keresőfelülete. A 
kötőjeles találatok között több tudományos 
szövegbeli előfordulás adatolható:

(1) A farkasfalka az alfa-hím és az alfa-nős-
tény köré szerveződő, kegyetlen szaporodási 
egység.

(2) A legerősebb példány lesz a vezérfarkas 
(alfa-hím), ő irányítja a falkát […].

Az adatokból az látszik, hogy az alfa-hím 
is eredetileg a biológiában, etológiában stb. 
használt szakszó, terminus technicus volt ’ve-
zérfarkas’ jelentésben, vélhetőleg innen szi-
várgott át a köznyelvbe az Édes Anyanyelvünk 
folyóiratban adatolt, fentebb idézett, embe-
rekre vonatkozó jelentésben. A Google talála-
tai alapján szaknyelvi jelentésében ritkán elő-
fordul az α-hím írásmód is. 

Mármost mi következik mindebből? Nyelvi 
tanácsadóként azt mondhatjuk, hogy a tudo-
mányos (biológiai, etológiai stb.) szövegek-
ben, állatokra vonatkozóan javasolt a helyes-
írási rendszerbe illeszkedő, kodifikált írásmód, 
a kötőjeles forma alkalmazása (alfa-hím); míg 

a hétköznapi használatban, nem tudományos 
szövegekben, férfiakra vonatkozó jelentésben 
írható alfahím formában. Ez utóbbi azonban 
természetesen csak javaslat, amelyet szótári 
kodifikációval nem tudunk megerősíteni. 
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W1 = SARS-CoV-2 variants of concern as of 29 July 2021. 
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern 
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GOLGOTAVIRÁG

A golgotavirág név a latin Passiflora elnevezés 
fordítása. A latin név a 17. század elejéről ered 
(passio  =  szenvedés, flor  =  virág). Észak- és dél-
amerikai eredetű dísz- és gyógynövény, az az-

tékok álmatlanság, nyugtalanság kezelésére 
használták. Európába a spanyol hódítások után 
a misszionáriusok közvetítésével a 17. század-
ban került be, felkapott volt a kolostorok ispo-
tályaiban. Hasonló indikációban használták, 
mint az aztékok. A hithirdetők a díszes virág 
mintázatában Krisztus szenvedésének jelképe-
it vélték felfedezni, és ennek megfelelő titok-
zatos hatást tulajdonítottak neki. Lippay János 
jezsuita a Posoni kert (1664) című munkájában 
ilyen magyarázatot ad: „(…) ebben a virágban 
Krisztus szenvedésének eszközei igen szépen 
kiábrázoltatnak. Holott környös-környül a karéj 
tövises koronát formálják, a véres ostort a vér- 
és kékszínű szálak, akikből áll a virág, jelentik. 
(…) A levelei mint a dárda, hegyesek, az ágain 
olyan zsinegecskék nőnek, mint a kötelek (…).”
 

GUAJACUM SANCTUM

A guajakfa a Karib-térségben gyakori. A belső, 
elhalt részének (geszt) olajban gazdag gyantá-

VALLÁSOS KIFEJEZÉSEK
az orvosi nyelvben (2. rész)
Dr. Berta Gyula 
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

közelmúltban találtam a világhálón Bakó Csongor István marosvásárhelyi kórházlelkész 
és sokoldalú, kiváló kutató egy olyan közleményét, aminek a terjedelmi korlátok miatt 
rövidítve és átdolgozva ugyan, de szerepelnie kell az Amega lapjain. A közlemény eredeti 
címe: Máig fellelhető hivatalos és népi vallásossághoz kötődő (szak)kifejezések az orvosi szó-

tárban (Studia Theologica Transsylvaniensia 2016; 19[1]: 143-170). A téma átvételéhez és a fent említett 
változtatáshoz a szerzőtől a hozzájárulást megkaptam. A közlemény tárgya kizárólag a római katoli-
kus vallásra szorítkozik. Az Amega előző számában indított sorozat az egyházi és a népi vallásosság 
nyomait őrző orvosi kifejezésekről szól. Az alábbiakban a sorozat 2. része olvasható.

A

Golgotavirág (Passiflora caerulea)



41AMEGA |2021. AUGUSZTUS

KULTÚRORVOSTAN

ja elsősorban népi gyógyászatban volt haszná-
latos (nemi betegségek, de köszvényes bajok, 
bőrkiütések, „vízibetegség” ellen is adták). Köp-
tetők, köhögéscsillapítók részeként a modern 
korban is használták. A „sanctum” (szent) fajnév 
a gyógyászati felhasználásra vonatkozik. Emiatt 
az „élet fája” (Lignum vitae) néven is ismert. 

IZSóP (HySSOPUS OFFICINALIS, SZENTFű)

Kis-Ázsia és a Földközi-tenger partvidékének 
kopár, sziklás lejtőin van az őshazája. Mint 
gyógy- és fűszernövény a középkori kolosto-
rok kertjeinek elmaradhatatlan illatos növénye 
volt. Illóolaja megfelelő mennyiségben görcs-
oldó, keringésjavító és vírusölő (?) hatású. Teá-
ját légúti és gyomorbántalmak esetén ajánlot-
ták. A 10. századi bencés szerzetesek italaikat 
ízesítették vele. 

A bibliai izsóp nem a Hyssopus-szal, hanem 
sokkal inkább a szíriai oregánóval (Majorana 
syriaca) azonosítható. A „szentfüvet” egykor 
templomokban és a leprások rituális megtisztí-
tására is használták, a megtisztult leprást és há-
zát izsópcsomóból hintették meg vízzel. Az 50. 
zsoltár minden hónap első vasárnapi szentmi-
séje előtt felcsendülő néhány sora is tartalmaz-
za ezt a növénynevet: „Aspergesme Domine 
hyssopo (…)”. „Hints meg engem Uram izsóp-
pal és megtisztulok.” A bűnbánat, az alázat és 
a megtisztulás kifejezője korai időktől kezdve.

JERIKó RóZSÁJA  
(ANASTATICA HIEROCHUNTICA)

Nevezik még Krisztus szemének és Szent Pé-
ter füvének is, ezért Krisztus és Szent Péter 
attribútuma is. Több sivatagi növény neve, 
melyeknek sajátossága, hogy összegömbö-
lyödött száraz állapotukból víz hatására akár 
évtizedek múlva is szétnyílnak, kizöldülnek, 
tömegük sokszorosára nő. Linné adta a növény 
nemzetségnevét, amely a görög anastasis (fel-
támadás), származéka, ebben az értelemben 
a növény újjáéledését jelenti. A hierochuntica 
név sokkal régebbi eredetű és Jerikó görög 

neve (Hiericho) él benne. A jerikói rózsa név 
a Kr. e. 200 körül élt Sirák próféta könyve nyo-
mán keletkezhetett. Ennek 24. fejezetének 18. 
versében található a következő hasonlat: „Úgy 
növök fel, mint a pálma Engeddiben és a ró-
zsák Jerikóban”. Az egyik Szűz Mária legenda 
szerint, amikor áldott állapotban Jerikó kör-
nyékén járt, kizöldültek ezek a növények. Egy 
másik legenda úgy szól, hogy ezt a virágot 
Mária az Egyiptom felé vezető úton látta, hal-
hatatlansággal áldotta meg, így ezt a rózsát 
gyakran Mária kezének hívják.

 A középkor orvoslásában fontos segédesz-
köze volt a korabeli „pszichiátriának”. Az álom-
fejtésben és kártyavetésben is nevezetes sze-
rep jutott neki. Vele jövendöltek a sóvárgott 
családi gyarapodással kapcsolatban is.

A függelékben található linken egy jerikói 
rózsa látványos „feltámadása” látható, érde-
mes megnézni.

KEHELy

Liturgikus edény, mely a szentmisében a fel-
ajánlott bort és átváltoztatás után Krisztus vé-
rét tartalmazza. Formája az évszázadok alatt 
sokszor változott: a klasszikus ivópohár- vagy 

Guajakfa (Guajacum sanctum)
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kupaforma a barokk korban jelent meg, előt-
te tálszerű volt, majd a gótikában tölcsérszerű 
kelyheket használtak. Díszítésére kezdettől fog-
va különös gondot fordítottak. Többnyire egye-
di ötvösmunkák voltak, csak a 19. században 
jelentek meg a sorozatban gyártott kelyhek. 

Kezdetben színarany, de legalább aranyozott 
fémből készültek. A mai előírás szerint a kehely 
kupájának aranyból vagy ezüstből kell lennie, 
de belső felületét mindenképp aranyozni kell.

Az orvostudományban főleg a szövettani el-
nevezésekben használatos a kehely kifejezés. A 
kehelysejt kehely vagy serleg alakú sejt, amely 
megtalálható az emlősökben a bélcsatorna és 
a légzőrendszer hámjában. A kehelysejtek csú-
csi, a lumen felé néző része széles, az alapjuk 
keskeny. Glikoproteineket tartalmazó vezikulák 
vannak bennük, funkciójuk a nyáktermelés. A 
jelenkori ismeretek szerint szerepük ennél ösz-
szetettebb, gyulladásos, illetve immunológiai 
folyamatokban kulcsszereplők lehetnek. 

Makroszkópos képlet a vesekehely, amely a 
veseöbölben (sinus renalis) van, itt helyezkedik 
el a kilenc kiskehelyből (calyces minores) és a 
három nagykehelyből (calices maiores) ösz-
szeömlő vesemedence (pelvis renalis), mely a 
vesében képződő végleges vizelet összegyűj-
téséért és elvezetéséért felelős, és a húgyveze-
tékben (ureter) folytatódik. 

LINGULA (KANÁLKA, NyELVECSKE)

A latin liturgiában hosszú nyelű kanálkával (lin-
gulával) áldoztatták a fertőző betegeket. (A 
görögkatolikus szertartásban a két szín alatti 
áldoztatásban manapság is aranyból vagy ara-
nyozott fémből készült, finoman megmunkált 
és díszített lingulát használnak.) Tömjénezés-
nél a tömjéntartó tartozéka: lingulával hintik a 
tömjént a parázsra.

Az orvostudományban lingulának (nyel-
vecske) nevezik a bal tüdő felső lebenyének 
két szegmentumát, amelyek az elülső mell-
kasfallal érintkeznek. Úgy gondolják, hogy a 
bal tüdő lingulája a jobboldali középső lebeny 
maradványa, homológja.

LUNULA (HOLDACSKA)

A latin luna (hold) szóból ered. A római katolikus 
egyházban az eucharisztia ünnepélyes meg-
mutatására szolgáló liturgikus eszköz (a monst-

Kehelysejtek

Mátyás király kelyhe
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rancia) része. A szentségtartóban csiszolt kristá-
lyon vagy üvegen keresztül látható a holdsarló 
alakú csiptetőbe (lunulába) fogott szentostya.

Az orvosi nyelvben lunulának nevezik a 
mindenkinél megtalálható, a köröm tövénél 
látható fehéres félholdat. Hiánya vagy elszíne-
ződése jelezhet bőr- vagy szisztémás beteg-
séget, az alternatív orvoslás, illetve a „köröm-
diagnosztika” művelői (attól függően, hogy 
melyik ujjon észlelhető az anomália) különbö-
ző állapotokkal és betegségekkel hozzák ösz-
szefüggésbe. 

MÁRIATÖVIS (CARDUUS MARIANUS)

A máriatövis név és a növény népies nevei arra 
a legendára vezethetők vissza, amely szerint 
a levelek fehér márványozottsága és fehér 
tejnedve akkor keletkezett, amikor az Egyip-
tomba való menekülés közben a csecsemő 
Jézus szoptatásakor anyjának, Máriának a teje 
ráfröccsent a növényre. Valószínűleg ennek 
a hiedelemnek köszönhetően alkalmazták a 
tejelválasztás fokozására. Melius Péter Herbá-
riumában (1578) Boldogasszony tövise néven, 
elsősorban étvágygerjesztő, hasfájást enyhí-
tő, görcsoldó szerként szerepelt, jelenleg a 
májtisztítás egyik leghatásosabb gyógynövé-
nyeként tartják számon. Májvédő és májtisz-
tító hatása orvosilag is elismert és bizonyított. 
Rendkívül hatékony antioxidáns. Az alternatív 
gyógyászatban igen magasra értékelt és szám-
talan helyen reklámozott gyógynövény.

MIRHA (MyRRHA) 

A mirha (Gumiresina myrrha) a Commiphora 
nemzetségbe tartozó mirhafák gyantája. Fertőt-
lenítő, gyulladáscsökkentő és dezodoráló hatá-
sú. A mirhafa (Commiphora myrrha) a balzsam-
fafélék családjába tartozó, szomorúfűzre emlé-
keztető, lecsüngő ágú, alacsony növésű cserje. 

A mirhafa mitológiai története kalandos. 
Myrrha királylány szerelmes volt az apjába: 
„csellel elérte, hogy az apja ne ismerje fel és 
kilenc éjszakán át idegen nőként vele háljon”. 

Amikor az apa rájött a turpisságra, meg akarta ölni a lányát. 
Myrrha menekülése közben kérte az isteneket, hogy sem az 
élők, sem a holtak között ne lehessen. Aphrodité megkönyö-
rült rajta és mirhafává változtatta. Ebben az alakjában szülte 
meg apjától fogant fiát, Adoniszt. A legenda szerint a mirhafa 
aromás váladékai Myrrha könnyei. 

A valódi mirha ősidők óta ismert, keresett luxuscikk, gyógy-
eszköz, füstölő és kultikus szer. Bibliai említése mind az ószö-
vetségben, mind az Újszövetségben számos helyen megta-
lálható. Az ószövetség a fölszentelés kellékei között említi (a 
Kivonulás könyvében). A napkeleti bölcsek aranyat, tömjént 
és mirhát hoztak ajándékba az újszülött Jézusnak, a királynak 
járó tiszteletük, hódolatuk és áldozatuk jeleként.

Lunula

Máriatövis (Carduus marianus)
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A mirhából készült mézsűrűségű olaj olívaolajban elkeverve 
drága illatszer (Eszter könyve, Énekek éneke). Aloéval keverve 
a bőr illatosítására (Zsoltárok, Példabeszédek könyve), valamint 
az aloé erős konzerváló ereje miatt holttestek bekenésére szol-
gált. A keresztről levett Jézus testének megkenésére Nikodémus 
„mintegy 100 font mirha- és aloékeveréket vásárolt” (Jn. 19,39b). 
Tárgyakat (ruhákat, fekhelyeket, gyaloghintót) is illatosítottak 
mirhával. A görögök füstölőszernek használták, s tőlük a róma-
iak is átvették. A mirha gyógyító használata felbukkan Ovidius 

(De medicamine faciei feminae) és Vergilius 
(Aeneis) munkáiban. A zenében Maurice Ravel 
Myrrha című kantátája dolgozza fel a mondát. 

Orvosi célokra összehúzó, gyulladáscsök-
kentő és vérzéscsillapító hatása miatt volt 
használatos. Az utóbbi évek kutatásai derítet-
tek fényt arra, hogy a mirhafa és a nemzetség 
egyéb fajainak balzsamai, illetve a belőlük 
előállított készítmények figyelmet érdemlő 
fertőtlenítő, érzéstelenítő és tumorellenes (?) 
hatásokkal bírnak. Az ezt kutató klinikai vizs-
gálatok is megindultak.

MISERERE

A nagy bűnbánati zsoltár az 50. Ezt a zsoltárt 
a katolikus egyházban főként böjti időben 
(nagyböjt, kántorböjt, péntek) és halottakért 
(virrasztás, temetés) imádkozzák. A kezdő sza-
vai: miserere mei, Domine (könyörülj rajtam, 
Uram). A miserere, a könyörület óhajtása igen 
sok zeneszerzőt foglalkoztatott. A zeneiroda-
lom talán legismertebb zenei feldolgozása 
Gregorio Allegri szerzeménye. A kortárs szer-
zemények közül kiemelendő Bánkövi Gyula 
„Miserere”-je.

Az orvosi nyelvben a miserere a vékony-
bél teljes elzáródása miatt kialakuló széklet-
hányást jelenti. Ilyenkor a bél perisztaltikus 
mozgása megfordul és a béltartalom hánya-
dékként ürül. Ez az állapot (különösen a ré-
gebbi időkben, amikor sebészeti ellátás nem 
volt kivihető) a közeli véget jelentette a beteg 
számára, és ilyenkor helyénvaló volt a bocsá-
natért való fohászkodás. 

FüGGELÉK
1. Bakó Csongor István atya eredeti közleményei 
http://mvh-belvaros.plebania.ro/wp-content/uploads/2016/11/
Egyházi-terminusok-a-medicina-szótárában-1.pdf  
http://mvh-belvaros.plebania.ro/wp-content/uploads/2016/11/
Egyházi-terminusok-a-medicina-szótárában-2.pdf
2. A jerikói rózsa kinyílása 
https://www.youtube.com/watch?v=U4cWURajxwQ
3. Gregorio Allegri: Miserere 
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
4. Bánkövi Gyula: Miserere 
https://www.youtube.com/watch?v=-DqyMlMGwIQ

Giacomo Amiconi (1682–1752) – Adonisz születése

A napkeleti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát visznek ajándékba az újszülött Jézusnak
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JELENTKEZÉSI LAP
12. BUDAPESTI AMEGA FÓRUM − Hotel Benczúr, 2021. október 1-2.

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

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

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

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

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

Az alábbi adatok megadását csak szakdolgozóktól kérjük:

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

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

REGISZTRÁCIÓS DÍJ# 2021. szeptember 16-án és azután átutalva vagy  
a helyszínen készpénzben befizetve 2021. szeptember 15-ig átutalva

Orvosok kreditponttal és a kiállító cégek munkatársai  30 000 Ft  25 000 Ft

Szakdolgozók, rezidensek, PhD hallgatók (kreditponttal)  20 000 Ft  15 000 Ft

Orvosok (kreditpont nélkül) és a Magyar Asztma Nővérek Országos 
Egyesületének tagjai* (kreditponttal)

 18 000 Ft  13 000 Ft

Amega Továbbképző Tanfolyam 2021/2. félév (orvosoknak +20 kreditpont)§   8 000 Ft   8 000 Ft  

Kongresszusi ebéd szombaton##   5 900 Ft   5 900 Ft

 Részvételi díj összesen ........................... Ft 
A befizetés dátuma tekintetében a banki átutalás indításának dátuma, illetve a postai csekken szereplő bélyegző dátuma az irányadó.  
#FIGYELEM: A regisztrációs díj béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatást (kávészünet: 4500 Ft) tartalmaz, ami külön tételként szerepel a számlán, és ami után az adók 
megfizetése a számla kifizetőjét terheli. – #A regisztrációs díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a megjelölt esetekben a kreditpontokat, a programfüzetet, a kiállítás megtekintését és  
a kávészüneteket. – *Egyesületi tagdíjhátralék esetén nem vehető igénybe. – § Az Amega Továbbképző Tanfolyam (PTE ÁOK/2021.II./00082) csak orvosok részére akkreditált.  
##A számlán  „Továbbszámlázott szolgáltatás”-ként szerepel, költségként való elszámolása esetén az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli.

SZÁLLÁS (szobaárak Ft   /  fő  /éj) 1 ágyas  2 ágyas október 1. október 2.

Hotel Benczúr*** Standard szoba 24 000 Ft/éj 15 000 Ft/fő/éj  

Hotel Benczúr***+ Superior szoba 30 000 Ft/éj 18 000 Ft/fő/éj  

Hotel Ibis Budapest Heroes Square*** 35 000 Ft/éj 19 000 Ft/fő/éj 

Kétágyas szoba esetén a szobatárs neve: ..................................................................................................... Szállásdíj összesen ............................... Ft 

A szobaárak tartalmazzák a reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t. A parkolás egyénileg külön fizetendő. A Hotel Ibis Budapest a konferencia helyszínétől 700 méterre található. 
A szálláshelyek betöltése a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. 
FIGYELEM: Szobatárskeresést nem vállalunk! A szobatárs nélkül megrendelt szobákat egyágyas áron számlázzuk. 

A szállásfoglalás és a szállásdíj befizetésének határideje: 2021. szeptember 10.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megjelölt részvételi díjat, valamint az étkezés és a szállás költségét a megadott határidőkig kérjük átutalni a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett 
10400779-50526683-68901009 számú bankszámlájára. Kérjük, hogy a közlemény (megjegyzés) rovatban tüntesse fel a kongresszus (BAF1) és  
a résztvevő személy nevét. A regisztráció csak a részvételi díj és a szállásdíj befizetésével válik véglegessé.

Az összeg beérkezése után kiállítandó számla adatai:

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

Cím: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT

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

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

 előlegbekérő alapján átutalással a választott kedvezményes díjnál megadott határidőig kiegyenlítjük 

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

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

Számlázási cím: ........................................................................................................................................................... Megrendelés száma (PO szám): ...................................................................

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

Dátum: ...................................................................................................................   Aláírás: ....................................................................................................................

P. H. 

Ha a járvány esetleges újabb hulláma miatt a konferenciát  
csak online lehet megtartani, akkor a részvételi díj  

ebéd és szállás részét visszautaljuk.
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TOVÁBBKÉPZÉS

ÉTELALLERGIÁS GYERMEKEK A KÖZÖSSÉGBEN (10. oldal)
 1. Melyik állítás igaz az ételallergiás gyermekek szüleinek szorongására? 
  a. ritkán fordul elő, de akkor nagy mértékű 
  b. közel felüknél meghaladja a poszttraumás stressz szindrómának  
   megfelelő határértéket 
  c. gyakran fordul elő, de csak csekély mértékű  
  d. kicsit szoronganak, de jól tolerálják a bizonytalanságot

2. Melyik állítás nem igaz Elijah Silverára? 
  a. törvényt neveztek el róla 
  b. ételallergia okozta anaphylaxiás shock miatt meghalt 
  c. allergiatudatos bölcsődét alapított New York-ban  
  d. az ellátása során nem kapott epinephrint

3. Papp Gábor vizsgálatában a szülők hány %-a engedné meg, hogy  
 kiképzett, de nem egészségügyi végzettségű személy sürgősségi  
 injekciót adjon a gyermekének súlyos anaphylaxiás reakció esetén? 
  a. 0% 
  b. 7% (6/83) 
  c. több mint 90% (75/83) 
  d. 100%

ITT TALÁLKOZTAK AZ EURÓPAI ALLERGOLÓGUSOK (14. oldal)
4. Az angol háziorvosok hány %-a tudja helyesen  
 használni az adrenalin-autoinjektort? 
  a. 6%  
   b. 19%  
  c. 51% 
  d. 82%

5. Hogyan hat az UV-fény a csecsemőkori ekcémára? 
  a. az UV-fény nem hat az ekcéma incidenciájára 
   b. minél több UV-fény, annál kevesebb ekcéma  
  c. minél több UV-fény, annál több ekcéma

6. Milyen megoldást javasol Santiago Quirce  
 a hörgőtágító túlhasználat megfékezésére?  
  a. gyógyszertárban figyelmeztessék a beteget 
   b. gyógyszertárban ne adják ki a gyógyszert 
  c. pszichiáter kezelje a beteg függőségét 
  d. az orvos ne írja fel a gyógyszert

VARIÁNSOK ÉS VAKCINÁK (33. oldal)
7.  Melyik állítás igaz az oltáskombinációk által  
 kiváltott antitestes immunválaszra?  
  a. Pfizer/AZ nagyobb, mint Pfizer/Pfizer 
   b. AZ/Pfizer nagyobb, mint AZ/AZ 
  c. Pfizer/AZ kisebb, mint Pfizer/Pfizer 
  d. AZ/Pfizer kisebb, mint AZ/AZ

8.  A jól átoltott országokban a delta-variáns okozta  
 esetszám-emelkedés… 
  a. jól tükröződik a halálozásban 
   b. nem tükröződik a halálozásban 
  c. szinte alig észlelhető

BESZÁMOLÓ A MAKIT 49. KONGRESSZUSÁRÓL (20. oldal)
9. Mi a Moderna-kar? 
  a. oltás után megjelenő urticaria és diffúz erythema a karon 
  b. oltást követő, erythema multiforme jellegű plakkos bőrtünetek 
  c. randomizált klinikai vizsgálatban az mRNS-oltást kapók csoportja 
  d. oltás után megjelenő maculopapulosus bőrtünetek a karon

10. Milyen allergént tartalmaznak a porcos halak?  
  a. alfa-parvalbumin 
   b. béta-parvalbumin 
  c. aldoláz 
  d. vitellogenin

VALLÁSOS KIFEJEZÉSEK AZ ORVOSI NYELVBEN (40. oldal)
11. Melyik növényt hívják Mária kezének?  
  a. mirhafa (Commiphora myrrha) 
  b. izsóp (Hyssopus officinalis) 
  c. máriatövis (Carduus marianus) 
  d. Jerikó rózsája (Anastatica hierochuntica)

12. Mi a miserere?  
  a. a szentmise záró része 
  b. széklethányás 
  c. a guajakfa olajban gazdag gyantája 
  d. a mirhából készült mézsűrűségű olaj

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2021 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első kérdéssorát találja.  
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2021.II./00082 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. szeptember 30-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 18. 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

A            
B            
C            
D   	 	       	 



AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2021/4.

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.

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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… 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.
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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: 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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