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Trelegy Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 
55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív 
tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és 
hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. Közfi nanszírozás alapjául elfogadott ár: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 
2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; 
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja 
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal:
www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. 

ikonra vagy az Alkalmazási 
előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).  A védjegyek a tulajdonosok birtokában vannak, vagy használati engedéllyel rendelkeznek. 
A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem támogatja a készítmény bármely, az alkalmazási előírástól eltérő módon való alkalmazását.

Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért.

  Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett 
mellékhatást.

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

**  Napi egyszer adagolt Trelegy Ellipta-val a 24. hétre szignifi káns (p < 0,001)  mélyponti FEV1 növekedést értek el a napi kétszer adott 400/12 µg budesonide/formoterol (ICS/LABA készítmény)1, 2 kezelés-
hez képest. Csakúgy, mint a kiindulástól az 52. hétre a napi egyszer adagolt 92/22 µg FF/VI (egy másik ICS/LABA készítmény)1, 3 és az UMEC/VI (LAMA/LABA készítmény)3 viszonylatában.  A FULFIL 
egy prospektív, aktív kontrollos, randomizált, kettős vak, kettős báb, párhuzamos csoportos, multicentrikus, III. fázisú, 24 hetes, hatékonysági és biztonságossági vizsgálat. CÉLJA: a napi egyszeri 
hármas kombináció FF/UMEC/VI 100/62,5/25 µg (TRELEGY ELLIPTA) plusz napi kétszeri placebo Turbohalerben (n=911) összehasonlítása a napi kétszeri budenozid-formoterol (BUD/FOR) 400/12 µg  
(Symbicort Turbuhaler) plusz napi egyszeri placebo kezelést Elliptában (n=899). Az első 430 beteget egy 52 hétre kiterjesztett biztonsági vizsgálatba is beválogatták, melyben a betegek vagy napi egy-
szer Trelegy Elliptát kaptak és napi kétszer placebot Turbohalerben (n=210), vagy napi kétszer FOR/BUD 12/400 μg -t Turbohalerben és napi egyszer placebót Elliptában (n=220) 52 héten keresztül.2

Az IMPACT egy fázis III,  randomizált, kettős vak, paralel csoportos, multicentrikus vizsgálat volt, amelyben a napi egyszeri tripla illetve kettős terápiát hasonlították össze COPD-s betegekben 
(n = 10 355; 52 héten keresztül). Terápiás csoportok: napi egyszeri fl utikazon-furoát 100 μg/umeklidinium 62,5 μg/ vilanterol 25 μg, vilanterol/fl utikazon-furoát (100/25) és umeklidinium/vilanterol (62,5/25). 
Elsődleges végpontok: a mérsékelt vagy súlyos COPD exacerbációk kezelés alatti előfordulási aránya.3

***  A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a 
Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). 4 Nyílt, randomizált cross-over vizsgálat, a vizsgált inhalátort korábban soha nem használt asztmás vagy COPDs betegek asthma 
(n=162): ELLIPTA vs. DISKUS (Accuhaler), metered-dose inhaler (MDI), Turbuhaler, COPD (n=567): fentiek és Handihaler, Breezhaler. A betegek elolvasták a betegtájékoztatót majd használták az inhalá-
torokat és megfi gyelők rögzítették a vétett „kritikus” hibákat (kritikus hiba: bármely hiba, melynek következtében az inhalációs por nem jut a légutakba.)4
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A Trelegy Ellipta fejlesztése 
az INNOVIVA-val közösen valósult meg.
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COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

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

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát flutikazon-fuorát/umeklidinium/vilanterol
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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*

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) 2021. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2021. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html (utolsó megtekintés: 2021.10.20.)

Támogatott indikációk:
Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  finanszírozási eljárás ren-
dekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finan-

szírozási 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 

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkal-
mazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi In-
tézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilván-
tartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm / 250  mikrogramm/adag adagolt 
inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® Forspiro® 50 mikro-
gramm/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; gyógy -
szer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakemberek nek; 
publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógy szer-
törzs – lakossági tájékoztató.

A dokumentum lezárásának időpontja: 
2021. október 21. • SAIR870/10.21

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 2021. november 1-jétől érvényes árak alapján
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MEGSÜVEGELT ÉLETMŰ
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Zsiray Miklós
tüdőgyógyász főorvos

Zsiray Miklós neve a tüdőgyógyászok körében mindenki 
által ismert. Ugyanakkor, amikor erre a beszélgetésre 
készültem, az interneten nem sok információt találtam 
rólad. Mi ennek az oka?
Nincs facebook fiókom és olyan tradicionális dolgokat szere-
tek, mint például egy könyvet kézbe fogni és elolvasni, vagy 
kinyomtatott cikkekből tanulni. 

Ez olyan szempontból szomorú, hogy nem 
tud megismerni a világ. Ezzel a beszél-
getéssel ezt a hiányt szeretném pótolni. 
Indulásként mondj néhány életrajzi adatot 
magadról.
Budapesti vagyok. Itt születtem 1952-ben, és itt 
éltem le az egész életemet. A Batthyány téri vá-
sárcsarnoknál laktunk, szemben a Parlament-
tel. Az akkoriban nagyon nyugodt környék 
volt. Szóval a békés vízivárosi környezetben 
éldegéltem, aztán elkezdték építeni a metrót… 
A nagypapám finnugor nyelvész, akadémikus 
volt, utca is van róla elnevezve. Édesapám 
orvos volt, mamám pedig könyvtárosként 
dolgozott a Madarász utcai Gyermekkórház-
ban. Akkoriban még fontos szerepük volt a 
könyvtárosoknak. 

Az iskolák meghatározók lehetnek egy 
ember életében. 
Egy fantasztikus magánóvodába jártam, 
akkor ez még nem volt gyakori. Az épület a 
Vasas pályával szemben volt és Karlócai Kristóf 
édesanyja, Karlócai Mariann néni volt az óvónő. 

Azért az nem szokványos, hogy valaki a 
nyugdíjazása után élete meghatározó he-
lyeként jelöli meg az óvodát. 
Karlócai Mariann néni nem egy szokványos 
óvónéni volt. Könyveket adott ki, játékokat 
gyűjtött, ma is szeretettel gondolok rá. 
Általános iskolám a Lorántffy Zsuzsanna Ze-

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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*

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) 2021. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2021. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html (utolsó megtekintés: 2021.10.20.)

Támogatott indikációk:
Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  finanszírozási eljárás ren-
dekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finan-

szírozási 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 

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkal-
mazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi In-
tézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilván-
tartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm / 250  mikrogramm/adag adagolt 
inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® Forspiro® 50 mikro-
gramm/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; gyógy -
szer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakemberek nek; 
publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógy szer-
törzs – lakossági tájékoztató.

A dokumentum lezárásának időpontja: 
2021. október 21. • SAIR870/10.21

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 2021. november 1-jétől érvényes árak alapján
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neiskola volt, ami a Kodály-módszer szent 
helyének számított. Innen került ki a Kaláka 
együttes, Márta István és Dés László is. 
Volt ott néptánc és zenetanulás is. Abból in-
dultak ki, hogy nincs olyan, hogy valakinek 
nincs hallása, és mindenkit lehet csiszolgatni. 
Ez volt Kodály ideológiája is.

A zene mennyire lett része az életednek? 
Bevallom, hogy én a régi típusú hard rock 
zenét hallgatom az autómban. Sokáig a világ 
végére is elmentem egy-egy koncertért. 
A komolyzene is része az életemnek. A ma-
mám nagy Wagner rajongó volt, néhány dal-
lam után megmondta, hogy ki és hol énekli 
az éppen hallott operarészletet. Idős korában 
Bayreuthba is eljutott.  

Szólj néhány szót a középiskolás éveidről is. 
Ugyanannak az épületnek a másik szárnyában 
volt az akkor Móricz, ma Baár–Madas Gimnázi-
umnak nevezett középiskola, ami jó gimnázi-
umnak számított, jó tanárokkal. Máig nagyon 
jó barátaim vannak onnan. Sokat kellett tanul-
nunk, de kaptunk egy alapműveltséget.  

Tagozatos osztályba jártál? 
Német tagozatos osztályba jártam, bár bioló-
gia tagozatra jelentkeztem, de oda nem vettek 
fel. Volt egy ismerősöm, akit kettes átlaggal 
is felvettek a papájára való tekintettel. Ez volt 
életemben az első nagy pofon.
A hét minden napján volt németóránk. Keszler 
Pál mellkassebész gyerekeivel együtt csere-
diákként eljutottam az NDK-ba, Weimarba is. 
Elég jól beszéltem németül, ezt Bihari Ibi néni-
nek és a szüleimnek is köszönhetem. Az érett-
ségi után felsőfokú nyelvvizsgát is szereztem. 

Gondolom kitűnőre érettségiztél. 
Tényleg kitűnőre sikerült, ami nagy megle-
petés és öröm volt számomra. Visszatérve 
a németre, az később is jól jött nekem, hi-
szen a rendszerváltás előtt a magyar-német 
bronchológiai együttműködés keretében 
többször is ellátogathattam az NDK-ba.

Érettségi után merre vitt az utad? 
Apám példája nyomán lettem orvos, bár ő 
soha nem presszionált, hogy folytassam a 
munkáját. Az ő generációját még megsüvegel-
ték az emberek. Igaz, éjjel-nappal dolgozott.  

Nagyon nehéz lehetett az egyetemen. Gon-
dolok itt az anatómiára vagy a kórbonctanra. 
Az első két évben tanultam, mint a gép. A 
későbbi gyakorlatok során már éreztem, hogy 
gyógyító orvos szeretnék lenni, mert ez cso-
dálatos dolog. 

Mikor fordultál a tüdőgyógyászat felé? 
Számos példán keresztül láttam, hogy azok az 
orvosok, akik operálnak, egy idő után átkerül-
nek a szakrendelőkbe, amit nagy változásként 
élnek meg, és nehezen tudják feldolgozni. 
Volt egy Losonczy György nevű barátom (aki 
nem azonos a tüdőgyógyász professzorral) 
a Szövetség utcai kardiológián, ő mondta: 
„nézd, itt van ez a fonendoszkóp, én ezzel 
tudok gondolkozni, gyógyítani”. Úgy éreztem, 
hogy nekem is valami ilyet kéne csinálnom. 

Orvossá fogadom. Erkel Színház. Fehér 
kesztyű. 
Én voltam az utolsó a névsorban. Miskovits 
Gusztáv professzor avatott orvossá minket. Ez 
után Pető László barátommal találkoztam az 
Operában, aki megkérdezte, hogy hová me-
gyek dolgozni, majd azt mondta: „Apukám, 
gyere a tüdőklinikára!” 20 évet dolgoztam ott. 

Milyen volt az akkori tüdőklinika? 
Miskovits professzor egy fantasztikus gárdát 
hozott össze. Ilyen kollégákkal dolgozhattam 
együtt: Major Tamás, Tarján Enikő, Szüle Péter, 
Kardos Kálmán. Ők egyrészt csodálatos em-
berek voltak, másrészt rengeteget lehetett 
tanulni tőlük. Nekem mázlim volt, mert amikor 
visszajöttem a katonaságból, Miskovits profesz-
szor osztályára kerültem. Ő imádott csövezni, 
szurkálni, biopsziát venni, foglalkozott légzés-
funkcióval, szeretett mikroszkopizálni és csa-
polni – és mindezt el tudtam sajátítani tőle. 



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

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

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

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

napi

1

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

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). 
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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Könnyen ment? 
Valószínűleg volt ezekhez valami érzékem. 
Aztán végül bronchológus lettem. Szüle Péter 
volt akkor a bronchológus a klinikán, aki a 
világ legaranyosabb kollégája volt. Engem 
is odaengedett a betegek vizsgálatához, és 
amikor nagyon fiatalon, váratlanul meghalt, 
akkor én lettem a klinikán a bronchológus. Az 
ő helyére a bronchológusok egyesületének 
a vezetőségébe is – Koncz András debreceni 
barátommal mi voltunk ott a legfiatalabbak. 
Később egy ideig elnöke is lettem ennek az 
egyesületnek. Olyan emberekkel dolgoztam 
együtt, mint Csordás Zoltán Mosdósról, Zoltán 
Ildikó, Dévai Ágnes, Vincze Árpád, Baktai György 
vagy Frank Emil. Mindannyian nagyon kedves 
emberek voltak és baráti kapcsolat alakult ki 
közöttünk. Minden évben szerveztünk egy-
két tudományos ülést, ahol általában nagy 
büszkén én mondtam a nyitó beszédeket. 

A bronchológusok a tüdőgyógyászaton 
belül külön kis közösséget alkotnak. A 
bronchológus több, mint a tüdőgyógyász, 
vagy más, mint a tüdőgyógyász? 
Emlékszem, hogy volt idő, amikor külön 
bronchológia szakvizsgát terveztek. Mi azt 
javasoltuk, hogy a bronchológia legyen a 
tüdőgyógyászat szakvizsga része, és minden 
tüdőgyógyász tanulja meg a bronchoszkópiát 
a szakvizsgájáig. Ezt ma is számonkérik. A 
műszereket ki kell használni. Volt idő, amikor 
azt erőltették, hogy minden intézetben le-
gyen merevcsöves bronchoszkóp. A műszer 
többnyire a szekrényben állt és évente egy-
két vizsgálatot végeztek vele. Centrumokban 
kell elhelyezni a drága eszközöket!
 
Voltak olyan elképzelések is, hogy a fiata-
lokat a bronchoszkóppal kell kötni a tüdő-
gyógyászathoz. 
Vannak fakezű kollégák, akiknek nincs manua-
litásuk és vannak tehetségesek. 
De visszatérnék inkább a klinikán eltöltött 
időszakra, amikor még citológus is voltam. 
Akkoriban a citológia még nem a patológia 

része volt, hanem a legtöbb tüdőintézetben 
egy-egy tüdőgyógyász tanulta meg a citológia 
alapjait. A klinikán ez sokáig nem jött össze. 
A János Kórházban Sassy-Dobray Gábor és 
Lukács Judit laboratóriumában végezték ezt 
a tevékenységet. Engem Lukács Judit tanított 
meg a citológiára. Ez nagyon felelősségteljes 
munka: véleményezni a malignitást. Több mint 
egy év után mertem önálló leleteket kiadni. 
A tüdőklinikán volt egy önálló citológiai-szö-
vettani labor. Appel Judittal, aki a szövettant 
csinálta, csodálatosan tudtam együtt dol-
gozni. Ő végzett patológus és tüdőgyógyász 
volt. A Társaságon belül összehoztunk egy 
munkacsoportot, aminek én voltam a titkára 
és nagyon sok tudományos konferenciát 
szerveztünk. Később ez a dolog elhalt, mert a 
patológusok a magukévá tették a citológiát és 
a szövettant. 

Pályád során rengeteget kellett tanulnod, 
de a klinikán oktatási feladat is van. Meny-
nyire vettél részt ebben? 
Lassan 25 éve már, hogy tantermi előadásokat 
is tartottam ott, ahol a Sebészeti Klinika van. 
Bártfai Zoltán volt a tanulmányi felelős, az ő 
kocsijával jártunk át az előadásokra. Részt 
vettem a német tantermi és csoportos okta-
tásban is, amihez persze nekem is tanulnom 
kellett. 

Miért jöttél el a tüdőklinikáról? 
Igazság szerint jól éreztem magam a klinikán, 
és csak kalandvágyból váltottam munka-
helyet. Eredetileg a MÁV tüdőintézetében 
pályáztam meg egy főorvosi állást, amit el is 
nyertem, de ugyanekkor Ajkay Zoltán és Bö-
szörményi Nagy György is hívtak a Korányiba. 
Két főorvosi állásra is alkalmasnak láttak, én a 
Korányit választottam. 

A tüdőklinika és a Korányi között mindig 
volt egyfajta rivalizálás. 
Ez inkább csak a főnökök szintjén volt jellemző. 
Nagyon sokat publikáltunk. Részben Lantos 
Ákos barátommal, aki egy kreatív, rendkívül 
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igényes ember. A „zöld könyvbe”, amit Magyar Pál, 
Hutás Imre és Vastag Endre szerkesztett, és az első 
komoly tüdőgyógyászati kézikönyv volt Magyaror-
szágon, nagy lelkesedéssel írtunk egy-egy fejezetet. 
Rengeteget irodalmaztunk.  Egyébként a publikáció-
im száma – beleszámítva a könyvfejezeteket is – kb. 
160-ra tehető. Legutóbb Balikó Zoltán pulmonológiai 
tankönyvébe írtam az interstitialis tüdőbetegségekről. 
Tagja vagyok az ILD-teamnek is – ez 5-6 éve alakult 
meg az intézetben –, ahol patológus, immunológus, 
radiológus – itt Kerpel-Fronius Anna nevét szeretném 
megemlíteni – és pulmonológus konzultálja meg a 
kóreseteket.  

Idővel bekerültél a pulmonológia vezetői közé.
Tagja voltam a szakmai kollégiumnak is, melynek Bö-
szörményi Nagy György volt a vezetője. Nagyon büszke 
voltam, hogy olyan emberek közé ülhettem be, mint 
Berta Gyula, Kraszkó Pál, Kecskés László, vagy Magyar 
Pál. A Korányi könyvtárában üléseztünk és nyugati 
mintára különböző ajánlásokat fogalmaztunk meg. 
Ez nagyon komoly munka volt és nem kis felkészülést 
igényelt. A Medicina Thoracalis referáló rovatának 10 
évig voltam a vezetője.

Léteznek olyan vélekedések, miszerint a tüdőgyó-
gyászatnak önálló diszciplínaként nincs jövője.
Biztosan nincs értelme a tüdőgyógyászatot beolvasz-
tani a belgyógyászatba. Ez olyan lenne, mintha példá-
ul az urológiát visszavezetnék az általános sebészet-
be. Nyilván kellenek belgyógyászati alapismeretek a 
tüdőgyógyászathoz, de az önálló tüdőgyógyászatnak 
igenis van létjogosultsága, már csak az ismeretanyag 
nagysága miatt is. 
Ennek ellenére fogynak a tüdőosztályok. Nemrégiben 
a Korányi csinált egy országos felmérést a minimum-
feltételek ügyében. Finoman szólva is vegyes a kép. 
Hiányoznak a pulmonológiából az olyan karizmatikus 
személyiségek, mint Miskovits Gusztáv vagy Magyar 
Pál professzor voltak. 

A bronchológián kívül a tüdőgyógyászat mely 
ágai foglalkoztattak a pályád során? 
Belefolytam a PET vizsgálatokba is. Markóczy Zsolt 
barátommal a hajnali órákban az Onkológiai Intézetbe 
jártunk, és azzal próbálkoztunk, hogy a PET vizsgála-

tokat integráljuk a kivizsgálási algoritmusokba. 
A PET ugyanis kiválthatja a tüdőbiopsziák egy részét. 
Több publikációnk is megjelent erről.  
A másik téma, ami hozzám kötődik, az a sarcoidosis. 
Volt egy cikkem, ami nem várt nagy visszhangot 
keltett. A lényege az volt, hogy nem kell minden 
sarcoidosisban szteroidot adni. Ezután nagyon sok 
beteget küldtek hozzám, és egyidőben volt egy külön 
sarcoidosis ambulanciánk is. 

Úgy tudom, hogy a tüdőtranszplantációk beindí-
tásánál is ott voltál.
Valóban, a tüdőtranszplantációkhoz is kötődtem. 
Az első beteget 1987-ben Bécsben operálta Walter 
Klepetko professzor. Akkoriban a Korányiban műkö-
dött a transzplantációs bizottság, és ezekkel a bete-
gekkel kijártam az osztrák fővárosba, ahol jól jött a 
német nyelvtudásom. Szép és érdekes időszaka volt 
ez a korányis éveimnek.  

Hány szakvizsgával rendelkezel? 
Tüdőgyógyász és onkológus szakorvos vagyok és a 
OTKI Tanszék által képesített citológus is. 

Te is olyan optimista vagy a tüdőrákkal kapcsolat-
ban, mint sok más kollégád? 
Az újfajta kezelések valóban egészen meglepő remisz-
sziókat és túléléseket hoznak. Ez tény. De sajnos az 
is tény, hogy sok beteget még mindig nem tudunk 
megmenteni. Van még hová fejlődnünk. 
Annak idején csodáltuk Bodrogi István professzor uro-
onkológiai osztályát, ahol a heredaganatokat a kilenc-
venes évek közepétől meg lehetett gyógyítani. Ez volt 
az első nagy eredmény. Most a tüdőráknál is felcsillant 
a remény. 

Hogyan alakult az életed a nyugdíjazásod után? 
Amikor elértem a nyugdíjkorhatárt, akkor Kovács 
Gábor főigazgató kedvesen átjött az osztályra, és 
megkérdezte, hogy akarok-e tovább dolgozni. Ez öt 
éve történt és én tovább dolgoztam. A múlt év nov-
emberében viszont átmentem a MÁV Kórház szak-
rendelőjébe, ahol egy barátságos légkörű csapatban, 
néhány kedves orvossal és nővérrel dolgozhatok 
együtt hetente három napot. Egy nap marad még a 
Korányira is. 
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Hogyan viseled a járványt? 
Engem a Jóisten megvédett. Az osztályon mindenki 
átesett a fertőzésen, az orvosok, a nővérek, mindenki. 
Kollégáim előtt le a kalappal. Iszonyúan sokat 
dolgoztak. 

Idős embernek érzed magad? 
Persze. Fizikailag is. Az ember ennyi évesen már tele 
van mindenféle nyavalyákkal. Ehhez hozzá kell szokni. 

Budapesti vagy, kötődsz a városhoz. Mennyire 
vagy világlátott ember? 
Sok helyen jártam, főleg szakmai utakon, de a felesé-
gemmel is jártuk a világot. 

Soha nem merült fel benned, hogy külföldön na-
gyobb karrier várt volna rád? 
Soha nem gondoltam erre, én magyar vagyok. Anyá-
mék ezt nevelték belém. Pedig a nagyszüleim sokáig 
Franciaországban éltek és csak 1936-ban jöttek haza.

Dr. Zsiray Miklós munkásságáról talán sikerült egy 
rövid ismertetőt adni, de szeretnék valamit meg-
tudni Zsiray Miklósról is. Ha felszabadul néhány 
napod, akkor mivel töltöd? 
Nekem van egy aranyos feleségem, aki szintén egész-
ségügyi dolgozó. Rengeteget köszönhetek neki. 
Mindig mindenben támogatott. Két lányom közül az 
egyik bölcsész, a másik tanító és közgazdász. Nagyon 
szeretem őket és a két unokámat is. 

Életpályád egy pozitív életpálya kevés kudarccal. 
Nem csinálnék semmit másképp, ha újra kellene kez-
denem. Minden nehézség ellenére is a világ legszebb 
hivatásának érzem az orvoslást. Köszönettel tartozom 
ugyanakkor a betegeimnek, hogy elhitték, hogy én 
az ő gyógyulásukért élek-halok. A mostani doktorok-
nak azt javaslom, hogy igenis éljék át ezt a pályát, ezt 
a csodálatos hivatást. A fiataloknak pedig azt üze-
nem, legyenek maximalisták, ne elégedjenek meg a 
jelennel. Legyen bennük spiritusz! 

Dr. Osvai László

Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy 
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46).
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pollen által kiváltott allergiás tünetek megelőzésé-
ben, enyhítésében fontos szerepe van a betegtájé-
koztatásnak, a polleninformáció átadásának1,2. Az 

egészségtudatos, megelőzésre is odafigyelő társadalmakban 
felértékelődik a hiteles lakossági tájékoztatás szerepe, a pol-
leninformáció jelentősége és az azt előállító aerobiológiai há-
lózatok munkája. A polleninformáció számos eszköze ismert 
(pollennaptár, pollenjelentés, pollenkoncentráció-előrejel-

zés). Ezek az írott és elektronikus média, va-
lamint a közösségi oldalak és mobiltelefonos 
applikációk révén juttatják el a betegekhez az 
információt. A betegek felkészítésében fontos 
eszköz az előrejelzés1. Ezek között szezonkez-
det, szezonjelleg és a napi pollenterhelés elő-
rejelzése, vagy a személyre szabott tüneti elő-
rejelzés szerepel (1. ábra)3,4. 

A szezonkezdet-előrejelzés elsősorban a 
pollenszezonra való felkészülés miatt szüksé-
ges. Fontos, hogy jó időzítéssel, kb. két héttel a 
szezonkezdet előtt hívjuk fel a betegek figyel-
mét arra, hogy szükség esetén keressék fel ke-
zelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres keze-
lés beállítása céljából, emellett a gyógyszersze-
dés megkezdése is már javasolt a pollenszezon 
kezdete előtt két héttel. Emellett, az immunte-
rápiás felmérések hatékonyságát összehason-
lító elemzések eredménye jelentősen függ a 
pollenszezon kezdetének meghatározásától5. 
Számos módszer létezik a szezonkezdet elő-
rejelzésére, melyek közül többet teszteltünk a 
hazai adatokon. Jelen tanulmányunkban a sze-
zonkezdet-előrejelzés egyik kézenfekvő mód- 
szerét mutatjuk be a parlagfű példáján.

Parlagfűpollen-szezon kezdetének vizsgálata  
a Pannon Biogeográfiai Régióban
Leelőssy Ádám1,2, Páldy Anna1, Szigeti Tamás1, Kajtor-Apatini Dóra1, Környei-Bócsi Erika1, Pál Vivien1, Kofol-Seliger 
Andreja3, Simčič Anja3, Šikoparija Branko4, Radisic Predrag4, Stjepanović Barbara5, Hrga Ivana5, Večenaj Ana5, Vucić 
Anita6, Peroš Pucar Danijela6, Skoric Tatjana7, Ščevková Jana8, Bastl Maximilian9, Berger Uwe9, Magyar Donát1

1Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest; 2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet, 
Meteorológiai Tanszék, Budapest; 3National Laboratory of Health, Enviroment and Food, Ljubljana, Szlovénia; 4BioSensе 
Institute - Research Institute for Information Technologies in Biosystems, Novi Sad (Újvidék), Szerbia; 5Andrija Stampar 
Teaching Institute of Public Health, Zágráb, Horvátország; 6Institute of Public Health Zadar, Horvátország; 7Public Health 
Institute, Subotica (Szabadka), Szerbia; 8Department of Botany, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratis-
lava, (Pozsony), Szlovákia; 9Department of Oto-Rhino-Laryngology, Medical University of Vienna, Bécs, Ausztria

1. ábra: A pollenhelyzet előrejelzésének típusai

A
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A pollenszezonkezdet-előrejelzés egyik 
lehetséges módja az időeltolásos módszer. 
Célszerű lehet megismerni a szezon kezde-
tének térbeli mintázatát, azaz, hogy az egyes 
pollenmonitorozó állomásokon időben milyen 
késleltetéssel követi egymást a pollenszezon 
kezdete. Ennek az „időeltolásos” módszernek 
a segítségével bizonyos állomásokon már ész-
lelt pollenszezon esetén becslést lehet adni 
a többi helyszínen a szezon kezdetének idő-
pontjára.

E vizsgálathoz a Ragweed Pollen Alarm Sys-
tem (R-PAS) mérőhálózat 10 évnyi (2009–2018) 
adatsorát használtuk fel. Minden állomáson 
meghatároztuk azt a napot, amely a European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI) definíciója alapján a pollenszezon kez-
detének tekinthető5,6. A definíció szerint ez az 
első olyan nap, amelyen legalább 3 pollent 
észlelnek egy köbméter levegőmintában, és az 
azt követő 6 napból legalább további 4 napon 
szintén legalább 3 pollent észlelnek úgy, hogy 
ennek az 5 napnak az összpollenszáma eléri a 
30-at. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy az EAACI által meghatározott szezonkez-
det napján az allergiások tömegesen tünete-
ket kezdenek el észlelni. A parlagfű pollenre 
érzékenyek esetén a tüneteket okozó szint ál-
talában 10 pollen/m3 értéknél kezdődik7. 

Az EAACI által definiált szezonkezdet napját 
mind a 10 évre vonatkozóan mind a 28 vizsgált 
állomás esetén meghatároztuk. Ezt követően 
kivonással az összes lehetséges állomáspárra 
kiszámítottuk a szezonkezdetek időbeli kü-
lönbségét (2. ábra). 

Az elemzésekből megállapítható, hogy a 
parlagfűpollen-szezonkezdet időpontja nem a 
földrajzi szélesség szerint változik délről észak 
felé. A legkorábbi szezonkezdet a vizsgált 10 
évből csak egyszer (2014) volt szerbiai állomá-
son, Szabadkán. Az összes többi évben Ma-
gyarországon kezdődött legkorábban a sze-
zon: négyszer Debrecenben (2012, 2015–2017), 
kétszer Kaposváron (2009, 2018), továbbá egy-
szer-egyszer Szegeden (2010), Nyíregyházán 
(2011) és Kecskeméten (2013). Referenciaállo-
más gyanánt Debrecen tűnik legalkalmasabb-
nak, ahol tíz évből négyszer a legkorábban 
indult a szezon, háromszor 4 napon belül volt, 
háromszor azonban legalább egy hetet késett 
a legkorábbi helyszínhez képest. 

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a szezon-
kezdet definíciójából adódóan csak 5 nap el-
teltével lehetünk biztosak ennek tényében, így 
a korai debreceni szezonkezdetből származó 
időelőny elenyészik. Az első legalább 4 pollent 
adó észlelések időpontjában szintén jellemző-
en a magyarországi állomások járnak előrébb. 

2. ábra: A szezonkezdetek átlagos (piros), legkorábbi és legkésőbbi (sárga) időpontja 
az R-PAS mérőhálózat állomásain a 2009-2018 időszakban
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Debrecenben ezek az észlelések több évben is 
1-2 héttel a szerbiai állomások előtt történtek, 
ami arra utal, hogy lokális forrásról van szó. Az 
elvégzett vizsgálatokból az alábbi következte-
téseket vonhatjuk le:
yy Az EAACI definíciója alapján meghatáro-
zott pollenszezon nem a Kárpát-medence 
déli állomásain kezdődik korábban. Hason-
ló következtetést vonhatunk le az első, leg-
alább 4 pollenszemet mutató megfigyelé-
sek időpontjaiból is.
yy A szezonkezdet időpontja az egyes állo-
mások között nem mutat egyértelmű ösz-
szefüggést. Csak néhány olyan állomáspárt 
találtunk, amelyeken az elmúlt 10 évből 
minden alkalommal azonos sorrendben in-
dult a szezon.   
yy A fentiekből adódóan egy adott állomá-
son elkezdődő pollenszezon alapján nem 
tudunk megbízható előrejelzést készíteni 
más állomásokra. 10 év vizsgálata alapján 
két tetszőleges állomás szezonkezdete kö-
zötti időkülönbség 2-3 hetes változékony-
ságot mutat.
yy A fent bemutatott nagy változékonyság is-
meretében meglepő, hogy a szezonkezde-
tek időpontjainak tízéves átlaga a 18 ma-
gyarországi állomásból 14 esetben ugyan-
arra az ötnapos időszakra, július 27-31. 
közé esik. Ettől lefelé csak Debrecen (július 
25.), felfelé pedig csak Eger, Szombathely 
(augusztus 3.) és Salgótarján (augusztus 
6.) tér el. Pusztán a múltbeli szezonkezdet-
időpontok alapján ez elfogadható becslés 
a szezonkezdet várható időpontjára, az 
egyes években azonban az átlagtól mind-
két irányban akár két hetes eltérések is elő-
fordultak.

Látható, hogy a „szezoneltolásos” módszer 
alapján nem végezhető el a pontos szezonkez-
det-előrejelzés a parlagfű esetében. Bár ész-
szerűnek tűnhet az az elgondolás, miszerint a 
parlagfű virágzása délebbre, a melegebb terü-
leteken kezdődik, ezt a vizsgálatunk megcá-
folta. A növény virágzására valószínűleg jelen-

tősen hat a talajtípus, melynek hőháztartása, 
vízáteresztőképessége feltételezhetően ho-
moktalajokon optimális a parlagfű számára. En-
nek alapján a Debrecen közelében, homokta-
lajon található parlagfű állományok fenológiai 
megfigyelésére alapozott szezonkezdet elő-
rejelzést alakítottunk ki a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal közreműködésével, 
mely módszertől a pollenszezonkezdet jobb 
előrejelzését várjuk. 

KöSZöNETNyILVÁNíTÁS

A módszer kidolgozását az EFOP-1.8.0.-VEKOP 
-17-2017-00001 azonosítószámú, az „Egészség-
ügyi ellátórendszer szakmai módszertani fej-
lesztése” című kiemelt projekt biztosította.
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ár a korai klinikai beszámolók is felhívták a figyel-
met a koronavírus okozta Covid-19 megbetege-
désben a különböző thromboemboliák gyakori 

előfordulására, melyek természetesen nagymértékben befo-
lyásolták a prognózist1.

A THROMBOEMBOLIÁK EPIDEMIOLóGIÁJA COVID-19-BEN

Egy olaszországi vizsgálatban 362, kórházban kezelt beteg 7,7%-
ánál igazoltak legalább egy thromboemboliás eseményt (a be-
tegek 16%-a szorult intenzív terápiára). Ezen belül mélyvénás 
thrombosis 4,4%, tüdőembolia 2,8%, izolált proximalis mély-
vénás thrombosis 1,1%, izolált distalis mélyvénás thrombosis 
0,3%, katéter okozta thrombosis 0,3%, ischaemiás stroke 2,5%, 
myocardialis infarctus pedig 1,1% gyakorisággal fordult elő2. 

Hollandiában 198 hospitalizált beteg (intenzív terápiára 
szorult 38%) között a vénás thromboembolia 20%, a tüdő-
embolia 6,6% gyakoriságú volt3. A Franciaországban akut res-
pirációs distress szindróma miatt kórházban kezelt 150 be-
tegnél a thromboembolia gyakorisága 18%, a tüdőemboliáé 
16,7% volt. Ezt összehasonlították a nem-Covid eredetű akut 
respirációs distress szindrómás betegeknél megfigyelt gya-
korisággal és utóbbiaknak csak 6%-ánál fordult elő thrombo-
embolia4. Hollandiában 184 intenzív terápiában részesült be-
teg 31%-ánál volt thromboemboliás szövődmény (mélyvénás 
thrombosis, tüdőembolia, ischaemiás stroke, szívinfarctus 
vagy szisztémás artériás embolia)5.

Az Egyesült Államokban 328 betegnél végeztek pulmonalis 
CT angiográfiát és 22%-uknál tüdőemboliát igazoltak6. Ki kell 
emelni, hogy a betegek az esetek jelentős részében kaptak 
thrombosis profilaxist. A brit országos adatbázisban megnéz-

ték a tüdőembolia miatti kórházi kezelések szá-
mát, és összehasonlították a pandémia előtti és 
a pandémia alatti adatokat. A pandémia idején 
21,7%-kal volt magasabb a tüdőembolia koc-
kázata7. További adat, hogy bár nagy ritkaság, 
de Covid-19 mellett valamivel gyakrabban for-
dultak elő olyan ritka thromboembolia formák, 
mint a cerebralis sinus venosus thrombosis 
vagy a portalis vena thrombosis8,9. A Covid-19 
halálozások kapcsán történt boncolások so-
rán az Egyesült Államokban 12 beteg közül 
7-nél találtak mélyvénás thrombosist és 4-nél 
tüdőemboliát10. Németországban 80 boncolt 
eset 40%-ában volt mélyvénás thrombosis, 
8%-nál fulmináns tüdőembolia, 9%-nál pedig 
perifériás tüdőembolia11. Magyar adatok sze-
rint a Covid-19 pneumoniások 13%-ánál iga-
zoltak mélyvénás thrombosist és 17%-uknál 
tüdőemboliát12.

VÉRALVADÁSI PARAMÉTEREK COVID-19-BEN

D-dimer
Értéke 281 betegnél vizsgálva az enyhe ese-
tekben 0,18 mg/l, súlyosban 0,63 mg/l, kritikus 
állapotúaknál 1,16 mg/l volt13. Az emelkedés 
korrelált a mortalitással14. Ez a leggyakoribb 
coagulatios eltérés, ami egy metaanalízis sze-
rint a betegek (n=2984) 48,8%-ánál észlelhe-
tő15. Ezt az intenzív terápiára szorulók esetén 
más vizsgálatok is megerősítették16,17.

IMMUNTHROMBOSIS
COVID-19 ESETÉN
Dr. Nagy László Béla

M
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Fibrin degradációs termékek (FDP)
Enyhe esetekben 3,11 μg/ml (a normál tarto-
mány 0–5,0 μg/ml). Súlyos esetekben 9,82 μg/
ml, kritikus esetekben 21,94 μg/ml13. Emelke-
dése korrelál a halálozással14.

Fibrinogén
A plazma fibrinogén tartalmának emelkedése 
jellemző már enyhe esetekben is (4,9 g/l, a nor-
mál tartomány felső határa 4,00 g/l). Nem ész-
leltek különbséget a súlyosság szerint (súlyos 
esetekben átlag 4,96 g/l, kritikusban 4,23 g/l)13.

Thrombocytaszám
A normál tartomány 125–350×109/l. Enyhe és 
súlyos esetekben is átlagosan ezen belül volt, a 
kritikus állapotban észleltek mérsékelt csökke-
nést13. Súlyos esetekben ez 23,36%-os csökke-
nést jelentett15. Emellett keringő thrombocyta 
aggregátumokat mutattak ki18.

Prothrombin idő
A túlélőkhöz képest a meghaltaknál 50,2%-kal 
megnyúlt14,15. A súlyos esetekben a nem sú-
lyosakhoz képest csak 29,1%-kal volt átlagban 
több15. Mások nem észlelték a megnyúlását17. 

Aktivált parciális thromboplastin idő
Nem észleltek különbséget a kritikus és a nem 
kritikus állapotúak között14, de a súlyos és a 
nem súlyos állapotúak között sem15,16, vagy 
csak minimális megnyúlást tapasztaltak17.

Antithrombin aktivitás
Nem volt eltérés a súlyos és a nem súlyos ese-
tek között14,16. 

von Willebrand faktor
Kis esetszámú vizsgálatban az egészségesek-
hez képest magasnak bizonyult a szintje19.

ADAMTS13 aktivitás 
Kis esetszámú vizsgálat csökkentnek találta19.

Faktor 8
Kis esetszámú vizsgálatban emelkedett volt19.

Plasminogen aktivátor inhibitor
Szintje az egészségesekéhez képest 3,7× magasabb19. Hospi-
talizált betegeknél a szöveti plasminogen aktivátor és a plas-
minogén aktivátor inhibitor szintjét is magasabbnak mérték20.

Plasminogen aktivitás
Emelkedett, de a kritikus állapotúaknál valamelyest csökkent21.

Thrombelastographia
A fibrinolysis csökkenését mutatta (fibrinolysis shutdown)17,19. 
Modernebb viszkoelasztikus tesztek alapján relatív vagy ab-
szolút procoagulatio, hypercoagulatio és a fibrinolysis gátlása 
áll fenn. A hypercoagulatio elsősorban a procoaguláns ténye-
zők emelkedésének a következménye (szöveti faktor, XII-es 
faktor, a gyulladásos válasz különböző összetevői). Szóba jöhet 
az alvadásgátló faktorok szintjének csökkenése. A fibrinogén 
emelkedésben pedig szerepel, hogy ez akut fázis reakció22.

A Covid-19 esetén látható véralvadási paraméterek sajáto-
sak, eltérnek a disszeminált intravascularis coagulatio (DIC) 
és a szepszis indukálta coagulopathia (SIC) paramétereitől. 
Utóbbiakban a thrombocytaszám jelentősen csökkent, a pro- 
thrombin idő és az aktivált parciális thromboplastin idő meg-
nyúlt, a fibrinogén nem emelkedett, az antihrombin szint csök-
kent, és csak a D-dimer az, ami hasonlóan magas23.

AZ IMMUNTHROMBOSIS FOGALMA

Viszonylag új fogalom. Része a véralvadás és a természetes im-
munrendszer között az evolúció során kialakult kapcsolatnak. 
Mindkettő a sejtkárosodásra és a pathogenekre reagál. Ezt a 
kapcsolatot felfoghatjuk úgy is, mint az intravascularis immu-
nitás egy részét. Ennek a diszregulációja az immunthrombosis, 
amikor a káros behatásra vagy pathogenre szimultán indul el 
a procoagulatio és a proinflammatio24,25,26,27. A véralvadás sé-
máját az 1. ábra, az immunthrombosis lehetséges kórmecha-
nizmusait Covid-19 esetén a 2. ábra mutatja.

A VÉRALVADÁS FOLyAMATA

Egy szövetsérülés során helyi érszűkület alakul ki részben ref-
lexes, részben humorális úton (thromboxán A2, szerotonin, 
adrenalin). Aztán beindul a thrombocyták felszaporodása és 
a véralvadási kaszkád. Ezek a folyamatok egymáshoz kapcso-
lódnak, a szabályozásukban aktiváló és gátló faktorok vesz-
nek részt28. 
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Thrombocyta folyamatok egészségeseknél
Thrombocyta adhézió
Normális körülmények között a keringő thrombocyták 
nem lépnek kölcsönhatásba az ér endothellel. Viszont, 
ha az endothel sérül, akkor a subendothelialis mátrix 
szabaddá válik, a thrombocyták membránján pedig 
olyan glükoproteinek – integrinek, leucin-gazdag glü-
koproteinek, adhéziós molekulák, szelektinek, tetra-
spaninok és seven-trans-membran domain receptorok 
– találhatók, melyek képesek kötődni a mátrix egyes 
molekuláihoz. Az endothelsejtek a subepitheliumba és 
a vérbe kiválasztanak egy multimer fehérjét, a von Wille-
brand faktort, amely az érsérülés helyén kapcsolódik a 
mátrix fehérjékhez és megváltozik a konformációja. Ez-
által képes lesz megkötni a thrombocyták GPIb-IX-V 
komplexét. Ezen mechanizmusokkal a thrombocyták 
hozzákötődnek a sérült endothelhez.

Thrombocyta aktiváció
Az aktiváció azzal indul, hogy az agonisták kötődnek 
a felszíni receptorokhoz. Ezeknek két fő csoportja van: 
a transzmembrán G-proteinnel kapcsolt receptorok 
és az olyan receptorok, melyek beindítják a célfehérje 
foszforilációját. Mindkét esetben jelátviteli utak nyíl-
nak meg, melyek végül az aktiválódáshoz vezetnek. 

A transzmembrán heterotrimer G-protein kapcsolt 
receptor aktivációjakor a Gα alegység a GDP-t GPT-re 
cseréli és disszociál β/γ komplexről. A szabaddá vált 
Gα alegység indítja be a jelátviteli utakat és egyúttal 
a pozitív visszacsatolást. Az eredmény végül a tirozin 
foszforilációja, ami egyúttal más típusú agonista re-
ceptorokkal is közös jelátviteli út. 

Számos receptor a foszfolipáz A2-t aktiválja, mely 
a membrán lipidekből arachidonsavat képez, utóbbi-
ak pedig gyorsan átalakulnak prosztaglandinokká. A 

1. ábra: A haemostasis egy speciális folyamat az érsérülést követő vérveszteség megelőzésére. Két fő eleme van: a keringő thrombocyták és a 
véralvadási rendszer, amelynek fő terméke a fibrin. A két rendszer együttműködésének eredménye haemostaticus alvadék, ami lezárja a sebet. 
A thrombocyták hatékony toborzásában specifikus felszíni receptorok vesznek részt, például a thrombocyta-glikoprotein Ib (GPIb), a GPV–GPIX 
komplex, a GPVI és számos integrin (nincsenek ábrázolva). Ezek a thrombocyta-receptorok olyan ligandumokat ismernek fel, amelyeket normál 
esetben az endothelsejtek elfednek, és csak az érkárosodás után válnak szabaddá. Ilyen a von Willebrand faktor (VWF) és a kollagén, valamint 
a fibrinogén, a vitronektin és a fibronektin (utóbbiak nincsenek ábrázolva). A thrombocyták felszaporodása nem elegendő a haemostaticus 
alvadék létrejöttéhez, ehhez szükség van még a véralvadási rendszer által létrehozott fibrinre is. A véralvadáshoz a vérben lévő szerin proteázok 
és kofaktoraik (együttesen véralvadási faktorok) egymás utáni aktiválódására van szükség. A folyamatot a subendothelialis sejtek által termelt 
szöveti faktor indítja be, ami az ép érfalban nem található meg. Sérülés esetén azonban ez a szöveti faktor érintkezik a vérrel, kölcsönhatásba 
lép a VIIa faktorral, és beindítja a véralvadási kaszkádot, melynek végeredményeképpen fibrin képződik. (Engelmann és Massberg nyomán)25
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folyamatban intermedier jelátvivő molekulák is szere-
pelnek: kalcium, foszfoinozit-3’-kináz, kis G proteinek, 
kalcium-dependens proteázok. A thrombocyta akti-
válódásnak erős indukálója a véralvadási kaszkádban 
keletkező thrombin.

Thrombocyta aggregáció
A thrombocyta aktiválódás folyamán a membránban 
jelentősen megváltozik az integrinek (GP IIb-IIIa glüko-
protein komplex) konformációja. Az addig rejtett do-
mén felszínre kerül, hozzáférhetővé válik a plazmában 
keringő von Willebrand faktor és a fibrinogén számá-
ra, amelyek keresztkötéseket hoznak létre az aktivált 
thrombocyták között. Ezáltal az aktivált thrombocyták 
hozzátapadnak a már az endothelhez adhézióval rög-
zült thrombocytákhoz és létrejön az aggregáció, a 
thrombocyta dugó.

A thrombocyták egyúttal immunsejtek is. Infekciók-
ra aktiválódnak és kölcsönhatásban vannak az egyéb 
immunsejtekkel. Rendelkeznek pathogen-asszociált és 
károsodás-asszociált molekuláris mintákat felismerő 
receptorokkal és komplement receptorokkal. Ezen re-
ceptorok aktivációjakor rengeteg olyan citokin terme-
lődik, ami részt vesz ezekben a kölcsönhatásokban.

Thrombocyta folyamatok Covid-19 esetén
Thrombocytaszám
Már korán észlelték, hogy a megbetegedés során 
csökken a thrombocytaszám, éspedig a súlyossággal 
arányosan egyre jobban29,30,31. Lehet, hogy tisztán kon-
szumptív jelenségről van szó (a thrombocyta aggregá-
tumok miatt), de az sem zárható ki, hogy csontvelő-
szuppresszió miatt (vírus, gyulladás hatása) csökken a 
termelődés, vagy az endothel károsodása következté-
ben fokozódik a thrombocyta clearance, netán throm-
bocyta ellenes antitestek képződnek.

Thrombocyta adhézió
A P-szelektin egy sejt adhéziós molekula, mely specifi-
kus szénhidrát ligandokhoz kötődik. A thrombocyták 
α-granulumaiban és az endothelsejtek Weibel-Palade 
testjeiben lokalizálódik. Az aktivált thrombocytákból 
kiszabadulva elősegíti a leukocyták kötődését az en-
dothel sejtekhez. Van szolubilis formája is. Adhéziós 
molekula a von Willebrand faktor is, amely mediálja a 
thrombocyták kapcsolódását a subendotheliumhoz32. 
A thrombocyták felszíni P-szelektin kifejeződése az ak-
tiváció egyik markere. Covid-19 esetén a súlyosságtól 
függetlenül jelentősen megnő33,34.

2. ábra: Az immunthrombosis lehetséges kórmechanizmusai Covid-19 esetén (CRP: C-reaktív protein; IL: interleukin; TNF-α: tumor nekrózis 
faktor-α, FX: coagulatios faktor X; FXa: aktivált coagulatios faktor X; MASP-2: Mannan-binding lectin serine protease ; CTnT: Cardiac Specific 
Troponin T; CTnI: Cardiac Specific Troponin I; PT: prothrombin idő; APTT: aktivált parciális thromboplastin idő) (Page és Ariëns nyomán)88
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Thrombocyta aktiváció
Az aktivációt jelzi az integrin αIIbβ3 expresszió 
növekedése is34. A thrombocyták mind az 
ACE2-t, mind a szerin proteáz TMPRSS2-t ex-
presszálják, melyek a vírus sejtbe jutási pont-
jai. Ezzel magyarázható, hogy in vitro a vírus 
tüskefehérjéje közvetlenül volt képes aktiválni 
a thrombocytákat. Ez a hatás az ACE2/mitogén 
aktivált protein-kináz útvonalon alapult34. Az 
aktiválást befolyásolja a megváltozott ACE1/
ACE2 működés is. Az ACE2 downreguláció 
miatt az ACE1 hatására emelkedő bradykinin 
szint aktiválja a thrombocytákat35. 

Kimutatták azt is, hogy Covid-19-ben meg-
emelkedik a von Willebrand faktor és csökken 
az ADAMTS13 szintje19. Az aktivációt mutatja az 
is, hogy megváltozik a keringő thrombocyták 
gén-expresszió profilja33. A betegekből szár-
mazó thrombocyták in vitro fokozott felszíni 
P-szelektin expressziót mutattak, a súlyosabb 
esetekben pedig megemelkedett a plazmában 
a thromboxan A2 szintézis, és a thromboxan B2  
magas szintjét mérték. A trachea aspirátumban 
megfigyelték a thromboxan B2 mellett a throm-
bocytákból származó más proteinek szintjé-
nek emelkedését is36. 

Súlyos Covid-19 esetén is kóros thrombocy-
ta paraméterek észlelhetők, csökken a throm-
bocyták száma, de nő a térfogatuk. A betegek-
nél integrin aktiváció és P-szelektin expresszió 
jelei figyelhetők meg. A betegekből származó 
thrombocyták faktor V-öt és XIII-at szekretál-
nak34. Kimutatták, hogy mind a tumor necro-
sis faktor-α (TNF-α), mind az angiotenzin -II a 
thrombocytákban és a macrophagokban szö-
veti faktor túltermelést okoz37.
 
Thrombocyta aggregáció
Már a korai szekciós leletekben is megfigyel-
ték, hogy több szerv kisereiben nagy számban 
láthatók megakariocyták, illetve thrombocyta 
gazdag thrombusok vannak a tüdő, a szív, a 
vese és a máj kisereiben38. In vitro a betegekből 
nyert thrombocyták különböző stimulusokra 
(2MeSADP, thrombin, kollagén) jelentősen fo-
kozott aggregációval reagálnak. Ez még kifeje-

zettebb volt az intenzív terápiára szorulókon. 
Ezen fokozott aggregációt pedig a MAPK jelát-
viteli út mediálta (fokozott volt az ERK1/2, a p38 
és az elF4E foszforilációja). Utóbbi folyamat 
pedig a thromboxán termelés upregulációját 
is eredményezi33. A súlyos esetekben fokozott 
thrombocyta-monocyta aggregációt írtak le36. 
A keringő thrombocyta aggregátumok számá-
nak emelkedését a betegek 90%-ánál akkor is 
észlelték, ha klinikai thrombosis nem lépett 
fel18. Kimutatták, hogy a vírus közvetlenül fo-
kozza a thrombocyta-leukocyta aggregátu-
mok képződését is34. A thrombocyta reakti-
vitás mérés során a thrombocyta aggregáció 
összefüggött az interleukin-6 (IL-6) szinttel39.

Thrombocyta ellenes antitestek
Egy Covid-19 esetismertetésben a thrombo-
cytopeniát a thrombocyta ellenes antitestek 
okozták. Nem voltak sem antikardiolipin, sem 
anti-béta-2 glükoprotein I ellenes antitestek. 
A közölt két másik betegüknél ezen antites-
tek egyike sem volt kimutatható40. Egy négy 
esetes szériában ADAMTS ellenes antitesteket 
mutattak ki. Az ADAMTS13 egy proteáz, amely 
a von Willebrand faktor multimert hasítja mo-
nomerekké41. Egy másik közleményben 865 
Covid-19 beteg közül 93 esetben észleltek 
agyi sinus venosus thrombosist. Utóbbiak kö-
zött 8-nál volt thrombocytopenia és egyetlen 
esetben sem mutattak ki thrombocyta faktor 
4 elleni antitesteket. Volt viszont a 865 beteg 
közül a thrombocytopeniás esetekben egy be-
teg, akinél ki tudták mutatni42.

 

A VÉRALVADÁSI KASZKÁD

A fibrinhálózat az ún. véralvadási kaszkád ered-
ménye. Utóbbi egy enzimsorozat, melyben 
egy-egy proenzim aktiválódik és hat a specifi-
kus szubsztrátjára.

Az ún. extrinsic út
Az endothel a sérülése esetén adhéziós mole-
kulákat termel, melyek monocytákat és neut-
rophileket toboroznak. Az endothelsejtek ex-
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presszálják az ACE2-t, a vírus belépési recep-
torát. Post mortem vizsgálatok során észlelték, 
hogy direkt vírus bejutás történik, valamint sú-
lyos gyulladás és endothel károsodás van jelen. 
In vitro a betegek plazmája endothel károso-
dást okoz, azaz immunreakció is zajlik. Már egy 
korai esetleírás is beszámolt a von Willebrand 
faktor szintjének emelkedéséről43. Covid-19 be-
tegeken történt vizsgálatban intenzív ellátásra 
szorulókon az endothel károsodás markerei – 
von Willebrand faktor antigén, plasminogen 
aktivátor inhibitor-1, szöveti faktor inhibitor, 
szolubilis thrombomodulin, komplement ak-
tiváció, citokinek, neutrophil extracelluláris 
csapdák – emelkedettek voltak44. 

Autopszia során diffúz alveoláris károso-
dást észleltek lymphocytás infiltrációval, ka-
pilláris gyulladással, intravascularis fibrin és 
thrombocyta aggregátumokkal45. A vírus csat-
lakozási pontját képező ACE2-t az artériás és 
a vénás endothelsejtek, valamint az artériás 
simaizomsejtek és a perivascularis pericyták 
is expresszálják46. Az endothel sérülés jeleként 
Covid-19-ben a keringő vérben kimutatták az 
endothelsejteket. Ezek egészségesekben csak 
elvétve detektálhatóak. Itt az esetek 55%-ában 
a számuk meghaladta a 20 sejt/ml-t, az inten-
zív terápiás betegeken pedig szignifikánsan 
nagyobb számban fordultak elő. Ugyancsak 
emelkedett volt az endothel adhéziós moleku-
lák (E-szelektin, szolubilis VCAM-1) koncentrá-
ciója a vérben47.

Egy másik vizsgálatban jelentősen emelke-
dett keringő endothelsejt számot észleltek (21,5 
versus 8,1/μl), és hasonlóképpen emelkedett 
az endothel extracelluláris vesiculumok meny-
nyisége is a vérben az egészségesekhez képest 
(286,5 versus 127,6/μl). A keringő endothelsejt 
szám korrelált a C-reaktív protein szinttel és a 
D-dimerrel48. összehasonlították kórházban ke-
zelt betegeken, ezen belül az intenzív terápiára 
szorulókon az endothelsejt és a thrombocyta 
aktiváció paramétereit49. Ezek az intenzív te-
rápiára szorulóknál magasabbak voltak, mint 
az arra nem szorulóknál. így a von Willebrand 
faktor antigén 5655 versus 2785, a szolubilis 

P-szelektin 15,9 ng/ml versus 11,2 ng/ml. A 
szolubilis thrombomodulin koncentráció ma-
gasabb szintje összefüggött a mortalitással. De 
a von Willebrand szint azért magasabb volt a 
nem intenzív részleges pácienseknél is. Ugyan-
ez volt érvényes a többi paraméterre is, tehát az 
endothelopathia és a thrombocyta aktiváció a 
nem intenzív betegeken is jelen volt. A szolubilis 
thrombomodulin az endothelsejt sérülés speci-
fikus markere, mivel egy endothel transzmemb-
rán glükoprotein, mely akkor szabadul fel, ha az 
endothel sérül. A PAI-1 (plasminogen aktivátor 
inhibitor-1) is emelkedett volt mindkét csoport-
ban. Ez tovább erősíti az endothelopathia meg-
állapítását, mivel az endothelsejtek a fő forrásai. 
Emelkedése arra utal, hogy a fibrinolysis klasszi-
kus útja gátolt. Kórházban kezelt és pneumoniás 
Covid-19 betegekben csökkent ADMTS13 szin-
teket mértek50. Ez a metalloproteináz a felelős a 
von Willebrand faktor multimer hasításáért.

Mindezt értelmezve51,52: Az endothel sérü-
lése miatt aktiválódik egy thrombogén kaszkád. 
Az IL-1β és a TNF aktiválja a P-szelektin, a von 
Willebrand faktor és a fibrinogén expresszióját, 
melyek aztán a thrombocytákhoz kötődnek. 
A thrombocyták upregulálják a szöveti faktor 
expressziót, ami a koagulációs kaszkád elindí-
tója. A von Willenbrand faktor emelkedése – az 
ADAMTS 13 metalloproteináz csökkenéssel és a 
növekedett thrombomodulinnal együtt − ilyen 
irányba hat. Az ADAMTS-13 aktivitás csökkenés 
a súlyos betegeknél valóban együtt járt a von 
Willebrandt faktor aktivitás emelkedésével53. 

A szöveti faktor
A természetes immunitás kezdő lépései során 
aktiválódik a NF-κβ (nuclear factor-κβ). Ennek 
célpont génje többek között a szöveti fak-
tor, a faktor VIII, a PAI-1 és az urokináz típusú 
plasminogen aktivátor. Upregulálja a szöveti 
faktort és a faktor VIII-at, és csökkenti a szö-
veti faktor inhibitorát, az antithrombint és a 
thrombomodulint. 

A káros behatásra vagy pathogenre szimul-
tán indul a procoagulatio és a proinflammatio. 
Mindkettőnek közös pontja a szöveti faktor (tis-
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sue faktor [TF], más néven: thromboplastin), 
ami egy transzmembrán glükoprotein. Expresz- 
szálják a szöveti sejtek és az érfalnak a vérrel 
nem érintkező sejtjei, a leukocyták, a monocy-
ták, sőt a thrombocyták is. 

Ha az érfal sérül és a szöveti faktor érintkezik 
a vérrel, akkor kapcsolódik a VII faktorhoz és azt 
katalitikusan aktiválja VIIa faktorrá, azaz aktív 
proteázzá, megváltoztatva annak konformáci-
óját. A VIIa pedig aktiválja a faktor X-et és IX-et, 
melyek megindítják a thrombin termelését. Az 
érzékelő toll-like és egyéb receptorok nemcsak 
citokineket és kemokineket indukálnak, hanem 
növelik a TF expresszióját is. Utóbbi fő inhibito-
ra a TFPI (tisseu factor pathway inhibitor), ami 
gátolja a TF-et, de közvetlenül a Xa faktort is. 

A macrophagok és a dendritikus sejtek ál-
tal termelt adhéziós molekulák és citokinek 
toborozzák és aktiválják a neutrophileket is25. 
A neutrophil aktiváció pedig lebontja vagy 
szupprimálja a TFPI-t, és ezzel elindítja a TF mű-
ködését24. A keletkező neutrophil extracelluláris 
csapdák (NET) tartalma közvetlenül aktiválja a 
XI és XII faktort. Kötődik a von Willebrand fak-
torhoz, és ezzel elősegíti a thrombocyta tobor-
zást és aktivációt. Továbbá enzimjei (elasztáz, 
mátrix metalloproteinázok) antikoagulánsokat 
(pl. a thrombomodulint) hasítva inaktiválnak 25.

Az aktivált neutrophilekből felszabaduló 
neutrophil extracelluláris csapdák a DNS-en 
és a hisztonokon kívül myeloperoxidázokat, 
elasztázt, pentraxint és egyebeket tartalmaz-
nak. Erős procoagulatios hatásúak és kötőd-
nek az aktivált thrombocytákhoz. A neutrophil 
szerin proteázok megindítják a coagulatio ex- 
trinsic, azaz a szöveti faktor indukálta útját. 
De a neutrophilek ezen túlmenően lebontják 
és módosítják az olyan természetes endogén 
antikoagulánsokat mint a thrombomodulin, 
továbbá közvetlenül elindítják a fibrinképző-
dést. A coagulatios rendszer pedig visszahat a 
gyulladásra54. A monocyták, a macrophagok, a 
neutrophilek és a thrombocyták expresszálják 
az indukálható, intravascularis szöveti faktort. 
A thrombocyták és a granulocyták pedig 
P-szelektin dependens úton fokozzák ezt az 

expressziót, ami indítja a NF-κβ aktivációt, és 
további citokinek termelését fokozza.

 
A szöveti faktor Covid-19-ben
Az ACE2 downreguláció, mely ismert Covid-19-
ben, emeli a szöveti faktor szintjét37. A szöveti 
faktor inhibitorának szintje súlyos Covid-19-
ben csökkent, és még jobban csökkent azok-
nál, akiknél halálos volt a kimenetel44. Ugyan-
csak észlelték, hogy a thrombocyta aktiváció 
és a thrombocyta-monocyta aggregátumok 
képződése esetén nagyobb a szöveti faktor 
expressziója36. Esetleírásban közölték, hogy a 
szöveti faktor szint emelkedés függött az NF-
κβ transzkripciótól. Utóbbi pedig ismert sze-
replője a Covid-19 immunfolyamatainak55. Bon-
colt esetekben megnézték a szöveti faktor RNS 
expressziót a tüdőkben, és kétszeres emelke-
dést találták. A szöveti faktor protein expresszió 
is 2,1-szeres volt a kontrollhoz képest56 .

A VIIa faktor Covid-19-ben
Az egészséges kontrollokhoz képest csökkent-
nek észlelték (52,0 versus 27,2 mU/ml)19.

A IX faktor Covid-19-ben
Ennek normális szintje 0,60−1,20 IU/ml. Nem 
Covid eredetű akut respiratorikus distressz 
szindróma (ARDS) esetén 1,39 IU/ml, Covid 
eredetű ARDS-ben 1,74 IU/ml szintet mértek30.

A thrombin keletkezése
Az inaktív X faktor aktiválása két ágon történik. 
Az extrinsic tenáz komplexben a szöveti faktor 
és a VIIa faktor az aktiváló és szükséges hozzá 
kalcium ion. Az interinsic tenázban az aktiváló 
enzim a XIa faktor, a szabályozó a VIIIa és szük-
séges hozzá kalcium ion. A prothrombináz re-
akcióban részt vevő prothrombináz komplex-
ben az aktiváló enzim a Xa faktor, a szabályozó 
az Va faktor és szükséges hozzá kalcium ion. 
A prothrombináz reakcióban alakul át a pro-
thrombin thrombinná. A thrombin képződés fő 
szabályozója a protein C. A thrombin aktiválja 
ennek inaktív prekurzorát. Az aktivált prote-
in C pedig mint szerin proteáz inaktiválja az V 
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és a VIII faktort. A thrombin legfőbb gátlója az 
antithrombin. Ez gátolja a Xa és a IXa faktort is. 

A Xa faktor immunsejteket aktivál. Az anti-
thrombin interferál az endothelsejtek és a 
macrophagok citokin felszabadulásával, a szö-
veti faktor aktivációval és a fehérvérsejt adhé-
ziós molekulákkal. 

A másik főszereplő a thrombin. A prothrom-
bin-thrombin átalakulás résztvevői aktivátor 
komplexet képeznek, melyben a Xa faktor az ak-
tív enzim, a prothrombin a szubsztrát, az Va fak-
tor egy szabályozó fehérje. A thrombin pozitív 
feed-back révén tovább fokozza a Xa aktivációt, 
és fibrinné alakítja a fibrinogént. Egyúttal elő-
segíti a thrombocyták aktivációját azáltal, hogy 
proteáz hatással aktiválja a PAAR-1 receptorokat 
a thrombocytákon (Protease-activated receptor 
1). A coagulation kívül proinflammatios szerepe 
is van, számos sejten kemokinek, citokinek és 
növekedési faktorok szekrécióját indukálja. Köz-
vetlenül aktiválja a komplement rendszer C3 és 
C5 komponensét. Hasonló proinflammatios 
hatása van a Xa faktornak is. Mindkettő a PAAR 
receptorokon át fejti ki a hatását26.

A thrombosis ellen ható fő tényező az anti-
thrombin, mely hat a thrombinra, a IXa, a Xa, a 
XIa és a XIIa alvadási faktorra is. A protein C − 
thrombomodulin mechanizmus szintén közre-
működik a coagulatio − gyulladás − természe-
tes immunitás kapcsolatban. Fő komponensei 
az aktivált protein C, az endothel protein C re-
ceptor, a protein S és a thrombomodulin. 

A KOMPLEMENT KASZKÁD SZEREPE

Súlyos Covid-19-ben a tüdő kisereiben C5b-9, 
C4d és MASP-2 depozíciót mutattak ki. A ví-
rus tüskefehérjéje kötődik a MASP-2-höz, és 
aberráns komplement aktiválódást képes elő-
idézni. A MASP-2 szerin proteáz, mely aktiválja a 
thrombint. Az endothel sérülésekor aktiválódó 
szöveti faktor indítja be az intrinsic coagulatios 
utat, a komplement rendszer pedig aktiválja a 
szöveti faktort. De aktiválja a thrombocytákat 
is, stimulálja a plasminogen aktivátor inhibi-
tor-1 expressziót és gátolja a fibrinolysist57,58,59.

A komplement kaszkád Covid-19 esetén
Faktor X
A kontroll 0,70−1,20 értével szemben az összes 
Covid betegnél 1,02, az intenzív terápiára szo-
rulóknál 1,1530.

Faktor V
A kontroll 0,70−1,20 értékéhez képest Covid 
betegeknél 1,15. Az intenzív terápiára szoru-
lóknál viszont emelkedett: 1,5330.

Prothrombin idő
Olyan Covid-19 betegeknél, akiknél pneumonia 
állt fenn, az esetek 55%-ában emelkedett, 
16%-nál csökkent13. A helyi normál értékek el-
térőek. 11−13,5 s normálérték mellett a Covid 
betegeknél 15, az intenzív terápiára szorulók-
nál 14,90 s30. A kontroll csoport 10,9 s átlagával 
szemben az intenzív terápiára nem szorulók-
nál 18,6, az arra szorulóknál 15,6 s19. Egy meta-
analízis szerint  Covidban átlag 12,63 s, a nem 
súlyos esetekben 12,45, a súlyosakban 12,80 
s60, a különbség nem szignifikáns.

INR (International Normalized Ratio)
A prothrombin a nemzetközi normalizált arány-
ban kifejezve a kontrolloknál 1,01, nem Covid 
miatti intenzív terápia esetén 1,34, a Covid mi-
atti intenzív terápiánál 1,13, a Covid átlaga 1,1519.

Aktivált parciális thromboplastin idő
A kontroll 33,4 s-hoz képest Covidban 34,6, 
nem intenzív terápia esetén 36,0, intenzív te-
rápiásoknál 33,7 s19. A kontroll 30−39 értékéhez 
képest Covidban 43,5 s, az intenzív terápiára 
szorulóknál 42,4 s30. A pneumoniás Covid be-
tegek 65%-ánál megnyúlt volt, 16%-nál rövi-
dült13. Metaanalízis szerint a 33,23 s kontrollhoz 
képest a nem súlyos esetekben 33,49, a súlyo-
sakban 32,92 s, a különbség nem szignifikáns60.

Prothrombin%
A kontroll 130-hoz képest az intenzív terápiára 
nem szorulóknál 87, a rászorulóknál 84, az össz 
Covid 85%19. Az antithrombin szintet, illetve ak-
tivitást több szerző is normálisnak mérte23, 30.
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A thrombin hatásai
Prokoaguláns, antifibrinolitikus és antikoagu-
láns hatásai is vannak. Prokoaguláns mert a 
fibrinogént fibrinné alakítja, majd a fibrinhálót 
stabilizálja a XIII faktor aktiválása révén. Ak-
tiválja a VIII és az V faktorokat, valamint a XI 
faktort is, és aktiválja a thrombocytákat. Gá-
tolja a korai fibrinolysist a thrombin aktiválta 
fibrinolysis inhibitor által. Ezen túlmenően a 
thrombin a hámsejtekből, az endothelsejtek-
ből és más immunsejtekből egy sor citokin fel-
szabadulását segíti elő. Többek között kemo-
kinekét és adhéziós molekulákét is, melyek 
monocytákat és neutrophileket toboroznak, 
emellett aktiválja a komplement kaszkádot és 
megváltoztatja az antigén prezentáló sejtek 
receptor expresszióját. 

Fibrinogén-fibrin átalakulás
A fibrinogén több alegységből álló molekula. 
A thrombin peptideket hasít le belőle, mely-
nek eredménye a fibrin és a fibrinopeptidek. 
A proteolízis során egy fibrinogén molekulá-
ból két fibrinopeptid A és két fibrinopeptid B 
hasad le. A fibrin monomerek összekötődnek 
és létrejön a fibrinháló. Ennek képződésében 
más plazmaproteinek is szerepelnek, köztük 
olyan adhezív molekulák mint a fibronectin, a 
thrombospondin és a von Willebrand faktor. 
Ezután a fibrin specifikus integrinkötő helyé-
hez thrombocyták kötődnek. Ez még instabil, 
a stabilitását a thrombin által proteolízissel 
aktivált XIII. faktor hozza létre kovalens köté-
sek kialakításával. A fibrinogén/fibrin szere-
pet játszik az immunitásban is. Közvetlenül 
hat a macrophagokra, a neutrophilekre és a 
dendritikus sejtekre az integrineken keresztül, 
emellett kemokineket és adhezineket aktivál 
az immunsejtek számára.

 
A fibrinogén Covid-19-ben
A fibrinogén szintjét ARDS esetén30 és az inten-
zív ellátásra szorulóknál62 emelkedettnek talál-
ták. De a helyzet ennél árnyaltabb. A normális 
4,00 g/l értékhez képest az össz beteganyagon 
4,77 g/l, ezen belül a kritikus állapotúaknál 4,23 

g/l értéket mértek13. A normálishoz képest az 
intenzív ellátásra nem szorulókon magasabb 
átlagértéket mértek, az intenzív ellátásra szo-
rulókon kisebbet19. Az is kiderült, hogy értéke 
a betegség során dinamikusan változik. Mind 
az enyhe, mind a kritikus esetekben csökken31. 
Különösen a nem túlélőkön észleltek progresz-
szív csökkenést. Ezt a különbséget mások is 
észlelték a túlélés vonatkozásában61.

A thrombin-antithrombin komplexet Co-
vid-19 eredetű ARDS-ben csökkentnek mér-
ték30. A fibrin monomerek szintje Covid-19-
ben normális30,63,64.

FIBRIN/OGEN ÉS PLASMIN/OGEN

A  fibrin és a fibnrinogén is különböző immun-
sejteket aktivál. A fibrinolitikus rendszer pedig 
gyulladásos mediátorokat módosít. 

Fibrinolysis
A plasmin − egy szerin proteáz − végzi a fibrin 
lebontását. Ennek során egy fibrin monomer-
ből két D-dimer (degradációs termék) kelet-
kezik. A plasmin a plasminogenből jön létre 
különböző plasminogen aktivátorok hatására. 
Ilyen az urokináz típusú plasminogen aktivátor 
és a szöveti típusú plasminogen aktivátor, 
melyeket főleg az endothelsejtek termelnek. 
Mindebben különböző kofaktorok is szere-
pelnek és visszacsatolási folyamatok zajla-
nak. Utóbbiak közé tartoznak a plasminogen 
aktivátor inhibitorok, ilyen a plasminogen akti-
vátor inhibitor-1 (PAI-1) és a plasmin inhibitor.

 
D-dimer Covid-19-ben
Mivel a mérése rutinvizsgálat, ezért óriási tö-
megű adat van rá. Már Wuhanban is emelke-
dettnek találták a vegyes súlyosságú beteg-
anyag 36%-ánál13. összehasonlítva az átlagos, 
a súlyos és a kritikus állapotú betegeket, érté-
ke a súlyossággal emelkedik (0,26−1,39−2,89 
mg/l)29.. Intenzív terápiára szorulókon átlago-
san is magas, 600−4000 ng/ml (normál érté-
ke 500 alatti)62. A túlélőket és nem túlélőket 
összehasonlítva utóbbiakon magasabb, de az 
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eltérés nem szignifikáns61. Egy adatbázis fel-
dolgozás mindezt nagyszámú beteg esetében 
is megerősítette31. 

A fibrin degradációs produktumok (FDP) 
szintje Covid-19-ben különböző súlyosságok 
esetén hasonlóan változik (3,29−23,68−56,11 
μg/ml)29, a nem túlélőkön pedig különösen 
magas61,63,64.

A D-dimer emelkedés kérdését bonyolítja, 
hogy thrombelastographiával ellenkezőleg, 
csökkent fibrinolysist mértek (fibrinolysis shut-
down)17. Ez bele is illik a Covid-19 fokozott throm-
bogenitásába. A magyarázat az lehet, hogy az 
FDP emelkedés nem specifikus, mert gyulladá-
sokban és immunhatásra is emelkedik58.

Plasminogen aktivátor és inhibitora
A plasminogen aktiválását a szöveti és az uro-
kináz típusú aktivátorának, valamint a plasmi-
nogen aktivátor inhibitor-1 (PAI-1) molekulának 
az egyensúlya szabályozza. Covid-19-ben a PAI-
1-et emelkedettnek mérték19. A kérdést bonyo-
lítja, hogy másik vizsgálatban szintén emelke-
dett volt a PAI-1 szint, de emelkedett volt a szö-
veti plasminogen aktivátor szint is. Mindkettőt 
elsősorban az endothelsejtek termelik20.

Thrombelastographiás vizsgálatok
Ezek globálisan tükrözik a folyamatot. Covid-
19-ben magasabb értékeket mértek a throm-
bus erősségében, ezen belül a thrombocyták 
és a fibrinogén szerepét illetően is30, és csök-
kentnek mérték a fibrinolysist62. A betegek 
57%-ánál a fibrinolysis nem következett be 30 
perc alatt (fibrinolysis shutdown)17. A harmadik 
generációs viszkoelasztométer, a ClotPro sze-
rint jellemző a fokozott procoagulatio, a hyper-
coagulatio és a fibrinolysis csökkenése22.

 

A RENIN-ANGIOTENZIN RENDSZER SZEREPE

Az ACE2 terméke, az angiotenzin II érszűkítő, 
proinflammatios és prothromboticus hatású. 
Hatását az angiotenzin II receptor I-es és IV-es 
típusán át fejti ki (AT1R, AT4R). Két úton gátol-
ja a renin-angiotenzin rendszer aktivitását. Az 

ACE2 az angiotenzin I-et és II-t lebontva csök-
kenti a klasszikus renin-angiotenzin rendszer 
működését azzal, hogy csökkenti az AT1R ak-
tiváció szubsztrátját. Emellett az angiotenzin II 
közvetlenül alakul át angiotenzin-1-7 moleku-
lává, ami egy értágító peptid gyulladásellenes 
hatással. 

A SARS-CoV-2 vírus az ACE2-t használja a 
sejtbe történő belépésre. Emiatt annak down-
regulációja következik be, és ennek következ-
tében felborul az egyensúly az angiotenzin II és 
az ATR1 proinflammatios és prothromboticus 
egyensúlya között. 

NÉHÁNy IMMUNOLóGIAI TÉNyEZŐ SZEREPE

A thrombocyták akkor aktiválódnak, amikor a 
sérülés helyére toborzódnak és ott a specifikus 
receptoraik kapcsolatba lépnek a subendothe-
lialis mátrix fehérjéivel (kollagének, von Wille-
brand faktor). A von Willebrand faktor az en-
dothelsejtek által termelt multimer fehérje, 
ami az érsérülés helyén a subendotheliumba 
jutva konformációváltozást szenved. 

A thrombocyták nemcsak a véralvadásban 
játszanak szerepet, hanem az immunfelügye-
letben is. A sérülés helyén aktiválódva kölcsön-
hatásba lépnek a természetes immunsejtekkel, 
és maguk is rendelkeznek pathogen-asszociált 
vagy károsodás-asszociált mintákat felismerő 
receptorokkal, valamint komplement recepto-
rokkal is. Aktivációjuk után kemokineket szek-
retálnak, melyek természetes immunsejteket 
toboroznak.

A másik oldalról az immunsejtek is befolyás-
sal vannak a véralvadásra. A proinflammatios 
citokinek thromboticus hatásúak, ellene hat-
nak az antithromboticus mechanizmusoknak. 
Az aktivált monocyták, a neutrophil sejtek és 
a thrombocyták intravascularis szöveti faktort 
termelnek. Az aktivált neutrophilekből fel-
szabaduló neutrophil extracelluláris csapdák 
(NET) a DNS-en és a hisztonokon kívül myelo-
peroxidázokat, elasztázt és pentraxint tartal-
maznak. Erős procoagulatios hatásúak, kötőd-
nek az aktivált thrombocytákhoz. A neutrophil 
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szerin proteázok megindítják a coagulatio ex-
trinsic, azaz a szöveti faktor indukálta útját. De 
a neutrophilek ezen túlmenően lebontanak 
és módosítanak olyan endogén természetes 
antikoagulánsokat, mint a thrombomodulin, 
és közvetlenül indítják el a fibrinképződést.

A coagulatios rendszer visszahat a gyul-
ladásra. Az IL-6, az IL-1 és a TNF-α szöveti fak-
tor expressziót indukál a monocytákban, az 
endothelsejtekben és a simaizomsejtekben, 
továbbá indukálja a megakariopoesist, ezáltal 
növeli a thrombocytaszámot. Fokozza a fak-
tor VIII és a fibrinogén szintézisét. Az IL-6 re-
ceptor több sejt felszínén expresszálódik, de 
van szolubilis IL-6 receptor is, amely komple-
xet képezve a gp 130-cal aktiválhatja a JAK/
STAT jelátviteli utat. Az IL-6 akut fázis protei-
nek, köztük a komplement proteinek szintézi-
sét is fokozza, a komplement rendszer pedig 
prothromboticus hatású. 

A CRP az IL-6 által indukált akut fázis protein. 
A szintje magas Covid-19-ben és korrelál a vé-
nás thrombosisokkal. Ennek kórmechanizmu-
sa nem ismert. Feltételezik, hogy redukálja a 
nitrogén-oxid antikoaguláns hatását, és fokoz-
za a thrombocyták adhézióját az endothelhez. 
A ferritin is gyulladásos marker, a szintje ma-
gas Covid-19-ben, és a következményes magas 
intracelluláris vas szint procoaguláns hatású. 

Az immunrendszer befolyásolja a véralva- 
dás szabályozó mechanizmusait is. A neutro-
phil sejtek enzimjei fokozzák az antithrombin 
lebontását, és emiatt csökken ennek az ellen-
hatása a thrombinnal szemben. A proinflam- 
matios citokinek csökkentik a thrombomodu- 
lin aktivációját. Az ACE2 depléció miatt nő az 
angiotenzin II szintje, ami több immunválaszt 
befolyásol. A Toll-like receptor 4 útján fokoz-
za a természetes immunválaszt és az endo- 
thelsejtek proinflammatios válaszát. Lehetsé-
ges mechanizmus az is, hogy az ACE2 recep-
torok útján a vírus közvetlenül megfertőzi az 
endothelsejteket és ezáltal fokozza a leírt me-
chanizmusokat. A keringő RNS pedig aktiválja 
azokat a proteázokat, melyek aktiválják a fak-
tor VII-et.

További mechanizmus a bradykinin-kontakt/ 
kinin-kallikrein rendszer. Ez aktiválja a komple-
ment rendszert, fokozza a plasminogen-plas-
min átalakulást, részben a XII és XI faktorok ak-
tiválódását, de a fibrinolysist is. Covid-19-ben 
kimutatták a kallikrein aktiválódását is.

 

IMMUNTHROMBOSIS ÉS VAKCINÁK

Gyakorisága
óriási szenzációt csinált a média azokból az 
esetekből, amikor a SARS-CoV-2 vakcina be-
adása után rövid idővel különböző helyeken 
(pl. az agyban is) thrombosis alakult ki. Először 
az AstraZeneca oltóanyaga után észleltek ilyet, 
majd a Johnson & Johnson egyadagos vakci-
nája után is leírták. Az időbeli egymásutániság 
természetesen nem jelent ok-okozati kapcso-
latot. Később aztán közöltek olyan eseteket 
is, amikor ok-okozati összefüggést igazoltak. 
A legtöbb ilyen megbetegedésben egyúttal 
thrombocytopenia is keletkezett. Ez a jelenség 
azonban egyáltalán nem újdonság. 

A thrombocytopenia ismert mellékhatás 
különböző vakcinák beadása után. Kanyaró, ru-
beola mumpsz, varicella, hepatitis B, humán 
papilloma vírus, sőt, influenza védőoltás be-
adása után is leírták, és észlelték a természetes 
kanyaró és rubeola fertőzésben is65,66. Az ame-
rikai védőoltás-mellékhatás bejelentő rend-
szerben (US Vaccine Adverse Event Reporting 
System) 1990 és 2008 között 1440 olyan esetet 
rögzítettek, ahol a felülvizsgálat valószínűsí-
tette az összefüggést67. 

Mindemellett a vakcina beadása után fel-
lépő thromboembolia extrém ritka. Ha azzal 
számolunk, hogy a mélyvénás thrombosis 
incidenciája közel 0,2%, a halálozása pedig 
5−10% közötti, akkor az AstraZeneca 18 mil-
lió oltására 1800−3600 esetnek kellene esnie. 
Az Eudra Vigilance adatbázisban 54 571 be-
jelentett nem kívánt esemény között mind-
össze 28 AstraZeneca oltóanyaghoz köthető 
thrombosis szerepel68. Dániában és Norvégi-
ában felnőtteknél végzett, populáció alapú 
kohorsz vizsgálatban 148 792 dán és 132 472 
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norvég beoltottnál az artériás thrombosis rizi-
kó hányadosa 0,97, a vénásé 1,97, a cerebrális 
vénás thrombosisé pedig 2,5 volt, de mindez 
100 ezer oltásra összesen 2,5 plusz esetet je-
lentett69. Thrombocytopeniás thrombosis az 
AstraZeneca postmarketing adatbázisa szerint 
1 millió oltásból 2,3 esetben fordult elő70.

A média főleg az AstraZeneca és Johnson & 
Johnson oltóanyaga után észlelt eseteket kapta 
fel, és mindkettő adenovírus-vektor alapú vak-
cina. Érdekes, hogy az ugyancsak adenovírus-
vektor alapú Szputnyik után nem közöltek ilyen 
eseteket, pedig alkalmazták Oroszországon kí-
vül is. Pfizer és Moderna vakcinák beadása után 
több esetben leírtak thrombocytopeniát71, 
mélyvénás thrombosist72, valamint cerebrális 
vénás thrombosist mélyvénás thrombosissal és 
tüdőemboliával együtt, de thrombocytopenia 
nélkül73. Ami az mRNS vakcinák utáni thrombo-
sis gyakoriságot illeti, 513 284 páciens adataiból 
következtetve elmondható, hogy a cerebrális 
vénás thrombosis az oltottaknál 10× gyako-
ribb, mint az átlagpopulációban74. 

Mechanizmusa
A kórmechanizmusra vonatkozóan az első ada-
tot Greinacher publikálta75, aki 11 thromboticus 
thrombocytopeniás betegnél PF4 (platelet 
factor 4) elleni antitesteket tudott kimutatni, 
melyek aktiválták a thrombocytákat. A jelen-
ség hasonló volt a heparin indukálta throm-
bocytopeniás thrombosishoz, de itt heparin 
nélkül lépett fel. A thrombocyta aktivációt 
gátolni lehetett heparinnal, Fc receptor elleni 
monoklonális antitesttel vagy immunglobulin-
nal75. A jelenséget VITT-nek (vakcina indukálta 
immunthromboticus thrombocytopenia) ne-
vezték el. 

A heparin indukálta thrombocytopenia me-
chanizmusa az, hogy a nem frakcionált heparin 
komplexet képez a PF4-gyel. A PF4 egy pozitív 
töltésű fehérje, amely a thrombocyták alfa-
granulumaiban található és a thrombocyta 
aktivációjakor a plazmába áramlik. Ha itt kötő-
dik a heparinnal, akkor a komplex neoantigént 
képezve immunreakciót vált ki, és IgG típusú 

ellenanyagok termelődnek ellene. Aztán a 
heparin, a PF4 és az autoantitestek alkot-
ta komplex kötődik a thrombocyták fel-
színi FcγRIIa receptoraihoz. Az ezt követő 
intracelluláris jelátvitel thromboxán bioszin-
tézist, thrombocyta aktivácót és aggregációt 
eredményez. Emiatt még több thrombocyta 
degranulálódik, még több PF4 szabadul fel, és 
ez végül thrombin képződést okoz. A folyamat 
további aktivációkkal és visszacsatolásokkal 
folytatódik76. 

A vakcina indukálta thromboticus thrombo- 
cytopeniában kimutatták, hogy thrombocyta −
neutrophil sejt aggregátumok keletkeznek. Az 
autoantitestek közvetlenül stimulálják a neutro- 
phil sejteket a neutrophil extracelluláris csap-
dák (NET) képzésére. Egérkísérletben a NET-
osis blokkolása megakadályozta a thrombo- 
sist, de nem gátolta meg a thrombocytopeniát, 
az FcγRIIa blokkolása viszont mindkettőt meg-
gátolta. Tehát a thrombocyták antitestek általi 
aktivációját egerekben az FcγRIIa közvetíti77. 

A kórmechanizmus kérdését bonyolította 
az, hogy embereknél az AstraZeneca vakciná-
ció után kialakult VITT-ben nem volt korreláció 
a PF4 elleni antitestek szintje és a SARS-CoV-2 
vírus elleni IgG antitestek szintje között. Tehát 
nem arról van szó, hogy keresztreakció lenne a 
tüskefehérje és a PF4 antitestek között78. A VITT 
betegek széruma aktiválta a thrombocytákat, 
és ezt az aktivációt gátolni tudták a szolubilis 
tüskefehérje elleni antitestekkel és az FcγRIIa 
elleni antitestekkel egyaránt. Ugyanakkor VITT 
betegeknél IgG, IgM és IgA antitesteket mu-
tattak ki PF4/polianion komplexek ellen. Felve-
tették, hogy mindezért talán nem is az adeno-
vírus, hanem a vakcinában található EDTA a 
felelős. 

Kidolgoztak egy hipotézist, az ún. „multi-
plex hit” modellt. Az első lépés a közvetlen in-
terakció a vírus és az endothelsejtek, illetve a 
thrombocyták ACE2 receptorai között, aminek 
hatására ezek aktiválódnak. Ennek következ-
ménye lesz a nagy mennyiségű PF4 felszaba-
dulás. A második lépés az FcγRIIA receptor sti-
mulációja az IgG/PF4/polianion komplex által, 
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ami felerősíti a thrombocyta aktivációt. A har-
madik lépésben az IgG/PF4/polianion komple-
xek és a thrombocyták aktiválják a neutrophil 
sejteket. A negyedik lépés a NETosis79. 

Egy másik vizsgálatban azt nézték, hogy a 
vakcina beadása után a sejtek membránjához 
kötött tüskeproteinen kívül a hasítás során 
szolubilis tüskeproteinek képződnek, melyek 
a vérkeringésbe jutnak, mivel a hasítás során 
a C-terminálisuk lehasad. Ezek a keringésből 
képesek kötődni az erek endothelsejtjeihez80. 

Vizsgálták, hogy a VITT thrombocytopenia 
esetén mi lehet az a molekuláris epitop, amely 
ellen antitestek termelődnek. Az anti-PF4 an-
titestek a PF4 felszíni aminosavaihoz kötőd-
tek, melyek mindegyike a PFG4 heparinkötő 
locusában helyezkedik el, és emiatt a kötődést 
heparinnal gátolni tudták. Tehát ezek az anti-
testek utánozzák a heparin hatását, és ún. vak-
cina indukálta mimikri szindróma alakul ki81. 

Greinacher a korábbi vizsgálatainak tovább-
fejlesztése során kimutatta, hogy az Astra-
Zeneca vakcina EDTA komponense egérkísér-
letben fokozta a microvascularis permeabili-
tást. In vitro adatok alapján úgy gondolják, 
hogy a neoantigén keletkezésében több me-
chanizmus szerepel: az adenovírus közvetlen 
interakciója a thrombocytákkal, egy ismeretlen 
protein és az EDTA. Mindez vezet a fentiekben 
már részletezett folyamatokhoz82. Igen ám, de 
egy többszörös, közte cerebrális thrombosisos 
esetben mRNS vakcina után szintén PF4/poli-
anion antitesteket mutattak ki83.

Végül is − bár számos részlet már ismert − a 
VITT egészének kórmechanizmusa nem eléggé 
tisztázott. Az biztos, hogy központi szereplője a 
PF4, mely a coagulatios szerepén kívül befolyá-
solja a veleszületett immunrendszer jelátviteli 
útjait is, aktiválja a neutrophil degranulációt, 
a monocyták toborzását és a differenciálódá-
sukat macrophagokká. Mint pozitív töltésű 
molekula, képes komplexet képezni a negatív 
töltésű molekulákkal (polianionokkal, ami-
lyen például a heparin is). Emellett aktiválja a 
thrombocytákat és visszafelé hatva fokozza az 
endothel aktivációt, szerepe van a NETosisban, 

képes komplexet képezni a monocyták glükóz-
aminoglikán mellékláncával és ezáltal aktiválni 
a monocytákat, melyek procoaguláns aktivitá-
sa végül thrombin képződéshez vezet. Tehát a 
vakcinák polianion komponenseinek minden-
képpen szerepe lehet. Ilyen polianion kompo-
nens az adenovírus negatív töltésú DNS-e, a 
szabad DNS vagy RNS, de az extracelluláris RNS 
az RNS-vakcinákból is eredhet65. 

PREVENCIó ÉS TERÁPIA

Az biztos, hogy a thromboprofilaxis csök-
kenti a Covid-19 halálozást, de az még min-
dig nyitott kérdés, hogy differenciáltan ki-
nek indikált, milyen szerrel és milyen ada-
golással. Az alap az alacsony molekulasúlyú 
heparin (LMWH), mely gyulladáscsökkentő és 
immunmodulációs hatással is bír. A thrombin 
gátlóknak nincsenek ilyen pleiotrop hatásai, 
a K-vitamin antagonistáknak és a direkt orális 
antikoagulánsoknak pedig máj- és vese mel-
lékhatásaik vannak84. A terápiás dózisú LMWH 
felülmúlta a standard profilaktikus adagolást 
kritikus állapotú, hospitalizált betegeken. Bár 
az irányelvekben igen nagy a kavarodás85, ab-
ban egyetértés van, hogy a thrombocyta agg-
regáció gátlóknak nincs szerepük86.

Ami a VITT-et illeti, a nem heparin anticoa-
gulatio terápiás dózisát ajánlják, azaz LMWH-t 
vagy nem frakcionált heparint. A heparin ellen-
javallt. A direkt orális antikoagulánsokat (api-
xaban, rivaroxaban, edoxaban, fondaparinux) 
vizsgálják, akárcsak a direkt thrombin gátlókat 
(bivalirudin, argatroban)76. Felmerül még az 
antitestszintézis gátlása szteroiddal (de erre 
nincs kellő számú adat)76, a citokin vihart és a 
komplement utat gátló monoklonális antites-
tek (tocilizumab és eculizumab) adása87, továb-
bá az intravénás immunglobulin kezelés.

öSSZEFOGLALÁS

Covid-19 esetén igen magas számban lépnek 
fel különböző thromboembóliás szövődmé-
nyek. Ezek alapja a betegségben fennálló hy-
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percoagulatios állapot. A kórmechanizmus 
sajátos, a kiváltó ok a SARS-CoV-2 okozta spe-
ciális immunfolyamatok, melyek a coagulatios 
rendszerrel kölcsönhatva immunthrombosisos 
procoagulatios állapotot hoznak létre, és en-
nek lesz következménye a hypercoagulatio és 
a thromboembolia. A közlemény részletezi az 
elváltozásokat és azok mechanizmusait. Rövi-
den kitér a vakcinák, a prevenció és a terápia 
kérdéseire. 
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rvosi tevékenységünk során gyakran 
szembesülünk csapdás esetekkel, 
amikor néha még az is kérdés, hogy 

az adott kórkép egyáltalán jó- vagy rosszindu-
latú-e. A következő kóreset kapcsán egy ilyen 
betegség lefolyását szeretném részletesen be-
mutatni. 

A 72 éves nőbetegnél − aki soha nem do-
hányzott és egész életében gyógyszert is 
alig szedett − 2018 augusztusában hasi ultra-
hangvizsgálatot végeztek étvágytalanság és 
az utóbbi fél évben történt, körülbelül 9 kilo-
grammnyi fogyás miatt. A hasi ultrahangvizs-

gálat nem hozott érdemi eredményt, kóros 
eltérést nem láttak. Egy héttel később az ét-
vágytalanság és fogyás mellett retrosternalis 
fájdalom is kialakult, és ekkor a pulmonológiai 
szakrendelésen jelentkezett. Spirometriát vé-
geztek, ahol normál értékeket kaptak, a labor-
vizsgálat során pedig kicsit magasabb volt a 
D-dimer értéke. A mellkasi röntgenfelvételen a 
szív mindkét irányban egy harántujjnyival na-
gyobb volt, a bal hilus kiszélesedett és a jobb 
oldali hilust is kiszélesítette egy éles szélű, 
tömegesebb többletárnyék (1. kép, A), ami az 
oldalfelvételen egy 7,7 cm átmérőjű, éles szélű 

O

1. ábra: (A) A mellkasi röntgenfelvételen a szív mindkét irányban egy ujjnyival nagyobb, a bal oldali hilus kiszélese-
dett, jobb oldalon a hilust éles szélű többletárnyék szélesíti, az oldalfelvételen ennek megfelelően 7,7 cm átmérőjű, éles 
szélű, kerekded árnyék látható. (B) A három héttel héttel később készült felvételen már jelentős progresszió látszik.

A B
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kerekded árnyéktöbbletként volt látható. A be-
tegről képi előzmény nem állt rendelkezésünk-
re, így ez volt a kiindulási röntgenfelvétele. Jól 
látható a mediastinalis kiszélesedés mindkét 
oldalon. 

Augusztus 17-én a betegről teljestest CT 
vizsgálat készült a koponyától a kismedencéig. 
Ennek a leletéből kiemelendő az elülső felső 
mediastinumban látható 156 × 81 × 77 mm-es, 
döntően cystosus, de szolid képleteket is tar-
talmazó, igen nagyméretű térfoglalás. Kevés 
folyadék is volt mindkét oldalon a sinusokban (2. 
ábra). A kollégák perkután biopsziát terveztek 
ebből az elváltozásból. Ez előtt javasoltak még 
egy PET CT-t, illetve felmerült a bronchológiai 
vizsgálat szükségessége is, azonban ezekre a 
vizsgálatokra nem került sor. A CT képeken a 
nyíllal megjelölt pontok (a manubrium sterni, 
a bifurcatios carina, illetve az aorta gyök) viszo-
nyítási pontként szerepeltek (2. ábra). 

CT vezérelt transthoracalis tűbiopsziával 
szeptember 6-án core biopszia történt, így 
szövettani vizsgálatra alkalmas volt a minta. A 
biopsziát a bal III/IV bordaköz felől CT vezérelve, 
az elülső mediastinumban látott 16 × 11 × 8 cm-
es teriméből vették. A CT vezérelt biopsziáról 
készült felvételen a behatolás helyét nyíllal je-
löltük (3. ábra). A biopszia utáni napon (az első 
felvételhez képest három héttel később) ké-
szült kontroll röntgenfelvételen az elváltozás a 
korábbi képhez képest 2 cm-rel szélesebb lett 
és jelentős progresszió volt látható (1. kép, B). 

A core biopsziás anyag (egy 6 mm hosszú, 
szürkésfehér szövethenger) szövettani vizsgá-
lata során kizárólag daganatszöveti részeket 
láttak. A tumor közepesen sejtdús, orsósejtes 
megjelenésű, fibrosus-myxosus állományú, kis- 
fokú pleiomorphismussal rendelkező sejtekből 
állt, de osztódó alak nem volt azonosítható a 
mintában. Számos immunhisztokémiai markert 
vizsgáltak, melyek alapján a diagnózis: „solitaer 
fibrosus tumor, malignitás jelen anyagban nem 
észlelhető” (dr. Hegedüs Géza). A későbbiek 
során újraértékelésre kérték a patológusokat, 
de ekkor is ugyanez a diagnózis született, ma-
lignitás a vizsgálati anyagban nem volt. 

2. ábra: Koponya-nyak-mellkas-has-kismedence CT vizsgálat − A jobb 
tüdő 10-es szegmentumában subpleuralisan szabálytalan alakú, egymás 
mellett elhelyezkedő lágyrészképletek láthatók. Az elülső-felső mediasti-
numban 156×81×77 mm nagyságú, döntően cystosus, szolid részeket is tar-
talmazó, nagy méretű térfoglalás van. A mediastinumban és a hilusokban 
kóros nyirokcsomó nem figyelhető meg. Bal oldalon pleuralisan 6-7 mm 
szélességű, pericardialisan 9-12 mm szélességű folyadék van.
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2018. október 1-jén került sor az első onkoteam ülésre, ahol 
a képi demonstráció alapján egyértelműen a betegség műtéti 
megoldását javasolták. A mellkassebészeti konzílium októ-
ber 4-én történt, és a beteget október végére jegyezték elő 
műtétre. A beteg azonban október 17-én néhány napja tartó, 
erős fulladásérzés miatt jelentkezett a sürgősségi betegellátó 
centrumban. Mellkasröntgen készült, melyen a szeptember 
7-i felvételhez képest a mediastinum további kiszélesedését 

és bal oldalon két bordaköznyi pleurális folya-
dék jelenlétét írták le. A laborvizsgálat emel-
kedett CRP és jelentősen emelkedett D-dimer 
értéket mutatott. A beteg D-dimer szintje már 
korábban is magasabb volt, most azonban 
ahhoz képest is jelentősen tovább emelke-
dett, ezért a sürgősségi osztályon  pulmonalis 
embolia protokollal készült mellkas CT vizsgá-
latot végeztek. Ezen a mediastinalis térfoglalás 
már 200 × 100 × 113 mm-re nőtt, tehát gravis 
progresszió zajlott. A korábbi felvételhez ké-
pest a bal mellüregben és pericardialisan is 
jelentős mennyiségű folyadékgyülem jelent 
meg, ami az alsó lebenyt részben komprimál-
ta, így atelectasias területek is kialakultak.

A beteg a felajánlott osztályos felvételt eluta-
sította, másnap viszont jelentkezett az onko- 
pulmonológiai szakrendelésen. A szeptember 
7-i és az október 17-i röntgenfelvételek között 
jelentős progresszió látszott, az oldalfelvételen 
még szembetűnőbb volt a jelentős mennyiségű 
pleurális folyadékgyülem, és maga az elváltozás 
is nagymértékben progrediált. Az embolia pro-
tokollal készült CT felvételeken is jól látszott az 
óriási mediastinalis elváltozás és a pericardialis 
folyadékgyülem. 

Október 18-án a szív ultrahangvizsgálata 
is megtörtént a pericardialis tamponád fenye-
gető veszélye miatt (4. ábra). Az ultrahangon 
körkörösen nagy mennyiségű pericardialis fo-
lyadékot írtak le, amely lényegében kompri-
málta a jobb pitvart. Megjelent az úgyneve-
zett „swinging heart” jelenség: a szív gyakor-
latilag lötyögött az őt körülvevő folyadékban. 
A szívcsúcs és a jobb kamra mellett 38 mm-es, 
a bal kamra mellett 23 mm-es pericardialis fo-
lyadék, illetve a bal oldalon 45 mm vastagsagú 
pleurális folyadék volt megfigyelhető.

A kardiológusok pericardium fenestratiot 
javasoltak, illetve amennyiben az nem meg-
oldható, akkor pericardium punctio jött szóba. 
A pericardium fenestratio miatt a mellkassebé-
szekkel ismételten konzultáltunk, akik a javasolt 
fenestratiot csak az előjegyzett időpontban, az 
október végére tervezett műtét keretein belül 
tudták volna megoldani.



3. ábra: CT-vezérelt transthoracalis tűbiopszia a bal III/IV bordaköz felől, 
az elülső mediastinumban látott 16 × 11 × 8 cm-es teriméből (behatolás 
helyét nyíl jelöli).

4. ábra: Körkörösen nagy mennyiségű pericardialis folyadék látható, mely 
a jobb pitvart komprimálja, „swinging heart” látható. A csúcs és a jobb 
kamra mellett 38 mm, a bal kamra mellett 23 mm pericardialis folyadék 
látható. Bal oldalon 4,5 cm vastag pleuralis folyadék figyelhető meg.

2018. 09. 06.

2018. 10. 18.
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A beteg már nyugalmi dyspnoeval, nyelési nehezítettség-
gel, elesett általános állapotban került vissza a pulmonoló-
giai osztályra, ahol ismételten onkoteam elé vittük az esetet. 
Műtéti megoldás a beteg állapota, illetve a daganat mérete 
miatt nem volt lehetséges. A szövettani lelet ismeretében 
a radiokemoterápiától sem volt várható érdemi javulás. Az 
onkoteam szupportív kezelést, illetve palliatív nyelőcső sten-
telést vagy hasfali tápszonda (PEG: percutan endoscopos 
gastrostomia) behelyezést javasolt. PEG behelyezést tervez-

A fenyegető pericardialis tamponád miatt 
a beteg a kardiológiai osztályra került felvé-
telre, ahol pericardiocentesist végeztek, és 
drenálták a pericardiumot. A centesis során 
kezdetben 400 milliliternyi folyadékot nyertek, 
amiből citológiai vizsgálatra is küldtek mintát, 
ez azonban nem hozott érdemi eredményt 
malignitás tekintetében. A folyadék az obszer-
váció során ismételten visszatelődött, ezért 
többször is lebocsátátották a drénen keresz-
tül. A laborvizsgálatok szerint a beteg eközben 
folyamatosan anaemizálódott, enyhe fokú leu-
kocytosis alakult ki, ami később fokozódott 
neutrophilia és balra tolt vérkép mellett.

A tervezett műtét elvégzése céljából a bete-
get október 31-én áthelyezték a mellkassebé-
szeti osztályra. A kezdetektől egészen az októ-
ber végéig − akkor már fekvő helyzetben − ké-
szített mellkasi röntgenfelvételeken jól látható, 
hogy kilenc hét leforgása alatt milyen jelentős 
mértékben progrediált a térfoglalás a mellkas-
ban. A mellkassebészeti osztályon ismételten 
mellkas CT vizsgálatot végeztek, és az azon lá-
tott jelentős daganat progresszió, illetve a be-
teg időközben nagy mértékben tovább romló 
általános állapota – ECOG 2-3 stádium – miatt a 
műtét már nem jött szóba. 

5. ábra: A fekvő helyzetben készült mellkasi röntgenfelvételen jól látható, 
hogy kilenc hét leforgása alatt jelentős mértékben progrediált a térfogla-
lás a mellkasban.

6. ábra: Kontroll mellkas CT-n a daganat jelentős progressziója látható.

2018. 10. 20.

2018. 10. 31. 2018. 10. 31.
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tünk a betegnél, azonban erre nem kerülhe-
tett sor, mert a páciens a műtétet megelőző 
napon elhunyt.

 A boncolás során látható volt az elülső-
felső mediastinumban elhelyezkedő daganat, 
illetve a több alkalommal végzett pericardio-
centesis következtében kialakult fibrosus peri-

carditis, helyenként haemorrhagias nyomok-
kal, valamint akut fibrosus pleuritis és a tüdő 
dystelectasiaja a bal oldalon. A tumormassza 
1710 grammot nyomott. A daganat makrosz-
kóposan egy tokszerű képződménnyel körül-
vett terime volt, a metszlapokon halhúsra em-
lékeztető, fakószürkés és piszkosfehér terüle-

7. ábra: Makroszkóposan tokszerű képződménnyel körülvett, a metszlapokon részben halhúsra emlékeztető, 
fakószürkés, piszkosfehér területek valamint tömörebb, kénsárga területek váltakoznak. (Dr. Viski Anna)

8. ábra: A szövettani feldolgozás során haematoxilin-eosin (HE) festéssel 2× és 10× nagyításon jól látszott, 
hogy a daganat mennyire heterogén. (Dr. Viski Anna)

HE 10×

HE 10×

HE 2×
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tekkel, tömörebb, kénsárga részekkel tarkítva 
(7. ábra). 

A boncolási anyag szövettani feldolgozá-
sa során haematoxilin-eosin festéssel 2× és 
10× nagyításon jól látszott, hogy a daganat 
mennyire heterogén (8. ábra). A hisztokémi-
ai vizsgálatokkal a kapott pozitív (CD5, CD34, 
CD68, CD99, S-100, SMA, VG, PAS) és negatív 
(calretinin, CD117, CK-PAN, desmin, mucicar-
min, beta-katenin) reakciók alapján a diagnó-
zis myxoid fibrosarcoma lett (9. ábra).

A myxoid fibrosarcoma egy ritka felnőttko-
ri lágyrész daganat, legtöbbször fájdalmatlan, 
lassan növekvő terime. Rendszerint 50 éves 
kor felett jelentkezik, a mérete igen tág tarto-
mányban mozog: 0,3-tól akár 31 cm-ig is leír-
tak már a szakirodalomban. Általában a végta-
gokon, törzsön fordul elő, a mediastinumban, 
illetve a retroperitoneumban jóval ritkábban, 
az esetek mindössze 8%-ában1. Első leírása 
1977-ből származik2. A WHO nevezéktanában 
ma már „kevert malignus fibrohistiocytoma, 

myogén lipoblastos és chondrogén elemek 
nélkül” elnevezéssel szerepel. A terápiája mű-
téti. Sajnálatos módon a lokális recidíva gyako-
ri, a távoli áttét viszont ritka. 

Következtetésként elmondható, hogy ke-
vert kötőszöveti daganatok esetén nem lehet és 
nem is szabad (!) a diagnózist kis szövetmintából 
felállítani. A diagnózis felállításához egyszer-
re kell figyelembe venni a klinikai, radiológiai, 
fénymikroszkópos, illetve immunhisztokémiai 
képet. Minden gyorsan növekvő daganat ese-
tén a mielőbbi teljes műtéti eltávolítás, majd a 
teljes tumormassza patológiai feldolgozása a 
cél. Ez vezethet pontosabb eredményhez és a 
pontos diagnózis felállításához. 

IRODALOM
1. Jagtap SV, Jain A, Jagtap SS, Kshirsagar AY. High-grade 
myxofibrosarcoma presented as a large mass of right upper arm. 
Indian J Pathol Microbiol 2015; 58: 105-107.
2. Weiss SW, Enzinger FM. Myxoid variant of malignant fibrous 
histiocytoma. Cancer 1977; 39: 1672-85. 

9. ábra: A hisztokémiai vizsgálatok eredményei alapján a diagnózis myxoid fibrosarcoma. (Dr. Viski Anna)
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Nyelvtudományi Kutatóközpontban az 
intézmény jogelődjének alapítása óta 
működik nyelvi tanácsadó szolgálat, 

amely levélben és telefonon válaszol az érdek-
lődők nyelvhasználati és helyesírási kérdéseire. 
Rovatunkban a közönségszolgálathoz érkezett 
szaknyelvi helyesírási, nyelvhasználati témájú 
levelekből válogatunk.

Kérdés: Levélírónk két, orvosi eszközök tá-
rolására szolgáló tárgy szabályok szerinti írás-
módja iránt érdeklődött: injekciós + tű + tartó + 
doboz, illetve az orvosi + műszer + tartó + táska.

Válasz: A szóban forgó tárgyak nevének leírá-
sa elsőre valóban meglehetősen problémás-
nak tűnik, ugyanis itt olyan többszörös össze-
tételekről van szó, amelyek előtagja bonyolul-
tabb alakulat, és több, külön- és egybeírásra 
vonatkozó helyesírási szabályt kell alkalmazni. 
Nézzük meg, hogy melyek ezek!

A kiindulópont mindkét esetben egy minő-
ségjelzős szerkezet, amely a szabályok szerint 
különírandó: injekciós tű, illetve orvosi műszer. 
Ha a különírt szerkezet egészéhez utótagot 

kapcsolunk, akkor az akadémiai helyesírási 
szabályzat (AkH.12) 141. b) pontja értelmében 
az eredetileg különírt szerkezetet alkalmilag 
egybeírjuk, és az utótagot kötőjellel illesztjük 
hozzá: injekcióstű-tartó, orvosiműszer-tartó. (Az 
erre vonatkozó szabályt a korábbi helyesírási 
szabályzat mozgószabálynak nevezte. Ez az 
elnevezés a jelenlegi helyesírási szabályzatban 
ugyan nem szerepel, de célszerű továbbra is 
használni, mivel könnyebb megjegyezni, mint 
a szabálypont számát.)

Az így keletkezett, kötőjellel írandó össze-
tételek újabb főnevek minőségjelzőivé válhat- 
nak, és a szerkezet alaptagjában megnevezett 
tárgy rendeltetésére utalnak: olyan doboz, 
amely injekciós tűk tárolására szolgál, illetve 
olyan táska, amelynek rendeltetése az, hogy 
orvosi műszereket tároljanak benne. Az ilyen 
típusú – -ó/-ő képzős melléknévi igenévi jel-
zős szerkezetek, illetve összetételek – írás-
módjáról az AkH.12 118-as pontja rendelkezik. 
A szabálypont kimondja, hogy ha csak alkalmi 
cselekvést vagy szerepet jelez az -ó/-ő képzős 
igenév, különírjuk azt a jelzett szótól, például: 
sajgó térd, nyilalló fájdalom. Ha viszont az elő-

A NYELVI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
POSTALÁDÁJÁBÓL

(10. rész)
Dr. Ludányi Zsófia 

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger
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tag állandó jelzővé válik, azaz a jelzett szó ren-
deltetésére, képességére utal, az már okot ad 
az egybeírásra: emésztőenzim, érzéstelenítőszer, 
szopogatótabletta.

Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor 
a képességet, rendeltetést kifejező minőség-
jelző már önmagában összetett szó, akkor azt 
külön kell írni a jelzett szótól: fájdalomcsillapító 
szer. Abban az esetben is különírandó a szerke-
zet, ha az -ó/-ő képzős melléknévi igenévi jelző 
ugyan nem összetett, de a jelzett szó igen. Ter-
mészetesen számos olyan alakulat is létezik, 
ahol a minőségjelző és a jelzett szó is összeté-
tel, ezeknek is a különírás a szabályok szerinti 
írásmódja.

Mi a helyzet akkor, ha a minőségjelző olyan 
összetett szó, amely valamilyen okból – pél-
dául egy korábban alkalmazott mozgószabály 
miatt – már önmagában kötőjellel írandó? Mi-
vel az ilyen típusú alakulatok is ugyanúgy ösz-
szetételek (a kötőjeles írásmód is egybeírásnak 
számít!), ezért a kötőjellel írt minőségjelzőket 
is különírjuk a jelzett szótól – abban az esetben 
is, ha ezek állandó jelzők, és a jelzett szóban 
megnevezett tárgyak rendeltetésére, funkció-
jára utalnak. A szabályok szerinti írásmód tehát: 
injekcióstű-tartó doboz, orvosiműszer-tartó táska.

Kérdés: Egy másik – orvos – levélírónk nem 
helyesírási, hanem nyelvhasználati kérdésben 
fordult a nyelvi tanácsadó szolgálathoz. Ahogy 
levelében részletesen kifejtette, a koronavírus-
járvánnyal kapcsolatos napi hírekben figyelt 
fel arra a gyakori fordulatra, hogy „… számú 
beteget ápolnak kórházban”. Levélírónk szerint 
a betegeket elsősorban kezelik a kórházban 
(ezért kerülnek oda), az ápolást másodlagos 
(bár természetesen fontos), a kezelést kiegé-
szítő tevékenységnek tartja. Véleménye szerint 
az ápoláshoz (táplálás, mosdatás, tisztába te-
vés stb.) nem szükséges kórházba kerülnie az 
embernek (hiszen ápolni otthon, illetve idősek 
otthonában is lehet). A kórházi felvételt az in-
dokolja, hogy a betegnek kórházi kezelésre van 
szüksége (pl. gyógyszeres kezelés, infúziós ke-
zelés, gépi lélegeztetés stb.). Levélírónk azzal 

kapcsolatban kérte a nyelvi közönségszolgálat 
állásfoglalását, vajon helyes-e az, ha a bete-
gek kórházi ápolásáról beszélnek a hírekben a 
pandémia kapcsán.

Válasz: Levélírónk kérdése jól rámutatott 
arra, hogy a szavak jelentéstartalma meny-
nyire összetett: sok esetben eltérhet egymás-
tól a köznyelvi és a szakmai nyelvhasználat is. 
Ilyen különbségről van szó az ápol köznyelvi 
és szaknyelvi használatában is. Az ápol ’gyógy-
kezelést alkalmaz’ jelentésben a szaknyelvi 
regiszterben szokatlan, sőt pontatlan, ahogy a 
levélíró – mint orvos szakember – határozot-
tan különbséget is tesz az ápol(ás) és a kezel(és) 
tevékenységek között. Okfejtése – az orvos 
nézőpontjából – világos és logikus, így tehát 
igazat is adhatunk neki.

Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a nyelv, 
a mindennapi, szokásos nyelvhasználat nem 
ilyen logikus. Általában a szakszavakkal, termi-
nusokkal – vagyis a fogalmak nyelvi jelölőivel – 
kapcsolatban az szokott lenni az elvárás, hogy 
lehetőleg egyetlen, konkrét jelentésük legyen, 
és ez az esetek egy részében így is van. Ugyan-
akkor a teljes egyértelműség – hogy egy fo-
galmat egyetlen terminus jelöl, egy terminus 
pedig csakis egy fogalomhoz kapcsolódik – a 
szaknyelvekben sem valósul meg maradékta-
lanul, hiszen ott is vannak rokon értelmű ter-
minusok (szinonímia), illetve többjelentésű 
szakszavak (poliszémia) (Fóris 2006). 

Nézzük meg, mit írnak a kérdéses szavak-
ról általános (köznyelvi) szótáraink. A Ma-
gyar értelmező kéziszótár 2. kiadása (ÉKsz.2) az 
ápol alapjelentését a következőképpen adja 
meg: ’beteg v. magatehetetlen embert, álla-
tot gyógyuláshoz segítve gondoz, ellát’. Leg-
újabb értelmező szótárunk, a Nyelvtudomá-
nyi Kutatóközpontban folyamatosan készülő 
átfogó többkötetes munka, A magyar nyelv 
nagyszótára (Nszt.) pedig az előzőhöz hasonló 
alapjelentés mellett megad egy szűkebb jelen-
tést is: ’〈sebet, sérülést stb.〉 ellát, kezel’. Ebben 
a jelentésben használatos az ápol szó az alábbi 
szépirodalmi példákban: Nyugodj, hogy ápol-
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jam sebes fejed (Ney Ferenc), friss sebeit  ápol-
ja (Krasznahorkai László: Sátántangó). 

Ha megnézzük az ápol szó eredetét az eti-
mológiai szótárban (TESz.), láthatjuk, hogy 
szókincsünknek igen régi, ismeretlen eredetű 
eleme, melynek eredeti formája az apol volt. 
Ezt csak a 18. században kezdte felváltani a mai 
ápol forma. Az apol eredeti jelentése ’csókol’ 
volt. A ’csókol’ > ’dédelget’ > ’(szeretettel) gon-
doz’ jelentésváltozás a gyakorító képzős apolgat 
esetében történt meg először, majd átterjedt 
az alapszóra is. Ez az alapvetően pozitív jelen-
téstartalom máig megfigyelhető az ápol sza-
vunkban, s elképzelhető az is, hogy a beszélők 
emiatt „szebbnek”, „finomabbnak” érzik, mint a 
kezel-t, s ezért részesítik előnyben a használatát 
– a járvánnyal kapcsolatos napi hírekben is.

összefoglalva tehát: az orvosi szaknyelvben 
az ápol jelentése szűkebb, és egyértelműen 
elkülönül a kezel jelentésétől, ám a köznyelv-
ben az ápol igének jóval tágabb a jelentése. 
A köznyelvben ha egy beteget ápolnak, az ma-
gában foglalhatja az orvosi kezeléseket is; sőt 
– visszatérve orvos kérdezőnk levelére – ha 
a  beteget kórházban ápolják, akkor magától 
értődő, hogy magában foglalja. Természete-
sen egy orvos olvasóknak szánt szakszöveg-
ben fontos ügyelni a szakszavak adekvát, pon-
tos használatára, de egy hétköznapi közlés-

helyzetben teljesen természetesek az ehhez 
hasonló „pontatlanságok”. Mint ahogy például 
a rovarok csípéséről szoktunk beszélni – holott 
valójában szúrásról van szó. És ha a súlyunkról 
érdeklődik valaki, azt sem newtonban szoktuk 
megadni. Mivel ez a hagyomány, a nyelvszo-
kás, arról pedig régóta tudvalevő, hogy „nagy 
úr, igen nagy úr”.

***

A nyelvi közönségszolgálat továbbra is várja – 
orvosi nyelvi, helyesírási témában is – a meg-
kereséseket a tanacs@nytud.hu e-mail-címen, 
valamint kedden és csütörtökön 10-től 14 órá-
ig a 06-30/136-1464 és 06-30/136-1461 telefon-
számokon. 
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helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. 
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2. ÉKsz.2 = Pusztai Ferenc (főszerk.) 2003. Magyar értelmező 
kéziszótár. Akadémiai Kiadó. Budapest.
3. Fóris Ágota 2006. A magyar terminológia helyzete és fejlesz-
tésének feladatai napjainkban. Magyar Tudomány 6: 737–745.
4. NSzt. = Ittzés Nóra (főszerk.) 2006–2018. A magyar nyelv 
nagyszótára I–VII. Akadémiai Kiadó. Budapest. Online keresőfelü-
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PARlAGfűPollEN-SzEzoN kEzDETÉNEk... (12. oldal)
 1. Melyik időszakra esik a leggyakrabban a parlagfűszezon kezdete  
 Magyarországon? 
  a. július második hete 
  b. július utolsó 5 napja 
  c. az augusztus 20. körüli hét  
  d. szeptember első hete

2. A parlagfűszezon kezdetének időpontjában mekkora eltérések  
 fordulhatnak elő az egyes évek között Magyarországon? 
  a. akár három héttel korábban is kezdődhet 
  b. mindkét irányban akár két hét eltérés is előfordulhat 
  c. mindkét irányban akár egy hónap eltérés is előfordulhat  
  d. akár három héttel később is kezdődhet

3. A 2009-2018 közötti időszakban melyik városban kezdődött 
 a legtöbb alkalommal a legkorábban a parlagfűszezon? 
  a. Szabadka 
  b. Kaposvár 
  c. Debrecen 
  d. Kecskemét

BENIGNUS VAGY MAlIGNUS? (32. oldal)
4. Ki és mikor írta le először a myxoid fibrosarcomát? 
  a. Hippokratész Kr. e. 380-ban  
   b. Karl von Rokitansky 1875-ben  
  c. Weiss és Enzinger 1977-ben 
  d. Gregory House 2008-ban 

5. Mi jellemző az alábbiak közül a myxoid fibro- 
 sarcomára? 
  a. fájdalmas  
   b. gyorsan nő  
  c. 50 éves kor felett jelentkezik 
  d. gyakori a retroperitoneumban

6. Mi okozza a „swinging heart” jelenséget?  
  a. hátsó fali infarctus 
   b. nagy pericardialis folyadékgyülem 
  c. pleuritis 
  d. pneumothorax

ÍGY ÍRUNk MI (39. oldal)
7.  Melyik írásmód helyes?  
  a. injekciós tűtartó doboz 
   b. injekcióstű-tartó doboz 
  c. injekcióstűtartó doboz 
  d. injekcióstű tartó doboz

8.  Melyik írásmód helyes?  
  a. orvosi műszertartó táska 
   b. orvosiműszer-tartó táska 
  c. orvosiműszertartó táska 
  d. orvosiműszer tartó táska

IMMUNThRoMBoSIS CoVID-19 ESETÉN (16. oldal)
9.  Elsősorban melyik sejt termeli a plasminogen aktivátor inhibitor-1  
 molekulát?  
  a. hízósejt 
   b. endothelsejt 
  c. eosinophil granulocyta 
  d. thrombocyta

10. Hogyan változik Covid-19 esetén a von Willebrand faktor szintje? 
  a. emelkedik  
  b. kicsit csökken 
  c. drámai mértékben csökken 
  d. nem változik

11. Mi jellemző a thrombocytákra súlyos Covid-19 esetén?  
  a. nő a thrombocyták száma, de csökken a térfogatuk 
   b. nő a thrombocyták száma és nő a térfogatuk 
  c. csökken a thrombocyták száma, de nő a térfogatuk 
  d. csökken a thrombocyták száma és csökken a térfogatuk

12. Melyik állítás igaz a neutrophil extracelluláris csapdákra?  
  a. az aktivált eosinophil sejtekből szabadulnak fel 
  b. erős procoagulációs hatásuk van 
  c. soha nem tartalmaznak DNS-t

13. Melyik nem jellemző a véralvadásra Covid-19 esetén?  
  a. csökkent procoagulatio 
  b. fibrinolysis shutdown 
  c. hypercoagulatio

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2021 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik 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 2022. január 7-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 11. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

Küldje be online (http://www.ameganet.hu/att-quiz/) vagy mobiltelefonon: 
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AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2021/6.

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 IQVIA magyarországi forgalmi adatok (havi adatbázis 2021. szeptember)
2 A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott doboz Mometason Sandoz volt Magyarországon, 2020. szeptember és 2021. augusztus közötti idôszakban (NEAK 

gyógyszerforgalmi adatok, kiváltott dobozszám, vizsgált idôszak: 2020. szeptember - 2021. augusztus)
3 IQVIA magyarországi forgalmi adatok (Product Launch Date, 2013. október)
4 Mometason Sandoz alkalmazási elôírás. www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis

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!
RMOM3268/10.21  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2021. november 09.

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 ; , 

www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!3

No. 1. nazális szteroid1

Több mint 400 000 kiváltott doboz
2020. szeptember és 2021. augusztus között2

  Több mint 8 éve elérhetô Magyarországon3

3 éves kortól adható allergiás rhinitisben4

Árak* Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj
Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray 1 559 Ft 275 Ft

* A 2021. október 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.

Térítési díj
1 284 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

V0 211201 Mometason Sandoz 210x297 [RMOM3268] BV.indd   1 2021. 12. 01.   16:27



KiszerelésIndikáció

180 adag

180 adag

COPD

Asztma

    87 mikrogramm/5 mikrogramm/ 9 mikrogramm 
    túlnyomásos inhalációs oldat

Közfinanszírozás 
alapján

elfogadott ár

26 285 Ft

26 285 Ft

Támogatás

23 657 Ft

6 571 Ft

Térítési díj

2 628 Ft

19 714 Ft

Napi
terápiás
költség

584,11 Ft

584,11 Ft

EÜ 90

3/b

Asztmában emelt 
támogatással

nem írható

Közgyógy
keretre

adható-e?

Igen

Igen

Háziorvosok: A háziorvosok szakorvosi javaslat nélkül normatív támogatással írhatják a Trimbow-t.
A normatív támogatás mértéke: 6 571 Ft. Ez esetben a beteg térítési díja: 19 714 Ft.
A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

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: 2021.07.15., Belső azonosító kód: T.H.2021.07.15.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat 87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoterol-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 2021.07.01-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_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Extrafinom megoldás
a teljesség igényével!

extrafinom fix hármas kombináció

2 belégzés reggel

és

2 belégzés este
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