
AMEGA
2021. FEBRUÁR 

28. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
ASZTMA ÖTÉVES KOR ALATT 

INTERJÚ
MÚLTIDÉZÉS ZONGORASZÓVAL

VIRTUÁLIS KONGRESSZUS
AMERIKAI ALLERGOLÓGUSOK PHOENIXBEN 

MOLEKULÁRIS ALLERGOLÓGIA
HALAK ÉS HÚSOK 



Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann János u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-REL-17-2019-V02-ADV-#17826 I A dokumentum készítésének időpontja: 2020.05.14. I Érvényessége: 2022.05.14.

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

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

Egy egyszerű eszközben,  
az Ellipta-ban 3,**
Egy egyszerű eszközben,  
az Ellipta-ban 3,**

Relvar Ellipta-val a betegek kétszer 
nagyobb eséllyel értek el asztmakontroll 
javulást mint más ICS/LABA-val2,*

24 órás folyamatos hatékonyság 
napi egyszeri használattal1

A Relvar Ellipta napi egyszeri 
adagolással hatékonyabbnak bizonyult 
az asztma kontroll javításában,
mint más napi kétszeri alkalmazású 
ICS/LABA készítmény1,2

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 szükség:
•   a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagoltinhalációs 

rövid hatású béta2-agonistával,
•   inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált 

betegek.1

Relvar Ellipta biztonsági információk1

Nemkívánatos események: Nagyon gyakori: fejfájás, nasopharyngitis. Gyakori: Pneumonia, 
felső légúti fertőzések, bronchitis, infl uenza száj- és torok-candidiasis, oropharyngealis fájdalom, 
sinusitis, pharyngitis, rhinitis, köhögés, rekedtség, hasi fájdalom, arthralgia, hátfájás, csonttörések, 
izomgörcsök, láz.

* A Salford Lung Study (SLS) Prospektív, aktív kontrollos, randomizált, nyílt elrendezésű, párhuzamos 
csoportos, multicentrikus, nemzeti (UK), 12 hónapos klinikai vizsgálat az Ellipta inhalátorral 
alkalmazott vilanterol-trifenatát/fl utikazon-furoát 25/100 μg (n=1380) vagy 25/200 μg (n=734) 
QD hatásosságának és biztonságosságának/ tolerálhatóságának összehasonlítására (összesen 
n=2114). Elsődleges végpont: az ACT asztmakontroll-teszten válaszadónak minősülők aránya volt. 
Responder/ válaszadó defi níciója: az ACT érték a 24. héten ≥ 20 vagy ≥ 3 növekedés a kiinduláshoz 
képest a 24. hétig.2

** 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 eszközhöz képest (p < 0,001 valamennyi összehasonlítás esetében).3

Hivatkozások: 1. Relvar Ellipta alkalmazási előírás 2019.04.24. 2. Woodcock A, et al. Effectiveness 
of fl uticasone furoate plus vilanterol on asthma control in clinical practice: an open-label, parallel 
group, randomised controlled trial. Lancet. 2017;390:2247-2255. 3. Van der Palen J, et al. A 
randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct 
inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ 
Prim Care Respir Med. 2016;26:16079.

Relvar Ellipta 184 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 
mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallat: 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 inhalációs 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.
Térítési díj: 4840 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft.  Alkalmazási előírat utolsó frissítése: 2019.04.24. 
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 szükség: • 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: 3142 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft. Alkalmazási előírat 
utolsó frissítése: 2019.04.24. 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. Kérjük, olvassa el az alkalmazási 
előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos 
óvintézkedések teljes listájáért. 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). 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.

fl utikazon-furoát és vilanterol inhalációs por
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osszú előkészítéssel − a múlt év 

tavaszán és nyarán rendezett 

nemzetközi virtuális konferen-

ciákon szerzett tapasztalatok 

kiértékelése után − 2020 őszén kezdtük el 

az online Amega Fórumokat, valós időben 

kommentálható előadásokkal és ezt követő 

30 napos elérhetőséggel. A számtalan pozi-

tív visszajelzés alapján kijelenthetjük, hogy a 

módszer bevált, a siker egyértelmű, a részt-

vevői létszám pedig a sok évvel ezelőtti 

nagy konferenciákét is felülmúlja. A jelenlegi 

járványhelyzetet látva, 2021 első félévében 

a rendezvényeinket továbbra is online for-

mában szervezzük, de amint a körülmények 

megengedik, az elsők között fogunk visz-

szatérni a hagyományos rendezvényekhez, 

hiszen mindannyian tudjuk, hogy a szemé-

lyes találkozás semmivel nem pótolható. 

köszönjük, hogy velünk vannak! 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő

tARtALOM100
 SZÓBAN

H

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann János u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-REL-17-2019-V02-ADV-#17826 I A dokumentum készítésének időpontja: 2020.05.14. I Érvényessége: 2022.05.14.

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

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

Egy egyszerű eszközben,  
az Ellipta-ban 3,**
Egy egyszerű eszközben,  
az Ellipta-ban 3,**

Relvar Ellipta-val a betegek kétszer 
nagyobb eséllyel értek el asztmakontroll 
javulást mint más ICS/LABA-val2,*

24 órás folyamatos hatékonyság 
napi egyszeri használattal1

A Relvar Ellipta napi egyszeri 
adagolással hatékonyabbnak bizonyult 
az asztma kontroll javításában,
mint más napi kétszeri alkalmazású 
ICS/LABA készítmény1,2

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 szükség:
•   a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagoltinhalációs 

rövid hatású béta2-agonistával,
•   inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált 

betegek.1

Relvar Ellipta biztonsági információk1

Nemkívánatos események: Nagyon gyakori: fejfájás, nasopharyngitis. Gyakori: Pneumonia, 
felső légúti fertőzések, bronchitis, infl uenza száj- és torok-candidiasis, oropharyngealis fájdalom, 
sinusitis, pharyngitis, rhinitis, köhögés, rekedtség, hasi fájdalom, arthralgia, hátfájás, csonttörések, 
izomgörcsök, láz.

* A Salford Lung Study (SLS) Prospektív, aktív kontrollos, randomizált, nyílt elrendezésű, párhuzamos 
csoportos, multicentrikus, nemzeti (UK), 12 hónapos klinikai vizsgálat az Ellipta inhalátorral 
alkalmazott vilanterol-trifenatát/fl utikazon-furoát 25/100 μg (n=1380) vagy 25/200 μg (n=734) 
QD hatásosságának és biztonságosságának/ tolerálhatóságának összehasonlítására (összesen 
n=2114). Elsődleges végpont: az ACT asztmakontroll-teszten válaszadónak minősülők aránya volt. 
Responder/ válaszadó defi níciója: az ACT érték a 24. héten ≥ 20 vagy ≥ 3 növekedés a kiinduláshoz 
képest a 24. hétig.2

** 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 eszközhöz képest (p < 0,001 valamennyi összehasonlítás esetében).3

Hivatkozások: 1. Relvar Ellipta alkalmazási előírás 2019.04.24. 2. Woodcock A, et al. Effectiveness 
of fl uticasone furoate plus vilanterol on asthma control in clinical practice: an open-label, parallel 
group, randomised controlled trial. Lancet. 2017;390:2247-2255. 3. Van der Palen J, et al. A 
randomised open-label cross-over study of inhaler errors, preference and time to achieve correct 
inhaler use in patients with COPD or asthma: comparison of ELLIPTA with other inhaler devices. NPJ 
Prim Care Respir Med. 2016;26:16079.

Relvar Ellipta 184 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 
mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallat: 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 inhalációs 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.
Térítési díj: 4840 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft.  Alkalmazási előírat utolsó frissítése: 2019.04.24. 
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 szükség: • 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: 3142 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft. Alkalmazási előírat 
utolsó frissítése: 2019.04.24. 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. Kérjük, olvassa el az alkalmazási 
előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos 
óvintézkedések teljes listájáért. 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). 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.
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:
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999 Ft*
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AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm / 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi 
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MÚLTIDÉZÉS ZONGORASZÓVAL
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. teleki Balázs
a Vaszary Kolos Kórház ortopéd főorvosa

poliglott világutazó, aki naponta zongorázik

Teleki Balázs főorvos úrral ültünk le beszélgetni. 
Arra gondoltam, hogy ezúttal a szüleid kapcsán 
szeretnék emléket állítani elődeinknek, a régi tü-
dőgyógyászoknak, hiszen édesanyád és édesapád 
is pulmonológus volt. Ezért – mielőtt a bemutat-
kozásodra sor kerül – ismerkedjünk meg velük. 
Az édesapám 1912-ben született, az ő apja a Kolozs-
vári Egyetem sebész tanársegédje volt. A nagyapám 
1905-ig dolgozott ott, utána Aknaszlatinán lett bá-

nyaterületi főorvos. A családi hagyomány szerint 
dédapám is orvos volt, és nem is tudom követni visz-
szamenőleg az orvosok sorát. 

A Teleki családnév történelmi jelentőséggel bír 
hazánkban. 
Nem a grófi ághoz tartozott a családunk. Őseim 
Csomakőrösről származnak. (Innen indult Kőrösi Cso-
ma Sándor is az ismert útjára.) Apám egyszer elment 
ebbe a kis faluba, és még 17 Telekit számolhatott 
össze. Itt volt egyébként a frontvonala a mádéfalvi 
veszedelemnek. 1642-ben leégett a templom, és a 
családra vonatkozó korábbi iratok megsemmisültek. 
Apám Aknaszlatinán született, ahonnan 1921-ben 
repatriáltunk. A falu egyébként tartozott a Monarchi-
ához, Csehszlovákiához, Romániához, a Szovjetunió-
hoz és Ukrajnához is. 

A nagyapád hogyan folytatta Budapesten a pá-
lyáját? 
A IX. kerületben lett tisztiorvos, 1936-ban ment nyug-
díjba. Apámat 1938-ban avatták orvossá. Az István 
Kórház belgyógyászatára került, ahol Perl Tibor volt a 
főnöke. Egy évig nőgyógyászként is tevékenykedett. 

Végül nem a belgyógyászatot vagy a nőgyógyá-
szatot választotta, hanem tüdőgyógyász lett. 
1946-ban őt – édesanyámmal együtt – eltávolították 
az István Kórházból. Apám a háború idején sok zsidót 
bújtatott és mentett meg, akik a harcok után piedesz-
tálra akarták állítani. Tolták előre a szekerét, de az volt 
a feltétel, hogy be kellett lépni a pártba. Ez távol állt 
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tőle. Így kerültek a szüleim Dunaföldvárra ma-
gánorvosnak. Valahonnan valaki rájuk hagyott 
egy Siemens golyót, amivel tudtak röntgenez-
ni. Egyik napról a másikra éltek. 

Meddig laktatok – hisz’ Te ott születtél – 
Dunaföldváron, és hol folytatták a szüleid 
a pályafutásukat? 
1949-ben anyám megpályázta a Mosdósi Sza-
natóriumban hirdetett állást. Itt, az egykori 
Pallavicini-kastélyban szegény tbc-s gyermekek 
szanatóriumát alakították ki. Anyám lett a ve-
zető, apám pedig a beosztott. Akkoriban vált 
elérhetővé a streptomycin, amivel meningitis 
tuberculosás gyerekeket is tudtak gyógyítani. 

Milyen emlékeid maradtak Mosdósról? 
Aranyos falucska volt. A kastély a parkkal 
együtt biztosította a gyógyulás feltételeit. 
Néhány száz méterre a szanatóriumtól, a szán-
tóföld közepén egy kisebb Pallavicini-kastély 
állt, abban lakásokat alakítottak ki. Mi is ott 
laktunk. Akkoriban, ha egy családban a gyer-
mek tbc-s lett, őt kiemelték, és így kerültek a 
gyermekek Mosdósra. 

Ti nem fertőződtetek meg? 
Nem. Anyám tbc-s volt, de még gyermekkorá-
ban fertőződött meg a két testvérével együtt. 
A nővére 13 évesen bele is halt a betegségbe. 

Édesapád mit csinált a gyerekek között? 
Anyám volt a képzettebb orvos, korábbi fő-
nökei jobbak voltak, mint apáméi, aki viszont 
gyakorlatiasabb ember volt. Az ő feladata volt 
a mindennapi élet ügyintézése. 

Ejtsünk néhány szót édesanyád pályájának 
indulásáról is. 
Az ő szülei tanítók voltak. A nagyapám igaz-
gató tanító volt Pocsajban, ahol édesanyám is 
született. 

Miért mentetek el Mosdósról? 
Sok konfliktusa volt a szüleimnek a helyi pe-
dagógussal, és anyám a megyei főorvossal 
sem jött ki. Ő volt Zsoldos Sándor, akiből 1953-
ban egészségügyi miniszter lett. Ez a békét-
lenség vezetett oda, hogy 1953-ban feladták, 
és elmentek Ajkára, ahol akkor nyitották meg 
az új tüdőgondozót. Biztató fizetést kaptak, 
mindketten 3000 forintot, ami akkor nagyon 
nagy pénznek számított. Apám volt az ajkai 
tüdőgondozó első orvosa. Ottlététől kezd-
ve sokat tanult, járt szakvizsga előkészítőre. 
Anyám gyengélkedett, sokat betegeskedett, 
végül is úgy döntöttek, hogy 1957-ben apám 
megpályázza az esztergomi tüdőgondozót. 
A pályázatot meg is nyerte. Esztergomban 
anyám a megyét járta, kinevezték gyermek 
tbc-s főorvosnak. 
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Emlékszem az elődömre, Mohos főorvosra, 
akivel először egy sötét röntgenhelyiség-
ben találkoztam. Ült a zöld képernyő előtt 
egy piros szemüvegben, és éppen egy át-
világításhoz alkalmazkodott. 
Apám is ezt csinálta. Volt olyan nap, amikor 
száz embert világított át, és az az igazság, 
hogy az ólomkötényt sem vette fel mindig. A 
sugárterhelésnek harminc évvel később meg 
is lett a következménye. A hetvenes éveinek 
közepére kiderült – és ebben nekem is szere-
pem volt –, hogy az osteoporosis kombináló-
dott osteomalatiával. Eltört kilenc csigolyája, 
és fekvő helyzetben mindkét combnyaka. 
Hermann főorvos operálta a combnyakát, én 
meg a bokáját és a törött csuklóját. Hihetetlen 
számú törései voltak. Nagy adagban D-vita-
mint adtam neki, és annyira sikerült a felépülé-
se, hogy járóképes lett, és még három évet élt. 

Úgy tudom, hogy ő nemcsak a tüdőgondo-
zót, hanem a tüdőosztályt is vezette Esz-
tergomban. 
1964-ben Szigeti főorvos nyugdíjba ment, 
és apám lett az utódja 1968-ig. Nagyon 
szerette ezt a munkát, ez volt életének a 
fénypontja. A belgyógyászatról sokan jöttek 
hozzá tanulni. Ő tanította meg a fiatalokat a 
mellkascsapolásra. Sok légmellet is készített, 
amit akkoriban abban a hitben alkalmaztak, 
hogy ezzel pihentetik a tüdőt, és segítik a 
gyógyulást. Jó kapcsolatai voltak a Korányival, 
főleg Kerényi Imre főorvos úrral, aki mellkas-
sebész volt, de Kulka Frigyesnek is küldött be-
tegeket műtétre Szegedre. 

Ilyen családi előzményekkel nem lehetett 
kétséges, hogy orvos leszel, de miért nem 
a tüdőgyógyászatot választottad? 
1972-ben végeztem. Először azt gondoltam, 
hogy nőgyógyász vagy urológus leszek. Má-
tyus főorvos úr, a sebészet osztályvezetője a 
szüleimnél volt vendégségben, és a beszél-
getés kapcsán ő ajánlotta fel, hogy szívesen 
látna az osztályán. Pénzes Istvánnal és Tőrös 
Péterrel történt találkozás után megerősödött 

a hitem, hogy jól döntöttem, amikor pozitív 
választ adtam Mátyus Lajosnak. 

Megszerezted a sebész szakvizsgát, de 
nem maradtál sebész.
1977 januárjában szakvizsgáztam Littmann 
professzornál, aki Mátyus Lajos korábbi főnöke 
volt. A sebészet számomra nagy élményt jelen-
tett, szívesen csináltam. Pénzes István távozása 
után személyi feszültség keletkezett az osztá-
lyon, ezért 1979-ben örömmel fogadtam el azt 
a lehetőséget, hogy átmenjek a Hermann Ká-
roly által kialakított traumatológiai részlegre. 

Milyen volt a kapcsolatod egykori kollé-
gáddal, a közelmúltban elhunyt, mindenki 
által tisztelt Pénzes professzorral? 
Nem tartottunk szoros kapcsolatot, de ha 
találkoztunk, örültünk egymásnak. Mindig is 
megbecsültük egymást. Amit ő művelt, azt 
kevesen csinálták volna utána. Akkoriban 
háromévente adtak az embernek útlevelet, 
és ő képes volt ezt arra felhasználni, hogy 
Németországban, Csernohorszky Vilmos segít-
ségével, a heidelbergi egyetem egyik intenzív 
osztályán 30 napon át folyamatosan ügyeljen, 
és ott szívja magába a tudást. Hozott haza 
sok Fresenius füzetet, aminek egy részét én 
fordítottam le neki, mert akkor még nem volt 
olyan alapos a német tudása. 

Néhány év traumatológiai munka után 
nekivágtál a világnak, és meg sem álltál 
Líbiáig. 
A minisztériumban tárt karokkal fogadtak, 
és – bár sok bonyodalom után – 1981 má-
jusában kijutottunk Líbiába. Fantasztikus 
élmény volt találkozni a két világrendszerrel. 
A 2727-es Amerikai Kórházban dolgoztam, de 
megismerkedtem franciákkal, angolokkal és 
oroszokkal is. 
A világban akkoriban számos érdekes dolog 
történt. Érkezésünk után néhány hónappal 
Egyiptomban megölték Szadat elnököt. Disz-
szonáns érzés volt látni, ahogy ennek kapcsán 
az utcán mindenki ujjongott. A Szurti-öbölben 
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– Szurt városa Moammer Kadhafi szülőhelye 
volt – megjelent egy amerikai anyahajó. 
1982-ben tört ki a falklandi háború. Az esemé-
nyeket pontosan tudtam követni, mert rend-
szeresen megvehettem a The Times-ot és a 
Newsweek-et. Ott olvashattam Robert Kenne-
dy visszaemlékezéseit az 1962-es kubai rakéta-
válságról. Óriási élmény volt, hogy mindehhez 
hozzájutottunk. 
Az oroszok nem tartottak senkivel kapcsola-
tot. A lakásunktól hét kilométerre volt a be-
vásárlóközpont, és az orosz asszonyok, akik a 
közeli épületben laktak, a 45 fokos hőségben 
rendszeresen a homokban gyalogolva men-
tek bevásárolni. Többször felajánlottam nekik, 
hogy üljenek be a kocsimba, de egyszer sem 
fogadták el ezt az invitálást. 

Szakmai tapasztalatokat is bőven szerez-
hettél. 
Két olyan kollégával is dolgozhattam, akitől 
rengeteget tanultam. Mégis sokszor elő-
fordult, hogy egyedül maradtam, és olyan 
dolgokat kellett megoldanom, amiket még 
sohasem csináltam. Egyszer egy C-100-30-as 
katonai repülőgéppel egyszerre hoztak 50 lőtt 
sebesültet, amire ketten voltunk orvosok. Az 
egyikünk osztályozott, a másikunk operált, 
aztán cseréltünk. 

A számos líbiai élményed közül egyet osz-
szál meg velünk!
Egy alkalommal konzíliumba kellett mennem, 
és oda is C-100-30-as géppel vittek. Ebbe a re-
pülőgépbe belefér 300 ember és három tank. 
Négyen utaztunk, a pilóta, a másodpilóta, én, 
meg még egy ember, aki mindig a teát hozta. 

Hazajöveteled után választanod kellett, 
hogy traumatológia vagy ortopédia szak-
vizsgát teszel. 
Mérlegeltem, és úgy döntöttem – és ezzel 
Mátyus Lajos is egyetértett –, hogy ortopéd 
szakvizsgát teszek. Riskó professzornál kellett 
eltöltenem fél évet. Egyszer egy bemosakodás 
alkalmával megemlítettem neki, hogy még 

Líbiában olvastam a dolgozatát, melyben az 
extrapulmonális tbc sebészi kezeléséről írt 
1964-ben. Hihetetlenül megnőtt az ázsióm a 
szemében. 

Jelenleg is ortopédiával foglalkozol. Hány 
éve is? 
1985-ben szakvizsgáztam, tehát több mint 35 
éve. Rengeteg dongalábú gyerek volt a pálya-
kezdésemkor Esztergomban, főleg a cigányte-
lepen. Mindegyiket megoperáltam. Ma is van 
olyan páciensem, aki Németországból felhív, 
ha valamilyen problémája van. Pályafutásom 
során közel 15 ezer műtétet végeztem. 

Volt köztük számodra emlékezetes műtét? 
Sok ilyen volt. Hadd emlékezzek meg egyről. 
Maga a beavatkozás nem volt nagy dolog, csak 
az ötletre vagyok büszke. Egy gangrénás láb 
miatt az érsebészek bypass műtétet végeztek, 
de a beteg sarka fekete maradt. Kivettem a 
sarokcsontját, és így az ép bőrszéleket össze 
tudtam hozni. Előadtam az esetet több 
kongresszuson, és azóta is jönnek kérdések, 
hogy mi van a legújabb kutatásaimmal. A 
beteg egyébként hét évig ortopéd cipővel 
használta a lábát. 

Líbiai utad volt az első külföldi utazásod? 
Nem. 1979-ben apám Wartburgjával voltam 
Angliában. Egy hónapig szegény magyar tu-
ristaként élve, felmentünk egészen York-ig.  
11 ezer kilométert utaztunk, nagy élmény volt. 

Melyik utad volt a legérdekesebb?
Egy cég jóvoltából 1999-ben eljutottam Syd-
neybe, az Ortopéd és Traumatológiai Társaság 
Világkongresszusára. Visszafelé Bangkokban 
kiszálltam, és 10 napot utazgattam az ország-
ban, majd a görög Olympic Airlines Airbus 
340-es gépével indultam vissza. Útközben 
szóltak a légiutas-kísérők, hogy orvost keres-
nek. Egy izraeli fiatalember lett rosszul, és 25-
ös pulzussal igen rossz állapotban volt. Nekem 
semmi gyógyszerem nem volt. A kapitány be-
hívott a pilótafülkébe, ahol szédületes látvány 
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fogadott. A sok műszer között négy ember 
beszélgetett. Azt mondtam a kapitánynak, 
hogy le kell szállni, mert a beteg meg fog hal-
ni. A pilóta próbálkozott néhány arab repülő-
térrel, de nem fogadtak minket. Végig a beteg 
mellett maradtam, bár nitrát adásán kívül nem 
sokat tehettem. A sztori úgy végződött, hogy 
mire eljutottunk Athénba, a beteg jobban lett. 
Külön köszönő levelet kaptam a görög légitár-
saságtól, pedig nem sokat tehettem. 

Merre kóboroltál még a világban? 
1999 novemberében Izraelben jártunk, 2000-
ben Mexikóban, 2001-ben Marokkóban. Ezt 
követően a feleségem súlyos betegségen 
esett át, és azzal biztattam, hogy ha meg-
gyógyul, akkor elmegyünk valahová. Így ju-
tottunk el Jordániába és Szíriába, ahol ötezer 
éves kultúrát tekinthettünk meg. Szíria akkor 
még gyönyörű ország volt. 

Mi van még a bakancslistádon? 
Oroszországban, Norvégiában és Finnország-
ban még nem jártam. Voltam viszont Izlandon, 
az Egyesült Államokba háromszor látogattam 
el. Dél-Amerikában pedig hatszor voltam. 

Ennyi országban sok emberrel kellett kom-
munikálni. Adódik az angol, de milyen más 
nyelveken tudod még megértetni magad? 
Az angolon és a francián kívül a spanyollal is 
megismerkedtem annyira, hogy elboldogul-
tam vele. Dél-Amerikában az ottani spanyolt 
könnyebb megérteni, mert nem „pöszéznek” 
és nem hadarnak. Líbiában konyhanyelven 
arabul is megtanultam. Az orosz sem okoz 
problémát. A némettel még középiskolás 
koromban ismerkedtem meg. Lipcsébe je-
lentkeztem egyetemre, ahova fel is vettek, de 
végül ott nem indult el a képzés, így Debre-
cenben kezdtem el az orvosi egyetemet. 

A szakirodalmon kívül mennyire van időd 
az olvasásra? Mit olvastál utoljára? 
Bill Bryson az egyik kedvenc íróm. Amerikai, 
de Angliában él. Olyan szellemességgel ír, ami 

mindig megragad. A „Majdnem minden rövid 
története” címmel megjelent első könyvét 
még angolul olvastam, de „A test” már ma-
gyarul is megjelent, ezt olvastam legutóbb. 

Akik ismernek, tudják rólad, hogy a zene is 
közel áll a szívedhez. 
A szüleim szerették a zenét, de csak felülete-
sen. Egy rokonomról maradt rám egy 1862-es 
kiadású album, ami Beethoven összes szonátá-
ját tartalmazza. Úgy érzem, ezeken a kottákon 
még 10 évet kell dolgoznom, de rendszere-
sen, mindennap leülök a zongorához. 

Te nemcsak szavakban hirdeted a sport 
fontosságát, de magad is űzöd azt. 
Most már csak úszom. Minden héten egy-két 
alkalommal ellátogatok az uszodába. A kerék-
pározással már felhagytam. 

Hogyan vészelted át eddig a járványt? 
Engem nem ijesztett meg a vírus, bár elméle-
tileg meg lehet ijedni tőle rendesen, különö-
sen az én koromban. Eléggé fatalista vagyok. 
Nem félek semmiféle betegségtől, de betar-
tom a szabályokat. 

Utódaid közül van-e valaki, aki folytatja 
hivatásodat? 
Három gyermekem van: két lányom és egy 
fiam. Az idősebbik lányom jogász, Brüsszelben 
él. Két lányuk közül az egyik állatorvos akar 
lenni. Mivel a legjobb állatorvosi egyetem a 
flamandoké, megtanult flamandul is. Öt uno-
kám van, akik nem ragadnak le a számítógé-
pek előtt, mindegyik szorgalmas, sokat olvas.

—  —

Ezután még hosszan beszélgettem Teleki Ba-
lázs főorvossal az otthonában. A beszélgetés 
után leült a zongorához. Elnéztem a kezét, 
ami holnap szikét fog majd, de most csodála-
tos dallamokat varázsolt elő.  

Dr. Osvai László
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molekuláris allergológiai diagnosztika alapvetően 
abban különbözik a hagyományos IgE alapú diag-
nosztikától, hogy extraktumok helyett az adott bi-

ológiai forrás különféle allergén komponenseit, specifikus és 
keresztreagáló komponenseit vizsgálja (1. ábra). Így az érzé-
kenység és a specificitás is jelentősen növelhető. Gyakorlatilag 
az élőlények fehérjekomponensek halmazának tekinthetőek. 
Egy élőlényben 15-20 ezer fehérje is előfordul, és közülük 
egyre inkább ismertek azok az allergiát okozó fehérjék, az 
allergének, amelyek szerepet játszhatnak az azonnali típusú, 
IgE közvetítette reakciókban. Ezeket a fehérjéket izolálják, a 
velük szemben keletkezett specifikus ellenanyagokat külön-
külön vizsgálja a molekuláris allergológiai teszt. Szinte bár-

mely élőlénnyel szemben − legyen az növény, 
állat vagy rovar − lehet tesztelni ilyenfajta el-
lenanyagokat a különféle komponensek ese-
tében. Most az emberi táplálékláncban is oly 
fontos szerepet játszó halak és húsok moleku-
láris allergológiai kérdéseit tekintjük át. 

HALAK MOLEKULÁRIS ALLERGOLÓGIÁJA

A halak okozta allergiák prevalenciája nem 
magas, különösen nem az olyan országokban, 
ahol kevés halat fogyasztanak. Hazánk is a 
kevés halat fogyasztó országok közé tartozik, 
ugyanakkor az ilyen allergiák jelentőségét az 
adja, hogy a kevés eset között magas lehet a 
komolyabb, esetlegesen anafilaxiát okozó re-
akciók kockázata. A humán táplálékláncban a 
csontos és a porcos halak (pl. ráják, cápák) egy-
aránt szerepet játszanak. 

A csontos halak fő allergén komponense a 
parvalbumin. A különféle halak parvalbumin 
tartalma jelentős lehet, és ezek szerkezetileg 
nagyon hasonlítanak egymáshoz. A halak el-
sősorban béta-parvalbumint tartalmaznak, és 
a homológia miatt több mint 50% a kereszt- 
reakciók esélye. Előfordulhat azonban mono-

Halak és húsok 
molekuláris allergológiája
Dr. Réthy Lajos Attila

Semmelweis Egyetem ETK Családgondozási Módszertani Tanszék 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

A

Hagyományos allergia diagnosztika Komponens alapú allergia diagnosztika

Natív allergénkivonat
Natív/rekombináns A, B, és C fehérje

Komponens A Komponens B Komponens CAllergén és 
nem allergén anyagok 

keveréke

1. ábra: A hagyományos és a komponens alapú allergia diagnosztika 
közti elvi különbség
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szenzitizáció is1. A halakban más allergének is 
előfordulnak: béta-enoláz, aldoláz, tropomio-
zin, illetve vitellogenin is (1. táblázat).

A fő allergén komponens a béta-parvalbu-
min. Ez hőstabil fehérje, a fehér húsú halakban 
magas a koncentrációja, a sötétebb húsú halak-
ban alacsonyabb. Ezért van az, hogy a tőkehal 
akár százszor magasabb koncentrációban is tar-
talmazhat parvalbumint, mint a tonhal. A fehér 
húsú és a sötét húsú halak már szabad szemmel 
is jól elkülöníthetők.

A porcos halak közül a cápák és a ráják szin-
tén a tápláléklánc részei: a cápauszonyleves 
vagy a rája kedvelt csemege. Általában kevés-
bé allergizálóak, mint a hagyományos halké-
szítmények, enyhébb az IgE-aktivitásuk. Ennek 
a háttere az lehet, hogy csak alfa-parvalbumint 
tartalmaznak, ami kevésbé allergizál. 

További parvalbumin forrás a békahús, és a 
szárnyashús is tartalmaz parvalbumint. A csir-
kehús a Gal d 8 molekulát tartalmazza. Ez egy 
alfa-parvalbumin izoforma, és ellentétben a ha-
lakban lévő béta-parvalbuminnal, ez inkább az 
emlős parvalbuminra hasonlít. Kisfokú kereszt-
allergia a halakkal is előfordulhat, de nem rele-
váns, és kevés adatunk van ezzel kapcsolatban.

A hal és csirke keresztallergiákban a parval-
bumin mellett az aldoláz és az enoláz nevű 
enzimeknek is szerepük lehet. Ezek 40-50 kilo-
dalton tömegű glikolitikus enzimek, amelyek a 
halak és a szárnyasok izomszöveteiben fordul-
nak elő. Halak esetében fő forrásai a tőkehal, a 
tonhal, a lazac és a keszeg. Ez az aldoláz-enoláz 
molekulacsoport hőlabilis, hő hatására elbom-
lik és kevésbé allergizál. Ugyanakkor azt is hoz-
zá kell tenni, hogy kevés a leírás és a tényleges 
tapasztalat. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a 
csirkehús aldoláz-enoláz molekulacsoportja 
enyhébb allergiás reakciókat vált ki, mint a hal-
húsban lévő parvalbumin. 

A kaviár fő allergénje a vitellogenin. A keta-
lazac (Oncorhynchus keta) és a beluga kaviár 
ilyen fehérjéjét Onc k 5-tel jelzik. Vitellogenin 
a tojásban, a tyúk tojássárgájában is előfordul, 
de rovarokban, sőt rovarméregben is kimutat-
ták. Ez utóbbiakkal keresztallergia nem fordul 
elő a halkaviár allergének viszonylatában, de 
azt tudni kell, hogy a kaviárfogyasztás az arra 
érzékenyekben allergiás tüneteket válthat ki2. 

A halak is tartalmaznak kollagént és zsela-
tint. Utóbbit az élelmiszeripar az emlős zsela-
tin helyettesítésére használja, részben vallási 

1. táblázat: A hal allergének WHO/IUIS (www.allergen.org) által elfogadott nevezéktana (Tong és mtsai. nyomán)1
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előírások, részben a különféle vegán étrendek 
okán. Az élelmiszeripar egyre inkább kerüli a 
sertés- vagy marhahúsból készült zselatin alkal-
mazását. A zselatinnal kapcsolatosan egyedi al-
lergiás reakciókról is jelentek meg közlemények, 
de az esetek többségében nem lehetett kizárni 
a parvalbuminnal való szennyeződést sem.

A tropomiozin, amely a tenger gyümölcsei-
ben is megtalálható és szerepe van a háziporatka 
allergiában is, előfordul a halakban is. A halak 
tropomiozinja azonban nem azonos a tenger 
gyümölcseiben kimutatható tropomiozinnal. 
A hal tropomiozint (Ore m 4) először 2013-ban, 
egy afrikai hal, a tilápia kapcsán mutatták ki. Ez 
a humán tropomiozinnal inkább mutat rokon-
ságot, de előfordulhat keresztallergia a tenger 
gyümölcseiben lévő tropomiozinnal is. Érde-
kesség, hogy gyulladásos bélbetegségekben 
szenvedő pácienseknél gyakran figyelhető meg 
magasabb Ore m 4 specifikus IgE-szint. Poratka-
allergiák egy csoportját a hagyományos kom-
ponensek mellett a háziporatkák izomzatában 
előforduló tropomiozin molekula okozza. Ilyen 
esetekben fontos kivizsgálni a lehetséges ke-
resztallergiát a tenger gyümölcseivel3. 

Előfordul, hogy az Anisakis simplex féreg 
lárvájával fertőzött nyers halhús fogyasztása 
okoz allergiás reakciót. Ilyen esetben nem a hal 
a primer allergiát kiváltó fehérjeforrás, hanem a 
benne lévő szennyeződés, a féreglárva. Főként 
heringben, lazacban fordul elő, és − bár a jobb 

éttermek szűrik a húsokat − a szusi éttermek-
ben nagyobb eséllyel lehet ilyennel találkozni. 
A lárva elpusztítható legalább 60 fokos hőke-
zeléssel vagy mínusz 20 fokon történő, leg-
alább 5 napos tárolással. Az allergiás reakciót 
viszont ez nem előzi meg, azt ugyanis a lárva 
tropomiozinja okozza, ami hőstabil. 

Differenciáldiagnosztikában még a scrom-
boid fish poisoning is szóba jöhet, amit főleg 
a sötét húsú halak okozhatnak. A legismertebb 
scromboid a tonhal és a makréla (2. ábra). A 
fehér húsú halak ilyen szempontból kevésbé 
érintettek. Ezeknek a sötét húsú halaknak a 
hisztamin tartalma magasabb lehet, különö-
sen tartós állás után, és elfogyasztásuk után 
súlyos allergiás reakció klinikai képét utánzó 
tünetegyüttes is kialakulhat. 

Az azonnali reakciók hátterében mindig gon-
dolni kell a halak és a tenger gyümölcsei között 
kialakult, addig nem ismert keresztreak-tivitásra 
is. Koszenzitizáció is lehetséges, de parvalbumin 
esetén előfordul az is, hogy csak egyetlen haltí-
pusra van reakció, a többire nincs. 

SzÁRNYASHÚSOK ESETÉN  
KIALAKULÓ ALLERGIÁK

A szárnyashús-allergiák felnőtteknél és gyer-
mekeknél egyaránt megfigyelhetők, de alap-
vetően ritkák. Primer és szekunder formájuk 
van, utóbbi főleg keresztallergiaként fordul elő. 

2. ábra: A halak csoportosítása a scromboid mérgezés kockázata szerint

Scromboid mérgezést okozó, sötét húsú halak Scromboid mérgezést nem okozó halak

tonhal                                            makréla

bonito                                            marlin

skipjack

mahi mahi                               szardínia

hering                                        kék hal

sárgafarkú hal
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Primer szárnyashús-allergiák 
A szenzibilizálódás iskoláskorban vagy már 
korábban kialakul. A klinikai tünetek változa-
tosak, az enyhe orális allergia szindrómától  az 
anafilaxiáig bármi előfordulhat, bár utóbbi rit-
ka. Leggyakrabban csirke- vagy pulykahús vált-
ja ki a tüneteket, más szárnyasok (kacsa, liba) 
csak ritkábban. A jelenségnek nincsen köze a 
tojásallergiához. A primer szárnyashús-allergiát 
legtöbbször az 5-25 kilodalton méretű miozin 
könnyűlánc fehérjék váltják ki. Ilyen például a 
Gal d 7, amely közel 65%-ban mutat homológiát 
a hal miozin könnyűlánc fehérjéivel. 

A már említett csirke parvalbumin is okozhat 
primer allergiát. Ez az emlős parvalbuminokkal 
homológ inkább, és nem rokon a halak béta-
parvalbuminjával, bár bizonyos keresztaller-
gia előfordulhat, hiszen a halak sem kizárólag 
béta-parvalbumint tartalmaznak. Az alfa-par-
valbumin allergia kevésbé ismert, és nem okoz 
olyan súlyos tüneteket, mint a tényleges hal 
béta-parvalbumin allergia. 

Szekunder szárnyashús-allergiák 
A másodlagos szárnyashús-allergiák kapcsán 
elsősorban a bird-egg szindrómát kell megem-
líteni. Ennek a hátterében a csirke szérum-albu-
minnal szemben kialakult felnőtt- vagy serdü-
lőkori szenzibilizálódás áll. 

A csirke szérum-albumin a szárnyasok szö-
veteiben − a tollukban, a húsukban és a széru-
mukban − fordul elő. A csirke szérum-albumin 
inhalatív szenzibilizálódás esetén elsősorban 
légúti panaszokat okoz. Ugyanakkor tudni kell, 
hogy a tojássárgájában lévő Gal d 5 alfa-livetin 
azonos a csirke szérum-albuminnal, ezért a 
tojássárgájának az elfogyasztása okozhat táp-
lálékallergiára jellemző panaszokat4. A táplál-
kozás után percekkel vagy akár egy két órán 
belül is jellegzetes hasi panaszok, hasmenés, 
de akár szisztémás tünetek is jelentkezhetnek. 
Ez az albumin nem hőstabil, ezért a jól átsütött 
tojás csak kevésbé okozhat tüneteket, de teljes 
egészében nem lehet kizárni4. A vörös húsok 
keresztallergiái, például a pork-cat szindróma 
vagy a tej-marhahús szindróma szintén albu-
minhoz kötött.

VÖRÖSHÚSOK ESETÉN 
KIALAKULÓ ALLERGIÁK

A vöröshús-allergiák alapvetően ritkák. Két fő 
csoportjuk van: az albumin-keresztallergiák és  
az alfa-gal allergia.

Albumin-keresztallergiák
A pork-cat szindróma az albumin-keresztaller-
gia típusos és minden tankönyvben megtalál-

3. ábra: A bird-egg szindróma kialakulása (Dona és Suphioglu nyomán)4

Légúti allergiás tünetek Ételallergiás tünetek

Inhalatív szenzibilizálódás csirke szérum-albuminnal Gasztrointesztinális tojássárgája-expozíció 

Keresztreagáló allergén:
csirke szérum-albumin (CSA)

Inhalatív allergének:
madár hámsejtek
tollak
vérszérum
madárürülék

Bird-egg szindróma

asthma bronchiale
rhinoconjunctivitis
allergica
orrfolyás
viszkető szemek

hasi fájdalom
torokviszketés
conjunctivitis
hasmenés
hányás
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ható példája. A gyakorlatban is ezt látjuk leg-
gyakrabban. A primer szenzitizátor a macska, a 
macskaszőr. A szenzitizáció történhet inhalatív 
úton, de történhet sertéshús fogyasztása kap-
csán is, ugyanis a sertéshús tartalmazhatja azt 
a szérum-albumin komponenst, ami nagyon 
hasonlít a macska szérum-albuminra. A sertés-
hús elfogyasztása után kialakuló keresztreak-
ció táplálékallergiás tüneteket produkál5. 

Ez az albumin − ami a macskában a Fel d 2 
szérum-albumin − megtalálható a kutyában, a 
lóban és más szőrös állatokban is. Érdekes mó-
don a leggyakoribb keresztallergiát a sertéshús-
sal a macskaszőr okozta szenzitizálódás jelenti5. 

Említést érdemel még a tej-marhahús ke-
resztallergia. Itt a bovin szérum-albumin a közös 
allergén komponens a tejfogyasztás kapcsán, és 
általában csak enyhébb reakciók jelentkeznek. 
Elméletileg nem zárható ki, hogy az elégtelenül 
hőkezelt marhahús fogyasztása is panaszokat 
okoz, de az ilyen allergiák nagy részét általá-
ban már gyermekkorban kinövik az érintettek, 
ezért felnőttkorban ritkábban látjuk6.

Alfa-gal allergia
Az alfa-gal allergia a vöröshús-allergia speciális 
formája, ami akár anafilaxiás reakciót is kivált-

hat. Az alfa-gal egy oligoszacharida, az emlősök 
B-sejtjének az epitópja, de vörösvértesteken is 
előfordulhat, azonban a főemlősökben és az 
emberben nincsen jelen. A szenzibilizálódás 
kullancscsípés során történik, amikor átkerül a 
főemlősbe vagy az emberbe egy korábban csí-
pett állatból egy emlősvérsejt, és vele együtt 
alfa-gal molekulák is átjutnak7. 

Az alfa-gal allergiára jellemző, hogy az ana-
filaxia késleltetetten, jellemzően a vörös hús el-
fogyasztása után csak 2-3 óra múlva vagy még 
később jelentkezik. Gyakran kofaktor a fizikai 
terhelés, de lipofaktor (pl. zselatin) is felerősíthe-
ti. A cetuximab is lehet kofaktor, ugyanis ennek 
az onkológiában használt monoklonális EGFR-
antitestnek a szerkezete homológiát mutat az 
alfa-gal oligoszacharidával. Érdemes megem-
líteni, hogy a prick teszt legtöbbször álnegatív.

Érdekes, hogy a B vagy az AB vércsoportú-
aknál ötödannyi az alfa-gal allergia kialakulá-
sának a kockázata, mint az A vagy a 0 vércso-
portúaknál. A humán B vércsoport-antigén 
nagy szerkezeti hasonlóságot mutat az alfa-
gallal, és ez védőfaktorként biztosítja azt, hogy 
a B vagy az AB vércsoportúak esetében jóval 
kisebb legyen a vöröshús-allergia kialakulásá-
nak a kockázata8. 

4. ábra: A cat-pork szindróma esetén vizsgálható allergén komponensek  
(Az aláhúzottak kereskedelmi forgalomban kaphatók, a vastagon szedettek major allergének.  

A színes nyilak az eddig leírt keresztreakciókat jelzik)5

 Keresztreagáló szérum-
albuminok miatt kialakuló  

cat-pork szindróma

Rövidítések
IgA: immunglobulin A
IgM: immunglobulin G
LA: laterin
LI: lipokalin
SA: szérum-albumin 
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ELŐSzÓ

Hiszem, és ennek szakmai előadásokon és köz-
leményekben ismételten bizonyítékát is ad-
tam, hogy az iskoláskor előtti asztma kérdésé-
ben 3-4 évenként össze kell foglalni a legújabb 
tudományos eredményeket, és ezek ismereté-
ben javítani (változtatni) kell a klinikai gyakor-
latot. Ahhoz, hogy egy ilyen összefoglaló mun-
kában a lehető legkevesebb tévedés forduljon 
elő, szubjektív feltételek is szükségesek. 

Közvetlen munkatársaimmal bizonyos „fe-
notípus” jegyekben hasonlóak vagyunk: fo-
lyamatos igényünk van szakmánk elméleti és 
gyakorlati eredményeinek követésére és ezek 
alkalmazására a hazai gyakorlatban, valamint 
igényünk van ismereteink és tapasztalataink 
átadására. Ez utóbbi fogadókészségére vonat-
kozóan az én véleményem szkeptikusabb, de 
igazat adok nekik abban, hogy ennek ellenére 
törekedni kell rá. Churchilli értelemben elhi-
vatottak vagyunk, ami azt jelenti, hogy „hibát 
hibára halmozva haladunk előre, miközben a 
lelkesedésünk töretlen marad”. Ugyanakkor 
törekszünk arra, hogy a hibáinkból tanuljunk. 

Ezért azt gondolom, hogy a jelen írásmű-
ben összefoglalt szakmai megállapításaim 
munkatársaim tapasztalatával és kritikus véle-
ményével nagyban megegyeznek. 

MINEK NEVEzzüK? 

A zihálás az angol wheezing kifejezés fordítá-
sa, ami megnyúlt, nehezített, gyakran hangos 
kilégzést jelent. Hazánkban a ziháló csecse-
mő, kisded és kisgyermek esetén a leggyako-
ribb (és gyakran végső) diagnózis a bronchitis 
obstructiva, ami akár „hungarikumnak” is te-
kinthető gyűjtődiagnózis. 

Ismert jónéhány bronchiális obstrukcióval 
járó betegség, amely erről az egyszerűsített 
tüneti gyűjtődiagnózisról leválasztható: a ve-
leszületett és a szerzett hörgőszűkületek, más 
veleszületett anomáliák (pl. érgyűrű), a croup 
szindróma, az idegentest-aspiráció, a cisztás 
fibrózis, a primer ciliáris diszkinézis és más ciliá-
ris betegségek, valamint az elhúzódó bakteriá-
lis bronchitis. 

Ebben az összefoglaló munkában az előbb 
felsorolt betegségek differenciáldiagnosztiká-
jával nem foglalkozom. Ezek leválasztása után 
a „fennmaradó”, bronchiális obstrukcióval járó 
betegségek esetén a nemzetközi szakirodalom 
csecsemőkorban a virális bronchiolitis, a vírus 
kiváltotta zihálás vagy a RAD (Reactive Airway 
Disease), kisdedkorban és iskoláskor előtt pe-
dig a vírus kiváltotta zihálás, a több trigger ki-
váltotta zihálás vagy az iskoláskor előtti asztma 
elnevezéseket használja.

NEHÉZ KÉRDÉS −
asztma ötéves kor alatt
Dr. Uhereczky Gábor

A tudomány végtelen, az élet rövid, 
a tapasztalat csalóka, az ítélet nehéz.

(Hippokratész)
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TÖRTÉNELEM

Kiindulásként szolgáljon egy régóta ismert 
epidemiológiai adat, mely szerint hároméves 
kor előtt minden harmadik gyermek produ-
kál légúti infekció kapcsán ziháló légzést, 
30-40%-uknál az epizódok ismétlődnek, de 
közülük csak 15%-nál diagnosztizálható isko-
láskorban atópiás asztma1. Az elmúlt évtizedek 
alatt a követéses vizsgálatok eredményei alap-
ján néhány meghatározó „történelmi” szakasz 
kiemelését tartom fontosnak.

1960-as és 70-es évek
Meghatározó volt Williams és McNicol hét évig 
tartó melbourni követéses vizsgálata, melynek 
alapján a következő vélemény született: „A 
csecsemő-kisdedkori ziháló betegek (wheezy 
bronchitis) egy része és az asztmás betegek 
ugyanazon kóros defektus reprezentánsai, a 
klinikai manifesztáció időbeli és súlyossági kü-
lönbözőségeivel.” Ebben az időben még csak 
részben voltak ismertek az asztmás gyulladás 
sejtjei és mediátorai, az asztma és az atópia bo-
nyolult genetikai háttere és a leghatásosabb 
antiasztmatikus kezeléssel, az inhalációs korti-
koszteroidokkal szerzett klinikai tapasztalatok. 
Ez a vizsgálat folytatódott napjainkig, és ismert-
té váltak a 35 év eltelte utáni eredmények is.

1980-as és 90-es évek
Az 1988-ban a Pediatrics-ben megjelent „Ne-
vezzük asztmának” című közlemény célja az 
volt, hogy visszaszoruljon a polipragmázia, és 
az orvosok antibiotikumok, köptetők és anti-
hisztaminok helyett csak inhalatív hörgőtágí-
tót használjanak a kisdedkori zihálás (nálunk: 
obstruktív bronchitis) terápiájában. A differen-
ciáldiagnózis fontosságát hangsúlyozó „nem 
minden asztma, ami zihál” jelszó után jött az 
„ami zihál, többnyire asztma, amíg más be nem 
bizonyosodik” szlogen. Ez utóbbit támasztották 
alá a nemzetközi ajánlások is. Ezekben az inha-
lációs kortikoszteroidok asztmában tapasztalt 
„drámai” kedvező hatása alapján a visszatérően 
zihálók nagy részét igyekeztek „ötéves kor alatti 
asztma”-ként beleerőltetni a diagnosztikus és 

terápiás ajánlásokba. Ennek következménye 
az lett, hogy a csecsemő-kisdedkori obstruktív 
bronchitist (ahogy hazánkban nevezzük: a 
visszatérő zihálást), ha infekciók kapcsán leg-
alább háromszor jelentkezett, asztmaként 
diagnosztizáltuk és kezeltük. Ezért más orszá-
gokhoz hasonlóan, nálunk is a szükségesnél 
több ziháló gyermek részesült indokolatlanul 
antiasztmatikus fenntartó kezelésben. Más-
részt nemcsak ebben az életkorban, hanem 
a nagyobb gyermekek kezelése kapcsán is, 
gyakran megfigyelhető volt a szülői szteroid-
fóbia. Mindez oda vezetett, hogy mind az öt-
éves kor alatti, mind pedig az iskoláskorú aszt-
mások kezelésében egyszerre volt jelen (nem 
ritkán még ma is) az alul- és a túlkezelés.

2000-es évek
A XXI. század elejére ismertté váltak azoknak 
a hosszú távú prospektív vizsgálatoknak az 
eredményei, melyeket abból a célból végeztek, 
hogy az iskoláskor előtti ziháló gyermekeket 
fenotípusokba sorolják, és megtalálják a „leen-
dő asztma” fenotípust. Ezek alapján született 
meg és vált ismertté 2008-ban az Európai Tü-
dőgyógyász Társaság munkacsoportjának az 
iskoláskor előttiekre vonatkozó fenotípus be-
sorolása. Eszerint tudományos evidenciák alap-
ján biztosan csak az 1. táblázatban látható két 
fenotípus különíthető el2. 

Sajnos ezek a fenotípus jegyek nem stabilak, 
az adott egyénnél időről-időre és az alkalma-
zott terápia hatására változnak. Az is hiányos-
sága ennek a besorolásnak, hogy nem veszi 
figyelembe a súlyosságot. Az epizodikus, vírus 
kiváltotta zihálásra és a több tényező által ki-
váltott zihálásra történő felosztás előnye, hogy 
használható eligazítást próbál adni a terápiára 

Episodic viral wheeze (EVW)
Epizodikus, vírus kiváltotta zihálás

zihálás meghatározott időnként
tünetmentesség az epizódok között
leggyakrabban vírusos „megfázás” során

Multi triggered wheeze (MTW)
Több kiváltó tényező okozta zihálás

zihálás időnként exacerbációval 
tünetek az exacerbációk között is 
indokolt lehet a fenntartó kezelés 

1. táblázat: Iskoláskor előtti ziháló fenotípusok2
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vonatkozóan. Erről és a tüneti mintázatokról a 
későbbiekben még lesz szó. 

Napjaink
A jól körülhatárolható „leendő asztma” feno-
típust ma sem tudjuk meghatározni. A leg-
utóbbi, 2020. évi nemzetközi ajánlás is meg-
állapítja, hogy 5 év alattiaknál a tüneti mintá-
zaton kívül (a tünetek gyakorisága, súlyossága 
és időbeli alakulása) nem áll rendelkezésre 
olyan vizsgálati módszer vagy laboratóriumi 
paraméter, melynek alapján biztosan felállít-
ható az asztma diagnózisa, és eldönthető az, 
hogy kinek van szüksége átmeneti vagy tartós 
antiasztmatikus fenntartó kezelésre. 

A gyermekkori asztma tüneti mintázatokon 
alapuló diagnosztikus és terápiás kérdéseinek 
részletes tárgyalása előtt mindenképpen in-
dokolt a legfontosabb, tudományos bizonyíté-
kokkal alátámasztott egymondatos megállapí-
tásokat áttekinteni (lásd alul a sárga keretben).

#1 Gyulladás
Napjainkban a következő megállapításokat tart-
ják tudományos bizonyítékokkal megerősített-
nek: „Az asztmát a jellegzetes klinikai tünetek 

és változó mértékű légúti szűkület mellett ál-
talában krónikus gyulladás jellemzi. A tünetek 
és a légúti obstrukció spontán és a terápia ha-
tására változnak. A gyulladás és a fokozott hör-
gi válaszkészség (bronchiális hiperreaktivitás) 
általában fennáll a tünetmentes időszakok alatt 
is, amikor a légzésfunkció normális”.

Ezek az adatok főleg önkéntesek és felnőtt 
betegek invazív vizsgálatai (bronchoalveoláris 
lavage, hörgőbiopszia) alapján születtek. Gyer-
mekkorban − és főleg ötéves kor alattiaknál − 
hasonló vizsgálatokat csak néhány elhivatott 
munkacsoport végzett kisszámú betegnél. 
Eredményeik alapján a több trigger kiváltotta 
zihálóknál − akiket virális epizódok közötti zihá-
lóknak („interval wheezers”) is neveztek − há-
roméves kor felett asztmára jellemző eltérése-
ket is ki lehetett mutatni: kóros légzésfunkciót, 
eozinofil hörgőgyulladást, sőt szöveti átépülést 
(remodelling) is. Ezeket az eltéréseket kétéves 
kor alatt atópiásoknál sem tudták igazolni. 

Nagy reményeket fűztek a kilélegzett leve-
gő nitrogén-monoxid (NO) koncentrációjának 
vizsgálatához is, ami a gyulladás non-invazív 
monitorozására alkalmas, és fiatal életkorban 
is elvégezhető. A fenotípusok között különb-

1. Allergiás asztmában (gyermekkorban ez a leggyakoribb asztma-fenotípus) eozinofil hörgőgyulladás zajlik.

2. Atópia előfordulása a családban vagy saját atópiás betegség az asztma kialakulásának kockázati tényezője.

3. A vírusinfekciók minden életkorban szerepet játszanak az állapotrosszabbodás előidézésében, a korai 

életkorban elszenvedett bizonyos vírusinfekciók pedig az asztma kialakulásában is.

4. Az asztma és a − nálunk obstruktív bronchitisnek nevezett − kisdedkori zihálás elsőként választandó 

tüneti gyógyszere az inhalációban alkalmazott hörgőtágító (szalbutamol).

5. Az asztma leghatásosabb fenntartó gyógyszere az inhalációban bevitt, komplex antiinflammációs hatású 

kortikoszteroid (ICS). A más támadáspontú leukotrién-receptor antagonista gyógyszer gyulladáscsökken-

tő hatása kevésbé kifejezett.

6. A veszélyeztetetteknek megelőzésként adott ICS nem változtatja meg az asztma természetes lefolyását.

7. Az ICS standard dózisban történő tartós alkalmazása csak ritkán jár klinikailag releváns mellékhatásokkal 

gyermekkorban.

8. A kezelés hatásosságának feltétele a kornak megfelelő inhalációs eszköz technikailag helyes használata.

9. A betegséggel és annak kezelésével kapcsolatos szülői hiedelmek és tévhitek gyakran akadályozzák  

a gyermekkori asztma sikeres kezelését (az „asztmakontroll” elérését).



 

• Formoterol-fumarát-dihidrát / budezonid 4,5 µg / 160 µg.

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

A MART INDIKÁCIÓI1

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

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

• akiknek orvosi beavatkozást igénylo exacerbációik voltak.

BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG ÉS BIZTONSÁG1-4

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

BUDEZONID/FORMOTEROL FIX KOMBINÁCIÓBAN— 

FENNTARTÓ ÉS TÜNETI KEZELÉSRE EGYARÁNT 

MART ELŐNYEI1-5
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TÉRÍTÉSI DÍJ

BUFOMIX EASYHALER  
4,5 µg / 160 µg; 120 adag 8 592 Ft 7 733 Ft 859 Ft

BUFOMIX EASYHALER  
9 µg / 320 µg; 60 adag  

8 592 Ft 7 733 Ft 859 Ft

Bufomix Easyhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm/belégzés inhalációs por 
Hatóanyag: formoterol-fumarát-dihidrát/budezonid; ATC: R03AK07;  
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22655 / 01 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=93683 

Bufomix Easyhaler 9 mikrogramm/320 mikrogramm/belégzés inhalációs por 
Hatóanyag: formoterol-fumarát-dihidrát/budezonid; ATC: R03AK07;  
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22655 / 02 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=93684 

Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírását!  
Forgalomba hozatali  engedély tulajdonosa: Orion Corporation. 
Magyarországi képviselete: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6, Tel: 06 1 239 9095  
Az anyag lezárásának időpontja: 2021/02/01, HUN-EHBUFO-01-02-2021  
Az árak érvényességének kezdete: 2021.02.01. (Forrás: http://www.neak.gov.hu )  
Ez a tájékoztató anyag egészségügyi szakemberek számára készült,  
az Orion Pharma Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért.
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3. Malmberg P, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2014;27(5):329–40. 4. Lähelmä S, et al. Respir Med 2016;120:31–35.
5. Rabe K, et al. Lancet 2006;368(9537):744–53.
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séget csak pozitív Asztma Prediktív Index ese-
tén lehetett kimutatni, de egy adott atópiás 
asztmás betegnél a saját NO érték a klinikai 
állapot alakulásával összhangban van, és mo-
nitorozása alkalmas lehet az exacerbáció elő-
rejelzésére is.

#2 Atópia és asztma
Régi klinikai megfigyelés az asztma és más 
allergiás betegségek családi halmozódása. A 
születendő gyermek számára az anya asztmá-
ja jelenti a legnagyobb kockázatot arra, hogy a 
betegség nála is kialakuljon. Az atópiás családi 
anamnézis és a saját atópiás betegségek aszt-
mát előre jelző szerepét fejezi ki az ún. Asztma 
Prediktív Index (2. táblázat)3.

Több tanulmány is alátámasztotta, hogy a 
kisdedkorban visszatérően zihálók között az 
API pozitivitása növeli az iskoláskorban kiala-
kuló asztma esélyét. Egy többezres gyermek-
populáció vizsgálata alapján az is bizonyítást 
nyert, hogy a pozitív API csak a jéghegy csú-
csa, mert jelentős azoknak a száma, akiknél 
negatív API esetén is kialakul a későbbiekben 
asztma. Az 1990-ben indított és napjainkban is 
zajló fontos prospektív vizsgálat (Manchester 
Asthma and Allergy Study) azt mutatta, hogy 
ha a korai szenzitizáció súlyos tünetekkel tár-
sul, akkor annak csökkent légzésfunkció lesz 
a következménye iskoláskorra4. A legutóbbi 
eredményekből azonban az is kiderült, hogy 
közülük sem lesz később mindenki asztmás.

#3 Vírusok és asztma
Legjobban a respiratory syncytial vírus (RSV) 
okozta bronchiolitis és a humán rhinovírus 
(HRV) szerepét vizsgálták. A virális bronchiolitis 
az egyéves kor alatti kórházi kezelés leggyako-
ribb oka. Régóta ismert az RSV etiológiai szere-
pe, mely az északi féltekén évente járványszerű 
megbetegedést okoz november és április kö-
zött. Az RSV-bronchiolitis fokozott hörgi válasz-
készséghez (bronchiális hiperreaktivitáshoz) 
vezet. Ez a magyarázata annak, hogy a cse-
csemőkori RSV-bronchiolitis visszatérő zihálás 
kialakulására hajlamosít 11 éves korig (Reactive 

Airway Disease). A palivizumab (monoklonális 
RSV-antitest) ismételt injekcióban történő adá-
sa védőhatást jelent az RSV-infekciót követő 
visszatérő zihálás ellen elsősorban nem atópiás 
koraszülötteknél5. Egyelőre nincs végleges vá-
lasz arra vonatkozóan, hogy RSV-bronchiolitis 
következményeként kialakul-e a későbbiekben 
asztma. Az biztos, hogy az iskoláskori atópiás 
asztma kialakulásában nem bizonyítható az 
RSV etiológiai szerepe. 

A humán rhinovírus (HRV) szerepe is ismert. 
Mivel ennek a receptora az asztmás hörgőgyul-
ladásban fontos szerepet játszó intracelluláris 
adhéziós molekula (ICAM-1), az infekció foko-
zott hörgi reaktivitást alakít ki mind a légutak 
strukturális sejtjeiből származó, mind pedig 
az inflammáció során felszabaduló mediáto-
rok révén. A következmények szempontjából 
fontos az is, hogy kapcsolat van a bronchiolitis 
etiológiájában is szerepet játszó humán rhino-
vírus és az atópia között. A hároméves kor előt-
ti rhinovírus infekció atópiásoknál 10-szeresé-
re növeli az iskoláskori asztma esélyét6.

Ennek kapcsán azonban felmerül a „tyúk-
tojás” probléma. Vajon a korai rhinovírus in-
fekció okoz-e a későbbiekben atópiásoknál 
asztmát, vagy az atópia a korai HRV infekció 
rizikófaktora. Mindenesetre az atópia fokoz-
za a rhinovírus infekció súlyosságát (1. ábra)7. 
Bonyolult a kapcsolat a korai bakteriális kolo-
nizációt követő alsólégúti vírusfertőzések kö-
zött is. Kutatási eredményre alapozva néhány 
nemzetközi ajánlásban ezekben az esetekben 
az azithromycin kezelés is helyet kapott. 

Különösen meglepő adat származik Dél-Af-
rikából: a pneumococcus elleni védőoltás ki-
terjedt alkalmazása után egyértelműen csök-
kent a súlyos RSV-bronchiolitis esetek száma8.

Egy major vagy két minor tényező

Major Minor

Asztmás szülő 
Atópiás dermatitis
Szenzitizáció aeroallergénnel

Rhinitis allergica
Eozinofilia >4%
Zihálás megfázáson kívül

2. táblázat: Asztma Prediktív Index3
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#4 Inhalációs hörgőtágító kezelés
Az egymondatos megállapítást egy tévhit cá-
folatával kell kiegészíteni: „Ventolint csak akkor, 
ha nagyon fullad” hallani gyakran és nemcsak 
a szülőktől. Ha nem kezdjük el az inhalációs 
hörgőtágító kezelést a tünetek kezdetekor, ak-
kor a halogatás a hatás gyengüléséhez vezet. 
A simaizom-spazmushoz társuló nyálkahártya 
ödéma és a váladékfelszaporodás egyre job-
ban beszűkíti a lument. Ha a hörgő átmérője 
pl. 5 cm-ről 3 cm-re csökken, akkor a reziszten-
cia 13-szorosára nő (2. ábra).

A köptetőknek, a váladékoldó eljárásoknak 
nincs kedvező hatásuk, sőt bronchospazmus 
esetén a váladékoldó szer adása kifejezetten 
ront a helyzeten. Ha a jó technikával és meg-
felelő dózisban alkalmazott szalbutamol hatás-
talan, akkor az a diagnózis újragondolását teszi 
szükségessé.

#5 Inhalációs kortikoszteroid kezelés 
Az inhalációs kortikoszteroid az asztma kezelé-
sében alkalmazott egyetlen olyan gyógyszer, 
amely a betegség mortalitását is csökkentette. 
A kortikoszteroidok és az asztma közös törté-

nete már akkor elkezdődött, mikor a betegség 
patofiziológiai alapjairól alkotott ismereteink 
még meglehetősen hiányosak voltak. 1950-
ben jelent meg az első közlemény a kortizon 
alkalmazásáról asztmában és szénanáthában9. 
A kortizon kezelés az életben maradás esélyét 
hozta meg a betegek számára, ugyanakkor a 
következő évtizedekben nyilvánvalóvá váltak 
a kezeléssel járó súlyos mellékhatások. 

Jelentős fordulat akkor következett be az 
asztma kezelésében, mikor 1972-ben megje-
lent az első inhalációs kortikoszteroid, a beklo-
metazon, melynek bevezetésével jelentősen 
lecsökkent a mellékhatások kialakulásának 
esélye. Az újabb inhalációs kortikoszteroidok 
(budezonid 1982, flutikazon 1991, mometazon 
1999, ciklezonid 2001) kedvező farmakológiai 
tulajdonságai révén egyre közelebb jutottunk 
az ideális inhalációs kortikoszteroidhoz: magas 
lokális aktivitás a tüdőben, minimális vagy elha-
nyagolható szisztémás mellékhatások mellett. 
A magas helyi aktivitáshoz szükséges, hogy az 
inhalációs kortikoszteroid sokáig „időzzön” a 
tüdőben. Ez két módon érhető el: lassú elosz-
lással a tüdőben (flutikazon) vagy lipid kon- 

1. ábra: A humán rhinovírus (HRV) infekció súlyosságát befolyásoló tényezők allergiás egyénekben. Az atópiás aszt-
más egyének HRV infekcióra adott reakcióját az interleukin (IL)-4, IL-5, IL-10 és IL-13 fokozott termelődésével és kibocsá-
tásával járó T-helper (Th)2-típusú immunválasz jellemzi. Ezek a citokinek fokozzák a intercelluláris adhéziós molekula 
expresszióját, ami a HRV elsőszámú sejtfelszíni receptora a hörgőhámsejteken. Ez valószínűleg fogékonyabbá teszi a 
sejteket a fertőzésre. Az atópiás asztmás betegek hörgőhámsejtjei csökkent mértékben termelnek IL-12-t és interfero-
nokat ( IFN-α, IFN-γ és IFN-λ), melyek fontosak lennének a vírus replikációjának gátlásához. Ez rontja a fertőzött hörgő-
hámsejtek apoptózisát és fokozza a HRV fertőzés súlyosságát7

allergiás szenzitizáció Th2 túlsúly

a HRV infekció
súlyossága fokozódik

IL-4 és IL-13
termelés

a hörgőhámsejtek 
fokozott ICAM-1 expressziója

a hörgőhámsejtekben 
a HRV infekció fokozódik

a HRV-indukálta 
IFN és IL-12 termelődés csökken

károsodik a fertőzött hörgőhámsejtek 
apoptózisa és eltakarítása

fokozódik 
a vírus replikációja



| AMEGA22 2021. FEBRUÁR

tÜDŐGYÓGYÁSZAt

jugátumok képződésével (budezonid). A cikle-
zonid mindkét tulajdonsággal rendelkezik. 
A minimális szisztémás hatáshoz még egyéb 
tulajdonságok is szükségesek: alacsony orá-
lis biohasznosulás, magas fehérjekötődés és 
magas szisztémás clearence. További előnyt 
jelent a „prodrug” tulajdonság, azaz, ha az ak-
tív anyag a hatás helyén, a tüdőben képződik 
(budezonid, ciklezonid). A kortikoszteroidok 
mindmáig egyedülállóak abban a tekintetben, 
hogy a gyulladásos sejtekből és a fix szöveti sej-
tekből származó mediátorokra és citokinekre 
egyaránt komplex antiinflammatórikus hatást 
fejtenek ki. Ehhez hozzáadódik még a gyulla-
dás elleni proteinek fokozott képződése is.

Az asztma fenntartó gyógyszeres kezelé-
sének célja a hosszú távú tüneti kontroll, a jö-
vőbeli következmények elkerülése, valamint 
az egészségesekéhez hasonló fizikai aktivitás 
elérése. Az inhalációs kortikoszteroid kezelés 
csökkenti vagy akár meg is szünteti a nehéz-
légzés miatti hörgőtágító használatot, javítja a 
légzésfunkciót (tüneti kontroll), és minimálisra 
csökkenti vagy megszünteti az exacerbációk 
előfordulását (jövőbeli következmények rizikó-

ja). Ezért az asztma fenntartó kezelésében az 
elsőként választandó gyógyszer az inhalációs 
kortikoszteroid. 

#6 Preventív céllal alkalmazott inhalációs 
kortikoszteroid kezelés 
Az inhalációs kortikoszteroid hatásossága alap-
ján vetődött fel a veszélyeztetett kisdedeknél 
(atópiás családi háttér vagy egyidejű atópiás be-
tegség mellett gyakori vírus kiváltotta zihálás) 
a kezelés preventív céllal történő alkalmazása. 
Ez irányban több vizsgálat is történt, melyek 
eredménye azt mutatta, hogy a hosszabb időn 
keresztül alkalmazott inhalációs kortikoszteroid 
a tünetekre, a hörgőtágító használat gyakorisá-
gára kedvező hatású volt, de a kezelés abbaha-
gyását követően ez a hatás megszűnt10,11. Azaz 
a preventív inhalációs kortikoszteroid kezelés 
az asztma természetes lefolyását nem változ-
tatja meg.

#7 Az inhalációs kortikoszteroid kezelés 
mellékhatásai 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt 30 év alatt nem 
született olyan új gyógyszer, amelyik felvehet-

2. ábra: A légutak átmérőjének és áramlási ellenállásának (resistance, Raw) változása

átmérő resistance (Raw)

egészséges 5 mm 1

bronchospazmus 4 mm 3

bronchospazmus
nyálkahártya-ödéma
váladék

3 mm 13
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né a versenyt az inhalációs kortikoszteroidok 
hatásosságával, ezek a készítmények a mel-
lékhatások szempontjából is a körültekintően 
vizsgált gyógyszereink közé tartoznak. Az már 
régen ismertté vált, hogy a szisztémás szteroid 
kezelés során előforduló gyakori súlyos mellék-
hatásokra (elhízás, hipertónia, szürkehályog, 
cukorbetegség, csontritkulás, mellékvese-elég-
telenség) inhalációs alkalmazás során nem 
kell számítani. Ez lehetővé teszi, hogy a szer a 
célszervben magas koncentrációt érjen el, mi-
közben minimalizáljuk a szisztémás hatásokat. 
Mindazonáltal a tüdőbe jutott gyógyszer be-
kerül a keringésbe, ami szisztémás hatások le-
hetőségével jár. A mai modern biokémiai mód-
szerek birtokában fontos, hogy különbséget 
tegyünk a kimutatható és a klinikailag releváns 
szisztémás mellékhatások között. Kijelenthető, 
hogy szisztémás mellékhatások nélküli inhalá-
ciós szteroid nincs és nem is lesz. 

#8 Az inhalációs eszközök használata
Újabb és újabb adagolós aeroszolok és szá-
razporbelégzők kifejlesztése külön tudomá-
nyos és ipari terület. Mindazonáltal a minden 
szempontból ideális inhalációs eszköz, ami 
a 3. táblázatban felsorolt követelményeknek 
megfelelne, egyelőre nem áll rendelkezésünk-
re. Napjainkban ideálisnak tarthatjuk az olyan 
inhalációs módszert és eszközt, aminek a hasz-
nálati utasítása kevés pontból áll, és az eszközt 
a beteg kezébe adva, azt hosszabb magyará-

zat nélkül technikailag helyesen használni tud-
ja. Ilyenek már rendelkezésre állnak. Nagyon 
fontos hangsúlyozni, hogy az inhalációs esz-
közöket a mellékelt használati utasítás szerint 
kell alkalmazni, mellőzve a szülők (és orvosok) 
„innovációs” ötleteit.

#9 Tévhitek
„Nehézlégzés, zihálás”
Az orvos és a szülők véleménye a nehézlégzés-
ről csak 45%-ban egyezik meg. A szülő a nátha 
vagy az orrmandula megnagyobbodás miatt 
bekövetkező gátolt orrlégzést gyakran ne-
hézlégzésként értékeli. Hároméves kor előtt a 
gyermekek 30%-ánál jelentkezik legalább egy 
alkalommal felsőlégúti infekció során nyálka-
hártya-ödéma és váladékfelszaporodás miatt 
légúti obstrukció, ami a kilégzéskor − és gyak-
ran a belégzés során is − zihálással jár. Sokuknál 
ismétlődnek a zihálással járó epizódok, de kö-
zülük csak 15%-nál diagnosztizálható iskolás-
korban vagy a későbbiekben asztma. zihálás, 
sípoló légzés esetén a tünetek csökkentésének 
és megszüntetésének leghatásosabb gyógy-
szere az asztmában rohamoldó szerként adott 
inhalációs hörgőtágító. Ezért gyakran halljuk 
az inhalációs hörgőtágító ritkán történő adásá-
ra 3-4 nap alatt tünetmentessé váló gyermek 
szüleitől: „Szóval a gyermek asztmás!” Ugyan-
akkor a gyakori és súlyos (ismételten kórházi 
kezelést igénylő) infekció kiváltotta zihálás kis-
dedkorban lehet az asztma kezdete is. 

Az „asztma vagy nem asztma” kérdés eldön-
tése nem könnyű feladat a gyermektüdőgyó-
gyász szakorvos számára. A visszatérő zihálást 
gyakran kíséri száraz, izgatott köhögés. Egy 
közösségbe járó, egészséges gyermeknél az 
őszi-téli időszakban átlagosan 3-4 alkalommal 
jelentkezik felsőlégúti vírusinfekció. Ezek so-
rán nem ritka az elhúzódó köhögés. Ilyenkor 
nehézlégzés, sípoló légzés nélkül is gyakran 
kapnak a gyermekek indokolatlanul és ered-
ménytelenül inhalációs hörgőtágító kezelést, 
nem ritkán tartós antiasztmatikus fenntartó te-
rápiát is. A szülői türelmetlenség is oka e hely-
telen orvosi gyakorlat terjedésének. Egy híres 

Kicsi, könnyű, higiénikus

Kompakt

Könnyen kézbe vehető

Környezetbarát

Számlálóval rendelkezik

Nem kellemetlen ízű

Könnyű használni asztmás roham alatt is 

Ellenőrizhető a használat ideje, gyakorisága

Jól illeszkedő szájrésszel vagy toldalékkal rendelkezik

Használatát az ötéves kor alattiak szülői segítséggel  
könnyen megtanulják

Nedvességtől védett

3. táblázat: Az ideális inhalációs eszköz jellemzői
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angol professzort, Andrew Busht idézve: „A csak 
köhögés formájában megnyilvánuló asztma 
olyan ritka, mint a becsületes politikus”. 

„Az inhalációs kezelés veszélyes” 
Ez tévedés. Az inhalációs módszer forradalmasí-
totta az obstruktív légúti betegségek terápiáját 
a szelektív gyógyszerek optimális koncentráció-
jának bevitele és a szisztémás alkalmazáshoz 
képest lényegesen kevesebb mellékhatás révén. 

„Inhalációs hörgőtágítót csak ha nagyon fullad” 
Erről a tévhitről a #4 fejezet 2. ábrája kapcsán 
tettem említést.

„A csecsemők és kisdedek nem tudják használni 
az inhalációs gyógyszert”
Minél kisebb a gyermek, annál nehezebb meg-
tanulni az inhalációs gyógyszerek helyes alkal-
mazását. Mégis csak egészen ritkán tapasztal-
ható, hogy a szülő-gyermek páros erre képtelen 
lenne, leginkább akkor látunk ilyet, ha a szülő 
nem hisz a sikerben. A gyermekek meglepően 
jól képesek az együttműködésre, különösen a 
rohamoldó hörgőtágító esetén. Ilyenkor ugyan-
is azonnal jelentkezik a hatás: a kellemetlen 
nehézlégzés csökken, megszűnik. A megelőző 
szerek alkalmazása során azonnali hatás nem 
tapasztalható, ezért a gyermek együttműkö-
déséhez szükséges a szülő egyértelmű „hoz-
záállása”. Ha a kisgyermek kezdettől fogva azt 
látja, hogy „mese nincs, ezt csinálni kell”, akkor 
elfogadja és a mindennapi élethez hozzátarto-
zónak fogja érezni ezt a napi 2×1 percet. 

„Félek a szteroidoktól” 
Itt terjed a legtöbb tévhit, és ezért nemcsak a la-
ikusok felelősek. Sokan az asztmában használt 
szteroidokat azonosítják a testépítők által hasz-
nált anabolikus szteroidokkal és a doppingoló 
sportolók által alkalmazott tesztoszteronnal. 
Ezzel szemben az asztmások gyulladáscsök-
kentő kezelésében használatos szerek a szte-
roidok másik csoportjába tartoznak. A gluko- 
kortikoszteroidokat egy sor más betegségben 
is sikerrel alkalmazzák az orvosok. 

Mint minden hatásos gyógyszernek, a kor-
tikoszteroidoknak is lehetnek mellékhatásaik, 
ami a bevitel módjától és az alkalmazott adag-
tól is függ. Az elmúlt több mint 30 év alatt 
− amióta az inhalációs kortikoszteroidokat 
az asztma gyógyításában használjuk − bebi-
zonyosodott, hogy gyermekeknél napi 400, 
felnőtteknél napi 1000 mikrogramm alatti dó-
zisban az évekig tartó kezelésnek sincsenek 
komoly veszélyei. A betegek döntő többsége 
ennél kisebb adaggal is jól egyensúlyban tart-
ható, és az egészségesekétől alig eltérő minő-
ségű életet képes élni. 

„Az asztma kiváltója allergia, és ennek oka 
a tehéntej fehérjéje” 
A táplálékallergia elsősorban bőrtüneteket és 
gyomor-bélpanaszokat okoz, és ehhez csat-
lakozhatnak légúti tünetek is. Rendkívül ritka 
azonban, hogy a tejallergia csak asztmás tüne-
tek képében jelentkezzen. Sokszor tapasztal-
juk, hogy akikkel ezt elhitették, azok tejmentes 
étrend mellett is változatlanul köhögnek, ful-
ladnak. Márpedig a táplálékallergia legfonto-
sabb bizonyítéka az, hogy a gyanúba vett táp-
lálék kiiktatása után a tünetek megszűnnek. 

„Asztmás roham esetén a beteg nem ihat tejet” 
Ez az előző tévhitnek egy speciális változata. 
Erre badarságnál finomabb választ nehéz mon-
dani. 

„A kontrollvizsgálat során az allergiás bőrpróbá-
kat meg kell ismételni” 
Az allergiavizsgálat ismétlésére akkor van szük-
ség, ha a tünetek alapján felmerül az eddigiek-
től eltérő allergia lehetősége. Például az addig 
csak pollenszezonban tüsszögő szénanáthás-
nál télen is megfigyelhetők a tünetek.

„A gyógyszereket csak akkor kell használni, 
amikor az asztma tünetei jelentkeznek”
A „klasszikus” kezelési szisztéma szerint az aszt-
ma gyógyszeres kezelése két részből áll: az in-
halációs hörgőtágítóból, amit állapotrosszab-
bodás esetén kell használni, és a folyamatosan 
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alkalmazott, megelőző gyulladáscsökkentő 
kezelésből, ami lehet tabletta vagy inhalációs 
szer. Azért van erre szükség, mert az asztmás 
hörgőgyulladás a tünetmentes időszak alatt is 
zajlik, és ez kezelés nélkül a légzésfunkció rom-
lásához vezet. 

2019-ben a nemzetközi ajánlásokban lénye-
ges változás történt. 12 éves kor felett roham-
oldóként a hörgőtágítóval együtt inhalációs 
kortikoszteroid adása javasolt. Ennek „egy-
szerűbb” formája a formoterolt és inhalációs 
kortikoszteroidot tartalmazó kombinált készít-
mény egy inhalációs eszközben. Ha szalbuta-
mol a hörgőtágító, azt ki kell egészíteni inhalá-
ciós kortikoszteroiddal. Az utóbbi évek ajánlá-
saiban kisgyermekkori asztmában sor kerülhet 
intermittáló inhalációs kortikoszteroid kezelés-
re is. Az ajánlásokban történt ezen változások 
következményeként napjainkban a gyermek-
kori asztma kezelésében egyre kaotikusabb 
gyakorlatnak lehetünk szemtanúi.

A TUDOMÁNYOS ISMERETEK ALAPJÁN  
FOLYTATOTT KLINIKAI GYAKORLAT

A mindennapi gyakorlatot a klinikai vizsgálatok 
eredményei és az ezek alapján született aján-
lások szerint alakítjuk ki. Figyelembe kell ven-
ni azonban azt, hogy az asztma tanulmányok 
döntő többségét a légzésfunkciós vizsgálatok 
során jól kooperáló iskoláskorú (6−11 éves) és 
serdülő (12−18 éves) gyermekekkel végzik. Az 
ötéves kor alattiak számára ritkábban tervez-
nek vizsgálatokat. Ennek több oka is van: nehe-

zebb összeszedni a beválasztási kritériumokat 
teljesítő betegeket, kisebb a szülői hajlandóság 
a gyakran vérvételekkel járó, időigényes vizi-
tek elfogadására és annak tudomásul vételére, 
hogy a legtöbb vizsgálatban placebo csoport-
ba is sorolható a gyermeke. Az sem mellékes, 
hogy a klinikai vizsgálatok szponzorai a gyógy-
szergyárak, és a fiatal életkorú gyermekek ese-
tében a vizsgálati költségek jóval magasabbak. 
Így kevesebb objektív adatunk van az ötéves 
kor alattiak asztmaszerű tüneteinek természe-
tes lefolyásáról és a különböző gyógyszeres 
kezelések hosszabb távú eredményeiről. Az 
eredmények értékelése és gyakorlatban törté-
nő alkalmazása során figyelembe kell venni a 
tudomány (randomizált kontroll vizsgálat) és a 
mindennapi élet (obszervációs tanulmányok) 
közötti különbségeket (4. táblázat).

A VÍRUS KIVÁLTOTTA zIHÁLÁS ÉS Az ASzTMA  
DIAGNOSzTIKÁJA ÖTÉVES KOR ALATT

A 3. ábra harmadik oszlopában látható tünetek 
esetén a legvalószínűbb a jó válasz az inhaláci-
ós kortikoszteroid kezelésre, azaz a kisdedkori 
asztma diagnózisára12. Az ábrán az oszlopok 
közötti kis nyilak azt jelzik, hogy a tüneti min-
tázatok sem állandók, változhatnak az adott 
betegnél. Különbség lehet a kórokozó vírusok 
szerint, sőt egy vírus (pl. RSV) esetén az élet-
kor szerint is. Ezért szükséges a tüneti mintá-
zat időnkénti újraértékelése. Az asztma vagy 
nem asztma kérdés eldöntésében a súlyosabb 
tüneti mintázat gyakorisága is fontos tényező. 

Randomizált klinikai vizsgálat Obszervációs vizsgálat („való világ”)

Jól képzett, motivált orvos

Motivált, együttműködő beteg és szülő

Elegendő idő

Végpont: hatásosság*

Biztonságosság: kontrollált környezet

Összehasonlítás: placebo, aktív kontroll

Végpontok: statisztikai evidenciák

Átlagosan képzett orvos

Átlagos beteg és szülő

Kevés idő

Végpont: hatékonyság**

Biztonságosság: a való élet körülményei között

Összehasonlítás: „szokásos” kezelés

Végpontok: gyakorlatiak

4. táblázat: Klinikai vizsgálatok vs. való élet (*hatásossági példa: egy kezelés hatására a reggeli PEF szignifikáns változása  
12 hét alatt; **hatékonysági példa: ugyanezen kezelés mellett az egy év alatti iskolai hiányzások száma)
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A különböző tüneti mintázatokba sorolt zi-
háló gyermekeket átlagos szakképzettséggel 
rendelkező orvosok (háziorvos, gyermekgyó-
gyász és gyermektüdőgyógyász) diagnoszti-
zálják és kezelik átlagos szülőktől származó, 
gyakran bizonytalan információk alapján. Az át-
lagos körülmények között született adatokból 
következtetéseket vonunk le az adott betegre 
vonatkozóan, és a kedvező eredményeket a te-
rápiának tulajdonítjuk, miközben jelentős válto-
zások következhetnek be kezelés nélkül is. 

A hazai gyermekellátás előnye, hogy a kis-
dedkorú betegek döntő többségét gyermek-
gyógyász szakorvosok látják, és a visszatérően 
zihálókat gyermekpulmonológus szakorvosok-
hoz irányítják. Ahhoz, hogy az adott betegnél 
jól dönthessünk, ismernünk kell minden részt-
vevő esetében a szubjektív szempontokat is. Ez 
mind a gyermek és a szülő, mind a háziorvos, 
mind pedig a gyermektüdőgyógyász esetén 
szerencsés esetben kisebb, gyakran nagyobb 
mértékű eltérést jelent az „ideális”-tól. A ked-
vező eredményt vagy annak elmaradását ezek 

figyelembevételével kell értékelni. Röviden fel-
sorolom az „ideális” közreműködők jellemzőit.

Az „ideális” szülő 
Elegendő ismerettel rendelkezik általában az 
asztmáról, az alkalmazott gyógyszerek hatásá-
ról és esetleges mellékhatásairól. Helyesen meg 
tudja ítélni gyermeke aktuális állapotát, ismeri 
az állapotrosszabbodást kiváltó tényezőket, írá-
sos kezelési tervvel rendelkezik, melynek alap-
ján technikailag jól alkalmazza az inhalációs 
eszközöket. Mindezek megléte esetén infor-
mációi vannak arról az időről is, amit a gyer-
mek tőle távol tölt (bölcsőde, óvoda, iskola).

Az „ideális” házi gyermekorvos
A gyermektüdőgyógyász kontrollvizitek szá-
mára jól használható információt ad írásban az 
eltelt 3-6 hónap történéseiről: a tüdőbetegség 
alakulásáról, az általa kezelt exacerbációkról, 
más betegségekről és a gyermek környezetéről. 
A leggyakoribb „kérem kontrollvizsgálatát” szö-
veg sajnos semmiféle információt nem hordoz. 

vírus kiváltotta zihálók aránya

asztma diagnózisának feltételezése vagy 
jó válasz a tünetek alapján beállított fenntartó kezelésre

Tüneti mintázat

változhat az idő folyamán

Tünetek (köhögés, zihálás,  
nehézlégzés) <10 nap 
légúti infekció során

Tünetek (köhögés, zihálás,  
nehézlégzés) >10 nap 
légúti infekció során

Tünetek (köhögés, zihálás,  
nehézlégzés) >10 nap 
légúti infekció során

2-3 epizód évente 


>3 epizód évente vagy 
súlyos epizódok és/vagy éjszakai 

rosszabbodás




>3 epizód évente vagy 
súlyos epizódok és/vagy éjszakai 

rosszabbodás

Tünetmentesség az epizódok között
Az epizódok között ritkán köhögés, 
zihálás vagy nehézlégzés előfordul

Az epizódok között ritkán köhögés, 
zihálás vagy nehézlégzés játék vagy 

nevetés során

(Global Initiative for Asthma 2018-2020 alapján) Atópia vagy asztma a családban

3. ábra: Vírus kiváltotta zihálás és asztma diagnosztikája ötéves kor alatt12
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Az „ideális” gyermektüdőgyógyász 
Ismeri a diagnosztikus és terápiás ajánlásokat, követi 
a hosszú távú követéses vizsgálatok eredményeit. Kis 
túlzással: a visszatérő zihálás és az asztma kérdéseit 
3-4 évenként újratanulja. Itt utalok a korábban felsorolt 
egymondatos megállapításokra (lásd a sárga keretben). 

Számít a szülőtől és a gyermek háziorvosától szár-
mazó információk hiányosságaira is, ezért szükséges, 
hogy a beteget lássa és vizsgálatokat végezzen nála 
tünetmentes állapotban, állapotrosszabbodás esetén, 
és fekvőbeteg háttérrel rendelkezve a hospitalizáció 
idején is. Bár a légzésfunkciós vizsgálatok és annak vál-
tozásai az adott betegnél nagy segítséget jelentenek, 
ezek rutinszerűen nem végezhetők el iskoláskor előtt. 
A gyulladás monitorozása (kilégzett NO) alkalmazható 
módszer ebben az életkorban, de eszköz csak ritkán áll 
rendelkezésre, és a különböző időpontokban történt 
gyakori mérések időigényesek. Mindemellett az ered-
mények értékelése nagy gyakorlatot igényel. 

Az „ideális” gyermektüdőgyógyász a kontrollvizit so-
rán végzett vizsgálatokról és a további időszakra vonat-
kozó teendőkről részletes írásos információt ad a gyer-
mek háziorvosa számára. Egy gyakori negatív példa 
erre is: „légzésfunkciós lelet mellékelve, terápia idem”.

Napjaink mindennapi gyakorlatában a visszatérően 
ziháló gyermekek ellátásában nagyon ritka az „ideá-
lis” helyzet. Pedig ahhoz, hogy minél kevesebb hibá-
val válasszuk ki azokat, akiknél tartós antiasztmatikus 
fenntartó kezelést kell alkalmazni, nagy szükség lenne 
a kommunikáció javítására. 

VÍRUS KIVÁLTOTTA zIHÁLÁS ÉS ASzTMA TERÁPIÁJA 
ÖTÉVES KOR ALATT

Az ötéves kor alatti asztma diagnózisában bekövetke-
zett változások, finomítások megjelentek a terápia te-
rületén is. Vannak különbségek az európai és az ameri-
kai ajánlások között is. Ebben a fejezetben ezek napja-
inkra vonatkozó ismertetésére teszek kísérletet. 

Intermittáló asztma kategóriába sorolandó a beteg, 
ha a tüneti mintázat alapján próbaképpen beállított 
inhalációs kortikoszteroid kezelés szerint az asztma 
diagnózisa valószínűsíthető. Ha hetente két vagy több 
alkalommal jelentkezik zihálás, és ez hetente kétszer 
vagy többször (de nem mindennap) béta-agonista ke-
zelést is szükségessé tesz, akkor a beteg a 2. terápiás 

lépcsőbe sorolandó. Ugyanígy azok is, akiknél a béta-
agonista mellett alkalmazott intermittáló inhalációs 
kortikoszteroid kezelés ellenére egy év alatt kettő, orá-
lis szteroidot igénylő exacerbációra, sürgősségi ellá-
tásra vagy kórházi kezelésre került sor. A kezelés ekkor 
folyamatos, alacsony dózisú inhalációs kortikoszteroid 
vagy leukotrién-receptor antagonista (LTRA), esetleg 
intermittáló, magas dózisú inhalációs kortikoszteroid13,14. 

A 3. terápiás lépcsőbe sorolandó a beteg, ha három 
hónapos − a 2. lépcsőnél leírt − kezelés hatására a nap-
pali és az éjszakai tünetek gyakorisága nem csökken, 
orális szteroid és/vagy sürgősségi vagy kórházi keze-
lés válik szükségessé. A megfelelő kezelés ilyenkor az 
alacsony dózisú folyamatos inhalációs kortikoszteroid 
duplázása vagy LTRA-val történő kiegészítése. 

A 4. terápiás lépcsőbe akkor sorolandó a beteg, ha az 
előzőekben alkalmazott kezelés mellett a napok több-
ségében előfordul zihálás köhögéssel vagy anélkül, he-
tente van éjszakai felébredése asztma miatt, vagy több 
orális szteroidot, sürgősségi vagy kórházi kezelést igény-
lő exacerbációja jelentkezik. A helyes kezelés ilyenkor 
magas dózisú inhalációs kortikoszteroid LTRA-val vagy 
anélkül, az alacsony dózisú inhalációs kortikoszteroid 
naponta többszöri alkalmazása vagy kiegészítése inter-
mittáló inhalációs kortikoszteroiddal. Négyéves kor fe-
lett alkalmazható flutikazon/szalmeterol kombináció is.

A fentiekben ismertetett lépcsőzetes terápia a a ki-
lenc legismertebb amerikai szerző által 2018-ban írt és 
az Annals of Allergy, Asthma & Immunology című szak-
mai folyóiratban megjelent közös munka és a GINA 
2020 ajánlás kombinációja. Tekintettel arra, hogy a „Ne-
héz kérdés: asztma ötéves kor alatt” című összefoglaló 
2020-ban készült, mindenképpen el szeretném kerülni, 
hogy ajánlásszerűen állást foglaljak nyitott és várható-
an változó terápiás kérdésekben. Azonban a jelenlegi 
ismeretanyag birtokában a visszatérő zihálás miatt hoz-
zám forduló betegek esetében biztosan ritkábban fo-
gok három hónapnál tovább folyamatos inhalációs kor-
tikoszteroid kezelést javasolni. Inkább hajlok arra, hogy 
a 6-8 hetes inhalációs kortikoszteroid kezelést többször 
megismételjem a „rosszabb” periódusokban. A hozzám 
tanácsért forduló kollegáknak is ezt fogom ajánlani.

Olyan időszakban vagyunk, amikor a nemzetközi 
ajánlásokban változások várhatók, és problémát jelent 
az is, hogy a tudományos evidenciákon alapuló ajánlá-
soktól eltérő terápiás közlemények is napvilágot látnak.
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JÖVŐBELI FELADATOK

Az egyre nagyobb számú alapkutatás és klinikai ta-
nulmány már eddig is sok új ismeretet szolgáltatott az 
ötéves kor alattiak légúti betegségei vonatkozásában. 
Mindazonáltal mind a terminológia területén (alsólégúti 
vírusinfekció, virális bronchitis, bronchiolitis, epizódikus 
és több trigger kiváltotta zihálás, reaktív légúti beteg-
ség, iskoláskor előtti asztma), mind a háttérben zajló 
patológiai folyamatok (endotípusok), mind pedig az 
etiológia (a vírusok és a bakteriális kolonizáció közötti 
interakciók) területén újabb ismeretekre van szükség15. 

ÖSSzEFOGLALÁS

2020-ban a sokszor hangoztatott „egyénre szabott te-
rápia” egyelőre utópia. Az iskoláskor előtti asztmaszerű 
tünetek esetén valójában „orvosra szabott terápia” tör-
ténik. A gyermeket kezelő orvos szakmai ismeretei, hi-
tei és tévhitei határozzák meg az ötéves kor alatti ziháló 
gyermekek esetében a diagnózist. Ezért elkerülhetetlen, 
hogy a hasonló klinikai tüneteket mutató betegek kü-
lönböző diagnózisokat kapnak és teljesen eltérő terá-
piákban részesülnek. Ehhez a nemzetközi guideline-ok 
sem nyújtanak igazi segítséget. Ebben az életkorban a 
fenotípus, az endotípus és a mikrobiom közötti össze-
függések jobb megismerése fog oda vezetni, hogy sze-
mélyre szabottabb kezelést tudjunk majd biztosítani. 
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13. Ducharme FM, et al. Preemptive use of high-dose fluticasone for virus-induced 
wheezing in young children. N Engl J Med 2009; 360: 339-353.

14. Zeiger RS, et al. Daily or intermittent budesonide in preschool children with recur-
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15. Douros K, Everard ML. Time to say goodbye to bronchiolitis, viral wheeze, reactive 
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z American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) nevű szakmai szervezetet 1942-ben 
alapították, és több mint 6000 tagja van: allergológusok, immunológusok és szakdolgozók egyaránt. 
Küldetésének tekinti az allergológia legmagasabb színvonalú gyakorlatának elterjesztését. A „College” 

a tagjai részére biztosítja a folyamatos továbbképzést, a szakmai eredmények publikálását, érdekképviseletet a 
szakmai szervezetekben és kamarákban, valamint a kormányzati döntéshozók felé. Feladatának tekinti emellett 
betegtájékoztató anyagok készítését és terjesztését a laikus közönség felé, valamint a más orvosi szakágakhoz 
tartozó, de az allergológia iránt érdeklődő orvosok és szakdolgozók továbbképzését is. Az ACAAI éves tudomá-
nyos kongresszusa az allergia, az asztma és az immunológia iránt érdelődő szakemeberek egyik legfontosabb 
találkozója, melyen több mint 2000 allergológus, belgyógyász, gyermekgyógyász és szakdolgozó szokott részt 
venni. A 2020. évi konferenciát Phoenixbe tervezték, és már minden előzetes promóciós anyagot elkészítettek, 
amikor a koronavírus-járvány közbeszólt, és a kongresszus virtuális formában került megrendezésre.

A

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA
AZ AMERIKAI ALLERGOLÓGUSOK:

PHOENIX

ATÓPIA ÉS KORONAVÍRUS-BETEGSÉG
„A koronavírus-betegség lefolyása az asztmás és al-
lergiás betegeknél nem súlyosabb, mint azoknál, akik 
nem szenvednek ezekben a betegségekben, és ez 
nagy megkönnyebbülést jelenthet az érintetteknek” 
− mondta Dylan Timberlake, a Nationwide Children’s 
Hospital (Columbus, Ohio) orvosa, a kórlefolyásokat 
vizsgáló munkacsoport vezetője. A pandémia kezde-
tén a Centers for Disease Control and Prevention kiadott 
egy figyelmeztetést, miszerint az asztmás és az allergiás 
betegeknél nagyobb a súlyos lefolyású koronavírus-
betegség kockázata. Ez a figyelmeztetés azonban egy 
olyan közleményen alapult, ami nem koronavírussal, ha-
nem más légúti vírusokkal fertőzött embereket vizsgált. 
„Abban az időben ez volt a legjobb elérhető informá-
ció” − magyarázta Timberlake. Augusztusban azonban 
megjelent egy retrospektív elemzés1, ami azt mutatta, 
hogy az atópiás betegségeknek inkább védő hatásuk 
van a koronavírus-betegséggel szemben. „Egyelőre 
azért mondjuk inkább azt a betegeinknek, hogy foko-

zottan figyeljenek oda, mert még nincs elég adatunk az 
egyértelmű kijelentésekhez” − mondta Timberlake. „Bár 
az idő múlásával egyre több adat utalt arra, hogy az 
atópiás betegségek védő hatásúak, mi mégis mindenre 
nyitottan kezdtünk bele a vizsgálatba” − magyarázta az 
ACAAI kongresszuson tartott előadásában2. 
Timberlake és munkatársai retrospektív áttekintő vizsgá-
latot végeztek, melynek során 275 olyan beteg doku-
mentációját nézték át, akiknek pozitív koronavírus-teszt 
eredményük volt, és kórházba kerültek március 1. és má-
jus 5. között. A 13 gyermekbeteg adatait a felnőttekével 
összevonva értékelték. A betegek közül 91 számolt be 
valamilyen atópiás kórkép (asztma, atópiás dermatitis, 
allergiás nátha vagy ételallergia) korábbi előfordulásá-
ról, de csak 67 betegnek volt erről írásos diagnózisa. A 
többségüknek (60 beteg) asztmája volt. Az ételallergia 
és a szénanátha diagnózisát csak bőrteszt vagy specifi-
kus IgE eredmény birtokában fogadták el.
A COPD − ami a koronavírus-betegség ismert súlyosbító 
tényezője − gyakrabban fordult elő a 67 atópiás beteg-
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kázata. „Azt gondoljuk, hogy ha a beteg nem túlsúlyos, 
akkor az atópiás kórkép akár bizonyos fokú védelmet 
is jelenthet” − mondta Timberlake, utalva arra, hogy 
a munkacsoport az elhízástól megtisztított adatokkal 
szeretné folytatni a vizsgálatot.
Az asztmás és allergiás betegek tüdejében genetikai-
lag meghatározottan kevesebb ACE2 receptor van, és 
az inhalációs szteroid  kezelés is csökkenti az ACE2 re-
ceptorok számát. Ez védelmet nyújthat a súlyos koro-
navírus-betegséggel szemben, mivel a koronavírus az 
ACE2-receptorhoz kötődve jut be a sejtekbe, és okoz 
pneumóniát. Ezt az védő hatást erősíti meg egy olasz 
munkacsoport nemrég megjelent közleménye is1. 

1. Scala E, et al. Atopic status protects from severe complications 
of COVID‐19. Allergy 2020: 10.1111/all.14551. doi: 10.1111/all.14551

2. Timberlake D, et al. Effects of atopic disease on disease severity 
in COVID-19. ACAAI 2020 Annual Scientific Meeting: Poster P350

GYORS VAGY TARTÓS RHINITIS KEZELÉS
A pszeudoefedrinnel kombinált antihisztamin (lorata-
din) tabletta egyetlen adagja egy óra elteltével több 
mint kétszer akkora tüneti enyhülést hozott rhinitis 
esetén, mint a nazális szteroid (flutikazon), derült ki egy 
összehasonlító vizsgálatból. „Ha a beteg gyors enyhü-
lést szeretne, akkor szüksége van a dekongesztáns által 
kiváltott hatásra, mert a nazális szteroid spray-től nem 

nél, mint 208 nem atópiásnál (38,8% vs 17,3%; p<0,001). 
A COPD statisztikai szempontból zavaró tényező volt, 
ezért elemzés előtt az adatokat eszerint kellett korri-
gálni. A tisztított adatokkal végzett elemzés eredmé-
nye szerint a halálozás alacsonyabb volt az atópiás be-
tegek között (13,4%), mint a nem atópiásoknál (20,7%) 
(esélyhányados 0,55; 95% CI, 0,23−1,28; p=0,16), azon-
ban a többi paraméter (intenzív osztályra kerülés, oxi-
génigény, intubált betegek aránya) hasonló volt a két 
csoportban.

atópiás (%) nem atópiás (%)

ITO-ra kerülés 43,0 44,7

oxigénhasználat 79,1 73,0

intubáció 35,8 36,5

mortalitás 13,4 20,7

Semmi bizonyíték nem volt arra, hogy az atópia súlyo-
sabb kórlefolyással járna, de arra sem, hogy enyhébbel. 
Nem volt igazolható, hogy asztma vagy más allergiás 
kórkép esetén nagyobb lenne a súlyos kórlefolyás koc-
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MEDDIG TART EGY ASZTMA EXACERBÁCIÓ?
Egy új eszköz segítségével előre lehet jelezni, hogy asztma exacerbáció esetén 
a gyermek két napnál tovább marad-e kórházban. „A szívfrekvencia, a légzés-
szám és az oxigénszaturáció speciálisan számított normál értéktartományhoz 
viszonyított értékei előrejelzői a gyermek hosszabb kórházi tartózkodásának” 
− mondta Jose Rojas Camayo, a University of Texas (Galveston) orvosi fakultásá-
nak munkatársa. „A szívfrekvencia és a légzésszám korábbi határértékei sokkal 
inkább voltak empirikusak, mint evidencián alapulók” − mondta Camayo, aki 
az ACAAI 2020. évi kongresszusán ezzel az előadásával a fiatal kutatók Clemens 
von Pirquet díját kapta. 
Fleming és munkatársai 2011-ben evidenciákon alapuló percentilis táblázatokat 
tettek közzé 69 obszervációs vizsgálat adatainak áttekintése után. Összesen 
143 346 gyermek szívfrekvenciáját és 3881 gyermek légzésszámát elemezték. 
A közlemény eredeti célja az volt, hogy segítsen a klinikai és reszuszcitációs 
guideline-ok összeállítóinak a normál értéktartományok meghatározásában, de 
egyértelművé tette azt is, hogy az értékek gyermekkorban az életkorral együtt 
változnak. Ahogy egyre idősebb lesz a gyermek, úgy csökken a légzésszáma. 
Camayo és munkatársai egy retrospektív analízis során azt vizsgálták, hogy az 
oxigénszaturáció, a szívfrekvencia és a légzésszám percentilis szerinti értékelése 
használható-e az asztma exacerbáció miatt kórházba kerülő gyermekek kezelé-
si idejének előrejelzésére. A New York-i Lincoln Medical Centerben kezelt 2−18 
év közötti gyermekek közül 695-nek a kórlapját elemezték. Az átlagos kórházi 
tartózkodási idő 43,3 óra (min. 5 óra − max. 183 óra) volt. A határértékek pontos 
meghatározásához két csoportot hoztak létre: az egyikbe azokat sorolták, akik 
két napnál rövidebb ideig voltak kórházban, a másikba azokat, akik két napot 
vagy többet. Ezután meghatározták az oxigénszaturáció, a szívfrekvencia és a 
légzésszám határértékeit, melyek képesek voltak előre jelezni, hogy az asztma 
exacerbáció miatt kórházba került gyermek két napnál tovább lesz kórházban.

A hosszabb kórházi tartózkodást előrejelző paraméterek határértékei

Esélyhányados 95% CI

oxigénszaturáció < 95% 1.955 1.307–2.926

a szívfrekvencia több mint tízzel nagyobb a 99 percentiles értéknél 1.578 1.127–2.210

a légzésszám több mint öttel nagyobb a 99 percentiles értéknél 1.454 1.038–2.035

Minél több mérhető a betegnél a fenti három értékből, annál nagyobb a kocká-
zata a hosszabb kórházi kezelésnek. Ha mindhárom paraméternél teljesülnek a 
fenti feltételek, akkor 85% az esély a két napnál hosszabb kórházi kezelésre, ha 
csak egynél, akkor 30%, ha egynél sem, akkor csak 20% körüli ez az esély. Annak 
ismerete, hogy a betegnek nagyobb az esélye a tartósabb kórházi kezelésre, se-
gíthet a kezelés tervezésében. A rosszabb referencia értékeket mutató gyerme-
kek nagyobb eséllyel maradnak tovább a kórházban. Sokan gondolhatják, hogy 
eddig is nyilvánvaló volt, hogy a betegebb gyerekek tovább vannak kórházban, 
mégis hasznos ezt adatokkal is alátámasztani. A nagyobb kockázatú gyermekek 
kezelését a kórházi kezelés első napjától a várható helyzethez igazíthatjuk.

1. Fleming S, et al. Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth 
to 18 years: a systematic review of observational studies. Lancet 2011; 377(9770): 1011-1018.

2. Camayo JR, et al. Tool predicts length of hospital stay for pediatric asthma.  
ACAAI 2020 Annual Scientific Meeting: Poster A027

várható gyors tünetenyhítés, a hatása csak 
3-5 nap után érezhető − mondta Anne Ellis, 
a kanadai Queen’s University (Kingston, 
Ontario) munkatársa. „Ha nazális szteroi-
dot írok fel, akkor mindig elmondom a 
betegnek, hogy 3-4 napig ne várjon ko-
molyabb hatást” − mondta Anne Ellis. A 
nazális szteroidnak hosszabb időre van 
szüksége a hatás felépítéséhez.
Ellis és munkatársai egy kettős vak keresz-
tezett vizsgálatban parlagfűpollen-allergi-
ás felnőttek négy csoportjában mérték a 
nazális áramlást, és vizsgálták a loratadin/
pszeudoefedrin kombinált tabletta, vala-
mint a flutikazon orrspray egyetlen adag-
jának a hatását, különös tekintettel a ha-
táskezdetre. Korábban már több vizsgálat 
igazolta, hogy a loratadin/pszeudoefedrin 
kombináció hatása meghaladja a place-
bo hatását, és az is széles körben ismert, 
hogy a nazális szteroid spray hatása csak 
később alakul ki. Ezeket a kezelési módo-
kat azonban egymással eddig még nem 
hasonlították össze.
Provokációs kamrában 3 órán keresztül 
parlagfűpollen expozíciónak tették ki a 
vizsgálat 84 résztvevőjét, majd meghatá-
rozták az össz-tüneti pontszámukat (Total 
Symptom Score, TSS) és ezen belül külön 
pontozták az orrdugulást. A provokáció 



33AMEGA |2021. FEBRUÁR

kONGRESSZUSi BESZÁMOLÓ

után a TSS legalább 7, az orrdugulás pontszáma leg-
alább 2 volt, a nazális csúcsáramlás pedig a kiindulási 
értékhez képest legalább 15%-kal csökkent.
Minden résztvevőnek megtanították a nazális csúcs-
áramlásmérő szabályos használatát, és a mért érték le-
olvasásának módját. A parlagfűpollen provokáció után 
a résztvevőket randomizálták, és négy csoport valame-
lyikébe sorolták be: loratadin (5 mg) / pszeudoefedrin 
(120 mg) kombinált tablettát kaptak; placebo tablettát 
kaptak; orrnyílásonként 2-2 puff (50 μg/puff) flutikazon 
propionát orrsprayt kaptak; vagy placebo orrsprayt 
kaptak. A kezelések mindegyike a vizsgálat helyszínén 
történt, az egyes kezelések között 14 napos szünet volt. 
Mindegyik vizit alkalmával megtörtént a kezelés, majd 
utána 30, 60, 120, 180 és 240 perccel nazális belégzési 
csúcsáramlásmérés történt. 
A nazális csúcsáramlás átlagos javulása négy órával a 
kombinált tabletta bevétele után 31,3% volt, ami szig-
nifikánsan nagyobb, mint a flutikazon orrspay esetén 
mért 14,8% (p<0,001), vagy a placebo esetén mért 
11,6% (p<0,001). Egy órával a kezelés után a csúcsáram-
lás javulása kombinált tabletta esetén szignifikánsan 
nagyobb volt, mint nazális spray esetén (30,7% vs 8,6%; 
p<0,001). Nem volt azonban szignifikáns eltérés a na-
zális spray és a placebo spray egy óra elteltével mért 
hatása között (14,8% vs 9,7%; p=0,195). „Az egyszeri 
adagok esetén a kombinált tabletta gyorsabban kezd 
hatni” − mondta Anne Ellis. 
A hosszú távú eredményességhez azonban szteroid orr-
spray-re van szükség. „Mindig elmodom a betegeim-

nek, hogy akár legalább 3-4 nap is szükséges lehet 
ahhoz, hogy az orrspray hatni kezdjen, és egy hónap 
is eltelhet a teljes hatás eléréséig” − tette hozzá Allen 
Meadows, az ACAAI korábbi elnöke. „Van néhány vizs-
gálat, amiben leírták a nazális flutikazon gyors hatás-
kezdetét, de tapasztalataink szerint a legtöbb esetben 
napi rendszerességgel több hétig kell használni a teljes 
hatás érdekében; de a betegekkel ezt nagyon nehéz 
megértetni” − magyarázta Meadows.
A kombinált tabletta gyorsan hat, de néhány nap után 
csökken a hatásossága. „Két hét után vizsgálva, ha az 
orrspray hatásosságát tíznek vesszük, akkor a tablettáé 
mindössze egy lesz” − magyarázta Meadows. 
Fontos, hogy a beteg valamilyen módon emlékeztesse 
magát arra, hogy rendszeresen spricceljen az orrába, 
például tegye a fogkeféje mellé az orrspray-t. A bete-
gek 20%-a használja a szteroid orrspray-ket a megfele-
lő módon, és valószínűleg még ez a szám is túlbecsült. 
„Spriccelnek egyet, nem éreznek hatást, és azt gon-
dolják, hogy kaptak egy hatástalan gyógyszert, holott 
éppen ennek az ellenkezője igaz” − mondta Meadows.
Ha a beteg gyors tüneti enyhülést szeretne a követke-
ző három napban, akkor használjon dekongesztánssal 
kombinált antihisztamin tablettát, de ha két hét múlva 
is jól szeretne lenni, akkor használja a szteroid orrspray-t.

Ellis A, et al. Rhinitis options: fast relief or delayed long-term effect. 
ACAAI 2020 Annual Scientific Meeting: Poster A070

 Dr. Rónai Zoltán
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IMMUNOLÓGIAI ALAPFOGALMAK

Ebben az összefoglalóban az oltásokról fogok írni, kü-
lönös tekintettel az mRNS oltásokra. A jól érthetőség 
kedvéért kezdjünk egy rövid immunológiai áttekintés-
sel, azokkal a fogalmakkal, melyeket emlegetni fogok.

Antigének Azok az anyagok, amiket felismer az 
immunrendszerünk és immunválaszt képes kialakíta-
ni velük szemben. Például antitesteket termelni, amik 
aztán ezekhez majd hozzákötődnek.

T-sejtek Sok-sok altípusuk létezik, de alapvetően 
két csoportba oszthatóak: effektorok és memóriasej-
tek. Az effektorok reagálnak a testet ért „támadások-
ra”. Őket funkciójuk szerint tovább lehet kategorizálni, 
például segítő (helper) T-sejtekre, melyek egyéb sejtek 
érésében segítenek, aktiválják őket. Ők maguk akkor 
válnak aktívvá, ha egy antigénprezentáló sejt bemutat 
nekik egy antigént. Ilyenkor nagy ütemű osztódásba 
kezdenek, őket egyszerű példával élve tehát riadó-
láncnak tekinthetjük. Ezen kívül léteznek citotoxikus 
T-sejtek is, melyek elpusztítják például a szervezet 
fertőzött sejtjeit, ezek a katonáink. Vannak regulációs 
T-sejtek is, amik felügyelik a katonáinkat, hogy ne tá-
madjanak meg rossz célpontot. 

B-sejtek Ezek a sejtek a szervezetünk klónhadsere-
ge, egyféle B-sejt egy adott antigén felismerésére képes, 
majd ha ez megtörtént, akkor osztódásba kezd. Más an-
tigénnél más ellenanyag kivalasztására képes B-klónok 
keletkeznek. A B-sejteknek is számos altípusa létezik, 
van köztük például olyan is, ami később memóriasejtté 
alakul, és van köztük is szabályozó funkciójú sejt.

Memóriasejtek Ahogy az eddigiekből már kide-
rült, T- és B- sejtből is képződhetnek, a feladatuk az, 
hogy a testünkben hosszabb távú jelenlétükkel biz-
tosítsák azt, hogy ugyanazon kórokozó támadásakor 
egy jóval gyorsabb, „tanulási idő” nélküli (ami alatt ga-
rázdálkodhatna a betolakodó) immunválasz játszód-
jon le, tehát ők az őrszemek.

Antigén-prezentáló sejtek Vannak hivatásos an-
tigén-prezentáló sejtjeink (a makrofágok, a B-sejtek és 
a dendritikus sejtek), melyek az immunrendszerünk 
részei, de bizonyos fokig minden sejt képes antigént 
„bemutatni”, kivéve a vörösvértesteket. A hivatásos an-
tigén-prezentáló sejtek által bemutatott antigéneket a 
segítő T-sejtek ismerik fel, a többit pedig a citotoxikus 
T-sejtek. Feladatuk az, aminek hangzik: megmutatják 
a szervezetnek az idegen (vagy megváltozott saját) 
anyagot, amire immunreakciót kellene kialakítani, te-
hát például egy vírusfertőzés esetén az immunogén 
antigént.

A VAKCINÁKRÓL ÁLTALÁBAN

Léteznek olyan vakcinák, amelyek legyengített, élő 
kórokozót tartalmaznak, ennek megfelelően „erős” 
immunválaszt alakítanak ki, így jó és hosszabb távú 
immunmemória alakulhat ki. Az „erős” azért van idé-
zőjelben, mert rendkívül szakmaiatlan kifejezés, de a 
terjedelmi korlátok miatt nem szeretnék belemenni 
a humorális és az adaptív immunválasz témakörébe. 

Vakcinákról világosan
Tauber Zsófia

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

(Albert Einstein)

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

(Ismeretlen szerző)
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Ezeknél a vakcináknál problémát okoz az, hogy im-
munhiányos megbetegedéssel élőknek nem adha-
tóak, tehát pont azoknak, akik a rizikócsoportba tar-
toznának például influenzajárvány esetén1. Számukra 
léteznek „elölt” teljes vírust tartalmazó vakcinák, vagy 
csak bizonyos fehérjéket tartalmazó úgynevezett al-
egységvakcinák, melyek adhatóak, de sokszor nem 
annyira hatékonyak, ezért több adag lehet szükséges 
belőlük1.

A MESSENGER RNS-ALAPÚ VAKCINA

A messenger RNS (hírvivő = messenger  −>  mRNS) egy 
olyan molekula, amely minden sejtünk alapvető mű-
ködéséhez szükséges. A DNS-ben tárolt információ 
először az mRNS molekulára íródik át enzimek segít-
ségével, majd erről készülnek a fehérjéink. Az mRNS 
vakcinák ezen a molekulán alapulnak. Ha a vírus immu-
nogén antigénjét kódoló génről készült mRNS mo-
lekulát antigén-prezentáló sejtekbe juttatjuk, akkor 
azok legyártják róla a speciális fehérjét, azt bemutat-
ják az immunrendszer sejtjeinek, és ezzel beindítják az 
immunreakciót1.

Nézzük meg az influenza példáján, hogyan műkö-
dik ez a gyakorlatban. A jelenlegi influenza oltásunk 
szezonális. Azért van ez így, mert a vírusnak több típu-
sa van, és emellett gyakran még mutálódik is. Az inf-
luenzavírus egy hemagglutinin nevű fehérjével tapad 
meg a sejteken. A hemagglutinint úgy kell elképzelni, 
mint egy gombát, ami a kalapjával tapad meg. Az el-
ölt vírust tartalmazó vakcináknak és az alegység vakci-
náknak is egyik összetevője ez a fehérje. 

A gomba kalapja az, amivel találkozik a sejt, erre 
alakul ki immunválasz. Ez viszont egy változékony 
molekularész, így a következő szezonban a mutációk 
hatására megváltozott kalap már újra ismeretlen lesz 
az immunrendszer számára. Viszont van az influenza 
hemagglutininjének egy szára is (mint a gomba tönk-
je), ami kevésbé változékony, ez tekinthető tehát a ví-
rus gyenge pontjának. Ha ezt a szárat mutattatnánk 
be az immunrendszernek, akkor kialakulhatna hosz-
szabb védettség több típussal szemben is. Na erre le-
het képes egy mRNS vakcina, mivel a célzottan csak 
ezt a szárat kódoló génről lefordított mRNS-t be lehet 
juttatni az antigén-prezentaló sejtekbe, amik átírják 
és megmutatják az immunrendszernek „nézd, mit ta-

láltam” felkiáltással. Azt is igazolták, hogy egerekben 
több influenzavírus típus ellen védett az ilyen vakcina, 
ráadásul ugyanolyan „erős” immunválasz alakult ki, 
mint a fertőzésen való áteséskor1,2. Ez persze csak egy 
példa, amit kiemeltem, a valóságban több, különböző 
antigéneket kódoló mRNS molekulát tartalmazó vak-
cinát is tesztelnek (1. ábra)2.

A MESSENGER RNS-ALAPÚ VAKCINÁK ELŐNYEI

Termelés Ha megtalálják a kutatók, mely antigének  
váltják ki a kívánt immunválaszt, akkor az mRNS vakci-
nák gyorsan és olcsón előállíthatóak.
Biztonság Immunhiányosoknak is adhatók, hiszen 
nemcsak hogy nem élő, de mégcsak elölt teljes vírust 
sem tartalmaz a vakcina, így rendkívül biztonságos.
Hatékonyság A klinikai fázisban lévő kutatások alap-
ján erős immunválaszt váltottak ki, jó és viszonylag 
hosszú távú immunmemóriát tudtak kialakítani az 
ilyen típusú vakcinák1,3.
További lehetőségek az mRNS vakcinákkal:
Más vírusok A kutatók vizsgálódtak már különböző 
akut (influenza, ebola, zika) és krónikus (HIV-1, herpes 
simplex vírus) betegségek esetében is a potenciális 
mRNS vakcinákkal kapcsolatban4.
Más betegségek Az mRNS-alapú vakcináknak sze-
repük lehet az allergia „gyógyításában”5 és a tumoros 
megbetegedések elleni oltások elkészültében is6.

1. ábra: mRNS vakcinák termelése különböző antigének esetén2
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MI VAN A MESSENGER RNS-ALAPÚ VAKCINÁBAN?

Most a Pfizer vakcina összetevőiről fogok írni, mert 
gyakran hallom, hogy senki nem tudja mi van benne, 
holott egy egyszerű Google kereséssel meg lehet ta-
lálni az összetevők listáját. De hogy még ennél is infor-
máltabbak legyünk, azt is leírom, hogy mire jók ezek 
az összetevők. Nem azért foglalkozom folyton ezzel 
az oltással, mert ez a mániám (bár valóban zseniális-
nak tartom az mRNS vakcinák technológiáját), hanem 
azért, mert egyelőre ez a legaktuálisabb. Később majd 
az adenovírus alapúakról (pl. Astrazeneca, Szputnyik V) 
is írni fogok.

Messenger RNS
A facebook posztokhoz érkezett hozzászólások alapján 
úgy tűnik, sokan úgy képzelik el ezt a dolgot, hogy ki-
veszik a vírusból, beteszik az oltásba, és kész. Ha ez ilyen 
egyszerű lenne, akkor nem kellett volna évtizedeken át 
kutatni és technológiát fejleszteni. Valójában az oltás-
ban lévő aktív összetevő zseniális, hatalmas lehetősé-
geket vetít előre, és életek munkája van benne. Mielőtt 
leírnám, hogyan néz ki ennek a molekulának a szerke-
zete, egy kis ismétlés, hogy miért úgy néz ki, ahogy.

Az RNS nukleotid építőelemei négyfélék lehetnek: 
adenin (A), guanin (G), citozin (C) és uracil (U). Ennek 
a négy bázisnak a sorrendje határozza meg a kódot. 
Viszonylag régóta ismert, hogy három bázis egymás-
utánisága jelent egy aminosavat. Ez a bázishármas a 
kodon, ami négyféle bázisból jöhet létre, tehát 4³, azaz 
64 féle kodon létezik. Viszont csak 20 fehérjeépítő ami-
nosavunk van, tehát egy aminosavat többféle kodon is 
kódólhat. Ezen kívül ismerünk start és stop jelentésű 
kodonokat is (2. ábra).

Az mRNS-ben foglalt kódot, a kodonokat egyesével 
és egy irányban (visszafelé nem lehetséges), sorban a 
sejtjeinkben lévő sejtszervecske, a riboszóma olvassa, 
ők a fehérjék természetes 3D nyomtatói. Azt a folyama-
tot, amikor az mRNS-ről fehérje keletkezik, transzláció-
nak hívjuk.

A Pfizer oltásába tehát olyan mRNS-t kellett tenni, 
amire a riboszómáink ráharapnak. Minden mRNS mole-
kulának van egy „cap”, vagyis „sapka” része, és ez olyan 
jeleket hordoz, ami arról biztosítja riboszómáinkat, hogy 
a lefordítandó mRNS a sejtmagból érkezett (3. ábra). Te-
hát a Pfizer mRNS molekulájának is van egy ilyen sap-
kája, különben a riboszómáink rá se hederítenének. Ezt 

TÉVHITEK AZ mRNS VAKCINA KApCSÁN

#1 Vírusok ellen nem lehet hatékony vakcinát gyártani

De lehet. Ott van a poliovírus, a kanyaróvírus és a 

varicella-zoster vírus, és ezek mindegyike ellen van 

hatékony vakcinánk.

#2 Az mRNS vakcina genetikailag módosít

Nem módosít. Az örökítő anyagunk DNS, a vakcina pe-

dig mRNS-t tartalmaz, ami nem tud beépülni. Amúgy 

is csak addig van jelen az mRNS, amíg a kívánt antigén 

megszületik róla, utána lebomlik. Ez nem baj, mert 

pontosan eddig van rá szükség. Illetve gondoljunk 

bele abba, hogy nap mint nap mennyi idegen DNS-sel 

és RNS-sel találkozik a szervezetünk, mégsem történik 

semmi.

#3 Az RNS vakcinák autoimmun betegséget okoznak

Nos, a kutatások szerint DNS vakcinákat már használ-

nak az autoimmun megbetegedések terápiájában6,7, 

sőt, az mRNS vakcinát is ígéretesnek tartják ugyanerre 

a célra8.

#4 Kísérleti vakcinát akarnak rajtunk használni

Nem akarnak. Mint ahogy az eddig leírtakból is sejt-

hető, a kutatók nem tegnapelőtt találkoztak először az 

mRNS vakcinák ötletével, és más betegségek esetén 

is klinikai fázisban van vakcinák tesztelése. A téma 

iránt komolyan érdeklődők ezt itt tudják követni: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/

coronavirus-vaccine-tracker.html

Van köztük hagyományos alegység vakcina és van 

köztük új típusú mRNS vagy vektorvakcina is, de egy 

biztos: komoly procedúrán megy keresztül mind, és 

mire engedélyezik és eljut a gyártásig, addig számos 

bizonyíték támasztja alá a biztonságosságát.
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követi egy rövid, „nem lefordított” − vagy magyarab-
bul: nem kódoló − szakasz (az angol „untranslated” 
rövidítéséből: UTR), ami természetesen is előfordul az 
mRNS-einkben, majd jön maga a kód, ami ez esetben 
a vírus tüskefehérjéjét kódolja. 

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy ha ez a tüskefe-
hérje éppen nem kapcsolódik a vírushoz, akkor ösz-
szegyűrődik, mint egy elhasznált papírzsebkendő. 
Ez nem előnyös, mert akkor nem kapunk megfelelő 
immunválaszt, az immunválasz ugyanis a fehérje tér-
szerkezetétől is függ. Ezt a problémát úgy oldották 
meg, hogy beépítettek két plusz prolint a kódba, mert 
a prolin stabilitást ad a kész fehérje térszerkezetének, 
így az tüske alakú marad11. 

A kód és még egy nem kódoló régió után jön az úgy-
nevezett poli-adenin farok. Ez egy 20−200 nukleotid 
hosszúságú, majdnem mindig csak adeninből álló fa-
rok, ami az mRNS-einken és az oltásban lévő mRNS mo-
lekulán is megtalálható. 

Sokan kérdezik, hogy honnan tudják, meddig ma-
rad a szervezetben az oltással beadott mRNS mole-
kula, és meddig tolja belénk a tüskefehérjét. Hát ezt 
szabályozza a poli-adenin farok. Az mRNS többször 
használatos molekula, tehát egy fehérjegyártási kör 
után újra használható, és újabb fehérjét fordít róla a 
sejt. Azonban minden egyes kör után kegyetlenül le-
tép egy kicsit a farokból, ami nem nő vissza, mint a 
gyíkoké, és ha elfogy, akkor az mRNS lebomlik. A poli-
adenin farok hosszát a Pfizer vakcinában úgy optima-
lizálták, hogy a megfelelő mennyiségű tüskefehérje 
keletkezzen az mRNS-ről. 

zseniális megoldás az is, hogy a vakcinában lévő 
mRNS az uracilok helyett pszeudouridineket tartal-
maz, ami növeli a célsejtekhez való eljutás hatékony-
ságát, de fordítás közben uracilnak felel meg. Emel-
lett ahol lehetett, ott néhány kodont a nagyobb „GC-
tartalom” érdekében ugyanazt kódoló, tehát azonos 
jelentésű, de G-re vagy C-re végződő kodonra (2. ábra) 
cseréltek, ami növelte a molekula stabilitását12.

Az eddig leírtak alapján egyértelmű, hogy ez egy 
nagyon precízen és zseniálisan, maximális odafigye-
léssel megtervezett molekula13,12-14.

Lipidek
Az mRNS molekulát egy lipid nanopartikulumnak ne-
vezett héj burkolja. A lipidek címszó alatt felsorolt ösz-
szetevők ezt a burkot alkotják. A burok elsődleges alko-
tóeleme az ALC-0315, ami egy kicsit pozitív töltésű, és 
mivel az RNS meg kicsit negatív, ezért szeretik egymást 
és „összetapadnak”, mint a mágnesek. 2. ábra: RNS-kodonok és aminosavak9

3. ábra: Egy tipikus humán mRNS sematikus szerkezete a nem kódoló (untranslated, UTR) régiókkal együtt10

5’ 3’

poli-adenin 
farok3’ UTR5’ UTR kódstart stopcap
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A lipidek között van az ALC-0159 is, ami egy poli-
etilén-glikol (PEG) származék, és ez az a komponens, 
ami nagyon ritkán allergiás reakciót válthat ki. Ismert 
PEG-származék allergia esetén fokozott figyelemre 
van szükség. A koleszterin és a foszfokolin a burok in-
tegritását, stabilitását biztosítják15-17.

Sók
Az oltás négyféle sót tartalmaz, ezeket együtt foszfát-
pufferelt sóoldatnak hívjuk (angol rövidítésből PBS). Erre 
azért van szükség, hogy az oltás olyan állandó kémha-
tással (pH), savassággal rendelkezzen, ami testazonos. 
Nyilván sejtpusztító az, ha valami savasabb vagy lúgo-
sabb, mint a test maga15-17.

Cukor
A szacharóz egy cukor vagy maga a(!) cukor, melynek 
az a szerepe, hogy védje a lipid nanopartikulumokat a 
fagyasztás közben és megakadályozza az összetapa-
dásukat15-17.

Ami kimaradt belőle
Nincs benne az MRC-5 néven terjedő, abortált fiúemb-
rióból származó sejt (a másik oltásban sincs), nincs 
semmi, ami DNS-be beépülhet, nincs benne halálos 
méreg, nincs terméketlenítő izé, nincs chip, fertőtle-
nítő, fagyálló, X vegyszer, higany (tiomerzál sem, ami 
még mindig nem higany), elefántormány-macerátum, 
WD-40, pomogács, töpörítő és hiába Pfizer, nagyob-
bító sem.

AZ OLTÁSOK MELLÉKHATÁSAI 
Nemrég megnéztem egy adatbázist, melyben megtalálhatóak az Egyesült Államokban beoltott embereknél tapasztalt 

mellékhatások. Ez nemcsak a COVID19 oltásra vonatkozóan, hanem sok-sok évre visszamenőleg az összes oltásnál észlelt 

rendkívüli (azaz a normálistól eltérő) reakciót tartalmazza a legenyhébbtől (helyi reakció, fejfájás vagy pl. bedugult fül) a 

súlyosabbakig (pl. anafilaxiás reakció). Ez az adatbázis bárki számára elérhető itt: https://vaers.hhs.gov/data.html

Egyetlen rendszer sem tökéletes, ennek is megvannak a maga hibái. Ne feledjük, hogy magánszemélyek és egészségügyi 

dolgozók egyaránt tölthetnek fel adatokat ebbe a rendszerbe, emiatt mindkét irányba lehet pontatlan. Egy krónikus hipo-

chonder minden apró tünetét beírhatja a heveny szemrángástól egészen a szekrény sarkába bevert lábujjáig, míg a kevésbé 

túlérzékeny júzer vagy egy fájdalomérzet nélküli terminátor még azt sem fogja lejegyezni, ha leesett a bal füle. Szóval túlsá-

gosan messzemenő következtetéseket nem szabad levonni belőle, azonban fontos része az oltások monitorozásának ez is. 

Illetve, ami még észben tartandó az az, hogy a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinák klinikai vizsgálatai során azt tapasz-

talták, hogy az oltás második adagja után gyakoribbak (de ekkor sem túl gyakoriak) a mellékhatások.

Az egyik kedvenc subredditem címe (Data Is Beautiful) után, hoztam néhány szerintem érdekes adatot, szinte kommentár 

nélkül. 2020. december 28-ig 2,13 millió amerikait oltottak be az első adaggal és 353 (~0,017%) mellékhatást jegyeztek fel a 

VAERS-ben. Ezek közül a legtöbb az enyhe-mérsékelt kategóriába tartozott, és csak 8 esetben ítélték súlyosnak a mellékha-

tást. Ebből a 8-ból 4 ember került kórházba, és ebből a 4-ből 2 esetben anafilaxiás reakció zajlott, és senki nem halt meg. 

Ez egy háttérhatalmi/Big Pharma/illuminati összeesküvéshez mérten rendhagyó dolog és mindenképpen elgondolkoztató.

4. ábra: Lipid nanopartikulum18
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Összefoglalás
Az oltások összetevői természetesen mindenki szá-
mára megismerhetők. Ezek pedig: az aktív mRNS mo-
lekula (sapka−UTR−kódoló régió−UTR−farok), amely 
az immunválasz kiváltásáért felelős, a lipidek mint a 
burok alkotórészei, sók a megfelelő kémhatásért és 
annak fenntartásáért, és egy kis cukor a lipidburok vé-
delmében. 
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z év januárjától már Magyarországon 
is elérhető a koronavírus elleni aktív 
védőoltás. A szóbajövő ellenanyagok 
közül a közvéleménykutatások sze-

rint jelenleg a Pfizer-BioNTech által gyártott a 
legnépszerűbb. Mit kell tudnunk erről a készít-
ményről? 

A hatóanyaga egy olyan messenger ribo-
nukleinsav (mRNS), amely kizárólag a koronaví-
rus burkában lévő tüskefehérje termelésére ad-
hat utasítást. Ezt az mRNS-t egy egészen kicsi, 
lipidekből álló burokba (lipid nanopartikulum-
ba) csomagolják be, ami megkönnyíti a sejtbe 
történő bejutását. Oda jutva aztán „megtanít-
ja” az egészséges sejtünket arra, hogy a többi, 
„szokásos” termék mellett termeljen egy olyan 
fehérjét is, amelyik a szervezetünkben normá-
lisan nem található meg, viszont a koronavírus 

burkán lévő tüskében megvan. Ezt a fehérjét 
aztán az immunrendszer idegenként felisme-
ri, és megpróbálja eltávolítani a szervezetből, 
azaz ellenanyagot termel ellene. Ezzel párhu-
zamosan „memória” T-limfociták is keletkez-
nek, amelyek akkor, amikor találkozunk a valódi 
(betegséget okozó) koronavírussal, rögtön fel 
fogják ismerni azt a tüskéiben lévő fehérjéről, 
és késlekedés nélkül megkezdheti a mi normá-
lis (immár „felkészített”) immunrendszerünk az 
ellene való hatékony védekezést (1. ábra). Ezzel 
a módszerrel egyáltalán nem juttatunk vírust a 
szervezetünkbe sem élő, sem elölt formában.

Egy másik módszer szerint a koronavírus 
tokján lévő tüskefehérje mRNS-ét egy ártal-
matlan (de élő) adenovírushoz kapcsolják. Ezt is 
injekcióban adják be, és az ellenanyagtermelés 
ugyanúgy zajlik, mint az előzőben leírtakban. 

Mit tudnak az amerikaiak 
a pfizer koronavírus-vakcinájáról?
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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Ilyen vakcinát gyárt az Astrazeneca és Orosz-
ország. A hatékonysága 90% körüli.

A harmadik fajta védőoltás a „hagyomá-
nyos” módszerre épül. Ezt mindannyian jól is-
merjük, hiszen az évente influenza ellen adott 
védőoltás is ezen alapszik: az elölt vírust kap-
juk injekcióban. Influenza esetében az abban 
az évben éppen aktuális influenza vírust, a 
COVID19 esetében pedig az inaktivált, elölt, 
teljes (tehát a burkot is tartalmazó) koronaví-
rust. Ilyen oltóanyagot forgalmaznak a kínaiak.

A tapasztalatok szerint mindhárom fajta ol-
tóanyag legalább 80-95%-ban hatásos (tehát 
a beoltott betegek 80-95%-án a betegséggel 
szemben teljes védettséget eredményez) és 
csak nagyon kis mértékben veszélyes.

Az Egyesült Államokban 2020. december 14. 
óta oltják az egészségügyi dolgozókat (és most 
már másokat is) a Pfizer és a Moderna oltóanya-
gával (ez utóbbi ugyanolyan elven működik, 
mint a Pfizeré). 2021. január 16-ig 10,6 millióan 
kapták meg az első, és esetleg már a második 
oltást. Mivel az embereket ott is érdekli, hogy 
mi várható az oltásoktól, az Allergic Living című, 
laikusoknak szóló internetes újság január vé-
gén egy kilenc oldalas, közérthető cikket közölt 
erről. Jelen referátumban ezt ismertetem.

Mint mindenütt, az Egyesült Államokban is 
elsősorban az érdekli az embereket, hogy mi-
lyen rosszra kell felkészülniük az oltás kapcsán. 
Azt csendesen elfogadták, hogy 2021. január 
16-ig több mint 23,7 milló amerikai kapta el a 
koronavírust, és több mint 394 ezer honfitár-

suk halt bele ebbe. Az is „csak” a szakemberek 
számára volt hasznos információ, hogy a Pfizer 
vakcinája a fázis 3-as vizsgálat szerint 95%-os, 
a Modernáé pedig 94,1%-os hatékonyságú.

Mi az ami ennél érdekesebb? Mivel ott is 
sok az allergiában szenvedő egyén, és mindjárt 
az oltási kampány második napján (december 
15-én) egy addig semmilyen allergiában nem 
szenvedő, alaszkai ápolónő az első oltástól ana-
filaxiás sokkot kapott, az embereket természe-
tesen az kezdte el érdekelni, hogy ezt mi okoz-
hatta és milyen gyakran kell erre számítani?

Azóta ezt az oltást az Egyesült Államokban 
10,6 millió ember kapta meg, és 29 anafilaxiás 
esetet észleltek, melyek közül szerencsére egy 
sem volt letális kimenetelű, és többnyire egyet-
len epinefrin injekció beadása elegendő volt a 
kezelésére.

Azt sajnos nem tudjuk, mi okozhatja az aller-
giás reakciókat. Kétségtelen, hogy az oltóanyag 
egyik összetevője a polietilén-glikol (PEG). Ez 
megtalálható néhány bőrgyógyászati krémben 
és székrekedés elleni gyógyszerben is. A vele 
szemben fennálló allergia ismert ugyan, de 
rendkívül ritka. A Massachusetts General Hos-
pital egész országot érintő felmérése szerint 
2005 és 2017 között az Egyesült Államokban a 
PEG évente átlagosan négy anafilaxiás sokkot 
okozott. Ha mégis felmerül a PEG-allergia gya-
núja, akkor azt tanácsolják, hogy allergológus 
szakorvos végezzen prick bőrpróbát a PEG-gel 
és a poliszorbáttal (ennek a molekulája nagyon 
hasonlít a PEG-ére, ezért köztük keresztallergia 

sejt antitestek

T-sejtek

mRNS lipid 
nanopartikulum

tüskefehérje

a kutatók feltárták a tüskefehérje 
genetikai kódját, és olyan mRNS-t 
szintetizáltak, ami a sejtet a tüske- 
fehérje termelésére utasítja

a szintetikus mRNS-t lipid nano-
partikulumba csomagolták, amivel 
könnyen bejuttatható a sejtbe

a sejt a szintetikus mRNS utasítása szerint 
termelni kezdi a vírus tüskefehérjéjét, ami 
megjelenik a sejt felszínén és működésbe 
hozza az immunrendszert

1. ábra: Az mRNS vakcina működési elve
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lehetséges). Ha az eredmény allergiát igazol, 
akkor csak nagyon indokolt esetben és az eset-
leges allergiás reakcióra felkészülve végezhető 
el az oltás.

A következő kérdés arra vonatkozott, kap-
hatja-e ételallergiában szenvedő egyén ezt a 
védőoltást? Az oltóanyagban természetesen 
semmilyen ételallergén nincsen, de a kérdés 
ennek ellenére sem tekinthető teljesen indo-
kolatlannak. Az ugyanis ismert, hogy néhány 
vírusfertőzés elleni védőoltáshoz az aktuális 
vírust tyúktojások fehérjéjén tenyésztik, és így 
elvileg tojás-allergiásokon kiválthatna allergi-
ás reakciót. Ez a valóságban nincs így, mert a 
védőoltások már egyáltalán nem tartalmaznak 
tojásfehérjét. A Pfizer koronavírus-vakcinája 
esetében ez teljes mértékben lehetetlen, mert 
a vírust fel sem használják hozzá, így nyilván 
nem tenyésztik tojáson.

Megkérdezték azt is, hogy kaphatja-e a ko-
ronavírus-vakcinát olyan egyén, akinek bármi-
lyen étel-, gyógyszer- vagy rovarcsípés-allergi-
ája van, esetleg korábban valamilyen injekció-
tól súlyos allergiás reakció alakult ki nála? Azt 
külön kérdezték, hogy cöliákiás betegek kap-
hatják-e az oltást.

A válasz egyértelműen az, hogy minden 
allergiás (és cöliákiás) egyén megkaphatja, de 
óvatosságból, őket az oltás után ne 15, hanem 
30 percig tartsák ott megfigyelésre, és minden 
oltóhelyen legyen epinefrin, injekciós formában 
adható antihisztamin és infúziós felszerelés is.

Leírtak még egy viszonylag súlyos, de csak 
átmeneti mellékhatást, az arcidegbénulást. Ezt 
a Pfizer és a Moderna vakcinációban részesü-
lőkön egyaránt négy-négy esetben észlelték, 
ami a kiértékelésük szerint kevesebb, mint a 
semmiféle vakcinációban nem részesülő „nor-
mál” populációban. Egyébként az első 21, ana-
filaxiás reakciót „produkáló” oltott közül 17 is-
merten allergiás volt ételre, gyógyszerre vagy 
rovarcsípésre.

Létezik azért igazi kontraindikáció is.
Ne kapja meg a második oltást az az egyén, 

aki az első oltás után anafilaxiás sokkot kapott, 
vagy bizonyítottan allergiás a polietilén-glikolra 
vagy a poliszorbátra.

A latex allergiások kedvéért azt is külön 
kihangsúlyozzák, hogy az ampulla fedelében 
(ezen keresztül kell szúrni, hogy hozzájussunk 
az oltóanyaghoz) nincs latex, és természetesen 
magában az oltóanyagban sincs.

Összefoglalva, annyit biztonsággal megálla-
píthatunk, hogy bármilyen engedélyezett vé-
dőoltást jobb megkapni, mint a legenyhébb 
formájú koronavírus-fertőzést. Most már biz-
tosan tudjuk, hogy a viszonylag tünetszegény 
fertőzés után is felléphet sok szervet érintő, 
krónikus gyulladás, amely az eddig „érinthe-
tetlennek” vélt gyermekeket is súlyosan meg-
betegítheti. 

A cikk másik tanulsága, hogy érdemes len-
ne a lakosságot hazánkban is − az Egyesült 
Államokhoz hasonlóan − részletesen felvilágo-
sítani, mert ezáltal az „oltakozási kedv” emel-
kedése lenne remélhető. Persze az sem lenne 
rossz, ha a hamarosan forgalomba kerülő többi 
oltóanyagról is a most ismertetetthez hasonló 
leírásokat tudnánk közzétenni. Remélhetőleg 
ehhez az adatokat hamarosan valamennyien 
megkapjuk. 

FORRÁS
Smith G. FAQ on: Allergy concerns and the mRNA COVID-19 vac-

cine. https://www.allergicliving.com/2020/12/16/faq-on-allergy-

concerns-and-the-mrna-covid-19-vaccine/  

(Elérés: 2021. január 22.)

Az ampulla fedelében nincs latex
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jelenleg is zajló világjárvány számos nyelvi 
változást eredményez, többek között a szó-
kincs és a nyelvi kapcsolattartás területén – 
ahogy erről már az Amega 2020. júniusi és 

augusztusi számában is írtunk (Domonkosi–Ludányi 
2020, Ludányi 2020). A nyelvi változások erőteljességét 
és szembetűnőségét mutatja, hogy a komáromi Selye 
János Egyetem nyelvészei, Istók Béla és Lőrincz Gábor 
új terminusokat vezettek be: a koronavírus teremtette 
nyelvváltozatot vírusnyelvnek, az azt vizsgáló nyelvésze-
ti kutatási területet pedig virolingvisztikának (vírusnyel-
vészetnek) nevezték el (Istók–Lőrincz 2020). 

A virolingvisztika témaköréhez kapcsolódik a jelen 
cikk is, amely a Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanács-
adó szolgálathoz érkezett vírusnyelvi témájú kérdések-
ből-válaszokból ad közre kettőt.

Kérdés: A levélíró a mostanában gyakran hallható 
oltakozik ige helyességével kapcsolatban kérte a nyelvi 
tanácsadó szolgálat állásfoglalását: létezik-e egyálta-
lán ilyen szó, és ha igen, helyes-e?

Válasz: Természetesen létezik az oltakozik szó, hiszen 
beszélők sokasága használja, márpedig egy szó léte-
zése csakis egyedül ettől függ, nem pedig attól, hogy 
megtalálható-e a szótárakban (vagy ahogy a nyelvé-
szetben mondani szoktuk: szótári kodifikációja meg-

történt e). Az is igaz, hogy – legalábbis egyelőre – kissé 
furcsán, szokatlanul hangzik ez a szó, azért figyelt fel 
rá nyilván a levélíró is. A rendelkezésre álló nyelvi ada-
tok alapján újabb keletű szóval, úgynevezett neologiz-
mussal van dolgunk, mivel az 1959 és 1962 közt megje-
lent hétkötetes, A magyar nyelv értelmező szótára címre 
hallgató szótárban (ÉrtSz.) nem található meg, sem 
pedig a Magyar értelmező kéziszótár 2003-as 2. kiadá-
sában (ÉKSz.2). A Nyelvtudományi Intézetben folya-
matosan készülő, harminckötetesre tervezett, online 
is elérhető Nagyszótár (Nszt.) anyagában pedig azért 
keressük hiába, mert a legutóbbi, VII. kötetük az El–elz 
kezdetű szavakat tartalmazza. Ami a helyesírási szótá-
rakat illeti, az Orvosi helyesírási szótár (Fábián–Magasi 
főszerk. 1992) sem adatolja az oltakozik szót. A szótára-
kon kívül hasznos segédeszközök a nagy mennyiségű, 
ténylegesen előforduló írott (vagy lejegyzett) beszélt 
nyelvi adatokat tartalmazó nyelvi adatbázisok, nyel-
vészeti szakszóval: korpuszok. Az 1772–2010-ig terje- 
dő időszakból kb. 30 millió szövegszónyi anyagot tar-
talmazó Magyar történeti szövegtár (Sass 2017) nem 
ad találatot az oltakozik szóra, míg a jelenkori magyar 
nyelv reprezentatív korpusza, a több mint egymilliárd 
szövegszóból álló Magyar nemzeti szövegtárban pusz-
tán 1 (!) adat található rá: „Hogyha sok ilyen család len-
ne, akkor elérnénk egy olyan szintet, hogy már a sok-sok 
gyerek, aki nem oltakozik, nem oltatnak be, azok ugye 

Oltakozás és pándémia –
avagy a virolingvisztika legújabb kérdései
Dr. Ludányi Zsófia 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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egy egész járványt indukálnának, mint például Ausztriá-
ban, kanyarójárványok vannak” – olvashatjuk egy le-
jegyzett rádióinterjúban, vélhetőleg még a pandémia 
előtti időkből.

Az oltakozik szót tudomásom szerint Balázs Géza 
adatolta először az Édes Anyanyelvünk nyelvi ismeretter-
jesztő folyóirat 2019. áprilisi – tehát még a világjárvány 
kitörése előtti időszakban megjelent – számának Új 
szavak, szólások című rovatában: „oltakozik – (az orvosi 
szlengben:) beoltatja magát (pl. influenza elleni védő-
oltással).” A szerző később – már a járvány alatt – egy 
rövid nyelvi elemzésben is reflektált az új keletű szó-
használatra (Balázs 2020).

Mi lehet az oka annak, hogy furcsának találjuk az 
oltakozik igét? Az olt ige egyik képzett származékáról 
van szó, amelyben a -kozik/-közik igeképző előhang-
zós változata, az -akozik van jelen. Kérdéses az oltakozik 
igeneme. (Az igenemek sajátos jelentéstani kategóriát 
jelentenek, amelyekbe az igék a cselekvő – igei jelen-
téstartalom – cselekvés irányulásának viszonya alapján 
sorolhatók be [Lengyel 2000: 83–84].) Az oltakozik – 
alakját és jelentését tekintve – hasonlít az úgynevezett 
visszaható igékhez (törölközik, borotválkozik), de nem 
nevezhető prototipikus visszaható igének. Az ilyen típu-
sú igék ugyanis olyan cselekvést fejeznek ki, amelyek-
nek alanya és tárgya is maga a cselekvéshordozó. A visz-
szaható igék átalakíthatók egy azonos jelentésű cselek-
vő tárgyas igéből és a maga visszaható névmásból álló 
szerkezetre: törölközik  törli magát, borotválkozik  
borotválja magát. Az oltakozik azonban nem alakítható 
át oly módon, hogy oltja magát. A cselekvést ugyanis 
nem ő végzi, hanem valaki más. Így a műveltető igék 
közé is besorolható. Ezek az igék cselekvést fejeznek ki, 
de alanyuk nem a cselekvőt tartalmazza, hanem a cse-
lekvést elvégeztető személyt. A jelenleg rendelkezésre 
álló nyelvi adatok alapján úgy tűnik, hogy az oltakozik 
jelentésszerkezetében a tudatosság, akaratlagosság is 
benne van, vagyis általában arra használják ezt az igét, 
aki saját maga kéri a védőoltás beadását.

Rákosi György nyelvész a Névmásblog nyelvi isme-
retterjesztő oldalon megjelent írásában (W1) a temet-
kezik igéhez hasonlítja az oltakozik igét. Feltételezése 
szerint mindkét igét inkább emberek egy csoportjára 
szokás használni, nem pedig egyetlen emberre, például: 
a család ide temetkezik (vagyis a család ide temetteti el a 
saját tagjait), Kanizsán az orvosok 35 százaléka oltakozik 

a kórházban. Habár találhatók internetes nyelvi adatok 
arra is, hogy egyetlen személyre használják ezt az igét, 
például: „Nem tudtuk meg tehát, mikor oltakozik a ma-
gyar miniszterelnök” (W2). A blogbejegyzéshez érkezett 
hozzászólások – köztük Kenesei István, Halm Tamás és 
Szabó Veronika nyelvészeké – jól mutatják, hogy milyen 
érdekes nyelvi szempontból az oltakozik ige. Kenesei 
István műveltető és visszaható igének tartja az oltakozik 
igét, megerősítve azt, hogy ebből a szempontból való-
ban emlékeztet a temetkezik igére, hiszen ott sem az ige 
alanya végzi a temetést, hanem ő temettetik el. Szabó 
Veronika pedig a bérmálkozik igéhez véli hasonlónak, 
amely szintén nem tekinthető olyan prototipikus vissza-
ható igének, mint a törölközik.

Az oltakozik ige furcsaságára azonban nem csupán 
a nyelvészek figyeltek fel. Az interneten olvasható hét-
köznapi (azaz nem tudományos) nyelvi reflexiók általá-
ban elmarasztalóan nyilatkoznak róla. Például a Tiltako-
zom az ’oltakozni’ szó használata miatt! című cikk szer-
zője is kifigurázza az -(a)kozik képző szerinte fölösleges 
használatát: „Lehet, hogy hányakozni is fogok, ha hallom 
még. Vágyakozom rá, hogy többet ne hallakozzam” (Vá-
radi 2020). Mások szerint „[a]ki használja, az nem tud 
magyarul”, bár olvashatók pozitívabb nyelvi attitűdről 
árulkodó vélekedések is (W3).

Összességében megállapíthatjuk, hogy az oltakozik 
ugyanazt fejezi ki, mint az analitikus (széttagoló) szer-
kesztésű (be)oltatja magát, csak tömörebben. Jelen-
tése, használata ugyanakkor mégis kissé bizonytalan: 
emberek egy csoportjára használják, vagy egy sze-
mélyre is; csecsemők vajon oltakozhatnak-e – tehát 
tudatos, akaratlagos cselekvést jelent-e -, vagy ők csak 
megkaphatják a védőoltást. Az oltakozik igenemét te-
kintve sem sorolható be tisztán egy típusba. Stílusérté-
ke egyelőre nem semleges (éppen ezért olyan feltűnő 
a használata), túlságosan szaknyelvi (orvosi szlengnek 
tűnik), de éppen a köznyelvbe való beszivárgásának 
vagyunk tanúi. Elképzelhető az is, hogy idővel megszo-
kottá válik, de ezt majd eldönti az idő és a beszélők.

Kérdés: Egy levélíró felvetette, hogy a pandémia szót 
egyesek szerint helytelenül használjuk a magyar nyelv-
ben, mert az helyesen pándémia lenne a görög pán- 
előtag miatt. Arról érdeklődött, hogy vajon a pandémia 
vagy pándémia a helyes változat. Ha pedig a pandémia, 
akkor miért az, miért nem lett pán-.
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Válasz: Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a ma-
gyar nyelvben hagyományosan valóban inkább a pán- 
alak tűnik gyakoribbnak, megszokottabbnak. Ez az 
előtag valaminek az általános, összefoglaló voltát, egé-
szét jelöli, pl. páneurópai, pángermán, pánhellenizmus. 
Ritkábban, egyes esetekben előfordul pan- alakban is: 
pankromatikus, panteista. Ezek a köznyelvben is ismert 
szavak azt mutatják, hogy a pan- görög összetételi 
előtag a magyaros pán- formában jelenik meg gyak-
rabban. Ami a szaknyelvi, orvosi nyelvi kifejezéseket il-
leti, az Orvosi helyesírási szótár alapján azt mondhatjuk, 
hogy létezik néhány vagylagos írásmódú, pán-/pan- 
előtagú terminus. Itt az a tendencia figyelhető meg, 
hogy ha idegenes formában írják azt a szót, amelyre a 
pán-/pan- előtag vonatkozik, akkor pan- formájú az elő-
tag, ha pedig magyaros írásmódú az utótag, akkor egy-
ségesen pán- formájú az előtag. Például: panaesthesia/
pánesztézia, pánfágia/panphagia, pangenesis/pángene-
zis. Ezek alapján eléggé kivételesnek tűnik a pandémia, 
ott ugyanis a szótárban szereplő két alakváltozat: pan-
demia/pandémia, tehát a magyaros forma sem pándé-
mia. És ugyanígy a melléknévképzős alak is pandemi-
cus/pandemikus, nem pedig pándémikus vagy pándemi-
kus. Ezt a változatot, tehát a pandémiát találjuk a több 
kiadásban megjelent Idegen szavak szótárában (Bakos 
1994), amely már sokkal inkább általános, közhasznála-
tú kézikönyv, nem orvosi szaknyelvi. Mindezek alapján 
azt lehet mondani, hogy nem helytelenül, de meg-
lehetősen kivételesen, valóban „rendhagyó módon” 
használjuk a pandémiát ebben a formában. A Magyar 
nemzeti szövegtár 12 találatot ad a pandémia, míg a pán-
démia alakváltozatra csupán egyet. A rendelkezésre 
álló nyelvi adatok alapján tehát a pandémia a normatív 
forma, a pándémia egy nem túl gyakori alakváltozat, 
stílusértéke a ritka előfordulás miatt nehezen ítélhető 
meg (régies?, emelkedett?), de természetesen e variáns 
is használható. Annak kiderítése, hogy miért nem pán-
démia változat lett a kodifikált alak, azonban alaposabb 
kutatást igénylő feladat, és nem is biztos, hogy létezik 
rá észszerű magyarázat az elterjedtségen kívül. 
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NEHÉZ KÉRDÉS − ASZTMA ÖTÉVES KOR ALATT (16. oldal)
 1. Milyen folyamat áll a háttérben gyermekkori allergiás asztma esetén? 
  a. akut hízósejtes hörgőgyulladás 
  b. krónikus neutrofil sejtes hörgőgyulladás 
  c. krónikus eozinofil sejtes hörgőgyulladás  
  d. allergiás bronchopulmonális aspergillosis

2. A vírus kiváltotta kisdedkori zihálók hány százalékából lesz asztmás? 
  a. nem lesz belőlük asztmás 
  b. 30% 
  c. 15%  
  d. 5%

3. Hány éves kortól fordul elő remodelling gyermekkori asztmában? 
  a. már 1 éves korban megjelenhet 
  b. 3 éves kor felett 
  c. csak súlyos asztmában és csak 14 éves kor felett 
  d. gyermekkorban nem fordul elő remodelling

4. Mi a palivizumab? 
  a. fejlesztés alatt álló COVID19 elleni vakcina  
   b. anti-IL-5 
  c. injekciós immunterápiás gyógyszer 
  d. RSV elleni gyógyszer koraszülöttek számára

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA IDÉN AZ AMERIKAI... (30. oldal)
5. Hogyan hatnak a krónikus légúti betegségek a koronavírus-betegségre? 
  a. a COPD nem súlyosbítja a COVID19 lefolyását  
   b. az allergiás asztma súlyosbítja a COVID19 lefolyását  
  c. az allergiás asztma nem súlyosbítja a COVID19 lefolyását 
  d. a COPD súlyosbítja a COVID19 lefolyását  

6. Melyik paraméter jelzi előre a gyermekkori asztma  
 exacerbáció két napnál hosszabb kórházi kezelését?  
  a. oxigénszaturáció >95% 
   b. szívfrekvencia több mint tízzel több,  
   mint a 99 percentiles érték 
  c. szívfrekvencia több mint tízzel kevesebb,  
   mint a 90 percentiles érték 
  d. BMI>26

VAKCINÁKRÓL VILÁGOSAN (34. oldal)
7. Mi a poli-adenin farok funkciója az mRNS-vakcinában?  
  a. szabályozza a tüskefehérje mennyiségét 
   b. szabályozza a pH-t 
  c. 5G jeleket dekódol 
  d. PEG-allergiát okozhat

8.  Milyen hatása van az mRNS-vakcinában lévő  
 ALC-0159-nek?  
  a. szabályozza a tüskefehérje mennyiségét 
   b. szabályozza a pH-t 
  c. 5G jeleket dekódol 
  d. PEG-allergiát okozhat

9.  Melyiket tartalmazza az mRNS vakcina?  
  a. szacharóz 
  b. abortált fiúembrió sejt 
  c. tiomerzál 

HALAK ÉS HÚSOK... (11. oldal)
10. Mi a halak fő allergén molekulája? 
  a. tropomiozin  
  b. parvalbumin 
  c. zselatin 
  d. aldoláz

11. Jellemzően melyik fehérje felel az emlőshúsok keresztallergiájáért?  
  a. szöveti albuminok 
  b. tropomiozin  
  c. vitellogenin 
  d. aldoláz

12. Mi jellemző a parvalbuminra? 
  a. hőlabilis és anafilaxiát okozhat 
  b. hőstabil és anafilaxiát okozhat 
  c. hőlabilis és nem okoz anafilaxiát 
  d. hőstabil és nem okoz anafilaxiát

13. Melyik molekuláris allergén játszik szerepet a bird-egg szindróma  
 kialakulásában?   
  a. ovomukoid Gal d 1 
  b. csirke szérum albumin CSA / alfa livetin 
  c. ovalbumin Gal d 2 
  d. lizozim Gal d 4

14. Melyik állítás nem igaz az alfa-gal allergiára?  
  a. nem okoz anafilaxiás reakciót 
  b. kullancscsípéssel terjed 
  c. AB vércsoport esetén kisebb a kockázata 
  d. kiváltásában a cetuximab is lehet kofaktor

AMEGA
TOVÁBBKÉpZŐ

TANFOLYAM

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

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

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

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

A              
B              
C              
D   	 	       	 	 	 



AMEGA TOVÁBBKÉpZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2021/1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

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

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

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

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



… a teljesség igényével

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

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

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2021.02.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: http://
www.neak. gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

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

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

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

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

A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.
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CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2021.01.30.,  Belső azonosító kód: T.H.2021.01.30.

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

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2021.02.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: http://
www.neak. gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

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

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

180 adag 26 285 Ft 23 657 Ft 2628 Ft 584,11 Ft 3/b IGEN
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Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat
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