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

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

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

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

napi

1

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

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). 
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

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

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

napi

1

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

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
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Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890  ·  Fax: 430-2899  ·  web: www.sandoz.hu

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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MENTÉS MÁSKÉPP
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Csordás Zoltán
mentőorvos

Milyen érzés 2021 tavaszán mentőorvosnak lenni? 
Nagy a lelki terhelés. Célszerűségi megfontolásból a mentő-
szolgálat most főleg az orvos nélküli kocsikra összpontosít. És 
valóban óriási esetszámaink vannak. Próbálnak alkalmazkod-
ni a helyzethez. Úgy érzékelem, hogy a mentőszolgálatnál 
mentőtisztnek vagy mentőorvosnak lenni gyakorlatilag egy 
követelmény- és eszközrendszert jelent. Nincs már roham-
kocsi, csak esetkocsi van, illetve mentőtiszti kocsi. Orvosok 
viszonylag kevesen vagyunk, sokkal több a mentőtiszt, 
gyakorlatilag azonos elvárással. Az esetkocsikat sokszor sze-

kunder transzportra használják (a TEK, illetve 
a sürgősségi megjelenésével egyik kórházból 
egy magasabb prioritású intézménybe szállí-
tásra). A munkánk durván 70%-át ez teszi ki. A 
maradék rész pedig a súlyos állapotú betegek 
ellátását jelenti. Igyekeznek első körben men-
tőautót küldeni az esetekhez – a mentőautó 
itt a mentőtiszt nélküli kocsit jelenti – és csak 
az igazán, a bejelentés alapján súlyosnak tűnő 
esetekhez megyünk mi. Az én terhelésem 
esetszámban nem növekedett meg, sőt, bi-
zonyos szempontból még kisebb is lett. Nem 
panaszkodhatok. A személyes terhelésem 
lényegesen nem nőtt, viszont a fizetésemet 
megemelték. 
Másrészt viszont át kellett írnom a belső is-
mereteimet. A pneumónia és a pneumonitis 
mellé a tüdőgyulladás fogalmába a vírus ere-
detű, trombózis-indukálta restriktív zavar tola-
kodott be, korábban elképzelhetetlen extrém 
paramétereket előállítva. Megdöbbentő volt 
az 59%-os oxigénszaturáció melletti minimális 
diszpnoé élménye, majd rájönni arra, hogy 
nem célszerű azonnal intubálni…

Hogy érzed? A betegek, a kollégák, illet-
ve a társadalom mennyire becsüli meg a 
munkátokat? 
Összességében semlegesnek érzem. Volt egy 
időszak a járvány elején, amikor megtapsoltak 
minket. A második körben, amikor nagyobb 
mennyiségben megjelentek a komolyabb be-
tegek, akkor egyfajta távolságtartás követke-
zett be − „csak ne lássak senkit, aki hóember-
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nek van öltözve”. Mostanra annyira elfáradtak, 
főleg a kórházi kollégák, hogy sallangokra, 
hátbaveregetésekre nincs idő. Azt hiszem, 
mindenkiben kikristályosodott, hogy lehető-
leg a legcélszerűbb bejáratott betegutak és 
megoldások mentén lássuk el a betegeket, 
akiknek ez könnyebbséget jelent. 

Említetted, hogy kevés orvos van a mentő-
szolgálatnál. Szerinted miért? 
A mentőszolgálat jelenlegi szakmai irányvo-
nala eljárásrendek mentén alakult ki. Talán op-
timalizálni kellett a nagy esetszámból eredő 
teendőket. Így aztán túl sok gondolkodnivaló 
nincsen. Lefektették eljárásrendekbe, hogy 
mit kell tennünk, és azt csináljuk. Talán nincs 
is szükség ilyen keretekben orvosra.

Ez a jövő útja? 
Azt látom, hogy statisztikák szerint működünk. 
A gyógyszerkincsünk jelentősen zsugorodott, 
a műszerparkunk ára a hússzorosára nőtt. El-
nézést, hogy katonai példát hozok, de ugyan-
ezt látom a hadseregeknél. Kiváló, de méreg-
drága fegyvereket, robotokat fejlesztenek, 
reklámok, konferenciák szólnak róluk és lelke-
sedünk, aztán Afganisztán vagy Jugoszlávia 
példája mutatja, hogy pár elszánt esélytelen 
egész hadseregeket szégyenít meg. Azt gon-
dolom, hogy mi most statisztikai gyógyítással 
fogalkozunk. Ezt én zsákutcának gondolom 
– ez az én bajom –, de el tudom fogadni, hogy 
más ebben reményt lát. Az én élményem az, 
hogy statisztikát gyógyítunk és a betegek egy-
re kevésbé elégedettek velünk. Fáj, hogy sok 
szakma már az önmegfogalmazásnál lemond 
a gyógyítás gondolatától. Ellátunk…

A mentőszolgálat történetében nagy ne-
vek vannak: Oravecz Béla, Gábor Aurél, 
Felkai Tamás, akik a 60-as években megha-
tározó személyiségei voltak a mentőszol-
gálatnak. 
A mostaniak közül is tudok nagy neveket 
mondani: Göbl Gábor, Gorove László, Hőnyi 
Péter… Egyébként a ’60-as évek voltak a ma-

gyar egészségügy fellendülésének évei. Ekkor 
jelentek meg a mentőtisztek, akikre rá lehe-
tett bízni emberi életeket, bár nem lehettek 
orvosok. 1949 után deklasszált elemmé vált 
sok értékes ember, akiket elzártak mindenféle 
pozíciótól. Nem mehettek egyetemre, nem 
lehettek orvosok. Ezeket a szellemeket befo-
gadta a Mentőszolgálat. Felkaiék emberi nagy-
ságát bizonyítja, hogy felvették és magasan 
kiképezték őket, majd azt mondták, mostan-
tól mentőtiszteknek nevezünk titeket. Nem 
vezérkari tisztek lesztek, de önálló döntéseket 
tudtok hozni. Biztonságot adtak nekik. Cseré-
be minőséget kaptunk. Ide is nevek kívánkoz-
nak: Matusek Péter, Hornyák István, akiktől én 
tanulhattam ápolóként.

A mai nagy neveket én nem ismerem, de 
emlékszem, hogy a ’70-es évek vége felé 
az egyetemen micsoda izgalom volt szá-
munkra a mentőzés előtti vizsga és maga 
a mentőzés. Minden medikus mentőzni 
szeretett volna. 
Akkor az egyetemi oktatás elméletcentrikus 
volt. A német szisztéma szerinti oktatásban 
részesültünk. Ha nem mentőztem volna, a 
hatodik év végéig alig találkoztam volna be-
teggel. Azért akart mindenki mentőzni, hogy 
találkozzon végre beteg emberekkel. Volt egy 
varázsa annak, hogy felült valaki a mentőre 
és ott egyedül kellett diagnózist felállítani és 
döntést hozni. Ez kórházi körülmények között 
ritkán adatott meg. 

Ez az önálló döntés szerintem alapvető do-
log. Még ma is azt látjuk, hogy sok kolléga 
nem meri felvállalni a döntés felelősségét. 
Még egy konzílium, még egy vizsgálat, de 
végül is valakinek döntenie kell. 
Van olyan helyzet, amikor az orvosnak nincs 
más választása, döntenie kell és a hallgatás, a 
halogatás is egyfajta döntés. 

Nemcsak a nagy nevekre térnék vissza, de 
valamikor a mentőszolgálatnak a szakma-
isága olyan szinten volt, hogy emlékszem 
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rá, pacemaker elektródákat kunyeráltunk 
a rohammentőktől. A rohamkocsikban 
centrális vénákat szúrtak, ideiglenes pace-
makert vezettek be. Ezekről a dolgokról 
ma nem igen értesülünk. 
A mentőszolgálatnak pillanatnyilag van 
egy vezető orvosi köre, akik alapvetően a 
légimentőknél próbálják ki az új szakmai eljá-
rásokat, ugyanis ott halmozódnak az igazán 
súlyos esetek. A helikopteres mentéseket nem 
az egyszerű esetekhez kérik. Itt ki lehet pró-
bálni számos elképzelést. Például intubálásnál 
az apnoés oxigenizálást a légimentők vezet-
ték be. Pillanatnyilag is kipróbálás alatt van a 
vérkészítmény adása a helyszínen. Szóval az 
úttörő jelentőségű elképzelések az OMSZ-nál 
ott realizálódnak. Régebben ez főleg a meg-
szüntetett Mentőkórházhoz kapcsolódott.

Tegyük személyesebbé a beszélgetésün-
ket. Hogyan kerültél a mentőszolgálathoz? 
Orvostanhallgató voltam és nagyon zavart, 
hogy nem kerülünk betegek mellé, ugyanak-
kor szerettem volna eltartani magamat. 

Mióta mentőzöl? 
1991 óta, most 30 éve. Ápolóként kezdtem, 
utána mentőtiszt-III voltam (szigorló orvostan-
hallgató mentőtiszt) egy évig Pesten, és mióta 
Esztergomban megindult az esetkocsi, azóta 
itt vonulok. 

Említetted a légimentés jelentőségét. Ró-
lad mindenki tudja, hogy a légimentőknél 
is teljesítettél szolgálatot. 
12 éven keresztül repültem, akik ismernek, 
tudják, hogy mániám a repülés. Minden, ami 
repülővel, helikopterrel kapcsolatos, az en-
gem érdekel. Kerestem a lehetőséget, hogy 
bekerülhessek a repülés világába, és végül 
repülhettem is Pécsett, Miskolcon, Szentesen 
és Balatonfüreden. 

Hogy néz ki egy repülős mentős szolgálata? 
Éjszaka vagy hajnalban leutaztam az adott 
helyre. Általában egyben kértem többnapos 

szolgálatot, és a fogadóvárosban éjszakáztam. 
Óriási élmény volt számomra Miskolcon vagy 
Pécsett három estét eltölteni. Megismerked-
hettem a városok hangulatával. Ez is egy aján-
dék volt számomra. 

Ott igazán lehetőséged volt a súlyos dön-
tések meghozatalára. Nyilván voltak emlé-
kezetes eseteid.
Ilyen döntésekre nem emlékszem, mert folya-
matosan folytam bele a dolgokba. Néztem, 
hogyan csinálják a felkentek. Ápolóként a 
mentőtisztek döntéseire figyeltem, tanultam 
tőlük. Mégis elmesélnék egy emlékezetes 
esetet. Egy ipari üzemben állt egy présgép, 
melyet már 20 éve nem használtak, és senki 
sem gondolta, hogy még mindig hidraulikus 
nyomás alatt áll. Egy takarítónő kíváncsian 
benézett a lapjai közé, és közben fent meg-
kapaszkodva elindította a szerkezetet, ami 
súlyosan megsértette az arckoponyáját. A 
Bükkön át kellett repülnünk a helikopterrel, és 
biztosítanunk kellett a beteg légzését. Addig 
nem találkoztam azzal a problémával, hogy 
nem tudok megintubálni egy beteget. 20 
percet vergődtem a vérző koponyasérülttel, 
akinek mindene máshol volt, mint ahol lennie 
kellett volna. Az összes szentet segítségül 
hívtam, végül fogalmam sincs hogyan, de 
belekerült a tubus. Így tudtuk lélegeztetni és 
le tudtuk szívni légutakat. Amikor átadtam 
Miskolcon, akkor vettem észre, hogy a nyakán 
egy szépen gyógyult harántmetszés lapul, 
tehát pajzsmirigy műtéte is volt, és vélhetően 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy a roncsoló sérü-
lések mellett nem találtam a hangrését. 

Milyen érzés sok száz méter magasban 
küzdeni egy beteg életéért. Az ember 
mozgása mégiscsak földhöz kötött. 
Egy helikopter stabilabb, mint egy autó. Ér-
dekes, hogy ha például 10 méterről lenézek, 
akkor tériszonyom van hányingerrel. A heli-
kopteren azonban, ha a magasból kilógattam 
a lábam, semmi bajom sem volt. Sokszor segí-
tettem így vizuálisan a leszállást. Amikor ke-
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restük a helyszínt, én hátul gyakran előbb ész-
revettem, mint az elöl ülő kollégák, akiknek a 
látóterét a műszerfal beszűkítheti. Meglepően 
jól lehet tájékozódni egy helikopterből. 

Honnan a repülés iránti szenvedélyed? 
Nincs rá magyarázatom, de gyermekkorom 
óta meglévő mániám. Repülőmodellezek, 
mindent elolvasok a repülésről, és minden 
ilyen témájú filmet megnézek. 

Az egyetemi éveidet említve, kritikusan 
fogalmaztad meg a gyakorlati képzés hiá-
nyát. Voltak pozitív élményeid is? 
A gimnáziumban én matematikusnak vagy 
fizikusnak készültem. Szüleim is magas szinten 
művelték a matematikát és a fizikát. Gyakor-
latilag hívtak az egyetem szakkollégiumába, 
a Korányi Frigyes Szakkollégiumba, amit 
mindenki csak Hársfának ismert, mert a címe 
Hársfa utca 59/b volt. Az első naptól kezdve 
hat éven keresztül ott laktam. 
A Hársfában pezsgő szellemi élet zajlott. Az 
idősebbek foglalkoztak velünk. Elődemókat 
tartottak, amiből sokat tanultunk, a lexikális 
tudáson felül is oktattak minket. Rendszere-
sen hívtak meg neves szakembereket, a ké-
sőbbi egészségügyi miniszterek, államtitkárok 
mindegyike járt nálunk és tartott előadást. A 
TDK konferenciák anyagát elsőként hallgat-
hattuk meg, de a kollégiumban voltak művé-
szeti és irodalmi összejövetelek is. A közelben 
volt a Zeneakadémia, ahol nagyon jó kávét 
főztek. 

De nemcsak a kávéért jártál át a Zeneaka-
démiára? 
Rendszeresen jártam oda, és végighallgattam 
Földes Imre, Batta András, majd Kovács Samu 
művészettörténeti-zenetörténeti előadásait. 
Nem vizsgáztam, de annyira hozzászoktak az 
arcomhoz, hogy a kakasülőre, ahonnan sok 
embert elutasítottak, engem beengedtek. A 
legjobb barátom karmester szakra járt. Egy-
szóval azokban az években erősen kötődtem 
a Zeneakadémiához. 

És a medicina? 
Nyilván az anatómia kezdetben alapvető 
fontosságú volt. Versenyekre jártunk. A Hárs-
fában nem lehetett másképp bentmaradni, 
eredményeket kellett produkálni. Magas kö-
vetelmények voltak. 

Volt-e olyan oktató, professzor, aki meg-
határozta a pályaválasztásodat? 
Aki miatt a végzés után az aneszteziológiát 
választottam, az Pénzes István tanár úr volt. 
Őt korábban sokszor láttam az esztergomi 
piacon, édesanyám mindig tőle vett rózsa-
krumplit. Számomra az ő előadásai voltak 
azok, amikben végre egyszerre megjelent 
az elmélet és a gyakorlat is. Olyan mérték-
ben elbűvölt, hogy nem is merült föl ben-
nem, hogy mással foglalkozzak, mint az 
aneszteziológiával és az intenzív terápiával. 
Az volt az érzésem, hogy a bölcsek köve Pén-
zes tanár úrnál van. 
Óriási élmény volt, amikor már a Péterfyben 
dolgoztam, és a reggeli referálóknál egy-egy 
beteg kapcsán a kollektív bölcsesség meg-
akadt, akkor szeretett főorvosom fölhívta „Pis-
támat”, és ötletet kért tőle. Nagyon gyakran 
előfordult, hogy a professzor úr megjelent 
nálunk, vakargatta a fejét, és áldottan sokszor 
kimozdított minket a szellemi holtpontról. 
Rengetegszer láttam a betegágy mellett állni 
és hümmögni, ötleteket adni. 
A mai világban az orvos tulajdonképpen egy 
pap pótlék. Régen a pap tanító, jogász, bíró, 
lelki vezető és orvos volt egy személyben. Ma 
az orvos az, aki papi funkciókat is ellát. Ott 
van a születésnél, a halálnál és a problémás 
pillanatokban meg kell keresni őt, és elmond-
ja, milyen varázslatok kellenek ahhoz, hogy 
meggyógyuljunk. Pénzes professzor úr ilyen 
pap volt. Ugyanakkor hadd emlékezzek meg 
egy „igazi” papról is, Beer Miklósról, akihez ha 
elmentem valamilyen lelki problémámmal, 
ő meghallgatott és mondott valamit, amiről 
először nem hittem el, hogy működni fog. De 
ha Beer Miklós mondta, akkor őérte megcsi-
náltam. És működött! 
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Pénzes professzornál szakvizsgáztál?
A péterfysek általában Pécs felé orientálód-
tak, ahol szintén egy óriási szellemi műhely 
volt már akkoriban is. Így kerültem Pécsre Bo-
gár Lajos professzorhoz. A szakvizsgám nem 
az iskolai jellegű vizsgáztatásról szólt, hanem 
a gondolkodásról. Nagyon hálás vagyok a pé-
csieknek. A mai napig előszeretettel járok oda 
továbbképzésekre, ugyanúgy, ahogy például 
Szegedre is. 

Mi határozta meg, hogy a végzés után 
hová mentél dolgozni? 
20 méterre lakom az esztergomi kórháztól, és 
itt kezdtem a pályafutásomat. Akkoriban az 
aneszteziológia még egy új tudomány volt. 
Pénzes tanár úr és a hasonló szellemi nagysá-
gok vezették be, hogy csak aneszteziológus 
altathat. Előttem Esztergomban döntően 
asszisztensek altattak. Ők olyan szakmai és 
szellemi magasságban voltak, hogy én – mi-
közben minden tiszteletem a kollégáimé –, de 
sokkal többet tanultam gyakorlatot az asszisz-
tensektől. Ők voltak a közvetlen mestereim. 

Meddig dolgoztál Esztergomban és miért 
távoztál innen? 
Három évig dolgoztam a Vaszary Kolos 
Kórházban. Elkövettem azt az ifjúkori osto-
baságot, hogy elmondtam a főnökömről a 
véleményemet. Az idő ellenben őt igazolta… 
Ezután helyezkedtem el a Péterfy Sándor Ut-
cai Kórház traumatológiáján, amely a fővárosi 
traumatológiák között számomra a legjobb 
osztály volt, klinika is. Sok vezetéses érzéstele-
nítést csináltam, és rengeteg politraumatizált 
beteget támogattam. A jó aneszteziológus 
sokat unatkozik, figyel és pontosan tudja, 
hogy ki mire képes a műtőasztalnál. 
Volt egy csodálatos manualitású főorvos, 
Feczkó József a Péterfyben. Egyszer megkért – 
mert nem talált asszisztenst –, hogy mosakod-
jak be egy kézműtétjéhez. Semmit sem csinál-
tam, csak tartottam a kampót. Néztem, hogy 
mit csinál…, mint Csontváry. Csoda született. 
Korábban láttam, hogy mit tébláboltak mások 

egy ilyen műtéti területen. Nála minden a he-
lyén volt. Esztergomban is találkoztam olyan 
sebészekkel − például Hermann Károly, Perényi 
István, Hámori Zsolt vagy Zsoldos László volt 
ilyen −, akik egy mozdulattal megcsinálták 
azt, amin más fél órát vergődött. Ilyen csoda 
volt számomra a Mentőkórház csapata is, kü-
lönösen Gorove László. Alig kellett reoperálni, 
szépen gyógyultak a betegek. 2000-ig főál-
lásban dolgoztam a Péterfyben, de később is 
visszajártam még ügyelni. 

Otthagytad a Péterfyt és a mentőszolgá-
lathoz igazoltál.
Jött a repülés és a tanítás, és ezekben több 
szellemi izgalmat találtam. Egyébként a Pé-
terfy traumatológiáját hozzácsatolták az Or-
szágos Baleseti és Sürgősségi Intézethez, ami 
senkinek sem vált hasznára, mert az egy ipari 
jellegű intézmény. Átmenetileg a Mentőkór-
ház személyzetével dolgozhattam, ahol csak 
úgy tudtak operálni, hogy kerestek egy anesz-
teziológust. Ez voltam én. Sajnos, amikor a 
Mentőkórházat halálra ítélték, akkor először 
engem kellett ellehetetleníteni… Így kerül-
tem Esztergomba a mentőszolgálathoz. 

Említetted a tanítást. Kiket tanítottál? 
Gyógymasszőröket, fizioterápiás asszisztense-
ket tanítottam 10-15 évig, majd megszűnt ez 
a képzési forma. Ennek tulajdonképpen örül-
tem, mert gyorstalpaló, OKJ-s képzéssel nem 
lehet igazi szakembereket képezni. 
Á propos: 20 éve megszüntették a négy 
évfolyamos nővérképzést, és ez mára óriási 
szakmai hiányt okozott. Ráadásul a használ-
ható nővérek számát a főiskolai képzések 
sem növelték, mert az ott végzettek jelentős 
számban főnővérek lettek, illetve idősottho-
nok vezetését vállalták. Ma pedig − tisztelet a 
kivételnek − az adminisztráció a prioritás. 

Menjünk vissza a gimnáziumhoz, ahol még 
matematikusi vagy fizikusi pályán gondol-
kodtál. Honnan jön ez az érdeklődés? 
Sajnos versenylónak neveltek. A szüleim el-
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várták, hogy olyan eredményeket hozzak, 
mint a bátyám. Azt a matematikai brillantériát, 
amit a bátyám művelt, nehezen tudtam vol-
na meghaladni. Ő jelenleg elméleti fizikus, 
az ELTE fizikaprofesszora, de utána mennem 
nem volt ígéretes. Ellenben a gimnáziumban 
csodálatos volt a biológiatanárom, Popovicsné 
Rózsár Gabriella. Ő szerettette meg velem a 
biológiát, és nagy szerepe lett abban, hogy 
orvos lettem. Azt mondják, hogy ha az em-
bernek van három jó tanára, akkor rendes 
ember lesz belőle. Nekem sok volt, ezért én 
kiemelkedően szerencsés vagyok. 

Ifjúkorodra emlékezve említetted a Zene-
akadémiát. Mit jelent számodra a zene? 
Szülővárosomban, Esztergomban volt egy 
csodálatos személyiség, Reményi Károly, aki 
a gimnáziumban a kórust szervezte. A kom-
munista időkben mi vallásos oratóriumokat 
énekeltünk. Gyakorlatilag végigénekeltem az 
oratóriumirodalmat, emellett zongorázni ta-
nultam. Mai napig zongorázok. Bár már keve-
set gyakorlok, de az élvezet még megvan.

Zene vagy medicina? Felmerült benned ez 
a kérdés?
Ötödév táján mindenki átél egy krízist, ami-
kor rájön, hogy megmásíthatatlanul orvossá 
válhat. Azt kell mondjam, hogy a gépi jellegű 
orvoslásban csalódtam. A feladatmegoldást 
gyakoroltam matematikából és fizikából, így 
nekem elég gyorsan redukálódnak a prob-
lémák. Rá kellett döbbennem, hogy a tudo-
mány a jelenlegi működésében nagyon kevés 
invenciót és hihetetlenül sok ipari jellegű 
anyagtermelést jelent. Az állandó cikkolvasás 
rengeteg energiát követelne tőlem. Számom-
ra tökéletesen elég az a „lecsorgó” pár cikk, 
ami tényleg fontos. Ezeket el is olvasom, de 
nem akartam beszállni a cikkgyártásba. 

Nem hiszel Meskó Bertalannak, aki az or-
voslás jövőjét egészen másként képzeli el, 
mint ahogyan az ma folyik? 
Nem ismerem az ő munkásságát. Nyilván csak 

számomra lényeges, hogy transzcendens ta-
pasztalatok nyomán én a holisztikus medicina 
felé fordultam. Zsákutcának érzem mind a „tö-
meg-betegségügyet”, mind a tudomány- és 
cikkgyártást. De nem tagadom meg az aján-
dékait, és hálás vagyok az eredményeiért.

Nincs benned becsvágy, hogy nagy karri-
ert fuss be? 
Mi a nagy karrier? Szerencsére a pályatársaim 
megmutatták a karrier fokozatait. Nincs ben-
ne kihívás. Számomra az a karrier, amikor kife-
lé megyek a betegtől és azt mondják, hogy jó 
volt a diagnózisom, hogy segítettem, és ilyen-
kor nincs szorítás a gyomromban. 

Évfolyamtársad volt Peták István, akinek 
szintén egészen új elképzelései vannak a 
jövő orvoslásáról, gondolok itt a moleku-
láris diagnosztikai lehetőségek és a mes-
terséges intelligencia kapcsolatára. 
Drukkolok nekik. Várom az eredményeiket, de 
a magam részéről én másik utat választottam. 
Azt tapasztaltam, hogy feltűnően sok beteg-
ségnek lelki eredete van. A magam csendes 
módján azoknak az embereknek, akikkel 
összesodor a sors, ennek mentén adok taná-
csokat. Az ortodox tudomány biorobotként 
tekint az emberre. Egy robot hardverből és 
szoftverből áll. A hardver az, amit majd el-
temetünk, és mindenki a hardverben szeret 
gondolkodni, a szoftvert pedig úgy kezelik, 
mint adatsort, esetleg programot. 
Jól szórakozom azon, hogy a lélektudomány 
(pszichológia) a nevével ellentétben nem 
ismeri el a lélek létezését. Egyáltalában nem 
gondolom azt, hogy a kognitív funkciók az 
agyban végződnének. A lélekkel nem törődik 
senki: affektív működések néven tárgyalják, 
ami tudható róla, az anatómiában pedig tán a 
Papez-gyűrűt kötik érzelmekhez, és persze a 
szaglópályát… Véleményem szerint pedig itt 
van a kulcsa a gyógyításnak. 

Honnan ered az ilyen irányú érdeklődésed? 
Megismerkedtem egy érdekes szellemi elkép-
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zeléssel, az új német medicinával, vagy hívják 
biologikának is. Ennek az alaptétele, hogy a 
folyamatot, amit ma betegségként értelme-
zünk, egy lelki megrázkódtatás indítja el. Nem 
mondom, hogy ez igaz vagy sem. Ebben nem 
foglalok állást, erre nincs is módom, de inspirál 
az elképzelés. De komolyan gondolom és ta-
pasztaltam, hogy a betegségek hátterében a 
lelki folyamatok tetten érhetőek. Tudom, hogy 
ez a szemlélet nem elfogadott, de sok szellemi 
izgalmat és sok megoldást látok benne. 

Emlékeim szerint Einsteinnek volt egy mon-
dása, miszerint azért csinált meg valamit, 
mert nem tudta róla, hogy azt lehetetlen 
megcsinálni. Vannak emberek, akik más-
nak látnak bizonyos dolgokat, mint a több-
ség. Ez mindig érdekes és elgondolkodtató. 
Én reál oldalról indultam. A tudomány szá-
momra egy vallás: dogmákkal, szentekkel, 
képpel a világ elejéről és végéről, hierarchiá-
val, ünnepekkel és szertartásokkal. És ennek 
a vallásnak minden igazságáért hálás vagyok, 
de bennem megbukott. Nem is álltam be a 
papjai közé. Elmondanék egy személyes törté-
netet. Amikor anyám lebénult deréktól lefelé, 
és egy gerincműtét után légzési elégtelensé-
ge támadt, majdnem meghalt. A kezelő kór-
házból ki kellett menekítenem, mert ott azt 
mondták nem gyógyítható. Amikor átvittem 

a Péterfy intenzív osztályára, akkor már teljes 
posztoperatív tudatzavarban volt, mindent 
kitépett magából, meg akart halni. Behívtak 
a kollégák, hogy csináljak vele valamit, mert 
nem lehet kezelni. Teljesen összeomlottam, 
és négyszemközt azt súgtam a fülébe: „Édes-
anyám, ha meg akarsz halni, akkor halj meg, 
de ne itt, hanem gyere haza.” Ő akkor ködös 
állapotban volt és nem tudtam, hogy felfog-
ta-e a mondataimat. Bőgve elindultam haza, 
és még nem értem el a Nyugatiig, amikor 
megcsörrent a telefonom, és a kollégáim azt 
kérdezték: „Zolika, te mit csináltál?” Anyám 
felült, visszatette az oxigénmaszkját, odatar-
totta a karját, hogy kössék vissza az infúziót, 
és enni kért. Hazahoztam és utána még nyolc 
évig ápoltuk itthon. Ezalatt megtanította írni, 
olvasni a gyerekeimet, és az anyám maradt. 
Lelki döntés fordította át a kimenetelt életre. 
Számomra a racionális gondolkodás keretei 
között is elvetendő lett a materializmus. Úgy 
tűnik már, Platónnak volt igaza, hogy van az 
ideáknak egy barlangja, amibe belesünk, és 
abból az agyunk bizonyos dolgokat megkap, 
aztán azokkal le tudja vezényelni az anyagi 
életet. Már nem zeneszerzőként, hanem leg-
feljebb karmesterként tekintek az agyra. Óriási 
élményem volt, amikor rádöbbentem, hogy 
létezik a testhez nem kötött lélek. 

Dr. Osvai László
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AZ ST2 RECEPTOR FELFEDEZÉSE

2020 decemberében az Allergy egyik cikkének 
érdekes címe keltette fel az érdeklődésemet1. 
Nem teljesen értettem, mit jelenthet az, hogy 
az asztmás egyének hörgőhámsejtjeiből keve-
sebb ST2 szabadul fel, mint a nem asztmáso-
kéból. Nagyon zavaró volt, hogy nem tudtam, 
mit jelent az ST2. Kiderült, hogy ez egy recep-
tor, melyet 1989-ben fedezett fel (egymagá-
ban kutatva) Shin-ichi Tominaga, Tokióban2.

Tartozunk az igazságnak annyival, hogy ezt 
a felismerést nem tehette volna meg, ha négy 
évvel korábban egy magyar kollégájával közö-
sen (1985-ben még ő is és Lengyel Péter is az 
amerikai Yale Egyetemen dolgoztak) nem írták 
volna le a növekedés-specifikus fehérjéket3, 
ugyanis az ST2 is ebbe a csoportba tartozik.

Arra sajnos nem tudtam rájönni, hogy ezt 
a receptort előzetesen (ő a „tentatively” szót 
használta) miért „ST2”-nek nevezte el. Talán 
azzal függhet össze, hogy ő a sejtciklust tanul-
mányozta. 

A SEJTCIKLUS FÁZISAI

A nyugalmi ciklust „Q” betű jelöli, a növekedés-
stimulációsat az „S”, a folyamatos növekedést a 
„G” különböző fázisai (G0, G1 stb.). Talán az „S” 
betű az S fázist akarja jelölni, a „T” pedig a G0/
G1 „transitional phase” (általa használt) kifeje-
zésből eredhet… Csak mint érdekességet em-

lítem, hogy az ST1 elnevezés is tőle származik 
(ez az egér integrin béta-alegységét jelenti), de 
azt se magyarázza el, hogy miért pont ST1 lett 
a neve? Szó szerint idézve, ezt írja: „ST1 is the 
murine cDNA (cDNA=complementary DNA) of 
the beta-subunit of the fibronectin receptor”, 
majd néhány sorral lejjebb: „ST1 expression is 
increased at a certain point in the G0/G1 transi-
tion” 4.

AZ ST2 RECEPTOR TULAJDONSÁGAI

Tominaga már 1989-ben leírta, hogy az ST2 az 
immunglobulin szupercsaládba tartozik és na-
gyon-nagyon hasonló az interleukin 1 recep-
tor extracellularis régiójához2.

Két évvel később amerikai munkatársaival 
már teljes részletességgel ismertették az ege-
rek ST2 génjét5. Ebből kiderült, hogy ez  8 exont 
és 7 intront tartalmaz, az egerek 1-es kromo-
szómáján található, és nagyon szoros kapcso-
latban van azok interleukin 1 (1-es típusú) re-
ceptorával. Az ST2 gén kizárólag a BALB/c-3T3 
sejtek növekedés-stimulációs (tehát „S”) fázisá-
ban expresszálódik5.

AZ IL-1 INTERLEUKIN CSALÁD 

Az IL-1-ről Oppenheim és Kovács Erzsébet (az 
amerikai rákkutató intézetben) már 1986-ban 

Az ST2/IL-33 kapcsolat 
asztmában
Dr. Endre László 
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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megállapították, hogy sok fajta sejtnek serken-
ti a növekedését és differenciálódását6. Az IL-1 
receptor génjének DNS szerkezetét a Science-
ben ismertették 1988-ban7.

Ma már tudjuk, hogy az IL-1 családba 11 
interleukin tartozik (többek között az IL-18 is), 
és legkevesebb négy különböző receptoruk 
van, melyek közül a legfontosabb és legismer-
tebb az ST2. Az IL-1 receptorok a toll-like re-
ceptor, IL-1 receptor szupercsaládba tartoznak. 
Az IL-1 család citokinjei a hatásaikat (gyulladás, 
immunszabályozás, védelem) természetesen a 
receptorukra kapcsolódva fejtik ki.

Ha egereknek az ST2 receptoruk ellen ter-
melt ellenanyagot adtak, akkor a Th1-es im-
munválaszuk fokozódott, viszont a Th2-es típu-
sú légúti allergiás gyulladásuk gátlódott8.

Így most már értem, mit jelent az ST2. Talál-
koztam azonban a 2020-as cikkben1 még egy 
(számomra) ismeretlen tényezővel, és ez az 
IL-33 volt, ami előszeretettel kötődik az ST2-re 
(mivel ez a specifikus receptora). 

Az előttem sem volt titok, hogy az allergiás 
folyamatban fontos szerepe van az IL-4-nek, az 
IL-5-nek és az IL-13-nak, de nem tudtam, hogy 
kerül ide az IL-33? Kiderült, hogy legalább 15 
éve tudnom kellene már róla.

AZ IL-33 FELFEDEZÉSE ÉS IMMUNOLÓGIAI 
HATÁSAI

Az IL-33-at a Schering-Plough Biopharma ame-
rikai kutatói 2005-ben fedezték fel géntér-
képezés során. Megállapították, hogy az IL-1 
családba tartozik, emberben a 9p24.1 kromo-
szómán található, 270 aminosavat tartalmaz, a 
molekulasúlya 30 kDa, és az IL-1 családon belül 
leginkább az IL-18-ra hasonlít9. 

Az IL-33-at (a 2001-ben publikált nomenkla-
tura szerint hivatalosan ugyan, de a minden-
napi használatban csaknem ismeretlenül) IL-
1F11-nek nevezik, mert ezt fedezték fel tizen-
egyedikként az IL-1 családon belül10.

Az IL-33 az ST2 receptorhoz kapcsolódik és 
serkenti a Th2-es limfociták citokin (elsősorban 
az IL-5 és az IL-13) termelését. A Th1-es sejtekre 

nem volt ilyen hatása. Az IL-33-mal kezelt ege-
rek lépe megnagyobbodott, nőtt az eozinofil 
sejtszámuk és a szérum IgE szintjük. Emellett 
a tüdejükben és az emésztőrendszerükben al-
lergiára jellemző szövettani elváltozások alakul-
tak ki (eozinofil sejtes és monocitás infiltráció, 
fokozott nyáktermelés, hámsejt hyperplasia és 
hypertrophia). Schmitz és munkatársai vélemé-
nye szerint az IL-33/ST2 citokin-receptor rend-
szer − mivel a Th2-es citokinek termelését indítja 
be − lehetőséget ad a humán immunrendszer 
további vizsgálatára (és feltételezhetően az al-
lergiás folyamat célzott biológiai kezelésére is)9.

AZ IL-33 LEHETSÉGES SZEREPE  
AZ ALLERGIÁS BETEGSÉGEKBEN

2012-ben két cikk is megjelent az IL-33-nak a 
különböző allergiás betegségekben játszott 
lehetséges szerepéről.

Sapporoi orvosok12 bizonyították, hogy az 
allergiás náthában szenvedő betegek széru-
mának IL-33 koncentrációja szignifikánsan ma-
gasabb, mint a nem allergiásoké, és az orrnyál-
kahártyájuk epitheliális sejteinek IL-33 és ST2 
expressziója (in vitro tenyészetben) is szigni-
fikánsan nagyobb. Kortikoszteroid kezeléssel 
(ugyancsak in vitro) szignifikánsan csökkenteni 
tudták az IL-33 által kiváltott IL-8 és GM-CSF 
termelést. Arra következtettek, hogy az IL-33/
ST2 kapcsolat esetleges befolyásolása az aller-
giás nátha kezelésének új lehetősége lehet12.

Egy másik japán kutatócsoport13 az Allergy-
ben összefoglalta az IL-33-ról 2012-ig szerzett 
ismereteinket. Megállapították, hogy „normá-
lis” körülmények között az IL-33 a nematodák 
elleni védelemben játszik fontos szerepet, a 
Th2-es citokinek termelésének beindításával. 
Receptora egy heterodimer, amelynek egyik 
része az ST2, másik az IL-1 receptor accessory 
protein. Az ST2 génnek két terméke a transz-
membrán ST2 (ezt ST2L-nek is jelölik) és a szo-
lubilis ST2 (sST2).

 Maga az IL-33 a sejtmagban található11, 
és nekrózissal összefüggő szövetsérülés ha-
tására szabadul fel. IL-33 termelés figyelhető 
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meg hörgőhámsejteken, endothelsejteken, a légúti 
simaizomsejteken és a fibroblasztokon. Az ST2 elsősor-
ban Th2-es sejteken, hízósejteken, eozinofil és bazofil 
leukocitákon expresszálódik. A Th2-es sejtekből, hízó-
sejtekből és bazofil leukocitákból Th2-es immunválasz-
szal összefüggő citokineket (IL-4, IL-5, IL-13) szabadít fel. 
Emellett direkt aktiválni képes az eozinofil és bazofil 
leukocitákat, valamint a dendritikus sejteket (1. ábra).

 Az IL-33 célsejtjei a T-sejtek különböző alfajai, az 
NKT-sejtek, B-limfociták, hízósejtek, eozinofil és bazofil 
leukociták, NK sejtek, dendritikus sejtek, makrofágok, 
osteoclastok, a microglia és az astrocyták, a CD34+ 

hematopoieticus progenitor sejtek, az „innate” limfoid 
sejtek, hámsejtek, endotheliális sejtek és fibroblasztok.

Az IL-33 magas koncentrációját mutatták ki asztmá-
sok hörgőhámsejtjeiben és légúti simaizomsejtjeiben, 
valamint az atópiás dermatitises betegek bőrsérülé-
séből származó sejtekben. Asztma esetén az allergén 
hatására károsodott sejtekből IL-33 szabadul fel, ami 
elősegíti az IL-5-öt és IL-13-at termelő Th2 sejtek diffe-
renciálódását. Beindítja az „innate” limfoid sejtek, NKT 
sejtek, hízósejtek és bazofil leukociták IL-5 és IL-13 szek-
récióját, amelyek légúti eozinofilát váltanak ki. 

Állatokon végzett kísérletek és allergiás embereken 
végzett megfigyelések alapján bizonyított, hogy az IL-
33 az allergiás nátha és kötőhártya-gyulladás mellett 
az atópiás dermatitis és az anafilaxiás reakció kialaku-
lásában is szerepet játszik. 

Azt is megállapították, hogy az IL-33-nak kulcssze-
repe van olyan, nem Th2 típusú immunválaszokban is, 
mint amilyen a szervezet különböző patogének elleni 
védekezése, vagy az autoimmun betegségek kialakulá-
sa. Az IL-33 semlegesítése a felsorolt betegségek keze-
lésének egyik új megközelítése lehet13.

AZ IL-33/ST2 RENDSZER SZEREPE ASZTMÁBAN

Angol és amerikai kutatók 2015-ben az addigi eredmé-
nyeket röviden összefoglalva14 leszögezték, hogy az 
IL-33 és a receptora (ST2) a hörgő epitheliális és endo-
theliális sejtjeinek károsodását követően riasztják az 
immunrendszert. Az IL-33 mind in vivo, mind in vitro 
bronchiális hiperreaktivitást okoz, és kulcsszerepe van 
a rhinovirus által kiváltott asztma exacerbációk létre-
jöttében. Addigra már azt is tudni lehetett, hogy az 
IL-33/ST2 jelzőrendszer szétrombolásával jelentősen 

1. ábra: Az IL-33 szerepe a légúti gyulladásban. Az IL-33, melyet a károsodott sejtek szabadítanak fel az allergénekre adott válaszként, 
fokozza az IL-5 és IL-13 termelő Th2-sejtek differenciálódását, miközben nem hat az IL-4 termelő Th2-sejtekre. Serkenti a tüdő dendritikus 
sejtjeinek (DC) érését és migrációját, fokozza az alternatív módon aktivált makrofágok (AAMφ) polarizációját, a veleszületett limfoid 
sejtek (ILC), az állandó természetes ölő T-sejtek (iNKT), a hízósejtek (MC) és a bazofil sejtek (Bas) IL-5 és/vagy IL-13 szekrécióját. Az IL-33 
hatására keletkezett IL-5 és/vagy IL-13 légúti eozinofiliát indukál (Ohno és mtsai. nyomán)
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csökkenteni lehet az experimentálisan létre-
hozott asztma és anafilaxiás sokk súlyosságát. 
Az is ismert volt, hogy a légúti simaizomrostok 
között hízósejtek is vannak, és az ezekből fel-
szabaduló hisztamin hörgőgörcsöt okoz14.

Préfontaine és munkatársai már 2009-ben le-
írták, hogy súlyos asztmás betegek légúti sima-
izomsejtjeinek felszínén több IL-33 jelenik meg, 
mint az egészséges egyénekéin15. 30, különbö-
ző súlyosságú asztmás és 9 egészséges felnőtt 
hörgőbiopsziás anyagának vizsgálatával Kaur 
és munkatársai megállapították, hogy a lég-
utakban található hámsejtek, simaizomsejtek 
és a közöttük található hízósejtek egyaránt ex-
presszálnak IL-33-at és ST2 receptort (2. ábra). 
Az asztmások légúti simaizomsejtjeinek IL-33 
expressziója és a hörgőhiperreaktivitás mér-
téke erősen szignifikánsan korrelál (P=0,001). 
Az asztmás légutak hámsejtjein szignifikánsan 
(P=0,047) több IL-33 volt kimutatható, mint az 
egészségesekéin.

Megállapították, hogy az IL-33 sem a légúti 
simaizomsejtek proliferációjára, sem az apo-
ptózisára nem hat, viszont mind az exogén, 
mind a simaizomsejtekből származó endogén 
IL-33 fontos szerepet játszik a fizikai vagy me-
chanikai ártalom, valamint a gyulladás miatt 
megsérült simaizomrostok regenerációjában. A 
légúti simaizomsejtekben keletkező IL-33 sejt-
vándorlást indít be, ezáltal javítja a gyógyulást.

Az IL-33-mal stimulált hízósejtek IL-13-at 
és hisztamint szabadítanak fel, és ez a folya-
mat független az Fc receptortól (tehát nem 
kell hozzá allergén-specifikus IgE). Kimutat-
ták azt is, hogy az IL-33 közvetlenül elősegíti 
a hízósejt-aktivációt és a simaizomsejtek sérü-
lésből való „felépülését”, és indirekt módon, 
a hízósejtekből származó IL-13 révén a légúti 
simaizomsejtek összehúzódását, és ezáltal 
hörgőgörcsöt vált ki. Az IL-33 egy új terápiás 
célpont lehet a hízósejt  légúti simaizomsejt 
kölcsönhatás befolyásolásán keresztül14.

2. ábra: Légúti simaizomsejtek és hörgőhámsejtek IL-33 expressziója. Asztmás beteg hörgőbiopsziás anyagának IL-
33+ festése fotomikroszkópos felvételeken: (a) izotípus kontroll simaizomsejtek; (b) IL-33+ simaizomsejtek; (c) IL-33+ 
simaizomsejtek; (d) IL-33+ hörgőhámsejtek (a és b nagyítás: 100×; c és d nagyítás: 400×) (Kaur D, és mtsai. nyomán)
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A 2020-BAN AZ ALLERGY-BEN  
MEGJELENT KÖZLEMÉNY ISMERTETÉSE

Ennyi előkészület után térjünk vissza az ere-
detileg idézett, az Allergy-ben 2020-ban meg-
jelent cikkhez (melynek első szerzője szintén 
Davinder Kaur)1. Az ugyebár már tudott do-
log, hogy az IL-33 receptora (vagyis a recep-
tor egyik része) az ST2. Ennek a receptornak 
a képződését az IL1RL1 nevű gén irányítja9. 
E gén által kétfajta ST2 jöhet létre, nevezete-
sen a membránhoz kötött izoform (ez a tulaj-
donképpeni ST2) és a szolubilis ST2 (sST2). Ez 
utóbbi „csapda” (decoy) receptorként műkö-
dik, azaz megköti az IL-33-at, megakadályozva 
ezzel azt, hogy a hatását kifejthesse16. 

 Az IL-33 elsősorban különböző sejtek (pl. 
hörgőhámsejt, endothelium, fibroblaszt, lég-
úti simaizomsejt, hízósejt) magjában jelenik 
meg (3. ábra). Az IL-33 mint „riasztó” működik, 
amelyet a hörgőhámsejtek aktiválnak allergé-
nek, vírusok, légszennyező anyagok vagy sérü-
lések hatására. Az ST2 receptor (egyebek mel-
lett) az epitheliális és az endotheliális sejteken, 
valamint a légúti simaizomsejteken is megjele-
nik. A Th2-es immunválasz kritikus komponen-
se, mert aktiválja a 2-es típusú „innate” limfoid 
sejteket, továbbá allergiás és nem allergiás 
asztmában egyaránt fokozza a proinflamma-
torikus citokinek termelését13.

Mindezek ismeretében Kaur és munkatársai 
arra gondoltak (sőt, a 2015-ben közölt, általam 
is idézett cikkükben ezt igazolták is), hogy az 
asztmások hörgőhámsejtjein több az ST2 re-
ceptor, mint a nem asztmásokéin. Ennek vizs-
gálatához egyrészt hörgőbiopsziát végeztek 27 
asztmás és 9 nem asztmás egyénnél, illetve má-
sik 34 asztmás beteg hörgőiből kefével sejteket 
sodortak le és ugyanezt tették 20 nem asztmás 
betegnél is. A biopsziából származó mintákon 
egyrészt immunhisztológiai vizsgálatot végez-
tek nyulakban termelt, fluoreszkáló anti-humán 
ST2 receptor ellenes ellenanyag felhasználásá-
val, másrészt szövettenyészetet indítottak el, 
egyrészt a biopsziából származó hörgőhám-
sejtekkel, másrészt egy BEAS-2B-nek nevezett, 
speciális humán hörgőhám sejtvonallal.

Meglepetésükre azonban azt tapasztalták, hogy az aszt-
mások sejtjein szignifikánsan kevesebb (P=0,039) ST2 recep-
tor volt, mint az egészséges kontrollokéin.

Kamekura és munkatársai korábban azt találták, hogy az 
allergiás náthában szenvedők orrnyálkahártyájából (tehát a 
felső légutakból) származó epitheliális sejteken több az ST2 
receptor és az IL-33, mint az egészségesekből származókon12. 
Szolubilis ST2 spontán felszabadult mind a hörgőhámsejtek-
ből, mind a BEAS-2B sejtvonalból származó sejtekből, bár az 
utóbbiból szignifikánsan kevesebb (P=0,0001).

Egy 200 μL-es pipetta csúcsával sérülést okoztak a hörgő-
hámsejt-tenyészet sejtjein, majd 2, 4, 6, 24 és 48 óra múlva 
megszámolták és lefotózták, hogy milyen és mennyi sejt ván-

3. ábra: Ex vivo humán sejtek IL-33 és ST2 expressziója. Immunflouresz-
cenciával IL-33 expressziót mutattak ki légúti simaizomsejtekben, légúti 
hízósejtekben, humán mastocytoma sejtekben és hörgőhámsejtekben (a 
sejtmagok kékek, az IL-33 zöld, az izotípus kontroll a bal felső inzertekben, 
nagyítás: 400×, n=3) (Kaur D, és mtsai. nyomán)
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dorolt a sérült területre. Azt tapasztalták, hogy 
az IL-33 semmilyen hatással nem volt erre a 
folyamatra, és az sem változtatott a helyzeten, 
ha az IL-33-at anti-IL-33-mal semlegesítették. 
Az IL-33-mal történő kezelés hatására viszont 
nőtt az intracelluláris kalcium koncentráció. A 
hörgőhámsejtek IL-33-mal történő előkezelése 
39 gén különböző mértékben fokozott megje-
lenését váltotta ki (olyan géneket, melyeknek 
a termékei szerepet játszanak az asztma pato-
genezisében), viszont egy gén megjelenését 
sem csökkentette.

A hörgőhámsejtek serkentése a proinflam-
matorikus hatású tumor nekrózis faktor-alfával 
vagy toll like receptor-3 agonista poliinozin-po-
licitidilsavval szignifikánsan csökkentette a sST2 
felszabadulást. (A toll like receptor a szervezet 
számára idegen anyagok felismerésére speci-
alizálódott receptor, a poliinozin-policitidilsav 
pedig a vírusok hatását utánzó vegyület.)

Korábbi vizsgálatokból ismert volt, hogy 
az IL-33 fokozza a tüdőben lévő hízósejtek IL-
13 termelését és azt is igazolták, hogy a légúti 
simaizomszövet sebgyógyulására is közvetlen 
hatása van14. Ezzel szemben a most ismerte-
tett kísérletben nem találtak kedvező hatást 
az epitheliális szövetkultúra sebgyógyulása 
tekintetében. Mindezek alapján arra következ-
tetnek, hogy az asztmások hörgőhámsejtjein 
észlelhető csökkent mértékű ST2 expresszió a 
proinflammatorikus anyagokra vagy a vírusfer-
tőzésre adott válaszreakció következménye1.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az IL-33 az „IL-1 interleukin család” 2005-ben 
felfedezett tizenegyedik tagja. Receptora egy 
heterodimer, melynek egyik része az 1989-ben 
felfedezett ST2, másik az IL-1 receptor accesso-
ry protein.

4. ábra:  Az ST2 és a szolubilis ST2 expresszióját hörgőhámsejtekben és a BEAS-2B szövettenyészet sejtjeiben mérték 
in vitro: az ST2 expresszió szignifikánsan alacsonyabb volt az asztmások hörgőhámsejtjeiben, mint az egészségeseké-
ben. A hörgőhámsejtekben TNF-α és poly-IC kezelés hatására csökkent a szolubilis ST2 termelődés, de csak a TNF-α 
járult hozzá közvetlenül az ST2 receptorok számának csökkenéséhez. A szolubilis ST2 receptorok mennyiségének 
csökkenése növelheti a szabad IL-33 mennyiségét, ami az asztma hátterében álló légúti gyulladás felerősödéséhez 
vezethet. (Rövidítések: TNF-α=tumor nekrózis faktor-α; IL-1RAcP=interleukin-1 receptor accessory protein; poly-IC= 
poliinozin-policitidilsav; ST2L=transzmembrán kötött izoform; sST2=szolubilis ST2) (Kaur D, és mtsai. nyomán)
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Maga az IL-33 a sejtmagban van és szövetsérülés 
hatására szabadul fel. A hörgőben lévő epitheliális, 
endotheliális és simaizomsejteken, fibroblasztokon és 
a simaizomkötegek között lévő hízósejteken is kimutat-
ható. Az IL-33/ST2 kacsolódás a Th2-es limfocitákban, a 
hízósejtekben és a bazofil leukocitákban IL-4, IL-5 és IL-
13 termelést indít be, ami eozinofíliát, IgE szint növeke-
dést és az allergiás betegségekre jellemző szövettani 
elváltozásokat vált ki. Asztma esetén az allergén vagy 
vírus által károsított endotheliális és epitheliális sejtek-
ből IL-33 szabadul fel, ez „riasztja” az immunrendszert 
(ezért „alarmin”-nak is nevezik), elősegíti az IL-5-öt és 
IL-13-at termelő Th2-es sejtek differenciálódását. Az 
IL-33/ST2 rendszer „szétrobbantása” az experimentá-
lisan létrehozott asztma és anafilaxiás sokk súlyossá-
gát jelentősen mérsékelte. Egerekben az ST2 recep-
tor blokkolásával a Th2-es légúti gyulladás gátolható. 
Mindezek alapján joggal feltételezhető, hogy az IL-33/
ST2 rendszer egy új terápiás célpont lehet az allergiás 
betegségek kezelésében. 
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BEVEZETÉS

Az érettségi találkozók alkalmat adnak arra, hogy a 
régi barátokkal, osztálytársakkal találkozzunk, beszél-
gessünk egymás családi és szakmai életéről, beszámo-
lókat hallgassunk a sorsukról, az idő haladtával pedig 
egyre többször foglalkozunk egymás egészségi állapo-
tával is. Így történt ez a 45 éves érettségi találkozónk 
alkalmával is.

PANASZOK, VIZSGÁLATOK KEZDETE

Egyik osztálytársam (63 éves férfi) néhány héttel az ösz-
szejövetel után felhívott, hogy gyermekei unszolására 
vizsgáljam meg elhúzódó köhögése miatt. Ez nem is 
volt meglepő, mert 17 éves korától kezdve dohányzik.  

MÁJRÁK DIAGNÓZISA A MELLKASBÓL
Hová vezethet egy mellkasi CT-n talált eltérés?
Dr. Egerszegi Sándor 
Uzsoki Utcai Kórház, Tüdőgyógyászati Osztály, Budapest

1. kép: A mellkasi CT (a) és a hasi MR (b, c) a máj VI. szegmentumában egy 38 mm átmérőjű hipodenz képletet mutatott 

a

b c



Asztmában a gyulladás a nagy- és kislégutakat is érinti, 
a kislégutak képezik a teljes tüdőtérfogat 98%-át 1-3

Az Alvesco mind a nagy-, mind a kislégutakba eljut,  
és kezeli az asztmát 4-6
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Láza nem volt, véres köpetet soha nem ürített, étvá-
gya változatlan, súlyát tartja, légzési vagy emésztési 
panaszai nem voltak régi osztálytársamnak. Fizikális 
vizsgálattal a tüdő fölött kóros zörejt nem hallottam, 
a légzésfunkciós vizsgálat sem mutatott kóros eltérést 
(!), és mellkas röntgen átvilágítással sem láttam kóros 
árnyékot vagy mozgászavart. A rutin laborleletben 
minimális leukocytosison, enyhe polyglobulián és mi-
nimálisan magasabb gamma-GT-n kívül eltérés nem 
volt. A biztonság kedvéért mellkasi CT-t kértem. Ezen 
a mellkasi szeletekben semmilyen kóros eltérés, góc, 
infiltrátum, fluidum, kóros nyirokcsomó nem mutatko-
zott. Ez megnyugtató lett volna, ám „mellékleletként” 
a máj VI. szegmentumában egy bizonytalan képletet 
írtak le (1. kép, a), és hasi CT-t javasoltak.

A PROBLÉMA

A hasi CT a hepar VI. szegmentumában egy 38 mm át-
mérőjű hipodenz képletet mutatott, mely haemangio-

mára nem volt típusos. A leletező kolléga szövettani 
vizsgálatot javasolt, a biopszia 2016. december 13-án 
megtörtént, és „definitív dysplasiát” mutatott. A pato-
lógus kolléga hangsúlyozta a két hónap múlva elvég-
zendő kontrollvizsgálat szükségességét. 2017. február 
10-én megtörtént az ismételt mintavétel, ami ezúttal a 
hepatocelluláris karcinóma mikrotubuláris szubtípusát 
igazolta (2. kép, a). A sebészeti onkoteam hepatitis 
szerológiát, AFP-t, máj MR-vizsgálatot és ezek leleté-
nek birtokában műtétet javasolt. A szerológiák közül 
az anti-HCV pozitív lett, a 2017 márciusában elvégzett 
máj MR-vizsgálat pedig a VI. szegmentumban egy 
35 × 43 × 40 mm-es  szoliter, hepatocelluláris karcinómá-
ra típusos morfológiájú és kontrasztanyag halmozású 
térfoglaló képletet mutatott (1. kép, b és c). 

A SEBÉSZETI KEZELÉS

2017. április 4-én kórházunk onkosebészeti osztályán 
a máj VI. szegmentumának rezekciója és cholecystec-

a b

2. kép: Hepatocelluláris karcinóma mikrotubuláris szubtípusának osztódó sejtjei nagy nagyítással (a); hepatocelluláris karcinóma a (b) 
kép alsó részén; hepatitis kis nagyítással, benne bal oldalon hepatocelluláris karcinóma (c); hepatitis nagy nagyítással (d)

c d
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tomia történt. A szövettani vizsgálat pT1 Gr. 3. hepato-
celluláris karcinómát mutatott (2. kép, b, c és d), a rezek-
ciós vonal 3 mm-nél jobban nem közelítette meg a tu-
mort. A mintában hepatitis C vírus RNS volt kimutatható.

A hepatológus konziliárius a korábban felmerült máj-
átültetést kontraindikáltnak tartotta, az aktív májgyulla-
dást nagy valószínűséggel kizárta, és az antivirális keze-
lés halasztását javasolta legalább egy évig azért, hogy 
kiderüljön, nem jelenik-e meg tumor recidíva (aminek 
esetén az antivirális kezelés értelmét vesztené).

A követéses vizsgálatok során 2017 júliusában vég-
zett hasi MR sem recidívát, sem metasztázist nem ábrá-
zolt, az AFP, a CEA és a Ca19-9 a normál tartományban 
voltak. A 2017 novemberében és 2018 májusában vég-
zett újabb máj MR-ek sem utaltak recidívára.

A HEPATITIS KEZELÉSE

A hepatológus konziliárius kolléga a fenti lelelek alapján 
az Országos Hepatitis Terápiás Bizottsághoz nyújtott be 
kérelmet interferon-mentes kezelés engedélyezésére, 
ami 2018. július 27-én kezdődött meg. Szoros kontroll 
mellett az antivirális kezelés (ombitasvir + paritaprevir 
+ ritonavir + dasabuvir) 8 hónapig, 2019 áprilisáig foly-
tatódott, majd a terápia befejezése után 6 hónappal 
végzett HCV-PCR vizsgálat negatív lett. A hepatitis C in-

fekció meggyógyult. A továbbiakban a protokoll szerinti 
onkológiai képalkotó ellenőrzések, illetve évente hasi 
ultrahangos követés javasolt hepatológiai szempontból.

ÖSSZEFOGLALÁS

Gimnáziumi osztálytársamnál, iskolai barátomnál a do-
hányos köhögés miatt végzett „biztonsági” mellkas CT 
vetette fel teljesen panasz- és tünetmentes állapotban 
a májrák gyanúját, melyet a máj MR-vizsgálat és az as-
pirációs citológia is igazolt. A rezekciós műtét sikeresen 
megtörtént, az elmúlt négy és fél évben a tumor nem 
recidivált, nem disszeminálódott. A laboreredmények 
alapján felvetődött, majd igazolódott – és korábban 
szintén semmilyen panaszt nem okozó – HCV fertőzés 
is meggyógyult az antivirális kezelésre. A protokollok 
szerinti onkológiai követés jelenleg is zajlik.

Ki lehet jelenteni, hogy a HCV fertőzés okozta máj-
rák kialakulásának veszélye megszűnt. A HCV fertőzés 
meggyógyult, osztálytársam jól van, erőnléte, munka-
kedve jó, cégét irányítja, alkalmazottait foglalkoztatja, 
két gyermeküket neveli, képzésüket támogatja. 

A dohányzást azonban mindezen történések elle-
nére sem hagyta abba, és bár kevesebbet szív, a jövő-
ben nekem is kell őt ellenőrizni tüdőgyógyászati vo-
natkozásban. 
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kONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ

z American Academy of Asthma, Allergy and Immunology élen jár a betegek számára legjobb ered-
ményt adó kezelési módok megismertetésében, amihez innovatív oktatási, kutatási és kommunikációs 
módszereket alkalmaz. Küldetésének tartja, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el az allergiás beteg-

ségek prevenciója, diagnózisa és kezelése terén egyaránt, és tagjai részére hozzáférést biztosítson a legújabb 
klinikai ismeretekhez. Minden AAAAI kongresszus igazi szakmai feltöltődést jelent a résztvevőknek, és rengeteg 
új információhoz juthatnak mindazok, akik a kongresszus online felületén előre megtervezett programjuk sze-
rint járják be az előadótermeket, de azok is, akik rögtönözve találják ki aznapi programjukat, mert akadnak igazi 
gyöngyszemek. Az American Academy of Asthma, Allergy and Immunology 2021. évi kongresszusát február 26. 
és március 1. között szerették volna megrendezni San Diegóban, a koronavírus-járvány miatt azonban virtuális 
formában tartották meg. Az itt elhangzott előadásokból mutatunk be néhányat. 

A

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA
AZ AMERIKAI ALLERGOLÓGUSOK:

SAN DIEGO

TABUTÉMA: ASZTMA ÉS KANNABISZ
A marihuánát használó asztmás és allergiás betegek 
körében végzett online kérdőíves felmérésből kide-
rült, hogy a betegek több mint a fele nem szívesen be-
szélne erről a kérdésről az orvosával, de az is kiderült, 
hogy az orvosok erre nem is igazán szoktak rákérdezni. 
Az Allergy & Asthma Network 489 betege válaszolt a 
kiküldött kérdésekre, és közülük 88 (18%) számolt be 
kannabisz használatról. Csak a kannabisz használók 
37,5%-a mondta azt, hogy a kannabisz használatról 
szeretne beszélni az orvosával, 51,1%-uk azt nyilatkoz-
ta, hogy erről nem akar beszélni az orvosával, 11,4% 
pedig bizonytalan volt. A válaszadók 40,9%-a mondta 
azt, hogy az orvosa érdeklődött a kannabisz haszná-
latról, míg 51,1%-uk azt mondta, hogy az orvosa soha 
nem hozta elő ezt a témát.
Jelenleg nagyon kevés kutatás zajlik az asztmás és al-
lergiás betegek kannabisz használata témakörében −
mondta Joanna S. Zeiger, a Canna Research Foundation 
(Boulder, Colorado) munkatársa, az elődás egyik társ-
szerzője. Ez az a betegcsoport, akiknél a cigaretta vagy 
vaping formájában bevitt kannabisz mellékhatások 

széles spektrumát válthatja ki. Felerősítheti a köhögé-
ses és a nehézlégzéses tüneteket, növelheti a gyógy-
szerigényt és gyakoribbá teheti az exacerbációkat.
Zeiger és munkatársai 2020 májusa és szeptembere kö-
zött a közösségi médián keresztül 489 résztvevőt von-
tak be a vizsgálatba. Ennek során kérdéseket tettek fel 
a kannabisz használat típusára (orvosi, rekreációs vagy 
mindkettő), a használt anyagra (tetrahidrocannabinol 
[THC], cannabidiol [CBD] vagy mindkettő), a beviteli 
módra (kapszula, étel, olaj, tinktúra, füst, spray, helyi 
vagy vaping) és a szubjektív hatásokra. A válaszadók 
többsége THC-t és CBD-t egyaránt használt, és do-
hányzás, az étel és a vaping volt a leggyakoribb bevi-
teli mód. A vizsgálat ideje alatt is kannabiszt haszná-
ló 88 válaszadónak 60,2%-a 50 évesnél fiatalabb volt, 
72,4%-uk volt nő és 71,6%-uk volt fehérbőrű. Többsé-
gük (54,5%) legalább 3 éven át használt kannabiszt, 
60,2%-uk ritkábban mint napi 1 alkalommal használta, 
68,2%-uk fájdalom csillapítására használta.
A válaszadók közül 51-nek (58,0%) volt a vizsgálat ide-
jén is asztmája, és 39,2%-uknak volt nem kontrollált 
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A vizsgálat eredményeit kommentálva Gordon L. Suss-
man, a University of Toronto belgyógyász-allergológus 
professzora azt mondta, hogy a felmérés nagyon gondo-
san összeállított kérdőívvel történt és nagyon valószínű, 
hogy az eredménye jól tükrözi a kannabisszal kapcsola-
tos magatartást az Egyesült Államokban és azokban az 
országokban is, ahol a kannabiszt még nem legalizálták 
széles körben. „Az IgE közvetítette kannabisz allergia va-
lódi probléma és gyakoribb, mint eddig hittük, éppen 
ezért az anamnézis felvételekor gondolni kell rá és rutin-
szerűen rá kell kérdezni” − tette még hozzá.
A vizsgálat egyik hiányossága az, hogy nem tudjuk, 
hányan nem válaszoltak a kérdőív kérdéseire, ugyanis 
akik válaszoltak, azoknak a hozzáállása valószínűleg 
pozitívabb a kannabisz használatához, mint azoknak, 
akik nem válaszoltak.
Sussman hangsúlyozta, hogy még azokban az államok-
ban is nehéz rávenni az embereket arra, hogy beszá-
moljanak a kannabisz használatukról, ahol a szert már 
legalizálták. A Zeiger és munkatársai által végzett kér-
dőíves felmérés az első lépés lehet ahhoz, hogy friss 
adatokat nyerjünk a kannabisz használatáról, és ezek 
alapján állítsunk össze ajánlásokat. A következő lépés 
egy nemzetközi felmérés lesz, amiből majd megismer-
hetjük az egyes országok közti különbségeket.

Zeiger JS, et al. Cannabis attitudes and patterns of use among mem-
bers of the Allergy & Asthma Network (AAN). J Allergy Clin Immunol 
2021; 147(2): AB239

asztmája. A nem kontrollált asztmások fele számolt 
be kannabisz használatáról, és 25%-uk arról, hogy a 
kannabisz használata köhögést vált ki nála. A válasz-
adók 47,7%-a használt THC-t és CBD-t egyaránt; 33%-
uk csak THC-t, míg 19,3%-uk csak CBD-t használt.
A kannabisz használatának leggyakoribb pozitív hatása 
az volt, hogy megszüntette az alvászavart (66 fő), nyug-
tató hatása volt (60 fő), csillapította a fájdalmat (60 fő) 
vagy csökkentette a szorongást (59 fő). A pozitív hatás-
ról beszámolók közül többen THC-t és CBD-t is használ-
tak. Például azok közül, akik nyugtató céllal használtak 
kannabiszt, 46,7% használta mindkét hatóanyagot, 
36,7% csak THC-t, 16,7% csak CBD-t használt. Az al-
vászavar miatt kannabiszt használók 51,5%-a THC-t és 
CBD-t egyaránt használt. A mellékhatások tekintetében 
nem volt szignifikáns különbség a THC és a CBD között. 
A kannabiszt dohányzás formájában bejuttatók 31,9%-
a és a nem dohányzásos módon bejuttatók 4,9%-a 
számolt be köhögésről (P<0,001). Senkinél nem fordult 
elő anafilaxia, holott azok közül, akik nem használtak 
kannabiszt, 2,5% számolt be kannabisz allergiáról.
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ARCMASZK ÉS OxIGÉNSZATURÁCIÓ
Egy nemrég végzett vizsgálat szerint a koronavírus-fertőzés terjedésének 
meggátlása céljából viselt arcmaszk nem csökkenti az oxigénszaturációt. A 
University of Michigan asztma és allergia klinikájának több mint 200 vizs-
gált betege közül senkinél sem csökkent az oxigénszaturáció, függetlenül 
attól, hogy milyen gyártmányú maszk, mennyi időn keresztül volt rajtuk. „A 
maszkviselés még asztmás betegeknél sem befolyásolta az oxigénszintet” 
− hangsúlyozta Marisa Hodges, az egyik társszerző. „Több asztmás beteg is 
felhívta a klinikánkat azzal a kéréssel, hogy kaphasson felmentést a maszk-
viselés alól, mert attól fél, hogy a maszk miatt csökkenni fog az oxigén-
bevitele” − mondta Malika Gupta, a vizsgálat vezetője. „Mindenkinek azt 
mondtuk, hogy a maszkviselés biztonságos, de sehol nem találtunk erre 
vonatkozó evidenciát. Azért terveztük meg ezt a vizsgálatot, hogy minden 
asztmás beteget megnyugtassunk a maszkviselés biztonságos voltáról” − 
tette még hozzá Gupta.
A 2020 szeptemberében és októberében végzett vizsgálatban a University 
of Michigan asztma és allergia klinikáján megjelent 223 felnőtt és gyermek 
vett részt. A betegektől kérdőív formájában megkérdezték, hogy diag-
nosztizáltak-e náluk asztmát, ha igen, akkor az mennyire kontrollált, milyen 
típusú maszkot viselnek, és a kérdőív kitöltésekor milyen hosszú ideje vi-
selik azt. Ezt követően pulzoximéterrel nyugalmi állapotban mindenkinél 
oxigénszaturációt (SpO2) mértek.
A résztvevők 40%-a volt férfi, 46%-uknál diagnosztizáltak korábban aszt-
mát, 27%-uk volt 19 éves vagy annál fiatalabb. A résztvevők teljes körében 
az átlagos SpO2 98% (93%−100%) volt, az asztmás és a nem asztmás részt-
vevőknél egyaránt. A különböző maszktípusoknál (textil, sebészi és N95 
maszk) külön megvizsgálták az SpO2 értékét. Textilmaszk (119 beteg) ese-
tén az átlagos SpO2 98% volt, sebészi maszk (83 beteg) esetén ugyancsak 
98%, az N95 maszk (3 beteg) esetén pedig 99%.
Hasonló eredményeket kaptak a maszkviselés időtartamának vizsgálatakor 
is. Egyórás vagy annál rövidebb ideig tartó maszkviselés esetén az átlagos 
SpO2 98% volt, míg annál hosszabb ideje tartó maszkviselés után mérve 
99%. A betegek által jól kontrolláltnak tartott és a nem kontrolláltnak tartott 
asztma esetén nem volt szignifikáns különbség az átlagos SpO2 értékben 
(98% vs. 96,5%).
„Egyetlen betegnél sem láttunk semmilyen változást az oxigénszaturációban, 
függetlenül attól, hogy asztmás volt-e vagy sem, hogy jól kontrollált volt-e 
vagy sem, és mindezt nem befolyásolta sem a maszk anyaga, sem a maszk-
viselés időtartama. Adataink megerősítik azt, hogy a maszkviselés, legyen 
szó textil, sebészi vagy N95 maszkról, teljesen biztonságos” − foglalta össze 
Gupta a vizsgálat eredményeit. „A mindenki által viselt maszk alapvetően 
fontos ahhoz, hogy közösen meggátoljuk a vírus terjedését, és a szerzők 
bíznak abban, hogy a most közzétett adatok minden kételkedőt és az 
oxigénszaturációja miatt aggódót megnyugtatnak a maszkviselés bizton-
ságosságát illetően” − zárta Gupta az összefoglalóját.

Freigeh G, et al. Wear a mask! Masks don’t affect oxygen saturation in patients with 
asthma. J Allergy Clin Immunol 2021; 147(2): AB240

AZ ASZTMA-COPD OVERLAP 
FOGLALKOZÁSI TÉNYEZŐI
Az asztma-COPD overlap kifejlődését és rosz-
szabbodását a városi, a vidéki és a munkahe-
lyi levegőszennyezés egyaránt befolyásolja 
− mondta Jill A. Poole, a University of Nebras-
ka Medical Center (Omaha) allergológiai és 
immunológiai részlegének igazgatója. A Glo-
bal Initiative for Asthma (GINA) először 2015-
ben írta le asztma-COPD overlap szindróma 
néven azt a tünetegyüttest, amiben a tartós 
légúti áramláskorlátozottsághoz asztmára 
jellemző és COPD-re jellemző tünetek egy-
aránt fellelhetőek. 2017-ben egy ATS/NHLBI 
workshop rámutatott a kórképpel kapcso-
latos hiányos ismereteinkre, és kijelentette, 
hogy itt nem egyetlen, jól elkülöníthető be-
tegségről van szó. „Itt nem egyetlen beteg-
ségről van szó, sokkal inkább egy heterogén 
tünetegyüttesről, és a klinikai gyakorlatban 
látott betegeket ennek megfelelően kell le-
írni” − hangsúlyozta Poole. Sem az asztma, 
sem a COPD definíciója nem zárja ki a másik 
betegség egyidejű fennállásának a lehetősé-
gét, mivel mindegyik betegségnek van több 
olyan tünete, ami a másik betegség esetén is 
előfordulhat úgy, hogy közben a háttérben 
zajló kórmechanizmus teljesen más. Jó pél-
da erre az olyan allergiás asztmás beteg, aki 
dohányzik, és nem teljesen reverzibilis légúti 
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obstrukció alakul ki nála, vagy az a COPD-s beteg, akinél 
reverzibilis légúti obstrukció mellett 2-es típusú gyul-
ladás zajlik, és a perifériás vérében vagy a köpetében 
eozinofil sejtek mutathatók ki.
A városi, a vidéki vagy a munkahelyi környezet hatással 
van a betegre, és befolyásolja a kórkép kialakulását. A 
városi és a vidéki környezeti faktorok nem zárják ki köl-
csönösen egymást, akár egyszerre is jelen lehetnek, és 
vannak olyan foglalkozáshoz köthető expozíciók, amik 
városban és vidéken is jelen vannak, és hozzájárulhat-
nak az asztma-COPD overlap kialakulásához.
Poole és munkatársai több mint 6000 kanadai asztmás 
beteget vontak be egy vizsgálatba, akik közül 630-nál 
(10,4%) igazolódott asztma-COPD overlap, és kiderült, 
hogy a nagyobb levegőszennyezés növeli az asztma-
COPD overlap kialakulásának kockázatát (OR 2,78; 95% 
CI 1,62-4,78). A betegekre asztmás állapotromlások mi-
atti sürgősségi ellátások és a mortalitás növekedése volt 
jellemző. Egy másik kanadai vizsgálat során, egy orszá-
gos emlőrákszűrés résztvevői között 4051 asztmás nőt 
találtak, akik közül 1705-nél COPD-t is diagnosztizáltak. 
Itt a levegőszennyezés nem növelte az asztma-COPD 
overlap kockázatát, de a testtömeg-index, az iskolázott-
ság, a vidéki lakóhely és a dohányzás hatással volt rá. 
A vidéken élő mezőgazdasági dolgozók körében már 
korábban is gyakran leírtak olyan asztmaszerű tünet-
együttest, ami mellett volt bizonyos mértékű reverzi-
bilis légúti áramláskorlátozottság, ami dohányzás hatá-
sára romlott, és asztma-COPD overlapnek tekinthető. 
Ezeknél a mezőgazdasági dolgozóknál munka közben 
jelentkező asztma exacerbációk is előfordultak. Azt is  

megfigyelték, hogy az állattenyésztőknél gyakrabban 
alakul ki krónikus bronchitis és/vagy COPD, mint a nö-
vénytermesztőknél.
Az említett mezőgazdasági expozíciókon kívül is szá-
mos más tényező válthat ki asztmás állapotromlást, köz-
tük nagy molekulasúlyú antigének (pl. liszt, állati szőr, 
latex, psyllium, rákok), a kis molekulasúlyú antigének 
(izocianátok, fapor, antibiotikumok, ragasztók, epoxi-
gyanták, kolofónium, ipari festékek). Az élelmiszer fel-
dolgozás során a fő allergénforrások közé tartoznak a 
nyers és a feldolgozott állati és növényi termékek, az 
ételadalék-anyagok és a tartósítószerek, a mikrobák és 
a rovarok okozta kontaminációk, a belélegzett szálló-
porok és aeroszolok, melyek mind képesek IgE közvetí-
tésével vagy anélkül reakciót kiváltani.
„Végeztek ugyan néhány vizsgálatot a foglalkozási 
asztma és  asztma-COPD overlap prevalenciájának fel-
mérésére, de itt azért még bőven akad vizsgálnivaló” 
− mondta Jill A. Poole. Egy 23 137 beteg részvételével 
zajlott felmérésben azt találták, hogy a foglalkozási 
asztmával diagnosztizáltak 52,9%-ának COPD-je is volt, 
míg  a foglalkozási tényezővel nem összefüggő asztmá-
soknak csak 25,6%-ánál lehetett COPD-t is kimutatni.
Az asztma-COPD overlap megelőzése érdekében fon-
tos lenne a dohányzásról való leszokás, a beltéri fűtő-
anyagfelhasználás csökkentése, orvosi szűrőprogra-
mok (pl. munkahelyi kérdőívek) tervezése és kifejlesz-
tése, a légúti expozíció folyamatos monitorozása és 
meghatározott egészségügyi határérték alatt tartása.
Bár az asztma-COPD overlap betegségnek jelenleg 
nincs specifikus kezelése, mégis fontos, hogy igye-
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kezzünk pontosan fenotipizálni a betegeket, meg-
határozva az eozinofil és neutrofil sejtszámot, illetve 
az allergiára utaló tüneteket. Az olyan asztma-COPD 
overlap betegeket, akiknél jellemzőbbek az asztmás 
tünetek, kezeljük úgy, mintha tisztán asztmások len-
nének, de a kezelésüket szükség szerint egészítsük ki 
hosszú hatású béta2-agonistával (LABA) vagy hosszú 
hatású muszkarinerg antagonistával (LAMA). Fontos, 

ÍGÉRETES ÚJ HATÓANYAG MACSKAALLERGIÁSOKNAK
Jó hír a több millió macskaallergiás betegnek, hogy egy randomizált, placebo-kontrollált fázis-2 vizsgálatban egy új hatóanyag egyetlen 
dózisa gyorsan és tartósan csökkentette a macskaallergén által kiváltott bronchokonstrikciót a macskaallergiás, enyhe asztmás bete-
geknél. „Az egyelőre még csak kóddal jelölt REGN1908-1909 hatóanyag a fő macskaallergén, a Fel d 1 elleni antitesteket tartalmaz, és 
gyorsan és tartósan képes csökkenteni a macskaallergiásoknál fellépő akut bronchokonstrikciót” − mondta Frederic J. de Blay, a Stras-
bourg University Hospital munkatársa, a vizsgálat vezetője. A vizsgálatot környezeti expozíciós kamrában végezték, és egyértelműen 
demonstrálták, hogy ezek az antitestek a kezelés megkezdésétől számított 8 napon belül csökkentik a macskaallergén által kiváltott 
asztmás reakciót, és ez a hatás 3 három hónapon keresztül fennmarad. „Még soha nem láttam ilyen látványos hatást. Kezdetben szkepti-
kus voltam, mert nem akartam elhinni, hogy egyetlen injekció beadásával 8 nap alatt ilyen eredményt lehet elérni”− tette hozzá de Blay. 
A munkacsoport nagy gondossággal választotta ki a macskaallergiás betegeket az expozíciós kamrában végzett előszűréssel, amikor 2 
órán át voltak kitéve macskaallergénnek, és figyelték a kialakuló tüneteiket. Azokat választották be a vizsgálatba, akiknél korai asztmás 
reakció lépett fel a FEV1 legalább 20%-os csökkenésével. A résztvevőket ezután véletlenszerűen két csoportba sorolták, az egyik cso-
port egy adagban 600 mg REGN1908-1909 hatóanyagot kapott szubkután injekció formájában (n=29), a másik csoport pedig placebót 
(n=27), majd mindkét csoport betegeit macskaallergén-expozíciónak tették ki az expozíciós kamrában. Az expozíciós kamrát erre a célra 
tervezték, 60 m2 alapterületű, 150 légköbméteres és 20 beteg kényelmes befogadására alkalmas. Kontrollált és standardizált módon 
porlasztható a légterébe a vizsgálni kívánt allergén előre meghatározott mennyiségben és részecskeméretben. A REGN1908-1909 haté-
konyságának vizsgálata során mindkét csoportban mérték a FEV1 értékeit a vizsgálat előtt, majd a 8., a 29., az 57. és a 85. napon. A mé-
rések az expozíció alatt minden 10. percben történtek, összesen 4 órán keresztül. Azt találták, hogy annak a valószínűsége, hogy valaki 
asztmás tünetek jelentkezése nélkül maradjon benn az expozíciós kamrában, lényegesen megnőtt abban a csoportban, akik REGN1908-
1909 kezelést kaptak. A placebóval kezeltekkel összehasonlítva, a REGN1908-1909 szignifikánsan megnövelte a korai asztmás reakció 
jelentkezéséig eltelt átlagos időt, a kiindulási 51 percről több mint 4 órára, ami a kezelés 8. napján (hazard ratio [HR] 0,36; P < 0,0083), 
29. napján (HR 0,24; P < 0,0001), 57. napján (HR 0,45; P = 0,0222) és 85. napján (HR 0,27; P = 0,0003) is fennmaradt. A FEV1 görbe alatti 
területe a 8. napon REGN1908-1909 kezelés esetén ugyancsak szignifikánsan nagyobb volt (15,2% vs. 1,6%; P < 0,001). A REGN1908-1909 
egyetlen adagja már 1 hét alatt csökkentette a macskaallergénre adott bőrteszt reaktivitást, ami 4 hónapon keresztül csökkent mértékű 
maradt. REGN1908-1909 kezelés esetén a betegek háromszor nagyobb dózisban tudták tolerálni a macskaallergént, mint a placebóval 
kezeltek (P = 0,003). „Kezdetben 40 nanogramm macskaallergént adtunk, majd 8 nap elteltével a betegek tovább tudtak bennmaradni a 
kamrában, és több allergént tudtak belélegezni, majdnem a háromszorosát annak, amennyivel kezdtek. A 40 nanogramm nagyon közel 
van a természetesen is megtörténő expozíció allergén adagjához” − mondta de Blay. A Regeneron jelenleg tervezi egy fázis-3 vizsgálat 
elindítását. A mostani konferencián bemutatott vizsgálat jól tervezett volt, és igazolta, hogy a kezelés hatására 4 hónapon keresztül ki-
sebb mértékben esik a FEV1 a macskaallergén-provokáció során, és csökken bőrteszt során észlelt válaszreakció is. Ezek nagyon ígéretes 
eredmények, és azt vetítik előre, hogy a REGN1908-1909 egy új kezelési módszer lehet macska-indukálta asztma esetén, amikor gyakran 
a macska-szenzitizáció az egyetlen kiváltó ok. Ez fontos hír, mert csak az Egyesült Államokban a népesség egyharmada tart macskát. 
Ebben a vizsgálatban a tudományos ismereteinket a macskaallergénnel szembeni célzott antitest-kezelés kifejlesztésére használtuk fel, 
és igazoltuk, hogy ez a kezelési mód már egyetlen dózis beadása után is lényegesen javítja a beteg állapotát. A módszer azonban más 
környezeti allergének, sőt, bármilyen jól definiálható allergén (pl. étel vagy gyógyszer) által kiváltott betegség kezelésére is használható, 
és forradalmasíthatja a terápiát. 

De Blay F, et al. A single-dose of REGN1908-1909 reduced bronchoconstriction in cat-allergic subjects with mild asthma for up to 3 months following a 
controlled cat allergen challenge: A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Allergy Clin Immunol 2021; 147(2): AB158

hogy ezeknél a betegeknél a LABA és/vagy LAMA mel-
lé mindig adjunk inhalációs kortikoszteroidot is, de tel-
jességgel kerüljük az orális kortikoszteroidok adását. A 
betegeket 2-3 havonta kontrolláljuk, és szükség szerint 
módosítsuk a kezelést.

Asthma-COPD overlap linked to occupational pollutants - Medscape 
- 2021. március 9.

Dr. Rónai Zoltán
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okszor a szakemberek sem értenek egyet 
abban, hogy szükséges-e mérni az antitest-
szinteket egyénileg, magánúton és ebből is 
látszik az, hogy mennyire sok tényezője van 

a válasznak. Az én meglátásom szerint, ez bizony adat. 
Az adatokat pedig szeretem, hiszen mondanak vala-
mit, viszont azt is gondolom, hogy ezt mindenki maga 
dönti el, kíváncsi-e rá, szán-e rá pénzt. Amikor valaki 
azt mondja, hogy ne méressen senki, akkor egy Üveg-
tigris idézet jut eszembe a helyzetről, amit amúgy csa-
ládi szállóigeként tartunk számon több más idézettel 
együtt: „Van hátul egy WC, de azt nem használhatják”. 

SEJTES ÉS HUMORÁLIS IMMUNVÁLASZ

Az immunrendszerünk több lábon áll, bizonyos lábak 
pedig még tovább ágaznak, ráadásul egymással is ösz-
sze vannak kötve. Nem egyetlen körülhatárolt dolog-
ról beszélünk immunrendszer alatt, a test több úton 
biztosítja a saját védelmét. Amiről manapság sokat 
hallani, az a sejtes és az antitestes (vagy sokkal menőbb 
nevén humorális) válasz. Ez a kettő a szerzett immun-
rendszer része, ami az oltások tekintetében fontos, 
ezért is beszélnek róluk annyit. Úgy kell ezt elképzelni, 
mint egy Y kereszteződést több átkötő utcával, tehát 
hatnak egymásra is és egyensúlyban teszik mindezt.

A szerzett immunrendszerünk ipszilonjának egyik 
ága tehát az, amit sejtes immunválaszként szokás em-

legetni, itt olyan T-sejtek keletkeznek, amelyek speciá-
lisan a SARS-CoV-2-vel megfertőzött sejtjeinket képe-
sek felismerni és elpusztítani. 

A másik út a humorális, különböző típusú T- és 
B-sejtek közreműködésével, többféle aktiváción, köl-
csönhatáson, érési folyamaton át, aminek a végén 
keletkeznek az antitestjeink, vagyis az ellenanyaga-
ink (más szóval immunglobulinjaink). Azért hívjuk ezt 
humorálisnak, annak ellenére, hogy ebben is bőven 
szerepelnek sejtek, mert itt a végtermék egy moleku-
la, az ellenanyag, mely a vérplazmában oldott, és arra 
hivatott, hogy az adott kórokozót −  bizonyos felüle-
ti molekuláinak (antigén) egyes részleteihez (epitóp) 
való kötődésén át − gátolja. A humor latin eredetű szó, 
jelentése − a Bödőcs-Kőhalmi vonalon kívül − még: 
életnedv, testnedv.

Az antitestjeinket több típusba sorolhatjuk, az pe-
dig, hogy milyen képződik, függ a kórokozótól, a fertő-
zöttség aktuális szakaszától, és még attól is, hogy elő-
ször találkozik-e a kórokozóval a szervezet vagy sem. 
A neutralizációs képesség pedig függ még attól is, 
hogy a kórokozó mely antigénjének, mely epitópjára 
speciális az adott antitestünk, oda milyen affinitással, 
erősséggel, pontossággal kötődik.

Ha a korábban oltás vagy fertőzés által megszer-
zett antitestjeinknek valami miatt nem sikerül telje-
sen egy vírus kiiktatása − mert például nem tudott jól 
csatlakozni az antitest, mondjuk mutáció(k) miatt − és 

MIRE JÓ AZ ANTITEST TITER MÉRÉSE?
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)

S



| AMEGA32 2021. JÚNIUS

GONDOLAtOk EGY BIOLÓGUStÓL

a vírus mégis bejut a sejtjeinkbe, akkor még ott lehet 
második védelmi vonalnak (is) a sejtes válasz, ami ek-
kor még a fertőzött sejtet ki tudja takarítani a testünk-
ből. Szóval, amit jelenleg rutinszerűen mérni lehet az 
az antitestválasz. 

MIT MÉRÜNK? − IMMUNGLOBULINOK

Az immunglobulinok részei a szervezetünk védelmi 
rendszerének. Nagyon szemléletes példa hangzott el 
egy előadáson: az immunglobulinokat úgy kell elkép-
zelni, mint speciális puskagolyókat. Olyanok, mintha 
egy rendőrrel szemben állna egy tömegnyi ember, köz-
tük becsületes polgárokkal és bűnözőkkel, és a rendőr-
nek az a feladata, hogy a fegyverébe betöltse a „tolvaj-
golyót”, és amikor belelő a tömegbe, ez a golyó csak a 
tolvajokat szedné le, a többieket békén hagyná. Aztán 
lehet még neki gyilkosokra speciális tölténye is, és így 
tovább. Ez persze nem ilyen egyszerű, mert ebben a 
példában eltekintettünk többek között a jellemző ré-
szek felismerésétől, a mutációktól és olyan apró rész-
letektől, hogy a valóságban egy rendőrnek nem célja 
halomra lőni a bűnözőket, de körülbelül ilyen „okos” 
lövedékekként képzelhetőek el ezek a molekulák. 

Immunoglobulin M (IgM) típusú antitesteket termel 
először a szervezetünk, amikor találkozik az antigén-
nel, tehát már a fertőzés aktív szakaszában elkezdődik 
a termelése. A mérete nagy, általában öt (néha hat) 
kapcsolódik össze, a vérereket nem igazán képes el-
hagyni. Rövid életűek, bizonyos idő elteltével eltűn-
nek a vérből. 

Immunoglobulin G (IgG) típusú antitest néhány hét-
tel az idegen antigén megjelenése után kezd terme-
lődni, miközben az IgM mennyisége csökkenésnek 
indul. Ez a hosszabb életű antitestünk, ami hónapokig 
(akár évekig is) a vérben maradhat, az időtartam a kór-
okozótól, az egyéntől és az antigéntől is függ. Ez már 
a vérereken kívül is megtalálható, illetve a placentán is 
át tud jutni a növekvő utódhoz, így az anya védelmet 
képes biztosítani újszülöttje első hónapjaiban a kör-
nyezetében lévő különféle patogének ellen.

Immunoglobulin A (IgA) típusú antitest a vérünk im-
munglobulinjainak kb 15%-a, de megjelenik a nyálban, 
a légutak és a tápcsatorna felületét borító nyálkahár-
tyákon is. Kiválasztódhat az anyatejbe. Nagy szerepe 
van a nyálkahártyákkal borított felületek védelmében.

Mi ellen termelődhetnek immunglobulinok?
A különböző izotípusú immunglobulinok a vírusok kü-
lönböző részleteire specifikusak, és az is számít, hogy 
van-e neutralizációs képességük vagy nincs. SARS-
CoV-2 fertőzés esetén termelődhet ellenanyag a tüske-
fehérje (S) és a nukleokapszid fehérje (N) ellen is, leg-
alábbis ez a kettő, amit gyakran hallunk és érteni aka-
runk. A valóság az, hogy emellett még több potenciális 
célpontot vizsgálnak. Tehát ezek az idegen fehérjék az 
antigének, amikre lövünk, de ezeken ráadásul van még 
több kis részlet is, amire lehet antitestünk.

Tehát nem mindegy, hogy mit mérünk… 
A fertőzésen való átesés igazolására láttam már 

olyan laboratóriumi antitest teszteredményt, ami anti-S 
mellett anti-N-t is mért, sőt olyat is, ami csak anti-N-t. 
Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy oltás milyen 
antitestválaszt váltott ki, akkor az utóbbi a legtöbb 
esetben nem lesz megfelelő, hiszen a legtöbb oltás az 
S-fehérje ellen fog antitestet termeltetni bennünk. Bizo-
nyos tesztek IgA-t is mérnek, az oltás által kiváltott an-
titestválaszra ez sem a legalkalmasabb. 

Szóval a kérdés az, hogy mi a célunk. A fertőzésen 
való átesettségünkre vagy az oltás által kiváltott anti-
testválaszra vagyunk-e kíváncsiak, mert fontos, hogy 
ennek megfelelően válasszunk teszttípust, de leg-
alábbis időpontfoglaláskor mindenképpen mondjuk 
el a telefonban, hogy mit várunk a teszttől. 

MIKOR MÉRJÜNK?

Ha mindenképpen szeretnénk ilyen tesztet csináltatni, 
és a végeredményre (és nem az ellenanyagszint idő-
beli változására) vagyunk kíváncsiak, akkor várjunk 
a második oltás után még minimum 2 hetet. Ez oltá-
sonként eltérő lehet, van ahol 4-6-8 hetet is érdemes 
várni, mert a humorális válasz sebessége oltásonként 
eltérő lehet. Figyeljünk arra, milyen típusú védőoltás 
után szeretnénk méretni, és ez mikor ajánlott.

HOGYAN MÉRJÜNK?

Egyelőre két nagy csoportja van az elérhető tesztek-
nek: az egyik, a vércseppes antitest gyorstesztek a 
gyógyszertárakban vásárolhatók meg, a másikat pe-
dig − vérvétel után − civilek számára magánlaborató-
riumokban lehet elvégeztetni szakemberek által.
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Jelenleg az otthon elvégezhető gyorstesztek há-
rom csíkosak (két tesztcsík IgM és IgG, illetve egy 
kontrollcsík, ami a teszt megfelelő működését jelzi) és 
igen-nem választ adnak: van antitest, vagy nincs anti-
test. Jobb lenne szerintem, ha jelenleg nem ezt hasz-
nálnánk védőoltás után, mert ha nem mutat semmit, 
az nem mond annyira sokat (főleg az olcsóbb fajták 
esetén). Fontos, hogy a gyorsteszt negatív eredmé-
nyéből senki ne vonjon le védetlenségi következte-
tést. Fejlesztés alatt állnak olyan gyorstesztek is, me-
lyek már mennyiséget is (sok vagy kevés) képesek de-
tektálni, de ezek még nem terjedtek el széles körben. 

Sokkal pontosabb és jobban validált módszer a labo-
ratóriumi teszt, ami már mennyiséget is mér és érzéke-
nyebb is, valójában ezt hívjuk „antitest titer” mérésnek. 

EREDMÉNYEK HELYES ÉS HELYTELEN ÉRTELMEZÉSE

Mi az, amit már tudunk?
 y A SARS-CoV-2 ellenes antitestekkel rendelkezők kö-
rében csökkent az újrafertőződés esélye1,2.
 y A vizsgálatok alapján az oltások csökkentették a meg-
betegedések előfordulását3,4. 
 y Az egyes járványhullámok alatt készült vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a mérhető antitestszint korrelál a 
megbetegedés előfordulásának csökkenésével1,5. 
 y Az antitesteket tartalmazó vérplazmaminták neut-
ralizálni voltak képesek a vírust laboratóriumi körül-
mények között6,7.

Mi az, amit még nem tudunk?
 y Mekkora az a minimális antitestszint, ami már védel-
met nyújt?
 y Milyen összefüggés van a „védettség” és az antitest-
szint között? 
 y Milyen hosszú ideig vannak jelen az antitestek a 
szervezetben? (A megbetegedés előfordulásában 
80-90%-os csökkenést írtak le minimum 6 hónapon 
át az antitest pozitív személyeknél8-10.) 
 y Mennyire lesznek működőképesek a jelen fertőzé-
sen való átesettséggel vagy az oltás által megszer-
zett antitestjeink a vírus jövőbeli mutációi során lét-
rejövő variánsok ellen? 

Tehát nem tudjuk levonni azt a következtetést, hogy 
ha sok az antitestem, akkor biztosan védett vagyok, ha 
kevés, akkor biztosan nem. Egy oltás után megfelelő 
időben, megfelelő antitestre készült teszt eredményé-

ből csupán annyi következtetést lehet levonni, hogy 
például „anti-S antitestből 4 ezer AU/ml van a szer-
vezetemben” vagy például „az AstraZeneca oltás an-
titest választ is kiváltott bennem”. (Persze csak akkor, 
ha korábban nem estem át a fertőzésen, mert ha igen, 
akkor még ez is beleszólhat.) Tehát, ha van is össze-
függés az antitestszint és a védettség mértéke között, 
annak mértéke egyelőre nem ismert számszerűen.

ÖSSZEHASONLÍTHATÓAK-E AZ EREDMÉNYEK?

Nagyon fontos, hogy a különböző módszerekkel vég-
zett tesztek eredményei nem hasonlíthatóak össze. Ha 
pedig ugyanabban a laborban ugyanazzal a módszer-
rel készült tesztekről van szó, akkor meg az előbbi be-
kezdésben írtak miatt nem. Még egyszer: mivel még 
nem ismerjük a korrelációt az antitestszint és a védett-
ség mértéke között, ezért nem jelenthető ki, hogy az 
egyik szomszéd védettebb 10 ezer AU/ml antitesttel, 
mint a másik szomszéd ezerrel, az meg végképp nem, 
hogy 10-szer annyira. 

TÁRSADALMI SZEMPONTOK

Lehet, hogy egy kicsit durván hangzik, de ha távolról − 
az egész társadalmat figyelembe véve − nézzük, akkor 
pont nem mond semmit, hogy valakinek van-e anti-
testválasza valamelyik oltásra vagy nincs. Nem mond 
semmit, mert
 – ha az emberek 80%-ának van antitestválasza és 
20%-ának nincs, az már hasznos a járvány lassulása 
szempontjából;
 – egyik oltás sem 100%-os, tehát mindegyiknél elő-
fordulhat az, hogy lesz olyan ember, akinek nem 
lesz antitestválasza;
 – ez az oltott páciens aktuális állapotától is függ, 
nem kizárólag az oltóanyagtól.
Tehát pusztán az az adat, hogy valakinek nem ala-

kult ki antitestválasza egy oltásra, nem von le az oltás 
társadalmi hasznosságából. Ha az emberek nagyob-
bik része kéri az oltást, akkor az, akinek erre megfelelő 
antitestválasza alakul ki, azokat is védheti, akiknek a 
testében valami miatt ez nem így történt. Az már ér-
dekesebb kérdés, hogy nagy átlagban hány százalék-
nak van antitestje, de ennek vizsgálatához sok ember 
összehasonlítható adatára lenne szükség.
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AZ EGYÉN SZEMPONTJAI

Fontos tudni, hogy a testünk több úton is biztosítja a 
védelmet, aminek csak egy része az antitestválasz, és 
− ahogy sok helyen említik − a sejtes immunitás is véd-
het. Ez igaz, viszont a sejtes immunitást még nem tud-
ják rutinszerűen mérni. Nem arról van szó, hogy egyál-
talán nem, csak arról, hogy egyelőre körülményes. 

Az egyén szempontjából kíváncsiak vagyunk mind-
arra, amit mérni tudunk, hiszen tudni akarjuk, hogy 
történt-e változás a testünkben az oltás hatására. Ez 
hasznos, jó tudni, hiszen így legalább egy részadatot 
ismerünk, ami alapján a jövőben tovább lehet indulni. 
Fontos viszont az is, hogy ne vonjunk párhuzamot a 
védettségünk és az ellenanyagszintünk között, és tud-
juk, hogy mit és mikor mérjünk. 

KÉRDÉSEK A „KÍNAI OLTÁSSAL” KAPCSOLATBAN

Nem szeretem ezt a témát, mert rengetegen vonnak 
bele politikai szempontokat a kínai oltás megítélésé-
be. Szeretném leszögezni, hogy nem érdekel a politi-
ka, nem értek hozzá, és mivel ebben a témában még 
sok a nyitott kérdés, nekem is csak gondolataim és 
kérdéseim vannak, ahogy másoknak, semmi több. 
Sem eltántorítani, sem meggyőzni nem akarok senkit 
a Sinopharm vakcinával kapcsolatban.

Az elölt oltások technológiája régen használt és 
bevált, és azt gondolom, hogy egy ilyen oltásnak is 
bőven van létjogosultsága. Vannak előnyei például a 
tárolhatóságban, és előnye lehet még az is, hogy más 
antigénekre is termelődnek antitestek, de ennek való-
di mértéke még nem bizonyított. 

Nem tetszik nekem sem, hogy a fázis-3 vizsgálatok 
eredménye − egyedüliként a Magyarországon hasz-
nált oltások közül − nem jelent meg nyilvános tudo-
mányos közlemény formájában. Hozzáteszem, hogy 
ez egyébként nem kötelező, de ezzel együtt is azt 
gondolom, hogy jelen helyzetben egy ilyen publiká-
ció sokat javítana az emberek bizalmán. 

Szintén probléma, hogy a kínaiak elmondása sze-
rint még a nem publikált vizsgálatban sem vettek 
részt 60 év felettiek, így a hatásosságról ebben a kor-
csoportban végképp nem tudni semmit. 

Túl a klinikai fázisokon, nincs tudományos publi-
kációk formájában megjelent való életbeli eredmény 
sem a kínai vakcináról.

Csoportok alakulnak a facebookon, és gyűjtik azo-
kat, akiknél nem alakult ki antitestválasz a Sinopharm 
vakcina beadása után. Az emberek csalódottak, ami 
érthető, mert vártak valamilyen hatást, és most úgy 
érzik, hogy védtelenek. Vegyük figyelembe azonban 
az előbbiekben leírtakat. Párhuzamot nem tudunk 
vonni antitestszint és a védettség között, és távolabb-
ról nézve mindez össztársadalmilag lehet hasznos.

Ugyanakkor ez egy inaktivált típusú, alumínium-
hidroxid adjuvánssal készült vakcina (az adjuvánsok az 
immunválaszt segítő segédanyagok), tehát más, mint 
a többi, és éppen ezért érdemes külön kezelni.

Az adjuváns − a legjobb tudásom szerint − a Th2-
sejteken át fejti ki a hatását, ami a bevezetőben emlí-
tett Y alakú kereszteződésben a humorális válasz felé 
billenti a folyamatokat, azaz abba az irányba, ami jel-
lemezhető az antitestek szintjével. Ennek alapján fel-
tételezhető (de nem bizonyított), hogy a sejtes válasz 
itt nem annyira lényeges, de ezt sem tudjuk, ugyanis 
a klinikai vizsgálatokban (azok közül is azokban, ami 
nyilvános…), nem szolgáltattak erre adatot11, ellen-
tétben a többi vakcinával12-14. Ilyenformán lehetséges, 
hogy ennél az oltásnál − ha nem is ismert mértékben, 
de a többitől eltérően − szorosabb összefüggés lehet 
az antitestválasz és a védettség között, és így több 
értelme lehet az antitestek mérésének. De még az is 
lehet, hogy valamiféle sejtes válasz is létezik mindezek 
ellenére, de ezt csak egy vizsgálat bizonyítaná, zárná 
ki, vagy mondaná meg, hogy milyen mértékű, mert 
jelen helyzetben ezt csak feltételezzük. 

Egyetértek azokkal a kutatókkal, akik a médiában 
korábban már hangot adtak annak, hogy szükség len-
ne a Sinopharm vakcinával oltottak standardizált vizs-
gálatára és utánkövetésére, főleg az idősebb korosz-
tályban. Az mindenképpen pozitív fejlemény, hogy 
a WHO nyilatkozott a Sinopharm vakcináról, viszont 
ők is javasolják az idősebbek utánkövetését, a rájuk 
vonatkozó adatgyűjtést, megállapítva, hogy nagyon 
kevés erre vonatkozó adat van. Ne feledjük, hogy bár-
melyik oltásnál előfordulhat, hogy valakinél nem alakul 
ki védelem, a kérdés inkább az, hogy az emberek mek-
kora százalékánál fordul ilyen elő, milyen korosztály-
ban, milyen egyéb tényezők mellett, és azt is tartsuk 
szem előtt, hogy a védettség nem egyenlő az antitest-
szinttel, még akkor sem, ha Sinopharm vakcina esetén 
esetleg szorosabb az összefüggés.
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Fontos, hogy ne essünk pánikba, ha valakinél nem 
alakult ki antitestválasz a Sinopharm vakcina beadása 
után, hanem próbáljuk meg a nagy egészet összefüg-
géseiben látni, értelmezni és gondolkodni. Igen, itt 
valóban vannak még nyitott kérdések, és én is jobban 
örülnék, ha ezekre lennének válaszok, de legalábbis 
nem rejtegetnénk a problémás kérdések létezését, ha-
nem korrekten, mindenkit felnőttként kezelve megis-
merhetnénk minden fontos részletet.  

Továbbra is azt gondolom, hogy mindegyik oltás 
jobb, mint a betegség, de a transzparencia hiányának 
fényében azt is elfogadom, ha valaki Sinopharm vakci-
nát nem szeretne, és azt is, ha valaki csak ezt szeretné 
a hagyományosabb technológia miatt.

Ez a bekezdés a saját gondolataimat, kérdéseimet 
és véleményemet tartalmazta.

FONTOS TANULSÁGOK

Ne pánikoljunk, ha nincs vagy alacsony az antitest 
titerünk, a sejtes immunitás is védhet. Az alacsony anti-
test titer nem jelenti automatikusan azt, hogy a vakcina 
nem működött. Ellenőrizhetjük, hogy helyes időben 
csináltattuk-e a tesztet, nem volt-e túl korai a mérés.

Egyelőre semmiképp ne azonosítsuk ezt az adatot a 
védettségünkkel, még kínai vakcina esetén sem, amíg 
nincs hiteles vizsgálatból származó bizonyítékunk. Ne 
adjon hamis biztonságérzetet az sem, ha magas az 
antitest titerünk. Persze ilyenkor jobb esélyekkel indu-
lunk, de nem csak ettől függ a védettség, és ettől még 
nem pattan le rólunk a kórokozó. A járványügyi sza-
bályokat antitest titer értéktől függetlenül tartsuk be.

A nyáron valószínűleg csökkennek majd a megbete-
gedési számok, de ettől függetlenül legyünk óvatosak.

1. ábra: Az immunrendszer működésének vázlatos folyamatábrája15
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Összességében hasznosnak tartom még a magán-
utas vizsgálatokat is, mert adatot jelentenek. Ha bárki 
hiányolja az antitestjeit, akkor gondoljon arra, hogy 
ugyanez az eddig kapott oltásainál is előfordulhatott, 
mégsem rohant senki antitestszintet méretni kötelező 
védőoltás után, mert megbíztunk a vakcinákban. Az 
oltások elsődleges célja az, hogy nagy tömegben egy-
mást védjük, és ha az emberek nagy részének van vá-
lasza, az járványügyileg hasznos. Ha pedig a járvány-
helyzet rendeződik, akkor az mindenkinek előnyére 
válik, függetlenül az egyéni antitestválasztól, ami ren-
geteg tényezőtől, magától az egyéntől is függ. 
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stók és Lőrincz (2020) nyomán a korona-
vírus-világjárvány okozta nyelvi válto-
zásokat vizsgáló heterogén nyelvészeti 
kutatási területekre összefoglaló néven 

virolingvisztikaként, vírusnyelvészetként uta-
lunk. A járványhoz köthető nyelvi változások-
ról többször írtunk már az Amegában, ennek 
a virolingvisztikai cikksorozatnak a folytatása a 
jelen írás is, amelyben egy, a Nyelvtudományi 
Kutatóközpont nyelvi tanácsadó szolgálatá-
hoz érkezett vírusnyelvészeti témájú kérdést 
igyekszünk megválaszolni.

A levélíró az alábbi észrevétellel fordult a 
nyelvi tanácsadó szolgálathoz: „A minap va-
laki úgy nyilatkozott a rádióban, hogy valakik 
»meg lettek vakcinálva«. Természetesen értet-
tem, mire gondolt az illető, de nagyon bántot-
ta a fülemet ez a kifejezés. Miért nem lehetett 
volna azt mondani, hogy megkapták a vakci-
nát? Vagy beoltották őket? Vagy ahogy mosta-
nában divatos mondani: oltakoztak? Helyes-e 
az, hogy meg lettek vakcinálva?”

A kérdés megválaszolása előtt leszögez-
zük, hogy igazán pontos választ – tudniillik, 
hogy a meg lettek vakcinálva forma helyénvaló, 
adekvát, illő volt-e az elhangzott konkrét dis-

kurzusban – akkor lehetne adni, ha ismernénk 
a közlés tágabb kontextusát: ki mondta (orvos 
vagy más terület szakembere, közéleti szerep-
lő stb.), milyen szituációban mondta (például 
szakember nyilatkozott egy interjúban, netán 
egy betelefonálós műsorban hangzott el egy 
laikustól stb.), milyen szándékkal.

Induljunk ki először az igekötő nélküli vakci-
nál igéből, amelynek létezik a vakcináz alakvál-
tozata is. A -z és az -l igeképzők szinonim kép-
zők, jelentésük: ’az alapszóban megnevezett 
dologgal (jelen esetben a vakcinával) végez 
valamit’. A több mint egymilliárd szövegszót 
tartalmazó mai magyar nyelvi korpusz, a Ma-
gyar nemzeti szövegtár (Oravecz–Váradi–Sass 
2014) 46 találatot ad a vakcinál, 67-et a vakci-
náz változatra. Nézzünk meg ezek közül né-
hány példát:
(1) A vakcinált emberek közül kevesebben 
lettek influenzásak (sajtónyelvi alkorpusz)
(2) […] hogy hat hónapos kortól vagy egyéves 
kortól vakcinálják a gyermekeket (beszélt 
nyelvi alkorpusz)
(3) Az így vakcinált egerek a későbbiekben 
nem reagáltak a nikotinra (sajtónyelvi alkor-
pusz, tudományos ismeretterjesztő szöveg)

„Meg lettek vakcinálva”
Dr. Ludányi Zsófia 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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A két alakváltozat közül némileg gyakrab-
ban fordul elő a -z képzős alakváltozat, a vakci-
náz, ez a különbség azonban nem számottevő. 
Ami a stílusrétegek szerinti megoszlást illeti, a 
vakcinál ige – nem meglepő módon – a leg-
gyakrabban a tudományos stílusrétegben for-
dul elő (24 találat), második leggyakrabban a 
sajtónyelvi szövegeben (18 találat). A korpusz-
adatok alapján az -l képzős változat viszont – 4 
kivétellel – a hivatalos stílusrétegben hasz-
nálatos, így feltételezhető, hogy a két variáns 
közül az -l képzős a tudományos közegben 
használt változat, a -z képzős inkább hivata-
los stílusértékű. Az Arcanum adatbázisában 
található digitalizált kiadványokon elvégzett 
keresés alapján ez az utóbbi, tehát a vakcináz 
alak tűnik régebbinek, ennek első előfordulása 
ebben az adatbázisban 1926-ra tehető (4), míg 
a vakcinál alakváltozat legkorábban 1978-ban 
adatolható (5).

(4) De hát mi a teendő addig, ameddig ez va-
lóra válhatik, ameddig látni fogjuk azt, hogy 
a vakcinázott gyermekek tényleg felnőtt ko-
rukban munkaképes, hasznot hajtó és nem 
fertőző tagjai lesznek a társadalomnak? (Fővá-
rosi Közlöny 37. évf. 17. sz.)
(5) Vakcinál (vért vesz) az állatorvos, vagyis 
exportra készíti elő a hízott bikákat (Képes Új-
ság 19. évf. 21. sz.)

Figyelemre méltó – legalábbis a köznyelv 
felől nézve – az (5) példa, melyben a vakcinál 
ige nem ’oltóanyaggal ellát’, hanem ’vért vesz’ 
jelentésben fordul elő. 

Értelmező típusú szótáraink, így például a 
Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.2) nem tar-
talmazza sem a vakcinál, sem a vakcináz alakot. 
Ez nem túl meglepő, figyelembe véve, hogy ez 
a szótár az első korpuszalapú szótár (a már em-
lített Magyar nemzeti szövegtár egyik korai, a 
2000-es évek elején még csak 150 000 szöveg-
szót tartalmazó változata alapján készült), és 
nyilvánvalóan csak egy bizonyos gyakorisági 
küszöböt elérő szavak kerültek bele. Ugyanak-

kor az Idegen szavak szótárában (Bakos 1994) 
megtalálható a vakcinál alakváltozat orv (or-
vosi) minősítéssel: ’védőoltást ad, beolt’, míg a 
vakcináz alakot nem vette fel a szótár.

Ami a megvakcinál igét illeti, a meg igekö-
tő befejezettséget (nyelvészeti szakszóval: 
perfektivitást) fejez ki: az ige használati érté-
két, „szemléletét” (szakszóval: aspektusát) vál-
toztatja meg. Míg a vakcinál szemlélete folya-
matos, befejezetlen, addig a megvakcinál arra 
utal, hogy a vakcinálás megtörtént, befejezett 
tény. A fent említett elektronikus és papíralapú 
adattárakat újból áttekintve megállapíthatjuk, 
hogy a meg igekötős változat egyikben sem 
található meg. Sőt, még ennél is meglepőbb, 
hogy még a Google sem ad rá találatot. Hason-
lóan ritka a vakcináz ige meg igekötős változa-
ta, amelyre egy találatot kapunk a Google-ban:

(6) Megvakcináz minket, megoldja! [a minisz-
terelnök]

Mindebből az a következtetés vonható le, 
hogy a megvakcinál ige meglehetősen ritká-
nak mondható. Előfordulhat, hogy az orvosi 
nyelvnek csak olyan nyelvhasználati színterein 
fordul elő, amelyről jelenleg nem állnak ren-
delkezésre adatok (gyakorlati szakmai nyelv-
használat, beszélt orvosi nyelv, szakszleng), de 
az is lehet, hogy csupán alkalmi szóalkotásról 
van szó. Szokatlansága miatt figyelhetett fel 
rá a nyelvi tanácsadó szolgálathoz forduló le-
vélíró is. Még figyelemfelkeltőbbé teszi a meg-
vakcinál igét a létige + határozói igeneves szer-
kezet (ilyen szerkezet például az el lett intézve, 
meg leszel mondva stb.). Ennek vélhetően az az 
oka, hogy az ilyen típusú szerkezeteket sokáig 
megbélyegezték, idegenszerűségnek vélték a 
nyelvművelők, és nyomokban még máig él az 
a nyelvhelyességi babona a beszélők körében, 
hogy az efféle szerkezetek „helytelenek”, ke-
rülendők. A létige + határozói igeneves szer-
kezetet akkor szoktuk használni, ha a cselekvő 
személye (jelen esetben: hogy ki adta be a vé-
dőoltást) nem lényeges, hanem azt szeretnénk 
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hangsúlyozni, hogy a cselekvés végbement. 
(A nyelv egyéb lehetőségeket is kínál ennek a 
passzív jelentésárnyalatnak a kifejezésére, de 
ennek bemutatása szétfeszítené ennek a cikk-
nek a kereteit.)

Összességében tehát azt mondhatjuk a 
rendelkezésre álló nyelvi adatok alapján, hogy 
a meg lett vakcinálva szerkezet és általában a 
megvakcinál, megvakcináz igék ritka – az is le-
het, hogy csupán alkalmilag használt – válto-
zatok. Hogy el fog-e terjedni, vagy megmarad 
alkalmi szóalkotásnak, az csak a jövőben fog 
kiderülni. 
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gyógyítás kezdetei a transzcenden-
tális világban gyökereztek, a bete-
geket az ősi civilizációkban a varázs-
ló, majd a vallások (a politeista val-

lások) kialakulása után a pap „kezelte”. A Krisz-
tus utáni időkben is az egyházzá szerveződő 
papság hivatása (kiváltsága) lett a betegekkel 
való törődés. A papság ugyanis evangéliumi 
küldetése alapján elkötelezett volt a rászorulók 
megsegítésében, s ennek fontos része az élet 
perifériájára szorultak, a szenvedők, a maga-
tehetetlen állapotban levő testi-lelki betegek 
ellátása, illetve állapotuk lehetséges javítása. 
Ilyen indíttatásból alakultak a gyógyító, illetve 
ápoló szerzetesrendek, és lett általános a ko-
lostori gyógyítás. Tudós szerzetesek és szerze-
ten kívüli papok gyógyító tevékenységük során 
jutottak olyan anatómiai, élettani, terápiás és 
biológiai felismerések birtokába, amelyekből 
egyre bőségesebb ismeretrendszer alakulha-
tott ki. Ennek a tevékenységnek az első korlá-
tozása az 1163. évi tours-i zsinaton történt, ahol 
kimondták, hogy „az egyház irtózik a vértől”, 
és megtiltották az egyházi végzettségű sze-

mélyek seborvosi tevékenységét. A tiltást a 
tridenti zsinaton (1545–1564) megerősítették, 
erősen korlátozva a papok gyógyító ténykedé-
sét (például a testnyílásokba és sebekbe való 
benyúlást). Ez is az egyik oka volt annak, hogy 
a reneszánsz kortól az orvoslás egyre jobban 
világi foglalkozásúak működéséhez kötődik, de 
az előzményekből nyilvánvaló, hogy a gyógyí-
tás elméletét és gyakorlatát, de főleg nomen-
klatúráját átszőtték a vallásos kifejezések, illet-
ve a gyógyítás nyelve sok évszádon keresztül 
a latin volt. Az egyházi keretek között művelt 
gyógyítás mellett létezett a népi orvoslás is, 
aminek nyelvezete, fogalmai gyakran a népi 
vallásossághoz kötődtek. A magyar nyelv fejlő-
dése folyamán ez a hatás erősen érezhető volt, 
sőt, a jelen korig tetten érhető. A szekularizáció 
folyamán a teológiai, vallási, hitbeli, egyházi 
gyökerekkel rendelkező vagy tartalmat hordo-
zó szakkifejezések erősen megfogyatkoztak. 

A Brencsán-szótár legutóbbi kiadásának 
több mint 38 000 címszava közül mindösz-
sze negyvennek van több-kevesebb köze az 
egyházi terminológiához, és egyúttal a orvosi 

VALLÁSOS KIFEJEZÉSEK
az orvosi nyelvben
Dr. Berta Gyula 
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

A közelmúltban találtam a világhálón Bakó Csongor István marosvásárhelyi kórházlelkész és sokolda-
lú, kiváló kutató egy olyan közleményét, aminek a terjedelmi korlátok miatt rövidítve és átdolgozva 
ugyan, de szerepelnie kell az Amega lapjain. A közlemény eredeti címe: Máig fellelhető hivatalos és 
népi vallásossághoz kötődő (szak)kifejezések az orvosi szótárban (Studia Theologica Transsylvaniensia 
2016; 19[1]: 143-170). A téma átvételéhez és a fent említett változtatáshoz a szerzőtől a hozzájárulást 
megkaptam. A közlemény tárgya kizárólag a római katolikus vallásra szorítkozik.

A
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fogalmakhoz. A megmaradt szavak azonban 
továbbra is élnek az orvosi nyelvben. Ezek be-
tegségek nevei, tünetek, gyógymódok, kárté-
kony és gyógyító növények. Meglepően alakult 
az utóbbi évtizedekben a tárgyalt, vallásos el-
nevezésű gyógynövények „karrierje”, a belőlük 
iparilag készült kozmetikumok elterjedése, és a 
reklámokkal a köztudatba való sulykolása segít 
fennmaradásukban (pl. máriatövis, benedekfű). 

Bakó Csongor István kutatása során 27 fogal-
mat mutatott be tanulmányában, amelyek teo-
lógiai–hitbeli és orvosi–népgyógyászati jelen-
téstartalma között bizonyos átfedés van. Talált 
még 13 kifejezést, amelyek külön jelentéssel 
bírnak a medicinában és a teológiában. Jelen 
feldolgozásomban ezeket összevontam, és né-
mileg kiegészítettem. 

ARTEMISIA ARTEMISIIFOLIA,  
AMBROSIA ELATIOR

Az allergológiában nagyon sokszor találko-
zunk az „ambrosia” fogalommal. Akár munka-
képtelenséget is okozó mértékű allergiás tü-
neteket kiváltó tulajdonsága miatt szinte nép-
egészségügyi jelentősége van. Bár Linné az 
Ambrosia nemzetség két faját is leírta, utóbb 
kiderült, hogy egyazon fajról van szó. A ma-
gyar szakirodalom az Ambrosia artemisiifolia 
nevet használja inkább, mert ez közelebb áll 
a magyar névhez: ürömlevelű parlagfű. (Az 
ürömlevelű jelző az artemisiifolia fordítása, 
merthogy Artemisia = üröm). 

Magyarországon a létező (350-re tehető) 
gyomnövény flóra között a legelterjedtebbek 
közé tartozik. Irtását sokan ellenzik, azzal érvel-
ve, hogy a parlagfű bizonyára hasznos, hiszen 
a nevében ott az „ambrózia”, mely a görög 
mitológiából az istenek eledeleként ismert. A 
vélekedés etimológiailag duplán is cáfolható. 
Egyrészt a görög mítoszok nem pontosítják az 
ambrózia és a nektár mibenlétét, csak annyit 
említenek, hogy ezeket eszik és isszák az iste-
nek. De még ennél is fontosabb az az érv, hogy 
ez a növény nem volt ismert az antik görög vi-
lágban, lévén újvilági származású. 

Sokkal valószínűbb a másik elmélet, mi-
szerint a fajok latin nevének megalkotásakor 
a vallásos Linné szentek, szentéletű emberek 
nevétől is inspirálódott. Így az Ambrosia genus 
nagyobb valószínűséggel a latin Ambrosius 
(Ambrose) milánói püspök nevével hozható 
összefüggésbe. A hajdani püspök, Szent Ágos-
ton kortársa, ma Milánó védőszentje (Szent 
Ambrus), a Te Deum laudamus kezdetű egyházi 
himnusz feltételezett szerzője.

ANGYALGYÖKÉR (ANGELICA ARCHANGELICA) 
VAGY ORVOSI ANGYÉLIKA (ARCHANGELICA 
OFFICINALIS) 

Tudományos neve a latin angelica (angelus = 
angyal) névből való. A népnyelv a Szentlélek 
gyökere néven is említi. A népi orvoslásból ke-
rült be a kolostori gyógyászatba, majd pedig az 
akadémikus orvostudományba. Mátyus István 
(1725–1802) Ó és Új Diaetetica című művében így 
emlékezik meg róla: „angyélika-gyökér, magya-
roson Angyal-gyökér ’Engelwurz’, igy neveztet-
ni érdemlett igen kedves és hathatós szagjáról, 
mérges nyavalyákat el-űző angyali erejéről”. 

Az angyalgyökeret a középkori legenda sze-
rint egy angyal hozta el egy pestisben szenvedő 
szerzetesnek, akit a növény gyökerének főzete 

Virágzó ambrosia
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meggyógyított, ezért a pestis elleni szernek is 
vélték. A 16. és 17. században az angyalfűből 
préselt levet más gyógyfüvekkel összekeverve 
állították elő a „karmelitavizet”, amiről azt tar-
tották, hogy enyhíti a fejfájást, segíti a relaxáci-
ót és növeli az élettartamot. Az angyalgyökér a 
bencés szerzetesek által készített benediktiner 
és a karthauziak által előállított chartreuse né-
ven ismert gyomorkeserűk (amarumok) alap-
anyaga.

APÁCAZÖREJ 

Ez a kardiológiai tünet a német Nonnensausen 
(vagy Nonnenrausch) téves fordítása. A Nonne 
főnév ugyanis a németben nemcsak apácát, 

hanem búgó hangot adó játékot, búgócsigát is 
jelent. Mint orvosi szakkifejezés, a vérszegény 
betegben a nyaki gyűjtőerek (vena jugularis) 
felett, a kisebb viszkozitású vér áramlásának 
felgyorsulása következtében keletkező, hallha-
tó zúgó zörej (rumor venosus). Nevét állítólag 
azért kapta, mert vérszegény apácáknál ész-
lelték legelőbb. Más vélemény szerint, mivel a 
búgócsiga által hallatott hangra, illetve zörejre 
emlékeztet a jelenség, orvosi nyelven búgócsi-
gazörejnek is nevezik.

APÁCATÉRD

Az apácatérd a térdkalács előtti tömlő (bursa 
prepatellaris) gyulladása, ami akkor keletkezik, 
ha a nyáktömlő ismételt vagy szokatlan moz-
gásoknak vagy nyomásnak van kitéve. Olyan 
foglalkozásokra jellemző, melyek összefüggnek 
a gyakori térdeléssel (pl. burkolók, ácsok). Az 
„apáca térd” elnevezés a térdelve sokat imád-
kozó apácák sztereotíp képe alapján alakult ki.

BENEDEKFű (CNICUS BENEDICTUS)

Mediterrán származású fűszer- és gyógynö-
vény. A magyar neve a latin fajnév fordítása. 
Népi nevei: áldott benedekfű, áldottfű, áldott 
halaványka. A kolostori gyógyászat a melegítő 
hatású növények közé sorolta a benedekfüvet; 
így az akkori szemlélet szerint főként az emész-
tést serkentette. Elterjedésében, megismeré-
sében nagy szerepük volt a bencés szerzete-
seknek, akik Itáliából honosították és termesz-
tették a kolostorok kertjeiben. A 9–15. század 
művészetében Mária képeken gyakori a meg-
jelenítése, Krisztus mellett ábrázolva azt jelenti, 
hogy ő a világ gyógyulása (üdvössége). A be-
nedekfű Szent Benedek egyik attribútuma.

BOSZORKÁNYTEJ 

A boszorkánytej (lac neonatorum) a születés 
után egyes érett újszülötteknél jelentkezik. Az 
anyai hormonok hatására a csecsemő emlő-
mirigyében keletkező, annak megduzzadását 

Apácatérd

Orvosi angyalgyökér
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okozó, majd az emlőbimbón keresztül ürülő 
előtejhez hasonló összetételű váladék népies 
megnevezése. A jelenség nem kóros, mind-
két nemnél előfordulhat. Az ilyen újszülöttet 
a magyar hiedelem szerint a boszorkányok 
megszopták, tehát az ún. boszorkánytej rontó 
tevékenység eredménye. A magyar nyelvben 
ismert a sárkánylé és a rossztej kifejezés is.

BURZA (BURSA)

Nyálkatömlő. Kicsi zsákszerű képlet, benne fo-
lyadékkal, amely a testben olyan helyeken van, 
ahol egymáson mozgó felületek között nélkü-
le súrlódás lépne fel. Megkönnyíti a sikló moz-
gást a csontok feletti izmok vagy inak számára. 
Csaknem 70 anatómiai képlet neve tartalmaz-
za. A görög byrsa szóból származó középkori 
latin szó eredeti jelentése irha, bőr, átvitt érte-
lemben pénzes zacskó, tarsoly. (Később innen 
származott a börze szó is.)

A katolikus egyházban a burzának több 
jelentése van: egyrészt három oldalról zárt, 
gyolcs vagy vászonkendőből varrt tok (sokszor 
selyemmel bélelve), ami a szentmisekor az os-
tyát védi, általában a kehely felszerelésének 
darabja. De burzának nevezik azt a szelencét 
is, amiben a szent ostyát pl. beteg otthoni ál-
doztatásakor szállítják. 

KÁLVÁRIA (CALVARIA)

Calvaria az anatómiában a koponyatető neve, 
a szemgödörtől a nyakszirtig tartó domború 
koponyacsontot nevezik így. Két lemezét szi-
vacsos állomány választja el, a belső lemez ki-
sebb sugaránál fogva hamarabb törhet, mint 
a külső, emiatt a koponya ütéses sérüléseinél 
nagyobb a koponyaűri vérzés lehetősége. 

A bibliai  Kálvária Krisztus kereszthalálának 
helyszíne Jeruzsálemben (a calvaria a golgo-
ta szó latin fordítása). „Fölértek arra a helyre, 
amelynek Golgota, vagyis Koponyák helye volt 
a neve. Itt epével kevert bort adtak Jézusnak 
inni, de mikor megízlelte, nem akarta megin-
ni” (Mt 27,33-34). A középkortól nagyon sok ke-

resztény zarándok látogatta a jeruzsálemi ke-
resztutat és a Szent Sír templomát, amibe azt a 
sziklát is belefoglalták, amelyen a hagyomány 
szerint Krisztus keresztje állt. Mivel nem keres-
hette fel minden hívő a  Szentföldet, ezért a 
római Szentszék megengedte, hogy másutt is 
állítsanak fel kereszteket és képeket, amelyek 
a keresztút jeleneteit ábrázolják. Világszerte 

Ostyatartó burza és szelence

Cnicus benedictus virága
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találhatók ilyenek, elmaradhatatlan attribútumuk a három ke-
reszt és a „stációk”, Krisztus szenvedéstörténetének 14 stáció-
jával. A Kárpát-medencében körülbelül 600 kálvária lehet. Ma-
gyarországon 390-re becsülik a számukat. A történelmi Ma-
gyarországon a leghíresebbek közé tartozik a selmecbányai, 
valamint a csíksomlyói. Az itt található kálváriajáró helyet Jé-
zus-hágójának nevezik. A zeneirodalomnak a szenvedéstörté-
net az egyik leggyakoribb ihletője, leghíresebb képviselőjük J. 
S. Bach két passiója és Händel Brockes passiója.

CINGULUM

A cingulum neuroanatómiai fogalom (a régi magyar anató-
miai nomenklatúrában övtekervény): az agy olyan régiója, 
amelynek a központi idegrendszerben kitüntetett szerepe 
van. Hívják az agy „rendező pályaudvarának” is, mert a befutó 
és kiinduló idegkötegek számos alapvető emocionális és mo-
toros funkciót hangolnak össze. 

A cingulum eredetileg katonai rendeltetésű ruhadarab 
volt, a katonai tisztviselők felső ruháját tartotta össze. Kez-
detben egyszerű bőröv volt, ami a bizánci császárok korában 
egyre díszesebb lett. Justinianus ideje óta a tisztek olyan öve-
ket viseltek, amelyek a rangjukat jelezték.

A katolikus egyházban a cingulum a papi ruházat része. 
10-12 cm széles, rojtokban végződő öv, illetve széles és vas-
tag anyagú szalag, mellyel a reverendát átkötik. Az egyházi 
méltóságok szerint többféle színű: fehér (pápa), vörös (püs-
pök, prelátus, prépost, apát, kanonok), violaszínű (pápai, ud-
vari káplán, esperes) és fekete (áldozópapok). A szerzetesek 
cinguluma nagyrészt olyan mint a világi papoké, némelyeknél 

azonban erős zsineg (ferencrendiek, kapucinu-
sok stb.), amelyet kordának is neveznek vagy 
szíj (irgalmasrendiek).

DOxASMA RELIGIOSA 

A vallási téveszme a nagyzásos téveszmék (do-
xasma expansivus  /  egodiastole) közé tartozik. A 
nagyzási téveszmékkel küszködők hatalmas-
nak gondolják és rendkívül fontosnak érzik 
magukat. Hívő, vallásos egyének körében az 
egodiasztolés téveszmék vallásos (religiózus) 
színezetet ölthetnek. Ez valamilyen felső hata-
lommal, istenséggel való kapcsolat meggyő-
ződésében nyilvánul meg. A beteg úgy véli: 
szellemi lényekkel (esetleg akár Istennel vagy 
Szűz Máriával) van közvetlen kapcsolatban, ve-
lük kommunikál, tőlük jeleket kap, vele közvet-
lenül közölnek valamit. Mi több, a beteg akár 
magát is tarthatja megváltónak, istenségnek. 
A religiózus doxazma tehát vallási tartalmak 
köré szerveződő túlzó, irreális gondolkodás. Az 
életvitelében, társadalomba való beilleszkedé-
sében gátolja az egyént. 

Stáció a csíksomlyói Isten-hágóján

A ferencesek cinguluma
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EGYESÜLEtI HÍREk

A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének (MANO)
2020. évi, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Egyesületünk 1995. óta non-profit szervezetként működik, a Nyíregyházi Törvényszék (akkor még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság) a Pk.60187/1995/ 11. szám alatt je-
gyezte be. Az 1997. évi CLVI. civiltörvény hatályba lépésekor kértük a közhasznúsági jogállás minősítését, mely szerint az egyesületünk 1998. január 1. napjától közhasznú társa-
dalmi szervezetnek minősül. Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. törvényben meghatározott egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és rehabilitációs tevékenységeket 
végez. A 2014. évi törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk az alapszabályzatot, és újra kérelmeztük a közhasznú jogállást. A Nyíregyházi Törvényszék 2015.01.13-i keltezésű 
10.Pk.60.187/1995/49. számú végzése alapján a MANO Egyesület közhasznú jogállású egyesület maradt. Működésének 25 éve alatt sikerült egy megfelelően képzett asztma nővér háló-
zatot kiépíteni országos viszonylatban, akik hatékonyan vesznek részt a krónikus légúti betegek oktatásában, megtanítják a gyógyszerek és az inhalációs készülékek helyes használatát, 
segítik a pulmonológus-allergológus szakorvosok munkáját ezen betegek kezelése, gondozása és rehabilitációja során. Pontszerző, országos szakmai továbbképzések szervezésével, 
kongresszusokon való részvétel támogatásával, szakmai folyóirat postázásával az aktuális ismeretanyagot továbbítjuk a tagság felé, melyek bizonyos szempontból állami feladat 
átvállalását jelentik. Mindenki számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtunk. Együttműködünk más országos szervezetekkel (pl. ESZEF) is. Alapszabályzatunkat és tevékenységünket a 
2011. évi CLXXV. civiltörvénynek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítottuk 2019. március 9-én. A Nyíregyházi Törvényszék 2019. május 14-i 
keltezésű 22.Pk.60.187/1995/53. számú végzése alapján a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete az egyesületek nyilvántartásában az 1363. sorszám alatt bejegyzett közhasznú 
jogállású egyesület. Az egyesületet érintő változások is bejegyzésre kerültek. A megválasztott vezetőség mandátuma határozott időtartamra (5 év) szól és 2024. március 9-ig tart. 
Közhasznú tevékenységünket az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezzük a mindenkori anyagi lehetőségeink figyelembevételével. Vállalkozási tevékenységet nem foly-
tatunk, bevételeink a tagdíjakból, a cégek támogatásából, a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából tevődnek össze. Óradíjat, előadói díjat, könyvelési költséget számla ellenében, 
vállalkozói szerződéssel alkalomszerűen fizetünk ki, alkalmazottunk nincs, irodát nem tartunk fenn. Társadalombiztosítási vagy adókötelezettségünk így nincs. A 2020. év jelentősebb 
programjai (amelyekhez kapcsolódnak az Egyesület kiadásai) az alábbiak voltak: Az éves Egyesületi taggyűlés, egész napos országos szakmai továbbképzéssel egybekötve 2020. már-
cius 7-én Budapesten, a Benczúr Hotelben 65 fő részvételével került megrendezésre. A 2020. április 22-24-re meghirdetett háromnapos asztma nővér tanfolyamot, amely az Országos 
Korányi Pulmonológiai Intézetben, Budapesten került volna megszervezésre, a COVID-19 járványhelyzet miatt előbb elhalasztottuk szeptemberre, majd a járvány második hulláma 
miatt elmaradt a tanfolyam. 2020. szeptember 26-ra az Egyesület 25 éves fennállásának jubileumi konferenciáját terveztük megszervezni, amely szintén a COVID-19 második hulláma 
miatt maradt el. A járvány miatt az Egyesületünk is nehéz helyzetbe került, a tervezett rendezvényeink és a rendezvényekhez kötődő anyagi támogatások is elmaradtak a cégektől. 
Társszervezőként vagyunk jelen az Amega Fórumokon: 12. Téli Amega Fórum (Debrecen, 2020. január 31-február 1., 15 fő szakdolgozó kapott kreditpontot); 25. Pécsi Amega Fórum 
(a 2020. április 3-4-re meghirdetett konferencia a járványhelyzet miatt 2020. november 20-21-re lett elhalasztva, és online rendezvényként lett megtartva, 15 fő szakdolgozó kapott 
kreditpontot); 11. Budapesti Amega Fórum (2020. október 16-17. a járványhelyzet miatt online rendezvényként lett megtartva, 12 fő szakdolgozó kapott kreditpontot). 

Nyíregyháza, 2021. március 20.         Imru Ibolya 
                         MANO egyesületi elnök

Nyitó egyenleg
Pénztár
Bank
Lekötött betét

1.652.060 Ft
10.728 Ft

641.332 Ft
1.000.000 Ft

B. Közhasznú tevékenység összes ráfordításai
Kiadások / ráfordítások
•	 anyagjellegű ráfordítások (folyóiratok)
•	 nyomtatványok (iroda)
•	 személyi jellegű ráfordítások (oktatás)
•	 magán gkm (kiküldetés)
•	 vezető tisztségviselők juttatásai
•	 bankköltség
•	 egyéb költség
•	 egyéb szolgáltatás 

(tanfolyam költségei: terembérleti díj, étkezés)
•	 egyéb anyagköltség
•	 értékcsökkenési leírás

1.855.946 Ft

860.694 Ft
7.958 Ft 

318.000 Ft
56.534 Ft

–
55.068 Ft 

–

478.195 Ft
– Ft

-79.497 Ft

A. Éves összes közhasznú tevékenység bevétel
1. Bevételek
•	 tagdíj
•	 tanfolyami díj
•	 SZJA 1% (előző év: 201.498 Ft)
•	 adományok, támogatások
•	 pénzügyi műveletek bevételei (kamat)

1.011.223 Ft
247.500 Ft

30.000 Ft
224.723 Ft
509.000 Ft

0 Ft

2. Egyéb bevételek
•	 pályázati úton nyert támogatás
•	 rendkívüli bevételek
•	 normatív támogatás
•	 helyi önkormányzati költségvetési támogatás
•	 közszolgálati bevétel
•	 Európai Unió strukturális alapjaiból,  

illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

–
–
–
–
–

–

Záró egyenleg

A. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök)
B. Forgóeszközök, pénzeszközök
•	 Értékpapírok
•	 Pénztár
•	 Bank
•	 Lekötött betét

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

886.834 Ft

– Ft

– Ft
30.545 Ft

856.289 Ft
– Ft

–844.723 Ft
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AZ ST2/IL-33 kAPCSoLAT ASZTmáBAN (14. oldal)
 1. Melyik állítás igaz az IL-33-ra? 
  a. német kutatók fedezték fel 
  b. az IL-1 családba tartozik 
  c. 540 aminosavat tartalmaz  
  d. molekulasúlya 300 kDa

2. A sejt melyik részében található az IL-33? 
  a. sejtmembrán 
  b. mitokondrium 
  c. sejtmag  
  d. Golgi-komplex

3. Mi történik egerekben az ST2 receptor blokkolásakor? 
  a. nő a Th2-es gyulladás intenzitása 
  b. csökken a Th2-es gyulladás intenzitása 
  c. nem változik a Th2-es gyulladás intenzitása 
  d. csökken a Th1-es gyulladás intenzitása

ITT TALáLkoZTAk VoLNA IDÉN AZ AmERIkAI... (26. oldal)
4. Hogyan hat az arcmaszk az oxigénszaturációra? 
  a. mindenkinél csökkenti  
   b. egészségeseknél növeli  
  c. semmilyen hatása nincsen rá 
  d. csak az asztmásoknál csökkenti 

5. Zeiger és mtsai. vizsgálatában az asztmás betegek  
 hány %-a használt kannabiszt? 
  a. 8%  
   b. 18%  
  c. 28% 
  d. 38%

6. Melyik állítás igaz a mezőgazdasági dolgozók  
 légúti betegségeire?  
  a. állattenyésztőknél gyakoribb a COPD 
   b. állattenyésztőknél gyakoribb az asztma 
  c. növénytermesztőknél gyakoribb a COPD

7.  Milyen gyorsan hatnak a Fel d 1 elleni antitestek?  
  a. 1 órán belül 
   b. 8 napon belül 
  c. 2 héten belül

mIRE JÓ AZ ANTITEST TITER...? (31. oldal)
8.  Az oltás után melyik koronavírus-fehérje ellen  
 termelődik a leggyakrabban antitest?  
  a. M-fehérje 
   b. S-fehérje 
  c. E-fehérje

9.  Mikor célszerű ellenanyagszintet méretni?  
  a. az első oltás után 5 nappal 
   b. a második oltás után legalább 2 héttel 
  c. az első oltás után 6 hónappal

ÍGY ÍRUNk mI (37. oldal)
10. Melyik szó szerepel az Idegen szavak szótárában? 
  a. vakcináz  
  b. vakcinál 
  c. megvakcinál 
  d. megvakcináz

VALLáSoS kIFEJEZÉSEk AZ oRVoSI NYELVBEN (40. oldal)
11. Hol hallható az apácazörej?  
  a. az apácatérd felett, annak mozgatásakor 
   b. a vena jugularis felett anaemia esetén 
  c. vérszegény nők kollapszusakor 
  d. a kolostorokban esti ima után

12. Mi a boszorkánytej másik neve?  
  a. gyomorkeserű 
  b. sárkánylé 
  c. ambrózia 
  d. cingulum

13. Melyik a chartreuse néven ismert gyomorkeserű egyik alapanyaga?  
  a. benedekfű 
  b. angyalgyökér 
  c. ambrózia 
  d. boszorkánytej

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2021 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik 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. június 30-ig küldje el a 
következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 8000 Ft.  
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 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

A             
B             
C             
D   	 	       	 	 



AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2021/3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

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

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

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

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



… a teljesség igényével

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

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

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

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

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

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

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2
belégzés

reggel

2
belégzés

este
ÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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