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AZ EGYETLEN 
NAPI EGYSZERI ADAGOLÁSÚ, 
FIX-DÓZISÚ HÁRMAS 
KOMBINÁCIÓS KÉSZÍTMÉNY*
ICS/LABA vagy LABA/LAMA kezelés ellenére is 
tünetes felnőtt COPD-s betegek fenntartó kezelésére1 

Hivatkozások: 1. Trelegy Ellipta alkalmazási előírás 2020.09.10. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen 
J et al., NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.

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

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

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

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

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

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

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

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

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-TRE-02-2021-V01-ad-#24072 ▪ A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.02.03. ▪ Érvényessége: 2023.02.03.

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

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2021 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: fl utikazon-furoát

ICS: inhalációs kortikoszteroid
LABA: hosszú hatású béta2- adrenerg receptor agonista
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ikonra vagy az Alkalmazási 
előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).  A védjegyek a tulajdonosok birtokában vannak, vagy használati engedéllyel rendelkeznek. 
A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem támogatja a készítmény bármely, az alkalmazási előírástól eltérő módon való alkalmazását.

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

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

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

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

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

***  A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a 
Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). 4 Nyílt, randomizált cross-over vizsgálat, a vizsgált inhalátort korábban soha nem használt asztmás vagy COPDs betegek asthma 
(n=162): ELLIPTA vs. DISKUS (Accuhaler), metered-dose inhaler (MDI), Turbuhaler, COPD (n=567): fentiek és Handihaler, Breezhaler. A betegek elolvasták a betegtájékoztatót majd használták az inhalá-
torokat és megfi gyelők rögzítették a vétett „kritikus” hibákat (kritikus hiba: bármely hiba, melynek következtében az inhalációs por nem jut a légutakba.)4
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

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

Térítési díj:

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

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

1198 Ft*1198

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

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

Térítési díj:

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

50

Térítési díj:

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

50 mikrogramm/
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:Térítési díj:Térítési díj:

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;  ; 

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

 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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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

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

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

Támogatott indikációk:

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

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

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

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

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

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

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

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

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

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

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09

ALAPELLÁTÁS FELSŐFOKON
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Farkas Miklós
nyugalmazott balatonalmádi háziorvos

 Beszélgetőpartnerem ezúttal nem egy pályáját kezdő 
fi atal tehetség, hanem Farkas Miklós háziorvos, aki már 
jóval túl van az „emberélet útjának felén”. Vele idézem 
fel az elmúlt 76 év emlékeit.
1946. augusztus 26-án születtem, így én voltam az általános és 
a középiskolában is a legfi atalabb tanuló, mivel a hatodik szü-
letésnapom után hat nappal már megkezdtem az iskolát. Álta-
lános iskolai éveimben az akkori I. István téri iskolába (ma Szent 
István) jártam, az érettségi bizonyítványt pedig a Reáltanoda 

utcai Eötvös József Gimnáziumban vehettem 
át. A névadó mára visszakapta a bárói címét. Az 
ő fi a, Loránd volt a híres Eötvös-inga feltalálója.

Az ifj úságodat alapvetően meghatározta a 
betegséged.
Nyolcéves koromban megkaptam a Heine-
Medin kórt, ami a jobb alsó végtagomat 
súlyosan érintette, az izmaim elsorvadtak. 
Igazi csoda volt, hogy segédeszköz nélkül jár-
ni tudtam. Nagyon sokat köszönhetek a szüle-
imnek. Emlékszem, ahogy az édesapám télen 
húzott a szánkón. A 3. osztály második félévét 
egy rehabilitációs intézetben töltöttem, ahol 
délelőtt gyógyítás, délután pedig oktatás 
folyt.

Mennyire befolyásolták későbbi életedet a 
járványos gyermekbénulás szövődményei?
A későbbiekben ez igazából már nem jelen-
tett problémát. Nem tudtam, de nem is akar-
tam elpalástolni, hogy én egy betegség ma-
radványával létezek. Minden alternatív dolog 
iránt érdeklődtem. Megtanultam jógázni. Kö-
zépiskolás koromban kajakversenyző lettem, 
és három év alatt 4600 kilométert kajakoztam 
le a Dunán, a Tiszán és más folyókon.

Akkor a bicepszeid nagyon erősek lehettek.
A Margit-szigeten volt a Budapesti építők és a 
Meteor Egyesület csónakháza. Aki nem tudta 
30 perc alatt körbeevezni a szigetet, annak azt 
mondta az edző: „Öcsi, te pihenj 20 percet és 
ugorj neki újra”. Aki ezután sem tudta teljesí-
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teni, annak „köredzésre” kellett menni. Ebbe beletar-
tozott, hogy az ember egy kézzel dolgozott a nyújtón, 
és súlyokat kellett emelni. A gimnáziumban tornaórán 
a kötélmászásnál én nem tudtam használni a lábamat, 
de csak egy kézilabdás osztálytársam tudott előbb 
felérni. Persze ezért sokat kellett dolgoznom.

A középiskolai éveid nyilván meghatározó jelen-
tőségűek voltak életpályád történetében.
Olyan osztályba kerültem, amely orosz tagozatos volt, 
és másodikban már a Pravdát olvastuk. Harmadikos 
korunkban elmehettünk egy Moszkva−Leningrád tú-
rára. Emlékszem, 1962/63 telén olyan hideg volt, hogy 
a vonatok is leálltak. 
1962-ben a matematikatanárunk nekünk már tanította 
a kettes számrendszert. A tanár urat később meghív-
ták a Marx Károly Egyetem számítógépes központjá-
ba. Ő azt mondta nekünk, hogy aki a matematikában 
járatos, az többre viszi az életben. Mi már hallottunk 
és tudtunk 1959-ben a Watson−Crick-modellről. Heti 3 
órában latint is tanultunk. A tanárunkat, aki régi vágá-
sú pedagógus volt, dr. Vágfalvi Bélának hívták. A sors 
fintora, hogy amikor orvos lettem Almádiban − neki 
ott volt nyaralója −, egyszer elláthattam őt egy beteg-
sége kapcsán.

Egyébként hány nyelven beszélsz?
Oroszul elég jól. Fiatal koromban sokat foglalkoztam a 
némettel, a latint jól ismerem, és elég sokat tanultam 
az angolt is.

Sikeres érettségid után hogyan alakult az életed?
1964-ben érettségiztem. Aczél elvtárs akkoriban az 
egyetemre jelentkezőket három kategóriába sorolta. 
A Horthy-rendszerhez köthetőek vagy akik 56-ban 
exponálták magukat, nem tanulhattak tovább. Támo-
gatottak voltak a rendszer kitüntetettjei, a munkás-
paraszt származásúak. Volt egy harmadik, egyéb vagy 
volt a tűrt kategória. Ebbe tartoztam én is, mivel édes-
apám távírász tisztviselő volt. A felvételi követelmé-
nyeknek megfeleltem. A biológia írásbelim 17 pontos 
lett, de „helyhiány miatt” nem vettek fel. Meg kellett 
ismerkednem a munkásosztállyal.

Milyen emlékeid vannak erről az ismerkedésről?
A középiskola után egy évig asztalosságot tanultam, 

majd három évig a Csepeli Vas- és Fémművekben, a 
csőgyárban lakatosságot. Sőt, nyolc társammal együtt 
szakmai minősítő vizsgát is tettem olyan sikerrel, hogy 
azt mondták, ha egy évig még a szakmán belül mara-
dunk, akkor mestervizsgára is jelentkezhetünk.

Az egyetem előtt azonban nem maradtál az iparnál.
A Gyáli úton működött az MTA Mikrobiológiai 
Kutatócsoportja, oda jelentkeztem laboránsnak. En-
nek a csoportnak a következő évben építettek egy 
külön épületet  a Korányi Szanatóriumban. Valószínű-
leg azért, mert a csoportot vezető professzor a tbc-vel 
is foglalkozott. Orosz felesége volt és egy Csajka volt 
a személyi használatú kocsija. A professzor urat meg-
hívták Kubába és 8 mm-es filmeken örökítette meg 
látogatását. Engem azzal bíztak meg, hogy készítsek 
egy filmet, ragasszam össze a részleteket, hogy az 
bemutatható legyen. A gazdasági vezetőtől − én, a 19 
éves kis senki − egy 50 ezer forintos csekket kaptam, 
hogy minden ehhez szükséges eszközt beszerezzek. 
Elküldtek ugyanakkor a Központi Orvostudományi Ku-
tatóintézetbe 2 hónapra, hogy ismereteket szerezzek 
a fotózásról, filmezésről. Ott a legmodernebb techni-
kákat ismerhettem meg.

Mi lett a filmmel?
Bemutatták és elnyerte a nézők tetszését. Ugyanebben 
az évben az egyik munkatársammal készítettünk egy 
olyan speciális dobozt, aminek segítségével a nézők 
kivetítve azt a képet láthatták, amit a vizsgáló a mik-
roszkópban nézett, és ezzel komoly sikert arattunk. 
Elküldtek egyszer egy konferenciára az Akadémiára, 
amire elfogadta a meghívást Albert Bruce Sabin profesz-
szor is Mihail Petrovics Csumakov professzorral együtt. 
Ő volt az „orosz Sabin”. Az oroszok megvették a Sabin 
cseppet, és a két tudós szoros munkakapcsolatban volt 
egymással. Akkoriban senki sem kérdezte, hol gyártják 
a vakcinát, örültek, hogy megkaphatták a gyerekek. 
Nagy élmény volt őket látni. Mindketten konstatálták, 
hogy én egy Heine-Medines áldozat vagyok. Vetítet-
tem az előadásokon, de én fogadtam – orosz tudásom 
okán – a Keletiben a bolgár küldöttséget is, és kísértem 
el őket a Nagykörúton a villamoson a Béke Szállóig, 
ahol el voltak szállásolva.

Végül is nem lettél se asztalos, se lakatos, se labo-
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ráns, hiszen 1966-ban felvettek az egyetemre. Me-
sélj az egyetemi éveidről!
Hosszan tudnék ezekről az évekről beszélni, de 
néhány eseményt azért szívesen megemlítek. 
Szentágothai János professzor úrnál sikeresen 
vizsgáztam anatómiából. Ő a 40 cm-es csipeszével 
rámutatva az egyes képletekre kérdezgette: „Ez mi? 
Ez mi?” Egy csecsemőkoponyát kaptam a vizsgán, 
de szerencsémre ismertem és olvastam Komáromy 
László: Az agy boncolása című könyvét, és így 
sikeresen vettem az akadályt.

Riskó Tibor professzor Zoltán fia a padtársam volt 
a gimnáziumban. A professzor úr elintézte, hogy 
szombatonként bejárhassunk a János Kórház proszek-
túrájára. Fél éven keresztül Zolival ott dolgoztunk, és 
megtanultuk a kórboncolás számos fontos elemét. Volt 
egy saját gombos ollóm és később, amikor a kórbonc-
tanon egy szívet kaptam, ezzel vágtam fel az ereket. 
A tanársegéd, látva a ténykedésemet, lakonikusan 
megjegyezte: „Maga ezt nem most csinálja először!” A 
János kórházból azzal bocsátottak el minket, hogy ha 
valami ok miatt nem tudnánk befejezni az egyetemet, 
akkor felvesznek minket boncmesternek. A kórboncta-
non először díjtalan, majd díjas demonstrátor, később 
pedig csoportvezető is voltam.

A nyári gyakorlataidról is vannak emlékeid?
Az első év után egy hónapos ápolási gyakorlat volt az 
elvégzendő feladat. Az urológiát választottam, ahol az 
ápolási gyakorlaton kívül megismerkedtem a klinika 
számos fiatal orvosával, akik ma az ország különböző 
pontjain vezető beosztásban vannak. A klinika igaz-
gatója Babics Antal professzor volt, aki 1956-ban Nagy 
Imre kormányában az egészségügyi miniszteri posztot 
töltötte be. Akkoriban Babics professzor a családjával 
az édesapám segítségével – aki távírász volt – tartotta 
a kapcsolatot.

Említetted, hogy nemcsak a manuális szakmák 
érdekeltek, hanem a belgyógyászat is.
A belgyógyászaton de Chatel Rudolf volt a gyakorlat-
vezetőnk, de mi csak Rudinak hívtuk. Bekönyörögtem 
magam az ügyeleteibe és nagyon hamar vénázhattam 
is mellette. Nem tudhatta, hogy én korábban patkány-
farokból vettem vért és adtam be oda gyógyszereket 
a mikrobiológiai munkám során. Harmadéves medi-

kusként néhány évfolyamtársammal elszegődtünk 
nővérnek a központi ügyeletekre, ahol sok tapasztala-
tot gyűjthettünk.

De aztán a manuális szakmák mégis jobban von-
zottak?
A sebészeten az adjunktus megengedte, hogy bejár-
jak az ügyeleteibe. Egy idő után én vettem át a bete-
get a mentősöktől, és a vizsgálatom után referáltam 
neki és megbeszéltük az esetet. Egy alkalommal azt 
kérdezte: „Nincs kedved bemosakodni?” Ez akkor hi-
hetetlen megtiszteltetés volt számomra.

Az akut betegellátás része lett az életednek, amit a 
mentőtiszti képesítésed is igazol.
Ötödéves koromban – nagyon sok évfolyamtársam-
mal együtt – elvégeztem a mentőtiszti képzést. Ez a 
képzés nagyon magas színvonalú volt. Hatodévben 
mentőtisztként rengeteget vonultam különböző ál-
lomásokon. Egyszer maga Bencze Béla, az Országos 
Mentőszolgálat akkori főigazgatója hívatott, és kö-
zölte, hogy ha még egyszer ilyen előfordul, eltávolít 
a mentőktől. Azt nehezményezte, hogy volt egy hét, 
amikor négy napon keresztül 24 óráztam. Az első szü-
lésemre most is emlékszem. Nem messze a klinikától 
egy szegényes lakásban, már kitolási szakban érkez-
tünk a kismamához. Megcsináltam az episiotomiát, 
szerencsésen megszületett a gyermek, és már ellátva 
vittük be a klinikára.

Úgy tudom, hogy kipróbáltad a légi mentést is.
Egy alkalommal a Markóban a diszpécser hölgy 
megkérdezte, hogy akar-e valaki repülni. Rajtam kívül 
senki sem jelentkezett. Akkor még nem voltak helikop-
terei a mentősöknek, hanem egy Morva típusú, kétmo-
toros géppel szállították a betegeket. Budaörsre sziré-
náztunk ki, beszálltunk a gépbe és irány a célállomás. 
Jártam így például Nyíregyházán és Békéscsabán is.

Az egyetemi diploma átvétele után Veszprémben 
a sebészeten kezdted orvosi pályafutásodat. Ho-
gyan kerültél oda?
Veszprémben a bolgár származású Peskov Iván volt 
az osztályvezető. Ő vezette be, hogy a műtő oldalfala 
fekete legyen és ne csempe, hanem mozaik, ami nem 
tükröz. Már 1972-ben légkondicionált műtőben ope-
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rált. Több mint 20 ezer műtétet végzett. A fi a – Péter 
– évfolyamtársam volt, és később szívsebész lett. Egy-
szer a menzán mesélte, hogy az édesapja Veszprémbe 
hívta és már egy státuszt is elintézett neki, de Péter 
nem szeretett volna az édesapja osztályán dolgozni. 
Azt ajánlotta menjek el én, és jelentkezzek erre az 
állásra. Mindig is vállalkozó szellemű voltam, és elutaz-
tam Veszprémbe.

Milyen volt a munkakezdésed az osztályon?
Néhány hete dolgoztam, amikor hívattak az igazga-
tóságra. Kiderült, hogy kirendeltek üzemorvosnak 
Balatonfűzfő Gyártelepre helyettesíteni. Senkit nem 
érdekelt, hogy nem vagyok és nem is akarok üzemor-
vos lenni.

Három és fél évig dolgoztál a sebészeten, majd 
beadtad a pályázatodat egy megüresedett bala-
tonalmádi körzeti orvosi állásra.
A tanácselnök nehezményezte ugyan az elődöm távo-
zását, de a pályázatomban leírt előtörténetem alapján 
végül elfogadtak. Mit tesz Isten?! Nekem, aki korábban 
tiltakozott az üzemorvoslás ellen, Almádiban nya-
kamba szakadt a Bauxit Kutató Vállalat, ami egy ezer 
fős nagyvállalat volt. Úgy kezdődtek a napjaim, hogy 
reggel 7-től 8-ig voltam üzemorvos, majd a körzetem 
orvosa és volt olyan időszak 1995 táján, amikor, miu-
tán megvolt a sebész szakvizsgám is, szakrendeltem. 
Egyébként az elsők között voltam, aki 1990-ben letet-
te az általános orvosi szakvizsgát. 8 év múlva megsze-
reztem az üzemorvosi szakképesítést is. 1991-től szá-
mítógépen vezettem a rendeléseimet, hiszen ahogy 
említettem, a matematika és az informatika szerves 
része volt az életemnek. Talán nem mondtam, de az 
egyetemen 400 hallgató közül mindössze nyolcan 
voltunk, akik négy éven keresztül matematikai speciál-
kollégiumot hallgattunk. 

Mettől meddig dolgoztál Balatonalmádiban?
1976-tól 2018-ig, azaz 42 éven keresztül.

A több mint négy évtized alatt nyilván számos 
érdekes eseményt, történést éltél át. Kérlek, emelj 
ki ezek közül néhányat, amit szívesen megoszta-
nál az olvasóinkkal.
A 80-as években kihívtak egy német származású be-

teghez, aki – miután elláttam – megkérdezte, hogy 
mivel tartozik. Semmivel – mondtam, mert soha senki-
től nem kértem, de ha adtak, elfogadtam. Megenged-
ném-e – kérdezte ő, hogy a német autóklub, az ADAC, 
amely 37 milliós tagsággal rendelkezik, mint németül 
beszélő magyar orvost, fölvegyen a listájára. Ugyanis, 
ha egy klubtag bemegy hozzájuk utasbiztosítást kötni, 
kap egy listát, hogy azon a területen, ahová ő megy 
nyaranta, kik azok az orvosok, akiket felkereshet, ha 
az egészségével valami problémája lenne. Végül is én 
lettem a Balatonakarattyától Füredig terjedő terület 
ADAC orvosa. Jöttek is a németek, mint méhek a méz-
re. Emlékszem egy égési sérülést szenvedett kislány 
ellátására, akiért az ADAC különrepülőgépet küldött. 
évekig kaptam köszönőleveleket a betegtől.

Ez a feladatvállalásod főleg nyaranta jelentősen 
megnövelhette a napi munkádat. Szívesen hallga-
tom a második történetedet is!
1988-ban volt Almádiban egy – az MDF által szerve-
zett – úgynevezett „bárányos” tüntetés. Szentkirály-
szabadjáról indult a menet és az orosz laktanya volt a 
cél. Egy bárányt kívántak átadni a béke jelképeként. 
Azt ajánlottam a polgármesternek, hogy én tisztes 
távolságból a Trabantommal követem a menetet, és a 
kocsimat felszereltem minden orvosi ellátásra szüksé-
ges eszközzel. A tüntetés végül békésen zajlott le, de 
egy jóakaróm azt súgta a polgármester fülébe, hogy 
én egy ügynök vagyok és fi lmre vettem a résztvevő-
ket. A polgármester − Kerényi László −, aki Kerényi Imre 
rendező testvére, hiszékeny ember volt, és úgy érezte, 
hogy revánsot kell vennie az „ügynökön”. Végül kide-
rült az igazság, kiderült a rágalmazás ténye, és Kerényi 
László polgármester a családjával, két leánytestvéré-
vel, akik orvosok, beiratkozott a körzetembe. Ez szá-
momra elégtételt jelentett.

Hogyan telnek a nyugdíjas napjaid? Nem hiányzik 
a gyógyítás?
én most is gyógyítok. Jelentős kapcsolati tőkével 
rendelkezem, ami adódik abból is, hogy rengeteg 
kongresszuson, konferencián vettem részt, hiszen öt-
évenként három szakmából kellett a 250 pontot ösz-
szegyűjtenem. Rendszeresen odasomfordáltam a ne-
ves előadókhoz és megkérdeztem, hogy megenged-
nék-e, hogy ha valamilyen komplikált esetem lenne, 





| AMEGA10 2021. OktÓBER

iNtERJú

amit helyben nem tudnék ellátni, akkor azt elküldjem 
hozzájuk. Mindenki igent mondott. Ezt én rendszere-
sen ki is használtam, és még ma is kihasználom.

Azt mondják, nyugdíjazás után mindenkinek rom-
lik az egészségi állapota. Te hogy érzed magad?
Ha már említettem, hogy a Heine-Medin kór áldozata 
vagyok, akkor el kell mondjam azt is, hogy 1997-ben 
egy hátsófali infarktust éltem túl. 1998-ban Papp pro-
fesszor úr osztályán ápoltak és operáltak. A szükséges 
műtétet a professzor helyettese, Alotti Nasri végezte, 
aki kitűnő szívsebész és igazi úriember. Ott tapasz-
taltam először, hogy a nővér megkérdezte, hogyan 
szólíthat. Attól kezdve ezt az emberi gesztust én is 
átvettem. Túl az infarktuson próbáltam fokozottan 

odafigyelni az egészségemre. Rendszeresen úsztam 
és néhány éve Balfon vettem észre, hogy sokat rom-
lott a teljesítőképességem, és egyre kevesebb hosszt 
tudok leúszni. Számos vizsgálat történt, és végül Far-
kasgyepűn Mészégető Gabriella doktornő közölte ve-
lem a diagnózist, hogy tüdőfibrózisom van. Most ezzel 
a betegséggel élek együtt.

Köszönöm, hogy vállaltad velem ezt a beszél-
getést, és bár mindketten tudjuk, hogy a tüdő-
fibrózist ma meggyógyítani még nem tudjuk, de 
kívánom, hogy a betegségnek egy nagyon lassú 
lefolyású formája legyen a tiéd, és még sokáig él-
vezhesd a nyugdíjas éveidet! 

Dr. Osvai László

Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy 
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46).
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ína Wuhan tartományában 2019 végén magas 
morbiditású, ismeretlen eredetű, tüdőgyulla-
dással járó megbetegedés jelentkezett, mely 

rapidan terjedt és 2020 márciusára pandémiává ala-
kult át. A járványt a koronavírusok családjába tartozó, 
feltehetőleg zoonotopikus SARS-CoV-2 vírus váltotta 
ki, mely hatékonyan, cseppfertőzéssel terjedt a közeli 
kontaktusban levő emberek között. Domináns tünetei 
a láz, a dyspnoe és a száraz köhögés voltak. A primer 
behatolási kapu a felső légutakban található, és a be-
tegek egy részénél a fertőzés az alsó légutak területére 
húzódik le. A SARS-CoV2-höz kapcsolható COVID-19 
megbetegedés világszerte magas mortalitással járt. A 
hospitalizációt igénylő betegeknél gyakran kétoldali 
pneumónia, 15%-uknál ARDS alakult ki. Külföldi szakla-
pokban megjelent, a betegek kezelésén alapuló publi-
kációk alapján a légutakba juttatott exogén surfactant 
javította a gépi lélegeztetésre szoruló páciensek túlélé-
si és felépülési esélyeit. Cikkemben a surfactant terápia 
pozitív hatásaira szeretném felhívni a figyelmet.

A COVID-19 a tüdőben kezdetben diffúz alveoláris 
károsodást okoz, hasonlót a más virális pneumóniák 
esetén megfigyelhető patológiás eltérésekhez, melye-
ket jellegzetes angiocentrikus elváltozások követnek: 
súlyos endothelsérülés, microangiopathia, alveolo-

capillaris occlusio. A súlyos COVID-19 profilja klinikailag 
megfelel az ARDS kritériumainak, ám olyan jelentős 
eltéréseket mutat, mint a közel normális pulmonalis 
compliance-szel társuló súlyos hypoxaemia.

A pathogén koronavírusok (SARS-CoV, MERS-CoV, 
SARS-CoV-2) az ACE-2 receptort használják fel arra, 
hogy behatoljanak a sejtekbe, megfertőzzék és szét-
roncsolják az alveolusokban jelenlevő, surfactant ter-
melő II-es típusú pneumocytákat. A COVID-19 fertőzött 
betegekből származó biopsziás, post mortem szövet-
tani anyagok elemzése diffúz alveoláris károsodást, 
proteinszivárgást, az alveoláris fal gyulladását és a II-es 
típusú pneumocyták károsodását mutatta ki.

Az ARDS (acute respiratory distress syndrome) hát-
terében az akut, diffúz tüdőkárosodás okozta légzési 
elégtelenség áll, amit az alveolocapillaris membrán 
permeabilitás fokozódása miatt kialakuló, nem szív ere-
detű tüdőödéma és shuntkeringés okoz. Oka leggyak-
rabban Gram-negatív szepszis, súlyos polytrauma, a 
gyomortartalom aspirációja, gyógyszer- vagy kábító-
szertúladagolás, ritkábban pneumónia, toxikus anya-
gok inhalációja, nagyfelületű égési sérülések vagy 
nagy mennyiségű transzfúzió a kiváltó ok. Kialakulá-
sának kockázata nő az életkorral és több hajlamosító 
tényező egyidejű fennállása esetén. 

SURFACTANT TERÁPIA
a COVID-19 pneumónia esetén kialakult  
ARDS kezelésében

Dr. Kondora Zsanett 
Tüdőgondozó és Tüdőszűrő, Markusovszky Kórház, Szombathely

k
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A klinikai képet a kétoldali diffúz tüdőinfiltráció, a 
csökkent tüdőtágulékonyság és az oxigén-refrakter 
artériás hypo-xaemia határozza meg. Az akut tüdő-
károsodás kevésbé súlyos hypoxaemiával járó (PaO2/
FiO2 200−300 Hgmm) és általában jobb kórjóslatú 
formája „akut tüdőkárosodás” (acute lung injury, ALI) 
elnevezéssel elkülöníthető a súlyos hypoxae-miával 
járó (PaO2/FiO2<200Hgmm) és kedvezőtlen kórjósla-
tú ARDS-től. Az éves incidenciát ALI esetén átlagosan 
30/100 000 főre, ARDS esetén 10/100 000 főre becsülik. 
Az intenzív osztályokra került betegek kb. 10%-ánál 
észlelhető akut légzési elégtelenség és ezeknek mint-
egy 20%-a felel meg az ALI vagy az ARDS feltételeinek. 

Az ARDS természetes lefolyását három fázis (exszu-
datív, proliferatív, fibrotikus) jellemzi. Az exszudatív 
fázis a tüdőkárosodást kiváltó betegség kezdetétől 
1-3 napon belül fejlődik ki és néhány napig tart. Ezen 
időszak alatt károsodik az alveolocapillaris endothel és 
az alveoláris epithel, aminek következményeként meg-
szűnik a folyadékot és a makromolekulákat visszatarta-
ni képes alveoláris gát. Jellemző tünet a dyspnoe gyors, 
felületes légzéssel és a hyperventilláció ellenére korai, 
oxigénrefrakter cyanosissal. Csökken a PaO2, normális 
vagy alacsonyabb a PaCO2, nő a pH. A mellkasröntgenen 
kétoldali, a tüdők több mint kétharmadára kiterjedő, a 
csúcsokat és costophrenicalis szögleteket rendszerint 
nem érintő beszűrődések látszanak, a szív normális 
nagyságú és nincs pleuralis folyadék. A proliferatív 
fázis a tüdőkárosodás után 7 napon belül kezdődik 
és mintegy 14 napon át tart. A betegek egy részénél 
már ebben a fázisban megfigyelhetőek a progrediáló 
interstitialis gyulladás és a tüdőfibrózis, valamint az 
alveolocapilláris occlusio korai jelei. A patológiás elvál-
tozások fokozódásával progrediáló restriktív ventilláci-
ós zavar, tovább csökkenő tüdőtágulékonyság, súlyos-
bodó hypoxaemia és pulmonalis hypertonia alakul ki. 
Előtérbe kerülnek a hypoxaemia által kiváltott tünetek 
(cyanosis, tachycardia, tachypnoe, pitvarfibrilláció, dez-
orientáció). A hypoxaemia oxigénrefrakter és a shunt- 
keringés következtében alakul ki.

A betegség 3-4. hetében a betegek egy részénél elő-
rehaladott tüdőfibrózis alakul ki súlyos restriktív ven-
tillációs zavarral, nagyfokban csökkent tüdőtágulé-
konysággal és tovább növekedő légzési munkával. A 
nagymértékű intrapulmonalis shunt-keringés követ-
keztében extrém fokú hypoxaemia lép fel, ami a foko-

zott belégzési oxigénkoncentráció (FiO2>50%) ellenére 
sem javul, és a CO2 eltávolítása sem lehetséges a hyper-
ventilláció fokozásával. Ebben a stádiumban kialakul 
hypoxiával és hyperkapniával jellemzett a globális lég-
zési elégtelenség.

Az ARDS során károsodik a tüdő surfactant termelé-
se, csökken a mennyisége és az aktivitása. Ennek hát-
terében részben a surfactant és a gyulladásos oedema 
közti interakció és a surfactant aggregátumok képző-
désének gátlása, részben a II-es típusú pneumocyták 
vírus által indukált lízise és a hyalinmembrán képződés 
áll. Jellemző eltérés a radiológiai vizsgálat során a tej-
üveghomály és a kétoldali infiltráció, valamint a refrak-
ter hypoxaemia.

A súlyos betegeknél látható patológiai elváltozások 
hasonlóak a koraszülöttek RDS-e esetén megfigyelhe-
tőkhöz, amelyek viszont hatékonyan kezelhetők exo-
gén surfactant adásával. Piva és munkatársai arra a 
kérdésre keresték a választ, hogy COVID-19 esetén az 
ARDS okozta primer és/vagy szekunder tüdőkároso-
dás (ventilator induced lung injury, VILI) miatt fellépő 
surfactant hiány kezelésére alkalmazott surfactant 
pótlás javítja-e a betegség klinikai kimenetelét2.

Az ARDS-sel diagnosztizált betegeket két típus 
valamelyikébe sorolták. Az L-típusba (Low) kerültek a 
kezdeti stádium betegei, akiknél a tüdőcompliance kö-
zel normális volt, a ventillációs/perfúziós (VA/Q) arány 
pedig alacsony; a H-típusba (High) pedig azok a bete-
gek kerültek, akiknél már előrehaladott stádiumban 
volt a betegség, alacsony volt tüdőcompliance-ük és 
jobb-bal shuntjük volt. Mindkét betegcsoportban − 
amennyiben a PaO2/FiO2≤150 volt − legalább 16 órán 
át hason fekvő helyzetet és 4-8 órán át háton fekvő 
helyzetet alkalmaztak. 

720 mg surfactant készítményt oldottak fel ösz-
szesen 150 ml fiziológiás sóoldatban, ezt 5 egyenlő, 
egyenként 30 ml-es részre osztották, majd broncho-
szkóp segítségével juttatták be a légutakba 15 ml-es 
adagokban minden 2. generációs hörgőághoz. Ameny-
nyiben lehetőség nyílt rá és a beteg is tolerálta, úgy a 
3. generációs hörgőkhöz is eljuttatták a folyadékot. 
A pácienseket a beavatkozás előtt több percen ke-
resztül oxigenizálták (FiO2=0,8−0,9). A PEEP-et 10%-
kal növelték, hogy elkerüljék a tüdősérülést. Minden 
adag beadása után kihúzták a bronchoscpot, és egy 
percen át lélegeztették a beteget. A beavatkozás vé-
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gén visszaállították a surfactant adása előtti 
lélegeztetési paramétereket. A betegek egyi-
kénél sem tapasztaltak szövődményeket vagy 
deszaturációt a surfactant beadása alatt, vala-
mint PaO2 csökkenést vagy PCO2 növekedést 
a beavatkozást követő két órában. A vizsgálat 
során összesen hét H-típusú beteget kezeltek 
surfactanttal. Összesen 10 alkalommal történt 
surfactant beadás, ebből öt páciens egyszeri 
adagban, két páciens két külön adagban ka-
pott 750 mg surfactant készítményt. Az alapve-
tő lélegeztetési paraméterek nem különböztek 
a vizsgált és a kontroll csoport (14 fő) között. 

A vizsgálat végén hat, surfactanttal kezelt 
(85,7%) és öt kontroll (35,7%) beteg került le 
a lélegeztetőgépről és hagyhatta el az inten-
zív osztályt. Egy kezelt (14,3%) és hat (42,9%) 
kontroll beteget kellett ismételten intubálni. 
Az intenzív osztályon a surfactanttal kezelt be-
tegek közül egy (14,3%), a kontroll csoportból 
öt (35,7%) halt meg. A 28 napos mortalitási ráta 
14,3% (1) volt a surfactanttal kezelt és 64% (9) a 
kontroll csoportban. A surfactant kezelést kapó 
betegeknél rövidebb ideig (átlagosan 17,14 na-
pig) tartott a gépi lélegeztetés, mint a kontroll 
csoportban (17,42 nap).

Busani és munkatársai 2020. március 20. és április 5. között 
öt gépi lélegeztetett, igazoltan COVID-19 pneumoniában 
szenvedő beteget kezeltek surfactant készítménnyel3. A be-
tegeknél mind a PaO2/FiO2 (<100Hgmm), mind a staticus 
compliance alacsony volt. A készítményt 30 mg/ttkg adagban 
2 ml/kg fiziológiás sóoldatban oldották fel, majd az endotra-
chealis tubusba vezetett szívókatéter segítségével juttatták a 
légutakba oly módon, hogy egy-egy fél adag beadása után a 
beteget 5-5 percre jobb, illetve a bal oldalára fordították át.

A légzési paramétereket (PaO2/FiO2, Cstat) a beadás előtt 
(T0), majd azt követően 6 (T1), 12 (T2), 18 (T3), 24 (T4), 36 (T5), 
és 48 (T6) órával mérték meg. A beadást követően 24 órá-
val mind az öt betegnél közel megduplázódott a PaO2/FiO2 
arány, hat órával a beadást követően minden páciensnél 
megnőtt a Cstat (14−48%). A súlyosan hypoxaemiás, alacsony 
compliance-ű, COVID-19 fertőzött betegek közül négy páci-
ens állapota javult, és egy beteg hunyt el veseelégtelenség és 
invazív Aspergillosis miatt. A surfactant terápia alkalmazásá-
val 80%-os 30 napos túlélési arányt sikerült elérniük.

Heching és munkatársai is leírták a tapasztalataikat egy 
COVID-19 fertőzött, ARDS-ben szenvedő beteg surfactant ke-
zelése kapcsán4. A 48 éves, nemdohányzó, hyperlipidaemias, 
prediabeteses beteg négy napja tartó lázzal, száraz köhögés-
sel, dyspnoéval és tachycardiával került kórházba. Felvételekor 
normál vérgázértékek, a mellkasröntgenen kétoldali basalis 
tejüveghomály volt látható, COVID-19 tesztje pozitív lett.

1. ábra: 
(A) A PaO2/FiO2 arány időbeli változása a surfactanttal 
kezelt öt beteg esetében a PaO2/FiO2 változás abszolút 
értékében kifejezve, a beadás előtti időponttól (t0) 
egészen a beadást követő 48 óráig (t6). 
(B) A statikus compliance (Cstat) időbeli változása 
a surfactanttal kezelt öt beteg esetében a Cstat változás 
abszolút értékében kifejezve t0 időponttól t6-ig. 
(Az egyes betegekhez tartozó görbék jelzése [1-5] az ábrák 
jobb oldalán található.)
(Forrás: Busani S, et al. Ther Adv Respir Dis 2020; 14: 1-6.)

(A)

(B)
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A kezdeti azithromycin, hydrochloroquin, ceftriaxon, 
majd liponavir/ritonavir kezelés mellett sem javult a 
páciens állapota. A röntgenkép és a légzési paraméte-
rek progressziója miatt intenzív osztályra került, ahol 
tocilizumab kezelés indult. Ennek ellenére tovább de-
szaturálódott, ezért a harmadik hospitalizációs napon 
intubálták, ARDS-protokollt indítottak. A gépi légzéstá-
mogatás ellenére a betegnél a PaO2/FiO2 arány tovább 
romlott, és a hatodik kezelési napon ECMO-ra (extra-
corporalis membrán oxigenizáció) került. Állapota stabil 
maradt, de abban további öt napon át nem történt ér-
demi javulás. A kezelés 11. napján öt ampulla surfactant 
készítményt adtak endotrachealis tubusba vezetett 
szívókatéteren keresztül. Közvetlenül a beavatkozás 
után a beteget a jobb, majd a bal oldalára fordították.

A kezelés előtt a betegnél SaO2 89%-ot mértek FiO2 
100%-nál, PaO2/FiO2 148, a compliance 31 ml/vízcm 
volt. A surfactant beadása után 18 órával a PaO2/FiO2 
arány 185-re, 36 órával később pedig 231-re nőtt, így a 
páciens levehetővé vált az ECMO-ról, a következő na-
pon extubálták és nyolc nap után elbocsátották4.

—  —

A feldolgozott külföldi publikációk alapján összegzés-
ként elmondható, hogy a COVID-19 fertőzés kapcsán 
kialakult ARDS során alkalmazott surfactant kezelés 
hatására csökken a gépi lélegeztetés időtartama, jelen-
tősen nő a túlélési ráta (85,7%) és csökken a halálozási 
arány (14,3%), szemben a kontroll csoport 35,7%-os ha-
lálozásával2. A surfactanttal kezelt betegeknél alacso-

nyabb (14,3%) volt a halálozási arány, mint a kontroll 
csoportban (64%), a 28, illetve 30 napos túlélési arány 
pedig 80%-os volt a surfactanttal kezelt csoport javára. 
A beavatkozás után javult a páciensek oxigenizációja 
és pulmonalis compliance-ük, továbbá csökkent a gépi 
lélegeztetés időtartama2.

A bronchoszkóp számára nehezen elérhető perifé-
riás tüdőterületek kezelésére alternatívát jelenthetne a 
porlasztott surfactant belégzése, ami a beteget kevés-
bé terhelné meg, és a folyékony surfactanthoz képest 
feltehetőleg jobb felületi eloszlást biztosítana.

Bár a külföldi szakirodalom nem bővelkedik tapasz-
talatokban a COVID-19 fertőzés során kialakult ARDS 
esetén alkalmazott surfactant kezelés kapcsán, a ki-
emelt irodalmi adatok véleményem szerint alátámaszt-
ják ezen terápia hatékonyságát az ARDS kezelésében. 
A kísérleti jellegű surfactant pótlás mellett a surfactant 
rutinszerű alkalmazása COVID-ARDS esetén nagyfok-
ban javítaná a betegség lefolyásának kimenetelét és a 
betegek gyógyulási esélyeit. 

FORRÁSOK
1. Tulassay Zsolt: A belgyógyászat alapjai 1-2. (7. átdolgozott kiadás) Medici-
na Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2016.
2. Piva S, DiBlasi RM, Slee AE, et al. Surfactant therapy for COVID-19 related 
ARDS: a retrospective case–control pilot study. Respir Res 2021; 22: 20. 
https://doi.org/10.1186/s12931-020-01603-w
3. Busani S, Dall’Ara L, Tonelli R, et al. Surfactant replacement might help 
recovery of low-compliance lung in severe COVID-19 pneumonia. Ther Adv 
Respir Dis 2020; 14: 1-6.
4. Heching M, Lev S, Shitenberg D, et al. Surfactant for the treatment of 
ARDS in a patient with COVID-19. Chest 2021; 160(1): e9-e12.

2. ábra: Mellkasi röntgenfelvétel a beteg felvételekor (A) és a légzési elégtelenséget követően (B és C) 
(Forrás: Heching M, et al. Chest 2021; 160(1): e9-e12.)
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indenekelőtt szeretnék egy rövid 
definíciót adni ahhoz, hogy mik is a 
„nem várt” diagnózisok. Valójában 

magamnak alkottam meg ezt az elnevezést 
azokra az esetekre, amikor teljesen biztosak 
vagyunk abban, hogy a diagnózisunk helyes, 
aztán mégis történik valami: szövődmény je-
lentkezik, nem úgy alakul a kórlefolyás, aho-
gyan elvárnánk, és mivel az ördög mindig a 
részletekben rejlik, keresnünk kell a differenci-
áldiagnózist vagy olyan magyarázatokat, me-
lyek az újonnan jelentkező tüneteket és állapo-
tot érthetővé teszik. 

A FéRFI, AKI FORGOLóDOTT AZ ÁGyÁBAN

Az 56 éves férfi három hete tartó, főként éjsza-
kánként fellépő, de ritkábban nappal is előfor-
duló diffúz, szorító mellkasi fájdalom és lég-
szomj miatt jelentkezett a sürgősségi ambulan-
cián, és elmondta azt az érdekes dolgot, hogy 
egyik oldalán sem tud feküdni. A panaszai kö-
rülbelül fél-egy percig tartanak, majd spontán 
megszűnnek. A fizikai terhelést nem bírja.

A sürgősségi osztályon megtörténtek a 
megfelelő vizsgálatok, a betegnek nem volt 
láza. Felmerült az embolizáció lehetősége, 
ezért a mellkas felvételt követően történt egy 
mellkas CT is (1. kép), melynek során mind a két 
oldalon jelentős embolizációra utaló jeleket 
találtak, és mivel a jobb felső lebenyben látha-
tó kötegezettséget egy kis üregesedés kísérte, 
felmerült a tbc lehetősége is.

A beteg akkori állapota nem volt súlyos, az 
oxigénszaturációja 97% volt, és az alsó végtagi 
color Doppler-vizsgálat sem mutatott emboli-
zációs forrást. Tekintettel a tbc gyanújára, a be-
teget a Tüdőklinikára irányították.

Hozzá tartozik a történethez, hogy mindez 
karácsony környékén történt, a hosszú hétvé-
gék idején, így csak ritkán láttuk a beteget. Az 
elindított kis molekulasúlyú heparin (LMWH)
kezelés hatására a beteg állapota 2-3 napig 
javult, majd a negyedik napon arra panaszko-

NEM VÁRT DIAGNÓZISOK
Dr. Brugós László 
Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika

M

1. kép: A mellkas Ct-n a jobb oldalon a felső és alsó  
lebenyt is érintő pulmonalis embolizáció látszott
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dott a vizit során, hogy gyakorlatilag ugyanaz 
az állapota mint bejövetelkor: ha a jobb olda-
lára fekszik, akkor nem kap levegőt, és ez az 
állapot nem javul, hanem romlik.

Ekkor újra átnéztük a felvételi adatait, tü-
zetesebben megnéztük az EKG-t, amin már 
felvételekor akut cor pulmonale-ra utaló jelek 
voltak: a V1-2-3-4-ben perzisztáltak a P hul-
lámok, magasabbak voltak, mint az R hullá-
mok és felmerült a jobb kamrai érintettség és 
a haemodinamikai instabilitás. Szívultrahang 
vizsgálatot kértünk, ahol a tricuspidalis anulus 
és a septum átmenetéből kiinduló, igen mobi-
lis, minden szívveréskor a tricuspidalis billen-
tyűn áttörő, nagy volumennel rendelkező, my-
xomának tűnő elváltozást lehetett látni (2. kép).

Az echocardiographia felvételén egy nagy 
massza látszik jobboldalt, ami a tricuspidalis 
billentyűn minden egyes mozgással átmegy 
és szinte beleharap a kamrába. Az embolizáció 
ennek a szövetnek a lemorzsolódásából és a 
szövettörmelékeknek mindkét oldalon a tüdő-
be való szétszóródásából keletkezhetett. Felve-
tődött a kérdés, hogy ez a CT-n vajon nem lát-
szott-e. A leletező valószínűleg erre nem tért ki, 
mert a CT-n a jobb szívfél nem homogén, tehát 
már ott látható a myxomának megfelelő terime.

A beteg az állapotromlása miatt, ilyen mell-
kas felvétel mellett rögtön a szívsebészet inten-
zív osztályára, onnan pedig a műtőbe került. A 
műtőben megtörtént a jobboldali myxoma el-
távolítása és a jobb artéria pulmonalis megnyi-
tása tumorkeresés céljából. Felmerült a gyanú, 
hogy amennyiben ez a folyamat malignus, ak-
kor az embóliák mind metasztázisként fognak 
tovább működni, de szerencsére a szövettan 
hyalinos fibrózist igazolt, egyes helyeken be-
vérzésekkel. Ez egy cardialis myxoma, melynél 
malignitás jelei nem láthatók (3. kép). A műtét 
után a beteg állapota gyorsan javult és azóta is 
kontrollokra jár, jól érzi magát.

Mi lehet ennek az esetnek a tanulsága szá-
munkra? Legfőképpen az, hogy az embóliás 
betegek jobb szívfelének az állapota nagyon 
fontos. A mellkas CT szerepe elsődleges, de 
kérjünk részletes véleményt a jobb szívfélről 
is, mert ez nagymértékben befolyásolhatja 
a további terápiát. Az a tünet, hogy a fekvő-
helyzeti jobbra fordulás és a légszomj együtt 
jár, nagyon erős indok arra, hogy utánanéz-
zünk, mi okozhatja ezt, és ne elégedjünk meg 
a pulmonalis embólia szokványos, rutinszerű 
LMWH kezelésével, keressük tovább a magya-
rázatot. 

2. kép: Szívultrahang-vizsgálat során a tricuspidalis 
anulus és a septum átmenetéből kiinduló, cardialis 

myxomának tűnő elváltozás látszott (pontozott vonal)

3. kép: Szövettan: cardialis myxoma szöveti képe 
hyalinos fibrózissal és bevérzéssel, néhány haemosiderin 

depositummal, malignitásra utaló jel nélkül
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PNEUMóNIA PARAPLéGIÁVAL

Egy 59 éves, másfél éve paraplég férfinél két-
oldali tüdőgyulladás alakult ki kétoldali üre-
gesedéssel és mellkasi folyadékgyülemmel. 
A paraplégia okát nem tudjuk pontosan, de 
elmondása szerint a rehabilitáció után otthon 
rollátorral járt. 2020. december 28-án kérték 
sürgős felvételét állapotrosszabbodás, kétol-
dali tüdőgyulladás miatt. A sürgősségi osztá-
lyon elvégzett negatív COVID tesztek után a 
páciens hozzánk került további kivizsgálás és 
kezelés céljából. 

Fontos megemlíteni, hogy a betegnek 2019 
februárjában hirtelen kezdődtek a paraplégiát 
okozó, vizelet- és székletinkontinenciával járó 
panaszai, amit 2019 tavaszán a Neurológiai 
Klinika idegsebészetén vizsgáltak, de nem ta-
láltak különösebb kiváltó okot. Feltételeztek 
a lumbális és a szakrális részen daganatot, de 
ez nem volt látható. Az MR vizsgálatok és a há-
rom hónapos rehabilitáció után a beteg szinte 
önellátóként az otthonába tudott távozni, el-
látták egy újabb MR vizsgálati előjegyzéssel, 
amit 2019. június 7-én kapott kézhez. Sajnos 
a beteg ezután eltűnt, nem jelentkezett, csak 
másfél évre rá, amikor ezt a tüdőgyulladásra 
utaló képet láttuk.

Egy vidéki kórházban készült CT-vel jött, 
amin minimális kétoldali mellkasi folyadékgyü-
lem és kétoldali, kisebb-nagyobb üregesedést 

mutató, tüdőgyulladásként interpretált elvál-
tozás volt látható (4. kép). Jóllehet a mellkas 
CT-n elég súlyos állapot tükröződött, a para-
plégiáján kívül nem nagyon volt más jelentős 
súlyossági tényező. Oxigén adása nélkül 94%-
os volt a szaturációja, 120-as volt a CRP-je, de 
nem köhögött és váladékot sem ürített. 

Mi ennek megfelelően elindítottuk a kom-
binált antibiotikus kezelést, aztán következett 
a szilveszter, majd január 2-án ügyeletes vol-
tam, amikor a páciens paralitikus ileusra utaló 
tüneteket produkált, ami elég súlyos formá-
ban jelentkezett. Ezt akkor azzal magyaráztuk, 
hogy a paraplégia miatt kapott gyógyszerek 
(pl. tramadol) mellett lelassult a bélmozgása. 
Elvégeztük a natív hasi röntgenvizsgálatot, 
ahol kisebb nívók, a hasi ultrahangon pedig 
meteorizmus volt észlelhető. 

4. kép: A mellkasi Ct-n minimális kétoldali mellkasi 
folyadékgyülem és kétoldali, kisebb-nagyobb üregesedést 
mutató, tüdőgyulladásként interpretált elváltozás látható

5. kép: A hasi Ct-n jobb oldali, a musculus psoasra is 
ráterjedő retroperitonealis tályog ábrázolódott (pontozott 
vonal), a felső részén légbuborékot tartalmazó sapkaszerű 

eltéréssel (nyíl)

6. kép: A hasi Ct-n a tályog mérete jelentősen csökkent 
(pontozott vonal), miután az urológus kolléga dréncsövet 

(nyíl) vezetett bele, melyen keresztül nagy mennyiségű 
purulens váladék ürült
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A sebészeti konzílium után beöntéssel és 
hashajtóval bő székletürítése volt, és 2-3 na-
pig ugyan továbbra is meteorisztikus maradt, 
de a panaszai csökkentek. Visszatérően arra 
panaszkodott, hogy a jobb csípő táján van 
fájdalma, és ezt azzal magyarázta, hogy szál-
lítás közben a hátsójára ejtették. érdekes köz-
beesés a betegnek ez a magyarázata, de mint 
majd meglátjuk, nem ez okozta a jobb oldali 
csípőlapát körüli fájdalmát.

Mivel felmerült a szeptikus embolizáció le-
hetősége, egy radiológus kollégával együtt 
újra megnéztük a mellkas CT felvételt. Ő sem 
igazán tudta értelmezni a látottakat, és azt ja-
vasolta, hogy készüljön egy hasi CT. A hasi CT-n 
jobb oldalon egy hatalmas, a musculus psoas-
ra is ráterjedő retroperitonealis tályog ábrázo-
lódott, a felső részén légbuborékot tartalmazó 
sapkaszerű eltéréssel, míg a bal oldalon telje-
sen ép anatómiai viszonyok voltak (5. kép). 

Az urológus kolléga dréncsövet vezetett a 
tályogba, melyen keresztül nagy mennyiségű 
purulens váladék ürült, ezután a tályog mérete 
jelentősen csökkent (6. kép). 

A tályogból nyert purulens váladékból vég-
zett bakteriológiai vizsgálat Klebsiella pneumo-
niae-t és Enterobacteriaceae-t mutatott ki. En-
nek a folyamatnak a sebészi megoldása közben 

azon vitatkoztak az idegsebészek, az ortopé-
dek, az urológusok és mi, pulmonológusok, 
hogy milyen állapotban van a beteg gerince. 
Az MR pár apró haemgiómán kívül nem muta-
tott jelentős gerinc léziót (7. kép). Viszont prob-
lémás volt továbbra is, hogy a retroperitonealis 
tályog lecsorgott az adduktorok femoralis 
részébe (8. kép, pontozott vonal). Az ortopéd 
kolléga altatásban két dréncsövet helyezett 
be (8. kép, nyíl) a betegnek és az ötödik napon 
ebből a dréncsőből végzett tenyésztésből Ko-
curia rhizophila tenyészett ki. Mivel nem ismer-
tük igazán ezt a kórokozót, infektológiai konzí-
liumot tartottunk.

A Kocuria rhizophila egy korábban a Micro-
coccus specieshez sorolt actinobaktérium, ami 
endokarditiszt, pneumóniát és szepszist okoz-
hat, főként immunkárosodott egyéneknél. A 
mi betegünknek diabetes mellitus mellett más 
immunkárosodásra utaló eltérése nem volt. A 
Kocuria rhizofilának még annyi az érdekessége, 
hogy 1999-ben először a Duna magyar szaka-
szán talált gumimatracból tenyésztették ki ezt 
az actinobaktériumot. 

Jelenleg imipenem/cilastatin és linezolid 
kezelés mellett a retroperitonealis tályog je-
lentősen regrediált, és ugyancsak regressziót 
láttunk a beteg mellkasi CT-jén is (9. kép). 

7. kép: A gerinc MR képén pár apró haemangiómán kívül 
(nyilak) nem látszik jelentős gerinc lézió

8. kép: Az MR képen látszik, ahogy a retroperitonealis 
tályog lecsorgott az adduktorok femoralis részébe
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A két mellkas CT-t (4. és 9. kép) összehason-
lítva az egyetlen negatívum, hogy a mellkasi 
folyadék felszaporodott, de ezt megcsapoltuk 
és nem volt benne kórokozó. Látható, hogy az 
üregesedés megszűnt (9. kép), és fokozatosan 
kezdtek javulni a beteg egyéb paraméterei is. 
Néhány nappal később el tudtuk távolítani a 
dréneket, majd rehabilitáció után otthonába 
tudtuk bocsátani a beteget. 

Mi lehet ennek az esetnek a tanulsága szá-
munkra? A retroperitonealis tályog az osztá-
lyozás szerint lehet primer vagy szekunder. A 
primer tályog hematogén szórás következté-
ben jön létre, a szekunder pedig infekciók ter-
jedése által kerül a retroperitonealis térbe. 

Itt vitánk is támadt az urológus kollégával, 
akinek az volt az álláspontja, hogy ez a retro-
peritonealis tályog a tüdőgyulladás kapcsán 
transzdiaphragmatikus terjedéssel keletkezett, 
mi viszont pont fordítva gondoltuk. Mivel a rég-
óta paraplég beteg már több mint másfél éve 
az otthonában feküdt hólyagkatéterrel, azt fel-
tételeztük, hogy ott keletkezett ez a tályog és a 
fertőzés − valóban transzdiaphragmatikusan, 
de fordított irányban − ráterjedt a tüdőre. 

A szekunder retroperitonealis tályog általá-
ban 30 és 65 év közötti férfi aknál gyakoribb. A 
főbb okai általában urológiai panaszok diabé-
tesszel keverve: pancreatitis, diverticulitis, per-
forált tumor és epiduralis, spinalis infekciók. 
Több tanulmány során lehet látni, hogy 45% 
pyelonephritis, 72% vese eredetű, ahol külön-
böző obstruktív urológiai betegségük van. 

Mivel tudjuk megállapítani a betegséget? 
CT-vel. és miért a tüdőgyógyászati osztályon 
kezeltük ezt a beteget? Csak! Mert „mindig 
a tüdőből ered” a fertőzés, és mindig ide irá-
nyítják a beteget anélkül, hogy utánajárnának 
annak, hogy van-e valami egyéb eltérés. Aztán 
amikor mi észleltük ezt az eltérést, akkor a se-
bészek vagy az urológusok már nem igazán 
örvendtek volna annak, ha a beteg átvételét 
kérjük, de szerencsére a beteg gyógyul és kö-
szöni szépen, jól van. 
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z Európai Légzési Társaság (European Respiratory Society, ERS) nemzetközi kongresszusa a világ egyik legje-

lentősebb légzőszervi konferenciája. A 31. ERS kongresszust az eredeti tervek szerint 2021. szeptember 4–8. 

között Barcelonában, a FIRA Barcelona Gran Via Kiállítási és Kongresszusi Központban tartották volna meg a 

világ minden részéről érkező több mint 20 ezer tüdőgyógyász és a társszakmák területén dolgozó szakember személyes 

megjelenésével. A koronavírus-járvány azonban ismét felülírta a terveket, és a rendezvény idén is az interneten, interaktív 

virtuális formában valósult meg. A virtuális kongresszus most is egyértelmű sikerrel zárult. Az online platformot, ahol közel 

500 tudományos és oktatási célú tartalmat lehetett megtekinteni, az online rendezvény négy napja alatt több mint 30 

ezren látogatták meg, és a portál még jelenleg is látogatható. A szervezők még a virtuális ERS kongresszus sikerét látva is 

azt remélik, hogy a 2022 szeptemberében újra Barcelonába tervezett kongresszuson már személyesen is találkozhatnak a 

résztvevőkkel. A következőkben a virtuális ERS kongresszus legérdekesebb posztereiből mutatunk be hármat. 

A

ITT TALÁLKOZTAK VOLNA
AZ EURÓPAI TÜDŐGYÓGYÁSZOK:

BARCELONA

OKOZHAT-E ASZTMÁT AZ IRODA?
A modern irodákban végzett munka asztmát okozhat, 
és a kiváltó okok felkutatása komoly munkával jár. Az 
ERS kongresszuson bemutatott legújabb kutatási ered-
mények szerint a látszólag ártalmatlan irodai környezet 
néhány dolgozónál asztma kialakulásához vezethet1. A 
vizsgálat számos potenciális kiváltó okot talált a nyom-
tatópatronoktól és tonerektől kezdve a takarítószere-
ken át a rossz szellőzésig és a légkondicionáló berende-
zésekben található penészgombákig. A vizsgálatból az 
is kiderült, hogy azok az alkalmazottak, akiknek az aszt-
máját az irodai munka váltotta ki, gyakran otthagyták 
a munkahelyüket, különösen akkor, ha a munkaadók 
nem tettek lépéseket a probléma megoldása érdeké-
ben. A kutatók véleménye szerint eredményeik újabb 
érvet szolgáltatnak ahhoz, hogy az otthonról elvégez-
hető irodai munkákat a koronavírus-járvány miatti kor-
látozások feloldása után is otthonról végezhessék el a 
dolgozók. Ezzel a dolgozó megőrzi az egészségét, a 
cég pedig könnyebben megtarthatja az alkalmazottait.

Christopher Huntley, a Birminghami Egyetem foglal-
kozási tüdőbetegségeket nyilvántartó centrumának ve-

zetője számolt be az eredményeikről. Elmondta, hogy 
bármelyik munkahelyi környezet kiválthat foglalkozási 
asztmát, ha előfordul benne légúti szenzitizációt oko-
zó anyag. Ez olyan vegyület, amely visszafordíthatatlan 
allergiás reakciót vált ki, jellemzően ilyen a festékspray 
vagy a por. Az irodákra rendszerint biztonságos környe-
zetként gondolunk, éppen emiatt előfordulhat, hogy 
ha egy irodai dolgozónál asztmát diagnosztizálunk, ak-
kor fi gyelmen kívül hagyjuk a betegség lehetséges fog-
lalkozási kiváltó okait. Ez az oka annak is, hogy ebben a 
témakörben mindeddig kevés kutatás zajlott.

Huntley és munkatársai egyre nagyobb számban 
diagnosztizáltak foglalkozási asztmát olyan betegek-
nél, akik irodában dolgoztak, és bizonyos típusú iro-
dák esetén az esetek halmozódását fi gyelték meg. 47 
olyan irodai dolgozó kóresetét elemezték, akiknek a 
foglalkozási asztmáját bejelentették a birminghami 
centrumba. Az asztmát a legtöbb esetben a kilégzési 
csúcsáramlás tartós monitorozásával igazolták. 17 be-
tegnél a bronchialis hiperreaktivitást is vizsgálták, és 
annak meglétét igazolták.
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Huntley és munkatársai leírtak jó néhány irodai ki-
váltó okot, amire oda kell fi gyelni, de egészen biztosan 
vannak még más kiváltó okok is. A COVID-19 járvány 
miatti korlátozások idején kevesebb új foglalkozási 
asztmás esetet jelentettek, a már diagnosztizált bete-
gek állapota pedig javult, mialatt otthonról dolgoztak.  
A home offi  ce hasznos volt a betegek számára egy-
részt azért, mert megerősítette a diagnózist, másrészt 
pedig nem gyógyszeres terápiaként működött. A fog-
lalkozási asztmában szenvedő munkatársak részére 
célszerű engedélyezni az otthoni munkavégzést, mert 
így kevesebbet mennek táppénzre, és könnyebben 
megtarthatják a munkahelyüket.

Mivel hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az 
irodák a foglalkozási asztma szempontjából biztonsá-
gosabbak más munkahelyeknél, ahol a beteg látvá-
nyosabb levegőszennyezésnek van kitéve, ezért na-
gyon valószínű, hogy az irodai dolgozók között még 
sok diagnosztizálatlan foglalkozási asztmás beteg van.

Az olyan asztmás irodai dolgozók esetén, akiknél 
látszólag megmagyarázhatatlan tünetromlás történt, 
fontos kideríteni és megszüntetni a munkahelyi kivál-
tó okokat. Azokban az irodákban, ahol halmozottan 
fordulnak elő foglalkozási asztmás esetek, alapvető 
fontosságú a kiváltó ok utáni nyomozás, mert néha ko-
moly meglepetés érhet minket.

1. Huntley CC, Moore VC, Robertson AS, et al. Occupational asthma 
in offi  ce workers: A cross-sectional study. ERS Virtual Congress, 2021. 
September 6. − Abstract: PA1904

A kutatók az irodai dolgozók foglalkozási asztmá-
jának hátterében a kiváltó okok három fő csoportját 
határozták meg: (1) irodán belüli tényezők (nyomta-
tófesték, padlólapragasztó, penész, tisztítószerek); (2) 
a szellőzőrendszerből jövő hatások (penészgombák a 
légkondicionáló berendezésekben és a rosszul besze-
relt szellőzőcsövekben; (3) az iroda közvetlen környe-
zetéből származó hatások (szomszédos műhelyek, fes-
tékek gőze, kipufogó gázok).

Azt is vizsgálták, hogy a munkáltatók tesznek-e bár-
milyen változtatást a foglalkozási asztmával diagnosz-
tizált alkalmazott támogatása érdekében, és erre ho-
gyan reagálnak a dolgozók. A legszembetűnőbb meg-
állapítás az volt, hogy ha a munkáltatók nem tettek 
semmit, akkor a dolgozók 100-szor nagyobb eséllyel 
hagyták ott a munkahelyüket. Jóllehet csak azokat a 
betegeket vizsgálták, akiket hivatalosan bejelentettek 
a centrum nyilvántartásába, és ez egy viszonylag kis 
betegszámú vizsgálat volt, jelenleg mégis ez az egyik 
legátfogóbb kutatás az irodai dolgozók foglalkozási 
asztmájának témakörében.
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HŐHULLÁMOK ÉS COPD-ExACERBÁCIÓK
Az átlaghőmérséklet emelkedése a krónikus obstruktív légúti betegség 
(COPD) tüneteinek rosszabbodásával jár együtt2. Supaksh Gupta és munkatár-
sai 1177, jelenleg is vagy korábban dohányzó amerikai COPD-s beteg adatait 
elemezve figyeltek fel arra, hogy a környezeti hőmérséklet emelkedése után 
megközelítőleg két nappal az exacerbációk száma is megnőtt. A hőmérséklet 
1 °C-os  emelkedése két napon belül 2%-kal növelte a COPD exacerbáció esé-
lyét. Ez a vizsgálat azon kevés kutatások egyike, amely megbízható forrásból 
származó orvosi adatok alapján elemzi a környezeti hőmérséklet hatását a 
COPD-exacerbáció kockázatára, hozzájárulva ezzel is ahhoz az egyre bővü-
lő ismeretanyaghoz, ami a környezeti hőmérséklet és a  COPD-vel társuló 
egészségügyi problémák kapcsolatát írja le. A kutatás erőssége, hogy ame-
rikai nagyvárosokban élő nagy számú beteget vizsgáltak. Más vizsgálatok 
korábban kimutatták, hogy kapcsolat van az extrém meleg napok, valamint 
a COPD-s betegek állapotromlása és halálozása között.  Komoly aggodalom 
van a tekintetben, hogy a klímaválság fokozódásával ezek a problémák is 
felerősödnek. Éppen ezért fontos, hogy a környezeti hőmérséklet emelke-
déséhez társuló egészségügyi kockázatok mértékét számszerűen is megha-
tározzuk, és törekedjünk annak megállapítására is, hogy mely betegeknél a 
legnagyobb az állapotromlás kockázata.
Gupta és munkatársai egy korábban, 2010−2015 között végzett COPD klinikai 
vizsgálat betegei közül azokat vizsgálták, akiknél a vizsgálatba történt beválo-
gatás óta legalább egy exacerbáció lezajlott. Rögzítették az exacerbáció nap-
jának és a megelőző hét napnak a hőmérsékleti adatait. A betegek átlagélet-
kora 64 év volt, az első exacerbáció óta eltelt idő pedig átlagosan 603 nap. Az 
exacerbáció kockázata a megelőző hat nap hőmérsékletének emelkedésével 
párhuzamosan nőtt, és a legnagyobb kockázat két nappal a hőmérséklet-
emelkedés kezdete után volt. A vizsgálati eredmények alapján lehet olyan 
ajánlást tenni a COPD-s betegek számára, hogy nagy hőség esetén kerüljék a 
szabadtéri tevékenységeket és tartózkodjanak légkondicionált helyen.
A hőmérséklet-emelkedés és a COPD-exacerbáció közötti kapcsolat kórme-
chanizmusát még nem tárták fel minden részletében, de mindenképpen 
szerepe lehet benne a hiperventillációnak, ami megnöveli a dinamikus hi-
perinfláció létrejöttének esélyét. Dinamikus hiperinfláció esetén a beteg nem 
fújja ki teljesen a levegőjét, mielőtt megkezdené a következő belégzést, ami 
kevésbé hatékony légzéshez vezet. Extrém esetekben a dinamikus hiper-
infláció a mellkasi nyomás emelkedéséhez vezethet és gátolhatja a vérnek 
a jobb szívfélbe történő visszaáramlását. Időskorban egyébként is romlik a 
testhőmérséklet szabályozása és a hidratáltság. Asztmás betegeknél végzett 
vizsgálatok arra utalnak, hogy a magas hőmérsékletű, párás levegő belégzé-
se bronchokonstrikciót okozhat.
A klímaválság szerteágazó hatásai a mindennapi élet olyan területeire is ha-
tással vannak, amikre eddig nem is gondoltunk. A Gupta és munkatársai által 
végzett vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy milyen hatással van a klíma-
változás a COPD-s betegek életére, és alátámasztja a mielőbbi sürgős lépések 
fontosságát az üvegházhatás csökkentésére és az emelkedő hőmérséklet 
megállítására.

2. Gupta S, et al. Effects of ambient temperature on COPD symptoms and exacer-
bations in the SubPopulations and InteRmediate Outcome Measures in COPD Study 
(SPIROMICS) cohort. ERS Virtual Congress, 2021. September 5. − Abstract: OA103

SPORTOLÓ KISMAMÁK 
ÉS A MAGZATI TÜDŐ
Norvég kutatók újabb bizonyítékot találtak 
arra, hogy a terhesség alatti testmozgás 
nemcsak az anyának tesz jót, hanem a mag-
zatnak is. Hrefna Katrin Gudmundsdottir, az 
Oslói Egyetem gyermekgyógyásza, munka-
társaival közösen 814 újszülöttet vizsgált, és 
elsőként mutatott ki kapcsolatot a csecse-
mők csökkent tüdőműködése és az anya 
terhesség alatti fizikai inaktivitása között3.

Korábbi vizsgálatokban igazolták, hogy 
a csecsemőkori csökkent tüdőműködés nö-
veli a későbbi életkorban kialakuló asztma 
és más obstruktív légúti betegségek kocká-
zatát, emiatt fontos azoknak a tényezőknek 
a feltárása, melyek hatással vannak a cse-
csemőkori tüdőműködésre. Ha a terhesség 
alatti fizikai aktivitás csökkenti a csecse-
mőkori tüdőfunkció károsodásának koc-
kázatát, akkor ez egyszerűen kivitelezhető 
és olcsó módja lehet a gyermekkori légúti 
egészség javításának.

Gudmundsdottir és munkatársai megál-
lapították, hogy a terhességük alatt inaktív 
anyukák gyermekei nagyobb valószínűség-
gel kerültek az alacsony légzésfunkciójú 
csoportba, mint azok, akiknek az anyukája 
aktívan mozgott a terhessége alatt. Az in-
aktív anyukák 290 csecsemője közül 8,9% 
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(25) volt a legkisebb légzésfunkciójú csoportban, míg 
az aktív anyukák 524 csecsemője közül csak 4,2% (22). 
A legkisebb légzésfunkciójú csoportban összesen 47 
csecsemő volt (5,8%) a 814-ből. Az aktív anyukák cse-
csemőinek átlagos légzésfunkciója kicsit magasabb 
volt, mint az inaktív anyukák csecsemőié.

A kutatók 814 egészséges norvég és svéd csecsemő 
adatait elemezték, akik egy nagyobb csoporton belül 
résztvevői voltak egy másik, a gyermekkori allergiás 
kórképek megelőzési lehetőségeit vizsgáló kutatásnak 
(PreventADALL). Az anyukákat a terhességük 18. és 34. 
hetében megkérték egy kérdőív kitöltésére, amiben 
rákérdeztek az egészségi állapotukra, az életmódjuk-
ra, a táplálkozásukra, valamint egyéb szocioökonómiai 
paraméterekre. Kérdések irányultak arra is, milyen 
gyakran, milyen intenzitással és mennyi időn keresztül 
végeznek testmozgást, és a 18. héten rögzített adatok 
alapján az anyukákat három csoport − inaktív, közepe-
sen aktív, nagyon aktív − valamelyikébe sorolták. 

A légzésfunkciós vizsgálatok a csecsemők három 
hónapos korában történtek normál légzés közben, 
nyugodt, éber állapotban, az orr és a száj fölé helyezett 
arcmaszk segítségével, a ki- és belégzett levegő áram-
lását és térfogatát mérve. A legfontosabb paraméter 
a kilégzési csúcsáramlás és a kilégzési idő hányadosa 
(tPTEF/tE) volt. Az alacsony tPTEF/tE a kilégzett levegő 
korlátozott áramlását jelzi. A tPTEF/tE átlagos értéke a 
814 csecsemőnél 0,391 volt; az inaktív anyukák 290 cse-
csemőjénél kapták a legalacsonyabb átlagos értéket 
(0,387) és a nagyon aktív anyukák 299 csecsemőjénél 
pedig a legmagasabbat (0,394), de az értékek közötti 
eltérés statisztikailag nem volt szignifikáns. 

A kutatók az adatok elemzése során a következő 
faktorok hatását is vizsgálták: az anya életkora, iskolai 
végzettsége, a terhesség előtti testtömegindexe, do-
hányzás a terhesség alatt, szült-e korábban, atópiás 
kórképek előfordultak-e a családban. Nem találtak szig-
nifikáns, folyamatos emelkedést a tPTEF/tE értékekben 
az inaktív anyukák csecsemőitől a nagyon aktív anyu-
kák csecsemői felé haladva. Az viszont egyértelműen 
látszott, hogy az inaktív anyukák gyermeinél az aktív 
anyukák gyermekeihez képest statisztikailag is szigni-
fikánsan gyakoribb volt a 0,25-nél kisebb tPTEF/tE ér-
ték, ami alacsony légzésfunkcióra utal. Jóllehet az „ala-
csony” légzésfunkciónak nincs egyértelmű definíciója, 
a korábbi vizsgálatok során azt találták, hogy azoknál a 
csecsemőknél, akiknek a tPTEF/tE értéke nem sokkal a 
születés után 0,20 alatti volt, 10 éves korukig gyakrab-
ban alakult ki asztma4. A kutatók a csecsemők hosszú 
távú követéses vizsgálatát tervezik annak megállapítá-
sára, hogyan változik a légzésfunkciójuk, illetve mikor és 
milyen gyakorisággal alakulnak ki náluk légúti betegsé-
gek. Azt is remélik ettől, hogy további összefüggésekre 
bukkanhatnak az anya terhesség alatti fizikai aktivitása 
és a gyermek egyéb későbbi betegségei között.

A vizsgálat rávilágított arra, hogy mennyire fontos 
az anya terhesség alatti fizikai aktivitása a csecsemő 
légzésfunkciója és ezen keresztül a későbbi egészsége 
szempontjából. 

3. Gudmundsdóttir HK, et al. Infant lung function and physical activi-
ty in pregnancy. ERS Virtual Congress, 2021. September 5. − Abstract: 

OA1294 

4. Håland G, et al. Reduced lung function at birth and the risk of asth-
ma at 10 years of age. N Engl J Med 2006; 355: 1682-1689.
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udapesten 2021. június 3-6. között immár tizen-
kettedik alkalommal került megrendezésre a C1-
Inhibitor Defi ciency and Angioedema Workshop. 

A nemzetközi konferencia főszervezői − a Semmelweis 
Egyetem egyetemi tanára, dr. Farkas Henriette és tudo-
mányos főmunkatársa, dr. Varga Lilian − a COVID-19 
pandémia okozta bizonytalan helyzet miatt idén a Di-
amond Congress stúdiójából élő bejelentkezéssel az 
online térben bonyolították le a workshopot. Miként 
Farkas professzor asszony is fogalmazott a konferencia 
megnyitóján „egy néhány ezer bázisból álló vírus, ami-
nek még DNS-e sincs, nem szakíthatja félbe a konferen-
ciánk immár több mint 20 éves hagyományát, egybe kell 
tartanunk a közösségünket, a HAE családot”. 

A szervezők megpróbálták a pozitív oldalát nézni a 
megváltozott körülményeknek és kiaknázni a modern 
eszközök adta lehetőségeket, amelyhez a Diamond 
Congress munkatársai professzionális segítséget nyúj-
tottak. A cégek − főszponzorok: CSL Behring, KalVista, 
Pharming, Pharvaris, Takeda; szponzorok: Biocryst, Bio-
marin − nagyvonalú anyagi támogatásukkal jelentősen 
hozzájárultak a rendezvény magas színvonalú lebo-
nyolításához. A szervezők hittek a 12-es szám miszti-
kus erejében, és úgy tűnik, ez jó ómennek bizonyult, 
mivel idén 51 országból rekordszámú, 438 résztvevő 
csatlakozott a konferenciához.

Bátran állíthatjuk, hogy a négynapos konferencia 
ismét beváltotta a hallgatóság reményeit, a korábbi 
évekhez hasonlóan rendkívül magas szakmai színvona-
lú kongresszuson vehettünk részt. A tudományos prog-
ram hét szóbeli előadás és két poszter szekciójában 35 
előadás és 21 poszter került bemutatásra. A tudományos 
bizottság által értékelt összes absztraktot a Frontiers in 
Allergy című tudományos folyóiratban publikálták.

A konferenciát dr. Szabó Attila professzor, a Semmel-
weis Egyetem klinikai rektorhelyettese nyitotta meg, 
aki beszédében hangsúlyozta, hogy „a 21. században 

az egyenlet úgy hangzik, hogy tudás + információ = ha-
talom – ennek szellemiségében az alap-, a klinikai és a 
transzlációs kutatásokat arra kell használni, hogy világ-
szerte javítsák az emberek egészségét és életminőségét” 
– tette hozzá. 

A nyitónap egyik fénypontja a „HAE betegekért” díj 
átadása volt. Ez a 2003-ban alapított díj idén 10. alka-
lommal került átadásra. Az életműdíjat olyan kollégá-
nak ítéli oda a Tudományos Bizottság, aki kutatómun-
kájával jelentősen hozzájárult az angioödémás beteg-
ségek hátterében álló folyamatok megismeréséhez, 
illetve kiemelkedő munkát végzett a betegek érde-
kében. Ebben az évben Allen Kaplan, amerikai klinikai 
orvosprofesszor volt a díjazott, akit Anthony Castaldo, 
a HAEI elnöke mutatott be. Ezt követően Allen Kaplan 
egy lenyűgöző és átfogó előadás keretében mutatta 
be munkáját.

Megható pillanat volt, amikor Allen Kaplan élőben 
bejelentkezett, és a szervezők a budapesti stúdióból 
meglepetés tortával és pezsgővel köszöntötték őt, ez-
zel is csökkentve a pandémia okozta szociális távolsá-
got. Ezúttal hat prominens, meghívott szakértő számolt 
be különböző aspektusokból az angioödémás beteg-
ségeket érintő legfrissebb kutatások eredményeiről. 

Daniel Jacobson, aki az egyesült államokbeli Oak 
Ridge National Laboratory munkatársa, előadásában 
egy olyan új, rendszerbiológiai és mesterséges intelli-
gencián alapuló eljárást mutatott be, amivel bizonyít-
ható, hogy a bradykinin-vihar áll a COVID-19 számos 
tünetének hátterében, és így a C1-INH-HAE kezelésére 
már törzskönyvezett gyógyszerek potenciálisan haté-
konyak lehetnek a COVID-19 betegeknél is. 

Marcus Maurer, a Charité Berlini Orvostudományi 
Egyetem dermatológus és allergológus professzora 
egy globális kezdeményezést (GA2LEN | A HAEi ACARE) 
mutatott be, amelynek célja a HAE globális kihívásai-
nak kezelése és leküzdése, a globális egyenlőtlenségek 

BESZÁMOLÓ
a 12. C1-Inhibitor Defi ciency and Angioedema Workshopról
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felszámolása, a HAE-re vonatkozó jelenlegi irányelvek 
felülvizsgálata és frissítése. 

Coen Maas, az Utrechti Egyetem Klinikai Kémiai és 
Hematológiai Intézetének professzora számolt be ku-
tatási eredményükről, miszerint az FXII zárt konformá-
ciója kulcsfontosságú a kóros aktiválás megelőzése 
szempontjából. Bármely mutáció, amely ezt idő előtt 
megzavarja, thromboinflammatorikus betegség kiala-
kulására hajlamosít.

Cervenak László, a Semmelweis Egyetem Belgyó-
gyászati és Hematológiai Klinikájának tudományos fő- 
munkatársa előadásában kihangsúlyozta, hogy az an- 
gioödéma patogenezisében az eddig ismert tényezők 
mellett új szereplők is előtérbe kerültek, és az endo-
thelsejtek kulcsfontosságú integratív szerepet töltenek 
be az angioödéma kialakulásában. 

Francois Alhenc-Gelas, a párizsi INSERM intézet ku-
tatási igazgatója beszámolt azokról a bizonyítékokról, 
melyek arra utalnak, hogy a kinin receptor agonisták, 
különösen a B1R klinikai fejlesztése indokolt a kardio-
vaszkuláris szövődmények megelőzése érdekében, fő-
ként cukorbetegség esetén.

 Konrad Bork, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem 
dermatológus professzora bemutatta az angioödéma 
patogenezisében részt vevő gének fejlődő konstelláci-
óját.

A tudományos program rendkívül színes volt. A HAE 
kezelését illetően biztató eredményeket hallhattunk az 
új oralis bradykinin B2 receptor antagonistáról (PHA-
022121), a XII-es faktort gátló, monoklonális antitest 
garadacimabról, amely szubkután adható hosszú távú 
profilaxisra, valamint a HAE rohamok akut kezelésére 
kifejlesztett új orális szerről, a KVD900 kis molekulájú 
plazma kallikrein inhibitorról. A genetikai kutatásokról 
és új génterápiás eljárásokról, a betegek életminősé-
gét vizsgáló lehetőségekről, a különböző kezelések-
kel szerzett tapasztalatokról, a prodromális tünetekről 
− és még sorolhatnánk az elhangzott érdekes témák 
hosszú sorát − számoltak be a kollégák. 

A workshop teljes felvett anyaga augusztusig elér-
hető volt a konferencia honlapján (https://2021.haenet-
workshop.hu). 

Bár a személyes együttlét nehezen pótolható, a szer-
vezők olyan programokat is beiktattak a programba, 
amelyek lehetőséget adtak egy kis kikapcsolódásra, és 
amelyek során kötetlenül, vidáman együtt lehettünk, 
és amelyek színesebbé tették az eseményt. Volt QR-
kód vadászat, virtuális városnézés Budapesten, amely-
nek során az idegenvezetőtől lehetett kérdezni, virtu-
ális gálavacsora, melyre mindenki elkészíthette otthon 
a „közös” gálamenüt, és azt „együtt” elfogyaszthattuk. 

A megnyitó része volt Cakó Ferenc, többszörös nem-
zetközi díjas magyar grafikus különböző dallamok ih-
lette, filmszerűen pergő, látványos homokrajz-animá-
ciója. Kedves emlékeket ébresztett a rendezvény tör-
ténetét felölelő rövidfilm, melyben az első C1-inhibitor 
workshoptól kezdve követhette végig a néző, hogy nőt-
te ki magát világszínvonalú eseménnyé a konferencia. 

Szomorúsággal töltötte el a HAE család tagjait, hogy 
idén közösségünk három kiemelkedő tudósa is elhunyt. 
Fájdalmas szívvel emlékeztünk meg Michael Frankről, 
Marco Cicardiról és Jose Fabianiról. óriási veszteség ez a 
HAE közösség számára, de a szívünkben és lelkünkben 
őrzött emlékek és a tudományos munkájuk örökké ve-
lünk maradnak, és szilárd alapot nyújtanak a további 
kutatásokhoz.

A korábbi évek hagyományaihoz híven, idén is négy 
fiatal, 35 év alatti kutató − dr. Aycan Aşik, dr. Francisca 
Vílchez-Sánchez, dr. Nina Rupar és dr. Balla Zsuzsanna 
− vehette át a „GRANT For young Investigator” díjat, 
amely fejenként 2500 eurós ösztöndíjjal is jár.

A konferencia esszenciáját Anastasios Germenis fog-
lalta össze szellemes és kiváló záróelőadásában.

Ahogy azt Avner Reshef, „A legaktívabb résztvevő 
díj” díjazottja is megírta a búcsúzáskor: „A járvány el-
lenére, a kritikusok, a szkeptikusok és a távolság ellenére 
a workshop bebizonyította, hogy a tudomány össze tud-
ja hozni azokat az embereket, akik szívesen dolgoznak 
együtt egy közös cél érdekében.”

Nagyon jó volt együtt lenni a nagy HAE-családunk-
kal, amelynek jelszava: „Együtt vagyunk, együtt ma-
radunk, együtt leszünk”. Reméljük, hogy a 13-as szám 
szerencsét hoz, és 2023-ban személyesen találkozha-
tunk Budapesten. 

Dr. Balla Zsuzsanna
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Nyelvtudományi Kutatóközpontban 
működő nyelvi közönségszolgálathoz 
e-mailben és heti két munkanapon 

telefonon is fordulhatnak nyelvi, helyesírási 
problémáikkal az érdeklődők. Postabontó 
rovatunkban a nyelvi tanácsadó szolgálathoz 
érkezett szaknyelvi, orvosi nyelvi témájú leve-
lekből válogatunk.

Kérdés: Olvasónk azt szerette volna tudni, 
hogy az aquaterápia vagy akvaterápia írás-
mód-e a helyes. Az aquaterápia írásmóddal 
egy orvosi szakszövegben találkozott a levélíró.

Válasz: Az orvosi szakszavak idegenes és a 
magyaros írásmódja közti választás nehézsé-
geiről már többször írtunk e rovatban, de nem 
lehet elégszer hangsúlyozni a kontextusnak, 
a szövegtípusnak a jelentőségét. Az Orvosi he-
lyesírási szótár (Fábián–Magasi 1992: 9) két alap-
elvet fogalmaz meg az idegenes és a magyaros 
írásmód közti választás eldöntésére: az egyik 
az, hogy mennyire vált az adott szakkifejezés 
közismertté a laikusok körében, a másik pedig 
az, hogy ki lesz a szöveg olvasója, befogadó-

ja, milyen szövegtípusról van szó. Ez utóbbi 
alapelv lényege némileg leegyszerűsítve, 
röviden összefoglalva az, hogy a laikusoknak 
szóló ismeretterjesztő írásokban a magyaros, 
az orvos olvasóknak szánt szakszövegekben 
(pl. tudományos írásokban, az egészségügyi 
felsőoktatás tankönyveiben, a kórházi és a 
klinikai praxisban) pedig az idegenes írásmód 
javasolható. A szótár arra is felhívja a figyelmet, 
hogy következetesen kell eljárni az írásmódot 
illetően, vagyis a félig idegenes, félig magyaros 
(hibrid) írásmód nem számít normatívnak.

Habár a levélből nem derül ki pontosan, 
milyen szövegbe szeretné szerkeszteni a 
kérdező a kérdéses írásmódú szót, annyi bi-
zonyos, hogy az előbb említett okokból az 
aquaterápia írásmódot nem javasoljuk, mivel 
az előtagja a forrásnyelv helyesírását követi, 
utótagja viszont a magyar kiejtést. A hibrid 
írásmódú aquaterápia helyett az idegenes 
aquatherapia írásmódot orvos olvasóknak 
szánt szakmai szövegekben tartjuk elképzel-
hetőnek, míg a nagyközönségnek szóló szö-
vegben a kiejtést követő akvaterápia írásmód, 
esetleg a vízterápia forma javasolható.

A NYELVI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
POSTALÁDÁJÁBÓL

(9. rész)
Dr. Ludányi Zsófia 

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger
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Kérdés: Egy mérnök szakember azzal kereste 
meg közönségszolgálatunkat, hogy A magyar 
helyesírás szabályainak 12. kiadása (AkH.12) 
nem ad egyértelmű eligazítást a százalékjel 
írásmódját illetően. Levélírónk kérdése arra 
vonatkozott, hogy a 279. szabálypontban 
leírtak a mértékegységek írásmódjával kap-
csolatban a százalékjelre is vonatkoztatha-
tók-e, vagyis a számérték és a % jel közé kell-e 
szóközt tenni. Ugyanakkor elbizonytalanította 
a szabályzat egy másik pontja: „A 275. sza-
bálynál példaként szerepel 10%-os egybeírt 
módon, ami indirekt módon arra utal, hogy 
szünet nélkül egybe kell írni.” Levélírónk az-
zal zárta levelét, hogy az SI-mértékegységek 
nemzetközi szervezete (BIPM) által kiadott 
sillabusz (W1) a százalékjelet is mértékegy-
ségnek tekinti, és iránymutatása  szerint a szá-
zalékjel a többi mértékegységhez hasonlóan 
nem tapad, e szerint tehát a 10 %-os írásmó-
dot kellene alkalmazni.

Válasz: A Nyelvtudományi Kutatóközpont 
nyelvi tanácsadó szolgálata alapvetően a 
köznyelv felől közelíti meg a nyelvi-helyesírási 
kérdéseket. Az általános – nem szaknyelvi 
– hagyomány az, hogy a százalékjel szóköz 
nélkül kapcsolódik a számhoz, vagyis „tapad”. 
Az akadémiai helyesírási kodifi káció is ezt a 
szóköz nélküli írásmódot erősíti meg, mert bár 
a szabálypontok között nem található meg 
kifejtett formában az erre vonatkozó ajánlás, 
a szabályzat implicit módon utal rá a példa-
anyagában. Az Osiris Helyesírás c. kézikönyv is 
ezt erősíti meg: „Nincsen szóköz ellenben a 
szám és a százalékjel, valamint a fokjel között: 
15%-os, 3°-kal” (Laczkó–Mártonfi  2004: 412). 

A szaknyelvi hagyományok, illetőleg az 
egyes nemzetközi szabványok azonban eltér-
hetnek és el is térnek az előbb említett gya-
korlattól, és a százalékjelet mértékegységnek 
tekintve szóközt tesznek a számérték és a 
százalékjel közé, ahogy a levélíró is utal erre 
levelében. Bár az általános – nem szűkebb 
szakmai közönségnek szóló – szövegekben ez 
nem szokás, szaknyelvi szövegekben van rá 
lehetőség. A készülő Fizikai helyesírási szótár-
ban is olvashatunk erről: „Egyes dimenziótlan 
mennyiségeket %-ban is megadhatunk. Ilyen-
kor a % jel előtt is szóköz áll. Egyébként, nem 
szakszövegben, a % jel előtt nincs szóköz” 
(Mártonfi –Sólyom megj. a.: 22–23).

Levélírónknak összességében tehát azt 
javasoltuk, hogy ha az ő szakterületén szokás 
a % jel után szóközt tenni (mértékegységként 
értelmezve), szakmai szövegekben továbbra 
is követhetik ezt a gyakorlatot. 

INTERNETES HIVATKOZÁSOK
W1 = SI Brochure: The International System of Units (SI) 

https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure (2021. 09. 28.)

IRODALOM
1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar 
helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. 
Budapest.
2. Fábián Pál – Magasi Péter (főszerk.) 1992. Orvosi helyesírási 
szótár. Akadémiai Kiadó – Országos Orvostudományi Információs 
Intézet és Könyvtár. Budapest.
3. Laczkó Krisztina – Mártonfi  Attila 2004. Helyesírás. Osiris 
Kiadó. Budapest.
4. Mártonfi  Attila – Sólyom Jenő: Fizikai helyesírási szótár. Meg-
jelenés alatt.
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A MITRA éS SZÁRMAZéKSZAVAI 

A mitra jelentése: fejkötő, öv, fejszalag. A mitra eredetileg az áll alatt megkötött fejkendő, visele-
te általános volt a nők körében. A katolikus egyház szertartásrendjébe is bekerült a szó: mitra a 
pápa és a püspökök díszes, csúcsíves fejfedője, melynek a csúcsánál kettős ága van. A középkortól 
kezdve mitrával egyenértékű neve az infula. Az orvos-
tudományban a kifejezés egyrészt a mitra Hippocratisra 
(fejkötő pólya) utal, arra a kötésre, melyet fejsebeknél 
alkalmaznak kétfejű vászonpólyából. Úgy kötik, hogy 
a fej hajas részét egészen beborítja, mint egy szorosan 
illő sapka. 

Másrészt pedig a Vesaliustól származó mitralis, an-
nak a kéthegyű szívbillentyűnek (valvula bicuspidalis) a 
megnevezése, ami a bal pitvar és kamra között találha-
tó, és amelynek alakja a püspöksüvegre emlékeztet. A 
szívbetegségek között elég gyakori diagnózis a mitralis 
billentyű elégtelensége (insuffitientia valvulae mitralis), 
illetve a mitralis billentyű szűkülete (stenosis valvulae 
mitralis). Gyakori, nem súlyos (de a betegnek szubjektive 
elég kellemetlen) rendellenessége a billentyű előesése 
(mitralis prolapsus). 

VALLÁSOS KIFEJEZÉSEK
az orvosi nyelvben (3. rész)
Dr. Berta Gyula 
Apponyi Magánklinika, Kaposvár

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

si 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. Az alábbiakban a sorozat befejező része olvasható.

A

Mitra Hippocratis
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MORBUS SACER (EPILEPSZIA)

A latin „morbus sacer” elnevezés egyaránt utal-
hat a „szent betegségre”, de a „gonosz által meg-
szállt”-ra is. A görög mitológia Héraklésszel hoz-
za összefüggésbe a betegséget, akit érdemeiért 
a halhatatlanok közé emeltek, és aki a legendák 
szerint epilepsziában szenvedhetett. Innen jö-
het a morbus sacer vagy morbus Heracleus/Her-
culeus elnevezés, az epilepszia régi latin neve. 
Hippokratésztől pontos tünettani leírás maradt 
ránk a „szaceres” rohamokról. Jézus gyógyításai 
között volt egy „gyermeksége óta” epilepszában 
szenvedő fiú is (Márk 9,14–29). Az ókorban, de 
különösen a középkorban a közhiedelem az epi- 
lepsziát az ördögi erőknek tulajdonította. A be-
tegeket gyakran kirekesztették, börtönbe zár-
ták, és mágikus szertartásokkal, vesszőfutással, 
érvágással próbálták kiűzni a gonosz szelleme-
ket. A középkori krónikákban fellelhető, hogy 
sok gyógyfűnek (pl. fagyöngy, közönséges galaj, 
kakukkfű stb.) és népi gyógymódnak (pl. frászka-
rika) tulajdonítottak kedvező hatást. 

A frászkarika népi gyógyító eszköz az epilep-
szia gyógyítására. Különleges módon elkészített, 
gyúrt és kisütött tésztakarika, kör alakú perec. (Bi-
zonyos országrészekben a koszorúszerű vessző- 
fonatot nevezték frászkarikának). A perecet ki-
lenc helyről (háztól, szomszédoktól) származó 
lisztből kilenc nap alatt készítették el. A görcsro-
hamot kapott beteg fejét átbújtatták a sült pere-
cen, amely a betegségből való megszabadulást, 
az újjászületést szimbolizálta.

ÖRDÖGHARAPÁS 

Az ördögharapás régies anatómiai kifejezés, a pe-
tevezeték (méhkürt) rojtos hasüregi végének régi-
es elnevezése. „A petevezető hasi végén cafrangok 
vannak, amelyek ördögharapásnak (morsus dia-
boli) neveztettek” (Pallas Nagy Lexikona).

ÖRDÖGSZEKéR (ERyNGIUM CAMPESTRE)

Az ördögszekér hivatalos magyar neve mezei 
iringó. Száraz, füves helyeken bárhol megtalál-
ható növény. Ősszel a gyökértörzsről leszakadt 

bokrát a szél görgeti, ílymódon szórja a mag-
vait. Innen ered sokféle, részint ördöngös elne-
vezése, mint pl. a magyar „ördögszekér” vagy a 
német Steppenhexe (sztyeppék boszorkánya). 
Hatóanyagai révén a kolostori gyógyításban 
légcső- és hörghurut elleni teák alkotója volt, 
mivel a korabeli gyógyászat szerint a szúrós 
gyomnövény egyrészt óv, főzete és füstje pe-
dig gyógyít.

PALÁSTFű (ALCHEMILLA VULGARIS)

Az orvosi célra szánt palástfüvet Kelet-Európa 
néhány országában kertészetekben nevelik. 
Magyar nevét levelének formájáról kapta. 

Frászkarika

Ördögszekér
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A közönséges palástfüvet Boldogasszony palástjának is 
nevezik. Középkori Mária-képeken gyakran feltűnik. A korai 
középkortól említik gyógynövényként, és torokdaganatok 
gyógyítására ajánlották. A gyógyító szerzetesek az erősen 
melegítő és szárító hatású gyógynövények közé sorolták, 
míg a későbbi munkákban sebek, valamint gyomor- és bél-
panaszok ellenszereként bukkan fel, de gyakran alkalmazták 
hasmenés és vastagbélgyulladás kezelésére is. Újabban rene-
szánsza és jelentős reklámja van a palástfűből készült teáknak, 
tinktúráknak. Hasznosnak mondják minden női betegségnél, 
menstruációs panaszoknál, női betegségek megelőzésére, 
progeszteronként hormonkiegyenlítés céljából változókori 
panaszoknál, ciklusszabályozásra.

PARANOIA RELIGIOSA (VALLÁSI TéBOLy)

Vallási paranoia esetén a beteg úgy hiszi, hogy 
közvetlenül Istennel, vagy más természetfö-
lötti lénnyel van kapcsolatban, és ezáltal kü-
lönleges, természetfeletti képességekkel van 
megáldva (pl. gyógyító erő, jövendőmondás). 
Amennyiben a megalomán tematika viszony-
lag rendezett, a személy intelligens és jól kom-
munikál, vallási szekták vagy egyéb csoportok 
vezetőjévé válhat. A vallási téboly a hirtelen 
megvilágosodás érzésétől átfűtötten új tan 
hirdetését is jelentheti. Ezt az elképzelést a be-
teg egyedül üdvözítőnek, kizárólagos megvál-
tásnak és a legtökéletesebb metafizikai rend-
szernek tudja és érzi. A vallásos téveszmék 
(lásd a cikksorozat első részében: doxasma 
religiosa) és a vallási fanatizmus között nem 
könnyű különbséget tenni. 

PüNKÖSDI RóZSA

A pünkösdi rózsa vagy bazsarózsa a pünkösd 
egyik szimbóluma, és a pünkösdi népszokások 
egyik fontos kelléke. A lányok pünkösdkor mos-
dóvizükbe a pünkösdi rózsa szirmait tették, a 
legények pedig kiválasztottjuk ablakát szórták 
tele vele. A mérsékelt égöv alatt valószínűleg a 
törökök terjesztették el. Gyógynövény is egy-
ben. Sziromlevelei reuma és köszvény gyógy-
kezelésére szolgáló teakeverékek alkotórésze. 
A gyöktörzsben és a gyökerekben levő vegyü-
letek, aromás anyagcseretermékek és illóolajak 
belsőleg használva görcsoldó, nyugtató, bakté-
rium- és gombaellenes hatásúak.

SZENT ANTAL TüZE  
(IGNIS SANCTI ANTONII, ERGOTIZMUS)

A Szent Antal tüze jelentésével kapcsolatban 
a mai napig meglehetős konfúzió van. Kétfé-
le betegségre is alkalmazzák, és így gyakran 
összekeveredik az erysipelas (orbánc) és az 
ergotizmus (anyarozsmérgezés), holott ez a két 
betegség az eredetét, patomechanizmusát és 
kezelési módját tekintve teljesen különbözik. 
Valamelyes hasonlóság a betegség morfológi-

Pünkösdi rózsa

Palástfű
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ájában van. Az orvostörténet arról tanúskodik, 
hogy az ergotizmus a helyes megfelelés. Ez on-
nan vezethető le, hogy Szent Antalról nevezték 
el azt a szerzetesrendet (antoniták), amelynek 
fő tevékenysége az volt, hogy anyarozs-szeny-
nyeződés nélküli gabonából készült liszttel lás-
sa el a lakosságot. Az anyarozs, vagy varjúkö-
röm egy gombaféleség (Claviceps pur-purea), 
amely – főleg esős nyarakon – megtelepedhet 
néhány gabonafélén, és olyan képződményt 
hoz létre, amely hasonlít egy fekete madárka-
romhoz. Leggyakrabban a rozsban található, 
de előfordulhat a búzában, árpában, zabban 
is. Igen káros hatású, az ereket szűkítő, és ez-
által az azokhoz tartozó területek vérellátását 
rontó, ún. ergot alkaloidákat tartalmaz. Az ér-
ellátási zavar miatt az ujjak, a kéz- és a lábfejek 
vagy más testrészek elüszkösödnek, megfeke-
tednek, mumifikálódnak, végül vérzés nélkül 
leválhatnak (ergotismus gangraenosus). Másik 
előfordulási formáját bizserkórnak is nevezik, 
mert a tüzes, égető fájdalom mellé bizsergés 
társul, majd epilepsziaszerű izomgörcsök lép-
nek fel (ergotismus convulsivus). 

A középkorban, de még később is, az anya-
rozstól nem kellően tisztított gabonaliszt miatt 
számos súlyos, látszólag járványszerű – valójá-
ban tömeges – anyarozsmérgezés, ergotizmus 
fordult elő. Helyenként emiatt olyan sokan be-
tegedtek meg, hogy a pestis után a második 
legnagyobb fenyegetésnek tartották. A beteg-
ség Európa középső sávjában volt gyakoribb, 
és főként a rossz, hideg, csapadékos időjárás 
kedvezett felléptének. A klimatológiában „kis 
jégkorszaknak” nevezett időszak (14. század-
tól a 19. századig) igencsak kedvezhetett az 
anyarozsfertőzés elterjedésének. Az anyarozs 
alkaloidák okozta ergotismus gangraenosus 
és az orbánc külső tüneteinek hasonlósága 
érthetővé teszi, hogy hosszú ideig azonosnak 
vélték a két kórformát. A kora újkorban viszont 
már pontosan megkülönböztették a két be-
tegséget. Vannak kivételek, pl. a Brencsán-féle 
Orvosi szótár még a 2002-es kiadásában is az 
erysipelast adja a Szent Antal tüze szócikk ma-
gyarázataként. 

Képzőművészeti kitekintés: Az Elzászban levő Isenheimben, 
az antonita kolostor kórházának templomában volt eredetileg 
a világ egyik legismertebb és legmegdöbbentőbb Golgota 
ábrázolása, az isenheimi szárnyasoltár, Mathias Grünewald 
alkotása.

TÖMJéN 

A tömjén (olibanum) a boswellia-nemű fás növények gyantá-
ja, fő termőhelye a közel-keleti országokban van. Kevés illó-
olajat is tartalmazó anyag, mely tűzparázson elégve szépen 
gomolygó, kellemes illatú füstöt ad. Kultikus, illetve liturgikus 
célra évezredek óta használják. A Kivonulás könyve szerint a 
tömjén használatát a Sínai-hegyen Mózes előtt megnyilatko-
zó Isten részletes törvényekkel szabályozza, amiknek lénye-

Tömjénfa (Boswellia

Tömjén
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ge, hogy csak istentiszteleti célra szabad használni, élvezeti 
célokra nem. Az Újszövetségben a napkeleti bölcsek tömjént 
hoztak a gyermek Jézusnak. Említés esik a tömjénről a Jelené-
sek könyvében is. A tömjénfüstnek a mai napig fontos szerepe 
van a keresztény egyházak liturgiájában. Gyakran használják a 
különböző szertartásokban, ahol a felszálló tömjénfüst a hívek 
imáinak, áldozatainak a mennybe való felszállását is jelképezi. 

A világ legnagyobbnak mondott templomi füstölője (más-
fél méter magas, fél mázsa súlyú, 20 méter magasan van fel-
függesztve és nyolc ember mozgatja) az El Camino céljának és 
csúcspontjának tekintett Santiago de Compostela Szent Jakab 
Katedrálisában van. Az óriási füstölőnek a spirituális szerepén 
túl praktikus funkciója is volt: a középkori zarándokoknak, akik 
tömegesen érkeztek a katedrálisba, a több száz kilométeres 
útjuk során igen csekély lehetőségük volt a tisztálkodásra… A 
Függelékben feltüntetett videón működés közben látható.

Orvosi célra a tömjént az ókortól kezdve használják, gyul-
ladáscsökkentő, a sebek gyógyulását elősegítő hatást tulajdo-
nítottak neki. A gyanta lepárlásakor nyert kivonatot külső- és 
belső bajokra alkalmazták. A legújabb időkben reneszánszát 
élik a különböző tömjén készítmények, főleg az alternatív or-
voslásban. óriási választéka és reklámja van, bélbetegségek 
esetére, illetve ízületi gyulladás és porckopás javítására java-
solják sok egyéb kór mellett. 

VITUSTÁNC (CHOREA MINOR)

A vitustánc (kórea) ismétlődő, rövid, rángásszerű, nagy mozgá-
sokkal járó, táncszerű akaratlan mozgás, mely valamelyik test-

részen (végtagok, arcizmok) kezdődve hirtelen, 
váratlanul, gyakran minden átmenet nélkül ter-
jed további testrészekre. Orvostörténészek sze-
rint, máig ismeretlen eredetű szokásként a 16. 
században Németország bizonyos helyein azt 
tartották, hogy egy évig megőrzik a jó egész-
séget, ha Szent Vitus ünnepén (június 15.) tán-
colnak a szent szobra előtt. Ezt a szinte mániává 
alakult táncot nevezték később vitustáncnak.

Szent Vitus, a kórkép névadója a legenda 
szerint Szicíliában született. Hétéves volt, ami-
kor nevelőjével és dajkájával az itáliai Lucaniába 
szöktek, mert apja a kereszténység megtaga-
dására akarta kényszeríteni. Mindhármukat 
Diocletianus udvarába vitették, és noha Vitus 
meggyógyította a császár fiát, és más csodákat 
is véghezvitt, a hite miatt forró olajjal telt üst-
be vetették. Egy angyal visszavitte Lucaniába, 
de ott hamarosan meghalt. Tisztelete Európa-
szerte elterjedt. Fej ereklyéjét 1355-ben Prágá-
ba vitték, és ott őrzik a Szent Vitus-dómban, 
amelyet Szent Vencel emeltetett a tiszteletére. 
Magyarországon a Velem község fölötti Szent 
Vid-hegyen már a honfoglalás előtt templo-
mot emeltek tiszteletére. 

A chorea legtöbb formájában a bazális 
ganglionok fő átvivő anyaga, a dopamin túl-
zott mennyiségben van jelen, és ez akadá-
lyozza azok normális működését. Az olyan 
gyógyszerek és kórállapotok, melyek vagy a 
dopaminszintet vagy az idegsejtek dopamin-
érzékenységét fokozzák, rontják a choreát. 
A vitustánc Streptococcus okozta reumás láz 
kapcsán is jelentkezhet, főleg gyerekeknél, 
régen sokkal gyakoribb volt. Felnőtteknél az 
agyi érbetegségeken kívül bizonyos neuroló-
giai és pszichiátriai betegségekben hosszabb 
ideig adott gyógyszerek okozhatnak choreát, 
illetve a genetikai eredetű formája is előfordul 
(Huntington-féle chorea). 

FüGGELéK
Santiago de Compostella óriási füstölőjének videója

https://www.youtube.com/watch?v=xndYdKR5tY0 
https://www.youtube.com/watch?v=MAoU2KjLg20 

Vitustánc
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IN MEMORIAM
Dr. Berta Gyula (1937−2021)

Néhány napja küldte át a kéziratát, ennek kap-
csán beszéltünk telefonon, és csak amikor a 
szöveget elolvasva megláttam, hogy ez a so-
rozat befejező része, akkor gondoltam, hogy 
a héten majd még felhívom, és megkérdezem 
tőle, mit tervez következőnek.

Nem lesz következő fejezet — nincs folytatás.

Berta Gyula főorvos 2021. október 13-án, szer-
dán reggel csendben elment.

32 éve, 1989 szeptemberében találkoztam 
vele először. Fiatal orvosként az új munka-
helyem, a mosdósi tüdőszanatórium orvosi 
könyvtárában éppen a frissen érkezett szak-

lapokat nézegettem, amikor valaki megérintette a vállamat. 
„Szervusz, én vagyok a Berta Gyula, hallottam, hogy jönni 
fogsz”− mondta barátságosan. Azóta dolgoztunk együtt.

Az asztma szakterületén belül maradandót alkotott.
Mosdóson ő találta ki és valósította meg a felnőtt asztmás 
betegek kórházi oktatóprogramját, az ő közreműködésének 
köszönhetően jött létre az Asztmás Betegek Országos Szö-
vetsége, és tevékenyen közreműködött a Magyar Asztma 
Nővérek Országos Egyesületének létrehozásában is.
Több mint 25 éven át szinte minden Amega lapszámban 
jelent meg valamilyen írása, és az Amega Fórumok állandó 
előadója volt. A szakmai témákon túl szerette bemutatni az 
orvosi munka és a művészetek kapcsolatát, az utóbbi időben 
pedig az orvoslás és a vallás összefüggései foglalkoztatták.

élvezetes előadásokat tartott. 
Gyakran került a programba az Amega Fórumok utolsó elő-
adójaként azért, hogy a műsor vége legyen a legjobb.

Fiatalos volt, nyolcvanon túl is aktív és érdeklődő.
Nyaranta gyakran találkoztunk a Balaton partján skandináv 
botos gyaloglásaink közben. Utolsó személyes találkozásunk 
is itt történt szeptember első napjaiban.

Tartalmas és szép élete volt, mindig örömmel és büszkén 
beszélt a családjáról, négy gyermekéről és az unokáiról.
Szerette a betegeit és szerette a kollégáit. 
Mi is szerettük őt. 
A távozása 84 éves kora ellenére is váratlanul ért minket.

Nehezebb lesz nélküled. 
Nyugodj békében Főorvos Úr!

Dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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SurfaCtant terápia a COViD-19 pneumónia... (12. oldal)
 1. Milyen gyakorisággal alakul ki ARDS a hospitalizációt igénylő  
 COVID-19 betegeknél? 
  a. 5% 
  b. 15% 
  c. 33%  
  d. 50%

2. Az alábbiak közül melyik jellemző az ARDS proliferatív fázisára? 
  a. 1-3 napon belül kialakul 
  b. progrediáló obstruktív ventillációs zavar 
  c. progrediáló restriktív ventillációs zavar  
  d. javuló hypoxaemia

3. Mi áll az oxigénrefrakter hypoxaemia hátterében? 
  a. pitvarfibrilláció 
  b. shuntkeringés 
  c. obstruktív ventillációs zavar 
  d. tachycardia

itt taLáLKOZtaK VOLna aZ európai... (22. oldal)
4. Melyik okozhat foglalkozási asztmát a modern irodákban? 
  a. penészgombaspóra  
   b. parlagfűpollen  
  c. nyomtatópapír 
  d. háziporatka 

5. Gupta és mtsai vizsgálata szerint milyen mértékben  
 növeli az 1 °C-os hőmérséklet-emelkedés a COPD  
 exacerbációk kockázatát? 
  a. 1%  
   b. 2%  
  c. 5% 
  d. 10%

6. Hogyan hat a kismama terhesség alatti  
 testmozgása a csecsemő légzésfunkciójára?  
  a. rontja 
   b. javítja 
  c. nincsen rá szignifikáns hatással

nem Várt DiaGnóZiSOK (16. oldal)
7.  Milyen betegség állt a fekvőhelyzeti jobbra  
 forduláshoz társuló légszomj hátterében?  
  a. pitvarfibrilláció 
   b. hátsó fali szívinfarktus 
  c. cardialis myxoma 
  d. lovagló embolus

8.  Milyen tárgyról vett mintából tenyésztették ki   
 először a Kocuria rhizophila nevű baktériumot?  
  a. húgycsőkatéter 
   b. dréncső 
  c. gumikesztyű 
  d. gumimatrac

ÍGY ÍrunK mi (29. oldal)
9.  Melyik írásmód hibás?  
  a. aquaterápia 
   b. aquatherapia 
  c. akvaterápia

10. Melyik írásmód hibás? 
  a. 15%-os  
  b. 3°-al 
  c. 10 % 
  
VaLLáSOS KifejeZéSeK aZ OrVOSi nYeLVben (32. oldal)
11. Melyik betegség régi latin neve a morbus Heracleus?  
  a. erysipelas 
   b. mitralis prolapsus 
  c. epilepszia 
  d. szifilisz

12. Mit gyógyítottak a népi gyógyászatban a frászkarikával?  
  a. láz 
  b. epilepszia 
  c. szifilisz

13. Mi az ördögharapás (morsus diaboli)?  
  a. széllel szálló szúrós gyomnövény 
  b. a méhkürt rojtos hasüregi vége 
  c. a lábfej kezdődő gangrénás elváltozása 
  d. a táncszerű, akaratlan mozgás egyik formája

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2021 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát 
találja. A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2021.II./00082 számon 
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2021. november 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 10. 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
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AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2021/5.

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.



amoxicillin/klavulánsav875 mg/125 mg � lmtabletta, 14x
400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz, 35 ml, 70 ml

Kilátásban a gyógyulás!

SZÉLES HATÁSSPEKTRUM�2
MAKROGOL ÉS LAKTÓZMENTES�2 

 MÁR BIZONYÍTOTT�3
 NAGY BETEGTAPASZTALAT�3
 KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA2

Kilátásban a gyógyulás!Kilátásban a gyógyulás!

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.
A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. szeptember 23.  •  RAKT2748/09.20  

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

Több mint 20 év tapasztalatával1

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: KTIL DUO 400mg/57mg/5ml por belsőleges szusz-
penzióhoz, AKTIL DUO 875mg/125mg filmtabletta; Keresés indítása; ;

; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: 
ikon vagy Alkalmazási előírás hiperlink.

Árak 2020. október 1-jétől:*
Közgyógy-
ellátásra 

írható
Bruttó

fogyasztói ár
Támogatás 

összege Térítési díj Térítési díj emelt 
támogatással**

AKTIL DUO 875mg/125mg filmtabletta, 14db  2 165 Ft 487 Ft 1 678 Ft

Aktil 500 mg/125 mg filmtabletta, 21 db  2 349 Ft 546 Ft 1 803 Ft
AKTIL DUO 400mg/57mg/5ml por belsőleges 
szuszpenzióhoz, 35 ml  726 Ft 158 Ft 568 Ft 410 Ft
AKTIL DUO 400mg/57mg/5ml por belsőleges 
szuszpenzióhoz, 70 ml  1 437 Ft 316 Ft 1121 Ft 805 Ft

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

**  EÜ50 11. – Az 5 év alatti gyermekek antibiotikummal történő kezelésére. Elfogadható BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): Y40, Y41
1 IQVIA magyarországi forgalmi adatok (Product Launch Date 1997 január)
2  Aktil Duo 875mg/125 mg filmtabletta és Aktil Duo 400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz alkalmazási elôírás www.ogyei.gov.hu 
3  Több mint 600 000 kiváltott recept az elmúlt 12 hónapban. NEAK gyógyszerforgalmi adatok, kiváltott receptszám (vizsgált időszak: 

2019. április -2020. március), www.neak.gov.hu

Az Aktil és Aktil DUO készítmények minden 
hatáserőssége és kiszerelése közgyógyellátás 

keretében rendelhető.* 

MINDEN 

HATÁSERŐSSÉG 

ÉS KISZERELÉS 

KÖZG
YÓ

GY
EL

LÁTÁSRA RENDELH
ETŐ

*

MAKROGOL- ÉS

LAKTÓZMENTES2
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KiszerelésIndikáció

180 adag

180 adag

COPD

Asztma

    87 mikrogramm/5 mikrogramm/ 9 mikrogramm 
    túlnyomásos inhalációs oldat

Közfinanszírozás 
alapján

elfogadott ár

26 285 Ft

26 285 Ft

Támogatás

23 657 Ft

6 571 Ft

Térítési díj

2 628 Ft

19 714 Ft

Napi
terápiás
költség

584,11 Ft

584,11 Ft

EÜ 90

3/b

Asztmában emelt 
támogatással

nem írható

Közgyógy
keretre

adható-e?

Igen

Igen

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

CHIESI HUNGARY KFT.  •  1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet
Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu
Lezárás dátuma: 2021.07.15., Belső azonosító kód: T.H.2021.07.15.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat 87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoterol-fumarát-dihidrát és 
9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását. A hatályos alkalmazási 
előírás elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további 
információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. Az aktuális árak 2021.07.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, 
ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon található információkat:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Extrafinom megoldás
a teljesség igényével!

extrafinom fix hármas kombináció

2 belégzés reggel

és

2 belégzés este
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