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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

LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium

VI: vilanterol trifenatát flutikazon-fuorát/umeklidinium/vilanterol
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z ötvenedik 
még akkor is 
komoly do-

log, ha három részből 
tevődik össze. Eddig 
volt 25 rendezvényünk 
Pécsett, 13 Debrecen-
ben és 11 Budapesten, 
ez összesen 49, így a 
2021 októberében Budapesten – 608 nap 
szünet után ismét jelenléti formában – meg-
rendezett Amega Fórum volt az ötvene-
dik konferenciánk. Külföldi minta alapján 
kezdtük Pécsett egynapos rendezvényként, 
aztán kétnaposra bővítettük és elvittük Deb-
recenbe, majd Budapestre is. 72 résztvevővel 
indultunk, ebből két év alatt 300 lett, aztán 
600 résztvevőnél nyitottuk az új helyszíne-
ket, és akkoriban az éves résztvevői létszám 
– a három helyszínen összesen – éveken át 
1000 fölött volt. A 2020 októberében meg-
tartott – és ezután még 30 napon át látogat-
ható – első online rendezvényünkön több 
mint 400 résztvevő több mint 27000-szer 
lépett be a konferencia különböző oldalaira. 
Ez már másik nagyságrend. Az ötvenedik 
Amega Fórumon elhangzott előadások 
közül választottunk ki négyet, és jelentetjük 
meg ebben a lapszámban. A tartalomjegy-
zék alatti QR-kódot beolvasva az előadások 
okostelefonon is megtekinthetők. 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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ÜNNEPi KÜLÖNSZÁM

z alcím az is lehetne, hogy „a pokolba 
vezető út is jó szándékkal van kikövez-
ve”. Menjünk picit vissza az időben. A 

helyszín az Egyesült Államok, az időpont 2019 
ősze. A sürgősségi osztályokon százszámra 
jelentkeznek jobbára fiatalok hőemelkedés, 
köhögés, láz, mellkasi fájdalom, izomgyenge-
ség és hányás miatt, majd légzési elégtelenség 
tüneteivel. Sokan lélegeztetőgépre kerülnek 
és néhányan meg is halnak. A CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) – az amerikai 
közegészségügyi hatóság – járványt kiált, és 
bejelenti, hogy a háttérben az EVALI áll. 

De mi is ez az EVALI? Az EVALI egy betűszó, 
ami az elektromos cigaretta és annak külön-

böző változatai (1. ábra) által gerjesztett pára 
beszívása következtében kialakuló tüdőká-
rosodást (e-cigarette or vaping product use 
associated lung injury) jelenti. Olyan károso-
dást, mint például a 2. ábrán látható kétoldali 
pneumonia, a mellkasi CT-n jól látható tej-
üveghomályokkal1. (Ezt a kóresetet a későbbi-
ekben még részletesen ismertetjük.) És mitől 
járvány? 2019 márciusa és 2020 februárja kö-
zött óriási esetszám-növekedést tapasztaltak 
(3. ábra), aminek a hátterében minden esetben 
a vaping, azaz elektromos cigaretta használa-
ta állt2. Ahhoz, hogy az egésznek a hátterét, a 
tünettanát, a lefolyását és az okát megértsük, 
vissza kell mennünk egészen a kezdetekig. 

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
EVALI – A lopakodó járvány

Dr. Herke Paula
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kEzDETBEn VOLT A DOhÁnynöVÉny 

A dohánynövény fő alkaloidja a nikotin, ami kis 
dózisban feszültségoldó, kellemes közérzetet 
okozó anyag. Vízben jól oldódik, a felszívódása 
történhet a tüdőn, a bőrön, a nyálkahártyákon 
és a bélrendszeren keresztül. Egyes embereknél 
eltérő dózisok hatására akut mérgezési tünetek 
(hányinger, vérnyomás-ingadozás, szívfrekven-
cia-csökkenés) alakulhatnak ki. A nikotin nagy 
dózisban akár halált is okozhat, a letális dózis 
emberben kb. 60 mg.

A nikotin okozta kórképeknek van egy spe-
ciális megjelenési formája, az ún. zöld dohány-
betegség (green tobacco sickness), ami egy 
foglalkozási betegség. Azokat a mezőgazda-
sági munkásokat érinti, akik a dohányleveleket 
törik. A dohánylevélből kifolyó nikotintartal-
mú nedv a bőrrel érintkezve – vagy a ruhá-
zatba beivódva és ezáltal órákon keresztül a 
bőrt érintve – felszívódik, és az előbb említett 
mérgezési tünetekhez nagyon hasonló jelen-
ségeket vált ki. Mindez megfelelő munkavé-
delmi intézkedésekkel kivédhető. Amiért na-
gyon haragszunk a nikotinra az az, hogy súlyos 
addikcióhoz vezet, emiatt a dohányhoz hozzá-
szokott páciens mindent megtesz azért, hogy 
hozzájusson a nikotinadagjához. 

A dohánynövény egyéb alkaloidjai ideg-
rendszeri tüneteket, hosszú távon pedig hepa-
totoxicitást okozhatnak. A dohánynövényt nagy 
mennyiségben lenyelve 43 órán belül halál áll-
hat be. A dohány fogyasztásakor minden egyéb 
alkaloid hatását is figyelembe kell vennünk. 

hOgyAn juThATunk nIkOTInhOz? 

A leggyakrabban füstképzéssel: a pipa, a szivar, 
a cigaretta, az indiai bidi, az indonéz kretek vagy 
a nargile egyaránt alkalmas arra, hogy füstkép-
zéssel a nikotint bejuttassa a légutakon keresz-
tül a szervezetbe. Már ezeknél a készítmények-

1. ábra: Az elektromos cigaretta és annak különböző vál-
tozatai (Forrás: Wikimedia Commons)

2. ábra: Elektromos cigaretta okozta kétoldali pneumonia, 
a mellkas Ct-n a felső lebenyekben jól látható diffúz tej-
üveghomályokkal és subpleuralis cystákkal
(Viswam D és mtsai nyomán)1

3. ábra: 2019 márciusa és 2020 februárja között óriási esetszám-növekedést 
tapasztaltak, aminek a hátterében elektromos cigaretta használata állt2
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nél is feltűnik, hogy az élvezeti érték növelése 
érdekében mindenféle egyéb anyagokat is be-
lekevernek a dohányba, így az égetéskor olyan 
rákkeltő anyagok is bejutnak a szervezetbe, 
amelyek ismert módon megnövelik a tüdőrák 
kockázatát. 

A füstképzéssel járó élvezeti formák mel-
lett már ősidők óta a szájnyálkahártyán és az 
orrnyálkahártyán keresztül is bejuttatják a ni-
kotint a szervezetbe. Az orron keresztül bevitt 
dohányt tubáknak vagy burnótnak hívjuk, a 
szájdohány pedig a bagó. Miután itt nincs in-
halált füst, így nincs szén-monoxid és kátrány 
sem. Ez a beviteli forma nem növeli sem a kró-
nikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), sem 
a tüdőrák kockázatát, viszont a dohány-spe-
cifikus nitrózaminok (tobacco-specific nitros-
amines, TSnA) miatt rákkeltő lehet. 

E tekintetben óriási különbségek vannak 
az egyes készítmények között. jelenleg a 
legkevésbé ártalmasnak a svéd típusú snust 
tartják. Ennek is lehetnek lokális mellékha-
tásai, de messze töredéke a hagyományos 
köpődohányokénak, melynél igen magas a 
TSnA-tartalom és a szájrák kockázata. hason-
lóképpen magas a mellékhatások kockázata az 
ázsiai eredetű rágódohányok esetén. A bételt 
rágóknál nem csak a nitrózamin tartalmú do-
hánynak, hanem önmagában már a bétellevél-
nek is rákkeltő hatása van. 

IQOS – A hEVíTETT DOhÁny

Ismerve a füst káros hatásait, az utóbbi idő-
ben próbálták kiszűrni a daganatkeltő kocká-
zatot, és úgy gondolták, hogy ha nem égetik 
a dohányt, hanem csak hevítik egy megfele-
lő elektronikai eszközben, akkor lényegesen 
kisebb lesz a mellékhatások kockázata. Ez az 
eszköz az IQOS, ami nem azonos az elektro-
mos cigarettával, és a neve a városi legendával 
ellentétben nem az „I quit ordinary smoking” 
mondat szavaiból képzett betűszó. A mellék-
hatások mérséklődnek, de nem szűnnek meg, 
A nikotintartalom miatt pedig a hozzászokás 
mindenképpen kialakul. 

Az IQOS-t jelenleg egy módosított és ki-
sebb kockázatú dohánytermékként tartják 
számon.  2020. július 7-én az Egyesült Államok 
Élelmiszer- és gyógyszer-engedélyeztetési hi-
vatala (FDA) lehetővé tette az IQOS, valamint 
a hozzá tartozó dohánytöltetek módosított 
kockázatú dohánytermékként (Modified Risk 
Tobacco Product, MRTP) történő forgalmazá-
sát az Egyesült Államokban. Emellett az Euró-
pai unió irányelve szerint az IQOS készülékek 
használatához szükséges dohánytölteteket a 
mentoltilalom nem érinti, míg a cigarettákat 
vagy egyéb készítményeket igen. 

ELEkTROMOS CIgARETTA

A következő logikai lépcső az, hogy hagyjuk 
ki ebből az egészből a dohánynövényt, hiszen 
úgyis csak a nikotinhoz akarunk hozzájutni. 
Erre dolgozták ki az elektromos cigarettát még 
a 2000-es évek elején, és ennek megfelelően 
már több generációja megjelent. Az elve az, 
hogy egy liquidnek nevezett oldatot, ami niko-
tint tartalmaz, melegítéssel porlasztanak. Ez a 
200−300 slukkra elegendő liquid gyakorlatilag 
egy doboz cigarettának felel meg, de lénye-
gesen kisebb kockázattal és környezeti terhe-
léssel jut be a szervezetbe. Az e-cigarettázás 
neve angolul vaping. 

Azonban a feltalálók nem kalkuláltak sem 
az emberi kapzsisággal, sem az innovációs 
készséggel. Ez annyit jelent, hogy amivel páro-
logtatni lehet, abba biztos, hogy beletesznek 
minden mást is (például kanna-biszolajat), és 
nem csak azt, amire eredetileg tervezték az 
eszközt. Aztán, ha valaminek keletje van, ak-
kor az meg fog jelenni a feketepiacon, és bár 
az egészségügyi szabályozás az eredeti készü-
lékre még érvényes lehet, de a szabad forga-
lomban található eszközökre és azok minősé-
gére nem. Természetesen mindenki szeretne 
a lehető legolcsóbban hozzájutni az általa 
kiválasztott szerhez. Teljesen más a szabályo-
zás a különböző földrészeken és országokban 
arra vonatkozóan, hogy mi kerülhet a liquidbe. 
Magyarországon az egyik legszigorúbb: itt az 
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utóbbi években a liquidbe sem nikotin, sem 
ízesítő anyag nem kerülhet. nem mindegy, 
hogy gyári patront vagy utántöltőt használ-e 
a vapingelő. 

Az egyik asszisztensnőnk még a 2010-es 
évek végén megpróbált a szigethalmi piacon 
utántöltött nikotinterméket venni a frissen 
felfedezett e-cigarettájába. Egyetlen haszná-
lat után hányás, hányinger, szédülés lépett fel 
nála. Végül is a nikotinnal intoxikálta magát, és 
azóta nem használ elektromos cigarettát. 

nagyon nem mindegy, hogy hivatalos vagy 
informális forrásokból szerzi-e be valaki az 
e-cigarettát és a töltőanyagot. különbség le-
het a nikotintartalomban, illetve az eldobott, 
előlhagyott, nem gyermekbiztos utántöltők is 
veszélyt jelenthetnek a gyermekek biztonsá-
gára. Míg 2010-ben havonta egy hívást kapott 
nikotinmérgezéssel, illetve e-cigaretta hasz-
nálattal kapcsolatban a mérgezési központ 
az Egyesült Államokban, ez négy év alatt havi 
215-re nőtt, és a növekedés elsősorban a gyer-
mekeket érintette. 

MI kERüLhET A LIQuIDBE?

Az eredeti cél az volt, hogy nikotint tesznek 
bele, de ez sokat változott az utóbbi időben. 
nagyon sok a tetrahidrokannabinol (ThC) és a 
kannabisz olaj tartalmú e-cigaretta, és vannak 
benne még ízesítőszerek, valamint egyéb ada-
lékanyagok is, amik a páraképzést segítik. Ilyen 
adalékanyag a növényi glicerin és a propilén-
glikol, népszerűbb nevén fagyálló folyadék. 
Erről tudjuk, hogy meginni sem egészséges, 
de nagyon valószínű, hogy a nagy felszívó fe-
lületet képező tüdőn keresztül a keringésbe 
juttatni sem az. 

Lehet a liquidben vajaroma (diacetil), ami 
az ízesített pattogatott kukoricát gyártó mun-
kások tüdőbetegségét okozza. Ezzel az elhí-
resült vegyülettel a munkások szigorúan csak 
védőfelszerelésben dolgozhatnak, hiszen ma-
radandó, életet veszélyeztető tüdőelváltozá-
sokat okoz a belégzése. Ezen kívül lehet benne 
fahéjaldehid, ami közvetlenül is allergiát vált-

hat ki, sőt a hosszú távú használata tüdőkáro-
sodáshoz vezet. ugyancsak egészségtelen az 
E-vitamin-acetát, ami lehet, hogy szájon ke-
resztül adva sok mindenre jó, de belélegezve 
ronthatja a tüdőfunkciót. 

A fentiek mellett járulékos károsító ténye-
zőként hatnak az e-cigaretták alkatrészeinek 
anyagai. Ez lehet szilikon vagy kerámia, ame-
lyek hosszabb távú használatnál szilikózist 
okozhatnak, de nikkel, illetve króm vegyületek 
is kiszabadulhatnak és belégzésre kerülhetnek. 
ha az allergiát figyelmen kívül hagyjuk, akkor is 
súlyos légúti károsodást és immunszuppresziót 
okozhatnak hosszú távon. Ismert a fémmunká-
sok láza, akiknél nikotin, króm és alumínium-
oxid belégzésekor akut lázas betegség alakul ki.

juuL

Az Egyesült Államokban 2015-ben szabadal-
maztattak egy eszközt, amit aztán juul néven – 
a „jewel” (ékszer) és a „cool” (menő) szavakból 
összegyúrva – hoztak forgalomba. Az addigi 
e-cigarettákhoz képest alapvetően megválto-
zott a forma: egy hosszú, keskeny, pendrive-
ra emlékeztető eszköz jelent meg, aminek az 

4. ábra: A magas nikotintartalmú Juul Európa meghódításá-
ra készül. Amerikában minden negyedik fiatalkorú ezt szívja! 
(Forrás: VaporVanity.com − Wikimedia Commons)
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pedig az utántöltésnél nem biztos, hogy az, amit ere-
detileg a gyártó beletett. Emiatt az eredetileg bizton-
ságosnak hitt eszközt számos kritika érheti.

EVALI kóRESETEk ÉS RADIOLógIAI ELTÉRÉSEk

Dohányzó asztmás férfi
Egy 22 éves férfinek terhelés indukálta asztmája volt, 
fenntartó terápiát nem használt, csak rohamoldót 

elektromos töltését a számítógépen keresztül egy 
uSB-csatlakozóval meg lehet oldani (4. ábra). A hozzá 
tartozó podok lehetnek ízesítettek és igen magas a ni-
kotintartalmuk, jóval magasabb, mint amit Európában 
engedélyeznek.

A juul használatakor valóban színtelen, szagtalan 
párát fúj ki a felhasználó. A tinédzserek gyakran még 
az iskolai tanórákon is használják. A juul három év 
alatt 70%-os részesedést ért el az e-cigaretták piacán 
az Egyesült Államokban, ami azt jelenti, hogy az ak-
kortájt nagyjából 3 millió e-cigit használóból 1,3 millió 
volt olyan, aki egy év alatt szokott rá új használóként. 
hamarosan megjelentek a kevésbé környezetbarát, vi-
szont a felhasználókat még inkább megcélzó, többfé-
le ízesítéssel bíró, egyszer használatos eszközök. Ezek 
már feltöltve kaphatók, és amikor lemerül az eszköz 
vagy kifogy belőle az oldat, akkor egyszerűen eldob-
hatók. Elviekben ezek gyári podok, sajnálatos módon 
azonban ezek is utántölthetők, és ennek megfelelően 
a tartalom már sem az egyszer használatosokban, sem 

7. ábra:  A felvétel napján készült mellkas CT-n mindkét oldalon 
tejüveghomályok látszanak, a tüdő széli részein rajzolatszegény-
séggel (nyílhegyek) és a jobb alsó lebenyben reverz halo (vagy más 
néven atoll) jellel (nyilak). (Artunduaga M és mtsai nyomán)4

5. ábra: A beteg felvételekor (felül) és az intubálásakor (alul) 
készült CT-k összehasonlítása. A kétoldali alsó lebenyekből kiin-
duló tejüveghomályok gyorsan progrediáltak és mindkét tüdő 
felső lebenyeiben is megjelentek. (Acharya S és mtsai nyomán)3

6. ábra:  A felvétel napján készült posteroanterior mellkasi rönt-
genfelvételen mindkét oldalon szimmetrikusan tejüveghomá-
lyok látszanak konszolidált területekkel és alsó lebenyi túlsúly-
lyal. (Artunduaga M és mtsai nyomán)4
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THC-t szívó tinédzser
Egy 16 éves lány, aki egy éve használt elektromos ci-
garettát, az utolsó két hónapban már ThC tartalmú 
liquidekkel, 3 hete fennálló köhögés, fogyás, hány-
inger és hányás miatt került az intenzív osztályra4. A 
mellkasi röntgenképen mindkét bázison tüdőgyulla-
dás látszott, a CT-n szimmetrikus, kerek tejüveghomá-
lyok jelentek meg, alsó lebenyi túlsúllyal (6. és 7. ábra). 

THC és nikotin együtt
Egy 16 éves lány anamnézisében krónikus hasi fájda-
lom szerepelt. Egy éve használt e-cigarettát, kezdettől 
fogva nikotin és ThC kombinációt szívott. Akut hasi tü-
netek, hasi fájdalom, hányás, majd nehézlégzés miatt 
került be a sürgősségi osztályra4. nála is jól látszottak 
a tüdőeltérések (8. ábra).

THC vaping után kialakult tüdőfibrózis
Egy 35 éves férfi, aki már 4 éve e-cigarettát szívott, a 
nehézlégzés miatti sürgősségi osztályos felvételét 
megelőzően 2 hónappal ThC-tartalmú liquidre váltott5. 
A felvételekor készült mellkasi CT-n diffúz tejüveg-
homályok a subpleuralis területek és a peribroncho-
vascularis interstitium megkíméltségével, valamint az 
interlobularis szeptumok  megvastagodása által oko-
zott ún. crazy paving mintázattal (9. ábra, A). A kezdeti 
antibiotikum és szteroid kezelés ellenére a beteg álla-
pota romlott, ARDS alakult ki, és a beteg gépi lélegez-
tetésre szorult. Az ekkor készült mellkasi CT-n egyre 
fokozódó fibrózis jelei látszottak, reticularis rajzolattal 

8. ábra: A mellkasi CT-n a centrális tejüveghomályokat denz kon-
szolidációs gyűrű (reverz halo vagy atoll jel) veszi körül (nyilak). A 
tüdő széli részein rajzolatszegénység (nyílhegyek). (Artunduaga M 
és mtsai nyomán)4

9. ábra: (A) A beteg felvételekor készült mellkasi CT-n diffúz tejüveghomályok látszanak a subpleuralis területek (fehér nyilak) és a peri-
bronchovascularis interstitium (fekete nyíl) megkíméltségével, valamint az interlobularis szeptumok megvastagodása által okozott ún. 
crazy paving mintázattal. (B) A romló állapotú betegnél 15 nappal később készült mellkasi CT-n egyre fokozódó fibrózis jelei látszottak, 
reticularis rajzolattal és tractios bronchiectasiaval (fekete nyilak), mindkét oldalon légmell kialakulásával, ami a fissurákba is beterjedt, 
vélhetően az egyre rigidebbé váló alveolusok felszakadása miatt. (Wu M, Mohammed TLH nyomán)5

szükség szerint. három hónapig – frissen rászokva – 
napi 2-3 cigarettát szívott, majd gondolt egyet, és át-
váltott juulra3. napi egy podot elszívott, ami rögvest 
óriási nikotinterhelés volt a korábbiakhoz képest. 

Egy hónap juul használat után, három napja tartó 
nehézlégzés, hányinger, hányás, láz, gyengeség, pro-
duktív köhögés miatt kereste fel a sürgősségi osztályt. 
A CT-n és a mellkasi röntgenfelvételen is az alsó lebe-
nyekben pneumonia volt látható. A tüdő érintettsége 
már indokolta, hogy benntartsák az osztályon, sőt, a 
harmadik napon az oxigénszaturációja 70%-ra leesett 
és gépi lélegeztetésre szorult 5 napig. A progresszió 
jól látható a felvételekor és az intubálásakor készült 
CT-k között (5. ábra). Intravénás szteroidra és megfele-
lő inhalatív készítményekre gyógyult. Ez a fiatalember 
kizárólag nikotinos juult szívott.
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és tractios bronchiectasiaval, mindkét oldalon légmell 
kialakulásával, ami a fissurákba is beterjedt, vélhetően 
az egyre rigidebbé váló alveolusok felszakadása miatt 
(9. ábra, B). A betegnél jobb oldali mechanikus pleuro-
desis történt és végül felépült.

Vaping okozta lipoid pneumonia
A bevezetőben mutatott CT-n (2. ábra) lipoid pneumo-
nia látható. Egy fiatal nő progresszív köhögéssel, ful-
ladás, láz és éjszakai izzadás miatt került a sürgősségi 
osztályra1. A mellkasi röntgenképén  mindkét oldalon 
diffúz infiltrátumok látszottak (10. ábra). A brocho-
alveolaris mosófolyadék vizsgálata során jól látszott, 
hogy az alveolaris macrophagokban felhabosodott 

10. ábra: A mellkasi röntgenképen mindkét oldalon diffúz infilt-
rátumok látszottak. (Viswam D és mtsai nyomán)1 

plazmalipid jelent meg. Ezt tetézte, hogy fibrinkiválás-
sal járó fibrotizáló pneumonia is kialakult, a szövettani 
képen jól láthatóak a koleszterin zárványok is (11. ábra). 
A lipid forrása egy ízesített e-cigaretta volt. A beteget 
megpróbálták lebeszélni az e-cigarettáról és javasolták 
más nikotinpótló módszer használatát, de csak annyit 
értek el, hogy másik ízesítésű vapingre váltott. 18 hó-
napos szteroid kezelés után a beteg tünetei mérsék-
lődtek, de a légzésfunkciós értékeiben érdemi javulás 
nem volt. Míg a lipoid pneumoniák többsége aspiráció 
miatt alakul ki és a basalis területeken jelentkezik, ad-
dig az EVALI okozta lipoid pneumonia homogén elosz-
lást mutat. Szövettanilag megkülönböztető jel, hogy 
ilyenkor jóval kisebbek a cseppek a macrophagokban.

11. ábra: A szövettani képen (×40 nagyítás) koleszterin zárványok 
látszanak, egészségesnek tűnő bronchiolus és artéria mellett1

EVALI COVID-19

Életkor főleg fiatalok bármely életkor

Expozíció vaping cseppfertőzés

Tünetek gyakran légúti, ritkábban gasztrointesztinális tünetek rendszerint légúti tünetek

Labor leukocytosis, májenzim-emelkedés, procalcitonin emelkedés lymphopenia, procalcitonin emelkedés

Képalkotó  
vizsgálatok

mellkasröntgen: kétoldali infiltrátum  
CT: kétoldali tejüveghomályok, subpleuralis megkíméltség”

CT: kétoldali tejüveghomályok, peribronchovascularisan 
és subpleuralisan reticularis rajzolattal

Bronchoalveolaris 
lavage

E-vitamin és/vagy nikotin metabolitok mutathatók ki pozitív koronavírus PCR-teszt

Szövettan
változatos: akut fibrotizáló pneumonitis, diffúz alveolaris károso-
dás, habos macrophagok, szervülő pneumonia

gyulladásos eltérések különböző szervekben

Kezelés vaping-stop, tüneti kezelés: szteroid, inhalációs gyógyszerek szupportív kezelés az aktuális irányelvek szerint

Megelőzés széles körű tájékoztatás, el se kezdje használni infekció-kontroll, izoláció

1. táblázat: Az EVALI és a COVID-19 összehasonlítása ( Kichloo A és mtsai nyomán)6
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EVALI ÉS COVID-19

2019 őszén indult egy másik járvány is, ami jó-
val nagyobb publicitást kapott, ez a COVID-19. 
ha végigvesszük az EVALI és a COVID-19 tü-
neteit, akkor nagyon sok hasonlóságot talá-
lunk, emellett a laborleletekben és a képal-
kotó vizsgálatokban is vannak párhuzamos-
ságok (1. táblázat)6. Emiatt nagyon fontos 
anamnesztikus adat, hogy használ-e a beteg 
e-cigarettát.

A bronchoalveolaris mosófolyadékban fon-
tos eltérés van: COVID-19 esetén a vírust lehet 
kimutatni, EVALI esetén pedig E-vitamin vagy 
nikotin metabolitokat. EVALI esetén típusos 
szövettai kép az akut fibrotizáló pneumonitis, 
a diffúz alveolaris károsodás, habos macropha-
gokkal, esetleg egy szervülő pneumoniával 
a háttérben. Mindkét kórkép kezelése során 
használunk szteroidot7.

A prevencióban is vannak különbségek. Az 
e-cigarettából felszabaduló toxikus alkaloidok 
nemcsak a tüdőt, hanem az agyat és az ereket 
is károsíthatják (12. ábra)8. Rendkívül fontos a 

laikus közönség és az egészségügyi szakem-
berek minél szélesebb körű tájékoztatása a 
vaping veszélyeiről.

öSSzEFOgLALÁS

Az Egyesült Államokban a 2020. február 18-ig 
feldolgozott adatok szerint a kórházi kezelést 
igénylő 2807 EVALI kóreset zöme fiatal felnőtt, 
a kórházban kezeltek fele 25 éven aluli volt, kö-
zülük 68 (2,4%) halt meg9. 

nagyon fontos tudni, hogy a betegek 82%-
a ThC tartalmú terméket használt és ezeknek 
a 78%-a kizárólag nem hivatalos kereskedelmi 
forgalomban (család, barátok, díler és online 
módon) szerezte be a vapinghez szükséges 
eszközt és tartalmat. Csak 57%-uk használt ni-
kotin tartalmú terméket, és 14%-uk használta az 
e-cigarettát kifejezetten csak nikotinbevitelre. 
utóbbiak jóval nagyobb százalékban a kereske-
delmi forgalomban szerezték be a terméket10. 

Figyelem! A forgalmazás megcélozta Euró-
pát is. A használók 1 ezreléke kórházi kezelést 

toxikus aldehidek 
reaktív oxigéngyökök 

gyulladás 
endothelin-1 
nitrogén-oxid 

tüdőkárosodás agykárosodás érkárosodás

a bepridil védő hatású
endothelin-1 

az ET-1 receptor blokkolása maciten-
tannal védő hatású / genetikai és 

farmakológiai NOX-2 gátlás

NOX-2
eNOS uncoupling

apoptosis

12. ábra: Az e-cigaretta káros hatásainak vázlatos kórmechanizmusa (Kuntic M  és mtsai nyomán)8



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

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

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

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

napi

1

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

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

kezeléséről és a még mindig megkerülhetet-
len koronavírus-fertőzés néhány kérdéséről: a 
Covid és az allergiás kórképek kapcsolatáról, az 
újszülött- és csecsemőkori koronavírus-fertő-
zésekről és a vakcinákról is említést teszek egy-
egy gondolat erejéig.

Az ASzTMA kEzELÉSE

Minden évben megjelenik egy új gInA ajánlás, 
és mindig nagy várakozás előzi meg, hogy va-
jon milyen javaslatok lesznek benne az asztma 

diagnosztikájára, terápiájára és gondozására 
vonatkozóan. 2019 volt az az év, amikor tényleg 
alapvető változás történt a gInA-ban: a gInA 
ettől kezdve nem javasolja a kizárólag rövid 
hatású hörgőtágító használaton alapuló keze-
lést még a legenyhébb, 1-es terápiás lépcsőn 
sem1. Azt javasolják, hogy inkább inhalációs 
kortikoszteroidot (ICS) is tartalmazó kezelést 
kapjanak a betegek, mert ezzel csökkenthető 
a súlyos exacerbációk kockázata. 

Valóban, az régóta ismert, hogy abban az 
esetben, ha valakinek rövid hatású hörgőtágí-
tót (SABA: short-acting beta agonist) írunk fel, 
akkor fennállhat az a veszély, hogy késünk az 
ICS kezeléssel2. ha megnézzük, hogyan javul-
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hat a kezelés hatására a légzésfunkció, akkor 
azt látjuk, hogy minél több idő telik el a diag-
nózis felállításától az ICS kezelés megkezdé-
séig, annál kisebb lesz a terápia során várható 
eredmény (1. ábra)3. A SABA önmagában nem 
veszélyes, de ha túl sokat használja a beteg és 
a gyulladáscsökkentő kezelés elmarad, mert 
ahelyett is gyors hatású hörgőtágítót szippant, 
akkor az már komoly veszélyeket jelenthet. 

Azt is régóta tudjuk, hogy a mortalitási 
arány összefügg a SABA és az ICS használatá-
val. Abban az esetben, ha a rohamoldó szer 
használat gyakoribbá válik, az emeli az asztma 
halálozás kockázatát. Ezzel szemben, ha az ICS 
kezelést fokozzuk, az csökkenti az asztmás ha-

lálozás kockázatát4-6. ha a beteg három vagy 
több dobozzal használ évente SABA-t, az a sú-
lyos állapotromlás veszélyét a duplájára képes 
növelni mind gyermekeknél, mind felnőtteknél 
(2. ábra)7. 

Megállapították azt is, hogy az enyhe aszt-
ma is lehet veszélyes. A heveny felnőtt aszt-
más állapotromlások közel egyharmada, az 
életveszélyes asztmás esetek egyhatoda, a ha-
láleseteknek pedig egyötöde olyan betegek-
nél következik be, akiknek korábban alig volt 
tünetük8. Ez egy régi adat, de az enyhe asztma 
veszélyére hívja fel a figyelmet, ezért fontos-
nak tartottam bemutatni. Még egy régebbi 
adatot legyen szabad megemlítenem. Tudom, 

1. ábra: A csúcsáramlás-értékek maximális javulása (L/min és %) az inhalációs budesonid kezelés két éve alatt 
a kezelés előtti tünetes időszak hosszának függvényében (Selroos és mtsai nyomán)3

2. ábra: A súlyos állapotromlás esélye kétszeresére nő, ha a beteg  
három vagy több tartály rövid hatású hörgőtágítót használ évente (Stanford és mtsai nyomán)7
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nem illik már ilyen régi közleményt citálni, de 
annyira döbbenetes, hogy nem hagyhattam 
ki. Ausztráliában, Victoria államban megvizs-
gáltak 51 olyan asztmás halálesetet, akik 20 
éves kor alattiak voltak. Egyharmaduk nagyon 
enyhe asztmás volt, nem is volt soha kórház-
ban, és biztos, hogy a halálesetek jelentős há-
nyada könnyen megelőzhető lett volna9. 

Tehát valóban igaz az, hogy az enyhe aszt-
ma is lehet életet veszélyeztető, és bizonyára 
egyetértenek velem abban, hogy egyetlen 
megelőzhető haláleset is pontosan eggyel 
több, mint ami megengedhető. 

Ennek megfelelően a gInA 2021. évi kezelé-
si stratégiája megállapított preferált és alterna-
tív kezelési módokat10. nekünk az a feladatunk, 
hogy mindenkit próbáljunk meggyőzni arról, 
hogy amennyiben lehetséges, mindig a prefe-
rált, első vonalbeli kezelést alkalmazza. Ennek 
a kezelésnek az a lényege, hogy mindig ICS-t 
kell adni a hörgőtágító mellé, és az ICS-t lehe-
tőség szerint formoterollal, hosszú hatású hör-
gőtágítóval (LABA: long-acting beta agonist) 
kombinálva. Amennyiben lehetséges, mind az 
1-es lépcsőben, mind pedig a súlyosabb ese-
tekben inkább ez javasolt a roham oldására, 
mint az önmagában adott SABA. 

 

ASzTMA EnDOTíPuSOk

Az elmúlt év újdonsága volt az asztma endo-
típusok megfogalmazása11. Ezek olyan szubtí-
pusok, amiket a patofiziológia alapján lehet el-
különíteni mind felnőtt, mind gyermekkorban. 
két fő endotípust határoztak meg: az egyik az 
úgynevezett T2-„magas”, a másik pedig a T2-
„alacsony” asztma. utóbbit úgy is mondhat-
nánk, hogy az a nem allergiás, az előbbi pedig 
az allergiás asztma. A T2 allergiás asztmában 
légúti eozinofília is jellemző. 

nem öncélú ezeknek az endotípusoknak a 
definiálása, mert nem egyformán reagálnak a 
különböző gyógyszerekre. Az egyik jól reagál 
a szteroidra, a másik kevésbé. Tehát amennyi-
ben lehetséges, érdemes ezt a besorolást a be-
tegeinknél elvégezni. 

Az Európai Tüdőgyógyász Társaság egy kli-
nikai gyakorlati ajánlást jelentetett meg 5−16 
éves életkor közötti gyermekeknél az asztma 
diagnosztikájára12. neves szakértők kilenc kér-
dést vizsgáltak meg, és ennek alapján tettek 
megállapításokat a megfelelő adatokat és köz-
leményeket átnézve. néhány a kérdések kö-
zül: elegendő-e az asztma megállapításához 
a klinikai diagnózis, kell-e reverzibilitás teszt, 
milyen terhelés legyen, szükséges-e allergia-
vizsgálat ahhoz, hogy az asztma diagnózisát 
felállítsuk. néhány válasz: szakorvos állapítsa 
meg a valószínű asztma diagnózist a klinikai 
tünetek alapján, de emellett egy komplex 
kivizsgálást is javasolnak azokban az esetek-
ben, ahol hosszan tartó terápiás javaslatot is 
fogunk tenni. Ennek megfelelően nem tartják 
elegendőnek a csak a klinikai jelek vagy csak 
a csúcsáramlás-értékek variabilitásán alapuló 
diagnózist. Viszont nem tartják szükségesnek 
az allergológiai vizsgálatot.

 

Az ÉTELALLERgIÁk IMMunTERÁPIÁjA

Az ételallergiák egyre nagyobb globális prob-
lémát jelentenek. Van, akinél csak egy banális 
bőrkiütést okoznak, de lehet belőlük akár sú-
lyos anafilaxiás reakció is. Egyértelműen bizo-
nyított, hogy jó kezelési módszer az eliminá-
ció, ezt viszont nem egyszerű megvalósítani. 

Éppen ezért felvetődött az immunterápia 
kérdése, ami bizonyos esetekben − megfelelő 
intézetben, megfelelő szakemberrel − megkí-
sérelhető. Ennek lehetnek veszélyei és ezek na-
gyobbak, mint önmagában annak a veszélye, 
hogy elhagy valaki egy ételt, amire érzékeny, 
továbbá nem is minden allergénnel szem-
ben kivitelezhető. Lehet orális immunterápi-
át (OIT) alkalmazni, amikor valaki egyszerűen 
csak olyan ételt fogyaszt megfelelő dózisban 
és ütemezésben, amire allergiás. Epikután im-
munterápia (EPIT) esetén a beteg bőrére teszik 
az allergént, szublingvális immunterápia (SLIT) 
során pedig a nyelve alá cseppentik13. 

Az orális immunterápia nem veszélytelen. 
nehéz meghatározni a dózist, a dózisemelés 
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ütemezését, és csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol az 
anaphylaxia ellátására megfelelően felkészült személyzet van14. 

Az epikután immunterápiának vannak előnyei ételallergia 
esetén: jobban tolerálható, általában nem okoz anaphylaxiát 
és a betegek is jobban elfogadják. Viszont rendkívül változó, 
hogy milyen terápiás hatása van, egyáltalán van-e terápiás ha-
tása, ugyanis a hatás mérésének egyelőre nincs biomarkere15. 

A szublingvális immunterápia kapcsán rendkívül kevés adat 
áll rendelkezésre és egymásnak kicsit ellentmondó eredmé-
nyek vannak. Minden szakember megállapítja, hogy ezzel kap-
csolatban további, jól megtervezett vizsgálatok szükségesek. 

BIOLógIAI TERÁPIA ÉTELALLERgIA ESETÉn

A biológiai terápiának komoly előnye lehet 
ételallergiákban, mert ha orális immunterápia 
mellé biológiai terápiát is teszünk, akkor az 
csökkentheti az orális immunterápia rizikóját. 
Mivel nem allergénspecifikus, ezért többszö-
rös allergiák esetén is használható, és emel-
lett egyéb allergiás betegségeket is kezel. két 
szerrel, az anti-IgE omalizumabbal és az anti-
IL-4/IL-13 dupilumabbal történtek klinikai vizs-
gálatok.  

3. ábra: Az IgE szerepe ételallergiában. A Th2 eredetű citokinek (IL-4, IL-13) indukálják a B-sejtek IgE termelő plazmasejtekké történő 
átalakulását. Az IgE az intestinalis hízósejtek felszínén található, nagy affinitású FcεRI receptorhoz kötődik. A szenzitizációt követően az 
ételallergiás egyénekben az ételallergén ismételt bejutásakor a hízósejtek felszínén lévő FcεRI receptorhoz kötött specifikus IgE felismeri 
az allergént, ami két FcεRI receptorkoz kapcsolódva azok keresztkötését hozza létre. Az FcεRI aktivációja a hízósejtek degranulációjához, 
a hisztamin és más preformált mediátorok azonali felszabadulásához vezet. Egérben végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy a hisztamin 
és a vérlemezke aktiváló faktor (PAF) a szisztémás anaphylaxia fő mediátorai, míg a diarrhea kialakulásában a szerotinin és a PAF játszanak 
szerepet, de a hisztamin nem. Az ételallergia során megfigyelhető számos jelenség (intestinalis gyulladás, diarrhea, kehelysejtek nyákter-
melése, a TReg sejtek működési zavara) hátterében igazolták a hízósejtek IgE mediált aktivációját. (Michelet és mtsai nyomán)16
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Mind a kettő lényegében az IgE ellen irányul, 
ami érthető is, mert az IgE-nek komoly szerepe 
van ételallergiák esetén16. Ételallergének hatá-
sára hasonló reakciók zajlanak a gyomor-bél-
rendszerben, mint inhalatív allergének hatásá-
ra a légutakban. Ételallergén  IgE kapcsoló-
dás  hisztamin felszabadulás a hízósejtekből 
 különböző gyulladásos sejtek megjelenése, 
majd a klinikai tünetek fellépése (3. ábra). 

Az omalizumab mindezt meg tudja akadá-
lyozni, mert a szabad IgE-hez kötődve meggá-
tolja, hogy az IgE-hez antigén kapcsolódjon, 
így elmarad a hízósejtekből a különböző me-
diátorok felszabadulása. klinikai vizsgálatok 
során 48, igazoltan többszörös ételallergiás 
gyermeknél alkalmaztak orális immunterápi-
át önmagában, illetve emellé omalizumabot 
vagy placebót adtak. ha anti-IgE-t adtak az 
orális immunterápia mellé, akkor az növelte  
a kezelés hatékonyságát és csökkentette a 
mellékhatások kockázatát (4. ábra)17. 

hasonló eredményre jutottak, amikor gyer-
mekkori súlyos atópiás dermatitis esetén anti-
IL-4/IL-13 gátló dupilumab kezelést alkalmaz-
tak akár önmagában vagy lokális szteroiddal 
kombinálva. Ez mindkét előbbi esetben lénye-
gesen hatékonyabb volt, mint a szteroid + pla-
cebo kombináció (5. ábra)18.

Az anti-IgE-vel kapcsolatos klinikai vizsgá-
latok alapján kijelenthető, hogy az anti-IgE ja-
vítja az immunterápia biztonságosságát. Vizs-
gálatok támasztják alá azt is, hogy az anti-lL-4/
IL-13 hatékony és biztonságos az étel kiváltotta 
atópiás bőrbetegségek és eosinophil oesopha-
gitis esetén. Tehát a biológiai kezelések mind 
orális immunterápia mellé, mind pedig önálló-
an adva ígéretesek az ételallergia kezelésében. 
Egyelőre azonban csak asztma és egyes orszá-
gokban krónikus spontán urticaria esetén en-
gedélyezettek, ételallergiában még nem.

A kOROnAVíRuS ÉS Az ALLERgIÁS kóRkÉPEk

Számtalanszor hallottunk az elmúlt időszak-
ban a koronavírus-betegség rizikótényezőiről 
és nagyon sok megkeresést kaptunk, hogy va-

jon az allergiás betegségek és az asztma mennyire növeli a 
kockázatot, mennyire várható, hogy egy asztmás beteg meg-
kapja a koronavírus-fertőzést. 

Az első klinikai adatok kínából származtak19, hiszen onnan 
indult a járvány, és azt lehetett látni, hogy nemhogy maga-
sabb,  hanem inkább alacsonyabb volt az asztma prevalenciája 
a koronavírusos betegek között, mint az általában abban a tar-
tományban mért adatok20. Több teória van arra, hogy mi lehet 
ennek az oka, de amit összefoglalóan meg lehetett állapítani 

4. ábra: Az orális immunterápia mellé adott anti-IgE növelte  
a kezelés hatékonyságát (Andorf és mtsai nyomán)17

5. ábra: A gyermekkori súlyos atópiás dermatitis esetén az anti-IL-4/IL-13 
dupilumab kezelés önmagában vagy lokális szteroiddal (TCS) kombinálva 

lényegesen hatékonyabb volt, mint a lokális szteroid + placebo kombináció 
(Paller és mtsai nyomán)18 
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az az, hogy önmagában az allergiás betegsé-
gek miatt nem magasabb a rizikó. Természe-
tesen mint minden súlyos betegség, a súlyos 
asztma is nagyobb kockázatot jelent.

 Az a kérdés is felvetődött a gyermekgyógyá-
szokban, hogy vajon újszülötteknél mennyire 
kell koronavírus-fertőzésre számítani, előfor-
dul-e transzplacentáris terjedés. Eleinte nagy 
örömmel olvastuk azokat a közleményeket, 
miszerint a placenta mintegy barrierként műkö-

dik, nincs vertikális terjedés, tehát a méhen be-
lül az újszülött biztonságban van. Előfordult, 
hogy a terhesség alatt beteg volt az édesanya, 
ami koraszüléshez vagy vetéléshez vezetett, 
de nem találtak koronavírusos eseteket. Aztán 
sajnos kiderült, hogy vertikálisan bizony szá-
mos úton van lehetőség arra, hogy a koronaví-
rus átjusson a magzatba a különböző fertőzött 
lymphocytákon és cytotrophoblasto-kon ke-
resztül (6. ábra)21. Aztán megjelentek közlések, 

6. ábra: A koronavírus vertikális terjedésének lehetséges mechanizmusai: (i) a syncytiotrophoblastok közvetlen  
megfertőződése és a syncytialis rétegek áttörése; (ii) átjutás az anyai keringéssel az extravillosus trophoblastokba 

vagy a placenta más sejtjeibe; (iii) átjutás az anyai immunsejtekkel; (iv) felszálló infekció a hüvelyen keresztül  
(Komine-Aizawa és mtsai nyomán)21

7. ábra: A koronavírus vertikális terjedése a 3. trimeszterben 3,2%-os gyakoriságú (27/936) nasopharyngealis tampon-
nal vizsgálva. Más helyekről vett minták esetén a vírus-RnS pozitivitás gyakorisága az amnionfolyadékban és a vizelet-

ben mért 0%-tól (0/51) a köldökzsinórvérben mért 3,6%-on (1/28) át, a placentában mért 7,7%-ig (2/26) és a székletmin-
tákban mért 9,7%-ig (3/31) terjed. Az IgM szerológiával meghatározott érték 3,7% (3/81). (Kotlyar és mtsai nyomán)22
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hogy a harmadik trimeszterben igazoltan talál-
tak vertikális terjedésre utaló adatot (7. ábra)22. 

A koronavírus gyermekkori jellemzőivel 
kapcsolatosan nagyon szép összefoglaló köz-
lemény jelent meg, ami 62 vizsgálat, 3 review 
és több mint 7400 gyermek adatait dolgozta 
föl23. A mortalitás meglehetősen alacsony volt 
és viszonylag kevés volt a súlyos eset. Inkább 
az enyhe−közepesen súlyos esetek dominál-
tak, a kisebbeknél inkább a dyspnoe, a na-
gyobbaknál pedig már a láz és a felnőttekre 
jellemző köhögés volt a fő tünet. 

Egy nemrég megjelent közlemény összeve-
tette a koronavírus-betegség jellemzőit gyer-
mek- és felnőttkorban. gyermekeknél gyakori a 
tünetmentes vagy enyhe lefolyás, inkább a fel-
ső légutak érintettek és ritkán sokszervi gyul-
ladásos szindróma alakulhat ki, míg felnőttek-
nél az alsó légutak érintettsége és súlyos ese-
tekben citokin vihar jellemző. gyermekeknél 
gyakran fordul elő társfertőzés egyéb vírusok-
kal, ami felnőtteknél csak ritkán tapasztalható. 
gyermekeknél a mortalitás rendkívül ritka24. 

Végezetül néhány szó az allergia és a vak-
cina kapcsolatáról. Mi mindenkit próbálunk 
rábeszélni arra, hogy oltassa be magát, hiszen 
ez az egyetlen, valódi védekezési lehetőség a 
koronavírusokkal szemben. Számtalan kérdés 
érkezik, hogy ha valaki allergiás valamire, ak-
kor az mennyire kontraindikálja az oltást. Az 
allergia önmagában nem kontraindikációja az 
oltásnak. Természetesen, ha az oltóanyag vala-
melyik komponensével szemben allergiás va-
laki, akkor azzal az oltóanyaggal nem oltható. 
Ilyen például a polietilén-glikol, ami az mRnS 
vakcinák (Pfizer, Moderna) egyik komponense. 
Poliszorbát allergia esetén a johnson & john-
son vakcinája nem adható. ha az anamnézis-
ben súlyos anaphylaxia szerepel, akkor javasol-
juk, hogy az oltás oltási központban történjen. 

hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a 
MAkIT honlapon (www.makit.hu) igyekszünk a 
kollégáimmal naprakész információt adni min-
denkinek a vakcinák és az allergiás betegségek, 
az immunológiai kórképek, immunterápiák és 
a reumatológiai kórképek kérdéseiről. 

IRODALOM
1. Reddel HK, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. GINA 2019: a fundamental change in 
asthma management. Eur Respir J 2019; 53: 1901046

2. Beasley R, Bird G, Harper J, Weatherall M. The further paradoxes of asthma manage-
ment: time for a new approach across the spectrum of asthma severity. Eur Respir J 2018; 
52: 1800694

3. Selroos O, Pietinalho A, Löfroos AB, et al. Effect of early vs late intervention with in-
haled corticosteroids in asthma. Chest 1995; 108: 1228-1234.

4. Suissa S, Ernst P, Boivin JF, et al. A cohort analysis of excess mortality in asthma and the 
use of inhaled beta-agonists. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149: 604-610.

5. Suissa S, Ernst P, Benayoun S, et al. Low-dose inhaled corticosteroids and the preven-
tion of death from asthma. N Engl J Med 2000; 343(5): 332-336.

6. Buhl R, Kuna P, Peters MJ, et al. The effect of budesonide/formoterol maintenance and 
reliever therapy on the risk of severe asthma exacerbations following episodes of high 
reliever use: an exploratory analysis of two randomised, controlled studies with compari-
sons to standard therapy. Respir Res 2012; 13(1): 59.

7. Stanford RH, Shah MD, D’Souza AO, et al. Short-acting β-agonist use and its ability to 
predict future asthma-related outcomes. Ann Allergy Asthma Immunol 2012; 109(6): 403-7.

8. Dusser D, Montani D, Chanez P, et al. Mild asthma: an expert review on epidemiology, 
clinical characteristics and treatment recommendations. Allergy 2007; 62: 591-604.

9. Robertson CF, Rubinfeld AR, Bowes G. Pediatric asthma deaths in Victoria: the mild are 
at risk. Pediatr Pulmonol 1992; 13(2): 95-100. 

10. Levy ML. GINA asthma strategy: what’s new for 2021? https://www.guidelinesinprac-
tice.co.uk/respiratory/gina-asthma-strategy-whats-new-for-2021/456042.article

11. Fitzpatrick AM, Chipps BE, Holguin F, Woodruff PG. T2-”Low” asthma: Overview and 
management strategies. J Allergy Clin Immunol Pract 2020; 8(2): 452-463.

12. Gaillard EA, Kuehni CE, Turner S, et al. European Respiratory Society clinical practice 
guidelines for the diagnosis of asthma in children aged 5–16 years. Eur Respir J 2021; in 
press (https://doi.org/10.1183/13993003.04173-2020). 

13. Pepper AN, Assa’ad A, Blaiss M, et al. Consensus report from the Food Allergy Research 
& Education (FARE) 2019 Oral Immunotherapy for Food Allergy Summit. J Allergy Clin Im-
munol 2020; 146(2): 244-249.

14. Bird JA, Leonard S, Groetch M, et al. Conducting an oral food challenge: An update to 
the 2009 Adverse Reactions to Foods Committee Work Group Report. J Allergy Clin Im-
munol Pract 2020; 8(1): 75-90.

15. Fleischer DM, Shreffler WG, Campbell DE, et al.  Long-term, open-label extension study 
of the efficacy and safety of epicutaneous immunotherapy for peanut allergy in children: 
PEOPLE 3-year results. J Allergy Clin Immunol 2020; 146: 863-74. 

16. Michelet M, Balbino B, Guilleminault L, Reber LL. IgE in the pathophysiology and the-
rapy of food allergy. Eur J Immunol 2021; 51(3): 531-543.

17. Andorf S, Purington N, Block WM, et al. Anti-IgE treatment with oral immunotherapy 
in multifood allergic participants: Results of a randomized, double-blinded control trial. 
Lancet Gastroenterol Hepatol 2018; 3(2): 85-94.

18. Paller AS, Siegfried EC, Thaçi D, et al. Efficacy and safety of dupilumab with concomi-
tant topical corticosteroids in children 6 to 11 years old with severe atopic dermatitis: A 
randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 trial. J Am Acad Dermatol 2020; 
83(5): 1282-1293.

19. Zhang JJ, Dong X, Cao YY, et al. Clinical characteristics of 140 patients infected with 
SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy 2020; 75(7): 1730-1741.

20. Li X, Xu S, Yu M, et al. Risk factors for severity and mortality in adult COVID-19 inpatients 
in Wuhan. J Allergy Clin Immunol 2020; 146(1): 110-118.

21. Komine-Aizawa S, Takada K, Hayakawa S. Placental barrier against COVID-19. Placenta 
2020; 99: 45-49.

22. Kotlyar AM, Grechukhina O, Chen A, et al. Vertical transmission of coronavirus disease 
2019: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2021; 224(1): 35-53.

23. Liguoro I, Pilotto C, Bonanni M, et al: SARS-COV-2 infection in children and newborns: 
a systematic review. Eur J Pediatr 2020; 179(7): 1029-1046.

24. Boechat JL, Wandalsen GF, Kuschnir FC, et al: COVID-19 and pediatric asthma: Clinical 
and management challenges. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(3): 1093.



| AMEGA22 2021. DECEMBER

ÜNNEPi KÜLÖNSZÁM

z anaphylaxia gyors progresszióval 
járó akut sürgősségi veszélyállapot, 
ezért fontos a gyors felismerése és 

az azonnali cselekvés. Előfordulásával kap-
csolatosan meglehetősen heterogén adatok 
állnak rendelkezésre, melyeket az Európai 
Anaphylaxia Regiszterben tárolnak1. A hete-
rogenitást magyarázhatják az eltérő adatgyűj-
tési módszerek és a regionális különbségek 
egyaránt. Egységes viszont az, hogy a legfőbb 
kiváltó okok életkorok szerint Európa-szerte és 
talán világszerte is megegyeznek. gyermek-
korban és csecsemőkorban elsősorban a táp-
lálékallergének váltanak ki anaphylaxiát: tej és 
tojás a fiatal csecsemőknél, később előtérbe 

kerülhetnek az olajos magvak, mint például a 
földimogyoró, de a kesudió is feljövőben van, 
és veszélyes lehet a hal is. későbbi életkorok-
ban megnő a szerepük a méh- vagy darázs-
méreg okozta reakcióknak, és gyakoribbak a 
gyógyszer-anaphylaxiák vagy a kontrasztanya-
gok által kiváltott reakciók is. 

Az AnAPhyLAxIA kORAI FELISMERÉSE

A gyors progresszió miatt nagyon fontos a ko-
rai felismerés. A szisztémás nyálkahártya-tü-
netek és a bőrtünetek majdnem mindig jelen 
vannak, de nem feltétlenül. Típusos és köny-
nyen felismerhető a szemhéj körüli ödéma, az 

ANAPHYLAXIA
Diagnosztikus és terápiás utak és útvesztők

Dr. Réthy Lajos Attila
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ajakduzzanat, a nyelvduzzanat és a testszerte 
fellépő, viszkető csalánkiütés2. ha ezekhez a 
szisztémás tünetekhez minimum egy légzési 
tünet (dyspnoe, asztmás jellegű nehézlégzés, 
stridor, hypoxia) vagy keringési zavarra utaló 
tünet (hypotensio vagy collapsus) társul, akkor 
nagy valószínűséggel anaphylaxiával állunk 
szemben3. ha már valószínűsíthető az allergén 
expozíció, akkor mindezek a paraméterek kie-
gészülhetnek kitartó gasztrointesztinális tüne-
tekkel (erős hasfájás vagy ismétlődő hányás) 
is. A felsorolt tünetek − bőrtünetek, légzési és 
keringési tünetek vagy gasztrointesztinális tü-
netek − közül legalább kettőnek jelen kell len-
nie ahhoz, hogy az anaphylaxia diagnózisát ki 
lehessen mondani (1. táblázat)3.

Van egy harmadik megközelítés is, ami az 
egyértelműen, főleg anamnesztikusan ismert 
allergén expozíció okozta anaphylaxia esetén 
alkalmazható. A diagnózis ilyenkor a vérnyo-
másesés mérésével támasztható alá, például 
ismert darázsméreg anaphylaxia ismétlődése 
esetén. ugyanakkor nagyon sok ajánlás felhív-
ja a figyelmet arra, hogy a vitális monitorozás 
nem elsődleges, tehát ilyenkor nem a vérnyo-
másmérés az első teendő. nem is beszélve 
arról, hogy gyermekeknél a vérnyomásmérés 
egy felnőtt mandzsettával rendelkező vérnyo-
másmérővel nem pontos, és a gyermekkori 
vérnyomásértékek is mások, mint a felnőtt ér-
tékek, általában alacsonyabbak. ugyanakkor 
a már említett bőrtünetek, légzési, keringési 
és esetleg gasztrointesztinális tünetek jelen-
léte nagyon hasznos lehet a diagnosztikában, 
mert ezek minden életkorban jelen lehetnek. 
Fontos jel lehet csecsemők esetén a váratlan 
viselkedésváltozás, illetve hányások elindu-
lása4. Természetszerűleg ezek főleg táplálék 
okozta reakciók esetén lehetnek figyelemfel-
keltő jelek. 

Anaphylaxián kívül egyéb shock állapotok 
is okozhatnak hasonló tüneteket, így példá-
ul szepszis vagy trauma, esetleg egy fel nem 
ismert vérzés, akár egy extrauterin graviditás 
is. gyakorlati problémát jelenthet az is, hogy 
a vérnyomásesés nem mindig primér. Felnőt-

Szemhéj körüli ödéma

Ajakduzzanat

nyelvduzzanat
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teknél kezdetben gyakran hiányzik a vérnyo-
másesés a keringés-redisztribúció vagy előző-
leg beadott adrenalin injekció okozta kezdeti 
kompenzatorikus vérnyomástartás miatt. ne-
hezítheti a vérnyomásesés alapú diagnosztikát 
az is, hogy a gyermekkori vérnyomásértékek 
alacsonyabbak, mint felnőttkorban. 

A TRIPTÁz MÉRÉSE

Anaphylaxiás reakció esetén az első órákban 
a hízósejtekben található triptáz nagy meny-
nyiségben szabadul fel, ezért az anaphylaxia 
igazolására nagyon pontos és használható 
diagnosztikai eljárás lenne a triptáz szint mé-
rése5. Erre Magyarországon elsősorban a fize-
tős laborokban van lehetőség, így a gyakorlati 
megvalósítás nehézkes. 

ha akutan nem is, de a későbbiekben cél-
szerű egy alap triptáz szint mérést elvégeztet-
ni. A későbbi kivizsgálások során a nyugalmi 

állapotban mért magas triptáz szint szisztémás 
mastocytosisra − mint differenciáldiagnoszti-
kai lehetőségre − utalhat. 

ELküLöníTÉS  
Az AngIOnEuROTIkuS öDÉMÁTóL

Az akut differenciáldiagnosztikában fonto-
sak lehetnek az angioneurotikus ödémák, 
mind a herediter, mind pedig a szekunder 
formák, melyeket legtöbbször ACE-gátló vagy 
angiotenzin-II receptor blokkoló gyógysze-
rek szedése okozhat arra érzékenyeknél. Az 
angioneurotikus ödéma gyanúját felkeltheti, 
ha az anaphylaxiára adott gyógyszeres keze-
lés sikertelen. A bőr- és nyálkahártyatünetek 
jellemzően főleg az arcot, illetve az ajkakat, a 
szem környékét, esetleg a végtagokat érinthe-
tik, ezekre lokalizált ödéma, duzzanat jellemző 
angioneurotikus ödéma esetén. Csalánkiütés 
nem jellemző erre a kórképre!

1. táblázat: Az anaphylaxia diagnosztikus kritériumai3

I. Akut, néhány perc vagy óra alatt kialakuló bőr- és/vagy nyálkahártya-reakció

(pl. generalizált csalánkiütés, bőrkipirulás/viszketés, ajak/nyelv/uvula duzzanat)

+ legalább egy tünet az alábbiak közül:

A. légzési zavar (pl. dyspnoe, asztmás jellegű nehézlégzés, stridor, hypoxia)

B. keringési zavar (hypotensio, collapsus)

VAgy

II. Valószínűsíthető allergén-expozíció után legalább két tünet az alábbiaik közül (perceken−órákon belül)

A. bőr- és/vagy nyálkahártya-reakció (pl. generalizált csalánkiütés, bőrkipirulás/viszketés, ajak/nyelv/uvula duzzanat)

B. légzési zavar (pl. dyspnoe, asztmás jellegű nehézlégzés, stridor, hypoxia)

C. keringési zavar (hypotensio, collapsus)

D. kitartó gasztrointesztinális tünetek (pl. erős hasfájás, ismétlődő hányás)

VAgy

III. Ismert allergén-expozíció utáni vérnyomásesés

A. csecsemőnél és gyermeknél: alacsony szisztolés vérnyomás vagy >30%-os szisztolés vérnyomásesés

B. felnőttnél: szisztolés vérnyomás <90 Hgmm vagy >30%-os szisztolés vérnyomásesés

Az alacsony szisztolés vérnyomás kritériuma gyermekkorban:

1−12 hónapos kor között <70 Hgmm

1−10 éves kor között <70 Hgmm + 2× életkor években

10−17 éves kor között <90 Hgmm
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A herediter forma ellátásában alapvető a 
C1-inbitor koncentrátum adása. Ezeket a be-
tegeket olyan centrumba célszerű irányítani, 
ahol herediter angioneurotikus ödéma ellátás 
van, és rendelkeznek vagy inhibitor koncentrá-
tummal vagy fagyasztott plazmával. 

TEEnDők AnAPhyLAxIA ESETÉn

A gyors progresszió miatt nagyon fontos az 
azonnali cselekvés lépéseinek tisztázása és al-
kalmazása. Az első lépések minden életkorban 
azonosak. Elsődleges a segítségkérés, tehát ne 
egyedül lássunk neki a teendőknek. Vagy mi 
tegyük meg, vagy a környezetünkben lévőket 
kérjük meg arra, hogy azonnal jelezzenek a 
mentőszolgálatnak és eközben hangozzék el 
az „anaphylaxiás reakció” kifejezés. A tapasz-
talat szerint ilyenkor a mentőszolgálat is sok-
kal gyorsabban tud küldeni szakszerű ellátást, 
segítséget. Mint minden shockos állapotban, 
ilyenkor is elsődleges a fektetés és az adrena-
lin adása. Csak ezután jöhet szükség esetén az 
oxigén alkalmazása, a volumenpótlás, illetve a 
fiziológiás só bólus adása, a vitális paraméterek 
monitorozása és az esetleg szükségessé váló 
kardiopulmonális reszuszcitáció is7,8.

ADREnALIn − MIkOR, MEnnyIT ÉS hOgyAn?

Főleg Európára jellemző gyakorlati probléma 
az, hogy a kollégák sokszor félnek az adrena-
lint alkalmazni elsőként, vagy ha adják, akkor 
is sokszor aluldozírozva. Az adrenalin dózisa 
0,01 mg/testsúlykilogramm, mélyen, nagy-
izomba adva és szükség esetén 5-15 percen-
ként megismételve  6.

A Tonogén injekció 1 mg/ml-es kiszerelés-
ben érhető el, tehát az 1 ml-es ampullában 1 
mg hatóanyag van. Fél ampullányi Tonogen 
500 mikrogramm hatóanyagot jelent: ez az 50 
kg-os vagy afölötti súlyú felnőttnél az egysze-
ri alkalommal beadható maximális dózis, amit 
5-15 percenként lehet ismételni. 

nagyon fontos, hogy az injekciót intramusz-
kulárisan mélyen, nagyizomba kell adni! Ana-

phylaxiás shock esetén ugyanis a keringés 
összeomlóban van, emiatt a kisebb, perifériás 
izmokból nehézkes, lassú a felszívódás. nagy-
izomba adva várható csak az adrenalin gyor-
sabb felszívódása. 

A Tonogén ampulla mellett autoinjektorok 
is rendelkezésre állnak 150 és 300 mikrogram-
mos kiszerelésben, ami megkönnyíti a gyors 
adagolást. A 300 mikrogrammosat – az úgy-
nevezett felnőtt kiszerelést – 25 kilogrammos 
testsúly fölött már adhatjuk. A 150 mikro-
grammos kiszerelés a kisebb súlyú gyerme-
keknek javasolt, 25 kilogrammos testsúlyig. 
Egy 7,5 kg-os csecsemőnél is alkalmazható 
még a 150 mikrogrammos forma, de az ennél 
kisebb súlyúaknál csak orvosi jelenlét mellett 
és csak életveszélyes állapotban ajánlott az 
adása, egyedi orvosi mérlegelés függvényé-
ben, ha más adrenalin készítmény nem állna 
rendelkezésre. A Tonogent könnyebb adagol-
ni, de időveszteséggel jár, amíg kititráljuk a 
testsúlykilogrammra vonatkozó adagját. 

Anaphylaxia esetén nincsen abszolút el-
lenjavallata az adrenalin adásának. Ami ellen-
javallt, az a késlekedés, mert ezalatt csak rosz-
szabbodhat a beteg állapota. Ebben minden 
nagyobb nemzetközi ajánlás egyetért. 

A mellékhatásoktól sem kell különösebben 
tartani. Ahogy viccesen megjegyezte az egyik 
előadó az Európai Allergológiai Akadémia nem-
rég tartott kurzusán: nagyjából olyan hatással 
kell számolni, mint egy erős dupla eszpresszó el-
fogyasztását követően, amit azért anaphylaxiás 
shock veszélye esetén be lehet vállalni. 

Az adagolás tekintetében a nemzetközi 
ajánlásokkal megegyezik a hazai ajánlás, és ab-
ban is egyetért a nemzetközi ajánlásokkal a ha-
zai, hogy az adrenalin adásának nincsen abszo-
lút kontraindikációja7. Azt is helyesen kiemeli 
a hazai ajánlás, hogy az adrenalin intravénás 
adása területi ellátás során ellenjavallt, mert 
fatális komplikációkat okozhat, tehát szigorú-
an intramuszkulárisan kell adni az adrenalint! 

Az adrenalin elsőkénti adása és az ezt köve-
tő szükség szerinti oxigénadás, volumenpót-
lás, vitális paraméterek monitorozása mellett 
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adható még − de nem prioritás − porlasztott 
szalbutamol (esetleg ipratrópium), különö-
sen, ha asztmás roham áll előtérben. Adható 
intravénás szteroid is, bár nem egyértelmű, 
hogy ez biztosan kivédi-e a késői reakciókat. 
Az antihisztaminok adásával kapcsolatban is 
megoszlanak a vélemények. A legújabb aján-
lások szerint elfedhetik a tüneteket, ezért külö-
nösen a preventív adásuk nem ajánlott. Az első 
generációs antihisztaminok szedáló hatása is 
zavarhatja a diagnosztikát. kalciumot egyér-
telműen tilos adni anaphylaxia esetén, mert 
ronthatja a shockos állapotot.

kóRhÁzI FELVÉTEL AnAPhyLAxIA ESETÉn

Anaphylaxia diagnózisa esetén kötelező a kór-
házi felvétel és a megfigyelés. utóbbi időtarta-
mára vonatkozóan többféle ajánlás létezik. A 
legszűkebb megfigyelési idő, amit a Medscape 
2018-as ajánlása is javasol, a hat órás obszervá-
ció, amennyiben nincs életveszély8. ugyanakkor 
nehéz megítélni az antihisztaminok tüneteket 
elfedő, maszkoló hatását, ami bifázisos reakció 
esetén kifejezetten veszélyes is lehet. 

Mi is ez a bifázisos reakció? 
Ismert, hogy ha elindul az I-es típusú aller-

giás reakció, akkor a hisztamin felszabadulása 
után néhány órával különféle egyéb vazoaktív 
anyagok termelése és felszabadulása kezdődik 
meg. gyermekkorban viszonylag gyakoribb a 
bifázisos reakció, de felnőttekben is számolni 
kell a lehetőségével. Ilyenkor arachidonsav-
származékok, prosztaglandinok, leukotriének 
és más gyulladásos mediátorok képződnek, 
amelyek − fel nem ismerve − akár fatális má-
sodlagos reakciót is kiválthatnak.

Az angliai Anaphylaxia Regisztert feldolgo-
zó Richard Pumphrey tapasztalta és publikálta 
először, hogy kórházi felvételt követően a leg-
több fatális reakció anaphylaxia után a második 
fázist követően alakult ki. nem fektették a be-
tegeket vagy túl korán keltették fel őket, és ez-
után alakult ki a reakció9. Célszerű ezért a minél 
tartósabb kórházi megfigyelés nyugalmi körül-
mények között, fektetve. konklúzióként ezért 

leginkább a 12−24 órás kórházi megfigyelés 
ajánlható anaphylaxia után10. 

PREVEnTíV TEEnDők 

A beteget és a hozzátartozókat tájékoztat-
ni kell, és el kell látni adrenalinnal, lehetőleg 
autoinjektorral. Általában két egységet szok-
tunk felírni, mert az autoinjektorból szükséges 
egy tartalék is. nagyon fontos a páciens, illetve 
a hozzátartozók figyelmét felhívni arra, hogy 
a használati utasítást még az első alkalmazás 
előtt gondosan tanulmányozzák, és gyakorol-
ják be az eszköz használatát. Az autoinjektort 
előállító cégek kérésre általában ingyen is ren-
delkezésre bocsájtanak gyakorló eszközöket, 
és a youTube-on is vannak fent hasznos okta-
tóvideók, melyek megtekintésével el lehet sa-
játítani az autoinjektor helyes használatát.

Célszerű leírni egy kezelési tervet a záróje-
lentésben vagy amellé csatolni, és ebben fel kell 
tüntetni az anaphylaxia jellemző tüneteit (ho-
gyan ismerhető fel) és a kezelési módozatokat 
is. A további kivizsgálást − például a kiváltó aller-
gén meghatározását − allergológusra kell bízni. 
ugyanakkor az is fontos, hogy az allergológiai 
vizsgálatokat ne egyből az anaphylaxiás reak-
ció után végezzék. Mintegy 6 hetet célszerű 
várni a kivizsgálással, mert a megbolydult im-
munrendszer és az ellenanyag szintek össze-
visszasága miatt 6 héten belül ellentmondó és 
pontatlan eredményeket kaphatunk7. 

IDIOPAThIÁS AnAPhyLAxIÁk

Az allergológiai kivizsgálásban a molekulá-
ris allergológiai diagnosztika nagy segítséget 
jelentett az elmúlt 5-10 évben11. Az azelőtti 
időszakban az idiopátiás anaphylaxiák több 
mint 50%-át képviselték az anaphylaxiáknak. 
Manapság ez az arány jóval kisebb, és különö-
sen a táplálék vagy a rovarméreg okozta ana-
phylaxiák esetében a molekuláris allergia diag-
nosztika nagyon pontos tud lenni. 

Itt hívnám fel a figyelmet a különösen fel-
nőtteknél és nagyobb gyermekeknél előfor-



| AMEGA28 2021. DECEMBER

ÜNNEPi KÜLÖNSZÁM

duló kofaktor által felerősített anaphylaxiákra 
(CEFA: Cofactor-enhanced food anaphylaxis), 
melyek a vártnál is nagyobb csoportot képez-
nek. A hagyományos táplálékallergiák diag-
nosztikája során kritérium, hogy az adott táplá-
lék fogyasztása valamilyen reakciót váltson ki. 
Mostanában azonban előtérbe kerültek azok 
a felismerések, miszerint vannak olyan esetek, 
amikor a nyugalmi állapotban fogyasztott táp-
lálékok (sokszor pollen−étel keresztallergének) 
nem okoznak reakciót alaphelyzetben. ugyan-
akkor bizonyos kofaktorok, például az alkohol-
fogyasztás, bizonyos gyógyszerek fogyasztása 
(főként nem szteroid gyulladásgátlók, béta 
blokkolók, ACE gátlók) vagy a menzesz, esetleg 
más hormonális hatások (pajzsmirigy hormon-
szint változások, pajzsmirigy gyulladása), de 
láz vagy tartósabb hőhatás (például akár egy 
hétvégi wellness során a termálvizes fürdő), 
szintén érzékenyítheti az immunrendszert, és 
a nyugalmi állapotban nem tapasztalt táplálék 
okozta reakciók ilyen esetben mégis felléphet-
nek. CEFA lehetőségére gondolni kell például 
a barack mint primer iniciátor allergén kivál-

totta lipid-transzfer-protein (LTP) kereszt-aller-
giákban, vagy PR-10 keresztallergiában, mint 
például egy nyírpollen−szója, nyírpollen−zel-
ler vagy nyírpollen−alma keresztreakció ese-
tén. Fizikai terhelés indukálta anaphylaxiákban 
búza omega-5 gliadin allergiára kell elsődlege-
sen gondolni. 

Az anaphylaxia diagnosztikájának és ellátá-
sának irányelvei online is olvashatók az Egész-
ségügyi közlönyben. Az európai ajánlás mel-
lett a magyar ajánlás 2010 óta érvényes, ennek 
tanulmányozása szintén ajánlott. Az Országos 
Mentőszolgálat is adott ki egy eljárásrendet, 
ami szintén elérhető online12. 

COVID-19, ALLERgIÁk ÉS VÉDőOLTÁSOk

Tekintettel a jelenleg is zajló pandémiára, szól-
ni kell a Covid-19 és az allergia kapcsolatáról, 
valamint az anaphylaxiások oltásáról. 

A védőoltásokkal kapcsolatban több gya-
korlati probléma is felmerült. Bizonyos ese-
tekben nemcsak az anaphylaxiások oltása ke- 
rült veszélybe, hanem az egyszerű allergiás 

1. ábra: A molekuláris allergológiai diagnosztika lehető-
ségeit bemutató vázlatos ábra. Az egyes körök azokat az 
allergiás kórállapotokat jelzik, melyekben a molekuláris 
diagnosztika hasznos lehet. Az egymásba csúszó körök a 
klinikai állapotok átfedéseire utalnak. A vizsgálatra java-
solt komponensek az ábrában fel vannak sorolva; a mul-
tiplex molekuláris allergén vizsgálat különösen előnyös 
lehet idiopathiás anaphy-laxia esetén és poliszenzitizált 
betegeknél. (Rövidítések: CEFA − cofactor-enhanced 
food anaphylaxis − kofaktor által felerősített, étel okoz-
ta anaphylaxia; hVA − hymenoptera venom allergy − 
méh- és darázsméreg okozta allergia; IA − idiopathiás 
anaphylaxia; M-CRD − multiplex CRD − multiplex mo-
lekuláris allergén vizsgálat; nsLTP − nem specifikus lipid 
transzfer fehérjék) (Luengo és Cardona nyomán11)

szenzitizációs markerek
keresztreagáló komponensek

keresztreagáló komponensek
kockázat felmérése

keresztreagáló
kom

ponensek
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nsLTP...) alpha-gal
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betegektől is megtagadták a védőoltást az al-
lergiára hivatkozva, például egy egyszerű por-
atka allergia vagy asztma kapcsán. A Magyar 
Allergológiai és klinikai Immunológiai Társa-
ság (MAkIT) 2020 decemberében adta ki az 
állásfoglalását, amely azóta is érvényes, mi-
szerint csak az nem oltható (vagy az nem olt-
ható újra) egy adott oltóanyaggal, akinek az 
oltóanyag valamely összetevőjére van ismert 
anaphylaxiája13. Például ismert, hogy a Pfizer 
vakcina polietilénglikolt (PEg) tartalmaz. Aki-
nek erre az összetevőre volt a múltban ana-
phylaxiás reakciója, azt más vakcinával célsze-
rű oltani vagy újraoltani.

Az egyéb típusú allergiák vagy az asztma 
nem számítanak oltási ellenjavallatnak, aho-
gyan nem számít annak autoimmun betegség 
megléte vagy egy ismert immunhiányos álla-
pot sem13. Fontos természetesen betartani a 
védőoltási alkalmazási előírásokat, kérdéses 
esetben a gondozó orvossal is lehet konzultál-
ni. Ezeket a kérdéseket oltás előtt az oltósze-
mélyzet is megbeszéli a páciensekkel. Prob-
lémás anamnesztikus adatok esetén 30 perc 
megfigyelést javasolunk az oltást követően. 
További részletekkel kapcsolatosan a MAkIT 
honlapra utalok, ahol egy külön COVID-19 alfe-
jezet foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
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edikusként arra biztattak minket, 
hogy lássunk minél több tüdőgyul-
ladást, mert ennek a diagnózisa 

nagyon könnyű és a 70-es évek végén a keze-
lése is egyszerű volt. Most egy súlyos szeptikus 
pneumonia kóreseten keresztül azt szeretném 
bemutatni, hogy valójában mennyire bonyo-
lult lehet a tüdőgyulladás diagnosztikája, és a 
rezisztens kórokozók megjelenése, valamint a 
sok immunszupprimált állapotban lévő beteg 
miatt a kezelése sem egyszerű. gyakori hely-
zet a tüdőgyógyászati osztályokon, hogy ha 
egy súlyosabb állapotú betegnél fedettséget 
látunk képalkotó vizsgálattal, akkor a lelete-
zőkben egyből felmerül a tüdődaganat lehe-

tősége, és ennek a kérdésnek a megítélésekor 
nem mindig állunk a helyzet magaslatán. 

A betegünk egy 62 éves nő, aki szociális 
otthonban lakik, ami rizikótényező ahhoz, 
hogy súlyos tüdőgyulladást akviráljon. Anam-
néziséből kiemelendő a depressziója, koráb-
ban öngyilkossági kísérlete is volt. jelenleg 
hypertonia és reflux miatt kezelik. 2019. feb-
ruár 11-én 40 fokos láz, erős köhögés, gyen-
geség és igen szapora pulzus miatt mentővel 
szállították be a sürgősségi osztályra, ahová 
délután 3 óra után pár perccel érkezett meg.

A kórelőzmény részletes felvétele során kide-
rítették, hogy a gyengeség hátterében sem fej-
fájás, sem szédülés, sem eszméletvesztés nem 

M
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áll, mellkasi fájdalma nincs. Rendszeres gyógy-
szerei között pszichotrop szereket és nyugtatókat 
találunk különféle gyulladáscsökkentő és fájda-
lomcsillapító gyógyszerek mellett. gyógyszeral-
lergiája vagy intoleranciája nem ismert. Fizikális 
vizsgálattal mindkét oldalon nedves szörtyzörejt, 
baloldalon csökkent intenzitású érdes sejtes lég-
zést írtak le, aritmiás szívműködés mellett. Az 
Ekg-n 40-től 160-ig terjedő, váltakozó frekvenci-
ájú ritmusa volt, keskeny QRS komplexek mellett. 
Alacsonyabb volt a vérnyomása (80/50 hgmm), 
oxigén nélkül spontán 78%-os szaturációja volt, 
ami oxigén adása mellett 92%-ra javult. 

körülbelül 5 óra telt el, amíg a beteget vizs-
gálták, elvégezték a laboratóriumi vizsgálatokat 
és elkészült a mellkasröntgen (1. ábra). Ekkorra a 
szívfrekvenciája és a vérnyomása már kielégítő-
vé vált, és így áthelyezték az egyik belgyógyá-
szati osztályra, körülbelül este 9 óra körül. 

A laborvizsgálati eredmények közül a CRP 
(C-reaktív protein) és a PCT (prokalcitonin) érté-
ke jelentősen emelkedett, ami súlyos, gyulladás-
sal járó szeptikus állapotnak felel meg. A kreati-
nin és az urea szintje is magasabb volt, ami arra 
utalt, hogy kiszáradt a beteg, emellett alacsony 
gFR-je és balra tolt vérképe is volt. 

A vizsgálatok során felmerült, hogy tüdőgyul-
ladása van, ezért felvétele után körülbelül 6 órával 
meropenem (3 × 1 g) és amiodaron-hidroklorid 
(1 × 200 mg) adását kezdték meg. 2019 februárjá-
ban a COVID-ot még nem ismertük, de influenza 
vírusra is levették a PCR-t és oseltamivir kezelést 
indítottak oxigén adása mellett. A belgyógyá-
szaton a mellkasfelvétel alapján megkísérelték 
a mellkaspunkciót, de véresen festenyzett folya-
dékot észleltek, ezért nem folytatták a csapolást. 
Mivel a beteg állapota nem javult, ezért kérték fel-
vételét az intenzív osztályra, ahova 0 óra 36 perc-
kor fel is vették. A távolság a két épület között 150 
méter, de időben az érkezéstől az intenzív osz-
tályra kerülésig 9 óra telt el. 

Fontos kiemelni, hogy a hasi ultrahangvizs-
gálat során egy 15×6,3 cm-es, szeptikus kinézetű 
lépet írtak le, ami beleillik a kórképbe. A vérgáz 
értékekben enyhe alkalózis, jelentős hypoxae-
mia és hypokapnia látható, de szén-dioxid reten-

1. ábra: A bal mellkasfél 2/3 része homogénen fedett, pleurális folyadék-
nak megfelel, felette inhomogén, gócos infiltratum látható, a jobb oldalon 
ép parenchyma, hilusi pangással. A szív árnyéka nem meghatározható.

2. ábra: Mellkas CT − a mediastinum bal oldalán megnagyobbodott 
nyirokcsomó, mérete 1,2 cm. Pulmonalis embolia nem látható. A bal alsó 
tüdőlebenyben atelectasia, mely komprimálja a bal hörgőrendszert. A 
jobb alsó lebenyben és ennek dorsalis részében kis dys- és atelectasias 
részek. Pericardialis folyadék nem detektálható.  A bal mellékvese felső 
pólusában egy 1,5 cm-es hypodens massza, mely halmozza a kontraszt-
anyagot, eredete nem meghatározható. 5 cm-es nagyságú hiatus hernia 
ábrázolódik. Az L1 csigolya mérete csökkent és helyéről diszlokált.
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3. ábra: 48 órával a sürgősségi osztályos felvétele után készült mellkasi 
röntgenképen már a jobb oldalon is lehet látni apróbb, szeptikus emboli-
zációnak megfelelő bronchopneumoniás gócokat a bal oldali tüdőgyul-
ladás mellett.

ció nem volt. A mellkasfelvételen a bal oldalon 
homogén mellkasi folyadékgyülemnek megfe-
lelő árnyék látszott, felette pedig inhomogén 
foltos parenchymás infiltrátumok, ami megfelel-
het bronchopneumoniának. A jobb oldalon lé-
nyeges eltérés nem látszott. Tekintettel a beteg 
súlyos állapotára és a mellkasi röntgenképre, az 
intenzív osztályon mellkasi CT-t készítettek. Ez a 
bal oldalon felvetette centrális tüdőtumor gya-
núját, bal mellékvese adenomával vagy meta-
sztázissal együtt, továbbá az L1-es gerinccsi-
golya kompressziós törését és bal oldali hilaris 
lymphadenomegaliát (2. ábra). 

A mellkasi röntgenfelvételen jól látszott a 
mellkasi folyadékgyülem, és felette pár helyen 
a bronchogrammot is tartalmazó árnyék. Ennek 
alapján nem lehetett egyértelműen eldönteni, 
hogy tumorról vagy tüdőgyulladásról van-e szó. 
Ilyenkor javasolt a bronchoszkópia, hogy tisztáz-
zuk a helyzetet.

Az intenzív osztályon a korábban elkezdett 
meropenem kezelést ceftazidim-amikin kombiná-
cióra váltották annak kedvezőbb mellékhatás pro-
filja miatt, és nyomástámogatással non-invazívan 
lélegeztették a beteget. Tehát a pácienst nem in-
tubálták, hemodinamikailag stabil volt, az amio-
daron-hidroklorid adását pedig folytatták.

A beteget bal centrális tüdőtumor gyanúja 
miatt az intenzív osztályról haemodinamikailag 
stabil állapotban a Tüdőklinikára helyezték át 
további vizsgálatok céljából. A klinikán az ambu-
láns orvos és az ITO-t vezető kolléga konzíliuma 
alapján a beteget osztályon helyezték el, tekin-
tettel az előrehaladott malignus betegség okoz-
ta súlyos állapotra.

A felmerült daganatos betegség, a gyulladá-
sos paraméterek és a hypoxaemia mellett előre-
haladott malignus betegségnek megfelelhet az 
állapota. Az osztályra kerülése után folytattuk az 
oxigén adását és az antibiotikus kezelést, és már 
az első órákban megtörtént a bronchoszkópos 
vizsgálat is.

Eddig nem volt egyértelmű bizonyíték arra, 
hogy ez tumor vagy sem. Elvégeztük a broncho- 
szkópos vizsgálatot és a bal alsó lebenyben nem 
találtunk daganatnak megfelelő terimét, csak je-

lentős váladékmennyiséget, amit kitisztítottunk, és elküld-
tük bakteriológiai vizsgálatra, koch-festésre és citológiára is. 

Egyértelműen kimondható volt, hogy a baloldali centrá-
lisnak vélt tumor nem igazolható, és tekintettel a beteg szep-
tikus állapotára és súlyos légzési elégtelenségére, ezúttal tü-
dőgyógyászati intenzív osztályra helyeztük át. Az időközben 
levett vizelet antigén teszt Streptococcus pneumoniae jelenlé-
tét igazolta. A 48 órával a sürgősségi osztályos felvétele után 
készült röntgenképen már jobb oldalon is lehet látni apróbb, 
szeptikus embolizációnak megfelelő bronchopneumoniás 
gócokat a bal oldali tüdőgyulladás mellett (3. ábra). 

A Streptococcus pneumoniae okozta pneumonia súlyos 
kórkép, és a kezelése során nagy jelentősége van annak, 
hogy milyen terápiát indítunk és milyen időintervallumok-
ban adjuk azt. Fontos már az első 6 órában megkezdeni az 
antibiotikum adását, ugyanis minél később kezdjük ezt el, 
annál több szövődmény, sőt, halálozás jelentkezhet. Az in-
tenzív osztályon célzottan, vénásan moxifloxacin adagolá-
sát kezdtük el. Mivel a beteg nem volt képes evésre és ivás-
ra, ezért nazogasztrikus szondán keresztül tápláltuk, továb-
bá folytattuk a korábban a ritmuszavara miatt megkezdett 
kis molekulasúlyú heparin kezelést és a légzéstámogatást.

6 napos intenzív osztályos kezelés hatására a beteg álla-
pota javult, a láza megszűnt, és visszakerült az osztályra, ahol 
folytattuk a kezelését. közel 21 napig tartott, míg sikerült a be-
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tenyészett ki. A májusi felvételen a mellkasfal 
mentén pleuracallus látszik (5. ábra), ez azon-
ban a beteget a mindennapi fizikai tevékenysé-
geiben nem korlátozta. Mivel acenokumarolra 
lett beállítva, ezért folyamatosan kontrolláltuk 
az InR-értékét. A pitvarfibrilláció nem tért visz-
sza szinuszritmusba, de panaszt nem okozott a 
betegnek. 

Miért is gondoltam azt, hogy fontos ez az 
− amúgy a tüdőgyógyászok számára nagyon 
megszokott és talán egyszerűnek tűnő − eset 
annak ellenére, hogy nagyon súlyos volt és 42 
órán keresztül válságos volt a beteg állapota. 
Azért – és itt próbálom összeszedni a tanulsá-
got – mert magas láz, pulmonális fedettség, 
súlyos hypoxaemia és szeptikus shock esetén 
minél hamarabb széles spektrumú antibioti-
kumot kell adni a betegnek. Aztán, ahogy az 
etiológiát megismerjük, akkor majd intenzív 
osztályon folytatjuk a kezelést célzottan, egé-
szen a kielégítő állapot eléréséig.

A tumorgyanút természetesen a súlyos 
állapot ellenére is ki kell vizsgálni. nincs idő 
megvárni a beteg állapotának jobbra fordu-
lását, azt, hogy majd az antibiotikus kezelés 
után gyógyul a tüdőgyulladás, főleg akkor, ha 
a leletező felvetette a tumor gyanúját. A bron-
choszkópia elvégzése kötelező és csak ezután 
lehet adott esetben tumorra hivatkozni. Eb-
ben az esetben a bronchoszkópos vizsgálat el-
oszlatta azt a félelmet, hogy a betegnek előre-
haladott centrális tumora lenne atelectasiaval, 
és ez okozza a súlyos állapotát. 

A Streptococcus pneumoniae gyakran áll ha-
sonló esetek hátterében. Pneumonia, szepszis, 
mellkasi folyadékgyülem, ami hilaris lymph-
adenopathiát és splenomegáliát is okoz, mint 
ahogy ebben az esetben is észlelték hasi ult-
rahangon a szeptikus küllemű lépet. A megfe-
lelő antibiotikus kezelés és az ellátás a beteg 
teljes felépüléséhez vezetett. 

Lehet idézőjelben azt mondani, hogy ez egy 
„mindennapos” − Streptococcus pneumoniae ál-
tal kiváltott − súlyos tüdőgyulladás szepszissel, 
ami az adekvát kezelés mellett a beteg teljes 
gyógyulásával végződött. 

teget olyan állapotba hozni, hogy visszaengedhessük a szociális 
otthonba. A moxifloxacin után trimethoprim-sulphametoxasol 
kezelést adtunk, és emellett intenzív fizioterápia is történt a 
mellkasi folyadékgyülem csökkentése céljából. 

Az otthonba bocsátottuk és utána eleinte hetente, majd 
3-4 hetente visszahívtuk kontrollra. A februárban készült CT-
hez képest a március 19-i kontrollfelvételen nincs teljes reg-
resszió, de jelentős javulás látható (4. ábra). A minimális folya-
dékmennyiséget és a felszívódásban lévő parenchymás árnyé-
kot is tudjuk követni. A mellkasi folyadékgyülemből több alka-
lommal is küldtünk mintát bakteriológiára, de kórokozó nem 

5. ábra: Bal oldali pleuracallus

4. ábra: Mellkas CT − nem teljes regresszió, de jelentős javulás
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Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
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szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

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

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

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

szírozási eljárásrendek alapján. 
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45  
AirFluSol Forspiro 50  mikrogramm/500 mikrogramm/adag 
adagolt inhalációs por: EÜ90 3/b.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a 
finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 
meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 

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

Forspiro® 50 mikrogramm / 250  mikrogramm/adag adagolt 
inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® Forspiro® 50 mikro-
gramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 
60  adag; Keresés indítása; ;  ikon vagy  Alkalmazási 
előírás  hiperlink.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.
neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógy -
szer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakemberek nek; 
publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógy szer-
törzs – lakossági tájékoztató.

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

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

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

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 729 Ft 1 198 Ft
* A 2021. november 1-jétől érvényes árak alapján
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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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