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

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

24 órás folyamatos hatékonyság 
napi egyszeri használattal1

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

A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és 
idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista 
és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség:
•   a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagoltinhalációs 

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

betegek.1

Relvar Ellipta biztonsági információk1

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

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

** Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon 
könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes 
inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközhöz képest (p < 0,001 valamennyi összehasonlítás esetében).3

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

Relvar Ellipta 184 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 
mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallat: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 12 
éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és 
inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs 
szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs 
kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 
12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül.
Térítési díj: 4840 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft.  Alkalmazási előírat utolsó frissítése: 2019.04.24. 
Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 
92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és 
idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs 
szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és 
szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és 
hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. A Relvar Ellipta a COPD tüneti 
kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor 
alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-
terápia ellenére. 30x: 10589 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) 
ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3142 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft. Alkalmazási előírat 
utolsó frissítése: 2019.04.24. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.
gov.hu honlapon található információkat.  Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; 
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek > publikus gyógyszertörzs > végleges 
törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. Kérjük, olvassa el az alkalmazási 
előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos 
óvintézkedések teljes listájáért. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja 
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.
hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) 
honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-
adatbázis; Gyógyszer neve, a„KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán ikonra kattintás, majd az

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

tegnap még komolynak gondolt 
szakmai vitáink a klímaváltozás, a 
koronavírus-járvány, a maszkviselés és 

hasonlók kapcsán, a nagyvilágban zajló felfog-
hatatlan események tükrében ma már pitiáner 
problémáknak tűnnek. Radnóti Miklós 1936-ban 
írt sorai jutnak eszembe:

Tegnap hűs eső szitált s a térdelő
          bokorból bíborban bútt elő
          és lassan vonult a réten át
          két fölpattant ajku szerető;
és ma bősz ágyuk, tapadó kerekekkel,
          gőzölgő katonák jöttek reggel,
          homlokukat rohamsisak ótta,
          erős illatok szálltak utánuk,
          férfisorsunk nehéz lobogója.
(Jaj szőke gyerekkor, de messzire szálltál!
          ó, hóhaju vénség, téged sem érlek el!
          a költő bokáig csúszós vérben áll már
          s minden énekében utolsót énekel.)

Meg Charlton Heston utolsó mondatai az 1968-
ban készült A majmok bolygójából: Végül mégis-
csak megtettük. Őrültek. Felrobbantottátok!  
De remélem, hogy ezek az én rossz gondolataim 
maradnak. 

Dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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Egy egyszerű eszközben,  
az Ellipta-ban 3,**
Egy egyszerű eszközben,  
az Ellipta-ban 3,**

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

24 órás folyamatos hatékonyság 
napi egyszeri használattal1

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

A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és 
idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista 
és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség:
•   a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagoltinhalációs 

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

betegek.1

Relvar Ellipta biztonsági információk1

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

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

** Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon 
könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes 
inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközhöz képest (p < 0,001 valamennyi összehasonlítás esetében).3

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

Relvar Ellipta 184 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 
mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallat: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 12 
éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és 
inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs 
szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs 
kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 
12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül.
Térítési díj: 4840 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft.  Alkalmazási előírat utolsó frissítése: 2019.04.24. 
Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 
92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és 
idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs 
szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és 
szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és 
hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. A Relvar Ellipta a COPD tüneti 
kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor 
alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-
terápia ellenére. 30x: 10589 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) 
ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3142 Ft, az ártámogatás összege 7447 Ft. Alkalmazási előírat 
utolsó frissítése: 2019.04.24. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.
gov.hu honlapon található információkat.  Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; 
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek > publikus gyógyszertörzs > végleges 
törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. Kérjük, olvassa el az alkalmazási 
előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos 
óvintézkedések teljes listájáért. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja 
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.
hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) 
honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-
adatbázis; Gyógyszer neve, a„KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán ikonra kattintás, majd az

ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi 
rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). A védjegyek a tulajdonosok birtokában vannak vagy 
használati engedéllyel rendelkeznek. A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem támogatja a készítmény 
bármely az alkalmazási előírástól eltérő módon való alkalmazását.
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 729 Ft 1 198 Ft
* A 2021. november 1-jétől érvényes árak alapján
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A fiatalság lendületével
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Böcskei Renáta Marietta
a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Osztályának főorvosa

2021-ben az „Év kutatója”

Gyermekkorodban, amikor az okos felnőttek feltették  
a sablonos „mi leszel, ha nagy leszel?” kérdést, te mit 
válaszoltál? 
Már gyermekkoromban is nagyon szerettem sportolni. Egyik 
kedvenc sportom a síelés volt, és így természetesen azt vála-
szoltam, hogy síoktató leszek. Később a belsőépítészet felé 
fordultam, de végül is maradtam az orvoslásnál. 

Miért „maradtál”? 
Igazából ebben nőttem fel, a szüleim is orvo-
sok. Édesanyámmal nagyon sokat voltam a 
gyermekosztályon. Jó érzés volt látni, hogy a 
szüleim segíteni tudnak gyerekeken és felnőt-
teken. Igazából valamit jól csinálhattak, hiszen 
a munkájukat szerették, és még rám is volt ide-
jük. Többször segítettünk közúti baleseteknél, 
mire a mentőhelikopter odaért, már megkap-
ták a betegek az első ellátást.

Amikor gyermekkorodban beteg voltál,  
az édesanyád gyógyított?
Mindig. Sose engedte másnak! Apu a Korá-
nyiban dolgozott, és mi nagyon sokat jártunk 
oda. Emlékszem, amikor végzett egy-egy 
ügyelet után, édesanyámmal busszal felmen-
tünk hozzá teniszezni. Akkor még volt az inté-
zetben teniszpálya.

Volt egy időszak a magyar egészségügyben, 
illetve a magyar történelemben, amikor  
a hatalom nem nézte jó szemmel az orvos-
dinasztiák kialakulását. Szerencsére ez már 
megváltozott. Neked mi erről a véleményed?
Sokszor éreztem az egyetemi éveim alatt is − de 
bárhol, ahol a szüleimet ismerték − egyfajta 
megfelelési kényszert. Mégis azt gondolom, 
hogy nem rossz orvosdinasztia tagjának lenni. 
Édesanyám nagybátyja és három unokatestvére 
is orvos, mi pedig hárman vagyunk orvosok a 
családban. Nem vagyok benne biztos, hogy a 

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

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

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

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

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

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

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

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

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

A dokumentum lezárásának időpontja: 
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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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gyerekeim orvosok lesznek. Anyuék soha nem erőltet-
ték, hogy orvos legyek, szabadon választhattam.  
A tüdőgyógyászok között is van ma egy-két fiatal, akik 
orvos szülők gyermekeként ezt a pályát választották. 

Tudjunk meg rólad néhány életrajzi adatot  
az egyetemre kerülésed előtti időkből.
Székesfehérváron születtem, ott éltünk pár évig. Ami-
kor óvodás lettem, már Móron laktunk a kórházzal 
szemben, ahol a szüleim dolgoztak. Később édes-
apám Pesten lett katona, és ekkor költöztünk a fővá-
rosba. A XIII. kerületben a Vígszínház mellett nőttem 
fel, nagyon sokat jártunk színházba. A Kék Általános 
Iskolába jártam. Szerettem ezt az iskolát, jó közösség 
alakult ki ott. Az évnyitókon verseket szavaltam, sport-
rendezvényeken vettem részt az osztály, illetve az 
iskola képviseletében. Hátúszásban jó eredményeket 
értem el a Vasasban. Azóta az iskolát ledózerolták és a 
RaM Colosseum épült a helyére.

Én néhány nagyon nívós táncelőadást láttam  
a RaM Colosseumban. Te voltál azóta ebben  
a színházban? 
Voltam ott, még osztálytalálkozót is rendeztünk ben-
ne. Furcsa érzés, hogy az egykori tornaterem helyén 
áll az épület nagy része. Az iskola emlékét őrizzük, és 
az újban a jót kell meglátni. 

Hol érettségiztél?
Általános után a Szinyei-Merse Pál Gimnáziumba 
kerültem nyelvi tagozatos osztályba, ahol német és 
angol nyelvet tanultam kiemelten, és ott érettsé-
giztem. A volt osztályfőnökömmel most is tartjuk a 
kapcsolatot.

A diploma megszerzéséért a Semmelweis Egye-
temre jelentkeztél.
Igazából nagy tervekkel indultam. Az első anatómiai 
gyakorlat mély nyomot hagyott bennem: kiesett egy 
formalinos test a szekrényből. Később az élettan gya-
korlaton a békák között megkérdeztem magamtól, 
hogy biztos ezt szeretném-e csinálni. De a kezdeti 
nehézségek után nagyon megszerettem a medikák 
életét, a TDK-s programokat, a közös délutáni kávé-
zásokat, a túrázásokat. Rengeteget kellett tanulni, de 
végül is minden vizsgát elsőre abszolváltam. 

Voltak-e az egyetemi évek alatt olyan oktatóid, 
akik meghatározó szerepet töltöttek be az éle-
tedben, akikre példaképszegény világunkban fel 
tudtál nézni? 
Szőgyi Mária tanárnő nevét tudnám említeni a biofi-
zika tanszékről, aki a kezdetekkor felkarolt, biztatott 
és mindenben segített. Ő lelkes kutató volt, és ezt a 
lelkesedést át tudta adni nekem már az első évfolya-
mon. A liposzómák mint gyógyszerszállító rendszerek 
témakörből írtam egy rektori pályázatot, mely első 
díjas lett. Ez óriási erőt adott. Winkler Gábor professzor 
úr volt az, aki a belgyógyászaton olyan gyakorlatokat 
vezetett, amivel a szakmára tanított minket, és nem a 
száraz lexikális tudást helyezte előtérbe.

A kutatás része lett későbbi pályádnak is, és 2021-
ben elnyerted az „Év kutatója” címet. 
Nagyon nagy szerencsém volt, hogy az egyetem 
elvégzése után ott maradhattam a Tüdőklinikán. Ma-
gyar Pál professzor úr a PhD képzés alatt külön kurzu-
sokat tartott, és amikor elfogyott a társaság − a klinika 
dolgozói talán még emlékeznek rá − egyszer egyedül 
nekem megtartott egy szemináriumot. A klinikán min-
denkitől − Müller Veronikától, Tamási Lillától és Bohács 
Anikótól − sokat tanulhattam. Mindannyiuknak voltak 
gyermekei, ugyanakkor magas szinten dolgoztak, 
kutattak, ügyelve arra is, hogy maradjon idejük a gyer-
mekeikre is. Szerettem oktatni. Azt próbáltam tovább 
vinni, amit az egyetemen láttam, hogy a hallgatók 
a hétköznapi nehézségeket próbálják felismerni és 
megoldani. Például, ha egy mentő 10 liter/perc oxigén-
nel hoz be valakit és elcsúszott a pH-ja, akkor lehet, 
hogy elég lesz 1,5 liter oxigén is és rendeződik a beteg 
állapota, és nem biztos, hogy gépre kell tenni. 

Hogyan jött létre a kapcsolatod a pécsi egyetemmel?
Még a VI. évben szerencsém volt, hogy találkoztam 
Illyés Miklóssal és Cziráki Attila professzorral a pécsi 
egyetemről, ők lettek később a PhD témavezetőim. 
Illyés tanár úr egy magyar világszabadalmat fejlesztett 
ki, az arteriográfot, amit a Pécsi Tudományegyetem 
Szívgyógyászati Klinikáján validáltak. Részt vehet-
tem a kezdeti kutatásokban. Magyar professzor úr 
engedélyével lejártam a pécsi egyetemre, és ezt 
később Losonczy professzor úr is támogatta. A korai 
érfalmerevség kialakulásával kezdtem foglalkozni, elő-
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ször egészségeseken, aztán COPD-s betegeken. Nap-
jainkban pedig a Covidos, kétoldali tüdőgyulladásban 
szenvedő betegeknél vizsgálom az érfali rugalmatlan-
ságot és a korai endothel diszfunkciót a gyulladásos 
markerek tükrében. 

Mi az artériás pulzushullámok vizsgálatának a lé-
nyege, mi a jelentősége? Milyen különbségek van-
nak az egészségesek és a COPD-s betegek között? 
Ez egy olyan non-invazív módszer, melynek során egy 
felkari mandzsetta segítségével meg lehet vizsgálni 
egyrészt a nagyerek állapotát, rugalmatlanságát, más-
részt a perifériás rezisztenciát. Ebből következtetni le-
het az egyén szív- és érrendszeri rizikójára. Megtudhat-
juk, hogy az egyén érrendszere valóban annyi éves-e, 
mint a valódi kora. Ha valakinek fiatalabbak az erei a 
koránál, akkor ő nagy valószínűséggel védve van bizo-
nyos szív- és érrendszeri betegségektől. Lehet valaki 45 
éves, de ha az erei valamilyen rejtett ok miatt mereveb-
bek, akkor az komoly figyelmeztető jel. Ennek fontos, 
gyakran súlyos következményei lehetnek. Ilyenkor na-
gyon fontossá válik az egészséges életmód, a sportolás, 
a mediterrán diéta. Vagyis a kutatásaimmal a prevenció 
útján indultam el. Későbbiekben a Tüdőklinikán kezd-
tem vizsgálni a korai stádiumú COPD-s betegeket, akik-
nek nem volt ismert hipertóniájuk, de az emelkedett 
stiffness értékeik már jelezték a magasabb szív- és ér-
rendszeri rizikót. Gyakorlatban a dohányzás leszoktatási 
programok részeként próbáltuk bevezetni a vizsgálatot, 
hiszen megmutathatjuk a pácienseknek, hogy már egy 
szál cigaretta elszívása is mennyire megemeli a stiffness 
értékeket, azaz rontja az érfal rugalmasságát. 

Ezek a vizsgálataid már összefüggnek az „Év kuta-
tója” kitüntetéseddel.
Ezt a munkát értékelték az „Év kutatója” díjjal, vala-
mint a jelenleg folyó Covid-19 fertőzésben szenvedő 
betegeken végzett kutatásunkat. Általában 45 év alat-
ti, már PhD-vel rendelkező kutatók jelentkezhetnek 
munkásságukkal erre a díjra. 18 éve rendezik meg a 
hazai tudományos eredmények bemutatásaként az 
ünnepélyes díjátadót a Magyar Tudomány Ünnepén. 
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadé-
miai Bizottságának régiójából − ez hat megyét foglal 
magába: az észak-dunántúli megyéket és Zala megyét 
− 2021-ben engem ért a megtiszteltetés. Személyem-

ben ebben a régióban elsőként kapta meg orvos ezt 
a díjat, melyet elhozhattam Tatabányára, a Szent Bor-
bála Kórháznak. A tudomány összes területéről – élet-, 
társadalom- és természettudományok ágában – egy-
egy kutatót díjaztak. Én az élettudományok kategóriá-
ban kaptam a megtisztelő elismerést. A Magyar Tudo-
mány Ünnepének idei mottója: „A tudomány iránytű 
az élhető jövőhöz”.

Visszatérve még az induláshoz. Amikor diplomával 
a tarsolyodban beléptél a klinikára, akkor milyen 
célt láttál magad előtt?
Igazából én mindig is közeli célokat tűztem ki magam 
elé. A rezidensi éveimre azt a célt, hogy minél többet 
megtanuljak a szakmából. Mindig fontosnak tartot-
tam, hogy az ember merjen kérdezni, főleg, ha okos 
emberek veszik körül. Szerencsére a klinikán ez adott 
volt. Aztán jöttek a további közeli célok: legyen meg 
az első szakvizsgám tüdőgyógyászatból, szerezzem 
meg a másodikat onkológiából, legyen meg a PhD-m. 
Az „Év kutatója” díj elnyerésére nem számítottam. 
Büszke vagyok rá. 
Időközben volt egy nemzetközi díjátadóm is. 2019-
ben Ljubjanában az International Medis Awards, ahol 
207 résztvevő közül tüdőgyógyászat kategóriában a 
nemzetközi közleményeim alapján bekerültem a finá-
léba, melyhez az egészségügyi államtitkár asszony is 
gratulált. Úgy éreztem, mintha egy Oscar-díj átadásán 
lettem volna. Vörös szőnyegen vonultak fel a kutatók, 
fotók és videók készültek. Egy nemzetközi csapat 
eljött Tatabányára és felvették, hogy itt mivel foglalko-
zom, mit kutatunk. 
Még a PhD-m megszerzése előtt a VAS Working Group 
Arterial Stiffness munkacsoportjának tagjaként az an-
gol nyelvű európai angiológiai tankönyv artériás érfal-
merevség méréséről szóló könyvfejezetének társszer-
zője lettem. Fontos mérföldkőnek érzem azt is, hogy 
a tüdőgyógyász szakmán belül − mivel kis csapatról 
van szó, a fiatalok annyian vannak, hogy mind ismerik 
egymást − az elmúlt években az MTT támogatásával 
létre tudtuk hozni a Fiatal Pulmonológusok szekcióját. 
2018-ban egészségügyi menedzseri végzettséget sze-
reztem a Soproni Egyetemen, mivel a betegellátásnak 
a költségelszámolás részét, a kórház pénzügyi műkö-
dését is fontosnak tartom, és szerettem volna erről a 
területről többet megtudni.



9AMEGA |2022. ÁPRILIS

INtERJú

A klinikán akkoriban egy nagy csapat jött össze, 
melynek tagjai komoly karriert futottak be, többen 
professzorok lettek. Ez a perspektíva nem vonzott? 
Gondolkodtam ezen, de volt egy időszak az életem-
ben, amikor rendszeresen este 8-kor jártam haza a 
klinikáról, mert kevesen voltunk rezidensek. Hirte-
len ötlet hozta azt, hogy Tatabányára kerüljek. Egy 
megyei kórházban is elérhető szinte minden. A volt 
kollégákkal a mai napig tartom a kapcsolatot. Bármi 
kérdés, kérés felmerül, nyugodt szívvel veszem fel a 
telefont és segítenek. 

A klinika három feladatot lát el: kutat, gyógyít és 
oktat. Egy megyei kórházban az oktatás és a kuta-
tás a gyógyítás mellett háttérbe szorul.
Úgy gondoltam, hogy bár kicsit nagyobb erőfeszítés-
sel, de tudom ugyanúgy folytatni. Nemrég elnyertem 
a Magyar Pulmonológiai Alapítványnál egy kutatási 
támogatást. A tatabányai napi betegellátás mellett 
nemzetközi és hazai folyóiratokban is publikáltam 
aktuális tüdőgyógyászati témákban. Jönnek majd a 
fiatalok és folytathatom majd a kutatást is új lendület-
tel. De ilyen szempontból csak részben vagyok elége-
dett. Mindenki látja, hogy a vidéki kórházakban egyre 
kevesebb orvos van, mert az egyetem felszippantja a 
fiatalokat. De mégis ki akartam magam próbálni. 

Külföld nem vonzott soha? 
Volt egy rövid időszak az életemben, amikor felvetődött, 
hogy Berchtesgaden környékén maradunk, de végül 
itthon maradtunk. Az Erasmussal is voltam külföldön, 
amiből sokat tanultam, de akkor is itthon maradtam.

Férjed szintén szakmabeli? 
Nem, ő villamosmérnök, de már félig szakmabeli, 
mert a GE Healthcare egyik termékcsoportjának a ke-
let-európai vezetője. Ő egyébként oroszlánrészt vállal 
a gyerekek nevelésében. Nagyon-nagyon sokat kö-
szönhetek neki, hogy a szakmámban idáig jutottam. 
Különféle díjakkal lehetne őt is illetni, mint például az 
„Év Férje” címmel.

A gyermekeidről megtudhatunk valamit? 
A kislányunk 13 éves, ügyes, szépen zongorázik, a 
kisfiunk pedig 7 éves. Angol óvoda után most német 
iskolába járnak itthon, mert a nyelvismeretet nagyon 

fontosnak tartjuk. A kisfiam a koronavírus-járvány ki-
robbanásakor kezdte az első osztályt. Az írást félig az 
iskolában, félig online tanulta. A fertőzést elkapta, hát 
mit mondjak, voltak nehéz napjaink. 

Budapestről naponta jársz Tatabányára dolgozni?
A XXII. kerület szélén lakunk az Egér út környékén. 
Annyi lejutnom Tatabányára, mintha a reggeli dugó-
ban a klinikára mennék. 

Hogyan élted meg, illetve át a Covid-járványt? 
Mennyit változtatott az életeden?
A Covid felértékelte a pulmonológusok munkáját. 
Esztergomban nincs tüdőosztály, ezért a megyében a 
Covidos betegek jelentős részét mi kezeltük, és mivel 
nincs infektológia az intézetben, a tüdőgyógyászat ke-
rült előtérbe. Holott ez egy komplex belgyógyászati be-
tegség rengeteg kardiovaszkuláris, gasztrointesztinális, 
pszichiátriai és neurológiai tünettel. Két éve dolgozunk 
koronavírusos betegekkel 25−30 ágyon folyamatosan, 
de mellette ellátjuk a saját tüdőbetegeinket, valamint 
az onkopulmonológiai betegek teljes kivizsgálását és 
kezelését is változatlanul végezzük, továbbá az összes 
intézeti Covid-részlegre konzíliumot adunk. A telje-
sítőképességünk határát súroljuk. Ugyanakkor el kell 
mondjam, hogy nagyon jelentős műszerfejlesztéseket 
kaptunk. Van négy lélegeztetőgépünk, amit haszná-
lunk, és high flow oxigénterápiát is alkalmazunk. Mind-
ez orvosilag jó, de emberileg nagyon megterhelő. Az 
egészségügy világviszonylatban legnagyobb problé-
mája nálunk is előjön, nevezetesen: kevés az egészség-
ügyi dolgozó, az orvos, de még kevesebb a szakképzett 
nővér és az adminisztrátor. Összességében fáradtabb 
vagyok és kevesebb idő jut a családomra.

A vázolt nehézségek ellenére hogyan látod a tü-
dőgyógyászat jövőjét? 
Azért lettem tüdőgyógyász, mert ez egy olyan szak-
ma, amiben nagyon jelentős manualitás is van. A 
bronchoszkópia, a mellkasfalon át történő mintavéte-
lek, a különböző lélegeztetési lehetőségek, az alvás-
labor, az allergológia széles palettát jelentenek, és ez 
vonzó lehet a fiatalok számára.

A magyar egészségügy szükségszerű átalakításá-
ban Te milyen prioritásokat állítanál fel? 
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Az alapokon kellene változtatni. Nagyon sok ismerő-
söm él külföldön, ahol a háziorvosoknak sokkal több 
feladata és felelőssége van. Tudom, hogy most sokat 
dolgoznak a vírus leküzdésében, de azt gondolom, 
hogy a jövőben az alapellátást kell elsősorban átala-
kítani. A kórházban dolgozó szakorvosok túl vannak 
terhelve olyan esetekkel, melyek az alapellátásban 
is megoldhatók lennének. A kórházi betegellátás, az 
ügyeletekről nem is beszélve, olyan extra terhelés, 
amit a jelenlegi bérrendezés ellenére még sokkal job-
ban differenciálni és megbecsülni kellene, mert úgy 
látom, hogy a friss szakvizsgával rendelkezők zöme a 
szakvizsga megszerzését követően elhagyja a fekvő-
beteg ellátást, ami különösen a vidéki kórházak műkö-
dését teheti kritikussá.

Ha a gyerekeiddel elmentek a szüleidhez, akkor 
ott beszédtéma a tüdőgyógyászat?
Azt szoktuk tenni, hogy kacsintunk egymásra, ami azt 
jelenti, hogy beszéljünk másról. Sokat kirándulunk, 
biciklizünk, sportolunk. A gyerekeket megtanítot-
tuk szörfözni, úszni, síelni, korcsolyázni. Boglárka 
szépen korcsolyázik, már néhány díjat is kapott, 
de szeret együtt lovagolni a nagypapával, vagy 
motorcsónakázni a Balatonon, amit egyébként gyer-
mekkorom óta többször átúsztunk édesapámmal. 
Most már a gyerekek is megértek erre a próbatételre. 
Minden szabadidőnket a természetben próbáljuk el-
tölteni, mert a kórházban nagyon be vagyunk zárva.

Honnan van időd arra, hogy mással is foglalkozz, 
mint a pulmonológiával? 
Az olvasás, a szakmai érdeklődés az éjszakára marad, 
amikor a gyerekek elcsitultak. Szeretek festeni. Ahogy 
mondtam, a Szinyei-Merse Pál Gimnáziumba jártam. 
Nagyon szeretem Szinyei-Merse természetet ábrázoló 
és fényfestő munkáit. Én is tájképeket festek. Nem víz-
festékkel, hanem akrilfestékkel dolgozom. Megnyugtat 
ez a tevékenység. A lakásunkban is van néhány képem. 
2006-ban volt egy pályázat „Orvosok és a képzőművé-
szet” címmel, ahová beadtam az egyik festményemet. 
Az első 25 festmény került kiállításra, köztük az enyém is.
 
Utazós család vagytok?
Nagykanizsa és Békéscsaba között utazgatunk a csa-
ládon belül. Nyáron minden hétvégén rohanunk a Ba-

latonra, ahol gyerekkori barátaimmal és hasonló korú 
gyerekeikkel nagyon jókat tudunk szórakozni, pihenni. 

Mire ez a beszélgetés az olvasók elé kerül, már 
tavasz lesz, de te most jöttél meg egy síelős sza-
badságról. 
Hároméves korom óta síelek és a család minden tagja 
szereti ezt a sportot. A Mölltaler gleccsernél voltunk 
3000 méter magasban. Nem volt tömeg. Ez volt az 
igazi kikapcsolódás, amire az elmúlt két évben nem 
volt lehetőségem. Hatalmas hegyek, csend, nem csön-
gött a telefonom ötpercenként, és a családommal 
lehettem. Jó levegő, gyönyörű napsütés. Feltöltődve 
érkeztünk vissza. Mindig is az aktív kikapcsolódást 
keressük, ha elutazunk. A gyerekeket nem kell már 
tanítgatni, mert jól megtanítottuk őket síelni.

Látod a tüdőgyógyászat jövőjét, de szerinted van-e 
jövője a tüdőgondozóknak?
Nem is tüdőgondozóknak kellene őket hívni, hanem 
tüdőgyógyászati szakrendelésnek, bár a gondozás 
ismét előtérbe kerül a rehabilitációval együtt. Most, a 
poszt-Covid ellátások idején még inkább igennel kell 
válaszolnom. Szükség lenne arra, hogy a tüdőgyógyá-
szati szakrendelések jobban kivegyék a részüket a 
poszt-Covid ellátásból. Így már csak a kiemelten prob-
lémás betegek kerülnének a centrumokba. 

Azt mondtad, nem tervezel hosszú távra, mégis 
azt kérdezem, hogy 5−10 év múlva mit szeretnél 
magad mögött tudni?
Azt szeretném, hogy legyen kit oktatnom, tanítanom 
akár Tatabányán, akár máshol. Azok a kutatások, amik-
kel én foglalkozom, érdekeljenek másokat is. Persze új 
témák mindig látókörbe kerülnek. Szívesen nevelnék, 
segítenék kutatni vágyó fiatal kollégákat. 
A kórházunk elnyerte az oktatókórház címet, de ehhez 
az is kellene, hogy az egyetemi hallgatók ténylegesen 
töltsenek itt gyakorlati időt. A családomra pedig még 
több és több időt szeretnék szakítani. Hogy mi fog 
ezekből megvalósulni, azt a jövő dönti majd el, de 
megosztanám az olvasókkal Henry Ford egy gondola-
tát: „Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a 
haladás, és ha összefogunk, az a siker.” Ez életfilozófi-
ámnak is tekinthető. 

Dr. Osvai László
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z Amega 2021. évi 3. számában megjelent egy 
cikk az IL-33/ST2 rendszer asztmában játszott 
„alarmin” szerepéről1. Nagyon vázlatosan arról 

szólt, hogy nyálkahártya-sérülés hatására IL-33 szaba-
dul fel, ami a receptorára (az ST2-re) kapcsolódva bein-
dít egy bonyolult folyamatot. Az Allergy 2021. októberi 
számának egyik közleménye pedig ennek a bonyolult 
folyamatnak egy részletét tárgyalja2.

AZ IL-31 FELFEDEZÉSE

A cikk címében szereplő IL-31 talán nem mindenki szá-
mára ismert2. Számomra biztosan nem volt az, ezért 
utánanéztem, hogy mi ez. Az IL-31-et 2004-ben fedezte 
fel a ZymoGenetics Seattle-ben dolgozó munkacso-
portja3. Kiderítették, hogy az IL-6 interleukin-család 
tagja, a génje emberben a 12q24.31 kromoszómán ta-
lálható (ehhez nagyon közel egyébként asztmával ösz-
szefüggő gének is vannak). Csak emlékeztetőül, felsoro-
lom az IL-6 cytokincsalád többi tagját is: IL-6, IL-11, IL-21, 
IL-27, neuropoietin, ciliáris inhibitor faktor, cardiotropin 
1, leukemia inhibitory factor (LIF), oncostatin M (OSM) 
és IL-31. Az IL-31-et kódoló gén cDNS-e egy eddig isme-
retlen, 164 aminosavból álló precursort és egy 141 ami-
nosavból álló polipeptidláncot tartalmaz. Másodlagos 
szerkezetét négy helix köteg alkotja. 

Az IL-31-et elsősorban a Th2 lymphocyták és a 
dendritikus sejtek állítják elő, de mellettük még a mo-
nocyták, macrophagok, eosinophil és basophil leuko-
cyták, idegsejtek, fibrocyták, valamint a bélben és a 
tüdőben lévő epitheliális sejtek is képesek erre. Recep-
tora egy heterodimer, melynek egyik komponense az 
OSM receptor, másik az IL-31 receptor A (IL-31RA). Az 

AZ IL-31 SZEREPE
az atopiás dermatitisben és  
az allergiás eredetű légúti betegségekben
Dr. Endre László

Vasútegészségügyi Központ, Budapest

A

1. ábra: Az IL-31-re reagáló sejtek. Az IL-31 aktiválja az IL31 receptor A mo-
lekulát a perifériás idegvégződéseken, a gerincvelő hátsó szarvában és túl-
nyomórészt a veleszületett immunsejteket a különböző szövetekben, hoz-
zájárulva ezzel a gyulladásos folyamatokhoz, az allergiához, az immunvé-
dekezéshez és a szöveti homeostasishoz egyaránt (Datsi és mtsai. nyomán)2

hízósejtek

macrophagok

eosinophil sejtek

basophil sejtek

keratinocyták

a gerincvelő hátsó 
szarvaepitheliális sejt  

(bél, tüdő) perifériás érzőideg-
végződés
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OSM is az IL-6 családba tartozik. Kísérletükben ennek 
a dimer receptornak a mRNS-ét aktivált monocyták ál-
lították elő, míg az epitheliális sejtek azt folyamatosan 
termelik. 

A 2004-ben megjelent legelső közlemény óta már 
tudjuk, hogy IL-31 receptor a következő sejteken ta-
lálható (vagyis ezek a célsejtek): keratinocyták, a hát-
só gyöki ganglion idegsejtjei, basophil és eosinophil 
leukocyták, hízósejtek, macrophagok, a tüdőben és a 
bélben lévő epitheliális sejtek, a perifériás idegek egy 
része és a gerincvelő hátsó szarvában lévő idegszálak 
(egy része) (1. ábra).

Az IL-31 lehetséges hatásainak vizsgálatához kite-
nyésztettek egy minden külső inger nélkül, folyama-
tosan sok IL-31-et termelő, ún. transzgenikus egértör-
zset (a továbbiakban: tr.IL-31). Ezeknek az állatoknak 
erős viszketegségük, alopeciájuk és bőrsérülésük van. 
A kontrollokhoz képest 2,5×-re megvastagodott az 
epidermisük. Szövettanilag hyperkeratosis, acanthosis, 
gyulladásos és hízósejtes infiltráció látható a bőrükben. 

Ha egészséges egerek bőrébe egér IL-31-et fecs-
kendeztek, akkor az 3-4 nap alatt súlyos viszketést és 
alopeciát váltott ki náluk is. Mivel a tr.IL-31 egereknek 
alacsony volt az IgE és az IgG1 koncentrációja, arra kö-
vetkeztettek, hogy az IL-31 által kiváltott viszketés és 
alopecia (a non-atopiás dermatitisben szenvedő ember 
betegekhez hasonlóan) IgE-től független úton alakul ki. 

Kitenyésztettek egy IL-31 receptor hiányban szenve-
dő egértörzset is. Ezeknek a bőrébe hiába adtak IL-31-et, 
nem alakult ki viszketés és alopecia sem. Ebből az derült 
ki, hogy az IL-31 által létrehozott dermatitis az IL-31 re-
ceptoron keresztül jön létre. Hízósejt-hiányos egértörzs-
ben is kialakult a viszketés és a szőrvesztés IL-31 injekci-
ója után, tehát a hízósejtek nem direkt módon vesznek 
részt az IL-31 által kiváltott tünetek kialakításában. 

Lymphocyta-hiányos egereken IL-31 adása után 
létrejön a viszketés, de a szőrvesztés csak nagyon kis 
mértékben. Mindez arra utal, hogy a lymphocytákra 
és azok termékeire nincs szükség az IL-31 által kiváltott 
viszketéshez. Azt is megfigyelték, hogy a kísérletesen 
létrehozott légúti hiperszenzitivitásban szenvedő ál-
latok légúti epitheliális sejtjeiben is megnőtt az IL-33 
receptor expressziója. Mindebből arra következtettek, 
hogy az IL-31 nagy valószínűség szerint részt vesz a 
dermatitis kialakításában és az egyéb − allergiás és nem 
allergiás − epitheliális sejtek általi válaszreakciókban is3.

EMELKEDETT IL-31 SZINTTEL JÁRó BŐRBETEGSÉGEK

A Düsseldorfban dolgozó Sonkoly Enikő által vezetett 
− 5 különböző országból 15 szerző, köztük magyarok 
által gyűjtött klinikai adatokat feldolgozó − munka-
csoport az IL-31 emberi bőrbetegségekben játszott 
esetleges szerepét vizsgálta4. Speciális eszközzel („lyu-
kasztóval”) 6 mm átmérőjű biopsziás mintákat vettek 
35 atopiás dermatitisben, 24 psoriasisban, 5 prurigo 
nodularisban szenvedő és 12 egészséges ember bő-
réből. Megállapították, hogy a legmagasabb IL-31 
szintet a legerősebben viszkető, prurigo nodularisban 
szenvedő betegek bőrében találták, de az atopiás der-
matitises betegeké is szignifikánsan több volt, mint a 
nem viszkető psoriasisos betegeké. 

Ha az atopiás dermatitisben szenvedő betegek nem 
beteg bőrterületére Staphylococcus szuperantigént tet-
tek (patch teszt formájában), akkor már 6 órával később 
észlelhető volt az IL-31 mRNS szintjének erősen szigni-
fikáns növekedése. Ugyanezt kipróbálták 6 háziporra 
allergiás, atopiás dermatitisben szenvedő betegnél 
is, háziporatka antigénnel. A 6-ból 3-on nőtt az IL-31 
mRNS expresszió. In vitro a Staphyloccus enterotoxin B 
IL-31 termelést váltott ki a betegek leukocytáiból. 

Mindemellett 4 férfi és 4 női önkéntestől 63 külön-
böző helyről immunhisztológiai vizsgálathoz vettek 
mintát. Ebből az derült ki, hogy a hátsó gyöki ganglion-
ban volt a legkifejezettebb az IL-31RA mRNA szintje, 
ami arra utal, hogy itt vannak a bőr érzőideg sejtjei. 
Ebben a cikkben vetették fel elsőként annak lehetősé-
gét, hogy az IL-31 ellenes szerek jó viszketéscsillapítók 
lehetnek majd a jövőben4.

Német allergológusok (4 egyetemi klinikáról) 22 
bullosus pemphigoidban szenvedő betegük bulla fo-
lyadékjában nagyon magas IL-31 szintet mértek. Ugyan-
így a hólyag folyadékból vagy a sérült bőrből származó 
eosinophil sejtek is sok IL-31-et expresszáltak. A peri-
fériás keringésből származó eosinophil sejtek viszont 
csak a pemphigoidos betegek esetében termeltek sok 
IL-31-et, az egészségesekéi ezt nem tették. Az IL-31 re-
ceptora nem csak eosinophil sejteken mutatható ki (sőt 
elsősorban nem ezeken). Ilyen van pl. a T sejteken, a 
keratinocytákon, a dendritikus sejteken, a basophil leu-
kocytákon, a macrophagokon és a hátsó gyöki ganglion 
idegsejtjein. Végezetül megállapították, hogy bullosus 
pemphigoidban (ami egy rendkívül kínzó viszketeg-
séggel járó betegség) az eosinophil sejtek a viszketést 
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okozó IL-31 fő forrásai. Felvetésük szerint IL-31 ellenes 
szerekkel a viszketés jelentős csökkenését lehetne elér-
ni esetükben is5.

Szegedi Krisztina és mtsai. (Amszterdamban) 8 atopiás 
dermatitisben és emellett háziporatka által kiváltott 
légúti allergiában is szenvedő betegük véréből szár-
mazó sejteket vizsgálva azt találták, hogy háziporatka 
allergénkivonattal történt stimuláció után az atopiás 
dermatitisben szenvedők T sejtjeinek (mind a CD4+, 
mind a CD8+ sejtekre vonatkoztatva) egy kis része IL-31-
et termel, de ez a kis arány is szignifikánsan magasabb, 
mint az egészséges kontrolloké hasonló stimuláció 
után6. Korábbi vizsgálatukkal már kimutatták, hogy az 
atopiás dermatitisben szenvedő egyének vérében több 
olyan T sejt van, amelyik IL-31-et tud termelni, mint a 
kontrollokéban. Most azt igazolták, hogy az atkára aller-
giás, atopiás dermatitisben is szenvedő egyének véré-
ben olyan CD4+ és CD8+ háziporatka-allergénre reagá-
ló T sejtek vannak, amelyek képesek IL-31-et előállítani. 
Ez a nem atopiások véréből nem volt kimutatható6.

AZ IL-31 HATÁSA A SEJTEKRE

2011-ben német bőrgyógyászok az IL-31 humán kera-
tinocytákra gyakorolt hatását vizsgálták7. Ha egész-
séges egyénből származó keratinocytákat interfe-
ron-gammával stimuláltak, akkor megnőtt az IL-31RA 
és az OSMR expressziójuk. Az IL-31 pedig aktiválta a 
keratinocyták STAT-3 (signal transducer and activator 
of transcription) foszforilációját. Azonban ez a jelenség 
nem volt tapasztalható atopiás dermatitisben szenve-
dő egyének keratinocytáiban. Esetükben a TLR-2 (toll 
like receptor) expresszió is károsodott volt. Úgy vélik, 
hogy atopiás dermatitisben az IL-31 és a TLR-2 közötti 
kapcsolat zavart lehet7. Az IL-31 rendszer teljes kikap-
csolása nem feltétlenül kívánatos terápiás cél, mert 
egy kevés IL-31-re szükség van a keratinocytákból szár-
mazó antibakteriális peptidek felszabadításához8.

2014-ben japán kutatók (többségükben a Chugai 
Pharmaceutical munkatársai) előállítottak egy speciáli-
san az emberi IL-31RA ellen ható ellenanyagot9. Atopiás 
dermatitisben szenvedő betegek bőrbiopsziás mintá-
iban 24-ből 7 betegnél IL-31-et tudtak kimutatni a sé-
rült bőrbe infiltrálódott mononuclearis sejtek cytoplas-
májában. Kettős festéssel igazolták, hogy ezek a sejtek 
immunsejtek (CD11b markerük is volt). Emellett IL-31-et 

tudtak kimutatni az atopiás dermatitises betegek kerati-
nocytáiban és a dermisükben található idegszálakon, 
valamint a hátsó gyöki ganglionok idegsejtjein.

AZ IL-31 ÉS A VISZKETÉS

2006-ban egy nemzetközi munkacsoport (melynek Bí-
ró Tamás debreceni kollégánk is tagja volt) a viszketés 
neuroimmunológiai alapjairól írott összefoglaló közle-
ményében10 már hivatkozott Dillonék eredményeire3, 
nevezetesen arra, hogy az IL-31 a receptorán keresztül 
viszketést tud kiváltani. 12 évvel később, egy másik, 14 
szerzőből álló nemzetközi kutatócsapat (köztük Szöl-
lősi Attila, Dublinban dolgozó honfitársunk) a világon 
elsőként igazolta, hogy a központi idegrendszeri visz-
ketést mediáló anyag és az IL-31 között szoros funkcio-
nális kapcsolat van11.

Az már korábban is ismert volt, hogy a brain-derived 
natriuretic peptid (BNP) a viszketésérzet központi ideg-
rendszeri közvetítője. Azt figyelték meg, hogy az embe-
rek hátsó gyöki ganglionjaiban lévő idegsejteknek kb. 
3%-a tartalmazza az IL-31 dimer receptorának mindkét 
komponensét. Keratinocyta-tenyészetben könnyedén 
kimutatható volt a BNP és ennek két receptora (NPR1 
és NPR2) is (NPR = natriuretic peptid receptor). Atopiás 
dermatitisben szenvedő betegek epidermisében is jól 
kimutatható volt a BNP, míg egészségesek bőrében alig. 
Az egészségesekből származó bőr epidermis keratino-
cytáin is volt egészen kevés NPR1 és NPR2, de atopiás 
dermatitisben ez sokkal több volt. Az NPR1 általában 
a keratinocyták sejtmembránján volt látható, míg az 
NPR2 a sejtmembránon és a cytoplasmában egyaránt.

Vizsgálataikból arra következtettek, hogy a BNP az 
atopiás dermatitisben észlelhető, IL-31 által létrehozott 
neurogén gyulladás perifériás közvetítője. Új funkcio-
nális kapcsolatot figyeltek meg a Th2-es sejtek és az 
érzőidegsejtek között, melyet az IL-31 és a BNP közvetít. 
Elsőként írták le, hogy az IL-31 szabályozza a BNP terme-
lést mind a hátsó gyöki ganglionban, mind a bőrben. 
Az IL-31 fokozza a BNP termelést és felszabadítást is11.

Ugyancsak 2018-ban az Allergy-ben ismertették ja-
pán immunológusok, hogy az atopiás dermatitisben 
szenvedő betegek sérült bőrének Th2 sejtjeiből szár-
mazó IL-31 egy pruritust okozó cytokin, amely nemcsak 
emberekben, de sok emlősállatban is viszketést okoz. Ezt 
a viszketést nem lehet megszüntetni H1 antihisztamin, 
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dexamethasone, tacrolimus adagolásával. Jó viszketés-
csillapító viszont az anti-IL-31RA ellenes ellenanyag12.

Az IL-31 az idegsejteken lévő IL-31RA receptorra kö-
tődik, és a viszkető érzést TRPV1 (transient receptor po-
tential cation channel vanilloid, subtype 1) és TRPA1 
(transient receptor potential cation channel ankyrin, 
subtype 1) ioncsatorna aktivációjával éri el.

A bőrön lévő sebek gyógyulása viszkető érzéssel 
jár. Xu és mtsai. a gyógyuló sebekben sok IL-31-et talál-
tak13. Kiderítették, hogy ezt a bőrben lévő 2-es típusú 
dendritikus sejtek termelik (a sebgyógyulásban fon-
tos szerepet játszó) TGF-béta1 (transforming growth 
factor) hatására. Az IL-31 fokozza a neuronok érzékeny-
ségét és viszketést vált ki. IL-31 hiányos egerek seb-
gyógyulása nem jár viszketegséggel. Ha a gyógyuló 
sebből kivett 2-es típusú dendritikus sejteket egészsé-
ges bőrbe oltották, azok ott is viszketést váltottak ki. 
Ha in vitro, normális bőrből származó dendritikus sej-
tekhez TGF-béta1-et adtak (ez a sebgyógyulás elősegí-
tője), az a dendritikus sejteken IL-31 expressziót váltott 
ki. Arra következtettek, hogy a sebgyógyulás során 
észlelhető viszketésért a dendritikus sejtek a felelősek 
a TGF-béta – IL-31 tengelyen keresztül13.

IL-31 SZEREPE A LÉGÚTI ALLERGIÁS BETEGSÉGEKBEN

Egy 2007-ben megjelent közleményben egy német és 
amerikai kutatókból álló munkacsoport kísérletesen 
igazolta, hogy az IL-31 nemcsak az atopiás bőrben, ha-
nem a tüdő epitheliális sejtjei által kiváltott válaszreak-
ciókban is szerepet játszik14. Abból indultak ki, hogy a 
tüdő epitheliális sejtjei elsődleges célpontjai az OSM-
nek, az IL-6-nak és az IL-33-nak. Az IL-31 receptora tar-
talmazza az egyik OSM receptort (OSMR) és egy saját 
receptor egységet (IL-31RA), de nem tartalmazza az 
összes többi IL-6 családba tartozó cytokin receptorára 
jellemző gp130-szerű fehérjét. 

Azt találták, hogy az IL-31 által kiváltott sejtválasz 
erősen csökkenti a proliferációt, és ezt a „célt” a sejtcik-
lust szabályozó proteinek expressziójának megváltoz-
tatásával éri el. A jelzés továbbításában fontos szerepe 
van a STAT3-nak (signal transducer and activator of 
transcription), az ERK-nak (extracellular signal-regula-
ted kinase) és a JNK-nak (Jun N-terminal kinase). 

Az egész receptorkomplexen belül legfontosabb 
szerepe az IL-31RA cytoplasmatikus régiójában talál-

ható Tyr-721-nek van. Ez kritikus a gén indukcióhoz, a 
morfológiai változások beindításához és a növekedés 
gátlásához. A STAT3 felépítése is ettől függ. Végső kö-
vetkeztetésük az volt, hogy azokban a gyulladásos- 
és immunreakciókban, melyekben aktivált T sejtek is 
részt vesznek, az epitheliális sejtek működését az IL-6 
cytokin családba tartozó fehérjék szabályozzák, a re-
ceptoraikhoz kötött jelzőrendszeren keresztül14.

2015-ben olasz kutatók részletesen beszámoltak az 
IL-31 és az IL-33 közti kapcsolatról és az IL-31-nek az al-
lergiás eredetű légúti betegségekben játszott lehetsé-
ges szerepéről15. Korábban bizonyítást nyert, hogy az 
IL-33 az epitheliális sejtekből szabadul fel valamilyen 
sérülés után. Ez mint egy endogén vészjelző működik, 
ezért is nevezik „alarmin”-nak. Rákapcsolódik a Th2-es 
sejteken lévő receptorára (ez az ST2), a Th2-es sejtek 
pedig IL-31-et termelnek. 20 egészséges egyéntől, 14 
allergiás náthában szenvedőtől és 17 olyantól, akinek a 
szénanátha mellett asztmája is volt, vért vettek. Az al-
lergiás betegek IL-33, IL-31 és IL-17A szérum koncentrá-
ciója szignifikánsan magasabb, viszont az ST2 szintjük 
alacsonyabb volt, mint a kontrolloké. Az IL-31 és IL-17A 
intracellulárisan (a vér mononucleáris sejtjeiben) szig-
nifikánsan magasabb, míg T1/ST2 expressziójuk szigni-
fikánsan alacsonyabb volt a CD3+ T sejtjeikben, mint a 
kontrollokéban. Megállapították, hogy a légúti allergi-
ás betegségek progressziója során az IL-33/ST2 tengely 
részt vesz a Th2/IL-31 immunválaszban15.

2021-ben egy (számomra…) nagyon meglepő cikk 
jelent meg a European Journal of Immunology-ban. Az 
már ismert adat volt, hogy a rhinitis allergica és allergi-
án alapuló asztma esetén a szérumban emelkedett az 
IL-31 koncentrációja. Neuper és mtsai. állatkísérletben 
azt vizsgálták, hogy a fűpollen antigén által kiváltott al-
lergiás gyulladás hogyan zajlik a normális és a spontán 
sok IL-31-et termelő (tr.IL-31) egértörzsekben16. Azt már 
tudták, hogy a tr.IL-31 egereknek igen kifejezett Th2-
es típusú bőrgyulladása van. Azt tapasztalták, hogy a 
megfelelő immunizálás után, ugyanazon antigénnel 
provokált tr.IL-31 állatok tüdejében jóval kevesebb lett 
az eosinophil, a neutrophil, a CD4 és a CD8 sejtek szá-
ma, mint a normál egerekében, vagy az IL-31 hiányo-
sokéban. Ebből arra következtettek, hogy az IL-31 nem 
vesz részt a fűpollen által kiváltott szisztémás válaszre-
akcióban. Úgy látják, hogy a magas IL-31 szint csökken-
ti az allergén által kiváltott gyulladást a tüdőben16.
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KEZELÉS HUMANIZÁLT ANTI-IL-31RA ELLENANyAGGAL

Mivel 2014-ben japán kutatók (immunhisztológiai 
vizsgálat céljára) már előállítottak egy IL-31AR ellenes 
ellenanyagot9, nem meglepő, hogy az első, IL-31RA 
ellenes, humanizált, monoclonális ellenanyaggal em-
bereken végzett vizsgálatot is japán egyetemeken vé-
gezték el (az első közlemény 2016-ban jelent meg). Az 

egyelőre még csak kódszámmal rendelkező hatóanya-
got szubkután injekció formájában (0,003 és 0,010 mg/
kg adagban) összesen 145 felnőtt önkéntesnek adták 
be. Közülük 36 atopiás dermatitisben szenvedett. E 36-
ból 27 gyógyszert, 9 placebót kapott. Súlyos mellékha-
tás vagy haláleset nem fordult elő. A szer a maximális 

2. ábra: Az IL-31 lehetséges szerepe asztmában. Homeostasis esetén a tüdő epitheliális sejtjei IL31RA-t, OSMRβ-t és gp130-at expresszálnak. OSM és IL-31 
hatására aktiválódnak a közös jelátviteli útvonalak, mint például a JAK/STAT3/5 és az ERK utak. Asztma esetén különböző környezeti hatások károsítják az 
epitheliális sejteket, aminek következtében romlik a tüdőben az epitheliális barrier működése. Az epithelium folytonosságának károsodása lehetővé teszi, 
hogy különböző anyagok a szövetekbe penetráljanak, bekerüljenek az  antigén-prezentáló sejtekbe és aktiválják azokat. Az antigén-prezentáló sejtek 
ezután a regionális nyirokcsomókba vándorolnak, ahol a naïv T-sejteket arra késztetik, hogy átalakuljanak Th2 sejtekké. Az aktivált epitheliális sejtek által 
szekretált cytokin-koktél (benne többek között IL-25, IL-33, TSLP és valószínűleg IL-31 is) stimulálja a dendritikus sejteket. Az érett dendritikus sejtek, az IL-
25, az IL-33 és a TSLP ezt követően aktiválják a 2-es típusú veleszületett lymphoid sejteket (ILC2). Az aktivált ILC2 és a Th2 sejtek számos citokint (IL-4, IL-5, 
IL-9, IL-13, IL-31) bocsátanak ki, melyek közül az IL-5 aktiválja az eosinophil sejteket, az IL-9 és az IL-13 stimulálja az epitheliumot és a kehelysejtek nyákter-
melését, az IL-4 (együttműködve az IL-13-mal és valószínűleg az IL-31-gyel) szerepet játszik az epithelium aktivációjában, az epitheliális barrier folytonos-
ságának megszakításában és az immunsejtek migrációjában. A szenzitizált és aktivált hízósejtek degranulációja következtében hisztamin, leukotriének, 
prosztaglandinok és különböző citokinek (köztük valószínűleg IL-31 is) szabadulnak fel, ami az érpermeabilitás és a váladéktermelődés fokozódásához és 
a simaizmok kontrakciójához vezet. Az aktivált eosinophil sejtek leukotriéneket és citokineket szekretálnak (köztük IL-13-at és valószínűleg IL-31-et), ami 
fokozott légúti reakciókészséget vált ki és fokozza a váladéktermelődést. Az eosinophil sejtek, a hízósejtek, a Th2 sejtek, a dendritikus sejtek és a légúti 
epitheliális sejtek alkotják az IL-31 termelő sejtek csoportját, melyek közül az eosinophil sejtek, a hízósejtek és a légúti epitheliális sejtek felszínén az IL-31 
receptor heterodimer is megjelenik. Bár az IL-31 atopiás dermatitis esetén részt vesz a bőr barrier funkciójának károsításában, a bőr remodellingjében és a 
Th2-vezérelte gyulladásban, illetve allergiás rhinitis esetén a váladéktermelődés fokozásában, még nem tisztázott a szerepe az asztmához társuló barrier 
megnyitásban, a váladéktermelődés fokozódásában, a szöveti átépülésben (epithelium proliferatio, reticularis basalmembrán megvastagodás, bronchiális 
érproliferatio, a simaizomzat, a kehelysejtek és submucosus mirigyek hypertrophiája) és a Th2-vezérelte gyulladásban. Rövidítések: MC = hízósejt; SMC = 
simaizomsejt; EOS = eosinophil sejt; ILC2 = 2-es típusú veleszületett lymphoid sejt; DC = dendritikus sejt; IL = interleukin (Datsi és mtsai. nyomán)2
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szérumkoncentrációját a 4. és a 10. nap között érte el 
és kb. 12-16 nap között volt a féléletideje. A gyógyszert 
kapó atopiás dermatitises betegek viszketegsége (vi-
zuális analóg skálán mérve) 50%-kal, a placebót kapó-
ké 20%-kal csökkent. A gyógyszert kapottak alvásának 
minősége és hossza is szignifikánsan jobb lett18.

2017-ben jelent meg a The New England Journal of 
Medicine-ben 5 ország 12 vezető bőrgyógyásza által 
végzett, fázis 2-es vizsgálat a nemolizumabról (ez az 
IL-31RA ellenes humanizált ellenanyag). A 264 mérsé-
kelt és/vagy súlyos atopiás dermatitisben szenvedő 
betegből 216 fejezte be a 12 hetes vizsgálatot. 0,1, 0,5, 
vagy 2,0 mg/kg-ot adtak 4 hetenként szubkután vagy 
2,0 mg/kg-ot 8 hetenként. A 12. héten szignifikánsan 
jobb lett a kezeltek viszketési érzése és EASI (Eczema 
Area and Severity Index) pontszáma, viszont nem volt 
ekkora különbség a megbetegített bőrterület nagy-
ságának csökkenésében. 12 beteg hagyta abba a ke-
zelést valamilyen mellékhatás miatt (közülük egy a 
kontroll csoportból). A 11 atopiás dermatitisben szen-
vedő beteg közül 10 azért, mert romlott a dermatitise. 
Egyéb mellékhatás felső légúti hurut és a kezeltek 5%-
ánál emelkedett creatin kinase szint volt. Összesen 3 
betegen alakult ki a nemolizumab ellen ellenanyag19. 
Ugyancsak fázis 2-es vizsgálatot közöltek Kabashima és 
mtsai. 2018-ban20. Azt tapasztalták, hogy súlyos mel-
lékhatás a 64 hetes, 0,5 mg/kg adagú nemolizumab ke-
zelés alatt sem fordult elő, a viszkető érzés pedig még 
a kezelés legvégén is sokkal elviselhetőbb volt, mint a 
kezelés elején. 

2020-ban egy fázis 2B típusú (több ország több cent-
rumában) végzett vizsgálatban (magyar résztvevője is 
volt, a Frankfurt am Main-ban dolgozó Pintér András 
személyében) számoltak be21 a humanizált anti-IL-31RA 
ellenes ellenanyaggal, 226 atopiás dermatitisben szen-
vedő egyénen végzett vizsgálatról (169 volt a kezelt, 
56-an placebot kaptak). A nemolizumabot 24 héten ke-
resztül, 4 hetenként, 10, 30, vagy 90 mg-os szubkután 
injekció formájában adták. A 30 mg-os bizonyult a leg-
hatékonyabbnak. Gyors és szignifikáns javulást találtak 
az EASI pontszámban, PP-NRS (peak pruritus numeric 
rating scale) pontszámban és az IGA (investigator 
global assessment) értékben. Legkifejezettebb javulás 
a viszketés erősségének mérséklésében (PP-NRS) volt 
észlelhető. Halált okozó mellékhatás nem fordult elő, 
leggyakoribb mellékhatás a felső légúti gyulladás volt21. 

Feltétlenül említést érdemel egy chicagói bőrgyó-
gyász munkacsoport 2021-ben megjelent összefoglaló 
közleménye, melyben a nemolizumab kezelés leggya-
koribb mellékhatásának az asztma exacerbációt (és a 
CPK szint növekedését) írják le22, ami a korábban már 
említett lehetőséget (nevezetesen azt, hogy az IL-31-
nek az asztmában is szerepe lehet) támasztja alá.

ÖSSZEFOGLALó DOLGOZATOK

Hamann és Thyssen 2018-ban az addigi adatokat ösz-
szefoglalva leszögezték, hogy az IL-31-et elsősorban 
a CD4+ Th2 sejtek termelik, de kisebb mértékben az 
eosinophil sejtek, a dendritikus sejtek és a macropha-
gok is képesek rá. Hatását (elsősorban viszketést) a 
specifikus receptorára kapcsolódva fejti ki. Atopiás 
dermatitisben szenvedő betegek bőre mind az egész-
séges, mind a sérült területeken a normálisnál több IL-
31-et és IL-31RA-t tartalmaz. A szérum és bőr IL-31 szint-
jük jól korrelál a betegségük súlyosságával. Tudtak róla, 
hogy 2018 előtt történtek már klinikai vizsgálatok is egy 
humanizált IL-31RA ellenes ellenanyag (nemolizumab) 
felhasználásával. Megemlítették, hogy létezik már mo-
noclonális ellenanyag (BMS-981164 néven) nem a re-
ceptor, hanem kifejezetten az IL-31 ellen is (a klinikai 
kipróbálás eredményét még nem publikálták)23.

E közlemény elején már említés történt a figyel-
memet felkeltő, IL-31-ről szóló összefoglalóról, ami az 
Allergy 2021. októberi számában jelent meg2. Érde-
mes ennek a főbb megállapításait e kézirat végén is 
ismertetni. 

Emberben az IL-31 fő termelői a CD3+/CD4+ 2-es 
típusú T helper sejtek. Ezeknek a működését az IL-4 
és az IL-33 indítja be, a STAT-dependens T1/ST2 recep-
toron keresztül (az ST2 az IL-33 receptora). A TGF béta 
(transforming growth factor) viszont gátolja az IL-31 
kiválasztását. A bőrben lévő Th2 sejtek IL-31-et ter-
melnek, ami aktiválja (többek között) a bőrben lévő 
keratinocytákat. Az aktivált keratinocyták pedig egy 
sereg olyan kemoattraktáns anyagot választanak ki, 
amelyek odavonzanak a gyulladás helyszínére még 
több Th2-es sejtet. Így aztán fokozódik a gyulladás is 
és a viszketés is.

Az érzőideg végződéseken lévő IL-31RA recep-
tor ingerlése a viszketést a központi idegrendszerbe 
vezeti. Az idegkötegben a viszketési ingert közvetí-
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tő axon melletti idegszálak is aktiválódnak, a bőrben 
neuropeptideket szabadítanak fel, ezáltal neurogén 
gyulladást idéznek elő. Ugyanilyen IL-31RA recepto-
rokat találhatunk a hátsó gyöki ganglion sejtjein (ér-
zőidegeken), a bőrt infiltráló mononucleáris sejteken 
és a CD11b immunsejteken. Figyelembe véve, hogy 
a Th2-es sejtek az IL-31 fő előállítói, az érzőidegeken 
pedig IL-31RA receptor van, az IL-31 tengely egy erős 
neuroimmunológiai kapcsolat fenntartója.

Mivel az epitheliális sejtek felszínén is van IL-31AR re-
ceptor, ezeket aktiválni lehet IL-31-gyel. Ha az epitheliális 
sejteket valamilyen károsító hatás (kórokozók vagy aller-
gének) éri, azokból „alarmin”, vagyis IL-33 szabadul fel (ez 
az IL-1 cytokin családba tartozik). Ez a felszabaduló IL-33 
az ST2 receptoron keresztül aktiválni tudja az eosinophil 
sejteket, a hízósejteket és a Th2-es lymphocytákat. A 
Th2-es sejtek pedig IL-31-et szabadítanak fel.

A bőrben az IL-31 viszkető érzést vált ki. Ezt nemcsak 
direkt idegi aktiváció révén éri el, hanem indirekt úton 
is, a keratinocytákból történő leukotrien B4 felszaba-
dítás révén. Az atopiás dermatitisben szenvedő egyé-
nek epidermisében lévő hízósejtek felszínén több az 
IL-31RA receptor és ezáltal az IL-31 számára „túlérzéke-
nyítetté” válnak. A leghatékonyabb antigén prezentáló 
sejtek a szöveti dendritikus sejtek. Az IL-31 által stimu-
lált dendritikus sejtek igen sok fajta és nagy mennyi-
ségű proinflammatorikus mediátort szabadítanak fel, 
amelyek részt vesznek a szöveti gyulladás kialakításá-
ban. Az IL-31 szerepét nemcsak atopiás dermatitisben, 
hanem egyéb bőrbetegségekben is kimutatták. 

Összefoglalójukban megemlítik, hogy az IL-31-nek 
az asztmában is szerepe van (2. ábra). Emelkedett szé-
rum IL-31 szintet mértek asztmás gyermekek és fiatal 
felnőttek esetében (öregekben nem). A szérum IL-31 
szintje jó összefüggést mutatott az IL-5, az IL-13 és a 
teljes IgE szinttel és az asztma súlyosságával. Lehet-
séges, hogy az emelkedett IL-31 szint vezet az aszt-
mások egy részében észlelhető Th2-es típusú gyulla-
dáshoz. Az allergiás rhinitisben szenvedőkön is maga-
sabb az IL-31 koncentráció. Az IL-31 fokozza az aller-
giás rhinitises betegek orrából származó epitheliális 
sejtek IL-4, IL-5 és IL-13 termelését. A vizsgálatok sze-
rint (egerekben) az IL-31/IL-31RA tengelynek kettős 
szerepe lehet az asztmában és az allergiás eredetű 
légúti gyulladásokban, egy korai proinflammatorikus 
és egy késői antiinflammatorikus válasszal. 
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etegünk az érkezésekor egy egyéves kisgyer-
mek volt. Annyit tudtunk a korábbi események-
ről, hogy újszülöttkorában nem volt semmi za-

varó körülmény, és az elmúlt egy évben két alkalommal 
kapott köhögés miatt Spiropent szirupot. Akkor azon-
ban három napja tartó magas láz és köhögés miatt a 
területi gyermekosztályra vették fel, majd történt egy 
radiológiai vizsgálat, és ezután kérték áthelyezését a 
Heim Pál Kórház intenzív osztályára.

A mellkasröntgenen látható kiterjedt elváltozás (1. kép) 
ellenére minimálisan volt csak dyspnoés, igaz, elesett ál-
lapotú, exsiccált és tachypnoés volt, de a keringése ren-

dezett volt. A laborvizsgálatok során magas gyulladásos 
értékeket és anaemiát is találtunk. Készült egy mellkas 
CT felvétel (2. kép), amin a környező tüdőállományt és a 
mediastinális struktúrákat is komprimáló, többrekeszes, 
feszülő elváltozás látszott, mely levegőt és folyadékot 
is tartalmazott. Ez megfelelhet empyemának, de a ra-
diológus már akkor felvetette, hogy esetleg egy inficiá-
lódott congenitalis cysticus adenomatoid malformatio 
(CCAM) is állhat a háttérben. Mellkassebészeti konzíli-
um történt, mely szerint a CT kép alapján valóban fel-
merül a CCAM, és amint túljut a gyermek ezen az akut 
stádiumon, akkor műtét válik szükségessé.

PNEUMATOKELE
VAGY CYSTICUS ADENOMATOID MALFORMATIO?*
Dr. Gács Éva

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

B

* Az eset több évvel ezelőtt történt és azóta a nevezéktan is megvál-
tozott. A CCAM (congenitalis cysticus adenomatoid malformatio) neve 
ma már CPAM (congenital pulmonary airway malformation). Ebben a 
közleményben azonban még a leánykori nevén, CCAM-ként szerepel.1. kép: A beteg kórházi felvételekor készült mellkasröntgen

2. kép: A beteg kórházi felvételekor készült mellkas CT
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Ceftriaxon kezelést kezdtek az intenzív osztályon, 
kapott egy mellkasi draint, amin keresztül három nap 
alatt összesen 480 ml purulens, majd később törtfé-
nyű, véresen festenyzett váladék ürült. A punctatum 
bakteriológiai lelete Haemophilus influenzae jelenlétét 
mutatta, így az érzékenységnek megfelelően váltottak 
és cefuroxim terápiát kapott a továbbiakban. Emellett 
a klinikai állapota és a laborértékei nagyon gyorsan 
javultak. Azonban az egy hét múlva készített mellkas-
röntgenen (3. kép) nem látszott a várt javulás. 

Két hét intenzív osztályos kezelés után kaptuk meg 
a belgyógyászatra, stabil állapotban. Nálunk a tízna-
pos ápolás alatt végig láztalan volt, nagyon jó volt az 
általános állapota és az étvágya. Fizikális vizsgálattal 
lassú javulást tapasztaltunk, a radiológiai kép azonban 
továbbra is stagnált. Amikor hazaengedtük, akkor a 
jobb tüdőfél felett még tompulat volt kopogtatható, 
de ez kevéssé volt intenzív és a légzést jobban át lehe-
tett hallani, elől a clavicula alatt volt néhány pleurális 
dörzszöreje. Nem köhögött sokat, egy-egy hurutos kö-
högést tapasztaltunk a hazaadáskor. 

Végül is 3 hetes kezelés után engedtük haza a fen-
ti kontroll röntgenfelvétellel (4. kép). A felvételen lát-
ható körülírt levegőgyülem nagy valószínűséggel 
pneumatokelének felel meg. Azonban, mivel elég 
szokatlan röntgenmorfológiát mutat, felmerülhet a 
cysticus adenomatoid malformatio (CCAM) vagy egy 
inficiálódott cysta lehetősége is. A mellkassebészeti 
konzíliummal egyetértésben úgy gondoltuk, hogy ak-

tív beavatkozás jelenleg nem szükséges, és a gyulladá-
sos folyamat gyógyulása után, 1-2 hónap múlva lehet 
dönteni a műtét szükségességéről. 

Természetesen gyakran visszarendeltük a gyerme-
ket kontrollra, havonta szerettük volna látni. Mindig 
úgy érkeztek, hogy a gyermek nagyon jól van, láztalan, 
nem köhög. Összesen egy intercurrens betegsége volt, 
egy tonsillitis. Nagyon jó étvágya volt és fizikailag is 
aktív volt. Azonban a radiológiai kép nem sokat válto-
zott a továbbiakban sem. Így aztán rendszeresen bom-
báztuk a mellkassebészt a kérdéssel, hogy mi legyen a 
teendő. A hazaadás után 1, 4 és 6 hónappal is kértünk 
konzíliumot, de ezeknek nagyjából mindig azonos volt 
az eredménye: ez egy óriás pneumatokele, türelem és 
türelem, a gyerek jól van, nincs miért kapkodnunk. Ezt 
el is fogadtuk, azonban amikor hazaadás után 4 hó-
nappal − az amúgy a folyosón rohangáló kisgyermek-
ről készült − a röntgenfelvételen egy nagy kiterjedésű 
levegőgyülem látszott a jobb mellkasfélben (5. kép), 
akkor nem tudtunk teljesen nyugodtak maradni. 

Nagyjából ugyanebben az időben a jobb fül előtt 
megjelent egy változó nagyságú, rugalmas tapintatú 
terime (6. kép). Felmerült, hogy ez egy lateralis nyaki 
cysta vagy esetleg egy parotis cysta lenne. Fül-orr-
gégészeti konzíliumot kértünk, ők a CT felvétel és a 
klinikum alapján úgy gondolták, hogy ezt majd meg 
kell operálni. Azonban a fül-orr-gégész lebegtette ezt a 
dolgot, és az volt a véleménye, hogy először a gyermek 
mellkasi folyamatát próbáljuk meg rendbe tenni, és 

3. kép: Az egy hét múlva készített mellkasröntgenen  
nem látszott a várt javulás

4. kép: Három heti kezelés után engedtük haza  
ezzel a kontroll röntgenfelvétellel
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majd utána térjünk rá a − minden bizonnyal ártalmat-
lan − cystának a megoldására. A hazaadás után 6 hó-
nappal kértünk egy kontroll mellkas CT-t (7. kép), amin 
továbbra is egy nagy kiterjedésű levegőgyülem látszott 
a jobb mellkasfélben, ami nem volt rekeszes, sőt, akkor 
a radiológus szerint inkább extrapulmonálisnak tűnt. 
Az egyértelmű volt, hogy az elváltozás a jobb tüdőfél 
egyes részeit jelentősen diszlokálja, és változó mérté-

kű kompressziós atelectasiát okoz. Ez volt az a pont, 
amikor már a mellkassebész is hajlott arra, hogy vala-
mi megoldást kell találni ennek a levegőgyülemnek a 
megszüntetésére.

Ezért a hazaadás után 10 hónappal történt egy tho-
racoscopia, aminek során egy 5 mm-es trokárral jutot-
tak be a pleuraűrbe (8. kép). Egy hatalmas pneuma-
tokélét láttak, ezt megnyitották és átvizsgálták, hogy 
van-e levegőszökés, és miután nem volt, a kele üregét 
és a pleuraűrt is drenálva, fejezték be a beavatkozást. A 
posztoperatív szakban levegőszökés még jó pár napig 
észlelhető volt, azonban a kontroll mellkasfelvételen 
már szép kép ábrázolódott. 

A thoracoscopia után 6 hónappal került sor a mell-
kassebészeti kontrollra. Az ő leírásuk szerint a jobbol-
dali pneumatokele jelentősen regrediált, és a jobb alsó 
tüdőmezőben számos kisebb pneumatokele volt meg-
figyelhető (9. kép). Ez meglehetősen gyanússá tette ezt 
a „pneumatokele” dolgot, mert a pleuropneumóniák 
gyógyulása után nem szoktunk ennyire elhúzódó és 
újra kialakuló levegőgyülemeket látni. Így hát újra-
kezdtük a vizsgálatokat. 

A gyermek nagyon jól terhelhető, aktív volt, semmi 
légúti tünete nem volt. A parotis cysta továbbra is meg-
volt, változó nagyságot mutatott. Arra gondoltunk, 
hogy mellkasröntgent, ultrahangvizsgálatot, aspirációs 
citológiát és mellkas CT-t fogunk végezni, hogy meg-
próbáljuk valahogy tisztázni a diagnózist.

5. kép: A hazaadás után 4 hónappal egy nagy kiterjedésű 
levegőgyülem látszott a jobb mellkasfélben

6. kép: CT felvételen a jobb fül előtt megjelent, 
változó nagyságú, rugalmas tapintatú terime

7. kép: A mellkas CT-n továbbra is nagy kiterjedésű, nem rekeszes, 
extrapulmonálisnak tűnő levegőgyülem látszik a jobb mellkasfélben
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A mellkasröntgenen jól látható az elváltozás rekeszes 
volta (10. kép). Ezt a mellkas CT is igazolta: a jobb alsó le-
beny egészét elfoglaló multilokuláris cystosus elváltozás 
látszott, ami szeptáltabbá vált (11. kép). A nyaki ultrahang 
továbbra is parotis cystát mutatott, az aspirációs citoló-
gia lobos nyáltartalmú cystát igazolt. Az a reményünk, 
hogy bármiféle összefüggés van a parotis cystosus el-
változása és a tüdőfolyamat között, a szövettan alapján 
teljesen megdőlt. A kontroll CT felvételt és a rekeszes 
légtartalmú elváltozást látva, már a mellkassebész is 
inkább az adenomatoid malformatio diagnózis felé haj-
lott, és végül az első felvétel után 21 hónappal sor került 
egy újabb műtétre, ami a jobb alsó lebeny eltávolítását 
jelentette, a 6-os szegmentum meghagyásával. 

A szövettan egyértelműen igazolta a congenitalis 
cysticus adenomatoid malformatió (CCAM) I. típusát. 

A CCAM egy fokális fejlődési anomália, ami a 7. ter-
hességi hét előtt elszenvedett ártalom miatt jön létre. 
Lényegében a bronchiolus terminális fejlődési zavara, 
nem alakul ki alveoláris rendszer. A szövettanra jellem-
ző, hogy cysticus degenerációt, burjánzó bronchioláris 
és éretlen alveoláris szövetet lehet látni. A klasszikus 
Stocker-féle beosztás szerint három fajtáját ismerjük: 
az I. típusban, mint ahogy a betegünknél is, néhány 
nagy cysta látható; a II. típusban sok, 1 cm-nél kisebb 
cysta van jelen; a III. típusban pedig a lebeny helyén 
egy tumorszerű képlet található, ami csillószőrös köb-
hámból, simaizomból és porcból áll.

8. kép: A thoracoscopia előtt készült mellkasröntgen 9. kép: Thoracoscopia után a jobb oldali pneumatokele jelentősen reg-
rediált, a jobb alsó tüdőmezőben számos kisebb pneumatokele látszott

10. kép: A mellkasröntgenen jól látszik  
az elváltozás rekeszes volta

11. kép: A mellkas CT-n a jobb alsó lebeny egészét elfoglaló 
multilokuláris cystosus elváltozás látszik, ami szeptáltabbá vált
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A fél évvel a műtét után készült mellkasfelvételen 
a fokozott légtartalom megszűnt és a középárnyék a 
helyén van (12. kép). Amikor az eset zajlott, még nem 
volt lehetőség mindenhol digitális képrögzítésre, ezért 
a területen készült mellkasfelvételek még klasszikus 
film formájában álltak rendelkezésünkre. Ezeket a mű-
tét előtt szépen összegyűjtve és kiegészítve, a most 
már lemezen tárolt CT felvételekkel együtt átadtuk a 
sebészetre, ahol a sikeres műtét után − a gyermek ha-
zaadásakor − az egész csomagot a szülő kezébe adták. 
Így aztán, amikor egy korábbi konferencián szerettem 
volna ezt az esetet bemutatni, teljesen elvesztettem a 
reményt, hogy valaha jó képeket fogok tudni vetíteni, 
mert biztos voltam benne, hogy ezek valahol elkallód-

tak a család otthonában. A legnagyobb meglepeté-
semre azonban sikerült visszaszerezni ezt a csomagot, 
sőt, még eggyel több felvételt is, amit eredetileg nem 
hoztak be a kórházba. Ez pedig a területi gyermek-
osztályon legelőször készült röntgenkép volt (13. kép), 
ami jól mutatja, hogy honnan indultunk. Már az első 
pillanatban látható volt ez a jelentős nagyságú jobbol-
dali levegőgyülem, ami áttolta még a mediastinumot 
is. Ennek alapján azt gondolom, hogy ha ezt a felvé-
telt látjuk, akkor nagyon sok időt megspórolhattunk 
volna, mert sokkal hamarabb és határozottabban te-
relődött volna a figyelmünk a cysticus adenomatoid 
malformatio felé. Valószínűleg lehetett volna rövidebb 
is az út, de végül így is célba értünk. 

AMEGA FÓRUM www.amegaforum.hu

DEBRECEN
2023. január 20–21.

PÉCS
2023. március 31. – április 1.

BUDAPEST
2022. október 7–8.

12. kép: Fél évvel a műtét után a fokozott légtartalom megszűnt, 
 a középárnyék a helyén van

13. kép: A területi gyermekosztályon legelőször készült  
mellkasröntgenfelvétel, ami jól mutatja, hogy honnan indultunk
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z American Academy of Asthma, Allergy and Immunology élen jár a betegek számára legjobb eredményt adó 

kezelési módok megismertetésében, amihez innovatív oktatási, kutatási és kommunikációs módszereket alkal-

maz. Küldetésének tartja, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el az allergiás betegségek prevenciója, diagnó-

zisa és kezelése terén egyaránt, és tagjai részére hozzáférést biztosítson a legújabb klinikai ismeretekhez. Minden AAAAI 

kongresszus igazi szakmai feltöltődést jelent a résztvevőknek, és rengeteg új információhoz juthatnak mindazok, akik a 

kongresszus online felületén előre megtervezett programjuk szerint járják be az előadótermeket, de azok is, akik rögtö-

nözve találják ki aznapi programjukat, mert akadnak igazi gyöngyszemek. Az American Academy of Asthma, Allergy and 

Immunology 2022. évi kongresszusát február 25–28. között tartották Phoenixben, a koronavírus-járvány ellenére jelenléti 

formában, de ezzel párhuzamosan teljes online elérhetőséggel. Az itt elhangzott előadásokból mutatunk be néhányat. 

A

SZÚRÁS NÉLKÜLI EPINEPHRINE 
ANAPHYLAxIÁS ROHAMBAN
Az epinephrin autoinjektorok használatát övező, kezdetek-
től fennálló szorongás arra ösztönözte a kutatókat, hogy más 
gyógyszerbeviteli módokat keressenek ennek az életmentő 
hatóanyagnak. Ezen a kongresszuson több cég is mutatott 
be posztert a fejlesztés alatt álló tűmentes epinephrin ké-
szítményéről. Két cég fejleszt intranazális formulációt, egy 
pedig nyelv alá helyezhető film formájában juttatna be 
prodrugként epinephrint. Az epinephrinnek alapvető sze-
repe van az életveszélyes allergiás reakció leállításában, de 
a betegek gyakran mégsem hordják maguknál vagy soká-
ig haboznak, amíg végre beadják maguknak. „Ennek oka a 
tűfóbia” − mondja Richard Lowenthal, az egyik epinephrin 
orrspray-t fejlesztő cég vezetője. „A szülők is félnek hasz-
nálni a tűs eszközt, nem szeretnek beleszúrni a gyerekük-
be, ezért halogatják a szúrást” − teszi még hozzá. Mindkét 
epinephrin orrspray esetén 20-30 percen belül maximális 
plazmakoncentrációt értek el.
175 egészséges felnőtt részvételével randomizált, kereszte-
zett vizsgálatot végeztek, melynek során az egyik orrspray 
(Neffy 1 mg), a manuálisan beadott 0,3 mg intramuszkulá-

ris injekció és két autoinjektor (Epipen 0,3 mg és Symjepi 
0,3 mg) esetén a farmakokinetikát, a farmakodinamikát és 
az emberi tényezők hatását is vizsgálták. Kiderült, hogy a 
leggyorsabban (20 perc alatt) az EpiPen esetén érhető el 
a maximális plazmakoncentráció, ezt a Symjepi és a Neffy 
követte 30 perccel, majd a 0,3 mg manuálisan beadott i.m. 
epinephrin zárta a sort 45 perccel. Az emberi tényezők vizs-
gálata során a szimulált sürgősségi helyzetben a gyógyszer 
beadására nem kiképzett személyek képesek voltak a meg-
felelő módon, biztonságosan és hatékonyan használni az 
orrspray-t saját magukon vagy másokon.
A másik gyártó orrspray-e esetén a farmakokinetikai ada-
tokat hasonlították össze a beteg által, illetve egy előzete-
sen kiképzett személy által történt beadás esetén, de nem 
találtak lényeges eltérést. A maximális plazmakoncentráció 
eléréséhez szükséges idő hasonló volt: 21,63 perc kiképzett 
személy által beadva, illetve 19,82 perc a beteg által beadva.
Fejlesztés alatt áll egy kisméretű postabélyeg nagyságú ter-
mék, amiből a nyelv alá helyezve oldódik ki az epinephrin. 
„Nem kell lenyelni és víz sem kell hozzá, a csomagolása pe-
dig kisebb és vékonyabb, mint egy hitelkártya” − mondta 
Keith Kendall, a készítményt előállító cég vezetője. A vizs-
gálatok szerint a nyelv alól felszabaduló epinephrinnel 15 

ITT TALÁLKOZTAK
AZ AMERIKAI ALLERGOLÓGUSOK:

PHOENIX
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FAECALIS MICROBIOTA ALLERGIA ELLEN
A korai eredmények arra utalnak, hogy a nem-allergiás 
donoroktól nyert, kapszulázott széklet megváltoztatja az 
immunrendszer működését és fokozza a földimogyoró al-
lergénnel szembeni toleranciát a földimogyoró-allergiás 
egyénekben. Egyetlen faecalis microbiota transzplantátum 
(FMT) kezelés után egy és négy hónappal is lényegesen ma-
gasabb volt a tünetek kiváltásához szükséges földimogyoró 
küszöbdózisa. „Ez a vizsgálat biztató a tekintetben, hogy a 
microbiomra ható beavatkozások hatékonyak lehetnek étel-
allergia esetén” − mondta Rima Rachid, Boston Children’s 
Hospital munkatársa. „Meglepő volt azt látni, hogy az FMT 
hatása tartós, és akár négy hónapon át is fennáll” − tette 
hozzá Rachid. Ezek a betegek csak egyetlen FMT kezelést 
kaptak, ezért nagyon bíztató az eredmény. Nagyobb beteg-
számmal végzett randomizált, placebo-kontrollált vizsgála-
tokra lesz szükség az FMT kezelés hatáserősségének és ha-
tástartamának további vizsgálatára ételallergiás betegeknél.
A kongresszuson bemutatott nyílt, fázis-1 vizsgálatban 15 
beteg vett rész (18−33 év közöttiek), akiknél 100 mg (kb. fél 
szem) vagy annál kevesebb földimogyoró tüneteket váltott 
ki. Mindegyikük FMT kezelést kapott, ami egészséges, nem 
földimogyoró-allergiás donorok székletmintáiból készült. A 
betegek három óra alatt 36 kapszulát nyeltek le. Mindegyik 
betegnek felajánlották, hogy 2-3 nap alatt nyelje le a kapszu-
lákat, de mindannyian inkább az egyszerre egy alkalommal 
történő lenyelést választották, mert így nem kellett továb-
bi kapszulanyelések alkalmával visszajönniük a klinikára. A 

perc alatt érhető el a maximális plazmakoncentráció, ami 
gyorsabb, mint az Epipennel elérhető. 
A nyelv alá helyezhető filmlap esetén 2022 második felé-
ben lezárulhatnak a klinikai vizsgálatok és megkezdődhet a 
gyártás. Az orrspray-k fejlesztése is az utolsó szakaszban jár, 
itt 2023 nyarára várható a megjelenés. 
„A tű nélküli beviteli eszközök sok embernek segíthetnek 
a kezelés okozta félelem leküzdésében, és remélhetőleg 
sokkal többen fognak használni epinephrint az anaphylaxia 
kezelésére” − mondta David Stukus, a Nationwide Children’s 
Hospital (Columbus, Ohio) gyermekallergológiai részlegé-
nek professzora, aki nem vett részt egyik készítmény kifej-
lesztésében sem, de leendő felhasználóként már nagyon 
várja a megjelenésüket. „És itt nem csak az ételallergiáról, 
a földimogyoróról van szó, hiszen ugyanúgy anaphylaxiát 
válthat ki rovarcsípés vagy gyógyszer is” − tette még hozzá.

Dworaczyk D, Hunt A. Subanalysis of an Open-Label, Crossover Study to 
Assess the Relative Bioavailability of Self-administered Nasal Epinephrine 
Compared to Administration by Trained Health Personnel in Healthy Adult 
Subjects. Poster #006 

Oppenheimer J, Wargacki S, Kainthan R, et al. A Phase 1, Randomized Study 
Evaluating the Safety Tolerability, Pharmacokinetics (PK) and Pharmacody-
namics (PD) of Single Ascending Doses of Epinephrine Prodrug 109 Sublin-
gual Film (AQST-109) in Healthy Male Volunteers. Poster #L37
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RHINOSINUSITIS TÁRSULÁSA
ASZTMÁVAL ÉS BRONCHIECTASIÁVAL

krónikus rhinosinusitis − az az állapot, amikor az orr-
dugulás, az arctáji nyomásérzés és a sűrű orrváladék 
gyógyszeres kezelés mellett 12 héten túl is fennáll − 
gyakran társul asztmához és bronchiectasiához. Azok 
a betegek, akiknél az asztma vagy a bronchiectasia 
mellé krónikus rhinosinusitis is társul, sokkal gyak-
rabban fordulnak orvoshoz, derül ki abból a vizs-
gálatból, melynek eredményeit a 2022. évi AAAAI 
kongresszuson ismertették. A kutatók áttekintették 
az 1988 és 2021 közötti időszakból az olyan asztmás 
betegek orvosi adatait, akiknél társbetegségként kró-
nikus rhinosinusitist és/vagy bronchiectasiát adtak 
meg. Az asztmát és a krónikus rhinosinusitist a BNO 
kódok, a bronchiectasiát a mellkasi Ct lelet alapján 
azonosították. Vizsgálták a betegek orális kortiko-
szteroid és antibiotikum használatát, továbbá a sür-
gősségi ellátások és a kórházi kezelések számát. Akár 
krónikus rhinosinusitis, akár bronchiectasia társult az 
asztmához, mindegyik esetben magasabbak voltak 
az egészségügyi ellátási igényt mérő paraméterek. A 
vizsgálat során 5038 olyan asztmás beteget találtak, 
akinél történt mellkasi Ct, ezek 19%-a igazolt bron-
chiectasiát, 39%-a krónikus rhinosinusitist, és 9,8%-a 
mindkettőt. Az asztmás és bronchiectasiás betegek-
nél nagyobb volt az esélye a krónikus rhinosinusitis 
társulásának, mint a bronchiectasia nélküli asztma 
esetén (51% vs 36%). Azoknál, akiknél bronchiectasia 
és krónikus rhinosinusitis is társult az asztmához, az 
orális kortikoszteroid használat esélye 2,3×, az anti-
biotikus kúrák esélye 3×, a kórházi kezelés és a sür-
gősségi ellátás esélye pedig 1,6× nagyobb volt. Ezek 
az eredmények nem változtak az adatok életkor, 
nem és rassz szerinti statisztikai tisztítása után sem. 
Az eredmények egyértelműen körülírtak egy olyan 
betegcsoportot, akiknél egyszerre áll fenn krónikus 
rhinosinusitis, asztma és bronchiectasia, és akik gyak-
ran szorulnak egészségügyi ellátásra. Ennek a fontos 
társbetegségnek, a krónikus rhinosinusitisnek az azo-
nosításával és szűrésével, az egészségügyi szakem-
berek proaktív lépéseket tehetnek az ilyen betegek 
ellátásának javítása érdekében.
 
Kim M, Vu TH, Stevens W, et al. The Presence of Chronic rhinosi-
nusitis (CRS) is Associated with Increased Healthcare Utilization 
in Patients with Asthma and Bronchiectasis (BE). J Allergy Clin 
Immunol 2022; 149(2) (Supplement): AB161. 

dózis hasonló a C. difficile colitis esetén alkalmazott dózishoz. 
Azonban, ha a beteg ezt nem képes tolerálni egyszeri bevitellel, 
akkor 2-3 napra elosztva is bejuttatható a dózis. Az FMT kezelés 
biztonságos volt, senkinél nem lépett fel allergiás reakció vagy 
más nemkívánt esemény. Az FMT kezelés után néhány beteg ké-
pessé vált több mint két szem földimogyoró tünetektől mentes 
elfogyasztására. Ez a védőhatás elég lehet ahhoz, hogy eloszlas-
sa a különböző élelmiszerekben nyomokban előforduló földimo-
gyoró okozta aggodalmakat, de a földimogyoró élvezeti szinten 
történő fogyasztását nyilván nem teszi lehetővé. Bár a résztve-
vők száma kicsi volt, a laboratóriumi leletek és a klinikai eredmé-
nyek egybehangzóak voltak. Azoknál, akik jól reagáltak az FMT 
kezelésre, az immuntoleranciáért felelős regulatorikus T sejtek 
számának emelkedését és az allergiás folyamatokhoz köthető T 
helper sejtek számának csökkenését lehetett kimutatni. Amikor 
az ő microbiotájukat transzplantálták allergiára hajlamos egerek-
be, akkor az egerekben hasonló immunológiai változások történ-
tek, és védettekké váltak az ételprovokáció által kiváltott súlyos 
allergiás reakcióval szemben. „A microbiális transzfer terápiával 
(MTT) 2022 végén szeretnénk továbblépni a fázis-II randomizált, 
placebo-kontrollált vizsgálatok irányába” − mondta Rima Rachid. 
MTT esetén további tisztítási ciklusok történnek, sokkal kon-
centráltabban tartalmaz baktériumokat, sokkal kevesebb fekális 
szennyeződést tartalmaz, és ennek köszönhetően egy − orvosi 
felügyelet mellett zajló − kezelés alkalmával elegendő öt kap-
szulát beadni. Az MTT kapszulái hűtőszekrényben is tárolhatók, 
így az öt kapszulával történő kezelésindítás után az eljárás napi 
egy kapszulával otthon is folytatható.

Rachid R. Microbiome interventions in food allergy. American Academy of Al-
lergy, Asthma & Immunology Annual Meeting, Phoenix, February 26, 2022.
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VALÓS-E A PENICILLIN-ALLERGIA GYERMEKEKNÉL?
A magas kockázatúnak tartott, penicillin-allergiásként nyilvántartott gyermekeknél nem kell lemondani a penicillin-allergia ismételt kivizs-
gálásáról − állítják Susan S. Xie és munkatársai. Számos infekció kezelésére a penicillin lenne a legbiztonságosabb és leghatékonyabb anti-
biotikum, és tíz − magát penicillin-allergiásnak tartó − beteg közül kilencről kiderül, hogy mégsem allergiás, ha a szakma szabályai szerint 
kivizsgálják. „A tévesen penicillin-allergiásnak címkézett betegek komoly közegészségügyi problémát jelentenek” − mondja Susan S. Xie. 
„Ha provokációs vizsgálatokkal igazoljuk, hogy a magas kockázatúnak tartott, penicillin-allergiásként nyilvántartott gyermekek nagy része 
valójában nem allergiás, akkor megalapozottan feltételezhetjük, hogy több más betegnél is megszüntethető a ‚penicillin-allergiás’ címke 
viselése. Ezzel optimálissá tehető az ellátásuk, és csökkenthető a penicillin elkerüléséből adódó költségnövekedés” − tette még hozzá. 
A szerzők a Cincinnati Children’s Hospital Medical Center penicillin-allergia teszt adatbázisában szereplő gyermekek adatait elemezték, 
és vizsgálták az előzetes kockázatbecslés és a penicillin provokációs teszt eredménye közötti összefüggést. Kockázatmentes kategóriába 
sorolták azokat, akiknél több mint egy évvel korábban fordult elő kisebb bőrkiütés (beleértve a csalánkiütést is), legfeljebb enyhe szoma-
tikus tünetekkel, vagy a családjukban előfordult penicillin-allergia; alacsony kockázatú csoportba sorolták azokat, akiknél egy éven belül 
fordult elő kisebb bőrkiütés (beleértve a csalánkiütést is), arcduzzanattal, légzési nehezítettséggel, vagy reakciót adtak minden penicillin és 
cephalosporin származékra; magas kockázatú csoportba sorolták azokat, akiknél szérumbetegségszerű reakció, anaphylaxiás reakció vagy 
súlyos bőrreakció lépett fel, vagy korábban pozitív reakciót adtak bőrteszt vagy gyógyszer provokációs vizsgálat során. Több mint 1500 
beteg előzetes kockázatbecslését elemezték. Ezek 66%-át sorolták a kockázatmentes, 27%-át az alacsony kockázatú és 7%-át a magas 
kockázatú csoportba. Az összes beteg 57%-ánál történt gyógyszerprovokáció, és a vizsgált betegek 95%-a nem volt allergiás penicillinre. 
Az adatok szerint a magas kockázatú betegek kevesebb mint 1/3-ánál végeztek gyógyszerprovokációt, miközben a kockázatmentes és 
alacsony kockázatú betegek több mint felénél. A penicillin-tolerancia aránya minden kockázati csoportban 90% feletti volt, beleértve 
a magas kockázatú betegek 94%-át is (30 beteget a 32-ből), akiknél gyógyszerprovokáció történt. A magas kockázatú csoportba sorolt, 
nem penicillin-allergiás gyermekek közül 22-nél korábban szérumbetegségszerű reakciót, háromnál anaphylaxiát írtak le, négynek a ko-
rábbi bőrtesztje pozitív volt (ami az ismétléskor negatív eredményt adott), egynek pedig korábbi pozitív gyógyszerprovokációs vizsgálati 
eredménye volt. A magas kockázatú csoportba sorolt betegek közül mindössze kettőnél adott pozitív eredményt a penicillinnel végzett 
gyógyszerprovokáció, mindkét esetben késői reakció formájában fellépő csalánkiütés jelentkezett. Ezek az eredmények azt támasztják alá, 
hogy a magas kockázatúnak tartott, penicillin-allergiásnak címkézett gyermekbetegeknél is érdemes újragondolni a diagnózist, és leszedni 
róluk a penicillin-allergia címkéjét még akkor is, ha az anamnézisükben súlyos klinikai tünetek vagy pozitív vizsgálati leletek szerepelnek. 

Xie S, Wendling t, Earl P, et al. Outcomes of Penicillin Allergy testing in Children with High-Risk Reaction Histories. J Allergy Clin Immunol 2022; 
149(2) (Supplement): AB62. 

Dr. Rónai Zoltán



| AMEGA30 2022. ÁPRILIS

kuLtúRORVOStAN

dohányzás korunk egyik legveszé-
lyesebb szenvedélye, mely jelentős 
szerepet játszik a krónikus obstruktív 

tüdőbetegség és a tüdőrák kialakulásában, de 
emellett ajak-, száj- és gégerákot is okozhat. A 
hazánkban sajnos jelentős százalékban előfor-
duló terhesség alatti dohányzás a fő okozója az 
újszülöttek légzőszervi megbetegedéseinek. A 

későbbi életkorban megjelenő asztma mellett 
a laryngitis egyik bizonyított oka. 

De ez nem volt mindig így. A Kolumbusz 
Kristóf előtti időkben a dohánynövény csak az 
amerikai földrészen volt őshonos. Az őslako-
sok isteni eredetűnek tartották, és a dohány-
levél pozitív egészségügyi hatásairól találunk 
leírásokat. A dohányzást ilyen vagy olyan for-
mában ősidők óta gyakorolták. A perui és az 
ecuadori Andokból származó leletek szerint 
a dohányt és különféle hallucinogén drogo-
kat már i. e. 5000-ben is szívtak sámánisztikus 
szertartások során.

Más ókori civilizációk – a babilóniaiak, az indi-
aiak és a kínaiak – a vallási rituálék során tömjént 
égettek, csakúgy, mint az izraeliták és a későbbi 
katolikus és ortodox egyházak. A tömjénégetés 
azonban nem közvetlen belélegzés. Felmerült, 
hogy időnként marihuána vagy esetleg ópium 
is volt a tömjénben. Nem ismert, hogy a tömjén 
mennyi kannabiszgyantát tartalmazhatott, és 
hogy az pszichoaktív típusú kannabiszból vagy 
esetleg ópiumból származott-e. Az ókori asszí-
rok a kannabisz füstjét használták a „végtagok 
mérgének” gyógyítására, amiről azt feltételezik, 
hogy ízületi gyulladást jelent.

A görög történész, Hérodotosz azt írta, 
hogy a szkíták kulturális rituáléik részeként 
„elpárologtatták” a kannabisz magot. Az egyik 
királyuk temetési körmenete után bódét készí-
tettek úgy, hogy a földbe rögzítettek három 
egymás felé hajló pálcát, és köréjük gyapjú-

A DOHÁNYZÁS TÖRTÉNETE
és ábrázolása a művészetekben
Dr. Harmat György  
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

A mexikói Palenque 
templomából szár-
mazó faragványon 

egy maja pap füstölő-
csővet tart a szájában
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filceket feszítettek, amelyeket úgy helyeztek 
el, hogy a lehető legközelebb illeszkedjenek. 
A fülkében egy edényt helyeztek a földre, 
amelyben helyet készítettek vörösen izzó kö-
vekből, majd adtak hozzá némi kendermagot. 
Ez egyszerre füstölni kezd, és olyan gőzt bo-
csát ki, amely felülmúlhatatlan minden Görög-
országban található gőzfürdőnél. 

A történészek szerint az amerikai kontinen-
sen a dohányzás valószínűleg a tömjénégetési 
szertartásokból indult ki, de később már élve-
zetből vagy társadalmi eszközként is alkalmaz-
ták. A maják a klasszikus időkben használták, 
az aztékok pedig beépítették a mitológiájuk-
ba. Cihuacōātl azték istennő a legenda szerint 
gyönyörű nő fehér ruhában, akinek a teste do-
hányból állt. Nevének pontos megfelelője „kí-
gyónő”, ugyanis egyszerre nő (cihua) és kígyó 
(coa) is. 

 Az emberáldozatokat végző papok do-
hánytököket viseltek az istenség szimbóluma-
ként. Bizonyos tzeltali maják még ma is 13 tő 
dohányt áldoznak fel újévkor. A dohányzás és 
a különféle egyéb hallucinogén szerek elszí-
vását a transz eléréséhez és a szellemvilággal 
való érintkezéshez használták. Az Amerikát 
elsőként elért európai felfedezők és hódítók 
jelentései olyan rituálékról szólnak, amelyek 
során a bennszülött papok olyan erős mámor-
ba szívták magukat, hogy nem valószínű, hogy 
a rituálék csak a dohányra korlátozódtak, de 
nincs konkrét bizonyíték arra, hogy pontosan 
mit szívtak. A legvalószínűbb elmélet szerint a 
dohány sokkal erősebb volt, és extrém meny-
nyiségben fogyasztották, vagy más, ismeret-
len pszichoaktív szerekkel keverték.

Észak-Amerikában az őslakosok legelter-
jedtebb dohányzási formája a pipázás volt, 
akár társadalmi, akár vallási célból. Néha pipát 
szívtak a harcoló törzsek képviselői, később 
pedig az európai telepesek a jóakarat jeleként, 
diplomáciai gesztusként vagy a békeszerződés 
megpecsételéseként (innen a téves elnevezés, 
„békepipa”). A Karib-térségben, valamint Kö-
zép- és Dél-Amerikában a dohányzás korai for-
mái közé tartozott a nádszívás. A dohányzást 

már a 9. században ábrázolják metszeteken és különféle ke-
rámiafajtákon, de nem tudni, hogy az csak a felsőbb osztályra 
és a papokra korlátozódott-e. Miután az európaiak megérkez-
tek Amerikába a 15. század végén, a dohányzás szabadidős 
tevékenységként széles körben elterjedt. Az azték nemesek 
bankettjein az étkezés azzal kezdődött, hogy illatos virágokat 
és nád füstölőcsöveket osztottak a vacsoravendégeknek. Az 
egész éjszakán át tartó lakoma végén a megmaradt virágokat, 
füstölőcsöveket és ételt amolyan alamizsnaként adták át a tár-
sasági alkalomra meghívott időseknek és szegényeknek, vagy 
ezzel jutalmazták a szolgákat.

Az azték nőknek  
virágot és füstölő-
csöveket adnak át 
étkezés előtt  
egy banketten  
(Firenzei kódex, 
16. század)

Cihuacōātl  
azték istennő  
a legenda szerint 
gyönyörü nő fehér 
ruhában, akinek  
a teste dohányból 
állt. Nevének pontos 
megfelelője „kígyó-
nő”, ugyanis egyszer-
re nő (cihua) és kígyó 
(coa) is. 
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Amikor Kolumbusz megérkezett a Baha-
mákra, a bennszülöttek szárított dohányleve-
leket adtak neki ajándékba. Ezt a naplójában 
1492. október 15-i keltezéssel dokumentálja, il-
letve a fia, Ferdinánd leírásában is megtalálha-
tó. A beszámoló szerint Kolumbusz egy férfit 
látott egy kenuban a folyón. Volt nála egy kis 
kenyér, körülbelül egy ökölnyi, egy kalába víz, 

egy darab barna föld, amit porrá törtek, majd 
összegyúrtak, és néhány szárított dohánylevél, 
amit bizonyára nagyra értékelnek, mert elcse-
rélték vele San Salvadorban.

Kolumbusz magával hozta Spanyolország-
ba azt a növényt, amin ezek a „szárított leve-
lek” nőttek, és amiről 35 évvel később már azt 
írták, hogy bódító hatású és erős függőséghez 
vezethet. Bartolomé de las Casas spanyol szer-
zetes és történész ezt írta az 1530-as években: 
„Ismertem spanyolokat a Hispaniola-szigeten, 
akik szoktak dohányt szívni, és ezért megfedd-
ték őket, és azt mondták, hogy ez rossz, de azt 
válaszolták, hogy nem volt hatalmukban ab-
bahagyni a szívását.”

Rodrigo de Jerez – Kolumbusz egyik hajójá-
nak a matróza – az első megnevezett dohányos 
Európában. Szokását magával vitte a szülővá-
rosába, de a spanyol inkvizíció bebörtönözte 
a „füst kilégzésének ördögi gyakorlata” miatt.

Spanyolország lett az Amerikából származó 
dohány fő importőre, és Sevillát a spanyol koro-
na a „világ dohányfővárosának” nyilvánították. 
Minden dohánynak, amelyet Európában árul-
tak, Sevillán kellett átmennie. A spanyol do-
hánymonopólium több mint 100 évig tartott. 

A dohány Franciaországban 1556-ban, Por-
tugáliában 1558-ban, Spanyolországban 1559-
ben, Angliában csak 1565-ban került forgalom-
ba. Használata 10 év alatt terjedt el Európában.

A spanyolok, a portugálok, a franciák és az 
angolok a 16. század második felében még 
hasonló módon használták a dohányt, mint az 
amerikai őslakosok: gyógyászati   célokra és fáj-
dalomcsillapítóként. 1592-ben Anthony Chute 
Erzsébet-korabeli költő a Dohány című füze-
tében azzal érvelt, hogy a dohány egészségre 
gyakorolt   jótékony hatásai olyan nagyok, hogy 
az orvosok ezt eltitkolják, hogy üzletileg élet-
ben maradjanak. 

A DOHÁNy MINT GyóGySZER

Az európaiak gyógyszerként alkalmazták a do-
hányt már nem sokkal azután, hogy először 
megérkezett az Újvilágból. A 16. század kö-

Spanyol nemes pipázik (16. század)

Újraélesztő készlet 
a dohányfüst alkalmazásával
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zepe táján több mint tucatnyi könyv említi a 
dohányt gyógyszerként számos betegség ke-
zelésére az ízületi fájdalmaktól az epilepszián 
át a pestisig. Az egyik könyvben leírt jó tanács 
szerint: „minden, ami az embernek belülről, az 
övtől felfelé ártalmas, az eltávolítható e gyógy-
növény mérsékelt használatával”.

1560-ban Jean Nicot francia nagykövet por-
tugáliai kiküldetésén szerzett tudomást a do-
hány gyógyító tulajdonságairól, és néhány do-
hánymagot elküldött Párizsba. Az ő nevéből 
származik a nikotin elnevezés is. 1565-re a nö-
vényt nikotin néven ismerték, ami a mai nem-
zetségnevének az alapja. Amikor Jean Nicot 
visszatért Franciaországba, az újvilági gyógy-
növényt használta Medici Katalin migrénes fej-
fájásának gyógyítására. A franciák lelkesedtek 
a dohányért, l’herbe à tous les maux névvel il-
lették, és minden gonoszság, fájdalom és más 
rossz dolgok elleni növénynek tartották. 

ÚJRAÉLESZTÉS DOHÁNyFÜSTTEL

A dohányfüstnek a végbélbe való befújását 
már Észak-Amerika bennszülött népei is alkal-
mazták a légzés serkentésére. A módszert a 
gyarmatosító Anglia vette át elsőként, utánoz-
va az amerikai őslakókat. Az európai orvosok a 
füstöt végbélszondával befecskendezve alkal-
mazták a módszert számos betegségre. Úgy 
gondolták, hogy a dohányfüst erősíti a szívmű-
ködést, felmelegíti a testet és belülről kiszárítja 
azt. Ezért például alkalmas az újraélesztésre 
eszméletvesztés esetén. A dohányfüstbefújás 
volt az egyik olyan újraélesztési technika, ame-
lyet a Londoni Orvosi Társaság eszméletlen 
személyek újraélesztésére ajánlott.

Az egy pár fújtatóból és egy tubusból álló 
újraélesztő készleteket a londoni Royal Huma-
ne Society biztosította, és a Temze partjának 
különböző pontjain helyezték el. Az újraélesz-
tésre kialakított eszközök egyszerű és díszes 
változata is bekerült a mindennapi orvosi hasz-
nálatba. A díszes 19. századi reszuszcitációs ké-
szülékek szinte iparművészeti remekművek. A 
19. század közepétől ez a gyakorlat hanyatlás-

Újraélesztő készlet a 19. század elejéről 

Újraélesztés dohányfüstbefújással, a Londoni Orvosi Társaság ajánlásával

nak indult, mert kiderült, hogy a dohányfüst fő 
hatóanyaga, a nikotin mérgező.

Az angol nyelv máig megőrizte „füstöt fúj a 
seggébe” (blowing smoke up your ass) kifeje-
zést, ami azt jelenti, hogy valakinek folyamato-
san hízelegnek, és csak azt mondják neki, amit 
hallani szeretne.

Az újraélesztésre használt díszes fújtató és tubus
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A DOHÁNy REKREÁCIóS HASZNÁLATA

Az európaiak gyorsan felfedezték a dohány re-
kreációs felhasználását is. Molière a Don Juan 
című művében kifejti: „(…) nincs még egy 
olyan, mint a dohány. Ez az erényes ember 
szenvedélye, és aki dohány nélkül él, az nem 
méltó az életre. Nemcsak az emberi agyat 
tisztítja meg, hanem a lelket is az erényre ta-
nítja, és megtanulja tőle az ember, hogyan kell 
erényes embernek lenni. Nem vetted észre, 
milyen jól bánik az ember a másikkal miután 
használta? (…) a dohány érzéseket, becsületet 
és erényt kelt mindazokban, akik élnek vele”.

A két fő dohányfaj, a Nicotiana rustica és a 
Nicotiana tabacum érdekességként előfordult 
az angol botanikusok és patikusok kertjeiben, 
de a rekreációs célú füstölés gyakorlatilag is-

meretlen volt egészen a 16. század közepéig. 
Az angol lakosságot Sir John Hawkins ismer-
tette meg a dohányzással, aki hajóskapitány-
ként az 1565-ös utazása során Floridában látta, 
mekkora vagyon halmozódott fel a dohányke-
reskedelem kapcsán.

A leghíresebb angol, aki a dohány beve-
zetésével kapcsolatban áll, Sir Walter Raleigh. 
Az első angolszász telepesek, akiket 1587-ben 
kimentettek a Roanoke-szigeti expedíció so-
rán, felvették a dohányzás szokását. Thomas 
Harriot, a neves angol csillagász, aki részt vett 
az expedícióban, a beszámolójában megjegy-
zi, hogy „mi az ott tartózkodásunk alatt az ő 
[amerikai őslakosok] szokásai szerint szívtuk, 
ahogy visszatérésünk óta is (…), és az, hogy oly 
sokan használják az utóbbi időben, nagy hiva-
tású férfiak és nők, valamint néhány tudós or-
vos is, elegendő tanúbizonyság az előnyeiről”. 
A Roanoke-szigeti expedíció mellett Sir Walter 
Raleigh nevéhez fűződik a pipás dohányzás be-
vezetése az udvari körökben, ahol ezt először 
furcsa, sőt riasztó szokásnak tartották. Amikor 
Sir Walter Raleigh először pipázott, akkor a szol-
gája a füstölgő pipát látva rávetette magát, azt 
gondolva, hogy lángokban áll, és leöntötte 
egy vödör vízzel. 1600-ban Raleigh I. Erzsébet 
királynőt is rávette arra, hogy pipázzon.

John Rolfe és Pocahontas

Sir Walter Raleigh
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A DOHÁNyTERMESZTÉS KEZDETEI

1612-ben az angol gyarmatosító, John Rolfe do-
hánymagokat szerzett Trinidadból (annak elle-
nére, hogy a spanyolok halállal fenyegettek 
mindenkit, aki nem spanyolnak ad el mago-
kat), és elültette Virginiában. Rolfe termése lett 
a világon az első ismert, kizárólag kereskedel-
mi céllal termesztett dohánynövény. A világ 
különböző részeiről származó technikák, mag-
vak és talajok kombinálásával hamarosan egy 
olyan dohányfajtát nemesített, amely semmi 
korábbihoz nem hasonlított, és gyorsan meg-
hódította a piacot Európa-szerte. Rolfe beve-
zette a dohánymárkák fogalmát is azzal, hogy 
virginiai dohányának az Orinoco nevet adta.

Rolfe feleségül vette Pocahontas indián her-
cegnőt, ami miatt nem volt népszerű a telepes-
társai körében, de a helyi kormányzó engedé-
lyezte házasságát a pogány nővel. 

A dohánytermesztés nagyon munkaigényes 
folyamat volt, és a virginiai gyarmatokon hiány-
zott a munkaerő. 1619-ben egy holland keres-
kedelmi hajó horgonyt vetett a Chesapeake-
öbölben húsz elfogott afrikai bennszülöttel. 
Bár van némi vita afelől, hogy ezek voltak-e az 
első afrikai rabszolgák a brit gyarmatokon, az 
tény, hogy akaratuk ellenére munkásnak adták 
el őket a dohányültetvényekre. Végül a dohány-
termesztés elvezetett a rabszolgasághoz az Új-
világban. Először befogott más szolgákkal, kez-
detben többnyire írekkel, angolokkal, skótokkal 
és németekkel, majd hatalmas számban özön-
löttek az afrikai rabszolgák, hogy kielégítsék a 
munkaerőszükségletet, és fokozatosan áttértek 
a legális, élethosszig tartó rabszolgaságra.

A 17. század végére a virginiai Jamestown-
ban évente 25 millió font dohányt termeltek 
eladásra Európa számára. A dohány Maryland-
től Georgiáig az amerikai gyarmatok első szá-
mú exportcikke lett. Még George Washington 
és Thomas Jefferson is dohánytermelők voltak. 
Anglia, jól tudva, hogy gyarmataik ellenőrzik 
a dohányipart, elkezdte leszorítani az árakat, 
és megtalálta a módját a termék megadózta-
tásának, hogy még több bevételhez jusson. 
Az amerikai függetlenségi háborút akkoriban 

néha „dohányháborúnak” is nevezték, mert a 
terméknek mindkét országra komoly pénzügyi 
hatása volt. A dohánytermés még a háború fi-
nanszírozását is segítette, mert ötmillió font vir-
giniai dohány volt a fedezete a Benjamin Frank-
lin által Franciaországtól felvett kölcsönnek.

Miközben a dohány élvezete egyre széle-
sebb körben terjedt, kezdték felismerni a ve-
szélyeit is. 1791-ben egy londoni orvos, John Hill 
olyan esetekről írt, amelyekben a tubák hasz-
nálata az orrnyálkahártya rákos elváltozásához 
vezetett. Ennek ellenére a dohányzás tovább 
terjedt, aminek a szivar és a cigaretta feltalálá-
sa újabb lendületet adott.

Az 1820-as évek előtt a dohányt leggyak-
rabban rágták, pipában szívták vagy tubákká 
alakították. Senki sem tudja pontosan, mikor 
és hol találták fel a szivart, de valószínűleg az 
utazáshoz és az exporthoz volt köze. Az ösz-
szesodort dohányleveleket egy zárt csőben 
sokkal könnyebb volt szállítani és eladni, mint 
a szálkás leveleket. 1830-ra Anglia évente 250 
ezer font szivart importált. Az Egyesült Álla-
mokban is elterjedt a szivarozás, és az 1850-es 
évekre ők lettek a szivarok első számú fogyasz-
tói. A kubai szivarok már abban az időben is a 
legjobbaknak számítottak, ezért sok szivar-
gyártó üzletet alapított a floridai Tampában, 
közel a kubai határhoz, és Tampa „Cigar City” 
néven vált ismertté.

Dohányzás a kocsmában (Mattheus van Hellemont, 1650 körül)
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A DOHÁNyZÁST KORLÁTOZó INTÉZKEDÉSEK 

VII. Orbán pápasága 1590. szeptember 15-én 
kezdődött, és alig két héttel később, malária 
miatti halálával ért véget. Bár nem töltött sok 
időt a katolikus egyház fejeként, VII. Orbán 
elég sokáig jelen volt ahhoz, hogy mindenki-
vel megismertesse a dohányzással kapcsola-
tos érzéseit. Az ő nevéhez kapcsolódik a tör-
ténelem legelső olyan ismert törvénye, amely 

megtiltotta a dohányzást a közterületeken: 
bullájában egyházi átokkal fenyegetett min-
denkit, aki templomok mellett vagy azokban 
dohányt fogyasztott akár rágva azt, akár pipá-
ban elszívva vagy orron keresztül felszívva.

I. Jakab, angol király sem rajongott a dohá-
nyért, 1604-ben megírta az A Counterblaste to 
Tobacco című értekezést, melyben ezt írta: „Mi-
lyen becsület vagy politika indíthat bennünket 
arra, hogy utánozzuk a vad, istentelen és rab-
szolga indiánok barbár és vadállat modorát, 
különösen az ilyen aljas és büdös szokást?” I. 
Jakab a passzív dohányzás és a tüdőkárosodás 
lehetséges veszélyeire is figyelmeztetett, de 
egy sokkal egyszerűbb érvet hozott fel a do-
hányfüst ellen: büdös. Később úgy emlegette 
a dohányzást, mint „a szemnek utálatos, az orr-
nak gyűlölködő, az agyra ártalmas, a tüdőre ve-
szélyes szokás, melynek fekete és bűzös füstje 
a Styx borzalmas feneketlen füstjére hasonlít”.

IV. Murád szultán 1623-ban került az Osz-
mán Birodalom élére, amikor egy korrupcióval 
és dekadenciával teli országot örökölt. 1633-ra 
IV. Murád minden dohányt, alkoholt és kávét 
kitiltott a birodalmából, és még VII. Orbán 
pápánál is szigorúbban, halállal büntette a ti-
lalmak megszegését. IV. Murád szultán saját 

Úriemberek dohányoznak kockajáték közben (Dirck Hals, 1627)

VII. Orbán pápa I. Jakab, angol király



37AMEGA |2022. ÁPRILIS

kuLtúRORVOStAN

maga szerzett érvényt a rendeletének, és a 
végrehajtást sem bízta csatlósaira. A feljegyzé-
sek szerint egyszerű ruhában járta Isztambul 
utcáit, és buzogányával kivégzett mindenkit, 
akit dohányzáson kapott. IV. Murád utódja, Ib-
rahim feloldotta a tilalmat.

I. Mihály cár 1634-ben Oroszországban be-
tiltotta a dohány értékesítését. A tilalom meg-
szegőit az első alkalommal megverték, majd 
az orrát vágták le, végül száműzték Szibériába. 
A visszaeső elkövetőket viszont kivégezték. 
Ezek a szigorú büntetések egészen I. (Nagy) 
Péter 1682-es hatalomra kerüléséig tartottak, 
mivel Nagy Péter cár maga is dohányzott.

A francia dohányrajongók 1635-ben ko-
moly dilemma elé kerültek. Dohányozni még 
tudtak, de a dohányt patikusnál kellett meg-
vásárolniuk, és ehhez orvosi javaslatra is szük-
ségük volt. A dohányosok szerencséjére ez a 
korlátozás nem tartott túl sokáig. 1637-ben a 
tubákrajongó XIII. Lajos király hatályon kívül 
helyezte az összes dohányzásellenes törvényt.

A korai amerikai gyarmatosítók hatalmas ha-
szonra tettek szert a dohányt árulva, de ez nem 
jelenti azt, hogy teljes mértékben támogatták a 
használatát. 1632-ben Massachusetts állam ve-
zetői megijedtek a parázsló csikk okozta tűzve-

szélytől, ezért betiltották a szabadtéri dohány-
zást. Connecticut állam követte a példát 1647-
ben, amikor elrendelték, hogy a polgárok na-
ponta csak egyszer dohányozhatnak. De még 
akkor sem lehetett szó társasági eseményről, 
mert a törvény előírta, hogy a dohányosok csak 
egyedül égethetik a dohányt és nem mások tár-
saságában. Az 1680-as években Philadelphia is 
csatlakozott az utcai dohányzás betiltásához. 

IV. Murad, oszmán szultán

XIII. Lajos, francia király

Önarckép cigarettával (Edvard Munch, 1895) 
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1900-ban egy Tennessee állambeli férfi meg-
támadta állama cigarettatilalmát a Legfelsőbb 
Bíróság előtt. Az igazságszolgáltatás azonban 
a  dohányzás miatti – jórészt álhíreken alapuló 
– aggodalmak miatt helybenhagyta a tilalmat, 
és az ítélet indoklásában ezt írták: „sokan van-
nak, akiknek a dohányát ópiummal vagy más 
kábítószerrel keverték össze és arzénoldattal 
telítették”.

A bírósági döntés nem vetett véget az ame-
rikai dohányzásnak. Bár 15 államban nem volt 
legális a cigarettavásárlás, de a szivarbiznisz 
virágzott. 1901-ben minden ötödik amerikai 
férfi közül négy naponta legalább egy szivart 
elszívott, és a dohányboltok évente 6 milliárd 
szivart adtak el. Az alkohol tilalmához hason-
lóan ezek a cigarettatilalmak is fokozatosan 
megszűntek, és miután 1927-ben Kansas is 
hatályon kívül helyezte a korlátozásokat, a ci-
garetta ismét minden államban legálissá vált.

A történelemben egyetlen pozitív dolog 
ismert Hitlerről: őrjöngve utálta a dohányzást. 

A német tudósok az elsők között vizsgálták a 
dohányzás és a tüdőbetegségek közötti ösz-
szefüggéseket, a nácik pedig agresszíven igye-
keztek visszaszorítani a dohányzást. A magas 
dohányadók bevezetése mellett Hitler betil-
totta a dohányzást a német egyetemeken, a 
kormányzati épületekben és a náci pártirodák-
ban. 1942 után az éttermek nem árulhattak 
cigarettát a női vásárlóknak. Amikor a nácik 
elbuktak, a tilalmaik is megszűntek. A náci párt 
1945-ös összeomlása után a cigaretta valójá-
ban nem hivatalos fizetőeszköz lett Németor-
szág háború sújtotta gazdaságában. Az ameri-
kai hadsereg katonái cigarettáért szinte bármit 
megkaptak a megszállt ország területén. 

FORRÁS

1. Ian Gatley: Tobacco: A Cultural History of how an 
Exotic Plant Seduced Civilization. Grove Press, 2003
2. https://historyanswers.com/when-did-humans-start-
smoking-tobacco/
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Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi 
tanácsadó szolgálatához e-mailben és 
heti két napon telefonon is lehet for-

dulni nyelvhasználati, helyesírási kérdésekben. 
Rovatunkban az orvosi nyelvhez, helyesíráshoz 
kapcsolódó kérdésekből és az azokra adott vá-
laszokból adunk közre néhányat.

Kérdés: Levélírónk a gyógyászati + segédesz-
köz + szaküzlet összetétel szabályok szerinti írás-
módja felől érdeklődött. Kollégái a gyógyászati 
segédeszköz-szaküzlet írásmódot javasolták, de 
a levélíró szerint a gyógyászatisegédeszköz-
szaküzlet forma felel meg a helyesírási szabá-
lyoknak.

Válasz: A kérdéses összetétel olyan szaküz-
letre utal, amely gyógyászati segédeszközök 
eladásával foglalkozik. Vagyis arról van szó, 
hogy az eredetileg különírt gyógyászati se-
gédeszköz szerkezet egészéhez új utótagot 
kapcsolunk. Ilyenkor az AkH.12 141. b) pontja 
alapján az eredetileg különírt szerkezetet al-
kalmilag egybeírjuk, és az utótagot kötőjellel 

A NYELVI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
POSTALÁDÁJÁBÓL
(12. rész)
Dr. Ludányi Zsófia 
Nyelvtudományi Kutatóközpont
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

A kapcsoljuk hozzá. Vagyis a levélíró által java-
solt gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet a helyes-
írási szabályoknak megfelelő, a kívánt jelentést 
pontosan tükröztető írásmód. A gyógyászati 
segédeszköz-szaküzlet írásmód azt sugallja, 
hogy a segédeszköz-szaküzlet minőségjelzője a 
gyógyászati, de nyilván nem erről van szó. Az is 
igaz azonban, hogy a gyakorlatban többnyire 
nem szokott értelmezési nehézségeket okozni 
az efféle írásmód, mivel az elme „helyre teszi” 
ilyenkor a szóhatárokat. Vannak olyan esetek, 
amikor akár el is lehet tekinteni a 141. b) pont al-
kalmazásától. Léteznek ugyanis olyan különírt 
szerkezetek is, amelyek, ha egy összetételi utó-
tag járul hozzájuk, az említett szabály alkalma-
zása nélkül is majdnem ugyanazt az értelmes 
szerkezetet eredményezik. Például az érettsé-
gikövetelmény-rendszer [a 141. b) pontot köve-
tő írásmód] és az érettségi követelményrend-
szer közti jelentéskülönbség alig érzékelhető, 
így mindkét írásmód elfogadható (Laczkó–
Mártonfi 2004: 132). A gyógyászatisegédeszköz-
szaküzlet esete azonban nem tartozik ezek közé, 
így itt csak ezt az írásmódot javasoljuk.
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Kérdés: Hasonló típusú helyesírási kérdés-
ben kérte a közönségszolgálat segítségét az 
a levélíró, aki a munkahelyi levegő szennye-
zettségének mérésével foglalkozó cég mun-
katársaként azt szerette volna tudni, hogy a 
kérdéses tevékenységre hogyan utaljanak, ha 
nem birtokos szerkezetként, hanem egyetlen 
szóként szeretnék leírni. Arról kérték a nyel-
vi tanácsadó szolgálat állásfoglalását, hogy a 
munkahelyi levegőszennyezettség-mérés vagy 
a munkahelyilevegőszennyezettség-mérés írás-
mód-e a megfelelő, hozzátéve, hogy a kétféle 
írásmód más-más jelentésre utal.

Válasz: Megerősítettük a kérdező gondolat-
menetét, mindkét írásmód lehetséges. A mun-
kahelyi levegőszennyezettség-mérés írásmód 
arra utal, hogy a levegőszennyezettség-mérés 
szó jelzője a munkahelyi, melynek jelentése pl. 
’munkahelyen történő, munkahellyel kapcso-
latos’. Míg a munkahelyilevegőszennyezettség-
mérés többszörös birtokos jelzős összetétel azt 
jelenti, hogy ’a munkahelyi levegő szennye-
zettségének a mérése’.

A kétféle írásmód között valóban érzékelhe-
tő jelentéskülönbség, ez azonban – legalábbis 
a nem szakemberek számára – meglehetősen 
csekély. A munkahelyilevegőszennyezettség-
mérés igen hosszú, kevéssé „olvasóbarát” írás- 

mód, bár a kívánt jelentést némileg ponto-
sabban tükrözi. De a jelentéskülönbség oly 
csekély, hogy tulajdonképpen elhanyagol-
ható, így praktikus okokból inkább az egy-
szerűbb írásmódot javasoltuk a levélírónak: 
munkahelyi levegőszennyezettség-mérés, hang- 
súlyozva azt, hogy ugyanúgy megfelelő a 
munkahelyilevegőszennyezettség-mérés is, amely 
nehezebben olvasható, de szabályosabb, a kí-
vánt jelentést pontosabban adja vissza. A túl 
hosszú összetétel elkerülhető a szerkezetté ala-
kítással is: a munkahelyi levegő szennyezettsé-
gének mérése.

***

A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi kö-
zönségszolgálata várja – orvosi nyelvi és he-
lyesírási témában is – a megkereséseket a 
tanacs@nytud.hu e-mail-címen, valamint ked-
den és csütörtökön 10-től 14 óráig a 06-30/136-
1464 és 06-30/136-1461 telefonszámokon.

IRODALOM

1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar 
helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Bu-
dapest.
2. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Osiris Ki-
adó. Budapest.
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1.
– Kisfiam, sosem volt hozzád való ez a nő!
– Anyuka, ne menjünk bele a régi dolgokba! Elvettem, 
mert szerettem, két gyönyörű unokát is kaptál tőle. 
Rosszul alakult. Mások is elválnak.
– Karriert se csinált. Beházasodott a családunkba, a 
város legpatinásabb családjába, és semmit sem tud 
felmutatni az orvosi diplomáján kívül.
– Anyuka, a te ötleted volt, hogy dolgozzon laborban, 
hogy ne kelljen éjszakai ügyeletet vállalnia. Hogy 
legyen mindig itthon a gyerekekkel és velem. Pedig 
felvették volna a belgyógyászati klinikára is. Szépen 
nevelte a gyerekeket, tökéletes anya.
– Csak közben elkezdett inni.
– Igen, anyuka, nagy baj van. És köszönöm, hogy éve-
kig segítettél.
– Hamarabb kellett volna elválnod. Ez a kis nő, ez való 
hozzád.
– Nehezen szokja a két kicsit.
– Legyetek inkább magatokban. Nálunk jó helyen 
lesznek a gyerekek.

 2.
– Igazgató úr, hívattál?
– Jelentkezett az osztályodra dolgozni egy új kolléga-
nő. Hat évig volt gyesen, előtte laborban dolgozott. 
Belgyógyász szeretne lenni.
– Jesszusom, egy újrakezdő!

EGY ALKOHOLBETEG DOKTORNŐ ÉLETE 

TIZENKÉT SZILÁNKBAN
Havas Juli

kOLLÉGÁNk tOLLÁBÓL

– Kell az orvos, nem?
– Nagyon kell.
– Akkor örülj neki. Elvált, ideköltözik.
– Miért pont ide, a világ végére?
– Mert a környéken született. Hazajön.
– És állandóan táppénzen lesz a gyerekeivel. Nagy 
segítség, mondhatom.
– A gyerekek az apjuknál maradtak.
– Mért, mi a baj vele?
– Állítólag alkoholproblémái voltak. Érdeklődtem. Hó-
napok óta tiszta.
– Felvetetsz velem egy alkoholista nőt. Igazgató úr, 
nem értek vele egyet!
– Kell az orvos?
– Kell.
– Akkor felvesszük három hónap próbaidőre. Utána te 
eldöntöd, megtartod-e.

3.
– Mindenütt kell takarítani, de a papírokhoz nem 
szabad hozzányúlni! Azokhoz sem, amik a díványon 
vannak szétszórva, és azokhoz sem, amik a földön 
vannak. A kórlapokhoz főleg nem. Megértetted?
– Meg.
– Van itt még valami… khm… mielőtt ide bejössz, a 
kórtermekből összeszeded az újságokat, és idehozod. 
Látod ezt a kisszekrényt?
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– Jézusmária!
– Nem óbégatsz és nem fecsegsz. Az üres üvegeket 
egyenkét becsomagolod és csörömpölés nélkül vi-
szed ki, rendben?
– Gondoltam, hogy valami baj van ezzel a dokinővel. 
Hallottam is ezt-azt.
– Te nem gondolsz semmit! Neked nem dokinő, ha-
nem főorvos asszony. Ha egyetlen szót is pletykálsz, 
repülsz!
– Mindenki tudja, hogy alkesz.
– Az lehet. De a te szádból semmit nem hallhatnak.
– Miért védi mindenki?
– Nem tudsz te semmit! De majd meglátod. 

4.
– Nővérke, mikor kerülünk már sorra?
– A főorvos asszonynak rengeteg betege van. Ne áll-
dogáljanak kérem, van bőven szék, foglaljanak helyet. 
Úgy kényelmesebb. Mindig sokat kell rá várni. Min-
denki őt akarja.
– Bizony, mi az ország másik végéből jöttünk. Ő találta 
meg a sógorom betegségét. Két nap alatt kivizsgáltat-
ta, megoperáltatta. Előtte hónapokig jártunk orvostól 
orvosig. Senki nem tudta, mi a baja, csak a főorvos 
asszony.
– A férjem gyógyíthatatlan. Meg fog halni. Hetente eljö-
vünk. Mert erőt ad nekünk. Talán ez az utolsó alkalom.
– Nem értem a titkát. Cigiszagtól bűzölög, rendetlen a 
ruhája, zsíros a haja.
– Ha nem tetszik magának, nem kell idejárni. Keressen 
magának kikent-kifent doktornőt. Vagy félrenyalt hajú 
doktort.
– Jól van na, csak úgy megjegyeztem… Nyilván nincs 
neki férje. Nincs kinek csinos lenni.
– Téved a kedves beteg. A főorvos asszonynak máso-
dik férje van, és gyerekei is vannak.
– Aha. Aki pont most válik el tőle. Nem kellett volna 
annyit dolgozzon. Milyen nő az ilyen? Miért nem törő-
dik a családjával?
– Maga minek jött ide? Kritizálni?
– Csak hangosan gondolkodom. Tudom, hogy jó 
orvos. Azért jöttünk. De az ilyen ne szüljön. Vagy ez, 
vagy az. Nem lehet egy seggel két lovat megülni.
– Milyen gonoszok itt maguk mind! Könyörögnek, 
hogy bejuthassanak hozzá, aztán így kibeszélik. Meg 
sem érdemlik őt.

– Jól van, nem kell támadni. Csak kimondtam, 
amit gondolok. Az ilyeneken nem lehet segíteni. 
Munkaalkoholista. Iszik vagy dolgozik. Vagy mindket-
tő.
– Szegény.
– Ki szegény?
– Nem is tudom. A családja. Vagy talán ő. Mindenki, 
aki látja.

5.
– Halló, a főorvos asszonnyal beszélek?
– Igen, én vagyok.
– Bocsánat a zavarásért, tudom, hogy vasárnap van 
és ebédidő, de muszáj volt hívjam a főorvos asszonyt. 
Csak maga tud segíteni. A férjemet, tudja, a Józsit a 
mentő most vitte be a kórházba. Magához járunk tíz 
éve. Megismer, ugye? Szóval a férjemnek nagyon fáj a 
hasa. Esetleg bemenne megnézni, mi van vele? Nem 
most rögtön – ebéd után esetleg?
– Nem ígérem, hogy bemegyek, de telefonon érdek-
lődöm utána. Jó lesz így? Addig se tessék aggodal-
maskodni, jó kezekben van, a kollégák mindent meg-
tesznek a férjéért.
– Jajj, annyira félünk. De máris megnyugodtam. 
Hallja a tányércsörömpölést.
– Jó étvágyat, főorvos asszony!
– Köszönjük, megvan. Viszontlátásra.
– Még valami: maga hív, vagy én hívjam?
– Visszahívom önöket.
– Nem leszünk hálátlanok, meglátja.

6.
– Megint nem jött dolgozni.
– Negyedszerre ebben az évben.
– És még csak szeptember van.
– Biztos stresszelte az iskolakezdés.
– Mindig van ok az ivásra.
– Igazolatlant kap?
– Dehogy! Kiírtam a szabadságát. Úgyse veszi ki soha. 
Még van ötven napja.
– Annyira rühellem, hogy állandóan ezt csinálja.
– Azért annyira nem gyakran.
– Védjed csak! De akkor ma te maradsz itt ügyelni he-
lyette.
– Basszus.
– Na ugye?
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7.
– Irányítás, itt a tizenkettes kocsi. Megtaláltuk. Nincs jó 
állapotban.
– A szokásos?
– Igen, a szokásos. Légutak átjárhatók, légzése felüle-
tes, vérnyomás alacsony, pulzus nehezen tapintható. 
Nincs tudatánál, fájdalomingerre reagál, pupillája 
középtág. Tömény alkoholszaga van. Maga alá piszkí-
tott. A vezetőülés csupa pisi.
– Mint mindig.
– Mondtam, hogy a szokásos. Szegény főorvos asz-
szony, büdös, mint állat. Bevisszük.
– Pszichiátriára kellene.
– Minek? A múltkor is hazament, amint kijózanodott. 
Másnap reggel már dolgozott.
– Jobb volt régen minden. Legalább lehetett 
kényszergyógykezelni.
– Régen minden jobb volt.
– Ne gúnyolódj. Akkor vigyétek a belgyógyászatra!
– Máris indulunk. Most jut eszembe, holnapután idő-
pontunk van hozzá. A feleségemet kezeli.
– Addig rendbe jön.
– Tudom, ismerem. De azért sajnálom.
– Mindenki sajnálja. Szóltál a lányának?
– Szóltam.

8.
– Mi legyen anyukával?
– Csinálj, amit akarsz, hugi, nem akarok tudni róla!
– Van ez a magánszanatórium. Azt mondta, bevonul a 
szabadsága alatt.
– Fizetem. Mennyi?
– Még nem tudom.
– Mikor megy szabadságra?
– Egy hónap múlva.
– És addig?
– Addig dolgozik. Nincs kire hagyni a betegeket.
– Nincs másik orvos abban a porfészekben?
– Alig vannak.
– Szerinted bevonul?
– Megígérte.
– Megígérte… egész életében csak ígérgetett.
(Elakad a hangja. Sír.)
– Hogy tudsz még hinni neki?
– Hátha most másképp lesz. Beszélnél vele? Annyira 
szeretné tudni, mi van az unokáival.
– Nem megy – még mindig sír.

– Csak egy szóra hívd fel.
– Annyira hiányzik anyuka. De nem megy. Mennyit 
utaljak?

9.
– Főorvosnő, valami baj van?
– Fáj a gyomrom, biztos marja a sav. Refluxom van.
– Főorvosnő, nagyon rosszul tetszik kinézni.
– Elszívok egy cigit és mindjárt jobb lesz.
(Erősen köhög.)
– Legalább egy EKG-t húzzunk le magáról.
– Majd, ha elfogytak a betegek.

 10.
– Saját felelősségemre hazamegyek.
– Kolleganő, az infarktus nem játék.
– Itt voltam, sztentet kaptam, köszönöm, jól vagyok. 
Nincs már dolog velem, maguk is tudják.
– Pihenni kell. Rehabilitáció kell.
– Tudom. De várnak a betegeim. Tele van írva az egész 
hónapom. És főleg rá kell gyújtanom.

11.
– Felterjeszted kitüntetésre? Megbolondultál? Egy 
alkoholistát?
– Van nála jobb orvosunk?
– Ez baromság! Nem írom alá!
– Kérlek, igazgató úr, írd alá! Legalább ezt adjuk meg 
neki. Ha már segíteni nem tudtunk.
– Mindent megtettünk. Nem adtunk fegyelmit sosem, 
nem adtunk igazolatlant sosem. Nem rúgtuk ki. Ad-
tunk jutalmat. Kétszer is. Könyörögtünk, hogy kezel-
tesse magát. Talán egyszer, ha elment elvonóra.
Visszavettük a nyugdíj után. Hogy inkább dolgozzon, 
és ne igyon unalmában. Nem találtunk másik orvost 
úgysem. Falaztunk neki. Harminc éve folyamatosan 
falazunk neki. De kitüntetést nem adok. Harminc évig 
rombolta a kórházunk jó hírnevét. Harminc évig csám-
csogtak rajta az emberek.
– És mégis mindenki őt akarja.
– Kibaszott jó orvos, az igaz. Nem tudja annyira kiütni 
magát, hogy egy hét múlva, ha visszajön dolgozni, ne 
ott folytatná, ahol abbahagyta. Micsoda agya lehet, 
ha ennyi év alatt sem tudta elinni az eszét. Tulajdon-
képpen anyámat is ő adta vissza. Többnapos részeg 
hentergésből írt nekem sms-t, hogy milyen labort ve-
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tessek le neki. És igaza volt, baszd meg, igaza 
volt. Amikor felhívtam, hogy megköszönjem, 
nem forgott a nyelve, de azt meg tudta mon-
dani, mi legyen a következő diagnosztikai 
lépés.
– Aláírod a kitüntetést?
– Aláírom. A polgármester felnégyel, meglá-
tod. Neki kell majd átadni.
– Ő kezeli a feleségét.
– Mondtam, hogy aláírom.

12.
– Irányítás, itt a hetes kocsi. Megtaláltuk. Nincs 
jó állapotban.
– A szokásos?
– Igen, a szokásos. Légutak átjárhatók, légzése 
felületes, ritka, vérnyomás nem mérhető, pul-
zust nem érzem, nincs tudatánál, fájdalomin-

gerre sem reagál, pupillája középtág. Tömény 
alkohol, hányadék és minden más szaga van.
– Mint mindig.
– Mondtam, hogy a szokásos. Szegény főor-
vos asszony. Bevisszük. Főorvos asszony, halló, 
bevisszük…
Rázza a vállát.
– Hall engem? Halló…
– Húzzuk ki a földre, csinálj vénát, kettőt! Nyo-
mom. Egy-kettő-három-négy. Hívj segítséget, 
hívd ki az esetkocsit, egy-kettő-három-négy, 
defit hozd ide… főorvos asszony, jöjjön visz-
sza… semmi… irányítás, itt a hetes kocsi, hal-
lotok, bajtársak, küldjetek segítséget…

Másodközlés a szerző engedélyével.  
A novella eredeti megjelenési helye: WMN EGSZSG
https://wmn.hu/wmn-egszsg

„Hogyan lesz egy antiszociális, zűrös kamasz-
lányból nővér, majd orvos? Hogyan éli meg az 
alacsony önbecsülésű főszereplő a hosszú évekig 
tartó szerető-státuszt egy idősebb férfi oldalán?
Havas Juli hiánypótló és provokatív könyvet írt 
ezekről a nehéz kérdésekről. A mellbevágóan 
leleplező, ravaszul intellektuális és sokrétű regény 
egyszerre társadalmi kórkép, remek stílusban 
megírt szerelmi történet és betekintés az orvosi 
kulisszák mögé a Covid idején.”
(Péterfy Gergely)

„Az van, hogy imádom Havas Julit. Ráadásul írt 
egy pimaszul jó könyvet, egy olyan világról,  
amibe mindig is szerettem volna bepillantani.”
(Péterfy-Novák Éva)

Megrendelhető itt:
libri.hu
lira.hu
book24.hu
bookline.hu
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AZ IL-31 SZEREPE AZ ATOPIÁS… (12. oldal)
 1. Mi az IL-31 legjellemzőbb hatása? 
  a. orrfolyás 
  b. hörgőszűkület 
  c. viszketés  
  d. orrdugulás

2. Mi a neve az IL-31RA ellenes ellenanyagnak? 
  a. nemolizumab 
  b. dupilumab 
  c. lebrikizumab  
  d. tralokinumab

3. Melyik interleukin vált ki viszketést? 
  a. IL-5 
  b. IL-17 
  c. IL-31 
  d. IL-33

PNEUMATOKELE VAGY CYSTICUS … (21. oldal) 
4. Mi a CCAM? 
  a. a trachea fejlődési zavara  
   b. congenitális cysticus adenomatoid malformatio  
  c. videóbronchoszkópos képformátum 

5. Mi jellemző a CCAM Stocker-féle III. típusára? 
  a. a lebenyben néhány nagy cysta van 
   b. a lebenyben néhány kis serosus cysta van 
  c. a lebeny helyén sok gennyes cysta van 
  d. a lebeny helyén tumorszerű képlet van

6. Melyik állítás igaz a CCAM-re?  
  a. a bronchiolus terminalis fejlődési zavara 
   b. a gége fejlődési zavara 
  c. a 3. trimeszterben elszenvedett ártalom okozza 
  d. a trachea fejlődési zavara

A DOHÁNYZÁS TÖRTÉNETE (30. oldal)
7.  Mikortól terjedt el a dohányzás Európában?  
  a. Amerika felfedezése után 
   b. az ősmagyarok bejövetelétől kezdve 
  c. miután XIV. Lajos francia király rendelete  
   engedélyezte 
  d. az 1600-as évektől

8.  Hogyan használták a dohányfüstöt Londonban  
 a 19. században?  
  a. közösen szívták a füstöt a pubban 
   b. a test melegítésére használták külsőleg 
  c. újraélesztés céljából a végbélbe fújták 
  d. csak az orron keresztül szívták be a füstöt

9.  Hogyan viszonyult I. Péter cár a dohányzáshoz?  
  a. betiltotta a dohány értékesítését 
   b. a dohányzókat Szibériába száműzte 
  c. maga is dohányzott 
  d. megtiltotta a dohányzást az utcákon

ITT TALÁLKOZTAK AZ AMERIKAI… (26. oldal)
10.  Melyik az epinephrin tűszúrás nélküli bevitelének új módszere?  
  a. végbélkúp 
   b. orrspray 
  c. arckrém 
  d. nyelv alá helyezhető film

11. Mi jellemző azokra, akik jól reagáltak a faecalis microbiota  
 transzplantátum kezelésre?  
  a. a regulatorikus T sejtszám nőtt, a T helper sejtszám csökkent 
  b. a regulatorikus T sejtszám csökkent, a T helper sejtszám nőtt 
  c. a regulatorikus T és a T helper sejtszám egyaránt nőtt 
  d. a regulatorikus T és a T helper sejtszám egyaránt csökkent

ÍGY ÍRUNK MI (39. oldal)
12. Melyik írásmód hibás?  
  a. munkahelyilevegőszennyezettség-mérés 
  b. munkahelyi levegőszennyezettség-mérés 
  c. munkahelyi levegőszennyezettségmérés 
  d. munkahelyi levegő szennyezettség-mérés

13. Melyik írásmód helyes?  
  a. gyógyászati segédeszköz-szaküzlet 
  b. gyógyászatisegédeszköz-szaküzlet 
  c. gyógyászati segédeszközszaküzlet 
  d. gyógyászati segédeszköz szaküzlet

AMEGA
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Az alábbiakban a 2022 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát találja.  
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2022.I./00036 számon 
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2022. május 15-ig küldje el  
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 9000 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 38. oldalon talál. 
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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/gyogyszera-
datbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. ‧ OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád 
keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”,   ;  kion vagy Kíésőiratok hipherlinkre történő kattintás. ‧ Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon 
található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdo; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

Forrás: NEAK, Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA), Gyógyszertörzs 2021. november 3. (hatályos árak) http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/ egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/
Vegleges_PUPHA.html • Az aktuális árak tekintetében kérjük ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.
Nemkívánatos esemény bejelentésével kapcsolatban, kérem keresse Gyógyszerbiztonsági Részlegünket: safety.phhubu@novartis.com, tel.: + 36 1 457 6500 / Mellékhatás-jelento vonal, fax: + 36 1 457 6600 A forgalomba hozatali engedély 
jogosultja: Novartis Hungária Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., tel.: 06-1-457-6500, e-mail: infoph.hungary@novartis.com

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

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