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S

zámtalan kérdéssel indul az ősz,
és ezek egy része az Amega
lapszámait és rendezvényeit is
érinti. Vajon mekkora nyomdaköltség- és
postaköltség-emelkedésig lehet kézben
tartva is olvasható lapot kiadni? Tényleg
a jelenléti konferencia a legjobb módszer a szakmai ismeretek átadására, vagy
hatékonyabbak a visszanézhető előadásokat kínáló online konferencia-portálok?
Vajon lesznek-e résztvevők a jelenléti
konferenciákon a korábban megszokott
számban, ha a részvételi díjak kényszerűen emelkednek és a kollégáknak 700 forintos benzinnel kell a helyszínre autózniuk? Működnek-e majd fűtési idényben a
jól megszokott rendezvényhelyszínek?
Kérdések, melyekre egyelőre nincs
válasz. De a háziporatka-allergia biztosan
ritkább lesz, mert a hűvös lakásokban az
atkák kevésbé szaporodnak… 
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szalmeterol/flutikazon-propionát
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

999 Ft*

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

Térítési díj:

1588 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG
KOMBINÁCIÓ1,2
INNOVATÍV,
DÍJNYERTES
ESZKÖZBEN3,4
Árak*
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

Közgyógyellátásra írható

Bruttó fogyasztói ár

Tb-támogatás összege

ü
ü

7 993 Ft

6 994 Ft

Térítési díj 90%-os támogatással

999 Ft

9 927 Ft

8 339 Ft

1 588 Ft

* A 2022. április 1-jétől érvényes árak alapján
Támogatott indikációk:
Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a.
Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről 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 rendeletben
meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44

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

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

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek;
publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

1.
2.
3.
4.

A dokumentum lezárásának időpontja:
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Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2021. www.ginaasthma.org.
Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2022. www.goldcopd.org
Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: https://www.red-dot.org/project/forspiro-28620 (utolsó megtekintés: 2022.03.24.)
https://www.sandoz.com/news/media-releases/innovative-respiratory-inhaler-airflusalr-forspiror-receives-alufoil-trophy-2015 (utolsó megtekintés: 2022.03.25.)
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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Doktornő színes ceruzákkal
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Kontz Katalin
a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet
Tüdőgondozójának tüdőgyógyász főorvosa
a gyöngyösi kézilabdacsapatban játszottam.
Rendszeresen jártam edzésekre.
Mi volt a legnagyobb sportsikered?
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy 6-7 éve átúsztam a Balatont. Ennek az a története, hogy a
nagymamám féllábú volt, és ő így is nem egyszer
átúszta a Balatont. Kislánykoromban megfogadtam neki, hogy egyszer majd én is megteszem ezt
az ő emlékére.
A sporton kívül mi az, ami éltet?
Ha azt mondom, hogy a munkám, akkor ezt
őszintén mondom.

Amikor felhívtalak és felkértelek erre a beszélgetésre,
akkor Németországban vetted fel a telefont, ahol éppen egy biciklitúrán vettél részt.
Szeretek kerékpározni. Nagyobb túrákat is teljesítek, a Balatont minden évben körbebiciklizzük.
A sportnak ilyen nagy szerepe van az életedben?
Életem folyamán az általános iskolától az egyetemig mindig sportoltam valamit. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor

Akkor beszéljünk a munkádról! Tüdőgyógyász
vagy. Miért választottad a pulmonológiát?
Az egyetemen egy kis szakmát szerettem volna
választani, nevezetesen a szemészetet, de kiderült, hogy a szemem nem lát 3D-ben, tehát a
„kukkolós” vizsgálatokat nem tudnám elvégezni.
A szemészetet egyébként azért szerettem volna
választani, mert az egyik nagyapám vak volt és
megígértem neki, hogy meg fogom gyógyítani.
Mire orvos lettem, addigra meghalt szegény. A
gyermekgyógyászat is foglalkoztatott, de amikor
a klinikára kerültünk gyakorlatra, megszakadt a
szívem a daganatos gyerekekért.
1989-ben végeztem és budapesti állást kerestem.
A meghirdetett három belgyógyászati állás megpályázása reménytelen volt. A tüdőgyógyászat
gyakorlatomon a klinikán Appel Judit volt a gyakorlatvezetőm, aki olyan szuggesztív egyéniség
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volt, hogy megszeretette velem a tüdőgyógyászatot.
Amikor választanom kellett, hogy hova menjek, ha
nem tudok Pesten maradni, akkor a választás nem
okozott gondot. Olyan állást sikerült találnom, ahol
egész évben üdülhettem, így kerültem Mátraházára.
Kik fogadtak és kikkel kezdtél Mátraházán?
Albert Istvánnal, Csicsári Katalinnal és Szabó Mariannnal együtt érkeztem Mátraházára. Albert Pistával ma is
tartjuk a családi-baráti kapcsolatot. Együtt biciklizünk
évről évre. Mátraházán úgy fogadtak a főorvosok,
hogy ők megtanítanak nekünk mindent.
Mennyi időt töltöttél Mátraházán és mit vittél magaddal onnan?
A szanatóriumon kívül volt aktív betegellátás is. 1989től 1997-ig döntően COPD-s és asztmás betegeket
gyógyítottunk, tumorosokkal csak ritkábban találkoztunk. 80 ágyon egy főorvos és két beosztott orvos
dolgozott. A boldog mátraházai évek alatt születtek
meg a gyermekeim.
Végül mégis elkerültél Mátraházáról.
1997-ben meghirdették Gyöngyösön a tüdőgondozói
állást. 33 éves voltam és ezt megpályáztam. Ott dolgoztam majdnem 10 évig, amikor jött a Hospinvest, a
gyöngyösi kórházat lefejezték, és csaknem az összes
osztályvezető főorvost elküldték, így engem is. Ekkor
már volt egy részállásom a hevesi tüdőgondozóban,
így oda kerültem teljes munkaidőben.
Gyöngyösi tüdőgondozói tevékenységedre hogyan gondolsz vissza?
A tüdőgondozó 85 ezer főt látott el. Elvileg kétszemélyes lett volna, egy kolleganő heti két alkalommal segített be. Nagy betegforgalmunk volt, sok asszisztenssel, sok beteget tudtunk ellátni. Azt gondolom, hogy
egy jó szerkezetű gondozást alakítottam ott ki.
Hevesen új életet kezdtél?
Gyöngyössolymoson laktunk, a Mátra lábánál, Gyöngyöstől 8 km-re, onnan sokszor biciklivel jártam dolgozni. Heves már 45 km-re volt a lakhelyemtől, és 35
ezer főt lát el rengeteg kisebbséggel. Új feladat volt
a velük való munka, de sikereket lehetett elérni velük
emberileg is. Elmesélnék egy megható történetet. Jött
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egy 50 év feletti hölgy, aki elmondta, hogy nem tud
írni, olvasni. Kérdeztem tőle, van-e unokája. Kiderült,
hogy az unoka első osztályos. Azt tanácsoltam neki,
hogy mindennap nézze meg, mit tanul az unokája. Év
végén bejött a rendelőbe, kért egy újságot, és felolvasott belőle.
Sok tbc-s beteggel találkoztál Hevesen?
Nem. Mátraházán még gyakrabban kezeltünk
tbc-s beteget, de Hevesen már lényegesen kevesebbel találkoztam. Az első években még gyakran
hozott szirénázó mentő asztmás roham miatt beteget, de amikor eljöttem, akkor már csak elvétve
fordult elő ilyen. Így tulajdonképpen átélhettem
a tüdőgyógyászat átalakulását, ezen belül is különösen a kezeletlen asztmából az inhalációs
kortikoszteroiddal kezelt asztmába való átmenetet.
Appel Judit nevét már említetted, de találkoztál-e
más meghatározó orvos egyéniségekkel a pályád
során?
Az első főnököm, Rott Zsuzsanna ilyen volt. Ő asztmás és COPD-s betegeken sok vizsgálatot végzett, és
tanulmányokat jelentetett meg. Tőle tanultam meg
azt a fajta oknyomozást, ami a diagnózis felállításához
kell. Az anamnézis olyan fokú felvételét, hogy minden
tünetnek ötször menjünk neki, minden oldalról nézzük
meg, alaposan kérdezzük ki a beteget, mert így jön
össze a jó diagnózis. Tőle tanultam meg az alapvető
bronchodilatációs vizsgálatokat − ő ebből írta a dis�szertációját − és az újkori tüdőgyógyászat alapjait is.
Kellene mondanom az egyetemről is valakit, de igazán csak az anatómia gyakorlatvezetőmre emlékszem
vissza, aki nagy odaadással tanította az anatómiát,
mindenre és mindenkire figyelt. A másik a szemészeti
gyakorlatvezetőm volt, aki lelkesített, irányított a szemészet felé, de végül nem lehettem szemész.
Benned is van olyan késztetés, hogy átadd a tudásodat. Mondom ezt azért is, mert több nagyon jó
előadásodat hallottam.
Imádok előadni, szeretek az előadásaimra felkészülni.
Havonta 1-2 előadást tartok. Nem csak a kollégáknak
kell a tudást átadni, hanem a betegek felé is. Úgy kell
megfogalmazni a betegséggel kapcsolatos ismereteket, hogy azt ők is megértsék, 2-3 mondatban a lénye-
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get. Ezt nagyon fontosnak tartom. A hevesi
betegeimnél sokat gyakoroltam ezt. Gyakran
elővettem a színes ceruzáimat és rajzoltam,
színeztem, hogy megtanítsam az egyes
gyógyszerek színe szerint azok használatát.
Meddig dolgoztál Hevesen és miért hagytad ott őket?
13 évet dolgoztam ott, aztán a gondozót átvette az egri kórház. Annak az igazgatójával
elkezdtem levelezni, hogy jó lenne a fizetésemet másként alakítani, akár a teljesítményemnek megfelelően is. Erre nevetséges választ
írtak, és a későbbi leveleimre már nem is reagáltak, még a felmondólevelemre sem érkezett válasz. Egy hónappal később küldtem
egy levelet, hogy akkor holnaptól nem jövök,
amire másfél év (!) múlva kaptam egy levelet,
miszerint úgy tűnik számukra, hogy már nem
vagyok az állományukban.
Hol folytattad a pályádat?
Jelenleg a dunakeszi tüdőgondozóban dolgozom. Azt gondolom, hogy a pályám során
ez a legjobb gondozó. Nagyon jó igazgatás
mellett remek asszisztenciával gyógyíthatunk.
Egyedül vagyok, bár az ellátási terület itt is
nagy, 80 ezer fő.
Mások az itteni betegek?
Az itteni idős betegeknek is hasonlóan rajzolgatom a teendőiket. Egy közelmúltbéli élményemet hadd meséljem el. Egy 28 éves hölgy
asztmával jött. Elmondta, hogy gyermekkori
asztmája van, és bár az elmúlt 5 évben már
újra vannak panaszai, sehol nem akarják elhinni neki, hogy asztmás, és nem kap gyógyszert.
Kivizsgáltuk, majd elmeséltem neki, hogy mi
is az asztma és miért kell folyamatosan gyógyszert szednie. A hölgy elsírta magát, de azt
mondta, hogy ezek az öröm könnyei, hogy
valaki végre komolyan veszi.
Megváltozott a világunk…
Igen. A munkánk során sokszor azt hisszük,
nincs elég időnk, pedig van, csak az a kérdés,
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hogy mire használjuk. Mire használjuk például az asszisztenseink idejét? Gyorsabb lett a
világ. Sokkal jobb eszközökkel tudunk vizsgálni, jobb gyógyszerekkel gyógyítani, és azt
gondoljuk, ez elég, emiatt emberileg kevésbé
figyelünk a betegeinkre. Pedig a beteg csak
akkor működik együtt velünk, ha tudja, mi és
miért történik vele.
Hogyan éled meg az egyszemélyes gondozóban a vezető szerepet?
Régóta így csinálom. Ez nem jelent problémát
számomra. Néha előfordul, hogy felhívok egyegy kollégát, hogy segítséget kérjek.
Hol vannak a szakmai főnökeid?
Dunakeszi Törökbálinthoz tartozik. Heti két
alkalommal dolgozom még a XV. kerületben,
innen szükség esetén a Korányiba küldöm a
betegeket. Van még heti két alkalommal a
gyöngyösi magánrendelésem, ott pedig Mátraháza biztosítja a kórházi hátteret.
Mindez hogyan fér bele öt munkanapba?
Van olyan napom, amikor reggel 8-tól este
8-ig dolgozom, két napon pedig reggel 8-tól
este 6-ig.
Ez válasz arra a kérdésemre is, hogy mit csinálsz a szabadidődben, mert ilyen nincs?!
A covid előtt hetente négyszer jártam edzésre
és hétvégente bicikliztünk.
Említetted, hogy pesti lány vagy.
A Városligetnél laktunk, a MÁV kórházzal
szemben. Amikor az egyetem alatt gyakorlatra mentem, csak átmentem az utcán, felmentem az emeletre és megérkeztem.
Nem okozott törést az életedben, hogy
egy pesti lány vidéken folytatja pályáját.
3-4 évig nem tudtam eldönteni, hogy a „vidéki paraszt” vagy a „városi bunkó” vagyok. Az
emberek nagyjából így viszonyultak hozzám.
Később megszerettek, és a vidéki emberek
már nem tartanak „városi bunkó”-nak.

COPD kezelés1,2

x naponta1,2

lépéses inhalátor1,2

Napi kétszeri alkalmazás a JAVULÓ kora reggeli,
nappali és éjszakai COPD TÜNETEKÉRT 1-4,*

▼

▼

Összetétel: Bretaris®: 322 μg aklidiniumnak megfelelő 375 μg aklidinium-bromid leadott dózisonként. Brimica®: leadott dózisonként 396 μg aklidinium-bromidot (340 μg aklidiniumnak megfelelő) és 11,8 μg formoterol-fumarát-dihidrátot tartalmaz. Terápiás javallat:
A Bretaris® és Brimica® Genuair® fenntartó hörgőtágító kezelésként a krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tünetei enyhítésére javallott. Adagolás és alkalmazás: A javasolt adag belégzése naponta kétszer. Inhalációs alkalmazásra.
A betegeknek meg kell tanítani, hogyan alkalmazzák helyesen a készítményt. Részletes útmutatásért olvassa el a betegtájékoztatót. Ellenjavallatok: a készítmények hatóanyagaival vagy bármely segédanyagukkal szembeni túlérzékenység. Különleges ﬁgyelmeztetések
és alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Nem szabad asthma esetén alkalmazni. Az aklidinium-bromid alkalmazása paradox bronchospasmust okozhat. A klinikai vizsgálatok során paradox bronchospasmust nem ﬁgyeltek meg a Brimica® Genuair® ajánlott
adagban történt alkalmazásánál. Nem javallott akut bronchospasmus kezelésére. A megelőző 6 hónapon belül myocardialis infarctuson átesett, a megelőző 3 hónapon belül instabil anginában, újonnan diagnosztizált arrhythmiában szenvedő, illetve a 470 msec feletti QTc
értékű, vagy a megelőző 12 hónapon belül a „New York Heart Association” szerinti III-as és IV-es funkcionális osztályba tartozó, szívelégtelenség miatt kórházba felvett betegeknél csak óvatosan szabad alkalmazni. Brimica®: hosszú hatású β2-adrenerg-agonistákat
elővigyázatosan kell alkalmazni azoknál a betegeknél, akik kórelőzményében a QTc-intervallum ismert meghosszabodása szerepel, vagy akiket a QTc-intervallumot befolyásoló gyógyszerekkel kezelnek. A Brimica® súlyos szív- és érrendszeri betegségekben,
görcsrohamokkal járó betegségekben, thyreotoxicosisban és phaeocromocytomában szenvedő betegek esetében csak fokozott óvatossággal alkalmazható. Antikolinerg aktivitásuk miatt óvatosan alkalmazandó tüneteket okozó prostata hyperplasiában, vizeletretencióban
vagy szűkzugú glaucomában szenvedő betegeknél. A szájszárazság, melyet antikolinerg kezelés mellett ﬁgyeltek meg, hosszú távon fogszuvasodással járhat. Laktózt tartalmaznak. Gyakori mellékhatások (≥1%-<10%): fejfájás, nasopharingitis, húgyúti fertőzés, sinusitis,
fogtályog, álmatlanság, szorongás, szédülés, tremor, köhögés, hasmenés, hányinger, szájszárazság, myalgia, izomgörcsök, perifériás ödéma, a vér kreatin-foszfokináz érték növekedése. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V). Bővebb
információért, a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért, kérjük, olvassa el az alkalmazási előírások teljes szövegét! A hatályos “alkalmazási előírások” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti
és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapokon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK;
Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán ikonra kattintás, majd az ikonra kattintás. Bretaris® Genuair® 322 μg inhalációs por 60 adagos kiszerelés: Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) ártámogatásban
részesül. Térítési díj: 1011 Ft (közﬁnanszírozás alapjául elfogadott ár: 10110 Ft, az ártámogatás összege 9099 Ft. Brimica® Genuair® 340 μg/12 μg inhalációs por 60 adagos kiszerelés: Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül.
Térítési díj: 1922 Ft (közﬁnanszírozás alapjául elfogadott ár: 15408 Ft, az ártámogatás összege 13486 Ft). Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal:
http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
Referenciák: 1. Brimica® Genuair® 340 μg/12 μg inhalációs por alkalmazási előirat (2021.06.02.), 2. Bretaris® Genuair® 322 μg inhalációs por alkalmazási előirat (2021.05.31.), 3. Beier J, et al. Eﬃcacy and safety of aclidinium bromide
compared with placebo and tiotropium in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6-week, randomized, controlled Phase IIIb study. COPD. 2013;10(4):511-22. 4. Bateman ED, et al.
Aclidinium bromide and formoterol fumarate as a ﬁxed-dose combination in COPD: pooled analysis of symptoms and exacerbations from two sixmonth, multicentre, randomised studies (ACLIFORM and AUGMENT). Respir Res.
2015;16:92.* Vs. placebo és monokomponensű kezelések. Az összesített kora reggeli, nappali és éjszakai COPD tünetek súlyosságának értékelése a 6. és 24. hét után a placebóhoz képest Bretaris® Genuair®2, 3, illetve Brimica®
Genuair®1, 4 kezelés mellett, valamint a monokomponensű kezelésekhez képest a 24. hét után Brimica® Genuair® kezelés esetében.1, 4

▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását.
Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.10.11. Érvényessége: 2023.10.11.
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Brimica® Genuair® ▼340 μg/12 μg inhalációs por
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Mennyire vagy becsvágyó? Soha nem
akartál nagy szakmai karriert csinálni?
Nem akartam soha. Valószínűleg én nem a
tudományért élek, hanem az emberek oktatását, gyógyítását szeretem ma is.
Ma Magyarországon harcolunk, folyamatosan harcban állunk, akcióterveink
vannak. A győzelemhez jó tábornokok kellenek, de ők nem tehetnek sokat, ha nincsenek jól képzett katonák a hadseregben.
Sokan szeretnének tábornokok lenni.
Ha ezt a hasonlatot átveszem, akkor a hadsereg egyes részeinek is vannak irányítói. Én
mindig egy gondozónak voltam a vezetője és
mögöttem is állt egy csapat. Az asszisztenseimet igyekeztem maximálisan kiképezni, így
lehet jól dolgozni. Minőségi munkát úgy lehet
végezni, ha a vezető mögött jól dolgozó munkatársak vannak.
A hivatásunk elnőiesedett. A tüdőgondozókban döntően nők dolgoznak és a vezetők is egyre nagyobb számban szintén
nők. Jól van ez így?
Azt gondolom, hogy egy nőnek úgy kell elvállalni egy vezetői posztot, hogy nem barátnőket kell szereznie, hanem munkatársakat. Kell
a lelkükkel foglalkozni, de a vezetőnek meg
kell őrizni a hétköznapi életét. A tüdőgondozók talán elnőiesedtek, de az osztályvezetők
többsége férfi. Az elnőiesedés nem a nők hibája. Hol vannak a férfiak?
Hogy élted meg és át a járványt?
A koronavírus-járványt a munkahelyemen töltöttem. Telefonos előjegyzéssel fogadtuk a betegeket, és akikről tudtam, hogy esedékes a fél
vagy egyéves kontrolljuk, azokat felhívtam és
érdeklődtem az állapotuk iránt. A panaszosokat időpontra behívtuk. Pszichésen egy kicsit
megsínylettem a járványt, ugyanis elkezdtem
távolságot tartani az emberektől. Ezért is mentünk el egy hosszabb biciklitúrára, ahol aztán
a férjem covidos lett, amit természetesen én is
elkaptam tőle, hisz' egy rendes család osztozik
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mindenen. Három oltás után enyhe influenzás
tünetekkel vészeltem át a fertőzést.
A tüdőgondozói munkát mennyire változtatta meg a pandémia? Visszatérünk a covid
előtti világba vagy valami más jön?
A rendelőm a pandémia alatt is nyitva volt,
és a járvány alatt sem csökkent a betegek
száma, legfeljebb telefonos konzultációkat
tartottunk. A covid után pedig ott folytattuk,
ahol 2020 márciusában abbahagytuk, jönnek
a betegeink. Hallottam, hogy a kollégák arról
panaszkodnak, hogy eltűntek a betegeik.
Visszatérve egy korábbi kérdésedre, nagy
problémának tartom, hogy a gondozót vezető
főorvosok, akik döntően nők, semmiféle vezetői képzést nem kapnak. Úgy kerülnek vezetői
pozícióba, hogy nincs erre képzettségük. A
járványt is sokan úgy csinálták végig, hogy
majd lesz valahogy, majd megmondják, hogy
mi legyen.
Máshol sincs olyan, hogy vezetőt képeznének.
Az orvosok úgy vezetnek, hogy nem képződnek vezetésre. Mesélek egy történetet. Eltörtem a lábam, hat hétig gipszben voltam otthon, de ezt az időszakot is végigdolgoztam.
Az otthoni számítógépemen láttam a gondozóban készült röntgeneket, a légzésfunkciókat
és telefonon beszéltem a betegekkel. Egy
egyszemélyes gondozót nem lehet hónapokra bezárni. A proaktivitást napi szinten kell
alkalmazni.
Szerintem nem a home office betegellátásé a jövő.
Persze, hogy nem. Az olyan ellátás, ahol nincs
orvos-beteg kapcsolat, az nem betegellátás,
de az EESZT és a telemedicina sokat segíthet, csökkentheti a betegforgalmat. Ez azért
fontos számomra is, mert a covid előtt napi
30−35 beteget láttam el.
Pesti lány vagy. A középiskola sok szempontból meghatározó az ember életében.
Így volt ez nálad is?

TÁRS AZ ASZTMÁBAN

10 mg filmtabletta: feln tteknek és serdül korúaknak 15 éves kor felett
5 mg rágótabletta: 6-14 év közötti gyermekek részére
4 mg rágótabletta: 2-5 év közötti gyermekek részére

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAD9UI, Lezárás dátuma: 2022.08.04.

Eonic® 10 mg filmtabletta (28x)
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=31560
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020.11.24.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1409 Ft/1150 Ft/259 Ft

Eonic® 4 mg rágótabletta (28x)
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=31101
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2022.03.28.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1040 Ft/936 Ft/104 Ft

Eonic® 5 mg rágótabletta (28x)
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=31102
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2022.03.28.
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1053 Ft/866 Ft/187 Ft
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Úgy választottam gimnáziumot, hogy
biológiai tagozatra mentem. Nagyon jó oktatást kaptam, az utolsó két évben plusz órákra
is jártam. A középiskolában nem vették el a
kedvem, hogy az orvosira menjek, hanem
fokozták. Az iskolát akkor Kilián Gimnáziumnak hívták, ma Nagy László Gimnáziumnak
a XIII. kerületben. Az osztályból öten lettünk
orvosok: ketten állatorvosok, hárman embereket gyógyítunk. A két állatorvos és én vagyok
itthon, a többiek elmentek külföldre.
Könnyen bejutottál az egyetemre?
Elsőre nem vettek fel, így a Honvédkórházban
dolgoztam néhány hónapot a vérellátó osztályon. Ott megtanultam vénázni, vércsoportot
meghatározni, felmosni és mosogatni. Minden feladatban kipróbálhattam magam.
Számít-e az neked, hogy világot láss?
Ahová el tudok menni, annak nagyon tudok
örülni, és ahová nem tudok eljutni, azt meg
nem sajnálom. A férjem nem tud repülni,
nincs kiegyenlítése a középfüle és a külvilág
közt, emiatt súlyos otitise alakul ki, ezért világkörüli utazás nem jöhet szóba. Az ERS kongresszusra is egyedül szoktam repülni.
Nem ráztak meg a kudarcaid, a felmondás,
az elküldés?
Amikor Gyöngyösön felmondtak nekem, akkor hirtelen megfordult a világ. Meg kellett
tanulnom, hogy bármi megtörténhet velem
rajtam kívülálló okokból is. Már régen érlelődött bennem, hogy természetgyógyászatból
is kellene valamiféle ismereteket szereznem.
Vizsgát tettem természetgyógyászatból, egy
1000 oldalas könyv volt a tananyag.
A mindennapi munkádban szerepet kapott a természetgyógyászat?
Amikor padlón voltam talán igen, de most
már nem… Annyi volt, hogy ha valaki azzal
jött, hogy ő természetgyógyászati tanácsot
szeretne hallani, akkor megpróbáltam terelgetni, természetesen úgy, hogy a meglevő
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gyógyszereit ki ne hagyja. A betegek ezt hitelesnek érezték. Vannak gyógynövények, amik
jól használhatóak köptetőnek vagy köhögéscsillapításra. Rövid ideig foglalkoztam reiki
energiával is, az univerzális energia átadásával
döntően pszichés zavarok esetén, de ezt a
módszert sem használtam soha a klasszikus
gyógyászat helyett.
Napjaink története a tüdővitamin megjelenése, aminek az lett a vége, hogy a forgalmazót súlyosan megbüntették.
Tőlem is kérdezték, hogy kinek jó a tüdővitamin. Erre azt válaszoltam, hogy annak, aki
eladja, és nem tettem hozzá többet.
Megtudhatunk valamit a családodról azon
kívül, hogy a férjed nem tud repülni?
Van két fiam, 28 és 30 évesek. A napokban
fog megszületni a Pesten lakó nagyobbik fiaméknál az első unokám, a kisebbik fiam pedig
Berlinben próbál boldogulni.
A nyugdíjas bakancslistádon mi szerepel?
Ügyetlenül rajzolok és szeretném megtanulni
a jobb agyféltekés festészetet. Ezzel szeretném kiélni a művészeti hajlamaimat, melyek
léteznek, csak még nem jöttek elő. Szeretnék
elvégezni egy lakberendezési tanfolyamot,
szívesen foglalkoznék ilyennel is.
Szeretem a zenét, gyermekkoromban tanultam zongorázni, de nem nagy sikerrel. A családban voltak zenészek. A vak nagyapám operaénekes, apukám pedig operett énekes volt a
háború előtt. Tudod, az én életem nem olyan
érdekes, nincsenek benne nagy tudományos
történetek…
Ez álszerénység. Bizonyára vannak hibáid,
de azt hiszem, te teljes életet élsz és örülök, hogy beszélgethettem veled. Lehet
azt mondani, hogy egy elégedett, boldog,
munkamániás ember volt a beszélgetőpartnerem?
Igen! Abszolút! 
Dr. Osvai László

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

AZ ALLERGIÁS ASZTMA ÉS

A SÚLYOS KORONAVÍRUS-BETEGSÉG
Dr. Rónai Zoltán
MyClinic Magánklinika, Pécs

A

koronavírus-fertőzés elleni új terápiás
módszerek kutatása során különösen fontos, hogy betekintést nyerjünk
abba, hogyan zajlik a fertőzés terjedése és mi a
szerepük a gyulladásos mediátoroknak a vírus
szaporodásában. A SARS-CoV-2 omikron variánsával megfertőződöttek túlnyomó többsége
enyhe megfázáshoz hasonló vagy mérsékelt
influenzaszerű tüneteket tapasztal, sőt, van aki
tünetmentes, de a vírus annyira terjedőképes,
hogy mélyen behatol a tüdőszövetekbe, és
2022-ben már több ezer ember súlyos betegségét és halálát okozta az Egyesült Államokban.
A fokozott váladéktermelődéssel járó obstruktív tüdőbetegségek − például a COPD −
a súlyos Covid-19 magas kockázatával járnak
együtt. Számos tényező növeli a kockázatot, de
a járvány előrehaladtával az epidemiológusok
megállapították, hogy az allergiás − például
penészgomba, pollen és állati eredetű allergének által okozott − asztmában szenvedők kevésbé hajlamosak a súlyos betegségre.
Morrison és munkatársai feltárták a betegség progressziójának biológiai okait, és magyarázatot adtak arra is, hogy az asztmás betegek egy része miért kevésbé fogékony a súlyos Covid-19-re. Rámutattak az interleukin-13

(IL-13) fontosságára a sejtek SARS-CoV-2 elleni
védekezésében, ami segít megérteni azt a rejtélyes jelenséget, hogy az allergiás asztmában
szenvedők sokkal kevésbé hajlamosak a súlyos
szövődményekre, mint az általános lakosság,
annak ellenére, hogy krónikus tüdőbetegségük van. Ugyanakkor ez nem mondható el a
más légúti betegségekben, például a krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedőkről, akiknél nagyon magas a súlyos Covid-19 kockázata.
Kezdettől azt feltételezték, hogy valamilyen biomechanikus oka van az allergiás asztmában szenvedők nagyobb védettségének
a súlyos szövődményekkel szemben. Számos
jelentős sejtelváltozást írtak le, melyek legfőképpen az IL-13 hatásainak következtében jöttek létre. Ez arra enged következtetni, hogy az
IL-13 egyedülálló szerepet játszik a SARS-CoV-2
fertőzés elleni védekezésben bizonyos betegpopulációkban.
asztma-modell szövettenyészetben
A kutatók vírus terjedésének megismerése céljából humán légúti epitheliális sejtkultúrákat
fertőztek meg koronavírussal, és a gazda−vírus
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1. ábra: Vírusbejutási markerek és váladékszekréció a kontroll és a SARS-CoV-2-vel fertőzött humán légúti hámsejttenyészetben. A kontroll és a fertőzött sejttenyészeteket fixálták és előkészítették az mRNS extrakcióhoz. (A) A kontroll és
a fertőzött humán légúti hámsejttenyészetek felülnézeti képei pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) 96 órával az infekció után. A képeket Adobe Photoshop segítségével színezték, hogy azonosítsák az egészséges sejteket (rózsaszín),
a légúti váladékot (zöld) és az extracelluláris mátrixról leváló és elhaló sejteket (kék). (B) RNS in situ hibridizáció (ISH)
a kontroll és a fertőzött humán légúti hámsejteken 48 órával az infekció után ACE2 mRNS (lila) és SARS-CoV-2 mRNS
jelöléssel (ciánkék).

kölcsönhatásokat vizsgálták elektronmikroszkóppal, immunhisztokémiai módszerekkel,
RNS in situ hibridizációval és gén-expressziós
analízisekkel.
A légúti hámsejttenyészetekben az angiotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE2) expressziója
a fertőzés hatására nőtt, és ez szabályozta a
vírus sejttropizmusát és a vírusterhelést. A fertőzött légúti sejtekkel végzett további kísérletekben kimutatták, hogy a légúti váladékot alkotó fő nyálkafehérje, a MUC5AC mennyisége
jelentősen csökkent a sejtekben, valószínűleg
amiatt, mert ezeket a fehérjéket szekretálják
a sejtek azért, hogy megpróbálják elfogni a
behatoló vírusokat (1. ábra). A vírusterhelés
azonban folyamatosan nőtt, mert a MUC5AC
termeléséért felelős sejtek túlterhelődtek az
egyre fokozódó vírusfertőzés miatt.
Az asztmás légutak modellezése céljából a
légúti hámsejteket IL-13-mal kezelték, aminek
hatására csökkentek a vírustiterek, csökkent
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a vírus mRNS mennyisége, mérséklődött a
sejtek leválása, valamint jelentősen csökkent
a fertőzött sejtek száma. Bár a váladék túltermelésnek védő szerepe volt, az IL-13-mal kezelt sejtek a légúti váladék eltűnése ellenére is
fenntartottak bizonyos fokú védelmet.
Elektronmikroszkópos vizsgálatok
Elektronmikroszkópos vizsgálattal a koronavírus fontos jellemzői ismerhetők meg, ideértve
a nagyméretű, gyorsan létrejövő, virionokkal
megrakott vezikulumok keletkezését és a virionokkal teli hámsejtek tömeges leválását.
Megfigyelték a vírus fokozott kiáramlását a
fertőzött csillószőrös hengerhámsejtekből, és
emellett más súlyos sejtkárosodásokat is feltártak, melyek a virionokkal teli csillószőrös
hengerhámsejteknek a nyálkahártya felszínéről való leválásához vezettek. Ez a mechanizmus vezet oda, hogy a SARS-CoV-2 vírusok
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fertőzött

a leváló sejtek átmérője
(µm)

kontroll

a leváló sejtek száma
(sejt/látótér)

kontroll fertőzött

kontroll fertőzött

2. ábra: Tömeges vírus- és sejtleválás a SARS-CoV-2-vel fertőzött humán légúti hámsejttenyészetben. A hámsejteket
foszfátpufferrel inkubálták (kontroll) vagy SARS-CoV-2-vel fertőzték és előkészítették pásztázó elektronmikroszkópos
vizsgálathoz. (A) A kontroll sejttenyészet jellegzetes képei szórványos csillóleválással (i) és laza csillóvégekkel (ii). (B) A
fertőzött sejttenyészet jellegzetes képei 96 órával az infekció után, ballonszerű leváló sejtekkel (i), virionokkal bevont
csillóvégekkel (ii), a csillószálak között létrejövő virioncsoportokkal (iii), és a sejt kiboltosulása a sejtmembránon szétszórt virionokkal (iv.). (C) Kvantitatív analízis: a leváló sejtek átmérője (i) és a leváló sejtek látóterenkénti száma 24 órával
az infekció után (ii); n=18 fertőzött humán légúti hámsejttenyészet hat donortól; ****P < 0,0001.

tömegesen egybecsomagolva, nagy men�nyiségben terjedjenek, és ez növeli annak az
esélyét, hogy a fertőzött sejtek lejussanak a
mélyebb tüdőszövetekbe (2. és 3. ábra).
Az IL-13 hatásai
Az allergiás asztmás betegek, akiknek a tüdejében nagy mennyiségben termelődik IL-13,

kevésbé fogékonyak súlyos Covid-19-re. Génexpressziós analízissel és biokémiai vizsgálatokkal kimutatták, hogy az IL-13 befolyásolja a
vírus bejutását, a replikációját és a sejtről sejtre való átvitelét. A Gene Expression Omnibus
adatbázisok használatával végzett tömeges
RNS-szekvenálási analízisekkel kimutatták,
hogy az IL-13 serkenti azokat a géneket, amelyek a glikoprotein-szintézist, az iontranszpor-
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REFERÁTUM

i.

kapcsolódó

ii.

előemelkedő

iii.

leváló

3. ábra: A transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek a SARS-CoV-2-vel fertőzött csillószőrös hengerhámsejtek
átalakulásának három stádiumát mutatják be: a még szorosan kapcsolódó (i), az előemelkedő (ii) és a leváló (iii) stádiumot. A felső sorban kis nagyítású, az alsó sorban nagy nagyítású képek láthatók a fertőzött sejtekről a különböző
stádiumokban. A szorosan kapcsolódó stádiumban a fertőzött sejtek citoplazmáját vakuólumok foglalják el, a sejtmag
pedig érintetlen marad. Az előemelkedő stádiumban a fertőzött sejtek kifelé terjeszkednek, a vakuólumok virionokkal
telnek meg, a sejtmagok pedig piknózis jeleit mutatják. A leválási stádiumban a csillószőrös hengerhámsejtek teljesen
leválnak az alapjukról, az intracelluláris vakuólumok nagyok és virionokkal tömöttek, a sejtmagokon kariorrhexis jelei
mutatkoznak, a sejtmembrán felbomlott, ami megkönnyíti a tartalom lumenbe jutását. A nagy nagyítású képeken jól
látszanak a vírustüskék a nagy kontrasztú, ~100 nm-es gömb alakú struktúrákon. (*I: fertőzött sejt; *NI: nem fertőzött sejt;
*V: vakuólum; : SARS-CoV-2 virionok; *S: leváló sejt; *§: megszakadt sejtkapcsolatok)

tot és a vírusellenes folyamatokat szabályozzák
(bár ezek nem a tipikus interferon által indukált
gének), és gátolja azokat a géneket, amelyek a
csillóműködést és a riboszomális feldolgozást
szabályozzák.
Kimutatták azt is, hogy az IL-13 csökkentette az ACE2 expressziót, az intracelluláris vírusterhelést és sejtről sejtre történő vírusátvitelt,
miközben növelte a ciliális keratán-szulfát bevonatot (4. ábra). Az IL-13 mérsékelte a SARSCoV-2 által okozott intenzív vírus- és sejtleválást a nyálkahártyáról, ami befolyásolta a vírus
bejutását, replikációját és terjedését.
Az IL-13 koronavírus-fertőzésre kifejtett hatásának vizsgálata előtt három nappal IL-13-mal
előkezelték a sejttenyészeteket, és a kezelést
végig fenntartották a fertőzési időszakban.
A nem kezelt és az IL-13-mal kezelt sejttenyészeteket megfertőzték SARS-CoV-2 vírussal,
majd négy napon keresztül figyelték a vírus
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replikációját és a sejtek leválásos programozott sejthalálát (anoikis).
A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat kimutatta, hogy az IL-13 kezelés megakadályozza a hámkárosodást és a sejtek leválását a nem kezelt tenyészetekhez képest a
fertőzés után 96 órán keresztül (5. A ábra). A
fertőzés után 24, 48, 72 és 96 órával készített,
haematoxilin-eozinnal megfestett szövettani
metszetek egyértelmű különbséget mutattak
a két csoport között, az IL-13-mal kezelt tenyészetekben kifejezett kehelysejt hiperplázia látszott (5 B. ábra).
A nem kezelt csoportban a hámsejtek károsodása idővel egyre nőtt, 48 óra elteltével a
sejtek mérete és formája egyenetlenné vált, 96
óra elteltével pedig kifejezett sejtvesztés (látóterenként ~700 leváló sejt) volt megfigyelhető.
Ezzel szemben az IL-13-mal kezelt csillószőrös
hengerhámsejtek a vizsgálat egész ideje alatt

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

nem kezelt

IL-13

4. ábra: Az IL-13 hatása a vírusok sejtbe jutására és terjedésére. Felül: a nem kezelt és az IL-13-mal kezelt sejttenyészetek immunhisztokémiai összehasonlítása 72 órával a fertőzés után (SARS-CoV-2: zöld; keratán-szulfát [KS]: bíborvörös;
sejtmagok: kék). Alul: A fertőzés után 24 órával készült transzmissziós elektronmikroszkópos képek a fertőzött csillószőrös hengerhámsejtek citoplazmájáról, melyek jól mutatják, hogy a virionok száma és az intracelluláris károsodás
mértéke egyaránt csökkent az IL-13-mal kezelt sejtekben. (*V: vakuólum; : SARS-CoV-2 virionok)

jól megtartották az alakjukat, és 96 óra elteltével a leváló sejtek száma kb. hatod akkora volt
a kezelt csoportban, mint a nem kezelteknél.
Az IL-13 csoportban a jobb állapotú sejtkultúra
korrelált a vírustiterek jelentős csökkenésével
(106 PFU/ml a nem kezelteknél vs. 104 PFU/ml
az IL-13-mal kezelteknél).
Az IL-13 kezelés hatását a SARS-CoV-2 replikációjára hat donor sejtjein vizsgálták, és
mindegyiküknél szignifikánsan csökkent a nukleokapszid mRNS mennyisége a nem kezelt
sejtekhez képest. Érdekes módon az IL-13 minden egyes donor esetében más-más szintű védelmet biztosított, ami arra utal, hogy a beteg
genetikai háttere és/vagy citokin profilja szerepet játszhat a koronavírus-betegség heterogenitásában.

a Váladéktermelődés megváltozása
A kutatók a korábbi epidemiológiai tanulmányokból tudták, hogy az allergiás asztmás betegek – akikről ismert, hogy náluk túltermelődik a MUC5AC fehérje – kevésbé érzékenyek a
súlyos Covid-19-re. Azt is tudták, hogy az IL-13
citokin növeli a MUC5AC szekrécióját a tüdőben, amikor az asztmás betegek allergénnel
találkoznak.
Úgy döntöttek, hogy utánozzák az asztmás légutakban zajló folyamatokat oly módon, hogy emberi légúti hámsejteket IL-13mal kezelnek (6. ábra). Ezután megmérték
a vírustitereket, a vírus-mRNS-t, a fertőzött
sejtek kiürülésének sebességét és a fertőzött
sejtek teljes számát. Mindegyik paraméter jelentősen csökkent. Azt találták, hogy ez még

2022. AUGUSZTUS

AMEGA |

17

REFERÁTUM

24 óra			

48 óra			

72 óra		

96 óra

B

IL-13

nem kezelt

IL-13

nem kezelt

A

5. ábra: Az IL-13-kezelés hatása a vírusreplikációra és a sejtek leválására. Három nappal a fertőzés előtt a humán légúti
hámsejttenyészeteket két csoportra osztották, a nem kezelt és az IL-13-mal kezelt csoportra (IL-13), amelyhez 1 ng/ml IL13-at adtak. A 0. napon a sejteket SARS-CoV-2-vel fertőzték, majd 24, 48, 72 és 96 óra elteltével feldolgozták szövettani
vizsgálat, vírustiter meghatározás és mRNS extrakció céljából. (A) A fertőzött légúti hámsejtek pásztázó elektronmikroszkópos képe a fertőzés után 24, 48, 72 és 96 óra elteltével a nem kezelt és az IL-13-mal kezelt csoportban. Vírusürítést,
sejtduzzanatot és leválást figyeltek meg a fertőzés utáni 24 óra és 48 óra között a nem kezelt csoportban, míg az IL-13
csoportban 96 óráig csak kismértékű epiteliális károsodást észleltek. (B) A haematoxilin-eozinnal festett, fertőzött, kezeletlen és IL-13-mal kezelt hámsejtek jellemző szövettani képei 24, 48, 72 és 96 óra elteltével.

akkor is így történt, amikor a légúti váladékot
eltávolították a tenyészetekből, ami arra utal,
hogy más tényezők is szerepet játszottak az IL13 SARS-CoV-2 elleni védőhatásában.
48 óra			

72 óra		

96 óra

IL-13

nem kezelt

24 óra			

Ezek az eredmények összességében azt
mutatják, hogy az IL-13 jelentősen befolyásolja
a vírus sejtekbe jutását, a sejteken belüli replikációját és a terjedését, így korlátozza a vírus-

6. ábra: Az IL-13 kezelés hatása a fertőzésre és a légúti váladéktermelésre. A nem kezelt és az IL-13-mal kezelt fertőzött
légúti hámsejttenyészetek jellegzetes RNS in situ hibridizációs képei a fertőzés után 24, 48, 72 és 96 órával, SARS-CoV-2
mRNS jelöléssel (ciánkék).
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nak azt a képességét, hogy mélyebbre jusson
a légutakban és súlyos betegséget váltson ki.
Ez a kutatás is alátámasztja, mennyire fontos
a koronavírus-fertőzés mielőbbi kezelése, és
megmutatja, milyen fontosak az ACE2-vel és
az IL-13-mal kapcsolatos specifikus mechanizmusok.
Bár az IL-13 és a hozzá hasonló citokinek
terápiás ágensként nem használhatók, mert
gyulladást váltanak ki, fontos megérteni azokat a természetes molekuláris útvonalakat,
amelyeket a sejtek használnak, hogy megvédjék magukat a kórokozók inváziójával szemben, mivel ezek a vizsgálatok új terápiás célpontokat tárhatnak fel. 

5. Chhiba KD, Patel GB, Vu THT, et al. Prevalence and characterization of asthma in hospitalized and nonhospitalized patients with COVID-19. J Allergy Clin Immunol 2020; 146: 307-314.
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AZ ACE-GÁTLÓK ÁLCÁJÁBAN
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A

következőkben az angioödémás tüneteket mutató, angiotenzin-konvertáló
enzim (ACE) gátló gyógyszert szedő
betegekről lesz szó, elsősorban differenciáldiagnosztikai szempontból. Néhány kóreset
kapcsán bemutatom, milyen kihívásokkal kell
szembenéznie a gyakorló orvosnak az angioödéma diagnosztizálása és kezelése során.
hipertónia gombócérzéssel

A 37 éves hipertóniás férfit nyelési nehezítettség, gombócérzés miatt vették fel belgyógyászati osztályra. Anamnézisében allergiás betegség nem volt, családi anamnézise angioödéma
tekintetében negatív volt. Két éve derült fény
hipertóniájára, amely miatt enalaprilt szedett.
A kórházi tartózkodása alatt gégészeti vizsgálat
is történt, melynek során garat- és gégeödéma
igazolódott. A fül-orr-gégész antihisztamin és
szteroid adását javasolta és további megfigyelést. Az alkalmazott terápiát követően a beteg
jelezte, hogy nem javulnak a tünetei, de megnyugtatták, hogy a gyógyszerek hatásának kialakulásához idő kell. A beteg türelmesen várt
a kórteremben, majd hirtelen légzési nehezítettség lépett fel, kirohant a folyosóra, ahol
összeesett, a légzése és a keringése leállt. Az
intubálás és az újraélesztés sikertelen volt.
A szekció során kiterjedt gégeödémát észlelt a patológus (1. ábra), amely légúti obst-
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rukciót és fulladást okozott. A feltételezett diagnózis az eset
alapján ACE-inhibitor okozta szerzett angioödéma (acquired
angioedema related to angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI-AAE).
Az esetnek számos tanulsága van. Egyrészt az, hogy az
angioödéma megjelenése nem függ össze a gyógyszerszedés időtartamával. A beteg két éve szedte az ACE-inhibitort.
Másrészt, az angiödéma nem reagál a szokásosan alkalmazott antihisztamin-szteroid, illetve szükség esetén a tonogén
kezelésre, és a gégeödéma nagyon gyorsan progrediálhat.
Éppen ezért a gégeödémás beteget gégészeti vagy intenzív
osztályon kell megfigyelni, ahol a szabad légút biztosításának
sebészi feltételei rendelkezésre állnak. Sajnos további vizsgálatok elvégzésére már nem volt lehetőség, így nem tudjuk,
hogy állt-e valamilyen más betegség is a tünetek hátterében.

1. ábra: Kiterjedt gégeödéma, amely légúti obstrukciót, fulladást okozott

KAZUISZTIKA

hipertónia hasi görcsökkel
A 62 éves hipertóniás nőt hasi panaszok, 2-4
hetente ismétlődő görcsös hasi fájdalom, hányás, székelési inger miatt vizsgálták gasztroenterológiai ambulancián. Anamnézisében allergiás betegség nem volt, a családi anamnézis
angioödéma tekintetében negatív volt. Két éve
ismert a hipertóniája, amely miatt enalaprilt
szedett. Kivizsgálása során organikus és funkcionális gasztroenterológiai eltérést, betegséget nem találtak, bár néhány alkalommal a CT
szabad hasűri folyadékot mutatott. Felmerült
pszichés kórkép lehetősége is. Ezt követően néhány alkalommal felkar- és lábfejödéma jelentkezett, amely néhány nap alatt spontán vis�szavonult. Emiatt irányították az angioödéma
központba. Az ACE-inhibitor leállítását követően komplementvizsgálatot végeztünk,
amely szerzett C1-inhibitor hiányt igazolt. A
C4, a C1-inhibitor antigenikus és funkcionális
szintje, valamint a C1q koncentráció csökkent
volt, C1-inhibitor elleni antitestet nem tudtunk
kimutatni. Valószínűleg az ACE-gátló provokálta a szerzett C1-inhibitor hiány tüneteit. Alapbetegség kutatást kezdtünk és non-Hodgkin
lymphomára derült fény.
hipertónia kéz- és lábfejödémával
59 éves férfi visszatérő, szteroidra és antihisztaminra nem reagáló, általában 4-5 nap alatt
visszavonuló kéz- és lábfej-, illetve arcödéma
miatt kereste fel háziorvosát. Anamnézisében
allergiás betegség nem volt, családi anamnézise angioödéma tekintetében negatív volt.
Négy éve diagnosztizálták hipertóniáját, amely
miatt perindoprilt szedett. Felmerült az ACEinhibitor okozta angioödéma lehetősége a
háziorvosban, ezért a perindoprilt amlodipinre
cserélte. Hét hónapig a beteg tünetmentes
volt, majd a kézfején, a nyelvén és a nyakán jelentős ödéma lépett fel, ami miatt mentő szállította kórházba.
Az alkalmazott tonogén-szteroid-antihisztamin kezelés ellenére az angioödémás tünetek progrediáltak és súlyos gégeödéma ala-

kult ki. A fulladásveszély miatt urgens conicotomiát végeztek a kórteremben, majd a beteg
stabilizálását követően tracheotomiára került
sor. A dekanülálást követő harmadik napon
ismét gégeödéma lépett fel, amely az alkalmazott kezelésre ismételten nem reagált, emiatt
a légcsőkanült visszahelyezték és a beteget az
angioödéma központba irányították. Komplementvizsgálatot végeztünk, amely szerzett
C1-inhibitor hiányt igazolt. A C4, a C1-inhibitor
antigenikus és funkcionális szintje, valamint a
C1q koncentráció csökkent volt, és IgA és IgM
típusú C1-inhibitor elleni antitesteket is ki tudtunk mutatni. Feltételeztük, hogy az ACE-inhibitor provokálta a szerzett C1-inhibitor hiány
angioödémás tüneteit. Alapbetegség kutatást
kezdtünk és myeloma multiplexre derült fény.
hipertónia arcödémával
48 éves nő, anamnézisében 29 éves korában
foggyulladást követően kialakuló arcödéma
szerepel, amely spontán visszavonult három
nap alatt. Ezt követően 19 évig angioödéma
tekintetében a beteg tünetmentes volt, de hipertóniája miatt perindopril kezelést kezdtek.
37 hónapos perindopril kezelés után ajaködéma lépett fel, amely szteroid és antihisztamin
adását követően csak nagyon lassan, mintegy
négy nap alatt regrediált. Ekkor a diagnózis ACE-inhibitor okozta angioödéma volt.
A perindoprilt elhagyták és a beteget az
angioödéma központunkba irányították. A
komplement és genetikai vizsgálat öröklődő
C1-inhibitor hiányt igazolt, a C4, a C1-inhibitor
antigenikus és funkcionális szintje csökkent
volt, a C1q koncentráció normál értéket mutatott. C1-inhibitor elleni antitestet nem tudtunk
kimutatni. A diagnózis herediter C1-inhibitor
hiány volt. Családszűréssel további 12 családtagnál igazoltuk a betegséget. Ebben az esetben is az ACE-inhibitor provokálta a herediter
C1-inhibitor hiány angioödémás tüneteit.
A családtagok részletes kikérdezése során
kiderült, hogy közülük öten életük során már
tapasztaltak angioödémás epizódot, amelyet
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2. ábra: Az ACE-gátlók okozta angioödéma kórmechanizmusa (ACE: angiotenzin-konvertáló enzim; ACEI: angiotenzinkonvertáló enzim inhibitor; C1-INH: C1-inhibitor; BKR2: bradykinin 2-es receptor)

minden esetben allergiás eredetűnek tartottak,
bár a kiváltó allergénre sohasem derült fény.
Az ACE-gátlók okozta angioödéma
kórmechanizmusa
Az ACE-gátlók okozta angioödéma a bradykinin mediálta angioödémák csoportjába tartozik. A bradykinin, amely vazoaktív peptid, a
kontakt kinin-kallikrein rendszerben termelődik. A folyamat az endothelsejtek felszínén lévő
XII-es alvadási faktor aktiválódásával kezdődik,
melynek hatására prekallikreinből kallikrein
képződik, majd a kallikrein a nagy molekulasúlyú kininogénből bradykinint hasít ki (2.
ábra). A bradykinin az endothelsejtek felszínén
jelen lévő bradykinin 2-es receptorhoz kötődik és ennek vazodilatáció és fokozott érfalpermeabilitás lesz a következménye, azaz
az intravaszkuláris térből plazma áramlik az
extracelluláris térbe, és létrehozza az ödémát.
A bradykinin lebontását inaktív peptidekké
négy enzim végzi, melyek közül a legjelentősebb az angiotenzin-konvertáló enzim. Az ACE
gátlásának az lesz a következménye, hogy nő a
vér bradykinin szintje és ez angioödéma kialakulásához vezethet. A rendszer aktiválódását a
C1-inhibitor akadályozza meg.
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Az ACE-gátlók okozta angioödéma
epidemiológiája
Az ACE-gátlók széles körben alkalmazott antihipertenzív szerek, ez az ötödik leggyakrabban alkalmazott gyógyszercsoport a világon.
Körülbelül 40 millióan szedik és emelkedő a
tendencia. Az ACE-gátlók kiváltotta angioödéma az esetek körülbelül 1%-ában lép
fel. Egy tanulmány szerint a sürgősségi osztályokon angioödémával jelentkezők 30%ánál ACE-gátló kiváltotta angioödéma áll a
tünetek hátterében. Gyakrabban fordul elő
ilyen angioödéma nőknél, 65 év felett és afroamerikaiakban, dohányosokban, szezonális allergiában szenvedőkben illetve egyéb gyógyszert, például aszpirint vagy sztatint szedők
körében.
Az ACE-gátlók okozta angioödéma
diagnosztikája
Az angioödéma leggyakrabban az arcon, a
nyakon, a nyelven és a felső légúti nyálkahártyán jelentkezik. A gégeödéma az esetek
10%-ában a légúti elzáródás miatt fulladáshoz vezethet, illetve sürgős műtéti beavatkozást, sebészi szabad légút biztosítást tesz
szükségessé. Az angioödéma felléphet to-
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vábbá a végtagokon, a külső genitáliákon,
illetve a törzs területén is.
A gasztrointesztinális traktus nyálkahártyája is érintett lehet. Ennek jellegzetes tünete a
görcsös hasi fájdalom, a hányinger, a hányás
és a hasmenés. Az ödémás hasi roham során
bélfalödéma és szabad hasűri folyadék mutatható ki képalkotó eljárásokkal (hasi ultrahang,
CT vagy MRI). Amennyiben a beteg hasi tünetekkel jelentkezik és az angioödémás epizódja
az ACE-inhibitor szedés következtében alakul
ki, akkor a diagnózis akár évekig is késhet,
mert a mindennapi gyakorlatban a klinikusok
nem gondolnak arra, hogy az ACE-gátlók által
kiváltott ödéma hasi tünetek formájában is
megjelenhet. Így a hasi tüneteket − ahogyan
ezt második bemutatott kóresetben is láthattuk − az orvosok nem hozzák összefüggésbe a
gyógyszerszedéssel.
Az ACE-gátlók által kiváltott angioödéma
bármely életkorban jelentkezhet, de általában
felnőttkorban látjuk, mert az antihipertenzív
kezelés elsősorban felnőttkorra tehető. A gyermekek ritkán szednek vérnyomáscsökkentőt.
Az angioödémás tünetek általában 3-4 nap
alatt spontán is visszavonulhatnak. Az ACEinhibitor szedés kezdete és az angioödéma
kialakulása között több év is eltelhet. A terápia felfüggesztését követően enyhébb angioödémás tünetek még néhány hónapig jelentkezhetnek, ennek pontos oka nem ismert.
Az ACE-inhibitor okozta angioödémát nem
kíséri csalánkiütés, a családi anamnézis angioödéma vonatkozásában negatív, de ritkán pozitív is lehet, ahogyan ezt a negyedik beteg
esetében láthattuk. Az angioödéma nem reagál a konvencionális terápiára. Jelenleg nincs
olyan laboratóriumi teszt, amely specifikus
lenne az ACE-inhibitor okozta angioödémára,
így a diagnózis kizáráson alapul, tehát az
egyéb bradykinin-mediálta angioödémákat
komplement-, illetve genetikai vizsgálattal ki
kell zárni, mivel ezek esetében az ACE-gátlók
kiváltó tényezőként szerepelhetnek.
A legutóbb megjelent nemzetközi urticaria guideline1 azt javasolja, hogy ha az ACE-

gátlót szedő betegnél angioödéma jelentkezik, akkor hagyjuk el a gyógyszert és hat hónapig obszerváljuk a beteget. Amennyiben hat
hónap elteltével sem jelentkezik angioödéma,
akkor kimondhatjuk, hogy az ACE-gátló okozta angioödéma diagnózisát. Az ajánlás csak
abban az esetben javasolja a komplementvizsgálatok elvégzését, ha hat hónap után újból jelentkezik angioödéma.
Az ACE-gátlók okozta angioödéma
hazai diagnosztikája
A hazai klinikai gyakorlat különbözik a nemzetközi ajánlástól. Mi minden ACE-inhibitort
szedő és angioödémát tapasztaló betegnél
− a gyógyszer elhagyásával egyidejűleg − elvégezzük a komplementvizsgálatot. Balla Zsuzsanna PhD-hallgatónk 149, ACE-inhibitort szedő és angioödémás tüneteket mutató beteg
komplementvizsgálatának eredményeit értékelte2. Felmérésünkben a 149-ből öt betegnél
igazolódott C1-inhibitor deficiencia, közülük
három volt szerzett és kettő herediter típusú. A
herediter angioödémás betegek családszűrése
kapcsán további betegeknél igazoltuk a C1-inhibitor hiányt.
Eredményeink alapján javasoltuk a nemzetközi ajánlás módosítását a következőképpen
(3. ábra): angioödémás tünetek jelentkezése
esetén, amennyiben a beteg ACE-inhibitort
szed, a gyógyszer leállításával egyidejűleg el
kell végezni a komplementvizsgálatokat, minimálisan a C4, illetve a C1-inhibitor funkcionális
és antigenikus szintjének mérését. Amennyiben a komplement paraméterek értékei a normál tartományban vannak és a családi anamnézis angioödéma tekintetében negatív, úgy kimondható az ACE-inhibitor okozta angioödéma
diagnózisa. Amennyiben a családi anamnézis
pozitív, akkor a herediter angioödéma normál
C1-inhibitorral járó formájának a lehetősége merül fel és genetikai vizsgálat elvégzése
szükséges az egyes altípusok diagnosztizálásához. Amennyiben a komplementvizsgálat
igazolja a C1-inhibitor hiányt, akkor herediter
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3. ábra: Magyar javaslat a nemzetközi guideline módosítására (ACE: angiotenzin-konvertáló enzim; ACEI: angiotenzinkonvertáló enzim inhibitor; ACEI-AAE: acquired angioedema related to angiotensin-converting enzyme inhibitors;
C1-INH: C1-inhibitor; nC1-INH-HAE: normál C1-inhibitorral járó herediter angioödéma)

formában családszűrést, szerzett C1-inhibitor
hiányban alapbetegség kutatást kell végezni.
Eredményeink igazolták, hogy az általunk alkalmazott diagnosztikus algoritmussal megelőzhető, hogy a C1-inhibitor hiányos betegek
tévesen az ACE-inhibitor indukálta angioödéma csoportba sorolódjanak.
Összefoglalás
Ismeretlen eredetű angioödéma, illetve hasi
panaszok esetén gondolni kell az ACE-inhibitorok lehetséges etiológiai szerepére. A tünetek megjelenési időpontja nem függ össze a
gyógyszerszedés időtartamával. Az ACE-inhibitorok okozta szerzett angioödéma nem
reagál a konvencionális terápiára. Az ACEinhibitorok okozta angioödéma esetében a
gyógyszer elhagyását követően komplementvizsgálat elvégzése szükséges, amellyel fény
derülhet a szerzett és a herediter C1-inhibitor
hiányra. A herediter angioödémás, illetve a
szerzett C1-inhibitor hiányos betegekben az
ACE-inhibitorok angioödémás rohamot provokálhatnak, ezért adásuk ezekben a kórképekben nem javasolt. A szerzett C1-inhibitor
hiány, illetve a herediter angioödéma korai

24

| AMEGA

2022. AUGUSZTUS

diagnosztizálása nagyon fontos, hiszen ez
lehetővé teszi célzott terápiák bevezetését
(láttuk, hogy a konvencionális terápiára ezen
típusú angioödémák nem reagálnak), így például a bradykinin-termelődés gátlására irányuló gyógyszerek vagy a már felszabadult
bradykinin receptoron történő hatásának
gátlására irányuló gyógyszerek alkalmazását.
Szerzett C1-inhibitor hiány esetében a betegség kialakulásához vezető alapbetegség − az
ismertetett esetekben myeloma multiplex,
illetve non-Hodgkin lymphoma − kutatása és
kezelése is lehetővé válik.
Tehát nem minden az, aminek látszik.
Jelenleg 13 különböző etiológiájú angioödémát különítünk el, amelyek külső megjelenése azonos. 
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BESZÁMOLÓ
a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

50. Kongresszusáról
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest

A

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság 2022. május 5-7. között a kecskeméti Sheraton Hotelben
tartotta az 50. kongresszusát több mint 300
regisztrált résztvevővel. A nagy számban bejelentett, kifejezetten magas színvonalú tudományos munkákat csak úgy lehetett a megadott
időtartamon belül ismertetni, hogy közülük
16-ot (háromperces szóbeli ismertetés mellett)
poszteren állítottak ki. A program részletes bemutatására egy néhány oldalas összefoglaló
nem alkalmas, ezért önkényesen arra szorítkozom, hogy leírjam, mi mindenről volt szó.
Talán nem is lehetett volna aktuálisabb témával kezdeni a konferenciát, mint a csaknem
50 ezer magyar ember halálát okozó és az országunkat évekre karanténba záró koronavírus-fertőzéssel.
Krasznai Magda és Kraxner Helga (Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinika) azt javasolták, hogy azok a betegek, akiknek néhány
hét alatt nem szűnik meg spontán a szaglás- és
ízérzés zavaruk (ez nagyjából a betegek fele),
vegyenek részt szaglástréningeken és esetleg
adható számukra hialuronsav készítmény.
Goda Vera és Kriván Gergely (Behring, DélPesti Centrumkórház) arra bátorítottak vala-

mennyiünket, hogy merjük beadni a koronavírus elleni védőoltást a közönséges kevert immunhiányban szenvedő betegeinknek, mert az
általuk ismertetett 30 beteg közül egynél sem
okozott rosszabbodást, sőt a harmadik oltás
után valamennyiük celluláris és humorális védelmet nyert (1-2. oltás AstraZeneca, a 3. Pfizer). Csak mint szomorú érdekességet említem,
hogy Kriván Gergely főorvos csupán online tudott (egyébként nagyon aktívan) részt venni a
vitában, mert épp koronavírus-fertőzése volt…
Horváth Ildikó Fanny és mtsai. (Debreceni
Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) 77
primer Sjögren-szindrómában szenvedő beteget oltottak különböző, koronavírus elleni vakcinákkal. Azt tapasztalták, hogy a tüskefehérje
elleni antitest szint a Pfizer vakcinával oltottak
között lett a legnagyobb arányban magas, de
már két védőoltás után valamennyi betegük
rendelkezett valamilyen szintű védettséggel
és egyikük alapbetegsége sem romlott ettől.
Nagy-Vincze Melinda és mtsai. (Debreceni
Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) 176
idiopathiás inflammatorikus myopathiában (IIM)
szenvedő betegük közül 101 kórtörténetét tudták követni a koronavírus elleni védőoltások
beadás után is. Mindenekelőtt megállapították,
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hogy feltűnően nagy arányban (34,78%) kapták el a betegséget az IIM-ben szenvedő pácienseik (az országos átlag abban az időben 8%
körül volt). Leghatékonyabbnak a Pfizer oltás bizonyult, súlyos betegséget azok szenvedtek el,
akiknél az oltás után nem alakult ki ellenanyag
és különösen súlyos (néha sajnos letális) lefolyásra hajlamosított az anti-Jo1 antitest pozitivitás.
Oroszlán Klára és mtsai. (Jósa András Oktatókórház, Gyermekosztály, Nyíregyháza) arról
számoltak be, hogy a koronavírus-fertőzés
következtében kialakult többszervi gyulladás
kapcsán két fiúbetegüknél (6 és 11 évesek) dermatomyositis alakult ki.
A koronavírus szekció után továbbképző előadások következtek. Tudnunk kell ehhez, hogy régebben sok éven keresztül rendszeresen szervezett az immunológiai és az
allergológiai társaság közös továbbképzéseket
Salgóbányán, majd Mezőkövesden, ez azonban az utóbbi években kényszerű okok miatt
elmaradt.
A most megtartott hét előadás elsősorban
a különböző immunológiai betegségekben
szerepet játszó sejtek és biokémiai folyamatok
szerepével foglalkozott az alapkutatások szintjén. Nem lényegtelen kiemelni, hogy az egyik
itteni szekció elnöke, társaságunk megbecsült
tagja, Erdei Anna professzor lett, akit a közelmúltban választottak meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesének. Nagyon
méltánytalan lenne, ha még csak fel sem sorolnám e szekció köztiszteletben álló előadóit: Berki Tímea, Buzás Krisztina, Józsi Mihály,
Bácsi Attila, Szegedi Andrea, Tarr Tünde, Farkas
Henriette és Kriván Gergely (online kapcsolaton
keresztül).
Az ezt követő szponzorált előadások
is valóságos gyöngyszemek voltak. Ennek
során Fábos Beáta és Gáspár Krisztián a bőr
barrierfunkciójának károsodásáról és annak
gyógyításáról beszéltek, míg Szekeres-Barthó
Júlia és Kiss Emese az anya és a magzat közötti
immunológiai párbeszédről és ennek kapcsán
a társszakmákkal történő együttműködés
szükségességéről tartottak előadást.
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A nap fénypontja az eddig megtett útról
történő megemlékezés volt. Baló Banga Mátyás, Sipka Sándor és Kadocsa Edit elmesélték,
hogy mire emlékeznek a társaság kezdeti lépéseiből, Novák Zoltán elnök pedig megemlékezett azokról az óriásokról, akik sajnos már nem
lehetnek velünk. (Én külön kiemelem közülük
Osváth Pált, a hazai gyermekallergológia egyik
megalapítóját, akinek a gyermekallergológiai
kézikönyvét a mai napig használjuk, és aki életében sajnos nem kapta meg a MAKIT Emlékérmet.) Novák Zoltán ismertette, kik és mikor
kaptak eddig MAKIT Emlékérem elismerést társaságunktól. Büszkék lehetünk erre a névsorra:
2011-ben Szegedi Gyula, Cserháti Endre, Szemere Pál, 2013-ban Hunyadi János, 2016-ban
Loevey András, 2017-ben Erdei Anna, Temesvári
Erzsébet, Polgár Marianne. Ezt követően 2022ig nem volt kitüntetett, majd idén Kadocsa
Edit (fül-orr-gégész), Baló-Banga Mátyás (bőrgyógyász), Endre László (gyermekgyógyász),
Sipka Sándor (immunológus, laborszakorvos)
vehette át az emlékplakettet.
A következő napon, pénteken hangzott el a
legtöbb előadás. A reggelt az általam legjobban
várt gyermekgyógyászati szekcióval kezdtük.
Nagy Adrienne (Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet) és az ország számos
különböző pontján dolgozó munkatársa arról
számoltak be, hogy létrejött egy anaphylaxiával
foglalkozó akciócsoport, melynek egyik fő
feladata a nagyközönség, ezen belül is elsősorban a tanárok és az óvónők anaphylaxiával
kapcsolatos oktatása, és az adrenalin tartalmú
autoinjekció társadalombiztosítás általi elfogadtatása. Nagyon örvendetes, hogy ez utóbbi
esemény a kongresszus alatt megtörtént!
Papp Gábor szigetvári kollégánk, mint minden kongresszuson, most is „nagy dobással”
jelentkezett. Kérdőívek segítségével felmérte
az ország különböző részein található iskolákban és óvodákban az allergiás gyermekek
prevalenciáját. Eszerint a 34 969 óvódáskorú
(3−6 éves) gyermek 2,43%-a, míg a 33 077 iskolás (7−18 éves) 3,12%-a szenved ételallergiában. Ő azonban nem egyszerűen megálla-
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pította, hogy az ételallergia tényleg gyakori
betegség, hanem Szigetváron már meg is valósította a tanárok és óvónők anaphylaxia ellátására való oktatását.
Csáki Csilla és Pászka Dóra (Törökbálint,
Gyermek-allergológiai és Immunológiai Szakrendelés) 2019−2022 között 35 gyermeknél
végeztek olajos maggal per os ételterhelést.
15 lett pozitív, egy esetben a súlyos tünetek
miatt adrenalint is kellett adni. Leggyakoribb
tünetek a hányás, hasfájás, csalánkiütés voltak,
de vérnyomásesés, elalvás is több esetben előfordult. Az elalvásra különösen figyeljünk oda,
mert nem azt jelenti, hogy a gyermek már jól
van, megnyugodhatunk, hanem épp az ellenkezőjét!
Éliás Tünde korábban Svédországban élt,
de most Budapesten dolgozik. „Kint” az iskolai és óvodai közétkeztetésben nincs mogyoró,
földimogyoró és kesudió. Az ottani biztosító
fedezi a komponens alapú diagnózist, hiszen
ezzel jelezni tudják, hogy kinél kell különösen
vigyázni az anaphylaxia kockázata miatt. Nálunk is ingyenessé (de legalább megfizethetővé) kellene tenni az autoinjektorokat, és itthon
is oktatni kell a gyermekközösségben dolgozókat és a szülőket.
Réthy Lajos Attila (Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet) megállapította, hogy
a multiplex molekuláris allergia diagnosztika
segítségével sok esetben meg lehet állapítani
a korábban idipathiásnak (vagyis ismeretlen
eredetűnek) tartott anaphylaxiás reakciókról a
kiváltó allergén molekulát (pl. a profilint).
Ehhez az előadáshoz szervesen kapcsolódott a következő, molekuláris allergia szekció.
Pintér Erzsébet és mtsai. (Synlab) 2019-ben
összesen 16 egyén földimogyoró allergiáját
vizsgálták molekuláris diagnosztikai módszerrel. 11 beteg bizonyult allergiásnak. Felhívják a
figyelmet arra, hogy a közismerten fontos Ara
h2 mellett nagyon is érdemes vizsgálni az Ara
h6 molekulát is, mert előfordulhat, hogy csupán ennek a pozitivitása mutatja ki az allergiát.
E témát folytatva Pászka Dóra és Csáki Csilla
(Törökbálint, Gyermek-allergológiai és Immu-
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nológiai Szakrendelés) azt állapították meg,
hogy a földimogyoróval történő per os terhelés azoknál a gyermekeknél lett pozitív, akiknél
a prick bőrpróba és az Ara h2-re és/vagy Ara
h6-ra specifikus IgE is kóros lett. Ara h2 esetén
a 0,55 KUA/L, Ara h6 esetén a 0,66 KUA/L koncentrációt találták határértéknek.
Ugyanez a munkacsoport (Csáki Csilla és
Pászka Dóra) évekig tartó utánkövetés során azt
találta, hogy a tej- és tojás allergiát a gyermekek nagyobb része 5-6 éves korára „kinövi” (erre
utal, hogy az allergén-specifikus IgE szintjük
már ezt megelőzően csökkenni kezd), viszont
a földimogyoró és kesudió allergia általában
egész életre szól és egyéves kor után kezdődik.
A molekuláris allergén-specifikus IgE szint évenkénti mérése előre tudja jelezni, hogy mikor érdemes ismét elvégezni az egyébként néha nagyon veszélyes per os provokációt.
Fodor Bertalan és mtsai. (Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar) 229 önként jelentkező
felnőtt egyénen végeztek komponens alapú allergia diagnosztikát. Közülük 55 allergia
szempontjából teljesen panaszmentes volt.
Ennek ellenére 55%-uknál találtak valamilyen
szenzitizációra utaló, magas értéket. Leggyakrabban a Ves v1 és Ves v2, valamint az Api m1
mutatott pozitivitást. A poliszenzitizáltság is
gyakori volt.
Balogh Ádám és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika) arról
számoltak be, hogy a molekuláris diagnosztika
sem minden esetben eredményes. Egy 15 éves
leányt megcsípett valami, ezt követően súlyos
reakciója lett. A prick bőrpróba a méh- és darázs kivonattal is negatív lett, ugyanígy az Api
m1, m2, m10 és Ves v1 és v5 allergénspecifikus
IgE is. Az ezt követően elvégzett basophil aktivációs teszt viszont egyértelműen igazolta a
darázsméreg allergiát, így el lehetett kezdeni a
darázsméreggel történő immunkezelést.
Az ezt követő szponzorált előadások során Magyar Donát aerobiológus és Novák Zoltán a levegőben lebegő allergénekről tartott
kifejezetten érdekes előadásokat, majd Kraxner
Helga és Szalai Zsuzsanna az allergiás nátha
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újabb kezelési és digitális követési lehetőségeit ismertette. Végezetül Constantin Tamás és
Horváth Zsuzsanna az autoinflammációs kórképek klinikumáról, azok immunológiai hátteréről és kezelési lehetőségeiről beszélt.
Az ebédszünet utáni első előadássorozat
a HANO szekció volt. Nem nagy rizikó kijelenteni, hogy a Farkas Henriette által kitűnően
szervezett és vezetett HANO munkacsoport a
MAKIT nemzetközileg legelismertebb és legtöbbet publikáló csapata.
Szilágyi Dávid és mtsai. (Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Haematológiai Klinika)
93 HANO-s betege közül 18 lett Covid fertőzött, közülük egy került kórházba emiatt. 8
betegnél alakult ki poszt-Covidos szaglás- és
ízérzés zavar. A fertőzés nem súlyosbította a
HANO-jukat és életminőségromlásról sem számoltak be. A védőoltásokat problémamentesen megkapták.
Kajdácsi Erika és mtsai. (Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Haematológiai Klinika)
azt vizsgálták, hogy miért van több fehérvérsejt a HANO-s egyének vérében, mint a kontrollokéban. Azt találták, hogy a HANO-s betegek fehérvérsejtjeinek az alap aktiváltsága
magasabb, mint a kontrolloké, viszont kisebb
affinitással tapadnak az érfalhoz, mint a kontrollok fehérvérsejtjei.
Horváth Hanga Réka és mtsai. kérdőív segítségével azt állapították meg, hogy 107
HANO-s betegük 51,4%-a véli magát allergiásnak (az országos átlag ennél szerencsére jóval
kevesebb). Véleményük szerint leggyakrabban
valamilyen gyógyszer, pollen, étel vagy állatszőr váltja ki az allergiát, sőt 17%-uknál az allergénnel való érintkezés angioödémás rohamot
is indukál.
Andrási Noémi és mtsai. 2021-ben 14 leány
és 11 fiú (átlagéletkoruk 9,53 év) gyermekbeteget tartottak nyilván HANO diagnózissal.
Közülük 21-et tünetmentesen, családszűrés
alkalmával fedeztek fel. Megfigyelésük szerint
a 13 tünetes gyermek esetében is megfelelő
életminőséget lehet biztosítani a csak roham
esetén adott kezeléssel, folyamatos megelőző

kezelésre gyermekkorban csak nagyon ritkán
van szükség.
Egy ilyen nagyon ritka esetről számoltak be
Visy Beáta és mtsai. Egy családszűrésen felfedezett csecsemőnek már 8 hónapos korában
rohama volt, ami aztán sokszor ismétlődött.
2021 májusában megelőző kezelést kezdeményeztek: 6 hónapig kéthetente, utána 6 hónapig négyhetente kapott lanadilumabot (ez egy
kallikreint gátló monoklonális antitest). Ezt jelenleg is kapja. A kezelést megelőző egy év alatt
19 rohama volt, amióta kapja, azóta egy sem.
A szekció zárásaként Balla Zsuzsanna arról
számolt be, hogy milyen lehetőségei vannak
már napjainkban is és milyen lehetőségei lesznek a jövőben a telemedicinának az angioödémás betegek gondozásában.
Ezt követően ismét szponzorált előadások hangzottak el. Az első csoportban Tamási
Lilla, Medgyasszai Balázs és Bella Zsolt az asztma, az allergiás nátha, valamint az orrpolipózis
új kezelési lehetőségeiről tartottak előadást,
külön kiemelve a biológiai kezelési lehetőségeket (anti-IgE, anti-IL-5). A második részben
az arthritises fájdalom csökkentéséről volt szó.
Vereckei Edit a JAK-gátlók, Balogh Attila az IL17A gátlók szerepét ismertette.
A szponzorált előadások után egy autoimmun betegségekkel foglalkozó szekció következett. Első előadóként Szántó Antónia (Debreceni Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék)
ismertette a Sjögren-szindróma aktuális tudnivalóit, majd Szabó Krisztina és mtsai. (Debreceni Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) a
mikro-RNS-ek primer Sjögren-szindrómában
játszott patogenetikai szerepéről tartottak
előadást. 9 beteg és 11 egészséges kontroll
személy vizsgálata alapján megállapították,
hogy az egyes mikro-RNS-ek a jövőben potenciális biomarkerek és a gyógyszeres kezelés
célpontjai lehetnek.
Majai Gyöngyike Emese és mtsai. (Debreceni
Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) az autoimmun betegségekhez társuló interstitialis
tüdőbetegségek (ILD) kezelési lehetőségeit ismertette. 66 (nagyrészt sclerodermában szen-
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vedő) betegük közül 15-nek volt ILD-je is. Közülük 6 kapott tüdőfibrózist gátló nintedanidot, 5
immunmoduláns hatású mycophenolatot, míg
1-1 másik rituximabot és toclizumabot.
Bohács Anikó és mtsai. (Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika) azt hangsúlyozták,
hogy az interstitialis tüdőbetegek 20-30%-a a
progresszív fibrotizáló csoportba tartozik, és
mivel egyelőre nem tudjuk teljes biztonsággal megállapítani, hogy kik ezek, ezért nagyon
lényeges az interstitialis tüdőbetegségben
szenvedő egyének rendszeres pulmonológiai
nyomonkövetése, légzésfunkciós és radiológiai ellenőrzése.
Czirok Szabina és Dolgos Szilveszter (Szent
Margit Kórház, Budapest) arra hívták fel a figyelmet, hogy nemcsak a közismerten veseérintettséggel járó autoimmun betegségekben (pl. SLE, ANCA vasculitis) érdemes a vesefunkciót rendszeresen ellenőrizni, mert az
egyéb autoimmun betegségekben (pl. Sjögren-szindróma, szisztémás sclerosis, cryoglobulinaemia, IgG4 asszociált betegség) is érintett lehet a vese.
A pénteki napot záró poszterszekció előtti
utolsó programpont a kongresszus egyik fő témáját tárgyaló immunterápiás szekció volt.
Az első előadást (hibátlan magyar nyelven)
a Szlovákiából meghívott Kossár Klára tartotta.
Ő maga több évtizede intenzíven foglalkozik
immunkezeléssel (főként asztmában és allergiás náthában szenvedő gyermekeken) és az
e téren Szlovákiában szerzett kedvező tapasztalatairól számolt be. Nem csupán azt érték el,
hogy az immunkezelésben részesült gyermekek kezelési költsége alacsonyabb lett a korábbinál, de az életminőségük is jelentősen javult
és az allergiás náthában szenvedők nem lettek
később asztmásak.
Mezei Györgyi és mtsai. a készülő hazai irányelv alapján beszéltek a rovarméreg allergia
immunkezeléséről. Ez az egyetlen oki kezelési
lehetőség. Természetesen csak akkor vehető
igénybe, ha (in vitro és/vagy in vivo) vizsgálattal igazolt az allergia. Gyermekeknél generalizált tünetek esetén, felnőtteknél súlyos bőrtü-
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netek esetén is, ha nagy a valószínűsége egy
újabb csípésnek.
Belső Nóra (Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika, Szeged) 10 év alatt 25 beteget részesített méh- vagy darázsméreg elleni immunkezelésben. A kezelés abbahagyására kényszerítő mellékhatás egyszer sem fordult elő és a
kezelés mind a 25 esetben eredményes volt.
Méhméreg esetében az allergénspecifikus IgE
szint csökkent, az IgG4 szint pedig emelkedett,
darázsméreg esetében az allergénspecifikus
IgE szint csökkenés még kifejezettebb volt, viszont az IgG4 szint alig emelkedett.
Nagy Adrienne és Balogh Katalin (Heim Pál
Országos Gyermekgyógyászati Intézet és Budai
Allergiaközpont) az allergiás náthában szenvedő gyermekek és felnőttek immunkezelésének
most készülő irányelveit ismertették. Ebben
részletesen leírják majd az ajánlásokat és azt is,
hogy kiknek nem ajánlott.
Csoma Zsuzsanna és Mezei Györgyi (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati
Klinika) az asztma sublingualis immunkezelése kapcsán elmondták, hogy a nemzetközi
ajánlás szerint ez egyelőre csak a 12 év feletti, háziporatka allergiában szenvedő asztmások számára javasolt abban az esetben, ha az
asztmájuk kontrollált (nem kontrollált, súlyos
esetben nem javasolt). A most készülő szakmai
irányelvben ezt majd részletesen is kifejtik.
Ragó Zsuzsanna (Szegedi Tudományegyetem, Doktori Iskola) előadása nem szorosan
kapcsolódik az immunkezeléshez, de fontos
témát érint. 2020 májusától kezel poszt-Covid
szindrómában szenvedő betegeket. A nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan ő is azt észleli, hogy a betegség szinte bármelyik szervünkben felléphet, és több mint 100 fajta tünetet
okozhat. A fertőzésen átesettek 10−30%-a
szenved tőle, Magyarországon félmillió embert érinthet.
Az ezt követő poszterszekcióban 10 nagyon gondosan elkészített, ábrákkal érthetően illusztrált „faliújság” egyenként 3 percig tartó, vetített és szóbeli bemutatására került sor.
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Sipos Ferenc és Műzes Györgyi (Semmelweis
Egyetem Belgyógyászati és Haematológiai
Klinika) egy ritka myopathiában, anti-TIF1gamma pozitív dermatomyositisben szenvedő
betegüket ismertették.
Kassay Anett (Jósa András Oktatókórház,
Gyermekosztály, Nyíregyháza) és több, különböző egyetemi munkahelyen dolgozó munkatársa egy haematológiai kórkép miatt gondozott
gyermek SLE-like szindrómáját mutatták be.
Béldi Tibor és mtsai. (Debreceni Egyetem,
Klinikai Immunológiai Tanszék) a terápiára
refrakter anaemia egyik ritka okát, az alveolaris
haemorrhagiát mutatták be mikroszkópos
polyangiitisben szenvedő betegükön.
Nagy Géza (Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika, Szeged) cutan polyarteritises eseteit
referálta.
Szabó Katalin és mtsai. (Debreceni Egyetem,
Klinikai Immunológiai Tanszék) súlyos Wegener-granulomatosisban szenvedő betegük Aspergillus fertőzését ismertették.
Mihályi Lilla (Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika, Szeged) saját betegei kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes gyógyszerek
bullosus pemphigoidot idézhetnek elő.
Papp Regina és Zöld Éva (Debreceni Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) megfigyelték, hogy a primer immunhiányos betegség miatt gondozott betegeik között (elsősorban haematologiai jellegű) malignitások is
előfordulnak. Egy ilyen betegüket koronavírus
okozta pneumonia miatt veszítették el.
Nagy Laura és mtsai. (Debreceni Egyetem,
Klinikai Immunológiai Tanszék) granulomatosus polyangitisben szenvedő betegükről számoltak be, akinek a betegsége központi idegrendszeri tünetekkel kezdődött.
Mezei Kincső és mtsai. (Debreceni Egyetem,
Klinikai Immunológiai Tanszék) Sjögren-szindrómában szenvedő betegükön koronavírusfertőzés után haematológiai szövődményt figyeltek meg.
Dobi Diána (Reumatológiai és Immunológiai Klinika, Szeged), valamint a Bőrgyógyászati
és Allergológiai Klinikán dolgozó munkatársai
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a rheumatoid arthritis egy érdekes esetét mutatták be, mely immunellenőrzőpont-gátló kezelés hatására alakult ki.
A jól sikerült poszter szekció után közgyűlést tartottunk, melyet közös vacsora követett.
A szombati napot reggel 9-kor az autoimmun szekcióval kezdtük.
Mindjárt az első előadás egy nem klasszikusan autoimmun betegről szólt. Műzes Györgyi és Sipos Ferenc (Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Haematológiai Klinika) betege
mellkasi fájdalom miatt jelent meg vizsgálatra,
aminek hátterében CT-t követő biopsziával
malignus thymomát találtak, melynek műtéti
eltávolítása után a betegnél súlyos Gram-negatív bakteriális és gombás fertőzés alakult ki.
Immunológiai vizsgálattal B és T sejt deficienciát lehetett igazolni. Mindezek alapján Goodszindrómát (felnőttkori szerzett immunhiány
és thymoma) diagnosztizáltak.
Kinyó Ágnes és mtsai. (Bőr-, Nemikórtani és
Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 2012 és 2022
között 9 beteget kezeltek dermatomyositis
miatt. Mind a kilencükön malignus tumort is
találtak. Érdekes, hogy az izomtüneteiket hónapokkal megelőzték a bőrtüneteik.
Szabó Nóra Anna és mtsai. (Országos Mozgásszervi Intézet, Budapest) 29, évek óta terápiára refrakter, idiopathiás inflammatorikus
myopathiában szenvedő beteget kezeltek rituximabbal (ez egy CD20 ellenes monoklonális ellenanyag, melynek fő hatása a B sejt depléció).
Közülük 17-nél sikerült remissziót elérniük.
Vincze Anett és Griger Zoltán (Debreceni
Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) két,
Takayasu arteritisben szenvedő betegük műtéti kezeléséről számoltak be. Mindkét beteg
dohányos volt. A fiatalabb férfin koszorúér-áthidaló műtétet kellett végrehajtani, melynek
során az arteria coronaria szövettani vizsgálata
igazolta a Takayasu betegséget, a középkorú
hölgyön nagyfokú carotis szűkület miatt stent
beültetést végeztek eredményesen.
Csürke Ildikó (Jósa András Oktatókórház,
Gyermekosztály, Nyíregyháza) és mtsai. (Laboratóriumi Medicina, Debrecen) egy 13 éves,
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amyloidosisban szenvedő fiú genetikai vizsgálata során az MVK génben hyper-IgD szindrómára jellemző mutációt találtak.
Módis László (Magatartástudományi Intézet,
Debrecen) és mtsai. (Debreceni Egyetem, Klinikai Immunológiai Tanszék) 84, primer Sjögrenszindrómában szenvedő beteg vizsgálatát végezték el speciális kérdőívek segítségével. Azt
tapasztalták, hogy a betegek 43%-ának volt kimutatható betegségaktivitása. Megfigyelésük
szerint a társas támasz és a spirituális transzcendencia jelentős mértékben összefügg a betegségaktivitással.
Ezután ismét szponzorált előadások következtek. Gáspár Krisztián az allergén immunterápia jelenlegi és jövőbeli lehetőségeiről tartott előadást, ezt követően Farkas Henriette és
Kriván Gergely (utóbbi számítógépen keresztül) a herediter angioödémában, illetve a primer immundeficienciákban lehetséges primer
profilaxist ismertette.
Ezt követte a bőrgyógyászati szekció.
Az első előadó, Pónyai Györgyi (Semmelweis
Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika) az egyre gyakoribbá váló kannabisz
allergiáról beszélt. Sok országban orvosi céllal
már legálisan használják a kannabiszt, másrészt egyre nagyobb arányban hasznosítják
bioüzemanyagként. Az allergizálódás létrejöhet per os, inhalatív vagy kontakt úton is. Fő
tünetei a rhinitis, a conjunctivitis, az asztmaszerű köhögés, a dermatitis, a pruritus és a
periorbitalis ödéma lehetnek. Keresztreakciót
adhat almával, barackkal, szőlővel, paradicsommal és spenóttal is.
Nagy Gabriella (B.-A.-Z. Megyei Központi
Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Miskolc) egy
igen érdekes és alábecsült betegségről, a zenészeken észlelhető, hangszerek okozta kontakt
dermatitisről tartott összefoglaló előadást. Ez
a betegség elsősorban a vonós és fúvós hangszeren játszókat érinti, akiken a kontaktus helyén krónikus, lichenifikált ekcéma alakul ki.
Soltész Lilla és mtsai. (Bőrgyógyászati Klinika,
Debrecen) az atopiás dermatitisben (AD) szenvedő egyének bőrében vizsgálta az antimikro-

biális peptideket (AMP). Az AMP-k léziós és
nem léziós AD-s bőrben történő kifejeződéséről gén- és fehérjeszinten alátámasztották,
hogy az AMP-k termelődése nem iniciáló tényezője a barrier károsodásnak, hanem az AD
patomechanizmusának későbbi folyamatában
vesznek részt.
Endre László (Vasútegészségügyi Központ,
Budapest) − mintegy a tavalyi előadása folytatásaként, melyben az IL-33 „alarmin” szerepéről volt szó − most az IL-31-ről, az „itchy”
citokinről beszélt. Ezt sokfajta sejt képes előállítani (pl. dendritikus sejtek, eosinophil sejtek,
Th2 lymphocyták stb.) és sokfajta sejten (többek között idegsejteken is) található receptora. Ez okozza a nem korai típusú allergiás reakciókban (pl. atopiás dermatitisben, bullosus
pemphigoidban, sebgyógyulásban stb.) észlelhető viszketést, melyet antihisztaminokkal
nem lehet csillapítani, van viszont már fázis
3-as stádiumban lévő, klinikailag hatékony
monoklonális ellenanyag a receptora ellen.
Gáspár Krisztián (Bőrgyógyászati Klinika,
Debrecen) és mtsai. (Gasztroenterológiai Klinika) 74 hydradenitis suppurativában (HS) szenvedő betegük között 21 (28,4%) gyulladásos
bélbetegségben (CIID) szenvedőt talált. Ezeknek a betegeknek alacsonyabb volt a BMI-jük
és súlyosabb betegek voltak. Megállapították,
hogy a széklet calprotectin teszt jól használható a CIID és HS együttes előfordulásának felismerésére.
Rózsa Petra és mtsai. (Bőrgyógyászati és
Allergológiai Klinika, Szeged) hat, metasztatikus melanoma miatt immunkezelésben részesülő betegnél észleltek súlyos légúti tüneteket.
Ezek hátterében pneumonitist, pulmonális
emboliát és fertőzést találtak. Felhívják a figyelmet, hogy az immunkezelésben részesülő
melanomás betegeket pulmonológiai szempontból is rendszeresen ellenőrizni kell.
A légúti szekció első előadója Bella Zsolt
(Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Szeged) volt. A garatmandula „góc-szerepének” vizsgálata során
azt tapasztalta, hogy annak a 10 betegnek a
mandulájában, akiknél „góctalanítás” miatt tör-
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tént a tonsillectomia, szignifikánsan nagyobb
arányban volt kimutatható Staphylococcus aureus, mint abban a 10 esetben, ahol a gyakori
tonsillitis volt a műtét indoka. Azt tanácsolják,
hogy végezzük el műtét előtt a mandulából
kipréselt detritus mikrobiológiai vizsgálatát,
mert ha abban Staphylococcus aureust találunk,
akkor az a mandula „góc-szerepére” utalhat.
Solymosi Dóra és Pónyai Györgyi (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 71, 18 évesnél idősebb beteget kezelt orális allergia szindróma miatt. Fő tüneteik
az ajak-, nyelv- és garatviszketés, valamint a
nyelv- és ajakduzzanat voltak. Leggyakrabban
a paradicsom, a dinnye, a barack, a mogyoró
és a petrezselyem provokálták a tüneteket. A
leggyakoribb keresztallergiák a parlagfű és a
dinnye, a parlagfű és a paradicsom, valamint a
nyírfa és a mogyoró között fordultak elő.
Sultész Mónika és mtsai. (Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati Intézet és sok más munkahely) rendkívül nagy és alapvetően fontos
munkát végeztek el. Három különböző évben,
8 budapesti kerületben, 21 iskolában osztottak
szét kérdőíveket 6-12 éves gyermekek szülei
között. Ennek segítségével vizsgálták a különböző allergiás betegségek prevalenciáját.
Táblázatos formában ismertetem az eredményeiket.
Vizsgálat éve
Kérdőívek száma
Válaszolók aránya
Rhinitis allergica gyakorisága
− orvos által megállapított
− tünetek alapján számított
− összesen (orvos + tünet)
Asztma gyakorisága
Ételallergia gyakorisága
Ekcéma gyakorisága

2007
6335
62,8%

2013
6441
52,9%

2019
6869
56,6%

11,6%
14,9%
26,5%
6,2%
4,6%
10,2%

11,1%
23,3%
34,5%
5,7%
6,2%
15,4%

9,7%
29,3%
36,2%
6,5%
6,3%
12,8%

Kraxner Helga és Krasznai Magda (Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinika) azokat
a több mint 12 hete orrpolipózissal társuló krónikus rhinosinusitisben szenvedő betegeiket,
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akiknél igazolható volt a 2-es típusú gyulladás
(magas IgE és eosinophil sejtszám), és akiknél
egyéb eljárással (szteroid, antibiotikum, műtét,
vazokonstriktor stb.) nem tudtak tartós tünetmentességet elérni, biológiai terápiával, az IL4-et és IL-13 is gátló dupilumabbal kezelték.
A kongresszust poszterszekcióval zártuk.
A metasztázissal járó melanoma kezelésében döntő áttörést jelentettek az immunellenőrzőpont-gátló gyógyszerek (PDA gátlók). Sajnos azonban ez az immunkezelés nemkívánatos mellékhatással is járhat. Kovács Nóra
Kata és mtsai. (Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika, Szeged) két ilyen, ritka mellékhatással
terhelt betegüket mutatták be. Mindketten
70 év felettiek voltak. Az egyikük bőrén a PDA
gátló kezelés 12. hónapja után jelentek meg a
viszkető hólyagok, a másikuknál a nivolumab
terápia abbahagyása után 6 hónappal. Mindkét eset szövettanilag igazoltan bullosus pemphigoidnak bizonyult.
Csányi Ildikó (Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) és mtsai. (egyéb szegedi egyetemi intézetekből) két fiatal, súlyos
melanoma miatt biológiai kezeléssel is gyógyított férfibetegük szövettani vizsgálattal igazolt
colitises szövődményéről számoltak be.
Moric Krisztina és Réthy Lajos Attila (Budai
Allergiaközpont és Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet) két gyermekbetegük
kapcsán arra hívták fel a figyelmünket, hogy
a pisztácia és a kesudió fehérjéje nagyfokban
homológ ezért köztük a keresztallergia fennállása csaknem törvényszerű, és allergia esetén
mindkét magtól egyszerre kell óvakodni.
Németh Dominik és mtsai. (Semmelweis
Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinika) azt vizsgálták, előfordul-e propolisszal
szembeni allergia beteganyagukban. A propolisz több száz összetevőből álló természetes
gyanta, a természetgyógyászat és a kozmetikai ipar kiterjedten használt szere. Nem csupán kontakt allergiát, de − mivel szájon át is
bevehető − anaphylaxiás sokkot is okozhat. A
klinika bőrgyógyászati betegei között 1992 és
2021 között (epikutan módszerrel vizsgálva)

KIÚT AZ ALLERGIÁBÓL
Sokoldalú megoldás allergiás rhinoconjunctivitis és urticaria hatékony kezelésére

Richter Gedeon Nyrt., székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., www.gedeonrichter.com
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Mellékhatás / Nemkívánatos esemény bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén elérhetőség: +36 1 505 7032; medinfo@richter.hu.
A termék alkalmazásával kapcsolatos információkról a termekinformacio@richter.hu címen érdeklődhet.
Document ID: KEDP/DAEQCY, Lezárás dátuma: 2022.08.04.
Bilergin® 20 mg tabletta
https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=194559
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2021.05.20.
A Bilergin® 20 mg tabletta egészségbiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszer.
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többszáz propoliszra allergiás egyént találtak.
Kiricsi Ágnes és mtsai. (Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Szeged) poszt-Covidos ambulanciájukon
60 betegük szaglásvizsgálata során 50%-uknál
parosmiát találtak. Valamennyiükön a Hummel
és mtsai. által 2009-ben leírt szaglástréninget
alkalmazták.
Ezt követte a tesztírás és a konferencia zárása.
Nagyon méltánytalan lenne, ha megfeledkeznénk az immár kilencedik alkalommal
megrendezett szakdolgozói szekcióról. Engedtessék meg legalább az előadók és előadáscímek felsorolása.
Bozóki-Beke Krisztina: Debreceni Egyetem
Belgyógyászati Klinika C épület bemutatása.
Kocsis Vivien Judit: Wegener-granulomatosis
talaján kialakult szepsis komplex intenzív osztályos ellátása.
Pesti Andrea: Súlyos septikaemia SLE-s betegünkben ápolói szemmel.

Magyar Katalin: Súlyos dermatomyositis kezelési nehézségei esetünk kapcsán.
Kohajda Mónika és Fodorné Baráth Ágnes: A
Covid-19 kapcsán kialakuló urtikáriák.
Bozóki-Beke Krisztina: A kétszakaszos
photo-pheresis technikai kivitelezése és tapasztalataink T-sejtes cutan lymphoma (Sezary
syndroma) kezelésében.
Kosztik Adrien Irén: Súlyos kardiális manifesztációval szövődött SLE-s beteg ápolási teendői.
Győri Tünde Júlia: Szakasszisztensi feladatok
autoimmun betegségekhez társuló bőrtünetek ellátásában és kezelésében.
Nagy Zsoltné: A tételes finanszírozású készítmények felhasználása, szakasszisztensi feladatok.
Tanka-Chocholova Anita: Járóbeteg ellátásunk működési rendjének bemutatása COVID
járvány idején. 

AMEGA FÓRUM
DEBRECEN
2023. január 20–21.
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PÉCS
2023. március 31. – április 1.

www.amegaforum.hu

BUDAPEST
2022. október 7–8.

KOLLÉGÁNK TOLLÁBÓL

MEGVÁSÁROLHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN  !
„Hogyan lesz egy antiszociális, zűrös kamaszlányból 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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A tesztkérdések a 46. oldalon találhatók.

Jelentkezem a PTE ÁOK/2022.I./00036 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,
melynek díja 9000 Ft    /  félév.

Jelentkezzen közvetlenül az OFTEX-en (www.oftex.hu) – egyszerűbb és gyorsabb – vagy
küldje vissza a jelentkezési lapot szerkesztőségünkbe postán (Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46).

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT NE AJÁNLOTT LEVÉLBEN KÜLDJE VISSZA   !
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MESÉS TÜDŐBETEGSÉGEK
Dr. Molnár F. Tamás  a,b
a
PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ Műveleti Medicina Csoport, Pécs
b
Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Sebészeti Tanszék (PTE ÁOK)
Szt. Sebestyén Mellkassebészeti Részleg, Győr

A

histhorax kultúrorvostani rovat – HKR, hogy a
rövidítések kedvelőinek is kedvezzünk – visszatér. A jövendő történészeinek annyit, hogy ez az
MFT–Rónai-paktum eredménye, amelyet jelentőségében csak a Molotov–Ribentropp-paktum haladt meg. A
miénk következményei remélhetően jelentősen kevésbé tragikusak, ám annál szórakoztatóbbak lesznek.

A különböző tüdőbetegségek a mesék és kalandos regények gyakori vendégei, ha a laikus olvasók,
gyerekeink szerencsére nincsenek is ennek tudatában. A hivatás kötelez: Csipkerózsika alma aspirációja
a bronchológusokat hozza erős izgalmi állapotba, míg
Dickens Pickwick Klubja vagy Ondine átka a sleep apnoe kutatóinak érdekes, hogy Nemecsek Ernő tüdőgyulladásáról most ne is tegyünk említést. Móra Ferenc, Tömörkény István, Gárdonyi Géza történeteiben
rendre feltűnnek a köhögős szegények.
Ezekről a dolgokról későbbi Amega számokban lesz
szó. Ma az orosz népmesékben szereplő bányásztüdőről mesélünk. A gyűjtés és az átgyúrás Pavel Bazsov
munkája (1879–1950), aki bányászcsaládban született,
és a Permi Teológiai Szemináriumban kapott diplomát
1899-ben.
1. kérdés
Van még valaki, aki ugyanabban az évben született, mint a
szerzőnk és szintén orthodox teológiai főiskolára járt. Ki ő?
a. Sztálin
b. Lenin
c. Trockij
d. Pavlov

Pavel Bazsov (1879–1950)
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Bazsov Jekatyerinburgban tanított, 1918 és 1922 között
vöröskatonaként végigharcolta az orosz polgárháborút, majd húsz éven át tanítóskodott az urali rézbányák
környékén: az itt hallott népmeséket, történeteket

KULTÚRORVOSTAN

gyűjtötte egybe és adta ki. Lenin-renddel és Állami
Díjjal tüntették ki. 1946-ban a Szovjetunió Legfelsőbb
Tanácsa tagja lett. Meséit azonban, melyek amerikai és
angol kiadást is megértek és számos magyar kiadásban is napvilágot láttak, nem ezért szeretjük. Nincs története, melyben ne fordulna elő a malachit, ez a rézbányászati „melléktermék”, a zöldes féldrágakő. Már a
cári Oroszország is a malachit kövek egyik legnagyobb
forrása volt. A nyomelemek, közöttük a réz a rákkeltő
anyagok listáján szomorúan előkelő helyen áll. Mióta?
2. kérdés
Mióta van a réz a rákkeltő anyagok listáján?
a. az 1970-es évektől
b. az 1990-es évektől
c. az ezredforduló utántól
d. tévedés, a réz onkogén hatása nem bizonyított
Annál érdekesebb, hogy a réz – mint a tumoros sejtek
jelátvitelében szereplő elem – is újra és újra felmerül,
akár lehetséges terápiás szerepben is.
3. kérdés
Melyik állítás igaz?
a. minél többen és hosszabban vizsgálnak egy anyagot, annál nagyobb a valószínűsége, hogy valaki rákkeltőnek találja
b. minél többen és hosszabban vizsgálnak egy anyagot, annál nagyobb a valószínűsége, hogy potenciális
szerepet találnak neki a jelátvitelt befolyásoló gyógyszerekben
c. mindkét állítás igaz
d. egyik állítás sem igaz
A zalai népmesék, a gyűjtött folklór hagyomány joggal népszerű rézfa…ú baglyával ehelyst nem foglalkozunk, ezt az urológiai és a pszichiátriai laptársak kompetenciájába utaljuk.
4. kérdés
A réznek mely tüdőbetegségek keletkezésében tulajdonítanak több-kevesebb oki szerepet?
a. pneumoconiosis (copper-miner’s lung)
b. tüdőrák
c. malignus pleuralis mesothelioma
d. a felsoroltak mindegyikében

A Rézhegyek királynőjének főhősét így mutatja be a
szerző: „Fiatal ember volt az egyik, legénysorban még,
de az arcán már látszott a malachitbányászok betegsége. A másik öregebb volt. A szemét, de még az arcát
is mintha zöld lepedékkel vonta volna be a malachit
pora. És köhögött, majd megfúlt belé.”
5. kérdés
Mi lehet a diagnosis?
a. pneumoconiosis
b. metallosis
c. asthma bronchiale (extrinsic)
d. COPD
Akárhogyis, Sztyepan – mert így hívják a hőst, ahogy
ma itthon a bankban, telefontársaságnál, mobilparkolásnál, tegezve, kedélyesen, lassan mindenkit keresztnevén szólítva – csak betegeskedett folyton, egyre
gyengült, és mire vége a mesének 15 oldal múlva, elsorvadt és meghalt.
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A Kővirág című mese főhősét, Propkopicsot, aki kőfaragó, „köhögés fogta el. Majd megfúlt belé. Igen sokat
betegeskedett már azokban az esztendőkben.” Ki gondolná, hogy a porártalom, a lassú kórlefolyás egy nagy
orosz zeneszerzőt a Kővirág meséje című balett komponálására készteti. Ki lehet ő?
6. kérdés
Ki komponálta a Kővirág meséje című balettet?
a. Szergej Prokofjev
b. Igor Sztravinszkij
c. Pjotr Iljics Csajkovszkij
d. Leonard Bernstein
Ilja, a bányászfiú, a Lidérc anyó kútjának hőse megszeret egy lányt. „Ez a lány lett Ilja társa. De nem hosszú
időre. Messzi vidékről való volt a leány, ahol a márványt
fejtik. Azért is nem látta Ilja soha azelőtt. Az odavalósi lányokról pedig mindenki tudja, hogy ők az egész
vidék legszebbjei, de aki feleségül veszi őket, hamar
megözvegyül. Ezek a lányok zsenge koruktól fogva kövekkel vesződnek, és hamar elsorvadnak.”
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7. kérdés
Milyen kórképre gyanakszunk?
a. kissejtes tüdőrák – feltehetően radioaktív szennyezés is van a kőben
b. szilikózis
c. malignus mesothelioma
d. rheumatoid pneumoconiosis (Caplan-szindróma)
Az aranyos folyó kincse című mese hőse Levontyij, rézbányász. „A föld alatt morzsolgatta fiatal esztendeit.
Mint a féreg, túrta a földet. A napvilágot nem látta soha,
s megzöldült mint a penész. Tudjuk milyen volt az élet
a bányában. Nyirok, sötétség, nehéz levegő.” Nyíltszíni
fejtésre küldték, a földesúr aranymezejére. „Csakhogy
ez nemigen segített már rajta. Sorvadt egyre.”
8. kérdés
Melyik esetben nem kóros a bőr elszíneződése?
a. induratio brunea cutis
b. icterus
c. Nelson-szindróma
d. lentigo solaris

KULTÚRORVOSTAN

ration. PLOSOne 2013 Aug 27;8(8):e73684. doi: 10.1371/
journal.pone.0073684
4. válasz
d. a felsoroltak mindegyikében
Nemery B. Metal toxicity and the respiratory tract. Eur
Respir J 1990; 3(2): 202-219.
Chen R, Wei L, Huang H. Mortality from lung cancer
among copper miners. Br J Ind Med 1993; 50(6): 505-509.
Sidhu C, Louw A, Brims F, et al. Malignant pleural mesothelioma: an update for pulmonologists. Curr Pulmonol
Rep 2019; 8: 40-49.
5. válasz
a. vélhetően a pneumoconiosis

Szergej Prokofjev (1891–1953)

Megoldások
1. válasz
a. Sztálin elvtárs ugyanabban az évben született,
azonban ő a tifliszi teológiát látogatta, és az ő meséi a
józan ész számára felfoghatatlan mértékben véresebbek voltak.
2. válasz
a. Az 1970-es évektől szerepel a réz a rákkeltő anyagok
listáján. (Bővebben lásd itt: Dixon JR, Lowe DB, Richards DE, et al. The role of trace metals in chemical carcinogenesis: asbestos cancers. Cancer Research 1970; 30:
1068-74.)
3. válasz
A diszkréten szarkasztikus (c) választ gondoljuk helyesnek, mivel a (d)-t nem lehet elfogadni, az (a) pedig
nyilvánvaló. A kétkedőket remélhetőleg meggyőzi ez
a közlemény: Crowe A, Jackaman C, Beddoes KM, et al.
Rapid copper acquisition by developing murine mesothelioma: decreasing bioavailable copper slows tumor
growth, normalizes vessels and promotes T Cell infilt-

6. válasz
a. Szergej Prokofjev
Az 1954-ben a moszkvai Bolsoj Színházban bemutatott Kővirág (oroszul: Каменный цветок) a 118. opus;
Prokofjev utolsó nagy műve, melyet 1950-ben komponált. Két felvonásban nyolc jelenetből áll, a librettót
Mira Mendelsohn és Leonyid Lavrovski írták, Bazsov
meséje alapján.
7. válasz
a. A szerző kissejtes tüdőrákra gondol a gyors kórlefolyás miatt. Az összes többi opció hosszabb expozíciót, idősebb beteget feltételez. A márványpor nem
okoz szilikózist. Enyhébb gyanú a malignus pleuralis
mesotheliomára is terelődik. A szerkesztőség nyitott a
vitára…
8. válasz
d. Lentigo solaris, azaz öregségi májfolt. A kor ugyanis
– kontextusfüggően – lehet kellemetlen, de nem betegség.

Források
1. Molnar FT, Aknai K. Occupational lung malignancies: role of malachit.
Hektoen International 2155-3017. https://hekint.org/2021/02/02/occupational-lung-malignancies-role-of-malachite/
2. Hurst R. Digging deep: the enchanted underground in Pavel Bazhov’s
1939 collection of magic tales, The Malachite Casket. PhD Thesis, University of Manchester, 2018. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/
files/110263750/FULL_TEXT.PDF
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ÍGY ÍRUNK MI

AZ INTÉZMÉNYEK ALÁRENDELT EGYSÉGEINEK

HELYESÍRÁSI KÉRDÉSEI
Dr. Ludányi Zsófia
Nyelvtudományi Kutatóközpont
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

A

Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi közönségszolgálatához gyakran
fordulnak a levélírók azzal a kérdéssel, hogy egy adott intézmény alárendelt egységeit hogyan kell a szabályoknak megfelelően leírni. Az egyik kérdező például azt szerette
volna tudni, hogy az egyetemi intézetek, tanszékek nevének írásmódja mondaton belül
mikor írandó kisbetűvel, illetve nagybetűvel.
Például: Két évig a PTE ÁOK Anatómiai Intézetében dolgozott. Két évig a pécsi gyógyszertani
tanszéken dolgozott.
Az akadémiai helyesírási szabályzat (AkH.12)
az intézménynevek írásmódjának alapszabályait a 186–187. pontjában fogalmazza meg.
Az alapszabály szerint a több szóból álló intézménynevek terjedelmét, a név kezdetét
és végét az alkotóelemek nagy kezdőbetűs
írása jelzi, a névelők és az és kötőszó azonban
mindig kis kezdőbetűsek. Ami pedig az egy
intézményhez tartozó alárendelt intézmények
nevének írásmódját illeti, az AkH.12 189. pontja
szerint azokat a főintézményéhez hasonlóan
kell írni, tehát minden különírt egységet nagy
kezdőbetűvel (kivéve az és kötőszót és a névelőt): Általános Orvostudományi Kar (a Pécsi
Tudományegyetemé). Az intézményeken belül
további (nagyobb) szervezeti egységek (pl. intézetek, tanszékek, kutatócsoportok) különít-
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hetők el, amelyek írásmódjával kapcsolatban
a helyesírási szabályzat a következő iránymutatást adja: az alegységek abban az esetben
írandók intézménynévszerűen, ha egyediségük érzékeltetésére szükség van, például: a
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya (az MTA
testülete), Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
(egyetemi tanszék) [AkH. 189. b)].
Hiába a szabályzat iránymutatása, a gyakorlatban – a nyelvi közönségszolgálathoz
érkező visszajelzések alapján – bizonyos esetekben mégsem olyan egyszerű eldönteni a
kisbetű-nagybetű kérdését. Ennek az az oka,
hogy az intézményi alegységek helyes rögzítéséhez nem nyelvi háttértudásra van szükség:
az adott intézmény szervezeti felépítésének
alapos ismeretére (Laczkó–Mártonfi 2004: 219;
Laczkó 2007: 101–102).
Nézzünk meg egy konkrét példát. A Nyelvtudományi Kutatóközpont egyik intézetében,
a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti
Intézetben működik a nyelvi közönségszolgálatot működtető Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoport. Vagy inkább a nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport?
Esetleg (kompromisszumos megoldásként) a
Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport? A szóban forgó intézmény gyakorlatában
a különféle kutatócsoportok nevének írásmód-

ÍGY ÍRUNK MI

ja meglehetősen vegyes képet mutat. A szabályzat 189. b) pontja értelmében a (kutató)
csoport mint intézményi alegység nevét csak
akkor lenne szükséges intézménynévszerűen
(minden tagot nagy kezdőbetűvel) írni, ha az
egyediség érzékeltetésére szükség van. Márpedig nem tűnik valószínűnek, hogy létezik az
országban vagy határon túl legalább még egy
nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport, vagyis a jelen esetben tulajdonképpen
nem lenne szükséges az egyediség érzékeltetése a nagy kezdőbetűs, intézménynévszerű
írásmóddal. Az úzus inkább a kutatócsoportok
nagy kezdőbetűs írása felé hajlik, de a másik két
változat is jelen van az írásgyakorlatban, sokszor még egy intézményen belül sem egységes az alegységek írásmódja. „A mai hivatalos
írásgyakorlatban pedig azért nehéz igazságot
tenni – írja Zimányi Árpád (2007: 165), mert
az osztályok mellé fölzárkóztak a csoportok,
amelyek magukat legalább annyira fontosnak
tartják, mint az osztályok, és így megkövetelik
a nagybetűs formát saját részükre is.”
Az egyetemi tanszékek helyesírására kevésbé jellemző ez a bizonytalanság, az írásgyakorlat – különösen ha a fölérendelt intézményi
egység (intézet, kar) hivatalos neve is szerepel
– az intézménynévi (nagy kezdőbetűs) írásmódot alkalmazza, összhangban az AkH. 189. b)
pontjának példájával. E szabálypont azonban,
ahogy korábban említettük, csak az egyediség

érzékeltetése szükségességének esetében javasolja az intézménynévszerű helyesírást.
A fentiek alapján tehát a cikk elején szereplő mindkét példa írásmódja elfogadható. A Két
évig a pécsi gyógyszertani tanszéken dolgozott
mondatban az is a kisbetűs írást erősíti, hogy
nem a tanszék hivatalos, teljes neve szerepel,
hanem egy körülírásos forma, az ilyen megnevezéseket pedig – hiába alkalmasak a szervezeti egység azonosítására – nem szükséges
nagybetűvel írni.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy
ebben a kérdésben a helyesírási szabályzat
meglehetősen tág teret ad az egyéni értelmezéseknek, vagyis hogy mennyire van szükség
az intézményi alegység egyediségének érzékeltetésére, a tulajdonnévi jelleg kiemelésére,
azt a nyelvhasználó szándéka dönti el. 

Irodalom
1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar
helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.
2. Laczkó Krisztina 2007. Kisbetűk és nagybetűk. In: Bozsik Gabriella – Eőry Vilma – V. Raisz Rózsa (szerk.): Hagyomány és újítás
a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla országos helyesírási
verseny köteteinek anyagaiból. Líceum Kiadó. Eger. 95-104.
3. Zimányi Árpád 2007. Nagybetűsítések mai írásgyakorlatunkban. In: Bozsik Gabriella – Eőry Vilma – V. Raisz Rózsa (szerk.):
Hagyomány és újítás a helyesírásban. Válogatás a Nagy J. Béla
országos helyesírási verseny köteteinek anyagaiból. Líceum Kiadó. Eger. 161-177.

AMEGA FÓRUM
DEBRECEN
2023. január 20–21.

PÉCS
2023. március 31. – április 1.

www.amegaforum.hu

BUDAPEST
2022. október 7–8.

2022. AUGUSZTUS

AMEGA |

43

EGYESÜLETI HÍREK

A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének (MANO)
2021. évi, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Egyesületünk 1995 óta non-profit szervezetként működik, a Nyíregyházi Törvényszék (akkor még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság) a Pk.60187/1995/11. szám alatt jegyezte be. Az 1997. évi. CLVI. civil törvény hatályba lépésekor kértük a közhasznúsági jogállás minősítést, mely szerint az egyesületünk 1998. január 1. napjától közhasznú társadalmi
szervezetnek minősül. Az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV. törvényben meghatározott egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és rehabilitációs tevékenységeket végez.
2014. évi törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk az alapszabályzatot, újra kérelmeztük a közhasznú jogállást, és a Nyíregyházi Törvényszék 2015. január 13-i keltezésű
10.Pk.60.187/1995/49. számú végzése alapján a MANO Egyesület közhasznú jogállású egyesület maradt. Működésének 26 éve alatt sikerült egy megfelelően képzett asztmanővérekből
álló hálózatot kiépíteni országos viszonylatban, akik hatékonyan vesznek részt a krónikus légúti betegek oktatásában, megtanítják a gyógyszerek és az inhalációs készülékek helyes
használatát, segítik a pulmonológus-allergológus szakorvosok munkáját ezen betegek kezelése, gondozása és rehabilitációja során. Pontszerző országos szakmai továbbképzések
szervezésével, kongresszusokon való részvétel támogatásával, szakmai folyóirat postázásával az aktuális ismeretanyagot továbbítjuk a tagság felé, mely bizonyos szempontból állami
feladat átvállalását jelenti. Mindenki számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtunk. Együttműködünk más országos szervezetekkel (pl. ESZEF) is. Alapszabályzatunkat és tevékenységünket a 2011. évi CLXXV. civiltörvénynek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvénynek megfelelően módosítottuk 2019. március 9-én. A Nyíregyházi Törvényszék 2019.
május 14-én kelt 22.Pk.60.187/1995/53. számú végzése alapján a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete az egyesületek nyilvántartásában az 1363. sorszám alatt bejegyzett
közhasznú jogállású egyesület. Az egyesületet érintő változások is bejegyzésre kerültek. A megválasztott vezetőség mandátuma határozott időtartamra szól, mely 5 év és 2024. március
9-ig tart. Közhasznú tevékenységünket az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezzük a mindenkori anyagi lehetőségeink figyelembevételével. Vállalkozási tevékenységet
nem folytatunk, bevételeink a tagdíjakból, a cégek támogatásából, a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából tevődnek össze. Óradíjat, előadói díjat, könyvelési költséget számla
ellenében, vállalkozói szerződéssel alkalomszerűen fizetünk ki, alkalmazottunk nincs, irodát nem tartunk fenn. Társadalombiztosítási vagy adókötelezettségünk így nincs. A 2021. év
jelentősebb programjai (amelyekhez kapcsolódnak az Egyesület kiadásai) a következők voltak: Az éves egyesületi taggyűlés, egész napos országos szakmai továbbképzéssel egybekötve 2021. március 20-án a járványhelyzet miatt a budapesti Benczúr hotel helyett online került megrendezésre 51 fő részvételével. 2021. április 21-23-ra meghirdetett háromnapos
asztmanővér tanfolyamot, amely az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben került volna megszervezésre, a járványhelyzet miatt előbb elhalasztottuk szeptember 22-24-re, majd
a járvány harmadik-negyedik hulláma miatt elmaradt a tanfolyam. 2021. szeptember 25-re az egyesület 25+1 éves jubileumi konferenciáját terveztük megszervezni, amely a járvány
harmadik-negyedik hulláma miatt szintén elmaradt. A járványhelyzet miatt az egyesületünk is nehéz helyzetbe került, a tervezett rendezvényeink elmaradtak és ezzel együtt a rendezvényekkel kapcsolatos támogatások is elmaradtak a cégektől. A tagságra a pandémia miatt az egészségügyben történt átszervezések nemcsak fizikai, anyagi, hanem pszichés terheket
is róttak. Vélhetően emiatt is csökkent az érdeklődés a rendezvények iránt, továbbá a rendkívüli rendeletek értelmében lehetőség sem volt személyes részvétellel továbbképzéseket,
konferenciákat szervezni 2021-ben az egészségügyben. Társszervezőként vagyunk jelen az Amega Fórumokon: 13. Téli Amega Fórum (2021. január 29-30.) Debrecen helyett online
rendezvény (7 fő szakdolgozó kapott kreditpontot); 25. Tavaszi Amega Fórum (2021. április 9-10.) Pécs helyett online rendezvény (8 fő szakdolgozó kapott kreditpontot); 12. Budapesti
Amega Fórum (2021. október 1-2.) Budapest, Benczúr Hotel (11 fő szakdolgozó kapott kreditpontot).
Nyíregyháza, 2022. március 5. 								Imru Ibolya
									
MANO egyesületi elnök
Nyitó egyenleg
Pénztár
Bank
Lekötött betét

A. Éves összes közhasznú tevékenység bevétel
1. Bevételek
• tagdíj
• tanfolyami díj
• SZJA 1% (előző év: 224.723 Ft)
• adományok, támogatások
• pénzügyi műveletek bevételei (kamat)
2. Egyéb bevételek
• pályázati úton nyert támogatás
• rendkívüli bevételek
• normatív támogatás
• helyi önkormányzati költségvetési támogatás
• közszolgálati bevétel
• Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

886.834 Ft
30.545 Ft
856.289 Ft
0 Ft

1.039.223 Ft
310.500 Ft
0 Ft
228.723 Ft
500.000 Ft
0 Ft

B. Közhasznú tevékenység összes ráfordításai
Kiadások / ráfordítások
• anyagjellegű ráfordítások (folyóiratok)
• nyomtatványok (iroda)
• személyi jellegű ráfordítások (oktatás)
• magán gkm (kiküldetés)
• vezető tisztségviselők juttatásai
• bankköltség
• egyéb költség (ESZEF tagdíj, ajándék)
• egyéb szolgáltatás (szaklap, számviteli szolg.)
• egyéb anyagköltség
• értékcsökkenési leírás

Záró egyenleg
–
–
–
–
–
–

A. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök)
B. Forgóeszközök, pénzeszközök
• Értékpapírok
• Pénztár
• Bank
• Lekötött betét
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
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924.707 Ft
22.320 Ft
4.700 Ft
– Ft
108.036 Ft
–
50.685 Ft
185.195 Ft
474.274 Ft
– Ft
-79.497 Ft

1.080.847 Ft
– Ft
– Ft
20.580 Ft
1.060.267 Ft
– Ft
114.516 Ft
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13. BUDAPESTI AMEGA FÓRUM − Hotel Benczúr, 2022. október 7-8.
u

JELENTKEZÉSI LAP

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel kitöltve, a befizetést igazoló bankátutalási vagy csekkmásolattal együtt a Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
levélcímre vagy a grandani22@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. Bármilyen kérdés esetén további információ: 06-30-234-0460
Név: .................................................................................................................................................................................................................................. Pecsétszám: .................................................
Levelezési cím (irányítószámmal): ....................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................Telefon: ........................................................................................................................
E-mail cím (olvasható betűkkel): ..................................................................................................................................................... @.............................................................................................
Az alábbi adatok megadását csak szakdolgozóktól kérjük:
Leánykori név: ................................................................................................................... A továbbképzési időszak lejárta: .................................................................................................................

2022. szeptember 16-ig átutalva

2022. szeptember 17-én és azután átutalva vagy
a helyszínen készpénzben befizetve

Orvosok kreditponttal és a kiállító cégek munkatársai

 32 000 Ft

 36 000 Ft

Orvosok (kreditpont nélkül) − Szakdolgozók, rezidensek, PhD hallgatók (kreditponttal)

 20 000 Ft

 24 000 Ft

Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének tagjai* (kreditponttal)

 18 000 Ft

 22 000 Ft

Amega Továbbképző Tanfolyam 2022/2. félév (orvosoknak +20 kreditpont)§

  9 000 Ft  

  9 000 Ft

Kongresszusi ebéd szombaton

  6 900 Ft

  6 900 Ft

REGISZTRÁCIÓS DÍJ#

##

Részvételi díj összesen ............................... Ft
A befizetés dátuma tekintetében a banki átutalás indításának dátuma, illetve a postai csekken szereplő bélyegző dátuma az irányadó.
#FIGYELEM: A regisztrációs díj béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatást (kávészünet: 4500 Ft) tartalmaz, ami külön tételként szerepel a számlán, és ami után az adók
megfizetése a számla kifizetőjét terheli. – #A regisztrációs díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a megjelölt esetekben a kreditpontokat, a programfüzetet, a kiállítás megtekintését és
a kávészüneteket. – *Egyesületi tagdíjhátralék esetén nem vehető igénybe. – § Az Amega Továbbképző Tanfolyam (PTE ÁOK/2022.II./00085) csak orvosok részére akkreditált.
##
A számlán „Továbbszámlázott szolgáltatás”-ként szerepel, költségként való elszámolása esetén az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli.

SZÁLLÁS (szobaárak Ft   /  fő  /éj)
Hotel Benczúr*** Standard szoba

1 ágyas

2 ágyas

október 7.

október 8.

28 000 Ft/éj

15 000 Ft/fő/éj






Hotel Benczúr*** Superior szoba

32 000 Ft/éj

19 000 Ft/fő/éj



Hotel Ibis Budapest Heroes Square***

40 000 Ft/éj

25 000 Ft/fő/éj



+

Kétágyas szoba esetén a szobatárs neve: .....................................................................................................

Szállásdíj összesen ............................... Ft

A szobaárak tartalmazzák a reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t. A parkolás egyénileg külön fizetendő. A Hotel Ibis Budapest a konferencia helyszínétől 700 méterre található.
A szálláshelyek betöltése a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik.
Ha a járvány esetleges újabb hulláma miatt a konferenciát
FIGYELEM: Szobatárskeresést nem vállalunk! A szobatárs nélkül megrendelt szobákat egyágyas áron számlázzuk.

csak online lehet megtartani, akkor a részvételi díj
ebéd és szállás részét visszautaljuk.

A szállásfoglalás és a szállásdíj befizetésének határideje: 2022. szeptember 16.
FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megjelölt részvételi díjat, valamint az étkezés és a szállás költségét a megadott határidőkig kérjük átutalni a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett
10400779-50526683-68901009 számú bankszámlájára. Kérjük, hogy a közlemény (megjegyzés) rovatban tüntesse fel a kongresszus (BAF13) és
a résztvevő személy nevét. A regisztráció csak a részvételi díj és a szállásdíj befizetésével válik véglegessé.
Az összeg beérkezése után kiállítandó számla adatai:
Név: ................................................................................................................................................................. Cég esetén adószám: .....................................................................................................
Cím: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT
 Szponzorált részvétel Amennyiben a költségeket valamely gyógyszercég / alapítvány / intézmény fedezi, kérjük az alábbi adatokat megadni.
Kizárólag a szponzor pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott költségátvállaló nyilatkozatot tudunk elfogadni. A kapcsolattartó elérhetőségét is kérjük megadni.
Ezúton vállaljuk, hogy ...................................................................................................................................... (résztvevő neve)  regisztrációs

 étkezési

 szállás költségeit

 előlegbekérő alapján átutalással a választott kedvezményes díjnál megadott határidőig kiegyenlítjük
 számla alapján ............ napos fizetési határidővel átutaljuk, díjkedvezményt nem veszünk igénybe .
A cég neve: ................................................................................................................................................................... Telefonszáma: ..................................................................................................
Számlázási cím: ........................................................................................................................................................... Megrendelés száma (PO szám): ...................................................................
A kapcsolattartó neve: ............................................................................................................. E-mail címe: ........................................................................................@...........................................
Dátum: ...................................................................................................................		

Aláírás: ....................................................................................................................
P. H.

Felhívjuk figyelmét, hogy számlát módosítani nem tudunk, ezért kérjük, hogy adatait körültekintően adja meg.

Működési nyilvántartási száma: ................................................................................ Szakképesítése: ...................................................................................................................................................

TOVÁBBKÉPZÉS

AMEGA

TOVÁBBKÉPZŐ
TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2022 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első kérdéssorát találja.
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2022.II./00085 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. szeptember 20-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 1040077950526683-68901009), 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 37. oldalon talál.
KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

AZ ALLERGIÁS ASZTMA ÉS A SÚLYOS COVID (13. oldal)

BESZÁMOLÓ A MAKIT 50. KONGRESSZUSÁRÓL (25. oldal)

1. Melyik állítás igaz a SARS-CoV-2 fertőzés lefolyására az allergiás
asztmában szenvedőknél?
		a. sokkal inkább hajlamosak súlyos szövődményekre
		b. ugyanúgy hajlamosak súlyos szövődményekre,
			 mint a COPD-s betegek
		
c. sokkal kevésbé hajlamosak súlyos szövődményekre
		d. soha nem alakul ki náluk súlyos szövődmény

9.

Mire számíthatunk az idiopathiás inflammatorikus myopathiás beteg
koronavírus-fertőzésekor anti-Jo1 pozitivitás esetén?
		
a. különösen jó, akár tünetmentes kórlefolyásra
		 b. különösen súlyos, akár letális kórlefolyásra
		c. az oltás után nem termelődik ellenanyag
		d. a Pfizer oltás nem lesz hatékony
10. Az alábbiak közül melyik lehet primer Sjögren-szindróma esetén
potenciális biomarker és a gyógyszeres kezelés célpontja?
		 a. egyszálú DNS
		b. mRNS
		c. mikro-RNS
		d. tRNS

2. Melyik citokinnek van fontos szerepe az allergiás asztmások
SARS-CoV-2 fertőzés elleni védekezésében?
		 a. IL-4
		 b. IL-5
		c. IL-13
		d. IL-17

11. Mely esetben javasolt az asztma sublingualis immunkezelése?
		a. parlagfű-allergia okozta nem kontrollált asztma, 12 éves kor felett
		 b. háziporatka-allergia okozta kontrollált asztma, 12 éves kor felett
		c. macskaszőr-allergia okozta kontrollált asztma, 12 éves kor alatt
		d. fűpollen-allergia okozta nem kontrollált asztma, 12 éves kor alatt

3. Melyik állítás igaz az IL-13-ra?
		 a. terápiás ágensként nem használható
		b. per os adható terápiás ágens
		c. szubkután adható terápiás ágens
		
d. intravénásan adható terápiás ágens

12. Melyik állítás igaz a gyermekkori allergiás betegségek budapesti
prevalenciájára?
		
a. a gyermekkori asztma gyakorisága 2013-ban 10,2%
		b. a gyermekkori ételallergia gyakorisága 2007-ben 2,6%
		c. a gyermekkori ekcéma gyakorisága 10% alatti
		d. a gyermekkori asztma gyakorisága 2019-ben 6,5%

AZ ACE-GÁTLÓK ÁLCÁJÁBAN (20. oldal)
4. A test melyik részén fordul elő ritkábban angioödéma?
		 a. arc
		 b. hallux
		 c. nyak
		d. felső légúti nyálkahártya

6. Milyen gyakori a sürgősségi osztályokon angioödémával jelentkezők körében az ACE-gátló
kiváltotta angioödéma?
		
a. 1%
		 b. 10%
		c. 30%
		
d. 50%

ÍGY ÍRUNK MI (42. oldal)
7. Melyik mondat helyes nyelvtani szempontból?
		a. A PTE ÁOK anatómiai intézetében dolgozik.
		 b. A PTE ÁOK Anatómiai intézetében dolgozik.
		c. A PTE ÁOK Anatómiai Intézetében dolgozik.
		
d. A PTE Áok Anatómiai Intézetében dolgozik.
8. Melyik mondat helyes nyelvtani szempontból?
		
a. A Pécsi Gyógyszertani Tanszéken oktat.
		 b. A Pécsi Gyógyszertani tanszéken oktat.
		c. A pécsi Gyógyszertani Tanszéken oktat.
		
d. A pécsi gyógyszertani tanszéken oktat.
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Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................
Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................@..........................................................................................
Szakterület(ek): .........................................................................................................................................
Aláírás: .................................................................................................................................... Pecsét:

 A regisztrációs díjat (9000 Ft) átutaltam a Grandani Kft.
		 bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)



A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizettem be.
Az Amega Fórumra történt regisztrációval egyidejűleg regisztráltam erre a tanfolyamra is.

Küldje be online (https://amegapont.hu/att/) vagy mobiltelefonon:



5. Mi az ACE-gátlók okozta angioödéma mediátora?
		 a. hisztamin
		 b. bradykinin
		c. acetilkolin
		d. noradrenalin

Montelukast Sandoz®
10 mg filmtabletta 28x, 5 mg rágótabletta, 28x
4 mg rágótabletta 28x, 4 mg granulátum, 28x
montelukaszt

SZABADABB LÉLEGZET

6hónaposkortólmindenkorosztálynak1

Árak*
Montelukast Sandoz® 10 mg filmtabletta 28x
Montelukast Sandoz® 5 mg rágótabletta 28x
Montelukast Sandoz® 4 mg rágótabletta 28x
Montelukast Sandoz® 4 mg granulátum 28x

6hónaposkortól
5éveskorig

2-5
éveskorig

6–14
éveskorig

15
éveskorfelett

MontelukastSandoz
4mggranulátum28x

MontelukastSandoz
4mgrágótabletta28x

MontelukastSandoz
5mgrágótabletta28x

MontelukastSandoz
10mgfilmtabletta28x

Közgyógyraírható

Bruttófogyasztóiár

Tb-támogatásösszege






1279Ft
993Ft
937Ft

1150Ft
866Ft
843Ft
4721Ft

5245Ft

Térítésidíj
90%-ostámogtással**

129Ft
127Ft
94Ft
524Ft

* 2022. június 1-jétől érvényes árak alapján.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus
gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
** TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta 28x: EÜ90 3/a. Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek alapján.• Montelukast
Sandoz 5 mg rágótabletta 28x, Montelukast Sandoz 4 mg rágótabletta 28x, Montelukast Sandoz 4 mg granulátum 28x: EÜ90 3/a4. Gyermekkori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési elõírások szigorú
figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Montelukast Sandoz 4 mg és 5 mg rágótabletta; Montelukast Sandoz 4 mg granulátum; Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta;
ikon vagy Alkalmazási előírás hiperlink.
Keresés indítása; ,
Hivatkozás:
1.
Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta, Montelukast Sandoz 4 mg és 5 mg rágótabletta és Montelukast Sandoz 4 mg granulátum alkalmazási előírás (www.ogyei.gov.hu)

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.
SMON970/05.22 • A dokumentum lezárásának időpontja: 2022. 05. 20.
Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu

Extrafinom megoldás
a teljesség igényével!
2 belégzés reggel
és
extrafinom fix hármas kombináció

2 belégzés este

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

87 mikrogramm/5 mikrogramm/ 9 mikrogramm
túlnyomásos inhalációs oldat

Indikáció

Kiszerelés

Közfinanszírozás
alapján
elfogadott ár

Támogatás

Térítési díj

Napi
terápiás
költség

EÜ 90

Közgyógy
keretre
adható-e?

COPD

180 adag

26 285 Ft

23 657 Ft

2 628 Ft

584,11 Ft

3/b

Igen

Asztma

180 adag

26 285 Ft

6 571 Ft

19 714 Ft

584,11 Ft

Asztmában emelt
támogatással
nem írható

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.

