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ost − járvány után, háború 
közben és karácsony előtt − 
megállunk egy pillanatra, és 

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik 2022-ben velünk voltak, kéziratot 
küldtek, korrektúrát javítottak, hirdeté-
seket jelentettek meg, vagy bármilyen 
más módon hozzájárultak ahhoz, hogy 
az egekbe emelkedő költségek mellett 
is meg tudjon jelenni minden lapszá-
munk. 2023 februárjában folytatjuk a 30. 
évfolyammal, előtte azonban januárban 
még ott lesz a 15. Téli Amega Fórum, 
amit két év kényszerű szünet után, kivá-
ló előadókkal ismét élőben rendezünk 
meg Debrecenben. Veszélyekkel és esé-
lyekkel teli mozgalmas évre számítunk, 
de megtartva szinte minden eddigi 
támogatónkat, sőt, újakat is megnyerve, 
derűlátóan tekintünk előre. Jó csapattal 
jövőre is sikeresek leszünk! 

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

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

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

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

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

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

A dokumentum lezárásának időpontja: 
2022. 10. 12. • SAIR1032/10.22 

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

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 7 993 Ft 6 691 Ft 1 302 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 339 Ft 1 588 Ft
* A 2022. október 1-jétől érvényes árak alapján
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AKI TUDJA, MI A LÉNYEG
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Papp Gábor
szigetvári gyermektüdőgyógyász

az Allergia Képzett Iskola program vezetője

Ismered az Amegát?
Természetesen. A riportokat is el szoktam olvasni, és két 
cikkem is jelent már meg a lapban.

A gyermekpulmonológusok és a felnőtt tüdőgyógyá-
szok között − a tapasztalatom szerint − harmonikus az 
emberi kapcsolat. Elég csak az Amega rendezvények 
kitűnő gyermekpulmonológiai témájú előadásaira 

utalni, mégis sok éves problémát jelent a 
gyermekek átkerülése a felnőtt hálózatba.
Meghatározó az, hogy az adott régióban milyen 
kapcsolatot tud kialakítani a két fél, és ez a kap-
csolat valóban nem mindig optimális. A gyermek-
pulmonológia a szó szoros értelmében szeretné 
átadni a betegeit, de erre nincsenek rendszerszin-
tű bejáratott utak. Ez is − mint annyi minden a 
magyar egészségügyben − esetleges. Saját praxi-
somban is élő probléma ez.

Hogyan látod a gyermekpulmonológia jelenét 
és jövőjét? Nyilván ez egy hosszú értekezést 
is megérne, de röviden mit gondolsz erről a 
kérdésről?
Amikor Mosdóson elkezdtem a gyermekgyógyá-
szatot, akkor az olyan strukturális vizsgálatoknak, 
mint például a bronchoscopia, nagyon nagy 
szerepük volt a gyógyításban. Ez szép lassan kiko-
pott, és a funkcionális vizsgálatok, az allergológia 
és a légzésfunkció kerültek egyre jobban előtér-
be. Ma sokkal nehezebb eljuttatni egy gyermeket 
a bronchológiára, mint korábban. Átalakult a 
szakma: nagyságrendekkel kevesebb a tbc, ma 
már alig végeznek hörgőtükrözést asztmás gyer-
mekeknél, az allergológia viszont előtérbe került. 

Mi vitt rá arra, hogy a gyermekgyógyászattal 
kezdj el foglalkozni?
Az egyetemi éveim alatt a gyermekgyógyászat 
választása nem volt kérdéses, bár gondolkodtam 
tudományos pályán is. Akkoriban kikristályoso-
dott bennem, hogy pulmonológus biztosan nem 
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leszek. Először Szombathelyre szerettem 
volna kerülni Cholnoky Péter professzor osz-
tályára, de oda csak öt év múlva kerülhettem 
volna, a laborban és a kórbonctanon végzett 
munka után. Ezért választottam Mosdóst, 
ahol nagyon megszerettem a gyermekpulmo-
nológiát.

Mosdóson nagyhírű intézmény volt. Szólj 
néhány szót az ott töltött idődről.
A gyermekosztály 176 ágyas volt, és nagyon 
szerettem ott dogozni. Ekkor találkoztam elő-
ször CF-es betegekkel, és megismerhettem 
mindent, amit akkoriban tenni lehetett értük. 
A 90-es évek elején még más volt az asztma 
terápiája, sok súlyos betegünk volt, és meg-
tanultam az ő ellátásukat is. 16-17-en dolgoz-
tunk az osztályon, a kórház területén laktunk, 
és jó közösséget alkottunk.

Kik voltak a vezetőid?
Andrásofszky Barna főorvos úr volt az osztály 
és az intézmény vezetője, de dolgoztam Gyur-
kovits Kálmán professzor úr mellett is. A közvet-
len főnököm és mentorom Szlávik Mária és Laki 
István volt, utóbbi most Törökbálinton dolgo-
zik. Tőlük rengeteget tanultam, de mindenkire 
nagy szeretettel gondolok vissza ma is.

Az egyetemen sokan szeretnének gyer-
mekgyógyászok lenni, de hamar szembe-
sülnek azzal, hogy a súlyos esetekben a 
beteget nem mindig lehet meggyógyítani. 
A halált minden orvos nehezen tudja fel-
dolgozni, de a gyermekgyógyászatban ez 
még nehezebb lehet.
Nagyon nehéz. Azokkal a krónikus betegek-
kel, akik hosszú időt töltenek el egy osztályon, 
mint például a CF-esek, óhatatlanul nagyon 
szoros kapcsolatba kerül az orvos. Talán az 
tudja átsegíteni a betegek elvesztése okozta 
traumán, ha arra gondol, hogy mindent meg-
tett értük, de persze mindig felmerül ben-
nünk a kétség.

A CF-es betegek kapcsán meg kell je-
gyezni, hogy ez a kórkép lassan átkerül 
a felnőtt tüdőgyógyászat területére, ami 
néhány évtizeddel ezelőtt még elképzel-
hetetlen volt.
A közelmúltban megrendezett gyermektüdő-
gyógyász kongresszuson a legtöbb előadás a 
CF-ről szólt. Laki István főorvos azt mondta ez-
zel kapcsolatosan, hogy hamarosan át kell írni 
a gyermekgyógyászati tankönyveket, hiszen a 
CF-es betegek egészen jó állapotban kerülnek 
át a felnőtt tüdőgyógyászok felügyelete alá, 
és hála a legmodernebb terápiáknak, akár a 
60 éves kor elérése is lehetővé válhat.

Szegeden végeztél és Mosdóson kezdted a 
pályádat.
A gyermekgyógyászat szakvizsgához szük-
ség volt a speciális ellátást nyújtó mosdósi 
gyakorlati időszakon kívül általános gyer-
mekosztályon végzett gyakorlatra is, ezért 
visszamentem a szegedi gyermekklinikára. 
Jó kapcsolatot alakítottam ki az ottani kolle-
gákkal is, Bittera Istvánnal, Novák Zoltánnal és 
még sorolhatnám a neveket. A kapcsolat a 
Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai 
Társaságon belül ma is él, vannak közös mun-
káink. A szegedi gyermekklinikára mindig jó 
érzéssel gondolok vissza, bár évek óta nem 
jártam arra.

Jelenleg Szigetváron élsz és praktizálsz.
Barcson születtem, 30 kilométerre Szigetvár-
tól. A szüleimnek itt volt szőlője, így gyakran 
megfordultam a városban. Akkor úgy érez-
tem, hogy itt soha nem szeretnék dolgozni. 
A gyermekgyógyászat szakvizsga után egy 
évvel megnősültem, a feleségem idevaló a 
közelbe, így kerültem mégis Szigetvárra egy 
gyermekháziorvosi körzetbe. A körzeti munka 
mellett bedolgoztam és ügyeltem a városi 
kórház gyermekosztályára is. Egy viszonylag 
kis körzetből azóta egy nagy körzetet sikerült 
felépítenem.
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Szigetváron van gyermekosztály?
Még van, de minden második évben elhang-
zik, hogy jövőre már nem lesz. 1988-ban épült 
az új kórház, azóta van itt gyermekosztály. 
Kis osztály, viszonylag nagy ellátási területtel, 
amely kiszolgálja a szülészetet, hiszen nélküle 
nem lehetne a szülészetet sem fenntartani.

Milyen a kapcsolatod az osztállyal?
Bejáró kollégájuk vagyok. Az asztmás betege-
imet ott vizsgálom ki és a légúti betegségek 
szakambulanciáját is én viszem 1995 óta.

Hogyan látod az utánpótlás helyzetét?
Borúlátó vagyok. A mostani kongresszusun-
kon ugyan elhangzott, hogy a pécsi klinikán 
elég sok a rezidens, de mi a periférián ebből 
még semmit sem érzünk. Rendelek Barcson is, 
ahol egy közel 80 éves kolléga lát el két gyer-
mekkörzetet helyettesként. Azt látom, hogy 
óriási szakadék van az utánunk jövő generáci-
ót illetően. A klinikákon talán kellő a létszám, 
de vidékre már nem jönnek a fiatalok.

Te mit mondanál a medikusoknak?
A szakma nagyon szép. Azért szeretem a 
gyermekgyógyászatot, mert hiába vannak 
specialitások, az általános gyermekgyógy-
ászat szélesebb szakág, mint az általános bel-
gyógyászat, amiben már nincs benne például 
a neurológia, és a pulmonológia is levált róla. 
A gyermekgyógyászat rettentő izgalmas tu-
domány, és ha az ember odafigyel és képezi 
magát, akkor szinte mindenhez lehet kompe-
tenciája.

A gyermekgyógyászat a születéstől a 18. 
életévig terjedően foglalkozik a betegek-
kel. Neked melyik korosztállyal a legszoro-
sabb a kapcsolatod?
Minden korosztály gyógyításának megvan 
a szépsége. Nagyon szeretem a serdülőket, 
ahogy kinyílnak a világra, főleg akkor, ha vé-
gigkísérhettem őket a születésüktől kezdve. 
Diagnosztikus szempontból a 6 év alatti kor-
osztály jelent szakmai izgalmat, kihívást. 

Azt mondod, hogy „ha képezi magát az 
ember”, akkor talál igazán örömet a mun-
kájában. Milyen lehetőséged van erre egy 
vidéki városban?
Mosdóson azért is éreztem magamat nagyon 
jól, mert volt egy nagy könyvtár a legfrissebb 
folyóiratokkal. Amikor eljöttem onnan, akkor 
a szigetvári kórház jellegéből fakadóan és az 
anyagi lehetőségei miatt ezt nem találtam 
meg. Internet akkor még nem volt, ezért azt 
gondoltam, meg kell próbálni bejutni külön-
böző nemzetközi társaságokba. 
Ez nem volt olcsó mulatság, de ha az ember 
társasági tag lett, akkor ingyen járt a szakfo-
lyóirat. Így lettem több nemzetközi társaság 
tagja. Volt, ahol csak jelentkezni kellett, de 
például az Amerikai Allergológiai, Asztma 
és Immunológiai Társaságba csak ajánlással 
lehetett bejutni. Sokáig gondot jelentett, 
hogy ajánlót találjak, asztán végül egy Nash-
ville-ben dolgozó magyar pulmonológussal, 
Rusznyák Csabával vettem fel a kapcsolatot. 
Elküldtem neki néhány munkámat és ő pár 
nap múlva írt egy ajánló levelet, melynek ha-
tására felvettek az amerikai társaságba. Idén 
már tizedik éve vagyok a társaság tagja. Így 
aztán házhoz jött a tudomány. 
Ma már az internettel kinyílt a világ, és online 
tanfolyamokon veszek részt.

Ha az interneten a nevedre kattintunk, az 
is kiderül rólad, hogy több külföldi kong-
resszuson is szerepeltél előadóként.
Az Európai Allergológiai és Klinikai Immuno-
lógiai Társaság több kongresszusán szerepel-
tem poszterrel, de igazán büszke arra vagyok, 
hogy 2016-ban a berlini gyermektüdőgyó-
gyász kongresszuson előadást is tarthattam.

Mennyire általános a gyermekgyógyászat-
ban, hogy egy vidéki magyar családorvos 
nemzetközi kongresszuson tart előadást?
Nem általános, de azt látom, van jónéhány 
kolléga, aki a nemzetközi szervezetekben jól 
beépült tag. Ez nyilván kevésbé gyakori, mint 
a kórházban dolgozó kollégák esetében.



Napi kétszeri alkalmazás a JAVULÓ kora reggeli,
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Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A.
Tel.: +361 799 7320

lépéses inhalátor1,2x naponta1,2COPD kezelés1,2

Bretaris® Genuair® ▼322 μg inhalációs por
Brimica® Genuair® ▼340 μg/12 μg inhalációs por

▼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.

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
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Hány gyermekpulmonológus van Magyar-
országon?
A kongresszusokon 200 körül szoktak megje-
lenni, ebből gondolom, hogy ennek a duplája 
lehet a valós létszám.

Egy kongresszus mindig az adott szakma 
nagy mérföldköve. A legutóbbi gyermek-
tüdőgyógyász kongresszusnak volt-e 
olyan üzenete, ami a felnőtt tüdőgyógyá-
szok számára is hasznos lehet?
Az egyik, amit már említettem, hogy készülje-
nek fel a CF-es betegek fogadására, mert ezek 
egyre többen lesznek. Felhívták a figyelmet 
arra, hogy elindult a CF-es betegek szűrése, 
de a diagnosztikus éberség az álnegatív ered-
mények miatt nem lankadhat. Több előadás is 
foglalkozott azzal, hogy meg kell teremteni a 
betegeink felnőtt pulmonológia számára tör-
ténő átadásának optimális rendszerét.

Az internetről sok mindent meg lehet tud-
ni rólad, én viszont személyes dolgokról 
kérdeznélek. Hogyan kerültél az egyetem-
re, miért akartál orvos lenni és megtudha-
tunk-e valamit a családodról?
Édesapám gazdasági területen jogász, édes-
anyám pedig biológia-földrajz szakos tanár 
volt. A természettudományi érdeklődésem 
tőle származtatható. Második általánosban el-
estem a biciklimmel, és eltörtem a lábam. Egy 
hónapig feküdtem a pécsi gyermekkórház 
sebészetén, mert akkor még nem operáltak, 
hanem húzó kezelést alkalmaztak. Ez a hónap 
eldöntötte, hogy semmi más nem akarok len-
ni, csak orvos.

Milyen volt az utad az egyetemig?
A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumba jártam és 
kollégista voltam. Az osztályfőnököm Litkei 
József tanár úr biológia-földrajz szakos volt, 
és nagyon odafigyelt ránk. Emberileg és szak-
mailag is meghatározó személyiség volt az 
életemben. A pécsi egyetemre vettek fel, de 
előttem a bátyámat nem vették fel oda, ha-
nem átirányították a gyógyszertanra, ami csak 

Szegeden volt. A család úgy döntött, hogy 
anyagi szempontból megpróbálnak átkérni 
a szegedi egyetemre, hogy ne kelljen két al-
bérletet fizetni. A sors iróniája, hogy a bátyám 
otthagyta az egyetemet, én pedig Szegeden 
ragadtam.

Milyen volt medikusnak lenni Szegeden?
Először nagyon szerettem volna molekuláris 
biológiával foglalkozni. Diákkörös voltam a bi-
ológiai intézetben. Akkor ez a tudomány még 
könnyen érthető volt. „A plazmidok evolúció-
ja” címmel írtam meg a szakdolgozatomat. A 
Magyar Tudományos Akadémiának volt egy 
szegedi központja, ahol növénygenetikai tan-
szék is működött. Ott én a pillangós virágúak-
kal foglalkoztam, és eredetileg erről szerettem 
volna szakdolgozatot írni. Az egyetemen 
azonban azt mondták, nem biztos, hogy az 
orvosin ez a téma fontos lenne, így maradtak 
a plazmidok.

Pedig régen a medikusok az egyetemeken 
botanikát is tanultak.
Sajnos nem vagyok jártas a botanikában, a 
tanszéket a légkör és az állandóan nyitva levő 
könyvtár miatt kedveltem nagyon. 

Végül mégis a gyermekgyógyászat felé 
fordultál.
Szegeden Bittera István volt a gyakorlatveze-
tőm, ő indított el a gyermekgyógyászat felé, 
és nagy szerepet játszott a szakterületem 
megválasztásában is.

A múltból térjünk vissza a jelenbe. Mi 
foglalkoztat szakmailag mostanában? Azt 
hallottam, hogy az anaphylaxia ellátásával 
kapcsolatban próbálsz megvalósítani új-
szerű elgondolásokat.
A gyermekgyógyászat után iskolaegészség- 
ügyből, majd gyermekpulmonológiából 
is szereztem szakképesítést. A szigetvári 
szakrendelőben nemcsak gyermektüdőgyó-
gyászati, hanem nagy számban allergiás be-
tegek is jelentkeznek. Egyre több volt az étel-



A FASENRA®▼ KIEGÉSZÍTŐ FENNTARTÓ KEZELÉSKÉNT JAVALLOTT OLYAN FELNŐTT,          

SÚLYOS EOZINOFÍLIÁS ASZTMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL, AKIKNEK AZ ÁLLA-

POTA A NAGY DÓZISÚ INHALÁCIÓS KORTIKOSZTEROIDOK PLUSZ HOSSZÚ HATÁSÚ                                          

β-AGONISTÁK MELLETT SEM MEGFELELŐEN KONTROLLÁLT.1

HASZNÁLJA AZ ERŐT
AZ EXACERBÁCIÓK ELLEN
TÜNETI JAVULÁS MÁR AZ ELSŐ DÓZIS UTÁN*1-5

30 mg
subcutan injekció

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

Referenciák: 1. Fasenra alkalmazási előírás (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis); 2. Bleecker ER, FitzGerald JM, 
Chanez P, et al. Lancet. 2016;388:2115-2127; 3. FitzGerald JM, Bleecker ER, Nair P, et al. Lancet. 2016;388:2128-
2141; 4. O’Quinn S, Xu X., Hirsch I. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;121:S18-S21; 5. Tan LD, Bratt JM, Godor D, et 
al. J Asthma Allergy. 2016;9:71–81. doi:10.2147/JAA. S78049. eCollection 2016.

*A tüneti javulást rohamoldó használatának csökkentése és az életminőség javulása (QOL) alapján mérték, az asztma 
kontroll kérdőív eredményének (ACQ) szignifikáns javulása mellett.
AQLQ  és TASS eredmények a SIROCCO és CALIMA vizsgálatok alapján.
ACQ=Asthma Contol Questionnaire; AQLQ=Asthma Quality of Life Questionnaire; TASS=Total Asthma Symptom Score

 HU-5576, Lezárás dátuma: 2022.09.01.

A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu), 2022. augusztus 1-től:

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos ,,alkalmazási előírás’’ teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezési-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; 
Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád keresés esetén;                                                                                                                      
szabadszavas keresésben a termék ,,Brand név” megadása), a ,,KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra 
történő kattintás.

Név Kiszerelés
Bruttó 

fogy. ár

Eü. 100% Vonatkozó
Eü. pontTámogatás 

összege
Térítési díj

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött fecskendőben

1x 
előretöltött fecskendőben

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött injekciós tollban

1x 
injekciós tollban

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

Előretöltött fecskendőben és 
injekciós tollban is elérhető

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest Alíz utca 4. B ép. I. em. tel.:+36 1 883 6500; www.astrazeneca.hu.
Mellékhatás/Nemkívánatos esemény/Minőségi panasz bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén: +36 1 883 6500 vagy 
https://contactazmedical.astrazeneca.com 
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allergiás panasszal hozzánk forduló gyermek, 
és izgattak a kivizsgálásuk szakmai kérdései. A 
gyermek az otthonából – ahol szigorú diétás 
szabályok szerint élt – bekerül egy közösség-
be, ahol senki semmit nem tud az ételaller-
giáról. Először felméréseket végeztem, és az 
eredményeket előadások formájában ismer-
tettem.

Nem kis munka lehetett.
Szigetváron elindítottunk egy bölcsődei, 
óvodai és iskolai képzést, melynek az a célja, 
hogy megtanítsuk a dolgozókat az ételaller-
giával kapcsolatos legfontosabb ismeretekre, 
valamint az anaphylaxiás roham ellátására. 
Idén év elején ebből alakult ki az ún. „Allergia 
Képzett Iskola − AKI” program, amit szeret-
nénk országossá tenni. Ez egy ingyenes online 
program nagyon sok elemmel, amit már több 
mint hétszázan elvégeztek.

Úttörő jelentőségű ez a kezdeményezés!
Magyarországon nem volt pontos adat az 
ételallergiás gyermekek számáról. Végeztem 
egy felmérést 116 ezer 3−18 éves kor közötti 
gyermek részvételével, amiből kiderült, hogy 
az ételallergia gyakorisága hazánkban 2,5%. A 
felmérésben nagyon sokat segítettek a mun-
katársaim, a feleségem, aki pulmonológus-
allergológus szakasszisztens, illetve a gyerme-
keim, akik ötödéves egyetemisták Pécsett.

Gyermekeidet te presszionáltad az orvosi 
pályára?
Abszolút nem. Annyira nem, hogy a fiam elő-
ször elment Budapestre a Pázmányra, ahol 
biomérnököket is képeznek, majd három hó-

nap múlva hazajött azzal, hogy mégis inkább 
az orvosit választja. Ő gyermekgyógyász sze-
retne lenni, a lányom a gyermekgyógyászat és 
a reumatológia között ingadozik.

Sok időd van még a nyugdíjig. Mi van a 
bakancslistádon szakmailag és emberileg?
Kifejezett bakancslistám nincs. Az említett 
programot szeretném maximumra futtatni és 
segítséget nyújtani a szülőknek, a betegeknek 
és az iskoláknak abban, hogy az ételallergiás 
gyermekek minél nagyobb biztonságban 
legyenek. Sokak számára nem bír nagy je-
lentőséggel, de szeretnék elmenni egy hazai 
Real Madrid mérkőzésre. A stadionukban már 
jártam, de játszani őket még nem láttam ott. 
Ha ez egy BL döntő lenne, akkor maximálisan 
elégedett lennék.

Több helyen is rendelsz. Ha van egy kis 
szabadidőd, akkor mivel töltöd?
Szeretek futni a feleségemmel. Amikor elkezd-
tük, akkor nagyon nem szerettem. A futásnak 
a végét élveztem a legjobban. Ma már, ha 
tehetjük, akkor hetente 3-4 alkalommal napi 
5-6 kilométert futunk. Sokat kirándulunk, és 
időnként beülünk egy-egy jó étterembe.

Mennyire ismerik el a munkádat, mennyire 
támogatnak?
A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunoló-
giai Társaságban és a gyermektüdőgyógyász 
szekcióban egyaránt figyelemmel kísérik és 
elismerik a munkámat. Helyi szinten pedig a 
betegeimtől kapok nagyon sok szeretetet és 
elismerést − és ez a lényeg. 

Dr. Osvai László
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KOFAKTOROK SZEREPE
az ételallergiák és az étel indukálta anaphylaxiák létrejöttében
DR. RÓNAi ZOLtÁN

MYCLiNiC MAGÁNkLiNikA, PÉCS

BEVEzETÉS

Az ételallergiák komoly egészségügyi problémát jelen-
tenek. A gyermekkori anaphylaxiás állapotromlások leg-
többjét valamilyen táplálékallergén váltja ki1,2. Magyar-
országon a gyermekkori ételallergia prevalenciája a leg-
frissebb felmérés szerint 2,5%3. A klinikai gyakorlatban az 
orvosok csak különleges esetekben találkoznak tünetes 
ételallergiás betegekkel. Kofaktorok magyarázhatják, mi-
ért jelentkezik anaphylaxia olyan étel elfogyasztásakor, 
amit a beteg máskor jól tolerál, vagy ami máskor csak 
enyhe reakciót vált ki. Mindazonáltal még számos bizo-
nyíték hiányzik a kofaktorok igazi szerepére vonatkozóan. 
Ételallergiák esetén a tünetek kialakulását a mindennapi 
élet több szokásos eleme (pl. testmozgás, alváshiány, ki-
sebb fertőzések) is befolyásolja. A tünetek kiváltásához 
szükséges étel mennyisége is betegről betegre változik, 
különösen akkor, ha társbetegségek is fennállnak.

A z ételallergiák és az étel indukálta anaphylaxiák sokak számára jelentenek problémát. Számos olyan té-
nyezőt azonosítottak, ami befolyásolja, hogy az adott helyzetben fellép-e anaphylaxiás állapotromlás. E 
kofaktorok jelenlétében az allergiás reakció már az allergén kisebb dózisa mellett is beindul vagy súlyo-

sabbá válik. A testmozgás vagy az egyidőben zajló akut fertőzések a gyermekkori anaphylaxiás rohamok jól is-
mert kofaktorai. Más tényezők, mint például a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer bevétele, az alkoholfo-
gyasztás vagy a stressz szerepéről ugyancsak beszámoltak. Szakirodalmi adatok szerint a felnőttkori anaphylaxiák 
30%-ánál, a gyermekkori anaphylaxiák 14−18,3%-ánál van szerepük kofaktoroknak. Az ételtől függő, terhelés 
indukálta anaphylaxia (food-dependent exercise-induced anaphylaxis, FDEIA) a legtöbbet tanulmányozott ilyen 
kórkép. Ennek is a búzától függő altípusa (wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis, WDEIA) az, amiről 
a legtöbb közlemény szól. A kofaktorok mindegyikének pontos hatásmechanizmusa még nem ismert. Ennek a 
közleménynek a célja a kofaktorok szerepe kapcsán a legújabb ismeretek bemutatása és annak hangsúlyozása, 
mennyire fontos a kofaktorok azonosítása az ételallergiás betegek kivizsgálása során.

A LÉNYEG, HÁROM BEKEZDÉSBEN
Kérdés: Milyen szerepük van a kofaktoroknak 
az ételallergiák és az étel indukálta anaphyla-
xiák létrejöttében?

Válasz: A kofaktorok az anaphylaxiás reakciók 
14−30%-ában fontos szereppel bírnak. A test-
mozgás, a fertőzések, a nem szteroid gyulladás-
gátlók, a dehidratáció és az alkoholfogyasztás 
növelheti a bélnyálkahártya permeabilitását, 
fokozva ezzel az allergén felvételét és gyorsítva 
az allergiás reakciók kialakulását. 

Következtetés: Az étel indukálta anaphyla-
xiás betegek kivizsgálása során a lehetséges 
kofaktorok feltárása alapvető fontosságú.
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Az ételallergiák és az anaphylaxia kezeléséhez fontos 
ismerni a beteg tüneteit befolyásoló kofaktorokat és a 
tüneteket kiváltó élelmiszerek küszöbdózisát. Egyértel-
mű anamnézis, de negatív táplálék provokációs teszt 
esetén is mérlegelni kell a kofaktorok lehetséges szere-
pét. Ilyen esetben a kofaktorokkal kombinált orális táp-
lálék provokációs teszt eredményes lehet. 

A kofaktorok a súlyosabb allergiás reakciókhoz kap-
csolódó, beteggel összefüggő vagy külső körülmé-
nyek4,5 (1. ábra). A gyermekek és a serdülők fő kofaktorai 
eltérnek a felnőttekétől6. Felnőtteknél a gyógyszer és az 
alkohol a leggyakoribb kofaktor, ezt követi a testmoz-
gás. Ezzel szemben a testmozgás és az egyidejű fertőzé-
sek voltak a gyermekek és a serdülők anaphylaxiájának 
leggyakoribb kofaktorai. Más tényezőkről is beszámol-
tak, mint például a stressz, a menstruáció és a kedve-

zőtlen éghajlati viszonyok7,8. A táplálék által kiváltott 
anaphylaxiák leggyakoribb kofaktorait az 1. táblázat 
mutatja.

A szakirodalmi adatok szerint a kofaktorok felnőt-
teknél az anaphylaxiás reakciók körülbelül 30%-ában 
játszanak szerepet8,9, míg a gyermekeknél ez az arány 
14–18,3%6,9,10. Egy vizsgálatban az anaphylaxiás álla-
potromlást elszenvedő gyermekek 40%-ánál legalább 
egy kofaktorról számoltak be11. A kofaktorokra vonat-
kozó legtöbb adat felnőtt betegeknél végzett vizsgá-
latokból származik, gyermekeknél még nem vizsgálták 
kellő mélységben a kofaktorok szerepét. 

Csak korlátozott bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan is, hogy a kofaktorok milyen gyakran ját-
szanak szerepet az ételallergiás reakciókban. A kofak-
torral összefüggő anaphylaxia gyakorisága és az egyes 
kofaktorok szerepe gyermekeknél és serdülőknél a 
vizsgálatokban eltérő, és az egyes kofaktorok gyako-
riságának széles tartományát jelentették ételallergiás 
reakciókban (2. táblázat). 

Ha a fáradtságot és a stresszt is beleszámítjuk, akkor 
a reakciók 74%-ában legalább egy lehetséges kofaktor 
volt jelen, beleértve a fáradtságot (38%), az alkoholfo-
gyasztást (16%), a stresszt (14%), a betegséget/influ-
enzát (3%), a testmozgást (3%) és fájdalomcsillapítók 
használatát (2%) is12.

Egy ételallergiában szenvedő, 16 évesnél idősebb 
betegeken végzett vizsgálatban a résztvevők 13%-a 
számolt be súlyosabb tünetekről az étellel kapcsolat-
ban, miután a következő tényezők közül egy vagy több 

ételallergén
(pl. búza)

Kofaktorok Anaphylaxia

fizikai terhelés fertőzés

dehidratációNSAID

bélnyálkahártya permeabilitása

antigének felvétele
súlyosság

küszöbérték

Gyermekek / serdülők

1. testmozgás 
2. fertőzés 
3. gyógyszerek 
4. stressz 
5. egyebek (alváshiány, dehidratáció, menstruáció)

Felnőttek

1. gyógyszerek 
2. alkohol 
3. testmozgás 
4. stressz 
5. fertőzés 
6. egyebek (alváshiány, dehidratáció, menstruáció)

1. ábra: Grafikus összefoglaló − kofaktorok szerepe az ételallergiák és étel indukálta anaphylaxiák létrejöttében

1. táblázat: Az étel indukálta anaphylaxiák ismert kofaktorai 
gyakorisági sorrendben
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jelen volt: testmozgás (10%), alkoholfogyasztás (5%) és 
fájdalomcsillapítók használata (0,6%)13. 

Az ételtől függő, edzés által kiváltott anaphylaxia 
(FDEIA) a kofaktorok által kiváltott anaphylaxia legtöb-
bet tanulmányozott modellje. Egy 74 kofaktor-poten-
círozott felnőttkori ételallergiára gyanús kóresetet fel-
dolgozó vizsgálatban az anaphylaxia a reakciók 85,1%-
át tette ki7. A búzától függő, testmozgás okozta ana-
phylaxiát (WDEIA), az FDEIA leggyakoribb változatát 
vizsgálták a legtöbben. 

Eddig egyetlen prospektív tanulmány sem vizsgál-
ta a kofaktorok ételallergiára gyakorolt   hatását. Egy 
2019-ben végzett tanulmány prospektíven vizsgálta a 
kofaktorok hatásait, és kimutatta, hogy a testmozgás 
és az alvásmegvonás jelentősen csökkentette a reakti-
vitás küszöbét földimogyoró-allergiában szenvedő be-
tegeknél, növelve ezzel a súlyos reakciók kockázatát14.

A kofaktoroknak feltételezhetően két fő hatásuk 
van az ételallergiás reakciókra: (1) csökkentik a reakció 
beindításához szükséges allergén mennyiségét; és (2) 
növelik a reakció intenzitását5. Az allergiás reakciókban 
szerepet játszó kofaktorok hatásmechanizmusai össze-
tettek és sokrétűek (3. táblázat). A kofaktorok hatásme-
chanizmusát még nem sikerült teljesen feltárni, még 
a WDEIA-ban sem. A kofaktor-indukált moduláció két 
fő mechanizmusát mutatták ki, amelyek anaphylaxiát 
okoznak: az allergén megnövekedett biohasznosulását 
(a fokozott intestinalis permeabilitás miatt) és a sejt-

szinten lecsökkent aktivációs küszöböt8,15. Egyes be-
tegeknél egynél több kofaktorra lehet szükség az 
anaphylaxiás sokk indukálásához, mint például a test-
mozgás és a nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek 
(NSAID) egyidejű használata vagy a testmozgás és az 
alkoholfogyasztás16,17. 

Ennek az áttekintésnek az a célja, hogy bemutassa 
a kofaktorok szerepével kapcsolatos új adatokat, és rá-
világítson a kofaktorok fontosságára az ételallergiában 
és az étel indukálta anaphylaxiában.

TESTMOzGÁS

A testmozgás a leggyakoribb kofaktor gyermekeknél 
és felnőtteknél10,13, az anaphylaxiás reakciók körülbelül 
3–10%-ában van szerepe. Egy nemrégiben készült ta-
nulmány azt vizsgálta, hogy a kofaktorok milyen gyak-

Változó
Vizsgálat

Uguz et al.9 Hompes et al.10 Worm et al.6 Oropeza et al.11

Év 2000−2001 2005−2008 2005−2009 2013−2014

Vizsgált betegcsoport
anaphylaxia  

(kiváltó ok 89%-ban étel)
anaphylaxia  

(kiváltó ok 58%-ban étel)
étel indukálta anaphylaxia

anaphylaxia  
(kiváltó ok 65%-ban étel)

Betegszám 75 197 115 20

Résztvevő országok Egyesült Királyság Németország, Ausztria, Svájc Németország, Ausztria, Svájc Dánia

Férfiak aránya 56% 68% − 65%

Társuló allergiás kórképek 85% − 78% 65%

Összes kofaktor 15,3% 18,3% 14% 40%

 testmozgás 2,5% 10% 8,7% 15%

 fertőzés 2,5% 3% 2,6% 15%

 NSAID és más gyógyszer − 6% 2,6% 10%

 stressz, menstruáció és  
 egyebek

10,3%
12% (menstruáció a nők  

10%-ánál, pszichés stressz 2%)
− −

 alkohol − 0% − 0%

2. táblázat: A kofaktor által érintett anaphylaxiák gyakorisága gyermekkorban és felnőttkorban

1. Az allergén fokozott biológiai hozzáférhetősége
− fokozott bélfal permeabilitás és nagyobb allergén felszívódás 
− a vérkeringés fokozása és nagyobb allergén beáramlás

2. Csökkent aktiválási küszöb sejtszinten
− közvetlen hatás a hízósejtek és a basophil sejtek aktivációjára

3. Átmeneti plazma hiperozmolaritás

4. Egyéb okok
− a szérum IgE koncentráció növelése

3. táblázat: A kofaktorok lehetséges hatásmechanizmusai
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ran játszanak szerepet a 16 év feletti betegek ételaller-
giáiban. A 496 ételallergiás beteg 10%-a számolt be ko-
faktorként testmozgásról a kiváltó okként feltételezett 
étel elfogyasztása utáni 2 órán belül13. Az enyhe vagy 
közepesen súlyos ételallergiában szenvedő betegek lé-
nyegesen ritkábban számoltak be a kofaktorokról, mint 
a súlyos ételallergiás betegek (10% vs. 16%, P=0,037). 
Ebben a vizsgálatban a betegek kétharmada nem tud-
ta, hogy befolyásolta-e kofaktor az allergiás reakciót. 
A táplálék okozta anaphylaxiában szenvedő betegek 
retrospektív elemzése azt mutatta, hogy kofaktorok az 
esetek 21%-ában fordultak elő; közülük a testmozgás 
volt a leggyakoribb, ezt követte az alkohol16. 

A testmozgás által kiváltott anaphylaxiák közül az 
FDEIA a kofaktor által kiváltott anaphylaxia legjobban 
tanulmányozott modellje. Az edzés előtt 4 órával és az 
utána legfeljebb 1 órával elfogyasztott táplálék össze-
függ az FDEIA kialakulásával. Az FDEIA leggyakrabban 
kocogás után lépett fel, és a tünetek kiváltásához már 
a közepes intenzitású mozgás is elegendő volt18. A test-
mozgás más kofaktorok, például az NSAID-használat és 
a fertőzés együtthatásának kockázatát is növelik19,20.

A 71 WDEIA-ban szenvedő betegnél végzett orális 
provokáció során nyugalomban a betegek 37%-ánál 
lépett fel reakció, a futópados terhelés pedig jelentő-
sen növelte a tünetek súlyosságát és csökkentette a 
dózisküszöböt (a nyugalmi glutén medián dózisa: 48 g; 
a medián dózis edzéssel kombinálva: 24 g)21. 

A közelmúltban megjelent új adatok ellenére az 
FDEIA kórtani háttere nem teljesen ismert. A követke-
zőkben néhány feltételezett kórmechanizmust ismer-
tetünk.

Fokozott allergén felszívódás a bélből
Számos állatkísérletben kimutatták, hogy a testmozgás 
növeli a bélfal permeabilitását, fokozza az allergének 
felszívódását és lehetséges kórmechanizmusokat is 
leírtak22,23. Az intenzív edzés növeli a maghőmérsékle-
tet, ami átmeneti bélhámkárosodáshoz vezethet. Ezen 
túlmenően a véráramlás átirányítódása a splanchnikus 
artériákból a munkát végző izomzat felé a bélfal perfú-
ziójának csökkenését és ischaemiát okoz, ami szintén 
hámkárosodáshoz vezethet24. Összefoglalva, a megnö-
vekedett maghőmérséklet okozta bélhámkárosodás, 
valamint a bél ischaemia károsítja a hámsejtek közötti 
„tight junction” összeköttetéseket, növeli a nyálkahár-

tya permeabilitását, ily módon megkönnyíti az ételal-
lergének bejutását. Az akut testmozgás felgyorsította 
a lizozim gyomor-bélrendszeri szivárgását a lizozim-
szenzitizált egerekben, a nem szenzitizált egerekben 
viszont nem23.

A szérum gliadin monitorozása hasznos volt a hamis 
negatív eredményeket adó betegek azonosítására a 
WDEIA-provokációs tesztek során25. Egy közelmúltbeli 
tanulmány26 szerint azonban a testmozgás alapvetően 
nem emeli meg a szérum gliadin csúcsszintjét egészsé-
ges önkéntesekben. A székletben a zonulin (az a fehérje, 
amely növeli a bélfal hámsejtjei közötti „tight junction” 
kapcsolatok áteresztőképességét) szintje nem volt ösz-
szefüggésben az edzéssel vagy a gliadin csúcskoncent-
rációjával. Ez arra utal, hogy a testmozgás önmagában 
nem feltétlenül elegendő a bélpermeabilitás növelésé-
hez és anaphylaxiás sokk kialakulásához; inkább más 
kombinált tényezőkre lehet szükség, mint például a 
testmozgás által kiváltott fokozott bélnyálkahártya-ká-
rosodásra való hajlam. 

A bél mikrobióta fontos eleme a hám barrier mű-
ködésének27,28; ezért a testmozgás közben fellépő per-
meabilitás növekedés egyik tényezője lehet. A butirát 
− egy rövid szénláncú zsírsav, ami az emésztetlen 
szénhidrátok bélben történő bakteriális fermentáció-
ja során keletkezik − javítja a hám barrier működését 
azáltal, hogy elősegíti a károsodott „tight junction” 
kapcsolatok újraépülését29. A bél mikrobióta összeté-
telének változásai lehetővé tehetik, hogy a kofaktorok, 
például a testmozgás, tovább fokozzák a bélből való 
felszívódást26. A WDEIA-ban szenvedő betegek bél-
mikrobióm összetétele különbözött az egészséges 
kontrollokétól30.

Csökkent hízósejt és basophil aktivációs küszöb
A másik hipotézis szerint a testmozgás közvetlenül be-
folyásolja a hízósejteket és a basophil sejteket, és módo-
sítja az allergén küszöbdózisát31. A testmozgás növelheti 
a plazma ozmolaritását, ami a hízósejtek és a basophilek 
aktiválódásához vezet. Azonban csak a megerőltető 
testmozgás növeli a plazma ozmolaritást, és a WDEIA-
betegek edzésének intenzitása általában nem nagy.

A szöveti transzglutamináz aktiválása
WDEIA-ban azt feltételezték, hogy a szöveti transz-
glutamináz (tTG) aktiválása testmozgás közben nagy 
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ω-5 gliadin/tTG komplexeket hoz létre, amelyek ana-
phylaxiás reakciót válthatnak ki.

AKuT FERTŐzÉSEK

Epidemiológiai vizsgálatok szerint az akut fertőzések 
az anaphylaxiás reakciók 2,5–3%-ával járnak együtt 
gyermekeknél6,9,10. Klinikai környezetben a fertőzés sok 
esetben növelheti az anaphylaxiás sokk kockázatát. 
Gyakran beszámoltak az allergén immunterápiát köve-
tő fertőzés és az anaphylaxiás reakciók közötti lehetsé-
ges összefüggésről. Az ételallergiás betegek orális tole-
rancia indukciója során váratlan tünetek léphetnek fel 
egy társuló fertőzés során32. Ezért fontos, hogy orális 
immunterápia alatt kialakuló fertőzés esetén a betegek 
csökkentsék az elfogyasztott fehérje adagját. 

A hatás elsősorban a láz, az emiatt fokozódó vérke-
ringés és az allergének fokozott beáramlása útján jön 
létre. Gyomor-bélrendszeri fertőzések esetén nagyobb 
allergén fehérjék is át tudnak jutni a gyulladt nyálka-
hártyán. Más kofaktorokkal ellentétben ezt provoká-
ciós tesztekkel nem lehet megerősíteni, ezért még az 
sem világos, hogy hogyan hatnak kofaktorként a víru-
sos vagy a bakteriális fertőzések.

A fertőzések sokkal gyakoribbak gyermekeknél, 
ezért ételallergiás gyermekek esetén a fertőzést az ana-
phylaxia fontos kofaktoraként kell figyelembe venni.

GyóGySzEREK

Nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek
Nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszer (NSAID) 
egyidejű használata az anaphylaxia leggyakoribb ko-
faktora ételallergiás felnőtteknél. Az NSAID-használat 
az étel indukálta anaphylaxiás esetek akár 25%-ában 
is szerepet játszhat, és több mint 11-szeresére növeli a 
kockázatot19. Hasonlóan a testmozgáshoz, két kórme-
chanizmust feltételeznek: az NSAID-használat fokozza 
az antigének bélből történő felszívódását, illetve köz-
vetlen hatást fejt ki a hízósejtek és a basophilek aktivá-
ciójára15,33. A prosztaglandinok fontos szerepet játsza-
nak a gasztrointesztinális nyálkahártya védelmében, és 
a gyomor-bélrendszeri permeabilitás növekedése a di-
rekt ciklooxigenáz (COX) útnak köszönhető. Az NSAID-
ek basophil aktiváló hatása étel indukálta allergiás re-
akciókban összefüggésbe hozható a COX útvonallal33. 

Ezzel szemben az aszpirin csak akkor fokozta a hiszta-
min felszabadulását a basophilekből, ha az immunglo-
bulin E (IgE) receptor jelátviteli útvonal már aktiváló-
dott, ami azt jelzi, hogy itt nem COX gátlásról van szó34.

1995–2008 között eset-kontroll vizsgálatot végez-
tek felnőtteknél, hogy meghatározzák a gyógyszerek 
szerepét a súlyos ételallergiák kockázati tényezőiként19. 
Ebben a vizsgálatban az aszpirin, az NSAID, a béta-
blokkolók és az angiotenzin-konvertáló enzim gátlók 
alkalmazását az IgE-függő ételallergiák jelentős koc-
kázati tényezőjének találták. Az aszpirin és az NSAID 
használata az étel okozta súlyos anaphylaxiás esetek 
15,8%-ával, illetve 6,6%-ával, az enyhe vagy közepesen 
súlyos ételallergiás esetek 1,7%-ával, illetve 0,9%-ával 
volt összefüggésbe hozható. Ebből a tanulmányból az 
is kiderült, hogy a testmozgás és az alkoholfogyasztás 
drasztikusan megnöveli a gyógyszerhasználat kocká-
zatát a súlyos ételallergiában szenvedő felnőtteknél. 

Az NSAID-ek használata FDEIA esetén is súlyosbítja 
az ételallergiát35. A WDEIA-ban szenvedő betegeknél 
végzett vizsgálat kimutatta, hogy a szérum gliadin 
szintje 30 perccel a búza−aszpirin keverékkel végzett 
provokáció után 5× nagyobb, mint a csak aszpirinnel 
végzett provokáció után15. Az NSAID-használat és az 
ételallergia szinergikus hatása jól ismert. A lipidtranszfer 
fehérjékkel összefüggő növényi ételallergiában szen-
vedő betegek körülbelül egyharmada kofaktorfüggő 
volt (főleg az NSAID-használattal kapcsolatban)36. Az 
ételtől függő, NSAID-indukált anaphylaxia (FDNIA) az 
anaphylaxia egyik fenotípusa, amelyben az NSAID-
használat az egyetlen kofaktor37. FDNIA esetén az al-
lergiát kiváltó gyógyszerrel végzett provokációs teszt 
negatív lenne, ha az ételallergén nincs jelen20.

Az atopia az NSAID-használat mellett fellépő túlér-
zékenységi reakciók kockázati tényezője. Atopiás ser-
dülőknél az izolált periorbitális angioödéma az NSAID-
intolerancia leggyakoribb megnyilvánulása38. Az aszpi-
rin és az NSAID-használat kofaktorként betöltött sze-
repét gyermekek és serdülők esetében nem vizsgálták 
teljes mértékben. Az NSAID-ek használatát azonban 
kofaktornak kell tekinteni, különösen súlyos ételaller-
giában szenvedő serdülőknél. A testmozgás mellett az 
NSAID-ek alkalmazása szinergikusan növeli a bélhám 
barrier permeabilitását. A súlyos ételallergiában szenve-
dő betegeknek kerülniük kell az aszpirint és az NSAID-
eket a testmozgás előtt 24−48 órával.
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H2-receptor antagonisták, protonpumpa gátlók és béta-
blokkolók
A gyomorsav az emésztés során módosítja vagy inakti-
válja a fehérje allergéneket. Ezt a folyamatot zavarják 
meg a H2-receptor antagonisták és a protonpumpa-
gátlók (PPI) a gyomor pH-jának növelésével, aminek kö-
vetkeztében az ételallergének kevésbé inaktiválódnak, 
ami allergiás reakciókhoz vezethet. Egérvizsgálatokban 
kimutatták, hogy a PPI-használat növeli az ételszenzi-
bilizáció és az anaphylaxia kockázatát39. Különösen az 
orális allergia szindrómában szenvedő betegeket kell 
tájékoztatni a PPI-knek az anaphylaxia kofaktoraként 
betöltött lehetséges szerepéről. 

A béta-blokkolók alkalmazása a béta-adrenerg je-
lek gátlásához vezet a hízósejteken és a basophileken, 
aminek következtében ezek a sejtek − az anaphylaxiás 
reakció effektor sejtjei − destabilizálódnak. Ezenkívül a 
béta-blokkolók gátolják a vérnyomást szabályozó me-
chanizmusokat, elősegítik az anaphylaxia kialakulását 
és növelik a súlyosságát40.

ALKOHOL

Az alkohol a betegek 1,0–15,2%-ánál kofaktora az ana-
phylaxiás sokknak8. Egy kérdőíves vizsgálat kimutatta, 
hogy az alkohol a második legfontosabb kofaktor az 
étellel összefüggő allergiás reakciókban a 16 évesnél 
idősebb ételallergiás betegeknél13. Bár a jelenség kór-
mechanizmusát még nem tárták fel, úgy tűnik, hogy a 
fokozott bélrendszeri felszívódás itt is szerepet játszik. 
Christensen és munkatársai17 25 WDEIA-ban szenvedő 
felnőtt betegnél végeztek orális provokációt gluténnel 
nyugalmi állapotban, majd kombinálták ezt futószala-
gos gyakorlattal, aszpirinnel, alkohollal vagy kombinált 
gyakorlatokkal és aszpirinnel. Ez a vizsgálat kimutat-
ta, hogy a testmozgás és az aszpirin fokozza a WDEIA 
klinikai tüneteit azáltal, hogy csökkenti a dózisküszö-
böt és növeli az allergiás reakció súlyosságát, míg az 
alkohol csak a betegek kisebb hányadánál működött 
kofaktorként, ami arra utal, hogy ez gyenge kofaktor.

STRESSz ÉS ALVÁSHIÁNy

Az allergiás betegségek, mint például az asztma és az 
atopiás dermatitis súlyosbodhatnak a központi ideg-
rendszerben akut stressz miatt felszabaduló neuro-

peptidek és neurotranszmitterek hatására, amelyek ak-
tiválják az allergiás gyulladásos választ41. Az ételallergia 
kimenetelét a pszichoszociális stressz is befolyásolhat-
ja42. A pszichoszociális stressznek a táplálékkal össze-
függő allergiás reakciókban betöltött szerepét azon-
ban egészen a közelmúltig figyelmen kívül hagyták.

Állatkísérletekben az akut pszichés stressz hatására 
nő a bélpermeabilitás, fokozódik az antigénpenetráció  
és felerősödik a nyálkahártya immunválasza43,44. Né-
hány humán vizsgálatban is kimutatták, hogy az akut 
stressz növeli a vékonybél permeabilitását45,46. A kró-
nikus stressz hatása a bélpermeabilitásra azonban 
továbbra sem tisztázott. Az akut érzelmi stressz az 
anaphylaxia kockázati tényezője az allergén immun-
terápiában részesülő betegeknél47. Függetlenül attól, 
hogy az akut stressz fizikai vagy pszichológiai jellegű, 
hasonló reakciók lépnek fel az emberi szervezetben46.

Egy keresztezett vizsgálatban14 földimogyoró-aller-
giás betegeknél három nyílt földimogyoró-provokáció 
történt véletlenszerű sorrendben: minden adag után 
testmozgással, a provokációt megelőző alvásmegvo-
nással, illetve beavatkozás nélkül. Ez a tanulmány első-
ként mutatta ki, hogy a testmozgással együtt az alvás-
megvonás is jelentősen csökkentette a küszöbdózist, 
már 45%-kal kiváltva a tüneteket. A mai napig egyetlen 
tanulmány sem vizsgálta az alvásmegvonás szerepét 
az ételallergiás reakciókban. Bár a mechanizmus nem 
ismert, az alvásmegvonás megterhelheti a gyomor-
bélrendszert, és ezáltal fokozza a bél permeabilitását. 

DEHIDRATÁCIó

A dehidratáció csökkenti a szív lökettérfogatát, a perc-
térfogatot és a bőr véráramlását, ami a maghőmérsék-
let és a szívfrekvencia növekedéséhez vezet48. A légúti 
nyálkahártya akut kiszáradása jól ismerten a broncho-
constrictio egyik triggere terhelés által kiváltott aszt-
mában49. A nem megfelelő folyadékbevitel testmozgás 
előtt és/vagy testmozgás közben fokozhatja a testmoz-
gás által kiváltott légúti kiszáradást. A dehidratáció 
fontos tényező lehet az allergiás reakciókban. 

Csak kevés tanulmány elemezte a dehidratáció 
ételallergiára és anaphylaxiára gyakorolt   hatását. Pat-
kányokban a 10 napos vízmegvonás okozta stressz ha-
tására csökkent a bélhámban található „tight junction” 
proteinek, az occludin és a claudin mennyisége50. Ez a 
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dehidratáció által kiváltott bélkárosodás egy lehetsé-
ges kórmechanizmusa51. 

Ezzel szemben van Nieuwenhoven és munkatársai52 
egy kerékpáros testmozgás kísérletet végeztek dehid-
ratált és megfelelően hidratált betegeknél, és kimutat-
ták, hogy a kiszáradás nem vezetett különbségekhez 
a bélpermeabilitásban egészséges férfiaknál. Bár a de-
hidratáció ételallergiás reakciókban betöltött szerepe 
további elemzést igényel, annyi kijelenthető, hogy az 
elégtelen folyadékbevitel fokozhatja a testmozgás ha-
tását FDEIA-ban szenvedő betegeknél.

KÖVETKEzTETÉSEK

A kofaktorok hatásai jól ismertek, de csak ritkán veszik 
figyelembe ezeket. Az olyan kofaktorok, mint a test-
mozgás, a fertőzések, az NSAID-használat, a dehidratá-
ció és az alkoholfogyasztás növelhetik a bél permea-
bilitását, fokozott antigénfelvétellel járhatnak, ezáltal 
allergiás tüneteket okozhatnak. 

A kiváltó allergén azonosítása mellett a kofaktorok 
lehetséges szerepének rutinszerű felmérése is elen-
gedhetetlen az étel indukálta anaphylaxiában szenve-
dő betegek kezeléséhez, különösen az életveszélyes 
anaphylaxiás epizódok elkerülése érdekében. 

Azoknál a betegeknél, akiknek az anamnézise egy-
értelműen ételallergiára utal, de negatív a provokációs 
tesztjük, mérlegelni kell a kofaktorok szerepét. Ha le-
hetséges, akkor az orális táplálékprovokációt a feltéte-
lezett kofaktorral kombinálva kell elvégezni. 
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z idiopathias interstitialis pneumoni-
tisek szövettani beosztása legalább 
5-6 évtizede folyamatosan változik. 

Az interstitialis tüdőbetegségek (ILD) osztályo-
zása aetiologia, morphologia, fenotípus (kór-
lefolyás) vagy biomarkerek alapján történ- 
het. A klinikai differenciáldiagnosztika alap-
ját már két évtizede a multidiszciplináris dis- 
cussio nyomán felállított ún. klinikai–radioló-
giai–pathológiai team diagnózisok adják. Az 
uILD mint kórforma a 2013-ban megjelent aján-
lásban unclassifiable idiopathic interstitial pneu- 
monias elnevezés alatt szerepel1.

DEFINÍCIó 

A besorolhatatlan (unclassifiable) ILD (uILD) 
elnevezés olyan eseteket takar, amelyeknél a 
teamben részt vevő diszciplínák véleményei 
ellentmondanak egymásnak. Az irodalomban 
szereplő definíciók sokfélék. Az uILD a fibroti-
záló ILD-k azon formája, ahol (1) a klinikum 
(légzésfunkció, tünettan, anamnézis, kórlefo-
lyás, immunszerológia, esetleg bronchoscopos 
tüdőbiopszia, cryobiopszia, bronchoalveolaris 
lavage, stb.) és (2) a radiológiai (HRCT) leletek 
ellentmondanak egymásnak, hozzátéve, hogy 
gyakran az elvégzett (3) sebészi tüdőbiopszia 
ellenére sincs az uILD-nél pontosabb kóris-
ménk2,3. A nagy esetszámú feldolgozásokban 

az uILD előfordulási gyakorisága 10−20%, a 
progresszív fenotípus aránya uILD-ben 29%, a 
rheumatoid arthritis mellett kialakuló RA-ILD-
ben 26%, a szisztémás sclerosishoz társuló SSc-
ILD-ben 31%4,5.

A klinikum oldaláról az elégtelen kivizsgá-
lás, az elnagyolt anamnézis (munkahelyi expo-
zíció, gyógyszer indukálta formák, dohányzás 
figyelembevétele) az elmaradt bronchoscopos 
tüdőbiopszia, lavage vagy immunszerológia 
említhető. Jellegtelen, aspecifikus adatok, stabil 
betegség, panaszmentes beteg esetén köny-
nyen születik semmitmondó vélemény.

Sokszor − bár jellegzetes HRCT-minták áb-
rázolódnak egymás mellett − nem tudjuk a CT 
képeket egyetlen kórképpé integrálni. Gyakori 
a keveredés a non-ILD HRCT-mintákkal (infec-
tio, cardialis decompensatio) vagy pl. akut exa-
cerbatio rakódhat az ILD képelemekre.

AZ OSZTÁLYOZHATATLAN
INTERSTITIALIS TÜDŐBETEGSÉG
DR. ZSiRAY MikLÓS, DR. kERPEL-FRONiuS ANNA, DR. FiLLiNGER JÁNOS, DR. HARkÓ tÜNDE  

DR. GAJDÓCSi RÉkA, DR. HORVÁtH kORNÉLiA HÉDi

ORSZÁGOS kORÁNYi PuLMONOLÓGiAi iNtÉZEt, BuDAPESt

A

Átlagéletkor (év) 63 (47−77) 

Férfi / nő arány 8 /15 

HRCT-mintázat jellegzetes: 12 beteg
semmilyen kórképre sem jellemző: 11 beteg

Légzésfunkció élettani: 11 beteg
restrictio: 10 beteg
obstructio: 2 beteg

Sebészi 
tüdőbiopszia

10 betegnél végeztünk (43%) 
13 betegnél nem végeztünk (57%)

1. táblázat: uILD betegeink jellemzői (n=23)
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A teamünk anyagából válogatott 23 osztályozhatatlan 
ILD esetünk jellemzői az 1. táblázatban olvashatók. Ki-
emelendő, hogy az esetek viszonylag nagy részében, 
43%-ában sebészi tüdőbiopszia is történt.

Az irodalom ideiglenesen (provisional) osztályozha-
tatlannak mondja a sebészi tüdőbiopszia nélküli esete-
ket; a biopszia elmaradásának oka (1) a magas műtéti 
kockázat, (2) a betegség enyhe volta, stabil kórlefolyá-
sa lehet, illetve (3) ha a beteg elutasítja a biopsziát6. 13 
betegünk adatai a 2. táblázatban láthatóak. 

ESETISMERTETÉSEK

1. eset: Gy. I. 77 éves nőbeteget szűrésen emelték ki 
bilaterális rajzolatfokozódás miatt. A HRCT vizsgá-
lat chronicus hypersensitiv pneumoniára (CHP) utalt 
(1. és 2. kép). Légzésfunkciója élettani volt, exogén 
inhalatív okot nem találtunk, az immunszerológia 
collagen-vascularis kórképet nem igazolt. A beteg 
bronchoscopos mintavételt, BAL-t nem vállalt és VATS 
sem történt az életkor, illetve a stagnáló, enyhe kór-
lefolyás miatt. A CHP diagnosztikus algoritmusából 
egyedül a HRCT volt CHP-re jellemző, az expozícióról, 
szövettanról, illetve a BAL-ról nem volt adatunk. 

1. jellegtelen HRCT-kép súlyos légzéskárosodás (a magas műtéti kockázat miatt VATS nem végezhető)

2. ILD vs. cardialis decompensatio CT képe életkor + cardialis status miatt VATS nem végezhető 

3. jellegtelen, fibrotizáló ILD progresszív respiratoricus insufficientia miatt VATS nem végezhető

4. jellegtelen, stagnáló HRCT kép progresszív, súlyos respiratoricus insufficientia miatt VATS nem végezhető 

5. HRCT: CHP-ra emlékeztető normális légzésfunkció, exogén ok nem ismert, stagnáló betegség (VATS nem indikált)

6. HRCT: UIP sok éve stagnáló, nem progresszív betegség, légzésfunkció élettani (VATS nem indikált)

7. jellegtelen HRCT-kép, enyhe fibrosis kevés panasz, stabil betegség (VATS nem indikált)

8. CT-n szórás + BHL szindróma, spontán remisszió TBNA, BAL, mediastinoscopia egyike sem kórjelző (VATS-ot a beteg negálta)

9. jellegtelen fibrotizáló ILD súlyos légzésfunkciós károsodás, szteroidra kifejezett javulás (VATS-ot a beteg negálta)

10. HRCT (PET-CT): kiterjedt ILD (alveolitis) CT-angio: chronicus embolisatio

11. több kórképre (NSIP, DIP, OP) is jellemző  
HRCT-kép 

a többszervi érintettség ellenére collagen-vascularis kórkép nem véleményezhető,  
légzésfunkció élettani

12.  CT: histiocytosis?, erős dohányos, 
lymphadenomegalia is látható 

TBNA: sarcoidosis, szteroidra javult

13.  kiterjedt, de jellegtelen HRCT-kép extrém túlsúly – 142 kg– miatt nehézkes kivizsgálás, spontán gyógyulás

Rövidítések BAL: bronchoalveolaris lavage; BHL: bilateralis hilaris lymphadenopathia; DIP: desquamative interstitialis pneumonia; CT: computed tomography; HX: histiocytosis X; HRCT: high 
resolution computer tomographia/nagy felbontású computer tomographia;  ILD: interstitial lung disease/interstitialis tüdőbetegség; NSIP: nem specifikus interstitialis pneumonia; OP: organizing 
pneumonia; TBNA: transbronchialis aspirációs tűbiopszia; VATS: video assisted thoracoscopic surgery

2. táblázat: 
Ellentmondó HRCT kép és klinikai adatok: ideiglenesen (provisional, sebészi tüdőbiopszia nélkül) uILD-nek véleményezett betegeink (n=13)

1. és 2. kép: A HRCT-képeken bilaterálisan diffúz tejüveghomály 
foltokat, kilégzésben levegőcsapdára utaló mozaikrajzolatot láttunk



23AMEGA |2022. DECEMBER

tÜDŐGYÓGYÁSZAt

2. eset: B. E. K. 58 éves nőbetegnél mellkasi HRCT-
képei alapján sarcoidosis, esetleg chronicus eosino-
phil pneumonia vagy NSIP vetődött fel (3. és 4. kép). 
Fizikálisan fibroticus pattogás volt hallható, légzés-
funkciója, vérképe eltérés nélkül, immunszerológia 
collagen-vascularis betegséget nem igazolt. A bron- 
choscopos mintavétel (TBNA) nem volt informatív, a 
BAL sejtkép normális volt. Az elvégzett mediastino-
scopia szövettana reaktív nyirokcsomót jelzett. Az el-
lentmondó radiológiai és klinikai adatok nyomán indi-
kált VATS biopsziát a beteg elutasította, szerencsére a 
követés során spontán regressziót észleltünk.

10 betegnél a sebészi tüdőbiopszia ellenére sem szüle-
tett diagnózis. Ilyenkor (1) a biopsziás minta vagy nem 
reprezentatív (rossz helyről vették, kevés a diagnózis-
hoz vagy végállapotú fibrózist tartalmaz), vagy (2) a 
szöveti kép kevert, átfedéseket tartalmaz, több entitás-
ra (chronicus hypersensitiv pneumonitis, nem specifi-
kus vagy desquamativ interstitialis pneumonia) is jel-
lemző lehetne, (3) esetleg a szövettani lelet és/vagy a 
HRCT kép ellentmond a kórlefolyásnak, a klinikumnak. 
Ezen uILD betegeink jellemzőit a 3. táblázat mutatja.

HRCT-mintázat Klinikum SLB (VATS) hisztológia

1. Polycystás tüdő, LAM? koponya és hasi CT negatív, obstructiv légzészavar emphysema (nem reprezentatív minta)

2. Sarcoidosis?  
histiocytosis?

sportol, dohányos 
normális légzésfunkció 
immunszerológia negatív

emphysema, lobsejtes beszűrődés, 
nem granulomatosis 
(nem reprezentatív minta)

3. Histiocytosis, chronicus 
hypersensitiv pneumonitis? 

varroda, vizesedő fal, normális légzésfunkció 
autoimmun betegség kizárt, dohányzott, TBLB: ILD? 

emphysema, lymphoid beszűrődések 
(nem reprezentatív minta)

4. NSIP? 
cardialis decompensatio? 

normális légzésfunkció, BAL nem történt, immunpanel negatív  
ízületi panaszai vannak, exogén faktor nincsen

CHP, NSIP 
(kevert szöveti kép)

5. BHL + UIP galvanizáló  
immunpanel negatív, normális légzésfunkció

CVD-ILD, UIP?, respiratoricus 
bronchiolitis (kevert szöveti kép)

6. NSIP + mediastinalis 
lymphadenomegalia

immunpanel negatív, enyhén restrictiv légzésfunkció 
szteroid hatástalan, exogén faktor nem ismert

DIP, NSIP, CHP  
(vegyes szöveti kép)

7. UIP 
NSIP 

környezetében galambürülék, erős dohányos, normális légzésfunkció, 
dobverőujj, immunpathológiai kórkép nincsen 

CHP, UIP  
(vegyes szöveti kép) 

8. Szórás, cystosus gócok 
HX? 

erős dohányos, TBNA negativ, obstructiv légzésfunkció 
immunpanel negatív

bronchiolitis, emphysema,
idegentest típusú óriássejtek 

9. Parenchymalis szórás progrediáló restrictio, légzési elégtelenség, szteroid hatástalan, achalasia angiodysplasia(?)

10. Típusos UIP a kórlefolyás nem progresszív, 7 éve stagnáló élettani légzésfunkció UIP

Rövidítések BAL: bronchoalveolaris lavage; BHL: bilateralis hilaris lymphadenopathia; CHP: chronicus hypersensitiv pneumonitis; CT: computed tomography; CVD: collagen-vascular disease/kollagén-
vaszkuláris betegség; DIP: desquamativ interstitialis pneumonia; HX: Histiocytosis X; HRCT: high resolution computer tomographia/nagy felbontású computer tomographia; ILD: interstitial lung disease/
interstitialis tüdőbetegség; LAM: lymphangioleiomyomatosis; NSIP: nem specifikus interstitialis pneumonia; OP: organizing pneumonia; SLB: surgical lung biopsy/sebészi tüdőbiopszia; TBLB: transbronchial 
lung biopsy/transbronchialis tüdőbiopszia; TBNA: transbronchialis aspirációs tűbiopszia; UIP: usual interstitial pneumonia/szokásos interstitialis pneumonia; VATS: video assisted thoracoscopic surgery 

3. táblázat: Sebészi tüdőbiopszia ellenére besorolhatatlan ILD eseteink (n=10) 

3. és 4. kép: A HRCT-képeken mediastinalis lymphadenomegalia,  
a parenchymában finom szórás ábrázolódott
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ESETISMERTETÉSEK

3. eset: M. É. 47 éves nőbeteget szórásos mellkasrönt-
genkép miatt vizsgáltuk. Légzésfunkciója élettani, 
dohányzott (20 csomagév), az immunpanel collagen-
vascularis betegséget nem igazolt. A bronchoscopos 
tüdőbiopszia nem volt informatív, exogén allergén-
ként a szennyezett tyúkól, illetve a vizesedő lakásfa-
lak jöttek számításba. A mellkasi HRCT (5. és 6. kép) 
histiocytosis, illetve chronicus hypersensitiv pneumo-
nia lehetőségét vetette fel. Sajnos a VATS biopsziás 
szöveti minta nem volt reprezentatív (emphysema 
pulmonum) (7. kép).

4. eset: B. Gy. 56 éves férfit szűrésen emelték ki. Tüdeje 
felett fibroticus pattogás volt hallható, légzésfunkció-
ja normális volt, a negatív immunpanel collagen-vas-

5. és 6. kép: A HRCT-képeken a bilaterális tejüveghomály, felritkulást 
tartalmazó focusok, légcsapdajelenség, histiocytosis, illetve chronicus 

hypersensitiv pneumonitis lehetőségét vetették fel

7. kép: A tüdőszövetben alveolusok átmetszeti képe látható,  
néhol az alveolushám helyét metaplasticus bronchushám foglalta el 

(Lambertosis jelensége, emphysema pulmonum) 

8. és 9. kép: A HRCT-képeken mediastinalis lymphadenomegalia, 
az 5 éves követés során alig progrediáló, nem specifikus interstitialis 

pneumoniára jellemző mintázat volt látható
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cularis kórformát nem igazolt, exogen aetiologia nem 
ismert. HRCT-n mediastinalis lymphadenomegalia 
és nem specifikus interstitialis pneumoniára (NSIP) 
jellemző mintázat volt látható (8. és 9. kép). VATS tü-
dőbiopszia (2016): a szöveti kép kevert, helyenként 
NSIP-re, másutt kiégett DIP-re, focalisan diszkrét UIP 
mintázatra emlékeztet. A sebészi biopsziás szöveti 
kép átfedéseket tartalmaz: „overlapping histological 
features” (10. és 11. kép).

MEGBESzÉLÉS

Az uILD fogalom az ILD klasszifikáció tökéletlen vol-
tát jelzi. Jelen osztályozásunkban egy adott szövetta-
ni mintázathoz többféle kórkép is tartozhat: például 
a szokásos interstitialis pneumonia (usual interstitial 
pneumonia/uIP) asbestosisban, chronicus hypersen- 
sitiv pneumonitis (CHP) esetén, rheumatoid arthritis 
mellett kialakuló RA-ILD-ben vagy idiopathias tüdő-
fibrosisban is előfordulhat. Emellett egy bizonyos kór-
képhez is társulhat többféle szövettan (pl. a kötőszö-
veti betegségekhez társuló ILD jelentkezhet organizing 
pneumonia (OP), nem specifikus interstitialis pneumo-
nia (NSIP) vagy szokásos interstitialis pneumonia (usual 
interstitial pneumonia/uIP) képében is. 

Tovább nehezíti a besorolást, hogy szinte minden 
entitásnak (akár több) secundaer formája is lehet (pl. 

organizing pneumonia/OP, idiopathias nem specifikus 
interstitialis pneumonia/iNSIP, stb.) Nem ritka továbbá 
a HRCT-képelemek olyan összessége, amely egyetlen 
kórképre sem jellegzetes, vagyis nem teljesíti egyetlen 
betegség CT-kritériumait sem7. 

Eseteink alapján elmondhatjuk, hogy az uILD be-
teganyag heterogén, prognózisa, szövettani, radioló-
giai vagy klinikai megjelenése erősen különbözik. Vé-
leményünk szerint az uILD semmiképp sem különálló 
entitás, a megjelölés inkább zavaró, mint hasznos. 
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10. kép: Dilatált alveolus átmetszetek, amelyek falában lobsejtekkel 
keveredett hegszövet diffúz felszaporodása látszik. Az alveolusokban 

nyákpangás alakult ki.

11. kép: A pneumonitist mutató alveolusok között koleszterin  
kristályt tartalmazó óriássejt ábrázolódik.
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Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Ma-
gyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdő-
gyógyász Szekciója 2022. október 20–22. kö-

zött Székesfehérváron tartotta 57. kongresszusát. A 
szervezést természetesen illik megdicsérni, de most 
nem erről van szó. Ez esetben minden kiváló volt. A tö-
rökbálinti tüdőgyógyintézet gyermekosztályának or-
vosai és szakdolgozói, élükön Laki István főorvossal, a 
társaság jelenlegi elnökével, nagyon magas színvonalú 
munkát végeztek. A tudományos program összeállítá-
sában oroszlánrészt vállaló Bánfi Andreát ettől függet-
lenül még külön köszönet is illeti. Nyilván nem jöhetett 
volna létre ezen a szinten a konferencia a Weco-Travel 
Kft. profi, minden esetben udvarias és mosolygósan 
segítőkész fiatal (és csinos) munkatársai nélkül. Min-
dent elmond a 220 regisztrált résztvevő aktivitásának 
vonatkozásában az a tény, hogy Székesfehérvár gyö-
nyörű látnivalói és a csodálatosan kellemes kiránduló 
idő ellenére mindenki szinte állandóan az előadóte-
remben volt (és ha esetleg nem találtak ülőhelyet, 
akkor állva is meghallgatták az előadásokat). Nyilván 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 11 kiállító is 
hozzájárult a kongresszus légköréhez (a nagyon is fon-
tos anyagi támogatás mellett). 

Mielőtt a tudományos program ismertetésébe kez-
denék, nem hagyhatom szó nélkül minden összejöve-
tel legnépszerűbb pontját, a szekciók közti szüneteket 
és a mindkét estén megrendezett, gasztronómiai él-
ményt nyújtó vacsorákat. Mintegy „mellékesen”, első 
este színielőadással kedveskedtek, második este pedig 
élő zenekar is járt a vacsorához. A részvételi díj min-
dent fedezett, semmire nem kellett külön befizetni. A 
beszámolót úgy írom meg, hogy aki nem tudott sze-
mélyesen részt venni, ebből értesülhessen az egyes 
előadások legfontosabb mondanivalójáról (azokról is, 
amelyeknek nem volt összefoglalója).

A konferencia első előadását Kiss Gabriella és a pécsi 
gyermekklinikán dolgozó munkatársai tartották nap-
jaink legaktuálisabb témájáról, a koronavírusról. Egy 
18 hónapos fiúgyermek esetét ismertették, aki 2022 
augusztusában került felvételre igazolt SARS-CoV-2 
pozitivitással, illetve akut laryngitis klinikai képével. 
Ápolása 5. napján légzési elégtelenség miatt intubációt 
követően gépi lélegeztetésre került sor, melyet 7 na-
pig igényelt. Állapotát súlyosbította a SARS-CoV-2 ritka 
szövődményeként ismert neutropenia, a transzfúziót 
igénylő anaemia és az előbbi szövődményeként megje-
lenő Candida fertőzés. A beteget a 15. ápolási napot kö-
vetően jó általános állapotban bocsáthatták otthonába. 

Ezt követően egy másik aktuális témára került sor. 
Németh Ágnes és a Semmelweis Egyetem II. számú 
Gyermekklinikáján dolgozó munkatársai a long-covid 
ellátás egy éves tapasztalatairól számoltak be. Erről a 
szindrómáról akkor beszélhetünk, ha a betegség lezaj-
lása után 4–12 héttel alakulnak ki a tünetek. Ez a nem-
zetközi szakirodalom szerint a fertőzött gyermekek 
14%-ánál fordul elő. 50%-uknál egy tünettel, de gyako-
riak a több tünettel (pl. pszichiátriai elváltozással) járó 
esetek is. 2021. június 1. óta 206 gyermek jelent meg 
a long-covid ambulanciájukon. Légúti panasz a gyer-
mekek közel felénél fordult elő. Betegeik 70%-ánál a 
tünetek 1–5 hónap alatt szűntek meg. Végezetül leszö-
gezték, hogy long-covid szindróma gyanúja esetén a 
gyermekek kivizsgálása és ellátása a szakemberek szé-
les körének bevonásával továbbra is szükséges.

Kókai Tamás (egy száraz só belégzésére alkalmas 
készüléket előállító és forgalmazó cég tulajdonosa) 
nemzetközi szakirodalmi adatok felhasználásával arról 
számolt be, hogy a nagyon kis méretű száraz konyha-
sókristályok belégzése nem csupán a nyák oldását és 
kiürítését segíti elő, hanem igazoltan antivirális (sejten 
belüli vírusreplikációt gátló) hatása is van.

Beszámoló a 2022. évi 
gyermektüdőgyógyász kongresszusról

A
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Laki István főorvos (Tüdőgyógyintézet Törökbálint) 
megállapította, hogy gyermekkorban is előfordul idült 
hörghurut, amit többnyire valamilyen baktériumfertő-
zés (Pl. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 
Haemophilus influenzae) okoz. Igen gyakran biofilm 
képződik a légutakban. Kezelése ennek megfelelően 
tartós (2–4 hetes !) antibiotikum adás nyákoldóval ki-
egészítve (e célra a surfactant képződést is fokozó am-
broxolt javasolta).

Egyed Petra és mtsai. (Székesfehérvár, Gyermekosz-
tály és Budapest, Délpesti Centrumkórház) egy súlyos, 
kombinált immundeficienciával (SCID) 5 hónapos kor-
ban diagnosztizált, disszeminált BCG fertőzésben szen-
vedő csecsemő esetének ismertetésével hívták fel a 
figyelmet a BCG oltás jelenlegi gyakorlatában rejlő koc-
kázatokra. Magyarországon a gyermekkori tuberkulózis 
már évek óta extrém ritka, a SCID gyakorisága viszont 
1 : 60 000-hez. Ismertetett betegük mikrobiológiailag 
is igazolt, disszeminált – májat, lépet, bőrt, csontokat 
érintő – Mycobacterium fertőzésben szenvedett. Kom-
binált antituberculoticus kezelésben részesült, emellett 
őssejt-transzplantációra is szorult. A BCG fertőzés kö-
vetkezményei viszont még mindig fennállnak, és folya-
matos kezelést igényelnek. Véleményük szerint (amivel 
a hallgatóság nagy része is egyetértett) megfontolandó 
lehet a BCG oltás későbbi életkorban való adása, hogy 
elkerüljük a súlyos szövődmények kialakulását.

Parázsó Katalin és miskolci munkatársai egy 3 éves, 
pleuropneumonia miatt kezelt kisfiú esetét ismertet-
ték. Felvételét megelőzően egy hétig lázzal járó, enyhe 
légúti tünetei voltak. A radiológiai vizsgálat nem jelen-
tős mennyiségű, mellűri szívást nem igénylő, pleurális 
folyadékgyülemmel járó tüdőgyulladást igazolt. Empi-
rikusan alkalmazott kombinált antibiotikum és tüneti 
terápiában részesült. Emellett láztalanná vált, köhögése 
gyorsan megszűnt. Bentfekvése során mindvégig kifeje-
zetten jó általános állapotú volt. ultrahangvezérelt mell-
kasi punctio során szalmasárga, exsudatumnak megfe-
lelő folyadék volt nyerhető. A mikrobiológiai vizsgálat az 
emissziót követően zajló EBV (Epstein-Barr vírus) fertő-
zést igazolt. Irodalmi adatok alapján e kórokozó ritkán 
áll pleuralis folyadékgyülem hátterében. Esetüket a ritka 
etiológia miatt tartották bemutatásra érdemesnek.

Az első szekció után Kalocsai Krisztina (Semmelweis 
Egyetem I. számú Gyermekklinika) a Thermo Fisher 
Scientific által támogatott előadásában a procalcitonin 

vizsgálat antibiotikus kezelést befolyásoló szerepéről 
beszélt. Egészséges egyéneken a vér procalcitonin 
szintje 0,05 ng/ml. Ha ez gyermekkorban 0,5 ng/ml fölé 
emelkedik, akkor erősen ajánlott antibiotikum adása. 
Ha viszont a kezdeti (magas) érték 80%-kal csökken, 
vagy eléri a 0,05 ng/ml szintet, akkor abba lehet hagyni 
az antibiotikus kezelést.

A csütörtöki utolsó szekció első előadói Csordás 
Anna és mtsai. (Pécsi Tudományegyetem Klinikai Köz-
pont Gyermekgyógyászati Klinika) voltak. A szerzők egy 
10 hónapos, somatomentalis fejlődésben jelentősen 
elmaradt, testszerte, elsősorban a nagy ízületeit érintő 
kontraktúrákkal, rossz bőrkeringés következtében indu-
ló decubitusokkal, vastag, merev tapintatú bőrrel jelle-
mezhető, restriktív légzészavarral rendelkező, ismeret-
len alapbetegséggel küzdő csecsemő esetét ismertet-
ték. Ismételt felvételére 10 hónapos korában került sor, 
jelentős fokú (ambuláns kontroll vizsgálatok során még 
nem észlelt) generalizált oedema, rosszabbodó légzés-
zavar miatt. Ennek hátterében kifejezett, ascitessel járó, 
több alkalommal alkalmazott albumin pótlás mellett 
sem rendeződő hypalbuminaemia és széklet alfa-1-
antitripszin vizsgálattal igazolt fehérjevesztő entero-
pathia állt. A csecsemő jellegzetes fizikális jegyei, a 
klinikum, valamint a vizsgálati eredmények az extrém 
ritka infantilis szisztémás sclerosis gyanúját vetették fel. 
Ezt az elvégzett bőrbiopszia eredménye megerősítette.

Csordás Anna előadásához szorosan kapcsolódott 
(mivel ugyanazon beteg gondozásával és ápolásával 
kapcsolatos jogi és orvosetikai problémákról volt ben-
ne szó) Péterfia Csaba és mtsai. (Pécsi Tudományegye-
tem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika) 
probléma felvető ismertetése. Azt a kérdést feszeget-
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ték, hogy hogyan lehet a beteg gyógyuláshoz való jo-
gát biztosítani abban az esetben, ha ehhez a gondo-
zója nem járul hozzá, illetve meddig köteles az orvos 
végigszenvedni a beteg gondozójának kifejezetten 
agresszív viselkedését.

Ezt követően Czövek Dorottya és mtsai. (Semmel-
weis Egyetem I. számú Gyermekklinika) referáltak arról, 
hogy eddig 122 gyermek vett részt az otthoni légzés-
támogató programban. Ebből 71 az I. számú Gyer-
mekklinikáról, a többi a Bethesda Gyermekkórházból. 
A betegek több mint fele izombetegség miatt szorul 
légzéstámogatásra, de egyre több gyermek igényel 
tartós légzéstámogatást a tüdő primer megbetege-
dése miatt. Lélegeztetési igény szempontjából a leg-
több beteg a közepes (12–16 órás éjszakai és nappali 
intermittáló), illetve az alacsony dependenciájú (12 
órát nem meghaladó, jellemzően éjszakai légzéstámo-
gatás) csoportba sorolható.

Ezután Bojtár Zsüliet és mtsai. (Semmelweis Egyetem 
I. számú Gyermekklinika) a légzéstámogatásra szoruló 
gyermekek egy speciális csoportjáról, az obes gyer-
mekekről számoltak be. Légzésfunkciós vizsgálatok 
segítségével megállapították, hogy azok az obes gyer-
mekek szorulnak éjszakai légzéstámogatásra, akiknek 
a légúti rezisztenciájuk fekvő testhelyzetben sokkal 
magasabb, mint ülve.

Tóth G. Ágnes és mtsai. (Heim Pál Országos Gyer-
mekgyógyászati Intézet és Semmelweis Egyetem I. 
számú Gyermekklinika) egy 2021-ben már bemuta-
tott betegük kórtörténetének ismertetését folytatták. 
Betegüknek ismétlődő tüdővérzései voltak, secunder 
erythropoetin szint emelkedése is kialakult. 2022-ben 
csontvelő-elégtelenség következtében pancytopeniá-
ja lett, természetesen emiatt többször vérpótlást igé-
nyelt. Próbálkoztak plazmaferezissel, i.v. immunglobu-
lin adással és gépi lélegeztetéssel. Sajnos CMV és Asper-
gillus fumigatus pozitív is lett és végül anélkül, hogy a 
pontos diagnózis megszülethetett volna, exitált. Kór-
bonctani vagy kórszövettani vizsgálat nem történt.

A nap utolsó előadását a Berlin-Chemie/A.Menarini 
Kft. felkérésére Laki István tartotta. Elmondta, hogy 1972-
ben vezették be az első inhalációs kortikoszteroidot, a 
beclomethasont. Ez a fajta kezelés az azóta eltelt 50 év 
során látványosan javította az asztmások életkilátásait 
és életminőségét. Azóta egyre hatékonyabb inhalációs 
kortikoszteroidok állnak rendelkezésünkre. A 2022-es 

GINA javaslat az asztma valamennyi súlyossági formá-
jában már az inhalációs kortikoszteroid és formoterol 
egyszerre (lehetőleg egy eszközzel) történő használa-
tát javasolja. A cél az, hogy a lehető legritkábban hasz-
nált legkisebb adaggal megfelelő eredményt lehessen 
elérni. A tüdőből történő lassú felszívódása miatt a 
fluticason-furoátot elegendő naponta 1× belélegezni.

A második nap első előadását az ételallergiákhoz 
legjobban értő pulmonológus, Hidvégi Edit és Kiss Ju-
dit (mindketten a Semmelweis Egyetem Pulmonológi-
ai Klinikáján dolgoznak) tartotta. Az allergiás reakciók 
egyik ritka formája az, amikor az egyén nem minden 
alkalommal, hanem csak bizonyos esetekben (pl. futás 
kapcsán) fullad be, és emellett egyéb allergiás tünetei 
(pl. csalánkiütés, de akár anaphylaxiás reakció) is jelent-
keznek. Mi a felelős ezekért a tünetekért? Tudományos 
vizsgálatok igazolták, hogy a fizikai terhelés előtt 2-3 
órával elfogyasztott ételeknek ezekben az esetekben 
szerepe van az allergiás tünetek kiváltásában. Ilyen éte-
lek például a halak, a tenger gyümölcsei, de megdöb-
bentő módon a lisztes ételek is. Amennyiben ezek elfo-
gyasztását nem követi fizikai terhelés, semmilyen reak-
ció nem jön létre. Néhány tényező erősítheti a kérdéses 
élelmiszer felszívódását, amitől korábbi vagy erősebb 
reakció várható. Ilyenek a vírusfertőzések, gyulladások, 
alkohol, kávé, illetve egyes gyógyszerek szedése.

Mezei Györgyi és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. szá-
mú Gyermekklinika és Pulmonológiai Klinika) arra hív-
ták fel a figyelmünket, hogy az asztma miatt gondozott 
kamaszainkat készítsük fel már a kamaszkor elejétől a 
szüleiktől való leválásra, az „asztmás-batyujuk” átvéte-
lére, hogy hatékonyabbá tehessük a gyermekpulmo-
nológiából a felnőtt pulmonológiába történő zökke-
nőmentes átvezetésüket.

Ehhez a témához szorosan kapcsolódott Hidvégi Edit 
és Mezei Györgyi előadása, amely konkrétan a felnőtt 
gondozásba való átmenetről szólt. A kamasz asztmás 
beteg számára lényeges, hogy felkészítsük a váltásra. 
Az átvezetés (tranzíció) ajánlott, hogy már kora kamasz-
korban (12–14 évesen) megkezdődjön és 18 éves kor 
körül megvalósuljon. Addigra a betegnek laikus szinten 
tisztában kell lennie az asztma patomechanizmusával, 
az azt kiváltó allergénekkel és egyéb tényezőkkel, azok 
eliminációs lehetőségeivel, az akut rohamoldás mód-
jával és a rendszeres megelőző kezelés fontosságával. 
Szerzők gyermek- és serdülőkori anamnézisre, vala-
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mint a kezelés módjára kiterjedő kérdőívet dolgoztak 
ki, ami egyszerűsíti a tranzíció folyamatát.

Gács Éva (Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 
Intézet) ismertette az Európai Tüdőgyógyász Társaság 
javaslatát az 5–16 év közöttiek asztmájának korrekt kór-
ismézésére. Ha ennek valamennyi tételét sikerül(ne) 
megvalósítanunk, akkor nem kellene alul- vagy túldiag-
nosztizálástól tartanunk. 

Horváth Bernadett és mtsai. (Tüdőgyógyintézet 
Törökbálint) arról számoltak be, hogy a biológiai ke-
zelés (pl. anti-IgE vagy anti IL-5) az addig nehezen és 
eredménytelenül kezelt asztmások esetében csak-
nem teljes gyógyulást hozott, és nemcsak asztmában, 
hanem – mint két saját betegük példája is igazolta – 
polyangiitissel járó eosinophil granulomatosisban is 
eredményesen alkalmazható.

A szigetvári kórház gyermekosztályának főorvosa 
minden évben valami nagyszerű dologról tart előadást. 
Most nem kevesebbre vállalkozott Papp Gábor, mint 
hogy az ország egész területéről adatokat gyűjtsön a 
3–18 év közötti gyermekek ételallergiájának gyakori-
ságáról. Az általa készített, 19 kérdésből álló kérdőívet 
2022. február 1. és május 28. között 517 intézmény töl-
tötte ki és küldte vissza. Az 517 intézmény lefedi az or-
szág teljes felületét mind földrajzilag, mind pedig az is-
kola típusát és a gyermekek életkorát tekintve. A választ 
küldő intézményekbe 114 296 gyermek jár, ebből 32 206 
fő a 3–6 éves és 82 090 fő a 7–18 éves korosztályba tarto-
zik. Az ételallergiás gyermekek száma 2861 fő (865 a 3–6 
évesek és 1996 a 7–18 évesek között) a teljes lefedett po-
pulációt tekintve. Így az ételallergia prevalenciája a 3–18 
éves korosztályban 2,50%-nak (2,69% a 3–6 évesek és 
2,43 % a 7–18 évesek között) adódott.

A kávészünetet követő szekció előadói a broncho-
lógia és a mellkassebészet témakörét tárgyalták. Fehér 
Dóra és Péterfia Csaba (Pécsi Tudományegyetem Klini-
kai Központ Gyermekgyógyászati Klinika) a 2007 janu-
árja és 2021 decembere között a pécsi gyermekklini-
kán idegentest-aspiráció gyanúja miatt diagnosztikus 
céllal bronchoscopizált gyermekek adatait ismertette. 
176 beteg rendelkezésre álló dokumentációját tekin-
tették át. Az anamnézis 73,30%-ban (n=129/176) volt 
pozitív. Köhögés 83,52%-ban (n=147/176), nehézlégzés 
14,20%-ban (n=25/176), stridor 23,30%-ban (n=41/176) 
volt észlelhető. Oldalkülönbség 30,11%-nál (n=53/176), 
kóros zörej 22,72%-nál (n=40/176) volt detektálható. 

Mellkasröntgen-felvétel eredménye 133 esetben sze-
repelt a dokumentációban, ezen esetek 36,09%-ában 
(n=48/133) került leírásra eltérés. Az elvégzett broncho-
scopos vizsgálatok 27,84%-ában (n=49/176) igazolódott 
légúti idegentest. Mivel kockázatos beavatkozásról van 
szó, fontos lenne a negatív bronchoscopiák arányának 
csökkentése. Az erre irányuló törekvések alapja a klinikai 
gyakorlatban megvalósítható diagnosztikus algoritmu-
sok, pontrendszerek kidolgozása, alkalmazása lehet.

Papp János György és miskolci munkatársai a töl-
csérmellű gyermekek számára személyre szabott im-
plantátum készítésének módszerét dolgozták ki. Fel-
mérést készítettek 105 deformitás nélküli és 103 pectus 
excavatum deformitásban szenvedő beteg mellkas CT 
vizsgálata alapján. Ezek adataiból olyan matematikai 
módszert dolgoztak ki, mely a deformált mellkas te-
rületén fix és változó pontokat használt fel az ideális ív 
meghatározásához. A modell létrehozásához MATLAB 
R (MathWorks Simulink) szoftvert alkalmaztak. Ennek 
segítségével meghatározták a behelyezendő lemez 
pontos hosszát és a korrekcióhoz szükséges ideális ívét. 
A módszert 10 beteg műtétje során alkalmazták, az így 
meghajlított lemezek kiválóan illeszkedtek a mellkasfal-
hoz, végezetül 9,4/10 betegelégedettséget mértek.

Lukács Tamás és miskolci munkatársai a súlyos fokú 
deformitás miatt operált betegeik cardiopulmonalis 
felülvizsgálatát végezték el. 50 súlyos fokú deformitás 
miatt operált beteget ellenőriztek. Valamennyi beteg-
nél műtét előtt és után mellkas CT, továbbá kardiológus 
és pulmonológus bevonásával komplex kardiológiai és 
légzésfunkciós vizsgálat történt. Betegeik 85%-ánál (a 
pre- és postoperatív vizsgálati eredményeiket össze-
hasonlítva) megállapították, hogy az élettani paramé-
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tereik jelentősen javultak, a kardiológiai panaszaik tel-
jesen megszűntek vagy enyhültek és a lemez eltávolí-
tása után sem tértek vissza. Végezetül megállapították, 
hogy már enyhe deformitások is jelentős, műtétet indo-
kolttá tevő pszichés zavart okozhatnak. A súlyos tölcsér 
mellkas emellett élettani hátrányt is jelent, mely időben 
végzett műtéttel javítható vagy megszüntethető.

Győrfi Ágnes (Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Gyer-
mektüdőgyógyászat) és mtsai. (Semmelweis Egyetem 
és Debreceni Egyetem Gyermekklinika) egy 17 éves, 
középiskolás, sportoló fiú esetét ismertették. Beteg-
sége elején terhelésre jelentkező nehézlégzés, fára-
dékonyság, majd száraz köhögés jelentkezett, amire 
azithromycin terápiát kapott. A kezelést állapotjavulás 
nem kísérte, az ekkor készült mellkasröntgenen mind-
két tüdőben elszórtan gócos infiltratív árnyék került 
leírásra, melyet miliaris tuberculosisnak véleményeztek, 
de a tuberculosis irányú vizsgálatok negatív eredményt 
adtak. A mellkas CT felvetette autoimmun jellegű vas-
culitis, pneumoconiosis és tüdőmetastasis lehetőségét 
is. További komplex kivizsgálása során a pulmonalis 
elváltozások metastasisnak bizonyultak, biopsziás min-
tavétellel a primer tumort Ewing sarcomának vélemé-
nyezték, mely a bal calcaneus területéről indult.

Varga Gábor és mtsai. (Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ, Gyermekgyógyászat) a légmell kezelési le-
hetőségeit ismertették egy 2020-ban megjelent ösz-
szefoglaló cikk alapján, melyben több mint 300 beteg 
került bevonásra közepes, illetve nagyméretű primer 
spontán pneumothorax (PSP) diagnózissal. A betegek 
közel felénél intervenció történt, míg a másik csoportot 
ambulánsan, invazív beavatkozás nélkül kezelték. A 8. 
héten készült kontroll mellkasröntgen-vizsgálat során a 
tüdő teljes expanziója a konzervatív csoportban 94,4% , 
míg az intervenciós csoportban 98,5% volt. ugyanezen 
vizsgálatkor a tünetek teljes megszűnése 94,6% volt a 
konzervatív csoportban, míg intervenció esetén 93,4%. 
A 12 hónap során észlelt kiújulás közel dupla olyan 
gyakori volt intervenciót követően (16,8% vs. 8,8%). A 
konzervatív kezelésben részesülőkön kevesebb volt az 
adverz esemény (8% vs. 26,6%). Bár a vizsgálat nem 1a 
evidenciájú, de felhívja a figyelmet arra, hogy a PSP-s 
betegeknek legtöbbször semmilyen orvosi beavatko-
zásra nincs szükségük. Tehát nemcsak a primer PTX, 
hanem annak a regressziója is lehet spontán. A jövőben 
a cél az, hogy az egyre gyarapodó evidenciák alapján 

képesek legyünk kiszűrni a PSP-s betegek azon kis há-
nyadát, akik valóban aktív kezelést igényelnek.

Ezután, az Astrazeneca által szponzorált szimpó-
ziumon Bánfi Andrea (SzTE Szent-Györgyi Albert Kli-
nikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika) és Kontz 
Katalin (Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet) a ser-
dülőkorból felnőttkorba átmenő asztmások problé-
máiról beszélt. Ezt követően Laki István (Tüdőgyógy-
intézet Törökbálint) megerősítette azt a korábban is 
hangoztatott javaslatot, hogy az asztmásoknak tüneti 
gyógyszerként is szteroidot is tartalmazó kombináci-
ót adjunk, ezek közül gyermekkorban pillanatnyilag a 
budesonid + formoterol ajánlható. Szokó Márta (Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Gyer-
mekgyógyászat) az influenza elleni aktív immunizá-
lás fontosságára hívta fel a figyelmet, ennek kapcsán 
megemlítette a főleg félős gyermekek számára kifej-
lesztett (FluenzTetra) orrsprayt.

Az e megbeszélést követő ebéd után Gács Éva és 
mtsai. (Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Inté-
zet) egy órán keresztül tanulságos kérdés-felelet játé-
kot vezényeltek le a teljes hallgatóság számára. 

Ezt követte a MedisonPharma szimpóziuma. Ha-
lász Adrien (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) 
először a cisztás fibrózisban (CF) szenvedők betegsé-
gének kórélettanilag legkevesebb hatféle változatáról 
beszélt, majd rátért a membránban lévő klorid-csator-
na „megjavításának” lehetőségeire. 2012-ben hozták 
forgalomba az ivacaftort, amely a G551D mutációban 
szenvedő betegek klorid-csatorna működését tudja 
megjavítani, majd 2018-ban megjelent a hármas kom-
bináció (ivacaftor/tezacaftor/elecaftor), ami viszont már 
a betegek több mint kétharmadának javítja meg gyö-
keresen az életét. Laki István (Tüdőgyógyintézet Török-
bálint) felvilágosított bennünket arról, hogy a CF nem 
nagyon ritka betegség, a világon legalább 170 000 em-
bert érint súlyosan, a heterozigóták aránya pedig 1 : 25. 
A kettős kombináció is látványos eredményeket hozott, 
a hármas kombináció pedig még azon betegek több-
ségének is használ, akik a kettős kombináció ellenére 
is évente többször kórházi kezelésre szorultak. Jó hír, 
hogy igen borsos ára (személyenként évente kb. 50 mil-
lió Ft-ba kerül) ellenére néhány kijelölt intézet orvosai 
mostantól – az arra alkalmas genetikai rendellenesség-
gel rendelkező CF-es betegeknek – hazánkban is térí-
tésmentesen rendelhetik. Gyűrűs Éva (Tüdőgyógyinté-
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zet Törökbálint) egy 17 éves CF-es leány esete kapcsán 
elmondta, hogy a kettős kombináció mellett is voltak 
kórházi felvételt szükségessé tevő exacerbációi, de 
2022 májusában megkapta a hármas kombinációt, ami 
után három napig rengeteg váladékot köhögött fel, de 
azóta egyszer sem került kórházba, életminősége pe-
dig elképzelhetetlenül sokat javult.

Péntek este került sor az ötödik szekcióra, melynek 
során főként a gyermektüdőgyógyászatban használa-
tos képalkotó eljárásokról esett szó. Turóczi-Kirizs Ró-
bert (Budai Egészségközpont Radiológiai Osztály) és 
munkatársai (Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Gyermek-
tüdőgyógyászat) a mágneses rezonancia (MR) lehető-
ségeit ismertette. Ezzel a módszerrel jól kirajzolódnak 
a folyadékot tartalmazó képletek, a levegő (vagyis az 
emphysema) viszont alig látszik. Jól elkülöníthetőek a 
nyirokcsomók, peribronchialis gyulladások, nyákdu-
gók, pneumoniás területek. Igen nagy előnye, hogy io-
nizáló sugárzás nélkül működik.

Hérák János és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. szá-
mú Gyermekklinika) is az MR előnyeivel és lehetősé-
geivel foglalkoztak. Ismertették, hogy egy mellkasi CT 
vizsgálat (amelynek kitűnő a képélessége) átlagosan 
6,1 mSv sugárterhelést jelent, de még a legkorszerűbb 
mellkasfelvétel is 0,1 mSv sugárterheléssel jár. Ezzel 
szemben az MR-nek nulla a sugárterhelése. A legújabb 
szekvenciák alkalmazásával a CT-hez hasonló minősé-
gű képeket nyerhetünk, és az MR vizsgálat a struktúra 
megítélése mellett funkcionális képalkotásra is alkal-
mas. A natív mérések mellett a funkcionális képalkotás 
céljából perfúziós vizsgálatokat is végeztek. A vizsgálat 
jelenleg 30–35 percet vesz igénybe. Az elvégzett mé-
résekkel megítélhetők a váladékdugók, a hörgőtágu-
lat és a hörgőfal megvastagodása, az atelektáziás és a 
disztelektáziás tüdőrészek, a konszolidációk, a pleurális 
folyamatok, valamint a perfúziós sorozatokon a hypoxia 
következtében létrejött vazokonstrikció.

Vargha Edit és miskolci munkatársai egy kétéves 
kisfiú esetét ismertették, akinél feltehetően Chlamy-
dia pneumoniae fertőzés következtében bronchitis fib- 
rinosa plastica kórképe alakult ki. A bal felső tüdőle-
beny szájadékát elzáró öntvényt merevcsöves broncho-
scopon keresztül, leszívással távolították el.

Nagy Noémi és mtsai. (Pécsi Tudományegyetem Kli-
nikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika) egy 17 éves, 
aktívan sportoló páciens esetét mutatták be, aki 2021 

novemberében 3 hete fennálló mellkasi fájdalom, hő-
emelkedés, köhögés, gyengeség, fogyás hátterében 
álló, antibiotikum kezelésre nem reagáló, perzisztáló 
röntgenárnyék miatt került felvételre. Emelkedett CRP 
és D-dimer értékei voltak, magas össz-IgE szint mellett. 
A BAL kapcsán nyert mosófolyadék vizsgálata negatív 
eredményt adott. Transthoracalis tüdőbiopszia során 
eosinophil granulocyták, el nem sajtosodó granulómák 
voltak észlelhetők. Szövettani vizsgálat elsősorban 
Wegener granulomatosis, valamint Churg-Strauss be-
tegség lehetőségét vetette fel. A fiatal további keze-
lése a pécsi Reumatológiai és Immunológiai Klinikán 
történt, ahol alacsony dózisú szteroid terápiát kezdtek 
cyclophosphamiddal kiegészítve, mely mellett a páci-
ens panaszai szűntek és a mellkas CT vizsgálat során 
leírt beszűrtség regressziója volt észlelhető.

Kovács Lajos és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. szá-
mú Gyermekklinika és Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet) egy rendkívül komplex kezelést 
igénylő újszülött esetét ismertették. A csecsemőnek 
újszülöttkorában gégét deformáló laryngokeléje volt, 
emiatt 9 napos korában tracheakanült kapott. Ezt kö-
vetően légzési elégtelenség miatt magas légúti nyo-
mással lélegeztették, aminek során mindkét tüdőben 
pulmonalis interstitialis emphysema alakult ki. Emiatt 
magasfrekvenciás gépi lélegeztetésre váltottak, azon-
ban a jobb tüdő hiperinflációja fokozódott. Mellkas CT 
a jobb középső tüdőlebeny extrém tágulatát mutatta. 
A jobb középső lebenyt ECMO védelemben eltávolí-
tották. 71 óra ECMO kezelés és 12 nap további gépi lé-
legeztetés után a gyermek extubálható volt. A későb-
biekben a laryngokele műtétet is sikeresen elvégezték 
Szegeden, a tracheotomiás kanül eltávolításra került.

Krikovszky Dóra és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. 
számú Gyermekklinika és Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet) 8 hónapos betegének mellkasi 
röntgenképén diffúz retikulonoduláris fedettség volt 
látható. Mellkas CT készült, és a „crazy paving” min-
tázat alapján interstitialis tüdőbetegség, pulmonalis 
alveolaris proteinosis lehetősége vetődött fel. Nagy 
dózisú szteroid, azithromycin, majd hydroxichloroquin 
terápia is hatástalannak bizonyult. A beteg állapota las-
san romlott, lélegeztetési paraméterein emelni kellett, 
oxigénigénye nőtt. Genetikai vizsgálata (teljes exom 
szekvenálás) lizinúriás protein intoleranciát igazolt, 
ami az alveolaris proteinosis ritka formája. A diagnózis 
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ismeretében az immunmoduláns kezelést leállították. 
Ezt követően ECMO védelemben ismételten tüdőmo-
sást végeztek, melynek során sűrű törmelékes váladé-
kot távolítottak el. Mivel tudták, hogy a tüdőmosás-
tól tartós eredményt nem várható, ezért sc. GM-CSF 
terápiát indítottak. E kezelés mellett 3 hónapja stabil, 
újabb mosásra nem volt szükség. A kongresszus máso-
dik napjának ez volt az utolsó előadása, amit a közgyű-
lés, majd hangulatos, élő zenés vacsora követett.

A szombat reggeli szekciót az idült légúti betegsé-
geknek szenteltük. Szabó Hajnalka (SzTE Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika) a 
bronchopulmonalis dysplasia megelőzésére és keze-
lésére használt kortikoszteroid kezelés késői hatásai-
ról tartott előadást. Tapasztalati tény, hogy az antena-
talisan adott szteroid csökkenti a perinatalis halálozást 
és az RDS kialakulásának valószínűségét, ezért fenye-
gető koraszülés esetén a 23–34. terhességi hét között 
a jövőben is előírásszerűen kell adni. Arról is tudnunk 
kell viszont, hogy ez a tüdőparenchyma növekedését, 
fejlődését gátolja. A 11 és 14 éves korban elvégzett 
utánvizsgálatok az így kezelteken a kontrollokénál ala-
csonyabb FEV1 és FEF25 értéket mutattak ki. Megpróbál-
tak inhalációs szteroidot adni, de az nem vált be, talán 
surfactanttal kombinálva a jövőben újra megpróbálják.

Marsi-Molnár Barbara és Kovács Sarolta (Heim Pál 
Országos Gyermekgyógyászati Intézet) a craniofacialis 
dystrophia alvásra és légzésre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásáról mutattak be adatokat, ismertették azokat a 
fogászati eljárásokat, amelyekkel a rendellenesség javít-
ható, és szép képekkel illusztrálták az emberiség kopo-
nyájának az elmúlt egymillió évben történt átalakulását.

Demeter Botond és mtsai. (B.-A.-z. Megyei Központi 
Kórház Miskolc és Heim Pál Országos Gyermekgyógyá-
szati Intézet) egy restaurátor 15 hónapos gyermekének 
kórtörténetét mutatták be, aki véletlenül nagy meny-
nyiségű bronzport lélegzett be és nyelt le. Felvételekor 
súlyos tachydyspnoe, rapidan progrediáló radiológi-
ai eltérések voltak észlelhetők. Sürgősséggel végzett 
bronchoscopia során jelentős, fémreszeléket tartalma-
zó hörgőmosó folyadék volt kiszívható. A beavatkozás 
és a szisztémás szteroid, az oxigénterápia, valamint 
inhalációs kezelés ellenére ARDS alakult ki, ami miatt 
mechanikus ventilláció vált szükségessé. A további fel-
szívódás gátlása érdekében cink-acetátot kapott. Nagy 
nyomásokkal alkalmazott konvencionális lélegeztetés 

mellett is rohamosan romló tüdőstátusz miatt sürgős-
séggel a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Inté-
zetbe került áthelyezésre. Csökkenő légzési térfogatok, 
deszaturálódások miatt ECMO-kanülálás történt, terá-
piáját ezzel 6 napig folytatták. Kezelésének 18. napján 
sikeresen extubálták, majd további kezelés után, június 
29-én jó általános állapotban, enyhe reziduális tüne-
tekkel emittálták.

Bartha-Kóródi Zsófia (Tüdőgyógyintézet Törökbálint, 
Fizoterápia) a neuromuscularis betegségben szenve-
dők számára fejlesztett mellkasi fizioterápiáról tartott 
előadást. Az izombetegek mellkasi fizioterápiájának 
két fő része a rendszeres légzőtorna, légzőizom tréning 
és a váladékmobilizációs technikák elsajátítása. Mind-
ezek segítségével javítható a köhögés hatékonysága, 
a mellkasfal rugalmassága, megelőzhető a szövődmé-
nyes alsó légúti fertőzés, csökkenthető és/vagy elke-
rülhető a kórházi ápolás. Légzőerőt javító eszközöket is 
ajánlott (PowerBreathe, Shaker Deluxe, Cough Assist). 
Emellett érdekes játékot mutatott. Ennek során a gyer-
mekek fúvócsövön át egy papírgalacsin labdát fújogat-
nak az asztallapon, az asztal egyik végétől a másikig és 
közben (ha kapukat is kijelölnek) még góllal is örömet 
szerezhetnek maguknak.

Németh Viktor és mtsai. (Bethesda Gyermekkórház) a 
2002 óta folyó otthoni lélegeztetésről és ennek kapcsán 
a 2018 óta használt köhögtető gép előnyeiről számoltak 
be. Napjainkra már 60 gép van otthoni használatban.

A Berlin-Chemie/A. Menarini által szponzorált elő-
adásban Novák Zoltán a második generációs antihisz-
taminokról beszélve kihangsúlyozta, hogy az allergia 
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kezelésére napjainkban már nem szabad első generá-
ciós, vagyis jelentős álmosító hatással rendelkező anti-
hisztaminokat adni. A második generációsok között 
van két olyan (a bilastin és a fexofenadin), amelyik egy-
általán nem jut át a vér–agy gáton.

A következő szekció a cisztás fibrózist tárgyalta. Bene 
Zsolt és mtsai. (Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 
Gyermekgyógyászat) megállapították, hogy korábbi 
vizsgálataik szerint az emelkedett humán epididymis 
protein 4 (HE4) szérumkoncentrációja CF-ben szoros 
összefüggést mutat a tüdőbetegség súlyosságával. 
Mivel már hazánkban is hozzáférhető az ioncsatorna 
működését (a CF bizonyos genetikailag meghatározott 
eseteiben) helyreállító CFTR kezelés, azt vizsgálták, 
hogy HE4 méréssel nyomon követhető-e a betegek 
állapotának javulása. A plazma HE4 szint az ivacaftor 
kezelés megkezdése után egy hónappal már jelentő-
sen csökkent, normalizálódó verejték-klorid koncent-
ráció, valamint javuló légzésfunkció mellett. Hasonló 
összefüggéseket találtak a lumacaftor/ivacaftor ke-
zelt betegekben, akik mintáiban szignifikáns inverz 
korrelációt mutattak ki az átlagos HE4 változás és a 
delta FEV1% között (r= – 0,6603; P < 0,0001). A hármas 
gyógyszerkombináció vizsgálatára akkor még nem 
volt lehetőségük.

Sándor Zsuzsa előadását társszerzője, Laki István 
(Tüdőgyógyintézet Törökbálint) tartotta meg. A CF-es 
betegek köpetének viszkozitását vizsgálva azt tapasz-
talták, hogy a várakozásoknak és a korábbi tapasztala-
toknak megfelelően az exacerbatio kezelése során elért 
állapotjavulást az FVC és a FEV1 értékek javulása kísérte. 
Ezzel inverz módon a viszkoelasztikus modulus értéke 
csökkent, változásának mértéke jelentősen meghalad-
ta az FVC és a FEV1 változását. Vagyis a viszkozitás na-
gyobb mértékben változik, mint a légzésfunkció.

A CF a hasnyálmirigyet is jelentősen károsítja, ezért 
nem csoda, hogy a cukoranyagcserére is hatással lehet. 
Párniczky Andrea és mtsai. (Heim Pál Országos Gyermek-
gyógyászati Intézet) 79 betegük 40,5%-ánál igazolták 
per os cukorterheléssel, hogy abnormális glükóztole-
ranciájuk (AGT) van. Az AGT prevalenciája a 10 évesnél 
fiatalabb betegeik között hasonló arányú volt. Ennek 
alapján a 10 évesnél fiatalabb CF-es betegek számára 
is javasolják a per os cukorterhelés elvégzését. Hangsú-
lyozták, hogy nem elég csak a 120 perces szintet nézni, 
mert így az esetek 34%-a nem kerül felismerésre.

Ezt követően Nagy Rita helyett egyik társszerzője, 
Párniczky Andrea (Heim Pál Országos Gyermekgyógyá-
szati Intézet) tartotta meg a testtömegindex és a kli-
nikai végpontok összefüggésének vizsgálatáról szóló, 
a nemzetközi adatok elemzésén alapuló előadását 
(természetesen CF-ben szenvedő betegekről van szó). 
Összesen 9114 beteget ismertető 61 közlemény adatait 
értékelték. Azt látták, hogy a túlsúly és az elhízás maga-
sabb FEV1% értékkel járt együtt, mint a normál testsúly.

Örlős Zoltán (Országos Korányi Pulmonológiai Inté-
zet) örömmel számolt be arról, hogy a CF-es betegek 
95%-a már megéri a felnőttkort. Pillanatnyilag 244 
ilyen gyermeket és 271 felnőttet gondoznak Magyaror-
szágon. A gondozásba kerülő felnőttek BMI átlaga 19,3, 
de egynegyed részük alultáplált (BMI < 18). 24%-uknak 
kóros a cukoranyagcseréje. A Korányiba kerülésükkor 
az FVC átlaguk 85%, a FEV1 átlaguk 68% volt. A CFTR 
modulátor kezelés korai gyermekkorban történő meg-
kezdése lehetővé teszi, hogy a betegek egyre jobb ál-
lapotban kerüljenek át a felnőtt gondozásba.

Kincs Judit és mtsai. (Semmelweis Egyetem I. szá-
mú Gyermekklinika) örömmel jelentették be, hogy 
2022 januárjától Szegeden és Budapesten is végeznek 
újszülöttkori CF szűrést vérből, biokémiai módszerrel 
(a genetikai szűrést a hazai törvények nem teszik lehe-
tővé). Lényeges, hogy a vért 48 órás életkor után kell 
levenni, mert előtte túlságosan sok a hamisan negatív 
eredmény. A „kiszűrt” csecsemők diagnózisát verej-
ték-klorid vizsgálattal kell megerősíteni. Ennek alapján 
eddig 193 újszülöttet hívtak be ellenőrző vizsgálatra és 
közülük Budapesten 4-nek, Szegeden 5-nek lett egyér-
telműen kóros a verejtékteszt eredménye is. A „kiszűrt” 
betegeknek a jövőben az E- és A-vitamin szérumkon-
centrációját is mérni fogják.

A kongresszus utolsó előadásaként Laki István ösz-
szefoglalta a transzmembrán funkciót javító három 
gyógyszer kombinációjával eddig szerzett jó tapaszta-
latokat. A Magyarországon nyilvántartott 505 CF beteg 
közül 397 alkalmas erre a kezelésre, ők igen jelentős 
állami támogatással (50 millió Ft/év/fő) meg is kaphat-
ják ezt, a betegek nagyjából ¼ része viszont nem al-
kalmas erre a kezelésre. A tüdőgyógyász társaságnak 
és a gyermektüdőgyógyász szekciónak fontos feladata, 
hogy ezeknek a betegeknek megszerezzék a hozzáfér-
hető légzést segítő gépeket és egyéb támogatásokat. 

Dr. Endre László
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Histhorax kultúrorvostani rovat (HKR, hogy a 
rövidítések kedvelőinek is kedvezzünk) idei 
utolsó cikkével üdvözli az Olvasót. Jönnek a 

Boldog Karácsonyi Ünnepek (óvatosan pendítjük meg 
az áldott jelzőt, remélve, hogy ez nem minősül kire-
kesztésnek). Az ünnepkör fogalmi váza kellően rugal-
mas, befogadó, történeti tapasztalatokban pedig fáj-
dalmasan gazdag. 

Kevés naptári entitásnak volt ilyen sok alakja, mint 
december 24-nek. A kalendárium eme proteusa a ko-
rai 1950-es évek hangsúlyos munkanapjától korunk 
plázalázas aranyvasárnapra következő szünnapjáig 
váltogatta formáit. Kedves álneve volt a fenyőünnep 
(idősebbeknek, MSzMP párttagkönyvet rejtegetők-
nek: Gyed Maróz) – az olvadás idején (1984−1989) eny-
hén pityókás, rezes orrú Mikulással pózolt (Coca Cola 
mámor és diszkrét cyanosis / COPD?). A bundás csiz-
ma Raynaud-kórt sejtetett. A régi szép (bináris) idők-
ben, amikor még nem vetült mindenre a szexizmus 
vádjának árnyéka, lelkes grafikusok serénykedtek a női 
alterego másodlagos nemi vonásainak karakteres áb-
rázolásán. Mindez mára az applikációt és az e-receptet 
nem ismerő sötét múlté, a plázák Mikulása ideálisan 
nemtelen. Nem csoda, ha számos gyermek szerint az 
ezüst- és aranyvasárnap feladata Rudolf, a rénszarvas 
szülinapjára való illő előkészület (advent). 

Bár az Amega szerkesztősége, mint haladó és nyi-
tott fórum, itt sajnos még nem tart; a karácsonyi készü-
lődés áhítatos izgalmából nem engedünk. Mivel kva-
litásos képet hiába is kérnénk a Jézuskától, a festészet 
világában tett sétával kárpótoljuk a Kedves Olvasót. 

KÉPEK ÉS FÉNYEK
ASZTMA ÉS VÁSZON
DR. MOLNÁR F. tAMÁS  1,2

1PtE ÁOk ORVOSi kÉSZSÉGFEJLESZtŐ ÉS iNNOVÁCiÓS kÖZPONt MŰVELEti MEDiCiNA CSOPORt, PÉCS
2PEtZ ALADÁR EGYEtEMi OktAtÓ kÓRHÁZ, SEBÉSZEti tANSZÉk (PtE ÁOk) 

SZt. SEBEStYÉN MELLkASSEBÉSZEti RÉSZLEG, GYŐR

A

William Turner (1775–1851)
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Mi lehet izgalmasabb, mint a múlt? 
A jövő, mondhatná valaki, de az most inkább ré-

misztő, így inkább hátra nézünk, a régi időkbe, amíg 
a XIX. század eleji vásznakra nem esik a pillantásunk. A 
Brexit előtti boldog napokban − John Constable mel-
lett − ő a korabeli angol festészet másik nagy alakja. 

1. kérdés
Ki lehet az?
a. William Turner
b. Alfred Sisley
c. Harry Potter
d. Lee Harvey Oswald

A festő szellős, tágas horizontú természeti képei, pá-
rás eget és lustán úszó felhőket lélegző vásznai önma-
gukban is bronchodilatatorikus hatásúak az Amega értő 
olvasói számára.

Bár avatott kézben nyilván az olaj is alkalmas az 
örökösen enyhe ködpászmában fürdő, mégis könnyű 

angol táj ábrázolására, ha lágy dombot, mezőt vagy 
mocsarat, normann templomot fest Albion piktora – 
legyen az műkedvelő (köztük sok hölgy vagy vérprofi) 
– az igazi médium mégiscsak más. Vajon mi?

2. kérdés
Mi lehet ez a médium?
a. pasztell
b. akvarell
c. gouche
d. szénceruza

Az akvarellt számos tulajdonsága teszi kívánatossá 
a művészetek amatőr kedvelői számára. A kellően ma-
gabízó lelkes ecsetkezelő viszonylag szerény tehetség-
gel, kevés képzéssel is elfogadható vizuális terméket 
produkál. 

Számos híres (és/vagy hírhedt) személy vízfestmé-
nyei cserélnek magas áron gazdát, mint kívánatos gyűj-
tői darabok. 

William Turner: Velence holdfényben
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3. kérdés
Az alábbiak közül kinek nincs (vagy legalábbis lappang) 
szignált vízfestménye? 
a. Sir Winston Churchill, brit államférfi
b. Adolf Hitler, a III. Birodalom vezetője
c. George W. Bush, az uSA 41. elnöke
d. III. Károly, korábban Károly, walesi herceg (Windsor 
ház)
e. Dwight Dwei Eisenhower, hadvezér, az uSA 34. el-
nöke
f. Jimmy Carter, az uSA 39. elnöke
g. Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió vezetője
h. General Francisco Franco, spanyol diktátor
i. Viktória, brit királynő
j. ulysses S. Grant, hadvezér, az uSA 18. elnöke

A festő Turner életének számos tüdőgyógyászati 
vonatkozása van. Gyermekkorában őt is vidékre küld-
ték, mert a tüdeje nehezen viselte az akkor már közis-
merten rossz londoni levegőt. 

A szereplők jellegzetes köhögése, akár a füstös, pá-
rás idő keltette hurut miatt, akár a korai tuberkulózisra 
való utalás okán, a korabeli nagy regényekből is ritkán 
hiányzik. Vegyük csak ezt a példát:
— Ne köhögj már így, Kitty, az ég szerelmére. Légy egy 
kis tekintettel az idegeimre! Szétszaggatod őket.
— Kitty tapintatlanul köhög – mondta Mr. Bennet – 
mindig rosszul időzít.
— Nem szórakozásból köhögök – felelte duzzogva 
Kitty.

4. kérdés
Honnan való az idézett párbeszéd? 
a. Jane Austen: Büszkeség és balítélet
b. Charles Dickens: A kis Dorrit
c. Emily Jane Bronte: Üvöltő szelek
d. Charlotte Bronte: Jane Eyre

A nyolcéves Turner számára az igazi tragédia azonban 
húga elvesztése volt, akit négy évesen, 1783 szeptem-
ber elején temettek el Londonban. A körülményeket 
illetően a források szűkszavúak, de nem megalapozat-
lan a feltételezés, hogy rohamosan romló asztmatikus 
tünetek vezettek fulladásos halálra1-4. 

Turner húgának hirtelen halála az izlandi Laki vul-
kán azévi júniusi kitörése utánra következett, melyet 
hónapokig elhúzódó, a brit szigetek fölötti, a kontinen-

William Turner: Vörös ég és félhold

Sir Winston Churchill, a festő
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sen pedig az Alpesekig terjedő légköri katasztrófa kö-
vetett. A kor a természettudomány kibontakozásáé, a 
statisztikai adatgyűjtés kezdetéé, legyen szó a meteo-
rológiai jelenségekről vagy a halálozási mutatókról. Az 
epidemiológiai számítások szórása nagy, de Nagy-Bri-
tanniában 100 000 körülire teszik a vulkáni hamu, füst 
számlájára írható „idő előtti halálozást”. Az angol ipari 
forradalom derekán járunk – az additív hatás szétszá-
lazása reménytelen vállalkozás; a tudatlanság szmogja 
burkolja be a múltat. (Kedves pourtamenteau: smoke: 
füst; fog: köd > smog / szmog)

5. kérdés
Smoke on the water – 
Melyik banda dübörögte 1972-ben ezt a dögös nótát?
a. Deep Purple
b. Rolling Stones
c. Beatles
d. Taste

E gyermekkori vizuális élmények, a lelki benyomá-
sok hatása túlbecsülhetetlen Turner, a tájképfestő élet-
művére. A Laki vulkán kitörésével a levegőbe került, 
lebegő mikropartikulák következményeként fellépő 
égi optikai jelenségek, a kísérő különös fényviszonyok, 
a bizarr felhőtevékenység a képek meghatározó motí-
vumaiként maradtak ránk. 

Nem kell pszichoanalitikusnak lenni ahhoz, hogy a 
megbolydult látványvilág és a személyes tragédia egy-
bekapcsolódásának és szinergiájának, az oevrue-ben 
való karakteres megjelenését feltételezzük. (Nabokov 
szép szavával élve: a bécsi sarlatán hívéül szegődni.) 
Tudjuk, amit tudunk: a légszomj és a lélek viszonya 
több mint bonyolult. 

A tüdőgyógyász speciális szemüvegét (képzavar: 
fonendoszkópot kellett volna írni) a képtárban sem 
tehetjük le – és nem is kell, hiszen a különös tudás 
extra élvezeti értékkel ajándékoz meg minket. Ez nem 
jelenti azt, hogy az Ásító inas képe előtt feltétlenül 

William Turner: A rabszolgahajó
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hyperkapniára gondoljunk – megteszi az egyszerű 
lustaság is. 

6. kérdés 
Ki festette a képet?
a. Munkácsy Mihály
b. Paál László
c. Benczúr Gyula
d. Rippl Rónai József

A vulkánkitörés szétszórta hamu, a fél-földrésznyi 
légszennyezés nemcsak egyéni tragédiákhoz veze-
tett. Kisebb éghajlati katasztrófa következett, gyér 
terméssel a kontinensen, és törvényszerűen követ-
kező éhínséggel. ugyan Marie Antoinette soha nem 
kérdezte, hogy miért nem esznek kalácsot, ha nincs 
kenyerük (az álhír/fake news nem XXI. századi talál-
mány), de a párizsi nép megelégelte sorsát. 

7. kérdés
Melyik évszámhoz kötődik a Nagy (? mindenesetre 
szerfelett véres) Francia Forradalom?
a. 1789
b. 1791
c. 1788
d. 1790

Visszatérve William Turnerhez, jó eséllyel hozhatjuk 
némi nem erőltetett kapcsolatba az első, a légszennyezés-
ből (is) fakadó egyéni, légzési halálhoz a festészet egyik 
óriásának életművét. Azt azért kevesen gondolták volna, 
hogy kétszáz év múlva szintén Londonban megszületik az 
első bírósági ítélet, melyben a légszennyezés mint defini-
tív halálok szerepel. 

A megfellebbezhetetlen és kizárólagos bírói megálla-
pításhoz (dixit) persze kellett a sérelmi kultúra tombolása, 
és a jogvédő társaságok kitartó küzdelme is. Nincs messze 
az idő (az Egyesült Királyságban feltétlenül, de ami késik az 
nem múlik, fogadókészség itthon is van), amikor a halálok 
megállapítása már nem orvosi, hanem jogi kérdés: „majd 
a bíróság megmondja, hogy mi baja volt a páciensnek”. 
Szép új világ – ideje áttérni a még élőkre is.

Mi is történt pontosan?5

2020. december 16-án a londoni southwarki halottkémi 
hivatal (Southwark Coroner’s Court) megállapította, hogy 
a légszennyezés lényegesen, tényszerűen járult hozzá 
(„made a material contribution”) a kilencéves Ella Adoo-
Kissi-Debrah halálához. Az ítélet egy hét évvel korábbi, 
végzetes asztmás rohamra vonatkozott: nem siették el. A 
halottkém, Philip Barlow azt írta: a halálok genetikai és kör-
nyezeti, azaz multifaktoriális. A genetikát nem lehet pellen-
gérre állítani (a szovjet tudománynak azárt anno sikerült…), 
a környezetszennyezés azonban a boldoggáavatás küszö-
bén álló Greta Thurnberg korában nagyon szexi ártalom. 

Az egetrengető tudományos megállapításnak azonban – 
ahogy a jogban már szokás – zsebbevágó következményei 
vannak. Már csak a mérték a kérdés… A család ügyvédje, Da-
vid Wolfe úszott az örömben: „bár a döntés nem kötelez más 
bíróságokat, mégis ez az első jogi elismerése annak, hogy 
egy adott egyén halálához a légszennyezés hozzájárult”. 

A kéthetes mérlegelés (hogy mi tartott ezen két hétig, 
rejtély, akár mert ilyen rövid, akár mert ennyire hosszú idő 
alatt jutottak döntésre − MFT) alapján Ella excesszív lég-
szennyezésnek volt kitéve. A WHO és az Európai unió aján-
lásánál nagyobb volt a lakás környékén mért, a gépjármű-
vek kibocsájtotta nitrogén dioxid (NO2) szint. A tény, hogy 
a végzetes roham előtti három évben már 27 alkalommal 
ápolták kórházban, nem hatotta meg a halottkémet. A kör-
nyezetvédelem apostolai ünnepeltek. Ella anyja, Rosamund 
Adoo-Kissi-Debrah nyilatkozata szerint: „sajnos hacsak a 
szülő nem elég kitartó, nagyon valószínűtlen, hogy biztosra 
vehessük, egy orvos azt írja majd egy halotti bizonyítvány-
ba, hogy a légszennyezés volt az ok”. Legyetek kitartóak, és 

Ásító inas
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megkapjátok, amit akartok – fordíthatjuk. A kilátások 
rémisztőek, ha arra gondolunk, hogy ezután a hozzá-
tartozók fogják bediktálni a halálokokat. 

Én mondtam: a múlt sokkal barátságosabb, mint 
a jövő. Mindazonáltal Boldog Új Évet Kívánok… 

MEGOLDÁSOK

1. válasz
a. William Turner (1775−1851) romantikus festő. Nem 
fér a szigorú történeti és stiláris skatulyákba: számos 
alkotása előlegezi meg a barbizoni iskolát, vagy ép-
pen az impresszionistákat. Különösen áll ez velencei 
vázlataira.

2. válasz
b. akvarell

3. válasz
g. Leonyid Brezsnyev a sajnálatos kivétel. (További 
részletek: https://news.artnet.com/art-world/politi-
cians-who-had-brushes-with-art-11291)

4. válasz
a. Jane Austen: Büszkeség és balítélet. (Fordította: 
Loósz Vera, Manó Könyvek Kiadó, 2022. p. 10)
Jane Austen (1775−1817) kora jelentős férfi íróival 

egyenrangú minőséget alkotó, azoknál ma nagyobb nép-
szerűséget élvező, a romantikát meghaladó, iróniájában is 
egyedi angol írónő. Az Emma, A mansfield-i kastély és az 
Értelem és érzelem szerzője. 

5. válasz
a. Deep Purple

6. válasz
a. Munkácsy Mihály (1844−1900) festette az Ásító inas 
című képet 1869-ben. Az ősi ukrán (előtte még ősibb 
szovjet, korábban ősi csehszlovák) városban, Munkácson 
született Lieb Mihály Leó néven, és a Német Birodalom-
ban Michael von Munkacsyként hagyta el az árnyékvilá-
got. Neves magyar festő.

7. válasz
a. 1789 volt a nevezetes esztendő

FORRÁSOK

1. Eric Shanes: Young Mr Turner. The first forty years 1775−1815.  

 Yale University Press. New Haven, London 2016.

2. Walter Thornbury: The Life of J.M.W. Turner. R.A. 1st ed. 2 vols. London 1862.

3. Bernard Falk: Turner the Painter: His Hidden Life. London 1938; 

4. Anthony Bailey: Standing in the Sun: a Life of J.M.W. Turner. London 1977.

5. https://www.bbc.com/news/science-environment-55352247

Jane Austen (1775−1817) 
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Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi közön-
ségszolgálata e-mailben folyamatosan, heti 
két napon pedig telefonon is a közönség ren-

delkezésére áll nyelvhasználati, helyesírási kérdések-
ben. Rovatunkban a közönségszolgálathoz érkezett or-
vosi nyelvi, helyesírási témájú kérdésekből és az azokra 
adott válaszokból válogatunk.

Kérdés: Levélírónk egy újfajta szolgáltatás, a chat + 
orvosi + szolgáltatás kifejezés szabályok szerinti írás-
módját szerette volna megtudni, különös tekintettel 
arra a kérdésre, hogy a chat + orvosi kötőjellel vagy 
egybeírandó-e.

Válasz: A chat + orvos(i) szavak között összetételi vi-
szony van, amelyet egybeírással jelölünk. Az olyan 
összetett szavakat, amelyeknek előtagja a forrásnyelv 
szerint írt idegen szó, csak bizonyos esetekben kell kö-
tőjellel kapcsolni az utótaghoz az AkH.12 217. a) pontja 
szerint. Az egyik eset az, ha az idegen írásmód szerint 
írt közszó (vagy tulajdonnév) végén hangérték nélküli, 
ún. néma betű van, a másik esetben pedig az utolsó 
kiejtett hangot a betűk bonyolult, a magyar írásrend-
szerben szokatlan együttese jelöli.
Mivel a chat szó végén szereplő t-t kiejtjük, a „néma 
betű” esete nem áll fenn, és a kiejtett [t] hangot sem 

A jelöli bonyolult, szokatlan betűegyüttes. Eszerint a chat 
szót idegen írásmódja ellenére is egybe kell írni az orvo-
si szóval. Emellett arról is tájékoztattuk a levélírót, hogy 
a chatorvosi szolgáltatás írásmódja mellett lehetősége 
van a csetorvosi szolgáltatás írásmód alkalmazására is. 
A chat szó ugyanis a Magyar helyesírási szótár (MHSz.) 
szerint vagylagos írásmódú, vagyis a forrásnyelv sze-
rinti írásmód mellett írható magyarosan is: cset. 

Kérdés: A levélíró a nem + steril + kötszer helyesírásá-
val kapcsolatban fordult a nyelvi tanácsadó szolgálat-
hoz. Kérdése arra irányult, hogy a nem + steril szerkezet 
külön- vagy kötőjellel írandó.

Válasz: A nem előtagú szerkezetek tagjait általában 
különírjuk egymástól néhány kivételtől eltekintve. A 
kivételesen egybeírt nem előtagú összetételekről az 
általános és szaknyelvi helyesírási szótárak tájékoz-
tatnak. A nem steril írásmódját az Orvosi helyesírási 
szótár (Fábián–Magasi [főszerk.] 1992) is megerősíti. A 
szakmai írásgyakorlatban előforduló kötőjeles írásmód 
(nem-steril) nem normakövető.

Kérdés: Egy korrektorként dolgozó levélíró egy pszi-
chológiai témájú szöveg nyelvi ellenőrzésekor a saját + 
élmény kifejezés külön- vagy egybeírásával kapcsolat-

A NYELVI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
POSTALÁDÁJÁBÓL
(13. rész)
DR. LuDÁNYi ZSÓFiA

NYELVtuDOMÁNYi kutAtÓkÖZPONt

NYELVtECHNOLÓGiAi ÉS ALkALMAZOtt NYELVÉSZEti iNtÉZEt
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ban bizonytalanodott el. Internetes keresések alapján 
megállapította, hogy a szakmai írásgyakorlatban gyako-
ri az egybeírt sajátélmény forma, továbbá az Orvosi he-
lyesírási szótárban is utánanézett, amely azonban nem 
tartalmazza ezt a kérdéses kifejezést, csak az egybeírt 
sajátsugárzás, illetve a különírt saját vér alakulatokat.

Válasz: Levélírónk véleményét megerősítve a különírt 
formát javasoltuk: saját élmény. A  kérdéses kifejezés-
nek nincs kodifikált, szótárban rögzített írásmódja. Az 
egybeírást nem indokolja jelentésváltozás, legfeljebb a 
kialakult szokással lehetne emellett érvelni, noha bár je-
len van a gyakorlatban az egybeírt változat is, adataink 
szerint nem akkora mértékben, amely indokolná az egy-
beírás tanácsolását. ugyanakkor a saját élmény gyakran 
fordul elő különböző összetételek előtagjaként, ezek-
ben az esetekben viszont valóban egybe kell írni az AkH. 
141. b) pontja alapján: saját élmény, de: sajátélmény-terá-
pia, sajátélmény-műhely stb. Ilyenkor ugyanis egy külön-
írt szókapcsolat (saját élmény) kap a szerkezet egészéhez 
kapcsolódó utótagot kap (pl. terápia, műhely), ilyenkor 
az egyébként különírandó részt az új alakulatban egy-
beírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetle-
nül) kötőjellel kapcsoljuk.

Kérdés: Levélírónk az orvosi nyelvben oly gyakori be-
tűszók ragozott alakjaival kapcsolatban kérte a tanács-
adó szolgálat állásfoglalását. A konkrét kérdése az volt, 
hogy a sclerosis multiplex rövid formájának ragozott 
alakja SM-mel vagy SM-szel.

Válasz: A rövidítések abban különböznek a betűszók-
tól, hogy az utóbbiak önálló szóként viselkednek, tolda-
lékolásukban mindig a kiejtett alakot vesszük figyelem-
be, annak megfelelő lesz a kiejtés. A rövidítések viszont 
csak írásban élnek, beszédben a teljes alakjukban ejtjük 
ki őket (AkH.12 276. pont). Amennyiben az SM kiejtése az 
írott alakban történik [esem] vagy [eszem], akkor tolda-
lékolása a mozaikszókra vonatkozó szabályok alapján 
SM-mel, SM-ben. Ebben az esetben a határozott névelő 
is a kiejtett alakhoz igazodik: az SM-ben. 
Ha azonban az SM csak írásban él, élőszóban a teljes 
alakot ejtik ki, akkor valójában csak formailag betűszó, 
a gyakorlatban rövidítés. Ebben az esetben a toldalé-
kolás a teljes alaknak megfelelően történik: SM-szel. 
Hogy melyik a szokásos kiejtés, arra csak az adott kö-
zösség gyakorlatát ismerve lehet válaszolni, így egy-
értelmű írásmód is csak ezen információ ismeretében 
javasolható. 

IRODALOM

1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar helyesírás 

szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.

2. Fábián Pál – Magasi Péter (főszerk.) 1992. Orvosi helyesírási szótár. 

Akadémiai Kiadó – Országos Orvostudományi Információs Intézet és 

Könyvtár. Budapest.

3. MHSz. = Tóth Etelka (szerk.) 2017. Magyar helyesírási szótár. Akadé-

miai Kiadó. Budapest.
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JELENTKEZÉSI LAP
15. TÉLI AMEGA FÓRUM − Debrecen, DAB Székház, 2023. január 20-21.

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: ................................................................................................................

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

REGISZTRÁCIÓS DÍJ# 2022. december 21-én és azután átutalva 
vagy a helyszínen készpénzben befizetve 

2022. december 20-ig  
átutalva

Orvosok kreditponttal és a kiállító cégek munkatársai  36 000 Ft  32 000 Ft

Szakdolgozók, rezidensek, PhD hallgatók (kreditponttal)  24 000 Ft  20 000 Ft

Orvosok (kreditpont nélkül) és a Magyar Asztma Nővérek Országos 
Egyesületének tagjai* (kreditponttal)

 22 000 Ft  18 000 Ft

Amega Továbbképző Tanfolyam 2023/1. félév (orvosoknak +10 kreditpont)§  12 000 Ft  12 000 Ft   

Kongresszusi ebéd szombaton##   6 900 Ft   6 900 Ft

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: 4800 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/2023.I./00046) csak orvosok részére akkreditált.  
– ##A számlán  „Továbbszámlázott szolgáltatás”-ként szerepel, költségként való elszámolása esetén az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megjelölt részvételi díjat, valamint az étkezés 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 (TAF15) és  
a résztvevő személy nevét. A regisztráció csak a részvételi díj befizetésével válik véglegessé.

Az összeg beérkezése után kiállítandó számla adatai:

Név: ................................................................................................................................................................. Cég esetén adószám: .......................................................................................................

Cím: .................................................................................................................................................................. A megrendelés száma (PO szám): ................................................................................

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 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 címe: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

A kapcsolattartó neve: ............................................................................................................. E-mail címe: ........................................................................................@.............................................

Dátum: ...................................................................................................................   Aláírás: ......................................................................................................................

P. H. 



45AMEGA |2022. DECEMBER

tOVÁBBkÉPZÉS

MEGHÍVÓ
15. Téli Amega Fórum

– Kalandozás a tüdőgyógyászat határvidékein –

ELŐZETES PROGRAM

Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) 
Időpont 2023. január 20-án 13:00  –  17:00 között és január 21-én 9:00  –17:00 között 

Jelentkezés  az interneten: www.amegaforum.hu – e-mailben: grandani22@gmail.com

Online jelentkezés: www.amegaforum.hu

www.amegaforum.hu

32
 

kreditpont

Neutrophil dominancia a tüdőben – Merre tartunk?

Neuritin és allergia

Veszélyes növények a lakásban

Hideg házak – forró helyzetek

Az EVALI újragondolva

Vég nélkül – Lelki ellenálló képességünk válságos időkben

Az ACE-gátlók álcájában – Meglepő kóresetek

Érdekességek a dohányzás kultúrtörténetéből

Különleges kóresetek konzíliuma

[El, átkozott folt – tűnj el! (ahogy Lady Macbeth mondaná) –  
Mégsem pneumonia? – Elváltozás álruhában]

Anaphylaxia újratöltve

Poszt-covid légzőszervi rehabilitáció

Újabb extrém allergiák

Tüdőgyógyászati tanulságaim

Gondolatok a marihuána orvosi felhasználásáról

Szakképesítések, amelyekhez a 32 kreditpont szakma szerinti pontszámként elszámolható:
tüdőgyógyászat, gyermektüdőgyógyászat, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, allergológia és klinikai immunológia 

háziorvostan, foglalkozás-orvostan, iskolaegészségtan és ifjúságvédelem
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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).

2022/  december

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezem a PTE ÁOK/2022.II./00085 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,  
melynek díja 9000 Ft    /  félév.

 A regisztrációs díjat átutalom a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)
 A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizetem be. 

Név: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Lakcím: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Számlázási név: ........................................................................................................................................................................................................................................

Számlázási cím: ........................................................................................................................................................................................................................................

Pecsétszám: .................................................. Szakvizsga: .....................................................................................................................................................................

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

Dátum: ...............................................................     ............................................................................................................
    aláírás, pecsét

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT NE AJÁNLOTT LEVÉLBEN KÜLDJE VISSZA   !
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KOFAKTOROK ÉS ANAPHYLAXIÁK (13. oldal)
 1. Mi az étel indukálta gyermekkori anaphylaxia leggyakoribb kofaktora? 
  a. alváshiány 
  b. menstruáció 
  c. testmozgás  
  d. gyógyszer

2. Mi az étel indukálta felnőttkori anaphylaxia leggyakoribb kofaktora? 
  a. alváshiány 
  b. alkohol 
  c. testmozgás  
  d. gyógyszer

3. Mi az NSAID-intolerancia leggyakoribb tünete atopiás serdülőknél? 
  a. orrvérzés 
  b. hasi görcsök 
  c. izolált periorbitális angioödéma 
  d. claudicatio intermittens

AZ OSZTÁLYOZHATATLAN INTERSTITIALIS… (21. oldal) 
4. Milyen gyakori az UILD a rheumatoid arthritis mellett kialakuló  
 tüdőfibrózis esetek között? 
  a. 16% 
   b. 26% 
  c. 36%

5. Melyik állítás igaz az UILD fogalomra? 
  a. az ILD klasszifikáció kiforrottságát jelzi 
   b. az ILD klasszifikáció tökéletlen voltát jelzi 
  c. sok betegség CT-kritériumait teljesíti

KÉPEK ÉS FÉNYEK… (36. oldal)
6. Mikor tört ki az izlandi Laki vulkán?  
  a. 1526 márciusában 
   b. 1783 júniusában 
  c. 1823 januárjában 
  d. 1847 novemberében

7.  Melyik Lieb Mihály Leó egyik legismertebb műve?  
  a. Kis éji zene 
   b. Vénusz születése 
  c. Ásító inas 
  d. Kis Hableány

ÍGY ÍRUNK MI (42. oldal)
8. Melyik írásmód helyes?  
  a. nemsteril kötszer 
  b. nem-steril kötszer 
  c. nem steril kötszer

9. Melyik írásmód helyes?  
  a. saját-élmény terápia 
  b. sajátélmény-terápia 
  c. saját élményterápia 
  d. saját élmény terápia

BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI GYERMEKTÜDŐ… (26. oldal)
10.  A fertőzött gyermekek hány %-ánál fordul elő long-covid szindróma?  
  a. 4% 
   b. 14% 
  c. 24%

11. Mekkora az ételallergia prevalenciája a 3−18 éves korosztályban  
 hazánkban Papp Gábor vizsgálata szerint?  
  a. 1,5% 
  b. 2,5% 
  c. 5,2% 
  d. 7,5%

12. Melyik kórképhez köthető a lizinúriás protein intolerancia?  
  a. laryngokele 
  b. alveolaris proteinosis 
  c. primer spontán pneumothorax 
  d. Ewing sarcoma

13. Az alábbiak közül melyik antihisztamin nem jut át a vér−agy gáton?  
  a. levocetirizin 
  b. desloratadin 
  c. bilastin 
  d. azelastin

14. Melyik állítás nem igaz a cisztás fibrózisra?  
  a. legalább 170 000 embert érint súlyosan 
  b. a heterozigóták aránya 1 : 75   
  c. a hármas kombináció a betegek kétharmadánál jó hatású

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2022 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik 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 2023. január 10-ig küldje el  
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 9000 Ft.  
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 45. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A            	 	 
B            	 	 
C            	 	 
D   	 	       	 	 	



AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2022/6.

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.



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

SMON970/05.22 • A dokumentum lezárásának időpontja: 2022. 05. 20. 

Árak* Közgyógyraírható Bruttófogyasztóiár Tb-támogatásösszege Térítésidíj
90%-ostámogtással**

Montelukast Sandoz® 10 mg filmtabletta 28x  1279Ft 1150Ft 129Ft
Montelukast Sandoz® 5 mg rágótabletta 28x  993Ft 866Ft 127Ft
Montelukast Sandoz® 4 mg rágótabletta 28x    937Ft 843Ft 94Ft
Montelukast Sandoz® 4 mg granulátum 28x    5245Ft 4721Ft 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 finanszíro zási 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;  
Keresés indítása; ,  ikon vagy Alkalmazási előírás hiperlink. 

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)

6hónaposkortól
5éveskorig

2-5
éveskorig

6–14
éveskorig

15
éveskorfelett
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Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu

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

lélegzetet

“

“
extrafinom fix hármas kombináció

Trimbow 88 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm inhalációs por (88 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoterol-fumarát-dihidrát és  
9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)); 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 gyógyszerek 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. 
Az aktuális árak 2022. 10. 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
A Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldatot a háziorvosok szakorvosi javaslat nélkül, asztmában és COPD-ben normatív 
támogatással írhatják fel. A normatív támogatás mértéke: 6 571 Ft. Ez esetben a beteg térítési díja: 19 714 Ft. A Trimbow 88 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm inhalációs 
port a háziorvosok szakorvosi javaslat nélkül COPD-ben normatív támogatással írhatják fel. A normatív támogatás mértéke: 5 464 Ft. Ez esetben a beteg térítési díja: 16 393 Ft.  
A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

Kiszerelés
Közfinanszírozás

alapján
elfogadott ár

Támogatás Térítési díj EÜ 90
Közgyógy keretre

adható-e?

180 adag    87 mikrogramm / 5 mikrogramm /
    9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat

26 285 Ft 23 657 Ft 2 628 Ft
3/b;

Asztmában emelt 
támogatással nem 

írható
Igen

120 adag
    88 mikrogramm / 5 mikrogramm /
    9 mikrogramm inhalációs por 21 857 Ft 19 671 Ft 2 186 Ft

3/b;
Asztmában nincs

indikációja
Igen

ÚJ
porinhalátor
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