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

NAGYOBB
HATÉKONYSÁG1, 2, 3;**
vs FF/VI és UMEC/VI
kombinációk

EGYSZERŰEN
HASZNÁLHATÓ
ESZKÖZBEN4;***

Naponta egyszer, egy
egyszerűen használható
eszközben: ELLIPTA-ban

flutikazon-fuorát/umeklidinium/vilanterol

COPD: Krónikus obstruktív tüdőbetegség
FF: flutikazon-furoát
ICS: inhalációs kortikoszteroid
LABA: hosszú hatású béta2- adrenerg receptor agonista
LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista
UMEC: umeklidinium
VI: vilanterol trifenatát

Hivatkozások: 1. Trelegy Ellipta alkalmazási előírás 2020.09.10. 2. Lipson DA et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:438-446. 3. Lipson DA et al. N Engl J Med 2018; 378:1671-1680. 4. Van der Palen
J et al., NPJ Prim Care Repir Med. 2016;26:16079.
Trelegy
Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm ﬂutikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel
55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív
tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és
hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. Közﬁnanszírozás alapjául elfogadott ár: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj:
2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának;
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal:
ikonra kattintás, majd az
ikonra vagy az Alkalmazási
www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán
előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). A védjegyek a tulajdonosok birtokában vannak, vagy használati engedéllyel rendelkeznek.
A Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. nem támogatja a készítmény bármely, az alkalmazási előírástól eltérő módon való alkalmazását.
Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírás teljes szövegét a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért.
Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett
mellékhatást.
* Hatóanyagok: 92 µg FF, 55 µg UMEC és 22 µg VI kifújt adagonként (szájfeltétből kiáramló adag). LAMA/LABA/ICS kombinációs készítmény. Az ajánlott és maximális adag egy belégzés, naponta egyszer.1
** Napi egyszer adagolt Trelegy Ellipta-val a 24. hétre szigniﬁkáns (p < 0,001) mélyponti FEV1 növekedést értek el a napi kétszer adott 400/12 µg budesonide/formoterol (ICS/LABA készítmény)1, 2 kezeléshez képest. Csakúgy, mint a kiindulástól az 52. hétre a napi egyszer adagolt 92/22 µg FF/VI (egy másik ICS/LABA készítmény)1, 3 és az UMEC/VI (LAMA/LABA készítmény)3 viszonylatában. A FULFIL
egy prospektív, aktív kontrollos, randomizált, kettős vak, kettős báb, párhuzamos csoportos, multicentrikus, III. fázisú, 24 hetes, hatékonysági és biztonságossági vizsgálat. CÉLJA: a napi egyszeri
hármas kombináció FF/UMEC/VI 100/62,5/25 µg (TRELEGY ELLIPTA) plusz napi kétszeri placebo Turbohalerben (n=911) összehasonlítása a napi kétszeri budenozid-formoterol (BUD/FOR) 400/12 µg
(Symbicort Turbuhaler) plusz napi egyszeri placebo kezelést Elliptában (n=899). Az első 430 beteget egy 52 hétre kiterjesztett biztonsági vizsgálatba is beválogatták, melyben a betegek vagy napi egyszer Trelegy Elliptát kaptak és napi kétszer placebot Turbohalerben (n=210), vagy napi kétszer FOR/BUD 12/400 μg -t Turbohalerben és napi egyszer placebót Elliptában (n=220) 52 héten keresztül.2
Az IMPACT egy fázis III, randomizált, kettős vak, paralel csoportos, multicentrikus vizsgálat volt, amelyben a napi egyszeri tripla illetve kettős terápiát hasonlították össze COPD-s betegekben
(n = 10 355; 52 héten keresztül). Terápiás csoportok: napi egyszeri ﬂutikazon-furoát 100 μg/umeklidinium 62,5 μg/ vilanterol 25 μg, vilanterol/ﬂutikazon-furoát (100/25) és umeklidinium/vilanterol (62,5/25).
Elsődleges végpontok: a mérsékelt vagy súlyos COPD exacerbációk kezelés alatti előfordulási aránya.3
*** A COPD-s betegek szigniﬁkánsan nagyobb arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a
Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). 4 Nyílt, randomizált cross-over vizsgálat, a vizsgált inhalátort korábban soha nem használt asztmás vagy COPDs betegek asthma
(n=162): ELLIPTA vs. DISKUS (Accuhaler), metered-dose inhaler (MDI), Turbuhaler, COPD (n=567): fentiek és Handihaler, Breezhaler. A betegek elolvasták a betegtájékoztatót majd használták az inhalátorokat és megﬁgyelők rögzítették a vétett „kritikus” hibákat (kritikus hiba: bármely hiba, melynek következtében az inhalációs por nem jut a légutakba.)4

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
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A Trelegy Ellipta fejlesztése
az INNOVIVA-val közösen valósult meg.
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erjed a cannabis rekreációs
használatának legalizálása, úgy
tűnik, már Európában is megállíthatatlanul – a nem kívánt akut
és krónikus hatások pedig a pszichiáterek
mellett a pulmonológusoknak adnak majd
munkát, ezért nekünk is beszélni kell róla.
Feltétlenül tisztázni kell, hogy azért, mert
sok helyen legálissá tették, attól még nem
vált egészségessé! Sőt, a füstszűrő nélkül,
speciális légzéstechnikával beszívott,
majd Valsalva-manőverrel visszatartott
cannabisfüst káros hatása a tüdőben
már egyetlen joint esetén is többszöröse
annak, mint amit egy hagyományos cigaretta elszívásakor megfigyelhetünk.
A cannabis önmagában is kiválthat allergiát, számos keresztreakciót is ad, szívritmuszavart okozhat, és növeli a szívinfarktus
kockázatát. Izgalmas jövő vár ránk … 
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szalmeterol/flutikazon-propionát
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

999 Ft*

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Közgyógyellátásra írható

Bruttó fogyasztói ár

Tb-támogatás összege

ü
ü

7 993 Ft

6 994 Ft

Térítési díj 90%-os támogatással

999 Ft

9 927 Ft

8 729 Ft

1 198 Ft

* A 2021. november 1-jétől érvényes árak alapján
Támogatott indikációk:
Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a.
Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finan-

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

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

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

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

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek;
publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
A dokumentum lezárásának időpontja:
2021. október 21. • SAIR870/10.21

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2021. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2021. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html (utolsó megtekintés: 2021.10.20.)
Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu
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AKI NEM CSERÉLT SZÍVET
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Szállási Árpád
a Semmelweis Egyetem I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének egyetemi docense
a három legtöbbet idézett magyar tudós egyike
könnyen összehasonlíthatók az idézettségük
alapján. Az idézettséget egy nemzetközi szervezet, a Clarivate tartja számon, amely minden
évben közli a legtöbbet idézett közlemények
listáját. Én erre a listára kerültem fel 10 000-et
megközelítő idézettséggel.

A Semmelweis Egyetem honlapján olvasom az általam
szenzációsnak tartott hírt, hogy a világ tudósai között a
legnagyobb idézettségi számmal rendelkezők közé három magyar kutató is bekerült. Ezek közül az egyikkel,
Szállási Árpáddal beszélgetek. Mi ez az idézettségi szám?
Egy tudományos közlemény jelentősége megbecsülhető annak alapján, hogy arra forrásmunkaként később hányan hivatkoznak: ez a közlemény idézettségi száma. Mivel a tudomány
nemzetközi, a különböző műhelyekből kijövő közlemények

Beszéljünk a munkásságodról. Számomra
meglepetés volt, hogy amikor 2021-ben az
orvosi Nobel-díjas David Juliust méltatták,
fölmerült néhány magyar tudós neve – többek között a tiéd is –, akiknek a munkássága
a Nobel-díj kutatási előzményeiben szerepel.
Nagyon kevés olyan tudományos téma
van, amire azt mondhatjuk, hogy magyar.
A kapszaicin a csípős paprika hatóanyaga.
A csípős paprika az Újvilág ajándéka,
ami a burgonyával, a kukoricával és sok
más növénnyel egyetemben feltehetően
a törökökkel került Magyarországra. A
kapszaicin fájdalomcsillapító hatását a magyar népi gyógyászat már rég felismerte.
Ennek első írásos nyoma Apáczai Csere János
Encyclopediájában található. Esztergomiként megemlítendő Hangay Oktáv neve, aki
városunkban volt szerzetes tanár, és a múlt
században könyvet írt a paprika jótékony hatásairól. Tudományos igénnyel kapszaicinnel
elsőként Hőgyes Endre foglalkozott Pesten az
1800-as években. Ő volt az első, aki felismerte
a kapszaicin hőháztartásra kifejtett hatását.
Ezt követően hosszú ideig nem történt semmi,
majd Szegeden a fiatalabbik Jancsó Miklós kez-
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dett újra kapszaicinnel kísérletezni a '40-es
években. Ő ismerte fel, hogy a kapszaicinnek
van egy rendkívül érdekes hatása, ami különlegessé teszi a természetben előforduló
irritáló anyagok között: ismételt kezelés után
a kezelt nyálkahártya érzéketlenné válik nemcsak a kapszaicin, de más ingerlés, például
hő iránt is. Ezt a jelenséget nevezte el Jancsó
„kapszaicin deszenzitizáció”-nak.
Hogyan bizonyította ezt?
Kapszaicin oldatot cseppentett a patkányok
szemébe és megszámolta, hogy az állat hányszor próbálja szemtörölgetéssel eltávolítani az
oldatot. Amikor megismételte ezt a műveletet, megfigyelte, hogy az állat egyre kevesebbet törölgeti a szemét, végül az oldat teljesen
elveszíti ingerlő hatását. A világháború után
1949-ben a Magyar Élettani Társaság Vándorgyűlésén előadta eredményeit. Mivel ez csak
magyarul jelent meg, sajnos nem került be a
nemzetközi tudományos életbe.
Később Jancsó Miklós átkerült Szegedről
Pécsre, ahol a másik kutató, Szolcsányi
János professzor dolgozott, akit ugyancsak említettek a Nobel-díj kapcsán.
Jancsó kísérleteit Pécsett a tanítványa,
Szolcsányi János folytatta. Az ő óriási érdeme,
hogy Jancsó csak magyarul közölt vagy
publikálatlan eredményeit összegyűjtötte, és
angol nyelven közkinccsé tette. Az ő érdeme
az is, hogy a kapszaicin receptor fogalma bekerült a tudományos köztudatba. Szolcsányi
és munkatársai rengeteg kapszaicin analógot
teszteltek a saját nyelvükön. Azt vizsgálták,
hogy milyen szerkezet-hatás összefüggések
kellenek ahhoz, hogy ezeket az anyagokat a
nyelvünkön ugyanolyan csípősnek érezzük,
mint a kapszaicint. Az 1970-es években ők voltak az elsők, akik kimondták a hatás-szerkezet
összefüggés vizsgálatok alapján, hogy lennie
kell egy kapszaicin receptornak.
Te hogyan kapcsolódtál a kapszaicin
történetéhez?
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1984-ben végeztem Debrecenben és rákkutatással kezdtem el foglalkozni Kertai professzor
intézetében. 1986-ban Budapesten rendezték a 14. Nemzetközi Rák Kongresszust, ahol
két poszterrel szerepeltem. Itt ismerkedtem
meg Peter Blumberggel, aki Amerikából jött a
Nemzeti Rákkutató Intézetből. Neki a debreceniekkel már volt kapcsolata, és jó tapasztalatokat szerzett. Tetszettek neki a posztereim,
elkezdtünk beszélgetni. Megkérdezte, nincs-e
kedvem kimenni hozzá ösztöndíjjal kutatni.
Igazán nem hittem a meghívás komolyságában, de megjött a meghívólevél, és 1987
őszén kiutaztam Amerikába.
Mit kell tudni Peter Blumbergről?
Ő azzal vált híressé, hogy a protein-kináz
C-t a tumor promoter forbolészterek
támadáspontjaként azonosította. Mindenki,
aki hozzá ment dolgozni, a protein-kináz C-vel
szeretett volna foglalkozni.
Te viszont nem ezt az utat választottad.
Volt a laborban egy másik anyag is, a resiniferatoxin, amit Peter hiába ajánlgatott, senki sem
akart vele foglalkozni. Erről akkoriban csak
annyit tudtunk, hogy több ezerszer hatékonyabb gyulladáskeltő, mint a tumor promoter
forbolészterek, de mégsem kötődik a proteinkináz C-hez. Senki sem tudott róla semmi mást.
Hogyan lett ez az anyag a tudományos
vizsgálatok tárgya?
Ez egy nagyon érdekes történet. A resiniferatoxin természetes anyag, amit az Euphorbia
resinifera nevű, kaktuszszerű növény gyantájából, az euphorbiumból vonnak ki. Ez a
növény természetes körülmények között
kizárólag Marokkóban, az Atlasz hegységben nő. Már a rómaiak idejében felismerték,
hogy az euphorbiumnak fájdalomcsillapító
hatása van. A régi orvosi könyvekben, mint
például Pápai Páriz Ferenc Pax corporis-ában,
ez szerepel is. Az euphorbiumból az 1960-as
években Erich Hecker munkacsoportja izolálta
először a resiniferatoxint, és meghatározta

Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*
4 féle hatóanyag
kombináció ugyanolyan
(ELLIPTA) eszközben1-5
napi

1

24 órás hatástartam
minden aktív molekula
tekintetében2-5,**
Könnyen használható
30 adagos ELLIPTA
inhalátorból 1-6,***

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6 ** A FEV1 24 órás szigniﬁkáns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta
184/22 µg vs. ﬂutikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a ﬂutikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5 *** A COPD-s betegek szigniﬁkánsan nagyobb arányban értékelték az
Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). Az asztmás betegek szigniﬁkánsan nagyobb
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6
Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD)
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm ﬂutikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm ﬂutikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként.
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek.
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm ﬂutikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis)
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán
ikonra kattintás, majd az
ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta
fejlesztése az INNOVIVA-val közösen valósult meg.

INTERJÚ

annak szerkezetét. Én ezzel kezdtem el dolgozni Amerikában. Peter Blumberg jött rá
arra, hogy a kapszaicin és a resiniferatoxin
között van egy alapvető kémiai hasonlóság,
nevezetesen mindkettőben van egy vanillil
észter gyök, ami szükséges az irritáló hatáshoz. Ha ezt a kötést megváltoztatják, elvész a
gyulladáskeltő hatás. Peter ötlete volt, hogy a
resiniferatoxin nem más, mint a kapszaicin természetben előforduló, ultrapotens változata.
Elkezdtem a régi Jancsó és Szolcsányi cikkeket olvasni. Számos klasszikus kapszaicin
kísérletet megismételtem a resiniferatoxinnal. Egyértelműen igazolódott, hogy a resiniferatoxin kapszaicinként viselkedik, csak több
ezerszer hatékonyabb.
Lefordítom magamnak, amit eddig mondtál. A kutatásodnak tehát − és a Nobel-díjat érő eljárásnak − az lehet a hozadéka,
hogy elindulhat olyan munka, ami egy újfajta fájdalomcsillapítót eredményezhet.
Pontosan erről van szó. Az irodalomban hosszú
időn keresztül viták tárgya volt, hogy van-e a
kapszaicinnek receptora. A 1980-as években
sokan azt mondták, hogy nincs és ezért a
gyógyszerfejlesztéssel felesleges foglalkozni.
A Nobel-díj ezt megcáfolta.
Ezt mi már korábban megcáfoltuk. Először
Szolcsányi János, aki hitt a receptorban, de
annak létét nem tudta minden kétséget
kizáróan igazolni. Ehhez receptor kötődési
és autoradiográfiás vizsgálatok szükségesek, melyek a kapszaicinnel nem sikerültek
a magas nemspecifikus kötődés miatt. A
resiniferatoxinnak óriási előnye, hogy a
kapszaicinnél sokkal kisebb koncentrációban
lehet adni, így a nemspecifikus kötődés nem
jelent áthidalhatatlan akadályt. Radioaktív
resiniferatoxinnal először patkány érzőganglionban és gerincvelőben, majd humán szövetekben igazoltuk azt a specifikus kötődést,
vagyis a receptort, amit Szolcsányi megjósolt
a hatás-szerkezet összefüggések alapján. Én
szerettem volna a kapszaicin receptort meg-
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klónozni, de sajnos ebben David Julius megelőzött. A klónozott receptorral, amit most TRPV1nek hívnak, a gyógyszergyárakban lehetővé
vált a vegyületgyűjtemények szűrése olyan
molekulákra, amelyek a receptor működését
gátolják. Ezzel elindultak a gyógyszerkísérletek.
Azt olvastam a Semmelweis Egyetem cikkében, hogy gyakorló orvosként is dolgoztál Amerikában.
Ez egy másik hosszú történet. 1987 és 1992
között dolgoztam Amerikában, a Blumberg
laboratóriumban. 1992-ben visszajöttem Európába, de nem haza, hanem Olaszországba,
ott pályáztam meg egy gyógyszergyári állást.
Másfél év után rájöttem, hogy ez nem az én
világom, ezért átmentem Svédországba, a
Karolinska Intézetbe. Mint említettem, szerettem volna megklónozni a kapszaicin receptort,
de ehhez nekem nem volt meg a molekuláris
biológiai hátterem. Ezért 1996-ban visszatértem Amerikába, hogy James Krause laborjában
molekuláris biológiát tanuljak. Gyakorlatilag
azt szerettem volna csinálni, amit megtett David Julius egy évvel később, és Nobel-díjat kapott érte. Egy évvel lemaradtam erről a lehetőségről. Kissé letört, hogy nem teljesülhetett
a vágyam. Többen mondták akkor a barátaim
közül, hogy "van egy orvosi diplomád, tedd le
a szükséges vizsgákat és ne kutatással, hanem
gyógyítással foglalkozz”.
Hallgattál a barátaidra?
Igen. 1998-ban honosítottam az orvosi diplomámat, majd végigcsináltam a rezidensképzést patológiából, illetve laboratóriumi
orvostudományból. 2003-ban leszakvizsgáztam, és ezután még szereztem egy ráépített
szakvizsgát is hematopatológiából. 2004
és 2018 között gyakorló orvosként dolgoztam New Jersey állam egyik nagy megyei
kórházában patológusként és a vérellátó
orvosigazgatójaként.
Hogyan jutottál vissza Magyarországra, a
Semmelweis Egyetemre?

INTERJÚ

Talán Tompa Mihályt kéne idéznem, aki a Levél egy kibujdosott barátom után című versében írja: „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”.
A honvágy nyilvánvalóan szerepet játszott a
döntésemben. A szüleimtől hazafias nevelést
kaptam. Én 1987-ben nem disszidáltam, hanem szolgálati ablakkal, kutatni mentem ki
Amerikába. Múltak az évek, és 2018-ban betöltöttem a 60. életévemet. Hiányzott Magyarország. Amerikában az orvosok megbecsülése
anyagi és erkölcsi szempontból is nagyon
magas, de óriási rajtuk a terhelés. A véradó
orvosigazgatójaként gyakorlatilag minden
nap ügyeletes voltam. Kórházunk oktatókórház is volt, a medikusokat és a rezidenseket én
tanítottam transzfúziós medicinára és patológiára. Úgy éreztem, hogy ez már sok.
Ha jól tudom, a barátaid is hazahívtak.
Igen, ez így volt. Többen Debrecenbe invitáltak, de én inkább Pestre vágyakoztam.
Nagy Péter barátom a Semmelweis Egyetem
I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének a professzora. Ő javasolta, hogy
keressem meg Matolcsy András professzort,
az intézet igazgatóját. Az intézet nagyon jól
felszerelt, nemzetközi színvonalú és országos
hematopatológiai konzultációs központként
működik. Megkerestem Matolcsy András professzort, aki rendkívül korrekt volt. Megbeszéltük, hogy milyen mértékben tudok beszállni a
leletezésbe, az oktatásba és a kutatásba.
Most mi a fő kutatási területed?
Továbbra is a kapszaicin receptor, a TRPV1. A
gyógyszergyárakkal való kapcsolatom megmaradt. Nagyon sok gyógyszergyár foglalkozott a TRPV1 receptorral. Dollármilliókat öltek
a gyógyszerfejlesztésbe, és 10 év után már az
első vegyületek klinikai vizsgálatai zajlanak.
Ez példátlan gyorsaságú gyógyszerfejlesztést
jelent. Sajnos az eddigi eredmények nem igazolták a várakozásokat. Az emberi fájdalom
sokkal összetettebb dolog, mint a patkány
kísérletekben látott eredmények. Ugyanakkor
felmerült, hogy a TRPV1 receptor gátlóknak

antidiabetikus hatása is lehet. Ezt vizsgálja a
Pila Pharma nevű svéd biotechnológiai cég,
ahol tudományos tanácsadó vagyok. Jelenleg
a Baltikumban folynak a klinikai vizsgálatok,
és az első eredmények hamarosan várhatóak.
Beszélgetésünk elején említetted, hogy
Debrecenben szereztél diplomát. Hogyan
jutottál a cívisvárosba? Szüleidnek, akik
mindketten orvosok, milyen szerepük volt
pályaválasztásodban?
Édesapámnak óriási szerepe volt a pályaválasztásomban. Esztergomban ferences diák
voltam. Nem akartam orvos lenni. Fiatalkoromban könyvek között nőttem fel, bölcsésznek
készültem, magyar-történelem szakra, esetleg
jogásznak. Édesapám mondta, hogy „Fiam,
ha mint ferences diákot fel is vennének a bölcsészkarra, neked majd úgy kéne irodalmat
vagy történelmet tanítanod, ahogy azt előírják.
Válaszd inkább az orvosi hivatást. Tisztességes
megélhetésed lesz, és hobbiként azzal foglalkozhatsz, amivel akarsz.” Ő erre az életével mutatott példát. De nem én vagyok a családban
az egyetlen pályatévesztett orvos. Az öcsém
fizikusnak készült. Fizikai olimpián ezüstérmet
nyert. Őt is édesapánk irányította az orvoskarra. Szóval mindketten édesapánk gyengéd, de
határozott behatására lettünk orvosok.
Az esztergomi éveidről mondanál pár szót?
Én Debrecenben születtem, édesanyám
akkor még medika volt. Később édesapám
Kesztölcön lett körzeti orvos. 10 éves koromig
falun nőttem fel. 1968-ban költöztünk
be Esztergomba, ahol kitapasztaltam a
kisváros minden előnyét és hátrányát. A
szüleimet mindenki ismerte. Előfordult, hogy
édesanyám azzal fogadott otthon: „Hallom
kisfiam, hogy dohányoztál a Kis-Duna parton.”
Jó volt esztergomi diáknak lenni, filmklubba,
koncertekre járni. 1978-ig éltem Esztergomban, de mind a mai napig esztergominak
tartom magam. Esztergomban van lakásom, a
lakcímkártyámon Esztergom szerepel az otthonomként.
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Édesanyád volt a család összetartója?
Édesapám élt a saját világában, írta a dolgozatait, cikkeit. A családi nyaralásokra legtöbbször édesanyámmal, az öcsémmel és a
nagymamámmal mentünk. Egyszer voltunk
apámmal is a Balatonon, ahol ő a teljes időt
egy fa alatt töltötte egy könyvvel a kezében
és olvasott. Édesanyám tartotta össze a családot, biztosította számunkra az otthont.
Édesapád hatalmas tudással, műveltséggel rendelkezett. Mennyire tudtad ezt átmenteni, átvenni tőle?
Amikor befejeztem az egyetemet, apám
nyomán az orvostörténészettel is megpróbálkoztam. Jelentek meg cikkeim az Orvosi Hetilap Horus rovatában, sőt, 1988-ban Markusovszky-díjat is kaptam, mint „ígéretes fiatal
orvostörténész". Stáhlyról írtam dolgozatot
Néhány újabb adat Stáhly Ignác munkásságához címmel. Később Pesten, illetve Mexico
City-ben adtam elő orvostörténeti kongres�szusokon. Abba, hogy bekerültem a három
legidézettebb magyar tudós közé, az is benne
volt, hogy édesapám írói vénáját örököltem.
Az általam írt cikkek mások szerint nemcsak
információdúsak, hanem olvasmányosak is.
Sok összefoglaló munkát tettem közzé. Egyik
írásom, ami a Pharmacological Reviews-ban
jelent meg, annyira befutott, hogy az idézetek
száma már 2000 felett van. Azt hiszem, hogy
a tudományról olvasmányosan tudok írni.
Meglepődtem, amikor megtudtam, hogy
édesapád verseskötetekkel is megjelent,
amelyekben néhány egészen jó vers olvasható. Te próbálkoztál a lírával?
Írtam verseket kamaszkoromban, de rájöttem,
hogy ez nem az én műfajom. Belőlem jó költő
sohasem lenne. Annak meg, hogy középszerű
verseket írogassak, nem láttam értelmét. Maradtam a prózánál.
Amit eddigi beszélgetésünkből megtudhattam, annak alapján az életutad kerek
egésznek látszik.
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Visszanézve kereknek tűnhet, de miközben
végigéltem, nem éreztem annak. Sok helyen,
több témában dolgoztam. Hogy ez egy folyamatosan felfelé ívelő pálya lett volna, az nem
igaz. Visszatekintve persze szépül a dolog:
elindultam innen és ide érkeztem, de valójában ez az út kacskaringós volt, sok-sok vargabetűvel. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit
csinálhattam volna másképp. Valószínűleg
korábban le kellett volna tennem kint az orvosi vizsgáimat. 40 évesként kezdtem el a rezidensképzést, és akikkel kezdtem, azok akkor
fejezték be az egyetemet 24 éves fejjel. Nem
voltam könnyű helyzetben.
A saját családodról mondanál valamit?
Két fiam van, mind a kettő Amerikában. Balázs
még itthon született, másfél éves volt, amikor
kimentünk. Ő sok időt töltött Esztergomban,
főként nyaranta a nagyszülőknél. Jól beszél
magyarul és kötődése is van Magyarországhoz.
Dani fiam kint született, ő kevesebb időt töltött
itthon. A nagyobbik fiam mérnök lett, hosszú
ideig a Boeingnél dolgozott repülőmérnökként, jelenleg az Amazonnál drónok fejlesztésével foglalkozik. A kisebbik fiam beleszeretett
a tűzoltóságba és Philadelphiában dolgozik.
Két unokám van, egy kisfiú és egy kislány.
Leszel-e professzor a Semmelweis Egyetemen?
Folyamatban van. Engem 2018-ban adjunktusnak neveztek ki, ami őszintén szólva akkor
kicsit rosszul esett, mert Amerikában már
professzor voltam. Visszatekintve, Matolcsy
professzornak igaza volt. Végigjártam a lépcsőfokokat, így senki sem mondhatja, hogy a
sor elejére ugrottam. Megcsináltam a habilitációmat, majd − mint habilitált egyetemi tanár
− megpályáztam és megkaptam a docensi
címet. Tavaly novemberben adtam be a professzori pályázatomat, amit az egyetemi szenátus 100%-os eredménnyel megszavazott.
Ha minden igaz, akkor idén tavasszal már át is
vehetem a professzori kinevezésemet. 
Dr. Osvai László
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A CANNABIS LÉGÚTI HATÁSAI

(Fotó: Manish Panghal, Unsplash)

Dr. Rónai Zoltán
MyClinic Magánklinika, Pécs

A

cannabis használata egyre terjed, világszerte
közel 160 millió ember használja, ez a Föld lakosságának több mint 3,8%-a. A 2019-es statisztikák szerint a 15–16 éves gyerekek 4–9,1%-a is használ cannabist1. 2018-ban a 15 éves vagy annál idősebb
kanadaiak 14%-a számolt be cannabis használatáról a
megelőző 3 hónapban, és ezeknek a 40%-a számolt be
napi használatról2. Az Egyesült Államokban több mint
94 millióan vallották be, hogy életükben legalább egyszer használtak cannabist3.
2020 decemberében az Egyesült Nemzetek Szervezetében megszavazták, hogy a gyógyászati célú cannabis kerüljön le a világ legveszélyesebb kábítószereinek listájáról4. Sok országban legalizálták a használatát, amiből sokan azt a következtetést vonták le, hogy
ha legális, akkor bizonyára biztonságos is.
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Az orvosi cannabisnak tulajdonított számtalan előny
lenyűgöző választássá teheti azt az orvosok és a betegek számára egyaránt. Ide tartozik a krónikus fájdalom5,
különösen a neuropathiás fájdalom csökkentése6, a
sclerosis multiplexhez kapcsolódó görcsök, a hányinger és a poszttraumás stressz mérséklése, de az indikációk között szerepel a rák, az epilepszia, a cachexia, a
zöldhályog, az AIDS, a degeneratív neurológiai állapotok, a kemoterápia által kiváltott hányinger és hányás, a
AIDS-hez társuló étvágytalanság és fogyás, az irritábilis
bél szindróma, a Tourette-szindróma, az amyotrophiás
lateralsclerosis, a Huntington-kór, a Parkinson-kór, a
dystonia, a demencia, a traumás agysérülések, a függőségek, a szorongás, a depresszió, az alvászavarok, a
schizophrenia és más pszichózisok kezelése is. Mindennek az üzleti vonatkozásai az igazán megdöbbentőek.
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A cannabis ipar forgalma 2020-ban a becslések szerint
16,1 milliárd dollár volt csak az Egyesült Államokban
és 19,6 milliárd dollár világszerte. A cannabis használat
legalizálásának pozitív hatásai közé tartozik a rekreációs felhasználáson és az egészségügyi problémák enyhítésén túl az is, hogy nőnek az adóbevételek, továbbá
csökken a feketepiaci tevékenység és a büntetőeljárások száma.
az adatelemzés nehézségei
Aki cannabist szív, az sok esetben egyúttal hagyományos cigarettát is szív, ezért nehéz elkülöníteni a beszívott anyagok hatásait. A hagyományos dohányzás
fokozza a váladéktermelődést, köhögést, krónikus
hörghurutot, zihálást és légszomjat okoz, továbbá légúti gyulladáshoz, a kis- és nagylégutak károsodásához
vezet COPD-t, valamint emphysemát okozva. A spirometria a légzésfunkciós értékek progresszív csökkenését mutatja és levegőcsapdák is kialakulnak.
A vizsgálati adatok csak korlátozottan értékelhetők
az elszívott cannabis mennyiség mérési nehézségei
miatt is. Az általános szabály szerint 1 joint-év 365 elszívott jointot jelent (a naponta elszívott jointok száma ×
a szívással töltött évek száma). Sem a joint mérete, sem
az adagolás gyakorisága nem reprodukálható, és gyakran önbevalláson alapul, ami megnehezíti a reprodukálhatóságot. A használat számszerűsítésére szolgáló
önbevallott joint-évek pontatlanok lehetnek, aminek
oka lehet a cannabis használat tiltott volta, a visszaemlékezés pontatlansága és a megfigyelés alá vont személyek viselkedésének megváltozása egyaránt7,8.
A cannabist sokféleképpen lehet szívni, ami szintén
megváltoztatja a dózis összhatását. Vízipipát használva
csökkenthető a szervezetbe jutó karcinogén vegyületek
mennyisége9. A cannabis füstjének belégzése helyett
a modern porlasztásos technikák (vaping) használata
csökkentheti a tüdőszövődményeket, de a közelmúltban leírt EVALI járvány10 jelentős aggodalomra adhat
okot a súlyosabb tüdőszövődmények miatt11.
A cannabist és a dohányt általában eltérő technikával szívják. A cannabist rendszerint szűrő nélkül, rövidebb csikkhosszig szívják és a füst magasabb hőmérsékleten keletkezik. A cannabis füstjéből a dohányéhoz
képest egy-egy alkalommal nagyobb mennyiséget
szívnak be, azt mélyebben lélegzik be, és hosszabb

ideig tartják benn (körülbelül négyszer tovább), és
még egy Valsalva-manővert is végrehajtanak maximális lélegzet-visszatartás mellett12. Mindez a hagyományos dohányzásétól eltérő tüdőexpozícióhoz, a komponensek eltérő depozíciójához vezet, és akár még
barotrauma is kialakulhat13,14.
A cannabis nem egyetlen drog. Számos összetevője van, köztük a delta-9-tetrahidrokannabinol (THC), a
kannabidiol (CBD) és a terpének, melyek az egyes készítményekben különböző kombinációkban találhatók
meg. A legtöbb vizsgálatot THC-vel végezték, és ezek
mind régebbiek. A THC újabb változatai sokkal magasabb koncentrációjúak a gyors hatás igénye miatt,
ezért előfordulhat, hogy rájuk már nem érvényesek
a korábbi THC-vizsgálatok következtetései. A CBDkezelés csökkentette a gyulladást és a remodellinget
az allergiás asztmás egérmodellben15.
Az égetés útján történő cannabis szívás − még társuló hagyományos cigarettázás nélkül is16 − összefüggésbe hozható légúti tünetekkel, krónikus hörghuruttal,

Röviden a lényeg
Nehéz bizonyítékokon alapuló megállapításokat tenni a
cannabis tüdőre kifejtett hatásairól, mert nehéz meghatározni a bevitt dózist, nehéz elkülöníteni az esetleg társuló
dohányfüst hatását, és az eddigi adatok többsége is inkább
a THC-re vonatkozik, miközben gyógyászati célokra inkább a
CBD-t kezdik használni.
A THC belélegzése fokozza a köhögést és a köpettermelést,
sípoló légzést és légszomjat okozhat, fokozza az akut bronchitis epizódok és más akut légúti betegségek előfordulását.
A cannabis szívása hyperinflatióhoz és a nagylégúti ellenállás fokozódásához vezet, de csak kevés adat van arra, hogy
tartós légúti áramláskorlátozottságot okozna (szemben a
hagyományos dohányzással, ami egyértelműen légúti áramláskorlátozottságot okoz).
A cannabis szívás és a tüdőrák kapcsolata nem tisztázott.
Számos esetleírás utal a cannabis szívás kapcsolatára légúti
megbetegedésekkel, ideértve az aspergillosist, a haemoptysist, az emphysemát és a másodlagos pneumothoraxot,
a hypersensitiv pneumonitist és az eosinophil pneumonitist,
az ARDS-t, az eltűnő tüdő szindrómát.
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emphysemával, a légzésfunkció romlásával, a COPD
kialakulásának kockázatával, az asztma és a COPD súlyosbodásával, valamint − a rákkeltő anyagoknak való
kitettség miatt − a tüdő és a fej-nyaki régió rákos megbetegedéseivel17, szív- és érrendszeri szövődményekkel, allergiával és légúti fertőzésekkel18,19. Feltételezhető, hogy ezek a kockázatok mérséklődnek az égetéssel
nem járó beviteli módok esetén (pl. vaping, étellel történő bevitel), de ezeknek a módszereknek a biztonságossága sem ismert még pontosan.
a cannabis hatása a légzésfunkcióra
Akut hatások
A cannabist a 19. századtól kezdve használták asztma kezelésére20, és később igazolták az enyhe hörgőtágító hatását is. Összehasonlításképpen, egyetlen
hagyományos, dohánnyal töltött cigaretta elszívása
akut hörgőszűkületet okoz; ezt a füst irritáló hatásának tulajdonítják, ami kolinerg reflex következtében
bronchospasmushoz vezet21. Ezzel szemben egyetlen
cannabis joint elszívása (benne 2% THC tartalommal)
akut hörgőtágulatot hoz létre egészségeseknél22 és
enyhe asztmában szenvedő betegeknél egyaránt, a
hatás gyorsan jelentkezik és legalább 2 órán át tart23. A
hörgőtágító hatás a joint THC-tartalmának köszönhető,
amit több vizsgálattal is igazoltak24,25. Más vizsgálatok
nem támasztották alá a THC hörgőtágító hatását26, és
ismert az is, hogy a hörgőtágító hatást elfedheti az
égett anyagok belélegzésekor bizonyos betegeknél
fellépő paradox bronchospasmus27.
Krónikus hatások
Az akut THC-bevitelnek hörgőtágító hatása lehet, amit
több vizsgálat is alátámasztott28, de hangsúlyozták,
hogy ez a hatás kisebb, mint a salbutamol hörgőtágító
hatása, idővel csökken, és tompítja a füst okozta paradox bronchoconstrictió.
A csak cannabist szívóknál leírt légzésfunkciós eltérések nagy szórást mutatnak a FEV1/FVC arány csökkenésétől a változás teljes hiányáig19. Egy 1937 beteg bevonásával végzett új-zélandi kohorsz vizsgálatban nem
találtak összefüggést a krónikus cannabis használat és
a FEV1 vagy a FEV1/FVC 32 éves korban bekövetkezett
változása között, de nőtt az FVC29. Egy 7716 amerikai
felnőtt részvételével végzett keresztmetszeti vizsgálat-
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ban Kempker 20 joint-év cannabis használatig nem észlelt változást a FEV1/FVC értékében30, de 20 joint-évnél
hosszabb használat esetén 2,1-szeres volt a kockázata
annak, hogy a FEV1/FVC arány 70% alatti legyen, ami
az FVC jelentős növekedéséből és az alig észlelhető
FEV1 csökkenésből adódik. Ezek az adatok arra utalnak,
hogy bár a FEV1/FVC a legtöbb krónikus cannabis használónál ~1,5%-kal csökken, ez nem a FEV1 csökkenésével, hanem az FVC növekedésével függhet össze.
Ezek az adatok rávilágítanak a cannabis és a klas�szikus dohányzás hatásai között meglévő jelentős különbségre19. A hatás egészen más lehet azoknál, akik
hagyományos cigarettát is és cannabist is szívnak, de
nem számoltak be arról, hogy a cannabis tovább rontaná a dohányzásnak a légzésfunkcióra kifejtett amúgy
is jelentős káros hatásait18.
A cannabisfüst hatásának kórtanával kapcsolatos
tanulmányokban jelentős légúti hámkárosodást, ödémát, vérbőséget és fokozott váladéktermelődést írtak
le a kehelysejtek hyperplasiájával, a csillószőrös hengerhámsejtek elvesztésével, és a biopsziás mintákban
laphám metaplasiával. A cannabist hagyományos cigarettával kombináltan szívóknál fokozottabb hörgőhám-károsodás lépett fel31.
A cannabist szívók és a klasszikus dohányosok tüdőelváltozásai eltérnek egymástól29, ami a tüdőre gyakorolt eltérő kórélettani hatásokra utal. A cannabis
hyperinflatióhoz és megnövekedett nagylégúti ellenálláshoz vezet, de kevés bizonyíték van az áramláskorlátozottságra vagy a gáztranszfer károsodására, ezzel
szemben a klasszikus dohányzás esetén egyértelműen
kimutatható az áramláskorlátozottság, a levegőcsapdák kialakulása és a gáztranszfer károsodása.
a cannabis okozta LÉGÚTI TÜNETEK
A krónikusan cannabist szívó betegeknél gyakoribb
a krónikus köhögés, a köpetürítés, a zihálás és a légszomj, és gyakoribbak az akut bronchitises epizódok
vagy más akut légúti betegségek is. Tudva azt, hogy a
klasszikus dohányzás is ugyanezeket a tüneteket okozza, vizsgálatokat végeztek a csak cannabist szívókkal
történő összehasonlítás céljából.
Egy Los Angeles-i vizsgálatban32 a napi gyakorisággal cannabist szívókat hasonlították össze a csak
hagyományos cigarettát szívókkal, a mindkettőt szí-
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vókkal és a nemdohányzókkal. A csak cannabist, csak
dohányt vagy mindkettőt szívók körében az egyes
tünetek prevalenciája szignifikánsan – a krónikus köhögés 18–24%-kal, a köpettermelés 20–26%-kal, a
legalább évi 3 hétig tartó zihálás 25–37%-kal, és a legalább két elhúzódó akut bronchitises epizód előfordulása az elmúlt 3 évben 10–14%-kal − magasabb volt,
mint a nemdohányzóknál. Azonban nem volt additív
hatás, mivel nem volt különbség a bármit is szívók három csoportja között.
Egy hasonló – Tucsonban végzett – tanulmányban33
a krónikus köhögés kevésbé volt gyakori a csak cannabist szívók körében, mint a hagyományos cigarettát
szívóknál, azonban a cannabis és a dohány kombinált
szívásának a köhögésre és a köpetre gyakorolt hatása
additívnak tűnt.
A Kaiser Permanente Intézet kétéves követéses vizsgálatában 452, napi gyakorisággal cannabist szívót és
450 nemdohányzót hasonlítottak össze. A cannabist
szívóknál szignifikánsan megnőtt a légúti megbetegedések miatti járóbeteg-ellátások száma34.
Egy új-zélandi kohorsz vizsgálatban azt találták, hogy
a kora reggeli köpettermelés, a megfázással nem ös�szefüggő sípoló légzés, a mellkasi szorító érzéssel járó
éjszakai felébredés és a testmozgás okozta légszomj
szignifikánsan gyakoribb volt a cannabisfüggőknél35.
Egy másik új-zélandi vizsgálatban36 Wellington felnőtt lakosai között a köhögés cannabis szívása esetén
1,5 × (1,1–1,7 ×), hagyományos dohányzás esetén 1,9 ×
(1,4–2,6 ×) gyakoribb volt, a krónikus köpettermelés
cannabis szívása esetén 2,0 × (1,4–2,7 ×), hagyományos dohányzás esetén pedig 1,6 × (1,2–2,2 ×) nagyobb
eséllyel jelentkezett. Nem volt bizonyíték a cannabis és
a dohányzás additív hatásaira, ami összhangban van a
Los Angeles-i tanulmány eredményeivel.
A Vancouverben élő 40 évesnél idősebb felnőttek
körében végzett felmérésben a krónikus légúti tünetek esélyhányadosa nem volt nagyobb a válaszadók
közül azoknál (49%), akik korábban valaha is szívtak
cannabist önállóan37. Ezzel szemben a cannabis és a
dohány egyidejű szívása a légúti tünetek nagyobb
kockázatával társult (OR: 2,59; 95% CI: 1,58–3,62), mint
a dohányzás önmagában. A hagyományos dohányzás
mellett szívott cannabis fiatalabb korban diagnosztizált COPD-vel és rosszabb légzésfunkciós értékekkel
járt együtt38.

A sok egymásnak ellentmondó adat rávilágít az
ilyen vizsgálatok legnagyobb nehézségére, a ténylegesen bevitt cannabis mennyiségének pontatlan meghatározására, amit a használat gyakoriságának és a cannabis adagjának önbevallása okoz. Mindennek ellenére is úgy tűnik, hogy a cannabis használata a krónikus
hörghurut tüneteivel társul, melyek hasonlóak ahhoz
(vagy kisebb mértékűek annál), amit a csak hagyományos dohányzás esetén látunk. Hasonlóképpen vegyesek a bizonyítékok a cannabis és a dohány kombinált
szívásának krónikus légúti tünetekre gyakorolt additív
vagy szinergikus hatásaival kapcsolatban. A csak cannabist szívóknál a leszokást követően javulnak a krónikus bronchitis tünetei43, és hasonló szintre csökkennek,
mint a cannabist soha nem használóknál39,40.
A cannabis és a daganatos betegségek
Aggodalomra ad okot, hogy a cannabis szívása ugyanúgy növeli a tüdőrák kockázatát, mint a hagyományos
dohányzás41, hiszen a cannabis füstje és a dohányfüst egyaránt számos erősen rákkeltő anyagot tartalmaz41,42. Mivel a cannabis szívása mélyebb belégzéssel,
hosszabb lélegzet-visszatartási időkkel és szűrő nélküli cigaretták (jointok) használatával történik, ezáltal
nagyobb kátránybevitellel jár a tüdőben43, továbbá a
cannabis füstje citotoxikusabb és mutagénebb, mint a
hagyományos cigarettáé17,44.
A bronchiális biopsziás mintákban kimutatták, hogy
a cannabis fogyasztóknál nemcsak manifeszt légúti
gyulladás zajlik, hanem olyan kórszövettani és molekuláris elváltozások is, amelyek rákot megelőző aktivitásra utalnak45,46. A rendszeresen csak cannabist szívók
hörgőnyálkahártyájában olyan kiterjedt kórszövettani
elváltozásokat (laphámsejtes metaplasiát és atípusos
sejteket) láttak, amelyek a rosszindulatú daganatok
későbbi kifejlődésének előfutáraiként ismertek47, és
amilyeneket korábban csak hagyományos cigarettát
szívók biopsziás mintáiban figyeltek meg31.
Ennek ellenére az epidemiológiai vizsgálatok nem
mindig találtak határozott összefüggést. Az eset-kontrollos vizsgálatok és a kohorsz vizsgálatok nem igazoltak fokozott kockázatot48,49, míg más epidemiológiai
tanulmányok összefüggést mutattak ki a nagyobb
mennyiségű cannabis használat és a tüdőrák között.
Egy 40 éven át zajló longitudinális kohorsz-vizsgálat
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49 321 svéd hadköteles bevonásával megállapította,
hogy azoknál, akik életükben több mint 50 alkalommal
szívtak cannabist, megduplázódik a tüdőrák kialakulásának az esélye50. Az egyértelmű epidemiológiai bizonyítékok hiánya olyan módszertani problémákra vezethető vissza, mint a kellő hosszúságú kohorsz-követési
idő hiánya az idősebb felnőttkorig (tehát addig, amikor a tüdőrák általában klinikailag manifesztálódik),
a kis mintaméret, a szelekciós torzítások, valamint a
dohányhasználattal való korrekció hiánya a statisztikai
elemzés során.
A kannabinoidok daganatellenes hatásait állatkísérletben51 és sejtkultúrában52,53 egyaránt kimutatták. Több
eset-kontrollos54,55 vagy kohorsz56,57 vizsgálatban nem
találtak bizonyítékot sem a tüdő, sem a felsőlégúti daganatok növekedésére58, különösen akkor, ha a hagyományos dohányzás hatását statisztikailag kontrollálták.
2008-ban publikáltak egy eset-kontroll vizsgálatot
Új-Zélandon59 a cannabis és a tüdőrák kapcsolatáról,
amelybe 79 tüdőrákos beteget és 324 kontrollt vontak
be. Annyit tudtak kimutatni, hogy a legtöbb cannabist
használók közé – ez több mint 10,5 joint-évnek felelt
meg – sorolt 14 tüdőrákos és 4 kontroll személynél
emelkedett a kockázat (RR: 5,7; 95% CI 1,5–21,6).
Egy másik új-zélandi vizsgálatban60 a fej-nyaki daganatok kockázatát elemezték, és a kockázat növekedését mutatták ki erős dohányzás, alkoholfogyasztás
és alacsony jövedelem esetén, de a cannabis használattal nem találtak szignifikáns összefüggést. A legtöbb cannabist használóknál (8,3 joint év) a rák kockázatának nem szignifikáns növekedését látták (RR: 1,6;
95%CI 0,5–5,2). A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a cannabis nem növeli a fej-nyaki daganatok
kockázatát.
Vannak tanulmányok, melyek a nem légúti rákos
megbetegedéseket is vizsgálták, de nem találtak egyértelmű összefüggéseket. Egy amerikai vizsgálatban
átlagosan 8,6 éven keresztül követték a cannabist
szívókat, és az eredmények szerint a nemdohányzók
körében a valaha is használt cannabis összefüggésbe
hozható a prosztatarák fokozott kockázatával (RR: 3,1;
95% CI 1,0–9,5), és majdnem szignifikánsan növelte
a méhnyakrák kockázatát (RR: 1,4, 95% CI 1,0–2,1). A
következtetésük az volt, hogy a nemdohányzóknál a
cannabis fogyasztása befolyásolhat bizonyos rákos
megbetegedéseket61.
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A cannabis és az aSZTMA
A cannabist szívó asztmásoknál megnő az exacerbációk kockázata. Egy sürgősségi osztályon végzett vizsgálatban62 az asztma exacerbáció miatt felvételre került betegek közül kiválasztották azokat, akik cannabist
szívtak, az elmúlt évben legalább egy exacerbációjuk
volt és csökkent volt a légzésfunkciójuk (FEV1< 70%).
A cannabist szívók közül a következő három hónapban többnél jelentkezett exacerbáció (59% vs. 29%),
mint a cannabist nem szívóknál, és magasabb volt az
exacerbációk száma is (3,98/év vs. 1,96/év).
a cannabis és a COPD
Egy Vancouverben − véletlenszerűen kiválasztott, 40
évesnél idősebbek körében − végzett felmérés részeként rákérdeztek a dohányzási és a cannabis használati
szokásokra is, majd légzésfunkciós vizsgálatot végeztek63. A nemdohányzókhoz képest a csak dohányt (de
nem a csak cannabist) szívóknál gyakrabban tapasztaltak légúti tüneteket (OR 1,50; 95% CI 1,05–2,14), és
ők nagyobb valószínűséggel szenvedtek COPD-ben
(OR 2,74; 95% CI 1,66–4,52). A cannabis és a dohány
egyidejű használata a légúti tünetek (OR 2,39; 95% CI
1,58–3,62) és a COPD (OR 2,90; 95% CI 1,53–5,51) fokozott kockázatával járt együtt abban az esetben, ha a
cannabis egész élet alatt szívott adagja meghaladta az
50 jointot. A vizsgálati adatok alapján úgy tűnik, hogy
a légúti tünetek és a COPD kockázatát a cannabis és a
dohány szívása közötti szinergikus kölcsönhatás befolyásolja, és ez a kockázat nem jelentkezik a csak cannabist szívóknál.
A cannabis okozta aLLERGIÁS REAKCIÓK
Kialakulhat allergiás reakció magára a növényre (Cannabis sativa), de felléphet keresztreaktivitás is más allergénekkel, például cannabis–zöldség–gyümölcs szindróma esetén64, ami aluldiagnosztizált kórkép65. A cannabis expozíció történhet belégzéssel, bőrön át és lenyeléssel, és az ezt követő túlérzékenységi reakciók66
az enyhétől a súlyosig terjedhetnek, beleértve az életveszélyes anaphylaxiás reakciót is. A kiváltó ágens lehet a cannabis virágának valamelyik allergén fehérjéje,
de kialakulhat gomba-szenzibilizáció67 vagy más ös�szetevők, például penészgombák és peszticidek okoz-
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ta allergiás reakció is68. Cannabis virágkivonatokkal végezhető bőrteszt, de a többi kiváltó ágens vizsgálata
már nehézségekbe ütközhet.
EGYÉB TÜDŐSZÖVŐDményEK
Számos esetismertetés jelent meg olyan betegekről,
akiknél bullosus parenchyma-degeneráció alakult ki a
belélegzett cannabis okozta tüdőkárosodás következtében. Az epidemiológiai elemzés szempontjából nem
szerencsés, hogy az esetek hátterében gyakran a cannabis és a cigarettafüst kombinált belélegzése áll.
A nagy, néha többszörös bullákkal járó kóreseteknél gyakran látszik folyadéknívó az ijesztő kinézetű
röntgenfelvételen, és sokszor rossz a prognózis69. Ilyen
radiológiai képet a csak dohányt szívóknál nem látni,
ezért kialakulásában a cannabis hatását kell feltételezni.
A cannabis okozta egyéb tüdőszövődmények között megemlítendő a haemoptysis70, az emphysema és
a másodlagos pneumothorax71, a hypersensitiv pneumonitis72 és az eosinophil pneumonitis73, az ARDS, az
eltűnő tüdő szindróma (1. ábra)74 és az emphysema75,76.
Lehetséges, hogy a cannabis beszívása során alkalmazott Valsalva-manővernek és az ennek következtében fellépő hyperinflatiónak szerepe van a spontán
pneumothorax és/vagy pneumomediastinum, továbbá a perifériás apicalis tüdőbullák kialakulásában45.
Ezenkívül aspergillosis esetek is előfordulnak a cannabist szívók körében77. A cannabis szívása mind szerkezetileg, mind immunológiailag hatással van a tüdőre,
megváltoztatja az alveoláris macrophagok működését78, ami hajlamosíthatja a cannabist használókat a
pulmonális infekciókra. Mind a dohány, mind a cannabis
lehet gombával fertőzött, és a cannabist szívók szerológiai vizsgálatával igazolták az Aspergillus-expozíciót79.
További vizsgálatokat igényel annak tisztázása, hogy a
gombaspórák túlélik-e a cannabis égetését, és milyen
módon alakul ki a szenzitizáció a belégzés vagy akár a
bőrrel való érintkezés során.
kardioVASZKULÁRIS KOCKÁZATok
A cannabis használata − a catecholaminok és a carboxyhaemoglobin szintjének emelkedésén, a szív fokozott
terhelésén keresztül, valamint a gyakori posturalis
hypotensiós epizódok miatt − növelheti a szívinfarktus
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1. ábra: Az „eltűnő” tüdő röntgenképe

kockázatát, különösen a szív- és érrendszeri betegségeknek egyébként is kitett idősebb betegeknél.
Egy 124, akut szívinfarktus miatt kórházba került,
cannabist használó betegnél végzett vizsgálatban80
megállapították, hogy a szívizominfarktus kockázata
4,8-szorosára nőtt (95% CI 2,4–9,5, p=0,001) a cannabis használatot követő első órában a használaton kívüli
időszakokhoz képest.
Egy vizsgálatban 10 angina pectorisban szenvedő
betegnél egyetlen cannabis joint elszívása 54%-kal
emelte meg a [nyugalmi szisztolés vérnyomás × pulzusszám] értéket, növelte a vénás carboxyhaemoglobin
szintet, és 50%-kal csökkentette az angináig tartó edzési időt. Eközben egyetlen magas nikotintartalmú hagyományos cigaretta elszívása csak 36%-kal növelte a
[nyugalmi szisztolés vérnyomás × pulzusszám] értéket,
növelte a vénás carboxyhaemoglobin szintet, és csak
23%-kal csökkentette az angináig tartó edzési időt. A
cannabis joint és a dohányos cigaretta is csökkenti az
angináig tartó edzési időt azáltal, hogy növeli a szívizom oxigénigényét és csökkenti a szívizom oxigénellátását. Egy cannabis joint elszívása azonban nagyobb
mértékben csökkentette az angináig tartó edzési időt,
mint egyetlen magas nikotintartalmú cigaretta elszívása (p<0,001)81.
Több esetismertetésben leírtak arrhythmiákat, például pitvarfibrillációt és halálos kamrai arrhythmiát is82-85,
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melyeknek a hátterében a Purkinje-rostokra kifejtett
hatást vagy a koszorúerek spasmusát feltételezték.
Beszámoltak cannabis használatot követő átmeneti agyi ischaemiás eseményekről és stroke-okról is86-88.
Három, stroke-tünetekkel és normál angiogrammal
rendelkező beteg esetén agyi érgörcsöt feltételeztek89.
A „cannabis arteritis”90 a nagy dózisú cannabist használóknál fellépő perifériás érrendszeri következményeket írja le. Disdier 10 olyan betegről számol be, akiknél
szubakut és progresszív ischaemia alakult ki a felső és
alsó végtagok disztális részén, ami szöveti nekrózishoz
és gangrénához vezetett91.
EGYÉB inhalációs beviteli MÓDSZEREK
A cannabist inhalációs formában a klasszikus joint mellett más módon is belélegzik, ideértve a vízipipát, a párologtató készülékeket és az elektronikus cigarettákat.
A vízipipában szívott dohány esetén kiemelik annak biztonságosságát az égés hiánya és a füst vízen át
történő szűrése miatt. Ezt azonban megcáfolták, mert
kimutatták, hogy vízipipa szívása után a szén-monoxid
szint magasabb, mint a hagyományos cigaretta elszívása után92. Mindez valószínűleg a dohány melegítéséhez használt faszénnel van összefüggésben; a magasabb szén-monoxid szint mind a dohányt, mind a nem
dohányt égető vízipipa szívóknál kimutatható, ami arra
utal, hogy a dohány kiiktatása nem teszi biztonságossá
a vízipipa szívását, és az is bizonyított, hogy a vízen át
buborékoltatás nem szűri ki a káros vegyi anyagokat93.
Kevés adat áll rendelkezésre a vízipipában elszívott
cannabisról, de a biztonságossága az eddigi ismeretek
alapján nem feltételezhető.
A párologtatók úgy működnek, hogy forró levegőt
vezetnek át a cannabison anélkül, hogy füstképződés
történne. Néhány típusnál meg kell szívni az eszközt
ahhoz, hogy meginduljon a cannabison keresztül a forró levegő áramlása, és ekkor fennáll a veszélye annak,
hogy a forró levegő a légutakba kerül, és ott égési sérülést okoz. Más típusoknál külön szerkezet gondoskodik
erről a lépésről, így elkerülhető a légutak hőterhelése.
A párologtatóval történő cannabis bevitelt biztonságosabb módszernek tartják, mint a füst formájában
történőt94. A cannabis füst szívásáról (smoking) a párologtatásra (vaping) való átálláskor95 leginkább éppen
a füstbevitellel összefüggő krónikus bronchitis tünete-

inek csökkenését lehetett megfigyelni. Nyilvánvalóan
már az is előnnyel járhat, ha az egész tevékenységből
kivesszük a dohányfüstöt. Tehát a vaping − a maga
szerény előnyeivel a légutak egészségére a füst beszívásához képest − lehet az előnyben részesítendő cannabis beviteli módszer azoknál a krónikus légúti megbetegedésben szenvedő (asztmás vagy COPD-s) egyéneknél, akik a cannabist gyógyászati célokra kívánják
használni96, és gyorsabb hatáskezdetű megoldásra van
szükségük, mint amit a szájon át vagy a bőrön keresztül bejuttatott cannabis biztosítana.
Az EVALI-t, azaz az e-cigaretta vagy a vaping használatával összefüggő tüdősérülést először 2019-ben
írták le, majd ezután számos esetközlés is megjelent97.
A probléma bemutatása után az esetek száma szerencsére meredeken csökkent98. A betegek beszámolóiból és a termékminta-vizsgálatokból származó adatok
azt mutatják, hogy a THC-t tartalmazó e-cigaretta vagy
vaping, ezen belül is különösen informális forrásokból
– barátoktól, családtagoktól, személyes vagy online
kereskedőktől – származó termékek kapcsolódtak a
legtöbb EVALI-esethez, és jelentős szerepet játszhattak a járvány kitörésében.
Az E-vitamin-acetát is erősen köthető volt az EVALIjárványhoz. Az egyik elmélet szerint a patogenezisben
szerepe volt az E-vitaminnak, amit a THC-olaj mellett
adalékanyagként használtak a vape patronokban. Az
E-vitamin-acetátot ki lehetett mutatni a laboratóriumok által vizsgált termékmintákban, valamint a betegek tüdőfolyadék-mintáiban földrajzilag távoleső helyekről is, viszont nem volt E-vitamin-acetát azoknak a
tüdőfolyadék-mintáiban, akiknél nem alakult ki EVALI.
Ma már nem javasolt az E-vitamin-acetát hozzáadása
egyetlen e-cigaretta termékhez sem. A lényeg az, hogy
a cannabis vapingről sem állítható teljes bizonyossággal, hogy az lenne a felhasználás biztonságos módja.
KÖVETKEZTETÉSEK
A füst formájában belélegzett cannabisnak egyértelműen jelentős légzőszervi hatásai vannak, beleértve
a légzésfunkció megváltozását (hyperinflatio) és a tüneteket. A tüdőrákkal való kapcsolat kevésbé egyértelmű. A cannabisfüst-expozíció és a hagyományos cigarettafüst-expozíció okozta hatás nagyságának viszonya szintén nem világos, de egy korábbi tanulmány-
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ban leírt viszonyszám − az 1 : 2,5–5 dózisegyenérték a
cannabis joint és a hagyományos dohányos cigaretta
között a légzésfunkcióra gyakorolt káros hatások tekintetében − még mindig az eddigi legjobb becslésnek
tűnik. Tehát 1 joint akkora káros hatást fejt ki a légzésfunkcióra, mint 2,5–5 hagyományos cigaretta99.
A cannabis használatát egyre több országban legalizálják, és ezzel párhuzamosan egyre többen ecsetelik
az előnyeit. Mindezt látva, egyértelműen és határozottan ki kell jelenteni, hogy a cannabis szívása nem
egészséges! A terhes nőknek és a 25 év alattiaknak
célszerű kerülniük minden cannabis-expozíciót a fejlődő agyra gyakorolt lehetséges káros hatások, valamint
elektronikus cigaretta használata esetén az EVALI kockázata miatt. Ezen túlmenően, szinte az összes eddig
összegyűjtött adat a THC-használattal kapcsolatos, és
mivel a CBD-t számos betegség kezelésére is ajánlják,
itt egyértelműen szükség lenne további kutatásokra.
Mindenképpen hangsúlyozni kell azt, hogy ha úgy
döntünk, hogy cannabist használunk, akkor tegyük azt
biztonságos módon, anélkül, hogy az légúti károsodást okozna. Ne szívjuk égetés útján keletkező füst formájában, és különösen ne hagyományos cigarettával
kombinálva. 
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Extrafinom fix hármas kombinációval
végzett való élet vizsgálat eredményei

TRICOP VIZSGÁLAT
dr. Sánta Balázs, dr. Keglevich András, dr. Kovács Tamás
Chiesi Hungary Kft., Budapest

A COPD-s betegek kezelésére a fix hármas (ICS-LABA-LAMA) kombinációk hazánkban 2018-tól elérhetőek. Az eddig megismert eredmények többsége randomizált klinikai vizsgálatokból (RCT) származott, amik elsősorban a
készítmény hatékonyságát igazolták a törzskönyvezési folyamat során. Azt követően, hogy a COPD-s betegek széles köre számára elérhetővé váltak a fix hármas kombinációk, azok hatásosságát és tolerálhatóságát való élet vizsgálatokban is elemezték. Ilyen, beavatkozással nem járó vizsgálat (NIS) volt az osztrák betegek körében végzett
TRICOP study, amelyben COPD-s betegek körében vizsgálták az extrafinom beklometazon-dipropionát (BDP),
a formoterol-fumarát (FF) és a glikopirrónium-bromid (G) (Trimbow® 87/5/9 μg) tüdőfunkcióra, exacerbációkra
kifejtett hatását, tolerálhatóságát, valamint a tüneti és CAT-pontszámok változását. 265 közepesen súlyos vagy
nagyon súlyos légúti áramláskorlátozottsággal (GOLD 2–4 stádium: 96,2%) és a 2018-as GOLD ajánlás definíciója
szerint tartós tünetekkel (GOLD B: 62,3%, GOLD D: 34%) rendelkező beteg vett részt a vizsgálatban. Az alkalmazott
kezelés hatására 52 hét elteltével jelentős javulást mutattak ki a tüdőfunkcióban (FEV1, FEV1% és FVC; p < 0,001) és
a tünetek (köhögés, köpet és légszomj; p < 0,001) területén is. A 12. héten megfigyelt CAT-pontszám klinikailag releváns javulása 52 hét elteltével is megmaradt a GOLD B és D csoportba tartozó betegeknél (p < 0,001). Emellett a
közepesen súlyos és súlyos exacerbációk jelentős, 57,4%-os, illetve 27,3%-os (p < 0,001) csökkenését tapasztalták.
52 hét elteltével a betegek 93,7%-a folytatta a kezelést. A vizsgálat eredményei alátámasztják az extrafinom BDP/
FF/G biztonságosságát és hatékonyságát COPD-s betegek széles körénél való élet körülmények között.
Kulcsszavak: COPD, fix hármas kombináció, való élet vizsgálat, tüdőfunkció, exacerbáció

A

krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) több
mint 380 millió embert érint világszerte. Előfordulási gyakorisága növekszik, egyes régiókban
megközelítve a 20%-ot. A kezelési lehetőségek a betegség súlyosságától függenek. Kiemelt cél a tüdőfunkció
megőrzése, a tünetek csökkentése és az exacerbációk
jövőbeli kockázatának minimalizálása. Emellett fontos
cél a betegek általános állapotának és életminőségé-

nek a javítása1. A stabil COPD kezelésére szolgáló farmakológiai terápiás lehetőségek közé tartozik a hosszú hatású β2-agonista (LABA) és a hosszú hatású muszkarin
antagonista (LAMA), illetve ezek kombinációja, valamint
az inhalatív kortikoszteroiddal (ICS) történő együttes alkalmazása. Ha a kettős terápia (LABA-LAMA, ICS-LABA)
mellett is történnek exacerbációk, a GOLD ajánlás a három hatóanyag kombinációjának beállítását javasolja.
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Ebben az esetben egy ICS, egy LABA és egy
LAMA kerül kombinálásra, amelynek célja az
egyes hatóanyagok egyéni kezelési előnyeinek maximalizálása.
A klinikai gyakorlatban a hármas terápiát
napjainkban széles körben alkalmazzák súlyos
COPD-s betegek kezelésére. Egészen a közelmúltig ez két vagy akár három inhalátor használatát is jelentette, ami növelte az eszközhasználati hibák kockázatát, és adherencia problémákat is felvetett. A különböző inhalációs
eszközök egyidejű használata csökkenti annak
a lehetőségét, hogy a beteg mindegyik eszközt
tökéletes technikával használja2,3, ami a COPD-s
betegeknél szoros összefüggést mutat azzal,
hogy a tüneteik nem kellő mértékben javulnak4,
ezért a két hörgőtágító és ICS fix kombinációját
tartalmazó inhalátorokat fejlesztettek ki.
Egy nagy betegszámú, 52 hetes klinikai vizsgálat (TRILOGY) eredményei igazolták, hogy az
extrafinom BDP/FF/G egy inhalátorban történő
fix dózisú kombinációja hatékonyabb a tüdőfunkció javítása, a közepesen súlyos és súlyos
exacerbációk csökkentése és a Szent György kérdőívvel (SGRQ) felmért életminőség javítása tekintetében, mint az extrafinom beklometazon/
formoterol kombináció5. Hasonló klinikai előnyöket figyeltek meg a TRINITY és TRIBUTE
vizsgálatokban. Az előbbi studyban BDP/FF/G
fix hármas kombináció hatását hasonlították
össze LAMA monoterápiával, tiotropiummal6.
Ugyanakkor a TRIBUTE vizsgálatban LABA (indakaterol) és a LAMA (glikopirrónium) kettős
kombinációjával hasonlították össze az extrafinom fix hármas kombinációt7.
A Chiesi vizsgálatai mellett több randomizált, kontrollált vizsgálat (RCT) is történt más
típusú fix dózisú hármas kombinációkkal, amelyek együttesen több mint 16 000 beteg adatait értékelték. Ezek több szempontból igazolták a fix hármas terápia hatékonyságát súlyos
vagy nagyon súlyos COPD-s betegeknél. Ezek
a klinikai vizsgálatok azonban szigorúan ellenőrzött körülmények között zajlottak (sok esetben kizárva a COPD mellett előforduló súlyos
társbetegségeket), és ezért nem nyújtanak kel-
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lő információt a kezelés biztonságosságáról és
hatékonyságáról való élet környezetben. Ezért
ezen hiányosság pótlására került megszervezésre egy 52 hetes prospektív, beavatkozással
nem járó vizsgálat (NIS), amelynek célja a fix
dózisú hármas terápia hatásosságának megítélése volt a COPD tüneteinek csökkentése, a
CAT pontszám és az exacerbációk számának
változása szempontjából. Ezek mellett felmérték a kezelés tolerálhatóságát is8.
A vizsgálatban részt vevő pulmonológusok
szabadon döntöttek a kezelés megkezdéséről a
fennálló tünetek és az exacerbációk függvényében, és ezt követően mérlegelték a beteg bevonását a vizsgálatba. A Trimbow® (BDP/FF/G,
87/5/9 μg) alkalmazási előirat szerinti ajánlott
adagja naponta kétszer (reggel és este) két belélegzés volt. A betegeknél további diagnosztikai vagy egyéb beavatkozás nem történt a
rutinszerű orvosi gyakorlaton túl.
A vizsgálatba 265 közepesen súlyos vagy
súlyos felnőtt COPD-s beteget vontak be
Ausztria több tartományából a 2018-as GOLD
ajánlás9 kritériumai szerint, akik a korábban beállított ICS és LABA vagy LABA és LAMA kombinációval kezelve tünetesek voltak, vagy nem
volt megfelelő az adherenciájuk, ezért a kezelőorvos szükségesnek tartotta a terápiaváltást
egy fix dózisú, ICS, LABA és LAMA hármas kezelésre. Azok a betegek, akiket korábban szabad hármas kombinációkkal (3 hatóanyag, 2
inhalációs eszközben) kezeltek, a vizsgálatban
szintén átállításra kerülhettek fix dózisú hármas terápiára. Kizárási kritérium volt a vizsgálatot megelőző négy hétben bármilyen klinikai vizsgálatban való részvétel, az alkalmazási
előirat ellenjavallatok szakaszában felsorolt
feltétel vagy betegség, továbbá a BDP, FF és
G hatóanyagokkal vagy a készítmény bármely
segédanyagával szembeni túlérzékenység.
Az első vizitnek a COPD-kezelés megváltoztatásának az időpontját vették alapul, majd
4–8 hét, 12 hét és 48–56 hét elteltével történtek meg a kontrollvizitek. A vizsgálatba bevont
betegeknél rögzítették a demográfiai és a kórtörténettel kapcsolatos adatokat, a COPD sú-
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lyossági fokát és a tünetek súlyosságát az aktuális kezelés előtt. Minden viziten légzésfunkciós vizsgálat történt: értékelték az erőltetett
kilégzési másodperctérfogatot (FEV1), a forszírozott vitálkapacitást (FVC), a kilégzési csúcsáramlást (PEF), a maximális közép-kilégzési
áramlás 25% és 50% értékét (MEF25, MEF50),
a reziduális volumen (RV) vagy teljes tüdőkapacitás mérésével együtt. A dyspnoe, a köpet
és a köhögés tüneti pontszámait egy kérdőív
segítségével értékelték, ami a tüneteket „nincs
jelen”, „heti < két alkalommal”, „≥ heti két alkalommal” és „naponta” kategóriákba sorolta.
Végül a vizsgálat megkezdésekor, 12 hét és 52
hét elteltével a COPD értékelő teszttel (CAT)
mérték a tüneti pontszámokat, és a betegeket a légúti áramláskorlátozottság súlyossága
(GOLD 1–4. stádium) és a GOLD ajánlás ABCD
értékelési szempontjai alapján osztályozták.
Az extrafinom BDP/FF/G kezelés tolerálhatóságát 12 és 52 hét után 4 pontos skálán értékelték a „nagyon jó” és a „nem kielégítő” között.
A betegek jellemzői
A TRICOP vizsgálat 2018 júniusa és 2020 januárja között zajlott összesen 265 közepesen súlyos
vagy súlyos COPD-s beteg bevonásával. A résztvevők közül 205 fejezte be a teljes megfigyelési
időszakot, közülük 16 beteg nem súlyos nemkívánatos esemény (pl. orális mycosis), 5 beteg
súlyos, nem gyógyszerrel összefüggő nemkívánatos esemény (halál) miatt, 39 beteg pedig a
nyomon követés során esett ki a vizsgálatból.
A betegek átlagéletkora 67 év, kétharmaduk férfi, a COPD diagnózisától eltelt átlagos
idő a vizsgálatba való felvétel előtt 7,8 év volt.
A betegek 87%-a volt korábban vagy jelenleg is dohányzó, 56%-uk a vizsgálat előtt abbahagyta a dohányzást, az átlagos csomagév
43,8 volt. A COPD súlyossága szerinti megoszlás a 2018-as GOLD kritériumok szerint azt
mutatta, hogy a betegek 62,3%-a a B csoportba, 34%-a a D csoportba tartozik. A vizsgálat
kezdetén a betegek 46,8%-a már szabad hármas terápián volt ICS+LABA+LAMA formájá-

ban, ami legtöbbször két különböző inhalátor
kombinációjával valósult meg. A különböző
tulajdonságokkal (pl. eltérő belső ellenállás,
adott áramlási sebesség mellett eltérő leadott
gyógyszermennyiség) rendelkező belégző eszközök alkalmazása bizonyítottan eltérő légzési
módot igényel annak érdekében, hogy maximális tüdődepozíciót lehessen elérni10.
Az inhalációt követően előírt légzési szünet
ideje az alkalmazási előiratok szerint szintén
eltér az egyes eszközöknél, ami nehézséget
okozhat a betegeknek a megfelelő inhalációs
technika kivitelezése során. Ennek ugyancsak
komoly jelentősége van a hatóanyagok tüdődepozíciójában11. LABA / LAMA kezelésen a betegek 23%-a, ICS / LABA terápián 12,5%-uk volt,
míg 17,7%-uk korábban semmilyen kezelést
nem kapott vagy LAMA monoterápián, illetve
rövid hatású hörgőtágító terápián volt.
A tüdőfunkciós paraméterek változása
A FEV1 és az FVC jelentősen javult az extrafinom
fix dózisú hármas kezelés 52 hete során. A FEV1
az 52 hét után az 1,23 L-es átlagos kiindulási értékről 1,33 L-re (p < 0,001), a FEV1 % elvárt értéke 52 hét után 43,41%-ról 48,08%-ra (p < 0,001)
emelkedett. Ezzel egyidejűleg az FVC 2,22
L-ről 2,38 L-re (p < 0,001), az FVC% elvárt értéke pedig 62,32%-ról 67,63%-ra (p < 0,001) változott. További jelentős javulást figyeltek meg
a MEF25% és a MEF50% esetében is. Ezeknek
a változásoknak a többsége már 12 hét után
megfigyelhető volt, és a vizsgálati időszak végén is fennmaradt. A COPD GOLD 3 (FEV1 % elvárt < 50% és > 30%) és GOLD 4 (FEV1 % elvárt
< 30%) betegek tüdőfunkciós paramétereit
vizsgálva hasonló javulást figyeltek meg, mint
a teljes populációban. 52 hét után a FEV1 0,975
L kiindulási értékről 1,113 L-re (p < 0,001), az FVC
pedig 1,976 L-ről 1,113 L-re (p < 0,001) nőtt.
A CAT-pontszám változása
Az 52 hetes extrafinom BDP/FF/G kezelés az átlagos CAT-pontszám jelentős és klinikailag re-
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1. ábra: GOLD B és D csoportba tartozó betegek CAT-pontszámai
a vizsgálat megkezdésekor és az 52 hetes fix dózisú extrafinom BDP/FF/G kezelés után

leváns csökkenését eredményezte a kiindulási
22,7-ról 15,5 pontra, ami átlagosan 7,2 pontos
csökkenést jelent (p < 0,001). Ez az érték jelentősen meghaladja a 2 pontos minimális klinikailag jelentős különbséget (MCID)12. A GOLD
3. és 4. stádiumú betegeknél a CAT-pontszám
22,9-ről 16,4-re (GOLD 3) és 25,3-ről 16,8-ra
(GOLD 4) pontra javult, ami 6,5, illetve 8,5
pontos csökkenést jelez (p < 0,001). A GOLD B
és D csoportba sorolt betegek CAT-pontszáma
22,1-ről 15,3-ra (GOLD B) és 25,9-ről 16,6-ra
(GOLD D) csökkent, ami átlagosan 6,8 és 9,3
pont csökkenést jelent (p < 0,001) (1. ábra).
Exacerbációk
A vizsgálat kezdetén 265 betegből 162 (61%)
számolt be összesen 257 exacerbációról a vizsgálatot megelőző 12 hónapban, az exacerbációk túlnyomó többsége közepesen súlyos
volt. A 12 hónapos megfigyelési időszak végére ez a helyzet jelentősen javult, a 205 betegből
77 (38%) összesen 118 exacerbációt jelentett. A
közepesen súlyos és súlyos exacerbációk számának csökkenése 57,4%, illetve 27,3% (p <
0,001) volt (2. ábra). Éves exacerbációs rátában
(AER) kifejezve az enyhe, közepes és súlyos
exacerbációk valamennyi típusát, az AER érték
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a vizsgálatot megelőző 12 hónapban tapasztalt 0,97-ről a vizsgálati időszak végére 0,49-re
(p < 0,001) csökkent.
Megbeszélés
A monoterápia vagy kettős terápia mellett is
tünetes súlyos vagy nagyon súlyos COPD-s betegeknél a fix dózisú hármas kezelés előnyeit
korábbi klinikai vizsgálatokban igazolták: a tünetek és az exacerbációk száma csökkent, és javult az életminőség5-7. Azonban az eredmények
egy szélesebb, való élet csoportban történő
alkalmazhatóságát erősen korlátozzák az RCT
vizsgálatok szigorú bevonási, kizárási kritériumai és egyéb feltételei. Ez a való élet vizsgálat
a meglehetősen széles bevonási kritériumaival
kiküszöbölte az előbb említett szűkítő tényezőket. Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi
– beavatkozással nem járó – vizsgálat nagymértékben megerősítette a kontrollált klinikai
vizsgálatokban már igazolt eredményeket a tüdőfunkciós értékek, valamint az exacerbációk
gyakorisága és súlyossága esetén. A pozitív változásokat igazolták mind a teljes vizsgálati populáció szintjén, mind a 3. és 4. GOLD stádiumba tartozó betegeknél, mind a tünetes GOLD B
és D csoportú betegeknél.
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2. ábra: A közepesen súlyos és súlyos exacerbációk számának csökkenése
a vizsgálat megkezdésekor és az 52 hetes fix dózisú extrafinom BDP/FF/G kezelést követően

52 hét elteltével a FEV1 kiindulási értékhez
képest mért 138 ml-es átlagos javulása meghaladta a GOLD 3 és 4 csoportban az RCT vizsgálatokban hasonló betegcsoportokban tapasztalt 70–80 ml-t5,6. Továbbá a légszomj, köpet és
köhögés tüneti pontszámok gyors csökkenése
következett be, amelyek már a vizsgálat megkezdése után 12 héttel is észrevehetők voltak.
Még ennél is fontosabb, hogy a betegség
progresszióját tekintve jelentős csökkenést
figyeltek meg az exacerbációk számában és
azok súlyosságában, ami jól tükrözi az RCT-k
esetén tapasztalt eredményeket5-7. Ez különösen fontos, mivel a kórházi kezelést igénylő
súlyos exacerbációk előfordulása nemcsak az
új exacerbációk jövőbeli valószínűségét növeli13, hanem emeli a hirtelen kórházi halálozás
kockázatát és az érintett betegek mortalitását
is14,15. A CAT-pontszám csökkenése nemcsak a
teljes vizsgálati populációban (7,2 pont), hanem a GOLD 3 és 4 betegek (6,5 és 8,5 pont),
vagy a GOLD B és D betegek (6,8 és 9,3 pont)
esetében is megvalósult. Ez komoly javulást
jelent, figyelembe véve a klinikailag jelentős
különbség (MCID) 2 pontos határértékét15-18.
Egy nagy multicentrikus vizsgálat a különböző inhalációs eszközök összehasonlítása
kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy

az eszközök helytelen alkalmazása nagyon
gyakori lehet a járóbetegeknél, ami csökkenti
a COPD-s betegek tüneti kontrollját4. A több
hatóanyag fix dózisú kombinációban történő
alkalmazása egyetlen inhalátorban segítheti a
helyes adagolást, javíthatja az adherenciát és
végső soron növeli a terápia hatékonyságát. A
betegek közel 94%-a jelezte, hogy a vizsgálat
befejezése után is folytatná a BDP/FF/G pMDI
kezelést, ami arra utal, hogy ezeket az előnyöket a betegek és az orvosok is érzékelték.
A jelenlegi való élet vizsgálat során nagyon
kevés, mindössze 16 – gyógyszerrel összefüggő – nemkívánatos eseményt figyeltek meg,
amelyek többsége enyhe volt. A vizsgálat ideje
alatt nem fordult elő tüdőgyulladás, szemben a
korábbi klinikai vizsgálatoknál jelentett 2–4%os pneumónia incidenciával5-8, ami kiemeli a fix
dózisú hármas terápia valós biztonságosságát.
A TRICOP study korlátai bizonyos mértékig
a való élet vizsgálatok természetéből fakadnak. Egyik ezek közül a betegek sokfélesége,
különösen a korábban használt gyógyszereik
tekintetében. A betegek közel 50%-a már alkalmazta a szabad hármas terápiát, és további 35%-uk kettős terápiát alkalmazott a vizsgálat előtt. Az eredmények jelentős javulást
mutattak a teljes vizsgálati populációban, ami
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hangsúlyozza a fix dózisú hármas terápia hozzáadott
értékét a vizsgált paraméterekben, és széles körű alkalmazhatóságát. A másik korlát az, hogy ugyanabban a
vizsgálati időszakban nincs egyidejű kontroll kar, ezért
a való élet vizsgálatokban az eredményeket csak a kiindulási értékhez tudjuk hasonlítani.
Következtetések
A jelenlegi NIS vizsgálat 265 közepesen súlyos vagy nagyon súlyos osztrák COPD-s betegnél megerősítette a
fix dózisú BDP/FF/G kezelés korábban RCT-kben publikált hatásosságát és biztonságosságát, alátámasztva
annak hatékonyságát és tolerálhatóságát való élet környezetben is. A tüdőfunkciós paraméterek javulását és
a tüneti pontszámok csökkenését figyelték meg mind
a teljes vizsgálati populációban, mind a legsúlyosabban érintett alcsoportokban. Figyelemre méltó másik
eredmény, hogy a BDP/FF/G előnyös a közepesen súlyos légúti áramláskorlátozottságot mutató betegeknél
is, akik a korábbi RCT-kben nem kerültek kiértékelésre.
Ezenkívül jelentősen csökkent a közepesen súlyos és
súlyos exacerbációkon átesett betegek száma, csökkent az exacerbációs ráta és súlyosság. A vizsgálat során
csak elenyésző számú nemkívánatos eseményt észleltek. Mindezek még inkább alátámasztják az extrafinom
BDP/FF/G hármas terápia hatékonyságát a COPD-s betegek széles körében valós körülmények között. 

6. Vestbo J, Papi A, Corradi M, et al. Single inhaler extrafine triple therapy
versus long acting muscarinic antagonist therapy for chronic obstructive
pulmonary disease (TRINITY): a double-blind, parallel group, randomised
controlled trial. Lancet 2017; 389: 1919-1929. https://doi.org/10.1016/S0140
-6736(17)30188-5.
7. Papi A, Vestbo J, Fabbri L, et al. Extrafine inhaled triple therapy versus
dual bronchodilator therapy in chronic obstructive pulmonary disease (TRIBUTE): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet
2018; 391: 1076-1084, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30206-X.
8. Marth K, Renner A, Pohl W, TRICOP – A real-world effectiveness study
with a single-inhaler extrafine triple therapy over 52 weeks in Austrian
patients with COPD. Respiratory Medicine 2021; 182. 106398, https://doi.
org/10.1016/j.rmed.2021.106398
9. Archived reports – Global initiative for chronic obstructive lung disease - GOLD, n. d.), https://goldcopd.org/archived-reports/ (Elérés: 2021.
március 15.)
10. Horváth A, Farkas Á, Szipőcs A, et al. Numerical simulation of the effect of inhalation parameters, gender, age and disease severity on the
lung deposition of dry powder aerosol drugs emitted by Turbuhaler®,
Breezhaler® and Genuair® in COPD patients. Eur J Pharm Sci 2020; 154:
105508. doi:10.1016/j.ejps.2020.105508
11. Horváth A, Balásházy I, Tomisa G, et al. Significance of breath-hold
time in dry powder aerosol drug therapy of COPD patients. Eur J Pharm Sci
2017; 104: 145-149. doi:10.1016/j.ejps.2017.03.047
12. Kon SSC, Canavan JL, Jones SE, et al. Minimum clinically important difference for the COPD Assessment Test: a prospective analysis. Lancet Respir
Med 2014; 2: 195-203. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(14) 70001-3.
13. Guerrero M, Crisafulli E, Liapikou A, et al. Readmission for acute exacerbation within 30 days of discharge is associated with a subsequent progressive increase in mortality risk in COPD patients: a long-term observational
study. PLoS One 2016; 11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150737.

A közlemény megjelenését
a Chiesi Hungary Kft. támogatta.

14. Hoogendoorn M, Hoogenveen RT, Rutten-van Mölken MP, et al. Case
fatality of COPD exacerbations: a meta-analysis and statistical modelling
approach. Eur Respir J 2011; 37: 508-515. https://doi.org/10.1183/09031936.
00043710.

IRODALOMjegyzék

15. García-Sanz MT, Canive-Gomez JC, Senín-Rial L, et al. One-year and
long-term mortality in patients hospitalized for chronic obstructive pulmonary disease. J Thorac Dis 2017; 9: 636-645. https://doi.org/10.21037/
jtd.2017.03.34.

1. Gold reports for personal use – Global initiative for chronic obstructive lung disease – GOLD, n.d. https://goldcopd.org/gold-reports/ (Elérés:
2020. január 15.)
2. Rootmensen GN, van Keimpema ARJ, Jansen HM, et al. Predictors of
incorrect inhalation technique in patients with asthma or COPD: a study
using a validated videotaped scoring method. J Aerosol Med Pulm Drug
Deliv 2010; 23: 323-328. https://doi.org/10.1089/jamp.2009.0785.
3. Ahn JH, Chung JH, Shin KC, et al. Critical inhaler handling error is an
independent risk factor for frequent exacerbations of chronic obstructive
pulmonary disease: interim results of a single center prospective study.
Int J Chronic Obstr Pulm Dis 2019; 14: 2767-2775. https://doi.org/10.2147/
COPD.S234774.
4. Melani AS, Bonavia M, Cilenti V, et al. Inhaler mishandling remains
common in real life and is associated with reduced disease control. Respir
Med 2011; 105: 930-938. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2011.01.005.

28

5. Singh D, Papi A, Corradi M, et al. Single inhaler triple therapy versus
inhaled corticosteroid plus long-acting β2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. Lancet 2016; 388: 963-973. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736 (16)31354-X.

| AMEGA

2022. FEBRUÁR

16. Houben-Wilke S, Janssen DJA, Franssen FME, et al. Contribution of individual COPD assessment test (CAT) items to CAT total score and effects
of pulmonary rehabilitation on CAT scores. Health Qual Life Outcome 2018;
16: 205. https://doi.org/10.1186/s12955-018-1034-4.
17. Alma HJ, De Jong C, Jelusic D, et al. Thresholds for clinically important
deterioration versus improvement in COPD health status: results from a
randomised controlled trial in pulmonary rehabilitation and an observational study during routine clinical practice. BMJ Open 2019; 9. e025776,
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-025776.
18. Bisca GW, Camillo CA, Cavalheri V, et al. Peripheral muscle training in
patients with chronic obstructive pulmonary disease: novel approaches
and recent advances. Expert Rev Respir Med 2017; 11: 413-423. https://doi.
org/10.1080/17476348.2017.1317598.

ALLERGOLÓGIA

LIPIDEK ÉS ALLERGIÁK
Dr. Hidvégi Edit
Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika

E

ddig azt tanultuk, hogy allergia csak
fehérjékre jelentkezik. Ez az új vizsgálatok tükrében úgy módosult, hogy a
lipideknek is lehet aktiváló, módosító szerepe ezekben a folyamatokban. Mik tartoznak a
lipidek, azaz a zsírok közé? Az 1. ábrán látható
egy tipikus lipid molekula: a felső része hidrofil, a két alsó zsírsavlánc pedig hidrofób. Ezek
az élőlények létfontosságú szerves vegyületei,
többnyire glicerint és zsírsavat tartalmazó apoláris molekulák. A lipideket zsírsavakra − amik
között vannak telítettek és telítetlenek − illetve gliceridekre lehet osztani (2. ábra). Léteznek
még nem glicerid lipidek is, melyek szintén tovább oszthatók, a komplex lipidek közé sorolt
lipoproteinek pedig azért fontosak, mert ezek
szállítják a zsírokat a szervezetben.
A lipidek élettani szerepe
A lipidek élettani szerepe elsősorban az energiatárolás. Ha összehasonlítjuk a zsírok kalóriatartalmát (9 kilokalória grammonként) a szénhidrátokéval vagy a fehérjékével, akkor láthatjuk, hogy azoknak feleannyi energiatartalmuk
sincs grammonként. A lipidek másik fontos
feladata a szigetelés. A subcutisban rengeteg
zsír található, és ismert, hogy a vesét, a szívet, a
beleket és más szerveket is zsírréteg védi, kinél
nagyobb, kinél kisebb mértékben. Ha lejjebb
megyünk a sejtek szintjére, akkor a lipideknek
ott is fontos szerepük van, hiszen ezek a sejtmembránok fő alkotóelemei. A hormonok

előanyagai között is rengeteg lipid van, továbbá a zsírban oldódó vitaminok felszívódása,
emésztésben való közreműködése is részben
lipidekhez (pl. epesavakhoz) köthető. De mint
majd láthatjuk, az allergiás mechanizmusok
mediátoraként is szerepelhet lipid.
Számos betegség − pl. az elhízás, a vérzsírszintek kóros megemelkedése, a kardiovaszkuláris betegségek − egyértelműen a zsírokhoz kötődik, de más kóros eltérések esetén
is kimutatták a zsírok szerepét.
Van-e jó és rossz lipid? Az esszenciális zsírsavakat a szervezetünk nem tudja előállítani,
ezeket a táplálékkal kell bevinni. A kettős kötések helye szerint ezeket az omega-3 és az
omega-6 zsírsavak csoportjába lehet sorolni.

cholin
foszfát
glicerol

zsírsavak

1. ábra: A lipid molekulák jellemző szerkezete
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Az alfa-linolénsavból alakulnak ki az omega-3
csoport antiinflammatorikus zsírsavai, a linolsavból pedig az omega-6 csoport proinflammatorikus vegyületei. Attól függetlenül, hogy
az egyik csoportban gyulladásellenes, a másikban pedig gyulladáskeltő anyagok vannak,
még nem mondhatjuk ki, hogy ezek teljesen
jók, illetve a másikról sem, hogy rosszak. Véleményem szerint a zsírokat inkább jó és kevésbé jó zsírokra célszerű felosztani. Később
a táplálkozás szempontjából is megvizsgáljuk,
hogyan sorolhatók be ezek a zsírok.
lipofil allergének
Mi lehet a lipidek szerepe a különböző allergiás mechanizmusokban? Egy nemrég megjelent közleményben Jappe és munkatársai hos�szasan fejtegetik ennek a lehetőségeit, ezen
belül is elsősorban a lipofil allergének szerepét, továbbá az allergén és lipid interakciókat
a különböző folyamatok során1.
Oleosinok
Az oleosinokat akár eddig ismeretlen allergéneknek is nevezhetnénk. Bár korábban is
tudtunk róluk, szubspecifikus allergén meghatározások során már kimutatták őket, de nem
tekintették allergénnek. Három doménből állnak: egy N-terminális hidrofil, egy középső hidrofób és egy C-terminális amfipatikus (vízben
és zsírban is oldódó) részből.
Ezek a fehérjék magvakban és pollenekben találhatók, a gyümölcsökben nincsenek benne. A molekulasúlyuk 16-24 kDa közötti és azért új típusúak, mert eddig csak a
vízoldékony allergéneket vizsgálták, csak az
ilyen típusú specifikus IgE meghatározására
volt lehetőség. Most egy újabb módszerrel
az oleosin elleni IgE antitesteket is elő lehet
állítani, és lehet reakciókat végezni velük.
Az oleosin egy hő- és emésztőenzim stabil
molekula, és ha hőhatásnak teszik ki, akkor,
mint például a földimogyoró pörkölésekor,
anaphylaxiát is okozhat, mivel ilyenkor fokozódik az allergenitása.
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Földimogyoró-allergének
A földimogyoró magjainak közel 50%-os az olajtartalma. Az
oleosinok közé az Ara h 10, 11, 14, 15 allergének tartoznak, amelyek potenciális major allergének. Inkább az Ara h 1, 2, 3 és 6
szokott a valódi major allergének közé sorolódni, de ebben az
esetben, amikor ilyen konformáció változásokat szenvednek az
Ara h 10, 11, 14, 15 típusú fehérjék, akkor ezek magukba foglalhatják és megkötik a lipideket, foszfolipideket és így egy olyan
epitóp alakul ki, amihez az IgE hozzá tud kötődni, így válik major
allergénné. Az oleosin befolyásolja az allergének felszívódását
a bélben és a bőrön keresztül, így fokozódhat a szenzitizáció.
Proinflammatorikus hatásuk is van és szerepük lehet a bőr- és
a légúti barrier folytonosságának megszakadásában.
Az Ara h 8 és az Ara h 9 szintén lipid asszociált allergének.
Az Ara h 8 a pollenben található és keresztreagál a Bet v1 allergénnel, azaz a nyírfapollennel. Az Ara h 9 pedig egy lipid
transzfer protein, tehát a lipidekhez elég sok köze van. Az Ara
h allergének a pollen külső rétegét képezik, és a földimogyoróba is belekerülnek.
Lipid transzfer proteinek
A lipid transzfer proteinek (LTP) főként a pollenekben, illetve
bizonyos ételekben fordulnak elő, és fokozzák az egyedi allergiás reakciót, valamint pollen-étel keresztreakciókat hozhatnak létre. Kisebb molekulasúlyúak, mint az oleosin. Hidrofób
konformációs üregeikbe zsírsavakat fogadnak be, ezáltal vesznek részt az allergiás mechanizmusokban. A LTP a mediterrán
régióban gyakran súlyos allergiás reakciókat okozhat, például
az őszibarack esetén. Más területeken inkább a földimogyoró
az, ami szerepet játszik az allergenitás kiváltásában, de megdöbbentő módon lehet valaki a szőlőre is allergiás.
lipidek

zsírsavak
telített

gliceridek
telítetlen

neutrális
gliceridek

nem glicerid lipidek
viaszok

szfingolipidek
szfingomielinek

szteroidok

foszfogliceridek

komplex lipidek
lipoproteinek

glikolipidek

2. ábra: A lipidek felosztása
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Humán lipid transzfer protein is létezik, ami a tolllike receptorok aktivációját befolyásolja. A lipopoliszacharid kötő fehérje szerepe a Th2-es típusú gyulladásban és a tüdő immunológiai reakcióiban nagyon
jelentős.
Háziporatka-allergének
Az asztma esetén gyakran etiológiai szereppel bíró
allergének, a háziporatka (Dermatophagoides pteronyssinus és Dermatophagoides farinae) Der p vagy Der f 2,
5 és 7 típusú allergénjei is lipofilek. A Der p 7 allergén
szerkezetében egy hidrofób üreg található, és ha ebbe
az apoláris ligand bekötődik, akkor a toll-like receptorokkal kapcsolatba léphet, és stimulálja az immunrendszert. A Der p 7 képes a polymyxin B-t is megkötni,
és így neutralizálja a lipopoliszacharidokat. Mindez a
légúti nyálkahártyában Th2-es típusú gyulladást indukálhat.
Lipocalinok
Az emlős állatok szőrében, nyálában és vizeletében is
előfordulnak lipofil allergének. Ilyen például a lipocalin,
amely a ló, a kutya, a macska és a tehén allergénjei közé
tartozik. Az Equ c 1, a Can f 1, 2, 4, 6, a Fel d 4, 7 és a Bos
d 2 tartozik ebbe a csoportba. A Can f 6 allergén a kutyaló-macska keresztreakciókban szerepel, tehát ha valaki
Can f 6-ra pozitív lesz, akkor mindegyik említett állat
szőrére pozitivitást fog mutatni. Más típusú lipocalinok
vannak a rágcsálókban (tengerimalac, hörcsög, egér,
patkány, nyúl) és ezek között is létezik keresztreakció.
A lipocalinok lipopoliszacharidot kötnek és a TLR
4 receptorhoz kapcsolódva szintén Th2-es típusú allergiás reakciókat váltanak ki. Az elsődleges kémiai
szerkezetük különböző, de a harmadlagos szerkezetük
nagyon hasonló, és ez váltja ki a keresztreakciókat. A
béta-lactoglobulin, azaz a tej major allergénje a foszfatidilcholinnal lép interakcióba, ami megvédi az allergént az emésztéstől.
Surfactant
A pulmonológusok és a gyermekgyógyászok által jól
ismert surfactant és a légúti allergének kapcsolatára
szeretnék röviden rávilágítani. A surfactant a 2-es típusú
bronchiális epithel sejtekben termelődik, a 90%-a lipid,
és ezen belül 80-85%-a foszfolipid, melynek fő alkotóeleme a dipalmitoil-foszfatidilcholin (DPPC). A surfactant

több mint 40%-a a DPPC. De 10%-ban vannak ott fehérjék is, amelyek stabilizálják a surfactant szerkezetét, és
ezeknek a hiánya az élettel összeegyeztethetetlen. Ha
valaki surfactant protein hiánnyal születik, akkor az
első percekben meghal. A surfactant proteinnek jelentős szerepe van a kórokozók elleni védelemben, az
immunfunkciók szabályozásában és különböző légúti
allergénekre is hat, zavarja az IgE-kötődést. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a háziporatka egyik allergénje,
a Der p 1 bontja és inaktiválja a surfactant proteint. Ha
az allergén bekötődik az alveoulus felszínén elhelyezkedő surfactant-be, akkor reakcióba léphetnek. Ezért
okozhatnak gyakrabban gyermekkori asztmát a lipofil
allergének (háziporatka, földimogyoró).
Hidrofób vagy lipidhez kötött allergének − ilyen
például az olajfa egyik allergénje (Ole e 1) − szintén befolyásolják a surfactant lipid fázisát, tehát az olajos inhalálás ilyen szempontból is ártalmas lehet, mert ha a
levegő és a folyékony közeg határán reakcióba lépnek,
akkor ennek káros következményei lehetnek.
A lipidek szerepe
az allergiás mechanizmusokban
Leukotriének és az asztma
Az asztmát létrehozó számtalan mediátor közül kiemelem a leukotriéneket, mert ezek is a zsírokból képződnek, mégpedig egy olyan útvonalon, amit nem szteroidokkal, hanem leukotrién receptor antagonistákkal
lehet gátolni. A leukotriének lényegében ugyanolyan
tünetekkel járó asztmás panaszokat válthatnak ki, mint
az egyéb interleukinok és citokinek, de a leukotrién
membrán foszfolipidek
NSAIDs

arachidonsav

lipoxygenase gátlók

leukotrién receptor antagonisták

3. ábra: Az arachidonsav metabolitok keletkezése
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útvonalat a szteroid adása kevésbé gátolja. Itt speciális
leukotrién receptor antagonistákra van szükség, és ezek
a GINA 2. lépcsőjétől használhatók. Különösen előnyös a
leukotrién receptor antagonista kezelés azoknál az asztmás betegeknél, akiknél az asztmához orrpolipózis vagy
allergiás rhinitis is társul, illetve akiknél a fizikai terhelés
váltja ki a tüneteket.
Nem szabad megfeledkeznünk az aszpirin indukálta
asztmáról sem. Van olyan beteg, aki elmondja, hogy ha
bevesz valamilyen nem szteroid gyulladáscsökkentőt
(fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót), akkor asztmás rohama, nehézlégzése kezdődik. A 3. ábra mutatja ennek
a kórtani hátterét. A membrán foszfolipidekből arachidonsav képződik, és függően a cyclooxygenase és a
lipoxygenase enzimek aktivitásától, zajlanak tovább
a biokémiai folyamatok. Ha egy nem szteroid gyulladáscsökkentővel leblokkoljuk a cyclooxygenase enzim
működését, akkor az összes arachidonsav átterelődik
a lipoxygenase enzim által indított lebomlási útra, ily
módon több leukotrién termelődik, ami elősegíti az
asztmás tünetek kialakulását. Itt lehet fontos szerepe a
leukotrién receptor antagonistáknak, mert azok pedig
ezt a vonalat blokkolják.
A kórelőzmény felvételekor érdemes mindig részletesen rákérdezni a tünetek kezdetére, mert előfordulhat, hogy az asztmás betegnél csak a hurutos tünetek
váltották ki az exacerbációt, de az is lehetséges, hogy
a láz és a hurut miatt bevett olyan vény nélkül kapható
gyulladáscsökkentőt, ami a cyclooxygenase enzimet
blokkolva a leukotriének irányába terelte a gyulladásos
folyamatot, és ez áll az asztmás panaszok rosszabbodásának hátterében.
A zsírsavak hatása az immunrendszerre
A táplálékkal különböző − telített vagy telítetlen − zsírsavakat viszünk be a szervezetünkbe, ezeket különböző
élelmiszercsoportok tartalmazzák. Telített zsírsavak vannak a húsokban, tejtermékekben, a pálma- és kókuszzsírban vagy ezek olajaiban. A halakban, szárnyasokban, olajos magvakban, illetve a növényi olajokban telítetlen zsírsavak vannak, és ezek az omega-3 / omega-6
arányt is befolyásolják.
Radzikowska és munkatársai 2019-ben megjelent
közleményükben részletezik az ételekkel elfogyasztott
zsírsavak hatását az immunfolyamatokra2. Az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak (polyunsaturated fatty
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acid, PUFA) javítják a bél barrier integritását, ily módon
jelentős szerepük lehet a bél gyulladásos folyamatainak visszaszorításában. A tight junction típusú sejtkapcsolódás esetén a zonula occludens szerepe kiemelten
fontos: az n-3 PUFA szerepet játszhat ennek helyreállításában, míg az n-6 PUFA-nak inkább ennek tönkretételében van szerepe.
A PUFA csökkenti az interleukin-6 és az interleukin-8
szekréciót, egérkísérletekben kivédte a tehéntej anaphylaxiát okozó hatását. Szintén egérkísérletben, krónikus colitis esetén egy omega-3 zsírsav, a dokozahexénsav csökkentette a proinflammatorikus citokinek
termelését. Egy másik vizsgálatban, a patkány colitis
modellben normalizálta a colon glutation szintjét, és
csökkentette az iNOS expresszióját. Ezek mind a gyulladásos folyamatok ellen hatnak. A légutakban is hasonló antiinflammatorikus hatása van az n-3 PUFA-nak.
Abban az esetben viszont, ha nagyobb mennyiségben fogyasztanak n-6 PUFA-t, mint n-3 PUFA-t, akkor
gyakoribbá válik az obesitas függő asztma, illetve a nem
kontrollált asztma. Megfigyelték azt is, hogy rhinovírus
fertőzés esetén az arachidonsav adása fokozza a gyulladásos citokinek expresszióját. Állatkísérletben az n-3
PUFA előnyösen befolyásolta az epitheliális sejtek magjában és membránjában lévő receptorok működését.
In vitro vizsgálatok során macrophagok, dendritikus
sejtek, granulocyták és lymphocyták esetén is hasonló
jó eredményeket kaptak, mint az epitheliális sejteknél.
A betegeknél végzett vizsgálatok eredményei viszont eléggé ellentmondásosak. Mi lehet ennek az
oka? A kísérletes vizsgálatok értékelését nehezíti, hogy
a táplálkozással nemcsak egy adott típusú élelmiszert
viszünk be, hanem komplex folyamat zajlik és a különböző élelmiszerek hatnak egymásra. A betegségek
multifaktoriális eredetűek, és genetikai különbségek is
közrejátszhatnak abban, hogy milyen reakció játszódik
le az egyik betegnél, míg a másik betegnél ugyanez
másképpen történik. A mikrobiom is eltér az egyes betegeknél, tehát ez is befolyásoló tényező lehet, akárcsak a környezet és a standardizálás hiánya, illetve az
eltérő dózisok in vitro és in vivo használata. Mindenesetre nagyon sok tudományos vizsgálat alátámasztotta, hogy az n-3 PUFA adásának a különböző allergiás betegségekben, az autoimmun betegségekben és
a 2-es típusú diabetes mellitusban a legtöbb esetben
szignifikáns pozitív hatása volt.
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A Covid-oltások lipidjei
Feltétlenül meg kell említeni a Covid-oltásokat,
hiszen van olyan oltástípus, amelyikben a tüskefehérjét kódoló mRNS-t lipid nanorészecskékbe csomagolták be, ezek az úgynevezett
PEG (polietilén-glikol) nanopartikulák. A PEG
nemcsak a Covid-oltásban van benne, azonban
oltás formájában most kerül először a szervezetbe. Eddig különböző gyógyszerekben a felszívódás lassítására használták, illetve a Makrogol
nevű hashajtó tartalmazta, tehát már találkozott vele több embernek a szervezete. Azt is
leírják a szakirodalomban, hogy akiknél többszörös gyógyszerallergia fordul elő, azoknál
érdemes gondolni a PEG-re is kiváltó okként,
mivel több gyógyszerben is benne van. Például a vaskészítményekbe is beleteszik, hogy ne
legyen székrekedése a betegnek. Csak nagyon
ritkán szokott allergiás tüneteket okozni.
A 4. ábra azt mutatja, hogyan javasolt allergiás egyének esetén eldönteni, hogy ki melyik
oltást kapja, illetve mennyi ideig szükséges a
megfigyelés. Csak annak nem ajánlott PEG tartalmú vakcina adása, akinek korábban ismerten volt ilyen vagy valami más, egyéb oltásra
anaphylaxiás reakciója. Ebben az esetben egy
másik típusú Covid-oltást kell választani3.
A Pfizer és a Moderna oltások tartalmaznak
PEG-et4, az AstraZeneca oltásban és a Szputnyikban poliszorbát van. A poliszorbát non-immunológiai módon, de képes anaphylactoid
reakciót kiváltani, tehát ott is megfigyeltek ilyen
tüneteket5. A Sinofarm alumínium-hidroxidot
tartalmaz.
Néhány statisztikai adat a Covid-oltás után
jelentkező anaphylaxiáról. Moderna esetén 2,5
anaphylaxiás reakció volt egymillió dózis oltás
beadása után, Pfizer esetén 4,7. Tehát egymillió beoltott emberből 2,5-nél, illetve 4,7-nél
alakult ki anaphylaxiás reakció. Az is kiderül a
statisztikákból, hogy senki nem halt meg, de
azért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, ezért
egy bizonyos megfigyelési időt mindenkinek
el kell tölteni az oltás beadása után az oltóponton. Az anaphylaxiás reakciók az esetek 71%ában az oltás után 20 percen belül kialakultak,

15’
Van-e ismert allergiája?

oltható
15’ megfigyelés

nem

igen

• Covid-19-mRNS oltás első vagy második adagja
után kialakult súlyos allergiás reakció

• gyógyszer, gyógyászati termék,
oltóanyag vagy az mRNS vakcinában nem szereplő oltóanyagkomponens által kiváltott súlyos
allergiás reakció

• Covid-19-mRNS oltás beadása után több mint
1 órával (de 24 órán belül) kialakult, orvosi
kezelést igénylő súlyos allergiás reakció

• generalizált urticaria (vagy más
monoszimptómás allergiás reakció
Covid-19-mRNS oltás után

• Covid-19-mRNS oltás bármely komponensével
szemben fennálló ismert túlérzékenység
• polietilén-glikollal vagy azt tartalmazó gyógyszerekkel (pl. hashajtók, irrigációs oldatok)
szemben fennálló ismert túlérzékenység

• mastocytosis

• ismeretlen eredetű súlyos allergiás reakció

• kontrollált asztma
• rhinoconjunctivitis allergica
(szénanátha, atka-allergia)
• atopiás dermatitis
• ételallergia
• méh- és darázscsípés allergia
• gyógyszer-allergia
(nem PEG okozta)
• kontakt allergia
(pl. illatok, nikkel)
minden súlyossági fok, beleértve
a súlyos allergiás (anaphylaxiás)
reakciót is

igen
konzultáció allergia központtal
igen

igen
az IgE-mediált
allergiás kóreredet
megerősítve

az IgE-mediált
allergiás kóreredet
kizárva

30’
nem oltható
Covid-19-mRNS
vakcinával; mérlegeljük
másik oltóanyag
használatát

oltható
szigorú, egyéni kockázat/haszon
elemzés után
fokozott orvosi odafigyelés mellett
felkészülve a sürgősségi ellátásra

30’ megfigyelés

30’

15’

oltható
fokozott orvosi odafigyelés
felkészülve a sürgősségi
ellátásra

oltható
15’ megfigyelés

30’ megfigyelés

4. ábra: Döntéshozatal allergiás betegek mRNS oltása esetén

így a félórás várakozási idő optimálisnak mondható. Az oltás
utáni anaphylaxiás reakció gyakrabban alakult ki nőknél. 
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AMIT A GYERMEKEK COVID-OLTÁSÁRÓL

TUDNI ÉRDEMES
Tauber Zsófia

A

kérdés általában ebben a formában érkezik:
„Ajánlod-e az oltást a gyerekeknek?” Én nem
tehetek ajánlást, legfeljebb segíteni tudok
a döntésben, úgyhogy, akit csak ez érdekel és a cikk
TLDR [too long, didn’t read] kategóriás, azoknak a kedvéért egy kicsit átfogalmazom a kérdést: „Te beoltatod a gyerekeidet?” A rövid válasz pedig: „Igen, én már
meghoztam ezt a döntést, és azokat a gyerekeimet,
akik számára az életkoruk szerint engedélyezett az oltás, beoltatom, annak ellenére is, hogy már kétszer is
átestünk a betegségen.” A mi családunkban 2022 februárjától az összes gyerek 2/3 része lesz oltott.
De én is szülő vagyok, és teljes mértékben megértem, átérzem az aggodalmakat. Minden kérdést feltettem én is magamnak, csak annyi a különbség, hogy
engem arra képeztek ki, hogy megtaláljam rájuk a
válaszokat, akkor is, ha ezekről a kérdésekről alig van
ember, aki magyar nyelven nyíltan beszélne és nyíltan
válaszolna. Öreg hiba szerintem, iszonyúan bizalmatlanságot gerjesztő dolog ez. (Ez itt nagyon messzire
vinne egy másik irányba, amiről szívesen leírnám a véleményemet, de most ragaszkodom a fő csapáshoz, és
megtette már más, akinek a véleménye mellett teljes
mellszélességgel ki tudok állni és szeretettel ajánlom1.)
Ennyi volt a rövid válaszom, és most nézzük át,
hogy minek alapján hoztam meg ezt a döntést. Válas�szuk külön a félelmeinket és a tényeket, de beszéljünk
mindkettőről.
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Félelmek a gyermekek COVID-oltása kapcsán
Ez a kérdés tényleg nehéz egy szülő számára. Azért az,
mert nekünk, felnőtteknek kell meghoznunk egy döntést egy másik emberi lény teste, élete, jövőbeli vélt
vagy valós esélyei felett (pozitív vagy negatív dolgokra egyaránt), a felelősség a miénk, és ha ezt a döntést,
legyen az igen vagy nem, később elhibázottnak éreznénk bármi miatt, az maga lenne a pokol. Szerencsére
azonban akármennyire is azt érezzük, hogy egyedül
vagyunk ebben, valójában nem vagyunk egyedül.
Vannak gyermekorvosaink, akikkel lehet beszélgetni
erről és vannak számok, amik segíthetik a döntést.
Vagyis nincsenek. Talán a legjobb hasonlat ide, az
okos lány a Magyar Népmesékből: van is, meg nincs
is… (lásd a problémát az előbb már említett írásban1),
de mégis léteznek ilyen adatok, csak más országokból.
Hoztam tehát számokat, melyek főleg az Egyesült
Államokból származnak. Ennek nagyon egyszerű okai
vannak: angolul tudok, az amerikaiak kellően sokan
vannak, nem utolsó sorban pedig van egy jól érthető,
transzparens kommunikációjuk, tehát könnyen ellenőrizhetők a forrásaim. És még valami. Az engedélyezés minden egyes korosztályt tekintve lépésenként
zajlik, minden egyes szinten több terület szakemberei
együtt vitatják meg azt, hogy a haszon vagy a kockázat nagyobb, átbeszélik az adatokat, az oltás szükségességét és a biztonságot. A döntéshozatal minden
egyes lépését nem írom itt le, de azt igen, hogy az
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összes előadás diasora és az ezek alapjául szolgáló dokumentáció bárki számára elérhető, sőt a példa kedvéért a youtube-on az egyik meeting teljes egészében
megtekinthető: nyolc órányi (!) szakmai beszélgetés a
bizonyítékok és az aggodalmak felsorolásával együtt
(https://youtu.be/laaL0_xKmmA).
Az én első kérdésem biológusként és anyaként egyaránt az volt, hogy − tekintve, hogy a gyerekek direkt
haszna az oltásból olyan pici, hogy a hétköznapokban
szinte láthatatlan − hogyan állapítsam meg a saját haszon-kockázat mérlegemben, hogy a két icipici kockázat közül melyik a kisebb? Ezt úgy kell érteni, hogy
az esély ebben a korosztályban a súlyos lefolyású koronavírus-betegségre csekély, az oltás súlyosabb mellékhatásainak az esélye szintén kicsi, akkor melyik fogja
lejjebb nyomni a mérleg nyelvét? Mindez azért volt az
első helyen a fejemben, mert a társadalmi haszon sokkal egyértelműbb (minél több az oltott, annál nehezebben terjed a vírus), de ez az érv szülőként nem elég.
Őszintén mondom, ha nekem valaki azt mondaná,
hogy tegyem ki a gyerekemet egy kockázatnak (akármilyen kicsi is az) azért, hogy egy vadidegennek jó
legyen, akkor kiröhögném, akármilyen helyes döntés
is lenne egyébként morálisan ennek a kockázatnak a
vállalása. Ebben a döntésben reálisan nem várhatunk
kizárólag önzetlenséget. A következőkben tekintsük
át a gyermekek direkt kockázatát, a társadalmi haszonról pedig ne ejtsünk szót, csak szögezzük le, hogy
van. Nagy. Jöjjön a száraz rész.

Tények a gyermekek COVID-oltása kapcsán
Az amerikai 5−11 évesek Covid-19 érintettsége
Fertőzés
A világjárvány alatt az Egyesült Államokban az 5−11
évesek között több mint 1,9 millióan fertőződtek meg.
Ezidő alatt pedig a korosztály 42%-a szerzett a megfertőződés által antitesteket2.
Kórházi kimenetel
Közel 8300 Covid-19 miatti hospitalizáció volt az 5−11
évesek körében az Egyesült Államokban. Ebből kicsit
több mint 30%-uknak nem volt rizikófaktora (elhízás,
egyéb betegség, stb)2.

Sokszervi gyulladásos szindróma
Bár ritka állapotról beszélünk, az 5−11 évesek között a
leggyakoribb az előfordulása. Összesen 5217 esetet jelentettek az Egyesült Államokban, ennek 39%-a tartozott az 5−11 évesek közé 2021. október 4-ig. 60−70%uk került intenzív osztályra és az esetek 1-2%-a végződött halállal2.
Halálozás
94 halálesetet jelentettek ebben a korosztályban a
Covid-19-hez köthetően. Ez azt jelenti, hogy a koronavírus-betegség a 8. leggyakoribb halálokká vált az
5−11 évesek körében az Egyesült Államokban2.
Hosszú-covid/poszt-covid
Ritka, 7-8%-ra tehető azoknak a gyerekeknek a száma
a kérdéses korcsoportban, akik ilyentől szenvedtek,
ezek az esetek 6−9 hónap alatt oldódtak és főleg fáradékonyságban, fejfájásban merültek ki. Azonban ez
sem jelentéktelen, hiszen hatással van rájuk, az iskolai
teljesítményükre, sportra, kikapcsolódásra2.

Az oltás hatásosságára és biztonságosságára
vonatkozó klinikai adatok
A Pfizer oltás esetében elvégzett célirányosan gyermekkori klinikai vizsgálat 2268 résztvevőjéből 1518
került az oltott csoportba és minimum 2 hónap
utánkövetési idővel bírtak3-5.
Biztonságosság
A leggyakoribb, oltás után tapasztalt reakciók az enyhe
és a közepes kategóriából kerültek ki: kimerültség az
esetek 39%-ában, fejfájás az esetek 28%-ában, izomfájdalom pedig az esetek 12%-ában volt tapasztalható. Ezek 1-2 nap alatt oldódtak, és várt oltási reakciók
voltak. Érdekesség, hogy a láz és a hidegrázás ebben a
korosztályban ritkább volt, mint nagyobb gyermekeknél, és fontos még, hogy itt is, mint a felnőtteknél, ezek
jobban jellemzőek a második dózis után, ahogy azt a
logika diktálja is. Az 1. kép összefoglalva mutatja ezt, a
16−25 évesekhez képest láthatóak rajta a 12 év alattiak
körében tapasztalt, második dózis utáni események6.
Két másik hatás is köthető volt az oltáshoz. Az egyik a
nyirokcsomók duzzanata (13 eset az oltott csoportban,
egy eset a placebó csoportban), a másik a túlérzékeny-
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láz:
láz

szisztémás reakciók:
38,0 °C–38,4 °C
fáradtság

enyhe
mérsékelt
38,4 °C–38,9 °C

fejfájás

hidegrázás

súlyos
38,9 °C–40,0 °C
hányás

nagyon súlyos
> 40,0 °C

hasmenés

izomfájdalom ízületi fájdalom

Pfizer–BioNTechCovid-19-vakcina

placebo

1. ábra: A szisztémás reakciók maximális súlyossága az oltás második adagja után 7 napon belül az 5−11 éves és a 16−25 éves korosztályban6
(a fáradtság, a fejfájás, a hidegrázás, az izomfájdalom és az ízületi fájdalom súlyossági fokozatai: enyhe=nem zavaró; mérsékelt=némileg zavaró;
súlyos=akadályozza a napi tevékenységet; nagyon súlyos=sürgősségi osztályos vagy kórházi ellátás; a hányás súlyossági fokozatai: enyhe=1-2 ×
24 óra alatt; mérsékelt= >2 × 24 óra alatt; súlyos=intravénás folyadékpótlást igényel; nagyon súlyos=sürgősségi osztályos vagy kórházi ellátás;
a hasmenés súlyossági fokozatai: enyhe=2-3 × 24 óra alatt; mérsékelt=4-5 × 24 óra alatt; súlyos=6 vagy több alkalommal 24 óra alatt; nagyon
súlyos=sürgősségi osztályos vagy kórházi ellátás; a második oltással oltottak száma: 5−11 éves N=2242, 16−25 éves N=984)

ségi reakció (dermatitis, kiütések). Öt súlyos eseménnyel
is találkoztak a klinikai vizsgálat során ebben a korosztályban, de egyik sem állt kapcsolatban az oltással (két
csonttörés az oltott csoportban, egy a placebó csoportban, egy fertőzéses arthritis, egy gyerek pedig az oltott
csoportban lenyelt egy pénzérmét). A klinikai vizsgálat
alatt nem találkoztak myocarditises esettel, ami várható
volt − hamarosan azt is elmondom, hogy miért.
Hatékonyság
Az egyik vizsgálat során összehasonlították az 5−11
éves korosztály vakcinára adott antitestválaszát a
16−25 éves korosztályéval. Ez azt mutatta meg, hogy
összehasonlítható a két korcsoport immunválasza,
más szavakkal: az 5−11 éveseknél is működik az oltás (hiszen az idősebb korosztályról ezt már tudjuk).
A Pfizer adatot szolgáltatott továbbá a delta-variáns
kapcsán is, 34 résztvevő esetén volt itt adat, ezek alapján jól működött ez ellen is. A klinikai vizsgálat alatt
19 Covid-19 fertőzés fordult elő a vizsgálati alanyok
körében, 3 az oltottak között, 16 a placebó csoportban. Ennek alapján 90%-os hatékonyság számolható,
persze nem árt észben tartani, hogy a minta mérete
véletlenül sem sorolható az óriások kategóriájába3-5.
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A myocarditis előfordulására vonatkozó adatok
Ahogy említettem, a klinikai vizsgálat alatt nem észleltek myocarditist, de ez előre várható volt. A szívizomgyulladás egy nagyon is valós biztonsági aggodalom
az mRNS vakcinákat tekintve, amiről érdemes beszélni.
Legfőképpen a fiatalokat és a gyerekeket érinti, abból
is inkább a férfiakat/fiúkat, viszont olyan ritka, hogy az
említett klinikai vizsgálat 2300 résztvevőjénél esélytelen megbízhatóan kimutatni. Ezért is nem derült ez ki
az idősebb gyerekek klinikai vizsgálatai során sem, mert
lehetetlenül nagy mennyiségű alany kellene hozzá.
De kiderült két hónapon belül a való életbeli adatokból, ami az egyik ékes bizonyítéka a mellékhatásvisszajelentő rendszerek működésének és a szakemberek által végzett folyamatos és precíz monitorozásnak.
877 esetet jelentettek a 12−29 évesek körében közel
86 millió ilyen korú beoltott után (tehát nem az eddig
hivatkozott 5−11 éves korosztályban). Ezek közül 829
került kórházba és 77%-uk már teljesen meggyógyult.
Egyetlen, oltáshoz köthető eset sem végződött halállal.
A „klasszikus” myocarditis (szemben az oltás okozta myocarditisszel) viszonylag magas halálozással bír.
Ezt többek között fertőzések is okozhatják (beleértve a
Covid-19 betegséget is). A tanulság itt az, hogy az oltás
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ritka esetben enyhébb lefolyású (de azért súlyos mellékhatásnak számító) myocarditist okozhat, mint maga a
betegség, szintén ritka esetben. Valójában azért nehéz
a mérlegelés, mert az oltás egyszerre okozhat és előzhet meg myocarditist, ámbár különböző súlyosságút.
Az oltás okozta myocarditis hosszabb távú hatásai tekintetében elmondható, hogy az idősebb gyermekek szívizomgyulladásai esetén a gyógyulás utáni
arrythmiák kb. 35 nap alatt teljesen elmúltak, az adatok
azonban még koraiak, kevés van belőlük, és a megfigyelések még tartanak7-9. Ezen kívül, mivel az 5−11
évesek körében még nincs elegendő adat, az FDA jól
értelmezhető és informatív haszon/kockázat mérlegeket kalkulált a myocarditisről, ami bárki számára megérthető. Jól áttekinthetőek az ábrák, transzparens a
magyarázat10. Felállítottak hat, egymástól eltérő lehetséges (!) forgatókönyvet, melyek közül ötben az oltás
haszna túllépte a kockázatait. Az első szcenárió esetén a
szeptember 11-i Covid-19 esetszámokat vették alapul, a
másodikban a delta-variáns hullámának csúcsán előforduló esetszámokat (lehető legrosszabb forgatókönyv),
a negyedik szcenárió 90%-os hatékonyságú oltással
számolt, az ötödikben magasabb Covid-19 halálozással
számoltak, a hatodik esetén pedig kevesebbnek vették
a myocarditis előfordulási gyakoriságát, mint az idősebb gyerekeknél. Egyedül a harmadik forgatókönyv
esetén – amikor a legalacsonyabb Covid-19 esetgyakorisággal számoltak (értsd: amikor éppen nincs hullám)
– nem lépte túl az oltás haszna a kockázatait.
Ebből gyönyörűen látszik, hogy egy oltás kockázat-haszon mérlege nem egyetlen, és pláne nem kőbe
vésett döntés: függhet az alany jellemzőitől (életkorától, nemétől, stb.), de még a külső körülményektől
is, például attól, hogy éppen mennyire tombol a járvány. Szépen mutatja azt is, hogy mennyi mindent figyelembe vesznek, amikor engedélyezik az oltásokat
egy-egy új társadalmi csoport számára. Ennek persze ugyanúgy vannak korlátai, mint bármilyen másik
elemzésnek, például az, hogy nem kalkulálnak az esetlegesen meglévő fertőzéssel szerzett immunitással10.
Oltás okozta myocarditishez köthető halálozás
86 millió beadott dózis mellett 9 myocarditis gyanús
halálesetet jelentettek (a 30 év alattiak körében), közülük eddig 6 eset lett teljes mértékben kivizsgálva.
Ebből a 6 esetből hárommal kapcsolatban igazolták,

hogy a halál oka valóban myocarditis volt, de mindhárom a fentebb említett klasszikus kategóriába volt sorolható, más szavakkal: az Egyesült Államokban eddig
egyetlen halálesetről sem tudnak, amit oltás következtében kialakuló szívizomgyulladás okozott volna7-9.
Izraelben − egy december 2-án megjelent tanulmány szerint − az oltáshoz köthető myocarditis esetek főleg az enyhe és a közepesen súlyos kategóriába
tartoztak. A 16−29 éves férfiaknál fordultak elő gyakrabban (figyelem: a 12 alattiaktól nincs adat), náluk a
gyakoriság 2,13/100 ezer11, szemben az amerikai adatokkal, ahol a gyakoriság kisebb12. Az eltérés oka az is
lehet, hogy másképp gyűjtötték az adatokat.
Néhány további hasznos információ
A CDC a korábban fertőzésen átesett gyermekek számára is javasolja az oltást. Ennek oka, hogy a fertőzés
egyénenként nagyon eltérő mértékű és idejű védettséget ad. Azaz van, akinél kialakul védettség, és van,
akinél nem. Néhány tanulmány azt mutatja, hogy súlyosabb lefolyású betegség után nagyobb, néhány azt,
hogy nem függ össze a lefolyás súlyosságával. Van,
akinél 8 hónapig (vagy tovább) is kimutatható mennyiségű, alig csökkenő antitest titer érték áll fenn fertőzés
után, és van, akinél néhány hét után már csökken13-15. A
dózis kisebb a 12 éves kor alattiaknál, de fontos, hogy
nem a gyermek testmagasságától vagy testsúlyától
függ, hanem az immunrendszer érettségétől. Tehát a
felnőtt méretű 10 évesnek is az alacsonyabb, korának
megfelelő dózist kell adni, és közelgő korcsoportváltós születésnap esetén (pl. ha a gyerek februárban tölti be a 12-t) sem ajánlja a CDC a pár hónap várakozást
a nagyobb dózisért13-15.
Kiemelt aggodalmak
Fertilitás
Talán ezt hallom a leggyakrabban. Honnan származik?
Ez egy régi, nagy klasszikus aggodalom, ami időről
időre megjelenik más oltásokkal kapcsolatban is (pl.
HPV) alaptalanul. Korábban volt egy téves információ
a placenta egyik fehérjéjéről, amiről akkoriban írtam16.
A tény pedig az, hogy nincs olyan ismert hatása a
Covid-19 vakcináknak, hogy akár férfiaknál, akár nőknél meddőséget okoznának. Kijelenthető ez a világszerte 4 011 923 496 kétszer oltott ember után (2022.
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január 21-i adat)17, és annak ismeretében, hogy
több százezren lettek már az oltás után várandósak (nem az oltástól, hanem az oltás után ;-).
Menstruációs zavarok
Valós probléma az, hogy több nő tapasztal eltérést a menstruációs ciklusában az oltás után.
Az oltás menstruációs ciklusra való hatásával
kapcsolatban több munkacsoport vizsgálódik,
és abban mindenki egyetért, hogy ez olyan valami, ami vizsgálatra érdemes, de ezidáig még
nem találták meg a kapcsolatot.
Van már néhány közlemény is ezzel a problémával kapcsolatban. Az egyik kutatás a betegséggel összefüggésben vizsgálta a menstruációs ciklus eltéréseit, eszerint Covid-19-et követően a nők egyötöd része tapasztal változást
a ciklusában, azonban az átlagos hormonszintben nem találtak eltérést18. A másik elemzés –
talán a legalaposabb a témában – az Egyesült
Királyságban készült, és már a ciklus oltást követő változásait vizsgálta. Szintén 20%-os gyakoriságot talált, valamint több dolog mellett
azt, hogy a fogamzásgátlót szedőket kevésbé,
a korábban a betegségen átesetteket és a dohányosokat pedig jobban érinti a probléma19.
Hosszú távú mellékhatások
Akármennyire is szeretnénk, nem lehet kijelenteni, hogy nincsenek ilyenek. Aki a jövőre vonatkozóan bármit 100%-os bizonyossággal kijelent, az nem mond igazat. Azt lehet mondani,
hogy biológiai alapon nagyon valószínűtlenek
az oltás hosszú távú mellékhatásai. Egyébként
pedig az sem érthető, hogy magát − az oltás
nélkül nagyobb valószínűséggel elkapható −
koronavírus-betegséget miért nem gyanúsítja
senki hosszú távú mellékhatásokkal, hiszen azt
sem tudjuk több éves tapasztalatokkal kizárni,
hogy a betegségnek nincsenek ilyen hatásai.
(Most a poszt-covid időintervallumoknál sokkal hosszabb időtávokra gondolok, hiszen sokszor 2−5−10 éveket említenek).
Az oltásban lévő összetevők az oltást követően hamar lebomlanak, nem maradnak évekig a testben. Voltak már korábban is mRNS

38

| AMEGA

2022. FEBRUÁR

oltások klinikai vizsgálat alatt más betegségek
megelőzésének érdekében, és nem tudunk
hosszú távú mellékhatásokról, holott ezek a
vizsgálatok már több éve lezajlottak.
Gyors volt a fejlesztés
Az mRNS technológiát valójában már az 196070-es évek óta fejlesztik. Érdemes elolvasni Elie
Dolgin nagyon izgalmas történeti áttekintését
a Nature weboldalán20.
—  —
Mint ahogy azt lelőttem előre, engem a felsorolt adatok meggyőztek, és semmi olyat nem
tennék a gyerekeimmel, aminek nem mentem utána a lehető legalaposabban, a legjobb
tudásom szerint. A korosztályuk esetében a
Covid-19 betegség súlyos kimenetele ritka, a
maradandó állapotok ritkák, de mégis minden
jel szerint gyakoribbak, mint az oltás esetében,
járványos időszakban.
Mindenkinek magának kell meghoznia a
döntést, ami maximálisan tiszteletben tartandó, hiszen minden szülő a legjobbat akarja a
gyerekének. Remélem, hogy így vagy úgy, de
mindenkinek segített ez az összefoglaló. 
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Symbicort túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 120 adag, Bruttó fogy. ár: 4.717 Ft; Támogatás összege Eü. 90%:
4.245 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 472 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a.
Bővebb információért 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.
OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; adatbázisok,
nyilvántartások; Gyógyszeradatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád keresés esetén:
szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”
ikonra történő kattintás.
Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020. Elérhető: http://
www.ginasthma.org/„
*SYMBICORT® Turbuhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm inhalációs por alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu
#

120 adag
120 adag

Ú
AS Z T M A J

INDIKÁC

IÓ

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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Ajánlott irodalom
A transzparenciáról
Ferenci Tamás: Gondolatok a járványügyi adatok közléséről.
https://github.com/tamas-ferenci/GondolatokAJarvanyugyiA
datokKozleserol
A hitelességről
Meleg Sándor: Hitelesség. https://alimento.hu/hitelesseg/
A gyermekek oltásáról magyar nyelven
Bolcsó Dániel: Itt vannak a válaszok a leggyakoribb szülői aggályokra a gyerekek Covid-19 elleni oltásáról.
https://telex.hu/koronavirus/2021/11/03/covid-vakcina-oltas5-11-eves-gyerekek-beoltasa-pfizer-biontech-szuloi-aggalyokkerdesek-valaszok-legfontosabb-tudnivalok
A gyermekek oltásáról angol nyelven
Katelyn Jetelina: Vaccines for 5-11 year olds: FDA meeting cliff
notes. https://yourlocalepidemiologist.substack.com/p/vaccines-for-5-11-year-olds-fda-meeting

SZJA 1%

Továbbképző programjaink szervezéséhez különösen értékes támogatást kaptunk
azoktól, akik tavalyi személyi jövedelemadójuk egy százalékával segítették
a Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületét.
Kérésünk ebben az évben is ugyanez:
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk egy százalékát a mi javunkra  !
Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete
Adószám: 18795251-1-15
Ha Ön nem még rendelkezett az szja 1+1%-áról, azt az adóbevallásától függetlenül 2022. május 20-ig megteheti.
Rendelkező nyilatkozatát a legegyszerűbben az e-SZJA online felületén töltheti ki:
https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login (vagy a bal felső sarokban lévő QR-kódot beolvasva)
Köszönjük a támogatásukat  !

40

| AMEGA

2022. FEBRUÁR

ÍGY ÍRUNK MI

A NYELVI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT

POSTALÁDÁJÁBÓL
(11. rész)

Dr. Ludányi Zsófia
Nyelvtudományi Kutatóközpont
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

A

Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi
közönségszolgálata e-mailben és telefonon áll az érdeklődő nagyközönség
rendelkezésére nyelvhasználati, helyesírási kérdésekben. Rovatunkban a nyelvi tanácsadó
szolgálathoz érkezett kérdésekből és az azokra
adott válaszokból adunk közre néhányat.
Kérdés: Levélírónk a gyomor-bél hurut szabályoknak megfelelő írásmódját szerette volna
tudni. Levelében kifejtette, hogy a gyakorlatban legtöbbször a gyomor-bélhurut írásmóddal találkozott, de a helyesírási szótárakban
szereplő hasonló felépítésű példák (gyomorbél traktus, gyomor-bél rendszer) miatt abban
kérte a nyelvi tanácsadó szolgálat megerősítését, hogy ezeknek analógiájára nem inkább a
gyomor-bél hurut írásmód-e a megfelelő.
Válasz: A levélírónak teljes mértékben igazat adhatunk. Fellapozva a hatályos akadémiai helyesírási szabályzat (AkH.) szótári részét, megtaláljuk benne a gyomor-bél traktus
többszörös összetételt, mellette pedig utalást
a szabályzat 141. c) pontjára. Ez a korábbi szabályzat által „harmadik mozgószabálynak”

nevezett szabály, amely az olyan többszörös
szókapcsolatok írásmódjára vonatkozik, amelyekben két tag egyetlen egységként kapcsolódik egy harmadik elemhez, mint ahogy jelen
esetben is a gyomor és a bél egyetlen egységként kapcsolódik a hurut szóhoz. A „harmadik
mozgószabály” szerint az egységet alkotó
szókapcsolat tagjait kötőjellel kötjük össze,
a harmadik elemtől pedig különírjuk: gyomor-bél hurut. Ezt az írásmódot erősíti meg
az Orvosi helyesírási szótár is (Fábián–Magasi
[főszerk.] 1992).
Kérdés: A közönségszolgálathoz forduló levélíró korrektúrázás közben vitába keveredett
a szöveg szerzőivel a dohányzás + leszokás kifejezés írásmódját illetően. Levélírónk egybeírásra javította a szövegben eredetileg különírva szereplő összetételt, de a szerzők ragaszkodnak a különírt dohányzás leszokás írásmódhoz, mondván, hogy az Országos Dohányzás
Leszokás Támogatási Módszertani Központ intézmény nevében is különírva szerepel. A kérdező a vita eldöntésére kérte a Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi tanácsadó szolgálatának állásfoglalását.
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Válasz: Ebben a kérdésben is a levélírónak
adtunk igazat, mivel a dohányzás és a leszokás
szavak között összetételi viszony van, amelyet
a szabályoknak megfelelően egybeírással kell
jelölni. Emellett alkalmazhatunk a szövegben
körülírást is: a dohányzásról (való) leszokás,
leszokás a dohányzásról. Az intézmény nevében szereplő különírt forma (dohányzás leszokás, Országos Dohányzás Leszokás Támogatási
Módszertani Központ) nem az akadémiai helyesírási normát követi, de kétségkívül jelen van
az írásgyakorlatban; más intézménynevekben
is tipikusnak mondható az összetételek egyébként szabályos egybeírásának mellőzése. Néhány példa (előbb az adatolt, majd a szabályok
szerinti írásmódot feltüntetve): Magyar Úszó
Szövetség vs. Magyar Úszószövetség, Országos
Atomenergia Hivatal vs. Országos Atomenergia-hivatal). A dohányzásról való leszoktatással
foglalkozó intézmény nevének szabályok szerinti írásmódja az Országos Dohányzásleszokástámogatási Módszertani Központ lenne, benne egy igen hosszú többszörös összetétellel,
a különírás mellett szól azonban a könnyebb

olvashatóság, könnyebb befogadhatóság, feltehetőleg ezt a szempontot érvényesítik gyakorlatukban a terület szakemberei is. Habár
tehát ebből a szempontból érthető a különírt
forma alkalmazása az intézmény nevében, ez
még nem indokolja azt, hogy a szövegben is
szembemenjünk a helyesírási szabályokkal,
így a levélíró által javasolt dohányzásleszokás
írásmódot erősítjük meg mi is. 
—  —
A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi tanácsadó szolgálata továbbra is várja – orvosi nyelvi
és helyesírási témában is – a megkereséseket a
tanacs@nytud.hu e-mail-címen, valamint kedden és csütörtökön 10-től 14 óráig a 06-30/1361464 és 06-30/136-1461 telefonszámokon.
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.
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(Fotó: Rohan Reddy, Unsplash)

EVEREST
Havas Juli

– Mire gondolnak ilyenkor?
Mármint milyenkor? Megfulladáskor? Halálra
idegesíti ez a rezidens doktornő a kérdéseivel.
Mégis honnan tudná, ki mikor mire gondol?
Nem válaszol. Nincs kedve társalogni. Pedig
szívesen megborzongatná azzal, hogy tudja-e, járvány idején milyen a hullazsák? Dupla.
Eddig is zsákban éltek, mondaná, azzal próbálták kizárni magukat a világból. Na, most
pont kettő mögött élnek. A másodikkal ezt az
új világot választják le magukról.
– Miben segíthetek? – nem hagyja magát lerázni. Alacsony, vékony lány, a bokáján és a csuklóján harmonikaszerűen gyűrődik az overál. A
műanyag arcvédő és a védőszemüveg mögött
még saját szemüveget is visel, ezek és a vastag

maszk, csaknem mindent eltakarnak az arcából.
Nagy kék szemeit látja és igyekvő tekintetét.
– Csak jelentse a szaturációt, rendben?
– Nem túl jó, nyolcvannyolc százalék.
A CT se szép, kiterjedt kovid-tüdőgyulladása
van. A labor is borzalmas.
– Csak a szaturációt kérem, rendben?
Nincs fecsegés!
– Igenis, főorvos úr, nincs fecsegés.
Nyolcvanhat százalék.
„Nyolcvanhat százalék: nem olyan rossz,
mondja magának. Ebben a magasságban előfordul. Kicsit azért össze van zavarodva.
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Fáj a feje, és szédül. Nyilván a szintkülönbség
az oka. Úgy számolja, hogy olyan 3500 méteren lehetnek.”
– Kilencven százalék. Hat liter oxigénnel.
– Jól reagál az öreg – nyugtázza az orvos.
Látja a lány szemén, hogy megbotránkozik az
öreg szón. Ez az új generáció, fene se tudja, xy
vagy z, ezek marha öntudatosak. Nem mondják azt a betegnek, hogy bácsi vagy néni, hanem udvariasan a nevükön szólítják őket. Ezeket megtanították viselkedni. Ha nem lenne
régen elege ebből az egészből, talán tanítaná
is őket. Ügyesebbek és okosabbak, mint ők
voltak. Ezért inkább nem botránkoztatja meg
azzal, hogy ennél a megszólításnál van ros�szabb is. Egyes ágy, kettes ágy és így tovább.
Deperszonalizáció. Mert naponta három Kovács úr, ha meghal, sokkal rosszabb, mintha a
kettesnek, vagy a hetesnek kell megírni a papírjait. Nem tud még ez a kis doktornő semmit! Amikor majd ráeszmél a valóságra, akkor
gyorsan magára húzza az első zsák cipzárját.
És amikor kiég, akkor a másodikét is. Azokban
biztonságban lesz. Valamennyire.
– Megint leesett. Hetvennyolc százalék.
– Tekerje maximumra az oxigént!
„Hihetetlen, hogy itt van az alaptáborban, ötezer méteren. Egész életében erre készült. Már
negyvenkilencben megvette az első bakancsát,
nagykorúvá válása örömére, és mindent megtanult a Hegyről, amit tudni érdemes. Persze
mindig közbejött valami. Sokáig nem lehetett
utazni. Aztán amikor összeházasodtak Irmával,
másra kellett a pénz. Majd jöttek a gyerekek.
Az unokák is. Végül elfutottak az évek. És most
mégis itt van. Sajnos megérzi azt, hogy ideje
majdnem lejárt. Alig meri beismerni, de nagyon
fullad. Kapkodva, apró falatonként lélegzik. Ebben a magasságban olyan ritka a levegő, hogy
az oxigénnyomás csak fele a tengerszinten mért-
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nek. Tudja, hogy azért dübörög a szíve, mint
egy megvadult jak-csorda, mert a szervezete
így ellensúlyozza az oxigénhiányt, mégis ijesztő
megélni. Felemelni se tudja a fejét, csak fekszik
a hátán. A szemét sincs ereje kinyitni, hogy körülnézhessen. Hogy végre láthatná örök vágyakozása tárgyát. Mit mond majd Irmának? Pedig
annyira büszke lett volna rá!”
Bezzeg, őt senki nem kérdezi meg, hogy mire
szokott gondolni. Bár ő maga sem tudja.
Leginkább talán a kefélésre. Mint az a pasas
a kalapboltos viccben, amikor az eladólány
megkérdezi tőle, hogy mégis mire gondol az
úr, azt válaszolja, hogy konkrétan a kefélésre gondol, de most kalapot szeretne venni.
Ő konkrétan betegeket próbál visszaadni
az életnek, de szusszanásnyi szünetekben,
amikor végre leülhetnek, néha elkalandozik.
Olyankor a feleségére gondol, és arra, hogy az
már nem fekszik le vele. Kicsit menopauzás,
kicsit meghízott, kicsit lelassult. Ő is meghízott, és főleg ellustult. A vágy tompa kínja
mégis kísérti. De kinek kell egy lestrapált, hatvanas férfi? Egész életét átgürizte, hajszolta
magát, ügyelt és éjszakázott, és mindig fáradt
volt. Ideje sosem maradt, hogy elköltse, amit
megkeresett. Nehezen, fújtatva lélegzik. Tarkójáról a hátára, hónaljából a derekára csorog
az izzadság, a nyakán érzi a szintetikus anyag
nyirkos tapadását, hasán megfeszül és minden mozdulatára megzizzen a bűzös szerelés.
A homlokáról elinduló csípős patakok párája
elhomályosítja a szemüvegét. Már alig lát.
Utálja ezt az egészet! Amíg az évfolyamtársai
elegáns magánklinikákon parádéznak, addig
ő festőoverálban és fűnyírómaszkban fulladozik. Ja, hogy erre esküdött fel? Mégis hol írta
meg Hippokratész, hogy neki jelmezben kell
gyógyítani? Sehol. Annyira szánalmasnak érzi
magát! Csak remélni tudja, hogy utolsó óráján
nem kell végignéznie élete szégyenletes mozifilmjét. Amint lehet, azonnal kilép, itthagyja
a kórházat! A merész gondolatra a szíve kihagy egy ütemet, majd nagyot dobban, még
a lélegzete is elakad tőle.
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– Hatvanhat százalék.
„Túl gyorsan mászott fel. Nyolcezer méter, ez
már a halálzóna. Itt az oxigénnyomás a harmadára esett. A mellét mázsás súly nyomja. Egyáltalán nem kap levegőt. Forog a világ, zúg
a füle. Nem lát semmit. Tudatából a valóság
kezd kicsúszni. Próbál éber maradni. Szeretne
lenézni a felhőkre. Nem kellett volna évtizedekig
halogatni. Többet kellett volna edzeni. Nem szabad bealudni…”
– Mindjárt elveszti a tudatát! Intubáljuk?
Na, biztos is, egy kilencvenévest! Odaböffenti
neki, hogy inkább maszkos légzéstámogatással próbálkoznak. Uram, rázza meg finoman
az öreg vállát. Az xyz leányka kedvéért udvariasan, de hangosan szólongatja. Ebben a
korban nem hallanak jól. Uram, felteszünk az
arcára egy szorosan záródó nagyobb maszkot,
kiabálja. Hogy azon keresztül támogassuk a
légzését. A hangja tompán szűrődik át a saját
szerelésén, ezért lehajol egészen az öreg füléhez. Kezdetben kellemetlen lesz, duruzsolja
megnyugtató hangon, mert nyomással fog
bemenni a levegő az orrába, szájába és a torkába. Ezt másoknak is szépen mondja el, még
akkor is, amikor nincs udvarias kedvében.
Mert ehhez türelem kell. Mindkét részről. Mindenben segítünk, mindent mondunk, amit
csinálunk, folytatja. Csak figyeljen rám. Emeljük a nyomást. Segítünk lélegezni.
„Sose tervezte oxigén nélkül mászni meg a
csúcsot. Mert tudja, hogy palackkal is kivételes
teljesítmény. Érzi a maszk megnyugtató érintését az arcán, és igyekszik lelassítani a légvételei
ütemét. Elméletben jól megtanulta, mi a teendő.

Mélyen beszív, hosszan kifúj. Enyhül a mellkasán
a nyomás. Hangok szűrődnek be. Lassan, nyugodtan, teleszív-kifúj, hallja. Nyugszik a kalapálás is. Ügyes, mondják. Segítenek a sporttársak.
Igen, a Hegyen ez így szokás! Beszív-kifúj.”
– Hetvennyolc. Nyolcvanhat. Kilencven!
Szívós az öreg. Irigyli érte. Szikár, magas, nincs
rajta fölösleg egy deka sem. Bőre, mint az elefánté, ráncos, de az izmok alatta feszesek.
Ő sose lesz ilyen. Persze még lehetne.
Futhatna. Vihetné a feleségét is. Jó asszony,
még mindig szereti. Utazhatnának helyekre,
ahová évek óta elvágyódnak.
„Csodálatos. Végre fent van a mindenség tetején.
Lehunyt szemhéját égeti a nap, arcát meglegyinti egy átsuhanó szellő. A hegyeket nézi.
A valószerűtlenül kék horizontról élesen elváló
csúcsok csipkéjére ráboruló égi kupolát. A lassan
távolodó sziklafalak fölött lebeg. A szárazföldet
és az óceánokat nézi, és a csillagok között látja
ragyogni ezt a Földnek nevezett világot. Az otthonát, ahová hazajöhet. Aztán, mint fuldokló,
amikor felbukkan a víz felszínére, úgy nyitja ki
a szemét és kapja el az orvos tekintetét.”
– Megcsináltad, öreg –, fut ki a száján.
Hosszan nézik egymást.
– Jöjjön csak ide – szólítja meg a doktornőt
némi tétovázás után. – Most megtanítom magának a lélegeztetőgép működését.

(Másodközlés a szerző engedélyével.
A novella eredeti megjelenési helye
a Litera-Túra Kiadó Fölfelé antológiája.)
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Az alábbiakban a 2022 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első kérdéssorát találja.
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2022.I./00036 számon
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2022. március 15-ig küldje el
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 9000 Ft.
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 1040077950526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 42. oldalon talál.
KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

A CANNABIS LÉGÚTI HATÁSAI (12. oldal)

EXTRAFINOM FIX HÁRMAS KOMBINÁCIÓ … (23. oldal)

1. Milyen hatással van a cannabis szívása a légutakra?
		a. kifejezett áramláskorlátozottságot okoz
		b. hyperinflatióhoz vezet
		
c. fokozza a kislégúti ellenállást
		 d. csökkenti a nagylégúti ellenállást

10. Milyen hatás(oka)t írtak le az extrafinom fix hármas kombinációval
történt kezelés kapcsán a TRICOP vizsgálatban?
		
a. a teljes vizsgálati populációban csökkentek a tüneti pontszámok
		 b. a teljes vizsgálati populációban nőttek a tüneti pontszámok
		c. a legsúlyosabb betegek tüdőfunkciós paraméterei javultak
		d. a legsúlyosabb betegek tüdőfunkciós paraméterei nem változtak

2. Milyen gomba-expozíció fordulhat elő cannabis szívása közben?
		 a. Malassezia furfur
		 b. Aspergillus fumigatus
		c. Alternaria alternata
		d. Cladosporium sphaerospermum

11. Az alábbiak közül melyik hatóanyag nem található meg
a TRICOP vizsgálatban szereplő extrafinom fix hármas kombinációban?
		 a. glikopirrónium-bromid
		 b. formoterol-fumarát
		 c. flutikazon-furoát
		d. beklometazon-dipropionát

3. A légzésfunkciót károsító hatás szempontjából hány hagyományos
cigarettával egyenértékű egyetlen cannabis joint elszívása?
		 a. 10–15 szál
		b. 2,5–5 szál
		 c. 1 szál
		d. 0,5 szál

ÍGY ÍRUNK MI (41. oldal)
12. Mi lenne a dohányzásról való leszoktatással foglalkozó intézmény
nevének szabályok szerinti írásmódja?
		
a. Országos Dohányzás Leszokástámogatási Módszertani Központ
		b. Országos Dohányzásleszokás-támogatási Módszertani Központ
		c. Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ

AMIT A GYERMEKEK COVID-OLTÁSÁRÓL … (34. oldal)
4. Hányadik leggyakoribb halálok a koronavírus-betegség
az 5–11 évesek körében az Egyesült Államokban?
		 a. a 3. leggyakoribb halálok
		 b. a 8. leggyakoribb halálok
		c. a 12. leggyakoribb halálok

13. Melyik írásmód helyes?
		
a. gyomor-bélhurut
		b. gyomor-bél hurut
		
c. gyomorbél-hurut
		
d. gyomorbélhurut

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2022/1.

6. Melyik állítás igaz a Covid-oltás okozta myocarditisre?
		
a. az mRNS-vakcinák nem válthatják ki
		 b. inkább a fiúkat érinti
		c. inkább a lányokat érinti
		d. enyhébb lefolyású myocarditis ritkán előfordul

A
B
C

LIPIDEK ÉS ALLERGIÁK (29. oldal)
7. Melyik domén fordul elő az oleosinokban?
		
a. amfipatikus C-terminális
		 b. hidrofób N-terminális
		c. amfipatikus N-terminális
8. Melyik allergén áll a földimogyoró–nyírfapollen
keresztreakció hátterében?
		
a. Ara h 1
		 b. Ara h 8
		c. Ara h 14
9. Melyik állítás igaz a Der p 7 allergénre?
		
a. lipofób allergén hibrofil szerkezeti üreggel
		 b. lipofil allergén hibrofób szerkezeti üreggel
		 c. nem tud toll-like receptorhoz kapcsolódni
		
d. képes megkötni a polymyxin B-t
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Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................
Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................@..........................................................................................
Szakterület(ek): .........................................................................................................................................
Aláírás: .................................................................................................................................... Pecsét:

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



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

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



5. Hogyan hat a Covid-oltás a menstruációs ciklusra?
		a. a nők 20%-ánál okoz változást
		 b. a fogamzásgátlót szedők ciklusára jobban hat
		c. a dohányzó nők ciklusára kevésbé hat
		d. a betegségen átesettek ciklusára nem hat

Ultibro® Breezhaler® 85 mikrogramm/43 mikrogramm
inhalációs por kemény kapszulában

A dokumentum lezárásának időpontja: 2021. 11. 08. • SULT875/11.21

ÁLLAPOTROMLÁS MEGELŐZÉS
1,2
EGYSZERŰEN

1X 1
1 ,2

Referencia:
1. Ultibro Breezhaler alkalmazási előírás 2021.08.06. www.ogyei.gov.hu
2. Wedzicha JA et al.; FLAME Investigators. Indacaterol-Glycopyrronium versus Salmeterol-Fluticasone for COPD. N Engl J Med. 2016 Jun 9;374(23):2222-34. doi: 10.1056/NEJMoa1516385. Epub 2016 May 15. PMID: 27181606.
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/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. ‧ OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád
keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”, ; kion vagy Kíésőiratok hipherlinkre történő kattintás. ‧ Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon
található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdo; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
Készítmény megnevezése

Kiszerelés

Közgyógyellátásra
írható

Bruttó fogyasztói ár (Ft)

Emelt támogatási
kategória (%)

Emelt támogatási
összeg (Ft)

Térítési díj emelt
támogatás
esetén (Ft)

ULTIBRO BREEZHALER
85 MIKROGRAMM/43 MIKROGRAMM
INHALÁCIÓS POR KEMÉNY
KAPSZULÁBAN

30x1 buborékcsomagolásban
+ 1 inhalátor



12 937

90 (3/b)

11 643

1 294

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

Novartis Hungária Kft. • 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel: 06-1-457-6500, Fax: 06-1-457-6600

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

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

2 belégzés este

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

87 mikrogramm/5 mikrogramm/ 9 mikrogramm
túlnyomásos inhalációs oldat

Indikáció

Kiszerelés

Közfinanszírozás
alapján
elfogadott ár

Támogatás

Térítési díj

Napi
terápiás
költség

EÜ 90

Közgyógy
keretre
adható-e?

COPD

180 adag

26 285 Ft

23 657 Ft

2 628 Ft

584,11 Ft

3/b

Igen

Asztma

180 adag

26 285 Ft

6 571 Ft

19 714 Ft

584,11 Ft

Asztmában emelt
támogatással
nem írható

Igen

Háziorvosok: A háziorvosok szakorvosi javaslat nélkül normatív támogatással írhatják a Trimbow-t.
A normatív támogatás mértéke: 6 571 Ft. Ez esetben a beteg térítési díja: 19 714 Ft.
A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.
CHIESI HUNGARY KFT. • 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet
Tel.: +36 1 429 1060 • Fax: +36 1 429 1064 • www.chiesi.hu
Lezárás dátuma: 2021.07.15., Belső azonosító kód: T.H.2021.07.15.

