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vtizedes hagyomány szerint 
ilyentájt a parlagfűről kellene 
írni, de az elmúlt két évben már 

nemigen foglalkozunk ezzel, mert akad-
nak komolyabb problémák. 
A covid megteremtette a home office-t, 
a telemedicinát és a hibrid konferenciát, 
miközben kiradírozta a parlagfüvet a 
hírekből, pedig annak pollenje nyilván 
nem tűnt el a koronavírus hatására. 
A szomszédban zajló háború hasonló-
képpen eltüntette a covidot, különösen 
a közvetlenül érintett országokból, pe-
dig a vírus nyilván nem tűnt el a puska-
por hatására. A legfrissebb hírek szerint 
néhány országban emelkedik a covidos 
betegszám, tör előre a majomhimlő, 
és mindennek a tetejébe a fiatalok 
körében járványként terjed a manórúd. 
Mozgalmas nyarunk lesz… 

Dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő

É
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A gyógyítás szeretete
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. kis Sándor
a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Tüdőgondozó Intézetének

vezető főorvosa

Hosszú idő után végre nem az internet segítségével kell 
interjút készítenem, hanem egymással szemtől-szemben 
tudunk beszélgetni Kis Sándor főorvos úrral. Őt szeretném 
bemutatni az olvasóknak. 

Hogyan vészelted át a covid időszakot? 
Szinte végig dolgoztam, mindössze egy hónapot voltam 
otthon azért, mert három oltás ellenére magam is átestem 
a fertőzésen. A pandémia ideje alatt bárki jöhetett a ren-

delőnkbe, és sok betegről nálunk derült ki, hogy 
pozitív a PCR tesztje. Az ember azért orvos, hogy 
ilyen időszakban ott legyen a gáton. 

Nagyon sok orvosi rendelő bezáródott a be-
tegek előtt és megnehezült a hagyományos 
orvos-beteg kapcsolat. 
Az első hónapokban nálunk is nagy volt az ijedt-
ség, de később, miután a dolgozók megkapták a 
védőoltásokat, és jobban megismertük a beteg-
séget, beállt egy normális munkamenet.

Hol van a munkahelyed? 
Jelenleg a VI. kerületi tüdőgondozóban dolgozom.

Javaslok egy formabontó megoldást a beszél-
getésünkre. Ne a múltból jussunk el a mába, 
hanem válasszuk az ellenkező utat. Mióta dol-
gozol a VI. kerületben? 
Összesen már több mint 5 éve. 11-en dolgozunk 
itt, a VI. kerület az ellátási területünk, de nyitottak 
vagyunk, és sokan jönnek az V. és a VII. kerületből 
is. Korábban ez a három kerület egy gondozóban 
volt összevonva és megszokták, hogy ide járnak.

A covid után én úgy tapasztalom, hogy sok 
beteg „eltűnt”, és újra kell építeni a korábbi 
gondozást.
Valóban így van. Sokan eltűntek, de sokan voltak 
olyanok is, akik elkezdték kőkeményen használni 
a gyógyszereiket – úgy, ahogyan azt az orvos 
javasolta. Az egyes járványhullámok után min-
dig jelentkeztek poszt-covidos betegek, akiknél 
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hosszú hónapokon át perzisztáltak a tünetek. 
Ehhez nem voltak hozzászokva a betegeink.

Az ellátási területeteken a családorvosai-
tok hogyan viszonyultak a járványhoz?
Változó módon reagáltak. Sok 65 év feletti 
kollégánk van, őket a járvány elején letiltot-
ták, aztán később óvatosan visszakerültek 
a rendelőikbe, hiszen nélkülük óriási 
nehézségekkel kellett volna szembenéznünk. 
Sokan megijedtek és nem engedtek be 
beteget a rendelőjükbe, de voltak olyanok is, 
akik ugyanúgy dolgoztak, mint a pandémia 
előtt. Hozzánk a legtöbb beteg magától jött. 
Nyilván hoztak beutalót, de az mindig kiderült, 
hogy ez csak egy ablakon kiadott papír volt. 
Mára már visszaállt a korábbi ellátási rend.

Említetted, hogy a VI. kerületi gondozóba 
a Korányiból jöttél. Milyenek voltak az ot-
tani évek és miért jöttél el onnan?
Mindent a Korányiban tanultam, amit a tüdő-
gyógyászatból tudok. Négy évig dolgoztam 
ott, de ez már a második alkalom volt, hogy 
az intézet lett a munkahelyem. Négy év után 
eljöttem, aminek az volt az oka, hogy az ügye-
letek, különösen a bronchoszkópos ügyeletek 
kezdték megviselni az egészségemet. Volt 
olyan éjszaka, hogy háromszor is be kellett 
mennem bronchológus ügyeletesként.

Nem akartál osztályvezető lenni a Korá-
nyiban? Nem vagy becsvágyó vagy féltél a 
felelősségtől?
Inkább attól féltem, hogy magamat ismerve 
felőrlődöm abban a munkában, amiben az 
általam elképzelt minőségben dolgoznék egy 
csapat élén.  Tudtam, hogy osztályvezetőként 
5-6 év kell, hogy beálljon egy normális új 
rend. Tisztában voltam azzal is, hogy a Ko-
rányiban csak az lehet osztályvezető, akinek 
meghatározott tudományos munkája is van.

Hol dolgoztál, mielőtt második alkalom-
mal a Korányiba mentél?
12 évig a gyógyszeriparban dolgoztam.

Ez a váltás komoly döntés eredménye 
lehetett, hiszen 12 év alatt ki lehet esni a 
gyógyítás gyakorlatából.
Így van. Ezért is mondom minden kollégának, 
aki a végzés után azon gondolkodik, hogy egy 
gyógyszercégnél vállal munkát, hogy először 
szakvizsgázzon, és csak utána tegye meg 
ezt a lépést. A szakvizsga előtti évek nagyon 
sokat számítanak majd, ha vissza akar térni a 
gyakorló orvosi pályára.

Elveszett időnek érzed a gyógyszercégnél 
töltött éveket?
Egyáltalán nem volt ez elvesztegetett idő, sőt, 
nagyon érdekes időszaka volt az életemnek. A 
legfontosabb az volt, hogy ezalatt megtanul-
tam kommunikálni egyenrangú partnerekkel, 
és ezt később nagyon jól tudtam alkalmazni 
az orvoslásban is. Mindannyian ismerjük a 
„problémás” betegeket, és a velük való foglal-
kozásban ez a kommunikációs gyakorlat sokat 
segített.

A céges tevékenységed magyarországi 
munkát jelentett?
Itthoni munkát jelentett, de rettentő sok kül-
földi utazással. Sok volt a külföldi tréning, és a 
kongresszusok száma sem volt csekély.

Merre jártál a világban?
Elsősorban Európát ismerhettem meg. 
A gyógyszercégek nagy központjai főleg 
Angliában és Svájcban vannak. Ott voltam 
az összes kongresszuson, ahol érdekelt volt a 
cég, és eljutottam Amerikába is.

Miért hagytad ott őket mégis?
A cégnél 12 év alatt végigjártam a ranglétra 
minden fokát. Klinikai kutatási munkatársként 
kezdtem, aztán voltam termékfelelős, marke-
ting menedzser és végül ügyvezető is. Ennél 
tovább már nem juthattam, és ekkor jött el 
az életemben a nosztalgia a gyógyító munka 
után. Az anyagiak sose motiváltak igazán, 
mindent elértem, amit az élettől szerettem 
volna. Mindenem megvolt, ami szükséges 
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ahhoz, hogy az életem jó legyen. A Korányiba 
való visszatérésemet egyedül a gyógyítás sze-
retete motiválta.

Most adódik a kérdés, hogy a szakvizsgád 
után miért hagytad abba a gyógyítást?
Engem nagyon zavart a paraszolvencia rend-
szere. Azt mondtam, úgy szeretnék dolgozni, 
hogy megkapom a fizetésemet és abból meg 
tudok élni. Az akkori döntésemet bizonyos 
fokig az is befolyásolta, hogy mennyit viszek 
haza, hiszen építkeztem, családot alapítot-
tam. A lehetőséget megragadva a fizetésem a 
2-3 szorosára nőtt.  Sokan azt csinálják, hogy 
ugyanazon a termékfelelősi szinten egymás 
után több cégnél dolgoznak. Én elhatároztam, 
hogy felfelé indulok és a csúcsig jutottam. 
Amikor otthagytam a gyógyszeripart, akkor 
volt egy rövid időszak, amikor nem volt mun-
kahelyem. Elfogadtam egy állást Esztergom-
ban a hospice osztályon. Itt történt meg a 
visszazsilipelésem a gyakorló orvoslás felé. A 
hospice után átmenetileg dolgoztam az esz-
tergomi és a dorogi tüdőgondozóban is, majd 
ezt követően Kovács Gábor hívására lettem 
újra a Korányi dolgozója.

Menjünk visszafelé a pályafutásodat tag-
lalva. Hol végeztél és miért a tüdőgyógyá-
szatot választottad?
1982-ben végeztem Budapesten. Az első mun-
kahelyem Mátraházán volt, ahová egy kar-
diológiai rehabilitációs állásra jelentkeztem. 
Aztán amikor friss diplomásként megjelentem 
Mátraházán, közölték, hogy kardiológusra már 
nincs szükségük, de van hely a tüdőgyógyá-
szaton. Ilyen „kényszer” kapcsán kerültem a 
tüdőgyógyászat közelébe. Megkedveltem, 
úgy éreztem, hogy ez egy olyan szakterület, 
amely jól áttekinthető, érdekes, és sok mindent 
nyújthat. Mátraházáról kerültem a Korányiba.

Az egyetemről milyen emlékeid maradtak?
Nagyon jó emlékeket őrzök azokról az évek-
ről. Jó csapat volt a csoportunk, 10 évenként 
még mindig összejövünk. Minket még ta-

nított Szentágothai János és Magyar Imre is. 
Szívesen emlékszem vissza Kiss Róbertre, akitől 
nagyon sokat tanultam a belgyógyászat gya-
korlatokon.

Miért választottad az orvosegyetemet és 
miért a fővárost?
Ezt a kérdést a középiskolában is feltették. Jó 
tanuló voltam, de a tanáraim nem gondolták, 
hogy az orvosira felvételt nyerhetek. Óvtak 
ettől a választástól, amit tulajdonképpen egy 
barátomnak köszönhetek. Én sokáig műszaki 
pályára készültem, de ő bizonygatta nekem, 
hogy a biológia milyen érdekes, és jó lenne, 
ha együtt jelentkeznénk az orvosira. Ő végül 
az agráregyetemet választotta, én maradtam 
az orvosinál. Mindkettőnket elsőre felvettek.

Hol tanítottak azok a tanárok, akik óvtak 
az orvosi pályától?
Cinkotán a Szerb Antal Gimnáziumban. Ak-
koriban Gödöllőn laktunk, és atyám szokását 
követve a gimnáziumi és az egyetemi éveim 
alatt HÉV-vel jártam be Budapestre.

Atyád orvos volt?
Nem, közgazdász. 35 éven keresztül utazott a 
HÉV-vel Gödöllő és Pest között.

Te vagy az első orvos a családodban?
Második generációs értelmiségi vagyok. 
A nagyszüleim az egyik oldalról földművesek, 
a másik oldalról iparosok voltak.

Sokan tudják, hogy a feleséged – Szondy 
Klára – is tüdőgyógyász. Ha nem titok, 
áruld el, hogyan ismerkedtetek meg.
A pályám elején, Mátraházán találkoztunk. 
37 éve vagyunk házasok, egy lányunk van, aki 
egyetemista és óvodapedagógusnak készül.

Ha hazamentek, otthon is téma a tüdő-
gyógyászat?
Próbáljuk ezt elkerülni, de óhatatlanul előjön. 
Az érdekes eseteket megbeszéljük, tanulunk 
egymástól.
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A szakmán kívül mi a legkedvesebb időtöltésed?
Sok mindennel foglalkozom. Nagyon sok dolgot meg 
tudok otthon javítani, amihez mások mesterembere-
ket hívnak: a kávéfőzőtől a mosógépen át a jakuzziig. 
Szeretek számítógépes zenével foglalkozni. Ez hirtelen 
fellángolásként indult, de most már önállóan szerkesz-
tek és írok dallamokat. Kikapcsol ez a tevékenység.

Ugyanakkor úgy tudom, hogy nem vagy megtalál-
ható egyetlen közösségi oldalon sem…
Soha sem szerettem rivaldafényben állni, magamat 
mutogatni. A közösségi oldalakon való jelenlét sem 
hatott úgy rám, hogy részt vegyek ebben. Egyre több-
ször látom az internet ilyen használatának az árnyol-
dalait, ezért megmaradtam az internet hagyományos 
használati formáinál.

Idén eléred a nyugdíjkorhatárt. Eddigi pályád ta-
pasztalataival mit tanácsolnál azoknak a fiatalok-
nak, akik idén vágnak neki az orvosegyetemnek?
Orvosnak csak az menjen, aki ezt hivatásnak tekinti, 
aki nem így érez, az csalódni fog. A pályánk nagyon 
sok nehézséggel, buktatókkal jár majd számukra.

Most, hogy megemelték az orvosok fizetését, sze-
rinted minden rendben van a magyar egészség-
ügyben?
Nagyon sok probléma vár még megoldásra. Egy lé-
nyegeset szeretnék kiemelni. Azzal szembesülhetünk, 
hogy az orvos akkor is megkapja az emelt fizetését, 
ha nem dolgozik meg érte.  Sok kolléga nyugodtan 
mondhatja, hogy ő naponta csak 8-10 beteget lát el. 
De kevés az orvos. Így növekedni fog a várólista és el-
látási zavarok léphetnek fel.  Olyan motivációs ténye-
zőket kellene beépíteni a rendszerbe, hogy aki több 
beteget lát el, az plusz juttatást kaphasson. Emellett 
a szakdolgozók fizetését is az orvosokéhoz kellene 
igazítani. 

A magyar egészségügyet számos strukturális 
probléma is terheli.
Sajnálatosan igaz. Az egyes régiók között hatalmasak 
a különbségek. Nagy fehér foltok vannak az ország-
ban. Ezeknek az eltüntetését úgy képzelném el, hogy 

minden megyében kellene egy-egy szuperkórházat 
létrehozni, ahol definitív ellátást lehetne nyújtani. 
Tisztázódhatnának a betegutak. Volt idő, amikor pél-
dául Bicske a Korányihoz tartozott tüdőgyógyászati 
szempontból, de belgyógyászatilag Székesfehér-
várhoz. A beteget a mentő bevitte Fehérvárra, ahol 
kiderült, hogy tüdőgyógyászati problémája van, ezért 
felhozták a Korányiba, holott néhány száz méterre a 
belgyógyászattól ott volt a tüdőosztály. Voltak és van-
nak ilyen visszás dolgok. A tiszta betegutakat nagyon 
meg kéne már szervezni. Fontos lenne a betegek 
számára is, hogy tudják, milyen ellátást, mikor és hol 
vehetnek igénybe.

Milyennek látod szűkebb szakmánk, a tüdőgyógyá-
szat jövőjét?
A tüdőgyógyászatot a tbc hozta létre, ftiziológiaként 
indult, és abból nőtt ki külön szakmává. Azt hiszem, 
hogy az önálló tüdőgyógyászatra van igény, de egy-
re kevesebben jelentkeznek erre a pályára, és lehet, 
hogy kihalásos alapon meg fog szűnni. Úgy érzem, 
hogy a belgyógyászat nem akarja átvenni.

Kérdés persze az is, hogy van-e még klasszikus 
belgyógyászat.
Az egyik lehetséges jövő, hogy a tüdőgyógyászat a 
belgyógyászat alprogramjaként fog működni, a másik 
meg az, hogy megmarad önálló szakmaként. Jó len-
ne, ha az utóbbi lenne a jövőnk. Egyszer egy német 
céghez mentem interjúra egy kutatás-fejlesztési állás 
kapcsán, és ott feltették nekem a kérdést, hogy mi-
lyen gyógyszert fejlesztenék. Azt válaszoltam, hogy 
antituberkulotikumot. Ugyanis a tbc még mindig a 
világ egyik vezető fertőző betegsége. Ha napjainkra 
gondolunk, Kárpátalján és Ukrajnában is sok még 
a Koch-pozitív tbc-s beteg, és elképzelhető, hogy 
lesznek még teendőink…

Ha eléred a nyugdíjkorhatárt, dolgozol-e majd 
tovább? Van-e nyugdíjas bakancslistád?
Van is, meg nincs is. Szeretnék az országban még több 
helyre eljutni. Nem kell feltétlenül külföldre utazni, ha 
az ember szép dolgokat akar látni. 

Dr. Osvai László
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orábbi retrospektív adatok szerint krónikus ob-
struktív tüdőbetegség (COPD) esetén a vénás 
thromboembolia (mélyvénás thrombosis és tü-

dőembolia) gyakoribb, mint a nem COPD-s populáci-
óban. 35 772 személy adatainak feldolgozása szerint a 
mélyvénás thrombosis rizikóhányadosa 1,35, a tüdő-
emboliáé 2,511. Ezt az átlagos populációban történt 
követéses vizsgálat is megerősítette2. 8 646 személy 
átlagosan 6,2 éves követése során a COPD III/IV stádi-
umában a vénás thromboembolia több mint kétszer 
gyakrabban fordult elő, mint a nem COPD-s egyének-
nél3. Külön kérdés az akut exacerbáció. Kiderült ugyan-
is, hogy a COPD akut exacerbációjának gondolt esetek 
14%-ában nem akut exacerbáció, hanem tüdőembolia 
állt a tünetek hátterében4. Felmerül tehát a kérdés, 
hogy mi okozza a gyakoribb thromboemboliát: a társ-
betegségek vagy maga a COPD. Utóbbi esetben mi a 
jelentősége pl. a dohányzásnak? Ismert, hogy COPD-
ben szisztémás gyulladás áll fenn kiterjedt immunreak-
ciókkal5. A Covid-19 kapcsán került a figyelem előteré-
be az immunthrombosis mint kórmechanizmus6. 

Vajon mekkora szerepe lehet az immunthrombo-
sisnak COPD esetén a nagyobb thromboembolia rizikó 
kialakulásában? Régóta ismert, hogy COPD-ben nem-
csak lokális, hanem szisztémás gyulladás is zajlik, és 
ezzel magyarázzák a szövődmények egy részét. A gyul-
ladásos biomarkerek, citokinek, adipokinek és a CRP 
szintje a vérben emelkedett, különösen exacerbáció 
esetén. Ennek oka elsődlegesen a lokálisan termelő-
dő mediátorok szisztémás terjedése (túlcsordulás, ún. 

„overspill”), de emellett más szövetekben is keletkez-
hetnek mediátorok a szöveti hipoxia, dohányzás vagy 
az exacerbáció idején termelődő bakteriális kompo-
nensek hatására7-9.

IMMUNrEAKcIóK cOPD ESETéN

A lÉGÚTI HáM SzEREPE

A COPD esetén zajló immunreakciók az egyik első sze-
replője a légúti hám, melynek sejtjei nemcsak barriert 
képeznek és működtetik a protektív mucociliaris rend-
szert, hanem egyúttal immunsejtek is. Rendelkeznek 
patogén asszociált mintákat (PAMP) felismerő recepto-
rokkal, ezek aktiválódásakor kemokineket és citokine-
ket termelnek, melyek aztán további immunsejteket 
aktiválnak5,10. Az alveoláris hámsejtek szöveti faktort11, 
thrombomodulint és protein-C receptort is expresz-
szálnak, ezáltal a protein-C útvonal aktiválóiként is 
szóba jönnek12.

A TERMÉSzETES IMMUNRENDSzER

Dendritikus sejtek
COPD-ben megnő a konvencionális dendritikus sejtek 
száma, azonban közöttük túl sok az éretlen sejt. Ezek 
még nem képesek arra, hogy az idegen antigéneket 
feldolgozzák és kisebb darabjaikat a felületükön a fő 
hisztokompatibilitási komplexszel (angol rövidítéssel: 
MHC) kapcsolva prezentálják. Emiatt csökken a spe-

KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV TÜDŐBETEGSÉG ÉS

IMMUNTHROMBOSIS
Dr. Nagy László Béla
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cifikus antigének bemutatása az adaptív immunrend-
szer felé. A dendritikus sejtek központi szereplők az 
immunválasszal kapcsolatos gyulladás szabályozásá-
ban. Az antigén-bemutatás mellett proinflammációs 
citokineket is termelnek, melyek közül a legfontosabb 
az interleukin-1, amely a caspase-1 aktivációja révén 
beindítja az inflammasomát. A folyamat mechanizmu-
sában a PAR1 (protease-activated receptor-1) és az S1P 
(sphingosine-1 phosphate) jelátviteli út szerepel13. A 
dendritikus sejtek szöveti faktort is expresszálnak (el-
sősorban szövetit, de kisebb mértékben szolubiliset is), 
amely stimulációra felszabadul14.

Macrophagok
COPD esetén a tüdőben 5-10-szeresre nő a macropha-
gok mennyisége. Megváltozik a polarizációjuk, csökken 
a proinflammációs M1 fenotípus aránya és nő az M2 
fenotípusé, miközben megváltozik a citokintermelés 
mintázata és károsodik a phagocytosisra való képessé-
gük. A macrophagok nem csak immunsejtek, rendelkez-
nek receptorokkal a fibrinogén/fibrin, a VIII-as alvadási 
faktor, az alfa-1 antithrombin, a heparin és több komp-
lement alkotórész megkötésére is15. Emellett több, a vér-
alvadásban szerepet játszó molekulát is szekretálnak: 
plazminogén aktivátorokat, komplement komponense-
ket, alvadási faktor VII-et, IX-et és X-et, V-öt, thromboxán 
A2-t, valamint thrombocyta aktiváló faktort16. 

Kérdés, hogy ezek mennyire működnek. 
In vitro humán alveoláris macrophagokon kimutat-

ták, hogy immunológiai stimulációt követően fokozot-
tan szekretálnak szöveti faktort és V-ös alvadási fak-
tort17. Visszahatva, a thrombin fokozza a macrophagok 
polarizációját az M1 típusba, részben a PAR-1 receptor 
útján18. Az M2 irányú polarizáció növeli a szöveti faktor 
termelését és olyan extracelluláris vesiculumok képző-
dését, melyek prokoagulációs fenotípusúak19. Ezekben a 
macrophagokban nagyobb a TFPI (tissue factor pathway 
inhibitor, szöveti faktor út inhibitor) expresszió20.

Neutrophil sejtek
Neutrophil extracelluláris csapdák (NET) képződnek, 
melyek többek között DNS-t és hisztonokat tartalmaz-
nak. Tartalmuk prokoagulációs hatású, thrombocyta 
aktivációt és aggregációt idéznek elő. Részben ezen 
keresztül indirekt úton, de XII-es és XI-es faktor jelenlé-
tében közvetlenül is thrombin képződést indítanak el. 

A thrombocyták pedig kölcsönhatva neutrophil tobor-
zást és aktivációt képesek végezni, és elősegítik a NET 
képződést is21.

Az ADAPTÍV IMMUNRENDSzER

COPD-ben az immunrendszer aktiváció / szuppresszió 
egyensúlya felborul. A T-helper sejtek differenciáló-
dása a T-helper-17 irányba tolódik el, ezek száma és 
proinflammációs citokintermelése fokozott. Ugyanak-
kor a T-regulációs sejtek szuppresszor hatása a COPD 
súlyosabbá válásával együtt nő. Ezek a mechanizmu-
sok jelentős szerepet játszanak a neutrophil gyulladás 
felerősödésében. A Xa faktor és a thrombin aktiválja a 
PAR1 receptorokat, márpedig PAR1 receptorokkal ren-
delkeznek a T-sejtek, és ezeknek az aktivációja T-sejt 
proliferációt és citokintermelést vált ki22-24. 

A THROMBOCyTáK SzEREPE

A thrombocyták kettős funkciójúak, szereplői a véralva-
dásnak, de egyúttal az immunrendszernek is, összekötő 
kapcsot képeznek a két szorosan együttműködő rend-
szer között. Saját maguk is rendelkeznek patogén-, illet-
ve károsító felismerő receptorokkal. A többi immunsejt-
tel való kapcsolatuk elsősorban kemokinek és citokinek 
segítségével valósul meg. A thrombocyták részéről eb-
ben adhezinek és integrinek is részt vesznek, továbbá 
direkt kontaktus mechanizmusok is működnek. 

Interakciójuk az antigén-prezentáló dendritikus sej-
tekkel részben a CD40l/CD40 tengelyen működik. A 
CD40 egy kostimulációs molekula, a CD40l (ligand)  
fő forrása a keringő vérben éppen a thrombocyta. A 
thrombocyták a természetes killer sejtekre is hatnak, 
fokozzák a citotoxikus aktivitásukat, de ennek a pontos 
mechanizmusa nem tisztázott. A CD40l/CD40 tengely 
működik a thrombocyták és az endothelsejtek között is, 
más mechanizmusok (pl. az adhéziós molekulák) mel-
lett. A thrombocyták hatással vannak a B- és a T-sejtekre 
is. A CD40l fokozza a CD8+ T-sejtek citotoxikus válaszát. 

A monocitákkal függ össze a CCl5 és a CXCl4 ke-
mokinek termelése. A CXCl4 másik neve: platelet 
factor 4 (PF4). A CXCl7 kemokin erős neutrophil ak-
tiváló, a CXCl4 pedig T-helper-17 sejteket toboroz. A 
thrombocyták antigént kötnek meg a toll-like recep-
toraik által, és képesek MHC-I molekulákon át antigént 
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prezentálni a T-sejtek felé. Ezen túlmenően az interak-
cióban részt vesznek a thrombocyták CD154 és a T-sej-
tek CD11b molekulái is.

A thrombocyták interakciója immunglobulinokkal 
az FcγRIIA receptorokon át történik, ami receptora 
az IgG Fc doménjének. A neutrophilekkel való inter-
akció részben adhezív mechanizmusokon, részben 
szolubilis faktorokon át érvényesül. A P-szelektin, me-
lyet a thrombocyták termelnek, kapcsolódik a neut-
rophilek PSGl-1 (P-selectin glycoprotein ligand-1) 
molekulájához. A CD40 út is adhezív interakció, ami a 
szolubilis CXCl4 (PF4) által jön létre,  és ez érinti a NET 
képződést is. 

THROMBOCyTáK COPD-BEN

A thrombocyták számát illetően eltérőek az adatok. 
Stabil COPD-ben egyes vizsgálatokban a thrombocyta 
szám normális, nem tér el az egészséges kontroll cso-
porttól25-27, más kutatók viszont thrombocytosist észlel-
tek. Volt, aki a szignifikancia határán lévőt28, de voltak, 
akik jelentős thrombocytosist is leírtak. Az egyik közle-
ményben az átlag 196 × 109/l-rel szemben 262 × 109/l-
t, de csak 12 COPD-s beteg alapján29, a másikban 1251 
stabil COPD-s betegnél a kontrollokhoz képest átlag 
13,39 × 109/l-rel magasabb thrombocyta számot30. A 
stabil COPD-n belül nem találtak különbséget a GOlD 
súlyossági fokozatok között8, de a hipoxémiások és 
nem hipoxémiások között sem25, továbbá nem volt el-
térés a stabil és az exacerbációs fázis között sem26,29,30. 
Akut exacerbáció esetén viszont a thrombocytosis ösz-
szefüggött mind az akut, kórházon belüli, mind az 1 
éves mortalitással (OR 1,53, illetve 2,37)31. 

Átlagos thrombocyta térfogat
Növekedése a thrombocyta aktivációját jelzi. Az adatok 
azonban ellentmondóak. Stabil COPD-ben az egész-
séges kontrollhoz képest változatlan28, illetve emelke-
dett27. Exacerbációban a stabil állapothoz képest válto-
zatlan30 vagy csökkent26,32. A jelenség oka nem ismert.

Thrombocyta aktiváció
Kis esetszámú megfigyelésben – bár a P-szelektin és 
a szolubilis P-szelektin szint nem volt magasabb – a 
thrombocyta-monocyta aggregátumok száma ma-
gas volt, és exacerbáció esetén ez tovább emelke-

dett29. A thromboxán bioszintézist a vizeletben ürülő 
metabolitjával vizsgálva, azt COPD-ben magasabbnak 
találták, ami az in vivo thrombocyta aktivációt jelzi33. 
Exacerbációban ex vivo több módszerrel is fokozottnak 
találták a thrombocyta reaktivitást34.

Thrombocyta aggregáció
In vivo COPD és hipoxémia esetén fokozott thrombo-
cyta aggregációt mértek25, de ugyanezt találták stabil 
állapotban is35.

VérALVADáS cOPD ESETéN
A véralvadási kaszkád sémáját az 1. ábra mutatja.

Az ENDOTHEl SzEREPE

Az endothel a természetes immunitás fontos sze-
replője. Maga is rendelkezik patogén-, illetve káro-
sító mintákat felismerő receptorokkal, és ezek akti-
válódásakor egy sor mediátort termel. Kemokineket 
(pl. CCl5, CXCl1, CXCl2), melyek más immunsejte-
ket toboroznak, adhéziós molekulákat – pl. ICAM-1, 
VCAM-1, E-szelektin – és citokineket (pl. Il-1α, Il-1β, 
TNF-α), melyek más immunsejteket befolyásolnak. Az 
endothel károsodása esetén aktiválódik a koaguláci-
ós kaszkád és  elvész az endothel antithrombotikus 
működése. A von Willebrand faktort is az endothel 
sejtjei szekretálják. 

COPD-ben a légúti hám mellett az endothel is im-
munológiailag aktív. Az oxidatív stressz aktiválja az 
endothel sejtjeit, a dohányfüst direkt toxikus hatás-
sal van rájuk és a szisztémás gyulladás is érinti őket36. 
Mi a helyzet az endothel véralvadásban betöltött 
szerepével? Rezekált tüdőszövetben az E-szelektin 
fokozott jelenlétét észlelték37, de a plazmában is ma-
gasabb és exacerbáció esetén tovább emelkedik az 
E-szelektin, a VE-cadhedrin, a PECAM-1 és az endothel 
eredetű mikropartikulumok szintje39. Más vizsgálat-
ban is megemelkedett exacerbációban az endothel 
sérülésre utaló von Willebrand faktor és egyúttal az 
interleukin-6 szintje is40. 

Márpedig a von Willebrand faktor elindítja a throm-
bocyták adhézióját és aktivációját. Az aktiváció miatt 
megváltozott konformáció az endothelhez köti a plaz-
mában keringő von Willebrand faktort és a fibrinogént. 
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Ezután a már adhézióval odakötött thrombocytákhoz 
a keringésben lévők is hozzátapadnak és létrejön a 
thrombocyta aggregáció. Utóbbit COPD akut exacer-
bációja esetén ki is mutatták41. Exacerbációban a plaz-
mában is magasabb von Willebrand faktor szintet 
mértek42.

A SzÖVETI FAKTOR SAJáTOSSáGAI COPD ESETÉN

Stabil COPD középsúlyos és súlyos eseteiben a vérben 
keringő szöveti faktor szintje megemelkedett (52,3 U/
ml, a kontroll 20,7 U/ml)43. Más vizsgálatban hasonló 
volt az eredmény, és a szöveti faktor szintje összefüg-
gött az Il-6 és a CRP szintjével44. A stabil állapotban 

1. ábra: A véralvadási kaszkád vázlatos diagramja (K: kallikrein; PK: prekallikrein; HK: nagy molekulasúlyú kininogén; 
TFPI: szöveti faktor út inhibitor [tissue factor pathway inhibitor]; APC: aktivált protein C; PAI-1: plazminogén aktivátor inhibitor-1; 

FDP: fibrinogén depozíciós termékek; a szaggatott vonalak gátló hatást jelentenek) (lin yS, et al. Exp Biol Med 2011; 236: 515-523 nyomán)
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mért 5,92 pg/ml pedig exacerbációban megemelke-
dett 65,09 pg/ml-re45. A TFPI (szöveti faktor út inhibitor, 
tissue factor pathway inhibitor) szintjét mérték maga-
sabbnak (112,28 ng/ml, a kontroll 77,658 ng/ml)38 és ala-
csonyabbnak is (17,7 versus 18,9 ng/ml), bár a különb-
ség a szignifikancia határán volt46, és hangsúlyozzák, 
hogy egészségeseknél is nagy az értékek szórása.

A THROMBIN KElETKEzÉSE COPD-BEN

Faktor VII Kis betegszámú vizsgálatban COPD-ben 
magasabbnak bizonyult, mint egészségeseknél, de 
a különbség nem volt szignifikáns43, nagyobb beteg-
anyagon viszont mutattak ki eltérést46,47.
Faktor IX COPD-ben nem emelkedett46,47.
Faktor X Ugyancsak normális tartományban volt46,47.
Faktor XI A XI aktivált faktort kimutatták a COPD-s 
betegek 15%-ánál, és a szintje összefüggött az Il-6-tal 
és a CRP-vel44.
Faktor XII Nincs erre vonatkozó adat.
Faktor XIII COPD-ben az expressziója emelkedett48.
Faktor V COPD-ben – bár átlagértéke nem esik kívül 
az egészséges kontrollok szórásán – az egészségesek 
átlagához képest matematikailag szignifikánsan maga-
sabb46. Ez a stabil COPD súlyosabb eseteire érvényes47.
Faktor VIII A faktor V-nél említett különbségek még 
nagyobbak a faktor VIII esetében (143 versus 122)46,47. 
Prothrombin idő Az egészségesekhez képest stabil 
COPD-ben normális47, és nem észleltek különbséget a 
stabil COPD súlyossági fokozatai szerint sem53. Ellen-
ben exacerbációban a stabil fázishoz képest mérsékel-
ten, de matematikailag szignifikánsan megnyúlt.
INR és protein-C Normális tartományban47,49.
TAT (thrombin-antithrombin komplex) Az egészségese-
kével azonos. Más vizsgálatban emelkedett. COPD ese-
tén 2,9 ng/ml, kontrolloknál 1,8 ng/ml43,50.
Antithrombin COPD-ben kismértékben, de statiszti-
kailag szignifikánsan csökkent vagy normális46,47.
Aktivált parciális thromboplasztin idő Normális tarto-
mányban47,53.
In vivo thrombin generáció Fokozott35. Az egészsége-
sekhez képest a thrombin maximális szintje COPD-ben 
407 nM versus 317 nM. A maximális szint elérési ideje 
453 s versus 519 s46.
Thrombin idő Normális tartományban, exacerbáció 
esetén is. 

FIBRINOGÉN

Szintje stabil COPD-ben az egészséges kontrollokhoz 
képest szignifikánsan magasabb46,47. Ezen belül súlyos-
ság szerint összehasonlítva már eltérőek az adatok.

A FEV1 súlyossági fokozatok szerint összehasonlítva 
(enyhe, mérsékelt, súlyos és nagyon súlyos obstrukció) 
3,56–3,77–4,01–3,8 mg/dl értékeket látunk51. Az mMRC 
dyspnoe súlyossági skála szerinti enyhe–mérsékelt– 
súlyos–nagyon súlyos esetekben viszont 271,7–387,9– 
451,7–632,7 mg/dl értékek vannak52. A GOlD szerinti 
súlyos versus nagyon súlyos esetekben pedig 373,08 
versus 609,10 mg/dl53. 

Nem észleltek különbséget a hipoxémiás és a nem 
hipoxémiás betegek között (COPD 399 mg/dl, kont-
roll 346 mg/dl)69. Egybehangzó adatok szerint a sta-
bil állapothoz képest akut exacerbációban az értékek 
jelentősen megemelkednek55,56, és ezt prediktívnek 
találták a hospitalizációra és a mortalitásra vonatko-
zóan is54.

D-DIMER COPD ESETÉN

Stabil COPD-ben az egészségesekhez viszonyítva kissé 
magasabb (0,24 ng/ml versus 0,17 ng/ml), de nem szig-
nifikánsan. Az 50 beteg közül 10-nél mértek emelke-
dett értéket immunoturbidimetriás módszerrel57. Más 
kutatók viszont átlagban is magasnak találták: a kont-
rollok 240 ng/ml-éhez képest COPD-ben 360 ng/ml-t 
mértek. Mindkét vizsgálatban az STA lIAT-EST készülé-
két használták47. 

A D-dimer nemcsak az endogén fibrinolysissel kap-
csolatos, hanem a gyulladással is. A kontroll 433 μg/l 
értékhez képest stabil COPD-ben 1799 μg/l-t mértek, 
exacerbációban 2839 ug/l-t, ami korrelált a CRP értéké-
vel58. Másoknál hasonlóan stabil fázisban az átlag 0,38 
mg/l, exacerbációban 0,56 mg/l volt, és korrelált a CRP-
vel és a fehérvérsejtszámmal70. Hároméves követés so-
rán a stabil COPD-ben mért magasabb D-dimer érték 
összefüggött a mortalitással (COPD exacerbáció: 360 
ng/ml, kontroll 240 ng/ml)47. 

PlAzMINOGÉN AKTIVáTOR INHIBITOR-1

Stabil COPD-ben is emelkedett50, függetlenül a kardio-
vaszkuláris funkciótól és a metabolizmustól59. Akut exa-
cerbációban viszont további emelkedés nem volt40.
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FIBRINOlySIS

A szöveti plazminogén aktivátor / plazminogén akti-
vátor inhibitor komplex COPD-ben 20,2 ng/ml, kont-
rolloknál 13,850. Jelzője a szekunder fibrinolysisnek a 
thrombosis folyamán. COPD-ben szignifikánsan emel-
kedett és az is maradt 12 hónapos követés során50.

KÖVETKEzTETÉS

COPD-ben – különösen exacerbáció esetén – a throm-
bocyták aktiváltak, magasabb a von Willebrand faktor 
és a szöveti faktor szintje, továbbá a XI. faktor és az V. 
faktor is aktivált. A thrombin–antithrombin komplex és 
a fibrinogén szintje is emelkedett, bár utóbbi nemcsak 
alvadási faktor, hanem akut fázis protein is. Hasonlóan 
emelkedik a D-dimer, valamint a szöveti plazminogén 
aktivátor / plazminogén aktivátor inhibitor komplex 
szintje is. COPD-ben prothrombotikus állapot áll fenn, 
ami akut exacerbáció esetén fokozódik.

LEHETSégES KórMEcHANIzMUSOK

DOHáNyzáS

Már egyetlen cigaretta elszívása is fokozza a thrombo-
cyta aggregációt. Ebben a nikotinnak közvetlenül és 
az epinephrin felszabaduláson át közvetve is van sze-
repe60. A krónikus expozíció több mechanizmuson át 
is prokoagulációs hatású. Nem COPD-s dohányos férfi-
aknál a napi 15-nél több cigaretta növelte a thrombo-
embolia kockázatát (rizikóhányados 2,81). Nő a 
plazma fibrinogén szintje, részben az interleukin-6 
fibrinogén szintézist fokozó hatása miatt. Szöveti fak-
tor szabadul fel, ami emeli a XIII-as faktor szintet, ez 
pedig stabilizálja a fibrinhálót. Az endothel károso-
dása miatt csökken a szöveti plazminogén aktivátor 
szintézis, és emiatt a fibrinolysis, továbbá aktiválód-
nak a thrombocyták. Ezek a hatások a COPD-s dohá-
nyosoknál is kimutathatóak61. 

lEVEGŐSzENNyEzŐDÉS

COPD akut exacerbációban összehasonlították a külön-
böző részecskeszámú levegőszennyeződéses területen 
élőket, és összefüggést észleltek a prothrombin szinttel. 

A levegőszennyeződés alkotóelemei befolyásolják az 
oxidáns-antioxidáns rendszert, és ezen keresztül a gyul-
ladásos sejteket és gyulladásos gének expresszióját62.

SzISzTÉMáS GyUllADáS

A gyulladás hatással van a véralvadásra (thromboinflam-
máció). Szöveti faktor felszabadulást okoz, a C-reaktív 
protein fokozza az endothel-monocyta interakciót, és ez 
is hatással van a szöveti faktorra, valamint a plazminogén 
aktivátor inhibitor-1-re, továbbá thrombocyta és komp-
lement aktiváló hatása is van – utóbbi részben a gyulla-
dásos mediátorok, pl. az interleukin-6 következménye-
ként. A gyulladás hatására fokozódik az endothelben a 
PAR-1 receptorok expressziója. Az antithrombin gátló 
hatása csökken, mivel felhasználódik és inaktiválódik. A 
természetes antikoaguláns protein C útvonalat a gyul-
ladásos mediátorok gátolják. A fibrinolysis csökken63,64. 

A thromboinflammáció kritikus szabályozója az en-
dothel. Az egészséges endothel ugyanis gyulladáscsök-
kentő, antikoaguláns és antithrombocyta hatásokkal 
rendelkezik, melyeket a sérülése felborít. Az endothel 
diszfunkció miatti thromboinflammáció központi me-
diátora az alfa-thrombin. Mind az extrinsic, mind az in-
trinsic alvadási útvonal végül is hozzá vezet. A throm-
bin pedig visszahatva fokozza a saját keletkezéséhez 
vezető mechanizmusokat65.

OXIDATÍV STRESSz

Jól ismert a dohányzás szerepe. COPD-ben a foko-
zott oxidatív stressz a gyulladás okaként és következ-
ményeként egyaránt jelen van, fontos szerepe van az 
endothel diszfunkció létrejöttében, és közvetlenül is 
hat a folyamatokra66,67.

HIPOXIA ÉS HIPERKAPNIA

A hipoxia is hozzájárul a thrombosis létrejöttéhez a hi-
poxia-indukált faktorok (HIF) révén. Ezek heterodimér 
nukleáris transzkripciós faktorok, melyek számos pro- 
és antithrombotikus hatású faktor transzkripcióját be-
folyásolják: fokozzák a thrombocyta aktivációt, a TFPI 
expressziót, a szöveti faktor transzkripciót, és hatnak 
a koagulációs kaszkád számos más szereplőjére is68. 
COPD-s betegeknél két órás normobarikus hipoxiás 
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terhelés fokozta a thrombin-antithrombin komplex 
képződését és az interleukin-6 szintet. Nem befolyá-
solta a D-dimert és a von Willebrand faktort, de nőtt 
a prothrombin aktivációs fragmentek mennyisége69. A 
krónikus hipoxémiás COPD-s betegek thrombocytái in 
vitro fokozott aggregációt mutattak25.

COPD akut exacerbációban a hiperkapniás bete-
geknél megnőtt a prothrombin idő, és korrelált a hiper-
kapnia mértékével, amit az acidózis magyarázhat70.

IMMUNTHROMBOSIS

A dohányzás, a levegőszennyezés, az oxidatív stressz 
és a hipoxia okozta szöveti károsodás ugyanúgy im-
munreakciót vált ki, mint a vírusok vagy a baktériu-
mok okozta infekciók, aminek következtében lokális és 
szisztémás gyulladás alakul ki. Tehát COPD esetén im-
munreakciók zajlanak és az immunrendszer aktivitása 
maga is prothromboticus hatású. Joggal feltételezhe-
tő, hogy az immunthrombosis is jelen van a kórfolya-
matokban, még ha nem is olyan extrém mértékben, 
mint a Covid-19 esetén kialakuló citokin viharban.

—  —

A COPD a thromboembolia rizikótényezője. Ezt nem-
csak a társbetegségek okozzák, hanem a COPD maga 
is prokoagulációs állapottal jár, ami különösen akut 
exacerbációban fokozódik. A kórmechanizmus sokrétű 
és feltételezhető, hogy szerepel benne immunthrom-
bosis is. 
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veleszületett súlyos immundefektus 
(a továbbiakban: ID) szerencsére rit-
ka állapot, de részleges immunhiány 

gyakran előfordul. Minden csecsemőnek és 
kisdednek a felnőttkorihoz képest kifejezet-
ten alacsony az IgG-koncentrációja, de ugyan-
így időskorban, hosszú ideig tartó nagy fizikai 
igénybevétel esetén (például élsportolóknál) 
vagy súlyos vírusfertőzés következtében rész-
leges ID alakul ki. Az is köztudott, hogy a cink-
hiány (ami a közel-keleti országokban népbe-
tegség) minden esetben celluláris ID-t okoz1.

Egy amerikai kutatócsoport jött rá arra, 
hogy az alkilamino-komplex és az inozin 3 : 1 
arányú keveréke (ezt röviden inozin-pranobex-
nek nevezik, a továbbiakban: IP) immunser-
kentő és vírusellenes hatású2. 1971-ben meg-
történt a szer törzskönyvezése is3.

1970-ben és 1971-ben argentin gyermek-
gyógyászok vírusos eredetű légúti betegség-
ben (influenza, bronchiolitis, rhinopharyngitis, 
herpangina, pneumonia) szenvedő 301 gyer-
meket (életkoruk 1 hónap és 12 év között volt) 
kezeltek vele. Az adag (a betegség súlyosságá-
tól függően) 20–100 mg/kg/nap volt és a ke-
zelést 2–10 napig folytatták. Egyetlen esetben 
sem figyeltek meg intoleranciát vagy bármi-
lyen mellékhatást. Megállapították, hogy az IP 

lerövidíti a vírusos eredetű légúti betegségek 
időtartamát és jelentősen enyhíti a tünetek sú-
lyosságát4-6.

A forgalomba hozatala óta eltelt 50 év alatt 
több száz közlemény jelent meg a különböző, 
vírusos eredetű betegségekben történő al-
kalmazásáról és az immunitásunkra gyakorolt 
hatásáról, de magyar nyelvű szakcikket csak 
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kémiai szerkezete (fentről lefelé: inozin, acedoben és 

dimetilamino-izopropanol)
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egyet találtam7. E tényeket figyelembe véve nagyon in-
dokoltnak látszik magyar nyelvű összefoglalót írni erről 
a hatóanyagról.

Csak felsorolásszerűen ismertetem az állatkísérle-
tekkel és humán vizsgálatokkal bizonyított immuno-
lógiai hatásait: növeli a CD3(T) lymphocyták számát, 
serkenti a természetes ölősejtek (natural killer = NK)
aktivitását és a mononucleáris sejtek phagocyta ak-
tivitását, a mitogén vagy antigén által aktivált sejtek-
ben Th1-es választ vált ki (azaz növeli a TNF-alfa és 
IFN-gamma szekréciót), lymphoproliferatív választ 
indukál, növeli az Il-1 és Il-2 termelést, valamint az 
Il-2 receptor expresszióját, serkenti a T-lymphocyták 
T-cytotoxicus és T-helper sejtekké történő differenci-
álódását, a B lymphocyták plazmasejtekké történő át-
alakítását (ezáltal az immunglobulin termelést). A be-
tegek 75%-ában hirtelen, nagymértékben megnöveli a 
mononucleáris sejtek számát, viszont csökkenti az Il-3 
és Il-4 termelést és a phytohaemagglutinin által kivál-
tott Il-10 termelés fokozódást8.

2020-ban írták le, hogy az NK sejtek cytotoxicitását 
úgy növeli, hogy a célsejteken fokozza a rajtuk lévő 
NKG2D ligandok expresszióját9. Ezek a ligandok egész-
séges sejteken általában nem jelennek meg, de például 
vírusfertőzés hatására igen. Ezekhez a (célsejteken lévő) 
ligandokhoz a különböző immunsejteken lévő NKG2D 
receptorok kapcsolódnak, és ez vezet a célsejtet érintő 
cytotoxicitáshoz. A receptorokkal rendelkező immunsej-
tek a következők: NK sejtek, CD8 pozitív és gamma-delta 
T-sejtek, NKT sejtek és bizonyos CD4 pozitív T-sejtek.

A továbbiakban (ahol lehet, magyar szakirodalmi 
adatok alapján) az IP-nek az egyes betegségekben 
megismert kedvező hatásait ismertetem.

legismertebb alkalmazási területe a lázzal járó 
(legtöbbször vírusos eredetű) légúti gyulladás. Cseh 
és szlovák orvosok 2016-ban publikálták a placebóval 
ellenőrzött, kettős vak módszerrel, influenzaszerű be-
tegségben szenvedő felnőtteken végzett vizsgálatuk 
eredményét. 231 beteg IP-t, 232 placebót kapott. Az 
IP-t 3 × 1 g adagban, 7 napig adták. Az aktív csoportba 
tartozók átlagosan 9, a kontroll csoport tagjai 11 nap 
alatt gyógyultak meg, de e tekintetben a két csoport 
közötti különbség statisztikailag nem volt szignifikáns. 
Ha csak az 50 évesnél fiatalabbakat vették figyelembe, 
akkor a tünetmentesség elérése már szignifikánsan rö-
videbb idő alatt következett be (p=0,05), ha pedig az 

50 évesnél fiatalabb és 30 BMI-index alatti (nem elhí-
zott) betegeket vizsgálták, akkor a különbség még ki-
fejezettebb (p=0,01) a kezeltek javára10.

Kozma és mtsai. az IP és az alfa-interferon felső lég-
úti vírusfertőzésekre gyakorolt hatását hasonlították 
össze11. 44 (42–44 éves) beteget vizsgáltak. Az IP-t 50 
mg/kg/nap adagban 7–10 napig adták. Akik ezt kapták 
(24-en), átlagosan 7,0 ± 0,4 nap alatt lettek tünetmente-
sek, míg a kontrollok (9-en) 11,6 ± 0,7 nap alatt (p=0,01). 

Vírusos eredetű légúti betegségben szenvedő gyer-
mekek IP kezeléséről sok külföldi szerző írt közleményt. 
Minden esetben jelentősen javultak az immunológiai 
értékeik és a kezelés lerövidítette a betegség és a lázas 
időszak időtartamát. általában 50 mg/kg/nap adagban, 
napi 3-4 részre elosztva adták az IP-t, néha hónapokig. 

Koloszova 2017-ben összefoglalta az Oroszország-
ban, visszatérő vírusos betegségben szenvedő gyerme-
keknél az IP kezeléssel addig szerzett tapasztalataikat12. 
Eszerint az 50 (súlyos esetben 100) mg/kg/nap adagban 
használt IP átlagosan 60%-kal enyhítette a tünetek sú-
lyosságát, negyedére csökkentette a betegség vissza-
térésének gyakoriságát, 93%-kal (!) redukálta az antibio-
tikum használatot, és 81%-kal kevesebben betegedtek 
meg azok között, akik profilaktikusan kapták az IP-t12. 

Bede Olga és mtsai. 40 (20 fiú, 20 lány), tenyésztéssel 
igazoltan heveny vírusfertőzésben szenvedő gyerme-
ket kezeltek egy hónapig 50 mg/kg/nap IP-val13. Kont-
rollként 6 fiú és 14 lány szolgált. Egyhónapos IP terápia 
után a gyulladásos paraméterek többsége normalizá-
lódott, a klinikai tünetek pedig már röviddel a kezelés 
megkezdése után javultak. 

Vaclav Spicak 1988-ban 95 asztmás gyermeket kezelt 
50 mg/kg/nap lP-val, először 10 napig, majd még 6 hé-
tig, heti 4 napon ugyenezzel az adaggal. A kezdetben 
csökkent sejtes védekezésük normalizálódott. Klinikai 
állapotuk jelentősen javult, vírusos fertőzéseik ritkává 
váltak és betegségi össz-pontszámuk a kezelés előtti 39 
pontról, a kezelés végére 9 pontra csökkent14. 

Olasz szerzők felnőtt asztmásoknak 4–4,5 g/nap 
adagban 15–20 napig adták a szert. Hatására javult a be-
tegek sejtes védekezése, csökkent a bronchiális hiper-
reaktivitás és az atopiás dermatitis is javult15.

Hoehler és mtsai. 877 hepatitis infectiosában szen-
vedő beteg adatait feldolgozó, nagyon komoly össze-
foglaló közleményt publikáltak 1986-ban. Eszerint az 
IP-t 3–4 g/nap adagban 10–25 (vagy szükség esetén 
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több) napig adták. A szerokonverzió a betegek 68%-
ában már 30 nap alatt bekövetkezett, de 60 nap alatt 
ez 96%-uknál létrejött. A splenomegalia az IP-val kezel-
tek 70%-ában, míg az egyéb kezelést kapók 28%-ában 
szűnt meg 4 hét alatt. A kezelteknek sokkal gyorsab-
ban szűnt meg az étvágytalansága és hamarabb szá-
moltak be teljesen jó közérzetről, mint a kontrollok16.

Az IP-t eredetileg a valamilyen ok miatt „immunde-
presszióban” szenvedő betegek számára találták ki. Jó 
példa erre az időskorban „fiziológiásan” bekövetkező 
ID kivédése IP adásával. Olasz kutatók vizsgálatában 
száz, 70 évesnél idősebb, visszatérő húgyúti és/vagy 
légúti fertőzésben szenvedő egyén szerepelt. Ötve-
nen 3 hónapig kaptak 4 × 1 g IP-t, melynek hatására 
a relapsusaik összesített száma 23-ra csökkent, az 50 
kontroll 40 relapsusával szemben (p=0,05), a betegen 
töltött napok számában még jelentősebb volt a kü-
lönbség (129 vs. 272; p=0,01). A korábban negatív késői 
típusú bőrpróbájuk is (normálisan) pozitívvá vált17. 

Az AIDS súlyos, vírusos eredetű immunológiai be-
tegség, melynek ma már eredményesen tudjuk lassí-
tani a kialakulását. 1990-ben azonban ez még távolról 
sem volt így. Egy svéd és dán orvosokból álló munka-
csoport 1986 novembere és 1988 februárja között ösz-
szesen 866 HIV-pozitív, de még nem AIDS-es egyén 
(életkoruk 18–75, átlagosan 35 év) állapotát követte 24 
hétig. Véletlenszerűen kiválasztottak közülük 429-et, 
akik napi 3 × 1 g IP-t kaptak, míg 437-en ezt a kezelést 
nem kapták. A megfigyelési időszak alatt az IP csoport-
ban 2 egyénnél fejlődött ki az AIDS, míg a kontrollok 
közül 17-nél (p=0,001, odds ratio: 8,6!). Ennek alapján 
arra következtettek, hogy az IP-kezelés késleltetni tud-
ja az AIDS kialakulását a HIV-pozitív egyéneken18.

Az IP-t már 35 éve használják a különböző herpesz-
fertőzések kezelésére. Talbot és Menday 1985-ben a 
lancetben számoltak be herpes labialisban szenvedő 
betegeikről. 404 beteg 7 napig napi 4 × 1 g IP-t, 408 be-
teg placebót kapott. A kezelt csoportban szignifikán-
san jobban csökkent a fájdalom, a viszketés és a gyul-
ladás, mint a kontrollok között (p=0,001). A kezeltek 
között a recidíva is lényegesen ritkábban fordult elő19.

A visszatérő szájnyálkahártyafekély az életminősé-
get jelentősen rontó betegség. Belga szerzők 11 ilyen 
(a korábbi kezelésre nem reagáló) betegnek adtak 6 
hétig 50 mg/kg/nap adagban IP-t. Ennek hatására 9 be-
teg teljesen meggyógyult, és az immunológiai értékeik 

is normalizálódtak. A szerzők ennek alapján megálla-
pították, hogy a stomatitis aphtosában észlelhető im-
munológiai károsodások lP kezeléssel rendezhetőek20.

A herpeszvírus által kiváltott keratitis igen súlyos, 
nehezen befolyásolható betegség. Haut és Debrat 16 
ilyen betegnek (placebóval ellenőrzött, kettős vak 
módszerrel) 10 napon át 4 g/nap adagban IP-t adott. 
16 hasonló beteg csak az addig megszokott kezelést 
(szteroidok, antibiotikumok, antivirális szerek, cornea 
„scraping”) kapta. Az IP-s csoport klinikai tünetei (köny-
nyezés, fájdalom, photophobia, látászavar) a 10. napra 
lényegesen jobban javultak, mint a kontrolloké. Külö-
nösen örvendetes, hogy az IP hatására annak a 3 be-
tegnek az állapota is szignifikánsan javult, akiknél min-
den korábbi próbálkozás ellenére persistáló eruptiók 
voltak21.

Szalóczy 1989-ben a herpes genitalisban szenvedő 
betegeit ismertette22. Összesen 57 beteg szerepelt a 
vizsgálatban (átlagéletkoruk 32 év), közülük 39-nek volt 
herpeszvírus által kiváltott, és a hagyományos módon 
addig sikertelenül kezelt, visszatérő vulvovaginitise. 36 
beteg kapott naponta 50 mg/kg IP-t 8 napig, míg 21 
kontroll csak a hagyományos kezelést kapta. Ezt köve-
tően egy évig figyelték meg őket. A kezeltek között át-
lagosan 1,2, míg a kontrollok között 4,3 volt visszaesés. 
Az egyes epizódok hossza a kezeltek esetében 5–8, a 
kontrolloknál 11–18 nap volt22.

Egy francia team placebóval ellenőrzött kettős-vak 
módszerrel 18, herpes zosterben szenvedő felnőttnek 
(átlagéletkoruk 57,4 év) adott a betegségük kezdete 
után átlagosan 7,2 nappal indítva, 500 mg/10 kg/nap 
IP-t 5 napig, míg 18, minden tekintetben hasonló be-
teg az addig megszokott kezelést kapta. A hólyagok a 
18 IP-vel kezelt beteg közül 17-nél, míg a kontroll 18 kö-
zül 11-nél múltak el (p=0,01). A kezelés után 30 nappal 
senki sem panaszkodott posztherpeszes fájdalomról23.

A szegedi Bőrgyógyászati Klinika munkatársai 1989-
ben ismertették a herpes zosterben szenvedő betegeik 
IP kezelésének eredményeit. 19 beteg kapott  napi 4 g 
IP-t átlagosan 12,9 ± 6,3 napig (az első tünetek megjele-
nése után átlagosan 4,7 nappal kezdve). A betegségük 
hossza 17,6 ± 5,5 nap volt, míg a más antivirális szert 
kapóké 23,4 ± 6,8 nap. A kiegészítő kezelés mindenki-
nél azonos volt (B-vitamin, cinkpaszta, indometacin és 
fájdalomcsillapító). Megállapították, hogy az IP terápia 
jelentősen lerövidítette a betegség időtartamát24.
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A bárányhimlő (a hatékony védőoltás ellenére) ha-
zánkban is a leggyakoribb fertőző gyermekbetegség. 
Szerencsére csak az esetek kis százalékában okoz szö-
vődményeket. Almishari 15 varicellás betegen (11 gyer-
mek és 4 felnőtt) vizsgálta az IP hatását, amit 50 mg/
kg/nap adagban, négy részre osztva kaptak 10 napig. 
5 betegnél a kiütések megjelenésekor azonnal, másik 
5-nél csak másnap, egy újabb ötös csoportnál pedig 
csak a 3. napon indították a kezelést. Az első csoport-
ban a test 12%-án, a másik csoportban a test 32%-án, 
a harmadikban a test 56%-án jelentek meg hólyagok. 
Ennek alapján azt javasolják, hogy már a legelső kiüté-
sek megjelenésekor kezdjük el adni az IP-t25.

Galais és mtsai. 200, kórházi kezelést igénylő, kanya-
rós beteget (életkoruk 6 hónap és 23 év között volt) 
két 100-as csoportra osztottak. Mindkét csoportba 65, 
komplikációval küszködő beteg tartozott. Az egyik 
csoportnak nagy adag (100 mg/kg/nap) IP-t is adtak. 
Közülük csak 6-an vesztették életüket, míg a másik 
csoportból 15-en (p=0,025), annak ellenére, hogy az IP 
csoportba tartozók voltak a súlyosabb betegek26.

A subacut sclerotizáló panencephalitis egy gyerme-
keket és fiatal felnőtteket érintő progresszív, központi 
idegrendszeri betegség, melyet nagy valószínűséggel 
a rubeolához hasonló paramyxovírus okoz. Az IP vírus-
ellenes hatásában reménykedve amerikai szerzők már 
1971-ben (!) megkezdték a betegség IP kezelését. Az 
1982-ben a lancetben megjelent közleményükig 98 
betegnek adták, míg kontrollként 590, ugyanebben a 
betegségben szenvedő, de máshol kezelt egyén szol-
gált. A betegek 2, 4, 6 és 8 éves túlélése az IP csoport-
ban minden esetben sokkal kedvezőbb volt (p<0,001), 
mint a kontrolloké (például 8 év után 61%, a kontrol-
loknál látott 8%-kal szemben!). Ennek alapján e kór-
képben feltétlenül javasolják az IP adását27.

Davidson–Parker és mtsai. a legalább egy éve folya-
matosan fennálló genitális papilláktól szenvedő (átla-
gosan 25,4 éves) betegeket kezeltek 3 g/nap adagú 
IP-nal négy hétig. Emellett (a kontrollokhoz hasonlóan) 
helyileg podophyllint és triklórecetsavat alkalmaztak. 
Az IP-t is kapó 14 betegnél a kezelés végére kevesebb 
és kisebb papilla volt, mint a hagyományosan kezelt 13 
betegnél (p=0,05). A 14 beteg közül öt teljesen meg-
gyógyult, míg a másik 13 közül csak három28.

Kovács és mtsai. 18 olyan felnőtt nőnek adtak 3 g/nap 
IP-t átlagosan 2,5 hónapig, akiknél a papillomavírus ál-

tal kiváltott condyloma átlagosan már 2 hónapja fenn-
állt, és emellé helyileg podophyllint adtak. Akik csak 
podophyllint kaptak, azok átlagosan 3,6 hónap alatt, 
míg azok, akik IP-t is, azok 2,5 hónap alatt gyógyultak 
meg, és akiknek a partnere is szedte az IP-t, azok még 
gyorsabban29.

Élő és Máté 1981–1986 között 24 beteget kezeltek 
szén-dioxid lézerrel laryngeális papillomatosis miatt. 
Ezt követően 18 esetben (11 férfi, 7 nő, életkoruk 14–65 
év) a lézeres kezelést lP-val is (50 mg/kg 10 napig) ki-
egészítették. Az lP-s csoportban kevesebb volt a recidí-
va, és ha volt is, akkor a papillák kisebbek és könnyeb-
ben operálhatók lettek. A legeredményesebb módszer 
az volt, ha a műtét előtt 2-3 nappal elkezdték az lP ke-
zelést és a műtét után még 7-8 napig folytatták30.

Magyar szerzők 1981-ben és 1984-ben négy komp-
lett Behcet-szindrómában szenvedő beteget 4–6 hétig 
kezeltek napi 1 g lP-val. Ennek hatására valamennyi tü-
netük (orális és genitális fekélyek, szemkárosodás) je-
lentősen javult és az ízületi fájdalom is csak esetenként 
lépett fel. A jó eredményeket látva a kezelést további 6 
hónapig folytatták és a klinikai hatás változatlanul ked-
vező maradt. Ezzel párhuzamosan az immunológiai 
paraméterek is javultak31,32.

Az egyetlen magyar nyelvű közleményt Husz Sán-
dor és mtsai. írták7. 1992-ben 13 atopiás dermatitisben 
szenvedő betegnél (3 férfi és 10 nő, életkoruk 3–37 év) 
végeztek IP kezelést. A betegek 7 napig 3 × 2, újabb 7 
napig 2 × 2, majd 6 hónapig 2 × 1 tablettát kaptak (a 
gyermekek ennek a felét). A viszketés score 2,85 ± 0,8-
ról 1,8 ± 1,1-re, a tünetes bőr nagysága 47,5 ± 29,1%-ról 
16,5 ± 16,5%-ra csökkent. A szérum húgysavszint 290 ±  
44-ről 321 ± 74-re, az IgE-szint 333 ± 182-ről 430 ± 276-
ra nőtt (egyik sem szignifikáns). Korábban 1989-ben 
egy hazai kongresszuson már hasonlóan jó eredmé-
nyekről számoltak be. 

Magyarországon ritka betegség a Dengue- vagy 
haemorrhagiás láz (kórokozóját az egyiptomi szúnyog 
terjeszti), de Hátsó-Indiában sokkal gyakoribb. Dissemi-
nált intravascularis coagulatio miatt kialakuló általános 
vérzékenység jellemzi. 1974-ben Manilában az ázsiai 
Gyermekgyógyász Kongresszuson több előadás is fog-
lalkozott az e betegségben alkalmazott „szokásos keze-
lés” IP-val történő kiegészítésével. Összesen 213 beteg 
(6 hónapos és 13 éves kor közötti) szerepelt a felmérés-
ben. Az 58 aktív kezelést (50 mg/kg/nap IP átlagosan 8 



25AMEGA |2022. JÚNIUS

ALLERGOLÓGIA

napig) kapó gyermek közül „csak” 5 halt meg (8%), míg 
a klasszikus eljárással kezelt 155-nek a 16–28%-a33.

2018-ban jelent meg Sharmila és mtsai. közleménye 
az IP radioprotektív hatásáról34. 2020-ban indiai szer-
zők ezt az eredményt megerősítették35. Mindkét közle-
mény egyelőre csupán egérkísérletek adatait ismertet-
te. Görög szerzők 2006-ban – placebóval ellenőrzött 
kettős-vak vizsgálat során – körülírt hajhullás esetén is 
leírták az IP jó hatását36.

Cseh szerzők – Beran és mtsai. – 2020-ban elméleti 
megfontolások alapján felvetették annak a lehetőségét, 
hogy a koronavírus-fertőzés megelőzésére is hasznos 
lehet az IP kezelés37, és 2020-ban már a gyakorlatban 
is sikeresen alkalmazták. Csehországban három idős-
otthonban adták megelőzésképpen, valamint a már ki-
alakult koronavírus-fertőzés kezelésére is38. litovelben 
abból a 19 (65 évesnél idősebb) PCR-pozitív és már 
betegségi tüneteket is mutató betegből, akik 3 × 2 tab-
letta IP-t is kaptak, „csak” egy halt meg, míg az ugyan-
ott ápolt hasonló korú 14 beteg közül négy (OR: 7,2). A 
nagyon kedvező eredményeket látva, két másik idős-
otthonban (feltehetően etikai megfontolások alapján) 
már nem választottak kontroll csoportot, hanem min-
den PCR-pozitív és betegségi tünetet is mutató egyén 
kapott IP kezelést is. Eszerint Topas Holiceben 86-ból 
11, Beránek Upicében 37-ből 5 beteg hunyt el. Az ösz-
szesen 145 PCR-negatív idős ember mindegyike kapott 
10 napig 2 × 1 tabletta IP-t és közülük egy sem betege-
dett meg. A 75–84 év közötti korcsoportban e három 
idősotthonban a mortalitás szignifikánsan alacsonyabb 
volt, mint a többi cseh öregotthonban (8% vs. 18%). 

Balassagyarmaton Kubassek Péter családorvos ha-
sonlóan kedvező eredményeket ért el. Több mint 
200, IP-vel is kezelt idős betege közül „csak” kettő halt 
meg39. A két éven át dúló koronavírus-járvány is szere-
pet játszhatott abban, hogy 30 év után – 2020 legvé-
gén, csaknem egyidőben – két magyar nyelvű rövid 
összefoglaló is megjelent az IP kedvező vírusellenes és 
immunitást javító hatásairól40,41.

— • —

Az inozin-pranobex nem mérgező, de az inozin az em-
beri szervezetben húgysavvá bomlik le, emiatt a kezelés 
során a szérum húgysav szintje emelkedik. Köszvényt 
azonban több éves folyamatos kezelés mellett sem írtak 

le. Ritka mellékhatásként átmeneti bőrviszketés, hány-
inger, hasmenés fordulhat elő. Más gyógyszerrel nincs 
interakciója. Mindennapi használhatóságát összefog-
lalva megállapítható, hogy mind gyermekeknél, mind 
felnőtteknél meggyorsítja a lázzal járó (feltehetően víru-
sos eredetű) légúti gyulladások gyógyulását, kúraszerű 
szedése csökkenti a fertőzés valószínűségét, és elősegíti 
valamennyi herpeszes eredetű kórkép gyógyulását. 
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17 éves fiatalember sok fejtörést okozott ne-
künk: szerencsére meggyógyult, de hogy 
pontosan miből is gyógyult meg, az rejtély 

maradt. A korábbi anamnézisében nem szerepeltek ér-
demi betegségek. Felső légúti hurutos tünetei voltak, 
néhányszor kapott hörgőtágítót és területen kezelt tü-
dőgyulladása zajlott kétszer, de a leírás szerint ez akkor 
negatív mellkasi röntgenfelvétellel járt.

Amikor a mi látókörünkbe került, már két hete lázas 
volt. Clarithromycint kapott hét napig, amitől lelázta-
lanodott ugyan, de a gyógyszer elhagyása után két 
nappal újra magas láza lett. Száraz köhögés lépett fel 
és purulens orrváladéka volt. A betegség első napjai-
ban nyomó mellkasi fájdalomra is panaszkodott, amit 
jobb oldalon a clavicula alatt érzett. Felvételekor a 
jobb tüdő felett basalisan tompulatot kopogtattunk, 
a hónaljvonalban igen halk légzése volt. légzésszáma 
nem volt magas, a CRP értéke azonban 155 mg/l volt, a 
kvalitatív vérképében pedig meglepő módon jelentős 
eosinophilia (18%) mutatkozott. 

A mellkasfelvételen (1. kép) jobb oldalon a szívkon-
túrt is elmosó, a középső lebenyt érintő inhomogén ár-
nyék volt látható, a felső lebenyben pedig egy vaskos 
falú cystosus képlet volt, ami a radiológus véleménye 
szerint elsősorban pneumatokelének felelhet meg. 
Ceftriaxon terápia mellett a beteg 6 nap múlva láztalan 
lett, a köhögése is csökkent. 6 nap múlva a radiológi-
ai kontroll során (2. kép) a cystosus képlet változatlan 

volt. A jobb középső lebeny folyamata valamennyire 
már regrediált és ugyancsak regresszió látszott a CRP 
értékben, de az eosinophil sejtszám továbbra is ma-
gas volt. El kellett tehát döntenünk, hogy vajon ez egy 
eosinophiliával járó pulmonális folyamat vagy pedig 
véletlenül esett egybe a pneumonia és az eosinophilia.

Meggyógyult a beteg,

DE MIBŐL?
Dr. Gács Éva 
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

A

1. kép: A beteg kórházi felvételekor készült mellkasröntgenen a jobb 
oldalon a szívkontúrt is elmosó, a középső lebenyt érintő inhomogén 

árnyék látható, a felső lebenyben pedig egy vaskos falú cystosus képlet
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Kerek árnyékot és sok eosinophil sejtet látva első-
ként mindenkinek az echinococcosis jut eszébe, nekünk 
is. Az Echinococcus granulosus kutyában élősködő ga-
landféreg, amelyik cystás vagy alveoláris folyamatot 
okozhat emberben. Az emberi fertőzés úgy jön létre, 
hogy a végső gazdaszervezetek székletével szennye-
zett ételt fogyasztunk. Ilyenkor a paraziták a bélfalon 
keresztül a májba és a tüdőbe jutnak, ahol cystákat 
formálnak. Ezek tele vannak fertőző lárvákkal és meg-
nőhetnek néhány centi átmérőjűre is. A betegség 

sokáig tünetmentes lehet, azonban a cysták komp-
ressziós tüneteket okozhatnak, sőt, rupturálhatnak is, 
ennek kapcsán pedig anaphylaxiás reakció alakulhat 
ki. Haemoptoe is előfordulhat ebben a betegségben. 
Betegünk környezetében azonban nincsenek állatok, a 
hasi ultrahangján cholelithiasist és nagyobb lépet talál-
tunk, és megérkezett az Echinococcus szerológia ered-
ménye is, ami negatív lett.

2. kép: Kontroll mellkasröntgen: a cystosus képlet változatlan, 
de a jobb középső lebeny folyamata valamennyire már regrediált

3. kép: A CT felvételen a jobb tüdőfélben kiterjedt, egyenetlen el-
oszlású és intenzitású infiltrátumok láthatók. A felső lebenyben egy 
viszonylag nagy, szabálytalan, vaskos falú, levegőtartalmú üreg van, 

ami pneumatokelének felelhet meg. Enyhe fokú nyirokcsomó megna-
gyobbodás is észlelhető.
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Milyen egyéb parazitákra gondolhatunk? 
Magyar-országon a leggyakoribb az Ascaris lumbri-

coides, ami Löffler-szindrómát okoz. Ez szintén sokáig 
tünetmentes vagy csak kevés légzőszervi tünettel jár, 
a mellkasröntgenen jellemzőek a migráló árnyékok, 
amelyek lehetnek akár interstitiálisak, akár alveoláris 
jellegűek, és ezek általában két héten belül spontán 
felszívódnak. Nagyon ritkán fordul elő Toxocara canis 
fertőzés, az egyéb szóba jöhető fajok (pl. Schistosoma) 
pedig Magyarországon nincsenek, főleg India, Afrika 
és Dél-Amerika a feltalálási helyük. Betegünknél végül 
a székletparazita vizsgálat is minden vizsgált parazitára 
negatív lett  így ejthettük ezt a lehetőséget is. 

A diagnózis pontosítására CT vizsgálatot végez-
tünk (3. kép), ezen a jobb tüdőfélben kiterjedt, egye- 
netlen eloszlású és intenzitású infiltrátumok voltak 
láthatók. Ez megfelelhet a még nem teljesen gyó-
gyult pneumonia maradványának. Emellett a felső 
lebenyben egy viszonylag nagy, szabálytalan, vaskos 
falú, levegőtartalmú üreg látszik, ami morfológiai-lag 
továbbra is pneumatokelének felelhet meg a radio-
lógus véleménye szerint. Egy enyhe fokú nyirokcsomó 
megnagyobbodás is észlelhető, ami feltételezhetően 
reaktív jellegű (dr. Balázs György). 

Így hát újra kikérdeztük az anamnézist, a továb-
bi vizsgálatokat terveztünk. Betegünk nem túl sokat 
ugyan, de dohányzik, viszont erős passzív dohányos. 
Azt is megtudtuk, hogy otthon vegyszeres ágyi po-
loska irtás volt. Korábban viszont egyéb allergiás be-
tegségei nem voltak, ez irányban nem is történtek 
addig vizsgálatok. Inhalatív allergénekkel bőrpróbát 
végeztünk, ami negatív eredményt adott. Az össz-IgE 
értéke magas volt. Az egyéb vizsgálatok (immun-elfo, 
quantiferon, ANA, ENA, Mycoplasma és Chlamydia sze-
rológia) mind negatív eredményt adtak. A fiatalember 
kifejezetten jó, rendezett körülmények között élt. A 
közben eltelt időben – ez 3 hét volt – a panaszai jelen-
tősen enyhültek, alig panaszkodott köhögésre, mellka-
si fájdalma nem volt, a láza sem jelentkezett újra. 

A második CT felvételen a morfológiai kép már 
változott, határozott regressziót mutattak a jobb oldali 
eltérések. A felső lebenyi üreg mérete is csökkent, igaz, 
a falvastagsága inkább fokozódott. Részben a jobb felső 
lebenyben, de főleg a bal oldalon új, tejüveghomály 
jellegű elváltozások jelentek meg, ami migráló jellegű 
folyamatra utalhat. A radiológus véleménye szerint 

lehetséges egy eosinophil tüdőbetegség atípusos 
fiatalkori formája, de az sem kizárható, hogy ez a jobb 
oldali, elég markáns cavitatio ettől eltérő etiológiájú. 
Ugyanakkor a pneumatokele lehetősége az újabb CT 
felvétel alapján már kizárható volt (dr. Balázs György). 

Milyen eosinophiliával járó tüdőbetegségekre gon-
dolhatunk? Vannak ismert és vannak ismeretlen erede-
tűek (1. táblázat). Az ismert eredetűek közül a parazita 
fertőzéseket már kizártuk. 

4. kép: A CT felvételen határozott regressziót mutattak a jobb oldali 
eltérések. A felső lebenyi üreg mérete is csökkent, igaz, a falvastagsága 

inkább fokozódott. Részben a jobb felső lebenyben, de főleg a bal 
oldalon új, tejüveghomály jellegű elváltozások jelentek meg.
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Számos gyógyszercsoport okozhat eosinophiliát, 
mint például az antibiotikumok, a nem-szteroid gyulla-
dásgátlók, bizonyos antidiabetikumok, valamint a cito-
toxikus szerek is. A mi betegünk azonban ezek közül 
egyiket sem kapta, így ezt a lehetőséget elvetettük. 

Az eosinophilia-myalgia szindrómát egy bakteriálisan 
kontaminált egészségjavító táplálékkiegészítő, az l- 
triptofán okozza, amit főleg Japánban fogyasztanak. 
A betegség akut fázisában eosinophilia jelentkezik és 
emellett igen erős myalgia, amit aztán később sclero-
dermaszerű bőrtünetek, a későbbiekben pedig akár 
idegrendszeri tünetek is kísérhetnek. Pulmonális tüne-
tekkel is jár, a tüdőben eosinophil beszűrődések, a mell-
hártyaűrben folyadék jelenik meg. Mivel a fiatalember 
semmilyen gyanús l-triptofánt tartalmazó szert nem 
fogyasztott,  ez a lehetőség sem jött szóba. 

Milyen allergiás bronchopulmonális mycosisokra kell 
gondolnunk? Előfordul, hogy a belélegzett gomba- 
spórákkal, a hörgőkben kolonizált gombákkal szemben 
Th2 lymphocyta, illetve IgE mediálta reakció lép fel, és 
ez vezet aztán a légutak károsodásához és az eosino-
phil tüdőfolyamathoz. leggyakoribb kórokozója az As- 
pergillus, így aztán ez a betegség az ABPA rövidítést 
kapta. Főleg 50 év felettieknél gyakoribb, fiatalkorban 
elsősorban cystás fibrosisos betegeknél szokott elő-
fordulni. Jellemző rá, hogy a légúti mucosában  eosino-
philiával járó granulomatosus beszűrődés alakul ki, és 
ez a centrális légutakban bronchiectasiához vezet, ami 
egyébként ennek a betegségnek a jellegzetes eltérése. 
A klinikai képet az Aspergillus antigénjével szemben 
kialakult szenzitizáció és az asztma tünetei uralják. Az 

anamnézis és a klinikai tünetek alapján ezt a diagnózist 
is elvetettük.

Maradtak az ismeretlen eredetű tüdőbetegségek.
Az eosinophil granulomatosis polyangiitis-szel, amit 

EGPA-nak rövidítünk, régebbi nevén Churg-Strauss 
szindrómaként ismeretes. Ez kizárásos diagnózis. Az 
Amerikai Reumatológiai Társaság hat diagnosztikus 
kritériuma az asztmát, az eosinophiliát, a mono- vagy 
polyneuropathiát, pulmonális infiltrátumokat, a para-
nasalis sinus betegségét és az extravasculáris eosino-
philia jelenlétét sorolja fel. Ahhoz, hogy kimondhassuk 
a diagnózist, a betegnek ebből a hatból négyet kell 
teljesítenie. Jelen esetben ez nem sikerült, hiszen csak 
az eosinophilia és a pulmonális infiltrátumok radiológiai 
képe az, ami megvolt, így ezt is kihúzhattuk a listánkról. 

Az akut eosinophil pneumonia viszont gyors kezdetű, 
magas lázzal járó, egyre súlyosbodó nehézlégzést 
okozó betegség. Pleurális fájdalom, köhögés, sípolás, 
crepitatio jellemzi. A radiológiai kép gyakran ARDS-
szerű, a CT-n pedig tejüvegszerű homályok láthatók. 
Jellemző az alacsony oxigéntenzió, pathológiailag 
pedig az alveolusok, esetleg az alveolusfalak és a 
hörgőfalak eosinophilsejtes beszűrődése és az alveo-
láris oedema. A klinikai kép alapján ezt a betegséget 
is kihúzhattuk a listánkról, mert sem a magas lázzal 
járó súlyosbodó nehézlégzést okozó fájdalom, sem 
a nagyon súlyos klinikai kép nem volt jellemző a mi 
esetünkben. 

A krónikus eosinophil pneumonia is felmerülhet. 
Ilyenkor azonban az esetek mintegy 50%-ában asztma, 
hőemelkedés és láz fordul elő a tüdő perifériás részein 
látható beszűrődések mellett. általában akkor merül 
fel a betegség gyanúja, ha a periférián eosinophiliát 
látunk és antibiotikumokra nem reagáló lázas beteg-
ség mellett hasonló radiológiai kép tárul elénk. Ilyen 
esetben a differenciáldiagnózis szempontjából főleg 
az ABPA jön szóba, de krónikus eosinophil pneumonia 
esetében az asztma nem atópiás eredetű, a tüdőelvál-
tozás perifériás túlsúlyú, nincsen bronchiectasia és az 
össz-IgE normál tartományban van. Esetünkben ezt a 
betegséget sem lehetett igazolni.  

A hypereosinophiliás szindróma esetében már az első 
jellemző diagnosztikus kritérium sem teljesült, hiszen 
hosszú időn át – ez több mint 6 hónapot jelent – fennálló, 
jelentős perifériás eosinophilia esetén gondolhatunk 
erre a kórképre. Ez a betegség nemcsak a tüdőt, hanem 

1. táblázat: Eosinophiliával járó tüdőbetegségek

Ismert eredetű

parazita fertőzések 

gyógyszerreakciók

eosinophilia-myalgia szindróma

allergiás bronchopulmonális mycosisok

Ismeretlen eredetű

eosinophil granulomatosis polyangiitis-szel

akut eosinophil pneumonia

krónikus eosinophil pneumonia

hypereosinophiliás szindróma
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a szívet, a lépet, a bőrt és az idegrendszert is érintheti. 
A tüdőben interstitialis jellegű a beszűrődés, ami az 
esetek akár 50%-ában mellkasi folyadékkal társul. 
Gyakori viszont a szív érintettsége: endomyocardiális 
fibrosis, tricuspidalis billentyű eltérés, sőt, restriktív 
cardiomyopathia is felléphet. Ez is súlyos, progresszív 
betegség, ami szerencsére betegünknél nem állt fenn. 

Hát mi legyen akkor a diagnózis? 
Vissza-visszatérően eszünkbe jutott a vegyszeres 

ágyi poloska irtás, és azt gondoltuk, hátha exogén 
allergiás alveolitist okozhatott ez a vegyszer, ami persze 
még nem magyarázza az üregrendszert a jobb felső 
lebenyben, de mégis nagyon tetszetősnek tűnt ez az 
összefüggés. Azonban azok az anyagok, amivel a cégek 
a poloska irtását végzik – a szintetikus piretroidok 
– a leírások szerint nem okoznak olyan eltérést, ami 
eosinophiliával járhat együtt. Arról már nem is beszélve, 
hogy az időtartamok sem stimmelnek, hiszen az első 
poloska irtás négy hónappal a betegség kezdete előtt 
történt. Így hát továbbra is csak azt tudtuk tenni, hogy 
szorosan figyeltük a beteget, aki panaszmentes volt 
két hónappal a betegség kezdete után. 

Nagyon jól terhelhető volt, a kontroll laborvizsgá-
latai eltérést nem mutattak, eosinophilia sem volt 
már, légzésfunkciója a korának megfelelő. Azonban 
a mellkasfelvételen (5. kép) a jobb oldalon még 
mindig reziduális rajzolatfokozódás volt látható. A  to- 
vábbiakban a diagnózis pontosítása érdekében bron-
choalveolaris lavage végzését terveztük, tekintettel 
azonban a fiatalember tökéletes egészségi állapotára, 
úgy gondoltuk, hogy csak recidíva esetén fogunk ehhez 
az eszközhöz nyúlni, és ez a döntésünk a család lelkes 
egyetértésével találkozott. 

Továbbra is követtük a fiatalember sorsát. Újabb két 
hónap múlva továbbra is panaszmentes, jól terhelhető 
volt, rendben voltak a laborértékei és hibátlan légzés-
funkcióval rendelkezett, így hát elbocsájtottuk (6. kép). 
Azóta már betöltötte a 18. évét, de azért tudunk a sor-
sáról, teljesen egészséges. Egy munkahelyi szűrővizs-
gálat kapcsán készült mellkasröntgen nem mutatott 
eltérést nála már felnőttkorában sem. Így hát a diagnó-
zisra ugyan nem derült fény, de mégiscsak jó vége lett 
az esetnek és meggyógyult a fiatalember. 

5. kép: Kontroll mellkasröntgen két hónappal a betegség kezdete 
után. A jobb oldalon még mindig reziduális rajzolatfokozódás látszik.

6. kép: Kontroll mellkasröntgen négy hónappal a betegség kezdete 
után. A jobb oldalon továbbra is reziduális rajzolatfokozódás látszik.
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oktori címmel és egyéb fokozatokkal 
rendelkezők körében gyakran merül-
nek fel kérdések a különféle címek, tu-

dományos fokozatok helyesírásával kapcsolat-
ban. Nyelvhasználati, helyesírási kérdésekkel 
foglalkozó rovatunk mostani cikke ezekben a 
kérdésekben igyekszik iránymutatást nyújtani.

Az egyik legtipikusabb kérdés az, hogy kis vagy 
nagy d-vel írjuk-e a doktor rövidítését: dr. vagy 
Dr.? Alapvetően a doktor is azok közé az ún. 
névelőzékek közé tartozik, amelyeket a család-
név előtt tipikusan rövidítve szokás használni 
(hasonlóan, mint például id. = idősb, ifj. = ifjabb). 
Az akadémiai helyesírási szabályzat (AkH.12) 
151. pontja szerint a doktor szót és természe-
tesen annak rövidítését is alapvetően kis kez-
dőbetűvel írjuk, mivel a helyesírási szabályzás 
nem tesz különbséget aközött, hogy a doktori 
címet milyen módon (orvosi, gyógyszerészi, 
jogászi, állatorvosi diplomával, különféle tu-
dományos fokozatokkal) szerezte-e a viselője. 
Mivel a névelőzékek (id., ifj., dr.) nem szerves ré-
szei a személynévnek, ezért kis kezdőbetűvel 

A TUDOMÁNYOS CÍMEK, FOKOZATOK
HELYESÍRÁSA
Dr. Ludányi Zsófia 
Nyelvtudományi Kutatóközpont
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

D írandók, ha mondat belsejében fordulnak elő: 
Az előadást dr. Kovács Pál tartotta. Nagy kez-
dőbetűs írásmód alkalmazható például akkor, 
ha a név kiemelt helyzetben van, így például 
aláírásban, levélcímzésben, névjegykártyán, 
ajtóra kitűzött névtáblán, oszlopba rendezett 
névsorban stb., és természetesen mondatkez-
dő helyzetben.

A kiemelt helyzetből adódó nagybetűsítés 
ugyanakkor csak az olyan típusú személyne-
vekben alkalmazható, amikor a dr. névelőzék 
a családnév előtt áll. Az olyan típusú asszony-
nevekben, melyeknek formája az X-né dr. Y. Z. 
alaknak felel meg, a dr. belső helyzete miatt a 
kisbetűs írásmódot kívánja meg a fenti okok-
ból kifolyólag.

Az írásgyakorlatban olyan helyzetekben is el-
terjedt a nagy kezdőbetűs Dr. írásmód haszná-
lata, melyekben a helyesírási szabályzat alap-
ján kis kezdőbetűt kellene használni, például 
mondaton belüli helyzetben vagy az előbb 
említett asszonynévtípusokban is. Elképzelhe-
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tő, hogy ennek a felsőoktatási törvény lehet 
az oka, melyben a nagy kezdőbetűs Dr. alakot 
tüntetik fel, amelynek viselésére a PhD-fokozat 
feljogosít. A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti fel-
sőoktatásról 53. § (7) szerint: „A PhD-fokozattal 
rendelkező személyek nevük mellett feltün-
tethetik a »PhD« vagy a »Dr.« rövidítést, a DlA-
fokozattal rendelkezők pedig a »DlA« vagy a 
»Dr.« rövidítést” (W1). A törvényszöveg, a jog-
szabály azonban nem helyesírási szabályzat. 
Így a dr. névelőzék normatív helyesírására vo-
natkozóan továbbra is az AkH.12 151. pontjában 
foglaltak érvényesek, a PhD pedig nem jogosít 
a nagybetűs Dr. használatára. 

A közbeszédben gyakran lehet találkozni a 
kisdoktor és a nagydoktor elnevezésekkel, s ez-
zel kapcsolatban azzal a hiedelemmel, hogy a 
diplomával szerzett doktori fokozat a kisdok-
tor (dr.), míg a tudományos fokozat a nagydok-
tor (Dr.). A kezdőbetűkkel kapcsolatos tudniva-
lókat az előzőekben már kifejtettük, ami pedig 
a kisdoktor és a nagydoktor elnevezéseket illeti, 
ezek nem a kétféle írásmódra utalnak, hanem 
a korábbi egyetemi és az akadémiai doktor 
különbségére. Az ún. akadémiai doktori cím 
valóban magasabb szintű, mint a ma már nem 
megszerezhető dr. univ. („kisdoktori”) fokozat.

A diplomával szerzett doktori címekről a fel-
sőoktatási törvény 52. § (7) cikkelye rendel-
kezik: „Az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, 
az állatorvos, a jogász és az államtudományi 
szakon oklevelet szerzett személyek a dokto-
ri cím használatára jogosultak. Ezek rövidített 
jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. 
vet., dr. jur., dr. rer. pol.” Természetesen ezek a 
rövidítések a törvényben szereplő formájuk-
ban követik az akadémiai helyesírási normát, 
a korábban már idézett 151. szabálypontban 
olvashatók az írásmódra vonatkozó ajánlások.

A felsőoktatási törvény kapcsán már említett 
PhD-fokozat (latinul: Philosophiae doctor, an-
golul: Doctor of Philosophy) írásmódja tehát a 
PhD, pont nélkül, bár a magyar írásgyakorlat-

ban is előfordul a külföldi mintát követő Ph.D. 
írásmód, ez azonban nem követi a magyar he-
lyesírási normát.

Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím 
használatára. A professzor rövidítése prof., 
melynek írásmódjára ugyancsak a 151. szabály-
pont vonatkozik, mivel hasonló névelőzékről 
van szó. Így tehát az alapvető írásmód a kis-
betűs, de kiemelt helyzetben, illetve mondat 
elején nagy kezdőbetűvel írjuk: Prof. dr. Szabó 
Géza holnap vizsgáztat. Ezekben az esetekben 
– ha a dr.-t is feltüntetik utána – azt már nem 
kell nagy d-vel írni. Érdekesség, hogy a prof. 
rövidítés „megelevenedett”, azaz használják 
ebben a formában, a rövidítés feloldása nélkül 
– főként az informális, kötetetlenebb közlések-
ben: Holnap Szabó prof vizsgáztat. Ebben az 
esetben ún. szórövidülésről beszélünk, amely 
a rövidítéssel ellentétben egy szóalkotási mód, 
hiszen új lexémát (szótári szót) eredményez. 
Mivel ebben az esetben nem rövidítésről, ha-
nem szórövidülésről van szó (hasonlóan jött 
létre pl. a labor < laboratórium szavunk), ezért 
nem kell utána pontot tenni.

A habilitáció az oktatói és az előadói képesség, 
valamint a tudományos teljesítmény intézményi 
megítélése, rövidítése habil. Írásmódjára ugyan-
csak a 151. pont vonatkozik. Mivel a címek sor-
rendjében a habil. tipikusan a dr. után áll, ezért 
nem jellemző, hogy kiemelt helyzetben állna, 
nem szokásos a nagy kezdőbetűs írásmódja.

Érdekes helyzet áll elő akkor, ha több, doktori 
fokozattal rendelkező személy neve szerepel 
egy felsorolásban, például egy többszerzős 
cikkben, ha a szerzők nevét vesszővel vagy 
gondolatjellel választjuk el egymástól. Ebben 
az esetben ugyanis tulajdonképpen csak az 
első szerző neve van kiemelt helyzetben, a 
többi szerző neve a belső helyzet miatt már 
nem számít kiemeltnek. Így az első szerző neve 
a kiemelt helyzet miatt szerepelhet Dr. X. Y. for-
mában, a többi szerző pedig szokásos módon 
csak kisbetűvel dr. X. Y. formában (1a, b):
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(1) a. Dr. Varga Emőke – dr. Szabó Géza – dr. 
Kovács Pál
b. Dr. Varga Emőke, dr. Szabó Géza, dr. 
Kovács Pál

Ez a megoldás azonban érthető okok miatt visz-
szás, mivel azt az érzetet keltheti, mintha való-
ban lenne különbség a dr. és a Dr. rövidítések 
között. Így a probléma kiküszöbölésére több-
féle megoldást tartunk elképzelhetőnek. Ha 
nem feltétlenül szükséges, megoldást jelenthet 
a doktori címek elhagyása (a nyelvtudományi 
munkákban például nem szokás feltüntetni a 
doktori címeket), de ha az adott folyóiratban, 
kötetben az a gyakorlat, hogy a prof., dr. stb. név-
előzékkel együtt jelenítik meg a szerzők nevét, 
más megoldást kell keresni. Elkerülhető a szo-
katlan íráskép azáltal, ha a szerzők nevét nem 
egymás mellé, hanem egymás alá írjuk, ezáltal 
már oszlopba rendezett névsorral lesz dolgunk, 
amely kiemelt helyzetnek számít, s így minden 
szerző dr. címe lehet nagy kezdőbetűs (2):

(2) Dr. Varga Emőke
Dr. Szabó Géza
Dr. Kovács Pál

Ha feltétlenül szükséges a szerzők nevének 
egymás melletti feltüntetése, elképzelhető az 
a megoldás is, ha az egymás mellett szereplő 
nevekben egységesen kis dr.-t írunk (3a, b). 

(3) a. dr. Varga Emőke – dr. Szabó Géza – dr. 
Kovács Pál
b. dr. Varga Emőke, dr. Szabó Géza, dr. 
Kovács Pál

Ez a megoldás azonban nem alkalmazható ak-
kor, ha nem egy cikk szerzőinek felsorolásakor, 
hanem folyó szövegben, mondatkezdő hely-
zetben szerepel a doktori címmel rendelkező 
személynevek felsorolása, olyankor minden-
képpen szükséges a nagy kezdőbetű: Dr. Varga 
Emőke és dr. Szabó Géza vizsgáztat ma. 

IRODAlOM

1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia 2015. A magyar 
helyesírás szabályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Bu-
dapest.

INTERNETES HIVATKOzáSOK

2. W1 = 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. https://
net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv (2022.05.09.)
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– A professzor úr küldött. Azt üzeni, hogy 
a főorvos asszony szíveskedjen elfogadni a 
gyógytápszert.

– Ezt üzeni?
– Ezt.
– Maga kicsoda?
– Bocsánat, találkoztunk már. Rezidens dok-

tornő vagyok.
– Nos, kedves kolléganő, egy kortyot sem 

vagyok hajlandó meginni a tápszerből, most, 
amikor végre lefogytam. Mit meresztgeti a 
szemét? Rákos vagyok, ezért kellene hízzak? 
Hát nem akarok! Végre rám jönnek a húsz évvel 
ezelőtti ruháim.

– Szeretnénk elkezdeni a kezelést.
– A kezelést? Kemót?!
– Igen…
– Hogy kopasz is legyek, ne csak kövér!  

Ne bámulja így a hajamat, jó? Tudom, nem sok 
van belőle, de maga azért ne vegye a bátorsá-
got ahhoz, hogy fiatalos gőgjében azt gondol-
ja, nem kár érte. Maga még nem tudja, hogy 
minden változik. Maga itt ül előttem a hamvas 
őszibarack pofijával, az egészséges hajával 

A PROFESSZOR ÚR 
KÜLDÖTT

Havas Juli

kOLLÉGÁNk tOLLÁBÓL

vékonyan, és azt hiszi, örökké fog tartani az 
ifjúság. Hát nem fog. Van magának olvasószem-
üvege? Nincs, ugye. Mert maga olyan huszon-
harmincaska, nem több.

Szóval minden a szemüveggel kezdődik 
majd, meglátja! Eljön az ideje, amikor beballag 
egy optikába nagyítót venni. Mert nem látja a 
szemránckrémen a feliratot. És akkor megkér-
dezik magától, hogy esetleg nem gondolt arra a 
doktornő, hogy olvasószemüvegre lenne szük-
sége? Mert olyan negyvenesnek néz ki.

Pedig akkor még harmincnak se érzi magát.
Amikor igazi harmincas voltam, akkor lett 

meg nekem a professzor. Vagy én neki. Szerető-
nek. Ahhoz képest, most ide se dugja az orrát. 
Igen, ő az, aki most itt magácskával üzenget. 
Persze kiderült, hogy egy voltam a sok közül. 
Amit nyilván később, sokkal később tudtam 
meg. Hogy én mekkora marha voltam! Vagy 
szerelmes? Mindegy is, a kettő ugyanaz!

Most mit pislog? Atyaúristen… magát is 
megkörnyékezte? A vén kecskéje! Tudja maga, 
hogy lóg a valaga egy ilyen vénembernek? Hogy 
micsoda világot élünk! Fiatal lánykák járnak ilyen 
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cukros bácsikkal! Hát mondja, hol van a maga 
generációjának az esze? És főleg a gusztusa? 
Na, ígérje meg, hogy nem áll meg neki!

Hol is tartottunk? Ott, amikor elmúltam 
negyven. Apró adjusztálások, mellfelvarrás, 
diszkrét ajakfeltöltés következett. Sokáig, 
nagyon sokáig igazán impozáns darab marad-
tam. Bár a tükörből időnként egy néni nézett 
vissza rám. Vagy ami sokkal rosszabb, a saját 
anyám! De ne higgye, hogy nincs ennél rosz-
szabb.

Mert aztán jött a klimax. No, nem ajtóstul 
tört a házba, dehogy. Valahogy eszembe se 
jutott, hogy velem is megtörténhet. Amikor 
ott álltam a drogériában a terhességi tesztek 
előtt – mert kimaradt egy ciklusom –, hát ak-
kor láttam meg a menopauza-tesztet. 

Hála az égnek, mindkettő negatív lett.
Az idő tájt a professzor is negatív lett, leg-

alábbis irányomba. Mert az utánpótlás árada-
ta szebbekből és fiatalabbakból sosem apadt 
ki. Maga csak tudja, nem?

Végül mégis utolért. Mármint a klimax. Na, 
az még egy istencsapása. Amikor mi hevülünk 
és hervadunk, a férfiak kinyílnak. Hasunkon a 
háj egyformán gömbölyödik, mégis, amíg mi 
fitneszbe járunk és hormont szedünk – isten 
tartsa meg, aki feltalálta! –, botoxolunk és ar-
cot töltünk, ők a löttyedt seggük mellé fiatal 
popsit újítanak. A fiatal nők láttán még sírtam 
is, annyira irigyeltem őket. Ötven pluszosan 
zsenge fiúkákat cipeltem az ágyamba, de nem 
lett jobb attól sem. Innen nincs visszaút, ne-
kem elhiheti, bármit csinálunk, nem lesz jobb.

Mert hatvan pluszosan átlátszó leszel, mint 
az üveg, és senki se néz rád nőként többet. 
Semleges neművé hervadsz. A bőr az arcodról 
végleg lefolyik, a testedről lelöttyen, és ráadá-
sul májfoltok jönnek ki rajta. Na meg öregségi 
szemölcsök. Jól hangzik, ugye?

No, akkor mehetsz vissza a levesbe az 
uradhoz. Feltéve, ha megvár. Az enyém min-
dig jó ember volt. Amíg én küzdöttem a maga 
professzorával és a szerelemmel, a fiatalsá-
gom konzerválásával és az öregedés démona-
ival, addig ő kivirágzott. Biciklizni kezdett és 

futni, és végre saját véleménye is lett a világ 
dolgairól.

Nem, nem lett rossz vége a történetem-
nek, nem nyertem el méltó büntetésemet, 
ahogy sokan szerették volna. Néha talán én 
is, mert azért furdalt a lelkiismeret. Szóval a 
férjem nem újított fiatal pipivel, szerencsére 
nem került identitásválságba. Sőt, inkább úgy 
fogalmaznék, hogy felnőtt férfivé érett. Nem 
penderített ki, és megmaradtunk egymásnak. 
Nem győzöm csodálni. Mint afféle rendíthe-
tetlen ólomkatona, mindig mellettem van.  
Azt akarja, hogy gyógyuljak meg. 

Most ne nézzen így rám! Nem kell lesajnál-
jon sem engem, sem az uramat. Mi így éltünk, 
mások úgy élnek. Inkább mesélje el, kollegina, 
mégis mennyi a valószínűsége annak, hogy 
meggyógyulok?

– Mivel a műtét jól sikerült, a rásegítő keze-
léssel együtt az ötéves túlélés akár kilencven 
százalék is lehet.

– Ejha, micsoda objektív, kollegiális tájé-
koztatás! És milyen jó hír, hogy ennyit fejlő-
dött az orvostudomány, amióta nyugdíjas 
lettem.

Na még ez is! Nyugger lenni. Tudja, micsoda 
sokk először beülni egy orvosi váróterembe? 
Hogy nem rád várnak, hanem te vársz. Együtt 
az öregasszonyokkal. Magácska ígérje meg azt 
is, hogy mindig soron kívül fogadja az idős kol-
légákat! Ezzel tartozik az elődeinek…

Na, jó, nem tartom fel, menjen a dolgára. 
Vállalom a kezelést. legfeljebb hordok paró-
kát. Úgyis vacak a hajam.

– átadom a professzor úrnak a jó hírt, hogy 
így döntött.

– Nos, kedvesem, ne essünk túlzásba. Ma-
gácska most ballagjon el a professzor úrhoz, 
és mondja meg neki, azt üzenem, hogy a táp-
szert dugja fel a seggébe! 

Másodközlés a szerző engedélyével.  
A novella eredeti megjelenési helye: WMN EGSZSG
https://wmn.hu/wmn-egszsg
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„Hogyan lesz egy antiszociális, zűrös kamaszlányból nővér, majd orvos? 
Hogyan éli meg az alacsony önbecsülésű főszereplő a hosszú évekig tartó 
szerető-státuszt egy idősebb férfi oldalán?
Havas Juli hiánypótló és provokatív könyvet írt ezekről a nehéz kérdések-
ről. A mellbevágóan leleplező, ravaszul intellektuális és sokrétű regény 
egyszerre társadalmi kórkép, remek stílusban megírt szerelmi történet és 
betekintés az orvosi kulisszák mögé a Covid idején.”
(Péterfy Gergely)

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

Megrendelhető itt:
libri.hu
lira.hu
book24.hu
bookline.hu

MEGVÁSÁROLHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN  !

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

2022/  június

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezem a PTE áOK/2022.I./00036 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,  
melynek díja 9000 Ft    /  félév.

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

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

lakcím: ........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT NE AJÁNLOTT LEVÉLBEN KÜLDJE VISSZA   !
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COPD ÉS IMMUNTHROMBOSIS (11. oldal)
 1. Melyik állítás igaz a dendritikus sejtekre COPD esetén? 
  a. csökken a számuk 
  b. nem vesznek részt az interleukin-1 termelésben 
  c. túl sok közöttük az éretlen sejt  
  d. nem vesznek részt az antigén-bemutatásban

2. Melyik állítás igaz a macrophagokra COPD esetén? 
  a. nő az M1 fenotípusú sejtek aránya 
  b. javul a phagocytosisra való képességük 
  c. thrombocyta aktiváló faktort szekretálnak  
  d. nő a proinflammációs fenotípusú sejtek aránya

3. Hogyan hat a COPD exacerbáció a von Willebrand faktor szintjére? 
  a. emeli 
  b. csökkenti 
  c. nem hat rá

4. Hogyan hat a dohányzás a véralvadásra? 
  a. csökkenti a plazma fibrinogén szintjét 
   b. fokozza a thrombocyta aggregációt  
  c. csökkenti a XIII-as faktor szintjét 
  d. fokozza a szöveti plazminogén aktivátor szintézist

ÖTVEN ÉV UTÁN ÚJRAFELFEDEZETT … (21. oldal) 
5. Mi okozza a subacut sclerotizáló panencephalitist? 
  a. paramyxovírus 
   b. Schistosoma 
  c. herpeszvírus 
  d. koronavírus

6. Melyik nem a Behcet-szindróma tünete?  
  a. orális fekélyek  
   b. fülviszketés 
  c. genitális fekélyek 
  d. szemkárosodás

ÍGY ÍRUNK MI (32. oldal)
7.  Melyik mondat helyes nyelvtani szempontból?  
  a. Holnap Prof. Dr. Kis János vizsgáztat. 
   b. Holnap prof. dr. Kis János vizsgáztat. 
  c. Holnap Prof. dr. Kis János vizsgáztat. 
  d. Holnap prof. Dr. Kis János vizsgáztat.

8.  Hogyan írandó a magyar helyesírási norma szerint  
 a Philosophiae doctor fokozat rövidítése? 
  a. a keresztnév után Ph.D. formában 
   b. a vezetéknév előtt Ph.D. formában 
  c. a keresztnév után PhD formában

9.  Melyik mondat helyes a magyar helyesírási norma  
 szerint?  
  a. Holnap Dr. med. habil. Nagy János ad elő. 
   b. Holnap Dr. Med. Habil. Nagy János ad elő. 
  c. Holnap dr. med. habil. Nagy János ad elő.

MEGGYÓGYULT A BETEG, DE MIBŐL? (27. oldal)
10.  Melyik kórállapot nem tartozik a hypereosinophiliás  
 szindrómához?  
  a. mellkasi folyadék 
   b. legfeljebb 6 hétig tartó perifériás eosinophilia 
  c. endomyocardiális fibrosis 
  d. restriktív cardiomyopathia

11. Mi okozza az eosinophilia-myalgia szindrómát?  
  a. Ascaris lumbricoides 
  b. bakteriálisan kontaminált L-triptofán 
  c. Echinococcus granulosus 
  d. Toxocara canis

12. Mi okozza a Löffler-szindrómát?  
  a. Ascaris lumbricoides 
  b. bakteriálisan kontaminált L-triptofán 
  c. Echinococcus granulosus 
  d. Schistosoma

13. Mi volt a korábbi neve az „eosinophil granulomatosis polyangiitis-szel”  
 elnevezésű kórképnek?  
  a. Löffler-szindróma 
  b. hypereosinophiliás szindróma 
  c. Churg-Strauss szindróma 
  d. eosinophilia-myalgia szindróma

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2022 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik 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. július 20-ig küldje el  
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 9000 Ft.  
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 37. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

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

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



AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2022/3.

 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.



ÁLLAPOTROMLÁS MEGELŐZÉS
EGYSZERŰEN1,2
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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.

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

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 buborékcso-
magolásban
+ 1 inhalátor

 12 937 90 (3/b) 11 643 1 294

Ultibro® Breezhaler® 85 mikrogramm/43 mikrogramm
inhalációs por kemény kapszulában
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Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszera-
datbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon. ‧ OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád 
keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”,   ;  kion vagy Kíésőiratok hipherlinkre történő kattintás. ‧ Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon 
található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdo; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

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

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

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

180 adag

180 adag

COPD

Asztma

    87 mikrogramm/5 mikrogramm/ 9 mikrogramm 
    túlnyomásos inhalációs oldat

Közfinanszírozás 
alapján

elfogadott ár

26 285 Ft

26 285 Ft

Támogatás

23 657 Ft

6 571 Ft

Térítési díj

2 628 Ft

19 714 Ft

Napi
terápiás
költség

584,11 Ft

584,11 Ft

EÜ 90

3/b

Asztmában emelt 
támogatással

nem írható

Közgyógy
keretre

adható-e?

Igen

Igen

Háziorvosok: A háziorvosok szakorvosi javaslat nélkül normatív támogatással írhatják a Trimbow-t.
A normatív támogatás mértéke: 6 571 Ft. Ez esetben a beteg térítési díja: 19 714 Ft.
A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

CHIESI HUNGARY KFT.  •  1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet
Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu
Lezárás dátuma: 2021.07.15., Belső azonosító kód: T.H.2021.07.15.

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

Extrafinom megoldás
a teljesség igényével!

extrafinom fix hármas kombináció

2 belégzés reggel

és

2 belégzés este
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