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TARTALOM

úl a szeptemberi és októberi 
kongresszusi dömpingen, jön a 
nagy szünet, mert a koronavírus 

visszatérésétől félve az év eleji tervezés-
kor szinte senki nem merte megkoc-
káztatni a novemberi és a decemberi 
időpontokat, akkor sem, ha évtizedes 
hagyomány kötötte volna oda a ren-
dezvényt. Kérdés, meddig tart a szünet, 
hiszen egymás után jönnek a hírek a 
bezáró szállodákról, köztük olyanokról is, 
amelyek korábban gyakran adtak otthont 
orvoskonferenciáknak. Új idők jönnek, új 
játékszabályokkal, sokkal nagyobb teret 
adva a továbbképzések és mindenféle 
szakmai információközlés online formá-
inak. Az Amega készen áll: lapszámaink 
(ameganet.hu) és továbbképző tanfo-
lyamaink (amegapont.hu, amegaforum.
hu) elérhetőek az interneten. Mi online is 
otthon vagyunk! 

Dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő

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

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2022. www.ginasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2022. www.goldcopd.org
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Támogatott indikációk:
Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  finanszírozási eljárás ren-
dekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finan-

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

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

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

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

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

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

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

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

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 339 Ft 1 588 Ft
* A 2022. október 1-jétől érvényes árak alapján
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A felnőtt gyermekgyógyász
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Hidvégi Edit
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának adjunktusa

Dr. Hidvégi Edittel a 13. Budapesti Amega fórum első 
napja után beszélgethettem. Köszönöm, hogy a fárasz-
tó nap után vállalkoztál erre. Évek óta rendszeresen 
adsz elő ezen a rendezvényen.
Imádok oktatni. A Fazekas Gimnáziumba jártam, ahol akko-
riban voltak „fordított napok” és ezeken nagyon sokszor én 
voltam a tanár. Az oktatóim azt szerették volna, hogy tanár 
legyek. Végül orvos lettem, de oktatok az egyetemen – így 

megvalósult az ő javaslatuk is. Rengeteg előadást 
és gyakorlatot tartok három nyelven orvostanhall-
gatóknak, gyógyszerészhallgatóknak, nővéreknek 
és szakorvosoknak is. Bártfai Zoltánnal együtt 
írtunk/szerkesztettünk egy tankönyvet, amely 
a pulmonológiai szakdolgozók továbbképzését 
szolgálja. Szoktam szerepelni a televízióban, a 
rádióban, az interneten – ezek a megjelenések 
elsősorban laikusoknak szólnak, és csak remélni 
tudom, hogy megfogadják a tanácsaimat. Szóval, 
nem maradt ki az életemből az oktatás, megvaló-
sítottam volt tanáraim tanácsát.

Mielőtt elmélyülnénk a beszélgetésben, sze-
retném megkérdezni, hogy pesti vagy-e?
Az Üllői úton születtem, a női klinikától nem 
messze volt a lakásunk. Innen az iskolába csak át 
kellett sétálnom, és az orvosegyetem is ebben 
a földrajzi körben helyezkedik el. Amikor férjhez 
mentem szintén ezen a környéken maradtunk és 
jelenleg is a közelben élek, a Középső-Ferencvá-
rosban. Szerencsésnek mondhatom magamat, 
hogy nem kell sok időt utazással töltenem, na-
ponta gyalog járok be dolgozni.

Beszéljünk az életedről, annak az 1984 előtti 
és utáni időszakáról. 1984-ben szerezted meg 
az orvosi diplomát.
Nemcsak gimnáziumba, hanem óvodába és ál-
talános iskolába is a Fazekasba jártam. Ezt sokan 
zseniképzőnek tartották.

Emlékeim szerint ott nem volt biológia tagozat.
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Igen, a gimnázium erőssége a matematika 
volt, de én a nyelvi tagozatra jártam. Már az 
általános iskola felső tagozatán emelt szinten 
tanultam az oroszt, a gimnáziumban máso-
dik nyelvként az angolt választottam. Heti 16 
nyelvi óránk volt úgy, hogy a gyakorlati foglal-
kozások helyett idegenvezetést tanultunk. Az 
érettségivel együtt kaptunk egy bizonyítványt 
arról, hogy idegenvezetőként is dolgozhatunk.

Hány nyelven beszélsz?
A magyaron kívül három nyelven: angolul, 
németül és oroszul. Az egyetemen is tanultam 
egy évet oroszul, ezért tudom, hogy mondják 
a tüdőgyulladást és a daganatot. Meglepő, 
de évente pár alkalommal jól jön ez a tudás. 
Majd másodikként angolból is szereztem 
egy nyelvvizsgát. A gyermekgyógyászat 
szakvizsga bizonyítványomon alig száradt 
meg a tinta, amikor meghirdettek egy ösz-
töndíjat Bécsben, amire hárman jutottunk ki 
az egyetemről. Ehhez feltétel volt a jó angol 
nyelvtudás. Az ottani gyermekgyógyászati 
klinikán töltöttem el két szemeszternyi időt. 
Ez alatt tanultam meg a németet az alapok-
tól – a szakmai és a konyhanyelvet is. A fiamat 
is igyekeztem a nyelvek tudására, gyakorlati 
használatára nevelni. Kis elsősként szerettem 
volna németül beszélgetni vele alapszinten, 
de ő nem fogadta ezt szívesen. Érettségi előtt, 
amikor készült a nyelvvizsgákra, akkor ő kérte, 
hogy beszéljek vele németül és angolul. Akkor 
felidéztem neki, hogy 12 évvel azelőtt kicsit 
másképp állt hozzá ehhez a kérdéshez.

Miért választottad az orvosi pályát? Volt-e 
családi példád?
Első generációs orvos vagyok. Kisgyermekko-
romban gyakran volt tüszős mandulagyulla-
dásom. Az ezzel járó vizsgálatok során mindig 
kedves és odafigyelő volt a gyermekorvosom, 
így hamar szimpatizáltam ezzel a pályával. 
Gyermekkori játékaim közé tartozott a babáim 
gyógyítása is. Egyszóval, mindig is orvos és ezen 
belül gyermekgyógyász szerettem volna lenni.

Mesélj valamit az egyetemi éveidről!
Jól tanultam, sok tanulmányi versenyen vet-
tem részt. Két helyen voltam tudományos 
diákkörös és demonstrátorként is dolgoztam 
a biofizika intézetben. Harmadéves egyete-
mistaként az évfolyamról harmadmagammal 
elnyertük a népköztársasági ösztöndíjat. A 
gimnáziumi éveim során szerzett orosz ide-
genvezetői képesítésemnek köszönhetően 
a külügyi bizottságban is dolgoztam, több 
éven keresztül én szerveztem az egyetemi 
cseregyakorlatokat. Volt olyan nyár, amikor 
70 külföldi orvos- és gyógyszerészhallgató 
jött az egyetemünkre és ugyanennyi magyar 
hallgató utazott a fogadó országba. Ittlétük 
alatt intéztem a szakmai és kulturális prog-
ramjaikat, mindenben segítettem őket. A 
diploma átvételekor megkaptam a Jahn-díjat, 
amit csak egyetlen frissen végzett orvos kap-
hat évfolyamonként. Végzés után az I. számú 
Gyermekklinikán kaptam állást.

Hogy érezted magad a klinikán?
Ott szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból, 
majd kimentem a már említett ösztöndíjjal 
Bécsbe. Így lett egy európai szintű gyer-
mekgyógyász szakvizsgám is. A klinikán 
mindenki választhatott egy szubspecialitást 
is, én a gasztroenterológiát szerettem volna 
választani, de az akkori professzorom más 
utat gondolt nekem. Mivel sokat dolgoz-
tam a pulmonológián és szerettem is az 
allergológiát, az asztmás betegek gyógyítá-
sát, gyermektüdőgyógyászatból szereztem 
szakvizsgát 1993-ban. Amikor már nemcsak 
elméleti tárgyból lehetett PhD témát vá-
lasztani, belevágtam, és ekkor indultam el 
az ételallergiák részletes megismerése felé. 
A tudományos munkám során sok segítsé-
get kaptam Cserháti Endre professzor úrtól 
és Arató Andrástól, akik az allergológiai és a 
gasztroenterológiai szakterületeken voltak a 
mentoraim. A PhD témám címe: „Egyes labo-
ratóriumi paraméterek jelentősége a tehéntej 
fehérje érzékenység prognózisának megíté-
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lésében” lett. 1995-ben született a fiam, így 
a tudományos munka kihívásaival párhuza-
mosan a gyermeknevelés feladataival is meg 
kellett birkóznom.

Ezidáig gyermekeket gyógyítottál és 
2004-től a felnőttek ellátásával folytattad 
a pályádat.
Soha nem felejtem el Novák Zoltán anekdotá-
ját, ami valahogy így hangzott: „Kapálgattam 
egy parasztemberrel a szőlőben, aki meg-
kérdezte tőlem: Úgy hallottam, hogy maga 
orvos. Milyen orvos? Gyermekorvos.” Erre jött 
a következő kérdés: „És mikor lesz olyan ta-
pasztalt, hogy felnőtteket is engednek majd 
magának gyógyítani?” Húsz évig dolgoztam a 
gyermekklinikán, és utána felnőttem! 

Hogyan folytatódott a pályád a Pulmono-
lógiai Klinikán?
20 év gyermekgyógyászati tapasztalattal a 
hátam mögött kellett felnőtt páciensek gyó-
gyítására váltanom. Kihívás volt, hogy több 
éves gyakorlattal új szakterületen, új kollé-
gák között kellett napi szinten helytállnom. 
Magyar Pál professzor úr osztályán kezdtem 
dolgozni, ahol megismerhettem a felnőtt tü-
dőgyógyászat sokszínűségét. Unikum voltam 
a Pulmonológiai Klinikán, mert az ételaller-
giával nagyon kevesen foglalkoztak, ehhez 
nálam gasztroenterológiai szakképesítés is 
társult. A korábban megszerzett tudásomat a 
felnőtt betegek ellátásában is kamatoztattam. 
A Pulmonológiai Klinikán eltöltött évek során 
megszereztem a felnőtt tüdőgyógyászati 
szakvizsgát is.

Mikor és miért jöttél el a Pulmonológiai 
Klinikáról?
Amikor Kovács Gábor lett az Országos Korányi 
Tbc és Pulmonológiai Intézet igazgatója, más 
tudományos érdeklődésű kollégákkal együtt 
áthívott oda, és támogatta a tudományos 
munkámat is. A Korányiban Ostoros Gyula osz-
tályán dolgoztam. Én szívesebben kezeltem 
a fiatal betegeket, az asztmásokat és a COPD-

seket, valamint a külföldieket. A tüdőgyógyá-
szati onkológiában eleinte nem volt nagy 
jártasságom, a Korányiban töltött évek alatt 
ilyen jellegű tudásra is szert tettem, ezt Os-
toros Gyulának köszönhetem. Ott egy kitűnő 
csapat jött össze, orvosok, nővérek. Szerettük 
egymást, jó volt velük dolgozni. Idén nyáron 
is volt egy osztálytalálkozónk, ahova még kül-
földről is eljött egy régi kolléganő.

Mégis eljöttél a Korányiból.
Egy két éves kitérőt tettem az Uzsoki utcai 
kórház Pulmonológiai Osztályán, majd ezt 
követően visszamentem a Pulmonológiai 
Klinikára. Ott az új igazgató, Müller Veronika 
professzor asszony örömmel fogadott. Én is 
vártam az új kihívásokat, motivált, hogy ismét 
részt vehetek a medikusképzésben, a német 
nyelvű oktatásban.

Hogyan élted át a covid járványt?
Két héttel a járvány indulása után az 
Uzsokiban létrejött a covid osztály, termé-
szetesen a tüdőgyógyászat keretein belül. 30 
ágyas volt az osztály, ebből 20 egy régi pavi-
lonban, 10 pedig a modern részen volt elhe-
lyezve. Az utóbbiban különítették el az első 
covidos betegeket. A Pulmonológiai Klinikán 
a professzor asszony kérésére a covid részle-
gen kezdtem. Amikor eljött a forgás ideje, én 
továbbra is vállaltam, hogy ott maradok ezen 
a területen és folytatom a koronavírus elleni 
küzdelmet. Jelenleg már 24 hónapja látom el 
a covidos betegeket.

Gyógyítasz még gyerekeket?
Gyakorlatilag akkor indult a magánrendelé-
sem, amikor felnőtt ellátásra kellett váltanom. 
A magánegészségügyben foglalkozom gyer-
mekekkel, felnőttekkel egyaránt. Gyógyítok 
pulmonológiai és gasztroenterológiai beteg-
ségben szenvedőket és hosszú ideje speciali-
tásom az ételallergia és intolerancia kérdéskö-
re. Többször előfordult már, hogy egész csa-
lád fordult hozzám a szerteágazó allergológiai 
problémáival.
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Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A.
Tel.: +361 799 7320

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

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

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

A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.10.11. Érvényessége: 2023.10.11.

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

Referenciák: 1. Brimica® Genuair® 340 μg/12 μg inhalációs por alkalmazási előirat (2021.06.02.), 2. Bretaris® Genuair® 322 μg inhalációs por alkalmazási előirat (2021.05.31.), 3. Beier J, et al. Efficacy and safety of aclidinium bromide 
compared with placebo and tiotropium in patients with moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease: results from a 6-week, randomized, controlled Phase IIIb study. COPD. 2013;10(4):511-22. 4. Bateman ED, et al. 
Aclidinium bromide and formoterol fumarate as a fixed-dose combination in COPD: pooled analysis of symptoms and exacerbations from two sixmonth, multicentre, randomised studies (ACLIFORM and AUGMENT). Respir Res. 
2015;16:92.* Vs. placebo és monokomponensű kezelések. Az összesített kora reggeli, nappali és éjszakai COPD tünetek súlyosságának értékelése a 6. és 24. hét után a placebóhoz képest Bretaris® Genuair®2, 3, illetve Brimica® 
Genuair®1, 4 kezelés mellett, valamint a monokomponensű kezelésekhez képest a 24. hét után Brimica® Genuair® kezelés esetében.1, 4
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Hogyan bírod ezt a terhelést? Ehhez álló-
képesség kell. Sportolsz valamit?
Az az orvos vagyok, aki megtiszteltetésnek 
veszi, ha segítséget kérnek tőle, elsősorban ez 
motivál. A napi munkámhoz természetesen 
fizikai erőnlét is szükséges. Imádok minden 
vízisportot. Nyaranta hosszú órákat úszom, 
evezek, szeretek vitorlázni, ezzel szemben 
például a futást nem kedvelem. Az apukám 
pingpongozott és én is űztem ezt a sportot, 
a fiam versenyszerűen asztaliteniszezett. 
Apukám hobbi szinten fényképezett és a fiam 
is elkezdett ezzel magas szinten foglalkozni 
már az egyetemi évei alatt. Az interjú elején 
látható portrét is ő készítette rólam. Nagyon 
büszke vagyok rá, a BME-n végzett villamos-
mérnök. Másik éltető elemem a zene. Amikor 

hazamegyek, azonnal bekapcsolom a rádiót, 
zenét hallgatok a számítógépes munka köz-
ben és az előadásokra készülés alatt is. Vegye-
sen, hol komolyzenét, hol retró slágereket.

Mit szeretnél még, ami megvalósulna az 
életedben?
Szeretnék többet utazni. A világban sok he-
lyen jártam, érdekes lenne évek-évtizedek 
elteltével ugyanoda visszatérni. Londont és 
Rómát kicsit már ismerem, de visszamen-
nék mindkét városba, hogy részletesebben 
megismerhessem. Régóta szeretnék eljutni 
Japánba, jó lenne, ha ez az álmom is megvaló-
sulhatna. És remélem, hogy idővel unokázni is 
fogok. 

Dr. Osvai László

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/  október

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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setismertetésünkben egy beteg történetén ke-
resztül azt mutatjuk be, hogyan vált egy biz-
tosnak hitt diagnózis bizonytalanná. A 7 éves 

gyermek tünetei 4 évesen kezdődtek, 2019 áprilisában. 
Ekkor három alkalommal jelentkezett nála vérköpés 
felső légúti infekció kapcsán. Májusban az óvodából 
hazaüldték sárgaság, fáradékonyság, gyengeség miatt. 
Az ekkor készült mellkasröntgen kezdődő jobboldali 
pneumóniát mutatott (1. kép). A laborvizsgálatban mé-
lyülő anaemia volt látható, emiatt per os vaspótlást ka-
pott hónapokon át. Vérköpése többször ismétlődött, 

mindannyiszor történt orvosi vizsgálat. A gégészet és a 
gasztroenterológia negatív eredményt adott, a kórházi 
ügyeleten pedig pszichológiai vizsgálatot javasoltak. 

Szeptemberben láz, köhögés miatt történt hospita-
lizáció. A hallgatózási lelet alapján mellkasröntgen ké-
szült, amely kétoldali pneumóniát mutatott (2. kép). 
Sumamedet és Ventolint kapott, a pneumóniát muta-
tó mellkasröntgen kontrollja két hónap múlva történt 
meg (3. kép). 

2020-ban a tünetektől függően az év nagy részében 
per os vaspótlásban részesült egyetlen vérkép vizsgálat, 

A DIAGNÓZISTÓL
A DIAGNÓZIS HIÁNYÁIG
Dr. Tóth G. Ágnes1, dr. Gács Éva1, dr. Krikovszky Dóra2, dr. Constantin Tamás3 
1Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, 2Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 
3Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika, Budapest

E

1. kép: Kezdődő jobboldali pneumónia (2019. május) 2. kép: Kétoldali pneumónia (2019. szeptember)

Az orvoslás a valószínűségek művészete,
legjobb esetben a bizonytalanság tudománya.

(Sir William Osler)
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illetve az EESZT-ben megjelenő orvosi vizsgálat nélkül. 
Az év utolsó napján, másfél hete fokozódó sápadtság, 
gyengeség, tachypnoe, bokatáji ödéma miatt vitték 
a szülők a gyermeket a helyi kórházba. A hallgatózási 
lelete nem volt számottevő, mérsékelten tachypnoés 
volt. A szaturációja mérhetetlenül alacsony volt, me-
lyet nem a gyermek tüneteinek, hanem a műszer meg-
hibásodásának tulajdonítottak. Mellkasröntgen (4. kép) 
és laborvizsgálat történt, súlyos anaemia volt látható. 
Otthonra Ventolint javasoltak, és másnapra kontrollra 
hívták vissza. Állapota tovább romlott, viaszos, sápadt 
bőrszíne volt generalizált ödémával és kifejezett tachy-
pnoéval. Újabb laborvizsgálat történt, mely tovább 
mélyülő anaemiát mutatott, alacsony szaturációs ér-
ték mellett. Mindezeket figyelembe véve áthelyezték 
a megyei kórház intenzív osztályára. Az 1. táblázat a 
területen készült laboreredményeket foglalja össze, pi-
rossal kiemelve a kóros értékeket.

A megyei kórházban történt laborvizsgálat súlyos 
anaemiát, emelkedett LDH- és májfunkciós, valamint 
gyulladásos értékeket és súlyos kevert acidózist muta-
tott. Anuriája extrém dózisú, folyamatosan adott diure- 
tikum ellenére sem volt áttörhető, fokozódott a kardiá-
lis dekompenzációja. A mellkas CT-vizsgálat kétoldali 
jelentős légtartalom csökkenést, a felső lebenyekben 
konfluáló konszolidációkat mutatott pleurális vagy 
kardiális folyadék nélkül. A kép súlyos alveolaris vérzés-
nek felelt meg (5. kép). Transzfúziót kapott, majd pár 
óra múlva tüdővérzés miatt gépi lélegeztetést kezdtek 
magas nyomásokkal. Kettes, majd hármas antibioti-
kum-kombinációt, illetve keringéstámogatást kapott. 
Súlyos állapota miatt ECMO kezelésre referálták kórhá-
zunk intenzív osztályának. 

Intenzív osztályunkra érkezésekor kritikus állapotú 
volt, magas lélegeztetési paramétereket, kettős ke-

ringéstámogatást igényelt. Vesepótló kezelést 9 na-
pig, gépi lélegeztetést 7 napig, antibiotikum kezelést 
8 napig kapott, a szisztémás szteroidot folyamatosan 
adták. 

11 nap után helyezték át a nefrológiai osztályra ter-
vezett vesebiopszia elvégzése céljából. Az osztályon 
fokozódó oxigénigény jelent meg, tachypnoéssé vált, 
ismét anaemizálódott, ezért transzfúziót kapott és 
mellkasröntgen készült (6. kép). Másnap légzési elégte-
lenség miatt áthelyezték az intenzív osztályra. 

3. kép: Kontroll mellkasröntgen (2019. november)

1. táblázat: A beteg laboreredményei

4. kép: A kórházi áthelyezés előtt készült mellkasröntgen

Dátum Hgb Htk RBC Retic. LDH Sebi Vas Ferritin CRP

2019. 05.14. 55 0,19

05.15. 52 0,17 64,6 631

05.24. 62 0,23 135,0

06.06. 78 0,27 150,8

06.21. 87 0,29 1546 24,8

08.13. 113 0,36 1378 268

09.10. 96 0,30 43,5

10.03. 126 0,38 39,5 270

2020. 12.31. 62 0,22 2,4 2,2

2021. 01.01. 57 0,20 2,2 120 48,5 3,0
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Az intenzív osztályon légzési- és keringési elégtelen-
ség miatt reanimációra kényszerültek. Gépi lélegezte-
tést kezdtek, súlyos pulmonális hipertenzió miatt nit-
rogén-monoxid kezelést, magas szisztémás vérnyo-
másértékek miatt kombinált antihipertenzív kezelést 
kapott. Újabb anaemizálódás következett be, azonban 
a két korábbi transzfúziót követő súlyos állapotrosz-
szabbodás miatt most EPO adása mellett döntöttek. 
16 nap után helyezték át pulmonológiai osztályunkra. 
Vérképét tartotta EPO nélkül is. Egy hónapos kezelés 

mellett újabb relapszust észleltünk. Negatív hallgató-
zási lelet mellett extra oxigénigénye jelentkezett és a 
mellkasi röntgenkép is romlást mutatott. A szisztémás 
szteroidját folyamatosan kapta óvatos dóziscsökken-
téssel. 74 nap kórházi kezelés után bocsájtottuk haza. 
Mindössze két napot volt otthon, amikor magas láz, 
vérköpés kíséretében súlyos állapotban, romló mellkas 
felvétellel érkezett vissza kórházunkba (7. kép).

Az intenzív osztályon gyorsan romló légzés és kerin-
gés miatt gépi lélegeztetést kezdtek magas nyomások-

5. kép: A megyei kórházban készült mellkas CT. Mindkét oldalon diffúzan jelentős légtartalomcsökkenés, a centrálisabb területeken és 
a felső lebenyekben konfluáló konszolidációk, pleuralis vagy pericardialis folyadék nem mutatható ki.

6. kép: A nefrológiai osztályon készült mellkasröntgen 7. kép: Az otthoni relapszust követően készült mellkasröntgen
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kal, kettős keringéstámogatással. Mélyülő anaemiája 
miatt intravénás immunglobulin védelemben transz-
fúziót kapott szövődménymentesen. Magas sziszté-
más vérnyomás értékek miatt négyes antihipertenzív 
kombinációban részesült. A szisztémás szteroid dózi-
sát megemelték és 6-merkaptopurint állítottak be. 

9 napos kezelés után ismét a pulmonológiai osztá-
lyunkra került. Vérképe spontán javult, szteroid hyper-
tonia miatt hármas kombinációt kapott. A szemészeti 
vizsgálat során magas szemnyomást mértek, amit a tar-
tós szisztémás szteroid kezelés mellékhatásának tulaj-
donítottak. A szteroidot folyamatosan kapta, óvatosan 
csökkentettük a dózist, mellette kapta a 6-merkapto-
purint. 3 és fél hetes kezelés után emittáltuk. 

A diagnózis felállítása érdekében számtalan vizsgá-
latot végeztünk, melyek nagy része negatív eredményt 
adott. A vesebiopszia primer vesebetegséget nem tárt 
fel, enyhe glomerulosclerosist és akut tubularis káro-
sodást mutatott. A tüdőbiopszia diffúz haemosiderin 
akkumulációt mutatott capillaritis, vasculitis és granu-
lomatosus lézió nélkül. Elsősorban a klinikumra tá-
maszkodva, illetve az egyéb alveolaris vérzést okozó 
kórképeket kizárva idiopathiás pulmonalis haemoside-
rosisnak megfelelhet a bronchoalveolaris lavage és a 
tüdőbiopszia képe (8. és 9. kép). 

A diffúz alveolaris vérzés differenciáldiagnosztikája 
során számos betegség szóba jön (2. táblázat). Ezek 
két nagy csoportra oszthatók: az egyik csoport be-

8. kép: Haemosiderin tartalmú macrophagok  
a bronchoalveolaris lavage-ban

9. kép: Transbronchialis biopszia: haemosiderin tartalmú 
macrophagokkal kitöltött, megvastagodott falú alveolusok

DAH pathológiás capillaritisszel DAH pathológiás capillaritis nélkül

Primer idiopathiás kisér vasculitis 
Wegener granulomatosis 
Churg-Strauss syndroma 
Mikroszkópikus polyangitis 
Izolált pauci-immun pulmonalis capillaritis 
Idiopathias pauci-immun glomerulonephritis

Primer immunkomplex vasculitis 
Goodpasture syndroma 
Henoch-Schönlein purpura

Secunder vasculitis 
SLE 
Rheumatoid arthritis 
Antiphospholipid antitest syndroma 
Kevert kötőszöveti betegségek 
Polymyositis/dermatomyositis

Essentialis cryoglobulinaemia

Gyógyszer indukálta 
(kemoterápiás szerek, propylthiouracil)

Idiopathias pulmonalis haemosiderosis (IPH)

Coagulopathia (thrombolysis, DIC)

Mitralis stenosis

Toxin/inhalációs károsodás  
(kokain, retinolsav)

Gyógyszer okozta betegségek  
(amiodaron, penicillamin, nitrofurantoin)

Diffúz alveolaris károsodás

Csontvelő/tüdőtranszplantáció

Cytotoxikus gyógyszerek

Sugárkezelés

Sepsis

ARDS

Pulmonalis embolia

2. táblázat: A diffúz alveolaris haemorrhagia (DAH) differenciáldiagnosztikája
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tegségei patológiás capillaritissel járnak, a másik cso-
port betegségei, amelybe az idiopathiás pulmonalis 
haemosiderosis is tartozik, nem járnak capillaritisszel.

Az idiopathiás pulmonalis haemosiderosis a diffúz 
alveolaris vérzés ritka oka. Többnyire gyermekkorban, 
10 éves kor alatt fordul elő, többségében lányokban. 
Feltételezett etiológiája lehet allergia, környezeti fak-
torok, genetikai tényezők vagy autoimmun betegsé-
gek. Tünetei a jellegzetes triász: haemoptysis, vashiá-
nyos anaemia és kétoldali pulmonalis infiltrátum. Terá-
piaként első vonalban a szisztémás szteroid áll, amely 
immunszuppresszív szerekkel egészíthető ki. Prognó-
zisa gyermekekben rosszabb, mint felnőttekben, ma-
gas mortalitással jár. Leggyakoribb halálok az akut 
légzési elégtelenség kiterjedt pulmonalis vérzés miatt 
vagy krónikus légzési elégtelenség haemosiderosis és 
a visszatérő vérzések miatt kialakuló fibrózis miatt.

Idiopathiás pulmonalis haemosiderosis gyanújakor 
széleskörű laborvizsgálatok és képalkotó vizsgálatok 
szükségesek, utóbbiakban központi szerepet játszik 
a HRCT. Flexibilis bronchoszkópos vizsgálatra, tüdő-
biopsziára, illetve egyéb vizsgálatokra is szükség lehet 
(3. táblázat). 

A gyermeket szteroid és 6-merkaptopurin adá-
sa mellett bocsájtottuk otthonába. Ezzel a terápiával 
hosszú ideig nem volt relapszusa, havonta jött kont-
rollra. Jelentősek voltak a szteroid mellékhatások, de 
más primer szervi érintettséget nem tapasztaltunk. 

A fordulat 2021 májusában jelentkezett, amikor a 
haemoglobin és haematocrit értéke egyre emelkedett 
(4. táblázat). Emiatt fél éven keresztül havonta volt 

szükség phlebotomia elvégzésére. Értetlenül álltunk a 
jelenség előtt, és azon tanakodtunk, hogy az erythro-
cytosis primer vagy secunder eredetű-e. A kérdés 
megválaszolásához szérum erythropoietin-szint vizs-
gálatra volt szükség. Ennek alacsony vagy normál ér-
téke a betegség primer, magas értéke a secunder ere-
dete mellett szól. Betegünk szérumszintje magas volt, 
ezért a polycytaemiát secunder eredetűnek tartottuk. 
Mindemellett ő teljesen tünetmentes volt. 

Mi lehet a secunder erythrocytosis oka? A betegsé-
gek egy része hypoxiás eredetű, más része gyógyszer 
asszociált. Lehet patológiás erythropoietin termelés 
következménye, illetve előfordulhat vesetranszplantá-
ció után, de lehet idiopathiás eredetű is (5. táblázat). 
Nézzük meg, hogy betegünknél a szóba jöhető okok 
közül melyek lehettek azok, amik a polycytaemiát okoz-
hatták. A szóba jövő betegségek egy részét vizsgálatok 
nélkül is kizárhattuk. Amelyek szóba jöhettek, azoknál 
az elvégzett vizsgálatok mind negatív eredményt ad-
tak. Egyedül a hypoxiás tüdőbetegség állhatott reálisan 
a secunder erythrocytosis hátterében. 

3. táblázat: Diagnosztikus vizsgálatok idiopathiás pulmonalis haemosiderosis gyanúja esetén

Laborvizsgálatok 
Plasma immunglobulinok
Autoimmun panel 
(ANA, anti-dsDNA, ANCA, APLA, AGBM ab,  
RF, anti-transglutaminase IgA ab)
Plasma cryoglobulin szint 
Tehéntejfehérje ellenes antitest
Köpet vizsgálata (haemosiderin tartalmú macrophagok)
Serum creatinine, KN, GOT, GPT
Vérkép, vérkenet, reticulocytaszám
Serum vas, transferrin szaturáció
Ferritin, B12-vitamin, folsav
Alvadásvizsgálat
Vizeletvizsgálat (proteinuria, haematuria, haemoglobinuria)

Képalkotó vizsgálatok  
mellkasröntgen, HRCT

Flexibilis bronchoscopia 
BAL, transbronchialis biopszia

Tüdőbiopszia 
VATS vagy nyílt

Hisztopathológia 
Perl’s Prussian blue festés 
Immunfluorescencia/immunhisztokémia

Egyéb 
csontvelő-, jejunális, vese- és bőrbiopszia 
kardiológia

4. táblázat: Fordulat − 2021 májusától a haemoglobin és  
a haematocrit értéke egyre emelkedett

Dátum Hgb Htk MCV RTC RTC-Hgb Ferritin

2021. 05.03. 156 0,48 90,3 1321

06.10. 185 0,54 95,4 627

07.06. 194 0,55 101,5 738,3

08.23. 201 0,56 109,7 3,69 43,4 805

09.20. 200 0,56 111,5 939,3

10.18. 209 0,59 113,0 3,80 40,6 1149

12.14. 204 0,56 116,3 3,60 47,0 965,7

2022. 01.18. 205 0,59 117,2 3,40 45,6 904,6
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Az újabb fordulat 2022 februárjában történt, amikor 
a csontvelő éppen ellenkező működésbe csapott át. 
Egyre csökkent a haemoglobin érték, melyhez hama-
rosan leukopenia, majd thrombocytopenia is társult. 
Kezdetben ezt a 6-merkaptopurin mellékhatásának 
tulajdonítottuk, ezért a gyógyszert leállítottuk és a 
szisztémás szteroid mellé hydroxychloroquint állítot-
tunk be. Az egyre fokozódó pancytopenia hátterében 
a többször elvégzett csontvelő vizsgálat sem tárt fel 
malignus haematológiai betegséget. Gyakran szorult 
hemoszupportációra.

Májusban újabb tüdővérzésre utaló tünetek jelentek 
meg: romlott a hallgatózási lelete, a radiológiai képe 

(10. kép) és a légzésfunkciója. Folyamatosan egyre na-
gyobb extra oxigénigénye volt, és súlyos szteroid mel-
lékhatásokat, elsősorban gombás fertőzés jeleit láttuk, 
melyek kezelését megkezdtük. Jól látszik a progresszió 
a mellkasi CT felvételeken (11. és 12. kép). 

A gyermek rapidan romló állapota multidiszcipliná-
ris konzíliumot tett szükségessé. Ezen egy konszenzu-
sos terápiás javaslat született, amely plazmaferezis, int-
ravénás immunglobulin és rituximab adását jelentette. 
A terápia kivitelezésére a gyermeket a II. számú Gyer-
mekklinika Reumatológiai Osztályára helyeztük át. A 
plazmaferezis és az intravénás immunglobulin adása 
megtörtént, emellett kombinált antimikróbás kezelés-
ben is részesült.

Háromhetes kezelést követően állapota rapidan 
romlani kezdett. Deszaturálódott, tudatzavar, convul-
sio és hyperglykaemia jelent meg. Sürgősséggel az in-
tenzív osztályra került, ahol gépi lélegeztetést kezdtek. 
Láz és fokozódó oxigénigény miatt infekciót feltételez-
ve az addigi terápiát újabb antibakteriális, antivirális és 
antimikotikus szerekkel egészítették ki a hemoszuppor-
táció és a komplex intenzív terápia mellett. Mikrobioló-
giai vizsgálataiból cytomegalovírus és Aspergillus fumi-
gatus pozitivitás igazolódott. Tovább súlyosbodó csont-
velő-elégtelenség jellemezte a klinikumot bélvérzéssel 
és hipotenzív hajlammal. Kritikussá váló tüdőfunkciója, 
nem csökkenthető magas lélegeztetési paraméterei mi-
att referálták a beteget a Heim Pál Kórház ECMO mun-
kacsoportjának. Az egybehangzó vélemény az volt, 
hogy az ECMO kezelést csak tüdőtranszplantációra való 
alkalmasság esetén lehet kivitelezni, ezért sürgős konzí-

Hypoxia 
Dohányzás 
CO-mérgezés 
Hypoxiás tüdőbetegség 
Obstructiv sleep apnoe 
Cardiopulmonalis jobb-bal shunt 
Magaslati hely

Lokális renális hypoxia 
Arteria renalis stenosis 
Hydronephrosis 
Polycystás vese

Gyógyszer-asszociált 
Tesztoszteron 
Erythropoietin

Pathologiás erythropoietin termelés 
Vesecarcinoma 
Hepatocellularis carcinoma 
Cerebellaris haemangioblastoma 
Uterus leiomyoma 
Parathyreoid carcinoma 
Meningeoma

Egyéb 
Erythrocytosis vesetranszplantáció után 
Idiopathias erythrocytosis 

5. táblázat: A secunder erythrocytosis okai

10. kép: Az újabb tüdővérzés alkalmával készült  
mellkasi röntgenkép (2022. május)
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liumkérés történt a transzplantációs bizottságtól, mely 
a beteget kritikus állapota és csontvelő-elégtelensége 
miatt nem tartotta alkalmasnak tüdőátültetésre. A gyer-
mek állapota, sokszervi elégtelensége a maximalizált in-
tenzív terápia mellett is folyamatosan progrediált, mely 
végül a halálához vezetett.

A beteg meghalt és maga után hagyta megválaszo-
latlanul az orvosi tevékenység három alapkérdését: Mi 
a diagnózis? Mi az etiológia? Mi a terápia? 

A diagnózist kezdetben biztosra vettük, mert a tü-
netek és a tüdő szövettani vizsgálata jellemző volt az 

11. kép: Mellkasi CT (2021. január) 12. kép: Mellkasi CT (2021. november)

idiopathiás pulmonalis haemosiderosisra. A bizonyta-
lanságot az erre a betegségre nem jellemző polycytae-
mia, majd a kialakuló csontvelő-elégtelenség jelentet-
te. Az etiológia kiderítésére kiterjedt genetikai vizsgálat 
történt, belevonva a müncheni Ritka Betegségek Köz-
pontját is. Kiterjedt és többször ismételt autoimmun 
vizsgálatok is történtek. Mindkét vizsgálat negatív ered-
ménnyel zárult. A kezelés során pedig minden próbál-
kozásunk kudarcot vallott, egyik sem akadályozta meg 
a betegség progresszióját. 

AMEGA FÓRUM www.amegaforum.hu
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AZ ÉTELALLERGIA GyAKORISÁGA

Az Egyesült Királyságban 1998 és 2018 között 
101 891 kórházi felvétel történt anaphylaxia 
miatt, ebből 30 700-at ételallergia okozott, 
amelyből 152 volt halálos kimenetelű. A gyer-
mekek között ennek 14%-át, a felnőttek között 
20%-át földimogyoró okozta. Ez alatt a 10 év 
alatt az epinephrin autoinjektorok felírásának 
gyakorisága több mint háromszorosára nőtt, 
a halálozási ráta pedig 0,7%-ról 0,19%-ra csök-
kent1. Ételallergia vonatkozásában az Egyesült 
Államokban sem jobb a helyzet. Ott a 18 éves-
nél fiatalabbak 6–8%-a szenved tőle2.

IMMUNTERÁPIÁS PRóBÁLKOZÁSOK  
AZ ALLERGIA MÉRSÉKLÉSÉRE

Egészen természetes, hogy a légúti allergia 
mérséklésére már bevált allergén immunterá-
piát megpróbálták ételallergének esetében is 
alkalmazni. Földimogyoró-allergia esetében a 
per os immunkezeléssel szerzett tapasztalatok-
ról két amerikai munkacsoport számolt be elő-
ször egy 2012-ben rendezett kongresszuson. 

Virkud és mtsai. 19 földimogyoró-allergiás 
(2−9 éves) gyermeket kezeltek per os földimo-
gyoró kivonattal. Közülük 11 gyermek kezelése 
volt sikeres. Az eredményes kezelés a legfia-
talabbakon és az alacsony IgE szintűeken volt 
megfigyelhető3.

Ugyanezen a kongresszuson Arneson és 
mtsai. 11 földimogyoró-allergiás beteg, átla-
gosan 77,6 hétig tartó kezelése során összesen 
3 862 adag földimogyorót adtak be, amelyek 
közül 447 mellékhatást váltott ki, és ezekből 
384 otthon fordult elő. Három otthoni mellék-
hatás olyan súlyos volt, hogy epinephrin auto-
injekciós kezelést igényelt4.

GyÁRI KÉSZÍTMÉNy A FöLDIMOGyORó- 
ALLERGIA PER OS IMMUNKEZELÉSÉRE

Földimogyoró-allergia per os kezelésére földi-
mogyoróból származó zsírtalanított port állított 
elő gyárilag a kaliforniai Brisbane-ben működő 
Aimmune Therapeutics cég. A kapszulákban 
vagy tasakokban 10 eltérő mennyiségű földi-
mogyoró por van, melyeket emelkedő adagban 
kell bevenni. 

A számomra hozzáférhető szakirodalom 
szerint a földimogyoróból származó zsírtalaní-
tott porral végzett immunkezelésről szóló első 
beszámoló 2018-ban jelent meg5, az amerikai 
gyógyszerügynökség (Food and Drug Admi-
nistration, FDA) 2020-ban engedélyezte 4 és 
17 év közötti gyermekek kezelésére és azóta 
már az Európai Unióban is forgalmazzák. A ke-
zelés úgy történik, mint bármelyik hyposensi-
bilisatio. Az első néhány, fokozatosan emelke-
dő adagot szájon keresztül, az orvosi rendelő-

A földimogyoró-allergia okozta

HALÁLOZÁS CSÖKKENTHETŐ
Dr. Endre László 
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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ben adják be, majd otthon tovább növelik az 
adagot (300 mg-ig) és ezt ezután legalább 6 
hónapon át adják.

Az Egyesült Államokban végzett első két 
klinikai vizsgálat röviden úgy összegezhető, 
hogy az ARTEMIS vizsgálat 175 résztvevőjének 
58,3%-a tolerált 1000 mg földimogyorót a 9 
hónapos kezelés végén6, míg a PALISADE fel-
mérésbe tartozó 496 beteg közül a 12 hónapos 
kezelés végén 67,2% tolerált 600 mg-ot5. Saj-
nos komoly mellékhatások (epinephrin injekció 
adását szükségessé tevő anaphylaxia) is előfor-
dultak és a betegek 10,5%-a kényszerült a ke-
zelés abbahagyására valamilyen mellékhatás 
miatt. Ezek a következők voltak: hasfájás (3,8%), 
hányás (2,5%), hányinger (1,9%), szisztémás al-
lergiás reakció (1,6%). A kezelést nem megszün-
tető, leggyakoribb mellékhatás a kezeltek felét 
érintő hasfájás (49,4%), garatirritáció (40,7%), 
viszketés (33,7%), hányinger (33,2%), hányás 
(28,5%) és csalánkiütés (28,5%) volt.

A földimogyoróból származó zsírtalanított 
por nem adható súlyos vagy nem kontrollált 
asztmás betegnek, eosinophil oesophagitisben 
szenvedőnek, továbbá azoknak, akiknek már 
volt életet veszélyeztető anaphylaxiája földi-
mogyorótól. 2021-ben a JACI-ban Leonard és 
mtsai. jó útmutatót közöltek a földimogyoróból 
származó zsírtalanított porral végzett immun-
kezelés gyakorlati kivitelezéséről, a kezelés ve-
szélyeiről és az azok elhárításához szükséges 
felkészültségről7.

Rochesteri gyermekallergológusok 57 föl-
dimogyoró-allergiás (7−12 éves) gyermek szü-
leit kérdezték meg, hogy kérik-e a kezelést. 
86%-uk a mellékhatásoktól való félelmei miatt 
nem kérte8.

AZ EPICUTAN IMMUNKEZELÉS TöRTÉNETE

A szájon keresztül történő immunkezelés lehet-
séges, nagyon súlyos mellékhatásainak elkerü-
lésére más módszert is kidolgoztak. A bőrön 
keresztül, epicutan módszerrel történő immun-
kezelésről (korábbi nevén: hyposensibilisatio) 
a számomra hozzáférhető szakirodalom sze-

rint az első beszámolót Pautrizel és mtsai. írták 
1957-ben. Ők pollen- és háziporatka-allergiában 
szenvedő asztmások kezelésére használták úgy, 
hogy az allergénoldatot extrémen összekarcolt 
bőrre cseppentették fel9.

Ezt követően − sok évtizedes szünet után 
− svájci kutatók fűpollen-allergén okozta al-
lergiás náthában szenvedő 37 felnőtt beteg-
nél alkalmaztak epicutan immunterápiát 2006 
márciusától 2007 decemberéig. Ők a fűpollen-
allergént egy 3×5 cm-es kamrában, vazelinben 
vitték fel a felkar bőrére, de előtte a bőrt egy 
ragasztószalag hatszori letépésével elvékonyí-
tották. Eredményeiket placebóval ellenőrzött, 
kettős vak módszerrel értékelték ki. Az általuk 
kezelt 21 beteg nazális provokációs vizsgálatá-
nak eredménye szignifikánsan jobb lett, mint a 
16 kontroll egyéné (az első év végén p = 0,001, 
a második év végén p = 0,003). Közleményük 
2009-ben a JACI-ban jelent meg10. 

2017-ben − az Allergy-ben megjelent szer-
kesztőségi közleményből11 ihletet merítve − 
két cikket is írtam az epicutan immunterápia 
lehetőségéről12,13. Akkor ez a kezelés még csak 
egyénileg, kísérleti szinten létezett, azóta már 
küszöbön áll a gyári készítmény közgyógyszer-
tári bevezetése az egész Európai Unióban és az 
Egyesült Államokban egyaránt.

AZ EPICUTAN IMMUNTERÁPIA HATÁSMECHA-
NIZMUSA ÉS ÁLLATKÍSÉRLETES EREDMÉNyEI

Magát az epicutan immunterápiát lehetővé 
tevő eszközt Dioszeghy Vince nevű honfitársunk 
és munkatársai találták ki, akik Franciaország-
ban, a DBV Technologies cég kutatócsoport-
jában dolgoznak. Egereket túlérzékenyítettek 
háziporatkával, ovalbuminnal vagy földimo-
gyoróval, majd ugyanezeket az egereket kezel-
ték az általuk kifejlesztett epicutan immunterá-
piás módszerrel. A kezelés lényege, hogy a bőrt 
nem vékonyították el ragasztószalag többszöri 
letépésével, és száraz por anyagú allergént vit-
tek be a bőrbe adjuváns nélkül. Az általuk ki-
fejlesztett eszköz légmentesen tapad a bőrre, 
az allergénport elektrosztatikus úton rögzítik 
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egy polyethilén membránra (ez nem ér hozzá a 
bőrhöz), majd a keletkező verejtékcseppek ha-
tására az allergén feloldódik, bejut az ép bőrbe 
és ott az antigén-prezentáló sejtek felveszik. 
Első közleményüket 2010-ben publikálták14.

A következő évben Dioszeghy és mtsai. már 
a hyposensibilisatio immunológiai mechaniz-
musát is ismertették. Eszerint az allergént az 
ép bőr stratum corneumjának legkülső rétegé-
ben lévő dendritikus sejtek (és kisebb mérték-
ben a Langerhans sejtek) veszik fel (ezek anti-
gén-prezentáló sejtek), majd néhány órán be-
lül ezek a sejtek a legközelebbi nyirokcsomóba 
vándorolnak és ott regulatorikus T-sejtek ter-
melését indítják be. Az allergén-specifikus IgE 
szint csökken, az allergén-specifikus IgG2a szint 
viszont nő15.

2012-ben ugyanez a munkacsoport már ki is 
próbálta az eszközt földimogyoróval szemben 
túlérzékennyé tett egerek epicutan immunke-
zelésére16. Azt is megfigyelték, hogy a mód-
szerük akkor igazán hatékony és biztonságos, 
ha ép bőrre viszik fel az általuk kreált speciális 
eszközzel az allergént. A korábbi eljárás során 
a bőrt ragasztószalag sokszori felragasztásá-
val, majd letépésével elvékonyították. Szisz-
témás mellékhatástól (pl. anaphy-laxiás sokk-
tól) azért nem kell tartani, mert a bőr stratum 
corneum rétegében nincsenek kapillárisok.

EPICUTAN IMMUNKEZELÉS EMBEREKEN, 
GyÁRILAG ELŐÁLLÍTOTT ESZKöZZEL

Az eszközt kifejlesztő DBV Technologies mun-
katársai 2012-ben egy kongresszuson már 100 
(6−50 év közötti életkorú) földimogyoró-aller-
giás betegnél, földimogyoróval végzett 15 na-
pos epicutan immunterápia biztonságosságá-
ról tudtak beszámolni17.

A földimogyoró-allergiásokon a DBV által ki-
fejlesztett speciális eszközzel végzett epicutan 
immunterápia első, fázis 1-es eredményeit is-
mertető cikk 2016-ban (a szerkesztőhöz írott 
levél formájában) ugyancsak a JACI-ban jelent 
meg18. 40 felnőtt, 20 serdülő (12−17 év közötti) 
és 10 gyermek (6−11 éves) aktív kezelést, 20 má-

sik felnőtt placebót kapott.  A dózisokat fokoza-
tosan emelték 20, 100, 250 és 500 μg-ra (a gyer-
mekek nem kaptak 500 μg-ot). Súlyos általános 
reakció nem fordult elő, senkinek sem kellett 
epinephrint adni. Az allergénbevitel által kivál-
tott helyi reakciók (viszketés, bőrpír, bőrduz-
zanat, csalánkiütés) nem voltak súlyosak. Egy 
gyermek hagyta abba a kezelést (250 μg adagot 
elérve) hányás, szemviszketés, orrdugulás és ga-
ratirritáció miatt, két felnőtt pedig a helyi kelle-
metlen érzés miatt. Megállapították, hogy a ke-
zelés minden vizsgált életkorban biztonságos18.

Jones és mtsai. 2017-ben már nemcsak az 
eljárás biztonságosságáról, hanem az 52 hetes 
kezelés eredményességéről is beszámolhat-
tak19. Több amerikai központban, összesen 74 
(4−25 év közötti) földimogyoró-allergiás egyént 
kezeltek. Közülük 25 csak placebót, 24 100 μg-
os, 25 pedig 250 μg-os földimogyoró kivonatot 
kapott. A dózist a bőr-kontaktus időtartamával 
szabályozták. Az első héten napi 3, a 2. héten 6, 
a 3. héten 12 órára kellett felhelyezni a kar vagy 
a hát bőrére az allergén bevitelére szolgáló spe-
ciális „kamrát”. A 22. naptól pedig a nap 24 órá-
jában folyamatosan rajta kellett hagyni, de úgy, 
hogy a helyeket váltogatni kellett. Az 52. hét 
végén a kontrollok közül 3 (12%), a 100 μg-mal 
kezeltek közül 11 (46%), a 250 μg-mal kezeltek 
közül 12 (48%) tolerált per os provokáció során 
a kiindulási értéknél nagyobb földimogyoró 
adagot. A kontrollhoz viszonyított javulás mér-
téke erősen szignifikáns (p = 0,005 és p = 0,003). 
A legjobb eredményt a 11 évesnél fiatalabb 
gyermekeknél érték el. Mellékhatást (általá-
ban mérsékelt fokú helyi reakciót) a kontrollok 
14,1%-ánál, míg a kezeltek 80%-ánál észleltek. A 
helyi reakciókat orális és helyi antihisztaminnal 
és szükség esetén 1%-os (helyileg adott) hydro-
cortisonnal kezelték. A földimogyoró-specifikus 
IgG4 szintje és az IgG4/IgE arány a kezeltekben 
nőtt, ezzel egy időben csökkent a basophil ak-
tiváció mértéke és a földimogyoró-specifikus 
Th2-es cytokinek termelése19.

Ugyancsak 2017-ben számoltak be egy 22 
amerikai központban, placebóval ellenőrzött, 
kettős vak módszerrel végzett két éves vizsgá-
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lat eredményeiről20. A vizsgálatba összesen 221 
(6−55 év közötti életkorú) földimogyoró-aller-
giás egyént vontak be. 56-an placebót, 53-an 
50 μg, 56-an 100 μg és 56-an 250 μg földimo-
gyoróport kaptak. Az első héten napi 3, a máso-
dikon napi 6, a harmadikon napi 12, a 22. naptól 
pedig napi 24 órán át kellett a „kamrát” folya-
matosan használni. Az első év végén a kontrol-
lokhoz képest szignifikánsan jobb eredményt 
csak a 250 μg-ot használó csoportban értek el 
és a legkedvezőbb javulási arányt (53,6%) eb-
ben a (fázis 2b) vizsgálatban is a legfiatalabb 
korosztályban (6−11 év) észlelték. Életet veszé-
lyeztető súlyos mellékhatás nem fordult elő, de 
a vizsgáltak 0,9%-a hagyta abba a kezelést va-
lamilyen helyi mellékhatás miatt20.

2019-ben egy kifejezetten fiatal (4−11 éves) 
gyermekeken végzett, fázis 3-as vizsgálat 
eredményét publikálta a JAMA21. öt ország 31 
allergológiai központjában 238 gyermek 250 
μg földimogyorót, 118 pedig placebót kapott 
12 hónapon át. A súlyos anaphylaxiás reakció-
ra hajlamosakat és a nem kontrollált asztmá-
sokat nem vették be a felmérésbe. A kezelést 
akkor tekintették sikeresnek, ha azok a gyer-
mekek, akiknek kezdetben 10 mg-nál keve-
sebb fehérje elfogyasztása is elegendő volt 
az allergiás tünetek kiváltásához, a 12. hónap 
végén már legalább 300 mg-ot bírtak elviselni, 
azok pedig akik kezdetben csak 10−300 mg-
ot toleráltak, a 12. hónap végén 1000 mg-tól 
sem betegedtek meg. Ilyen kritériumok alap-

ján az aktív kezelést kapóknak a 35,3%-át, míg 
a placebo csoportosoknak a 13,6%-át lehetett 
sikeresnek minősíteni, a kettő közötti különb-
ség erősen szignifikáns (p=0,001). A kezeltek 
95,4%-ában, a kontrollok 89%-ában alakult ki 
adverz hatás, ami többnyire helyi viszketés, 
bőrpír vagy duzzanat volt. A 238 aktív kezelést 
kapó gyermek közül 8-nál enyhe vagy mérsé-
kelt súlyosságú anaphylaxiás reakció lépett fel, 
de közülük négy nem igényelt epinephrin in-
jekciót. összesen négy gyermek hagyta abba a 
kezelést valamilyen mellékhatás miatt. A helyi 
reakciókat nagy valószínűség szerint maga a 
24 órán tartó leragasztás váltja ki (nem az aller-
gén), hiszen ez a placebót kapókon is nagyon 
gyakori volt. A szerzők úgy vélték, ha a kezelés 
12 hónapnál tovább tartana, feltételezhetően 
a végkifejlet még kedvezőbb lenne21. 

Az elgondolást tett követte, a kezelést még 
két évig folytatták 141 gyermeknél. 36 hónap 
után 51,8%-uk 1000 mg-nál nagyobb földimo-
gyoró adagot tudott elviselni (az első év végén 
ez „csak” 40,4% volt). 19 gyermek (13,5%) 5 444 
mg-ot is tolerált. A medián kumulatív reaktív 
dózis 144 mg-ról 944 mg-ra emelkedett. A ke-
zelés második és harmadik évében egyáltalán 
nem volt szükség epinephrinre és a helyi reakci-
ók erőssége is csökkent az idő előrehaladtával. 
Valamilyen mellékhatás miatt csak 1%-uk hagy-
ta abba a kezelést a második év során22.

2020-ban az Allergy-ben is megjelent egy 
közlemény amerikai szerzőktől az ételallergiák 

1. kép: A földimogyoró-allergiások speciális epicutan immunterápiájának vázlata (Forrás: www.dbv-technologies.com)
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(köztük a földimogyoró-allergia) kezelési lehe-
tőségeiről és itt a szájon át történő immunke-
zelés mellett kiemelten tárgyalják az epicutan 
kezeléssel addig elért eredményeket23.

Philippe Begin (Montrealból) egy kongresz-
szuson számolt be a 4−11 éves, földimogyo-
ró-allergiás gyermekek 12 hónapig tartó, 250 
μg-mal történő epicutan immunterápiájáról24. 
Hasonlóan allergiás, de epicutan immunterá-
piát nem kapó kontrollokat is vizsgált. Azt ta-
pasztalta, hogy erősen szignifikáns különbség 
volt a kezeltek és a placebót kapottak között a 
kezelés végén mind az általános, minden szerv-
rendszert érintő tünetekben (p<0,001), mind a 
szervspecifikus (nehézlégzés, cardiovascularis és 
laryngealis tünetek, hányás és hasmenés) tüne-
tekben (p=0,016). Végezetül azt állapította meg, 
hogy a 250 μg-mal történő epicutan immunte-
rápia mérsékli az allergiás reakció súlyosságát24.

Amerikai, ausztrál és francia szerzők kö-
zös közleményt jelentettek meg 2021-ben az 
epicutan immunterápiáról25. Ebben megállapí-
tották, hogy a kezelés annál hatásosabb, minél 
fiatalabb életkorban kezdik el. 124 földimogyo-
ró-allergiás egyén részesült legalább 36 hóna-
pon át epicutan immunterápiában és közülük 
29-nek nem lett tünete 1440 mg földimogyo-
ró elfogyasztása után sem. Ebből a 29-ből 21 
5−11 év közötti gyermek volt. A kezelés abba-
hagyása után két hónappal még mindig tole-
ránsak voltak az 1440 mg-ra. Az egyik szerző, 
Brown-Whitehorn a philadelphiai gyermekkór-
házban azt tapasztalta, hogy az általa epicutan 
immunterápiával kezelt 15 gyermek közül 12 
a mindennapi étrendjébe is beiktathatott föl-
dimogyorót. Arra következtettek, hogy leg-
alább a betegek egy részénél hosszas epicutan 
immunterápiával elérhető a desensitisatio és 
ennek a hosszas kezelésnek semmilyen súlyos 
mellékhatása nem volt.

Scurlock és mtsai. (túlnyomórészt gyermek-
gyógyászok) három éven át tartó epicutan im-
munterápia során azt tapasztalták, hogy a legfi-
atalabb gyermekek reagáltak a legjobban26. Az 
általuk vizsgált 75 (4−25 éves) földimogyoró-al-
lergiás beteget három csoportra osztották. 25 

placebót, 25 100 μg, míg 25 másik 250 μg föl-
dimogyorót kapott epicutan immunterápiás el-
járással 52 héten át. Ezt követően összesen 130 
hétig valamennyien 250 μg-os aktív kezelésben 
részesültek. összesen 59-en folytatták a keze-
lést 130 hétig (a placebóval kezdő 25-ből 18-an, 
a 100 μg-mal kezdőkből is 18-an, a végig 250 μg-
ot kapó 25-ből 23-an). Akkor nyilvánították sike-
resnek a kúrát, ha per os provokáció során 5 044 
mg földimogyoró fehérjét toleráltak a betegek. 
Eszerint a végig 250 μg-ot kapók között volt 
legmagasabb a sikerráta (25-ből 9, azaz 36%). 
Az 52. és 130. hét végén mért értékek között 
nem volt szignifikáns különbség, kivéve a 18 
legfiatalabb (4−11 éves) beteg esetét. Náluk az 
52. hét végén 18-ból 5 volt toleráns, míg a 130. 
hét végére 50%-uk (9 gyermek) vált azzá. Ha 
külön vizsgálták a kezelés kezdetén 7 évesnél 
fiatalabb 9 gyermeket, közülük 6 lett toleráns 
a kezelés végére (ha végig 250 μg-ot kaptak). 
Valamennyi vizsgált egyént figyelembe véve, 
azoknak az átlagéletkora, akik sikeresen fejez-
ték be a kezelést 6,2 év volt, akiknél pedig nem 
sikerült a hyposensibilisatio, azoknak 9,4 év. A 
kettő között a különbség erősen szignifikáns 
(p < 0,001). Valamennyi beteget figyelembe 
véve, a kezdetben 11,5 mg-os tolerálható adag 
a kezelés végére 141,5 mg-ra emelkedett. A ke-
zelés során nem csökkent szignifikáns mérték-
ben a prick bőrpróba pozitivitásának mértéke. 
A basophil aktiváció aránya csökkent ugyan, 
de ez a változás nem volt szignifikáns. Szigni-
fikánsan nőtt viszont a földimogyoróval szem-
beni allergén-specifikus IgG4 és Ara h 2 szintjük 
már az 52. hét végére, és ez így is maradt a ke-
zelés végéig. Epinephrin beadást szükségessé 
tevő generalizált mellékhatás nem fordult elő. 
A helyi bőrreakciók különböző súlyosságú bőr-
pír, viszketés és bőrduzzanat voltak.

 Az eredményeiket összefoglalva azt állapí-
tották meg, hogy ha lehet, akkor érdemes már 
nagyon fiatal gyermekkorban megkezdeni az 
epicutan immunterápiát és 250 μg-ot célsze-
rű használni. Az egy évnél hosszabb kezelés 
eredményessége nő, a mellékhatások viszont 
nem rosszabbodnak26. 
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z Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Aka-
démia (European Academy of Allergy and Clinical Im-
munology, EAACI) 2022-ben július 1–3. között Prágá-

ban tartotta hibrid kongresszusát. A „hibrid” szó ez esetben 
azt jelentette, hogy a 7000 regisztrált résztvevőből 2300-an 
nem voltak ott személyesen, és csak számítógépen keresztül 
követték az eseményeket, sőt, sokan így tartották meg elő-
adásaikat vagy elnököltek egy-egy szekcióban. 

Ennek az a kellemetlen következménye volt, hogy nem 
volt papír alapú részletes program és természetesen össze-
foglalók sem, továbbá arról sem volt lista, hogy egyáltalán kik 
adtak elő. Egyébként maga a kongresszus egy nagyon újnak 
kinéző fedett sportlétesítmény egyik részét foglalta el és mint 
eddig mindig, most is párhuzamosan, több helyszínen egy-
szerre folytak az előadások. Számomra szomorú tapasztalat 
volt az a tény, hogy egyetlen poszter sem volt kiállítva (azo-
kat is csupán vetítették és csak nagyon rövid ideig). Aki ügyes 
volt, az azért az okostelefonján talán követni tudta az esemé-
nyeket, sőt, állítólag akár előre is lehetett tudni, hogy mikor mi 
lesz az egyes termekben.

Feltűnő volt, hogy Ukrajnából személyesen 
csak női kollégák voltak jelen a konferencián 
(a férfiak a hadkötelezettség miatt nem jö-
hettek), és az előadásaik vetítését rendszerint 
úgy fejezték be, hogy „imádkozzunk Ukrajná-
ért!” Sőt, egyikük a közgyűlés során arra kér-
te az EAACI jelenlegi elnökét, hogy az orosz 
allergológusokat (akik közül egyébként egyet-
len egy sem volt jelen személyesen a kongresz-
szuson) és az orosz allergológiai szervezetet 
zárja ki az EAACI a soraiból (mert − elmondása 
szerint − több ezer orosz orvos támogató nyi-
latkozatot adott ki arról, hogy egyetért a hábo-
rú célkitűzéseivel és támogatja azt). Marek Jutel 
elnök úr erre diplomatikusan csak annyit vála-
szolt, hogy ennek jogi útvonala van, amelynek 
a lehetőségét eddig még nem vizsgálták.

A kongresszus egyik fő témája a klímavál-
tozás egészségünkre gyakorolt hatása volt. A 
legelső napon a legnagyobb teremben meg-
tartott legelső szekció címe „Environmental 
science in allergy and asthma” volt. Hasonló té-
mából 2021-ben megjelent egy magyar nyelvű 
összefoglaló (Endre L.: A globális klímaváltozás 
direkt és indirekt egészségügyi hatásai. Medi-
cina Thoracalis 2021; 74(4): 191-209.) 

Ennek a most említett plenáris ülésnek elő-
adója volt Stephen Holgate (bár ő csak online 
volt jelen), aki a klímaváltozás (pontosabban 
a melegedés és a szélsőséges időjárás gyako-
ribbá válása) következményei között felsorolta 
azokat az adatokkal alátámasztott tényeket, 
hogy olyan növények jelennek meg Közép- és 

Beszámoló 
az Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Akadémia

2022. évi kongresszusáról

A
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Észak-Európában, amelyek eddig ott csak igen 
ritkán fordultak elő és most már allergia is ki-
alakult ellenük, az „allergén növények” pollen-
szórási ideje megnyúlt, sőt, az egyes növények 
pollenszáma is emelkedett. Emellett, főleg az 
esővel és szélviharral járó események kataszt-
rofális fulladásos epidémiákat okozhatnak (mint 
ahogy Ausztráliában már okoztak is). 

A következő − a gyermekgyógyászok és 
bronchológusok által különösen kedvelt − elő-
adó Tari Haahtela volt. Ő nem tagadta, hogy a 
természet is hozzájárul a klímakatasztrófához, 
például a vulkánkitörésekkel és a vadon élő 
állatok metán- és széndioxid-termelésével, de 
ez az arány csupán 4%, szemben az ember ál-
tal tenyésztett háziállatok 96%-ával szemben. 
Felhívta a figyelmünket arra is, hogy Karélia 
(országhatárral) két részre van osztva. Az orosz 
oldalon nagyon ritka a légúti allergia, míg a 
finn oldalon gyakori. Ennek hátterében csak-
nem kizárólag az eltérő életvitel állhat. Nyilván 
az orosz oldal a természetközelibb. 

Ioana Agache, a Román Allergológiai Társa-
ság elnöke nagyjából a 2022-ben az Allergy-ben 
megjelent EAACI guideline-t ismertette (Allergy 
2022; 77(5): 1389-1407.) Talán nem mindenki ál-
tal ismert, hogy a pollen által kiváltott asztma 
exacerbációk ellen már a szabályosan felhelye-
zett FFP2 maszk is részleges védelmet nyújt. 

Az osztrák Grashel Brigitte a kommunikáció 
fontosságát hangsúlyozta. Vizsgálata szerint 
a megkérdezett emberek 93%-a tudja, hogy a 
klímaváltozás komoly probléma, de különböző 
okok miatt nem érzik a személyes felelősségü-
ket. Van, aki azt gondolja, hogy talán nem is 
olyan nagy a baj, mások úgy vélik, hogy ők nem 
tehetnek semmit, megint másik lemondóan azt 
hiszik, hogy már túl későn van cselekedni, míg 
vannak akik azzal hárítják a személyes felelős-
ségüket, hogy a változtatás csak a kormányok 
dolga. Sajnos nem emlékszem, melyik előadás 
végén tűnt fel az a felirat, hogy a tudomány már 
megtett minden szükséges lépést, a további 
tennivaló a politikusok feladata.

A görög Damialis Athanasias leszögezte a 
már ismert tényt, hogy az allergiás betegségek 

gyakorisága világszerte emelkedik, változik az egész világ, de 
vele együtt nekünk is változni kell, hogy megoldásokat talál-
junk az újabb és újabb problémákra.

A kongresszus megnyitó ünnepségére az esti órákban ke-
rült sor. A megnyitó beszédet Marek Jutel, az EAACI jelenlegi 
elnöke tartotta. Ezt követően Peter Panzel, a helyi szervezőbi-
zottság elnöke látványos filmen bemutatta Prága, majd egész 
Csehország szépségeit. Itt kell hangsúlyosan megjegyeznem, 
hogy a MAKIT elnöke, Novák Zoltán professzor is tagja volt a 
helyi szervezőbizottságnak, ami egészen szokatlan megtisz-
teltetés. 

Természetesen most sem maradhattak el a megszokott 
díjkiosztások:

−  a Clemens von Pirque Award for Clinical Research díjat 
Marcus Maurer kapta (Charité – Berlin University of Medicine),

−  a Daniel Bovet Award for Treatment and Prevention of 
Allergic Disease 2022 díjat Graham Roberts (Southampton, 
gyermekgyógyászat) kapta, 

 −  a Paul Ehrlich Award for Experimental Research díjat 
Bart Lambert kapta (aki személyesen nem volt jelen) 

−  a Charles Blackley Award for Promotion of the Allergy 
Specialty in Europe díjat Maria Beatrice Bilo kapta,

−  a Phadia Allergy Research Forum (PhARF) díjat Maria 
Escribese (Madrid) kapta, míg az Allergopharma Award 2022. 
évi díjazottja Janice Layhadai (Imperial College London) volt.

Kiosztottak idén négy Fellow Award kitüntetést is. Ezt kap-
ta (távollétében) Ian Adcock (Imperial College London), Barbara 
Bohle (Bécs), Tari Haahtela (Helsinki) és Kari Nadean (Stanford).

A megnyitó ünnepélyességét egy négy szaxofonosból álló 
együttes vidám zenéje is fokozta. A hangulatról és a szemé-
lyes beszélgetések légkörének megteremtéséről a megnyitót 
követő fogadás gondoskodott. Ez a „buli” sehol nem volt fel-
tüntetve és a szervezők nagylelkűségének köszönhetően ext-
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ra kiadást sem okozott. Mindenki tetszés szerint élvezhette 
az apró, de ízletes szendvicseket, a méltán híres cseh csapolt 
söröket, vagy aki inkább mást szeretett volna megkóstolni, az 
válogathatott a fehér- és a vörösborok között. Az ezt követő 
két napon azért tudomány is elhangzott (nem is kevés, nem is 
rossz, de kár, hogy semmit nem nyomtattak ki…).

Beszámolóm elején már említettem, hogy az egyik fő téma 
a klímaváltozás volt. A megnyitó ünnepség előtt (este 6 órakor) 
az egyik szekció címe ez volt: „President session programme: 
Will climate change us before we change it?” Magyarul talán 
így lehet lefordítani: „A klíma fog minket megváltoztatni, mie-
lőtt mi változtatnánk meg azt?” Az előadók adatokkal jól alá-
támasztott előadásokat tartottak. Romanello Marina (London) 
a klímakrízis népegészségügyi következményeiről beszélt 
(sajnos csak online). Jól ismert adatokkal kezdte. Elmondta, 
hogy 1950 óta már 1 °C-kal nőtt Földünk átlagos hőmérsék-
lete, 1960 óta a levegő CO2 szintje 320 ppm-ről 420 ppm-re 
emelkedett. A klímaváltozás nem csupán a testi, hanem a 
mentális egészségünkre is kedvezőtlen hatással lesz (vagy 
már van is).

Mivel az egész világ tisztában van a problé-
ma súlyával, szigorú szabályokat is hoztak (és 
fogadtak el csaknem egyöntetűen) az üvegház 
hatású gázok légköri szintjének a csökkentésé-
re. Ennek „eredményeként” évente (mindösz-
sze) 0,6%-kal csökken a világ CO2 kibocsátása. 
Kedvező jel viszont hogy a nap- és szélerőmű-
vek összteljesítménye az utóbbi években évi 
10%-kal nőtt, de még így is alig éri el a világ 
energiaellátásának a 17%-át. 

Gyakoribbá váltak a hőhullámok, ennek kö-
vetkeztében az emberek munkahatékonysága 
csökken. Több a fertőző betegség és egészen 
újak is megjelentek, mindez arra ösztönözte a 
világ egészségügyét is, hogy összefogjanak és 
együtt emeljék fel a szavukat. 43 partner csat-
lakozott világszerte ehhez a szövetséghez. Egy-
általán nem mellékes, hogy 2021-ben a Lancet, 
majd 2022-ben a Nature folyóirat is erősen fel-
hívta a figyelmet a nagyon sürgős tennivalókra 
és megoldási javaslatokkal is előálltak. 

A következő előadásban Nadean Kari (stan-
fordi allergológus, tüdőgyógyász, aki idén FE-
AACI díjat kapott) részben a 2022-es Nature 
cikkre hivatkozott. Nemcsak azt mondta el, 
hogy az erdőtüzek gyakorisága és súlyossága 
a száraz és meleg időjárás hatására az utolsó 5 
évben a korábbiakhoz képest drámaian emel-
kedett, hanem beszélt ennek súlyos egészség-
ügyi következményeiről is. Nem elsősorban a 
hőhatást „hibáztatta”, hanem azt a tényt, hogy 
a tűz során rendkívül sok 2,5 μm-nél, sőt, 0,1 
μm-nél kisebb részecske is a levegőbe jut és a 
széllel akár sok száz kilométerre is elvitorlázik. 
Ezzel nem csupán az idült légúti betegségben 
szenvedőknek, hanem mindenki másnak a tü-
dejét is károsítják. Egy ilyen erdőtűz közelében 
15-20 cigarettának megfelelő károsító anyagot 
vagyunk kénytelenek belélegezni. Gyönyörű, 
műholdról készített felvételekkel mutatta be, 
hogy a szaharai homokviharok által felvert por 
milyen módon jut át az Atlanti-óceán felett és 
éri el Amerikát is.

Villalobos Prats Elena (WHO, Genf) online 
közvetítéssel a WHO szerepéről beszélt. Ki-
hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás hatásai el-
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sősorban a szegény, fejletlen vagy éppen csak 
fejlődő térségeket sújtják, akik saját erejükből 
nem tudnak ellene védekezni. Az ő megsegíté-
sük az egész fejlett világ feladata − és érdeke is 
−, amiből a WHO már eddig is kivette és a jövő-
ben is kiveszi a részét. 

Jaroen Buters müncheni toxikológus profesz-
szor azzal kezdte az előadását, hogy a klímavál-
tozás most zajlik, és ezt nagy valószínűség sze-
rint mi, emberek csináljuk. Ezt követően ismer-
tette a hőmérséklet-emelkedés jól ismert hatá-
sait (a száraz és nagyon esős időszakok gyors 
váltakozását), hogy a melegedés hatására az 
eddig csak Dél- és Közép-Európában honos nö-
vények északra is húzódnak (itt külön kiemelte 
a parlagfüvet, nem kisebbítve ebben Magyar-
ország vezető szerepét…) és tovább virágoz-
nak, a pollenszemcsékben pedig mindemellett 
még erősebb allergének termelődnek. Külön 
megemlékezett a menydörgésekkel járó viha-
rok asztma epidémiát kiváltó szerepéről, ennek 
legismertebb és legtragikusabb eseményéről, 
a 2016 novemberi, melbournei „thunderstorm 
asthma”-ról.

A klímaváltozás mellett a legtöbb előadás az 
ételallergiákat tárgyalta. Fő mondanivalójuk az 
volt, hogy nem elegendő az allergiát kiváltó étel 
kiküszöbölése az étrendből, hanem prevenció-
ra vagy aktív kezelésre kell törekedni. Ennek az 
elvnek egyik szószólója az Erasmus Egyetem 
professzora, Nicolette de Jong volt. Előadásának 
mottóját néhány szóban összefoglalta: „Avoi-
dance will not prevent allergies”. Vagyis azzal, 
ha a terhesség és a szoptatás alatt a kismama 
nem eszik allergizáló ételt, még nem fogja 
megelőzni a gyermekén később kialakuló étel-
allergiát. Sőt, egyenesen azt tanácsolja, hogy a 
lehető legkorábbi időszakban vigyünk be minél 
több új „allergén” ételt a csecsemő étrendjébe. 
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a már 
kialakult allergiásnak is adjuk az allergénjét to-
vább. Nagymértékben javasolja az aktív keze-
lést, vagyis az immunterápiát is. Ennek három 
formáját ismerteti: a sublingualisat (ez egyelőre 
még csak kísérleti stádiumban van, de nagyon 
jó eredményekkel), az epicutant és a per os ke-

zelést (földimogyoró esetében ez már közgyógyszertári forga-
lomban, az USA-ban és Európa csaknem minden országában 
hozzáférhető). Beszámolt a kísérleti stádiumban, földimogyo-
ró allergia esetében nagyon eredményes subcutan módszer-
rel folytatott immunkezelésről is. Legbiztonságosabbnak az 
epicutan módszert tartja (ugyancsak földimogyoró esetében, 
már ez is forgalomba hozatal előtt áll).

A kongresszus utolsó napján is voltak még ételallergiával 
foglalkozó szekciók. Az egyik ilyennek (melynek fő témája az 
ételallergének molekuláris biológiája volt) az elnöke a genfi 
gyermekgyógyász professzor, a Pediatric Allergy jelenlegi fő-
szerkesztője, Philippe Eigenmann volt. Az első előadást a londo-
ni King’s College gyermekgyógyász professzora (aki egyébként 
az EAACI Food Allergy csoportjának az elnöke) tartotta. Előadá-
sában kiemelte, hogy a casein- és az ovomucid-specifikus IgE 
szint meghatározással ki lehet választani azokat a gyermekeket, 
akik hőkezelés után fogyaszthatják a tejet, illetve a tojást, illet-
ve azokat akiknek esélyük van arra, hogy idővel „kinőhetik” 
az allergiájukat. Külön foglalkozott a földimogyoró Ara h 2 és 
Ara h 6 komponensével. Véleménye szerint az Ara h 2 a legal-
kalmasabb a földimogyoró-allergia szűrővizsgálatára (bár azt 
is elismerte, hogy létezik izoláltan Ara h 6 allergia is). E szekció 
második előadója egy amszterdami molekuláris allergológus 
professzor, Ronald van Ree volt. Szerinte is az allergia megál-
lapításának gold standardja az étellel történő provokáció. Ez 
azonban veszélyes, költséges és időigényes. Jó lenne elkerül-
ni, mással helyettesíteni. Erre jó eséllyel pályázhat például az 
Ara h 2, a földimogyoró 2S albuminja. Ugyancsak esélyes jelölt 
a mogyoró Cor a 14 részlete (ami az Ara h 2-höz hasonlóan egy 
raktárfehérje). A hüvelyesek és a dió 2S albumin csoportjába 
tartozó fehérjék többnyire súlyos allergiás reakciót okoznak, 
tehát ezek allergén-specifikus IgE szintjének meghatározása 
jól előrejelezheti azokat a betegeket, akiknél súlyos allergiás 
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reakció várható az adott hüvelyestől (vagy diótól). A legutóbbi 
időben fedezték fel, hogy a szezámmag rSes i 1 komponense 
szintén egy 2S albumin és jelenléte súlyos allergiás reakciót 
vált ki, így kimutatása helyettesítheti a veszélyes per os provo-
kációt. E szekció utolsó előadója egy szentgalleni bőrgyógy-
ász professzor, Barbara Ballmer-Weber volt. Ő írta le elsőként a 
zeller és az üröm pollenje között létrejövő keresztallergiát. A 
pollen food syndromát (PFS) többnyire a pollenben található 
profilin okozza, de legújabban leírták a gibberellin-regulated 
protein (GRP) által közvetített keresztreaktivitást is. Erre leg-
jobb példa a ciprus pollen GRP-je és az őszibarack Pru p 7-je 
közti keresztreakció. Hasonló GRP található többek között a 
paradicsomban, az almában, a cseresznyében és a gránátal-
mában is. A GRP-k nagyon stabil, emésztésre és hőre is rezisz-
tens molekulák.

Többször említettem már, hogy a földimogyoró-allergia 
per os kezelésére már közgyógyszertári forgalomban van egy 
készítmény. Mivel ez már Ausztriában is kapható, elképzelhe-
tő, hogy hazánkban is használni szeretné valaki. A vele való 
hyposensibilisatio gyakorlati kivitelezéséről mindhárom na-
pon hallhattunk előadásokat (Christian Vogelberg, Vibha Shar-
ma, Andreas Kleinheiz, Caroline Nilsson, Katharina Blümchen). A 
kivitelezés lényege, hogy 0,5 mg-os adaggal kezdik, majd ezt 
emelik 1, 1,5, 3-és 6 mg-ra, 20-30 perces időközökkel. Ezt köve-
tően az otthonában folytatja a beteg az adag növelést 11 na-
pon keresztül, 3 mg-tól 300 mg-ig (ehhez 1, 10, 20, 100 és 300 
mg-os kapszulák állnak rendelkezésre). Ezt követően napi 300 
mg-ot adnak legkevesebb 24 hónapon keresztül. Eléggé saj-
nálatos, hogy a súlyos anaphylaxiás reakció a nagyon gyako-
ri mellékhatások között van felsorolva (azaz a betegek több, 
mint 10%-át érinti), és főként a dózisnövelő stádiumban, azaz 
otthon (!) fordul elő, ezért minden betegnek rendelkeznie kell 
életmentő öninjekcióval.

A magyar kutatókat Farkas Henriette pro-
fesszor és munkatársai képviselték online for-
mában. Néhány (vetített) poszter bemutatá-
son társszerző, egy esetben Farkas Henriette 
első szerző volt. A téma minden esetben a he-
rediter angioedema (HAE) volt.

Elsőként arról az előadásról számolok be, 
melynek első szerzője Farkas Henriette volt. 
Ennek címe: An international physician real-
world practice patterns survey evaluating the 
burden of illness in hereditary angioedema 
type I/II. Szerzői: Farkas H, Kanani A, Grivcheva 
Panovska V, Gavini F, Sayegh L, Andresen I. 
Ebben a felmérésben herediter angioedemás 
betegeket gondozó szakembereket (a továb-
biakban HCP) kérdeztek írásban. Kezdetben 
összesen 66 HAE HCP-vel vették fel a kapcso-
latot Európából, Izraelből és Kanadából, ösz-
szesen 22 országból. A 43 egészségügyi szak-
ember közül, 40-en válaszoltak, közülük 39-et 
vontak be az elemzésbe. Ők kórházi/klinikai 
(95%) vagy egyetemi/kórházi (5%) környezet-
ben dolgoztak. Arról számoltak be, hogy 2-6 
havonta (41%) vagy 6-12 havonta (33%) el-
lenőrzik a HAE-s betegeiket. A többiek (23%) 
a beteg igényeitől és a betegség állapotától 
függően egyénre szabottan járnak el. A vála-
szoló kollégák 36%-a jelentette, hogy a beteg/
gondviselő rutinszerűen használ betegnaplót 
a HAE rohamok dokumentálására. A naplót 
nem gyűjtő egészségügyi szakemberek (64%) 
közül mindegyikük megerősítette, hogy leg-
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alább egy fontos HAE roham jellemzőit álta-
lában összegyűjtik és dokumentálják az orvosi 
dokumentációban (pl. a roham időpontja, 
prodromális tünetek, hely, súlyosság, időtar-
tam). Minden válaszoló jelezte, hogy kezeltje-
ik között legalább egy nem megfelelően kont-
rollált felnőtt és serdülő van. A következők 
miatt tartják nem megfelelően kontrolláltnak 
a betegeiket: gyakori rohamok (57%), az élet-
minőségre gyakorolt hatás (30%), alacsony/
nem megfelelő kezelés (24%) és a rohamok 
súlyossága (19%). A felmérés adatai alapján a 
HAE rohamokra vonatkozó adatok valószínű-
leg megtalálhatók a betegek orvosi kartonjá-
ban. A napi gyakorlatban azonban még min-
dig szükség van a rohamok jobb naplózására. 
További kutatások is indokoltak, hogy jobban 
megértsük a betegség terhét a jelenleg ren-
delkezésre álló kezelésekkel a jobb terápiás 
célok elérése érdekében. 

Egy másik előadásban egy szájon át szed-
hető plazma kallikrein-inhibitor fázis 3-as stá-
diumú, felnőtteken és serdülőkön végzett 
vizsgálati eredményéről számoltak be. Meg-
állapították, hogy ez az új szer eredményes és 
biztonságos. A szerzők: Emel Aygören-Pürsün, 
Andrea Zanichelli, Danny M. Cohn, Henriette 
Farkas, Jonathan A. Bernstein, Paul K. Audhya, 

Michael D. Smith, Chris M. yea, William R. Lumry, Marc A. Riedl, 
Marcus Maurer.

A következő előadás is egy új gyógyszerről (a rekombináns 
human C1 esterase inhibitorról) szólt, mely a HAE-s rohamok 
oldására szolgál. Tapasztalatuk szerint mind a 92 vizsgált be-
tegnél gyorsan és biztonságosan oldotta a rohamot. Ennek 
szerzői között szerepel Kőhalmi Kinga Viktória és utolsó he-
lyen találjuk Farkas Henriettet, ami ez esetben kitüntető szere-
pet jelent. A szerzők: Anna Valerieva, Maria T. Staevska, Vesna 
Grivcheva-Panovska, Milos Jesenak, Kinga Viktória Kőhalmi, 
Katarina Hrubiskova, Andrea Zanichelli, Drasko Cikojević, Luca 
Bellizzi, Anurag Relan, Roman Hakl, Henriette Farkas.

Jelen felsorolásban utolsóként ismertetendő poszter címe 
(melyben azt vizsgálták, milyen módon lehet abbahagyni az 
1970-es évek óta használt androgén profilaxist): Causes and 
protocols of androgen discontinuation in patients with HAE. 
First results from the ACARE SHAERP study. Szerzői: C Vera, S 
Sanges, S Andarawawal, Zs Balla, L Lorenzo, E Avgören, I Boc-
con-Gibod, S Kiani, D Launay, F Farkas, M Magerl, M Maurer. Az 
eddig használt androgen, a danazol egy szintetikus tesztoszte-
ron származék volt. Ennek kellemetlen mellékhatásai különö-
sen nőbetegeken voltak feltűnőek. Most 47 beteget követtek 
nyomon, akik átlagosan 9,6 évig kapták korábban az androgént 
és most helyette lanadelumabra álltak át problémamentesen.

Sajnos több magyar előadással nem találkoztam a kongresz-
szuson, bár az is igaz, hogy nem állt rendelkezésemre az elő-
adók listája, sőt az egyes szekciók részletes programja sem…  

Dr. Endre László

AMEGA FÓRUM www.amegaforum.hu
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ovember közeledik, és ilyenkor pártállástól 
függetlenül minden brit politikus gomblyu-
kában megjelenik egy kis pipacs jelvény. Ná-

lunk, Közép-Európában kevésbé ismert szimbólum, 
mely 1918 november 11-re emlékeztet, a napra, amikor 
elhallgattak a fegyverek a Nagy Háború utolsó napján. 
A tizenegyedik hónap tizenegyedik nap tizenegye-
dik órájában (szigorúan a Greenwich Mean Time sze-
rint) ma is megáll az élet egy percre, és Londonban a 
Whitehallon álló Cenotaph (a görögből képzett an-
gol szó szerint: üres sír – az ismeretlen katona helye) 
emlékműnél koszorúzással emlékeznek a Királyért/
Királynőért és Hazáért elesettekre. (Istent kivezették a 

képletből, így bizonyára egyszerűbb…) Az Emlékezés 
Napja ez – Remembrance Day. Ennek a szimbóluma a 
pipacs – amelyet egy vers épített be a brit köztudatba.

Az Amega lapjain az egyik legismertebb első hábo-
rús költemény szerzője, kollégánk, dr. John McCrae és 
tüdőbetegsége okán idézzük fel a pipacsot, mint nö-
vényt és allegóriát.

A FLANDRIAI PIPACSOK
ÉS ÁCHIM GÉZA
Dr. Molnár F. Tamás  1,2 
1PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ Műveleti Medicina Csoport, Pécs
2Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház, Sebészeti Tanszék (PTE ÁOK) 
Szt. Sebestyén Mellkassebészeti Részleg, Győr

N

Dr. John McCrae (1872–1918)
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1. kérdés
Milyen, a tüdőkeringésre is ható anyag található – ha kis 
adagban is – ebben a meghatóan egyszerű és alázatos 
gyomban?
a. papaverin
b. ricin
c. acetylcholin
d. szteroidok

A Flamand földben (In Flanders Fields) című vers a 
Nagy Háború poémája lett. Míg Marlene Dietrich má-
sodik világháborús emblematikus dalát, a Lili Marlene-t 
az angolok, az amerikaiak és a németek egyaránt a ma-
gukénak tudták, a magyar katonáknak Karády Katalin 
énekelt (s róla, jóval később Cseh Tamás), az oroszok-
nál pedig Szimonov „Várj reám s én megjövök” kezde-
tű szép dala járta, amit mi itthon Darvas Iván hangján 
ismerünk.

A költeményt 1915 májusában írta a montreali pato-
lógus és klinikus John McCrae, a belgiumi ypres város 
előterében zajló második csata idején. (összesen öt üt-
közet zajlott a városért a háború folyamán, ami messze 
elmarad a 12 isonzói csatától.) Tábori pap hiányában ő 
celebrálta barátja, Alexis Helmer hadnagy temetését, 
aki az előző nap esett el.

A történet szerint a pipacsmezőben megbújó, Essex 
farm nevű kötözőhelyen álló mentőautó hágcsóján 
ülve vetette papírra az első sorokat. A verset aztán a 
londoni Punch közölte, és igen rövid idő alatt vált a 
nyugati fronton (amelynek német oldaláról Remarque 
írt csodásan, a „Nyugaton a helyzet változatlan”-ban) 
„mindenki versévé”. A vers szerény poétikai értékeiért 
kárpótol az érzelmi töltet – bizonyítékául annak, hogy 
a „hatóanyag” minősége és az aktuálisan, az egyedi 
esetben kiváltott hatás közötti kapcsolat nemcsak a 
pulmonológiában laza.

A vers angolul így hangzik:

In Flanders Fields

In Flanders Fields, the poppies blow
Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead, short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Magyarításomban pedig így (minden példa jó vala-
mire, ha másra nem, elrettentésre – vagy kihívásként, 
hogy jobb, méltóbb fordítás szülessen a poémából):

Flamand mezőn

Pipacs nő e flamand mezőn
Sorban keresztek: temető 
Jelek felettünk, s az égen 
bátor pacsirtaszó éppen 

Hogy hallik a lenti ágyúzajban.
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A holtak vagyunk. Pár napja
Még élők, hajnalt, estét csodálva 

Szerettünk, szerettek; most holtak 
Flamand mezőn.

Küzdj tovább az ellenséggel
Hanyatló kezünkből a fáklyát vedd el 

Legyen tiéd, emeld magasra 
Ha te, ki élsz, elárulsz minket, holtakat 

Nincs békénk e pipacsokkal hintett 
Flamand mezőn. 

McCrae 41 évesen, önkéntesként érkezett a frontra. 
Őrnagyként szolgált a Brit Expedíciós Haderő köteléké-
be tartozó Első Kanadai Hadosztály lovastüzérségénél. 
Mivel hivatásos katonai képzettsége is volt, egyszerre 
töltött be ezredorvosi és tüzértiszti beosztást.

A vers a második ypern-i csata (1915. április 22. – má-
jus 25.) idején született. Ez volt az az ütközet, amelyben 
a németek már harci gázt, mustárgázt is alkalmaztak, 
innen a neve: yperit.

2. kérdés
Mi a mustárgáz hatásmechanizmusa?
a. belégzéskor hörgőgörcsöt, fulladást okoz
b. a bőrre kerülve kiterjedt égési sérülésekkel jár, 
majd leukopeniára, agranulocytosisra vezetve öl
c. allergiás reakció során profus könnyezést, salivatiót 
követően Quincke oedema végez a sérülttel
d. vakságot okoz, ami a súlyos esetek kivételével idő-
vel rendeződik

3. kérdés
Melyik állítás igaz a harci gázokra?
a. pusztító erejük a statisztikák alapján meglepően ala-
csony, lelki hatásuk annál súlyosabb
b. a harci gázok gyilkos eszközök, az emberiség legpo-
kolibb, betiltandó fegyverei
c. mint oly sok minden, a felhasználástól függően ezek 
is lehetnek akár hasznosak is (pl. rágcsálóirtás stb.)
d. a gázmaszk és a védőöltözet megvéd tőlük, mára 
ártalmatlan módszerek
e. az (a) és a (c) állítással értek egyet
f. a (b) és a (d) állítással értek egyet
g. mindegyik állítással egyetértek

John McCrae 1898-ban szerezte orvosi diplomáját. 
A Toronto General Hospital-ben, majd a Johns Hopkins 
Hospital-ben (Baltimore, Maryland) dolgozott. Dél-Afri-
kában, a búr háborúban mégis tüzértisztként szolgált, 
hogy visszatértekor, 1902-ben a kórbonctan professzora 
legyen a Vermonti Egyetemen. A montreali McGill Egye-
temen is tanított, ahol John George Adamivel társszer-
zőségben írta tankönyvét „A Text-Book of Pathology for 
College Students of Medicine” címmel, 1912-ben.

A McGill Egyetem frontra települt katonai kórházá-
nak parancsnokaként (№ 3 Canadian General Hospital) 
Boulogne-ban érte a tüdőgyulladás, melynek követ-



35AMEGA |2022. OKTÓBER

KuLTúRORVOSTAN

kezménye, a kiterjedt pneumococcus meningitis ölte 
meg 45 évesen, 1918. január 28-án. A közeli wimereux-i 
temetőben nyugszik. A koporsót szállító ágyútalpat 
hűséges lova, Bonfire húzta, a kengyelben McCrae le-
felé fordított csizmájával.

Nem volt ilyen „szerencsés” az első világháború 
harctéri poklának legnagyobb magyar megéneklője, 
akinek versét, a Przemysl ostromakor írt „Csak egy éj-
szakára” címűt az 1920-as években egy angol költőtár-
saság a legjobb háborúellenes versnek választotta. 

4. kérdés
Ki volt ő?
a. Gyóni Géza
b. Babits Mihály
c. Kosztolányi Dezső
d. Szép Ernő

 
A krasznojarszki hadifogolytáborban raboskodott 

több ezred magával. Az ismeretlen tábororvosban tu-
berkulózisának fellobbanása is felmerülhetett, hiszen 
egy időre a „tüdőbarakkba” került. Nem kell különösebb 
senyvesztő idült kórt keresni az 1917. június 27-én bekö-
vetkezett halála mögött. A virális és bakteriális fertőző 
betegségek közepette a megtört érzékeny lélek köny-
nyen megadja magát. 

Miközben ő a fronton harcolt, majd a fogolylét min-
den szenvedését viselte, a pesti körúti kávéházi Konrá-
dok és széplelkek még a poétai létet is megtagadták 
tőle. Ady róla szóló „bon mot”-jára − „Gyóni (Áchim) 
Géza sohase volt költő, s nem is lesz. Ezt még egy vi-

Gáztámadás (John Singer Sargent festménye, 1919)



| AMEGA36 2022. OKTÓBER

HiSTHORAX

lágháború sem tudta megcsinálni” − ezzel a szomorú 
és nagylelkű verssel válaszolt Oroszországból:

Ady Endrének
Be sok a bolygód, fáradt üstökös.
Úgy vonszolod ki őket a homályból
S mind azt hiszi, hogy merész maga lángol,
Ha fénykévédből kis csóvát kötöz.
Kedvedre volna néked ez a had?
Én nem hiszem. Kérész bolygók falkája
Míg fénysörényed tépázza, cibálja,
Tudom, elönt mosolygó, bús harag.
És utálod e tolvaj kicsi bandát,
Mint én utálom s kinek bátor ívén
Mágnesszekered hiába rohant át.
Mert büszke utat jár még egynehány.
S ha téged elnyelt már az óceán,
S lopott csóvája kihunyt bolygóidnak:
A magyar égen − mást te sem hihetsz −
A magyar égen akkor is lesz csillag!

5. kérdés
Mi a halálának a legvalószínűbb közvetlen oka?
a. flekktífusz
b. H1N1 – spanyolnátha
c. haslövés
d. malnutritio

Coda
Ami nem kérdés, hanem inkább szelíd irigység tárgya: 
az angolok viszonya a közelmúltjukhoz, a Nagy Háború 
emlékének ápolása. Különösen pedig az, hogy nem a 
mindig bizonytalan igazságú – számunkra pedig igen 
keserves – békekötést ünneplik november 11-én, ha-
nem a fegyvernyugvást. Nekünk az a magyar golgotá-
ra való elindulást jelentette – manapság pedig a bri-
tek a saját gyarmati múltjukkal birkóznak, a franciákról 
nem is beszélve… Kinek-kinek a maga baja… 

MEGOLDÁSOK

1. válasz
a. papaverin
A pipacs (Papaver rhoeas) pipacsmák, bujdosómák, a 
földművelés és a termékenység görög istennő Démé-
tér szent növénye, mákféle. 
Carlin MG, Dean JR, Ames JM. Opium Alkaloids in har-
vested and thermally processed poppy seeds. Front 
Chem 2020; 8: 737.

2. válasz
b. kiterjedt égési sebekkel jár, a halált a felülfertőződés 
és az agranulocytosis okozza
Egy brit nővér, aki mustárgáz-égéses katonákat kezelt, 
így írt: Nem lehet őket bekötözni vagy megérinteni. Lepe-
dőkből vert sátrak alatt tartjuk őket. A gázégések minden 
bizonnyal gyötrelmesek, mert más betegek általában 
nem panaszkodnak, még a legrosszabb sebek esetén 
sem; a gázégések azonban kivétel nélkül elviselhetetlenek 
és a betegek nem tudják megállni, hogy fel ne kiáltsanak. 
Tim Cook:  No Place to Run: The Canadian Corps and 
Gas Warfare in the First World War. UBC Press (1999).  

3. válasz: 
e. az (a) és a (c) válaszok egyaránt helyesek
A harci gáz meglepően alacsony hatásfokú és megbíz-

Gyóni Géza a krasznojarszki hadifogságban
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hatatlan fegyver volt, összevetve a korabeli tüzérség-
gel vagy a kézi gyilkoló szerszámokkal. 
Fitzgerald GJ. Chemical warfare and medical response 
during World War I. Am J Public Health 2008; 98(4): 611-625.

Ami a mustárgáz jótékony felhasználását illeti, az a 
haematopoézist szupresszáló tulajdonságának kiakná-
zását jelentette. 1942-ben próbálták ki először Hodgkin 
lymphoma és leukaemia eseteiben, ahol az extrém 
magas fehérvérsejtszámot sikerült radikálisan csök-
kenteni. A II. világháborúban, 1943-ban az olaszorszá-
gi Bariban egy baleset kapcsán a kiszabadult harcigáz 
sérültjeinek sorsa megerősítette a koncepció helyessé-
gét. A nitrogén-mustár (HN2) lett az első kemoterápi-
ás szer, a mustine. (Bővebben lásd itt: Gilman A. The 
initial clinical trial of nitrogen mustard. Am J Surg 1963; 
105  (5), 574-578.) Fiatal mellkassebészként, Skóciában 
dolgozván megdöbbentett, hogy az egyik konzultáns 
minden tüdőrák műtét során, válogatás nélkül adatott 
egy adagot a betegnek, mondván: „Én kicsapom a gó-
cot, de ez egy rendszerbetegség, arra pedig gyógyszer 
való”. Ma ez a döntés már elképzelhetetlen, de ez nem 
változtat a koncepció mélységes helyességén − igaz, 
némi finomítást ma is igényel a gyakorlat. 

4. válasz
a. Gyóni (Áchim) Géza (1884−1917) magyar költő, pub-
licista. Hadifogságban, Krasznojarszkban halt meg, 
vélhetően flekktífuszban, mint testvéröccse, Mihály és 

hadifogoly társainak tízezrei. Bár tetemére vaspántot 
erősítettek a későbbi azonosítás, hazaszállítás végett, 
most is ott nyugszik, orosz földben.

5. válasz
a. a legvalószínűbb a flekktífusz
Utolsó napjainak delíriuma, az ismert tünetek, a körül-
mények együttese leginkább ezt a kórismét erősítik 
meg. Ezen tudás nélkül azért jól megvagyunk: a költő 
is, mint minden más beteg: halandó – jóval több mint 
sejtjei és bajainak halmaza; ne hagyjuk, hogy elterelje 
figyelmünket a lényegről… 
(Olcsvay Géza: Emlékezés Gyóni Géza halálára. Ludo-
vikás Levente 1932. VIII. 20. (http://scharekf.hu/dotroll/
przemysl/pp_olcsvaygeza_emlekezes_Gyoni_Geza-
halalara.pdf) 

Gyóni Géza a halottas ágyán (Olcsvay Géza rajza)
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z egyik levélíró azzal a kérdéssel for-
dult a Nyelvtudományi Kutatóközpont 
nyelvi közönségszolgálatához, hogy 

egy azonosító karszalagon miképpen tüntes-
sék fel az alábbi kifejezést:

– VII-es véralvadási faktor hiány
– VII-es véralvadási faktorhiány
– VII-es véralvadási faktor-hiány
– VII-es véralvadásfaktor-hiány

Vagy esetleg egyszerűbb formában: 
– VII-es faktor hiány
– VII-es faktorhiány

A kérdéses szerkezet szabályok szerinti 
írásmódja valóban meglehetősen bonyolult, 
problematikus a benne szereplő római szám 
miatt. Nézzük meg először az egyszerűbb ese-
tet, hogyan alakulnának az írásmódok, ha a 
római számmal jelölt jelző nem szerepelne a 
kifejezésben.

A faktorhiány birtokos jelzői alárendelés-
ként egybeírandó (< a faktor hiánya). A  véral-
vadásfaktor-hiány azonban a helyesírási sza-
bályzat (AkH.) 139. pontja alapján kötőjellel 
írandó, mert többszörös, kettőnél több tagú 

EGY BONYOLULTABB
KÜLÖNÍRÁSI-EGYBEÍRÁSI KÉRDÉSRŐL
Dr. Ludányi Zsófia 
Nyelvtudományi Kutatóközpont
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

A összetétel, melynek szótagszáma meghaladja 
a 6-ot. A véralvadásifaktor-hiány szintén kötő-
jellel írandó, csak egy másik szabály, a 141. b) 
pont miatt (ezt a régebbi kiadású helyesírási 
szabályzat mozgószabálynak nevezte). Ha egy 
különírt szókapcsolat (véralvadási faktor) olyan 
utótagot kap (hiány), amely az egész kapcso-
lathoz járul, az egyébként különírandó részt 
az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utó-
tagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel 
kapcsoljuk: véralvadásifaktor-hiány.

A római számot is tartalmazó szerkezet le-
írásának nehézsége abból adódik, hogy olyan 
többszörös összetételről van szó, amelyben a 
VII-es véralvadási faktor szerkezet egészéhez já-
rul a hiány utótag, ezért az előbb említett 141. 
b) pontot kellene alkalmazni: az eredeti szer-
kezetben szereplő tagokat egybeírni (a VII-es 
véralvadási faktor szerkezetből eszerint *VII-
esvéralvadásifaktor vagy *VIIesvéralvadásifaktor 
lenne), és a hiány utótagot kötőjellel kapcsolni 
hozzá. Ezt a szabályt azonban az eredeti szer-
kezetben található római számmal írt jelző mi-
att nem lehet alkalmazni (tehát nem írhatjuk, 
hogy *VIIesvéralvadásifaktor-hiány). A római 
szám okozta problémát a levélíró által java-
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solt egyszerűsítés sem oldja meg (VII-es faktor 
hiány), mivel az egyszerűsített szerkezetben is 
fennáll az a helyzet, hogy a VII-es nem a teljes 
szerkezetnek, illetve nem a hiány szónak a jel-
zője, hanem az adott véralvadási faktornak.

A probléma megoldása tehát ebben az 
esetben az eredeti szerkezet átfogalmazása le-
het oly módon, hogy a tagok közötti birtokos 
jelzői alárendelő viszonyt jelöltté tesszük. ösz-
szességében tehát a levélírónak az azonosító 
karszalag felirataként az alábbi szerkezeteket 
javasoltuk:

– (a) VII-es véralvadási faktor hiánya
– (a) VII-es faktor hiánya

A birtokos jelzői alárendelő szerkezetek-
ben általában határozott névelő is szerepel a 
birtokos jelző előtt, de mivel feliratról van szó, 
elképzelhető a névelő elhagyása is ebben a 
helyzetben, ezért szerepel a névelő zárójelben. 

összességében tehát azt mondhatjuk, hogy 
sok esetben – ahogy itt is – célszerűbb a kifej-
tőbb, körülírtabb szerkezetes megoldást alkal-
mazni a szóösszetétel helyett. 

IRODALOM

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

„Hogyan lesz egy antiszociális, zűrös kamaszlányból nő-
vér, majd orvos? Hogyan éli meg az alacsony önbecsü-
lésű főszereplő a hosszú évekig tartó szerető-státuszt 
egy idősebb férfi oldalán?
Havas Juli hiánypótló és provokatív könyvet írt ezekről 
a nehéz kérdésekről. A mellbevágóan leleplező, rava-
szul intellektuális és sokrétű regény egyszerre társadal-
mi 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  !
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z Amega kéthavonta megjelenő 
szakmai folyóirat, melynek célja a 
felső és az alsó légutak betegsé-
geinek és ezek határterületeinek 

(allergológia, infektológia, kardiológia, onko-
lógia, in vivo és in vitro diagnosztika) témakö-
rébe tartozó ismeretek minél szélesebb kör-
ben történő terjesztése. 
A szerkesztőbizottság örömmel veszi, ha a 
szakorvosok és a háziorvosok közül minél 
többen vállalkoznak közlemény írására. A 
kéziratokat a szerkesztőség email címére kér-
jük beküldeni: amega5000@gmail.com

ORTOGRÁFIA

A köznyelvben is elterjedt orvosi szakkifeje-
zések esetén (pl. asztma) a magyar írásmódot 
részesítjük előnyben, egyébként az etimologi-
kus írásmód követendő. A magyar helyesírást 
illetően a https://helyesiras.mta.hu/ honlapon 
írottak az irányadóak. Az orvosi helyesírás te-
kintetében utalunk az MTA Helyesírási Bizott-
ságai 1987. november 9-ei ülésén jóváhagyot-
takra (Orvosi Helyesírási szótár, Akadémiai Ki-
adó, Budapest 1992). 

A KÉZIRATOK ELBÍRÁLÁSA 

A kézirattal és annak bírálási folyamatával kap-
csolatban információkat a szerkesztőség kizá-

rólag a szerzőknek és a lektoroknak ad. A kéz-
irat beküldésével együtt megjelölendő a rovat 
is. A kézirat elbírálása titkosan történik. Két 
független szakértő lektorálja a kéziratokat, egy 
aláírt és egy azonos, de alá nem írt írásos véle-
ményt küld a főszerkesztőnek/szerkesztőnek. 
Ha javítás vagy kiegészítés szükséges, a fő-
szerkesztő/szerkesztő saját aláírt véleményét 
csatolva visszaküldi a szerzőknek a kéziratot, 
mellékelve a lektorok alá nem írt véleményét.

ROVATOK

1. Eredeti és összefoglaló közlemények
Saját klinikai vagy alapkutatási eredményeket 
vagy egy adott kérdést, témát összefoglaló 
közlemények. Terjedelem: maximálisan 32 000 
karakter, maximálisan 30 irodalmi hivatkozás 
eredeti közlemény esetében, és maximálisan 
50 irodalmi hivatkozás összefoglaló közle-
mény esetében.
2. Mindennapi gyakorlat
Rövid diagnosztikai és/vagy terápiás össze-
foglaló a gyakorló orvos számára. Terjedelem: 
maximálisan 20 000 karakter és 15 irodalmi hi-
vatkozás.
3. Esetismertetés
Diagnosztikai és kezelési tanulságokkal szol-
gáló érdekes esetek összefoglalása. Terjede-
lem: maximálisan 12 000 karakter és 10 irodal-
mi hivatkozás.

Útmutató 
az Amega szerzői számára

A
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4. Dohányzás és leszokás-támogatás
A dohányzás témakörébe tartozó új nemzet-
közi trendek és a leszokás-támogatás módsze-
reinek bemutatása. Terjedelem: maximálisan 
24 000 karakter és 10 irodalmi hivatkozás.
5. Szponzorált közlemény
Gyógyszercég felkérésére készített klinikai 
vagy terápiás összefoglaló. Terjedelem: maxi-
málisan 24 000 karakter és maximálisan 30 iro-
dalmi hivatkozás.
6. Kongresszusi beszámoló
Nemzetközi vagy hazai szakmai konferenciák 
legérdekesebb előadásairól és posztereiről írt 
rövid összefoglaló. Terjedelem: maximálisan 
16 000 karakter.
7. Kultúrorvostan
Orvostörténeti érdekességek a diagnosztika 
és a terápia köréből. Terjedelem: maximálisan 
16 000 karakter és 5 irodalmi hivatkozás.

FORMAI ELVÁRÁSOK

A kéziratok szövegét Times New Roman betű-
típussal, 12-es betűmérettel várjuk doc vagy 
rtf szövegszerkesztő formában. (A karakterek 
száma a Word szövegszerkesztőben a Vélemé-
nyezés [vagy régebben Eszközök] >> Szavak 
száma alatt ellenőrizhető.)

Minden közlemény címoldallal kezdődjék, 
mely tartalmazza a közlemény címét, a szer-
zők nevét, munkahelyét, valamint a levelező 
szerző megjelölését és annak posta- és e-mail 
címét, telefonszámát. Az 1–4. rovatok eseté-
ben maximum egy oldalas magyar nyelvű ösz-
szefoglalót is kérünk.

Az irodalomjegyzéket az alábbi formátumban 
kérjük:
Közlemény
Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of 
tiotropium in chronic obstructive pulmonary 
disease. N Engl J Med 2008; 359(15): 1543-1554.
Könyv
Kovács J. A biometria alapjai. Math Press Kiadó, 
3. kiadás, Budapest, 1992; 129-138.

Könyvfejezet
Szabó I és Varga J. A statisztikai vizsgálatok 
jelentősége a pulmonológiában. In: Kovács J. 
(szerk.) A biometria alapjai. Math Press Kiadó, 
3. kiadás, Budapest, 1992; 129-138.
Honlap
www.ginasthma.com
A cikkek számozása a szövegben való megjele-
nés sorrendjében történjék, a számok a mon-
dat végére kerüljenek a pont elé, zárójelben.

TÁBLÁZATOK, ÁBRÁK ÉS KÉPMELLÉKLETEK

A táblázatokat és az ábrákat a szövegben való 
megjelenésnek megfelelő sorrendben meg-
számozva és megcímezve kérjük. 
Diagram jellegű ábrák: xls formátumban, két-
dimenziós ábrákat kérünk. Az ábrák végső for-
mázását a lap tördelője végzi el. A folyamatáb-
rákat lehetőleg ppt formátumban kérjük. Kéz-
zel rajzolt, jól értelmezhető folyamatábrákat is 
lehet küldeni, ezeket a tördelő rajzolja meg. 
Képek esetében legalább 300 dpi felbontás 
(azaz minimum 1024 pixel × 1024 pixel) szüksé-
ges a megfelelő minőségű nyomdai reproduk-
cióhoz. A szerkesztőség fenntartja a jogot arra, 
hogy az adott képet nem közli, ha a csatolt kép 
nyomdatechnikai szempontból nem megfele-
lő, és a szerző nem tud megfelelő felbontású 
képet küldeni. Képet JPG vagy TIFF formátum-
ban kérjük beküldeni.

EGyÉB INFORMÁCIóK

Személy azonosítására alkalmas információ a 
kéziratban nem jelenhet meg, kivéve, ha az il-
lető személy részletes felvilágosítás után erre 
írásban engedélyt adott. A közlemény tulaj-
donjoga (copyright) a megjelenésig a szerző-
ké, utána a tulajdonjog automatikusan a szer-
kesztőségre száll át, kivéve, ha a levelező szer-
ző erről másként nyilatkozik. A szerzők a kézirat 
elfogadásakor tudomásul veszik, hogy a folyó-
iratban megjelent cikkeket a szerkesztőség az 
Amega honlapján is közzé teszi, amennyiben 
a szerző erről ellentétesen nem nyilatkozik. 
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A DIAGNÓZISTÓL A DIAGNÓZIS HIÁNYÁIG (11. oldal)
 1. Melyik nem jellemző az idiopathias pulmonalis haemosiderosisra? 
  a. haemoptysis 
  b. vashiányos anaemia 
  c. thrombocytopenia  
  d. kétoldali pulmonalis infiltráció

2. Melyik nem állhat az idiopathias pulmonalis haemosiderosis hátterében? 
  a. tehéntejfehérje allergia 
  b. Legionella fertőzés 
  c. génmutáció  
  d. coeliakia

3. Melyik az idiopathias pulmonalis haemosiderosis kezelésében  
 alkalmazott elsővonalbeli szer? 
  a. vaskészítmény 
  b. azathioprin 
  c. hydroxychloroquin 
  d. szisztémás szteroid

A FÖLDIMOGYORÓ-ALLERGIA ÁLTAL KIVÁLTOTT … (19. oldal) 
4. Mikor a legeredményesebb a földimogyoró-allergia  
 epicutan immunterápiája? 
  a. minél idősebb gyermekkorban, 100 μg dózisban adva 
   b. minél fiatalabb gyermekkorban, 250 μg dózisban adva 
  c. felnőtteknél, 250 μg dózisban adva

5. Milyen terápiás eljárást hoztak létre Dioszeghy Vince és mtsai? 
  a. epinephrin autoinjektor 
   b. epicutan immunterápia 
  c. sublingualis immunterápia

6. A 18 év alatti amerikai fiatalok hány %-a ételallergiás?  
  a. 2% 
   b. 8% 
  c. 18% 
  d. 28%

BESZÁMOLÓ AZ EAACI 2022. ÉVI… (26. oldal)
7.  A szigorú környezetvédelmi szabályok elfogadása óta  
 mennyivel csökken évente a világ CO2 kibocsátása?  
  a. 12% 
   b. 5% 
  c. 1,6% 
  d. 0,6%

8.  Melyik allergén komponens a legalkalmasabb  
 a földimogyoró-allergia szűrővizsgálatára?  
  a. Ara h 1 
   b. Ara h 2 
  c. Ara h 4 
  d. Ara h 6

9.  Melyik jellemző a gibberellin-regulated proteinre?  
  a. könnyen emészthető, de hőrezisztens 
   b. nehezen emészthető, de hőérzékeny 
  c. emésztésre és hőre is rezisztens

A FLANDRIAI PIPACSOK ÉS ÁCHIM GÉZA (32. oldal)
10.  Mi volt John McCrae polgári foglalkozása?  
  a. taxisofőr 
   b. háziorvos 
  c. kórbonctan professzor 
  d. lelkipásztor

11. Mi okozta John McCrae halálát?  
  a. mustárgáz 
  b. fejlövés 
  c. Streptococcus pneumoniae fertőzés 
  d. flekktífusz

12. Mi volt az első kemoterápiás szer?  
  a. methotrexat 
  b. nitrogén-mustár 
  c. ciszplatin 
  d. 6-merkaptopurin

ÍGY ÍRUNK MI (38. oldal)
13. Melyik írásmód helyes?  
  a. VII-es véralvadásfaktor-hiány 
  b. VII-es véralvadási faktorhiány 
  c. VII-es véralvadási faktor hiánya 
  d. VII-es véralvadási faktor-hiány

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2022 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második kérdéssorát 
találja. A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2022.II./00085 számon 
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2022. november 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 10. 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

A            	 
B            	 
C            	 
D   	 	       	 	 



AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2022/5.

Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................

Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................

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

Szakterület(ek): .........................................................................................................................................

Aláírás: ....................................................................................................................................    Pecsét:

  A regisztrációs díjat (9000 Ft) átutaltam a Grandani Kft.  

  bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009)

  A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizettem be. 

  Az Amega Fórumra történt regisztrációval egyidejűleg regisztráltam erre a tanfolyamra is.



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

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

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

Montelukast Sandoz® 10 mg filmtabletta 28x  1279Ft 1150Ft 129Ft
Montelukast Sandoz® 5 mg rágótabletta 28x  993Ft 866Ft 127Ft
Montelukast Sandoz® 4 mg rágótabletta 28x    937Ft 843Ft 94Ft
Montelukast Sandoz® 4 mg granulátum 28x    5245Ft 4721Ft 524Ft

*    2022. június 1-jétől érvényes árak alapján.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus 
gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

** TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta 28x: EÜ90 3/a. Asthma bronchiale kezelésére a finanszíro zási eljárásrendekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek alapján.• Montelukast 
Sandoz 5 mg rágótabletta 28x, Montelukast Sandoz 4 mg rágótabletta 28x, Montelukast Sandoz 4 mg granulátum 28x: EÜ90 3/a4. Gyermekkori asthma bronchiale kezelésére (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési elõírások szigorú 
figyelembevételével) a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. 

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.  
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Montelukast Sandoz 4 mg és 5 mg rágótabletta; Montelukast Sandoz 4 mg granulátum; Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta;  
Keresés indítása; ,  ikon vagy Alkalmazási előírás hiperlink. 

Hivatkozás: 
1.    Montelukast Sandoz 10 mg filmtabletta, Montelukast Sandoz 4 mg és 5 mg rágótabletta és Montelukast Sandoz 4 mg granulátum alkalmazási előírás (www.ogyei.gov.hu)

6hónaposkortól
5éveskorig

2-5
éveskorig

6–14
éveskorig

15
éveskorfelett

MontelukastSandoz
4mggranulátum28x

MontelukastSandoz
4mgrágótabletta28x

MontelukastSandoz
5mgrágótabletta28x

MontelukastSandoz
10mgfilmtabletta28x

6hónaposkortólmindenkorosztálynak1

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

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

SZABADABB LÉLEGZET 
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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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