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apunk 30. évfolyama olyan idő-
szakban indul, ami előtt 30 éven át 
− a szakemberek továbbképzése 

és a betegek tájékoztatása ellenére − az 
inhalációs eszközüket helyesen használó 
betegek aránya ritkán ment 30% fölé 
(Sanchiz, 2016), az inhalációs eszközöket 
helyesen használni képes szakembereké 
pedig 12% körüli (Plaza, 2018). Ezért mi 
vettünk egy mély levegőt, és összeállí-
tottuk az inhaler.hu weboldalt, ahol 
egy helyre gyűjtöttük a krónikus légúti 
betegek kezelése során használt inhalá-
ciós eszközökkel kapcsolatos legfonto-
sabb elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 
Az itt bemutatott anyagok persze más-
hol is fellelhetők az interneten, ha valaki 
elszántan és hozzáértően keresi ezeket, 
de az inhaler.hu portál használatával 
ez a munka megspórolható. 

Dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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szalmeterol/flutikazon-propionát

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

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

Térítési díj:

1588 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

1302 Ft*

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
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: https://www.red-dot.org/project/forspiro-28620 (utolsó megtekintés: 2022. 10. 03.)
4. Sandoz’s innovative respiratory inhaler Airflusal Forspiro gets Alufoil Trophy 2015 (pharmabiz.com) (utolsó megtekintés: 2022. 10. 10.)

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

v4 press 221012 AirfluSol hirdetés - 210x297 mm - SAIR1032 - KP.indd   1 2022. 10. 20.   14:50
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HÁROM NŐ − EGYBEN
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Szalai Zsuzsanna
a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa
sikeres elsőkönyves írónő

Mindig öröm számomra, ha olyan kollégával beszélgethetek, aki 
nemcsak a GINA vagy a GOLD legfrissebb ajánlásainak szakértő-
je, hanem járatos a művészetek világában is. Szalai Zsuzsa ezek 
közé tartozik. A múlt évben jelent meg − rövid időn belül máso-
dik kiadásban is − a „Nincs Hold, ha nem nézed” című regénye. 
Javaslom, hogy beszélgetésünk három női név köré épüljön, 
Szalai Zsuzsa, Havas Juli és Kertész Anna. Szalai Zsuzsát minden 
tüdőgyógyász ismeri és elismeri.

Székelyudvarhelyen születtél, 
Csíkszeredán érettségiztél, az or-
vosi diplomát pedig Marosvásár-
helyen szerezted meg. Mit jelent 
számodra Erdély?
Nehéz rá válaszolni, mert több 
minden kavarog bennem, kezdve a 
nagyon boldog gyerekkortól. Erősen 
intellektuális környezetben nőttem 
fel. Az évek során fokozatosan rosz-
szabbodott a helyzet Erdélyben, ko-
moly megszorítások voltak, és abban 
az időben az értelmiségi családoknak 
semmi más nem maradt, mint a 
tanulás, az olvasás és a színház. 
Ez a három dolog határozta meg 
az életemet. Fiatal felnőttként, 
elvégezve az egyetemet, nagy törés 
történt az életemben, mert 1987-ben 
el kellett jönnünk otthonról. Ennek a 
közvetlen oka az volt, hogy kitalálták, 
hogy a magyar egyetemen végzettek 
nem dolgozhatnak Erdélyben. 70 
román és 70 magyar kolléga szer-
zett akkor az egyetemen diplomát, 
és csak 15 helyet adtak Erdélybe, a 
többi állás Erdélyen kívül lett meghir-
detve. A román kollégákat is büntet-
ték ezzel a határozattal. Családokat 
szakítottak szét. Ebből a nehéz hely-
zetből csak egyetlen kiút látszott, 
a kivándorlás. Én még a román for-
radalom előtt jöttem el, de ezután 
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is települtek át kollégák Erdélyből, amikor a 
marosvásárhelyi véres események a korábban 
is nehezített magyar−román viszonyt újra 
megrontották. 

Maradt kapcsolatod Erdéllyel? 
Természetesen. Édesanyám ott élt, tavaly halt 
meg. Örültem, hogy megadta a sors, hogy a 
halála előtt négy hónappal kezébe vehette a 
könyvemet. Utolsó óráiban Kafkát olvasott. 
Járok haza azóta is, több könyvfesztiválra 
meghívtak, és én örömmel mentem haza. 

Az anyaországban Mosomagyaróváron 
kezdted a pályádat. 
Az ottani kórházban, illetve az újrónafői tüdő-
gyógyintézetben kezdtem el dolgozni, és ott 
dolgoztam 2013-ig. 

2013-ban meghívást kaptál Győrbe. 
Ez a szakmai karrierem megkoronázása volt, 
hiszen egy nagy megyei kórházban osztály-
vezetőnek lenni, felépíteni ott egy új közös-
séget, egy új épületben, nem kis feladat volt. 
Most is örömmel dolgozom ott. Úgy gondo-
lom, hogy szakmailag is kiteljesedtem.

Beszélgessünk Havas Juliról. Valahol azt 
nyilatkoztad, hogy ez a név édesanyádat 
és a Trónok harcát idézi. 
Amikor megírtam az első novellámat, azt 
kérdezték, hogy akarom-e a saját nevemet 
használni. Akkor úgy döntöttem, hogy nem 
keverem a munkával a hobbit, és szerzői ne-
vet keresek. A Júlia név adott volt édesanyám 
keresztneveként, aki könyvelő volt és 
műkedvelő színésznő. Apámnak Radnóti volt 
a kedvenc költője, és a nagymamáimmal 
együtt rengeteget olvasott. A nagyanyáim 
gyorsolvasók voltak, ezt a képességet tőlük 
örököltem. Gondolkodtam a Hargitai néven, 
mivel a hegy egyik oldalán születtem és a 
másik oldalán nőttem fel. Eszembe jutott a 
Hargitáról a „havas” szó, és mert akkor ment a 
Trónok harca, benne egy Havas Jon nevű sze-
replővel, így a Havas mellett döntöttem.

Furcsa játéka a sorsnak, hogy számomra 
mindig különleges élményt jelentett, ha 
valamilyen műalkotásban felbukkant a 
Hold. Szerb Antal: Utas és a Holdvilág, 
Franco Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér, Cseh 
Tamás Telihold dalai, és különleges élményt 
jelentett a könyved is, a Nincs Hold, ha nem 
nézed. Hogyan találtál rá erre a címre?
A HVG azt írta, hogy ez a 2022-es év egyik 
legjobban sikerült könyvcíme. Az eredeti címe 
amúgy Tranzit volt, ami utalt volna az intenzív 
terápia működésére. Az intenzívről a betegek 
átkerülhetnek egy másik osztályra vagy az égi 
végállomásra. A kiadómnak ez a cím nem tet-
szett és azt tanácsolták, keressek másikat. 
A főhősömnek van egy olyan stratégiája, 
hogy amivel nem foglalkozunk, az nincs is. A 
könyvben vannak kvantumfizikai utalások és 
hasonlatok. Einsteinnek volt egy vitája Niels 
Bohrral. Amikor erről olvastam, már a gondo-
lat is nagyon tetszett, hogy Einstein nem ért 
valamit. Akkoriban jelentek meg a bizonyta-
lansági elméletek, sokan vitáztak Schrödinger 
macskájának gondolatkísérletén. Einstein azt 
kérdezte Bohrtól, hogy te komolyan gondo-
lod azt, hogy ha nem nézzük a Holdat, akkor 
nincs is ott? Nos, ebből született a cím. 

Az alcím a „két szenvedély, egy történet” 
lett, bár lehetett volna akár „három szerel-
mi történet” is, gondolok itt Michael, Péter 
és Iván szerepére.
Az első két férfit csak azért találtam ki, hogy a 
rosszul sikerült párkapcsolatokban mutassam 
be azt, hogy a főhősöm miért nem hisz a sze-
relemben vagy a házasságban, miért nem tud 
elköteleződni, miért bünteti magát Kertész 
Anna Ivánnal. A két szenvedély a munka és a 
szerelem.

Az Ivánnal való kapcsolat is valahol egy 
félresikerült viszony volt, ami csak egy ide-
ig működött.
Én úgy gondolom, hogy a szeretői kapcsolat 
sohasem lehet normál kapcsolat. Ez csak a 
romantikus leányregényekben lehet kielégí-
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tő. Harmadiknak lenni nem jó senkinek, ez 
traumát jelent. Sokat gondolkodtam azon, 
hogy azok a nők, akik tudatosan belemennek 
úgy egy szerelmi kapcsolatba, hogy az elején 
még reménykednek abban, hogy a férfi értük 
elhagyja a családját, miért nem lépnek ki, 
amikor rájönnek, hogy a férfi marad a status 
quo-ban. A regényemben azt próbáltam 
megfejteni, hogy miért ragadnak benne. 
Érdekes dolog, hogy nincs olyan ismerősöm, 
barátnőm, mint a főhősöm, de nagyon sokan 
ismernek ehhez hasonló történeteket.

A főhősnőd életét végigkísérhetjük a 
gimnáziumi éveitől az egyetemig, majd a 
covid járványig. Az első munkahely egy 
szanatórium, mely nagyon sok tüdőgyó-
gyász számára ismerős lehet.
A regény fikció, nem vagyok dokumentarista, 
nem tudok megtörtént dolgokról írni, de a 
saját élményeimből azért benne vannak a régi 
kastélykórház képei. Ilyen helyen sok tüdő-
gyógyász dolgozott régen. Több más részletet 
tettem bele a könyvembe, amit didaktikusnak 
szántam.

Mire gondolsz?
Napjainkban nőtt az orvosellenesség, a tudo-
mányellenesség, hódít a butaság. Az is célom 
volt, hogy bemutassam a kórházi munka 
nehéz oldalát, például hogy mit csinál egy 
nővér, szándékosan írtam le a halottellátás 
folyamatát és a gyógyítás lelki terheit. Egyre 
több rossz vélemény nyer teret rólunk, pedig 
az egészségügy dolgozói becsülettel és sokat 
dolgoznak. Nem szerettem volna csak a hiá-
nyosságokra koncentrálni. 

Az írói pályád elején írói műhelyekbe jár-
tál, például Péterfy Gergely akadémiájára. 
Én azt hittem, hogy az írást nem lehet 
megtanulni, ahhoz elsősorban tehetség, 
isteni szikra kell.
Az írni tanulás szerintem azzal kezdődik, hogy 
sokat olvasol. Nyilván kell hozzá tehetség is. 
A gimnáziumban nyertem országos irodalmi 

versenyt. Mindig is motoszkált bennem, hogy 
egyszer írni fogok. Szeretek írni, szakmát is és 
így a szakmai cikkeim is könnyen olvashatóak. 
Ugyan zongorázni vagy énekelni biztos nem 
tudtam volna megtanulni, de hiszek abban, 
hogy valamennyiünknek tanulni kell. Akik 
nagy műveket írnak előképzettség nélkül, 
azok az őstehetségek, a zsenik. Mindenki 
másnak tanulni kell. A nagy magyar írók is 
tanultak különböző műhelyekben, ráadásul a 
régi időkben léteztek nagyon szigorú kritikák.
Többféle tanfolyamra jártam. Péterfyéknél az 
írástechnikát, a szépírást tanultam. Vannak 
olyan tanfolyamok is, ahol zsánerírást taní-
tanak, hogyan írj krimit, szerelmes regényt, 
vagy psycho-thrillert. Mi orvosok folyamato-
san tanulunk, attól lehetünk jó orvosok, ezért 
is képeztem magam ezen a téren is.

A sok olvasás jelentőségét alátámasztva 
idézem fel könyvedből Charles Bukowskit, 
aki egy macska.
Charles Bukowski egy alkoholista költő volt. 
Igazából a zenékkel és az alkoholista költőkkel 
a főhősöm apját karakterizáltam, hogy érzé-
keltessem, milyen családból jött Kertész Anna. 
Amúgy nekem is van macskám…

Azt a családi környezetet, ahol felnőtt 
Kertész Anna, honnan ismered?
Egy értelmiségi család a szocializmusban. Az 
apa nem tud mit kezdeni magával, iszik és 
nőzik, a színésznő anya a kisebb-nagyobb 
sikereivel megint más karakter. Ilyen családi 
mintákat sokat láttam magam körül, másrészt 
olvas az ember számos hasonló történetet.

Mindkét főhős keresi magát. Iván első ge-
nerációs értelmiségi. Hova jutott?
Iván egy klisé, egy prototípust testesít meg. Sok 
ilyen kollégát látunk magunk körül, aki orvos-
ként nagyon elszáll. Őket az ember mindig 
averzióval nézi. Ugyanakkor sok olyan kolléga 
is van, aki nagyon művelt, sokra vitte, de a visel-
kedése kívánnivalót hagy maga után. Iván ele-
ve erkölcstelen, hogy úgy él, ahogy láttatom.
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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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Néhány epizódszereplőt is igen életszerű szituá-
ciókban szerepeltetsz. Az idős, de briliáns sebész, 
igazgató főorvos alakja nagyon valósághű.
A könyvet a covid idején írtam, amikor meg volt tiltva 
nekünk, hogy nyilatkozzunk. Nagyon vigyáztam, hogy 
csak olyan kórházi „botrányt” írjak le, ami megtörtént, 
amit az újságok megírtak. Az, hogy leváltottak egy 
igazgatót, mert nem jelentette le időben a halottat, az 
− állítólag − megtörtént.

Még egy mellékszereplőt említenék: Margit nő-
vért. Sok kórházban vannak Margit nővérek.
Ő is egy prototípus, és őt se élő személyről mintáztam. 
Amikor valami nem szép dologról szerettem volna 
írni, akkor szereplőket találtam ki hozzá.

A cselekmény egy jelentős része a covid járvány 
idején játszódik. Te hogyan élted át a pandémiát?
Amikor kitört a járvány, a kórházunkban megalakult 
egy vezetői csoport. Ebben részem volt, mert a fer-
tőző osztállyal együtt mi tüdőgyógyászok voltunk az 
elsődleges ellátók. Az első hullám elején féltem, de 
volt egy heroikus érzés az emberben, hogy valami 
nagy dologban vesz részt. A világégés porszemének 
éreztem magam, de lelkesen tettem a többiekkel a 
dolgomat. Az effektív munkát a fiatal kollégák és a nő-
vérek végezték. Egészen elképesztő, amit ők letettek 
az asztalra. Az első hullámban nálunk nem halt meg 
senki, a második viszont horror volt. A regényem az 
első hullámban és a második hullám elején játszódik, 
de maga a járvány és a kórház csak hátteret ad a sze-
relmi és családi történetnek.

A regénybeli kórház a Szent Bertalan Kórház.
Azért neveztem el Szent Bertalanról, mert utalni 
szerettem volna arra a mozzanatra a járvány idején, 
amikor egy éjszakányi idő alatt haza kellett küldeni 
nagyon sok beteget.

Voltál covidos úgy, ahogy a hősnőd, aki anesztezi-
ológus doktornő?
A járvány elején nem, de azóta kétszer is átestem a 
fertőzés enyhe formáján. Amikor kitaláltam, hogy 

Kertész Anna aneszteziológus lesz, én is elvégeztem 
a rezidensek számára kötelezően szervezett egyhetes 
lélegeztetős tanfolyamot.

Folytatás? Milyen szakmai céljaid vannak?
A PhD fokozat megszerzése volt a nagy vágyam. Ezt 
sikerült elérnem. A másik a tanítás, és úgy tűnik, hogy 
ez is megvalósul, mert éppen a napokban több pro-
jektmunkát is felajánlott a Széchenyi Egyetem. 
Ami az irodalmat illeti, most is írok novellákat. Sok 
helyen jelennek meg, populáris és irodalmi folyóira-
tokban egyaránt. Egy magánellátásba kimenekült 
szomorú sebészről írt tárcám nemrég az ÉS-ben jelent 
meg. Egy új regényt is szeretnék írni.
 
Az olvasók ezt szerintem most már el is várják.
Igen, szokták kérdezni, mikor jön a következő. Amúgy 
érdekes világ az irodalmi élet. Az írónők kikérik 
maguknak ezt az elnevezést, nincs női irodalom, 
mondják – ők írók. Nem értek egyet velük. Én női 
szemmel írok, női gondolatokat fogalmazok meg. 
Iván karakterét is női szemszögből alkottam meg. 
Egyébként az olvasóim 80%-a nő.

Hogy érzed, mekkora a könyved sikere? Kívülről 
nézve nagyon nagy.
Azért nem tudom megítélni, mert eddig ilyet nem 
érezhettem. Nagy szerencsém volt, hogy egy rangos 
szépirodalmi kiadó, a Kalligram adta ki, mert ezzel a 
regényem egy magasabb polcra került, és így az ösz-
szes irodalmi lap, folyóirat írt róla kritikát. Az ÉS-ben 
három kritika is megjelent.

A kollégáid visszajelzése, reakciója milyen volt?
Nagyon aranyosak. Sokan megírják, hogy tetszett. 
Vannak olyan kollégák, akik azt mesélik, hogy 
magukra ismertek Kertész Annában. Valaki azt írta, 
hogy előfordult már, hogy a férjére úgy szólt rá: „ne 
Ivánkodj!” Ezek a visszajelzések nagy örömet okoznak, 
de egyúttal szorongással töltenek el, hogy vajon sike-
rül-e majd hasonlót írnom. 

Dr. Osvai László



A FASENRA®▼ KIEGÉSZÍTŐ FENNTARTÓ KEZELÉSKÉNT JAVALLOTT OLYAN FELNŐTT,          

SÚLYOS EOZINOFÍLIÁS ASZTMÁBAN SZENVEDŐ BETEGEKNÉL, AKIKNEK AZ ÁLLA-

POTA A NAGY DÓZISÚ INHALÁCIÓS KORTIKOSZTEROIDOK PLUSZ HOSSZÚ HATÁSÚ                                          

β-AGONISTÁK MELLETT SEM MEGFELELŐEN KONTROLLÁLT.1

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

30 mg
subcutan injekció

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

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

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

 HU-5576, Lezárás dátuma: 2022.09.01.

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

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

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

Név Kiszerelés
Bruttó 

fogy. ár

Eü. 100% Vonatkozó
Eü. pontTámogatás 

összege
Térítési díj

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött fecskendőben

1x 
előretöltött fecskendőben

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

Fasenra 30 mg oldatos injekció 
előretöltött injekciós tollban

1x 
injekciós tollban

681 350 Ft 681 050 Ft 300 Ft 66.

Előretöltött fecskendőben és 
injekciós tollban is elérhető

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest Alíz utca 4. B ép. I. em. tel.:+36 1 883 6500; www.astrazeneca.hu.
Mellékhatás/Nemkívánatos esemény/Minőségi panasz bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén: +36 1 883 6500 vagy 
https://contactazmedical.astrazeneca.com 
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ÖSSZEFOGLALÓ kÖZLEMÉNY

koronavírus világszerte sok millió 
megbetegedést okozott. Az akut ese-
tek 2020 kora tavaszán szaporodtak 

meg. Korán felismerték, hogy a klinikai meg-
jelenés nagyon változatos, a tünetmentes for-
máktól a súlyosakig terjed, és az utóbbiban 
leírták a multiszisztémás szindrómát. Aztán 
kiderült, hogy a túlélők körében gyakoriak a 
perzisztáló neurológiai, légzőszervi, kardio-
vaszkuláris és egyéb tünetek. 

NEVEzÉKTAN

Az akut covid legfeljebb 4 hétig tart. A poszt-
akut covid szindróma (PACS) elnevezés a tüne-
tek felléptét követő 4 héten túl is fennmaradó 
tünetek és károsodások összességét jelenti. Az 
utóbbin belül további 2 szakaszt különítenek 
el: az akut fertőzést követő 4–12 hét közötti 
szubakut vagy tünetes covidot és a 12 héten 
túl is fennmaradó tünetekkel jellemzett kró-
nikus vagy poszt-covid szindrómát. A szintén 
elterjedt hosszú (long) covid elnevezés az akut 
és szubakut tünetes covid, valamint a krónikus 
poszt-covid szindróma együttesét jelenti1,2. A 
tünetek hónapokon át fennmaradhatnak és 
figyelemre méltó, hogy ez nemcsak a súlyos 
esetekben fordul elő (1. ábra).

PREVALENCIA

A REACT-2 vizsgálatban 2020 szeptembere és 
2021 februárja között 508 707 felnőttnél a SARS-
CoV-2 elleni antitestek prevalenciáját mérték az 
angliai felnőtt lakosság véletlenszerű mintájá-
ban. 3 hónapnál vagy tovább fennálló tünete-
ket kezdetben a betegek 37,7%-ánál észleltek, 
de ez az arány később 21,6%-ra csökkent. A 
nőknél és az időseknél gyakoribb volt a tüne-
tek perzisztálása, de rizikótényezőnek bizo-
nyult a dohányzás, az obezitás és a kórházi ke-
zelés szükségessége is. A tartós tünetek között 
domináltak a légzőszervi tünetek3. 

A globális prevalencia meghatározására 
irodalomkutatás történt és 41 közlemény ada-
taiból végeztek metaanalízist. Eszerint az akut 
betegek 43%-ánál alakult ki  poszt-covid szind-
róma, ezen belül a kórházban kezeltek 54%-
ánál, a kórházban nem kezeltek 34%-ánál. A 
regionális előfordulási gyakoriság a következő 
volt: Ázsia 51%, Európa 44%, Észak-Amerika 
31%. Ez időben is változott: a megbetegedés 
után 30 nappal 37%, 60 nappal 25%, 90 nappal 
32%, 120 nappal 49% volt. Egy 2022 áprilisá-
ban megjelent közlemény ennek alapján úgy 
számította, hogy a világon regisztrált mintegy 
470 millió megbetegedés után több mint 200 
millió a poszt-covid beteggel lehet számolni4. 

LÉGZŐSZERVI ELVÁLTOZÁSOK
POSZT-COVID SZINDRÓMÁBAN
DR. NAGY LÁSZLÓ BÉLA

FELSŐDOBSZA

A

RÖVIDÍTÉSEK
DLCO: szénmonoxid diffúzió

KLCO: diffúziós koefficiens
VA : alveoláris volumen 

FVC: forszírozott kilégzési 
vitálkapacitás

FEV1 : forszírozott kilégzési 
másodpercvolumen

FEF25, 50, 75: forszírozott kilég-
zési áramlás a vitálkapacitás 

25, 50, 75%-ánál
MMEF: maximális közép-

kilégzési áramlás
TLC: totálkapacitás

FRC: funkcionális reziduális 
kapacitás

RV: reziduális volumen
Raw : áramlási ellenállás

FeNO: a kilégzett levegő 
NO tartalma



13AMEGA |2023. FEBRUÁR

tÜDŐGYÓGYÁSZAt

Egy másik, 2022. évi szisztematikus iroda-
lomkutatás és metaanalízis szerint 196 vizsgá-
lat 120 970 betege közül a diagnózis után átla-
gosan 6 hónappal 56,9%-nak volt még pana-
sza. Neurológiai tünet 19,7%-nál, pszichiátriai 
tünet 20,3%-nál, kardiális  tünet 11,2%-nál, ál-
talános tünet (pl. gyengeség) 31,4%-nál fordult 
elő. Légzőszervi tünete a betegek 24,5%-ának 
volt, ezen belül dyspnoe 24,1%-nál, csökkent 
terhelhetőség 16,6 %-nál mutatkozott. Érde-
kes, hogy ebben a feldolgozásban a poszt-
covid tünetek gyakorisága nem függött össze 
sem a kórházi kezelés szükségességével, sem 
az intenzív ellátással5. 

KóRMECHANIzMUS

A poszt-covid szindróma részletes patomecha-
nizmusa nem ismert. Számos lehetőséget fel-
vetnek, köztük (1) a közvetlen sejtkárosodást 
az ACE-2 receptorok közvetítésével; (2) az an-
tigén perzisztálását a fertőzés megszűnése 
után is, ami a krónikus gyulladáshoz vezet; (3) 
keresztreaktív antitestek miatt kialakuló au-
toimmun reakciót; (4) a fokozott cytokin ter-
melést és ellenregulációs hormonok hatását; 
(5) a gyulladás lassú oldódását amiatt, hogy 
megváltozott a homeosztatikus környezet, 
a proinflammációs sejtek száma és a cytokin 
mintázat; valamint (6) a vaszkuláris endothel 
károsodása miatt fokozott thrombocyta akti-
vációt és koagulációt.

A LÉGzŐSzERVI TüNETEK VÁLTozÁSA

3 hónap elteltével
A szisztematikus irodalomkeresés során 82 
publikációt találtak, melyekből kizárva a 100-

nál kisebb esetszámúakat, 15 vizsgálat adatai 
szerint poszt-covid szindrómában a dyspnoe 
gyakorisága 24%6.

6 hónap elteltével
Norvégiában populáció alapú kohorsz vizsgá-
latot végeztek olyan covid betegek körében, 
akik nem szorultak kórházi ellátásra. A 451 be-
teg 16%-a jelzett dyspnoét 6 hónap elteltével. 
A betegek 65%-a soha nem dohányzott és 
51%-nak nem volt semmilyen társbetegsége. 
A száraz köhögés is gyakori volt7.

1 év elteltével
Az Egyesült Királyságban egy prospektív, longi-
tudinális, kohorsz vizsgálatot végeztek 18 éves 
vagy idősebb betegeken (Post-Hospitalisation 
CoVID-19 [PHoSP-CoVID] Study). A kórházi el-
bocsátás után 5 hónappal 807 beteget vizsgál-
tak (64,4% férfi, átlagéletkor 58,7 év), 1 évvel 
a kórházi elbocsátás után pedig 279 beteget. 
A kórházban 224 beteg igényelt gépi lélegez-
tetést. A teljesen panaszmentes betegek ará-
nya 5 hónap után 25,5%, 1 év után 28,9% volt. A 
betegek 52,8%-a soha nem dohányzott, viszont 
54,5%-uknak két vagy több komorbiditása volt. 
Vizuális analóg skálával nézve 1 év után a bete-
gek 51,4%-a volt dyspnoés8. A dyspnoén kívül 
különböző felmérésekben a köhögés 5−40%, a 
köpetürítés 2−4%, a mellkasi fájdalom 5−29% 
gyakorisággal fordult elő.

Kínában 1276 vegyes súlyosságú, kórházból 
elbocsátott túlélőt vizsgáltak egy év (átlagosan 
349 nap) után. Közben történt egy 6 hónapos 
vizit is. Közülük 54 beteg szorult intenzív ellátás-
ra és ezen belül 34 betegnél gépi lélegeztetés 
is történt. A betegek 82%-a soha nem dohány-
zott. Az mMRC dyspnoe skála szerinti 1 vagy 

hosszú (long) covid >>

posztakut covid szindróma (PACS) >>

akut covid szubakut/tünetes covid krónikus covid (poszt-covid szindróma) >>
a tünetek 

kezdete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … … … … hetek

1. ábra: A covid-19 akut, szubakut és krónikus eseményeinek nevezéktana
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több pontszámú dyspnoe 6 hónap elteltével a 
betegek 26%-át, egy év után 30%-át érintette. 
Ez az arány az oxigén terápiát nem igénylőknél 
25–25%, az oxigén terápiára szorultaknál 25–
31%, az intenzív osztályon kezelteknél 40–39% 
volt 6 hónap, illetve egy év után9. 

Svájcban 90 vegyes súlyosságú, kórházban 
kezelt beteg 21%-a panaszkodott egy év eltel-
tével nehézlégzésről. Ez gyakoribb volt azoknál, 
akiknél hosszabb ideig tartott a hospitalizáció, 
akik a kórházban súlyosabb betegek voltak, és 
akiknek a kórházi kezelés után 30 nappal több 
panaszuk volt10.

Hollandiában 342 beteget követtek egy 
éven át: enyhe, középsúlyos, súlyos és kritikus 
állapotúakat egyaránt. A betegek 40,7%-ánál 
legalább egy panasz tartósan megmaradt, a 
leggyakrabban a dyspnoe és a gyengeség. Ez 
összefüggött a betegség súlyosságával11.

A súlyosság és a társbetegségek befolyá-
solják a poszt-covid dyspnoe gyakoriságát. Ez 
a gyakoriság az idő előrehaladtával fokozato-
san csökken: 3 hónap után a betegek 84%-át, 
6 hónap után 42%-át, 9 hónap után 27%-át, 12 
hónap után már csak 21%-át érintette12. 

2 év elteltével
A poszt-covid dyspnoe gyakorisága a kórlefolyás 
második évében tovább csökken (1. táblázat)13.

Ezek az adatok természetesen semmit nem 
mondanak a dyspnoe kórmechanizmusáról. A 
poszt-covid dyspnoe lehet korábbi betegsé-
gek következménye, okozhatja a vírus kiváltot-
ta közvetlen tüdőkárosodás, légzésszabályo-
zási zavar, izom dekondicionáltság, kardiális 
vagy pulmokardiális ok egyaránt. 
 

KoMPUTERToMoGRÁFIÁS (CT) VIzSGÁLAToK

3 hónap elteltével
A kórházi kezelés után 6 hét, majd 3 hónap el-
teltével vizsgáltak 92 beteget. 6 hét után a be-
tegek 21,3%-ának normalizálódott a CT képe. 
3 hónap után 57,5%-uknak még mindig volt 
tejüveghomálya, 14,9%-uknak beszűrődése, 
33,3%-uknál retikuláció és fibrózis, 31%-uknál 
pedig szubpleurális vonalak és kötegek lát-
szottak14.

Érdemes ezt összehasonlítani 11 túlélő pa-
tológiai leletével. Náluk átlagosan 68,5 nap 
(24−142 nap) után tüdőrezekcióra került sor, 
75%-uknál lobectomiára. Tünetmentes covid 
zajlott 4, középsúlyos 4, súlyos 3 betegnél. 5 be-
teg covid-negatív kontroll volt. Megvizsgálták 
a coviddal összefüggő szövettani eltéréseket. 
Kislégúti betegség − beleértve a bazálmembrán 
megvastagodását is − fordult elő a betegek 
67%-ánál és a kontrollok 60%-ánál. A légúti 
gyulladás mindkét csoportban minimális volt. 

Oxigén terápia nem volt Oxigén terápia volt Intenzív terápia történt

6 hónap után 12 hónap után 6 hónap után 12 hónap után 6 hónap után 12 hónap után

Kóros CT lelet 100% 39% 100% 40% 100% 87%

Tejüveghomály 85% 39% 93% 27% 82% 76%

Szabálytalan kötegek 18% 21% 23% 23% 46% 61%

Szubpleurális kötegek 15% 4% 2% 45% 8% 21%

Interlobularis septum megvastagodás 3% 0% 4% 25% 0% 11%

Retikuláris mintázat 0% 0% 0% 2% 3% 8%

Beszűrődés 0% 0% 7% 0% 0% 3%

2. táblázat: Komputer tomográfiás vizsgálati leletek változása különböző súlyosságú betegeknél

mMRC dyspnoe pontszám 1 felett

6 hónap után 12 hónap után 24 hónap után

3. súlyossági fokozat 25% 24% 14%

4. súlyossági fokozat 25% 31% 14%

5-6. súlyossági fokozat 40% 38% 16%

1. táblázat: A poszt-covid dyspnoe gyakoriságának 
változása különböző súlyosságú betegeknél
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Ezzel szemben egy akut covidban meghalt 
betegnél a légutakban lymphocytás infiltráció 
zajlott és csak minimális bazálmembrán vagy 
simaizom eltérés látszott. Mind a túlélők, mind 
a kontrollok között gyakori volt az emphysema 
(92%, illetve 100%). A dohányosoknál a do-
hányzásnak megfelelő elváltozásokat láttak. 
Az interstitiumban mindkét csoportban fibró-
zis volt, de ezt nagyrészt a dohányzásnak tu-
lajdonították. Az akut szakkal ellentétben az 
erekben nem voltak thromboticus jelek15.

1 év elteltével
A kórházi elbocsátás után 2 héttel, majd 1, 3 
és 6 hónap múlva és 1 év elteltével végeztek 
CT vizsgálatot 41 betegnél. Fokozatos javulást 
észleltek, de még 1 év után is volt a betegek 
47%-ánál reziduális opacitás. A különböző ra-
diológiai eltérések eltérő sebességgel változ-
tak. A beszűrődés előfordulásának csúcsa (a 
betegek 40,2%-nál) 3 hét után volt. 1 év el-
teltével a leggyakoribb lelet a tejüveghomály 
vagy a tejüveghomály retikulációval volt (a 
tüdőzónák 8,1%-át, illetve 13,0%-át elfoglalva). 
A súlyos betegeknél mindez nagyobb arányú 
volt, mint enyhe kórlefolyás esetén. Összefüg-
gés mutatkozott az időskorral, az alacsonyabb 
oxigénszaturációval és az akut szak szekunder 
bakteriális infekciójával16.

Megnéztek 209 beteget 3 hónap és 1 év 
elteltével. Az akut szak eltérései 3 hónap után 
a betegek 61%-ánál, 1 év után a 75%-uknál fel-
szívódtak. Az akut szakban 96%-uknál volt tej-
üveghomály, 59%-uknál beszűrődés, 25%-uknál 
utcakő rajzolat. A beszűrődés és az utcakő raj-
zolat fokozatosan felszívódott. Ellenben a tej-
üveghomály, a parenchymális kötegezettség, a 
retikuláció, a hörgőtágulatok, a volumenvesz-
tés a kórházi felvételtől az elbocsátásig foko-
zódott, majd csak azután kezdett regrediálni. 
3 hónap múlva az elváltozások stabilizálód-
nak, majd kezdenek fokozatosan javulni. Ösz-
szehasonlítva a teljes felszívódást a részle-
gessel, rizikótényező ez utóbbira az életkor, a 
komorbiditások, a hospitalizáció időtartama 
és a CT súlyossága17.

2. ábra: Reziduális tejüveghomályok és fibrotikus rajzolat

3. ábra: Mérsékelt perifériás retikuláció és minimális perilobuláris minta

4. ábra: Enyhe, diffúz tejüveghomályok centrális bronchiectasiákkal
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Egy vizsgálatban 6 hónap és 12 hónap után 
néztek meg 1276 beteget. A CT leletek válto-
zását a különböző súlyosságú betegeknél a 2. 
táblázat mutatja.9

Elvégezték az egyéves utánkövetések meta-
analízisét is 15 vizsgálat 3 134 betege alapján. A 
leggyakoribb a tejüveghomály és a fibrózisszerű 
elváltozás volt. A betegek 21,2%-ánál, illetve 
20,6%-ánál fokozatos javulás mutatkozott. CT 
eltérés a súlyos esetek 37,7%-ában, az enyhe 
esetek 20,7%-ában volt észlelhető. A fibrotikus 
eltérések javultak a legkevésbé18. A 2-4. ábra 
néhány jellemző poszt-covid CT eltérést mutat.
 
Következtetések
Az egyik feltűnő dolog az, hogy − hasonlóan a 
panaszokhoz − a radiológiai eltérések is milyen 
nagy százalékban perzisztálnak, igaz, fokoza-
tos javulást mutatva. A másik az, hogy nem-
csak maradványtünetekről van szó, hanem az 
akut szak elváltozásai is tartósan fennállnak. 
Ráadásul nemcsak ARDS vagy víruspneumó-
nia, illetve szekunder bakteriális pneumónia 
után, hanem olyan betegeknél is kiterjedt CT 
elváltozások láthatóak, akiknek az akut szak-
ban nem is volt pneumóniájuk.

Feltűnő a CT mintázatok változásának dina-
mikája is. Igaz, hogy a beszűrődések csúcsa 3 hét 
után volt és 6 hónap után általában már felszí-
vódtak, azonban a tejüveghomályok még egy 
év elteltével is gyakoriak. Az akut szakban ezek 
az excesszív gyulladásos ödéma és exszudáció 
miatt érthetőek, de a perzisztálásuk azt jelenti, 
hogy továbbra is csökkent az alveolusok lég-
tartalma az exszudáció miatt. Elképzelhető, 
hogy ezt már nem annyira a gyulladás, hanem 
az exszudáció szervülése okozza. Még 3 hó-
nap után is gyakori volt a retikuláris mintázat, 
az interlobularis szeptum megvastagodása, de 
hat hónap után már ritka. Ez arra utal, hogy ezt 
főleg a gyulladás és az exszudáció miatti meg-
vastagodás okozta, bár elvileg lehet a háttérben 
fibrotizálás is. Utóbbit jelzi a lépesméz rajzolat. 
A szubpleurális és parenchymás kötegek fenn-
maradása érthető, mivel ezek már fibrotikus jel-
legű eltérések. Utóbbit egyértelműen mutatják 

a trakciós bronchiectasiák. Az is feltűnő, hogy 
a folyamat döntően parenchymás. Csak ritkán 
írnak le peribronchiális és perivaszkuláris meg-
vastagodásokat, azaz a kishörgők és a kiserek 
érintettségét poszt-covid jelenségként. 

Az adatokból úgy tűnik, hogy a perzisztálás 
elsősorban az akut szak súlyosságával függ 
össze, de hogy mindez a későbbiekben ho-
gyan alakul, pontosan még nem tudjuk. Rész-
letes szövettan korábban csak a meghaltak 
vagy más okból tüdőrezekción átesettek révén 
állt rendelkezésre. Leírtak szokványos és nem 
specifikus interstitialis pneumóniát is. Kérdés 
tehát, hogy a kialakuló fibrózis maradvány 
elváltozás lesz-e vagy kialakul az idiopátiás 
tüdőfibrózis valamely progrediáló formája.

További adatokat szolgáltatott 50 poszt-
covid beteg transzbronchiális kriopbiopsziája19, 
amit diffúz interstitialis tüdőbetegség gyanúja 
miatt végeztek. Valamennyi esetben az előbb 
említett CT eltérések kombinációját írták le. 
A betegek 32%-ánál organizáló pneumónia, 
18%-uknál diffúz lymphoplasmocytás intersti- 
tialis infiltráció óriássejtek nélkül, 8%-uknál 
ugyanez óriássejtekkel, 8%-uknál foltos kol- 
lagenózus interstitialis és alveolaris hegek 
vagy fibrotikus gócok sejtes infiltráció nélkül, 
8%-uknál emphysema, 26%-uknál pedig nor-
mális vagy minimális szövettani eltérés volt 
látható. Thromboticus folyamatot vagy diffúz 
érkárosodást nem láttak, kialakult fibrózist is 
csak négy esetben. Tehát amilyen heterogén a 
CT kép, ugyanolyan változó a szövettani kép is. 

Egy másik munkacsoport 10 poszt-covid 
betegnél végzett transzbonchiális kriobiop-
sziát20. Szövettanilag 3 klasztert tudtak meg-
különböztetni, melyek korreláltak a CT kép-
pel. Az esetek egy részében már korábban 
fennálló interstitialis pneumónia (szokványos 
interstitialis pneumónia, illetve dohányzás-
asszociált forma) progrediált a covid után. A 
másikban különböző szubakut károsodásokat 
észleltek, szervülő pneumóniát, fibrotizáló 
nem specifikus interstitialis pneumóniát, diffúz 
alveoláris károsodást. A harmadikban a normá-
lis vagy csak minimális elváltozásokat mutató 
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tüdőparenchyma mellett diffúz vaszkuláris 
károsodás állt fenn a kapillárisok és a venulák 
tágulatával és disztorziójával. 

A covidhoz társuló tüdőfibrózis kórmechanizmusa
Elvileg akkor alakul ki tüdőfibrózis, ha a szövet-
károsodás nem teljesen oldódik vagy ha foko-
zott a reparatív folyamat. A központi szereplők 
a fibroblastok, melyek az alveoláris térbe ván-
dorolva szabályozzák az extracelluláris mátrix 
képződését és myofibroblastokká differenci-
álódhatnak. Érzékenyek azokra a gyulladásos 
cytokinekre (pl. IL-1β, IL-6, TGF β1), melyek covid 
esetén fokozottan képződnek. A fibroblastok 
kölcsönhatásban vannak a profibrotikus mo-
nocyta eredetű alveoláris macrophagokkal. 
Kimutatták, hogy poszt-covid tüdőfibrózis 
esetén a 2-es típusú alveoláris sejtek egy része 
elpusztult, másik részük pedig profibrotikus 
molekula-szignatúrát mutat. Kimutatták azt 
is, hogy poszt-covid fibrózisban dominálnak a 
myofibroblastok. 

LÉGzÉSFUNKCIóS PARAMÉTEREK

Diffúziós kapacitás
3 hónap elteltével
Egy metaanalízis során 29 olyan vizsgálat ada-
tait dolgozták fel, melyek legalább 1 hónappal 
a gyógyulás után készültek21. A 6 457 beteg (át-
lagéletkor 57 év, 56,5% férfi) 28%-a volt dohá-
nyos. A DLCo átlaga ugyan 81,4% volt, de a bete-
gek 34%-ánál az elvárt érték alatt volt. A hajla-
mosító tényezőket nézve, a károsodott diffúzió 
rizikóhányadosa súlyos esetekben a nem sú-
lyosakhoz képest 2,97. A CT fibrózist mutatott 
a betegek 26%-ánál. Ezen belül kritikus állapot 
esetén a rizikóhányados 3,79 volt, azonban ez 
a jelentős heterogenitás miatt nem korrelált a 
diffúziós zavarral.

6 hónap elteltével
Egy vizsgálatba 92 beteget vontak be, és ösz-
szehasonlították az intenzív ellátásra szoruló-
kat az intenzív ellátásra nem szoruló kórházi 
betegekkel (3. táblázat)22. 

Vizsgáltak kórházi kezelést nem igénylő be-
tegeket is. 46 beteget hasonlítottak össze 30 
fős kontrollcsoporttal, 6 hónappal a gyógyu-
lás után. A DLCo 80% alatti volt 52,2%-uknál, 
a KLCo 80% alatti 13%-uknál, a VA 80% alatti 
52,2%-uknál23.

Elemezték a dinamikát is 85 túlélőnél három 
és hat hónap után. Csökkent volt a DLCo a bete-
gek 16, majd 25%-ánál, a KLCo 4, majd 3%-uknál, 
a TLC pedig 7, majd 3%-uknál. A kisebb DLCo 
mellett a KLCo sokszor normális volt24.

1 év elteltével
Covid-pneumónián átesett 39 beteg közel fe-
lénél egy év után is csökkent volt a DLCo, a kell-
érték 75%-a volt. A három hónap után mért 
értékekhez képest ez csak minimális javulás25. 

Egy másik vizsgálatban 83, kórházban ke-
zelt súlyos, de gépi lélegeztetést nem igénylő 
beteget követtek egy éven át. Három hónap 
után az átlagos DLCo 77%, hat hónap után 76%, 
egy év után 88% volt. Normális HRCT kép ese-
tén 90%, kóros HRCT-nél 77%12. 

Kórházban kezelt 1276 beteg közül hat, illet-
ve 12 hónap után a DLCo 80% alatti az oxigént 
nem igénylők 21, illetve 23%-ánál, az oxigénre 
szorulók 26, illetve 31%-ánál, valamint az in-
tenzív terápiára szorulók 57, illetve 54%-ánál9. 

Spirográfia és sztatikus tüdővolumenek
6 hónap elteltével
Kórházban kezelt 1733, enyhe, közepesen sú-
lyos és súlyos betegnél a csökkent légzésfunk-
ciós paraméterek előfordulási gyakoriságát a 
4. táblázat mutatja9.

kórházban kezelt intenzív osztályon kezelt

DLCO csökkent 40% 38%

KLCO csökkent 10% 8%

VA csökkent 51% 53%

TLC csökkent 75% 75%

FRC csökkent 38% 38%

RV csökkent 50% 13%

3. táblázat: Csökkent légzésfunkciós paraméterek 
gyakorisága különböző súlyosságú betegeknél
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 1 év elteltével
1276, kórházban kezelt, különböző súlyossá-
gú betegnél 6, illetve 12 hónap után a tüdő-
volumenek csökkenését jelző légzésfunkciós 
paraméterek előfordulási gyakoriságát az 5. 
táblázat mutatja9. A kell-érték százalékában ki-
fejezett átlagos FEV1 és FVC értékek változását 
3−6−12 hónap alatt, valamint az obstrukció és 
a restrikció előfordulási gyakoriságát a 6. táb-
lázat mutatja25.

Áramlás-volumen görbe
A 70% alatti FEF25, FEF50, FEV75, MMEF 
értékek előfordulási gyakoriságának változását 
a 7. táblázat mutatja26.

Egésztest pletizmográfia
Az áramlási ellenállást (Raw) a ventiláció inho-
mogenitása szerint két betegcsoportban vizs-

gálták, értéke mindkét csoportban 0,24 kPa/
l/s volt27. 35 betegnél az átlagos Raw 72 nappal 
a megbetegedés után 0,26 kPa/l/s volt. Az Raw 

a covid utáni 6 hónap alatt 434 betegnél gya-
korlatilag nem változott, 0,26−0,27 kPa/l/s kö-
zötti volt28.

Nitrogén kimosási teszt
A ventiláció inhomogenitását jelzi. Egy vizsgá-
latban covid után 72 nappal 14 betegnél kóros 
volt, 21 betegnél normális27.

FeNO
Vizsgálták, hogy a FeNo jelez-e valamilyen el-
változást29. A két hónappal a covid után mért 
értéket hasonlították össze az egészségesek-
nél mért értékkel. Covid után 18,55 ppb, az 
egészségeseknél 17,46 ppb volt, nem volt szig-
nifikáns a különbség29.

4. táblázat: Csökkent légzésfunkciós paraméterek előfordulási gyakorisága különböző súlyosságú betegeknél  
a kórházi kezelés után 6 hónappal

FEV1<80% FVC<80% FEV1/FVC<70% TLC<80% FRC<80% RV<80% CT-pontszám

enyhe 8% 3% 8% 11% 6% 1% 3,0

közepesen súlyos 2% 1% 8% 10% 4% 17% 4,0

súlyos 13% 11% 2% 35% 19% 50% 5,0

3 hónap után 6 hónap után 12 hónap után

FEV1 93,4% 96,5% 97%

FVC 92,5% 96,2% 97%

obstrukció 7,7% 10,5% 12,5%

restrikció 7,7% 5,3% 3,1%

6. táblázat: Légzésfunkciós paraméterek változása, 
valamint az obstruktív és restriktív állapot gyakorisága

3 hónap után 6 hónap után 12 hónap után

FEF25 51,5% 45,5% 27,3%

FEF50 21,2% 8,2% 9,1%

FEF75 15,2% 9,1% 6,1%

MMEF 39,4% 27,3% 23,7%

7. táblázat: Csökkent áramlási paraméterek gyakorisá-
gának változása

Oxigén terápia nem volt Oxigén terápia volt Intenzív terápia történt

6 hónap után 12 hónap után 6 hónap után 12 hónap után 6 hónap után 12 hónap után

FVC<80% 5% 4% 0% 2% 14% 6%

FEV1/FVC<70% 8% 7% 9% 5% 3% 0%

TLC<80% 11% 5% 10% 7% 39% 29%

FRC<80% 7% 11% 4% 4% 21% 23%

RV<80% 21% 27% 15% 22% 57% 54%

5. táblázat: Csökkent légzésvolumenre utaló paraméterek gyakoriságának változása különböző betegcsoportokban
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Vérgáz analízis
Covid pneumónián átesett betegeknél 6 hó-
nap után 2 súlyossági fokozat szerint: Pao2 /
Fo2 403,91, illetve 404,64, az alveolo-artériás 
oxigén különbség 16,60, illetve 15,50. Utóbbi 
kóros a betegek 45,45, illetve 54,55%-ánál.

6 perces járás teszt
A kórházi felvétel után 3 hónappal 73 beteg 
között az intenzíven kezelteknél az átlagos tá-
volság 615 méter, a nem intenzíven kezeltek-
nél 588 méter. Ugyancsak 3 hónappal kórház-
ban kezeltek közül a 6 perces járás távolság az 
egészségesekhez képest átlag 128,43 méterrel 
volt kisebb30. 2 éves követés során a járástávol-
ság változását különböző súlyosságú betegek-
nél a 8. táblázat mutatja13.
 

LÉGzÉSÉLETTANI VÁLTozÁSoK

Egyértelmű, hogy poszt-covid szindróma ese-
tén a legfontosabb légzésélettani változás a 
diffúzió zavara. A patomechanizmus több té-
nyezős. Ezen belül jellemző, hogy a DLCo kisebb, 
a KLCo normális (esetenként nagyobb is), a Va pe-
dig kisebb. Azaz a sztatikus volumenek szerint 
restriktív zavar áll fenn diffúziós zavarral, de a 
betegek 78,1%-ánál megőrzött KLCo-val. Ezt a 
jelenséget okozhatja lokális destrukció vagy in-
filtráció (poszt-covid szindróma esetén gyakori 
a lokális tejüveghomály).

 A DLCo két tényezőtől függ: a szén-monoxid 
alveoláris térből történő diffúziójának sebes-
ségétől és az alveoláris tér nagyságától. A KLCo 

csökken alveolo-kapilláris károsodás, mikro-
vaszkuláris károsodás vagy anaemia esetén. A 
VA akkor csökken, ha restrikció áll fenn, aminek 

oka lehet korlátozott alveoláris expanzió vagy 
az alveolus károsodása. Az inkomplett alveolá-
ris expanziót okozhatja pleurális eltérés, melyet 
a CT-n látunk is, vagy ha kóros a belégzett gáz 
eloszlása, amit igazolhat a nitrogén kimosási 
teszt eredménye. A restriktív ventilációs zavar 
magyarázhatja a csökkent DLCo-t, de azt nem, 
hogy viszonylag megtartott a KLCo. Ez arra utal-
hat, hogy a folyamatban az alveolusvesztésen 
kívül a pulmonális kapillárisok károsodásának 
is szerepe van.

A restrikció dominanciája mellett feltűnő, 
hogy kevés adat van az obstruktív légzészavar-
ra. Pedig a betegektől nyert adatok szerint a 
korábbi társbetegségek között gyakori a CoPD 
vagy az asztma. Azt lehetne gondolni, hogy a 
covid ezeket a kórállapotokat ronthatja, azon-
ban a FEV1/FVC érték alapján alig fordul elő 
poszt-covid szindrómában obstruktív ventiláci-
ós zavar. Erre vonatkozóan többet mondana a 
pletizmográfia, ezt viszont alig nézték, és a ki-
légzési áramlás korlátozottságát sem vizsgálták. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a covid el-
sősorban a parenchymát érinti, és azon belül 
nemcsak a kisereket és az alveolusukat, hanem 
a bronchiolusokat is, akkor főként kishörgő ob-
strukcióra kell számítanunk. Ezt a spirográfia 
önmagában nem detektálja, az áramlás-volu-
men görbén a FEF25 és az MMEF csökkenés do-
minanciája viszont valószínűsíti, és alátámaszt-
ja a spirográfiás eltérés nélkül levegőcsapdákat 
mutató funkcionális CT is32. Kérdés az is, hogy 
a covid okozta károsodás hatására kialakul-e 
újonnan CoPD vagy csak a már fennálló régit 
befolyásolja a covid.

Az értékelést nehezíti, hogy sok vizsgálat-
ban csak a spirográfiás paramétereket nézték 
a sztatikus volumenek nélkül, holott ez nem al-
kalmas sem a restrikció, sem az obstrukció (és a 
hiperinfláció) bizonyítására. Sokszor ismeretle-
nek a társbetegségek, melyek a fentieket szin-
tén okozhatják, és eltérő az is, hogy abszolút 
vagy kell-értékeket alkalmaznak, illetve a DLCo 
-t sem mindig korrigálják a hemoglobinra. 

A poszt-covid funkcionális elváltozásokon 
belül meg lehet különböztetni a típusos restrik-

6 perces járástávolság (kell-érték%)

6 hónap után 12 hónap után 24 hónap után

3. súlyossági fokozat 86,9% 89,6% 93,8%

4. súlyossági fokozat 88,7% 90,7% 94,1%

5-6. súlyossági fokozat 83,6% 87,9% 95,0%

8. táblázat: A 6 perces járástávolság változása külön-
böző súlyosságú betegeknél
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tív kórállapotokat, ennek megfelelő radiológiai 
képpel, csökkent DLCo -val, megtartott KLCo -val 
és kisebb sztatikus volumenekkel, de előfor-
dulhat perzisztáló diffúziós zavar nyilvánvaló 
parenchymás elváltozás vagy restrikció nélkül 
is. Utóbbi esetekben feltehetően károsodott az 
alveolo-kapilláris membrán vagy pulmonális 
vaszkuláris károsodás áll fenn. Ilyenkor kisebb 
a KLCo is, ami dominálhat manifeszt pulmonális 
hipertenzió nélkül is. Közrejátszhat a légzés-
szabályozás zavara és a légzőizomzat gyenge-
sége is, hiszen jellemző az általános izomgyen-
geség. A légzőizomzatra vonatkozóan be- és 
kilégzési nyomásmérést nem publikáltak.

A LÉGzÉSFUNKCIóS VIzSGÁLAToK SzEREPE  
PoSzT-CoVID SzINDRóMÁBAN

A diagnózis megállapítása
Fontos tisztázni, hogy volt-e korábban olyan 
társbetegség, ami légzésfunkciós eltérést okoz-
hat, és ez iránymutatást adhat a diagnoszti-
ka menetére vonatkozóan is. Ha restrikció áll 
fenn, akkor ajánlott HRCT-t végezni. Ha obst-
rukció, akkor azt standard  módon kezelni kell. 
Ha a diffúziós zavar izolált, akkor az indikálja a 
tüdőerek és a szív vizsgálatát.

A kórlefolyás monitorozása
Mi a helyzet a covid előtti, illetve a vírusmen-
tesség utáni állapothoz képest? Romlott, vál-
tozatlan vagy jobb? A későbbiekben hogyan 
javul? A legfontosabb a diffúzió vizsgálata: ele-
gendő a DLCo érték követése, a KLCo a kórmecha-
nizmus tisztázásában játszik szerepet. A napi 
gyakorlatban azonban inkább csak a spirogáfia 
áll rendelkezésre, holott az FVC, a FEV1, a FEV1 /
FVC csak durva tájékozódásra alkalmas.

A súlyosság megítélése
Az előbb felsoroltak mellett további paraméte-
rek (pl. oxigénszaturáció vagy vérgáz értékek) is 
szükségesek a súlyosság jellemzésére, melyek 
alapján a légzési elégtelenség is felismerhető.

A fizikai terhelhetőség rutin vizsgálatára 
és változásának rögzítésére elegendő a 6 per-

ces járás teszt. A kardiopulmonális terheléses 
vizsgálat alkalmas a fizikai korlátozottság rész-
mechanizmusainak megállapítására, de csak 
kevés helyen áll rendelkezésre és nagyon idő-
igényes, ezért tömeges vizsgálatra nem alkal-
mas. Egyedi esetekben mégis szükség lehet rá, 
például akkor, ha a rehabilitáció nem eredmé-
nyes, és ilyenkor segíthet a rehabilitációs eljá-
rások egyénre szabásában.

PULMoNÁLIS HIPERTENzIó

Kórházi kezelés után 320 covid beteget követ-
tek 3 hónapon át, közülük 76 beteget reziduális 
tünetek miatt speciális pulmonológiai osztá-
lyon. 55 betegnél történt kettős energiájú CT 
angiográfia kontraszt anyaggal (CTA): az infiltrá-
ció részlegesen felszívódott 40 betegnél, telje-
sen 15 betegnél. A CTA normális volt 52 beteg-
nél. Endoluminális telődési hiány látszott egy 
szegmentális artériában 3 betegnél, a perfúzi-
ós kép nem volt értékelhető 2 esetben, normá-
lis volt 17 esetben, kóros 36 esetben. Utóbbiak 
között 32-nél reziduális tüdőopacitás állt fenn, 
de 4 esetben normális volt a tüdőparechyma 
képe. A perfúziós kiesés gócos volt 30 esetben, 
tüdőembólia típusú 6 esetben. Fokális hipo- 
perfúzió állt fenn 2 esetben. Proximális artéria 
thrombosis 5,4%-ban, kiterjedt mikroangiopa- 
thia 65,5%-ban látszott. Utóbbi 4 betegnél nor-
mális tüdőparenchyma mellett33.

A poszt-covid periódusban 136 beteget vizs-
gáltak meg SPECT-tel, és 6 hónap elteltével is 
valamennyiüknél a pulmonális mikrocirkuláció 
zavarát észlelték, ami korrelált a parenchymális 
léziók súlyosságával. 3 és 6 hónap között reg-
resszió mutatkozott, de a betegek 19,1%-ánál 
tüdőfibrózis alakult ki34.

Egy prospektív echocardiográfiás vizsgálat-
ban 632 beteget követtek. A kórházi elbocsá-
tás után 3 hónappal a súlyos és középsúlyos 
esetekben az enyhékhez képest jelentősebb 
károsodást mutattak ki a jobb szívfél paramé-
tereiben35. Vizsgálták a terhelés hatására fellé-
pő hemodinamikai változásokat is. Az egész-
ségesekhez képest a perctérfogat, a szívindex 
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és a verőtérfogat terheléskor kisebb mértékben nőtt31. 
Az akut szakban gyakran észleltek thromboembóliát, a 
fenti poszt-covid vizsgálatok viszont inkább perzisztáló 
mikrovaszkuláris károsodást jeleznek.

KEzELÉSI LEHETŐSÉGEK

Vakcinák
A megbetegedés előtt adott vakcina 5 vizsgálat szerint 
csökkenti a poszt-covid szindróma gyakoriságát, de 
csak akkor, ha a beteg 2 oltást kap. Egy másik vizsgálat 
szerint ez hatástalan, egy indiai vizsgálatban pedig az 
oltottak között több volt a poszt-covidos eset; a szer-
zők szerint azért, mert a nem oltottak nagyobb arány-
ban haltak meg.

A vakcinát poszt-covid szindróma kezelésére is ad-
ták 12 vizsgálatban. Az eredmények vegyesek: a bete-
gek állapota javult, változatlan volt vagy romlott, tehát 
valószínűleg közömbös a vakcina hatása36.
 
Gyógyszeres kezelés
A kezelés módját a klinikailag észlelt szövődmények ha-
tározzák meg. Kombinált hörgőtágító csak igazolt légúti 
obstrukció esetén jön szóba, enélkül csak mellékhatá-
sokra lehet számítani, például kardiovaszkuláris téren. 
A mukolitikus terápia észszerűbb. A vírus legtöbbször 
károsítja a mukociliáris clearance-t, ezért tartós mukoli-
tikus kezelés javasolt.

A szisztémás kortikoszteroid adása vitatott. Az ex-
szudatív elváltozásokat jelző tejüveghomályok tartós 
fennállása, különösen 90 nap után is látható elváltozá-
sok esetén kis dózisú (4−8 mg) metilprednizolon adható 
2−3 hónapon át. Nagyobb dózis a mellékhatások miatt 
nem javasolt. Nem jön szóba ebben a szakban a cytokin 
vihar elleni anti-interleukin-6 tocilizumab sem.

Az enyhe pulmonális hipertenzió nem kíván kü-
lön kezelést, rendszerint spontán oldódik pár hónap 
alatt. Ha klinikai tünetei is vannak és súlyos fokú, ak-
kor diuretikum, amlodipin és sildenafil jön szóba, bo-
sentan és prostanoidok csak speciális esetekben. A 
sztatinok pleiotrop gyulladásellenes hatásuk miatt jók 
lehetnek. Magas vérnyomás esetén az ACE inhibito-
rok az angiotenzin-II hatásuk miatt befolyásolhatják a 
gyulladásos komponenseket is37.

Tüdőfibrózisban potenciálisan felvetődhet az anti-
fibrotikus kezelés (pirfenidon, nintedanib) és a transz-

formáló növekedési faktor-béta gátló kezelés, de ezek-
re vonatkozóan nincs tényleges adat, csak egy esetle-
írásban említik38.

Légzőszervi rehabilitáció
Sokat segíthetnek a légzési technikák, az eszközös ex-
pektoráció, a fizikoterápia, az egyéni és a csoportos 
gyógytorna és az állóképességi tréning39,40. A poszt-
covid légzésrehabilitáció eredményeire vonatkozóan 
még kevés vizsgálati eredményt publikáltak. Pneumó-
nián is átesett 70 betegnél a 12-14 napos komplex kar-
diopulmonális rehabilitáció szignifikánsan javította a 
ventilációt, a gázcserét, a terhelési csúcs oxigén felvé-
telt és a kardiorespiratorikus tartalékot41. 64 betegnél 
ambuláns rehabilitációt végeztek 6 hetes programmal. 
A dyspnoe és a gyengeség csökkenése, illetve az élet-
minőség javulása mellett szignifikánsan nőtt a FEV1 és 
a DLCo, valamint a belégzési izomerő42.

ÖSSzEFoGLALÁS

A poszt-covid szindróma és ezen belül is a légzőszer-
vi elváltozások prevalenciája magas. A panaszok közül 
legfontosabb a dyspnoe, melynek hátterében komplex 
légzésfunkciós eltérések állnak. A perzisztáló elváltozá-
sokat jól demonstrálja a HRCT kép alakulása. Az ezek 
hátterében zajló szövettani változásokról még kevés 
ismeretünk van. Mindezek terápiája – ideértve a kap-
csolódó kardiovaszkuláris szövődményeket is – még 
megoldatlan. A komplex rehabilitáció javítja a fizikai 
terhelhetőséget és a betegek életminőségét. A poszt-
covid szindróma kivizsgálása és ellátása egyaránt mul-
tidiszciplináris feladat. Fókuszálni kell a súlyos komp-
likációkra, a specifikus tünetcsoportok kezelésére és a 
rehabilitációra. 
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orradalmian új, nagy klinikai jelentősé-
gű cikk jelent meg 2021 márciusában a 
Cell című folyóiratban. Ebben azt írják 

le, hogy a follikuláris eredetű regulatorikus T 
lymphocyták egy neuritin nevű fehérjét is ki-
választanak, ami kifejezetten erős hatást gya-
korol a B lymphocytákra1. Ahhoz, hogy meg-
érthessük a cikk jelentőségét, először azt kell 
tisztázni, mi a neuritin és milyen sejt a follikulá-
ris regulatorikus T sejt.

A NEURITIN

A neuritin génjét a Weizmann Intézetben dol-
gozó izraeli kutatók, Nedivi és mtsai. fedezték 
fel patkányban még 1993-ban, miközben az 
idegrendszer plaszticitásáért felelős géneket 
keresték2. Az általuk feltételezetten szere-
pet játszó DNS régiókból 52 gént kódoltak, 
melyek közül 17 már korábban is ismert volt. 
Az újonnan felfedezettek között találtak egy 
olyant, amelyik az aminosav sorrendje alapján 
a neurotrophin géncsaládba kellett, hogy tar-
tozzon. Ezt ők (átmenetileg) cpg1-nek nevez-
ték el (cpg = candidate plasticity-related gene). 
Felfedezésük fontosságát az is jelzi, hogy kéz-
iratukat a Nature közölte.

1996-ban ugyancsak Nedivi és mtsai. azt 
írták le3, hogy patkányok agykérgében fény 
hatására 6 új gén jelent meg, melyek közül az 
egyik a már 1993-ban cpg1-ként leírt gén volt, 
de most a cpg15 nevet kapta.

Néhány évvel később ugyancsak a Weiz-
mann Intézetben dolgozó izraeli kutatók (de 

most már kaliforniai molekuláris biológusokkal 
közösen) ezt a gént emberben is megtalálták 
és a termékét neuritinnek nevezték el4. Leírták, 
hogy ez csupán 12 nukleotidban különbözik a 
patkány neuritin génjétől. A kész, érett, memb-
ránhoz kötődő fehérje molekulasúlya 12 kDa és 
6 cisztein aminosavat tartalmaz, amelyek lehe-
tővé teszik az inter- és intramolekuláris diszul-
fid hidak képződését. A neuritin két alakban 
választódik ki. Az egyik a membránhoz kötött 
forma, ez a neuronok növekedését és a szinap-
szisok képződését segíti elő, a másik a szolubilis 
forma, ez a kortikális progenitor sejteket szabá-
lyozza, az apoptózisuk gátlása révén.

Rekombináns módszerrel tisztítottan is elő-
állították a neuritint, és azt tapasztalták, hogy 
patkány embriókban in vivo, embrionális hip- 
pocampusból és agykéregből származó szö-
vettenyészetben pedig in vitro fokozza az ideg- 
szálak növekedését és arborizációját4.

A felfedezése óta eltelt csaknem 30 év alatt 
kiderült, hogy a neuritin nemcsak a hippocam-
pusban választódik ki, hanem számos más em-
beri szövetben is. Többek között a placentában, 
a tüdőben, a vázizomzatban, a thymusban, a 
hasnyálmirigyben, a májban, a szívben, a vé-
konybelek alsó szakaszában, a petefészekben, a 
lépben, a zsírszövetben és a herékben, de ed-
dig nem tudták kimutatni a vesékben, a vastag-
bélben, a prosztatában és a leukocytákban5. 

Megállapítást nyert, hogy szabályozza a 
szinapszisok plaszticitását, az idegszálak nö-
vekedését, továbbá a neuronok migrációját és 
túlélését. Emellett részt vesz a memória és a 
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tanulási folyamatokban is. 2015-ben még nem 
tudhatták, hogy nem csak az idegrendszerre 
gyakorol hatást6. 

Az érzőidegek és az immunválasz közti kap-
csolatról Flayer és Sokol 2022-ben írtak egy rész-
letes ismertetést7. Ebben megállapítják, hogy 
az érzőidegek allergén hatására perceken be-
lül neuropeptideket választanak ki, amelyek a 
dendritikus sejtek érését segítik elő és alkalmas-
sá teszik azokat az allergénnel szembeni adap-
tív immunválaszra. A háti ganglionból származó 
idegek például calcitonin gen-related peptidet 
(CGRP) választanak ki, ami csökkenti az immun-
választ. A neuropeptidek teszik alkalmassá a 
dendritikus sejteket arra, hogy az allergénekkel 
szemben az adaptív 2-es típusú immunválaszt 
beindítsák. A dendritikus sejteknek feltétlenül 
szükségük van az érzőidegekből származó neu-
ropeptidekre, mert „ők” nem érzékelik az aller-

gén jelenlétét (1. ábra). 2022-ben már azt is tudhatták, hogy a 
follikuláris Treg sejtekből származó neuritin befolyásolja a B sej-
tek által közvetített IgE termelést, ezáltal központi szerepe van 
az allergiás betegségek kialakulásában és idültté válásában7.

A neuritinről 2021-ig szerzett ismereteket röviden áttekin-
tettük, lássuk mit kell tudni a regulatorikus T-sejtekről (a továb-
biakban: Treg)? 

A REGULAToRIKUS T-SEJTEK

Ezeket 1995-ben fedezte fel egy japán kutatócsoport8. Meg-
állapították, hogy a CD4+ T (azaz a T helper) sejtek közé tar-
toznak, nagyon kifejezett suppressor aktivitásuk van és a fel-
színükre folyamatosan választják ki az IL-2 receptor alfa-láncát 
(ez a CD25). Utóbb kiderült, hogy valószínűleg ez az alfa-lánc 
segíti elő az autoimmun folyamatok elfojtását az IL-2-vel való 
vetélkedése (kompetíciója) révén. A Kyoto University nem túl-
ságosan japán nevű kutatója, Fehérvári Zoltán és (valóban ja-
pán, korábban a Treg sejteket felfedező) munkatársa, Shimon 
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1. ábra: Neuroimmunológiai kölcsönhatások a bőr és a tü-
dő allergiás kórképeiben. (A) A lakásban lévő allergének a 
nociceptorokon keresztül közvetlenül aktiválják a hízósejte-
ket és 2-es típusú gyulladást hoznak létre a bőrben19. Az ily 
módon történő hízósejt aktiváció hozzájárul a nem hiszta-
minerg viszketéshez20. Az IgE-FcεRI szignálhoz képest az így 
aktivált hízósejtekből több triptáz, de kevesebb hisztamin 
és szerotonin szabadul fel, miközben ingerlik a különböző viszketésérzékelő idegrostokat. (B) A tüdőbe került allergének hatására IL-5 
szekréció indul be, ami aktiválja a nociceptorokon található IL-5 receptort, és ennek hatására vasoactiv intestinalis peptid (VIP) szabadul 
fel21. Az allergének az érzőidegrostokat is stimulálják, és neuromedin U (NMU) szabadul fel. Ezek a neuropeptidek aktiválják a 2-es típusú 
veleszületett lymphoid sejteket (ILC2), ami kedvez a 2-es típusú gyulladás kialakulásának a tüdőben22. (Tauber és mtsai. nyomán17)
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Sakaguchi 2004-ben összefoglalták a Treg sejtekről addig 
szerzett ismereteket9. Itt többek között leírják, hogy a CD25 
mellett a Foxp3-nak is fontos szerepe van a Treg sejtek kiala-
kulásában és működésében. 

A Foxp3 egy X kromoszómában kódolt transzkripciós fak-
tor, melynek funkcióvesztéssel járó mutációja súlyos beteg-
séget vált ki egérben és emberben egyaránt. Az emberi be-
tegség neve IPEX (immun dysregulatio, polyendocrinopathia, 
enteropathia, X-linked). Klinikailag diabetes, thyreoiditis, hae-
molyticus anaemia, hyper-IgE syndroma, exfoliativ dermatitis, 
splenomegalia, lymphadenopathia és cytokin vihar jellemzi. 
A betegség a Foxp3 mutációs gént hordozó heterozygota nő-
ket nem, csak a férfiakat érinti. 

Nos, ez a Foxp3 gén nélkülözhetetlenül fontos a Treg sej-
tek thymusban történő differenciálódásához és a suppressor 
funkciójuk kialakulásához. A Foxp3 és a T sejt receptor signal 
együttes megléte mellett egyéb cytokinekre is szükség van 
a Treg sejtek kialakulásához. Ilyen az IL-2, kisebb mértékben 
az IL-7 és IL-15 is. Az addigi vizsgálati eredmények alapján Fe-
hérvári azt írta 2004-ben, hogy lehetőség van a periférián is a 
CD4+ T-sejtekből Treg sejtek létrejöttére, emberben ezt a fo-
lyamatot a CD46 „nevű” complement receptor tudja elősegíte-
ni9. Annak lehetőségét is felvetette, hogy az extracorporalisan 
előállított Treg sejteknek egyszer majd az emberi immunbe-
tegségek gyógyításában nagy szerepe lehet.

2012-ben amerikai immunológusok már jóval bővebb ösz-
szefoglalót tudtak írni a Treg sejtekről10. A thymusban kelet-
kezőket tTreg-nek, a periférián létrejövőket iTreg-nek nevez-
ték el. A tTreg sejtek főként a saját fehérjék és az MHC komp-
lexek közti kölcsönhatás révén jönnek létre és az ezek elleni 
autoimmunitás ellen védenek, míg az iTreg sejtek a nem saját 
antigének ellen (pl. allergének, ételek, baktériumok) védenek. 
Az iTreg sejt kialakulása a periférián a belek Peyer plakkjaiban 
és a belekkel összefüggő lymphoid szövetben (gut-associated 
lymphoid tissue = GALT) történik. A GALT-ban jelen vannak a 
CD103+ dendritikus sejtek, amelyek a perifériás CD4+ T-sejtek-
ben Foxp3 expressziót tudnak kiváltani, ami nélkülözhetetlen 
a Treg sejtek kialakulásához. Az itt (vagyis a belek falában) lét-
rejövő iTreg sejtek meg tudnak védeni az allergiás típusú gyul-
ladások kialakulásától. A Treg sejtek különböző gátló hatású 
cytokineket (IL-9, IL-10, IL-35, TGF-béta) választanak ki10.

Szervezetünk egészsége szempontjából kedvező, hogy a 
Treg sejtek visszaszorítják az autoimmun és az allergiás folya-
matok kialakulását, de sajnos kedvezőtlen hatásuk is van. Idős-
korban a baktériumok és vírusok elleni védekezést is rontják, 
mert a nem saját antigének elleni immunválaszt is akadályoz-

zák. Ez nehezíti a védőoltásokkal történő aktív 
immunizációt is. Idős emberek könnyebben 
kapnak el fertőzéseket, gyakrabban alakulnak 
ki náluk malignus kórképek és fogékonyabbak 
az autoimmun betegségekre is, mindez talán 
a Treg sejtjeik diszfunkciójával függhet össze. 
Egérkísérletben anti-CD25 ellenanyag injekci-
ójával vissza lehetett szorítani a Treg sejteket, 
ezáltal javultak az immunizációs eredmények11. 

E viszonylag hosszú bevezető után visszaju-
tunk az érdeklődésemet felkeltő cikk címében 
szereplő follikuláris regulatorikus T-sejtekhez. 

FoLLIKULÁRIS REGULAToRIKUS T-SEJTEK

A follikuláris T helper sejtcsaládot 4 csoport al-
kotja. Az első az 1 TFH, ez főként IL-21-et és IFN-
gammát termel, fő hatása a vírusokkal és intra-
celluláris baktériumokkal szembeni védelem 
(Th1). A következő a 2 TFH, ennek fő termékei az 
IL-4, IL-13 és IL-21. Szerepe van az allergiás be-
tegségek kialakulásában, valamint a férgek és 
rovarcsípések elleni védelemben (Th2). A har-
madik a 3 TFH, melynek termékei az IL-17 és IL-21, 
a bakteriális és gombás fertőzések ellen nyújt 
védelmet, de szerepe van az autoimmun be-
tegségek létrejöttében is (Th17). Végezetül kö-
vetkezik a negyedik csoport (aminek a kedvéért 
ezt a hosszú bevezetést végig kellett olvasniuk), 
a TFR sejtek, vagyis a follikuláris regulatorikus 
sejtek, melyek specifikus markere a Foxp3 és a 
CD25, fő termékük pedig az IL-10 és a neuritin12.

 Az IL-10 gátló szerepéről már volt szó. A 
cikk hátralévő része a neuritinnek az allergia és 
az autoimmun betegségek kialakulását meg-
előző szerepét taglalja majd.

A follikuláris regulatorikus T-sejtek (TFR) első 
leírása 2011-ből származik. Wollenberg és mtsai. 
egérben (és emberben is) a másodlagos lym-
phoid szervek B sejtek számára fenntartott 
follikulusaiban CXCR5+ és Foxp3-at kiválasztó 
Treg sejteket mutattak ki, ezek a TFR sejtek13.

A TFR sejtek tulajdonságainak vizsgálatá-
hoz a Harvard Medical School munkatársai 
2019-ben létrehoztak egy TFR hiányos egér-
törzset14. Megállapították, hogy a TFR hiányos 



27AMEGA |2023. FEBRUÁR

ALLERGOLÓGiA

egerekben autoreaktív IgE és IgG jelenik meg. 
oval-buminnal történt immunizáció után 3,3× 
annyi allergén specifikus IgE ellenanyag volt 
kimutatható a TFR hiányos egerekben, mint 
a kontrollokban. Ha háziporatka allergénnel 
immunizálták, majd ugyanezzel provokálták 
az egereket, azt találták, hogy a TFR hiányosok 
sokkal több allergén specifikus IgE-t termeltek, 
mint a kontrollok, és az össz-IgE szintjük is sok-
kal magasabb lett. A tüdejükben szövettanilag 
eosinophil sejtes infiltráció és gyulladásos je-
lek voltak. In vitro szövettenyészetben azt ész-
lelték, hogy a TFR sejtek el tudják nyomni a TFH 
sejtek által létrehozott IL-13 és IgE választ14.

A másodlagos immunszervekben (például a 
lépben) a centrum germinativumban történik 
az antigén specifikus B sejtek érése, itt alakul 
ki a kórokozókkal szembeni hosszú távú vé-
dekezéshez szükséges memória B és T-sejtek 
alcsoportja, valamint a hosszú életű, ellenanya-
got termelő plazmasejtek (LLPCs) populációja. 
Ugyancsak itt jön létre a centrum germinativum 
B sejtjei és a TFH sejtek közti interakció, de ezt 
a kapcsolatot a TFR lymphocyták korlátozzák, 
hogy megakadályozzák az autoellenanyagok 
termelését.

A naiv CD4+ T-sejtek TFH sejtekké történő 
átalakulását a dendritikus sejtek kezdeménye-
zik a T sejt zónában. Ezt a folyamatot részben 
a TFR  sejtek szabályozzák, amelyek viszont a 
természetes regulatorikus T-sejtekből (nTreg) 
alakulnak ki. Emberből származó torokmandu-
lában a TFR sejtek elsősorban a centrum germi-
nativumon kívül helyezkednek el. 2022-ben 
Bastow és mtsai. már azt is tudták, hogy a TFR  

sejtek neuritint választanak ki, és ezzel szorít-
ják vissza a nem specifikus ellenanyagok és az 
autoellenanyagok termelését15.

A NEURITIN SzEREPE ALLERGIA ÉS 
AUToIMMUNITÁS ESETÉN

Gonzales-Figueroa és mtsai. a világon elsőként, 
már 2021-ben publikálták, hogy a TFR  sejtek gá-
tolják az autoreaktív B sejteket és a B sejtek plaz-
masejtekké történő átalakulását, a szisztémás 

autoimmun betegségekben gátolni tudják az autoantitestek 
létrejöttét, emellett gátolják az allergén specifikus IgE ter-
melést is (2. ábra)1. A TFR  sejtek a B lymphocytákra gyakorolt 
gátló hatásukat nagyrészt a cytotoxicus T lymphocyta asszo-
ciált antigén-4 (CTLA-4), egy Treg sejtekhez kötött klasszikus 
felületi marker kiválasztásával érik el. Nagyrészt, de nem ki-
zárólagosan, ugyanis a szelektív CTLA-4 hiányban szenvedő 
embereknél is kialakulhatnak szövet specifikus autoantitestek 
és magas IgE szint. Ennek alapján gondoltak arra, hogy kell 
lennie még valamilyen más, a TFR  sejtből származó anyagnak 
is, ami szerepet játszik az „elnyomó” funkcióban.

Ehhez először mesterségesen létrehozott TFR  hiányos ege-
reket vizsgáltak. Amikor ovalbuminnal túlérzékenyítették eze-
ket az egereket, akkor nemcsak az össz-IgE szintjük, hanem az 
ovalbumin specifikus IgE szintjük is 4-9× nagyobb lett, mint 
az ún. „vad” típusúak IgE szintje, ugyanakkor az IgG és az anti-
gén specifikus IgG szintjük nem különbözött a „vad” törzsétől. 
ovalbumin intravénás beadását követően valamennyi TFR hiá-
nyos egér 10 percen belül elpusztult, IgE típusú anaphylaxiás 
reakcióban (erre utalt a megemelkedett szérum hisztamin 
koncentrációjuk). Egy másik kísérletben TFR  hiányos egerek-
ben autoantitesteket tudtak kimutatni a hasnyálmirigy külső 
elválasztású mirigyei, a nyálmirigy és a gyomorfal ellen, de 
lupus asszociált autoellenanyagok is észlelhetőek voltak1.

2. ábra: A follikuláris regulatorikus T-sejtek sok neuritint termelnek, ami köz-
vetlenül a B sejtekre hatva elnyomja az általuk vezérelt autoimmunitást és az 
IgE-közvetített allergiákat (BCL6: B-cell lymphoma 6; BLIMP-1: B lymphocyte-
induced maturation protein-1). (Gonzalez-Figueroa és mtsai. nyomán1)
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A neuritin úgy került képbe, hogy 2011-ben 
Linterman és mtsai. (ugyanez a Linterman a TFR 

sejtek és a neuritin közti kapcsolat 2021-ben 
történt felfedezésében is szerepet játszott) 
különböző sejtvonalak (Treg, TFR, TFH és naiv T 
sejt) genetikáját vizsgálták, hogy kiderítsék, 
melyik termékük lehet a felelős a hatásukért. 
Ennek során azt észlelték, hogy a neuritint kó-
doló Nrn1 gén sokkal gyakrabban fordult elő 
a TFR sejtekben, mint a többiben, beleértve a 
TFH sejtvonalat is16. Ezt megerősítette a 2021-
es cikkben közölt (emberi mandulából szár-
mazó sejteken, immunfluorescens módszerrel 
tett) azon megfigyelés is, hogy a TFR sejteknek 
van a legmagasabb neuritin expressziója1. Azt 
is megfigyelték, hogy a neuritin+ sejtek a T : 
B határon helyezkednek el (vagyis ott, ahol a 
CD25+ sejteknek lenniük kell).

Emberi mandulából és perifériás vérből szár-
mazó sejteket használva (flow cytometriával és 
immunfluorescenciával) kimutatták, hogy a ki-
választott neuritin elsősorban a B sejtekre kö-
tődik és meggátolja azok átalakulását plazma-
sejtekké. Mindez úgy történik, hogy a neuritin 
foszforilálja a B sejtek „szignál” molekuláit.

Ha human B sejteket tenyésztettek olyan 
interleukinek (IL-4 és IL-13) jelenlétében, ame-
lyekről köztudott, hogy beindítják a B sejtek-
ben az IgE termelést, és ehhez a sejttenyészet-
hez neuritint is adtak, akkor az szignifikánsan 
csökkentette a B sejtek IgE szekrécióját, és ez 
a hatás dózisfüggő volt. Ugyanebben a kísér-
letben a B sejtek IgG termelése nem csökkent.

Előállítottak egy olyan egértörzset is, ame-
lyiknek a Foxp3+ T sejtjeiből hiányzott a neu-
ritin. Látszatra ezeknek is normális volt a cent-
rum germinativumuk, a thymus képük, sőt, az 
immunglobulin koncentrációjuk is, de magas 
volt a plazma IFN-gamma szintjük.

Vizsgálták, hogy a neuritin képes-e csökken-
teni az autoellenanyag képződést. Azt találták, 
hogy a neuritin deficiens egerekben spontán 
autoellenanyag képződés indult meg a has-
nyálmirigy, a vastagbél és a gyomorfal ellen, 
továbbá a keringő anti-nucleosom ellenanya-
gok szintje is emelkedett volt.

Ezt követően a TFR hiányos egereket 4 héten 
át heti 2 × 200 μg neuritin i.v. injekcióval kezel-
ték. Ez (amellett, hogy az egerek egészségesek 
lettek) csökkentette a plazmasejtek számát, 
főként a centrum germinativumból szárma-
zókét. Ebből arra következtettek, hogy az i.v. 
adott neuritin erősen gátolja a B sejtek plaz-
masejtekké történő átalakulását.

Összefoglalva megállapítható, hogy a TFR 

sejtekből származó neuritin visszaszorítja a 
centrum germinativumból származó B sejtek 
átalakulását plazmasejtekké, meggátolja a self-
reaktív plazmasejtek kialakulását, csökkenti a 
szövet specifikus autoantitestek létrejöttét, és 
csökkenti az IgE „átkapcsoláshoz” szükséges 
éta-GLT termelését is, ezáltal megelőzi az IgE 
által kiváltott anaphylaxist1. Ennek alapján a 
neuritin jó célpont lehet az autoimmun és az 
allergiás betegségek megelőzése és/vagy ke-
zelése szempontjából. 

Még ugyanabban az évben Tauber és mtsai. 
megerősítették a felfedezésüket17, vagyis azt, 
hogy a follikuláris Treg sejtek termelik a neuri-
tint, ami gátolja a B sejtek átalakulását allergén 
specifikus IgE-t termelő sejtekké.

Gowthaman és mtsai. 2022-ben publikált 
összefoglalójukban18 a TFH sejtek allergiában ját-
szott szerepét ismertették, és ennek során nem 
feledkeztek meg a TFR sejtek által termelt neuri-
tinről sem. Leírják, hogy a TFH sejtek a centrum 
germinativumban helyezkednek el és a felüle-
tükön CXCR5 marker mutatható ki. Jelenlétük 
alapvetően szükséges az allergén specifikus 
IgE termeléshez, ugyanis a belőlük származó 
IL-4 az IgE termelés kritikus faktora. Allergén 
hatására a klasszikus IL-4+ TFH2 sejtek mellett 
IL-13-at termelő TFH sejtek is keletkeznek. Ezek 
a TFH13-as sejtek földimogyoróra vagy légúti 
allergénre túlérzékeny emberekben kimutat-
hatóak. A TFH13-as sejtek természetes szerepe 
valószínűleg az, hogy a szervezet toxinokkal 
szembeni védelméhez hívják elő az IgE-t. 

A TFR sejtek a Treg sejtek alosztálya, amelyek 
be tudnak jutni a B sejtek lakhelyéül szolgáló 
follikulusokba. A TFR sejtek visszaszorítják a TFH 
sejtekből származó IL-4, IL-13 és IgE produkci-
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ót. Ételallergia létrehozása során a TFR nélküli 
egerek IgE termelése emelkedett. A TFR sejtek-
ből származó neuritin gátolja az IgE termelést. 
Gonzalez-Figueroa véleményével1 egyetértve 
kijelenthető, hogy a TFH sejtek és az IgE terme-
lés TFR sejtek általi szabályozása a jövőbeli kuta-
tás fontos irányvonala lehet18. 
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avaly már merítettünk a mesékben előfordu-
ló pulmonális kórképekből, de úgy tűnik, ez a 
kút kiapadhatatlan, vagy legalább is feneketlen 

mély – akárcsak az emberi butaság. Aki ebbe ereszti 
a vödrét, sose csalódik: mindig csordultig húzza fel. 
Meghan Markle és a szerencsétlen sorsú Harry, sussexi 
herceg története a hercegnő tünetegyüttes (princess 
syndrome, természetesen rövidítve: PS) minden krité-
riumát kielégíti. Nárcizmus, korlátlan figyelemhajku-
rászás (attention seeking behaviour: ASB) örökös sér-

tettség; nem hiányzik semmi. Kódolja a BNo szerint az, 
akinek kedve van hozzá. Lám, igazi hercegnőnek vagy 
-nének lenni sem fenékig tejfel (caveat: allergének gar-
mada); reméljük a mesebeli alakokra jobb sors vár. Só-
hajtsunk mélyet, és vegyük őket sorra. 

Hófehérke és a hét törpe# története, amit a Grimm 
testvérek 1812-es gyűjteményéből ismerünk, a Disney 
feldolgozás mosóporreklámhoz illő grafikai megjelení-
tésében rombolja generációk vizuális ízlését és hizlalja a 
forgalmazói pénztárcát. A gonosz és féltékeny mostoha 
az erdő mélyén akarja megöletni hősnőnket, ám végül 
álöltözetben, mérgezett almával ejti kómába. A tüdő-
gyógyászati elemektől sem mentes, genetikai deformi-
tásokkal teli történet végén az üvegkoporsóból (lenini 
motívum) a herceg szerelme menti ki Hófehérkét.

#Korrekt, stigmatizációtól mentes megnevezésük: Kicsiny 
Emberek (Little People). A majomhimlőt (leánykori neve: 
monkeypox), ezt a WHo által „health emergency”-ként dek-
larált rettenetes betegséget, ami akár egyhetes viszkető ki-
ütésekkel is járhat, sem szabad így hívni már ezután. A ma-
jom is ember (gondolhatják a WHo-ban) és minden módon 
el kell kerülni az alkalmat, hogy megbántódjanak. Egyedül 
az Mpox megnevezés használható. Arról, hogy ezt is csak 
halkan szabad kimondani, nehogy meghallják, még nem in-
tézkedett a hatóság. 

MESÉS TÜDŐBETEGSÉGEK 2.0
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) 
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1. kérdés
Melyik biztosan téves az alábbi állítások közül?
a. Hófehérke albínó.
b. Hófehérke anémiás.
c. Az alma aspirációja, felső légúti obstrukció révén 
hypoxiát okozott.
d. Az alma Listeria monocytogenesszel fertőzött, 
mely kómába ejti hősnőnket.
e. A törpék achrondroplasiában (dwarfizmus) szen-
vednek. 
f. A gonosz mostohának Dorian Grey szindrómája 
van. (oscar Wilde regényében az önnön külsejébe 
szerelmes ifjú képtelen tudomásul venni, hogy öreg-
szik − a Narcissus történet gyenge utánérzete.) 
g. Hófehérkének Kleine-Levin szindrómája van. 

Hamupipőke már önmagában is egy egész tünet-
együttesnek adott nevet (Cinderella szindróma). Az 
önállóság hiánya, kóros mértékű másokra hagyatkozás, 
és rosszul vagy sehogy sem működő kapcsolatokhoz 
való ragaszkodás jellemzi. A Grimm testvérek történe-
tének kulcsa az apró lábfej is – Hamupipőke cipellője 
túl szűk a két gonosz nővér lábára. Ebből a meséből a 
legnagyobb jó- és rosszindulattal sem sikerült a rovat-
vezetőnek pulmonológiai tanulságot leszűrnie. (Végső 
esetben egy ortopédiai konzíliumot lehet vele megszí-
nesíteni). 

Ezzel szemben Csipkerózsika története akár egy 
teljes tüdőgyógyászati alvásélettani tankönyvfejezettel 
is felér. Ígéretes már az angol cím is: Sleeping Beauty. A 
történet – legalábbis a Grimm szerinti erősen finomí-

Frederic Theodore Lix (1830−1897) Hamupipőke illusztrációja

Viktor Mikhailovich Vasnetsov (1848–1926): Az alvó királynő
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tott verzióban## – egy tűszúrás, hosszú alvás és egy 
hercegi csók, mint ébredési inger körül forog. Lehetne 
az injekciós narkózis ősmeséje is, de nem az.

2. kérdés
Mi okozhatta Csipkerózsika hosszú alvását?
a. Trypanosoma brucei protozoon fertőzés (cecelégy-
től kapta)
b. centrális alveoláris hipoventilláció szindróma (CAHVS)
c. Kleine-Levin szindróma 

A 2022-es év mögöttünk van, s vele az oxford Szótár 
szerint az év leggyakrabban használt szava, szóképe is: 
„kobold üzemmód” (goblin mode). Ez alatt a lusta, vég-
sőkig laza, semmivel sem törődő, a társadalmi várako-
zásokra szemérmetlenül fittyet hányó magatartást ér-
tik. Érdekes módon a mókás manó, a kobold (hozzánk 
német közvetítéssel érkezett, de a görög kobalosz sem 
idegen) és a kobalt főnév összefüggnek. Az ezüsttele-
pekben fellelhető fémet a koboldok varázsolták volna 
oda, innen a név. Egy másik etimológia szerint a ko-
baltbányászok tüdőbetegségét okoznák ezek a lények. 
Ma már persze tudjuk, hogy sem gonoszkás földalatti 
manó, de még bányász sem kell ahhoz, hogy kobalt-
tüdő legyen a mikroszkópikus diagnózis.

3. kérdés
A kobalt-tüdő kialakulásához elég, ha a betegünk…
a. marihuanát szív
b. e-cigarettát szív
c. a fogát szívja (vagy fogtechnikus)
d. füstködöt szív 
 

Az oxford University Press (oUP) a sajtóban való 
előfordulás gyakorisága alapján osztja ki az év (legjel-
lemzőbb) kifejezése címet. Eredetileg nyilván angolul 
születtek, de a beszédtémák, a kulcsszavak, a minden-
kit izgató kérdések a világhálón mindenkit az anya-
nyelvén is elérnek.

4. kérdés
Ön szerint a leggyakrabban előforduló szavak listájából 
melyik kifejezés melyik esztendőben nyert 2013 és 2021 
között? 
a. szelfi (selfie) 
b. öröm emoji
c. elektromos cigaretta (vape)
d. posztigazság (post-truth, amikor az érvelés helyett 
az érzelmekre hatnak) 
e. „megifjodás / ifjúrengés” – jobb szó híján (youthquake, 
amikor a fiatalok értéke, ízlése válik dominánssá, normá-
vá. Eredetileg az 1960-as évek jelensége, újrahangsze-
relve) 
f. mérgező (toxic) 
g. klímakatasztrófa (climate emergency)
h. oltás (vax) 

Hagyjuk a hanyatló nyugatot lelkiismereti válságá-
ban szenvedni; volt és van nekünk elég saját bajunk. A 
Rákóczi szabadságharcból ránk maradt mesékben, tör-
ténetekben is talál mellreszívnivalót az arra figyelmes 
olvasó. Fulladás, auto PEEP – ki értene jobban egy ilyen 
jelenetet, mint az Amega olvasója? Az alábbiakból az 
is kiderül, hogy a labancok nyilván nem bírják olyan jól 
a bort, mint mi kurucok. Ennek talán kipcsak genetikai 
okai is lehetnek: mind megannyi kutatni való terület. 
De lássuk hősünket:
„(…) és közben mind sűrűbben ürítgette a poharát, hogy 
mámorba fullassza vergődő lelkiismeretét. Az osztrák tá-
bornokok mind jobban kiveresedtek, s Ocskay is fújtatva 
vette a lélegzetet. Most már megint kitört belőle a dac, a 
hiúság, a féktelen nagyravágyás.”   1

##Itt a rovatvezető finoman arra céloz, hogy a mese ókori és 
középkori forrásvidékén olyan sötét, eredeti motívumok rej-
tőznek, amelyeknek olvastán egy sokat próbált felnőttfilm 
rendező is elpirulna. 

Kobalt-tüdő: konszolidálódott alveoláris terek makrofágokkal és 
többmagvú óriássejtekkel, utóbbiakban emperipolesis látszik 

(Elliott és mtsai. nyomán2)
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ocskay László, Rákóczi fejedelem brigadérosának 
reálpolitikai indíttatású partváltása (a szigorú utókor 
árulást emleget) rosszul sült el (az áruló elárultatása), 
a feje bánta. Nem ő volt az egyedüli, aki megpróbált 
átállni a bécsi udvarhoz. (A nyugatosok és a rebellisek 
huzavonája évezredes haladó hagyomány mifelénk – 
is. A fővesztés pedig aligha mérhető „a politikai felelős-
ség” vállalásához.)

5. kérdés
Ki volt a másik neves vitéz, aki ilyen méltatlan körülmé-
nyek között maradt le a rodostói halhatatlanságról?
a. Bezerédi Imre
b. Esze Tamás
c. Buga jakab
d. a Tenkes kapitánya

MEGoLDÁSoK

1. válasz
Két állítás biztosan téves.
a. Az albínók haja hófehér, Hófehérkének viszont a me-
se szerint „a haja fekete, akár az ében”.
g. A hyperphagia hiányzik ahhoz, hogy megálljon a 
Kleine-Levin szindróma. Ugyanez vonatkozik Csipkeró-
zsikára is. 

2. válasz
a. Ez a megoldás tűnik jónak (ha kizárjuk a gyógyszer-
hatást).
b. A CAHVS-t, mint autonóm betegséget a PHoX2B 
génben lévő polialanin variáns okozza. Ha elalszol, meg-
halsz: odin átkaként is ismert. Mivel a hősnő felébredt, a 
diagnózis nem áll.
c. Ez kizárt – mint a Hófehérke történetben is.

3. válasz
b. Elég, ha a betegünk e-cigarettát szív, ugyanis az 
elektromos cigaretta kobalttartalma is okozhat ilyen 
ártalmat2.

4. válasz
Az elektromos cigaretta 2014-ben vezette a sajtóbeli 
megjelenés gyakorisági listáját. 

Az egyes esztendőkben ezeket a szavakat kedvelték 
az újságírók és fogyasztották az olvasók a legnagyobb 
hévvel:
2021: oltás (vax)
2020: az oUP nem talált kiemelhető kifejezést, a Col-
lins szótár szerint a lezárás (lockdown) volt az év szava 
2019: klímakatasztrófa (climate emergency)
2018: mérgező (toxic)
2017: youthquake
2016 posztigazság (post-truth)
2015: öröm emoji
2014: elektromos cigaretta (vape)
2013: szelfi (selfie)

5. válasz
Bezerédi Imre ezeres kapitány volt a másik kuruc áruló, 
akinek már tábornoki kinevezését is aláírta a Nagysá-
gos Fejedelem, amikor váratlanul napvilágra kerültek a 
bizonyítékok. 

FoRRÁSoK

1. Farkas Emőd: Ocskay brigadéros, Rákóczi villáma. Élete, árulása és 
halála. Budapest 1903. Vass József könyvkiadó hivatala.

2. Elliott DRF, Rupal Shah R, Hess CA, et al. Giant cell interstitial pneu-
monia secondary to cobalt exposure from e-cigarette use. Eur Respir 
J 2019; 54(6): 1901922. doi: 10.1183/13993003.01922-2019.)

ocskay lefejezése (korabeli fametszet)
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yomorúságos és anglomán az idegen betű-
szók használata olyan dolgokra, melyeknek 
ősidőktől fogva létezik magyar neve. Ilyen ősi 

szavunk például a kehesség, amely helyett ma – máso-
kat majmolva – magunkra erőltetjük a semmivel sem 
tudományosabb, ellenben (anya)nyelvidegen betű-
szót, a CoPD-t, azaz – ahogyan ejtik – a céópédét. 

A betűszó jelentése: Chronic obstructive Pulmonary 
Disease, azaz Idült (Lég)(el)záró Tüdő Betegség, tehát 
magyarba átültetve akár ILTB vagy IETB alakokkal is he-
lyettesíthetnénk. Hintázó hurutként a már félig magyar 
KALB, a „Krónikus Aspecifikus Légúti Betegség” válto-
zatot is mondhatnánk, de minek tennénk? ott van ne-
künk a régi magyar szavunk! Nem lehetünk szellemileg 
annyira kilúgozottak, sem annyira gerinctelenek, hogy 
korokon átívelő, elemi magyar szavainkat eldobjuk az 
idegenekért. Magyar orvosi nyelvünk több méltóságot 
érdemel. Önálló orvosi nyelvünknek nagy múltja meg 
jövője van! Csak ragaszkodnunk kellene szókincsörök-
ségünkhöz. 

E betegség, kórkép vagy inkább tünetkör elnevezé-
se azért sem mellékes, mert már ma is a 4. leggyakoribb 
halálok a nyugati világban, de várhatóan hamarosan 
fölküzdi magát a dobogóra is (a WHo jelentése szerint).

A CoPD BETEGSÉGNÉV ELŐzMÉNyEI

A középkori és kora újkori orvosi nyelvben, egészen a 
18. századig még nem bronchitist emlegetnek, hanem 
– mai szakfülnek szokatlanul – a catarrhus volt a hörg-
hurut és annak idült változata, a kehesség legelterjed-
tebb megjelölése. E betegségkört bő 300 éve igyekez-
nek Európa orvosai leírni az emphysema és a bronchitis 
chronica bizonytalan „vegyesházasságaként”. A svájci 
Bonet (1679), majd a talján Giovanni Morgagni (1769) 
után a skót Matthew Baillie (1789) értekezett e tünet-
körről a „rongytüdő” avagy tüdőtágulat (emphysema) 
szemszögéből. Charles Badham, londoni orvos, a bron-
chitis névadója 1814-ben mint nyomorító kórképet írta 
le az idült bronchitist1. A bronchitis chronica kifejezés 
1808-tól vált megszokottá, majd általánossá. A (francia) 
breton René Laënnec, a sztetoszkóp − a később általá-
nossá, sőt orvosjelképpé vált fonendoszkóp ősének − 
föltalálója (1. kép) írta le először 1821-ben a keh(esség)
et orvosilag az emphysema és a bronchitis chronica tár-
sulásaként2,3. 1846-ban az angol John Hutchinson fölta-
lálta a spirométert, és ezzel megnyílt az út e homályos 
határvonalú betegség biztosabb kórismézéséhez. 1947-
ben a francia Robert Tiffeneau és Pinelli a vitálkapacitás 
időzített mérésével még tisztábbá tette a képet4.

COPD − MAGYARUL: KEHESSÉG
avagy hogyan nyomorodott a keh(e)
szavunk idegen céópédévé?
DR. SZABÓ LÁSZLÓ

MAGYAR kULtúRÁLiS ÖRÖkSÉG ALAPÍtVÁNY

„Nyomorult az a nemzet, amely tudományt 
csak idegen kútfőből meríthet.”

(Apáczai Csere János)

N
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Számtalan betűszó bukkant föl a névötletelésben 
a 20. század közepének máig nem múló divatjaként. 
Veszendő betűszók alapjaiul szolgáltak e szabatosabb 
kórnevezetek is:
Chronic Airflow Obstruction – CAO
Chronic Obstructive Bronchopulmonary Disease – COBD
Chronic Obstructive Lung Disease – COLD
Diffuse Obstructive Pulmonary Syndrome – DOPS
Nonspecific Chronic Pulmonary Disease – NCPH

Sok-sok ígéretesebb nevezéktani előzmény – mint 
például a CoLD – után fél évszázada bukkant föl a 
CoPD elnevezés5. Mai tudásunk szerint William Briscoe 
használta először a 9. Aspen Emphysema Konferenci-
án 1965-ben. A londoni születésű tüdőgyógyász – az 
észelszívás anti-Golf-áramában – 1951-ben Ameriká-ba 
vándorolt ki, ahol a Pennsylvaniai Egyetemen, majd a 
Columbia Egyetemen tanított, később a New york Hos-
pital Cornell Medical Center tüdőosztályának vezetője-
ként dolgozott az idült hörghurut (bronchitis chronica) 
és a rongytüdő (emphysema) szakértőjeként6. 

KEH, KEHESSÉG

A kényszeredett betűszó, a CoPD fél évszázados múltjá-
val szemben él a keh vagy modorosabban a kehesség – 
írott formában is – fél évezredes, jól beágyazott magyar 
hagyománya. Mitől is lehetne hitelesebb nyelvhasznála-
tunkban saját ősszavunknál a – nem is éppen jól sikerült 
– névújítás? Eljön az idő és a CoPD betűszó is elavulttá 
válik. Talán már el is jött! Ahogyan rövid virágzás után 
számtalan hasonlóan divatos betűszó (PRIND, GoRD) is 
elenyészett már az elmúlt félszázad zűrös szóforgatagá-
ban. A magunk vén kehe túlél(het)i még a CoPD-t. 

A keh szavunk ‘légszomjjal és köhögéssel járó be-
tegség’ jelentésben már 1550-től írott alakban is ada-
tolható; kehes képzett alakja pedig ‘légszomjjal és kö-
högéssel járó betegségben szenvedő’ jelentéssel már 
1533-tól7. Már értelmezésében is tünettani megjelölés, 
így teljességében nem lehet megfeleltetni a kóroktani 
leírásból származó betűszónak, a CoPD-nek. (E nehe-
zen oldható megfeleltethetetlenségre a kórélettanász 
Jászberényi Miklós hívta föl a figyelmet.) No, persze a 
górcső (mikroszkóp) és a kórparánytan (mikrobiológia) 
föltalálása előtt nem is volt várható, hogy a tüdőbeteg-
ségekről bárki kóroktani leírást adjon. Így maradt az 
egyetlen nyilvánvaló megközelítés: a tünettan.

A kórkép hajdani gyakoriságához bizonyára hoz-
zájárultak a középkori füstös konyhák is, mint a tár-
sadalmi érintkezés legtermészetesebb fedett helyei. 
A „nyugati házfajta” ráadásul sokáig egy légterű volt. 
A Dunántúl területén általános „füstösház”-ból (2. 
kép) az ajtón távozott a füst egészen az Alföld felől 
terjedő szabadkémény 19. századi megjelenéséig 
(3. kép)8. A ház lelke és legmelegebb helye úszott a 
füstben már a dohányzás elterjedése előtt is. Így hát 
a szarmaták óta nálunk táborozó (tüdő)gümőkór, a 
Morbus Sarmaticus9 – téves nevén Morbus Hungari-
cus – terjedésével a keh (kór)képe is gomolygóbb és 
homályosabb lett…

Máriássy János orvosságos könyve az 1600-as évek 
elején is keh alakban említi ezt a betegséget és kehesz 
alakban a benne-tőle szenvedőt10; Révay István köny-
vében 1662-ben e kórság kéh, meg köh alakban is elő-
fordul, míg a beteg (ló) köhes, de még kihes alakban is 
fölbukkan11. 

Becskereki Váradi Szabó György a Medicusi és borbé-
lyi mesterség című könyvében 1700 táján a veres virá-
gú mályvarózsát ajánlja borban főzve a – fogalomként 
már megszilárdult – keh orvoslására12,13.

1. kép: René Laënnec sztetoszkóppal vizsgál egy tbc-s beteget a hallgatói 
előtt 1816-ban a párizsi Necker Kórházban (Théobald Chartran festménye)
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Ahogyan a bogár szavunkról is el lehetett dönte-
ni – Bugát Pál nagy szóteremtése, a rovar nyomán –, 
mely jelentéskörben éljen tovább tudományosan, úgy 
a keh(esség)et is lehet tudományos névként használni. 
A bogár Biharban azonban ma is jelenti még a ‘méh’-et 
is (sőt a Sárréten főleg azt), míg a tudományosságban 
jelentése – a rovar föltalálása óta – a kemény szárnyfe-
delűekre korlátozódott. Bár Biharban, a Sárréten – tu-
domány ide, vagy oda – a méhészek máig is megrög-
zötten „bogaraznak”9,14. 

Jelenthet hát ekként a keh is tudományosan egy ki-
csit mást – akár a nem gümőkóros vagy éppen az idült 
köhögést meg légszomjat, – ha ezt a tüdőgyógyászok 
is így látják. 

A kehesség – a magyar CoPD – mára többnyire már 
csak tájnyelvi elemként maradt fönn, leginkább lóra 
mondva15. De magam is hallottam még betegemet – asz-
szony a férjét – kehesnek említeni, a nem is olyan „sötét” 
Biharban, a Sárrét Sás falujában (Mezősas) a Peselő patak 
partján jó két évtizeddel ezelőtt14. (Sokat tanulhat a fi-
gyelmes és (meg)értő orvos a betegeitől is, az bizonyos!) 

A kehes – idegenkedőn CoPD-s – beteg rendre kö-
hékel, azaz kehékel. Hajlamos a hurutosodásra, abban 
súlyosabb tünetektől szenved, és nehezebben gyógyul. 
A légszomj meg a zihálás testi (meg)terhelésre, bármi 
erőfeszítésre fokozódik. Ezt a magyar népi megfigyelés 
mind jól tudja. Nevén is nevezi. Sőt a tüneteit is rendkí-
vül gazdag árnyalatokban jellemzi.

Kiss Jenő, a tájnyelvészet akadémikus mestere – a 
Magyar dialektológia című tankönyv szerkesztője – 
maga is hallotta még gyermekkorában a Rábaközben 
a „kehėsség”-et emlegetni. Szülőfalujában, Mihályiban 
„ma is él a kehë ’(állandósult) köhögés’ jelentésben, 

megvan a kehës is, és van egy szóösszetétel, a kehë-
duda, amelynek jelentése a ’sokat, gyakran köhögő 
ember’.” országszerte él még öregjeink emlékében, ha 
nem is igen hallik már a magyar ajkon e szó, amíg ki 
nem irtja azt a „modern” orvosi nyelvhasználat…

A több mint hatvanöt éve (1957-ben) megjelent Sze-
gedi szótárban Bálint Sándor is jegyzi kehös (‘kehesség-
ben szenvedő’), vagy éppen még a kór föl-föllángolását 
is jelentő kehösködik (‘kehösségben betegösködik’) ala-
kokban is16. Sőt, még rövid, ősi keh tövében is megőrizte 
egy kortárs, 20. századi adatközlőtől: „Lappang ebbe a 
lóba a keh.” Sőt: „Mögállította a kupec a kehöt.” 

Nem keverendő e betegség persze magával a kö-
högéssel, hiszen az szögedi tájnyelvünkben csakis köh 
tővel szerepöl: köhent, vagy köhént, köhög, sőt köhög-
pöhög (ha nehezen lélegezve köhög az angolkodón 
„pink puffer” beteg). Korábban a köhécsöl ritkább ko-
hácsol alakjában is élt, sőt Dugonics András meg még 
egyenössen köhéncsöl alakban is említötte a „Cserei”-
ben (1808-ban)17. De alsóbb-fölsőbb légutainkra még 
szólásmondás is akad a köhögésről Szögedön: „A szö-
génységöt, mög a köhögést nem löhet ētitkóni” 16.

A kohácsol alak ’köhécsel’ jelentésben egyébiránt ma 
is él még Törtelen, a Jász-Kunság nyugati peremén. De 
ugyanitt él még a köhent „(csak) eggyetlent köhentėtt”, 
meg Nyársapát vidékén a krikácsol szó is ’rekedten szól, 
köhög(csél)’ és a krítyog (tüdőgyulladásban) ’hurutosan 
köhög’ értelemben is. Nagykőrös köhögésében is gaz-
dag nyelvében pedig a ’köhintgetés’ köhincsöl alakban 
is él: „főkeléskó’ kettőt köhincsöl”. A Jász-Kun perem-
vidék egy nyelvi kincse a ‘mélyről jövő, ugató (jellegű) 
köhögés’-re a kahogás. Hallik, hogy „kahog, mėg na-
gyon tunyán szėdi a levegőt”.

2. kép: Dunántúli „füstösház” (Khell Csörsz rajza) 3. kép: Alföldi szabadkéményes ház (Khell Csörsz rajza)
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A szögedi rajokkal szomszédos, szintúgy 
özögető Csanádban, a makaiak nyelvén, aki 
csak apránként köhhent, vagy épp torokkö-
szörintő köhentéssel köszönt, az ma is csak 
köhönt: „Az éjszaka köhöntöttem párat, de 
szakadt is róllam (a víz)”.

A nyugati végeinken, a(z Alpokalja néven 
uradzott) Vütöm vidékén – Imre Samu felsőőri 
tájszótára szerint – őriesen meg csakis kehi a 
„keh(e)”, aki meg benne szenved, az kehis. oly-
annyira, hogy arrafelé még a szamárköhögés 
sem köhögés, csak kehi, azaz szamárkehi, a 
benne szenvedő gyermek pedig szamárkehis. 
A kehis meg, aki az Őrvidéken köhécsel, az 
bizony ott inkább kehül vagy kehicsül… Ér-
dekesség, hogy Imre Samu őrvidéki nyelvész 
professzor pedig egyenesen a kehe alakot érzi 
köznyelvi alaknak18. A szározkehi pedig a (ló) 
szárazkehe nyugati alakja. A lovak baja okán 
túlélő szárazkeh(e) ellenében a talán kihalt 
nedveskehe a CoPD beteges betűszavának sza-
batos, régi magyar megfelelője lehetne. 

Egy sokkal ifjabb dunántúli tájszótárunk-
ban, a Koppány menti tájszótárban a tősgyöke-
res Szabó József professzor meg kehës alakban 
emlegeti a CoPD-s beteget19. E vidéken azon-
ban még a köhögtető betegséget is kehe né-
ven ismerik, ahol az ilyen beteg nem is annyi-
ra köhög, hanem inkább kehüll meg kehűdöz, 
vagy éppen kehicsüll (’köhécsel’). Aki meg csak 
köhint, az is inkább kehint. De azt is mondják 
a Koppány (patak) vidékén, hogy: „A kehës ló 
nem ér ëgy biciglit!”

Tájszótárainkon túl a kihaló népnyelv öreg-
jei máig természetességgel köhögik a kehessé-
get szerte e Kárpát-Hazában. Fölösleges hát az 
idegen szavakkal a nemzetköziség pajzsa mögé 
rejtőznünk a tisztes magyar nyelvhasználat fe-
lelőssége elől –, különösképp, ha még mindig 
itt él velünk népünk ízes anyanyelvi leleménye. 

Ahogyan Bősze Péter professzor úr, a Magyar 
Orvosi Nyelv című folyóirat alapítója mondotta: 
„A nyelvhasználat a nyelv lélegzése”. Eleget tűr-
tük már idegen nyelvek fojtogató divatját! Ne 
csak kehegjünk, meg köhögjünk, lélegezzünk 
is végre magyarul! 

IRoDALoM

1. Mandal A. History of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(https://www.news-medical.net/health/History-of-Chronic- 
Obstructive-Pulmonary-Disease.aspx) (Letöltés: 2023. január 2.)

2. Laënnec Rene Theophile Hyacinthe. De l’Auscultation Mé-
diate ou Traité du Diagnostic des Maladies des Poumons et 
du Coeur. Brosson & Chaudé, Paris, 1819.

3. Roguin A. Rene Theophile Hyacinthe Laënnec (1781–1826): 
The man behind the stethoscope. Clin Med Res 2006; 4(3): 
230-235.

4. Ziment I. History of the treatment of chronic bronchitis. 
Respiration 1991; 58 Suppl 1: 37-42. doi: 10.1159/000195969.

5. Petty TL. The history of COPD. Int J Chron Obstruct Pul-
mon Dis 2006; 1(1): 3-14. doi: 10.2147/copd.2006.1.1.3.

6. William A. Briscoe; The New York Times (publ. December 
22, 1985) (http://www.nytimes.com/1985/12/22/nyregion/dr-
william-a-briscoe.html) (Letöltés: 2023. január 3.)

7. Benkő Lóránd (főszerk.) A magyar nyelv történeti etimoló-
giai szótára. I–IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967; 425. oldal

8. Bárth János. Magyar népi építészet. Móra Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1982.

9. Szabó László (é. n. a). Szabó-szótár (digitális kézirat)

10. Máriássy János 1614–1635 k. Egy néhány rendbeli lóorvos-
ságok és más orvosságok. In: Hoffmann (szerk.) 1989: 53-75.

11. Révay István 1662. Próbálós bizonyos orvosságok (1666); 
Pekler György másolatában (1693). Hoffmann 1989. 267-294.

12. Becskereki Váradi Szabó György (1698–1703) Medicusi és 
borbélyi mesterség. In: Hoffmann 1989. 341–434.

13. Hoffmann Gizella (szerk.) 1989. Medicusi és borbélyi mester-
ség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky 
Béla gyűjtéséből. Szeged: József Attila Tudományegyetem.

14. Szabó László (é. n. b). Bihar-Sási tájszójegyzék (kézirat)

15. Tótfalusi István. Magyar Szótörténeti Szótár. Anno Kiadó, 
Budapest, 2001.

16. Bálint Sándor. Szegedi szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1957; 709. és 823. oldal

17. Dugonics András. Cserei, egy honvári herceg története. 
Szeged, 1808.

18. Imre Samu. Felsőőri tájszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1973.

19. Szabó József, Sz. Bozóki Margit. Koppány menti tájszótár. 
Szekszárd, 2000; 11. és 127. oldal

Ez az írás a Magyar Orvosi Nyelv 2016. évi 1. szá-
mának 39−45. oldalán megjelent közlemény 
átdolgozott, kiegészített változata.
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Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi tanács-
adó szolgálata e-mailben és telefonon fogadja 
a nyelvhasználati, helyesírási kérdéseket. Rova-

tunkban a közönségszolgálathoz érkezett orvosi nyelvi, 
helyesírási témájú kérdésekből adunk közre néhányat.

Kérdés: Levélírónk a sokujjúságot jelölő fejlődési rend-
ellenesség idegen nevének írásmódjával kapcsolatban 
kérte a közönségszolgálat állásfoglalását: polidaktilia 
vagy polidaktília.

Válasz: Az olyan általános használatú helyesírási szó-
tárak, mint a Magyar helyesírási szótár (MHSz.) és az 
osiris Helyesírás szótári része (Laczkó–Mártonfi 2004) 
nem tartalmazzák a kérdéses kifejezést, és a szaknyel-
vi kérdésekben irányt mutató orvosi helyesírási szótár 
sem (Fábián–Magasi [főszerk.] 1992). Ami az írásgya-
korlatot illeti, az orvosi szakmunkákban az idegenes 
írásmódú polydactylia mellett a magyaros írásmódú 
változatok is jelen vannak: polidaktilia ~ polidaktília. 

A kérdéses kifejezésnek tehát nincs kodifikált, szó-
tárban rögzített írásmódja, az írásgyakorlatban pedig a 
rövid és a hosszú í-s változat is jelen van, így nem lehet 
egyértelműen állást foglalni a kérdésben. Mindemel-
lett felhívtuk a levélíró figyelmét a magyar nyelvnek 

A arra a morfofonológiai szabályszerűségére is, hogy 
ilyen hangtani helyzetben a magánhangzó általában 
megnyúlik (l. Deme 1973). Számos analóg példában 
megfigyelhető efféle nyúlás: hemofil, de: hemofília; tex-
til, de: textília; szinonim, de: szinonímia. 

Kérdés: Levélírónk azzal a kérdéssel fordult a nyelvi 
tanácsadó szolgálathoz, hogy mi a szabályok szerinti 
írásmódja az autizmus + spektrum + zavar kifejezésnek. 
A korrektori munkát végző kérdező az orvosi helyes-
írási szótárban (Fábián–Magasi [főszerk.] 1992) is utá-
najárt a kérdésnek, a szótár azonban nem tartalmazza 
a kérdéses kifejezést. Ahogy a levélíró is felfigyelt rá, az 
orvosi szakma alapvetően a különírt autizmus spektrum 
zavar írásmódot támogatja, de más változatok is jelen 
vannak az írásgyakorlatban (pl. autizmus-spektrumza-
var, esetleg autizmus spektrumzavar).

Válasz: A magyar orvosi szaknyelvben valóban prob-
lematikus a kérdéses kifejezés írásmódja, és – ahogy 
levélírónk is felfigyelt rá – nagyon bevett gyakorlat 
a helyesírási szempontból nem megfelelő autizmus 
spektrum zavar forma alkalmazása. Ennek hátterében 
az angol mintán túl az állhat, hogy nagyon összetett az 
egyes elemek egymáshoz való viszonya.

POLIDAKTÍLIA ÉS AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR: 
KÉT ÖSSZETETT HELYESÍRÁSI KÉRDÉSRŐL 
DR. LUDÁNYi ZSÓFiA1,2, DR. DOMONkOSi ÁGNES1,3

1NYELVtUDOMÁNYi kUtAtÓkÖZPONt 

 NYELVtECHNOLÓGiAi ÉS ALkALMAZOtt NYELVÉSZEti iNtÉZEt, BUDAPESt
2ESZtERHÁZY kÁROLY kAtOLikUS EGYEtEM Pk JÁSZBERÉNYi CAMPUS  

 ALkALMAZOtt NEVELÉStUDOMÁNYi iNtÉZEt, NYELVi ÉS MŰVÉSZEti NEVELÉSi tANSZÉk, JÁSZBERÉNY
3ESZtERHÁZY kÁROLY kAtOLikUS EGYEtEM Pk GYÓGYPEDAGÓGiAi iNtÉZEt, 

PSZiCHOPEDAGÓGiAi ÉS LOGOPÉDiA tANSZÉk, EGER
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Ha ugyanis a kifejezés tagjainak jelentésbeli viszo-
nyát vizsgáljuk, az autizmus idegrendszeri és viselke-
désbeli kórképének leírásához azért társították a spekt-
rum utótagot, mert egy olyan eltérésről van szó, amely 
nem írható le egységesen, rendkívül változatos formák-
ban mutatkozhat meg, ezért spektrumszemlélet érvé-
nyesítésére van szükség. Az autizmusspektrum kifejezés 
tehát arra utal, hogy a tünetek megjelenési formája és 
súlyossága jelentősen különbözhet, széles megjele-
nési spektrumon azonosítható, súlyosabb és enyhébb 
viselkedési mintázatok is jellemezhetik. A zavar utótag 
pedig már ehhez az összetételhez járul. A többszörös 
összetétel így egy jelentéssűrítő szerkezetet hoz létre, 
mivel nem a spektrum zavaráról van szó, hanem az au-
tisztikus jelenségek egészéről mint zavarról. A helyes-
írási és jelentéstani szempontból is megfelelő, vagyis az 
értelmet pontosan tükröztető írásmód tehát az autiz-
musspektrum-zavar. Az akadémiai helyesírási szabályzat 
(AkH.12) 139. szabálypontja alapján ugyanis a legalább 
három tagból álló (többszörös) összetételeket hat szó-
tag fölött kötőjellel kell tagolni a fő összetételi határon.

Meglátásunk szerint a helyesírási szabályoknak meg-
felelő autizmusspektrum-zavar írásmódtól azért is ide-

genkedhet a szakma egy része, mert a hasonló össze-
tételek nagy része birtokviszonyként értelmezhető, 
ebben az esetben azonban ezt a lehetőséget szeret-
nék elkerülni, hiszen nem az autizmusspektrum zava-
ráról van szó, hanem egy azzal kapcsolatos, azon belül 
megvalósuló zavarról.

Az írásgyakorlat ellentmondásossága ellenére az Au-
tisták országos Szövetségének anyagaiban már az álta-
lunk is javasolt kötőjellel tagolt formát használják (W1). 

IRoDALoM

1. AkH.12 = Magyar Tudományos Akadémia. A magyar helyesírás sza-

bályai. Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2015.

2. Deme László. Morfonológiai rendszerünk szinkrón mozgásához (Az 

idegen szavakbeli tőváltakozásról). Magyar Nyelv 1973; 69/(1): 20-31.

3. Fábián Pál – Magasi Péter (főszerk.) Orvosi helyesírási szótár. Akadé-

miai Kiadó – Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyv-

tár. Budapest, 1992.

4. MHSz. = Tóth Etelka (szerk.) Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Ki-

adó. Budapest, 2017.

5. W1 = https://aosz.hu/wp-content/uploads/2014/07/ae_ae.pdf

„Hogyan lesz egy antiszociális, zűrös kamaszlányból nővér, majd orvos? Hogyan 
éli meg az alacsony önbecsülésű főszereplő a hosszú évekig tartó szerető-stá-
tuszt egy idősebb férfi oldalán?
Havas Juli hiánypótló és provokatív könyvet írt ezekről a nehéz kérdésekről. 
A mellbevágóan leleplező, ravaszul intellektuális és sokrétű regény egyszerre 
társadalmi kórkép, remek stílusban megírt szerelmi történet és betekintés az 
orvosi kulisszák mögé a covid idején.”
(Péterfy Gergely)

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

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

MEGVÁSÁROLHATÓ A KÖNYVESBOLTOKBAN  !
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MIRE JÓ AZ INHALER.HU ?

www.inhaler.hu.huinha lerA

olvasnivalók látnivalók nyomtatnivalók

minden egy helyen az inhalációs gyógyszerbevitelről

z inhaler.hu portál célja, hogy egy helyre 
gyűjtse a krónikus légúti betegek kezelése so-
rán használt inhalációs eszközökkel kapcsola-

tos legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 
Minden itt bemutatott anyag fellelhető az internet 
más helyein is, ha valaki megfelelő hozzáértéssel és 
kellő elszántsággal keresi azt. A portál használatával ez 
a munka spórolható meg.

A weboldal orvosok és szakdolgozók számára készült 
és csak orvosi pecsétszám vagy szakdolgozói nyilván-
tartási szám megadása után látogatható. A belépést kö-
vetően a nyitóoldalról három irányba léphetünk tovább.

Az olvasnivalók között elérhetjük a témában leg-
többet idézett közleményeket pdf-ben megnyitható és 
letölthető formában. A magyar és az angol nyelvű pub-
likációk áttanulmányozása után bárki a téma szakértő-
jévé válhat. Megtalálható itt például Sanchis és mtsai. 
közleménye is, amiből megtudhatjuk, hogy a hibás in- 
halációs eszközhasználat gyakorisága elfogadhatatla-
nul magas, és az elmúlt 40 évben nem sokat javult1. In-
nen tölthető le Plaza és mtsai. közleménye is, ami arról 
szól, hogy az egészségügyi dolgozók inhalációs eszköz-
használattal kapcsolatos ismeretei nagyon hiányosak, 
és a helyzet az elmúlt években sem változott2.

A látnivalók között az inhalációs eszközök haszná-
latát szemléltető oktatóvideókat gyűjtöttük egy hely-

re. A tartalmat okostelefonra és okostévére is optimali-
zálták, így az orvosi rendelőben végzett betegoktatás 
alkalmával a telefonunk képernyőjén vagy a rendelő 
televízióján is bemutathatjuk az oktatóvideókat. A vi-
deók nem magyar nyelvűek, de a látvány önmagában 
is informatív, és sokat segíthet a helyes eszközhaszná-
lat során szükséges lépések betanításakor.  

A nyomtatnivalók a helyes inhalációs eszközhasz-
nálattal kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák szö-
veges formában. A pdf állományokat a rendelőben 
kinyomtathatjuk és a beteg kezébe adhatjuk vagy az 
okostelefonunkon közvetlenül is megoszthatjuk a be-
teg e-mail címére.

Az inhaler.hu tartalmát 2023. második félévére táv-
oktatás formájában akkreditáltattuk. Ekkortól kezdve 
az ismeretek elsajátítása után, a tesztkérdések megvá-
laszolását követően − az értékes tudás mellett − kredit-
pontokhoz is juthatnak a portál használói.  

Dr. Rónai Zoltán

IRoDALoM

1. Sanchis J, et al. Systematic review of errors in inhaler use − Has patient 
technique improved over time? Chest 2016; 150(2): 394-406.

2. Plaza V, et al. Errors in the use of inhalers by health care professionals: 
A systematic review. J Allergy Clin Immunol Pract 2018; 6(3): 987-995.

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

2023/  február

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezem a PTE ÁoK/2023.I./00046 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,  
melynek díja 12 000 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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MEGHÍVÓ
27. Tavaszi Amega Fórum

– Multidiszciplináris konferencia –

ELŐZETES PROGRAM

Helyszín Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (7622 Pécs, Universitas u. 2/a) 
Időpont 2023. március 31-én 13:00  –  17:00 között és április 1-én 9:00  –17:00 között 

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

Online jelentkezés: www.amegaforum.hu

www.amegaforum.hu

32
 

kreditpont

Az allergia kezelése mRNS vakcinával

Veszélyes állatok a lakásban

Hideg házak – forró helyzetek

Az EVALI újragondolva

Hogyan szívunk 2023-ban?

Különleges kóresetek konzíliuma

Gondolatok a mikrobiom körül

Anaphylaxia újratöltve

Valami van a levegőben

Légúti toxikológia - picit másképp

COPD és kardiopulmonális interakciók

Mi történt a gyermektüdőgyógyászatban 2022-ben?

Egy program az ételallergiások iskolai biztonságáért

Allergiás és légúti kórképek a gasztroenterológiában

Vég nélkül – Lelki ellenálló képességünk válságos időkben

Új antibiotikumok a növekvő antibiotikum-rezisztencia korszakában

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

háziorvostan, foglalkozás-orvostan, iskolaegészségtan és ifjúságvédelem
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LÉGZŐSZERVI ELVÁLTOZÁSOK POSZT-COVID… (12. oldal)
 1.  Világszerte összesen hány poszt-covid beteggel lehet számolni? 
  a. több mint 500 millió 
  b. több mint 200 millió 
  c. közel 100 millió  
  d. 55-60 millió

2. Poszt-covid szindróma esetén mi a legfontosabb légzésélettani  
 elváltozás? 
  a. restriktív légzészavar 
  b. obstruktív légzészavar 
  c. a diffúzió zavara  
  d. kishörgő obstrukció

3. Poszt-covid szindróma esetén mi a leggyakoribb légzőszervi panasz? 
  a. orrvérzés 
  b. tüdővérzés 
  c. dyspnoe 
  d. éjszakai köhögés

MESÉS TÜDŐBETEGSÉGEK 2.0 (30. oldal) 
4. Az alábbiak közül melyik kórképet okozhatja az elektromos cigaretta? 
  a. Kleine-Levin szindróma 
   b. kobalt-tüdő 
  c. Dorian Grey szindróma 
  d. dwarfizmus

5. Ki az eredeti szerzője Hófehérke és a hét törpe történetének? 
  a. William Hanna és Joseph Barbera 
   b. Jacob Grimm és Wilhelm Grimm 
  c. Hans Christian Andersen

COPD − MAGYARUL: KEHESSÉG (34. oldal)
6. Ki használta először a COPD elnevezést?  
  a. Hippokratész 
   b. Paracelsus 
  c. William Briscoe 
  d. Robert Tiffeneau

7.  Mikortól található meg írott alakban a kehes szó?  
  a. 1456 
   b. 1533 
  c. 1823 
  d. 1956

ÍGY ÍRUNK MI (38. oldal)
8. Melyik írásmód helyes?  
  a. szinonimia 
  b. polidaktília 
  c. hemofilia

9. Melyik írásmód hibás?  
  a. autizmus spektrum-zavar 
  b. szinonímia 
  c. autizmusspektrum-zavar 
  d. hemofília

NEURITIN ÉS ALLERGIA (24. oldal)
10.  Melyik emberi szövetben mutatható ki neuritin?  
  a. vese 
   b. tüdő 
  c. prosztata 
  d. vastagbél

11. Melyik tartozik a neuritin hatásai közé?  
  a. fokozza a B sejtek átalakulását plazmasejtekké 
  b. serkenti a self-reaktív plazmasejtek kialakulását 
  c. elősegíti a szövet specifikus autoantitestek létrejöttét 
  d. megelőzi az IgE által kiváltott anaphylaxist

12. Melyik állítás igaz a regulatorikus T-sejtekre?  
  a. CD8+ T-sejtek közé tartoznak 
  b. gyenge suppressor aktivitásuk van 
  c. felszínükre folyamatosan választanak ki a CD25 molekulát 
  d. serkentik az autoimmun folyamatokat

13. Melyek a follikuláris regulatorikus T-sejtek fő termékei?  
  a. IL-21 és interferon-gamma 
  b. IL-4 és IL-13 
  c. IL-10 és neuritin 
  d. IL-17 és IL-21

14. Mi az IPEX?  
  a. az X kromoszómában kódolt transcriptiós faktor 
  b. férfiakat érintő örökletes megbetegedés   
  c. a Foxp3 mutációs gén nevének elterjedt rövidítése

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2023 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első kérdéssorát találja.  
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2023.I./00046 számon 
10 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2023. március 10-ig küldje el  
a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 12 000 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 41. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

Küldje be online (https://www.ameganet.hu/amega-tovabbkepzo-tanfolyam/)  
vagy mobiltelefonon: 
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AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2023/1.

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

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

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

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

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

  A regisztrációs díjat (12 000 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)
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Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu

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

SZABADABB LÉLEGZET 
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SYMBICORT®

AKKOR HAT,
AMIKOR KELL

Középsúlyos és súlyos betegek esetén
csökkenti az exacerbációk számát, 

jól igazodva a betegek 
természetes viselkedéséhez.#*

GYULLADÁSCSÖKKENTŐ,
ROHAMOLDÓ

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest Alíz utca 4. B ép. I. em. tel.:+36 1 883 6500; www.astrazeneca.hu.
Mellékhatás/Nemkívánatos esemény/Minőségi panasz bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén: +36 1 883 6500 vagy https://contactazmedical.astrazeneca.com 

HU-5591, Lezárás dátuma: 2022.09.02.

A gyógyszer ára, a társadalombiztosítási támogatás feltétele és mértéke (www.neak.gov.hu), 2021. június 1-jétől:
Symbicort Mite Turbuhaler inhalációs por 120 adag: Bruttó fogy.ár: 11.422 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 7.670 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 3.752 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a; Symbicort Tur-
buhaler inhalációs por 120 adag: Bruttó fogy.ár: 9.004 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 7.733 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.271 Ft; Vonatkozó Eü. Pont: 3/a, 3/b; Támogatás összege Norm 25%: 
2.148 Ft; Térítési díj Norm 25%: 6.856 Ft; Symbicort Forte Turbuhaler inhalációs por 60 adag: Bruttó fogy. ár: 13.646 Ft; Támogatás összege Eü. 90%: 6.573 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 7.073 Ft; 
Vonatkozó Eü. Pont: 3/a, 3/b; Támogatás összege Norm 25%: 1.826 Ft; Térítési díj Norm 25%: 11.820 Ft; Symbicort túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 120 adag: Bruttó fogy. ár: 9.004 Ft; 
Támogatás összege Eü. 90%: 7.670 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 1.334 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/b.; Symbicort túlnyomásos inhalációs szuszpenzió 120 adag, Bruttó fogy. ár: 4.717 Ft; Támogatás 
összege Eü. 90%: 4.245 Ft; Térítési díj Eü. 90%: 472 Ft; Vonatkozó Eü. pont: 3/a.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) honlapon.
 
OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszeradatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád 
keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA” ikonra történő kattintás.

#Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020.  Elérhető: http://www.ginasthma.org/„
*SYMBICORT® Turbuhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm inhalációs por alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu
1. SYMBICORT® Turbuhaler 160/4,5, inhalciós por, alkalmazási előírás, www.ogyei.gov.hu;

Környezettudatos csomagolásfejlesztés
a Turbuhaler inhalációs eszközökön:

A gyógyszer dobozán belül, a 
TURBUHALER INHALÁTOROKRA MOSTANTÓL 
NEM KERÜL FEL A MŰANYAG ZÁRÓFÓLIA.

z
AKKOR HAT,
AMIKOR KELL

120 adag

Symbicort®
budezonid/formoterolfumarate dihydrate

80/2.25mcg/actuation

120 adag

120 adag
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