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ELEFÁNTGYŰJTŐ VILÁGUTAZÓ
BESZÉLGETÉS AZ ONKORADIOLÓGIÁRÓL

INHALÁCIÓS GYÓGYSZERBEVITEL
SZÁRAZPORBELÉGZŐK A COPD KEZELÉSÉBEN

ALLERGOLÓGIA
A POLLEN ÉS A VÍRUSOK

KAZUISZTIKA

THYMOLIPOMA GYERMEKKORBAN

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

1

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

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antagonista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6 ** A FEV1 24 órás szigniﬁkáns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta
184/22 µg vs. ﬂutikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a ﬂutikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5 *** A COPD-s betegek szigniﬁkánsan nagyobb arányban értékelték az
Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). Az asztmás betegek szigniﬁkánsan nagyobb
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6
Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD)
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm ﬂutikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm ﬂutikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként.
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek.
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm ﬂutikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú hatástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft.
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis)
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán
ikonra kattintás, majd az
ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY).
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-ELL-03-2020-V01-AD-#19636 ▪ A dokumentum készítésének időpontja: 2020.03.11. ▪ Érvényessége: 2022.03.11.
A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2020 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos.

Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta
fejlesztése az INNOVIVA-val közösen valósult meg.
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okozta zajban), és azt gondolom, hogy
már tényleg nem történhet többé semmi
meglepő: még a váratlan, a szokatlan, a
borzalmas sem lep meg (bővebben lásd
Márainál), miközben a bejáratott módon
elkezdjük szervezni az őszi és téli dolgainkat, és minden esélyt ismerünk, mindenre
számítunk, nem várunk többé sem rosszat,
sem jót, csak reméljük, hogy hamarosan
visszatér minden a régi kerékvágásba.
Mert ha mégsem, és tartós lesz a távolságtartás, a maszkviselés és a kézmosás triumvirátusa, akkor tényleg meg kell kezdeni a
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szalmeterol/flutikazon-propionát
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

999 Ft

*

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG
KOMBINÁCIÓ1,2
INNOVATÍV,
DÍJNYERTES
ESZKÖZBEN3
Árak*

Közgyógyellátásra írható

ü
ü

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

Bruttó fogyasztói ár

Tb-támogatás összege

Térítési díj 90%-os támogatással

7 993 Ft

6 994 Ft

999 Ft

9 927 Ft

8 729 Ft

1 198 Ft

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján
Támogatott indikációk:

AirFluSol Forspiro 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por: EÜ90 3/b.

Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a.
Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
finanszírozási eljárásrendek alapján.
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45

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

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

vagy Alkalmazási előírás hiperlink.

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

Elérési

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve:

szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

útvonal:

http://www.neak.gov.hu;

szakmának;

gyógyszer/gyse/gyógyfürdő;

egészségügyi

AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm / 250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol®
Forspiro® 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; Keresés indítása;

;

ikon

A dokumentum lezárásának időpontja: 2020. február 14. • RAIR2459/02.20

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2019. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html

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

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu
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ELEFÁNTGYŰJTŐ VILÁGUTAZÓ
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Landherr László
az Uzsoki Utcai Kórház Onkoradiológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa

Beszélgetésünk elején arra kérlek, helyezd
el az orvoslás palettáján az onkoradiológiát.
Historikusan az onkoradiológia régen sugárterápiát jelentett, de annak idején is több volt már
annál, mert magában foglalta az akkori kor színvonalán álló kemoterápiát is, vagyis a rák nem
sebészi komplex kezelését fedte le. Ma már az
onkoradiológia szót egyre inkább a daganatos
betegek képi diagnosztikájára kezdik használni.
Mindenki számára evidens, hogy a daganatok
komplex, nem sebészi kezelése nagyon fontos,
hiszen a daganatos halálozás fej-fej mellett van
a szív- és érrendszeri betegségek mortalitásával. Magyarországon évente közel 30 000 ember hal meg rosszindulatú daganatban. Szinte
nincs olyan szakmai terület, aminek ne lenne
kapcsolata a daganatok kezelésével.
Az onkológusok egy új terápiás korszak hajnalát hirdetik. Az immuno-onkológia hatalmas fejlődésnek indult, és belátható időn
belül jelentős sikerek várhatók a gyógyszeres daganatterápiában. Ennek tükrében
milyen jövője van a sugárterápiának?
A sugárterápia is rendkívül sokat fejlődött és
ennek következtében magasabb dózisokkal,
de a mellékhatások csökkentésével tudjuk a
kezelések hatékonyságát növelni. A szofisztikált technikák ma már a mindennapi gyakorlat
részeivé váltak. Miután a gyógyszeres terápiák – sikerességük ellenére is – önmagukban
alkalmazva csak a daganatok kis részét tudják
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végleg meggyógyítani, a sugárterápia jelentősége a
jövőben is óriási lesz. A gyógyszeres terápia terén két
nagy áttörés történt az elmúlt évtizedekben. Az egyik
a célzott terápiák megjelenése, amikor valamilyen genetikai hiba hatásának kiküszöbölésére vagy az ellen
fejlesztettek ki gyógyszereket. A másik irányzat pedig
az immunterápia. Utóbbi lényegét talán úgy lehetne
megfogalmazni, hogy „a gátlás gátlása”. A szervezet valamilyen ok miatt nem ismeri fel idegenként a
daganatos sejteket, tehát gátlódik a szervezet saját
védekezőképessége. Ha ezt a gátlást gátoljuk, akkor
újra képes lesz az immunrendszer a daganatsejteket
ellenségként azonosítani és elpusztítani. Sajnos egyik
módszer sem működik még tökéletesen, részint mert
a daganatok rendkívül heterogének és mert egy idő
után kialakul a rezisztencia, ellenálló klónok fejlődnek.
A daganatsejtek is egyfajta evolúción mennek keresztül az életük során.
A sejtek, illetve szövetek sugárérzékenysége is
nagyon különböző.
Igen, például a hererák vagy a limfómák rendkívül
sugárérzékenyek, míg a laphámdaganatok kevésbé.
Kevésbé sugárérzékeny daganatoknál a sugárkezelést
sugárérzékenyítő szerek együttes adásával végezzük
(radio-kemoterápia). A fent említett eredmények arra
vezettek, hogy nagyon sok daganatféleség, ahol eddig
csak igen rövid túlélésre lehetett számítani, mára krónikus betegséggé szelídült. Mondok egy példát: a negyedik stádiumú, áttétes melanománál régebben az 5 évet
szinte egy beteg sem érte el, ma közel húsz százalékuk!
A tüdődaganatokkal kapcsolatban is tudnál
optimista gondolatokat megfogalmazni?
Talán a legnagyobb fejlődés éppen a tüdődaganatok
kezelésében van. Soha nem remélt túlélési eredményeket, hosszan tartó remissziókat sikerült elérni, részben
a célzott („target”) terápiákkal, másrészt az immunterápiával. Az immunterápiánál jelenleg az a legfőbb gond,
hogy nincs igazán jó biomarkerünk. Az esetek jelentős
részében nem tudjuk megjósolni az immunterápiára
adott választ, ezért nagyon sok beteget kell nagyon
drága készítményekkel kezelni, mert csak jóval később
derül ki, hogy ki az, aki jól reagál a terápiára. Fontos
kiemelni, hogy azoknál, akiknél erős a terápiás válasz az
immunkezelésre, a remisszió is általában hosszú idejű.
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A sugárterápia hogyan tud segíteni?
A szolid tumoroknál a sugárterápia egyre nagyobb
jelentőségű. Optimális esetben az összes beteg 60%-a
kellene, hogy irradiációt kapjon a betegség lefolyása
során. A hazai sugárterápiához való hozzáférés az
utóbbi években sokat javult, a géppark országosan
is megújult és bővült. A 12 hazai sugárterápiás centrumban az elmúlt 5 évben 20 új, korszerű besugárzó
készüléket telepítettek, nálunk a napokban kezdi meg
működését a negyedik elektrongyorsítónk. Ma már a
sugárterápia pontosságát olyan technikák biztosítják,
mint például az intenzitás moduláció, amikor a céltérfogaton belül változik a sugár intenzitása, ezáltal a
daganatra kiszolgáltatott dózis nagyobb lehet, amíg
a környező szövetek terhelését csökkenteni tudjuk.
Régen csak mértani térfogatokat tudtunk besugarazni, ma már bármilyen szabálytalan alakzatot is. Vagy
például lehet légzésvezérelt sugárkezelést végezni,
melynek során a beteg csak a mély belégzés alatt
kapja a sugarat, amikor a védendő szerv eltávolodik a
céltérfogattól. De ki kell emelni a sztereotaxiás sugárkezelés egyre növekvő jelentőségét is.
A daganatterápia klasszikusan sebészeti, gyógyszeres és sugárkezelésből áll. Napjainkban milyen
arányban lehet meggyógyítani a daganatos betegeket?
Az összes daganatos beteg közel fele meggyógyul.
Ezen belül egyedüli gyógyszeres terápiával 5–8%-ban,
csak sugárterápiával 30–45%-ban, műtéttel 55–60%ban lehet elérni a végleges gyógyulást. Ezen modalitásokat tehát lehetőség szerint kombinálni kell! Ha
a fejlődés dinamikáját nézem, akkor azt mondhatom,
hogy a gyógyszeres terápia fejlődik a legnagyobb
mértékben, szinte ugrásszerűen.
Hol és kik foglalkoznak onkoradiológiával
hazánkban?
A 12 hazai sugárterápiás centrumban 60–70 szakorvos
dolgozik. Az ő munkájukat az orvos-fizikusok és a
speciálisan képzett sugárterápiás asszisztensek segítik.
A szakembereket a Magyar Sugárterápiás Társaság
fogja össze. Klinikai onkológus szakvizsgája már
többeknek van. Az Uzsoki Utcai Oktató Kórház Fővárosi
Onkoradiológiai Központja (FOK) a második-harmadik
helyet foglalja el a kezelt betegek száma szerinti listán.

INTERJÚ

Mutasd be az általad vezetett osztályt!
Az osztály több mint 90 éves hagyományra tekinthet
vissza. 1932-ben dr. Kisfaludy Pál alakította meg a
Rádium osztályt, amikor egyik betegétől, gróf Semsey
Lászlótól nagy mennyiségű rádium izotópot kapott
ajándékba. Így Magyarországon nálunk végeztek
először brachyterápiát, azaz szövetközti besugárzást.
Az első perkután sugárkezelésre alkalmas kobaltágyút
1961-ben helyezték üzembe. Ma négy modern
elektrongyorsítóval és egy afterloading készülékkel
évente 2800 betegnél kezdünk sugárterápiát. A hazai
sugárterápiára szoruló betegek 40%-át az Országos
Onkológiai Intézet és mi látjuk el. Továbbá évi 1200–
1300 beteget kezelünk kemo- vagy biológiai terápiával.
Hogyan lesz valakiből sugárterápiás szakember?
Véletlenül kerültem erre a pályára, az egyetemen még
csak nem is hallottam az onkoradiológiáról. Gyermekgyógyász szerettem volna lenni, de 1979-ben, amikor
végeztem, Budapesten csak két állást hirdettek, és
nekem fontos volt, hogy a fővárosban maradhassak.
Volt egy onkológus főorvosnő ismerősöm, aki akkor itt
dolgozott, és ő hívott az Uzsokiba. Az évek során aztán
megszerettem ezt a szakterületet, és itt dolgozom már
több mint 40 éve. A mai fiatalok már sokkal tudatosabban választanak pályát. Abban az időben az onkológia
mint önálló entitás nem is létezett, és különállóan nem
is oktatták. Minden szakterületen említették ugyan a
tankönyvek, hogy vannak daganatos betegségek, de
multidiszciplináris megközelítésről szó sem volt. A mai
tudásunk töredékével rendelkeztünk akkortájt.
A gyermekgyógyászat közvetlen orvos-beteg kapcsolatot jelent. Az onkoradiológus nem távolodik
el bizonyos mértékben a betegtől? Nem kerül
az orvos és a beteg közé egy félelmetes gép?
Egyáltalán nem. A beteggel való folyamatos fizikai és
lelki kapcsolat nálunk is fontos, szükséges és meg is
valósul. Nem érzem a napi munkám során, hogy az
orvos-beteg kapcsolat terén távolabb kerültem volna
a betegtől.
Hányan vagytok az osztályon, és hogyan szólítanak a beosztottjaid?
Több mint 110 dolgozója van az osztálynak. Az orvosok száma velem együtt jelenleg 22 fő. Szerencsére

8

| AMEGA

2020. AUGUSZTUS

sok fiatal, tehetséges kollegám van. Közvetlen viszonyban vagyok a beosztottjaimmal. A fiatalok tanár úrnak
szólítanak, de egyébként engem mindenki nyugodtan
tegezhet, mert nem szeretem a „csendőrpertut”.
Mikor döntötted el, hogy orvos leszel?
A válaszhoz messzire kell visszamenni az időben.
A Péterfy Sándor utcai Kórház gégészetén 6 éves
koromban kivették a mandulámat, és ott annyira
megtetszett az éjszakai kórház hangulata, hogy úgy
döntöttem, orvos leszek. Attól kezdve a felnőttek
sztereotip kérdéseire dacosan mindig ezt válaszoltam.
A családomban egyébként nem is volt orvos.
Nyilván célzottan választottál középiskolát is.
Abban az időben nagyon jó hírű szakosított (biológia,
kémia) középiskola volt a mai Óbudai Gimnázium,
amit akkor Martos Flórának hívtak. Ide sikerült bejutnom, pedig komoly felvételi vizsga volt. Annyira jó
képzést nyújtott ez az iskola, hogy érettségi után az
osztályomból 17-en lettünk orvostanhallgatók, és a
többiek is felsőfokú intézményekben tanultak tovább.
Említs meg kérlek néhányat a gimnáziumi
tanáraid közül!
Kiemelkedő tudású és szellemiségű pedagógusok
tanítottak ott, akikre elismeréssel, szeretettel emlékezem ma is. Ritoók Zsigmond – aki később az ELTE
latin nyelv és irodalom tanszékének professzora lett,
és Corvin-lánccal kitüntetett akadémikus – tanította
a latint, Gyapay Dénes a történelmet, Vőneki Mária a
biológiát, Szentgáli Károly bácsi a szövettant, Schottner
Ede pedig a földrajzot, de mindenkit felsorolhatnék.
Ott voltál az onkoradiológia indulásánál, és részese lehettél annak a hihetetlen fejlődésnek, amin
ez a szakma átment. Publikálhattál, bejárhattad a
világot, hiszen követni kellett a nemzetközi eredményeket.
Pályafutásom során végigjártam minden lépcsőt.
Először sugárterápiából szakvizsgáztam. Akkor még
tudományos munkának számított az, hogy valamilyen
daganattípushoz tartozó betegeink klinikai adatait
kiértékeltük. Ebből is volt jó néhány közleményem, de
később már inkább a gyógyszerhatás-vizsgálatok jelentették az igazi tudományos munkát. Osztályunkon
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INTERJÚ

az elmúlt 5 év alatt 48 fázis 2-3 klinikai vizsgálat indult.
Egyidejűleg általában 13-15 vizsgálat van a bevonási
fázisban. Természetesen klinikai onkológus szakvizsgát
is tettem. A tudományos fokozatomat a Marosvásárhelyi Egyetemen szereztem. 2011 májusától vezetem az
osztályt. Sokat fejlődött a felszereltségünk az utóbbi
majd egy évtized alatt.
Mettől meddig tart a munkaidőd? Hazaviszed-e
a kórházi problémáidat?
Számomra mindig is fontos volt a magánélet, a szabadidő tartalmas kitöltése. Talán ezért is van, hogy
sohasem éreztem kiégést. Tudatosan küzdöttem is
ellene. Amikor frusztrált voltam a kórházban, délután
a fitneszterembe mentem. Nem vagyok híve annak,
hogy valaki az egész életét a munkahelyén élje le.
Lehet erre példákat találni. Minden tiszteletem azoké,
akik így tesznek, de nekem csak egy életem van.
Mivel töltöd el a szabadidődet?
Mindig is vonzottak az extrém sportok, csak sajnos
fiatal koromban ezek még nem nagyon léteztek. A 40es éveimben kezdtem el a teljesítménytúrázást és a
sziklamászást. Nyolcszor teljesítettem a Kinizsi 100-at,
jó párszor átúsztam a Balatont, és megnéztem, van-e
még hó a Kilimandzsáró csúcsán…
Tudott rólad, hogy ezeket az extrém teljesítményeket középiskolás korodban alapoztad meg.
Sokféle sporttal megpróbálkoztam. Egész jó kézilabdacsapatunk volt a gimnáziumban, jártam kajakozni is
a Római Partra. Az egyik legnagyobb túra élményem
az Országos Kék teljesítése volt a gimnáziumi barátaimmal. Ez akkor még nem volt olyan divatos, mint
mostanában. Sümegtől Nagymilicig vezetett az út.
Hasonló nagy élményem volt később, amikor végig
bicikliztem a spanyol El Camino-t Pamplonától Santiago de Composteláig. Ez így nem tűnik soknak, mert 9
nap alatt „csak” 760 km-t tettem meg, de ha figyelembe vesszük a nagy szintkülönbségeket, akkor ez nem
sétabiciklizés volt.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
Tel.: 23/501-301
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Bretaris® Genuair®▼322 µg inhalációs por alkalmazási előirat (2019.12.18.)

Tüdőgyógyászként naponta látok fulladós betegeket. Én már ezt a felsorolást meghallva is levegőért kapkodok.
Szerencsémre én jól bírom a magas hegyeket. Soha
nem dohányoztam, a sport mindig jelentős szerepet
játszott az életemben. A gimnáziumi évek alatt asztaliteniszeztem is. Jól ment a játék, mert apám edző volt.
Nem szeretném kihagyni a felsorolásból a barlangászatot sem, a túrázással együtt indultunk el barátaimmal. Ugyan nem fedeztünk fel új barlangokat, de
alaposan bejártuk azokat, amik még akkoriban nem
voltak lezárva. Pár hete a kijárási korlátozás alatt a feleségemmel egy nap alatt körbebicikliztük a Balatont.
A barlangokból térjünk át a csúcsokra. Melyikeket
hódítottad meg?
Sokat másztam a Dolomitokban. A Kilimandzsárót
már említettem, a nehezebb csúcsokból a Mont
Blanc-t és a Grossglocknert tudom kiemelni. Nagy élmény volt a Fogarasi Havasokban tett gerinctúrám is,
amit aztán még kétszer megismételtem. Egy alkalommal 24 órás veszteglésre kényszerítettek a gerincen,
mert Ceausescu a közelben medvére vadászott.
Honnan jön az ötlet, hogy megmásszál egy
csúcsot? Adott esetben a Kilimandzsárót.
Voltam egyszer Afrikában egy szafarin, és távolról
láttam a Kilimandzsárót. Elhatároztam, hogy oda
egyszer feljutok. Technikailag nem volt nehéz, csak a
magashegyi betegség tüneteivel kellett megküzdeni.
A helyiek azt mondták, hogy évente 20 ember
hal meg a Kilimandzsáró megmászása közben. A
bakancslistámon ott van még egy csúcs, Chile és
Argentína határán, az Aconcagua. Hívják a legkisebb
nyolcezresnek is, holott csak 6961 méter. Nagyon
rosszak arrafelé az időjárási viszonyok, és évente
egyszer csak egy rövid ideig lehetséges a mászás.
Idehaza kevés hely lehet, ahol nem fordultál meg, és
miután megismerted az országot, megismerkedtél a
világgal is. Merre jártál már, és hová nem jutottál el?

INTERJÚ

Hirtelenjében nem tudnám felsorolni hol mindenhol
jártam. Országokat tekintve szám szerint közel lehetek
a 80-hoz. Most a járvány miatt elhalasztódott egy tibeti
utam, mely érintette volna Dardzsilinget, Nepált és
Bhutánt is. Jártam már ott, de a második feleségemmel
szerettem volna újra eljutni. Tavaly novemberben egy
délkelet-ázsiai utazás során megismerkedtünk Laosz,
Mianmar, Kambodzsa, Vietnám és Thaiföld nevezetességeivel. Óriási élmény volt. Harmadszor is szívesen
elmennék például Peruba, ami szintén egy fantasztikus
hely. Minden külföldi utamról hozok magammal egykét kis elefántot emlékbe. A gyűjteményem darabjainak
száma úgy 150 körül van. Persze van még jó néhány
ország, ahová nem mentem el, de oda nem is vágyom,
például Kongó, Nigéria vagy Afganisztán.
Nem gondoltál még arra, hogy le kellene írni
az utazási élményeidet?
Azt gondolom, hogy ezek csak számomra élmények.
Ha könyvet írnék – talán majd ha véglegesen nyugdíjas
leszek –, akkor annak „Tévhitek a rákról” lehetne a címe.
Rengeteg hamis információ kering a témáról a világhálón, és ez nagyon sok ember halálát okozza vagy okozhatja. Szinte minden héten találkozom olyan betegekkel, akik szó szerint sorsdöntő döntéseket hoztak azzal,
hogy nem az orvos tanácsára hallgattak.
Amikor beszélgetünk, a koronavírus-járvány már lecsengőben van. Hogyan élted meg ezt az időszakot?
Nem voltam közvetlenül a frontvonalban. A vészhelyzet kihirdetése után már a második napon megjelent
az az eljárási rend, ami expressis verbis megfogalmazta,
hogy a daganatos betegeket ugyanúgy kell ellátni, mint
addig. Ez persze nem volt mindig egyszerű, amikor a
diagnosztika gyakorlatilag megszűnt, a sebészeti kapacitás az intenzív ágyak hiánya és a vérhiány miatt jelentősen beszűkült. Azt gondolom, hogy mi az onkológián
elég jól menedzseltük ezt az időszakot. A betegeink
megkapták a szükséges ellátást. Persze alkalmazkodnunk kellett a helyzethez, például befogadtuk a kórházunk tüdőosztályát és a fül-orr-gégészetet is.

Szerinted a magyar egészségügy változik-e
a járvány után?
A magyar egészségügy sajnos alapvetően alulfinanszírozott, ezt mindenki tudja, látja, és számos statisztikai
adat bizonyítja. Nem vagyok közgazdász, de a ráfordított összegek sem biztos, hogy optimálisan vannak
elosztva. Az biztosnak látszik, hogy fejleszteni kellene
az otthonápolást, de az otthonápolási díj méltánytalanul alacsony. A háziorvosok több mint fele 65 éves
elmúlt, és a járványhelyzet megmutatta, hogy ez a
rendszer az összeomlás szélén van. A járvány viszont
„arra jó volt”, hogy kirajzolta az ellátórendszer gyenge
pontjait.
Nagy értékű gépekkel dolgozol. A jövő azt jelenti,
hogy az informatika belép, vagy inkább berobban az orvoslásba, és ez átalakítja a gyógyítást.
A betegek számos eszközzel fognak rendelkezni,
melyek órási adatmennyiséget küldenek majd egy
központba. Sarkítva úgy szól a kérdésem, hogy
szerinted a jövőben a gyógyításhoz szükség lesz-e
majd orvosra?
Erre a kérdésre egyértelműen igennel kell válaszolni.
Az orvoslásban az a szép – és egyben a nehéz is –,
hogy minden ember más, minden ember betegsége is
más, és a test tünetei nem választhatók el a pszichétől.
Ezért szerintem soha nem lehet az orvoslást teljesen
digitalizálni. A mesterséges intelligencia alkalmazása
is gyerekcipőben jár. Mindig lesznek olyan betegek,
akik individuális döntést igényelnek. Ha abból indulunk ki, hogy mindenkinek lesz mindenféle kütyüje,
akkor sem juthatunk el oda, hogy ne találkozzunk a
beteggel, hogy ne beszélgessünk vele, ne derítsük ki
a lelki hátterét, adott esetben egy pszichoszomatikus
tünetegyüttesnek. Ugyanúgy elképzelhetetlen a saját
szakterületemen, hogy egy daganatos beteggel vagy
hozzátartozójával ne kommunikáljunk személyesen,
ne vezessük pszichésen. A fejlett technikák kiszolgálnak, de nem tartok attól, hogy valaha is helyettesíteni
tudnak minket. 
Dr. Osvai László

▼
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Légzésrehabilitáció 2020
ÚJ MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEK
Dr. med. habil. Varga János Tamás
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Budapest

A

z Európai Légzési Társaság (European Respiratory Society, ERS) 2019. szeptember 28.
és október 2. között Madridban rendezett
kongresszusán különösen nagy hangsúlyt
kapott az ambuláns tüdőgyógyászati rehabilitáció megteremtése a tagországok körében. Elsősorban a költséghatékonyság, a betegségre fordított költségek és a
támogatás kiáramlás csökkentése okán.
A GOLD ajánlás szerint a rehabilitációval szembeni
elvárás a váladék eltávolítása (a nyákoldás, a nyákürítés
és a mukociliáris klírensz javítása), a fizikai tréning és a
légzőizmok erősítése, valamint az oxigenizáció javítása. Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén
kulcsfontosságú a váladék eltávolítása, aminek előfeltétele, hogy az kellően oldott legyen, és ehhez a beteg
részéről megfelelő mennyiségű folyadékbevitel szükséges. A váladék eltávolítására több módszer alkalmazható, ilyen a pozicionálás, az autogén drenázs, az
aktív légzésciklus technika (Active Cycle of Breathing
Technique, ACBT), az aeroszol terápia és a rendszeres expectorációs eszköz használat. Leggyakrabban
először fiziológiás sóoldatot porlasztunk inhalátorral,
majd ezt követően kerül sor az expectorációs eszköz
használatára. A jogszabály megengedi, hogy a kórházi
benntfekvés ideje alatt receptre felírjuk a gyógyászati
segédeszközöket. A fizikai tréning lehet terheléses tréning (az alsó és a felső végtag terhelésével), erőfejlesztő tréning (az izomzat statikus, mozdulatismétléssel
történő fejlesztésével), valamint légzőizom-tréning (a
rekeszizom és a bordaközti izmok erősítésével).
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Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet légzésrehabilitációs munkacsoportja az ERS 2019. évi kongresszusán hat poszterrel vett részt az alábbi témakörökből:
– pre- és poszt-tüdőtranszplantációs rehabilitáció
– BIPAP lélegeztetés és tréning
– légzőizom-erősítés COPD-ben a légzésrehabilitációs
program részeként
– a mellkasi hiperinfláció keringésélettani következményei COPD-ben
– a mikrobiom és a tüdőrák, illetve a COPD kapcsolata,
összefüggés a CAT pontszámmal
– biomarkerek vizsgálata a COPD akut exacerbációja
kapcsán.
Pre- and post-lung transplant pulmonary rehabilitation between 2012 and 2019 in Hungary
Varga J  1, Kelemen K  1, Bohacs A2, Czebe K 3, Madurka I  4,
Renyi-Vamos F  5, Lang Gy   6 (  1National Koranyi Institute of
Pulmonology, Department of Pulmonary Rehabilitation;
2
Semmelweis University, Department of Pulmonology
and 6Department of Chest Surgery, Budapest; 3Deak Jeno
Chest Hospital, Tapolca, Hungary; 5National Institue for
Oncology, Department of Intensive Care Unit, Budapest)
70 beteg (46 COPD FEV1: 21±5 ref%, 19 IPF TLC: 42±13
ref%, 4 bronchiectasis FEV1: 28±4 ref%, 1 alveolitis fibrotisans TLC: 31 ref%) vett részt a pre- és 15 beteg (elsődleges diagnózis: 10 COPD, 5 IPF) a poszt-tüdőtranszplantációs rehabilitációs programban. A program a
következő elemekből állt: mellkasfal stretching, kontrollált légzési technikák, egyénre szabott edzésprog-
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ram napi 2-3 alkalommal végzett 20-30 perces kerékpár és
futószőnyeg tréninggel 4 hétig. Mértük a légzésfunkciót, a
mellkaskitérést (CE), a légzésvisszatartási időt és a kézi szorítóerőt, 6 perces járásteszt (6MWD) történt, és meghatároztuk
a COPD Assessment Test (CAT), valamint a módosított Medical
Research Council Dyspnea skála (mMRC) értéket.
A tüdőtranszplantáció előtti pulmonális rehabilitáció jelentős (p<0,05) javulást eredményezett a mellkaskitérésben
(3,02±1,73 vs. 4,45 ±1,06 cm), a CAT értékben (23±6 vs. 15±6), a
légzésvisszatartási időben (17±7 vs. 31±16 sec) és a 6 perces járástávolságban (226±85 vs. 335±99 m). A FEV1, a FVC, az mMRC és a
kézi szorítóerő nem változott jelentősen. A tüdőtranszplantáció
utáni rehabilitáció szignifikáns (p<0,05) javulást eredményezett a mellkaskitérésben (3,57±2,46 vs. 5,53±2,12 cm), a CAT
értékben (18±6 vs. 7±3), a légzésvisszatartási időben (23±6 vs.
44±15 sec), a FEV1 értékben (52±26 vs. 74±25%pred) és az FVC
értékben (54±23 vs. 74±23%pred). A 6 perces járástávolság, az
mMRC és a kézi szorítóerő nem változott jelentősen.
Eredményeink aláhúzzák a perioperatív rehabilitáció fontosságát a tüdőtranszplantáció komplex menedzselésében
Magyarországon.
The effectiveness of interval training with BIPAP ventilation in patients with severe COPD
Kerti M, Bayer B, Varga J (National Koranyi Institute of Pulmonology, Department of Pulmonary Rehabilitation, Budapest, Hungary)
18 COPD-s beteg (férfi/nő: 10/8, életkor: 65±5 év, FEV1: 34±12
ref%, BMI: 22±5 kg/m2) vett részt a vizsgálatban. A betegek háromhetes bentfekvéses rehabilitációs programban vettek részt,
amely légzőizom-tréninget, kontrollált légzési technikák megtanulását, mellkasmobilizációt és egyénre szabott intervallum
tréninget foglalt magában (az intenzitás 50–70% között változott) BIPAP lélegeztetéssel (IPAP: 12 H2Ocm, EPAP: 8 H2Ocm).
A funkcionális nyomonkövetés részeként a rehabilitációs
program előtt és után légzésfunkciós (FEV1, FVC, IVC, MIP) és
spiroergometriás vizsgálat történt, megmértük a mellkaskitérést és a perifériás izomerőt, illetve meghatároztuk az életminőséget (mMRC, CAT).
A terhelés melletti BIPAP lélegeztetés jelentős (p<0,05)
javulást eredményezett az FVC (65±12 vs. 75±10 ref%), az IVC
(68±10 vs. 75±7 ref%), a mellkaskitérés (3,24±1,72 vs. 5,51±1,78
cm), a 6 perces járástávolság (234±52 vs. 289± 59 m), továbbá
a WR (26±8 vs. 36±5 Watt) és a VO2 (8,9±0,8 vs. 10,4±0,7 mL/
kg/min) értékekben. A nehézlégzés jelentősen csökkent, az
életminőség jelentősen javult (p<0,05): mMRC (2,98±0,78 vs.
2,04±0,77), CAT (28±7 vs. 15±6).
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Improvement of inspiratory muscle strength
as an effect of complex pulmonary rehabilitation in patients with COPD
Bayer B, Kerti M, Kelemen K, Varga J (National Koranyi Institute of Pulmonology, Department of
Pulmonary Rehabilitation, Budapest, Hungary)
197 COPD-s beteg (életkor: 64,2±8,5 év; BMI:
27,5±6,5 kg/m2; FEV1: 49,7±23,4 ref%) vett részt
a vizsgálatban. A komplex légzésrehabilitációs
program magában foglalta a kontrollált légzési technikákat, a mellkasmobilizációt, a belégzőizmok erősítését POWERbreathe® segédeszközzel, valamint egyénre szabott tréninget
kerékpár és futószőnyeg kondicionálás formájában napi 2-3 alkalommal 15-20 percen át 3
héten keresztül. A program elején és végén
megmértük a légzésfunkciót, a 6 perces járástávolságot (6MWD), a mellkaskitérést (CE), a
kézi szorítóerőt (GS), a légzésvisszatartási időt
(BHT) és a maximális belégzési nyomást (MIP).
Az életminőséget CAT és mMRC teszttel, a betegség súlyosságát a BODE-indexszel (FEV1,
6MWD, BMI, mMRC) és az alternatív skálával
(FEV1, 6MWD, BMI, CAT) határoztuk meg.
Jelentősen (p<0,05) javult a mellkasi hiperinfláció (FVC, IVC), valamint a 6MWD, a GS és
a MIP (57,57±5,12 vs. 62,23±5,36 H2Ocm). A
CAT és a mMRC pontszámok is lényegesen
(p<0,05) jobbak lettek, hasonlóan a BODE-index (3,41±1,99 vs. 2,61 ±1,75) és az alternatív
skála (3,6±2,01 vs. 2,76±1,74) értékekhez.
Relationship between changes in dynamic
hyperinflation and cardiovascular parameters during exercise in patients with COPD
Lukacsovits J  1, Mathe Cs  1, Losonczy Gy  1, Varga J  2.
(  1Semmelweis University, Department of Pulmonology, 2National Koranyi Institute of Pulmonology,
Budapest, Hungary)
A dinamikus hiperinfláció (DH) gyakori oka
a COPD-s betegek korlátozott fizikai terhelhetőségének. Az áramlási korlátozottság és a
légzésszám emelkedése növelheti a DH-t, ami
mellkasi nyomásemelkedéshez vezethet. Korábbi vizsgálatok alapján a mellkasi nyomás
emelkedése rontja a vénás visszaáramlást, ez-
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által csökken a verőtérfogat (stroke volume,
SV) és a perctérfogat (cardiac output, CO). Nem
egyértelmű, hogy a terheléssel összefüggő DH
lényeges hatással van-e az SV és a CO értékre
COPD esetén.
Ennek tisztázására vizsgálatot végeztünk
33 COPD-s betegnél (20 férfi, 13 nő; átlagéletkor: 65,36±1,19 év; FEV1: 40,82±2,23%, BMI:
27,12±1,17 kg/m2). A kardiopulmonális terheléses vizsgálat alatt nem-invazív eszközzel (Finometer-pro, Finapres Medical Systems, Netherland) két percenként mértük a kardiovaszkuláris paramétereket, és megbecsültük a DH
belégzési kapacitással (IC) összefüggő változását a spontán légzés során. 21 betegnél észleltünk dinamikus hiperinflációt (DH csoport), 12nél nem (nem-DH csoport). A vizsgálati eredményeket a spontán légzés alatt mért értékek
%-ában adtuk meg. A maximális terhelés alatt
mért relatív belégzési kapacitás lényegesen
(p<0,001) kisebb volt a DH-csoportban, mint
a nem-DH csoportban (DH 75,93±2,59% vs.
nem-DH 128,80±6,38%). A maximális terhelés
alatt mért verőtérfogat és a perctérfogat %-os
értékek szignifikánsan magasabbak voltak a
nem-DH csoportban, mint a DH-csoportban
(SV% max load: nem-DH 129,10±10,29% vs. DH
95,13±4,59%, p<0,01; CO% max load: nem-DH
165,70±12,81% vs. DH 119,60±4,69 %, P<0,001).
Megállapítható, hogy a dinamikus hiperinfláció nemcsak a légzésmechanikát rontja, hanem a kardiovaszkuláris paramétereket is.
Associations of gut microbiota and Chronic
Obstructive Pulmonary Disease Assessment
Test (CAT) score in chemotherapy treated
lung cancer patients with COPD
Lohinai Z 1, Heshiki Y  2, Loos D  2, Nagy D  3, Dulka E 3,
Kugler Cs 1, Varga J 1, Sommer MO  4, Panagiotou
M 2, Weiss GJ 5 ( 1National Koranyi Institute of Pulmonology, Budapest, Hungary; 2Systems Biology
and Bioinformatics, Leibniz Institute for Natural
Product Research and Infection Biology, Hans
Knöll Institute, Jena, Germany; 3County Hospital
of Pulmonology, Torokbalint, Hungary; DTU Novo
Nordisk Foundation Center for Biosustainability,

Lyngby, Denmark; 5Beth Israel Deaconess Medical Center/Harvard
Medical School, Boston, United States of America)
A tüdőrák mellett gyakoribb a COPD, és számos adat utal a
légúti mikrobiom és a tüdőbetegségek kapcsolatára. A légúti
dysbiosis befolyásolja a COPD súlyosságát és az exacerbációk
gyakoriságát. Hiányosak az ismereteink a COPD patogenezise
tekintetében, és a fenotípusok kialakulásában jelentős variabilitást látunk. A gasztrointesztinális (GI) mikrobiom szerepe a
COPD patogenezisében még nem kellően tisztázott. A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy a bél-tüdő tengely regulálja a
szisztémás immunfunkciót, és a GI mikrobiom összetétele korai életkorban hatással van a későbbi asztma rizikóra. Továbbá
specifikus bélbaktériumok hatással lehetnek a tüdőrák terápiára adott válaszra. Ezek alapján célul tűztük ki a GI mikrobiom és
COPD Assessment Test (CAT) skála közötti összefüggés vizsgálatát kemoterápiával kezelt COPD-s, tüdőrákos betegeknél.
98 tüdőrákos (48 adenocarcinoma, 24 laphámsejtes carcinoma, 15 kissejtes tüdőrák, 11 más szövettani típus, közülük 59
COPD-s, 39 nem COPD-s) betegtől székletmintát vettünk. A bél
mikrobiom, a CAT pontszám, a FEV1 és a kemoterápiára adott
válasz kapcsolatát vizsgáltuk shotgun metagenomic sequencing
technikával, a bél mikrobiom és a különböző változók kapcsolatát Spearman-féle rangkorrelációval elemeztük.
A Lachnospiraceae baktérium előfordulása pozitív, az Acidaminococcus intestini és az Eubacterium dolichum negatív korrelációt mutatott a CAT pontszámmal. A kemoterápiára nem
reagáló csoport CAT pontszáma jelentősen (p<0,05) magasabb
volt (vs. terápiára reagálók, 23 vs. 13). Nem volt azonban összefüggés a csomagév dohányzás és a kemoterápiára adott válasz között. Trendszerűen hosszabb volt a túlélés nem COPD-s
betegeknél (vs. COPD, átlagos túlélés 11,0 vs. 7,3 hónap).
Analysis of cytokine gene expression after treatment and
pulmonary rehabilitation of acute exacerbation in COPD
Paska Cs, Barta I, Kelemen Zs, Kelemen K, Varga J, Antus B (National Koranyi Institute of Pulmonology, Budapest, Hungary)
Korábbi antitest vizsgálatokkal jelentős eltérés mutatkozott
12 citokin szintjében a stabil állapotú és az akut exacerbációban
lévő COPD-s betegek között. Jelen vizsgálatban összehasonlítottuk ezeknek a citokineknek az mRNS expresszióját stabil
COPD és akut exacerbáció esetén, valamint az exacerbációból
való felépülés különböző stádiumaiban. Köpetmintákat vettünk 26 már nem dohányzó COPD-s betegtől stabil állapotban
és 31 betegtől akut exacerbáció alkalmával a kórházba kerüléskor és távozáskor; 6 héttel a korai rehabilitációt követően, valamint 3 hónappal a hazabocsátás után.
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A BMP4, BMP6, IL1α, IL1R, IL6, IL8, M-CSF, MIG, Gro-α,
CCL23, Rantes és osteoprotegerin mRNA szinteket realtime PCR módszerrel határoztuk meg, housekeeping
génként PPIA-t és GNB2L1-t használva. Relatív génexpressziót számítottunk páros fixált reallokációs randomizációs teszttel.
A stabil COPD-hez képest akut exacerbáció esetén
szignifikánsan (2,7×) több volt a BMP4, míg a BMP6, az
IL1α és a MIG lényegesen (sorrendben 3,1×, 2,4× és 4,9×)
kevesebb volt. A kórházi emissziókor 2,4× magasabb
volt az M-CSF expressziója (p<0,05), a tüdőgyógyászati
rehabilitáció után az IL8, az M-CSF, a BMP6, és a MIG
volt emelkedett (sorrendben 2,7×, 3,1×, 3,6× és 3,2×),
3 hónappal a hazaengedést követően pedig az M-CSF,
a CCL23, a BMP6 és a MIG szintek voltak magasabbak
(sorrendben 7,0×, 5,0×, 6,1× és 4,7×). Exacerbáció során
a protein szintek változása párhuzamos volt a génexpresszió változásával, de eltérő időbeli megjelenéssel
és amplitudóval. Több citokin szintje 5 hónap alatt sem
stabilizálódott, ami az exacerbáció hosszú távú hatását
jelzi COPD-s betegekben. 

Semmelweis Egyetem „Az orvos-, egészségtudományi- és
gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás
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Cardiopulmonary interactions, pulmonary
rehabilitation and pulmonary circulation
SCIENTIFIC PROGRAMME
26/AUG/2020
9:00 Prof. Richard Casaburi: The importance of
physical activity in pulmonary rehabilitation
10:00 Prof. Janos Porszasz: New methodological
approaches and physiological insights in clinical
exercise physiology
11:00 Dr. Frits Franssen: Cardiopulmonary exercise testing
in the selection of different modes of training modalities
12:00-13:00 Lunch break
13:00 Prof. Attila Somfay: The favourable effect of oxygen
in pulmonary rehabilitation in COPD
14:00 Prof. Martijn Spruit: The effect of exercise training
and acute exacerbations in COPD
15:00 Prof. György Losonczy: Respiratory failure in
cardiopulmonary diseases
16:00 Dr. Janos Varga: Perioperative rehabilitation
in connection with thoracic surgery
27/AUG/2020
8:00 Prof. Bela Merkely: Mechanical circulation
support: When need the right ventricule device?
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9:00 Prof. Pierantonio Laveneziana: Intensity and quality
of exertional dyspnoea in patients with stable pulmonary
hypertension
10:00 Prof. Ferenc Petak: Cardiopulmonary interactions:
relationship between pulmonary hemodynamics and
lung mechanics
11:00 Prof. Andrea Olschewski: Pathophysiology of
pulmonary hypertension – effect of COVID infection on
pulmonary circulation
12:00 Dr. Kristóf Karlócai: Comparison of pulmonary
hypertension due to arteriopathy with PH of left ventricular
origin
13:00-14:00 Lunch break
14:00 Prof. Horst Olschewski: Pulmonary hypertension due
to chronic lung disease
15:00 Dr. Gábor Kovács: Exercise pulmonary hypertension
16:00 Prof. Eduardo Bossone: Pulmonary hemodynamic
response during exercise in heart failure
17:00 Dr. Ildikó Madurka: The importance of ECMO
in cardiopulmonary diseases
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SZÁRAZPORBELÉGZŐK

a COPD kezelésében
Dr. Rónai Zoltán
Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs

V

ilágszerte közel 80 millióan szenvednek krónikus obstruktív tüdőbetegségben1 (COPD), és közülük évente
több millióan meghalnak2. Ezek a
riasztó adatok folyamatosan arra sarkallják a
kutatókat, hogy keressék a betegség kezelésének, és ezen belül is a hatóanyagok légutakba
juttatásának minél hatékonyabb módjait. Ennek eredményeképpen egyre jobb hatásfokkal és egyre betegbarátabb módon működő
inhalációs eszközök kerülnek forgalomba.
MEKKORA A tüdődepozíció?
A szárazporbelégzők a beteg belégzési áramlásának erejét használják fel a gyógyszerpor diszpergálására és tüdőbe juttatására. A diszperzió
hatékonysága és a tüdődepozíció az eszközön
át létrehozott áramlással korrelál3, és ennek
mértékét az eszköz műszaki paraméterei és a
por formulációja együttesen határozzák meg.
Általánosságban igaz, hogy az áramlás csökkenésével a tüdődepozíció is kisebb lesz, azonban ez a jelenség egyes porbelégzőknél kifejezett, míg másoknál alig észrevehető4,5.
Széles körben elterjedt téves nézet, miszerint az obstruktív légúti betegek nem képesek
a szárazporbelégzők hatékony használatára6.

Ezzel szemben a legtöbb felnőtt COPD-s beteg – az eszköz helyes használatára vonatkozó
kellő tájékoztatás után – képes közel ugyanakkora belégzési csúcsáramlást létrehozni az eszközön keresztül, mint az egészségesek7.
A HandiHaler®-rel létrehozott tüdődepozíció átlagosan 19%, és nem mutat jelentős eltérést egészségeseknél, enyhén obstruktív betegeknél (FEV1 a kell-érték 60%-a) és súlyosan
obstruktív betegeknél (FEV1 a kell-érték 26%-a)
mérve8. Feltételezhető, hogy az obstruktív betegeknél mért depozíciós értékek más porbelégzők esetén is hasonlóak az egészségesekéhez,
ha az eszközt helyesen használják.
Míg a szárazporbelégzőből a tüdőbe kerülő hatóanyag teljes mennyisége közel azonos
lehet az obstruktív betegeknél és az egészségeseknél, annak regionális eloszlásában már
komoly eltérések mutatkozhatnak. A COPD-s
betegeknél a perifériás tüdőterületeken kisebb depozíció várható, mint egészségeseknél, és a gyógyszerrészecskék nagyobb hányada impaktálódik a centrális légutakban9.
Bár az aklidinium eljut a perifériára is, mégis
előnyösebb a centrális területeken magasabb
depozíció, mert ezekben a légúti szakaszokban több muszkarinerg receptor található,
mint a periférián10.
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AEROSZOLFIZIKA A KLINIKUMBAN
Fontos, hogy a részecskék a hordozókristályhoz jól tapadjanak, mert ez kell a pontos dóziskiméréshez. Ekkor az adhéziós és a kohéziós erők játszanak fontos szerepet, amit a por
tulajdonságai határoznak meg. Másrészről az
aeroszolizáció során a részecskéknek le kell válniuk a hordozókristályról és el kell szakadniuk
egymástól ahhoz, hogy belélegezhetővé váljanak. Ehhez szeparációs és deagglomerációs
erők kellenek, melyeket a beteg és az eszköz
egymásra hatása határoz meg.
A deagglomerációhoz és az aeroszolizációhoz egyaránt kellő erősségű áramlásra van
szükség, aminek a nagyságát az eszköz belső ellenállása befolyásolja. A por és az eszköz
mellett a harmadik tényező a beteg, pontosabban a beteg belégzőizmai által létrehozott
nyomásesés. Ez a nyomásesés az életkor, a
nem és a betegség súlyossága szerint változik.
A nyomásesés és az eszköz belső ellenállása
határozza meg a létrejövő belégzési áramlást.
A legtöbb szárazporbelégző esetén minél nagyobb az áramlás, annál több finom
részecske hagyja el az eszközt. Ez azért van
így, mert a szeparációs erők függenek a sebességtől, pontosabban a gyorsulástól (Newton második törvénye: erő = tömeg × gyorsulás). Nagyobb áramlás esetén több finom
részecske keletkezik, kisebb áramlás esetén
kevesebb. (Az adhezív keverékeknél ez egy
bizonyos áramlásértékig igaz, addig amíg az
összes leválasztható részecske el nem hagyta

a hordozókristályokat, azután a görbe ellaposodik.)11 A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, mert a belégzési áramlás a száj-garatűri
és a nagylégúti impaktáción keresztül hat a
tüdődepozícióra is. Nagyobb áramlás esetén
nagyobb az oropharyngeális depozíció és kevesebb finom részecske halad tovább az alsó
légutak felé, így kisebb lesz a tüdepozíció. Kisebb áramlás esetén kevesebb finom részecske akad el a garatban, több halad tovább az
alsó légutak felé, ezzel nő a tüdődepozíció11.
Krüger és munkatársai a leggyakrabban
használt szárazporbelégzőknél in vitro mérték
a különböző nyomásesések mellett létrejött
áramlást, majd ebből kiszámolták az ellenállást
(1. táblázat)12. Az ellenállás fontos paraméter,
mert meghatározza a létrehozható áramlást,
és ezen keresztül befolyásolja a kezelés sikerét.
A belégzési ellenállást (Rinsp) a nyomásesés (∆P)
és az áramlás (Q) ismeretében ezzel a képlettel
−−
számították: Rinsp=(1/Q)×√ ∆P. Mértékegysége
−−
√ Pa perc/liter. A hosszú és nehézkes mértékegységnév megváltoztatására jelenleg is folyik
próbálkozás: a Flohm nevet javasolják (Flow +
Ohm), FΩ jelöléssel13.
A nyomásesést 4 kPa értéken rögzítették (ez
a mindennapokban szokásos érték, a legtöbb
beteg képes létrehozni), és mindegyik eszköznél
4 kPa nyomásesés mellett megmérték az áramlást, és meghatározták az ellenállást (1. ábra).
Az oszlopdiagrammon a világosabb oszlopok
mutatják a mért áramlást, a sötétebb oszlopok
pedig a képlet alapján számított ellenállást. Az

1. táblázat: A szárazporbelégzők belégzési ellenállása és belégzési áramlása 4 kPa nyomásesés mellett12
Szárazporbelégző
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Belégzési ellenállás (Flohm)

Belégzési áramlás (L/perc)

Breezhaler®

0,017

111

Ellipta®

0,027

74

Diskus®

0,027

72

Genuair®

0,031

64

Turbuhaler® (budezonid/formoterol)

0,035

58

NEXThaler®

0,036

54

Turbuhaler® (budezonid)

0,039

54

HandiHaler®

0,058

37
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1. ábra: A szárazporbelégzők belégzési ellenállása és belégzési áramlása 4 kPa nyomásesés mellett12

Ellipta®, a Diskus® és a Genuair® közepes ellenállású készülékek, 64–74 L/perc körüli áramlásokkal. A Breezhaler®-nek és az Aerolizer®-nek kicsi
az ellenállása, és magas áramlás mérhető rajtuk
keresztül (100 L/perc feletti), míg pl. Turbuhaler®,
az Easyhaler® és a HandiHaler® nagy ellenállású
eszközök, a rajtuk keresztül mérhető áramlás
alacsony (60 L/perc alatti).
Fontos, hogy az inhalációs eszköz aerodinamikai jellemzői stabilak és pontosak legyenek11, ezért meghatározták az értékek variabilitását 4 kPa nyomásesés mellett a különböző
gyártási tételekből származó eszközöknél. A
2. táblázat az ellenállás növekvő sorrendjében
sorolja fel az eszközöket az áramlás szórásának
százalékos értékével. A legkisebb (<1%) variabilitása a Genuair®-nek van, a legnagyobb
(közel 10%) pedig a Diskus® esetén mérhető. A
variabilitás nem függ össze az ellenállással.
Ha ismerjük az eszköz jellemző paramétereit, és a betegeknek személyre szabottan, a nekik leginkább megfelelő eszközt adjuk, akkor ők
ezt hatékonyan és szívesen fogják használni.

ezáltal a létrehozható nyomásesést, másrészt a
beteg fizikai és mentális képességei, valamint
szubjektív tényezők – az eszköz-preferencia, a
beteg tájékozottsága, a kézügyessége – színezik tovább a képet. Míg az inhalációs por és az
eszköz tulajdonságai ismertek és viszonylag jól
kiszámolhatóak, addig a beteg részéről jelentkező tényezők többnyire kiszámíthatatlanok11.
Sergi Pascual és munkatársai azt vizsgálták
hogy a betegek mennyire elégedettek az inhalációs eszközükkel és mennyire tudják azt
helyesen használni14. Genuair® és Breezhaler®
esetén keresztezett, nyílt vizsgálatban kérdőívvel elemezték, mit szeretnek a betegek az
eszközükben. Az eszköz teljesítményét jellem2. táblázat: Néhány szárazporbelégző belégzési áramlása és annak
ingadozása 4 kPa nyomásesés mellett (b: budezonid; f: formoterol;
RSD: relatív szórás)12
Szárazporbelégző

Belégzési áramlás
(L/perc)

A belégzési áramlás
ingadozása (RSD%)

Breezhaler®

111

4,0

Ellipta®

74

1,5

Diskus®

72

9,1

Genuair®

64

0,8

FŐSZEREPBEN A BETEG

Turbuhaler® (b/f)

58

1,0

Az inhalációs kezelés sikeréhez a jó eszköz
mellett jó betegre is szükség van. Egyrészt a
beteg állapota befolyásolja a belégzés erejét,

NEXThaler®

54

0,9

Turbuhaler® (b)

54

1,9

HandiHaler®

37

1,4
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ző paraméterek tekintetében a Genuair® négy szempontból is
szignifikánsan jobbnak bizonyult14: jobban érezhető a gyógyszer beszippantása, megbízhatóbb a működése, könnyebb
beszippantani a gyógyszert és egyszerűbben használható. A
kényelmi paramétereknél a Genuair® két esetben volt szignifikánsan jobb: az eszköz tartósságát és a kényelmes kézben
tarthatóságát értékelték nagyon jónak a betegek14.
Hasonló következtetésre jutott Hass munkacsoportja 48
COPD-s beteg vizsgálatával. A négy vizsgált eszköz (Genuair®,
Diskus®, HandiHaler® és Respimat®) közül a betegek a Genuair®-t szerették a legjobban15.
A Genuair® használatakor minden betegnél – még súlyos
COPD esetén is – elérhető az optimális belégzési áramlás. Az
eszközt szinte mindenki (97%) képes a gyártói leírásnak megfelelően helyesen működtetni, míg HandiHaler® esetén ez az
arány 75% alatt volt16.
A sikerhez hozzásegít az is, hogy a Genuair® használata
közben többféle visszajelzést is kap a beteg. Látja, hány adag
van még vissza, és látja, ahogyan az ellenőrző ablak színe pirosról zöldre vált. Hallja, amikor lenyomta az adagológombot,
és érzi, hogy csak egyszer tudja lenyomni, az utolsó adag beszippantása után pedig többször már nem. Ezek a visszajelzések jelentős mértékben hozzájárulhatnak a helyes eszközhasználat gyors betanításához.
3. táblázat: Az inhalációs eszközök használatához szükséges
erő (N), illetve forgatónyomaték (Nm) és az átlagos maximális erő26
Eszköz

Szükséges erő
(N±SD) (min, max)

Aerolizer®

31 ± 1.0 (30, 32)

Breezhaler®

18.7 ± 0.2 (18.5, 18.8)

Diskus®

0.6 ± 0.1 (0.6, 0.7)

Genuair®

10 ± 1.2 (8, 12)

Ellipta®

10 ± 1.3 (9, 12)

HandiHaler®

19 ± 1.5 (17, 20)

pMDI

37 ± 1.2 (36, 39)

Respimat® (adagológomb megnyomása)

12.9 ± 0.3 (12.7, 13.4)

Respimat® (átlátszó tok levétele)

0.8 ± 0.1 (0.6, 0.9)
Szükséges nyomaték
(Nm±SD) (min, max)

Respimat® (átlátszó tok elfordítása)

0.29 ± 0.02 (0.26, 0.32)

Turbuhaler® (adagolócsavar elfordítása)

0.23 ± 0.06 (0.16, 0.31)

(Rövidítések: N = newton; Nm = newtonméter; pMDI = adagolószelepes aeroszol;
SD = standard deviáció)
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ESZKÖZHASZNÁLAT A GYAKORLATBAN
Fontos, hogy egy inhalációs eszközt minden
beteg tudjon használni, függetlenül az életkorától és a fizikai képességeitől, azonban mégis
előfordul, hogy különböző fizikai korlátok – pl.
rossz látás, rossz kézügyesség, a kéz csökkent
ereje vagy a tapintási érzés csökkenése – zavart okoznak az eszköz használatában17.
A kéz ereje és a kézügyesség jelentősen befolyásolja a mindennapi eszközök használatát
is; például időseknél gondot jelenthet egy kapszulákat tartalmazó műanyagtartály biztonsági
gyerekzáras kupakjának letekerése, vagy egy
buborékcsomagolás felbontása is17. Az inhalációs eszközök használata az asztma és a COPD
kezelésének alapvető része, mégis a betegek
94%-a vét valamilyen hibát a gyógyszerbelégzés során18. A helyes inhalációs eszközhasználat
fontos a hatóanyagok tüdőbe juttatásához, ami
pedig alapvetően szükséges a tünetek javulásához és a betegség kontrollálásához19. Az inhalációs eszközök mindegyike más és más kézmozdulatsort igényel a helyes használathoz. A jól
megválasztott inhalációs eszköz növeli a beteg
elégedettségét, javítja a terápiás adherenciát
és a kezelés hosszú távú eredményességét20,21,
de fontos, hogy az eszközt személyre szabottan
válasszuk ki a beteg képességeit, korlátait és
kívánságait messzemenően figyelembe véve22.
Figyelembe kell venni a belégzési sebességet,
az életkort, a kognitív képességeket és a látásélességet is23. Emellett az eszközök egy részénél az eredményes használathoz fontos a koordináció, az eszköz elsütésének és a belégzés
megkezdésének az összehangolása is, és szinte
mindegyik eszköznél fontos egy bizonyos kézizomerő, kézügyesség és az ujjak ereje23.
Korábban már több szerző javasolta, hogy a
légúti betegeknél célszerű lenne rendszeresen
ellenőrizni a kézszorítás erejét, és meggyőződni arról, hogy a beteg valóban képes az inhalációs eszköz helyes használatára. Általánosságban kijelenthető, hogy 100 newton kézszorítási
erő alatt nem érdemes a betegnek inhalációs
eszközt adni, mert nem fogja tudni az elvárások szerint használni24. Gyermekkorban, idős-
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Nyomaték

Résztvevők száma

Erő				

Aerolizer® Breezhaler® Diskus®
Ellipta®
Genuair® HandiHaler®
							
elegendő erő/nyomaték
elégtelen erő/nyomaték felnőttkorban

pMDI

Respimat® Respimat®
adagológomb
tok

Respimat® Turbohaler®
tekerés
tekerés

elégtelen erő/nyomaték időskorban
elégtelen erő/nyomaték gyermekkorban

2. ábra: Az adott inhalációs eszköz használatához szükséges erő, illetve forgatónyomaték kifejtésére képes
résztvevők száma (pMDI = adagolószelepes aeroszol)26

korban és olyan betegségek esetén, amelyek
befolyásolják a kézszorítási erőt és a kézügyességet, különösen oda kell figyelni arra, hogy
milyen inhalációs eszközt rendelünk. Míg fiatal
gyermekeknél elsősorban a megfelelő inhalációs manőver kivitelezése jelent problémát,
addig időseknél a COPD-hez gyakran társuló
arthritis és az azzal járó ízületi fájdalom gátolhatja a helyes eszközhasználatot25.
Ciciliani és munkatársai azt vizsgálták, milyen szerepe van az ujjakkal kifejthető erőnek
a különböző inhalációs eszközök helyes használatában gyermekek, idősek és reumás betegek esetén, és az inhalációs eszközzel való
elégedettséget is elemezték 26. Az ujjak erejét
mérték meg 62 betegnél (20 beteg 5–17 év
közötti, 22 beteg 18–65 év közötti és 20 beteg
65 év feletti volt) beépített nyomásszenzorral
kiegészített inhalációs eszközök (Respimat®,
Aerolizer®, Breezhaler®, Genuair®, Diskus®, Ellipta®, HandiHaler®, Turbuhaler® és adagolószelepes aeroszol) használata során. A spontán használatkor és a maximális erőkifejtés
alkalmával kifejtett erőt, illetve a Respimat®
és a Turbuhaler® esetén a forgatónyomatékot
mérték. Az eszközzel való elégedettséget, valamint az elégedettség és a kifejtett erő viszonyát is vizsgálták.

Jelentős különbségek voltak az egyes eszközök használatához szükséges nyomóerőben:
0,7 és 39 newton közötti erőket mértek (3. táblázat). Az ujjerőben jelentős eltérés volt életkor
szerint, illetve attól függően, hogy társult-e
reumás megbetegedés. Nagyon változó volt
az eszközökkel szembeni elégedettség is, és
azt jelentősen befolyásolták a társbetegségek,
illetve az, hogy a beteg mennyire volt képes
megérteni az instrukciókat.
Az eredmények alapján egyértelmű, hogy
a beteg egyéni körülményeit messzemenően
figyelembe kell venni az inhalációs eszköz kiválasztásakor, és az új eszközök fejlesztésekor
kiemelten kell figyelni az eszközhasználatban
korlátozott betegek szükségleteire és a minél
egyszerűbb használatra.
A vizsgálat eredményei közül kiemelendő,
hogy mindegyik beteg képes volt a Genuair®
és a Diskus® működtetéséhez, valamint a Respimat® kupakjának levételéhez szükséges erő
kifejtésére. Gyermekek számára az Aerolizer®
és az adagolószelepes aeroszol volt a legnehezebben kezelhető eszköz, eszközönként 8 gyermek nem is volt képes létrehozni a használathoz
szükséges erőt. Időseknél az Aerolizer®, az Ellipta®, az adagolószelepes aeroszol és a Turbuhaler® használata okozott nehézséget (2. ábra)26.
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3. ábra: Az eszközbetanítás betegenkénti költsége asztma és COPD esetén a szakdolgozó ráfordított munkaidejének
ára alapján számolva az Európai Unióban (megjegyzés: az asztma nem terápiás indikáció a Genuair® esetén)27

AMIKOR AZ IDŐ PÉNZ
A gyors betanítás konkrét előnyeit Dal Negro
és munkatársai vizsgálták. Felmérték, men�nyi ideig tart és mennyibe kerül az inhalációs
eszközök helyes használatának betanítása27.
Figyelték, hányadik próbálkozásra sikerült először helyesen használni az eszközt, és mérték,
mennyi időre volt szükség ennek a betanításához. A Genuair® helyes használata asztmás
és COPD-s betegeknek 1-2 próbálkozás után
sikerült, míg Breezhaler® esetén ehhez 3-4 próbálkozás kellett (megjegyzés: az asztma nem
terápiás indikáció a Genuair® esetén).
A betanítás ideje a Genuair®-nél asztma és
COPD esetén egyaránt 2-3 perc volt, Breezhaler® használatakor az asztmás betegeknek
9-10 percre, a COPD-s betegeknek pedig 10-12
percre volt szükségük 27. Miután átszámolták a
ráfordított időt az asztma nővér munkabérébe, kiderült, hogy asztma és COPD esetén egyaránt a Genuair® helyes használatát lehetett a
legolcsóbban megtanítani (3. ábra).
A Genuair® A SZÁRAZPORBELÉGZŐK KÖZÖTT
A Genuair® 2009-ben vált elérhetővé a COPD-s
betegek számára28. Számos technológiai újításnak köszönhetően nőtt a teljesítménye és
a biztonságossága. Széles belégzési áramlási
tartományban állandó, magas tüdődepozíciót
biztosít29, ami azért fontos, mert COPD-s betegeknél a belégzés ereje – ami a porbelégzők
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működésének alapja – kisebb, mint egészségeseknél, és napról napra, a betegség súlyosságától függően változik.
Az eszköz belső ellenállása a közepes értéktartományba lett beállítva, ami csökkent légzési kapacitás esetén is lehetővé teszi, hogy a
beteg az eszközön keresztül legalább 60 liter/
perc belégzési áramlást hozzon létre28,30.
Mivel a COPD gyakran társul más krónikus
betegségekkel és többnyire idősebb betegeknél jelentkezik, az inhalációs eszköznek
olyan speciális tulajdonságokkal kell bírnia,
ami ebben a betegcsoportban is hatékony és
szívesen használt eszközzé teszi. Időskorban
nehézségek adódhatnak ízületi panaszok,
csökkent ízületi mozgásképesség és látásromlás miatt is. A Genuair® tervezésekor ezekre a
problémákra is gondoltak, és az eszköz használatát, annak külső megjelenését a lehető
legegyszerűbbé tették, míg belül számos
csúcstechnológiát jelentő megoldást alkalmaztak az állandó és magas tüdődepozíció
biztosítására. A cél az volt, hogy a külső megjelenés egyszerű legyen, szinte magától értetődő használattal: egy olyan gyógyszerbelégző, ami a „megnyomom és beszippantom”
elven működik. A Genuair® használatra kész
állapotban kerül forgalomba, semmiféle más
műveletre (pl. illessze be a patront a készülékbe, tegye bele a kapszulát, tekerje ide-oda
stb.) nincsen szükség. Az eszköz tisztítást vagy
karbantartást sem igényel.
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EGYSZERŰ és biztonságos használat
A Genuair® működtetéséhez – a védőkupak levételét és visszahelyezését nem számolva – két
műveletet kell helyesen végrehajtani:
yy
a készüléket függőlegesen tartva meg kell
nyomni és el kell ereszteni a zöld adagológombot,
yy
erőteljes belégzést kell végezni.
Az eszköz öt visszajelző rendszerrel van ellátva annak érdekében, hogy a használat minden lépése kontrollálva legyen29.
yy
Amikor a beteg lenyomja, majd felereszti a zöld adagológombot, akkor egy adag
gyógyszer az eszköz inhalációs csatornájába kerül. A gyógyszeradag kész a belégzésre, megkezdhető az inhaláció. Ezt jelzi
az, hogy a színes ellenőrzőablakban a piros
csík zöldre vált.
yy
Beépített ellenőrzőrendszer akadályozza
meg, hogy a beteg a zöld gomb lenyomása, majd felengedése után azt még egyszer
lenyomja, és ismét gyógyszert juttasson az
inhalációs csatornába. Nem lehet tévedésből dupla adag gyógyszert szippantani.
yy
Ha megtörtént a gyógyszer helyes belégzése, azt jól hallható hangjelenség (klikk)
kíséri, és az ellenőrzőablak színe zöldről
visszavált pirosra.
yy
Az eszköz végzáró rendszere az utolsó tervezett gyógyszeradag belégzése után blokkolja a zöld gombot, és megakadályozza a
készülék további használatát.
yy
A dózisszámlálón piros jel figyelmeztet az
utolsó adag közeledtére.
MEGBÍZHATÓ GYÓGYSZERBEVITEL
A Genuair® szájrészében lévő, szabadalmi védelem alatt álló módosított örvénycsatorna
– a ciklon – a gyógyszerrészecskék deaggregációját különösen hatékonyan segíti, és ennek
az alkatrésznek köszönhető, hogy a hatóanyag
tüdődepozíciója a 66–99 liter/perc áramlástartományban gyakorlatilag állandó (4. ábra)31.
A ciklon finoman diszpergált, kis részecskeméretű aeroszolt képez. Aklidinium esetén az

4. táblázat: A leggyakrabban felírt ICS, LABA, LAMA és ICS/LABA formulációk részecskeméretei és inhalációs eszközei (az MMAD adatok forrásai:
Usmani33,34, Chapman et al.35, Colthorpe et al.36, Lock et al.37 és Labiris et al.9)
Eszköz

MMAD (μm)

flutikazon-propionát

Diskus® DPI

5,4

flutikazon-furoát

Ellipta® DPI

3,0−3,9

flutikazon-propionát

pMDI HFA szuszpenzió

2,4

budezonid

Turbuhaler® DPI

4,0

BDP

pMDI HFA szuszpenzió

4,1

BDP

pMDI HFA oldat

1,1

ciklezonid

pMDI HFA oldat

1,2

formoterol

pMDI HFA oldat

1,2

salmeterol

pMDI HFA szuszpenzió

2,8

indakaterol

Breezhaler® DPI

3,2

vilanterol

Ellipta® DPI

2,5

Soft Mist Inhaler

2,0

HandiHaler® DPI

3,9

aklidinium

Genuair® DPI

2,4

glikopirrónium

Breezhaler® DPI

2,8

formoterol/BDP

pMDI HFA oldat

1,5

formoterol/BDP

NEXThaler® DPI

1,5

salmeterol/flutikazon-propionát

pMDI HFA szuszpenzió

2,7

salmeterol/flutikazon-propionát

Diskus® DPI

3,5

formoterol/budezonid

Turbuhaler® DPI

3,0

formoterol/flutikazon-propionát

pMDI HFA szuszpenzió

3,15−3,52

ICS

LABA

LAMA
tiotrópium

ICS/LABA

BDP = beklometazon-dipropionát; DPI = szárazporbelégző; HFA = hidrofluoroalkán;
ICS = inhalációs kortikoszteroid; LABA = hosszú hatású β2-agonista; LAMA = hosszú hatású muszkarinerg antagonista; MMAD = átlagos tömegarányos aerodinamikai átmérő (mass median aerodynamic diameter); pMDI = adagolószelepes gyógyszerbelégző

eszközt elhagyó hatóanyag-részecske átlagos
mérete (MMAD) 2,4 μm, ami a COPD kezelésére
gyakran használt szárazporbelégzők között a
legkisebb érték (4. táblázat)32.
Gyakran használtnak tekintettük azokat a
szárazporbelégzőket, melyeknek a 2019. évi
magyarországi DOT-forgalma az R03A és R03B
ATC csoportban meghaladta a 60 ezret (Turbuhaler®, Breezhaler®, Easyhaler®, Genuair®,
HandiHaler®, Forspiro®, Ellipta®, Diskus®)38.
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4. ábra: A Genuair®-t elhagyó hatóanyag teljes tüdődepozíciója a belégzési csúcsáramlás függvényében31

A Genuair® a bevitelre szánt teljes gyógyszeradagot a belégzett levegő első 2 literével bejuttatja a tüdőbe, és ott magas tüdődepozíciót hoz
létre (5. ábra). Newman és munkatársai technéciummal jelzett 200 μg aklidinium belégzése
után egészséges önkénteseknél igazolták, hogy
a Genuair® esetén 30% feletti a tüdődepozíció16,
és ez igen széles belégzési áramlási tartományban, 60 és 100 liter/perc között megvalósul16.

Jóllehet nem történtek direkt összehasonlító vizsgálatok a Genuair® és a többi szárazporbelégző között, a többi eszközzel végzett
korábbi γ-szcintigráfiás vizsgálatok eredményei alapján a Genuair® helye jól meghatározható a szárazporbelégzők között (5. táblázat). Az aklidiniummal töltött Genuair® tüdődepozíciója lényegesen nagyobb a tiotrópiummal töltött HandiHaler® esetén mértnél8.

5. ábra: A Genuair®-t elhagyó hatóanyag depozíciója a tüdőben és a száj-garatűrben, az eszközben maradó,
illetve a kilégzéssel távozó hányad16
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5. táblázat: Néhány szárazporbelégző tüdődepozíciója különböző hatóanyagok esetén a nominális dózis
arányában (*γ-szcintigráfiával mért adatok)
Eszköz

Hatóanyag

Depozíció

Genuair®

aklidinium*

30,1%16

Easyhaler®

budezonid

18,5%40

HandiHaler®

tiotrópium*

19%8

NEXThaler®

formoterol/BDP*

56%41

budezonid (36 L/perc)*

14,8%42

budezonid (58 L/perc)*

27,7%42

Turbuhaler®

A Diskus® tüdődepozícióját mindezidáig nem
határozták meg γ-szcintigráfiával, de farmakokinetikai vizsgálatok szerint 17%-ra tehető39.
Ezek szerint a Genuair® a leghatékonyabb szárazporbelégzők közé tartozik.
Egy összefoglaló közlemény 70 vizsgálatból
leszűrt adatai szerint az inhalációs eszközök
tüdődepozíciójának variabilitása nemritkán a
60%-ot is eléri, de kirívó esetekben akár 120%

is lehet43. Ennek tükrében különösen nagy jelentőségű, hogy a Genuair® az inhalációs eszközöknek abba a szűk csoportjába tartozik,
melyek 30% feletti tüdődepozíciót képesek
létrehozni 30%-nál kisebb variabilitás mellett.
Összefoglalás
A kezelés sikere érdekében megfontoltan és
személyre szabottan kell inhalációs eszközt
választanunk. A Genuair® a COPD kezelésére
gyakran használt43 szárazporbelégzők közül három paraméter tekintetében is kiemelkedik:
– a legnagyobb a tüdődepozíciója (30%)16
– kicsi a tüdődepozíció variabilitása (<30%)43
– a legkisebb a részecskemérete (2,4 um)32
Az eszköz használata egyszerűen, gyorsan és
olcsón megtanítható27, a betegek pedig szeretik14 és tudják 26 is használni.
A fenti szempontok alapján a Genuair®-nek
az elsőként választandó inhalációs eszközök
között van a helye a COPD kezelése során. 
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ALLERGOLÓGIA

A pollen és a vírusok
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest

N

émet, holland, svéd, svájci és angol kutatók tollából rendkívül érdekes cikk jelent meg az Allergy
2020 márciusi számában1. Különleges jelentőségét az adja, hogy 2020 márciusa óta újfajta koronavírus-fertőzés terjedt el
világszerte. Napjainkban (2020 július közepén)
is napi 10–15 új beteget észlelünk Magyarországon, az egész világon pedig már több mint
16 millió megbetegedés fordult elő. A koronavírus-járványról az Amega áprilisban különszámot jelentetett meg2.
Még a virológus szakemberek is abban reménykedtek, hogy – az influenzához hasonlóan – a meleg idő majd meghozza a gyógyulást, a járvány megszűnését. Úgy tűnik, hazánkban valóban csökkent is a mortalitása, de
az incidenciája nem változott számottevően,
sőt mintha emelkedőben lenne.
Az Allergy márciusi cikkéből megtudhattuk,
hogy nemcsak a vírusfertőzésre hajlamosak (pl.
a 65 év felettiek), hanem az allergiások is félhetnek tőle1. Az említett cikk ugyanis arra hívja fel
a figyelmet, hogy a belélegzett pollenszemek
kedveznek a légúti vírusok elszaporodásának
és megbetegítőképességének.
Hazánkban a fűpollen mellett a parlagfű
pollenje okoz a leggyakrabban légúti allergiás
tüneteket (július végén mindkettő jelen van
a levegőben, és talán ez is szerepet játszhat a

makacsul magas koronavírus-fertőzés incidenciában). Az allergiás tünetek kiváltásához már
légköbméterenként 30 pollen is elegendő, nálunk viszont ennek a sokszorosa van a levegőben július végétől október közepéig.
A szerzők háromfajta pollent (nyírfa, fű és
parlagfű) vizsgáltak, és azt igazolták, hogy azok
mind in vitro, mind in vivo (egereken), mind pedig humán epidemiológiai adatok alapján valóban fokozzák a légúti vírusok megbetegítőképességét. Abból a (2012-ben közölt) tényből
indultak ki, hogy a pollen valamelyik alacsony
molekulasúlyú komponense csökkenti a vírusok elleni veleszületett védekezést3.
Feltevésük igazolása céljából szövetkultúrákat készítettek nem allergiás donorokból származó humán hörgő- és orrnyálkahártya epiteliális sejtekből, ezt követően ezeket a tenyészeteket 24 órán keresztül 1 mg pollenfehérjével
inkubálták, majd 6 órán keresztül rhinovírus
fertőzésnek tették ki. Azt tapasztalták, hogy
a vírusok gyorsabban szaporodtak, viszont
csökkent a vírusok által indukált IFN-lambda,
IL-28A és IL-29 kiválasztás. Ugyanígy csökkent
néhány antivirális gén (IFN-béta, IRF-7, MDA-5)
expressziója is.
Ha a nyírfapollen allergizáló részét eltávolították, akkor az így keletkező allergénmentes (!) pollenmaradék is csökkentette a PolylC
által kiváltott IFN-lambda termelést.
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ITT AZ ALLERGIA SZEZON!

BUDESONID
®
EASYHALER
BRUTTÓ
FOGYASZTÓI ÁR

TB. TÁMOGATÁS
(EÜ. emelt)

TÉRÍTÉSI DÍJ

BUDESONID
EASYHALER 100 µg

2 751 Ft

2 476 Ft

275 Ft

BUDESONID
EASYHALER 200 µg

5 927 Ft

5 334 Ft

593 Ft

BUDESONID
EASYHALER 400 µg

4 918 Ft

4 426 Ft

492 Ft

KISZERELÉSEK

Budesonid Easyhaler 100 mikrogramm/adag inhalációs por; 200 adag
Hatóanyag: budezonid; ATC: R03BA02; Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-10492 / 01
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=23379
Budesonid Easyhaler 200 mikrogramm/adag inhalációs por; 200 adag
Hatóanyag: budezonid; ATC: R03BA02; Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-10492 / 04
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=23380
Budesonid Easyhaler 400 mikrogramm/adag inhalációs por; 100 adag
Hatóanyag: budezonid; ATC: R03BA02; Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-10492 / 07
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=23381
Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírását! Forgalomba hozatali engedély tulajdonosa: Orion Corporation.
Magyarországi képviselete: Orion Pharma Kft., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6, Tel: 06 1 239 9095.
Az anyag lezárásának időpontja: 2020/08/01, HUN-EHSAFU-01-08-2020
Az árak érvényességének kezdete: 2020.08.01. (Forrás: http://www.neak.gov.hu )
Ez a tájékoztató anyag egészségügyi szakemberek számára készült, az Orion Pharma Kft. nem vállal semmilyen felelősséget
a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért.

Válassza a 100x kiszerelést!
Retafyllin 200 mg retard tabletta
Retafyllin 300 mg retard tabletta
• 2020. szeptember 1-től a Retafyllin 200 mg, 300 mg retard tabletta 100x-os kiszerelése
NORM.25% vagy EÜ EM. 50%-os támogatással továbbra is rendelhető.
• A kisebb, 30x-os kiszerelés szeptember 1-től nem támogatott.
• Amennyiben támogatottan (NORM. 25% vagy EU EM. 50%) a legkedvezőbb napi terápiás
költségű1 retard teofillin készítményt szeretné betegeinek rendelni, a 100X-os kiszerelésű
Retafyllin tablettát válassza és erre adjon javaslatot!
KISZERELÉS

FOGYASZTÓI ÁR
(BRUTTÓ)

TB. TÁMOGATÁS
(NORM. 25%)

TÉRÍTÉSI
DÍJ

TB. TÁMOGATÁS
(EU EM. 50%, 9/a1. 9/a2.)

TÉRÍTÉSI
DÍJ

RETAFYLLIN
200 MG RETARD
TABLETTA

100x
üvegben

1697 Ft

424 Ft

1273 Ft

849 Ft

848 Ft

RETAFYLLIN
300 MG RETARD
TABLETTA

100x
üvegben

2249 Ft

562 Ft

1687 Ft

1125 Ft

1124 Ft

NÉV

Retafyllin 200 mg, 300 mg retard tabletta 30x és 100x; Forgalomba hozatali engedély számai: OGYI-T-2025/01 és 2025/02;
OGYI-T-2026/01 és 2026/02; ATC kód: R03DA04; Hatóanyag: teofillin; Alkalmazási előírások:
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ALLERGOLÓGIA

A PolylC egy LTR3 ligand. Ha egészséges vagy allergiás egyének epiteliális sejtjeit PolylC-vel stimulálják,
akkor azok minden esetben IFN-lambda kiválasztással
reagálnak. A pollenkivonatok az IRF-3 és IRF-7 PolylC
által kiváltott nukleáris transzlokációját is csökkentik.
Az IFN-béta, az IFN-lambda, az IL-28A, az IL-29, az IRF-3,
az IRF-7 és az MDA-5 ismerten a veleszületett antivirális
védekezés „hatóanyagai”.
ln vivo kísérletben egereket fertőztek meg RS (respiratory syncytial) vírussal. Azt tapasztalták, hogy ha parlagfűpollent is adtak az intranazálisan adott vírussal
együtt, akkor a fertőzés után hat nappal sokkal több
vírus volt kimutatható a pollent is kapó egerek tüdejében, mint a csak vírust kapókéban.
Humán epidemiológiai adatok is alátámasztják a
pollen vírusfertőzésre hajlamosító hatását. 20 062 svéd
légúti beteg közül 5782-nek volt igazoltan rhinovírusfertőzése, és erősen szignifikáns (p=0,005) korreláció
volt kimutatható a pollenkoncentráció és a rhinovíruspozitív esetek száma között1.
2016-ban Augsburgban nyolc nem allergiás egyént
vizsgáltak. Akkor voltak a legkifejezettebbek a náthás
tüneteik, amikor a legmagasabb volt a levegő nyírfapollen koncentrációja (a magas koncentrációt követő
napon volt a legkifejezettebb az összefüggés) 1.
Emellett vizsgálat történt kilenc nem allergiás önkéntesen a pollenszezonon kívüli időszakban, amikor a

pollenprovokáció hatásait elemezték. Háromszor adtak
nyírfapollen-kivonatot az orrukba, és akik ezt kapták,
azoknál jóval kisebb mértékű volt mind az l-es, mind a
III-as interferon mRNA termelés, mintha csak fiziológiás
sóoldatot kaptak volna. Mindezekből arra következtetnek, hogy a pollen valamelyik alkotóeleme képes a veleszületett antivirális aktivitás csökkentésére1.
Azt tanácsolják, hogy a magas pollenkoncentrációjú
napokon lehetőleg senki ne tartózkodjon sokáig szabad
levegőn. Különösen fontos ennek figyelembe vétele a
már eleve csökkent immunitással rendelkező személyek esetében, főként akkor, ha valamilyen légúti betegséget okozó vírus ismerten a környezetükben van.
Mindezek alapján megállapítható, hogy amennyiben nem vezetünk be a jelenleginél erélyesebb rendszabályokat, a meleg időjárás ellenére sem várható a
parlagfűpollen szezonban a koronavírussal fertőzöttek
számának lényeges csökkenése. 

Irodalom
1. Gilles S, Blume C, Wimmer M, et al. Pollen exposure weakens innate
defense against respiratory viruses. Allergy 2020; 75(3): 576-587.
2. Rónai Z. Koronavírus különszám. Amega 2020; 27 (különszám): 4-50.
3. Gilles S, Behrendt H, Ring J, et al. The pollen enigma: modulation of the
allergic immune response by non-allergic, pollen-derived compounds.
Curr Pharmaceut Des 2012; 18: 2314-2319.
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THYMOLIPOMA

gyermekkorban
Dr. Gács Éva
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

Bevezetés
A csecsemőmirigy tumorai izgalmas területet
jelentenek több szakma képviselői számára:
sokszínű megjelenésük, ritkaságuk, szövettani
sokféleségük mellett autoimmun betegségekkel való társulásukra is számítani kell. Ismertetett
esetünkben a thymomák gyermekkorban különösen ritka, jóindulatú formáját mutatjuk be.
Esetismertetés
Az allergiás asztmás, gyenge együttműködésű serdülő korábbi anamnézisében 2 hónapos
korban intenzív osztályos kezelést igénylő, RSV
negatív bronchiolitis, pneumonia szerepel, azt
követően infekciók során észlelt nehezített
légzés miatt 10 éves kortól állt volna ellenőrzés alatt. Ebben eleinte hosszú szünetek voltak, 13 éves korában drogprevenciós otthonba
került, akkor váltak rendszeressé a vizsgálatok. Nehézlégzése sűrűn volt, dohányzott. 2
hónappal az otthonba kerülés után köhögés
miatt vizsgálta az otthon orvosa, a tüdő felett
gyengült légzést, megnyúlt exspiriumot hallott, tompulatot kopogtatott, ezért mellkasröntgent kért. A felvételen a bal rekeszfél nem
volt differenciálható, a VIII. borda hátsó ívéig
érő homogén transzparencia-csökkenés volt
látható (1. kép). A röntgenlelet ismeretében
háziorvosa makrolid terápiát javasolt, amelyet
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– mivel a rendelést aznap már nem érték el –
sürgősségi ambulanciánkon szerettek volna
felíratni. Tekintettel arra, hogy a láztalan, negatív laboreredményekkel rendelkező serdülő
mellkasi röntgenfelvétele térfoglaló folyamat
gyanúját vetette fel, további vizsgálatok elvégzésére került sor.
Mellkas CT során a bal mellkasfal basalis részén nagy kiterjedésű, enyhén térfoglaló hatású,
vegyes szerkezetű terime ábrázolódott (2. kép).
A döntően zsírkomponenst tartalmazó elváltozás szokatlan morfológiája mellett is elsősorban
thymolipoma valószínűségét vetette fel. A ben-

1. kép: Mellkasi röntgenfelvétel: a bal rekeszfél nem
differenciálható, a VIII. borda hátsó ívéig érő homogén
transzparencia-csökkenés

KAZUISZTIKA

ne futó drenáló vénának megfelelő képletek jól
követhetők voltak cranialis irányban a thymus
régió felé, részben az elváltozással keskenyen
érintkező, egyébként az életkornak megfelelő
normális szerkezetű thymus állományába.
A differenciáldiagnózisban a vegyes szerkezet miatt teratoma vagy esetleges liposarcoma/lipoblastoma lehetősége is felmerült. Az
elváltozás a nagy méret mellett is csak a tüdőre
gyakorolt enyhe compressios hatást, a mediastinalis képletek nem voltak komprimáltak (dr.
Balázs György).
A tumor eltávolítására az I. sz. Gyermekklinikán került sor. Az elváltozás intraoperatívan
is thymusból kiinduló tokos, „zsírdaganatnak”
tűnt, melyet thoracoscoppal a thymusnál az
épben haladva in toto tudtak kiirtani (dr. Kálmán Attila).
Tekintettel a jóindulatú elváltozást véleményező prae- és intraoperatív leletre, a könnyebb
posztoperatív szak érdekében a tumor zsákba
helyezését és a seb kiizolálását követően a hatalmas elváltozást a lehető legkisebb (7-8 cmes) thoracotomián keresztül, darabokban távolították el. (A tumor a mérete miatt egyben
még a sternumtól a gerincig terjedő thoracotomián keresztül is bizonytalanul lett volna eltávolítható.)
Mikroszkóp alatt a szövetfragmentumokból
készített kimetszésekben részben érett zsír-

szövet, részben szabályos thymusállomány
keveredése volt azonosítható. A zsírszövet
döntően szabályos megjelenésű, helyenként
ugyanakkor degeneratív jelek voltak láthatók
lipoblastszerű sejtekkel. A thymusállomány
kéregre és velőre volt osztható, Hassal-testek
jelen voltak. Malignitásra utaló jel nem volt. A
tumor a szövettani vizsgálat alapján megfelelt
thymolipomának (dr. Somorácz Áron).
Zavartalan posztoperatív szakot követően azóta 3 havonta jár ellenőrzésre, asztmája kombinált antiasztmatikus kezelés mellett
részlegesen kontrollált, együttműködése gondozó orvosa szerint továbbra is változó.
Megbeszélés
A csecsemőmirigy daganatainak egyre újabb
és részletesebb szövettani osztályozásai látnak
napvilágot, a hosszú távú prognózis megítélésére azonban ezeket kevéssé tartják alkalmasnak. Gyakorlati szempontból ezért célszerűbb
a daganat viselkedése szerint invazív és neminvazív fajtákat elkülöníteni. A szövettani sokszínűség mindkét típusra jellemző, a jóindulatúakon belül többek között lipoma, chondroid
lipoma, angiolipoma, thymolipoma, angiomyolipoma, adrenális myelolipoma ismert. A
klinikai képet különösen változatossá teszi,
hogy felnőttkorban több mint 30 betegség

2. kép: Mellkas CT: a bal mellkasfal basalis részén nagy kiterjedésű,
enyhén térfoglaló hatású, vegyes szerkezetű terime
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lehet összefüggésben a thymus tumoraival,
leggyakrabban myasthenia gravis, aplasticus
anaemia, hypogammaglobulinaemia, szisztémás lupus erythematosus (SLE) és rheumatoid
arthritis fordul elő. Gyermekkorban társbetegségek előfordulása nem jellemző.
A thymolipoma az elülső mediastinum ritka,
lassan növekvő jóindulatú tumora, a thymus tumorainak 5 százalékát teszi ki. Ezen belül fiatal
felnőttkorban fordul elő leggyakrabban, gyermekkorban igen ritka. Első esetét 1960-ban közölték, az eddig ismertetett legfiatalabb gyermek 2 hónapos volt.
Szövettanilag a thymolipoma érett zsírszövet és thymus szövet változatos arányából tevődik össze. Pontos keletkezése nem ismert,
lehetséges, hogy „valódi” thymus tumorról van
szó, de lehetséges, hogy a medi-astinalis zsírszövet hyperplasiája vagy daganatos elfajulása
növi körül a thymus szövetet.
Bár a thymolipoma növekedése lassú, a diagnózis időpontjára már tekintélyes méreteket
ölthet. A betegek 30–50 százaléka tünetmentes, 50–70 százalékban a lehetséges tünetek nem specifikusak: nehézlégzés, köhögés,
mellkasi fájdalom, rekedtség fordulhat elő. A
panaszmentes esetek többnyire egyéb ok miatt végzett mellkasröntgen során derülnek ki.
A felvételen látott nagy, éles határokkal bíró,
alacsony denzitású képlet a betegek 40 százalékában megnagyobbodott szívárnyék benyomását is keltheti. A diagnózist CT vagy MR vizsgálat során lehet megállapítani, így válik felismerhetővé a zsírt tartalmazó lágyszövet. Bár
az elváltozás benignus természetű, tekintve,
hogy hosszú távú viselkedését nem ismerjük,
sebészi eltávolítás – főleg gyermekkorban – a
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tünetmentes esetekben is javasolt. Recidiváról
nem számoltak be a szakirodalomban. A felfedezéskor már jelentős méretű thymolipoma
eltávolítása nem könnyű feladat, de található
közlés thoracoscopos minimálisan invazív műtéttel sikeresen gyógyított esetekről is.
Összefoglalás
Az eset több szempontból tanulságos:
yy
régóta gondozott gyermeknél is „becsúszhat” újabb betegség;
yy
a mellkasfelvételen leírt elváltozást a klinikai tünetekkel, laboreredményekkel együtt
kell értékelni (nem minden nagy árnyék
pleuropneumonia);
yy
a CT felvétel alapos elemzése tette lehetővé,
hogy a tumor eltávolítása kevésbé invazív
módon, a lehető legkisebb thoracotomián
keresztül történjen. 

Irodalom
1. Miranda A, Marques J, Ferreira J, et al. Persistent radiologic
thoracic hypotransparency: A case report and review of the literature. Arch Pediatr 2018; 25(8): 489-492.
2. Suster S. Diagnosis of thymoma. J Clin Pathol 2006; 59: 12381244.
3. Müller-Hermelink HK, Marx A. Thymoma. Curr Opin Oncol
2000; 12(5): 426-433.
4. Furukawa T, Sakai K, Higashi M, et al. Thoracoscopic resection for mediastinal thymolipoma in a child. Asian J Endosc Surg
2019; 12(2): 218-221.
5. Sharma R, Izhar M. Thymolipoma. https://radiopaedia.org/
articles/thymolipoma
6. Liang X, Lovell MA, Capocelli KE, et al. Thymoma in children:
report of 2 cases and review of the literature. Pediatr Dev Pathol
2010; 13(3): 202-208.
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HELYESÍRÁSI KÉRDÉSEK

a pandémia idején
Dr. Ludányi Zsófia
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

A

2020 elején megjelent koronavírusvilágjárvány nyelvi változásokat is
hozott magával: ahogy az Amega
júniusi számában is beszámoltunk
róla, hatással volt az e-mailezési szokásokra (Domonkosi–Ludányi 2020), mindemellett
számos új vagy (új jelentéssel) feléledő szót is
magával hozott (Veszelszki 2020). A szókészlet
bővülése természetesen helyesírási kérdéseket
is felvet. A jelen cikk arra vállalkozik, hogy a járványhoz kapcsolódó neologizmusok (új szavak
és kifejezések) írásmódjával kapcsolatos helyesírási bizonytalanságokat eloszlassa.
Itt van például mindjárt magának a betegségnek az elnevezése, amelyet többféle
írásmóddal is láthatunk: COVID-19, COVID–19,
Covid-19, Covid19 stb. Joggal merül fel a kérdés:
vajon a fentiek közül melyik felel meg a helyesírási normának, netán egyik sem? Az írásmód
egységesítésének igénye jogos, a kérdés megválaszolása azonban korántsem egyszerű.
Induljunk egy kicsit távolabbról. A hatályos
akadémiai helyesírási szabályzatot alapvetően
a rugalmasság, a nyelvhasználó szándékát is figyelembe vevő szellemiség jellemzi. Ez a szemlélet már az 1992-es Orvosi helyesírási szótárban
(Fábián–Magasi 1992) is jelen van oly módon,
hogy a szótár az egyes szakkifejezések írásmódjának mérlegelésekor javasolja figyelembe

venni a szöveg befogadóját, a szövegtípust (ez
az ún. szövegfajták szerinti rendező elv), valamint a köznyelvivé válás szerinti rendező elvet.
A két alapelvet, különösen az elsőt a szóban
forgó betegség nevének írásakor is ajánlatos
figyelembe venni, és megvizsgálni, hogy ki lesz
a szöveg befogadója, a célközönség.
Ha kifejezetten orvos olvasóknak szánjuk a
szöveget, akkor célszerű a szaknyelvi helyesírási szabályzat ajánlásait követni. Itt jegyezzük
meg, hogy külön orvosi helyesírás voltaképpen
nem létezik, a szaknyelvi írásgyakorlat nem tér
el az alapvető, a helyesírás normáinak megfelelően működő szabályoktól, csupán arról van
szó, hogy bizonyos jellegzetes vonásokat mutat (vö. Laczkó 2018: 138). Ilyen jellegzetesség
például az orvosi nyelvben, hogy a latinos vagy
magyaros írásmód kérdése sokkal hangsúlyosabb, mint a köznyelvben, de ez a helyzet a rövidítések és a mozaikszók írásmódjával is.
Rátérve a konkrét kérdésre, a Covid ~ COVID
a forrásnyelvben létrejött mozaikszó, ún. szóösszevonás, amely rövid (vagy rövidített) szavakból, kisebb-nagyobb szórészletekből, részben kezdőbetűből jött létre (< coronavirus disease ~ Coronavirus Disease). A szóösszevonásokat az A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának (AkH.12) 286. pontja alapján kétféleképpen írjuk: a közszói szóösszevonásokat
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csupa kisbetűvel, a tulajdonnévieknek az első
kezdőbetűjét naggyal. Az orvosi szaknyelvi
írásgyakorlat egyik sajátossága azonban, hogy
a rövidítéseket, illetve a szóösszevonásokat a
betűszókhoz hasonlóan csupa nagybetűvel
írják, összhangban a nemzetközi gyakorlattal.
A nemrég megjelent új orvosi helyesírási útmutatóban is ajánlásként fogalmazódik meg
a szóösszevonások nagybetűs, betűszószerű
írásmódja (Bősze 2019: 133–134). Orvosi szakszövegekben tehát a szaknyelvi helyesírási
ajánlásokat követve a csupa nagybetűs COVID
forma javasolható.
Mi a helyzet a 19-cel? Milyen írásjelet kell eléje tenni: kötőjelet, nagykötőjelet – netán semmilyet? Az írásgyakorlatban (nemzetközi mintára) a kötőjel a legtipikusabb, kisebb számban
előfordulnak azonban nagykötőjeles formák is.
Egyes internetes fórumokon, vitalapokon olvasható vélemények például a korábbi, 11. kiadású
akadémiai helyesírási szabályzat (AkH.11) 263. d)
pontjára hivatkoznak, amely a géptípusok szóés számjelzése közé nagykötőjelet javasol tenni.
Ez a szabálypont azonban kikerült a szabályzat legújabb, 12. kiadásából, azzal az indokkal,
hogy a géptípusok írásmódját a gyártók szokták meghatározni, vagyis nem tartoznak a magyar helyesírási szabályzat terrénumába. Így ez
az analógia nem tekinthető helytállónak.
Megoldást jelenthet azonban az, hogy az
orvosi szaknyelvben léteznek a megnevezés részét képező római vagy arab számok, amelyeket
az orvosi helyesírási útmutató tartozékszámoknak nevez (pl. B6-vitamin). Ilyen tartozékszám a
19 is a szóban forgó betegség nevében. A szaknyelvi szabályozás alapján a tartozékszámokat
közvetlenül, tehát kötőjel nélkül kapcsoljuk a
mozaikszókhoz, így a 19 és a COVID közé nem
teszünk kötőjelet (Bősze 2019: 147).
Más a helyzet azonban akkor, ha nem orvos szakembereknek szánt szövegekről van
szó, hanem az általános, köznyelvi használatról. Kérdésként merülhet fel, hogy az idegen
eredetű, a forrásnyelvben létrejött mozaikszóra mennyire „erőltethetjük rá” a magyar
helyesírás szabályait, nem lenne-e vajon cél-
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ravezetőbb csupán helyesírási kodifikációval rögzíteni a kialakult leggyakoribb formát
(amely azonban esetenként ellentmondhat a
magyar helyesírási szabályoknak). Ha úgy döntünk, hogy az adott alakulatot, jelen esetben
a COVID ~ Covid (covid?) formát megkíséreljük
beilleszteni a magyar helyesírás rendszerébe, akkor az általános helyesírási szabályokat,
konkrétan a már korábban említett 286. pontot kell alkalmazni, amely különbséget tesz a
tulajdonnévi és a közszói betűszók között. Az
előbbieket nagy kezdőbetűvel (pl. Helir, Műpa),
az utóbbiakat csupa kisbetűvel írjuk (pl. radar,
gyes). A magyarban a tulajdonnévi betűszók
tipikusan intézménynevek, a betegségek elnevezéseit a magyarban nem tekintjük tulajdonneveknek. E szabálypont alapján Covid vagy
covid lehetne az írásmód, attól függően, hogy
(kivételesen) tulajdonnévnek, tulajdonnévszerűnek tekintjük-e a betegség nevét (az írásgyakorlatot követve), avagy sem.
Ugyancsak problémás lehet a mozaikszó
és a 19 kapcsolása is, amelyre az általános helyesírási szabályzat nem tér ki, így célszerűnek
tűnik átvenni az orvosi helyesírási szabályozásból az erre vonatkozó szabályt, vagyis a közvetlen, kötőjel nélküli összekapcsolást.
A betegség nevének írásmódját illetően a
Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálata egyeztetett az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Bizottságának és a korábban működő
Orvosi Nyelvi Munkabizottságának képviselőivel, s az az állásfoglalás született, hogy általános, köznyelvi használatban a Covid19, míg az
orvos olvasóknak, szaktudományos használatra szánt szövegtípusokban a betűszói írásmódú COVID19 javasolható.
A köznyelvi használatra vonatkozóan azonban érdemes azt is szem előtt tartani, hogy
a szóban forgó betegségnek kodifikált, azaz
szótárban rögzített írásmódja továbbra sem
létezik, így természetesen nem sérti a normát,
azaz nem követ el helyesírási hibát az sem, aki
nem követi a fent említett ajánlást. (Arra természetesen ügyeljünk, hogy egy szövegben
egységesen, következetesen ugyanazt az írás-

ÍGY ÍRUNK MI

módot alkalmazzuk.) A szaknyelvi helyesírási
szabályzat azonban egyértelmű iránymutatást
ad a kérdésben, így a szaktudományos szövegekben javasolt a szaknyelvi normát követő
COVID19 írásmódot alkalmazni.
Ha a kisbetű-nagybetű kérdésben nem is
követjük a fenti ajánlásokat, a kötőjelet (pontosabban annak elmaradását) tekintve mégis célszerű igazodni hozzá, mégpedig amiatt, mert
a származékok, főként a mozaikszóval alkotott
összetételek írásmódja is egyszerűbb így, elkerülhetők a bonyolultabb, két kötőjeles alakulatok. Kétségkívül egyszerűbb a COVID19‑vírus
írásmód a két kötőjeles COVID‑19‑vírus írásmódnál; a tapasztalataink szerint az utóbbiból
az írásgyakorlatban a legtöbbször *COVID‑19
vírus írásmód lesz.
A fentiek után következzék néhány egyszerűbb, egyértelműbben megoldható helyesírási probléma. Hogyan írjuk a koronavírus + járvány, koronavírus + beteg, koronavírus + hisztéria szavakat? Minden esetben az AkH.12 139.
szabálypontját alkalmazzuk: mivel többszörös
(háromtagú) összetételekről van szó, szótagot

számlálunk, és mint hatnál több szótagú többszörös összetételeket kötőjellel tagoljuk őket a
fő összetételi határon: koronavírus-járvány, koronavírus-beteg (lehet koronavírusos beteg is),
koronavírus-hisztéria. 
Irodalom
1. AkH.11 = A magyar helyesírási szabályai 2009.
Tizenkettedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat.
Akadémiai Kiadó. Budapest.
2. AkH.12 = A magyar helyesírási szabályai 2015.
Tizenkettedik kiadás. Akadémiai Kiadó. Budapest.
3. Bősze Péter 2019. Magyar orvosi nyelv.
Helyesírási útmutató. Medicina Kiadó. Budapest.
4. Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia. „Vigyázzatok magatokra! Vigyázzunk egymásra!” E-mail-formulák járvány
idején. Amega 2020; 27/3: 34–37.
5. Fábián Pál – Magasi Péter (főszerk.) 1992. Orvosi helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó – Országos Orvostudományi
Információs Intézet és Könyvtár. Budapest.
6. Laczkó Krisztina. Körkép a magyar helyesírásról – áttekintés a 12. kiadás után. Magyar Nyelvőr 2018; 142: 136–149.
7. Veszelszki Ágnes 2020. Kórlenyomat és korlenyomat –
új szavakkal kifejezve. E-nyelv.hu. http://e-nyelvmagazin.
hu/2020/04/16/korlenyomat-es-korlenyomat-uj-szavakkalkifejezve/

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – JELENTKEZÉSI LAP
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 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
		

A tesztkérdések a 38. oldalon találhatók.

Jelentkezem a PTE ÁOK/2020.II./00045 számon szabadon választható távoktatásként akkreditált Amega Továbbképző Tanfolyamra,
melynek díja 8  000 Ft    /  félév.

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).

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI LAPOT NE AJÁNLOTT LEVÉLBEN KÜLDJE VISSZA   !
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EGYESÜLETI HÍREK

A Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesületének (MANO)
2019. évi, a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Egyesületünk 1995 óta nonprofit szervezetként működik, a Nyíregyházi Törvényszék (akkor még Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság) a Pk.60187/1995/11. szám
alatt jegyezte be. Az 1997. évi CLVI. civiltörvény hatályba lépésekor kértük a közhasznú jogállás minősítést, mely szerint egyesületünk 1998. január 1. napjától közhasznú
társadalmi szervezetnek minősül. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és rehabilitációs
tevékenységeket végez. A 2014. évi törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk az alapszabályzatot és újra kérelmeztük a közhasznú jogállást, melyet a Nyíregyházi Törvényszék 2015. január 13-i keltezésű 10.Pk.60.187/1995/49. számú végzése alapján egyesületünk közhasznú jogállású egyesület maradt. Működésének 24 éve
alatt sikerült országos viszonylatban kiépíteni egy megfelelően képzett asztma nővér hálózatot, akik hatékonyan vesznek részt a krónikus légúti betegek oktatásában,
megtanítják a gyógyszerek, inhalációs készülékek helyes használatát, segítik a pulmonológus szakorvosok munkáját ezen betegek kezelése, gondozása és rehabilitációja
során. Pontszerző, országos szakmai továbbképzések szervezésével, kongresszusokon való részvétel támogatásával, szakmai folyóirat postázásával az aktuális ismeretanyagot továbbítjuk a tagság felé, mely bizonyos szempontból állami feladat átvállalását jelenti. Mindenki számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtunk, és együttműködünk más országos szervezetekkel (pl. ESZEF) is. Alapszabályzatunkat és tevékenységünket a 2011. évi CLXXV. civiltörvénynek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvénynek megfelelően módosítottuk 2019. március 9-én. A Nyíregyházi Törvényszék 2019. május 14-i keltezésű 22.Pk.60.187/1995/53. számú végzése alapján a
Magyar Asztma Nővérek Országos Egyesülete az egyesületek nyilvántartásában az 1363. sorszám alatt bejegyzett közhasznú jogállású egyesület. Az egyesületet érintő
változások is bejegyzésre kerültek. A megválasztott vezetőség mandátuma 5 éves határozott időtartamra szól, és 2024. március 9-ig tart. Közhasznú tevékenységünket
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezzük a mindenkori anyagi lehetőségeink figyelembevételével. Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, bevételeink a tagdíjakból, a cégek támogatásából, a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-okból tevődnek össze. Óradíjat, előadói díjat, könyvelési költséget számla ellenében,
vállalkozói szerződéssel alkalomszerűen fizetünk ki, alkalmazottunk nincs, irodát nem tartunk fenn. Társadalombiztosítási vagy adókötelezettségünk így nincs. A 2019.
év jelentősebb programjai és a hozzájuk csatlakozó kiadások az alábbiak voltak: az egyesület vezetőségválasztó taggyűlése egész napos országos szakmai továbbképzéssel egybekötve 2019. március 9-én, Budapesten, a Benczúr Hotelben 85 fő részvételével került megrendezésre; 2019. június 19-21. között az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, Budapesten háromnapos intenzív asztma nővér tanfolyamot szerveztünk 25 fő részvételével; társszervezőként vagyunk jelen az Amega Fórumokon
(11. Téli Amega Fórum, 2019. február 1-2. Debrecen; 24. Tavaszi Amega Fórum, 2019. április 5-6. Pécs; 10. Budapesti Amega Fórum, 2019. október 11-12. Budapest).
Nyíregyháza, 2020. március 7. 								Imru Ibolya
									
MANO egyesületi elnök

Nyitó egyenleg
Pénztár
Bank
Lekötött betét

1.784.526 Ft
38.206 Ft
246.320 Ft
1.500.000 Ft

A. Éves összes közhasznú tevékenység bevétel
1. Bevételek
• tagdíj
• tanfolyami díj
• SZJA 1% (előző év: 159.609 Ft)
• adományok, támogatások
• pénzügyi műveletek bevételei (kamat)

2.406.498 Ft
318.000 Ft
387.000 Ft
201.498 Ft
1.500.000 Ft
0 Ft

2. Egyéb bevételek
• pályázati úton nyert támogatás
• rendkívüli bevételek
• normatív támogatás
• helyi önkormányzati költségvetési támogatás
• közszolgálati bevétel
• Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

2.340.297 Ft
B. Közhasznú tevékenység összes ráfordításai
Kiadások / ráfordítások
762.266 Ft
• anyagjellegű ráfordítások (folyóiratok)
24.226 Ft
• nyomtatványok (iroda)
550.000 Ft
• személyi jellegű ráfordítások (oktatás)
155.096 Ft
• magán gkm (kiküldetés)
–
• vezető tisztségviselők juttatásai
78.013 Ft
• bankköltség
–
• egyéb költség
• egyéb szolgáltatás
645.076 Ft
(tanfolyam költségei: terembérleti díj, étkezés)
– Ft
• egyéb anyagköltség
-130.620 Ft
• értékcsökkenési leírás
Záró egyenleg

–
–
–
–
–
–

A. Befektetett eszközök (tárgyi eszközök)
B. Forgóeszközök, pénzeszközök
• Értékpapírok
• Pénztár
• Bank
• Lekötött betét
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
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1.652.060 Ft
– Ft
– Ft
10.278 Ft
641.332 Ft
1.000.000 Ft
66.201 Ft

JELENTKEZÉSI LAP
11. BUDAPESTI AMEGA FÓRUM − Hotel Benczúr, 2020. október 16-17.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel kitöltve, a befizetést igazoló bankátutalási vagy csekkmásolattal együtt a Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
levélcímre vagy a grandani22@gmail.com e-mail címre eljuttatni szíveskedjen. Bármilyen kérdés esetén további információ: 06-30-234-0460
Név: .................................................................................................................................................................................................................................. Pecsétszám: .................................................
Levelezési cím (irányítószámmal): ....................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................Telefon: ........................................................................................................................
E-mail cím (olvasható betűkkel): ..................................................................................................................................................... @.............................................................................................
Az alábbi adatok megadását csak szakdolgozóktól kérjük:
Leánykori név: ................................................................................................................... A továbbképzési időszak lejárta: .................................................................................................................

2020. október 1-én és azután átutalva vagy
a helyszínen készpénzben befizetve

2020. szeptember 16–30.
között átutalva

2020. szeptember 15-ig
átutalva

Orvosok kreditponttal és a kiállító cégek munkatársai

 26 000 Ft

 24 000 Ft

 19 500 Ft

Szakdolgozók, rezidensek, PhD hallgatók (kreditponttal)

 16 000 Ft

 14 000 Ft

 11 000 Ft

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

 15 000 Ft

 13 000 Ft

 10 000 Ft

Amega Továbbképző Tanfolyam 2020/2. félév (orvosoknak +20 kreditpont)§

  8 000 Ft

  8 000 Ft   

  8 000 Ft  

Kongresszusi ebéd szombaton##

  5 900 Ft

  5 900 Ft

  5 900 Ft

REGISZTRÁCIÓS DÍJ#

Részvételi díj összesen ........................... Ft
A befizetés dátuma tekintetében a banki átutalás indításának dátuma, illetve a postai csekken szereplő bélyegző dátuma az irányadó.
#FIGYELEM: A regisztrációs díj béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatást (kávészünet: 4500 Ft) tartalmaz, ami külön tételként szerepel a számlán, és ami után az adók
megfizetése a számla kifizetőjét terheli. – #A regisztrációs díj tartalmazza az előadásokon való részvételt, a megjelölt esetekben a kreditpontokat, a programfüzetet, a kiállítás megtekintését és
a kávészüneteket. – *Egyesületi tagdíjhátralék esetén nem vehető igénybe. – § Az Amega Továbbképző Tanfolyam (PTE ÁOK/2020.II./00045) csak orvosok részére akkreditált.
##
A számlán „Továbbszámlázott szolgáltatás”-ként szerepel, költségként való elszámolása esetén az adók megfizetése a számla kifizetőjét terheli.

SZÁLLÁS (szobaárak Ft   /  fő  /éj)

1 ágyas

2 ágyas

október 16.

október 17.

Hotel Benczúr*** Standard szoba

24 000 Ft/éj

14 000 Ft/fő/éj





Hotel Benczúr*** Superior szoba

29 000 Ft/éj

18 000 Ft/fő/éj





Hotel Ibis Budapest Heroes Square***

28 000 Ft/éj

17 000 Ft/fő/éj



+

Kétágyas szoba esetén a szobatárs neve: .....................................................................................................

Szállásdíj összesen ............................... Ft

A szobaárak tartalmazzák a reggelit, az ÁFA-t és az IFA-t. A parkolás egyénileg külön fizetendő. A Hotel Ibis Budapest a konferencia helyszínétől 700 méterre található.
A szálláshelyek betöltése a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik.
FIGYELEM: Szobatárskeresést nem vállalunk! A szobatárs nélkül megrendelt szobákat egyágyas áron számlázzuk.

A szállásfoglalás és a szállásdíj befizetésének határideje: 2020. szeptember 15.
FIZETÉSI FELTÉTELEK
A megjelölt részvételi díjat, valamint az étkezés és a szállás költségét a megadott határidőkig kérjük átutalni a Grandani Kft. K&H Banknál vezetett
10400779-50526683-68901009 számú bankszámlájára. Kérjük, hogy a közlemény (megjegyzés) rovatban tüntesse fel a kongresszus (BAF11) és
a résztvevő személy nevét. A regisztráció csak a részvételi díj és a szállásdíj befizetésével válik véglegessé.
Az összeg beérkezése után kiállítandó számla adatai:
Név: ................................................................................................................................................................. Cég esetén adószám: .....................................................................................................
Cím: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KÖLTSÉGÁTVÁLLALÓ NYILATKOZAT
 Szponzorált részvétel Amennyiben a költségeket valamely gyógyszercég / alapítvány / intézmény fedezi, kérjük az alábbi adatokat megadni.
Kizárólag a szponzor pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott költségátvállaló nyilatkozatot tudunk elfogadni. A kapcsolattartó elérhetőségét is kérjük megadni.
Ezúton vállaljuk, hogy ...................................................................................................................................... (résztvevő neve)  regisztrációs

 étkezési

 szállás költségeit

 előlegbekérő alapján átutalással a választott kedvezményes díjnál megadott határidőig kiegyenlítjük
 számla alapján ............ napos fizetési határidővel átutaljuk, díjkedvezményt nem veszünk igénybe .
A cég neve: ................................................................................................................................................................... Telefonszáma: ..................................................................................................
Számlázási cím: ........................................................................................................................................................... Megrendelés száma (PO szám): ...................................................................
A kapcsolattartó neve: ............................................................................................................. E-mail címe: ........................................................................................@...........................................
Dátum: ...................................................................................................................		

Aláírás: ....................................................................................................................
P. H.

Felhívjuk figyelmét, hogy számlát módosítani nem tudunk, ezért kérjük, hogy adatait körültekintően adja meg.

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

TOVÁBBKÉPZÉS

AMEGA

TOVÁBBKÉPZŐ
TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2020 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk első kérdéssorát találja.
A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2020.II./00045 számon
20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott
válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2020. szeptember 15-ig küldje
el a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46.
FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 8000 Ft.
A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 1040077950526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon
(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 35. oldalon talál.
KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

Szárazporbelégzők a COPD kezelésében (17. oldal)

THYMOLIPOMA GYERMEKKORBAN (30. oldal)

1. Melyik tulajdonság jellemző a Genuair®-re?
		 a. 30% alatti tüdődepozíció 30%-nál nagyobb variabilitással
		b. 30% feletti tüdődepozíció 30%-nál kisebb variabilitással
		
c. 30% feletti tüdődepozíció 30%-nál nagyobb variabilitással
		d. 30% alatti tüdődepozíció 30%-nál kisebb variabilitással

9. Melyik állítás igaz a gyermekkori thymolipomára?
		 a. gyakran recidivál
		 b. gyorsan nő
		c. jóindulatú tumor
		
d. gyorsan metasztatizál

2. Az alábbiak közül melyik szárazporbelégző hozza létre
a legnagyobb tüdődepozíciót?
		 a. Easyhaler®
		 b. Turbuhaler®
		 c. Genuair®
		 d. HandiHaler®

10. Melyik állítás nem igaz a gyermekkori thymolipomára??
		
a. lassan nő
		
b. műtéttel könnyen eltávolítható
		 c. gyakran tünetmentes
11. Mennyi idős volt az eddig ismertetett legfiatalabb thymolipomás beteg?
		 a. 2 hetes
		 b. 2 hónapos
		 c. 2 éves
		 d. 12 éves

3. Az alábbiak közül melyik szárazporbelégző adja le
a legkisebb gyógyszerrészecskéket?
		 a. Breezhaler®
		 b. Turbuhaler®
		 c. Genuair®
		 d. HandiHaler®

HELYESÍRÁSI KÉRDÉSEK PANDÉMIA idején (33. oldal)
12. Melyik írásmód helyes?
		
a. koronavírusjárvány
		 b. koronavírus-járvány
		c. korona vírus járvány
		d. koronavírus járvány

4. Az alábbiak közül melyik művelethez kell a legkisebb erőt kifejteni?
		 a. a Breezhaler® oldalsó gombjainak a benyomásához
		 b. a Respimat® adagológombjának a megnyomásához
		 c. az adagolószelepes aeroszol elsütéséhez
		 d. a Genuair® adagológombjának a lenyomásához

13. Melyik írásmód helyes orvosi szaktudományos szövegben?
		
a. Covid-19
		 b. COVID–19
		 c. COVID19
		d. COVID-19

LÉGZÉSREHABILITÁCIÓ 2020 (12. oldal)

6. Melyik állítás igaz a kemoterápiára nem reagáló
tüdőrákos betegek kapcsán?
		
a. a CAT pontszámuk alacsonyabb
		 b. a CAT pontszámuk magasabb
		c. a csomagév dohányzásuk magasabb
		d. a csomagév dohányzásuk alacsonyabb

A POLLEN ÉS A VÍRUSOK (27. oldal)
7.

Milyen összefüggés van a pollenkoncentráció és
a rhinovírus-fertőzés között?
		
a. kevesebb pollen, több rhinovírus-pozitív eset
		 b. több pollen, több rhinovírus-pozitív eset
		c. több pollen, kevesebb rhinovírus-pozitív eset
		d. nincs összefüggés a két jelenség között
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Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................
Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................
E-mail: .............................................................................................................@..........................................................................................
Szakterület(ek): .........................................................................................................................................
Aláírás: .................................................................................................................................... Pecsét:

8. Állatkísérletben hogyan hatott a parlagfűpollen
a respiratory syncytial (RS) vírusra a légutakban?
		a. sokkal kevesebb RS vírus volt kimutatható
		
b. sokkal több RS vírus volt kimutatható
		
c. nem volt szignifikáns hatása
		
d. anafilaxiás sokkot váltott ki

 A regisztrációs díjat (8000 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.

| AMEGA

Küldje be online (http://www.ameganet.hu/att-quiz/) vagy mobiltelefonon:

2020. AUGUSZTUS
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5. Melyik állítás hamis?
		
a. a dinamikus hiperinfláció javítja
			 a kardiovaszkuláris paramétereket
		 b. minél több a légúti Lachnospiraceae
			 baktérium, annál magasabb a CAT pontszám
		c. a légúti dysbiosis befolyásolja a COPD
			 súlyosságát

MOMETASON SANDOZ

®

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray

Már bizonyított!
No. 1. nazális szteroid1
Több mint 500 000 kiváltott recept
az elmúlt 12 hónapban1
Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1
3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2
Közgyógyellátásra írható*
Árak*
Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray

Közgyógyellátásra írható

Bruttó fogyasztói ár

Támogatás összege

Térítési díj

✓

1 559 Ft

383 Ft

1 170 Ft

* A 2020. február 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.
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/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.
szuszpenziós orrspray; Keresés indítása ; ,
1

2

A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott recept Mometason Sandoz volt Magyarországon, 2018. december és 2019. november közötti időszakban (NEAK gyógyszerforgalmi adatok,
kiváltott receptszám, vizsgált időszak: 2018. december – 2019. november)
Mometason Sandoz alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

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

RMOM2460/02.20 • A dokumentum lezárásának ideje: 2020. február 14.

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

Extranom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2

2

belégzés ÉS belégzés
reggel
este

… a teljesség igényével

extranom
x hármas
kombináció
Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs
oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoterol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását (a szöveg ellenőrzésének dátuma 2019.01.23.). A hatályos alkalmazási előírás elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet honlapján: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis.
A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft.
Az aktuális árak 2019.09.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon található információkat: http://www.neak.
gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Trimbow®

87 mikrogramm/5 mikrogramm/
9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat

Kiszerelés

Bruttó
fogyasztói ár

Támogatás

Térítési díj

Napi terápiás
költség

EÜ 90

Közgyógy
keretre
adható-e?

180 adag

26 285 Ft

23 657 Ft

2628 Ft

584,11 Ft

3/b
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A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

CHIESI HUNGARY KFT.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet • Tel.: +36 1 429 1060 • Fax: +36 1 429 1064 • www.chiesi.hu
Lezárás dátuma: 2019.09.16., Belső azonosító kód: T.H.2019.09.16.

