
AMEGA
2020. OKTÓBER 

27. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

LÁTSZÓLAG LONDONBÓL
RENDHAGYÓ KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ 

ALLERGOLÓGIA
TÍZ JÓ TANÁCS ALLERGOLÓGUSOKNAK

ÍGY ÍRUNK MI
AKADÉMIAI VAGY SZAKMAI?

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
A DOHÁNYZÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

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 antago-
nista, 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 szignifi káns 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. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** A COPD-s betegek szignifi kánsan 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 szignifi kánsan 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 fl utikazon-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 in-
halációs 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. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-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 szük-
ség: • 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 inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-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 ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). 
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
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Az új koronavírus által okozott 

világjárvány átírja a történel-

met, és ami ezután következik, 

az lesz „az új normális” – mondta Barabási 

Albert László áprilisban. igaza volt. A fer-

tőzésben elhunytak aránya elhanyagolható 

lesz azokéhoz képest, akik a gazdasági és 

társadalmi hatások miatt nem fogják túlélni 

ezt a krízist – tette hozzá, és helyesen látta. 

Csak rossz megoldások közül választha-

tunk, azonban egy dologban egyetértésre 

kellene jutnunk. Ahogy egy évszázaddal 

ezelőtt uraknál a keménykalap, hölgyeknél 

pedig a kesztyű volt a hétköznapi megje-

lenés alapja, ma az orrot és a szájat takaró 

maszk legyen az. Nem egyéni mérlegelés-

sel, hanem kötelezően. És mindenhol! 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő
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Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

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 antago-
nista, 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 szignifi káns 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. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** A COPD-s betegek szignifi kánsan 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 szignifi kánsan 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 fl utikazon-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 in-
halációs 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. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-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 szük-
ség: • 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 inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-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 ha-
tástartamú 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.

Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta 
fejlesztése az INNOVIVA-val közösen valósult meg.

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2020 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 



JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV,  
DÍJNYERTES  
ESZKÖZBEN3

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

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 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

Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 
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Támogatott indikációk:

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  

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

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott finan szí rozási eljárásrend alapján.

BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 

szalmeterol/flutikazon-propionát

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

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

Térítési díj:

1198 Ft*

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

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

Térítési díj:

999 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

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

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

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

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

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

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

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

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi 

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

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

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

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 7 993 Ft 6 994 Ft 999 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag ü 9 927 Ft 8 729 Ft 1 198 Ft

* A 2020. február 1-jétől érvényes árak alapján

V0 200214 AirFluSol hirdetes A4 [RAIR2459] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:09
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Frankland professzor 2020. április 2-án, életének 108. évében hunyt el. Több mint 80 éven át végzett 
allergológiai kutatásokat és gyógyított betegeket − beleértve politikusokat és hírességeket − a világ 
minden tájáról. Ő vizsgálta elsőként placebo kontrollált, kettős vak módszerrel a specifikus immunterápia 
hatásosságát. Ő az az ember, aki a pollenszámot a figyelem középpontjába helyezte és ő az egyik ala-
pítója a Brit Allergológiai és Klinikai immunológiai Társaságnak. A világ allergológusai körében őt övező 
kiemelkedő tiszteletre és az általa végzett munka fontosságára utal az is, hogy korábbi közleményeinek 
reprintjei sorra jelennek meg szakmai folyóiratokban és kongresszusi kiadványokban. 100 éves koráig 
minden évben részt vett az EAACi kongresszusán, bárhol volt is megtartva. Az isztambulban megren-
dezett 30. EAACi kongresszuson, életének 100. évében − egy ránk nézve különös szerencsének köszön-
hetően − az Amegának adott exkluzív interjút. Rá emlékezve, ismét közreadjuk ezt a beszélgetést.

ORVOSTÖRTÉNELEM ÉLŐBEN
az AMEGA beszélgetőpartnere:
William Frankland
a legtovább praktizáló allergológus, Fleming és Freeman munkatársa

az első kontrollált immunterápiás vizsgálat elvégzője

a pollenjelentés kitalálója
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Professzor Úr, Angliában Önt tartják a legidősebb 
praktizáló orvosnak. Tényleg foglalkozik még 
betegekkel?
London központjában Marylbone-ban élek, közel a 
kórházhoz. Még mindig bejárok, a kollégák szeretet-
tel fogadnak, „allergológus nagypapa”-ként emleget-
nek. Hálás vagyok azért, hogy lehetővé teszik, hogy 
találkozhassak a betegekkel, de ilyenkor mindig jelen 
van egy másik kolléga is.

Ön alig néhány hónappal azután született, hogy 
V. Györgyöt Nagy-Britannia királyává és India csá-
szárává koronázták. Ebben az izgalmas korszak-
ban mi terelte érdeklődését az orvostudomány 
irányába? 
Az orvostudomány mindig is vonzott, mert érdekel-
tek az emberek, és a medicina csupán eszköz volt szá-
momra ahhoz, hogy közel kerüljek hozzájuk. Persze 
egy sajátságos úton, de ez engem nagyon vonzott.
Oxfordban tanultam 1930−34 között, majd 1934−38 
között a St. Mary’s Hospitalben töltöttem a gyakorlati 
éveket. 1938-ban, közvetlenül a háború előtt kaptam 
orvosi diplomát. 

Hogyan emlékszik az egyetemi évekre? 
Az egyetemen a legjobb tanulók közé tartoztam. 
A gyakorlati évek alatt Charles Wilson mellett dolgoz-
hattam, aki egyúttal Moran bárója is volt, így kijárt 
neki a Lord Moran megszólítás. Nehéz volt elnyerni 
ezt az állást, de mégis sikerült. Wilson a jelentkezőknek 
feltett néhány kérdést, és az én válaszaim tették rá a 
legjobb benyomást. Magát Wilsont szinte alig láttam. 
A feladatom annyi volt, hogy péntek esténként beszá-
moljak az oktatási célra kijelölt betegek állapotáról. 
Wilson aztán ennek alapján tartott kiváló betegbemu-
tatásokat úgy, hogy előtte nem is látta a betegeket.

A diplomaosztás után néhány héttel megkezdő-
dött a háború. 
A háború alatt a Royal Army Medical Corps kötelé-
kébe tartoztam. 1941-ben egyenruhában kötöttem 
házasságot. Az esküvő nagyon szegényes volt a há-
ború miatt, de a feleségem, aki akkoriban a Nőegylet 
elnöke volt, nagyon jól megszervezte, a hölgyek so-
kat segítettek. A feleségem nagyon jó szervező volt, 
engem is nagyon jól „beszervezett”.

Azt mesélik, hogy pénzfeldobással dőlt el a to-
vábbi sorsa. 
Végső soron igen. Az esküvőm után még elvégeztem 
egy gyorsított, kétnapos trópusi medicina tanfolya-
mot, ami arra volt elég, hogy a kenetből felismerjük a 
maláriát, majd két hónapra rá Szingapúrba kerültem. 
Hajóval mentünk egy héten át, a csapat egy része 
a Közel-Keletre került, én Szingapúrba. Éppen egy 
héttel Pearl Harbour előtt értünk oda. Néhány nappal 
a kikötés előtt jött egy tiszt, és elmondta, hogy Szin-
gapúrban két munkahely, a Tanglin Military Hospital 
és a Központi Katonai Kórház közül lehet majd válasz-
tani. Egyik sem hasonlít a Buckingham palotára, de 
azért mégis elviselhető helyek. 
A barátom is és én is a Tanglinba szerettünk volna 
kerülni, így pénzfeldobással döntöttünk. Én a fejet 
választottam, és nyertem. A barátom az írást, így ő a 
központi kórházba került. Itt voltak a nagyobb műtők, 
ezt jobban bombázták és ő meghalt, amikor a japá-
nok megtámadták Szingapúrt. Ha az írást választom, 
akkor most nem beszélgethetnénk. Nagyon sokszor 
múlt a sorsom puszta szerencsén az életem során.
Amikor Szingapúrt elfoglalták a japánok, én hadifog-
ságba kerültem. A hadifogolytáborban is orvosként 
tevékenykedtem és sok emberen segítettem. Nagyon 
meg voltam lepve azon, hogy a japán börtönőrök 
deszenzitizáltak voltak a helyi rovarok csípéseivel 
szemben, és orvosi szemmel korábban hihetetlennek 
gondolt állapotokat is láttam.

A háborús kaland után hogyan folytatódott 
orvosi karrierje? 
A három és fél éves hadifogságból hazafelé hajózva 
a Szuezi-csatorna után beszédbe elegyedtem egy 
hölggyel, szóba került a St. Mary’s Hospital, és erre ő 
lelkesen mondta, hogy igen, hallott róla, mert mosta-
nában sokat szerepel az újságokban. „Igen, mindig is 
kiváló kollégák dolgoztak ott” − válaszoltam. „Nem, 
nem azért, hanem a penicillin miatt” − felelte erre ő. 
Ott, a hajón hallottam először a penicillinről, ami mil-
liók életére, köztük az enyémre is, nagy hatással volt.

Milyen kapcsolata volt a frissen lovaggá ütött és 
friss Nobel-díjas Sir Alexander Fleminggel?
Fleming a főnököm volt. Minden délelőtt 10 órakor 
találkoztunk, alapvetően azért, hogy beszámoljunk 
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a betegekről, de ez őt nem igazán érdekelte. 
Sokkal inkább a világ dolgairől beszélgettünk 
− de erről külön könyv íródhatna… Csodála-
tos ember volt, kiválóan tanított, és mindany-
nyian el voltunk bűvölve tőle.

Hogyan került kapcsolatba az allergiával?
A St. Mary’s-ben Fleming osztályán bőrgyó-
gyászként kezdtem dolgozni. Fleming ajtaja 
mellett volt a kórház hirdetőtáblája, ahol 
megjelent egy hirdetés, amiben két délelőtt-
re és egy délutánra kerestek részmunkaidős 
orvost az 1909-ben alapított allergológiai 
osztályra, amit John Freeman vezetett. Éppen 
szabad voltam azokon a napokon, így jelent-
keztem. Elkezdtem dolgozni, és másfél hónap 
elteltével megkérdeztem, hogy dolgozhat-
nék-e teljes munkaidőben, mert nagyon meg-
tetszett a munka. Freeman örömmel fogadott. 
Így indult az allergológiai karrierem 1946-ban.

Az állás egy szakorvosi járóbeteg-ellátó hely-
re szólt, ahol akkoriban a szénanáthás betegek 
jelentették a legnagyobb kihívást. Én sem tud-
tam magamról, hogy atópiás vagyok, egészen 
addig, amíg magamon is bőrtesztet nem végez-
tem − ekkor a fűpollenre volt erős reakcióm. Ak-
kor eszembe jutott, hogy kilencéves koromban 
az ikerbátyám azzal cukkolt, hogy nem tudtam 
segíteni a szomszéd farmernek szénát szedni.

Évente 6 000 szezonális allergiás beteget lát-
tunk. Számos vizsgálatot végeztünk, melyek iga-
zolták többek között, hogy a korabeli antihiszta-
min tabletták nem segítettek a pollen okozta 
asztmában. Az erről írt közleményünk 1953-ban 
jelent meg a British Medical Journal-ban.

Freeman szénanátha-klinikája mennyire 
számított különleges intézménynek?
John Freeman és Leonard Noon régi barátok, 
iskolatársak voltak. Ugyanabba a lövészklubba 
jártak. Később aztán Freeman Oxfordba, Noon 
Cambridge-be került, de az egyetem után 
ismét találkoztak az útjaik. Freeman eredetileg 
bakteriológus volt, korábban közegészségtan-
nal foglalkozott, Hamburgban, Berlinben és 
Párizsban is gyűjtött tapasztalatokat. Ő kérte 

meg Noont, hogy dolgozzanak együtt.
1911-ben ezen az osztályon végezték el az 
első immunterápiát. Olyan monoszenzitizált, 
csak fűpollenre allergiás betegeket választot-
tak ehhez, akiknek szezonális allergiás náthá-
juk volt, és emellett pollen kiváltotta asztmá-
ban is szenvedtek. 
Akkoriban sokan azt gondolták, hogy a keze-
léshez használt kivonatok toxikusak, hiszen a 
pollenről is hasonlót feltételeztek. Noon azon-
ban mégis elvégezte ezeket a kezeléseket a réti 
komócsin (Phleum pratense) pollenjéből készí-
tett oldatokkal. A réti komócsin nem termel 
kiugróan nagy mennyiségű pollent, és Angliá-
ban utolsóként, csak júliusban jelenik meg a fü-
vek közül. Mégis szerencsés választás volt, mert 
nagy arányban tartalmazza a fűpollen fő aller-
génjét, amire a fűpollen-allergiások legtöbbje 
allergiás. Már 1873-ban Blackley is kijelentette, 
hogy a réti komócsin pollenje az egyik legfon-
tosabb ok a szénanátha hátterében, majd ezt 
később Hamburgban Dunbar is megerősítette. 
Ezek az előzmények indokolták, miért éppen a 
réti komócsin pollenjét választotta Noon.
Noon kimondta, hogy pollenallergia esetén 
egyetlen pollenszemcse allergéntartalma is 
elég a tünetek kiváltásához. A mellékhatá-
sok elkerülése érdekében nagy higításokat 
kellett használni, szokatlanul kis dózisokkal 
kellett dolgozni, ehhez pedig megfelelően kis 
mértékegységre volt szükség. Ezt a fiatalon 
elhunyt Noon emlékére, Freeman javaslatára 
Noon-egységnek nevezték el: 1 gramm fűpol-
len allergéntartalma 1 millió Noon-egységnek 
felel meg. A deszenzibilizáció során a kezelést 
1 Noon-egységgel indították, így nem kellett 
tartani komoly mellékhatásoktól.

Miként zajlottak az első vizsgálatok?
Noon bevezette a conjunctivális provokációs 
tesztet. Ezzel a betegek fűpollen-szenzitivi-
tását vizsgálta oly módon, hogy különböző 
higítású fűpollen-oldatokat cseppentett a 
kötőhártyára. A betegeknek adott immunte-
rápiás injekciók hatása látványosan megmu-
tatkozott abban, hogy sokkal nagyobb dózisú 
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fűpollenkivonat kellett a kötőhártya-tünetek 
kiváltásához, azaz drámai mértékben csök-
kent a betegek fűpollen-érzékenysége a keze-
lés hatására.
Ennek alapján állította Noon, hogy az általa al-
kalmazott injekció hatásos. Noon már nagyon 
beteg volt, amikor írta a közleményét, elhatal-
masodott rajta a tuberkulózisa. A közlemény 
1911. június 10-én jelent meg a Lancetben, ő 
pedig néhány nappal később meghalt.

Ez tragikus fordulat.
Ez valóban tragédia volt. Noon, aki kitalálta 
a conjunctivális provokációs tesztet, nem 
láthatta a munkája eredményét. Noon halála 
után Freeman követte a betegeket, ami nem 
volt kontrollált vizsgálat, de mégis Freeman 
nevéhez kötődik az első beszámoló, az első 
igazi közlemény. A bakteriológus Freeman 
érdekes módon soha nem használta az „aller-
gén” szót, ő mindig azt a félelmetes „toxin” 
kifejezést használta egy kicsit kifordított érte-
lemben. Freeman és Noon nyilván nem voltak 
tisztában az immunterápiás injekciók pontos 
mechanizmusával − bár ez többé-kevésbé 
még ma is így van −, de volt nekik egy sajátsá-
gos elképzelésük a történésekről.
A Noon által alkalmazott oldat elég durva ki-
vonat volt. Emelkedő adagokban injekciózták 
a betegeknek több héten át, majd havonta 
adott injekciók jöttek 1–3 évig. A módszer így 
is komoly áttörést jelentett.

Hogyan készültek az immunterápiához 
használt kivonatok?
Kezdetben Noon nővére, Dorothy Noon gyűj-
tötte a fűpollent. Egy adaghoz 2-3 gramm kel-
lett. A szénanáthás betegek teszteléséhez és 
elsősorban kutatási célokhoz azonban egyre 
nagyobb mennyiségben volt szükség fűpol-
lenre, ezért Freeman 1911-ben pollen-farmot, 
vagy az ő szóhasználatával pollenáriumot 
létesített egy 1 hektáros földterületen. Itt 
tavasztól őszig szorgalmas munkások gyűj-
tötték a pollent. A pollengyűjtés részleteit 
Dorothy Noon dolgozta ki.

1955−1969 között én vezettem a pollen-far-
mot. Hatalmas mennyiségben használtunk 
pollent − elsősorban fűpollent − kutatási cé-
lokra, immunkémiai vizsgálatokra. Nyaranta a 
világ minden tájáról érkeztek ide kutatók, és 
el voltak ragadtatva a világ legnagyobb pol-
lentermelő üzemétől.

Milyen emlékei vannak a Fleminggel és a 
Freemannal töltött évekből?
Velem Fleming mindig nagyon barátságos 
volt. Azt hiszem, hogy az allergológia iránti 
ellenszenve a főnököm iránt érzett ellenszen-
véből eredt.
Freeman halkszavú, szerény ember volt, Fle-
ming pedig ennek éppen az ellenkezője. Volt 
közöttük egy egészséges szakmai rivalizálás, 
nem is igen jöttek ki egymással. Hogy meny-
nyire nem, az akkor derült ki, amikor meg-
jelentek az első penicillin-allergiás betegek. 
Heves viták zajlottak köztük, mert Fleming 
hallani sem akart arról, szinte tudomásul sem 
akarta venni, hogy létezhetnek penicillinre 
allergiás betegek.
Fleming korábban már írt egy könyvet a pe-
nicillinről, ami 175 ezer példányban jelent 
meg. Ennek a második kiadásába a kiadó kért 
két új fejezetet, az egyiket a penicillin-aller-
giáról. Én akkor már nemzetközileg ismert 
allergológusnak számítottam, ezért Fleming 
az egyik hétfőn reggel a szobájába kéretett, 
és megkért, hogy írjak egy rövid, legfeljebb 
3000 szóból és 30 hivatkozásból álló fejezetet 
a penicillin-allergiáról. Egy hetet adott rá. A 
következő héten hétfőn reggel bevittem a 
kéziratot, Fleming másnap reggelre átolvasta, 
és hivatott. Remegő lábakkal mentem be hoz-
zá, mert azt hittem, visszadobja az egészet. 
„Nem állítom, hogy mindenben egyetértek a 
leírtakkal, de hozzájárulok a megjelenéséhez” 
− mondta. „Van azonban egy feltételem: a 
penicillin egyre szélesebb körű elterjedésével az 
allergiás reakciók egyre gyakoribbá fognak válni 
mondatba inkább az kerüljön, hogy egyre 
ritkábbá fognak válni.” Fleming a nem tetsző 
szót áthúzta és a gyönyörű kézírásával oda-
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írta, hogy „ritkábbá fognak válni”. Így jelent 
meg a könyv több tízezer példányban. 

De Önt nem ez a könyvfejezet tette híressé…
Egy korábbi konferencián – Bécsben – a szerve-
zők kiadtak egy gyűjteményt a legjelentősebb 
allergológusok írásaiból, és ebben szerepelt 
az 1954-ben a Lancetben megjelent közlemé-
nyünk. Ez az ötvenes évek elején a St. Mary’s 
Hospitalben zajló úttörő munkáról számolt 
be, nevezetesen a szénanáthás betegek im-
munterápiája kapcsán végzett első, kettős 
vak, placebo kontrollált vizsgálatról, amit Rosa 
Augustin-nal közösen végeztem. Ezzel is elis-
merték azt a teljesítményt, amit az allergiával 
kapcsolatos ismeretek bővítésében kifejtet-
tünk. Az ötvenes évek elején nyilvánvalóvá 
vált, hogy az antihisztaminokhoz fűzött nagy 
remények nem váltak be, és ez sem az a min-
dent gyógyító panacea, mint azt sokan szeret-
ték volna. Ezért sok éven át dolgoztam az im-
munterápia fejlesztésén, immunológiai labort 
hoztam létre, ahol allergének és antitestek 
karakterizálása zajlott. Az évek során közel 
30 ezer beteg kapott pollenkivonat injekciót, 
halálos szövődmény nélkül. 1962-ben lettem 
a St. Mary’s allergológiai részlegének az igaz-
gatója. Ezt követően több más téma mellett a 
rovarméreg-allergia és a latex-allergia irányá-
ba is kutatásokat indítottam.

Milyen vizsgálatokat végzett a rovarméreg-
allergia területén?
Az egyetem Trópusi Betegségek Tanszéke 
segített a rovarméreg-allergiával kapcsolatos 
kísérleteimben. Olyan rovarokat kaptam, ame-
lyek korábban még biztosan nem csíphettek 
meg, és ezekkel végeztem önkísérleteket. 
Ezek egyikében a vérszívó „csókos bogárral” 
(Rhodnuis prolixus) csípettem meg magamat 
heti egy alkalommal, azonban a nyolcadik 
héten anafilaxiás reakció lépett fel, és csak az 
asszisztensem lélekjelenlétének köszönhet-
tem az életemet.
A venom-immunterápia modellként szolgált 
ahhoz, hogy mi történhet az immunterápia 

során. Meg lehetett határozni, hány éven 
keresztül kell a betegeknek injekciókat adni. 
Ez egyénenként változik, de az eredmények 
pollen-immunterápia esetén átlagosan 3 év, 
venom-immunterápia esetén 5 év után jelent-
keztek.

Volt egy olyan kezdeményezése, ami a lai-
kusok számára is nagy jelentőséggel bír.
Szerettem volna, ha a London környéki bete-
geim tudják, mikor mennyi pollen van a leve-
gőben, illetve hogy mikor kezdődik és mikor 
ér véget a pollenszezon. Fontos, hogy a bete-
gek lássák, mi az oka az allergiás tüneteiknek. 
Az emberek rendszerint azt gondolják, hogy 
az ok mindig valami látható dolog. Így jutot-
tak el a reneszánsz korában a rózsalázhoz, és 
nem vettek figyelembe olyan okokat, amik 
nem voltak láthatóak. Walesben akkor már vé-
geztek pollenszámlálást. Sikerült elérni, hogy 
a St. Mary’s Hospital-ben alkalmazzanak egy 
botanikust, aki aztán volumetriás módszerrel 
meghatározta a pollenszámot. 1953-tól kez-
dődően az Allergia Társaság tagjainak hetente 
elküldtük a pollenszámokat, 1963-tól pedig 
már a média is kapott napi adatokat. Ezzel 
indult a ma már megszokott pollenjelentés.

Milyen érzéssel tekint vissza szokatlanul 
hosszú pályafutására?
Allergológusi pályám Noon hajdani osztá-
lyán indult. Voltam elnöke a Brit Allergológiai 
Társaságnak 1963 és 1966 között, az Európai 
Allergológiai és Klinikai Immunológiai Aka-
démiának 1977 és 1980 között, ott voltam 
a Nemzetközi Aerobiológiai Egyesület és az 
Allergia Kutatási Alapítvány megalakulásánál. 
Kaptam számtalan szakmai elismerést, köztük 
Clemens von Pirquet emlékérmet, és most itt 
Isztambulban az életművemért megkaptam a 
Noon-díjat. Megható volt látni és érezni, aho-
gyan közel 8 000 kolléga állva tapsolt. Tehát a 
Noonnal kezdődő történet most visszaérkezett 
Noonhoz… És talán már a Teremtő is látja, 
hogy így kerek az egész. 

Dr. Rónai Zoltán
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Ne végezz megalapozatlaN 
diagNosztikus vizsgálatokat 
(IgG tesztet vagy válogatás 
Nélküli specifikus IgE mérést)

Az allergiás eredetű betegségek 
megfelelő kórismézéséhez és kezeléséhez fon-
tos a tüneteket kiváltó specifikus allergén meg-
határozása, ami történhet bőrteszttel (prick 
teszt) vagy specifikus IgE vizsgálattal, azonban 
ezeknek a kórelőzmény részletesen feltárt ada-
tain kell alapulniuk1,2. Ez esetben lesz a diagnó-
zis és a kezelés egyaránt a leginkább költség-
hatékony3.

Ne reNdelj orrmelléküreg 
ct vizsgálatot és iNdoko-
latlaNul aNtibiotikumokat 
szövődméNymeNtes akut 
rhiNosiNusitis esetéN

Az akut rhinosinusitis esetek többségét víru-
sok okozzák, és csak 0,5−2%-uknál jelentkezik 
bakteriális felülfertőződés4. A kórkép legtöbb-
ször két hét alatt kezelés nélkül is gyógyul. A 
szövődménymentes esetekben a diagnózis 
a klinikai tünetek alapján felállítható és nincs 
szükség képalkotó eljárásokra5. Szövődmény-
mentes esetekben antibiotikus kezelésre sincs 
szükség, ha nem súlyosak a tünetek és a be-
teg kontrollvizsgálata megoldható4. Ha mégis 
antibiotikum mellett döntünk, akkor az akut 
rhinosinusitis esetek legtöbbjében elsőként 
amoxicillint célszerű választani.

Ne reNdelj rutiNszerűeN  
laborvizsgálatokat  
króNikus urticaria esetéN

A krónikus urticariás betegek túl-
nyomó többségénél a kiváltó okra 

soha nem derül fény6. A laboratóriumi vizsgá-
latok megbízhatósága nem 100%-os a poten-
ciális kiváltó okok kizárása tekintetében7. Ki-
zárólag részletes anamnézis-felvétel után és 
célzottan célszerű vizsgálatokat rendelni8. A 
rutinszerűen rendelt laborvizsgálatok drágák 
és a kezelés klinikai hatékonyságát sem javít-
ják. Sem az inhalatív allergének, sem az étel-
allergének vizsgálata (legyen az bőrteszt vagy 
specifikus IgE meghatározás) nem indokolt, 
hacsak nincsen egyértelmű anamnesztikus 
adat arra, hogy valamely allergén az urticaria 
kiváltó oka vagy fenntartója lehet9.

Ne ajáNlj immuNglobuliN-pótló 
kezelést visszatérő iNfekciók 
esetéN, hacsak Nem igazolható 
vakciNákra adott csökkeNt  
aNtitestválasz

Az immunglobulin (γ-globulin) pótlása drága 
és nem javít a betegség lefolyásán, kivéve azt 
az esetet, amikor igazolható a vakcinákra vagy 
a természetes infekciókra adott antigénspeci-
fikus IgG-termelés zavara10. Az immunglobuli-
nok alacsony szintje önmagában − az antigén-
specifikus IgG-termelés zavara nélkül − nem 
képezi indikációját az immunglobulin-pótlás-

1
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nak11. Kivételt jelent, ha az IgG szintje 150 mg/
dl alatt van, illetve ha örökletes betegség gya-
núja áll fenn12. Az IgG-alosztályok mérése álta-
lában nem segíti annak eldöntését, hogy szük-
séges-e az immunglobulin-pótlás. A szelektív 
IgA-hiány nem indikációja az immunglobulin-
pótlásnak13.

5 Ne diagNosztizálj vagy  
goNdozz asztmás beteget  
légzésfuNkciós vizsgálat  
Nélkül

Nemritkán előfordul, hogy a kli-
nikusok csupán a tünetekre hagyatkoznak az 
asztma kórismézése, illetve gondozása során, 
azonban ezek a tünetek félrevezetőek lehet-
nek, mert egyéb kórképek is állhatnak a háttér-
ben17. Éppen ezért a spirometria elengedhetet-
len az asztma diagnózisához14,16. A legújabb te-
rápiás útmutatók hangsúlyozzák a spirometria 
fontosságát a betegség súlyosságának meg-
határozásában és a kórlefolyás nyomon köve-
tésében18. A kórelőzmény és a fizikális vizsgálat 
természetesen továbbra is alapvetően fontos, 
de ezekkel önmagukban, légzésfunkciós ada-
tok nélkül túl- vagy alulértékelhetjük az aszt-
makontrollt15.

Ne kerüld rutiNszerűeN  
az iNflueNza elleNi védőoltást  
a tojásallergiás betegekNél

A kanyaró, a mumpsz, a veszettség, 
az influenza és a sárgaláz oltóanya-

gok tartalmazhatnak tojás eredetű fehérjét, de 
a kanyaró, a mumpsz és a veszettség vakciná-
ban annyira elenyésző ennek a mennyisége, 
hogy semmiféle óvintézkedésre nincsen szük-
ség tojásallergiás betegek oltásakor33. 

Tojásallergiás betegek tojásalapú kultúrán 
tenyésztett, inaktivált influenzavírussal történt 
oltása kapcsán végzett vizsgálatokban nem 
számoltak be allergiás reakcióról. A javaslat 
szerint a tojásallergiás betegek influenza ol-
tásakor vagy adjunk tojásmentes influenza 

vakcinát, vagy adjunk tojásalapú vakcinát, de 
ez esetben tartsuk ott a beteget a váróban 30 
perces megfigyelésre34.

Tojásallergiás betegek sárgaláz oltása előtt 
végezzünk a vakcinával bőrtesztet, és ha a 
teszt negatív, akkor adjuk be az oltást, de a be-
teget ezután 30 percig még obszerváljuk. Ha 
a bőrteszt pozitív, akkor az oltást több részlet-
ben, fokozatosan emelkedő dózisban, az eset-
leges anafilaxiás reakció ellátására felkészülve 
adjuk be34.

Az influenza és a sárgaláz vakcina tartalmaz 
tojásfehérje-allergént, ami elvileg okozhat 
reakciót tojásallergiás betegeknél. Eddig 27 
közlemény jelent meg, melyekben összesen 
több mint 4 000 tojásallergiás betegnek adott 
4 729 adag tojásalapú inaktivált influenza vak-
cina (IIV) hatását vizsgálták. Egyetlen esetben 
sem alakult ki anafilaxiás reakció, ideértve azt 
az 513 súlyos tojásallergiás beteget is, akiknek 
összesen 597 adagot adtak be eseménytelen 
kórlefolyás mellett34. 

Az amerikai Centers for Disease Control 
and Prevention oltási gyakorlattal foglalkozó 
tanácsadó testülete azt javasolja, hogy a tojás-
allergiás betegeknek egy adagban adjuk be 
az IIV-t, előzetes bőrteszt nélkül, de a beadást 
követően 30 perces obszervációval. Ha a tojás 
fogyasztásakor a betegnél csak urticaria lépett 
fel allergiás reakcióként, akkor az oltás házior-
vosi rendelőben is beadható, azonban ha a to-
jás fogyasztásakor súlyosabb allergiás reakciók 
is felléptek, akkor az oltást allergológus szak-
orvosi felügyelet mellett kell beadni34. 

Van két új IIV 18 év felettiek számára, ami 
nem tojásalapú tenyészeten készül35,36: a Flu-
celvax® és a Flublok®. Tojásallergiás, 18 évesnél 
idősebb betegeknél vagy tojásalapú IIV adha-
tó a fent már említett óvintézkedésekkel vagy 
tojásmentes IIV37.

A kanyaró és a mumpsz vakcinák csirke-
embrió fibroblaszt sejtkultúrán készülnek, és 
csak klinikailag irreleváns mennyiségben vagy 
egyáltalán nem tartalmaznak tojásfehérje-al-
lergént, így tojásallergiás betegeknek is bead-
hatók a szokásos módon38.

6



13AMEGA |2020. OKTÓBER

ALLERGOLÓGIA

A sárgaláz oltás dobozában található útmu-
tató szerint a tojásallergiás betegeknél beadás 
előtt bőrtesztet kell végezni az oltóanyaggal. 
Negatív esetben az oltás a szokásos módon 
beadható, de a beteget 30 percig obszerválni 
kell. Pozitív teszt esetén az oltást több részlet-
ben, emelkedő adagokban kell beadni, foko-
zott orvosi felügyelet mellett39.

Ne reNdelj rutiNszerűeN  
alacsoNy vagy izoozmoláris 
koNtrasztaNyagot, illetve 
szteroid és aNtihisztamiN 
előkezelést a teNgeri eredetű 

ételekre allergiás betegek koNtraszt-
aNyagos vizsgálatához

Jóllehet a kontrasztanyagok okozta nemkívá-
natos reakciók pontos kórmechanizmusa nem 
ismert, annyi biztos, hogy nincs ok-okozati 
kapcsolatuk a tengeri halak, rákok és kagylók 
okozta allergiával28. Ebből következően nincs 
okunk arra, hogy ezeknek a betegeknek a sok-
kal drágább kontrasztanyagot rendeljük meg, 
vagy premedikációt alkalmazzunk náluk. Ezt 
kizárólag abban az esetben kell megtennünk, 
ha a beteg anamnézisében kontrasztanyag 
okozta anafilaxiás reakció szerepel30. 

A tengeri eledelekre allergiás betegek 
esetén nem emelkedik a jódozott kontraszt-
anyagok okozta anafilaxiás reakciók kockáza-
ta. Hasonlóképpen fordítva: a kontrasztanyag 
okozta anafilaxiás reakción átesett betegekről 
sem jelenthető ki, hogy allergiásak lennének a 
tengeri halakra, rákokra és kagylókra.

Azoknál a tengeri eredetű ételekre allergiás 
betegeknél, akikre rutinszerűen rásütik a kont-
rasztanyag okozta reakció nagyobb kockáza-
tát, az indokolatlan elővigyázatosság emeli a 
morbiditást. Sok esetben ugyanis  nem merik 
elvégezni náluk a valóban szükséges képalko-
tó vizsgálatokat, és feleslegesen teszik ki őket 
az antihisztamin és a szteroid előkezelés eset-
leges mellékhatásainak.

Függetlenül attól, hogy a betegeknél va-
lóban Crustacea-antigének okozta klasszikus 

IgE-mediált, tengeri eredetű ételallergia áll-e 
fenn, az orvosi szakirodalomban nincsen arra 
utaló adat, hogy náluk nagyobb lenne a kont-
rasztanyag okozta anafilaxia kockázata, mint 
a tengeri ételallergiára utaló anamnesztikus 
adattal nem rendelkező átlagos népességben.

Egy telefonos felmérés során, melyben 
közel 15 000 személy szerepelt, a megkérde-
zettek 3,3%-a számolt be tengeri eredetű étel 
okozta allergiáról. Ez az Egyesült Államok aktu-
ális népességi adataira extrapolálva több mint 
10 millió érintettet jelent29.

A jódozott kontrasztanyag okozta anafilaxia 
kórmechanizmusa a kontrasztanyag fizikoké-
miai sajátosságaival függ össze, nem a jódtar-
talommal. Néhány esetben beszámoltak jód 
okozta, allergiás kontakt dermatitis formájában 
jelentkező késői típusú hiperszenzitivitásról, 
de IgE-mediált azonnali reakcióról viszont még 
soha, és egyetlen esetben sem vetődött fel 
kapcsolat sem IgE-mediált kagyló-allergiával, 
sem pedig kontrasztanyag okozta reakciókkal. 
Ha a betegnél már előfordult kontrasztanyag 
okozta anafilaxia, akkor ismételt kontraszt-
anyag adáskor nagyobb az anafilaxiás reakció 
kockázata34.

Asztma, kardiovaszkuláris betegség és béta-
blokkoló kezelés esetén különös óvatosságra 
van szükség kontrasztanyagos vizsgálatkor32.

Ne végezz ételallergéNre  
IgE vizsgálatot, hacsak NiNcs 
egyértelműeN IgE-mediált  
ételallergiára utaló 
aNamNesztikus adat

Ételallergia esetén gyakori az álpozitív vagy 
klinikailag irreleváns pozitív allergia teszt, ami 
egyrészt indokolatlan ételmegvonásokhoz ve-
zethet, másrészt pedig felesleges költségeket 
generálhat25. Ételspecifikus IgE vizsgálat csak 
akkor indokolt, ha egyértelmű anamnesztikus 
adat utal az adott étel tünetkiváltó szerepére26. 
Ha olyan betegeknél rendelünk IgE vizsgálatot, 
akiknél nincs ilyen adat az anamnézisben, ak-
kor gyakran juthatunk klinikailag irreleváns po-

7
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zitív eredményhez27. A vizsgálatnak a gyanúba 
keveredett ételféleségekre kell korlátozódnia.

Az ételallergiák igazolására a specifikus IgE 
vizsgálat akkor ad optimális eredményt, ha van 
olyan kórelőzményi adat, amely ételallergiára 
utal. Ennek hiányában az IgE vizsgálat találati 
aránya alacsony, és a pozitív prick teszt vagy az 
in vitro IgE kimutatás nem jelent ételallergiát. A 
prick tesztnek és a specifikus IgE vizsgálatnak a 
szenzitivitása és a negatív prediktív értéke ma-
gas, azonban a specificitása és a pozitív predik-
tív értéke alacsony27.

Az ételallergia gyanújával vizsgált esetek 
50−90%-a nem IgE-mediált patogenezisű (azaz 
nem allergiás eredetű), hanem étel-intoleran-
cia vagy olyan tünet, ami valójában nem áll 
okozati összefüggésben az ételfogyasztással. 
Ezért az ételallergia-panelek használata során 
sok téves „ételallergia” diagnózist kapunk, ami 
számos indokolatlan ételmegvonási javaslattal 
jár a − valójában − álpozitív ételallergénekre 
vonatkozóan27.

Ne alkalmazz rutiNszerűeN 
Nem-β-laktám aNtibiotikumot 
a peNicilliN-allergiásNak moN-
dott betegekNél, a peNicilliN-
allergia kivizsgálása Nélkül

Jóllehet a teljes népesség közel 10%-a számol 
be penicillin-allergiáról anamnézis-felvétel so-
rán, számos vizsgálat igazolta, hogy ezeknek a 
betegeknek több mint 90%-a valójában nem 
allergiás a penicillinre, és biztonságosan kezel-
hető lenne ezzel az antibiotikummal40,41. 

A jelenség hátterében az állhat, hogy a pe-
nicillin-allergia diagnózisa sok esetben téves, 
a beteg pedig az idő múlásával egyre kevés-
bé emlékszik a körülményekre, és inkább biz-
tos, ami biztos alapon penicillin-allergiásnak 
mondja magát. A penicillin-allergiával felcím-
kézett betegeknél más antibiotikumot kell 
adni, a kezelés költségei magasabbak lesznek, 
a kórházi ápolás időtartama megnő, és na-
gyobb a kockázata az antibiotikum-rezisztens 
fertőzéses szövődmények kialakulásának42.

A penicillin-allergia bőrteszttel vizsgálható. 
A bőrtesztet ideális esetben a major és a mi-
nor allergén-komponensekkel egyaránt el kell 
végezni. A penicillin-bőrteszt negatív prediktív 
értéke az azonnali reakcióra vonatkoztatva kö-
zel 100%, míg a pozitív prediktív érték 40−100% 
közötti. A penicillin-specifikus IgE in vitro vizs-
gálata csak korlátozott értékű, mert prediktív 
értéke bizonytalan. A penicillin-bőrtesztnek je-
lenleg nincs hatékony alternatívája43. Az álpo-
zitív penicillin-allergiás betegek azonosításával 
jelentős mértékben javíthatnánk az antibioti-
kus kezelések klinikai hatékonyságát. 

Ne aNtihisztamiNt 
adj elsőkéNt súlyos 
allergiás reakció 
esetéN

Az anafilaxia kezelésé-
nek elsőként választandó gyógyszere az ad-
renalin19,23. Számos adat utal arra, hogy ilyen 
esetben sokan még mindig antihisztamint 
adnak elsőként, holott anafilaxia esetén olyan 
kardiovaszkuláris és légúti manifesztációk je-
lentkeznek, melyek adrenalin adását teszik 
szükségessé20,24. 

Az antihisztaminok túlhasználata – mivel 
ezek a szerek nem hatnak az anafilaxia kardio-
vaszkuláris és légúti tüneteire – késlelteti a ha-
tékony adrenalin kezelés megkezdését21,22.  
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Boehringer Ingelheim bejelentette, hogy az 
Európai Bizottság engedélyezte a ninteda-
nib újabb indikációban való alkalmazását 
azoknak a progresszív, krónikus, fibrotizáló 

intersticiális tüdőbetegségekben (ILD) szenvedő fel-
nőtteknek a kezelésére, akiknél idiopátiás tüdőfibrózis 
(IPF) nem áll fenn1. Az engedélyezésre az emberi fel-
használásra szánt gyógyszerek bizottságának (CHMP) 
2020 májusában elfogadott kedvező véleménye nyo-
mán került sor2. 

Az intersticiális tüdőbetegségek kategóriája több 
mint 200 olyan megbetegedést foglal magában, mely-
nél fennáll a tüdőfibrózis, azaz a tüdőszövet vissza-
fordíthatatlan hegesedésének és ezzel a tüdőfunkció 
romlásának veszélye3. Ha a fibrózissal járó intersticiális 
tüdőbetegség progresszívvá alakul, az – az idiopátiás 
intersticiális pneumonia leggyakoribb típusához, az 
idiopátiás tüdőfibrózishoz hasonlóan – a tüdőfunkció 
romlásához, az életminőség csökkenéséhez és korai 
halálhoz vezet4. A fibrózissal járó, krónikus intersticiá-
lis tüdőbetegségek progresszív fenotípusa esetén a 
kórlefolyás és a tünetek az alapbetegség diagnózisától 
függetlenül hasonlóak. Becslések szerint az idiopátiás 
tüdőfibrózisban nem szenvedő intersticiális tüdőbete-
gek akár 18–32%-ánál fennáll annak a veszélye, hogy a 
betegség progresszív fibrózissal járóvá alakul5,6.

Az engedélyezés a randomizált, kettős vak elrende-
zésű, placebokontrollos, párhuzamos csoportos, III. fá-
zisú INBUILD® klinikai vizsgálat eredményei alapján tör-
tént, amelyben a nintedanib hatásosságát, biztonsá-
gosságát és tolerálhatóságát fibrózissal járó, krónikus, 

progresszív fenotípusú intersticiális tüdőbetegségben 
szenvedő betegeknél értékelték8. 

A vizsgálatban a nintedanib kezelésben részesülők-
nél a placebóhoz képest csökkent az akut fellángolás 
és a halál kockázata8. A terápiás előnyhöz a betegek ál-
tal jelentett kimenetelek (pl. nehézlégzés és köhögés) 
romlásának mérséklődése is társulhat7. Az INBUILD® 
vizsgálatban megfigyelt biztonságossági profil hason-
ló volt az idiopátiás tüdőfibrózisban, illetve sziszté-
más szklerózissal társuló idiopátiás tüdőbetegségben 
szenvedő betegeknél végzett korábbi nintedanib ke-
zelések során tapasztaltakhoz8.  
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Az Európai Bizottság engedélyezte  
a nintedanib alkalmazását  
a tüdőfibrózis harmadik indikációjában1
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z Európai Allergológiai és Klinikai Immunológiai Aka-
démia (European Academy of Allergy and Clinical Im-
munology, EAACI) 2019-ben Lisszabonban rendezett 
kongresszusának végén London kapta a következő 

kongresszus rendezési jogát. 2020 a brit kollégák évének ígér-
kezett. A pandémia azonban – mint egyéb sok mást is –meg-
változtatta a terveket: az eredetileg a kongresszus helyszínének 
kijelölt ExCeL rendezvényközpontot a brit egészségügyi minisz-
ter, Matt Hancock március 24-n történt bejelentésének megfele-
lően ideiglenes sürgősségi ellátó helynek rendezték be. 

Az addigi homályos utalások az EAACI hír-
levelekben arról, hogy a szervezőbizottság fi-
gyelemmel kíséri az eseményeket, egyszerre 
megváltoztak, és a kommunikáció már a virtu-
ális rendezvény szervezéséről szólt. Izgalmas 
feladat lehetett az első digitális EAACI kong-
resszus kigondolása és létrehozása. Egy ha-
gyományos EAACI kongresszuson átlagosan 
6-8000 résztvevő van jelen – élőben, a szom-
bati nyitónappal együtt öt napig tart, legalább 
öt szekció fut párhuzamosan. A hatalmas kiál-
lítótérben rengeteg gyógyszercég és eszköz-
gyártó mutatja be a termékeit, és mindezeken 
túl még egy közgyűlést is tartanak hétfőn reg-
gel a tagok számára, ami a különböző tisztség-
viselők beszámolóinak megvitatásával és sza-
vazási procedúrákkal is együtt jár. 

Aki járt már az EAACI éves nagy rendezvé-
nyén, tudja, milyen különleges érzés élőben 
hallgatni a legnagyobbakat, tanulni a kiváló 
összefoglalókból, meglepődni tabudöntögető 
állításokon, és együtt lélegezni a világ legkü-
lönbözőbb helyeiről érkező, de mégis közös 
érdeklődéssel bíró kollégákkal. Ezt az érzést 
egy digitális kongresszus biztosan nem tudja 
átadni, gondoltam a rendezvény előtt. 

A szervezők szerencsére nem voltak ennyire 
kishitűek! Azok a virtuális tudományos rendez-
vények, amikre azóta volt szerencsém regiszt-

Allergológus kongresszus a pandémia árnyékában 

SAJÁT KERTBŐL, SZALMAKALAPBAN

RENDHAGYÓ BESZÁMOLÓ

LÁTSZÓLAG LONDONBÓL

A



19AMEGA |2020. OKTÓBER

KONGRESSZUSI BESZÁMOLÓ

rálni (WAO, AAAAI) egy erre célra megszerkesz-
tett webhelyről elérhető digitális könyvtárhoz 
hasonlítottak. Természetesen kiváló előadáso-
kat lehetett elérni, köztük élő és rögzített mó-
dúakat is (utóbbiakat még hónapokon át), de 
ezek a kongresszusi érzést nem tudták átadni. 
Ellentétben az EAACI digitális platformjával.

Az EAACI kongresszus weboldala csak az 
első szimpózium előtt, június 6-án reggel vált 
elérhetővé. Már a nyitóoldalon érzékelhető 
volt, hogy a szervezők és az oldal létrehozói 
nagyon ügyeltek arra, hogy átadjanak valamit 
azokból az érzésekből, amik egy ilyen rendez-
vényen elkapják a résztvevőket. A weboldal 
beszippantotta a látogatót, és nem is enged-
te el a zárórendezvényig. Körbenézni persze 
ekkor idő hiányában még nem lehetett, mert 
szinte egyből kezdődött az első blokk, a súlyos 

asztma kihívásai címmel. A három nap alatt három „keynote” 
előadás, kilenc élőben közvetített és moderált tudományos, 
valamint 12 cégszponzorált szimpózium zajlott, összesen 79 
előadással. Mindezek mellett még hasonló számú, előre rög-
zített előadásból is lehetett válogatni. A digitalizáció egyik 
legnagyobb előnye, hogy a hivatalos résztvevők a kongresz-
szus végétől számított 180 napon át minden előadást és posz-
tert elérhetnek.

Az esti ünnepélyes megnyitón (amit persze ugyanabban 
a kerti székben ülve hallgattam végig, mint az ezt megelőző 
és követő előadásokat) Mark Jutel, az EAACI elnöke üdvözöl-
te a virtuális résztvevőket. Elmondta, hogy a kongresszus ve-
zérgondolata – Bridging innovations into allergy and asthma 
prevention – 130 előadót, több mint 200 absztraktot és több 
mint 5 000 résztvevőt vonzott.

Mohamed Shamji, a kongresszus szervezőbizottságának el-
nöke házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Részletezte, 
hogy megpróbáltak egy olyan platformot létrehozni, mely le-
hetővé teszi a kapcsolattartást az előadókkal, a kiállító cégek-
kel és a hallgatókkal egymás között egyaránt. Valószínűnek 
tartja, hogy a mostani első digitális EAACI kongresszus után 
következők – ha nem is teljes mértékben, de legalább részben 
– tartalmazni fognak online elemeket, és úgynevezett hibrid 
rendezvények lesznek. Az est fénypontjának számított a No-
bel-díjas cambridge-i professzor, Sir Gregory Winter előadása 
arról az útról, amelyet a monoklonális antitestek a felfedezé-
süktől (amiben tevékeny szerepet játszott a szerző) a modern 
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orvostudományban jelenleg betöltött szere-
pükig bejártak. Peter Openshaw (Imperial Col-
lege London) aktualitásként a légúti gyulladás 
és a koronavírus kapcsolatáról beszélt a jelen-
legi pandémia kapcsán. Zárásként Mark Jutel 
– az asztma, az allergia és a COVID19 összefüg-
géseit elemezve – az allergén immunterápia 
és a biológiai terápia folytatását javasolta a vi-
lágjárvány időszakában is. Felfüggesztésüket 
csak koronavírus-pozitív esetekben javasolta.

A digitális szünetekben végigszörfölhettünk 
a kongresszus nyitóoldalán kínált számtalan le-
hetőségen. A kiállítóterembe belépve a hét ala-
pító szponzor és nyolc egyéb kiállító virtuális 
terében találta magát a látogató. Színvonalas 
kiadványokat tölthettünk le, videókat nézhet-
tünk, és chatelni is tudtunk a kiállítók képviselő-
ivel. Nagyon kényelmes módja volt ez a kapcso-
latok építésének. Az élő kongresszusokon nagy 
sikert arató EAACI sátor digitalizált formában 
természetesen itt is végigjárható volt. Ha valaki 
még csak most ismerkedett az EAACI-val, akkor 
nagyon részletes és nagyon jó benyomásokat 
szerezhetett. Minden megtalálható volt itt, 
amit erről a szervezetről tudni érdemes.

Mint minden kongresszuson, itt is a poszter 
szekció jelentette a legizgalmasabb részt, ahol 
több mint 200 tudományos munka volt meg-
tekinthető. Hazánkat Balla Zsuzsanna és mtsai. 
(Zsilinszky Zsuzsanna, Andrási Noémi, Kőhalmi 
Kinga, Varga Lilian, Farkas Henriette) magas 
színvonalú munkája (A komplement tesztelés 
fontossága az angiotenzin-konvertáló enzim 
inhibitorok okozta szerzett angioedemában; 
The importance of complement testing in ac-
quired angioedema due to angiotensin-con-
verting enzyme inhibitors), Balogh Ádám és 
mtsai. (Beleznay Zsuzsanna, Nagy Eszter, Radó 
Judit, Horváth Helena, Cserháti Endre, Mezei 
Györgyi) kiváló anyaga (A súlyos reakciót ki-
váltó méh- és darázscsípés rizikó faktorai gyer-
mekkorban; Risk factors for severe systematic 
wasp and honeybee sting reaction in children) 
képviselte. Farkas Henriette professzor asszony 
még két társszerzőséget tudhat magáénak: az 
egyiket a HANO roham kezeléséről a közös eu-
rópai munkacsoport által megjelentetett mun-
kában (Treatment of hereditary angioedema 
attacks: A European registry of recombinant 
human C1 esterase inhibitor), a másikat a HANO 
roham megelőzéséről szóló poszterben (Long-
term effectiveness of berotralstat (BCX7353) 
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for the prophylaxis of hereditary angioedema 
(HAE) attacks: Results from the APeX-S study). A 
munkacsoport szakmai színvonalára jellemző, 
hogy szinte minden évben tud munkát kivinni 
jelentős nemzetközi rendezvényre.

A rendezvény alatt pontozták a résztve-
vők aktivitását (EAACI Digital Congress 2020 
Activity Challenge), és az első helyezett (Lada 
Sosnovikova) támogatást nyert a jövő évi 
kongresszusra. Ezzel a hasznos játékkal próbál-
ták minél interaktívabbá tenni a kongresszust: 
pontot ért az előadások követése, a kiállítói 
oldalak meglátogatása, a kapcsolatfelvétel, az 
előadásokhoz való hozzászólás. Jómagam a 
79. helyre futottam be. 

Talán az eddig leírtakból is látszik, hogy a 
digitalizálás nagy körültekintéssel készült, kre-
atív és egyedi volt. De konferenciákra azért 
mégiscsak a szakma miatt járunk, ezért néz-
zük, hogy e tekintetben mit nyújtott az EAACI 
első digitális rendezvénye. A választott mottó 
(Bridging innovations into allergy and asthma 
prevention) arra utalt, hogy a kutatások elefánt-
csonttornyából kilépve, a megszerzett ismere-
teket most már képesek vagyunk közvetlenebb 
módon is felhasználni betegeink gyógyítására 
és az allergiás betegségek megelőzésére.

Az első „keynote” szimpózium a súlyos aszt-
ma témakörét tárgyalta. Előadást hallhattunk 
a mikrobiom szerepéről a gyermekkori aszt-
ma kialakulásában (Benjamin Marsland, The 
airway microbiome in asthma development); 
a légszennyezés génekre gyakorolt hatásáról, 
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valamint az antioxidánsok és a nanorészecskék 
szerepéről (Kian Fan Chung, Exposomes and 
gene interaction in asthma); a gyermekkori 
asztma felnőttkori betegségbe való átmeneté-
ről és az immunterápia prevenciós lehetősége-
iről (Patrick Holt, Trajectory of lung disease from 
childhood to adulthood). Az EAACI korábbi el-
nöke, Ioana Agache a big data alkalmazási lehe-
tőségeiről (Big data and cluster analysis: a real 
life perspective), jelenlegi elnöke, Mark Jutel 
pedig az EAACI biológiai terápiákra vonatkozó 
új szakmai irányelveit ismertette (Launch of the 
Biological guidelines).

A második napi „keynote” szimpózium az 
immunterápia lehetőségeit járta körbe mind az 
étel-, mind pedig a légúti allergének esetében. 
George du Toit, a földimogyoró-allergia megelő-
zésének kapcsán az elérhető toleranciáról tar-
tott előadást (Immunotherapy for food allergy: 
is tolerance too much of an expectation?). Az 
ételallergiák esetén alkalmazott immunterá-
piás módszerekről Wayne Shreffler számolt be 
(Mechanisms of oral, SLIT and other approach-
es of food immunotherapy). Mübeccel Akdis a 
háziporatka-allergén immunterápia során kiala-
kuló B sejt tolerancia mechanizmusát mutatta 
be (B cell tolerance: an essential mechanism for 
allergen immunotherapy in house dust mite al-
lergy). Mohamed Shamji a szekció végén a szá-
mítógépes adatelemzésnek az új biomarkerek 
megtalálásában játszott szerepéről értekezett 
(Artificial intelligence approach to understand-
ing the mechanisms and biomarker discovery 
for allergen immunotherapy).

A hétfői „keynote” szimpóziumon az im-
munológia különböző területeiről hallhattunk 
előadásokat. Szó esett a felkészített (trained) 
immunrendszer szerepéről, ami a BCG-oltás 
és a koronavírus-fertőzés kapcsán aktuálisabb 
mint valaha (Alberto Mantovani, Trained innate 
immunity and regulation of inflammation by 
interleukin-1 related cytokines), valamint az 
epithelialis diszfunkció pathogenetikai szere-
péről az asztma kialakulásában (Irene Heijink, 
Epithelial cell dysfunction, a major driver of 
asthma development). Clare Lloyd az immun-
reguláció szerepéről beszélt a kora életkori 
asztma lehetséges megelőzésében (Target-
ing immune pathways in early-life for asthma 
prevention). Isabelle Meyts neutrofil diszfunk-
ciókról tartott előadása a témában kevésbé 
jártasok számára is jól érthető volt (Neutrophil 
dysfunction – beyond immune deficiency).

Természetesen a plenáris szekciókon kívül 
mindenkinek vannak kedvenc előadói, akiket 
mindig nagy izgalommal vár. Számomra az 
egyik ilyen Nikolaos Papadopoulos, aki egy rö-
vid, de igen élvezhető előadást tartott a gyer-
mekkori asztma gondozása során felmerülő ki 



áttörés az allergiás 
rhinitis kezelésében1,2,5

•Hatékonyabban csökkenti  
az allergiás orr- és szemtüneteket,  
mint a jelenlegi elsó́  vonalbeli kezelések  
(nazális flutikazon-propionát  
vagy azelasztin)1,3,4,6

•5 - 15 perc alatt hat1,2

•Kiválóan tolerálható1,4,5,7 

– orrüregi (lokális) hatások

• Egyedi adagoló rendszer  
– orrüregi depozíciója nagyobb  
felületre terjed ki7,#

•12 éves kortól adható

# mint az összehasonlított intranazális flutikazon-propionát

Dymista szuszpenziós orrspray. 
Orrspray és más nazális készítmények helyi alkalmazásra, kortikoszteroid/flutikazon, keverékek. 
ATC kód: R01AD58. Hatóanyag: 1000 μg azelasztin-HCI és 365 μg flutikazon-
propionát grammonként (137 μg / 50 μg befújásonként). Alkalmazás előtt kérjük, 
olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a terápiás javallatokra (4.1), 
az adagolásra és alkalmazásra (4.2), az ellenjavallatokra (4.3), a figyelmeztetésekre 
(4.4), az interakciókra (4.5) és a mellékhatásokra (4.8), melyet a lenti webcímen érhet el:  
https://ogyei.gov.hu/kiseroirat/ah/ah_0000064863_20180823110207.doc

Ár (a 2020. március 1-től érvényes érvényes gyógyszertörzs alapján): 
Dymista szuszpenziós orrspray: termelői ár: 4881 Ft, br. fogy ár: 6314 Ft, támogatás Eü 25% 
1579 Ft, térítési díj: 4735 Ft. 
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_
tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html.

Ha a gyógyszer alkalmazása során feltételezett mellékhatás jut tudomására, kérjük jelentse  
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek vagy a Mylan EPD Kft.-nek 
a pv.hungary@mylan.com e-mail címen.
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4. Ilyina NI et al. Int Arch Allergy Immunol. 2019;178(3):255-263. 
5. Klimek L, et al. Expert Opin Drug Saf 2016;15(1):117-129 
6. Scadding GK, et al. (BSACI guidelines) Clin Exp Allergy 2017;47:856–889. 
7. Derendorf H, et al. Br J Clin Pharmacol 2012;74(1):125-33. 

További információért forduljon képviseletünkhöz: 
Mylan EPD Kft., 1138 Bp., Váci út 150., info.hu@mylan.com, Tel.: 061/465-2100. 
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nem mondott problémákról. Itt elsősorban a 
közös diagnózis szükségességét – mit értünk 
az ernyő diagnózis alatt – emelte ki egy eu-
rópai felmérés, a PEARL vizsgálat kapcsán. Itt 
kiderült az is, hogy a klinikusok fejlődést leg-
inkább a prevenció és az asztma lefolyásának 
előrejelzése terén várnak. Adnan Custovic min-
den asztmával foglalkozó kongresszus sztár-
ja, saját intézetéből tartott igen szuggesztív 
előadást. Véleménye szerint, melyet rengeteg 
adattal támasztott alá, csakis a multidiszcipli-
náris megközelítés, a mesterséges intelligen-
cia módszereinek kihasználása hozhat jelentős 
előrelépést az allergiás folyamatok kialakulásá-
nak és lefolyásának pontos megértésében.

Kétségkívül az egyik legizgalmasabb szim-
pózium a DBV Technologies szervezésében zaj-
lott. Öt kiváló előadó (Susanne Lau, Antonella 
Muraro, Graham Roberts, Lars Lange és Helen 
Brough) vezetett be bennünket a földimogyo-
ró-allergia rejtelmeibe a szülői szorongástól, az 
ételösszetevők elégtelen jelölésének problé-
máján keresztül a Viaskin igen izgalmas klinikai 
vizsgálatáig. Ebben a vizsgálatban ép bőrön át 
bejuttatott 250 μg allergéndózisú epikután 
tapasszal próbáltak meg immuntoleranciát ki-
alakítani 4-6 év feletti földimogyoró-allergiás 
gyermekeknél. A 2 évig tartó vizsgálatokban 
a kezdetben tolerált 200 mg-os földimogyo-

ró dózist 1 év után átlagban 1220 mg-ra, 2 év 
után 1768 mg-ra sikerült megemelni. Ráadásul 
mindezt igen kedvező mellékhatásprofillal. A 
földimogyoró-allergiás gyermekek számára je-
lentős életminőség javulást eredményezhet, 
ha a klinikai gyakorlatba is kikerül a módszer.

Ha végigkövetjük az utolsó 5 év allergológiai 
kongresszusait, jól látható, hogy a biológiai te-
rápiák térhódítása mellett az allergén immun-
terápia, a precíziós diagnosztika és a személyre 
szabott terápia a legprogresszívebb területek.

A három nap természetesen nem volt elég 
az összes előadás meghallgatására, de szeren-
csére a részvételi díj 180 napos hozzáférést biz-
tosít a portálhoz. Aki pedig nem tudott csatla-
kozni a konferenciához, az az EAACI honlapján 
különböző csomagokat vásárolhat, és letölt-
heti a szakmai anyagokat.

Összegzésképpen tehát, milyen volt a ren-
dezvény? Mindenekelőtt költséghatékony, ke-
vésbé fárasztó és nagyon inspiráló. Természete-
sen azért hiányzott a személyes részvétel, de ha 
választanom kellene az élő és az online változat 
között, én az utóbbit választanám. A kongresz-
szus előtt megtalált és a nagy melegben igen 
jó szolgálatot tevő szalmakalapomat minden-
esetre félretettem 2021-re. Lehet, hogy London 
után Madrid is a kertembe költözik. 

Dr. Papp Gábor
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lakosság egészségi állapotának fo- 
lyamatos felmérése világszerte – 
így hazánkban is – az egészség-
ügyi ellátás sarkalatos pontja. A 

jelenlegi állapotról történő tájékozódáson kí-
vül előrejelzést kaphatunk a jövőben várható 
igényekre, de a múltban történtekről is lehet 
indirekt módon következtetéseket levonni. A 
magyar lakosság egészségi állapota köztudot-
tan rossznak mondható1, jelentősen elmarad 

az Európai Unió tagállamainak többségéhez 
képest. Ez akkor is igaz, ha 2000 óta bizonyos 
tekintetben önmagunkhoz viszonyítva javulás 
figyelhető meg.

A rossz egészségi állapot a szakirodalom 
szerint számos okra vezethető vissza, és ezek 
között szerepel a magyar egészségügy alulfi-
nanszírozottsága is. Hazánk körülbelül fele any-
nyit költ egészségügyi kiadásokra, mint az uni-
ós országok, amivel az utolsó helyen állunk. Rá-

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők  
vizsgálata hazánkban: középpontban  
a dohányzás és az arról való leszokás
Dömötör Péterné 1, Bodnár Gabriella 2, Vincze Péter 3, Bártfai Liza 3, Bártfai Zoltán 3,4 

1 Soproni Gyógyközpont, Sopron
2 Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron
3 Medve Tanya Kft., Sopron
4 Csornai Margit Kórház, Tüdőgyógyászati Rehabilitációs Osztály és Szakrendelés, Csorna

ABSZTRAKT

A magyar lakosság egészségi állapota az Európai Unió tagállamaihoz képest rossznak mondható, bár 
önmagunkhoz mérten fejlődés figyelhető meg az utóbbi 20 évben. Ez a hátrányos helyzet számos 
okra vezethető vissza, közülük a leginkább előtérben állókat szeretnénk ismertetni. Hazánkban a 
dohányzás is nagyon gyakori, melynek súlyos következményei több területen is észlelhetők. Éppen 
ezért a 2019-ben végzett kutatásunk középpontjában a vizsgált populáció dohányzási szokásainak, 
valamint az arról való leszokásnak a vizsgálata állt. Kutatásunk eredményei rávilágítanak arra, hogy 
a dohányzásra való rászokás leginkább pubertáskorban jellemző. A legnépszerűbb dohányipari ter-
mék a cigaretta. A vizsgálatban résztvevők csaknem fele leszokott már a dohányzásról, többnyire 
önerőből, azaz a különféle leszokás támogató módszerek igénybevétele nélkül. Az életmód csak-
nem 50%-ban meghatározza az egyén egészségi állapotát. Ezért rendkívüli fontossággal bír a káros 
szenvedélyekről (pl. a dohányzásról) leszokni, illetve ideális esetben azokra rá sem szokni.

A
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adásul az egészségügyi kiadásoknak alig több 
mint kétharmadát biztosítja a finanszírozó, így 
a közvetlen lakossági hozzájárulások szintje vi-
szont az uniós átlag duplája, ami óriási terhet 
ró az alacsonyabb jövedelmű csoportokra. Ide 
sorolható pl. a paraszolvenciára adott összeg is, 
bár ez egy sokrétű, és gyakran szubjektív ele-
mekkel átszőtt kérdés. A rossz hazai egészségi 
állapot okai közé tartoznak még az országon 
belüli regionális különbségek és az egészség-
ügyi ellátórendszerhez való egyenlőtlen hoz-
záférés is. További probléma az alapellátásban 
jelenlévő nagy fokú humán erőforráshiány és 
annak országon belüli egyenlőtlen eloszlása 
is2. A szakellátás és a fekvőbeteg-ellátás is ha-
sonló problémákkal küzd. 2017-ben az egész-
ségügyi intézmények működéséhez szükséges 
orvosi állások 3,8%-a volt betöltetlen, a szak-
dolgozóké pedig 3,4%-ban volt üres3. Az okok 
között található az egészségügyi szakemberek 
külföldre való kivándorlása, munkavállalása is. 
Megfigyelhető jelenség a fentieken kívül még 
az elöregedő egészségügyi dolgozók nagyszá-
mú részvétele a hazai egészségügyi ellátórend-
szerben. A magyar egészségügyi rendszer erő-
sen kórház központú, az alapellátás nem kap 
megfelelően hangsúlyos szerepet, a prevenci-
óra pedig nem fordítunk megfelelő figyelmet.

Immár rendszeresnek mondható, hogy az 
Európai Unió tagállamairól, így Magyarország-
ról is egészségi állapotot felmérő tanulmány 
készül2,4. A legutóbbi, 2019. évi tanulmány hazai 
eredményei közül szeretnénk kiemelni néhá-
nyat. A születéskor várható élettartam növekvő 
tendenciát mutat (76 év), de így is 5 évvel az 
uniós átlag alatt maradunk. A születéskor vár-
ható élettartam tekintetében a nemek közötti 
különbség még mindig nagy, a nők javára 7 
év. Az iskolai végzettség összefüggésben áll 
a káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfo-
gyasztás, droghasználat) meglétével, valamint 
a helytelen életmóddal (nem megfelelő táplál-
kozás, mozgásszegény életvitel), melyek bizo-
nyítottan befolyásolják az egészségi állapotot, 
így kihatással vannak a születéskor várható 
élettartamra is. 

Becslések szerint Magyarországon a halálo-
zások közel fele egészség-magatartásbeli koc-
kázati tényezőkre vezethető vissza, ideértve a 
helytelen táplálkozást, a dohányzást, az alko-
holfogyasztást és a kevés testmozgást. Ez az 
arány jóval magasabb a 39%-os uniós értéknél. 

Számos életmódbeli kockázati tényező 
gyakrabban fordul elő az alacsonyabb iskolai 
végzettségű vagy jövedelmű egyének köré-
ben. A fő halálokok hazánkban a szív- és ér-
rendszeri betegségek, valamint a tumoros 
megbetegedések (pl. tüdőrák, vastagbélrák, 
májrák, emlőrák)2. Ezen betegségcsoportokon 
kívül jelentős egészségi probléma még a cu-
korbetegség, a mozgásszervi megbetegedé-
sek és a különféle mentális problémák is4.

A 2019. évi országos tanulmány vizsgál-
ta az egészségi állapot önmegítélését is. Az 
eredmények azt mutatják, hogy az egészségi 
állapot önmegítélése és az anyagi helyzet, va-
lamint az életkor között összefüggés van. A jó 
anyagi helyzet jó egészségi állapot megítélést 
von maga után, míg a magasabb életkor en-
nek ellenkezőjét.

A felmérés eredményei alapján a magyarok 
az Európai Unió legerősebb dohányosai közé 
tartoznak. Ez összefüggést mutat a magas tu-
moros (tüdőrák) halálozással is, ami sok eset-
ben megelőzhető lenne2. A rákkal összefüggő 
mortalitás az Európai Unióban Magyarorszá-
gon a legmagasabb (2018-ban: 32 586 fő)5.

Az egy főre jutó alkoholfogyasztás is mint-
egy 10%-kal magasabb Magyarországon, mint 
az uniós országokban, illetve egyre nagyobb 
problémát jelent a serdülők alkoholizálása is 
(az alkalomszerű „nagyivás”)2. 2017-ben ha-
zánkban az egy főre jutó alkoholfogyasztás 
9,1 liter volt6. Az elhízás tekintetében is élen 
járunk, a felnőtt lakosság és a gyermekek, ser-
dülők körében egyaránt, ami egyre nagyobb 
megoldandó népegészségügyi feladatot je-
lent. A preventív szemlélet és annak megva-
lósulása (pl. önvizsgálatok végzése, szűrővizs-
gálatokon való részvétel) a lakosság részéről 
jelentős lemaradásban van az uniós eredmé-
nyekhez képest2.
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A DOHÁNyZÁSSAL KAPCSOLATOS  
SAJÁT FELMÉRÉSEK

A 2017-es és a 2019-es országos egészségi ál-
lapotfelmérés felkeltette az érdeklődésünket, 
és 2019-ben munkacsoportunk is kutatásokat 
végzett ezen a területen. Jelen cikkünkben el-
sősorban a dohányzással kapcsolatos eredmé-
nyeket szeretnénk ismertetni.

A vizsgálatokat 2019-ben végeztük azzal a 
céllal, hogy képet kapjunk a kérdőívet kitöltők 
szociális helyzetéről, életmódjáról, kiemelten 
a dohányzási szokásairól, valamint egészségi 
állapotáról. A kérdőívet dohányzó vagy valaha 
dohányzott 18 év feletti személyek töltötték 
ki. Az 54 kérdést tartalmazó kérdőív kitöltése 
online, Google űrlap alkalmazásával, anonim 
és önkéntes módon történt.

A kutatásban 221 fő vett részt (n=221). A ki-
töltők 78,7%-a nő, 21,3%-a férfi, a legfiatalabb 
válaszadó 18, míg a legidősebb 78 éves volt. A 
válaszadók átlagéletkora 42,4 év.

Az iskolai végzettséget tekintve a megkér-
dezettek több mint negyede (31,2%) érettségi-
vel vagy szakgimnáziumi végzettséggel rendel-
kezett. A vizsgáltak mintegy egynegyedének 
(24,4%) felsőfokú szakképzettsége volt. Főis-
kolai, illetve egyetemi diplomával azonos mér-
tékben, 15,8%-ban rendelkeztek a vizsgált sze-

mélyek. Szakiskolai végzettsége a válaszadók 
10,4%-ának volt. A megkérdezettek 1,8%-a az 
általános iskola elvégzése után nem folytatta 
tanulmányait. Olyan válaszadó nem volt, aki ne 
fejezte volna be az általános iskolát. 1 fő (0,5%) 
tudományos fokozattal is rendelkezett. A kuta-
tásban résztvevők több mint a fele (57%) fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezett, ami magas 
aránynak számít.

A munkavégzés, foglalkozás vonatkozá-
sában látható, hogy a kutatásban résztvevők 
mintegy fele (50,7%) szellemi munkát végez a 
munkahelyén. A fizikai munkavégzésben fog-
lalkoztatottak aránya 39,8%. Összességében 
a megkérdezettek 90%-a aktív, munkaképes 
dolgozó. Öregségi nyugdíjban a megkérde-
zettek 5,9%-a részesült, háztartásbelinek 2,3% 
vallotta magát. A rokkantnyugdíjas válaszadók 
aránya 1,4% volt.

A vizsgált populáció családi állapotáról el-
mondható, hogy a válaszadók több mint fele 
(53,8%) házasságban él. Másik részük, mintegy 
egynegyed-egynegyed arányban hajadon/nőt-
len (24%) vagy elvált/özvegy (22,2%). Azon sze-
mélyek, akik hajadonok/nőtlenek, illetve elvál-
tak/özvegyek, mintegy háromnegyed részben 
(74,9%) más keresőképes társsal élnek együtt, 
egy háztartásban.

1. ábra: Életkor a dohányzás elkezdésének évében
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Gyermekvállalás szempontjából a válasz-
adók több mint egynegyedének (32,1%) két 
gyermeke van. Ettől az aránytól alig tér el a 
gyermektelenek aránya (31,2%). A vizsgáltak 
mintegy negyedének (22,6%) egy gyermeke 
van. Nagycsaládosnak a megkérdezettek 20%-
a számít, közülük három fő öt vagy ötnél több 
gyermeket nevel.

Az egyén egészségi állapotát az életmód 
jelentősen, mintegy 43-46%-ban befolyásol-
ja7. Életmódunk szerves részét képezik a káros 
szenvedélyek is. Ezzel kapcsolatban kutatá-
sunkban részletesen vizsgáltuk a válaszadók 
dohányzási szokásait is.

A dohányzásra a megkérdezettek többsége 
serdülőkorban (14–20 éves kor között), azon be-
lül is főként 16 éves korban szokott rá (1. ábra).

A megkérdezettek több mint fele (54,3%) 
a kérdőív kitöltésekor is dohányos, azaz nem 
szokott le róla, vagy visszaszokott rá.

Vizsgáltuk a dohányzásra való rászokás 
motivációit is. A kérdőívet kitöltők több mint 
a fele (53,4%) baráti társaság ösztönzésére kez-
dett el dohányozni, de a dohányzással kapcso-
latos kíváncsiság is erős motivációs tényező 
volt (43,4%). Emellett a stresszhelyzetek okoz-
ta feszültség leküzdésének alternatívájaként 
is többen (17,2%) nyúltak a cigaretta után. A 

negatív családi mintát (9,5%) és az unatkozást 
(3,2%) is motiváló erőként jelölték meg néhá-
nyan (2. ábra).

A kutatás résztvevőinek családjait is vizsgál-
tuk a tekintetben, hogy még kik dohányoznak 
a kérdőívet kitöltőkön kívül. A válaszadók leg-
nagyobb mértékben (38,5%) a szüleiket jelöl-
ték meg. Ebből is következtethetünk a szülői 
minta gyermekre gyakorolt meghatározó sze-
repére. A szülőkön kívül magasabb arányban 
(33%) jelöltek meg távolabbi családtagokat (pl.
meny, vő), illetve testvért (28,5%) is dohányzó 
családtagként. Ugyanakkor a megkérdezettek 
20,4%-nál rajtuk kívül nincs más dohányzó a 
családban (3. ábra).

A kérdőívet kitöltők dohányzási szokásait 
vizsgálva elmondható, hogy túlnyomó többsé-
gük (90%) cigarettázik, tehát a cigaretta a leg-
kedveltebb dohányipari termék. A házilag sod-
rott cigarettát a válaszadók 12,7%-a választja. 
(Több dohányipari terméket is meg lehetett 
jelölni a dohányzási szokásaiknak megfelelő-
en.) A házilag készített cigaretta népszerűsége 
a költséghatékonyabb voltából eredhet, azaz 
olcsóbb, mint a csomagban, előre gyártottan 
megvásárolt. Ugyanakkor a házilag készített 
dohánytermékek nikotin-, kátrány- és egyéb 
kémiai anyag tartalma nehezen kontrollálható, 

2. ábra: A dohányzásra való rászokás motivációja
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így még károsítóbbak lehetnek, mint a gyári-
lag gyártott társaik. A kérdőívet kitöltő sze-
mélyek 13,6%-a nem tudja, milyen nikotin- és 
kátránytartalmú dohányterméket fogyaszt/
fogyasztott.

A naponta elszívott cigaretta mennyisé-
gét illetően a válaszadók több mint negyede 
(28,5%) napi 0–5 szál cigarettát szív el. Hasonló 
mértékű (23,1%) a napi 16–20 szál cigarettafo-
gyasztás is. A 6–10 darab/nap, illetve a 11–15 

darab/nap dohányzás közel hasonló arányú. A 
vizsgáltak 11%-a 21 darabnál több dohányter-
méket fogyaszt, és vannak, akik (1,4%) napi 41 
szálnál is többet szívnak el, ők egyértelműen 
erős függőségben szenvednek (4. ábra).

A dohánytermékek nikotintartalmát ille-
tően elmondható, hogy a válaszadók döntő 
többsége (86,4%) tisztában van azzal, hogy 
milyen nikotintartalmú terméket fogyaszt. A 
megkérdezettek csaknem fele (45,2%) köze-

3. ábra: A családtagok dohányzási szokásai

4. ábra: Napi dohánytermék-fogyasztás



| AMEGA30 2020. OKTÓBER

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

pes, 36,2%-uk alacsony, míg 5%-uk magas ni-
kotintartalmú dohánytermék mellett dönt.

A dohányzásról való leszokást jellemzi, 
hogy a megkérdezettek csaknem fele (47,1%) 
sikeresen leszokott a káros szenvedélyéről. 
Csaknem egynegyedük (23,5%) már többször 
is próbált leszokni, sikertelenül. A kérdőívet 
kitöltők 15,8%-a ugyanakkor soha nem pró-
bálkozott a leszokással, míg 13,6%-uk egyszer 
már szeretett volna leszámolni káros szenve-
délyével, de nem járt sikerrel.

Azon vizsgált személyek, akik próbálkoztak 
már a dohányzásról való leszokással, motiváci-
ójuk fő okaként a dohányzás egészségkárosító 
hatásait (49%), a dohányzás anyagi vonzatait 
(24%), valamint a családi/párkapcsolati hatást 
(22,4%) jelölték meg. A rossz egészségi állapot 
csupán a vizsgáltak 6,6%-át ösztönözte a do-
hányzásról való leszokásra.

Sikertelen leszokás esetén a dohányzás ab-
bahagyása és újbóli folytatása között a meg-
kérdezettek közel egynegyedénél (22,5%) csu-
pán csak néhány nap telt el, egynegyedük né-
hány hét/hónap múlva, 19,7%-uk 1-2 év után 
tért vissza a káros szenvedélyéhez, míg 26,8%-
uk egyéb időintervallumot jelölt meg.

A dohányzásról való leszokás eredménye-
ként megspórolt pénzösszeget az érintettek 
csaknem fele (43%) az életminőségének javítá-
sára fordítja, 15,1%-uk utazásra költi, 14,5%-uk 
pedig nagyobb céljainak megvalósításához fél-
reteszi.

A dohányzásról való leszokás módszereivel 
kapcsolatban az látható, hogy a leszokni vágyók 
túlnyomó többsége (88,4%) önerőből, minden-
fajta gyógyszeres, illetve nem gyógyszeres mód- 
szer igénybevétele nélkül szeretne leszokni ká-
ros szenvedélyéről. Az érintettek 2,5%-a gyógy-
szeres, 5,5%-uk nem gyógyszeres módszerek-
kel (pl. egyéni/csoportos tanácsadás, hipnoterá-
pia, akupunktúra) segítette leszokását, 3,5%-uk 
pedig gyógyszeres és nem gyógyszeres mód- 
szert egyidejűleg alkalmazott8.

A válaszolók több mint egynegyede (27,1%) 
0–5 000 Ft-ot költ havonta dohánytermékek 
vásárlására. 17,2%-uk 5 001–10 000 Ft közötti 
összeggel finanszírozza a szenvedélyét. Meg-
egyező mértékben (11,8%) költenek havon-
ta a válaszolók 10 001–15 000 Ft-ot, valamint 
15 001–20 000 Ft-ot a dohányzásra. Szintén 
megegyező arányú (9,5%) a havi 20 001–25 000 
Ft-ot, illetve 25 001–30 000 Ft-ot dohányter-

5. ábra: A dohányzásra fordított havi pénzösszeg
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mékre költők száma. A havi 30 001 Ft felett do-
hánytermékeket vásárlók aránya már alacso-
nyabb mértékű. Ketten havonta 50 000 forint-
nál többet költenek a dohányzásra (5. ábra).

Teoretikus kérdésként került megfogalma-
zásra, hogy kiszámolták-e már, mekkora össze-
get fordítottak káros szenvedélyükre. A válaszo-
lók döntő többsége (81,4%) még nem becsülte 
meg, hogy mennyi pénzt költött a dohányzásra.

Az eddig dohányzásra költött pénzösszeg 
egyéb célú felhasználási lehetőségeire rákér-
dezve az alábbi válaszok születtek: utazás, 
nyaralás, autóvásárlás, lakásvásárlás, műszaki 
cikk vásárlás, mindennapi megélhetés, könyv-
vásárlás, ruhavásárlás, háztartási eszközök, 
élelmiszer, hobby, cipő, masszázs, garázsvétel. 
Látható és elgondolkodtató, hogy a felsoroltak 
közül néhány az emberi alapszükségletek közé 
tartozik (pl. élelmiszer, cipő, ruha).

ÖSSZEFOGLALÁS

Vizsgálatunk, melynek során az online kér-
dőívet kitöltők szociális helyzetét, életmódját 
és egészségi állapotát mértük fel, 2019-ben 
készült. Jelen közleményben a dohányzással 
kapcsolatos eredményekre fókuszáltunk. A 
vizsgált minta nagysága 221 fő volt, többsé-
gében középkorú nők. A kutatásban részt-
vevők 90%-a aktív, munkaképes dolgozó, és 
több mint a fele (57%) felsőfokú végzettséggel 
rendelkezik, ami átlag fölöttinek tekinthető. 
A megkérdezettek közel fele házasságban él, 
míg a nem házasságban élők jelentős része 
(74,9%) szintén kereső társsal él együtt. Gyer-
mekvállalás szempontjából vagy a gyermekte-
lenség, vagy két gyermek jellemző.

Részletesen vizsgáltuk a válaszadók do-
hányzási szokásait. A dohányzás kezdete 
14–20 éves kor között volt megfigyelhető, a 
legtöbben 16 éves korukban szoktak rá. A 
megkérdezettek több mint fele (54,3%) a kér-
dőív kitöltésekor is dohányos, azaz nem szo-
kott le róla, vagy visszaszokott rá. A dohány-
zásra való rászokás fő motivációját a baráti 
társaság ösztönzése, illetve a dohányzás iránti 

kíváncsiság jelentette. Mindezek mellett a csa-
ládnak is komoly szerepe van a dohányzás-
ra való rászokásban (szülői minta). A kitöltők 
közül csaknem mindenki cigarettát fogyaszt, 
többnyire közepes vagy alacsony nikotin- és 
kátrány tartalmút, jellemzően napi 0–5 vagy 
16–20 darabot. A dohányzásról való leszokást 
megvizsgálva láthatjuk, hogy a megkérdezet-
tek csaknem a fele (47,1%) sikeresen leszokott 
káros szenvedélyéről. A vizsgálatban résztve-
vők 23,5%-a már többször is megpróbálkozott 
a leszokással, de sikertelenül. A dohányosok 
15,8%-ának nem áll szándékában – legalább-
is egyelőre – leszokni a dohányzásról. A do-
hányzásról való leszokás fő motiváló tényezője 
egyértelműen a dohányzás egészségkárosító 
hatásaitól való félelem volt. A leszokáshoz az 
érintettek gyógyszeres vagy nem gyógysze-
res segítséget többnyire nem vettek igénybe, 
azaz önerejükből szoktak le. Ennek alapján 
úgy tűnik, hogy kellő ismeretek birtokában, 
megfelelő önerővel és motivációval le lehet 
szokni a dohányzásról. Ugyanakkor kiemel-
kedően fontosnak tartjuk, hogy országszerte 
elérhetőek a Dohányzásról Leszokást Támo-
gató Központok, melyek jelentős segítséget 
tudnak nyújtani azoknak, akik le szeretnének 
szokni a dohányzásról, de ezt egyedül nem 
tudják megoldani. Azok, akik leszoktak a do-
hányzásról, a mindennapi életük minőségének 
javítására költötték az ennek köszönhetően 
megmaradt pénzt. A dohányosok több mint 
negyede (27,1%) havonta 0–5 000 forintot költ 
a szenvedélyére, 17,2%-uk 5 001–10 000Ft kö-
zött áldoz rá havi szinten. De vannak olyanok 
is is, akik 50 000 Ft felett szánnak rá havonta. 
A dohányos embereket többnyire nem fog-
lalkoztatja (81,4%), hogy körülbelül mennyi 
pénzt költöttek eddig káros szenvedélyükre. 
Ugyanakkor megnevezik, hogy a dohányzásra 
költött pénzt, mi másra tudták volna elkölteni.

Az eddigi egyéb és saját kutatási tapasz-
talataink alapján elmondható, hogy az egyé-
nek szociális helyzete általában determinálja 
az életmódjukat, és ezzel összefüggésben az 
egészségi állapotukat is. Természetesen van-
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nak egészségi állapotunkra nézve megváltoz-
tathatatlan tényezők is, mint például a nem, az 
életkor és a genetika (bizonyos betegségekre 
való fokozott hajlam), melyeken a tudomány 
jelenlegi állása szerint még nem tudunk vál-
toztatni, de az életmódunkon, ami csaknem 

50%-ban befolyással van egészségi állapo-
tunkra, azon tudunk és kell is változtatnunk, 
ha szükséges7.  Ugyanakkor az „ideális” anyagi 
helyzet sem elegendő a helyes életmód meg-
valósításához és a jó egészségi állapot elérésé-
hez, ha arra nincs igény az egyén részéről. 
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• Formoterol-fumarát-dihidrát / budezonid 4,5 µg / 160 µg.  

• A beteg a Bufomix Easyhalert rendszeresen alkalmazza 
fenntartó kezelésként, valamint tünetek esetén szükség 
szerint. 

A MART INDIKÁCIÓI1 

A  fenntartó és akut rohamoldó terápiát különösen fontolóra 
kell venni azoknál a betegeknél,  

• akiknél nem megfelelo az asztma-kontroll és gyakran 
szükséges rohamoldó gyógyszer használata 

• akiknek orvosi beavatkozást igénylo exacerbációik voltak. 

 

BIZONYÍTOTT HATÉKONYSÁG ÉS BIZTONSÁG1-4  

• Az aktív hatóanyagokat széles körben vizsgálták és 
bizonyítottan hatékonyak és jól tolerálhatók. 

BUDEZONID/FORMOTEROL FIX KOMBINÁCIÓBAN— 

FENNTARTÓ ÉS TÜNETI KEZELÉSRE EGYARÁNT 

MART ELŐNYEI1-5 

BUFOMIX 
EASYHALER® 

KISZERELÉSEK
 

BRUTTÓ  
FOGYASZTÓI ÁR  

TB. TÁMOGATÁS  
(EÜ. emelt) 

TÉRÍTÉSI DÍJ
 

BUFOMIX EASYHALER  
4,5 µg / 160 µg; 120 adag  

8 592 Ft
 

7 733 Ft
 

859 Ft
 

BUFOMIX EASYHALER  
9 µg / 320 µg; 60 adag  

8 592 Ft
 

7 733 Ft
 

859 Ft
 

Bufomix Easyhaler 4,5 mikrogramm/160 mikrogramm/belégzés inhalációs por 
Hatóanyag: formoterol-fumarát-dihidrát/budezonid; ATC: R03AK07;  
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22655 / 01 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=93683 
 
Bufomix Easyhaler 9 mikrogramm/320 mikrogramm/belégzés inhalációs por 
Hatóanyag: formoterol-fumarát-dihidrát/budezonid; ATC: R03AK07;  
Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22655 / 02 
Alkalmazási előírás: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=93684 
 
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: 2020/09/01, HUN-EHBUFO-01-09-2020  
Az árak érvényességének kezdete: 2020.09.01. (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 következménye
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Alvesco 
szemcseméret
1,1 - 1,2 μm 2

ciklezonid
160 µg túlnyomásos inhalációs oldat

ALVESCO. TELI TÜDŐBŐL, SZABADON • Kiugróan magas  
kislégúti depozíció 1

• Laktózmentes hatóanyag 1

• Kedvező mellékhatásprofil 1

Készítmény megnevezése
Kiszerelési  

egység Hatóanyag
Bruttó  

fogy. ár (Ft)

Normatív támogatásra vonatkozó paraméterek Emelt támogatásra vonatkozó paraméterek

Indikációs  
pont – Eü90

Közgyógyon  
kiváltható-e

Normatív  
támogatási  

technika

Normatív  
támogatási  

kategória (%)

Normatív  
támogatási  
összeg (Ft)

Térítési díj  
normatív támogatás 

esetén (Ft)

Emelt  
támogatási 

technika

Emelt  
támogatási  

kategória (%)

Emelt  
támogatási  
összeg (Ft)

Térítési díj  
emelt   

támogatás esetén (Ft)

ALVESCO 160 MIKRO GRAMM  
TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT

1x120 adag  
inhalátorban ciklezonid 13676 NOMIN 25 3419 10257 TFX 90 12308 1368 3/a igen

ALVESCO 160 MIKRO GRAMM  
TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT

1x60 adag  
inhalátorban ciklezonid 7358 NOMIN 25 1840 5518 TFX 90 6347 1011 3/a Igen

A feltüntetett, 2020.01.01-től érvényes árakat a www.neak.gov.hu oldalakon hozzáférhető hivatalos adatok alapján közöltük. Az adatok visszavonásig érvényesek. • Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült.  
Az Aramis Pharma Kft. nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért! • A készítmény alkalmazása előtt, bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, mely az alábbi 
weboldalról tölthető le: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=22844 • További információért forduljon a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez: 
Aramis Pharma Kft., 1095 Budapest, Mester u. 28/b. III/5. • Az anyag lezárásának időpontja: 2020.01.03. • ALVESCO/2020/01⁄03

(1) Alvesco 160 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat hatályos alkalmazási előirat, https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=22844
(2) Leach C et al. Particle size of inhaled corticosteroids: does it matter? J Allergy Clin Immunol. 2009 Dec;124(6 Suppl):S88-93.
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Nyelvtudományi Intézet nyelvi ta-
nácsadó szolgálatához érkezett le-
velekben gyakran találkozunk olyan 
kérdésekkel, amelyek bizonyos szak-

területek terminusainak helyesírásával kapcso-
latosak. Habár cikksorozatunkban az orvosi 
helyesírás számos részterületét érintettük már, 
szükségesnek látszik általánosságban is szól-
ni a szaknyelvi helyesírásokról, az akadémiai 
helyesírási szabályzathoz való viszonyulásuk-
ról. Ennek apropóját az adja, hogy az egyes 
szakterületek képviselőitől gyakran hallani 
efféle kijelentéseket: „Egybe kell írni, ez egy 
szakzsargon.” „Létezik olyan magasabb rendű 
szabály, mely szerint szakszövegek esetén el 
lehet térni az általános (köznyelvi) helyesírási 
szabályoktól.” Ebben a cikkben az általános és 
a szaknyelvi helyesírások egymáshoz való vi-
szonyát, a szaknyelvi helyesírási szabályzatok 
jellemzőit járjuk körbe.

Mit is jelent tulajdonképpen az a fogalom, 
hogy szaknyelvi helyesírás? Ahhoz, hogy erre 
választ kapjunk, meg kell vizsgálni a magyar 
helyesírás rendszerét. A magyar helyesírás 
négy résztartományból áll, amelyek azonban 

nem elkülönülő területeket jelölnek, az egyes 
tartományok között nincsenek éles határok. 
Sőt ehelyett érdemes inkább a magyar helyes-
írás rendszerére egyfajta kontinuumként te-
kintünk, ahol az egyes „szintek” ugyanannak a 
rendszernek más-más megközelítését jelentik 
(Laczkó 2013: 128).

Deme László nyomán a többszintű helyes-
írási rendszer első szintjének szokás nevezni „az 
igényes írásgyakorlathoz szükséges szabály-
rendszert” tartalmazó akadémiai helyesírási 
szabályzatot (Fábián 1997: 387). Ha a magyar 
helyesírási rendszert kontinuumnak tekintjük, a 
helyesírási rendszer középpontjában a Magyar 
Tudományos Akadémia mint testületi szerző ál-
tal készített A magyar helyesírás szabályai című 
kötet 12. kiadása (AkH.12) áll, e körül helyezkedik 
el a további három résztartomány. Ezek közül 
az egyikbe az ún. iskolai helyesírások tartoznak, 
amelyek egyszerűsítve, közérthető módon, „le-
transzformálva” közvetítik a tanulóknak a főbb 
helyesírási tudnivalókat. Az AkH.12-ra épülő, is-
kolai használatra szánt szabályzat Kis magyar 
helyesírás címmel jelent meg (Keszler–Siptár–
Tóth 2016). A szakmai helyesírások összessége 

Akadémiai helyesírási norma vs.  
szakmai írásszokás, avagy  
a szaknyelvek helyesírásáról
Dr. Ludányi Zsófia 
Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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Alvesco 
szemcseméret
1,1 - 1,2 μm 2

ciklezonid
160 µg túlnyomásos inhalációs oldat

ALVESCO. TELI TÜDŐBŐL, SZABADON • Kiugróan magas  
kislégúti depozíció 1

• Laktózmentes hatóanyag 1

• Kedvező mellékhatásprofil 1

Készítmény megnevezése
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fogy. ár (Ft)

Normatív támogatásra vonatkozó paraméterek Emelt támogatásra vonatkozó paraméterek
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Közgyógyon  
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Normatív  
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ALVESCO 160 MIKRO GRAMM  
TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT

1x120 adag  
inhalátorban ciklezonid 13676 NOMIN 25 3419 10257 TFX 90 12308 1368 3/a igen

ALVESCO 160 MIKRO GRAMM  
TÚLNYOMÁSOS INHALÁCIÓS OLDAT

1x60 adag  
inhalátorban ciklezonid 7358 NOMIN 25 1840 5518 TFX 90 6347 1011 3/a Igen

A feltüntetett, 2020.01.01-től érvényes árakat a www.neak.gov.hu oldalakon hozzáférhető hivatalos adatok alapján közöltük. Az adatok visszavonásig érvényesek. • Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült.  
Az Aramis Pharma Kft. nem vállal felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért! • A készítmény alkalmazása előtt, bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását, mely az alábbi 
weboldalról tölthető le: https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=22844 • További információért forduljon a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez: 
Aramis Pharma Kft., 1095 Budapest, Mester u. 28/b. III/5. • Az anyag lezárásának időpontja: 2020.01.03. • ALVESCO/2020/01⁄03

(1) Alvesco 160 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat hatályos alkalmazási előirat, https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=22844
(2) Leach C et al. Particle size of inhaled corticosteroids: does it matter? J Allergy Clin Immunol. 2009 Dec;124(6 Suppl):S88-93.
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az akadémiai szabályzatot „transzformálja fel”. A  köz-
ponti tartományt körülvevő harmadik résztartományt 
pedig az ún. helyesírási kézikönyvek alkotják, amelyek 
az akadémiai helyesírási szabályzatot magyarázzák, 
bővítik ki, ilyen például a 11. kiadást magyarázó Osiris 
Helyesírás is (Laczkó–Mártonfi 2004).

A szaknyelvi helyesírások tehát a mindenkori aka-
démiai szabályzat kibővítései olyan értelemben, hogy 
egy adott szakma szókincsét írásba foglalva bizonyos 
helyesírási területekre különösen nagy hangsúly he-
lyeződik. Gondoljunk csak például az idegen szavak 
helyesírási szabályaira, amelyek az orvosi terminoló-
gia írásba foglalásakor központi kérdéssé válnak. Azt 
is látni kell azonban, hogy a szakmai helyesírások nem 
alkotnak önálló rendszert olyan értelemben, hogy nin-
csenek egyéni, a központi akadémiai normától elté-
rő elvei, normái, mivel a magyar helyesírási rendszer 
fent említett négy résztartományának mindegyikében 
ugyanazok az összefüggések, elvek, normák érvé-
nyesülnek. Valójában a szaknyelvi helyesírás terminus 
helyett pontosabb volna a szaknyelv írásbeli változa-
tában megjelenő helyesírási sajátosságokról beszélni 
(Laczkó 2013: 128–129).

Magyarországon a helyesírás 1832 óta, azaz az első 
helyesírási szabályzat megjelenése óta akadémiai stá-
tuszban van: ma a helyesírás állapotáért a Magyar Tu-
dományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állan-
dó Bizottsága felel, melynek tagjai egyrészt nyelvészek, 
másrészt más akadémiai osztályok küldöttei. Szaknyelvi 
helyesírási szabályzatok kidolgozására általában akkor 
kerül sor, ha az adott szakterület képviselői részéről 
igény jelentkezik erre (Fábián 1993: 595). Ilyenkor ter-
mészetesen szükséges a nyelvvel hivatásszerűen fog-
lalkozó személyekkel való folyamatos konzultáció. A 
nyelvészek feladata az, hogy a szaknyelvi helyesírási 
ajánlásokat az akadémiai normával összhangba hozzák. 

A 2019-ben megjelent, az akadémiai helyesírási 
szabályzat 12. kiadásán alapuló új orvosi helyesírási út-
mutató például Bősze Péter orvosprofesszor kezdemé-
nyezésére született meg. Az előkészületek több mint 
egy évtizedig tartottak, az MTA több osztályával, bi-
zottságával egyeztetve (Biológiai Tudományok Osztá-
lya, Kémiai Tudományok Osztálya, Orvosi Tudományok 
Osztálya, Mikrobiológiai Osztályközi Állandó Bizottság, 
Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizott-
ság). A szabálytervezetet megtárgyalta és elfogadta az 

MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága (és 
az azon belül működő Orvosi Nyelvi Munkabizottság), 
majd az előbbi bizottság jóváhagyta. Ezt követően az 
MTA két illetékes osztálya, a Nyelv- és Irodalomtudo-
mányok, valamint az Orvosi Tudományok Osztálya is 
jóváhagyta a szabálytervezetet (Bősze 2019: 11). Az el-
múlt évtizedekben hasonló módon születettek meg az 
állatnevek, a földrajzi nevek, a növénynevek, a kémiai 
nómenklatúra stb. helyesírási szabályzatai, jelenleg a 
fizikai helyesírási szótár munkálatai folynak.

A sokféle szakterület helyesírásának szabályozásá-
ra kétféle megoldás lehetséges, ez attól függ, hogy az 
adott szakterület rendelkezik-e a nómenklatúrával vagy 
sem. A terminológia és a nómenklatúra közti különbség 
többféleképpen megfogható. A terminusok általános 
fogalmakat jelölnek meg, a nevek pedig egyedeket. 
Másrészt nagyságrendbeli különbség is megfigyelhető 
köztük: a nevek (nómenek) száma a terminusokhoz vi-
szonyítva lényegesen több (Fóris 2005: 31–32). Ha egy 
szakterület olyan terminológiával rendelkezik, amely 
írásgyakorlatában nem tér el az általános helyesírási 
szabályoktól, vagyis ugyanazok a nyelvi tényezők ala-
kítják, csak esetleg sajátos vonásokat mutat, akkor kü-
lön szaknyelvi helyesírási szabályzatra nincsen szükség. 
Ilyen esetekben a szaknyelvi helyesírási szótárak tartal-
mazzák a szakszókincset, a szótár előtti bevezető feje-
zet pedig összefoglalja az adott szaknyelv terminoló-
giájának rögzítésére vonatkozó legfontosabb tudniva-
lókat. Ha azonban egy szaknyelv nómenklatúrával ren-
delkezik, azaz a terminusok leírásában nem az általános 
helyesírási szabályok az irányadók, akkor szükség van 
külön szabályzat kidolgozására is. Jellegzetesen ilyen a 
kémia, az állat- és növényrendszertan, valamint a föld-
rajzi nevek írása (Laczkó 2018: 138). Az orvostudomány 
szaknyelve (noha természetesen ez sem egységes, hi-
szen számos további részterülete van) terminológiával 
rendelkezik (kivételt képez azonban az anatómiai nó-
menklatúra), ezért alapvetően az általános helyesírási 
szabályok az irányadók, néhány sajátos, kiegészítő sza-
bályra van csak szükség: ilyenek például az ún. tarto-
zékbetűk (hepatitis-A, mRNS), tartozékszámok (HPV16, 
COX6, COVID19) írásmódjára vonatkozó szabályok.

Nézzünk meg egy példát egy nómenklatúrával ren-
delkező szaknyelv sajátos, nyelven kívüli tényezőkön 
alapuló helyesírási szabályaira. A gyökértapló (Heteroba- 
sidion annosum) és a fenyő-tapló (így, kötőjellel) (Phel-
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linus pini) két gombaféle. A fogalmat jelölő lexémák 
nyelvi szempontból megegyeznek: mindkettő össze-
tett szó, az elő- és az utótag szófaja is főnév. Az álta-
lános helyesírási szabályok alapján a két főnévből álló 
összetételek – amelyek általában birtokos jelzői aláren-
delő vagy jelentéssűrítő összetételek – egybeírandók. 
Hogy a fenyő-tapló mégis kötőjellel írandó, annak nyel-
ven kívüli oka van: a növény- és gombanevek sajátos 
helyesírási szabályai alapján mikorrhiza vagy élősködő 
gombák esetén a gazdanövényi előtagot kötőjellel 
kapcsoljuk a gomba nevéhez.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy az Aka-
démia régóta törekszik a magyar helyesírás egységes-
ségének megteremtésére, ebbe beletartozik az is, hogy 
az általános és a szaknyelvi helyesírások egységben le-
gyenek egymással, ne mondjanak ellent egymásnak. A 
meglévő szaknyelvi helyesírási szabályzatok tehát nem 
mondanak ellent az Akadémia állásfoglalásának, azok-
kal teljes összhangban vannak, és nem átírják, hanem 
ráépülnek az általános helyesírási szabályokra, kibőví-
tik azokat. Más azonban a szabályzat, és más az úzus: 
a gyakorlatban – a Nyelvtudományi Intézet közönség-
szolgálatának tapasztalatai alapján – az egyes szakmák 
képviselőinek egy része elfogadja és alkalmazza az 
akadémiai helyesírási szabályzat ajánlását, míg mások 
valójában nem is helyesírási iránymutatást várnak a 
nyelvi tanácsadótól, hanem a szakmában megszokott, 

a helyesírási normának ellentmondó írásmódot szeret-
nék jóváhagyatni – annak elterjedtségére hivatkozva – 
az illetékes szaktekintéllyel, „az Akadémiával”. Ilyenkor 
– a különféle írásmódok melletti érveket felsorakoztat-
va – inkább a kérdezőre bízzuk a választást, mérlegel-
jék, hogy adott esetben az akadémiai helyesírási nor-
ma követését vagy a szaknyelvi hagyományokat tartják 
fontosabbnak. 
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TÍZ JÓ TANÁCS ALLERGOLÓGUSOKNAK (11. oldal)
 1. melyik állítás igaz? 
  a. akut rhinosinusitis esetén amoxicillint kell adni 
  b. krónikus urticaria esetén az ételallergénekre  
   specifikus ige vizsgálatokat mindig el kell végezni 
  c. az igg-alosztályok jelzik az immunglobulin-pótlás szükségességét  
  d. szelektív iga-hiány esetén nincs szükség immunglobulin- 
   pótlásra

2. melyik vakcina esetén indokoltak óvintézkedések tojásallergiás  
 betegek oltásakor? 
  a. kanyaró 
  b. mumpsz 
  c. sárgaláz 
  d. veszettség

3. melyik oltóanyag esetén kell tojásallergiás betegeknél a beadás előtt  
 bőrtesztet végezni? 
  a. kanyaró 
  b. mumpsz 
  c. sárgaláz 
  d. veszettség

4. melyik állítás hamis? 
  a. a spirometria elengedhetetlen az asztma diagnózisához  
   b. az akut rhinosinusitis igazolásához orrmelléküreg ct-t kell végezni 
  c. az ételallergia-panelek használata során sok a téves diagnózis 
  d. az influenza és a sárgaláz vakcina tartalmaz tojásfehérje-allergént

5. melyik az anafilaxia kezelésének elsőként választandó gyógyszere? 
  a. kalcium  
   b. antihisztamin 
  c. adrenalin 
  d. kortikoszteroid

LÁTSZÓLAG LONDONBÓL (18. oldal)
6. melyek a modern allergológia legprogresszívebb  
 területei?  
  a. biológiai terápiák 
   b. allergén immunterápia 
  c. precíziós diagnosztika 
  d. személyre szabott terápia

7. melyik Nobel-díjas professzor tartott előadást  
 a 2020. évi eaaci kongresszus nyitónapján?  
  a. William frankland 
   b. gregory Winter 
  c. teruko ishizaka 
  d. gunnar johansson

NiNTEDANiB TüDőfiBRÓZiSBAN (17. oldal)
8.  az idiopátiás tüdőfibrózisban nem szenvedő 
intersticiális tüdőbetegek hány %-ánál alakulhat át  
a betegség progresszív fibrózissal járó kórképpé?  
  a. 10–15% 
  b. 18–32% 
  c. 28–35% 
  d. nem történik ilyen átalakulás

AZ EGÉSZSÉGi ÁLLAPOTOT BEfOLyÁSOLÓ... (25. oldal)
9. Dömötör és mtsai vizsgálatában mi volt a dohányzásra való rászokás  
 leggyakoribb motivációs tényezője? 
  a. családi minta  
  b. baráti társaság ösztönzése 
  c. stresszhelyzetek okozta feszültség leküzdése

10. Dömötör és mtsai vizsgálatában mi volt leginkább jellemző a család- 
 tagok dohányzási szokásaira? 
  a. csak a megkérdezett dohányzott 
  b. a megkérdezett szülei dohányoztak  
  c. a megkérdezett testvérei dohányoztak

11. Dömötör és mtsai vizsgálatában mi volt a dohányzásról való leszokás  
 leggyakoribb motivációs tényezője? 
  a. a meglévő rossz egészségi állapot 
  b. a dohányzás potenciális egészségkárosító hatásai 
  c. a dohányzás anyagi vonzatai

A SZAKNyELVEK HELyESÍRÁSÁRÓL (35. oldal)
12. melyik írásmód helyes?  
  a. hepatitis a 
  b. coX6 
  c. coX-6

13. melyik írásmód helyes orvosi szaktudományos szövegben?  
  a. hpv 16 
  b. covid19 
  c. hpv-16 
  d. covid-19

AMEGA
TOVÁBBKÉPZŐ

TANFOLYAM

az alábbiakban a 2020 második félévében zajló továbbképző tanfolyamunk második 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. október 30-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 10400779-
50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 
(rózsaszín csekk). a címzett ebben az esetben: grandani kft., 7618 pécs-18. pf: 46.
Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 32. oldalon talál. 

KÉRJÜK, HOGY POSTAI TOVÁBBÍTÁS ESETÉN NE AJÁNLOTT LEVELET KÜLDJÖN!

Küldje be online (http://www.ameganet.hu/att-quiz/) vagy mobiltelefonon: 
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AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2020/5.

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

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

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

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

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

  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.



1  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)

2  Mometason Sandoz alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

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

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 
szuszpenziós orrspray; Keresés indítása ; , 

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 500000 kiváltott recept 
az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 6 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj
Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray ✓ 1 559 Ft 383 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.

1 170 Ft

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray
MOMETASON SANDOZ®

V0 200219 Mometason Sandoz 2020 A4 [RMOM2460] DL,KP.indd   1 19/02/20   17:14



… a teljesség igényével

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.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formoter-
ol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer al-
kalmazási 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_vallalkoza soknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

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

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

87 mikrogramm/5 mikrogramm/
9 mikro gramm túlnyomásos inhalációs oldat

180 adag 26 285 Ft 23 657 Ft 2628 Ft 584,11 Ft 3/b IGEN

Extra nom
megoldás
COPD-s
betegeink
kezelésére!

2 
belégzés

reggel

2 
belégzés

este
ÉS

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