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TARTAL   Mósolni nehéz, külö-

nösen, ami a jövőt 

illeti, idéztem Mark 

Twaint a tavalyi 

koronavírus különszám 

bevezetőjében, és akkor 

nem hittem volna, hogy a 

koronavírus téma még 2021-

ben is aktuális lesz. Most, a 

járvány harmadik hullámának leszálló ágában, közel 

30 ezer halálos áldozatot gyászolva és ki tudja hány 

tartósan egészségkárosodott beteggel együtt a 

hazai egészségügyben maradva, a jövőre vonat-

kozóan vakmerőség lenni bármit is kijelenteni. 

Mindenesetre próbáljuk a korábbi tevékenységeket 

újraindítani, az elmúlt év tanulságait leszűrni, és 

a koronavírus által kikényszerített, de hasznosnak 

bizonyult dolgokat megtartani. Maszkot hordani 

és az eddiginél többször kezet mosni egészséges, 

zoomon tárgyalni utazgatás helyett gyors, home 

office-ban dolgozni hatékony, online szakmai kon-

ferencián részt venni kényelmes, távgyógyítani sok 

esetben lehetséges, oltakozni pedig szükséges. 

Ebben a különszámban a koronavírus hatásairól az 

elmúlt egy évben összegyűlt − és a világ tudomá-

nyos közössége által lapzártakor érvényesnek gon-

dolt − információkat gyűjtöttük össze, és most is 

reméljük, hogy mialatt a nyomdagépek dolgoznak, 

nem változik nagyot a világ. 

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: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 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-05-2021-V01-ad-#24073 ▪ A dokumentum készítésének időpontja: 2021.02.03. ▪ Érvényessége: 2023.02.03.

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.
©2021 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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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: 2020.09.10. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2020.12.09. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2020.12.09. 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-
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GONDOLATOK EGY BIOLÓGUSTÓL
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Tauber Zsófia
biológus

Az Amega fórumokon mindig vannak magas 
szakmai színvonalat biztosító előadók. A ta-
vaszi fórumon ezen előadók közé robbant be 
két előadással egy fiatal hölgy, Tauber Zsó-
fia. Az egyikben profi módon összefoglalta 
a legfontosabb ismereteinket a SARS-CoV-2 
vírusról, a másikban pedig magas szintű 
továbbképzést tartott a mutációkról. Szeret-
ném bemutatni őt az Amega olvasóinak.

Honnan ismeri az Amega folyóiratot? 
Úgy ismertem meg, hogy a főszerkesztő, Rónai Zoltán, a 
facebook oldalamon − melynek címe „Gondolatok egy 
biológustól” − megtalált, és megkérdezte, hogy volna-e 
kedvem az Amega fórumon előadni, mivel a posztjaimat 
kidolgozottnak, pontosnak találta. 

Ön nem orvos, hanem biológus. 
Honnan az érdeklődése a biológia iránt? 
14 évesen meg voltam győződve arról, hogy építész leszek. 
Anyukám viszont azt mondta, hogy az nekem nem való. 
Ideggörcsöt fogok kapni, ha nekem műszaki rajzokat kell 
szerkesztenem, mert nincs hozzá érzékem. Anya kezdett el 
a természettudományok felé terelgetni és igaza lett. 
A középiskolát vegyésztechnikusi szakközépben kezdtem 
el, ahol beleszerettem a kémiába. Azon belül is igazán a 
szerves kémia érdekelt: lenyűgöztek a szénvegyületek. Ak-
kor gondoltam először azt, hogy én az „élővel” szeretnék 
foglalkozni, annak a kémiájával. Amikor anyukámnak ezt 
elmondtam, azt tanácsolta, hogy a molekuláris biológia 
felé tartsak, mert akkor a kémiát sem veszítem el. 

Az édesanyjának volt kötődése a biológiához? 
Ő klinikai laboratóriumi analitikus volt akkoriban. Tizen-
egyedikes koromban felvettem a biológia fakultációt, és 
így emelt szintű biológiát tanultam. A két tantárgyból 
emelt szintű érettségit tettem le. Majdnem orvos lettem, 
de a felvételi előtt az utolsó pillanatban felcseréltem a je-
lentkezési sorrendet. 
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Hova járt egyetemre? 
A Pécsi Tudományegyetemen végeztem. Sokszor 
zavar, hogy az emberek sokkal többnek néznek, mint 
ami vagyok. Nekem még csak egy BSc végzettségem 
van. Gyermekeim születtek, ők töltötték ki alapvetően 
az eddigi éveimet. Most fogom elkezdeni az ELTE-n a 
mesterképzésemet. Szeretem a szakmámat, és szere-
tek róla sokat beszélni, akár kéretlenül is. 

Amennyit megismertem magából, az azt bizo-
nyítja, hogy a sok beszédből tanulni lehet. 
Különleges képessége az ismeretátadás. 
Eddig nem tudtam, hogy tehetségem van hozzá, ez 
nekem is új. 

A pályája elején áll. Milyen tervei vannak? 
Leginkább genomikával szeretnék foglalkozni, illetve 
a bioinformatika irányába indultam. Azt gondolom, 
elég nagy lehetőségeim lehetnek ezen a területen. 
Kevés a bioinformatikus, és nekem van informatikai 
érdeklődésem is, alapszinten tudok programozni. 
Körülöttem mindenki informatikus, az apukám és a 
párom is az. 

Ennek hihetetlen jövője van. Hátborzongató lát-
ni, hogy hova jutott a tudomány, ezen belül is a 
genomika és a molekuláris diagnosztika. 
Lenyűgöző a fejlődés. Félek is tőle valamennyire. 

A korszerű biológiai ismeretek megjelennek az 
orvoslásban is. 
Így gondolom én is. Most − a vakcinák, az mRNS oltá-
sok és az adonovírus alapúak tekintetében egyaránt 
− az orvoslásban, a gyógyításban is hasznosulnak 
a biológiai ismeretek. A tumoros megbetegedések 
esetében is nagy jövő előtt állnak az immunterápiák. 
Remélem, hogy rövidesen eljutunk odáig, hogy sok-
kal többféle tumort lehet majd meggyógyítani mole-
kuláris biológiai módszerekkel. 

Lehet-e a biológia tudományát magas szinten 
művelni Magyarországon? Az igazi nagy eredmé-
nyek nem a nagy kutatóintézetekhez kötődnek? 
Úgy gondolom, hogy lehet. A terveim között szere-
pel a külföld, amennyiben itthon nem megy, de azt 
látom, hogy elindult valami itthon is. Szükség van 

genomikusokra, bioinformatikusokra. Az ELTE-n néze-
lődve vannak olyan szakdolgozati témák, mint példá-
ul a tumorevolúció, ami perspektívát jelenthet. 

Magának mi lenne a kedvenc kutatási területe? 
Szívem szerint a vírusok felé venném az irányt. Na-
gyon remélem, hogy a diploma dolgozatom erejéig 
vissza tudok menni Pécsre, Jakab Ferenc profesz-
szorhoz. Nála tanultam korábban is, és örülnék, ha ő 
fogadna. 

A pandémia miatt a laikusok érdeklődésének 
homlokterébe kerültek a vírusok. Olvastam pél-
dául cikkeket a vírusok egymás közötti kommuni-
kációjáról.
Ez még nem olyan mélyen kutatott terület, én is ol-
vastam arról, hogy bizonyos rövid peptidek felszaba-
dulása „jelként” funkcionálhat, éppen ezért különö-
sen érdekesek a vírusok. Még csak elméletek léteznek 
arról is, hogy honnan származnak, de konkrét bizo-
nyítékaink még erre sincsenek.

Említette pécsi professzorának, Jakab Ferencnek 
a nevét.  Őt ritkábban látom a médiában. Sok 
„víruscelebet” hallok nyilatkozni, de számomra 
nem mindig tűnnek hitelesnek. Jól kommunikál-
juk a vírusok jelentőségét hazánkban? 
Azt gondolom, hogy a kommunikációval tényleg van 
némi probléma. 

Hogyan látja egy fiatal tudós? Le tudjuk-e győzni 
a pandémiát? A küzdelemnek az elején vagy a 
végén járunk? 
A jövőbe nem látok. Azt gondolom, hogy tart ott a 
tudomány, hogy meg tudná oldani ezt a feladatot, de 
a Covid-19 megbetegedést okozó vírus nem fog el-
tűnni. Erre nem látok esélyt. Ennek egyik oka az em-
berek hozzáállása. Nagyon sokan vannak, akik nem 
veszik komolyan a vírusokat. A másik ok a mutáció, 
bár ez nem fog a végtelenségig tartani. Ennek bizto-
san van egy véges száma. Talán szezonálissá válhat, 
és akkor lehet rá egy választott oltást alkalmazni, 
mint influenza esetén. 

Miért a Covid okozott pandémiát, miért nem pél-
dául az ebola? Mitől tud ez a vírus többet? 
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Ez a vírus evolúciósan sikeresebb, sőt, az ő szemszö-
géből nézve zseniális. 2−14 napig tart a lappangási 
ideje és a brit mutáns fertőzőképessége nagyon 
magas. Az alapvírusnak, ami elterjedt Európában, 
2,5 volt az R értéke, vagyis a fertőzőképessége, a brit 
mutánsé viszont 5,0. A 2,5 és az 5,0 is magas, ha arra 
gondolunk, hogy az influenzáé csak 1,4. 
Emellett, ahogy kezdtem, a SARS-CoV-2 evolúciós 
siker. Az ebola túl halálos, de legalábbis hamar ágy-
nak dől tőle a beteg, és akkor már sokakat nem fertőz 
meg. Az új koronavírus esetén viszont rengeteg tü-
netmentes fertőző ember van, így hiába alacsonyabb 
ennek az átlagos halálozása, összességében a jobb 
terjedés, a sikeresebb fertőzőképesség és a tünet-
mentes hordozók miatt mégis többen halnak bele, 
és el tud terjedni a világon. Egy „okos” vírus „célja” 
tehát a hatékony terjedés és nem az, hogy a gaz-
dája meghaljon, hiszen akkor a saját terjedésének, 
replikációjának egy potenciális további útját vágja el. 

Az indiai mutáns egy negyedik mutáns variáció 
lehet? 
Minden variánsra áll, hogy idő kell ahhoz, hogy meg-
vizsgálják. Számomra nem tűnik annyira vészesnek az 
indiai mutáns. Lehet, hogy nincs igazam, majd a jövő 
dönti el. Először 2020 novemberében jelent meg, de 
nem tudott olyan mértékben elterjedni, mint a brit 
mutáns, és nem tudta azt kiszorítani. 

Mennyire döbbentette meg az emberek viselke-
dése a nyitás első napjaiban? 
A felvételeken a hullámzó tömeget nemcsak Buda-
pesten, hanem az ország különböző városaiban is 
láthattam, sokkolónak éreztem. Szerintem az embe-
rek hozzáállása nagyon rossz. Persze valahol érthető, 
hiszen régóta zárva volt az ország. Én is vágyom 
már moziba, színházba, de azt gondolom, hogy 
felelősségteljesebben kellene viselkedni. Okosan, 
fokozatosan kellene nyitnunk. Valószínűleg nem a 
járványgörbének ebben szakaszában kellett volna a 
nyitást elkezdeni. Próbálom az embereket megérte-
ni, és a dolog gazdasági oldalát is figyelembe venni. 
Azt gondolom, hogy ha tudnánk felelősségteljesen, 
a járványhoz méltóan viselkedni, távolságot tartani, 
egy széket kihagyni, maszkot hordani, fertőtleníteni, 
akkor nem lenne gond a fokozatos nyitás. 

Valahol olvastam egy gondolatot, miszerint az 
emberiség már a Marson jár, miközben az em-
bereket még mindig tanítani kell a kézmosásra. 
Mennyire van kapcsolata Covid-os betegekkel? 
Közvetlen kapcsolatom nincs. Az egyik barátom in-
tenzív szakápoló Pécsett. Rajta látom, hogy biztosan 
súlyos volt a helyzet, főleg a járvány csúcsán. Hihetet-
lenül kimerültnek látom, és tartani kell benne a lelket. 

Nem lett volna jobb, ha az emberek többet látnak 
egy Covid-osztályból, és akkor talán nem lett vol-
na ez a kirohanás a teraszokra? 
Tökéletesen egyetértek. Bár érdekes, ha azt mondjuk, 
hogy ez a betegség nem egy szimpla influenza, ebbe 
sokan belehalhatnak, akkor erre azt kaphatjuk, hogy 
pánikot keltünk. Ha meg elhallgatjuk a problémát, ak-
kor honnan tudják az emberek, hogy nagy baj van. Én 
hagytam volna az orvosokat és a nővéreket nyilatkozni. 

Hogyan telik egy biológus egy napja?
Most nálam még a gyerekekkel telik. Itthon vagyok 
velük szeptemberig. Bújom a szakirodalmat. Hobbim is 
a publikációk követése, a genomikai könyvek olvasása. 

Többes számban mondta a gyerekeket. 
Igen. Hárman vannak. 30 éves vagyok, de ez nem lát-
szik rajtam. A dohányboltban személyit kérnek tőlem. 

De nem dohányzik? 
Nem, de mást is lehet ott vásárolni. Az idősebbik fiam 
egyébként 6 éves, a kislányom 4, a pici fiam 11 hó-
napos. Amikor végeztem a BSc-vel, az volt a tervem, 
hogy Angliában folytatom a tanulmányaimat és az éle-
temet. A szüleim 12 éve Angliában élnek. Ott egy évet 
laborasszisztensként dolgoztam. Aztán beleszerettem 
egy magyar fiúba, aki Magyarországon élt, felültem a 
repülőgépre és hazajöttem. Ő lett a gyerekeim apuká-
ja. Megszületett a kisfiunk, és amikor mehettem volna 
dolgozni, megszületett a második, majd a harmadik. 

Gratulálok hozzájuk, és most jöhet a szakmai kar-
rier! Hogyan marad ideje három gyerek mellett 
tanulni, szakmai cikkeket olvasni?
Éjjeli bagoly vagyok. Nálunk a gyerekek számára 
szabály, hogy este 8-kor alvás. 8-tól éjfélig van időm, 
amit magamra szánok és ez a szakirodalmat jelenti. 
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Egy fiatal nő éjjel szakirodalmat olvas? Azt képzel-
ném, hogy ilyenkor irodalmat, lírát kell olvasni. 
Azt is szoktam. Szívesen olvasom Stephen King 
könyveit, a bestsellerek közül nagyon szeretem Dan 
Brown-t. A legnagyobb kedvenc, viszont a Dűne. A 
költők között holtversenyben első Radnóti Miklós és 
Váci Mihály. 

Kik voltak a segítői az Amega előadásaiban?
Királyhidi Panna, aki immunológus doktorandusz 
a SOTE-n. Akkor vagyok nyugodt, ha legalább 2-3 
szaktársam átnézte az írásomat, így biztosan nem 
jelenhet meg semmi pontatlanság. Rácz Tamást szok-
tam még a segítőim között említeni, ő a gyermekeim 
apukája, aki az időt biztosítja számomra. A második, 
mutánsokkal foglalkozó előadásomat Ferenci Tamás is 
átnézte, ő a járványügy egyik legjobb biostatisztikusa 
Magyarországon. 

Hogyan jött létre az internetes oldala, a „Gondo-
latok egy biológustól”? 
Szeretem az embereket segíteni. Mindig is úgy éltem, 
hogy ha bárkinek bármire is szüksége volt, akkor 
ugrottam és megpróbáltam segíteni. Azt gondolom, 
altruizmusra születtem. Egyébként egy impulzív, nyílt 
személyiség vagyok, szeretem az embereket, sok ba-
rátom van. Sokan vesznek részt az életemben. 
Azért indítottam el ezt az oldalt, mert mérges voltam 
amiatt, hogy mennyi butaságot hallok. Egyvalamit 
nem szeretek, nevezetesen azt, ha tehetetlennek 
érzem magam. Legalább a környezetemet jobbá sze-
rettem volna tenni, ezért elkezdtem írni. 
Először a lakóközösségem itt, Szigetszentmiklóson 
kezdte kérni, hogy „mondd el, hogy van ez és ez, 
benned bízunk”. Egy idő után nagyon sok üzenetet 
kaptam, és ekkor találtam ki ezt a privát oldalt a 100-
150 fős közösségemnek. Lassan elkezdett növekedni 
az oldal látogatottsága, és egyszer csak azt vettem 
észre, hogy 600-700 fős látogatottságom lett. Erre 
nem számítottam. 
Aztán amikor megírtam a vakcina összetevős posztot, 
ami az Amegában is megjelent, akkor kilőtt a követők 
száma. Időre volt szükségem, hogy ezt magamban 
feldolgozzam. Ferenci Tamást is akkor ismertem meg, 
írt egy e-mailt és gratulált. Ma már baráti viszonyban 
vagyunk. 

Az elején szorongtam: még kicsi vagyok, semmi pub-
likációm nincs, és időbe telt, amíg elfogadtam a hely-
zetet, és megküzdöttem a saját szakmai kisebbségi 
komplexusommal. Jelenleg 21 000 ember követi az 
oldalamat, és úgy érzem, most már nem hagyhatom 
őket cserben akkor sem, ha ez óriási felelősséggel és 
rengeteg munkával jár.

Az Amega fórum előadásai voltak az első nyilvá-
nos fellépései? 
Igen, a szakdolgozatom védésén kívül ez volt az első 
nyilvános szereplésem. 

Biológus szakemberrel ritkán beszélgethetek. 
Engem – mint laikust – nagyon érdekelnek a 
telomerek, melyek, ha elfogynak a kromoszómák 
végén, meghal a sejt. Hol tart ezzel kapcsolatban 
ma a biológia tudománya? 
A rákos sejteknél nincs telomer rövidülés, így kiikta-
tódik a sejthalál. Számos olyan daganatellenes szert 
vizsgálnak, ami ezt a területet célozza meg. Ezzel 
kapcsolatban nem olvastam friss kutatásokat, mert 
most a követőim miatt nagyon a vírushelyzetre kon-
centrálok, de a téma kétségtelenül nagyon érdekes. 

Hihetetlen gyorsasággal bővülnek a tudományos 
ismereteink. A kettős spirál felfedezésétől az em-
beri genom teljes leírásáig gyakorlatilag csak egy 
emberöltő telt el. 
Igen. Karikó Katalin is azt mondta egy interjúban, 
hogy amikor ő végzett az egyetemen – ahol már 
akkor érdekelték az RNS-ek – még csak álom volt az, 
ami most a vakcinák által megvalósul. 

Ismeri Karikó Katalint? Van kapcsolata vele? 
Egy e-mailt váltottam vele, aminek a lényege az volt, 
hogy csináljam bátran azt, amit elkezdtem, és ne 
gondoljak arra, hogy még csak az elején vagyok a 
szakmának. Nagyon meghatódtam, amikor olvastam. 

Köszönöm a beszélgetést. Hadd kérjem meg, 
hogy – ha megadja a Teremtő – 10 év múlva újra 
üljünk le egy beszélgetésre. Jó lenne látni, hogy a 
most induló tudományos pályáján vajon hova jut 
el 10 év múlva. Sok sikert kívánok! 

Dr. Osvai László
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A KORONAVÍRuS SzERKEzETE

A koronavírus-betegséget (Covid-19) okozó 
SARS CoV-2 vírusnak négy strukturális prote-
inje van: az S (spike), az N (nucleocapsid), az M 
(membrane) és az E (envelope). A nem struk-
turális proteineknek a replikációban van sze-
repük. Az S-protein egy csúcsot képez a vírus 
felszínén, ami egy külső (ectodomén) és egy 
belső doménből (endodomén) áll, és ezeket 
egy transzmembrán rész köti össze. Az S-prote-
in egy nagy méretű fehérjemolekula, melynek 
csak bizonyos aminosav-szekvenciái vesznek 
részt a receptorhoz való kötődésben. Ez a két 
funkcionális alegység az S1 és az S2. Az S1 felelős 
a sejtfelszíni receptorhoz való kötődésért, míg 
az S2 a membránhoz horgonyozza a vírust, ami 
majd lehetővé teszi a fúziót a sejtmembránnal. 
Az S-proteint a szervezet proteázai hasítják, és 
ily módon a kötődés irreverzibilis lesz. A legfon-
tosabb a TMPRSS2 szerin-proteáz1. A vírus és a 
sejtmembrán fúziójából endocitózissal létrejön 
a vírust tartalmazó endoszóma, majd ebből a 
vírus nukleokapszidja kiszabadul a citoplaz-
mába. A sejtmagba jutva a vírus genom RNS-e 
transzlációval hozza létre a strukturális protei-
neket, transzkripcióval a vírusreplikációt2. Újab-
ban kimutatták, hogy a vírus bejuthat a sejtbe 
a tüskefehérjének a sejt CD 147 transzmembrán 
glükoproteinjéhez való kötődése által is3.

A vírus ellen természetes és adaptív im-
munválasz jön létre. E kettőt csak didaktikai 
szempontból lehet szétválasztani, mivel a va-

lóságban egy bonyolult, hálózatos kölcsönha-
tásban működnek (1. ábra).

TERMÉSzETES (VELESzÜLETETT) IMMuNVÁLASz

A légúti hám
A vírus először a légúti hámmal találkozik, hi-
szen ez a barrier. De ez az első védelmi vonal is. 
Immunológiailag is aktív, károsító behatások-

A koronavírus-betegség 
immunológiája
Dr. Nagy László Béla

1. ábra: A koronavírus elleni immunreakciók sémája
(Chatterjee SK, et al. Front Mol Biosci 2020;7:196. − Creative Commons Licence 4.0)
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ra antimikrobiális mediátorok széles skáláját 
szekretálja (lizozim, defenzinek, kollektinek, 
komplementkomponensek). Számos ilyen mo-
lekula az immunrendszer számára veszélyt je-
lez. De a hámsejtek rendelkeznek patogén 
asszociált minta felismerő receptorokkal is, és 
ezen behatásokra a hámsejtek kemokineket és 
citokineket termelnek, melyek aktiválják az im-
munsejteket. Covid-19 esetén a hörgőmosó fo-
lyadékból származó légúti hámsejtekben − a 
Clara-sejtekben, a bazális sejtekben és a csilló-
szőrös sejtekben egyaránt − jelentősen meg-
változott gén transzkripciót találtak: 65 gén 
upregulált, 53 downregulált volt. Ezek főleg 
az interferon úttal és a citokin szignalizációval 
kapcsolatos gének. Ez azt jelenti, hogy a vírus 
képes befolyásolni a proteinek transzlációját. 
Ezen gének termékei aztán befolyásolják az im-
munsejtekben a fagoszómát, az antigén feldol-
gozást, az antigén-prezentrációt, az interferon 
(IFN)-α/β jelátvitelt4. In vitro a nasopharingeális 
mintából, hörgőmosó folyadékból és hörgő 
kefebiopsziából származó hámsejtek fokozot-
tan expresszálnak kemokineket kódoló géne-
ket (CXCL6-16-17, CCL 28). A súlyos esetekben 
nagyobb volt különféle sejteken a kemokin és 
a kemokin receptor expresszió. Ennek megfe-
lelően nagyobb mértékű a hámsejtek és az im-
munsejtek kölcsönhatása5. 

Patogén felismerő receptorok
Az immunrendszernek legelőször is fel kell is-
mernie az idegen anyagot. Ez a PAMP (patho-
gen associated molecular pattern, patogén 
asszociált molekuláris minta) receptorokkal 
történik. Ezek nem egy specifikus antigén epi-
topot ismernek fel, hanem a patogének jelleg-
zetes molekuláris mintáit. 

Ezen receptoroknak több családjuk van. 
Ilyen a TLR (toll-like) receptor család, mely a 
sejtmembránban és az endoszómákban, va-
lamint a RIG-I-like (retinoid acid-inducible ge-
ne-I) receptor család, mely a citoszolban ismeri 
fel a PAMP-ot. Mindkettőnek fontos a szerepe 
a vírusok molekuláris mintáinak felismerésé-
ben. A NOD-like (nucleotide oligomerisation 

domain) receptor család, mely elsősorban bak-
térium sejtfalból származó peptidoglikánokat 
ismer fel extra- vagy intracellulárisan, de ví-
rus-asszociált mintákat is felismer. A minta 
receptorhoz való kötődése jelátviteli utat 
indít be, melynek következménye citokinek 
és kemokinek felszabadulása lesz. Ezek akti-
válják a természetes immunrendszer sejtjeit 
(dendritikus sejtek, makrofágok, természetes 
ölő sejtek), melyek részben további jelátvi-
tellel citokinekkel, kemokinekkel hatnak más 
immunsejtekre, részben saját maguk is fagoci-
tózissal (makrofágok) vagy toxicitással (termé-
szetes ölő sejtek) hatnak a kórokozókra.

Jelen esetben a vírusnukleinsavat felismerve 
a mintafelismerő receptorok specifikus adapter 
proteinekkel aktiválják az IRF3 és 7-et (Interferon 
Regulatory Factor 3 és 7), majd utóbbiak a sejt-
magba transzlokálódva beindítják az I-es típusú 
interferon szintézisét. Az I-es típusú interferon 
aktiválja a JAK-STAT jelátviteli utat, elősegítve 
az interferon stimulálta gének expresszióját. 
Az interferon a legfőbb antivirális molekula: 
gátolja a vírus terjedését és immunmoduláns 
hatást fejt ki számos más immunsejtre. 

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
esetén a TLR-receptorokra vonatkozó adatok 
ellentmondásosak. Van olyan eredmény, mi-
szerint a fertőzés ezen receptorok génjeinek 
expresszióját nem fokozza6, más adatok sze-
rint viszont fokozza7. A RIG-I receptorokat a 
koronavírusok az ubikvitinnek a fehérjéről való 
lehasításával (deubikvitináció) hatástalanítják8. 

A NOD-like receptorok különböző inflam-
maszómákat aktiválnak. Az NLRP3 (NLR family 
pyrin domain containing 3) inflammaszóma 
aktiválása két jelet igényel. Az egyik a pato-
gén felismerő receptorokból ered, és nuclear 
factor (NF)-κB aktiváció útján történik. A másik 
jelet pedig valamely egyéb károsító stimulus 
adja. Ennek eredménye az lesz, hogy a pro-
kaszpáz-1 autohasadása után a kaszpáz-1 a 
pro-interleukin-1β-ból és a pro-interleukin-18-
ból proteolízissel aktívat csinál, melyek aztán 
számos további jelátvitelt és citokin felszaba-
dulást indukálnak. Ezáltal az inflammaszóma 
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kulcsszereplő az antivirális hatásban9. SARS-
ban kimutatták, hogy ez az aktiváló jel a vírus 
viroporin3 transzmembrán pórusképző prote-
inje10 vagy az NLRP-3 fontos adaptor protein-
jének ubikvitinációja, mely TRAF-3 (TNF recep-
tor associated factor 3) dependens11. 

Az NLRP3 inflammaszóma aktiválódását 
kimutatták Covid-19 esetén is. A vérben a 
hospitalizált esetekben az interleukin (IL)-1β 
szint jelentősen emelkedett. Márpedig ez az 
inflammaszóma aktiválódásának jele. Az akti-
válódás triggere a koronavírus S-proteinje. Ez 
in vitro a perifériás vér monocitáiból indukált 
makrofágokban − az inflammaszómát akti-
váló jelet adó nigericin jelenlétében − kifeje-
zett IL-1β szekréciót indított meg. Megnőtt a 
makrofágokban az IL-1β mRNS expresszió is. 
A szelektív NLRP-3 gátló pedig mindezt meg-
akadályozta12. Az inflammaszóma aktiválódá-
sát közvetlenül is bizonyították az NLRP-3 in-
flammaszóma esetében a perifériás vér mono-
nukleáris sejtjeiben és autopszia során. Az in- 
flammaszóma eredetű termékek (Casp1p20, IL-
18) a szérumban korreláltak a megbetegedés 
súlyosságával13.

Dendritikus sejtek
Hivatásos antigén-prezentáló sejtek, de citoki-
neket is termelnek. Heterogén sejtpopuláció, 
fő fajtái a myeloid (konvencionális) és a plas-
mocytoid dendritikus sejtek. Citokinjeik között 
alapvető az I-es típusú interferon, mely számos 
más immunsejtet stimulál. A perifériás vérből 
vett myeloid eredetű dendritikus sejteket in 
vitro SARS vírussal megfertőzve nem követke-
zett be érés, nem jelentek meg az érési mar-
kerek (CD83, CD86, MHC I és II), és interferon 
vagy IL-2 gén expressziója sem történt meg. 
Ellenben ezen éretlen sejtekben fokozódott a 
proinflammációs gének − IL-6, TNF-α (Tumor 
Necrosis Factor α) − kifejeződése, valamint 
a kemokinek expressziója14. Humán periféri-
ás vérből vett myeloid dendritikus sejteket in 
vitro SARS vírussal fertőzve, azok sem apopto-
sist, sem érést (CD40, CD86, CD83 HLA-DR 
expresszió) nem mutattak, de stimulációra 

fokozott IL-6 termeléssel válaszoltak15. Mindez 
azt jelenti, hogy funkciójuk károsodott. 

Hasonló vizsgálatban észlelték SARS ví-
rus hatására a plasmocytoid dendritikus sej-
tekben az I-es típusú interferon termelés fo-
kozódását, de a konvencionális dendritikus 
sejtekben nem16. A mostani Covid-19 esetén 
egy vizsgálat a vérben mind a plasmocytoid, 
mind a konvencionális dendritikus sejtek szá-
mát csökkentnek találta, bár az arány eltoló-
dott az interferon-I termelő plasmocytoidtól 
a konvencionális javára. A funkciójuk csökkent 
volt (CD86, CCR 2, HLA-DR kifejeződés). Ez azt 
jelenti, hogy az antivirális interferon terme-
lés csökkent, és nem prezentálnak antigént a 
T-sejtek felé, utóbbit in vitro is igazolták17,18,19,20.

Makrofágok és monocyták
A makrofágok hivatásos falósejtek, de emellett 
részt vesznek az antigén-prezentációban is, to-
vábbá számos kemokin és citokin termelésé-
vel befolyásolják a többi immunsejtet (CXCL-8, 
IL-1β, IL-6, IL-12, TNF-α, stb). Polarizációjukat és 
funkciójukat különböző citokinek és jelátvite-
lek szabják meg. 

Covid-19 esetén a vérben a monocyta szá-
mot változó nagyságúnak mérték17,19,24, de ab-
ban egyetértés van, hogy a monocyták fenotí-
pus rekonfiguráción estek át. A klasszikus fe-
notípusúak száma csökken, a nem klasszikus 
fenotípusúaké emelkedik, és a súlyos esetek-
ben az eltolódás nagyobb17,21,23,24. Megjelennek 
intermedier fenotípusú monocyták is, melyek 
makrofág markereket expresszálnak, éspedig 
kevert, M1 és M2 markereket (CD80 és CD206) 
egyaránt24. Enyhe esetekben nőtt a klasszikus, 
gyulladásos fenotípus aránya, erős interferon 
gén stimulálta jegyekkel. Ezzel szemben súlyos 
esetekben az éretlen, szupresszív, klasszikus 
monocyták jelentek meg kicsi HLA-DR kifeje-
ződéssel, az erőltetett myelopoesis jeleként22. 
A monocyták MHC I és II, HLA-DR kifejeződése 
csökkent, ami azt jelenti, hogy az antigén-pre-
zentáló képességük kisebb17,21,22,24,25.

A citokintermelésüket illetően nem észlel-
ték, hogy nagy mennyiségű proinflammációs 
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citokint termelnének17,21. Válaszkészségük csök-
kent25, ugyanakkor nőtt a PD-1 és PD-L1 ex-
pressziójuk17, 21, 25, ami a kimerülésükre és foko-
zott apoptózisra utal. 

A pleurális folyadékban az M2 makrofág 
markerek szintje (CD163 és CD206) emelkedett, 
a proinflammációs markereké csökkent26. A 
hörgőmosó folyadékban több makrofág van, 
mint a perifériás vérben27 és az összetételük is 
más: nő a myeloid eredetűek aránya és csökken 
a többi altípusé. A súlyos lefolyású esetekben 
több volt a makrofág az enyhékhez képest, nőtt 
az M1 és csökkent az M2 makrofágok száma. A 
klasszikus fenotípus aránya emelkedett, a nem 
klasszikusaké és intermediereké csökkent14,28. 
ugyanakkor a hörgőmosó folyadékban lévő 
makrofágok aktiváltak, fokozott a kemokinek 
és proinflammációs citokinek expressziója, de 
kicsi az interferon termelésük19,20,28. Az enyhe és 
a súlyos esetek makrofág összetétele eltérő: az 
enyhében dominálnak a monocyta eredetűek 
(FCN1 gént expresszálók), súlyosban az alveo-
láris (FABP4 gént expresszáló) és a profibrotikus 
(SPP1 gént expresszáló) makrofágok28.

Természetes ölő (natural killer) sejtek
Nem antigénspecifikus, veleszületett effektor 
sejtek (CD56bright CD16−, illetve CD56dim CD16+ 
sejtek). Perforinok és granzimek segítségével 
elpusztítják a káros részecskéket, kórokozókat. 
Interferon-α és -β aktiválja őket, maguk pedig 
interferon-γ termeléssel stimulálnak más im-
munsejteket. SARS betegek perifériás vérében 
mind az össz-számuk, mind a működésükben 
fontos szereppel bíró CD158b receptor pozití-
vak száma csökkent, és ez korrelált a betegség 
súlyosságával29. A Covid-19 járvány betegeinél 
számuk a vérben szintén csökkent 17,21,30,31,32,33.

A perifériás vér természetes ölősejtjeinél 
fenotípus rekonfiguráció történt, de heterogé-
nen. A CD107a aktivációs marker expressziója 
csökkent, nem expresszáltak jelentős mérték-
ben proinflammációs citokineket (IFN-γ, IL-2, 
TNF-α)25, és csökkent az ezeket termelő sejtek 
(CD56bright) aránya is17. Kisebb lett a citotoxicitás, 
csökkent a granzim B és a granzim termelés, 

és csökkent az ezt termelő fenotípus (CD56dim) 
aránya17. A korai fázisban domináltak az érett 
formák (CD56dim CD16 +) az éretlenekkel szem-
ben (CD56bright CD16 −). Eszerint alakult a termi-
nális differenciálódási marker CD57 expresszió 
is. A CXCR 6-ot expresszálók aránya csökkent, 
feltehetően azért mert a tüdőbe áramlottak31,32. 

ugyanakkor az NKG2A immunellenőrzőpon-
tok száma emelkedett, ami gátolja a citotoxici-
tásukat azáltal, hogy nem kötődik a klasszikus 
HLA-E molekulához33. A LAG3 és HAVCR2 ex-
presszió fokozott, ami kimerülésre utal17. A PD1 
expresszió is fokozott32. 

Az nem tisztázott, csak feltételezhető, hogy 
a vérben csökkent számuk azt jelenti, hogy a 
fertőzött szövetekbe vándoroltak. Covid-19 
esetén a hörgőmosó folyadékban a nyugalom-
ban lévő ölősejtek száma kisebb, mint egész-
ségeseken, az aktiváltaké azonos. Ez a vizsgá-
lat a megbetegedés csúcsán történt. Későbbi 
stádiumban viszont a hörgőmosó folyadékban 
az egészségesekéhez képest nagyobbnak ész-
lelték a számukat, de a súlyos esetekben ez ke-
vesebb volt, mint az enyhébbekben28,34,35. De 
akárcsak a vérben, a hörgőmosó folyadékban 
is fokozott volt az NKG2A és a PD-1 inhibitoros 
receptor expresszió és a CD39 expresszió36. 

A természetes immunrendszer egyéb sejtjei
Az innat-like lymphoid (ILC) sejteknek a felszíni 
markerek, a transzkripciós faktorok, a citokin 
profil és az effektor funkciók alapján több tí-
pusa van. Nem antigénspecifikusak, ezért a 
természetes immunrendszerhez tartoznak, 
ugyanakkor átmenetet képeznek a szerzett im-
munrendszer felé, és kölcsönhatásban vannak 
a T-helper és a B-sejtekkel. Két fő csoportjuk 
van: a citotoxikus (ide tartoznak a natural killer 
sejtek is) és nem citotoxikus helper sejtek (ILC-
2-3). Az ILC-2 és 3 sejtek száma a Covid-19  miatt 
intenzív terápiára szorultak vérében csökkent37. 
A vérben mérsékelten súlyos esetekben nő az 
ILC-2 sejtek aránya és csökken a prekurzoraiké. 
Ezek aktiváltak voltak, amit CD69 és kemokin 
expresszió mutatott. Csökkenésük a vérben 
arra utalhat, hogy a szövetekbe áramlottak38.
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Az innat-like, más néven nem konvencioná-
lis T-sejtek innat, azaz veleszületett típusúak, 
mert nem antigénspecifikusan, függetlenül 
reagálnak, de ugyanakkor expresszálnak α, β 
vagy γ/δ T-sejt receptorokat. Ide tartoznak a 
mukóza asszociált invariáns T-sejtek és az inva-
riáns természetes ölő T-sejtek is. Covid-19 ese-
tén a vérben a γ/δ sejtek aránya csökkent, az 
α/β sejteké nőtt17,37. Egyetlen eset kapcsán a γ/δ 
arányának többszörös emelkedését is leírták39. 

A természetes ölő T-sejtek ugyancsak a 
rendszer két része közötti átmeneti alakot kép-
viselik. A természetes ölősejtekre jellemző mar-
kereket is hordoznak, de T-sejt receptorokkal is 
rendelkeznek. Közvetlenül is képesek PAMP-ot 
felismerni, de MHC prezentált antigént is. Szá-
muk a vérben Covid-19 esetén kisebb31.

A mukóza asszociált invariáns T-sejtek azért 
invariánsak, mert a T-sejtes receptoraik invari-
ánsak. ugyanakkor innat-like szenzorokkal is 
rendelkeznek. Részben proinflammációs citoki-
neket termelnek (interferon-I, IL-18), és ezzel 
adaptív T-sejteket toboroznak, de emellett ter-
melnek granzim B-t is. Covid-19-ben a vérben 
a számuk csökkent. Aktiváltak és citotoxikus fe-
notípusúak, sok granzim B-t termeltek. Jelentős 
volt az IL-17 expressziójuk is. CD69 és CD38, de 
PD-1 pozitívak is voltak37,40. A hörgőmosó folya-
dékban a számuk emelkedett40. 

Súlyos esetekben a keringő vérben a kü-
lönböző fajta nem konvencionális T-sejteket 
vizsgálva az invariáns és a mukóza asszociált 
sejtek aránya csökkent, a γ/δ sejtek aránya 
nem változott. Ezzel párhuzamosan a lég-
utakban a mukóza asszociált T-sejtek aránya 
nőtt, de a teljes nem konvencionális T-sejt és 
a γ/δ sejtszám nem. Fokozottan expresszálták 
a CD69 aktivációs markert és nőtt a PD-1 pozi-
tívak aránya is41.

A myeloid eredetű szuppresszor sejtek a 
T-sejt aktivációt gátló regulációs sejtek hete-
rogén csoportja. PAMP vagy DAMP aktiválja 
őket, és a monocytákra vagy granulocytákra 
több mechanizmussal is szupprimáló hatást 
fejtenek ki. Covid-19-ben számuk a perifériás 
vérben emelkedett 34.

Komplementrendszer
A vérplazmában és más testnedvekben lévő 
glükoproteidek szintén nem antigénspecifi-
kusak. Idegen felületek, szénhidrát struktúrák, 
antigén-antitest komplexek aktiválnak egy 
proteáz kaszkádot, melynek végeredménye 
lízis, opszonizáció és gyulladásos sejt toborzás. 

 Covid-19 súlyos eseteiben a komplement-
fehérjék szintje magasabb, mint enyhébb ese-
tekben vagy egészségeseknél. A komplement- 
rendszer lektin aktivációs útja összefügg a 
szérum MBL (mannose-binding lectin) minta 
felismerő proteinjével, ami a MASP-2 (MBL-
associated serine protease-2) enzimmel együtt 
aktiválja a komplementrendszert. Covid-19 ese-
tén a koronavírus N (nucleocapsid)-proteinje 
lép kölcsönhatásba a MASP-2 enzimmel, azt ak-
tiválja, ami után megtörténik a C4 (complement 
protein-4) hasítása42. Covid-19-ben kimutatták 
a komplement klasszikus úton történő aktiváci-
ójához szükséges gének működését is. Mind a 
vér, mind a hörgőmosó folyadék myeloid sejtje-
iben magasabb a C5aR1 expresszió, ami recep-
tora az ugyancsak megemelkedett C5a-nak36 .

Neutrophil sejtek
A neutrophilek a toborzó kemokinek hatására 
áramlanak a célszövetbe és aktiválásuk részben 
a Th17 sejtek általi stimuláció. De maguknak is 
vannak PAMP felismerő és phagocyta recepto-
raik. Covid-19 betegeknél a perifériás vérben a 
súlyossággal párhuzamosan nő a neutrophil/
lymphocyta arány43, de ennek oka lehet a lym-
phocyták számának csökkenése is. Az abszo-
lút neutrophil sejtszám a mortalitással u-alakú 
összefüggést mutat. Mind alacsony, mind ma-
gas sejtszám esetén nagyobb volt a mortalitás, 
mint a középső tartományban44. Súlyos esetek-
ben a perifériás vérben diszfunkcionális (ARG1+ 
MPO+ BPI+) pre-neutrophileket és éretlen 
(ARG1+ CD101+ S100A8/A9+) neutrophileket 
észleltek, ami erőltetett myelopoesisre utal45.

Boncolt esetekben a tüdőszövetben mono-
nukleáris sejtes infiltrációt láttak, de jelentős 
neutrophil beszűrődést nem46. Megvizsgálták 
a vérben a neutrophil extracelluláris csapdá-
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kat (NET) is. Ezek a széteső neutrophilekből 
származnak, neutrophil DNS-t tartalmaznak, 
melyet hisztonok és antimikrobiális peptidek 
vesznek körül, oxidáns enzimekkel együtt. A 
gyulladás súlyosbodását jelzik, microvasculáris 
thrombosisra és ARDS-re hajlamosítanak. En-
nek a sejtmentes DNS-nek a mennyisége kor-
relál a CRP és a D-dimer szinttel, Covid 19-ben 
pedig a súlyossággal korrelálva emelkedik47,48,49. 

Eosinophil sejtek
A Covid-19 betegek jelentős részénél eosino-
penia észlelhető és a perifériás vér eosinophil 
sejtszáma a lymphocyta számmal párhuza-
mosan alakul. Ennek sem a mechanizmusa, 
sem a jelentősége nem ismert. Van adat, mi-
szerint a súlyos esetekben nagyobb mértékű, 
de más vizsgálatban ezt nem észlelték. Az 
ismert, hogy az eosinophil sejtek nemcsak al-
lergia esetén bírnak fontos szereppel, hanem 
potens proinflammációs sejtek is, melyeknek 
a működése érinti a szerzett immunitást és 
az antivirális választ is50,51,52. A gyógyulás so-
rán viszont az eosinophil sejtszám emelkedé-
sét észlelték. Lehetséges, hogy ezt a GM-CSF 
(granulocyta macrophag colonia stimuláló fak-
tor) váltja ki.

Hízósejtek
A hízósejtekről ma már jól tudjuk, hogy nem-
csak az allergiás reakciók szereplői, hanem pl. 
vírusok hatására is aktiválódnak, majd cito-
kineket és kemokineket termelve részt vesznek 
a gyulladás kiváltásában. ACE2 (angio-tenzin 
konvertáló enzim 2) receptorokkal rendelkez-
nek, és számos szerin-proteázt termelnek. A 
szerin-proteázoknak szerepük van a korona-
vírus ACE2 útján megvalósuló sejtbe kerülé-
sében. Erre vonatkozó adatot azonban nem 
ismerünk53. Akut és súlyos Covid-19-ben a vér-
ben keringő basophil sejtszám csökkenését is 
észlelték13.

A SARS koronavírus védekezése 
a természetes immunválasz ellen
A szervezet vírus elleni védekezésének kiin-
duló lépése az I-es típusú interferon termelés, 
mely aztán aktiválja a további lépéseket, és ez-
zel gátolja az infekciót. Ezt kimutatták Covid-19 
esetén is56. A koronavírusnak azonban több 
proteinje is képes gátolni az interferon választ 
(1. táblázat és 2. ábra)54,59,60,61,62.

Az alapvető probléma a nem megfelelő 
I-es típusú interferon termelés, mert ez az anti-
virális védekezés első vonala. A RIG-I-hez kötő-
dő vírus-RNS aktiválja a RIG-I CARD doménjét 

Strukturális proteinek

N-protein Ismeretlen mechanizmussal gátolja az interferont.

M-protein
Az interferon transzkripciót akadályozza a TBK1/IKK-epszilon kináz 
úton.

Nem strukturális proteinek

NSP1

Antagonizálja az interferont. Kötődik a riboszóma 40S alegysé-
géhez, ez a komplex elzárja az mRNS bemeneti csatornáját, és 
megszakítja a transzlációt, továbbá gátolja a STAT1 foszforilációját.  
A PLP protein (papain-like proteáz) kölcsönhatásba lép a STING-
gel, blokkolja az IRF3 foszforilációját, megszakítva ezáltal a jelátvi-
teli utat, emellett blokkolja az NF-κB jelátviteli utat is. 

NSP3
Késlelteti a interferon aktivációt, ezzel megnyújtja a vírus szaporo-
dásához rendelkezésre álló időt.

NSP5
Kölcsönhatásba lép a hiszton deacetiláz-2 enzimmel, és csökkenti 
annak a sejtmagba történő transzlokációját.

NSP6
Kötődik a TBK1-hez (TANK binding kináz 1), ezáltal szupprimálja 
az IRF3 (interferon regulatory factor 3) foszforilációját, ami fontos 
lépése az interferon-β stimulációjának.

NSP 8 és 9 Kötődik a jelfelismerő részhez, és megszakítja a folyamatot.

NSP13 Hasonlóan hat, mint az NSP6.

NSP14
Gátolja az IFN-β termelést, megakadályozva az IRF3 sejtmagba 
történő bejutását.

NSP15 Hasonlóan hat, mint az NSP13.

NSP16 Kötődik az mRNS felismerő doménjéhez, és blokkolja azt.

Kiegészítő proteinek

ORF3b

Indukálja a MAVS/RIG-I-et, és ezzel antagonizálja az interferon 
jelátvitelt. Ugyancsak ez mediálja az IRF3 és az NF-κB transzkripció 
aktivációját. Covid-19-ben az ORF3a több sejtvonalon is inkomp-
lett autofágiát okozott. Megakadályozza a kettős membránú 
autofagoszóma érését, emiatt az nem egyesül a lizoszómával és 
nem valósul meg a vírus lizoszómális degradációja58.

ORF6
Akadályozza a JAK-STAT jelátviteli utat. Emellett kötődik a karyo-
pherin α-hoz, ami egy kiegészítő faktor, és ezzel megakadályozza 
az IRF3-nak a sejtmagba történő transzlokációját55, 56, 64.

ORF7 Akadályozza a STAT foszforilációt.

ORF8 Gátolja az interferon-β promoter aktivációját59,60.

1. táblázat: A koronavírus védekezése a természetes immunválasz ellen
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(caspase activation and recruitment domen), 
ami kölcsönhatásba lép a MAVS (mitochondrial 
antiviral signaling) fehérjével, ami ezután multi-
plex jelátviteleket indít be. Ennek eredménye-
ként aktiválódik az IKK-ε (inhibitor of κ-B kinase 
ε) és a TBK1 (TANK binding kinase 1). Ezek fosz-
forilálják az IRF3-at, és ez transzlokálódik a sejt-
magba, ahol beindítja az I-es típusú interferon 
transzkripciójának génjeit. Az interferon-I a re-
ceptoraihoz kötődve pedig további jelátviteli 
utakon át (Janus kinase 1, STAT 1 és STAT2) vég-
eredményben antivirális funkciókat indít be, 
melyek leállítják a vírus replikációját62. 

A SARS-CoV-2 viszont gátolja a RIG-1 vagy 
a TLR jelátvitelt, illetve blokkolja az IRF3 akti-
vációt. Csökken a makrofág infiltráció és nő a 
neutrophil toborzás. A fertőzött légúti hámsej-
tekből felszabaduló IL-6, IL-1β és IFN I/III a rezi-
dens makrofágokban gyulladásos programot 
indít be, valamint a vérkeringésből gyulladá-
sos monocytákat, granulocytákat és lympho-
cytákat toboroz. Az állandósult magas IL-6 és 
NF-κB szint az érkező monocytákban nagyfo-
kú gyulladásos kaszkádot tart fenn. A gyulla-
dásos monocytákból keletkező makrofágok 
több úton sokszorozzák a diszfunkcionális im-
munválaszt. A gyulladásos válasz neutrophil 
sejthalál egy speciális formáját (NETosist) és 
mikrothrombus képződést indukált, súlyos-
bítva a Covid-19 lefolyását. Más myeloid sejtek 
(pl. plasmocytoid dendritikus sejtek) is szere-
pelnek a folyamatban. A monocyta eredetű 
CXCL9 és 10, 11 a vérből természetes killer sej-
teket toboroz. Ezek kölcsönhatásban vannak a 
hámsejtekkel és a makrofágokkal. 

Covid-19 esetén a természetes immunválasz 
hatásossága limitált, annak ellenére, hogy a 
kórképet a természetes immunrendszer hiper-
aktivációja jellemzi. 

SzERzETT IMMuNVÁLASz

Lymphocyták
Valamennyi klinikai tudósítás egybehangzó 
eredménye szerint Covid-19 esetén a perifériás 
vérben lymphopenia van.

T-sejtek
Fő altípusai a T helper (Th) 1-, Th2- és Th17-sejtek. 
A perifériás vérben csökkent a teljes T-sejt szám 
(CD45+ CD3+), és a csökkenés korrelál a betegség 
súlyosságával. Elméletileg ennek oka lehet di-
rekt vírusinvázió a lymphocytákba, diszregulált 
citokin stimuláció, károsodott antigén-prezen-
táció, fokozott apoptózis és a citokinviharral járó 
haemophagocytosis, illetve a vérből a szövetek-
be áramlás. A hörgőmosó folyadékban a T-sej-
tek száma magasabb, mint egészségeseknél28, 
és nagyobb, mint a perifériás vérben. A perifé-
riás vérhez képest mind a CD4+, mind a CD8+ 
sejtek dominánsan effektor memória sejtek, 
és magasabb szinten expresszálnak PD-1 mar-
kert, mint a perifériás vérben27.

CD4+ T-sejtek
Az egészségesekhez képest a perifériás vér-
ben a számuk kisebb18,30,32,34,64,65. Kimutatták, 
hogy a SARS-CoV-2 vírus tüskefehérjéje köz-
vetlenül kötődik a CD4 molekulához, ezáltal 
képes megfertőzni a CD4+ T-sejteket, míg ez 
nem vonatkozik a CD8+ sejtekre66.

A perifériás vérben az aktiváltságukat jelzi, 
hogy nagyobb a CD69, CD25, CD44 expresszió-
juk18,67. Nagyobb a CCL2 és CCR4 pozitív CD4+ 

2. ábra: A koronavírus hatása az interferon mechanizmusra 
(Xia H, et al. Cell Reports 2020;33:108234. − Creative Commons Licence 4.0)

kettős szálú 
vírus RNS

interferon-stimulált gének
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sejtek aránya, márpedig a CCR4 a tüdőkbe to-
borzás fő kemokinje26. A CD4+ sejtek SARS-
CoV-2 tüskefehérje specifikusak68.

CD4+ sejtek és a súlyosság
A CD4+ sejtek száma a perifériás vérben a sú-
lyossággal csökken30,36,69,70. Az OX3 expresszió 
az intenzív terápiára szoruló betegeknél maga-
sabb. Az OX3 fontos szerepet játszik, elősegíti a 
klonális expanziót és a T-sejtek citokintermelé-
sét18. A súlyos betegekből nyert sejtek stimuláci-
óra kisebb interferon-γ termeléssel reagáltak71.

CD4+ sejtek és a kórlefolyás
A kórlefolyás során a neutralizáló antitest ter-
melés gyorsan emelkedik, viszont a receptor-
kötő domén és a nukleokapszid protein elle-
ni specifikus T-sejtes válasz késleltetve van. 
Ez utóbbi a CD4+ sejteknél nagyobb, mint a 
CD8+ sejtek esetében. A gyulladásos marke-
rek (CRP, IL-6) magasabb szintje mellett kisebb 
a CD4+ sejtszám33,69. A perifériás vérben a ki-
merülésükre utal, hogy fokozott a Tim3 és a 
PD1 expressziójuk26,32,34,36,67. A Tim3 és a PD-1 
együttes expressziója a súlyosabb esetekben 
nagyobb arányú34.

Th1- és Th2-sejtek
A Th1-sejtek proinflammációs citokineket ter-
melnek. Covid-19 esetén eltolódás van a Th2 
irányba, és ezek a sejtek nem reagálnak az 
IFN-γ jelátvitelre. Az eltolódásban nagy sze-
repe van a magas IL-6 szintnek31. A perifériás 
vérben fokozódik a Th1/Tc1 irányú polarizáció. 
A súlyosabb esetekben ez a gyulladásos alcso-
port erősen aktivált, IFN-γ és IL-17 citokineket 
szekretál, ugyanakkor magas a PD-1 és a HLA-
DR expressziója is72.

A CD4+ naiv sejtek is Th1-sejtekké differen-
ciálódnak, és citokineket (granulocyta-macro-
phag kolónia stimuláló faktor és IFN-γ)termel-
nek. Azonban ez csak az intenzív terápiára szo-
ruló betegeknél volt észlelhető18.

A súlyos esetekben csökkent az IFN+ TNF 
alfa+ és az IL-17A+ T-sejtek aránya. Tehát a vér-
ben kisebb a T-helper válasz71. 

Konvalescens betegekben vírus specifi-
kus T-sejtes választ észleltek. A CD8+ sejtek 
nagyobb mértékben reagáltak, mint a CD4+ 
sejtek. A súlyos esetekben egyre több T-sejt 
alakul át centrális memóriasejtté, és megsza-
porodnak az IFN-γ, TNF-α és IL-2 termelő poli-
funkcionális CD4+ sejtek, valamint az IFN-γ és 
TNF-α termelő degranulált CD8+ sejtek is.

Th17-sejtek
Az antigén-prezentáló sejtek által termelt IL-
1β és IL-6 hatására differenciálódnak. Fő cito-
kinjeik az IL-17 és a GM-CSF, melyek elősegítik a 
neutrophil migrációt, ellene hatnak a T-regulá-
ciós sejteknek, és Th2 választ indukálnak.

Covid-19 esetén ismert az IL-6 és a Th17 
szerepe az ARDS patogenezisében, azonban 
a vérben nem találtak magasabb IL-17 szintet 
a súlyos csoportban az enyhékhez képest70. 
Kimutatták, hogy Covid-19-ben a pneumóni-
ás betegek aktivált T-sejtjei eltolódnak a Th17 
fenotípus felé73. A gyógyult betegeken viszont 
már mind a Tc1 (inteferon-γ termelő), mind a 
Tc2 (IL-4 termelő), mind pedig a Tc17 (IL17A-t 
termelő) szint alacsonyabb75. Az alveoláris tér-
ben magasabb a Th17 sejtszám74.

CD8+ T-sejtek
A CD45+ CD3+ CD8+ T-sejtek citotoxikusak.
Covid-19 esetén a számuk a perifériás vérben 
csökkent, éspedig nagyobb mértékben, mint 
a helper CD4+ T-sejteké. A csökkenés mértéke 
korrelál a klinikai súlyossággal és a gyulladásos 
markerek emelkedésével30,33,69,70,72. A T-sejteken 
belül a hörgőmosó folyadékban magasabb 
a CD8+ arány, mint egészségeseknél. Magas 
szinten expresszálnak effektor molekulákat. Ér-
dekes, hogy enyhe kórlefolyás esetén nagyobb 
a számuk, mint a súlyosban, ami arra utalhat, 
hogy sikerrel pusztítják a vírust28. Az intenzív 
ellátásra szorulók hörgőmosó folyadékában a 
naiv T-sejtek aránya kisebb, az effektor memória 
T-sejteké és a CD8+ sejteké pedig magasabb65.

Az aktiváltságukat jelző kostimulációs mo-
lekulák (CD25, CD69, CD38, CD44) expressziója 
fokozott17,18,20,32,73,75. A pleurális folyadékban is 
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hiperaktivációjukat észlelték, mégpedig na-
gyobb mértékben, mint a perifériás vérben. Az 
ok a CCR5 asszociált jelátvitel volt, ami a CCL3, 
CCL4, CCL5, CXCR4 kemokinek szintjének emel-
kedésével függött össze. A CCL4 toborozza őket 
a tüdőbe80. A perifériás vérben a naiv CD8+ sej-
tekből centrális memória sejtek és effektor me-
mória sejtek is keletkezhetnek62,65,67.

Citokintermelés és citotoxicitás
A perifériás vérben kimutattak IFN-γ termelő 
CD8+ sejteket76. Más vizsgálatban az IFN-γ+ 
IL-2+ CD8+ sejtek száma alacsonyabb volt33. A 
perifériás vérben a granzim és a perforin ex-
pressziót kisebbnek mérték33, és a csökkenés a 
súlyos esetekben nagyobb mértékű volt25.

Kimerülésük
A CD8+ T-sejtek kimerülését jelzi az emelkedett 
PD-1, Tim3, NKG2A és TIGIT expresszió33,34,77,78. 
In vitro stimuláció során azt észlelték, hogy a 
PD-1 pozitív sejtek között az IFN-γ pozitívak 
aránya magasabb, mint a PD-1 negatív sejtek 
között. Ebből arra következtetnek, hogy a PD-1 
pozitivitás mégsem a kimerülést jelzi, hanem 
csak az aktiváltságot79. A PD-1 expresszió a 
pleurális folyadékban is emelkedett volt80.

A perifériás vérben a CD4+ és CD8+ sejtek 
száma egyaránt csökkent. Súlyos esetekben 
kisebb a naiv T-sejtek száma és magasabb az 
effektor fenotípusúaké (CD45RA+ CD27+). A sú-
lyossággal párhuzamosan emelkedik az inhibi-
tor PD1 expresszió. Az aktivált Treg sejtek szá-
ma enyhe esetekben magasabb, mint a súlyo-
sakban. Feltehetően a szövetekbe migrálnak, 
és amiatt nincs hiperimmun-szindróma, mert 
sikeresen megfékezik. A hörgőmosó folyadék-
ban a naiv és az effektor T-sejtek aránya hason-
lóan viselkedik. A súlyos esetekben nemcsak a 
CD4+ szám csökkent, de működésük, citokin-
termelésük is károsodott. A súlyos esetekben 
kisebb az IFN-γ, IL4 és IL-21 termelésük. Az IFN-γ 
pedig fontos az antivirális mechanizmusban. 
ugyanakkor az S-proteinre specifikus IgG anti-
test szint a súlyos esetekben magasabb, tehát 
elválik egymástól a T- és a B-sejtek működése65.

A súlyosság szerint változik a T- és a B-sejtek 
receptor repertoárja. Mind a CD4+, mind a 
CD8+ sejteken egyre nagyobb számban jelen-
nek meg gátló receptorok (PD-1, BTLA, TIGIT)78.

Összességében
A perifériás vér T-sejt számának csökkenése jól 
kimutatottan arányos a gyulladás és a beteg-
ség súlyosságával. Az aktivált CD4+ és CD8+ 
sejtek aránya nagyobb, de perzisztáló Covid-19 
esetén kimerült típusúakká válnak. Ennek oka 
feltehetően a gátló markerek (PD-1 és TIM-3) 
állandó és fokozott expressziója, valamint a 
csökkent polifunkcionalitásuk és citotoxicitá-
suk. Gyógyuláskor megnő a follicularis helper 
CD4+ T sejtek száma és csökkennek az inhibitor 
markerek, valamint nő az effektor molekulák 
(granzym A, granzym B, perforin) expressziója. 

B-sejtek
A B-sejtek maguk is képesek az antigén felis-
merésére, feldolgozására és bemutatására az 
MHC I-en. Az antigén-prezentáló sejtek fő fel-
adata az antigén bemutatása. Kölcsönhatásba 
lépnek a T-helper sejtek T-sejt receptoraival, 
és létrehozzák az immunológiai szinapszist. 
Az aktivált B-sejt antitest termelő plazmasejt-
té differenciálódik. Covid-19-re vonatkozóan 
eléggé ellentmondó adatokat közöltek.

A perifériás vérben a B-sejtek száma több 
felmérés szerint csökken30,70,83,92, míg mások 
szerint emelkedik65,67. Eltérően viselkedik a 
T- és B-sejt szám: a T-sejtes lymphopeniát a 
B-sejtek számának emelkedése kíséri65.

A klinikai súlyossági stádiumok szerint a 
B-sejtek számában nem észleltek különbsé-
get25. Mások szerint viszont a súlyos esetekben 
magasabb a B-sejtszám, mint enyhe esetek-
ben64,90. A B-sejt proliferáció triggere az anti-
gén kötődése a B-sejt receptorhoz, de ezt szá-
mos tényező befolyásolja, és a mechanizmusa 
tisztázatlan. 

Arra vonatkozóan megegyeznek az ada-
tok, hogy a B-sejtekből fejlődő plazmasejtek 
száma a súlyosabb esetekben magasabb17,64,83. 
Az eddigi ismereteinkből úgy tűnik, hogy 
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a súlyos esetekben a B-sejtek − a számuktól függetlenül − 
diszreguláltak. Nagyobb az IFN mediált válaszuk, és aktiváltak 
az apoptotikus szignálok25. 

A kórházi kezelésre szorulók perifériás vérében megnőtt a 
B-sejtek száma, és ezek CD38 aktivációs marker és Ki-67 pro-
liferációs marker pozitívak voltak90. Más eredmény szerint a 
B-memória sejtek aránya kisebb volt83.

Antitestek
A teljes antitest szint
A teljes nukleokapszid-antigén elleni antitesteket vizsgálva, a 
tünetek fellépte után átlagosan 5 nappal (3−6 nappal) vált ki-
mutathatóvá az IgM és az IgA szint, míg az IgG átlagosan 14 nap 
(10−18 nap) múlva88. Az antitest koncentráció csúcsa az IgM 
esetén átlagosan 17,38 nap, az IgG esetén átlagosan 5,59 nap 
volt. A súlyos esetekben magasabb volt az antitest szint20,86, 
viszont a meghaltakat és a túlélőket összehasonlítva nem ész-
leltek különbséget az IgG, IgM, IgA antitest szintekben87.

Egyes epitopok elleni specifikus antitest szint 
A nukleokapszid (N-protein) és a tüskefehérje (S-protein) el-
leni antitest szintje 17−23 nap között érte el a csúcsát84. Egy 
másik vizsgálatban PCR-rel igazolt betegeknél külön mérték 
a tüskefehérje-antigénnel szemben, ennek S1 alegységével 
szemben, a nukleokapsziddal szemben és a receptorkötő 
doménnel szemben termelt antitesteket, valamint a neutrali-
záló antitest választ. Külön vizsgálták az enyhe és súlyos ese-
teket. Általában 5−10 nap között kezdtek emelkedni az ellen-
anyag szintek, a súlyosabb esetekben magasabbra85.

Neutralizáló antitestek
Az előbb említett vizsgálatban a neutralizáló antitestek szintje 
is hasonlóképpen alakult85. A szerokonverzió a teljes antitest 
szintben átlagosan 11 nap, az IgM-ben 12 nap, az IgG-ben 14 
nap volt. Ismételt mérésekkel ellenőrizve a kórlefolyást, a tü-
netek megjelenése után mintegy 1 héttel kezdtek emelked-
ni a titerek, majd a következő 2 hétben tovább növekedtek. 
Megvizsgálták, hogy a virológiailag igazolt betegeken a kór-
házi elbocsátás után mi történik. Az elbocsátás feltétele a kli-
nikai tünetek megszűnése és két negatív PCR vírusteszt volt. A 
nukleokapszid antigén és az S-protein receptorkötő doménje 
elleni IgG és IgM antitestek szintjét mérték. Mivel utóbbi a ví-
rus ACE2 receptorához kötődik, az ellene termelt antitest fel-
tehetően neutralizálja a vírusinfekciót. Az elbocsátás után két 
héttel mindezek az antitest szintek magasak voltak, és feltéte-
lezhetően védenek a vírus ellen. 

Konvalescens betegeknél a tüskefehérje két 
immundomináns régiója elleni neutralizáló an-
titest egyike magasan specifikus volt, a másik 
pan-koronavírus célpontú89. Majmokon igazol-
ták, hogy ezek a neutralizáló antitestek valóban 
védő hatásúak, és védenek a reinfekció ellen. 

A kórházi kezelésre szoruló Covid-19 ese-
tekben a tüskefehérje és a nukleokapszid el-
leni specifikus IgG, IgM és IgA antitesteket 
mutattak ki valamennyi betegnél. Többségük-
nél ezek neutralizó antitestek voltak, de nem 
mindenkinél, és a neutralizáló titer is nagyon 
eltérő (10−1920 közötti) volt90.

Antitest-dependens felerősítés
Az antitestek a Fab régiójukkal kötődnek a ví-
rus-antigénhez, károsítják a vírus kötődését a 
sejt receptorához, és aktiválják az antivirális 
effektor sejteket azáltal, hogy az antitest Fc 
régiója a természetes ölősejtek Fcγ receptora-
ihoz kötődik. Felvetik azt a lehetőséget, hogy 
ha ezek az antitestek nem neutralizálnak, akkor 
ellenkező lesz az eredmény, és elősegítik a sejt 
megfertőződését. A súlyos esetekben észlelt 
magasabb antitest szint ez esetben nem a ma-
gasabb védelmet tükrözi, hanem éppen ellen-
kezőleg, hozzájárul a sejtkárosodáshoz és fo-
kozza a súlyosságot91. Erre a kórmechanizmus-
ra vonatkozóan Covid-19 esetén nincs adat. 

Az autoantitestek kérdése
A betegeknél nagy számú autoantitest mu-
tatható ki, nemcsak a szöveti fehérjék ellen, 
hanem citokinek, kemokinek, komplement-
komponensek és sejtfelszíni fehérjék ellen is. 
Egérmodellen ezek fokozták a betegség sú-
lyosságát, de embernél szerepük, jelentősé-
gük nem ismert92. Erythrocyta lizátum elleni 
IgG antitesteket a betegek 41%-ánál észleltek. 
DNS elleni antitesteket is kimutattak, ezek a 
súlyos esetekben gyakoribbak voltak93. Anti-
nukleáris (ANA) IgG antitesteket az intenzív 
kezelést igénylő betegek 4%-ában találtak, és 
az enyhébb esetekben nem voltak kimutatha-
tóak. Az ANA antitestek célpontjai olyan fehér-
jék voltak, amelyek a jelátvitelben, a metabo-
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lizmusban, az apoptózisban játszanak fontos 
szerepet94. Különösen izgalmas, hogy a súlyos 
esetek 25%-ában I-es típusú interferon elleni 
autoantitesteket mutattak ki, és 18%-ukban 
neutralizáló antitesteket is. Ezeknek szerepe 
lehet az elégtelen interferon válaszban, ami az 
egyik kulcsmechanizmusa a kórképnek95.

Összességében
A humorális immunválasznak is kritikus szere-
pe van a vírus leküzdésében. Covid-19 esetén 
robosztus B-sejt válasz észlelhető a vírus spe-
cifikus IgM, IgG és IgA, valamint a neutralizáló 
IgG szint gyors emelkedésével. Ennek a kineti-
kája említésre került. Az antitestek kötődnek a 
SARS-CoV-2 vírus belső N proteinjéhez és a kül-
ső S-glikoproteinjéhez is. A vírus receptorkötő 
doménjének S-proteinje erősen immunogén, 
és a hozzá kötődő antitestek feltehetően hatá-
sosan neutralizálják a vírust, megakadályozva 
a kötődését a bemeneteli ACE2 receptorhoz. A 
receptorkötő domén elleni specifikus IgG me-
mória B-sejtek is megjelennek már a 9−28. nap 
között. A gyógyulás folyamán plazmasejtek 
képződnek, folytatva az antitest termelést és 
fokozatosan kialakítva a szerológiai memóriát. 
A memória B sejtek képesek reinfekció esetén 
plazmasejteket generálni. Ennek a hosszú távú 
védelemnek a részletei Covid-19 esetén azon-
ban még nem tisztázottak.

T-regulációs sejtek
A T-regulációs (Treg) sejtek a fokozott immun-
válasz visszaszorításában vesznek részt. Több 
csoportjuk van, a legfontosabbak a CD4+ és a 
CD8+ regulációs sejtek. Részben sejt-sejt kon-
taktussal (CTLA-4, CD25, TIGIT, CD39, CD73), 
részben citokinekkel (IL-10, IL-2, TGF-béta, IL-35) 
fékezik meg az immunválaszt. Egyes vizsgála-
tok szerint Covid-19 esetén a perifériás vérben 
mind a naiv, mind az indukált Treg sejtek száma 
csökken96. Más adatok szerint csak a naiv Treg 
sejtek száma lesz kisebb, a centrális memória 
Treg sejtek száma viszont  emelkedik73. Megint 
más vizsgálatok szerint a Treg sejtek száma már 
enyhe esetben is emelkedik, súlyos esetben 

pedig tovább emelkedik30. A vérben a Treg szám magasabb, 
de súlyos esetekben arányaiban kevésbé magas77. Ismét más 
szerzők szerint a súlyos esetekben csak néhány betegnél ész-
leltek magasabb Treg sejt számot78. Más vizsgálatban pedig a 
hospitalizált betegeknél volt nagyobb a Treg csökkenés97.

A súlyos betegek perifériás vérében magas az IL-10 szint. 
Ennek forrása nem tisztázott, de feltehetően a szöveti regu-
lációs T-sejtekből származik72. Más vizsgálatban a szintén ma-
gas IL-10 mellett emelkedett FOXP3+ CD25+ Treg sejtszámot 
találtak, a pleurális folyadékban magasabbat, mint a vérben80. 

A proinflammációs citokinek (IL-6 és TNF-α) − együtthatva 
a Treg sejtek FoxP3 expressziójával − képesek megváltoztatni 
a Treg/Teffektor sejtek egyensúlyát.

A kórképet a veleszületett immunrendszer hiperaktivációja 
és a szerzett immunrendszer diszregulációja jellemzi. Az im-
munreakció másképpen zajlik a perifériás vérben és a tüdőben. 
A vérben csökkent a dendritikus sejtek száma, a myeloid erede-
tű szuppresszor sejtszám, a természetes ölősejtek, az innat-like 
T-sejtek, a CD8+ sejtek, a lymphocyták és a γδ T-sejtek száma. 
ugyanakkor emelkedett a monocytáké és a Th1, Th2 és Th17 sej-
teké. A hörgőmosó folyadékban a makrofágok sok kemokint és 
citokint termelnek, de kevés interferont. A vér T-sejtjei kimerül-
tek, de a hörgőmosó folyadékban nem (IFN-γ, TNF, CCL4, CCL5 
emelkedett). A perifériás vérből a T-sejtek a tüdőbe áramlanak.

A Covid-19 elleni adaptív immunitás időbeli alakulását a 3. 
ábra mutatja. 

3. ábra: A Covid-19 elleni adaptív immunitás időbeli alakulása
(Sherina N, et al. Cell Med 2021;2:281-295. − Creative Commons Licence 4.0)
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CITOKINVIHAR SzINDRÓMA

A citokinvihar szindróma gyűjtőfogalom, egy ernyődiagnózis. 
A lényege a kontrollálatlan immunaktiváció miatti excesszív 
citokin felszabadulás, ami hiperinflammációt és többszervi 
károsodást okoz. Ide tartozik pl. a rheumatológiából ismert 
makrofág-aktivációs szindróma, ami több virusinfekció esetén 
is észlelhető, de a Covid-19-ben külön sajátosságokat  mutat. 
Ilyen a ferritin emelkedés mérsékelt volta és az, hogy a káro-
sodás a tüdőkben dominál. utóbbi oka az lehet, hogy a fer-
tőzés fő kapuja a tüdő. Mindenesetre a permanensen aktivált 
makrofágok proinflammációs citokineket termelnek, károso-
dott a természetes ölősejtek működése. Citopénia (csökkent 
lymphocyta és thrombocyta szám), emelkedett CRP, coagulo-
pathia (csökkent fibrinogén, emelkedett D-dimer) hepatocyta 
aktiválódás jeleként emelkedett ferritin, szövetkárosodás (LDH, 
AST és ALT emelkedés) jellemzi.

A Covid-19-ben a betegek jelentős részénél észlelték a 
citokinvihart. Rengeteg citokint és kemokint mértek emelke-
dettnek, proinflammációs citokinek széles skáláját különböző 
sejtekből83. A természetes immunaktiválódásból a legfonto-
sabb az IL-6 és a TNF-α, de emelkedettek a Th1 citokinek (IL-2, 
IFN-γ) és a Th2 citokinek (IL4, IL-5, IL13) is, mert feltehetően a 
gyulladás sikertelen szupprimálása miatt ezek is aktiválód-
tak98. Fontos a Th17 citokinek (IL-17, IL-1β, TNF-α) emelkedése is, 
és bár a GM-CSF elsősorban Th1 asszociált, de a Th17 sejtek is 
termelik84. Ezzel kapcsolatban kimutatták, hogy a SARS-CoV-2 
ORF8 proteinje az IL-17A receptorhoz kapcsolódva aktiválja 
az IL-17 jelátviteli utat és az ehhez kapcsolt proinflammációs 
citokintermelést99.

A súlyossággal is összefügg a hiperimmun reakció. Számos 
munkacsoport megerősítette a különféle eredetű citokinek 
emelkedését: Th1 típusúakat (IL-2, IFN-γ), Th2 típusúakat (IL-
4, IL-10) és proinflammációsokat (IL-6, TNF-α) egyaránt. Egyéb 
laboratóriumi eltérések mellett a kritikus súlyosságú esetek-
ben az IL-6 szint a vérben több mint tízszeres volt100. A súlyos 
betegeknél magasabb TNF-α, IL-2R és IL-6 szinteket mértek96. 
Mások is hasonló eredményre jutottak: a súlyos esetekben az 
enyhékhez képest magasabb IL-6, IL-10, IL-2 és IFN-γ szinte-
ket80, illetve megint mások magasabb IL-2, IL-7, IL-10, GM-CSF, 
IP-10, MIP1A és TNF-α szinteket mértek a perifériás vérben34. 
Az IL-4 csak az enyhe betegségben volt magas, a súlyosban 
nem. Az IL-6, IL-10 és TNF-α csak a súlyos esetekben emelke-
dett, az IFN-γ pedig nem volt magasabb.

Összehasonlították a különböző hiperimmun reakcióknál 
(Covid-19 ARDS-sel, makrofág-aktivációs szindróma, szeptikus 
shock, stb.) észlelt citokin szinteket. A Covid-19 citokinvihara 

eltér a más eredetű ARDS-től. Itt az egyik kulcs-
fontosságú citokin, az IL-6 szintje 7−64 pg/ml, 
míg más eredetűeknél 578−1618 pg/ml101. A 
szeptikus shock okozta ARDS-nél az IL-8 és a 
TNF-α szintje, bár nem ekkora különbséggel, 
de magasabb, mint Covid-19-ben102. Azonban 
van a citokin összetételben egy másik lényeges 
eltérés: Covid-19-ben az egyéb hiperimmun 
szindrómákhoz képest sokkal kisebb az inter-
feronok szintje (I, II és III-as típusú is)103,104.

A 4. ábra mutatja a citokinvihar sémás me-
chanizmusát. A Covid-19-nek három fázisa kü-
löníthető el, bár ezek nem mindig válnak el éle-
sen. Az első fázis az infekció, a vírus szaporodá-
sa a korai tünetekkel. A második fázis a tüdőben 
zajlik pneumóniával. A harmadik a szisztémás 
gyulladás, gyakran hiperimmun reakcióval. 

utóbbiban fontos helyen szerepel az anti-
virális I-es típusú interferon termelés elégte-
lensége (vagy legalábbis késlekedése) és rész-
ben emiatt a fokozott proinflammációs citokin 
és toborzó kemokin termelés.

A citokin hálózat zavarában rengeteg té-
nyező szerepel, közülük talán a legfontosabb 
az IL-6 és a TNF-α, ami utal az NF-κB fontos 
szerepére. Az NF-κB inaktivált állapotban van, 
és ha az inhibitor proteinje lebomlik, akkor ak-
tiválódva a sejtmagba lép, és aktiválja az IL-6 
és a TNF-α génjeit. Az IL-6 központi szereplő, 
mivel az immunsejtekre való hatásán kívül hat 
az erek endotelsejteire és a hízósejtekre is, ez-
által befolyásolja az erek permeabilitását és a 
hisztamin termelést, a megakaryocytákra hat-
va pedig szerepe van a thrombocyták fejlődé-
sében és a thrombin képződésben is. 

A gyulladásos környezet egy önsokszorozó 
folyamatot indukál. Hörgőmosó folyadékból 
nyert mintából kimutatták, hogy az alveoláris 
makrofágok folyamatosan termelik a T-sejt akti-
váló citokineket, a T-sejtek pedig folyamatosan 
az IFN-γ-t, ami a makrofágokat további T-sejt 
indukáló citokinek termelésére stimulálja, és ez 
így megy megállás nélkül körbe105. Az immun-
rendszer ezt ugyan igyekszik megfékezni, de 
eredménytelenül, ami aztán az immunsejtek 
kimerüléséhez vezet.
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A természetes immun-
rendszer beindítja az an-
titestes és a T-sejtes szer-
zett immunválaszt. Ha ez 
nem képes a vírust leküz-
deni, akkor a természetes 
immunrendszer aktivitása 
fokozódik, és folyamato-
san termel citokineket és 
kemokineket. Covid-19 
esetén további kórmecha-
nizmus indul a vaszkuláris 
oldalról, ugyanis a pneu-
mocyták mellett az endo-
telsejtek is rendelkeznek 
ACE2-vel, ami a vírus kö-
tődési pontja. A keletke-
ző endothelkárosodás és 
kapilláris permeabilitás-fokozódás egyrészt a 
koagulációs rendszert aktiválja, másrészt az 
endotelből felszabaduló citokinek visszahat-
nak az immunrendszerre és viszont. Az immun-
thrombosis mechanizmus során fibrin lera-
kódás, thrombocyta toborzás és aktiválódás, 
valamint microthrombosisok keletkeznek. Az 
immunthrombosis mechanizmusban fontos a 
szerepe az extracelluláris neutrophil csapdák-
nak és az érfali komplementrendszernek.

Covid-19-ben a citokinvihar további sajá-
tosságát adja az ACE1-ACE2 egyensúly felbo-
rulása. A vírus downregulálja az ACE2-t, emiatt 
az egyensúly eltolódik az angiotenzin-II felé, 
ami fokozza a citokinvihar hatását, valamint 
csökken az angiotenzin-1-7 Mas receptorokon 
át érvényesülő gyulladáscsökkentő hatása 
is. Az angiotenzin-II aktiválja a komplement-
kaszkádot, továbbá aktiválja az NF-κB utat az 
NF-κB p65 alegységének foszforilálásával. Az 
angiotenzin 1-7 pedig csökkenti az NF-κB ex-
pressziót, illetve az IL-6, TNF-α és IL-8 termelést. 

Összefoglalva elmondható, hogy az antivi-
rális immunitás multifaktoriális, de szinkronizált 
rendszer. A szinkronizálás és ezzel az immun-
homeosztázis fenntartása a résztvevő sejtek 
közti kommunikáció (cross-talk) útján történik 
citokinekkel, kemokinekkel. A természetes és a 

szerzett immunválasz integráltan működik, a folyamatok idő-
beli, helyi, minőségi és mennyiségi összehangoltsága szüksé-
ges a sikeres antivirális válaszhoz. A késlekedő és legyengült 
myeloid eredetű szuppresszor sejtek a T-sejt aktivációt gátló 
regulációs sejtek heterogén csoportját képezik. PAMP vagy 
DAMP aktiválja őket, és a monocytákra vagy granulocytákra 
több mechanizmussal is szupprimáló hatásúak. Covid-19 ese-
tén számuk a perifériás vérben emelkedett. 

Az interferon válasz hiánya − amellett, hogy lehetővé teszi 
a vírus szaporodását − gátolja a sikeres adaptív immunitás be-
indulását. A kudarc miatt a cross-talk kontrollálatlan természe-
tes immunaktivitáshoz és károsodott adaptív válaszhoz vezet, 
a működés aszinkronná válik. A lényeg tehát nem az egyes 
citokinek szintjének nagysága vagy a citokinek mintázata, 
hanem a szabályozatlanság. Ezt az összevisszaságot valóban 
hasonlíthatjuk szemléletesen egy gomolygó viharfelhőhöz. 

SzÖVETI IMMuNREAKCIÓK

Az immunreakciók alapvetően a szövetekben zajlanak, és eh-
hez a nyirokszervekben keletkező sejtek a perifériás vérkerin-
gésen keresztül odaáramlanak. Covid-19 esetén a szövetekben 
− jelen esetben a tüdőben − zajló immunfolyamatokról alig 
vannak adataink. Boncolás során a lépben atrophia, csökkent 
lymphocyta szám, sejtdegeneráció, makrofág proliferáció és 
makrofág fagocitózis volt látható a nyirokcsomók atrophiája 
mellett. A lépben és a nyirokcsomókban is csökkent a CD4+ 
és CD8+ sejtek mennyisége. A tüdőkben sok makrofág volt, 

4. ábra: A citokinvihar kórmechanizmusa (ADE=antibody-dependent enhancement [antitestfüggő 
felerősítés]; DAMPs= damage-associated molecular patterns [sérülés-asszociált molekuláris mintáza-
tok]; PAMPs= pathogen-associated molecular patterns [kórokozó-asszociált molekuláris mintázatok])

(zhou T, et al. J Exp Med 2020;217(10):e20200674 − Creative Commons Licence 4.0)
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de kevés lymphocyta (utóbbiak főleg CD4+ sejtek). Ví-
rus zárványokat lehetett látni a II-es típusú alveoláris 
sejtekben és a makrofágokban.

Két részletes vizsgálatot közöltek, melyekben sú-
lyos állapotú, intenzív terápiában részesülő kórházi 
betegeknél párhuzamosan és folyamatában össze-
hasonlították a perifériás vérben zajló szisztémás im-
munválaszt és a trachea aspirátumban látható légző-
szervi szöveti immunválaszt106,107. A légutakban felsza-
porodtak az aktivált és a nem aktivált nem-klasszikus 
makrofágok és az aktivált klasszikus makrofágok, a 
vérben pedig a klasszikus és az intermedier makro-
fágok, de aktivációs markerek nélkül. Eltért a T-sej-
tek összetétele is. A légutakban domináltak a szöveti 
rezidens CD4+ és CD8+ T sejtek, melyek fokozottan 
expresszáltak HLA-DR-t és PD-1-et, de csak csökkent 
mértékben CD127-et. A vérben naiv T-sejtek voltak, 
memória T-sejtek pedig mindkét helyen voltak. A 
B-sejtek a vérben domináltak, a légutakban viszont 
csak kis mennyiségben voltak detektálhatóak.

LONG COVID

Egyre több adat támasztja alá, hogy a fertőzés és az 
akut tünetek megszűnése után az esetek jelentős ré-
szében tünetek maradnak vissza (poszt-Covid szindró-
ma). Az akut szakkal együtt ezt nevezik long Covidnak. 
A háttérben csak egyes esetekben észleltek tartós ví-
rus ürítést, és vannak adatok arról is, hogy ezek a tar-
tós ürítők nem fertőznek. 

Kétségtelen, hogy van reinfekció, legalábbis akkor, 
ha azt filogenetikailag eltérő verzió okozza. Az infekció 
az elhúzódó tünetek mellett legtöbbször már meg-
szűnt. A megfigyelési idő még rövid ahhoz, hogy kide-
rüljön, lesz-e maradandó károsodásokkal − pl. a myo-
cardiumban vagy a tüdőben fibrózissal − járó krónikus 
Covid. Feltételezhető, hogy a poszt-Covid szindrómát 
a bekövetkezett szövetkárosodások és azok elhúzódó 
gyógyulása okozza. Még nem tisztázott, hogy mind-
ebben milyen szerepe van az immunfolyamatoknak. 

Ismert, hogy a humorális válasz csökkenése után 
továbbra is észlelhetőek interferont szekretáló CD4+ 
T-sejtek108, és az is tudott, hogy a szabályozási zavar 
a konvalescenciában is fennmarad. A súlyosabb ese-
tek gyógyulása után kimutathatóak a T-sejt aktivációs 
markerek, a PD-L1 fehérje pedig még az enyhébb ese-

tekben is detektálható109. A proinflammációs és a pro-
angiogenetikus citokinek emelkedett szintjét még 
180 nap elteltével is észlelték110. Nem ismert ezeknek 
az immuneltéréseknek a patogenetikai szerepe, és az 
sem, hogy milyen kórmechanizmussal járulnak hozzá 
a tünetek fenntartásához.

ÖSSzEFOGLALÁS

A SARS-CoV-2 vírus által okozott Covid-19 megbete-
gedés immunológiája még csak részben ismert. Jelen 
közlemény a pillanatnyi tudásunkat foglalja össze. Is-
merteti a természetes immunitásban részt vevő sejtek 
reakcióját, és az ezt követő adaptív immunmechaniz-
musokat. Covid-19-re jellemző a természetes immun-
rendszer hiperaktivitása és az adaptív mechanizmusok 
diszregulációja. Az esetek egy részében mindez az ún. 
citokinvihart okozza, ami a prognózist nagymérték-
ben rontja. A jelenlegi adatok túlnyomó része a kerin-
gő vérre vonatkozik, azonban lényegesen kevesebbet 
tudunk a szövetekben zajló immunfolyamatokról. 
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koronavírus-fertőzést követő, hosz-
szan tartó kórkép, az ún. long Covid 
multiszisztémás betegség, és gyak-

ran viszonylag enyhe lefolyású akut szak után 
jelentkezik. A pozitív koronavírus-tesztet adók 
kb. 10%-ánál fordul elő1. A következőkben a 
mindennapi gyakorlat számára összefoglaljuk 
az olyan betegekkel kapcsolatos teendőket, 
akiknél a fertőzés akut szakasza otthon vagy 
kórházban zajlott le, de a felépülésük elhúzó-
dott. A betegeket három csoportba sorolhat-
juk: (1) azok, akiknél az akut szak után súlyos 
szövődmény (pl. thromboembolia) alakult ki; 
(2) azok, akiknél az akut szak után nem specifi-
kus tünetek (pl. fáradékonyság, légszomj) ma-
radtak fenn; (3) azok, akiknél intenzív osztályos 
ellátásra volt szükség, és ezt követően speciális 
légzőszervi rehabilitációra szorulnak2. A követ-
kezőkben elsősorban a (2) csoport betegeivel 
foglalkozunk.

MINDÖRÖKKÉ KORONAVÍRUS?
A long Covid klinikuma

A A Covid-19 pandémia kezdetén az orvosok 
figyelme az akut vírusfertőzésre és annak sú-
lyos légzőszervi szövődményeire irányult. Az 
azóta eltelt időben azonban nagy számban 
észleltek olyan betegeket, akiknél folyama-
tosan vagy ingadozó intenzitással fennállnak 
bizonyos tünetek, melyek gyakran átfedésben 
vannak és bármelyik szervrendszert érinthe-
tik3. 2020 végén csak az Egyesült Királyságban 
közel 200 ezer olyan beteget tartottak nyilván, 
akinek a koronavírus-fertőzés után 4−12 héttel 
még folyamatosan fennálló tüneteik voltak4. 
2020 decemberében egy gyors szakmai lek-
torálás után megjelent a National Institute for 
Health and Care Excellence szakmai ajánlása 
(NICE guideline), ami összefoglalta a Covid-19 
hosszú távú hatásaihoz kötődő klinikai és há-
ziorvosi teendőket3. A guideline életkori cso-
portok (felnőttek, fiatal felnőttek és gyerme-
kek) szerint mutatja be a tennivalókat azoknál 

COVID-19COVID-19
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netekre, valamint a funkcionális képességekre is3. Meg kell 
határozni azt is, hogy a betegség milyen hatással volt a beteg 
munkájára, tanulási képességeire, általános jól-létére és tár-
sasági kapcsolataira3.

A kórkép lefolyásának több részlete még ismeretlen. A be-
tegek a tünetek széles skálájáról számolnak be, és elmondják, 
hogy azok a test változatos helyein és eltérő erősséggel jelent-
keznek. Többen elmondták azt is, hogy a tüneteik hallatán né-
hány egészségügyi dolgozó elutasítóan viselkedett5. A klini-
kusoknak tudniuk kell, hogy ezek a tünetek valósak (1. ábra), 
és fontos, hogy ezekről részletes dokumentáció készüljön.

Arról is tudni kell, hogy long Covid esetén akár még 4 hét-
tel (vagy még később) a feltételezett vagy igazolt akut Covid 
kezdete után is előfordulhat sürgősségi ellátást igénylő álla-
potromlás3. Az erre utaló tünetek a következők lehetnek3:

a betegeknél, akiknek az akut Covid kezdete 
után 4 héttel még megvannak a tüneteik vagy 
új tüneteik jelentkeznek. Definiálja a Covid-19 
kórlefolyása kapcsán használatos fogalmakat is 
(1. táblázat)3, hangsúlyozva eközben azt, hogy 
az alkalmazott időkorlátok mesterségesek, és 
ezekkel a szakértők egy része nem ért egyet5.

A LONG COVID TÜNETEI

A long Covid tünetei az egyes betegeknél el-
térnek és változó intenzitással jelentkeznek3. A 
long Covid lefolyása nem minden esetben line-
áris, egyes esetekben ciklikus is lehet, amikor a 
tünetek más-más szervrendszerekben újra je-
lentkeznek, és a súlyosságuk fluktuál. Az egy-
mással összekapcsolódó tünetek és panaszok 
széles skálája jelentkezik (2. táblázat)3, melyek 
együttesen súlyosan legyengítik a beteget.

A beteg vizsgálata során minden részletre 
kiterjedő, egyénre szabott és empatikus meg-
közelítést kell alkalmazni3. A legtöbb esetben 
célszerű egy családtagot vagy gyermek ese-
tén szülőt bevonni a támogatási folyamatba3. 
A kivizsgálásnak ki kell terjednie a fizikális, a 
kognitív, a pszichológiai és a pszichiátriai tü-

1. Akut Covid

a Covid-19-re jellemző tünetek és panaszok 
legfeljebb 4 héten át állnak fenn

2. Long Covid

ezt a kifejezést rendszerint 
azoknak a panaszoknak és 
tüneteknek a leírására hasz-
nálják, amelyek az akut Covid 
után is fennállnak vagy akkor 
jelentkeznek; a tartósan tüne-
tes Covid (4−12 hét között) és 
a poszt-Covid szindróma (12 
héten túl) egyaránt ide tartozik

2.1 Tartósan tünetes Covid

a Covid-19-re jellemző tünetek és 
panaszok 4−12 héten át fennállnak

2.2 Poszt-Covid szindróma

a Covid-19-re jellemző tünetek és 
panaszok 12 héten túl is fennállnak 
és más diagnózissal nem magya-
rázhatók; 
rendszerint bizonyos tünetcsoportok 
maradnak meg tartósan, intenzitá-
suk időben ingadozik, hol egyik, hol 
másik tünet dominál, és bármelyik 
szervrendszer érintett lehet;
a poszt-Covid szindrómára már  
12 hétnél korábban is gondolha-
tunk, de mindig mérlegelni kell  
egy társbetegség lehetőségét is

Szervrendszer / Csoport Tünetek

légzőszervek
légszomj
köhögés

szív-érrendszer
mellkasi feszülés
mellkasi fájdalom
szívdobogásérzés

általános tünetek
fáradékonyság
láz
fájdalom

idegrendszer

kognitív zavarok („agyi köd”, figyelemzavar, 
emlékezetzavar)
alvászavar
perifériás neuropathia (tűszúrásérzés, zsibbadás)
szédülés
delírium (idősebbeknél)

emésztőrendszer

hasi fájdalom
hányinger
hasmenés
anorexia és étvágytalanság (idősebbeknél)

váz-izomrendszer
ízületi fájdalom
izomfájdalom

pszichológia / pszichiátria
depresszióra utaló tünetek
szorongásra utaló tünetek

fül-orr-gége

fülzúgás
fülfájás
torokfájás
szédülés
ízérzés és szaglás elvesztése

bőr
bőrkiütések
csalánkiütés
hajhullás

idősebb emberek
elesettség vagy demencia
evés / ivás iránti érdeklődés csökkenése

1. táblázat: A Covid-19 tartós tüneteinek nevezéktana

2. táblázat: A long Covid leggyakoribb tünetei
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− fizikai terhelés után fellépő súlyos hipoxémia 
vagy oxigén-deszaturáció
− súlyos tüdőbetegség jelei
− szívtáji mellkasi fájdalom
− multiszisztémás gyulladásos szindróma 
(gyermekeknél).

A NICE guideline kitér arra is, mi a teendő 
azokkal a betegekkel, akiknél a long Covid ré-
szeként pszichiátriai tünetek is vannak3:
− sürgősen pszichiátriai ellátóhelyre kell be-
utalni azt a beteget, akinek súlyos pszichiátriai 
betegségre utaló tünetei vannak vagy fennáll 
a veszélye annak, hogy kárt tesz magában
− megfontolandó a pszichiátriai konzílium ké-
rése azoknál a betegeknél, akiknél egyébként 
gyakran előforduló mentális problémák (eny-
he depresszióra vagy enyhe szorongásra utaló 
tünetek) állnak fenn vagy ha több fizikális és 
mentális probléma együtt jelentkezik.

A LONG COVID KIVIzSGÁLÁSA

A betegek az akut Covid kezdete után 4 héttel 
vagy akár később is jelentkezhetnek a házior-

vosuknál a még mindig meglévő vagy újon-
nan jelentkező tünetek miatt. Az első vizsgá-
latokkal egyrészt azt kell tisztáznunk, hogy 
nem állnak-e fenn akut és/vagy életveszélyes 
Covid-19 szövődmények, másrészt pedig azt, 
hogy a tünetek valóban a long Covid tünetei 
vagy pedig egy új, a koronavírustól független 
betegséggel állunk szemben. A vizsgálatokat 
a beteg panaszaihoz és tüneteihez kell igazíta-
nunk (3. táblázat)3.

Ha a Covid-tól független betegséget sej-
tünk a háttérben, akkor az arra vonatkozó di-
agnosztikus és terápiás útmutatók szerint kell 
eljárnunk. Miután kizártuk az akut és/vagy élet-
veszélyes szövődményeket és alternatív diag-
nózisokat, és eltelt az akut Covid kezdete óta 
4 hét, akkor utaljuk be a beteget olyan intéz-
ménybe, ahol több szakorvos is rendelkezésre 
áll, és el tudják végezni a szükséges vizsgála-
tokat3. A kivizsgálásokból ne zárjuk ki azokat, 
akiknek nincs pozitív koronavírus-tesztje. 

MELy SzERVEKET ÉRINT A LONG COVID?

A Covid-19 késői következményei számos szer-
vet érinthetnek, különböző tünetegyüttesekkel 
járhatnak, melyeknek a hátterében sokféle kór-
élettani folyamat állhat. Jelenleg az már egyér-
telmű, hogy az akut szakban a légúti és a kardi-
ovaszkuláris érintettség a mortalitás és a morbi-
ditás két fő tényezője, és ennek alapján feltéte-
lezték, hogy a szív és a tüdő lehet a leginkább 
érintett szerv a betegség későbbi fázisaiban is. 

Légzőszervi hatások
Tüdőfibrózis
A tüdőfibrózis a súlyos tüdőkárosodások is-
mert következménye, ami többféle kiváltó ok, 
köztük légúti infekciók miatt is kialakulhat10. 
Korábban a SARS és a MERS járványok bete-
geinél számoltak be tüdőfibrózis radiológiai és 
szövettani jeleiről, és az ezeket a járványokat 
kiváltó vírusok sok hasonlóságot mutatnak a 
SARS-CoV-2 vírussal. Zhang és munkatársai a 
SARS járvány túlélőinél végzett 15 éves köve-
téses vizsgálat során a betegek 4,6%-ánál írt le 

Módszer Mit vizsgáljunk?

laboratóriumi  
vizsgálatok

teljes vérkép, vese- és májfunkciós paraméterek
C-reaktív protein, ferritin, NT-proBNP
pajzsmirigy funkciós vizsgálatok

terheléses  
tolerancia teszt

a beteg képességeinek megfelelő vizsgálati módszert 
kell választani (pl. az 1 perces leülés-felállás tesztet)6,7;
a teszt alatt meg kell határozni a légszomj mértékét,  
mérni kell a szívfrekvenciát és az oxigénszaturációt;
a tesztet megfelelő protokoll szerint kell végezni,  
a biztonsági előírások maradéktalan betartása mellett

álló helyzetben  
mért vérnyomás és  
szívfrekvencia

a poszturális tüneteket (pl. palpitáció vagy szédülés álló 
helyzetben) mutató betegeknél fekvő és álló helyzet-
ben kell vérnyomást mérni és szívfrekvenciát számolni 
(pl. 3 perces aktív állás vizsgálattal, vagy 10 percessel, 
ha poszturális tachycardia szindróma vagy más auto-
nóm diszfunkció gyanúja áll fenn)8

mellkasi  
röntgenfelvétel

mellkasi röntgenfelvétel javasolt az akut Covid kezdete 
után 12 héttel, ha a betegnél korábban még nem volt 
ilyen vizsgálat és nem szűntek meg a légúti tünetei;
önmagában a mellkasi röntgenvizsgálati lelet nem 
indikál további vizsgálatokat vagy kezelést;
a mellkasi röntgenvizsgálat nem elegendő  
a tüdőbetegségek kizárására

3. táblázat: Vizsgálatok long Covid esetén
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intersticiális tüdőelváltozást11. Hasonlóképpen, a leg-
frissebb evidenciák is arra utalnak, hogy a Covid-19 szö-
vődményeként kialakulhat progresszív fibrotikus tüdő-
betegség, ami néhány esetben tüdőtranszplantációt 
igényel12-14. Ennek a szövődménynek a patofiziológiai 

háttere egyelőre még nem tisztázott, az alveoláris 
hám sérülései és az immunrendszer ezt követő aktivá-
lódása abnormális szöveti helyreállító mechanizmu-
sokat indíthat el fibroblasztok felszaporodásával és 
túlzott kollagén lerakódással10. Még egyáltalán nem 

1. ábra: A koronavírus-betegség hosszú távú hatásai. A Covid-19 betegek 80%-ánál egy vagy több tünet hosszabb időn keresztül fennállt. Rövidíté-
sek: CRP = C-reaktív protein; CT = komputertomográfia; IL-6 = interleukin-6; NT-proBNP = N-terminal (NT)-pro hormon BNP; OCD = kényszerbetegség 
(Obsessive Compulsive Disorder); PTSD = poszttraumás stressz szindróma (Post-Traumatic Stress Disorder) (Lopez-Leon S és mtsai. nyomán)9

anosmia

emlékezet- 
zavar

szorongás

depresszió

láz
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fájás

köpet

köhögés
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fájdalompalpitáció

időnkénti
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diabetes
mellitus
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bőrelváltozásveseelégte-
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nyugalmi
tachycardia

emésztési
zavarok

ízületi
fájdalom

végtag-
ödéma



| AMEGA30 2021. MÁJUS

KORONAVÍRUS KÜLÖNSZÁM

tisztázott, hogy a tüdőfibrózisért milyen mértékben 
felelős a vírus közvetlen hatása, a proinflammatorikus 
citokinvihar, vagy a lélegeztetés okozta tüdősérülés. 

Zhou és munkatársai még a pandémia elején 62 
beteg adatait elemezve 21 betegnél (33,9%) észlel-
tek fibrotikus tüdőfolyamatot, és sokkal gyakrab-
ban a tünetek kezdete utáni 8−14. napon, mint az 
első 7 napban15. Más szerzők 63 lábadozó wuhani 
Covid-19 beteget HRCT-vel vizsgálva 11-nél (17,5%) 
talált tüdőfibrózisra utaló eltérést16. Norvég bete-
gek multicentrikus prospektív vizsgálata során 103, 
Covid-19 miatt kórházban − ezen belül 15 esetben 
intenzív osztályon − kezelt betegnél az első tünetek 
jelentkezése után 3 hónappal mellkasi CT vizsgá-
latot végeztek17. A betegek 25%-ánál írtak le állan-
dó tejüveghomályt (ground-glass opacity, GGO) a 
tüdőfibrózis leggyakoribb jeleként, 19%-uknál pedig a 
tüdőfibrózis korai progressziójára utaló parenchymális 
kötegezettséget. Érdekes módon ezek a CT eltérések 
a gépi lélegeztetéssel társultak. Az intersticiális tüdő-
folyamatok a legtöbb betegnél az idő előrehaladtával 
javultak, 90 nap után a CT képen a GGO területek visz-
szahúzódtak és a retikuláris rajzolat is csökkent12. Grillo 
és munkatársai nyolc, súlyos Covid-19 miatt intenzív 
osztályon elhunyt beteg kriobiopsziás tüdőmintáiban 
a tüdőparenchyma kifejezett fibrotikus átépülését 
figyelték meg, amit fibroblaszt proliferáció, a léghó-
lyagok elzáródása és mikrocisztás lépesméz rajzolat 
jellemzett18. A Covid-19-hez társuló tüdőfibrózis epi-
demiológiája egyelőre még feltáratlan, de a Covid-19 
betegek nagy számát látva feltételezhető, hogy a 
tüdőfibrózisos esetek száma is jelentős. 

A Covid-19-hez társuló tüdőfibrózis kockázati té-
nyezője az életkor (50 éves kor felett gyakoribb), a 
Covid-19 súlyossága, az intenzív osztályos kezelés idő-
tartama, a dohányzás és a krónikus alkoholizmus19,20. 
A tüdősérülés nagysága korrelál a fibrózis kockázatá-
val21. Hosszabban alkalmazott antivirális kezelés vagy 
intravénás szteroid kezelés (azaz súlyosabb betegség) 
esetén gyakrabban alakult ki tüdőfibrózis22. A SARS 
és MERS túlélőinél végzett korábbi vizsgálatokban a 
súlyosabb betegségre utaló biomarkerek nagyobb 
tüdőfibrózis kockázattal korreláltak23,24. A gépi léle-
geztetés jól ismert kockázati tényezője a tüdősérü-
lésnek, ami a Covid-19 túlélői között hozzájárulhat a 
tüdőfibrózis magasabb prevalenciájához25. További 

multicentrikus vizsgálatok szükségesek a Covid-19-hez 
társuló tüdőfibrózis kórlefolyásának és legjobb kezelé-
si módjának (tartósan adott szteroid vagy antifibroti-
kus szer) tisztázására. 

Légzésfunkció-csökkenés és nehézlégzés
A kórházi kezelés végén sok betegnél észleltek légzés-
funkciós eltéréseket, különösen gáz-diffúziós zavart. 
Egy korai kínai vizsgálatban 110 beteg adatait elemez-
ték26, és a tüdők szén-monoxid diffúziós kapacitásá-
nak (DLCO) csökkenését 51 betegnél (47,2%), a teljes 
tüdőkapacitás csökkenését 27 betegnél (25%), a FEV1 
csökkenését 15 betegnél (13,6%), az FVC csökkené-
sét pedig 10 betegnél (9,1%) írták le. Fontos kiemelni, 
hogy a gáz diffúzió és a tüdőkapacitás romlása a be-
tegség súlyosbodásával egyre gyakrabban volt meg-
figyelhető: az enyhe betegek 30,4%-ánál, a tüdőgyul-
ladásos betegek 42,4%-ánál, míg a súlyos pneumónia 
esetek 84,2%-ánál lehetett megfigyelni. Zhao az első 
retrospektív multicentrikus vizsgálatban 3 hónapos 
kórlefolyás után a betegek 25%-ánál észlelt DLCO 
csökkenést27. A légzésfunkció még az aktív szakasz 
lezajlása után 60-90 nappal is csökkent maradhat27, a 
betegek egyharmadánál pedig még 100 nap elteltével 
is csökkent lehet a DLCO26. 

A tüdőtérfogatok és a diffúziós kapacitás az akut 
fázis után 3-6 hónappal visszatérnek a normális tar-
tományba az általános kórházi osztályon és az inten-
zív osztályon kezelteknél egyaránt17,28. utalni kell arra, 
hogy a való világban csak ritkán végeznek légzésfunk-
ciós vizsgálatokat a Covid-19 után lábadozó betegek-
nél. A diffúziós kapacitás csökkenése valószínűleg na-
gyon gyakori a Covid-19 betegeknél, és valószínűleg ez 
áll a betegség utáni hetekben, hónapokban fennálló 
folyamatos légszomj hátterében. Az mMRC dyspnoe 
skálával mérve légszomj a betegek több mint a felénél 
megmarad az akut szakasz lezajlása után is, enyhe és 
súlyos kórlefolyás esetén egyaránt17,29. 

Érdekes módon légszomjat akkor is leírtak, amikor 
nem volt lényeges radiológiai eltérés vagy légzésfunk-
ció csökkenés: ilyenkor kardiológiai, neuromuszkuláris 
vagy pszichés tényezők állhatnak a háttérben30. A 
poszt-Covid légszomjban szenvedő betegek aránya 
idővel jelentősen csökken: a 60. napon a betegek 
68%-ánál, a 90. napon csak a betegek 36%-ánál lehe-
tett kimutatni30.
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Kardiális hatások
Korábbi tapasztalatok a SARS járvány idejéből
Bár a Covid-19 egy új betegség, és még hiányoznak a 
hosszú távú kórlefolyás adatai, a 2003-ban lezajlott 
SARS járvánnyal mutatott hasonlósága okán néhány 
dologra azért fel lehet készülni. A SARS betegek köve-
téses vizsgálata során kiderült, hogy a fertőzés után 12 
évvel a betegek többségénél (68%) a lipid profil még 
mindig kóros volt , 40%-uknál pedig nemspecifikus kar-
diovaszkuláris eltérések voltak rossz életminőséggel31.

Diasztolés diszfunkció és más ritka szövődmények
A diasztolés diszfunkció a Covid-19 akut szakasza után 
gyakori kardiális tünet. Egy nemrég lezárult prospektív 
multicentrikus vizsgálatban célzottan figyelték a Co-
vid-19 után lábadozó betegek kardiopulmonális elvál-
tozásait, és a diagnózis felállítása utáni 60. napon a be-
tegek 60%-ánál, a 100. napon pedig a betegek 55%-
ánál mutattak ki diasztolés diszfunkciót. Sonnweber és 
munkatársai a ritka kardiológiai szövődményeket is fi-
gyelték: pulmonális hipertenziót a betegek 10%-ánál, 
perikardiális folyadékgyülemet a betegek 6%-ánál, 
csökkent bal kamrai ejekciós frakciót pedig 4 betegnél 
figyeltek meg30. A leírt elváltozások klinikai jelentősé-
ge nem egyértelmű, ugyanis még nem telt el elég idő 
a hosszú távú követéses vizsgálatok elvégzéséhez. 

Szívizomgyulladás
Az akut szak lezajlása után − annak súlyosságától füg-
getlenül − a betegek 60%-ánál írtak le szívizomgyulla-
dást. Kardiovaszkuláris MR-vizsgálattal még 71 nappal 
az akut fázis lezajlása után is a myocardium gyulladásá-
ra utaló jeleket lehetett kimutatni32.

Vérnyomás-emelkedés
Az akut szakban kialakuló szisztémás hipertenzió kór-
tani háttere még vitatott, a légúti tünetek romlásával és 
a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer működésé-
nek megváltozásával egyaránt összefüggésbe hozták33. 
Még nem ismert, hogy a hipertenziónak ez a formája 
reverzibilis-e, és a vírusfertőzés elmúltával megszűnik, 
vagy tartósan fennmarad, és krónikus kezelést igényel.

Tartós koagulációs zavar 
Az akut szakban, többnyire a súlyosabb esetekben a 
proinflammatorikus citokinek (IL-1, IL-6, TNF-α) a koa-

gulációs kaszkádot is aktiválják28. Ez a pro-koagulációs 
állapot lehet az oka a Covid-19 esetén gyakran előfor-
duló thromboembóliás szövődményeknek34. 

A D-dimer még három hónappal az akut fázis le-
zajlása után is magas marad a betegek 23%-ánál, de 
tüdőembóliát ekkor már csak nyolc betegből egynél 
írtak le30. Egy 390 beteg részvételével végzett 6 hóna-
pos követéses vizsgálatban senkinél nem találtak alsó 
végtagi mélyvénás thrombosist28. 

A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető, 
hogy a poszt-Covid időszakot nem jellemzi ugyanaz a 
thromboembóliás kockázat, mint az akut szakaszt, és 
a D-dimer emelkedést vagy a tartósan magas D-dimer 
szintet az összes klinikai adat figyelembevételével kell 
értelmezni, mielőtt indokolatlan vizsgálatokat rendel-
nénk a tüdőembólia vagy a mélyvénás thrombosis 
kizárására, vagy felesleges antikoagulációs kezelést 
vagy profilaxist kezdenénk.

A szaglás és az ízérzékelés zavara
A szaglás és az ízérzékelés megváltozása gyakori tü-
net a  betegség akut szakaszában, a betegek 70%-
ánál jelentkezik a szisztémás tünetek kezdete utáni 
48 órában35. Nőknél és enyhe lefolyású betegség ese-
tén gyakoribb36. Az akut fázis lezajlása után 5-8 nap-
pal csak a betegek 44%-ának tért vissza a szaglása és 
az ízérzékelése, a 8. nap után viszont már a betegek 
72,6%-ának35. Cho és munkatársai a 10. napon a bete-
gek 71,8%-ánál írta le a szaglás, 83,3%-uknál pedig az 
ízérzékeles teljes helyreállását37.

Gyengeség és fáradékonyság
A poszt-Covid időszak leggyakoribb tartós tünetei közé 
tartozik a gyengeség és a fáradékonyság, ami a kórház-
ból való távozáskor a betegek 70%-át érinti, és még há-
rom hónappal később is a betegek 40-50%-át38,39. Más 
vizsgálatokban a fáradékonyság és az izmok gyengesé-
ge a teljes beteganyag 63%-ában, az akut fázisban orr-
szondán adott oxigént vagy gépi lélegeztetést igénylő 
betegeknek pedig 81%-ában fordult elő. Huang egy 6 
hónapos követéses vizsgálat során a gyengeséget és a 
fáradékonyságot a megfigyelési időszak végén fennálló 
legjellemzőbb tartós tünetként írta le28. 

A kifejezett fáradékonyság szerepel az új kórkép-
ként definiált „poszt-Covid szindróma”  tünetei között 
is40. A poszt-Covid szindrómát ebben a meghatározás-
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ban enyhe tünetekkel járó akut fázis, majd legfeljebb 
8 héten át visszatérő tünetek jellemzik. Az állapot leg-
feljebb 8 hét alatt magától gyógyul. Azt feltételezik, 
hogy hátterében a vegetatív idegrendszer funkcióza-
vara és a nem megfelelően szabályozott gyulladásos 
reakció áll, amit korábban leírtak már Epstein-Barr 
vírusfertőzés és poszt-chikungunya szindróma ese-
tén is41. Az állapotnak specifikus kezelése nincs, de a 
légzőszervi rehabilitáció és a pszichológiai tanácsadás 
sokat segíthet a fizikai terhelés fokozatos visszaépí-
tése során40,42. Három hónapnál hosszabban fennálló 
izomgyengeség és fáradékonyság esetén indokolt az 
elővigyázatosság, mert a vírusinfekció már addig is 
meglévő, de lappangó autoimmun vagy daganatos 
betegségeket aktiválhat42.

Idegrendszeri hatások
A koronavírus idegrendszeri hatásait már a korábbi 
SARS és MERS járványok idején is leírták. A leggyako-
ribb elváltozások a perifériás neuropathia, a myopathia, 
a Bickerstaff-féle agytörzsi encephalitis és a Guillan-
Barré szindróma voltak. A neurológiai tünetek 2-3 hét-
tel a légúti tünetek után kezdődtek43,44. A koronavírus-
fertőzéseket követő tartós neurológia hatások jól do-
kumentáltak: a sclerosis multiplexes betegek 48%-ánál 
lehet korábbi koronavírus-fertőzést igazolni45. A SARS-
CoV-2 bejuthat a központi idegrendszerbe a periféri-
ás idegeken (pl. a szaglóidegen) át retrográd axonális 
transzporttal, de közvetlenül a szisztémás keringéssel 
is46. A SARS-CoV-2 neurotropizmusa megegyezik a ko-
rábbi koronavírusokéval, és ez magyarázza a Covid-19 
esetén tapasztalt tartós idegrendszeri hatásokat47. 
Mindez aláhúzza a Covid-19-ből felépült betegek tar-
tós, multidiszciplináris utánkövetésének fontosságát.

Kognitív zavarok
Viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a Covid-19 
okozta kognitív károsodásokról. Kamal és munkatársai  
prospektív megfigyeléses vizsgálatban az észak-afrikai 
Covid-túlélők 28,6%-ánál diagnosztizáltak demenciát48. 
A vizsgálat felépítése miatt nem lehet meghatározni, 
hogy az érintetteknél a demencia már a Covid-19 előtt 
is fennállt-e, azt maga a SARS-CoV-2 okozta, vagy má-
sodlagosan alakult ki a járványhoz társuló körülmé-
nyek (szociális izoláció, kórházi tartózkodás, a fizikai 
állapot akut romlása) miatt48.

A járvány alatti bezártság és más stresszes álla-
potok a kognitív állapot romlásával járhatnak olyan 
esetekben is, ha a beteg nem fertőződött meg ko-
ronavírussal, de már korábban is volt enyhe kognitív 
károsodása vagy demenciája, ezért nagyon nehéz bi-
zonyítani az összefüggést a SARS-CoV-2 infekció és a 
kognitív tünetek között49.

Pszichológiai és pszichiátriai változások
A Covid-19 neuropszichiátriai következményei még 
nem teljesen ismertek, ugyanis egyénenként nagyon 
eltérő a vírusinfekció bekövetkezte és pszichiátriai 
manifesztációk megjelenése közti idő50. A SARS és a 
MERS járványok után megszaporodtak a pszichiátriai 
rendellenességek: a betegek 54,5%-ánál poszttrau-
más stressz szindróma, 39%-nál depresszió, 36,4%-nál 
krónikus fájdalom szindróma, 32,5%-nál pánikbeteg-
ség, 15,6%-nál pedig kényszerbetegség alakult ki39. 
Pszichózis miatt ápolt betegeknél gyakran mutatha-
tó ki koronavírus-infekció a korábbi vírustörzsekkel, 
ami arra utal, hogy kapcsolat lehet a vírusfertőzés 
és a pszichózis között, illetve sejteti, hogy ugyanez a 
SARS-CoV-2 esetén is megtörténhet51. A Covid-19 utá-
ni pszichiátriai következményekről csak kevés adat áll 
rendelkezésre, de egy retrospektív vizsgálatban szo-
rongásról (38%), depresszióról (28,6%) és kényszerbe-
tegségről (4,9%) számoltak be48. Az akut szak után 6 
hónappal a betegek 23%-ánál számoltak be szoron-
gásról vagy depresszióról; a nőknél és súlyos betegség 
esetén ez gyakoribb volt, de az nem tisztázott, hogy 
ez az akut fázis okozta stressz következménye vagy a 
SARS-CoV-2 fertőzés közvetlen hatása28,52,53. Hosszan 
tartó gépi lélegeztetésen átesett betegek intenzív 
osztályról történő áthelyezése után nagyobb a delíri-
um kockázata, és ez a szövődmény lényegesen meg-
növelheti a kórházi kezelés időtartamát53.

Bőrtünetek
Az akut fázis bőrgyógyászati szövődményeinek gya-
korisága a különböző vizsgálatokban 5−20% között 
változott54,55. A kiütés és a csalánkiütés a leggyakoribb 
megjelenési forma, aminek a hátterében valószínűleg 
a T-sejtek aktivációja és a hízósejtek degranulációja áll, 
míg a bőr fertőzéses elváltozásai kevéssé valószínűek, 
ugyanis még egyetlen esetben sem tudták kimutatni a 
SARS-CoV-2 jelenlétét a bőr sejteiben56. A poszt-Covid 
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időszak első 6 hónapjában a betegek 3%-ánál fordult 
elő bőrkiütés28. Fagyásra emlékeztető és iszkémiás 
léziókat, valamint az akrális testrészeken zúzódásszerű 
bőrelváltozásokat írtak még le Covid-19 esetén, való-
színűleg a koagulációs egyensúly megváltozásának 
következményeként57. 

A szisztémás stresszhatás után hetekkel vagy akár 
hónapokkal a hajhullás egy speciális formája (telogén 
effluvium) is előfordul, amikor jelentős hajvesztés tör-
ténik, de egyenletes eloszlásban, és a haj lényegesen 
megritkul58-60. Ennek legvalószínűbb kiváltó oka a 
proinflammatorikus citokinek magas szintje, de egy 
másik lehetséges ok a heparinszármazékok használa-
ta az akut fázisban61. A leggyakrabban (78,5%) közép-
korú nőknél fordul elő, függetlenül az akut betegség 
súlyosságától. A haj ritkulása rendszerint az akut infek-
ció után négy héttel kezdődik, és általában magától 
megszűnik, de a betegek 22%-nál még az akut fázis 
után 6 hónappal is észlelték. Kezelésként néhány eset-
ben B-vitamin pótlással és lokálisan alkalmazott 5%-
os minoxidillel próbálkoztak28,60,61.

Emésztőrendszeri tünetek
Az emésztőrendszeri tünetek közül a Covid-19 akut 
fázisában a hasmenés (3,8%−34%), a hányinger és a 
hányás (3,9%−10,1%), valamint a hasi fájdalom a leg-
gyakoribbak. Ezek valószínűleg a vírusfertőzés okozta 
sejtkárosodás közvetlen következményei62 . A hasme-
nés, a hányinger és a hányás a poszt-Covid időszakban 
is előfordul, és csak lassan javul28,63.

Májelváltozások
A májenzimek és a bilirubin emelkedését leírták az 
akut fázisban, különösen súlyos esetekben, fokozott 
szisztémás gyulladásos reakció vagy hipoxiás károso-
dás esetén64. Ezek az elváltozások a beteg klinikai álla-
potának javulásával spontán rendeződnek, és a poszt-
Covid időszakban nem fordulnak elő65. 

Veseelégtelenség
Akut veseelégtelenség előfordulhat Covid-19 esetén, 
és feltételezik, hogy perzisztálóvá válhat vagy króni-
kus veseelégtelenséggé alakulhat át a poszt-Covid 
időszakban28,66. A betegek 13%-ánál úgy alakult ki ve-
sekárosodás a poszt-Covid időszakban, hogy a vese-
funkcióik az akut fázisban normálisak voltak28,66. Ez az 

adat alátámasztja a vesefunkciók ellenőrzésének fon-
tosságát a poszt-Covid időszakban.

A LONG COVID KEzELÉSE

A kezelés és a rehabilitáció egyes lépéseinek megter-
vezésekor a beteget (és annak családját) partnernek 
kell tekinteni, és a döntéseket közösen kell meghozni3. 
Tekintettel kell lenni arra, hogy a tünetek összessége 
milyen hatással van a beteg életére, és eszerint kell 
döntéseket hozni még akkor is, ha az egyes tünetek ön-
magukban nem súlyosak3. Figyelni kell a tünetek idő-
beli változására, tudni kell azt, hogy az erősségük inga-
dozhat, a korábban megszűnt tünetek visszatérhetnek, 
ami időről időre eltérő mértékű támogatást igényel. 
A következő lehetőségeink vannak:
− önkezelési tanácsadás és támogatott önkezelés;
− háziorvosi támogatás, szociális gondozás, ambu-
láns rehabilitáció, mentálhigiénés támogatás;
− beutalás multidiszciplináris szakorvosi kivizsgálásra;
− szövődmények kialakulása esetén beutalás multi-
diszciplináris szakorvosi ellátást biztosító intézménybe.

Az önkezelés (self-management) során reális célo-
kat kell kitűzni, a beteget önsegélyező csoportok felé 
kell irányítani és mindenben támogatni kell, hogy mi-
nél előbb visszatérhessen a korábbi munkájához vagy 
a tanulmányaihoz3. A multidiszciplináris szakorvosi 
team-nek együtt kell dolgoznia a beteggel a személy-
re szabott kezelési és rehabilitációs terv összeállítása 
során3. A beteget arra kell biztatni, hogy dokumentálja 
az állapotjavulást tüneti naplóval vagy erre a célra ki-
fejlesztett mobiltelefonos applikáción keresztül3.

Az idősebbeknek további támogatásra lehet szük-
ségük, ami lehet rövid távú vagy tartós gondozás, se-
gítség a gyász, a szociális izoláció vagy a magány fel-
dolgozásában. A gyermekeket ugyanúgy szakorvos-
hoz kell irányítani az akut Covid kezdete után 4 héttel, 
ha továbbra is tüneteik vannak3.

A beteggel közösen kell meghatározni azt is, hogy 
milyen gyakran legyenek kontrollvizsgálatok és milyen 
szakorvosokat vonjanak be a kezelésbe. Jól illeszkedhet 
a gondozási tervbe a támogatott önmonitorozás, ami-
kor a beteg − előzetes betanítás után − saját maga méri 
a szívfrekvenciáját, a vérnyomását és pulzoximéterrel 
meghatározza az oxigénszaturációt úgy, hogy bármi-
lyen probléma esetén segítséget tudjon kérni.
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Tekintettel a szerteágazó tünetekre, a long Covid 
betegeket ellátó teamet megfelelő szakképzettséggel 
és gyakorlattal bíró orvosnak kell irányítania. Az ellátás 
során fel kell mérni a beteg fizikális és mentális álla-
potát, rögzíteni kell a tüneteket, majd el kell végezni 
a szükséges laboratóriumi és eszközös vizsgálatokat.

A NICE guideline javasolja, hogy a team tagjai kö-
zött legyen gyógytornász, foglalkozás-egészségügyi 
szakember, klinikai pszichológus és pszichiáter, vala-
mint rehabilitációs szakorvos és az érintett szervrend-
szerek gyógyászatában jártas szakorvos (különösen 
tüdőgyógyász és kardiológus).

ÖSSzEFOGLALÁS

A long Covid egy új és egyre gyakoribb megbetegedés, 
ami jelentősen befolyásolja az érintettek életminősé-
gét. A NICE guideline a jelenleg elérhető evidenciák, 
valamint a szakértői panel tagjainak tudása és tapaszta-
latai alapján javaslatot tesz a diagnózisra és a kezelésre. 

A szakmai ajánlást kritikák érték azoknak az orvo-
soknak a részéről, akik már saját magukon is megta-
pasztalták a long Covid-ot5. Az ő véleményük szerint 
a guideline nem tárgyalja kellő mélységben az egyes 
szervkárosodásokat, ehelyett túl nagy hangsúlyt fektet 
az önkezelésre és a pszichológiai tanácsadásra, továb-
bá a betegség hullámzó természetét, a relapszusokkal, 
remissziókkal teli kórlefolyást sem hangsúlyozza. Fon-
tosnak tartják, hogy a long Covid betegeket ellátó in-
tézményekben azokkal a szakorvosokkal is konzultálja-
nak, akik jártasak az előbb felsorolt szervkárosodások 
diagnosztikájában és kezelésében. Azt is javasolják, 
hogy a lehetséges kezelési módok klinikai vizsgálataiba 
nagyobb arányban vonják be az érintett  betegeket5.

A NICE guideline szerkesztői a legfontosabb téma-
köröket folyamatosan ellenőrzik, és ha új evidenciák je-
lennek meg, akkor a szükséges frissítéseket elvégzik. 

Dr. Rónai Zoltán
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Az allergiás betegek
ELLÁTÁSA PANDÉMIA IDEJÉN

A z allergológusok a leggyakoribb nem fer-
tőző betegségekben − asztma, allergiás 
nátha, ételallergia, rovarméreg-allergia, 

gyógyszerallergia, atópiás dermatitis és csalán-
kiütés − szenvedő páciensek ellátását végzik, és 
más orvosokhoz hasonlóan azzal a kihívással néz-
nek szembe, hogy gyógyító munkájuk közben 
megvédjék magukat és a betegeiket a fertőzéstől. 
Ennek módszerei folyamatosan fejlődnek, gyak-
ran világos útmutatások nélkül, miközben a min-
dennapi munka során kialakult praktikákat hozzá-
igazítják a hatóságok elrendelt korlátozásokhoz, 
és igyekeznek figyelembe venni a nemzetközi 
szakmai szervezetek által kiadott ajánlásokat is1. 

E kórképek egy része nemcsak azért érdemel 
kiemelt figyelmet, mert súlyos reakciók kocká-

zati tényezője, hanem azért is, mert a tüneteiket 
(köhögés,  tüsszögés) a Covid-19 differenciáldiag-
nosztikája során is figyelembe kell venni. Fontos, 
hogy az allergiás tünetek jól kontrolláltak legye-
nek, és ezzel elkerüljük azt, hogy a betegeknél a 
tüneteik miatt indokolatlanul Covid-19 gyanúja 
merüljön fel. 

Az allergiás kórképek ellátása során olyan diag-
nosztikus eljárásokat alkalmaznak, amelyek szoros 
kontaktust igényelnek a betegekkel, illetve képe-
sek a vírust aeroszol formájában a levegőbe jut-
tatni, számos terápiás megközelítés pedig befo-
lyásolja az immunrendszer működését. Mindezen 
eljárások elvégzése előtt a betegek és a személy-
zet vonatkozásában minden egyes esetben külön 
kell mérlegelni a haszon-kockázat arányt1,2.
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HOGyAN KERÜLJÜK EL A FERTŐzÉST  
A RENDELŐBEN?

A SARS-CoV-2 elsősorban emberről emberre 
terjed 1,5 méternél közelebbi kapcsolat esetén 
cseppfertőzéssel, amikor egy fertőzött személy 
köhög, tüsszent vagy beszélget. A fertőzött 
aeroszolcseppek a közelben tartózkodó embe-
rek szájába, orrába vagy szemébe kerülhetnek, 
illetve belélegezhetők. A tünetes és a tünet-
mentes egyének egyaránt nagyon könnyen 
és folyamatosan terjeszthetik a betegséget. A 
vírus más módon is terjedhet, a felületek vagy 
tárgyak, ürülék érintésekor állatról emberre és 
emberről állatra egyaránt, de nem gondolják, 
hogy ez lenne a vírus terjedésének fő módja3. 
A jelenleg zajló Covid-19 járvány adatai arra 
utalnak, hogy az új koronavírus hatékonyab-
ban terjed, mint az influenza (R0=1−2), de nem 
olyan hatékonyan, mint a kanyaró (R0= 12−18)4.

Tudjuk, hogy az emberek közötti terjedés 
csökkentésének módja a legalább 1,5 méteres 
távolság fenntartása, az orrot és a szájat takaró 
maszk viselése, a gyakori kézmosás szappannal 
vagy  legalább 60% alkoholt tartalmazó kézfer-
tőtlenítő használata, és a gyakran megérintett 
felületek rendszeres  tisztítása és fertőtleníté-
se3. Az orvosi rendelőkben is törekedni kell a 
1,5 méteres távolság tartására a személyzet és 
a betegek esetén egyaránt. A betegforgalmat 
úgy kell szervezni, hogy a váróteremben egy-
szerre a lehető legkevesebb beteg tartózkod-
jon (a felnőtt betegek lehetőleg kísérő nélkül 
érkezzenek, a gyermekek legfeljebb egy kísé-
rővel), a dolgozók közös étkezéseit és kávézá-
sait pedig kerülni kell.

A maszkviselést már szinte mindenhol el-
fogadják a vírusterjedés lassításának alapvető 
eszközeként, és egyértelmű, hogy a betegek és 
az ellátó személyzet maszkviselése csökkenti a 
járvány terjedését az egészségügyi intézmé-
nyekben1. Emellett speciális helyzetekben to-
vábbi egyéni védőeszközök (FFP3/FFP2 maszk, 
kesztyű, védőszemüveg, védőruha) használata 
is indokolt lehet. 

Az expozíció kockázatának csökkentése 
érdekében az allergológus dönthet úgy, hogy 

csak tünetmentes betegeket fogad kivizsgá-
lásra, és a vizit előtt szigorú telefonos előszű-
rést végez. Ennek során rá kell kérdezni a típu-
sos tünetekre, meg kell kérdezni, hogy talál-
koztak-e fertőzött egyénekkel, jártak-e erősen 
fertőzött területen (1. táblázat).

Ahol csak lehet, a személyes vizit helyett 
távkonzultációt kell végezni. A spirometriát és  
gépi porlasztóval végzett kezeléseket kerülni 
kell3. A vírusterjedés csökkentése érdekében 
az igazoltan fertőzött betegekkel érintkező 
egészségügyi dolgozóknak tünetmentesség 
esetén is karanténba kell vonulniuk. 

Súlyos járvány esetén a személyes találko-
zással járó orvosi rendelések számát a legszük-
ségesebb minimumra kell csökkenteni. Az el-
telt egy évben kiderült, hogy sok allergológiai 
és immunológiai kóreset kezelhető személyes 
találkozás nélkül is, vagy egészségkárosodás 
kockázata nélkül későbbre halasztható (2. táb-
lázat)1,2.

A következőkben áttekintjük, hogyan diag-
nosztizálhatjuk és kezelhetjük az egyes allergi-
ás kórképeket koronavírus-járvány idején.

Előfordult-e Önnél az alábbi tünetek bármelyike?

 láz

 légszomj (akár enyhe is)

 köhögés

 hidegrázás

 ismételt remegés hidegrázás miatt

 izomfájdalom

 fejfájás

 torokfájás

 az ízérzés vagy a szaglás elvesztése

A panaszokat megelőző két hétben

 találkozott-e igazoltan koronavírusos beteggel?

 járt-e vagy tartózkodott-e olyan régióban, ahol súlyos 
járványhelyzet van?

Utazott-e az elmúlt két hétben?

1. táblázat: Szűrőkérdések betegeknek
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HOGyAN VÉGEzzÜK A VIzSGÁLATOKAT?

Bőrteszt
A bőrteszt hosszabb ideig tartó közeli kontak-
tust igényel, és fennáll a cseppfertőzés veszé-
lye. Különösen igaz ez azoknál a gyermekek-
nél, akik sírnak vagy köhögnek az eljárás során. 
Súlyos járvány esetén ezt a vizsgálatot célszerű 
későbbre halasztani, mert a vizsgálattal nyer-
hető adatok gyakran nem elengedhetetlenek 
a beteg kezeléséhez. A járványhelyzet javulá-
sakor megfelelő egyéni védőfelszereléssel a 
vizsgálat elvégezhető1,2.

Légzésfunkciós vizsgálat
A légzésfunkciós vizsgálat során nagy a koc-
kázata annak, hogy vírussal fertőzött aeroszol 
keletkezzen, ezért fokozott óvatosságra van 
szükség2. Az Európai Légzési Társaság (Euro-
pean Respiratory Society, ERS) jelenleg sem-
milyen indikációval nem javasolja spirometria 
végzését Covid-19 gyanús betegeknél. Java-
solják, hogy a járvány ideje alatt minden rutin 
kontrollvizsgálatot halasszanak későbbre. A 
Covid-19-en átesett betegeknél a fertőzés le-
zajlása után még legalább 30 napot kell várni a 
spirometria elvégzésével.

A korábban megszokott légzésfunkciós ki-
vizsgálások csak akkor indulhatnak újra, ha a 
fertőzöttek száma alacsony és azok a vizsgá-
lat előtt megbízható teszteléssel kiszűrhetők. 
Az átmeneti időszakban a spirometriát az ERS 
csak kritikus szükség esetén javasolja, és akkor 
is a környezeti és egyéni védőeszközök teljes 
eszköztárának alkalmazásával. Ideértve olyan 
egyszerhasználatos bakteriális és vírusszűrők 
használatát, amelyek 600-700 liter/perc kilég-
zési áramlás mellett is hatékonyak.

A legmagasabb fertőzési kockázatú vagy 
igazoltan fertőzött betegeknél a rendkívül in-
dokolt esetben szükségessé váló légzésfunkciós 
vizsgálatokat negatív nyomású helyiségben kell 
elvégezni, ami rendszerint csak tüdőgyógyá-
szati centrumokban érhető el. Negatív nyomá-
sú helyiség hiányában FF3 vagy FFP2 maszkok 
használatára van szükség. A maszkokat az elő-
írásoknak megfelelő használati idő után cserél-

ni kell. A szemet is védeni kell védőszemüveg-
gel vagy arcvédő pajzzsal1,2. A vizsgálat során 
mindig eldobható kesztyűt kell használni, a 
vizsgálat befejeztével valóban el is kell dobni!

A terheléses provokációt és minden egyéb, 
gyógyszerporlasztással járó provokációs vizs-
gálatot el kell halasztani a járvány utáni idő-
szakra.

Ételprovokáció
Az ételprovokáció a táplálékallergiák diagnosz-
tizálásának alapvető eszköze, mivel sem az in vit-
ro, sem az in vivo tesztek nem rendelkeznek kel-
lő specificitással és szenzitivitással ahhoz, hogy 
előrejelezzék az ételtoleranciát IgE-közvetített 
és nem IgE-közvetített ételallergiában szenve-
dő betegeknél. A nem IgE-közvetített ételaller-
giák, például az élelmiszerfehérje által kiváltott 
enterocolitis (food protein-induced enterocoli-
tis, FPIES) esetében az ételprovokáción kívül 
nincs is más vizsgálati módszer. 

A földimogyoró bevezetése az erre érzé-
keny betegeknél a LEAP Study eredményei 
szerint megakadályozhatja az ételallergia ki-
alakulását. Ilyenkor a rendelőben, orvosi fel-
ügyelet mellett kell elvégezni az ételprovoká-
ciót a földimogyoró bevezetése előtt azoknál 
a betegeknél, akinél magas a földmogyoró-
allergia kialakulásának kockázata, és akiknek 
pozitív IgE-értéke van a földimogyoróra. 

A diagnosztikus céllal végzett ételprovo-
kációkat későbbre lehet halasztani, kivéve a 
földimogyoró-provokációt azoknál a csecse-
mőknél, akiknél LEAP-protokoll szerinti földi-
mogyoró bevezetést tervezünk, illetve azokat 
az ételeket, melyek alapvetően fontosak a 
megfelelő táplálkozáshoz, és bevitelükkel el-
kerülhető a gyomorszondán keresztül végzett 
táplálás1,2.

A járványveszély csökkenésekor ezeket a 
vizsgálatokat újra napirendre lehet tűzni. Cél-
szerű azokkal a betegekkel kezdeni, akik alap-
vető élelmiszereket (tej, tojás, búza) vagy több-
féle ételt kihagyva diétáznak, mert megfelelő 
eredmény esetén visszavehetünk ételeket, és 
csökkenthetjük a malnutríció kockázatát.
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Ételprovokáció során előfordulhat súlyos 
anafilaxiás reakció, ami újraélesztést igényel, 
ez pedig tartós testi kontaktussal jár. Fontos az 
egyéni védőfelszerelés előírásoknak megfele-
lő használata. Néhány külföldi intézményben 
csak 72 órán belüli negatív koronavírus-teszt 
esetén végeznek ételprovokációt.

IMMuNTERÁPIA

A szubkután allergén immunterápia csökkenti 
az allergiás nátha tüneteit. A fenntartó kezelés 
folytatása elengedhetetlen, de a beadás idő-
pontja akár 6 hétig is kitolható, hogy ezzel is 
ritkábbá tegyük az egészségügyi intézmények 
látogatását a járvány idején. Szükség lehet az 
adag módosítására addig, amíg a kezelés ko-
rábbi menetrendje vissza nem áll. Az inhalatív 
allergénekkel végzett immunterápia kezdeti 
szakaszában lévő betegeknél mérlegeljük an-
nak a lehetőségét, hogy hosszabb időt (de leg-
feljebb 14 napot) hagyunk ki két adag között.

Az immunterápiára ritkábban érkező bete-
geknél az adagolás módosítását egyénre sza-
bottan kell meghatározni. Az immunterápiára 
adott reakciók kockázata az eszkalációs sza-
kaszban a legnagyobb, ezért ilyenkor fokozott 
figyelemmel kell mérlegelni az előny és a koc-
kázat viszonyát.

Súlyos járvány esetén kerülni kell az immun-
terápia elindítását. Ha a járvány enyhül, és a 
sürgősségi ellátás kapacitásai javulnak, akkor 
− megfelelő védőintézkedések és egyéni védő-
eszközök mellett − ismét ajánlható az immunte-
rápia az allergiás rhinitis kontrollálására5.

Rovarméreg-allergia esetén az immunterá-
pia életmentő kezelésnek tekintendő. Azoknál a 
betegeknél, akiknek a kórelőzményében rovar-
csípést követően kialakuló szisztémás reakció 
szerepel,  a kezelés megkezdésére és a fenntar-
tó kezelésre ugyanolyan szabályok vonatkoz-
nak, mint a járvány előtt. Ha a fenntartó kezelés 
már legalább egy éve tart, akkor az adagok be-
adása közötti idő 2-3 hónapra növelhető5.

Környezeti allergének és ételallergének 
esetén a szublingvális és az orális immunte-

rápia megkezdése súlyos járványhelyzetben 
nem javasolt, de a már megkezdett kezelés 
otthon folytatható1,2. 

Az immunterápia újraindítása függ a jár-
ványhelyzettől, és attól, hogy a betegnél a ke-
zelés melyik szakaszában történt a leállás. Ha 
a beteg nagy kezdő dózisokkal indult, és már 
csak 1-2 adagra volt a fenntartó kezeléstől, ak-
kor náluk kisebb a kockázata a súlyos reakció-
nak, így náluk érdemes először újraindítani az 
immunterápiát a járványhelyzet javulásakor.

Az IMMuNDEFICIENCIÁK KEzELÉSE

Az immunhiányos betegeknél nagy a kocká-
zata a Covid-19 szövődményeinek, ezért gon-
dosan mérlegelni kell a személyes vizit ese-
tén fennálló fertőzésveszélyt, valamint a vizit 
későbbre halasztásából származó potenciális 
egészségkárosodás kockázatának arányát. A 
betegeknél folytatni lehet az intravénás im-
munglobulin (IVIG) adását az addig megszo-
kott módon, bár az IVIG termékek valószínűleg 
még nem nyújtanak védelmet a jelenlegi ví-
russal szemben, tekintettel az általános popu-
lációban továbbra is alacsony prevalenciára6. 

Mérlegelni kell az intravénás és a szubkután 
készítmény, valamint a kórházi és otthoni be-
adás közötti váltás lehetőségét. A kompliká-
ciómentes betegek kontrollvizsgálata távkon-
zultációval is történhet1,2,6 .

A SzÉNANÁTHA KEzELÉSE

Az allergiás náthában szenvedő betegek meg-
kezdett gyógyszeres kezelését folytatni kell1,2. 
Nincs evidencia arra nézve, hogy a szénanátha 
nagyobb kockázatot jelentene koronavírus-
fertőzés esetén a Covid-19 szövődményeinek 
kialakulására. A nem kontrollált szénanátha 
viszont (pl. a tüsszögésen keresztül)elősegíti a 
járvány terjedését1,2.

Mivel a Covid-19 egyes tünetei átfedést mu-
tatnak a szénanátha tüneteivel, ezért fontos az 
allergiás nátha tüneteinek kontrollálása, mert a 
tünetes szénanáthás betegeket Covid-19 gya-
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núsnak minősítve indokolatlanul zárhatják ki 
őket az egészségügyi ellátásból, az iskolából, a 
közösségi rendezvényekről vagy a munkából. 
Kétség esetén a szénanáthás betegek Covid-19 
szűrése is indokolt lehet1,2.

Súlyos járványhelyzetben az allergiás nát-
hás betegeknél személyes konzultáció helyett 
távkonzultációt kell alkalmazni. A kiváltó okok 
kivizsgálását és az immunterápia megkezdé-
sét későbbre kell halasztani.

Az ASzTMA KEzELÉSE

Az asztma világszerte az egyik leggyakoribb 
tüdőbetegség, és incidenciája a fejlődő orszá-
gokban még mindig növekszik. Az Amerikai 
Járványügyi Hivatal (CDC) listáján az asztma 
Covid-19 fertőzés esetén a súlyos betegség ri-
zikófaktoraként szerepel3. Ez az ajánlás nagy-
részt azon a tényen alapul, hogy a SARS-CoV-2 
egy koronavírus és az asztma fellángolását 
okozhatja. Azonban a korábbi, súlyos járványt 
okozó koronavírusok (a SARS-CoV és a MERS-
CoV) okozta megbetegedések nem társultak 
asztmához. Hasonlóképpen, a mostani járvány 
idején is csak nagyon kevés adat utal arra, hogy 
az asztma növelné a Covid-19 kockázatát. 

A legújabb kínai, koreai és amerikai adatok 
szerint az asztma nem kockázati tényezője a 
súlyos Covid-19 kialakulásának, és inkább úgy 
tűnik, hogy a súlyos Covid-19 betegek kórelőz-
ményében az asztma vagy a COPD ritkábban 
fordul elő, mint az átlagnépességben4,7. Hang-

súlyozni kell azonban, hogy ezek az adatok a 
kórházban fekvő, súlyos Covid-19 betegekre 
vonatkoznak, emiatt a teljes betegszámra nem 
általánosíthatóak. Az is lehetséges, hogy az 
asztmás betegek eleve óvatosabbak, jobban 
félnek a Covid-19-től, ezért jobban betartják a 
társadalmi távolságtartásra és a maszkviselés-
re vonatkozó szabályokat.

Nincs arra utaló adat, hogy az asztma keze-
lésére rendszeresen használt inhalációs gyulla-
dáscsökkentő gyógyszerek fokoznák a súlyos 
Covid-19 kockázatát7. Másrészt tudjuk, hogy az 
asztmás betegeknél a pandémia alatt is fenn-
áll − nemcsak a SARS-CoV-2-höz kapcsolódóan 
− a fertőző ágensek vagy az allergiás triggerek 
által kiváltott exacerbációk kockázata. A sür-
gősségi ellátást igénylő asztma exacerbáció 
növeli a Covid-19-nek való kitettség kockázatát 
már pusztán az egészségügyi intézményekben 
történő megjelenés miatt is1,2. 

A jelenlegi terápiás útmutató szerint az 
asztma korábban megkezdett kezelését a 
pandémia idején is folytatni kell, ideértve a már 
megkezdett biológiai terápiát (anti-IL-5, anti-
IL-4/IL-13 és az anti-IgE) is1,2. Tekintettel a bio-
lógiai terápia által kiváltott immunmoduláció 
ismeretlen hatásaira Covid-19 esetén, a SARS-
CoV-2-pozitív betegeknél a biológiai gyógy-
szereket szüneteltetni kell a gyógyulásig8. 

Az asztmás beteg gondozása során cél a ví-
rus levegőbe kerülésének a meggátlása, ezért 
kerülendők a porlasztókészülékkel végzett ke-
zelések és a légzésfunkciós vizsgálatok1,2.

Guideline szerinti 
szteroid kezelés

Biológiai 
terápia

IVIG/ 
SC

IT meg-
kezdése

IT dózis- 
emelés

IT fenntartó 
kezelés

Provokációs 
teszt

Bőr-
teszt

Spirometria /  
gépi porlasztó

Asztma igen folytatható n.a. nem nem folytatható n.a. nem nem

Ételallergia n.a. n.a. n.a. nem nem folytatható válogatott esetekben nem nem

Ekcéma folytatható folytatható n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. nem nem

Allergiás nátha igen n.a. n.a. nem nem igen n.a. nem nem

Rovarméreg-allergia n.a. n.a. n.a. igen igen folytatható nem igen nem

Gyógyszerallergia n.a. n.a. n.a. nem nem nem nem nem nem

PID n.a. folytatható igen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. nem

Rövidítések: n.a. = nincs adat; IT = immunterápia; IVIG/SC = intravénás vagy szubkután immunglobulin; PID = primer immundeficiencia

2. táblázat: Az allergiás betegek ellátása súlyos járványhelyzetben (Cianferoni és Votto nyomán)4
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ÉTELALLERGIA ÉS ANAFILAXIA

Az ételallergia különféle betegségek csoportja, ame-
lyek eltérő kockázati tényezőket jelentenek a betegek 
számára. Az akut, IgE-mediált ételallergia és az étel-
fehérje indukálta enterocolitis (FPIE) súlyos reakciók-
kal vagy akár akut életveszélyes állapottal járhat, az 
eozinofil oesophagitis pedig az irreverzibilis fibrózis 
kockázatát hordozza. A legtöbb ételallergiás beteg jól 
kontrollált, ha elkerüli az ismerten tünetkiváltó étele-
ket. A néhány héttel vagy akár néhány hónappal  ké-
sőbbre halasztott kezelés nem változtatja meg ezek-
nek a betegségeknek a kimenetelét1,2. 

A kontrollvizsgálatokat is későbbre lehet halaszta-
ni, vagy távkonzultációval is el lehet végezni. Az étel-
provokációk többsége későbbre halaszható, kivéve, 
ha az csecsemőknél a LEAP protokoll szerint történő 
földimogyoró adás megtervezéséhez szükséges, vagy 
alapvető tápanyag adhatóságát kell eldönteni, és ez-
zel elkerülhető a szondatáplálás.

A pandémia idején módosult az anafilaxia és a FPIE 
kezelésére vonatkozó ajánlás is annak érdekében, hogy 
csökkentsék az egészségügyi intézményekben törté-
nő megfertőződés kockázatát. Anafilaxiás epizód ese-
tén a beteg minél előbb adja be magának otthon az 
epinefrint, és csak akkor hívjon mentőt, ha az első adag 
epinefrin után az állapota nem javul; ha az állapota ren-
deződik, akkor maradjon otthon9. Akut FPIE epizód ese-
tén ugyancsak az otthoni kezelést javasolják, és csak sú-
lyos kiszáradás veszélye esetén menjenek kórházba10,11.

 
Allergiás bőrelváltozások, gyógyszerallergia és 
rovarméreg-allergia
Allergiás bőrbetegségek esetén a szakorvosi  vizitek 
csökkentésére vonatkozó konkrét ajánlások a követ-
kezők: urticaria, angioödéma és atópiás dermatitis 
esetén az ellátás legtöbbször nem sürgős, és a szemé-
lyes vizit későbbre halasztható vagy sürgős esetben 
távkonzultációval és a beteg által készített digitális 
fényképek küldésével megoldható3,10. Azok a betegek, 
akiknél biológiai terápia zajlik, folytathatják a kezelést 
a pandémia alatt is.

Ha ismert herediter angioödémában szenvedő be-
tegnél akut epizód alakul ki, akkor sürgősségi ellátásra 
van szükség. Mindent meg kell tenni annak érdeké-
ben, hogy a beteg otthon is be tudja adni a szükséges 
gyógyszert saját magának9,12. 

Rovarméreg-allergia esetén a korábban szisztémás 
reakciót adó betegeknél a venom immunterápia élet-
mentő beavatkozásnak tekintendő, és pandémia ide-
jén is el kell végezni.

ÖSSzEFOGLALÁS

Mindannyian azt reméljük, hogy a klinikai gyakorlat-
ban a pandémia miatt bevezetett módosítások egy-
szeriek és átmenetiek lesznek. Az ellátás átszervezése 
közben folyamatosan igazodni kell egy adott területen 
belül a járvány intenzitásához is, ezért előfordulhatnak 
regionális eltérések. A krónikus allergiás kórképekben 
szenvedő betegeknek a pandémia idején is folyama-
tos orvosi ellátásra van szükségük. A személyes or-
vos-beteg találkozások ritkábbá válása a kórképek egy 
részénél egy bizonyos ponton túl már nagyobb kocká-
zattal járhat, mint a Covid-19 expozíció.

A vírus közösségi terjedésének mértéke az elkövet-
kező években valószínűleg ingadozni fog, amíg a né-
pesség jelentős átoltottságát vagy a nyájimmunitást el 
nem érjük. Az allergológusoknak készen kell állniuk a 
biztonságos működésre, hozzáigazítva a betegellátás 
módját a vírus aktuális közösségi elterjedtségéhez. 

Dr. Rónai Zoltán
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Az asztma diagnózisa, terápiája és utánkövetése

Covid-19 járvány idején

SZPONZORÁLT REFERÁTUM

z asztma gyanúja a jellemző tünetek alap-
ján merül fel. Tünetes periódusban a diag-
nózis alátámasztásához a reverzibilis légúti 

obstrukciót kell igazolni légzésfunkciós vizsgálattal, 
tünetmentes időszakban pedig a légutak kaliber-
ingadozását kell dokumentálni vagy a légúti hiper-
reaktivitást bizonyítani. A légzésfunkciós vizsgálatok 
spirometriával vagy teljestest-pletizmográfiával tör-
ténhetnek, a légutak kaliberingadozását hordozható 
csúcsáramlásmérővel, a kilégzési csúcsáramlás érté-
keinek otthoni monitorozásával igazolhatjuk. A légúti 
hiperreaktivitás inhalációs vagy terheléses provokáci-
ós vizsgálattal mutatható ki. Covid-19 pandémia ese-
tén ezek a vizsgálatok nem biztonságosak a vizsgála-
tot végző személyzetre nézve, emiatt nem javasoltak.

CÉLKITűzÉSEK

A felmérés elsődleges célja az volt, hogy megismerjék, 
hogyan diagnosztizálható pandémia idején az asztma, 
illetve hogyan zajlik a már diagnosztizált, gondozott 
asztmás betegek ellátása a beteg személyes jelenlé-

te nélkül, távkonzultáció keretében, távmonitoring és 
távdiagnosztikai eszközökkel és egyéb infokommuni-
kációs technológiák segítségével. 

Cél volt az is, hogy a pulmonológus szakorvosok 
és az asztma nővérek munkáját segítő oktató- és se-
gédanyagok készüljenek a betegellátáshoz, valamint 
az asztma eszközös vizsgálatok nélküli – elsősorban 
részletes anamnézisen alapuló – diagnosztizálásához. 
Az oktatóanyagok a betegeknek nyújtanak segítséget 
az asztma jobb megértéséhez és az inhalációs keze-
lés hatékonyságának növeléséhez azáltal, hogy online 
infokommunikációs eszközökkel megteremtik annak a 
lehetőségét, hogy a betegek megtanulják az inhaláci-
ós eszközük helyes működtetését.

A másodlagos cél az volt, hogy megállapítsák a 
távkonzultáció alapján történt kezelések eredményes-
ségét, megtudják, hogy a pulmonológus szakorvosok 
mennyire ismerik az online térben elérhető szakmai 
segédanyagokat, és kiderítsék, hogy a betegek szá-
mára szánt segédanyagok mennyire érnek célt.

A felmérés 2020. május 29. és szeptember 30. kö-
zött zajlott 125 hazai tüdőgyógyászati ellátóhelyen. 

A
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EREDMÉNyEK

Az első tavaszi pandémia alatt az új allergiás asztmás-
nak tartott betegek 48,8%-a személyesen, 43,2%-a te-
lefonon kért segítséget (1. ábra).

Diagnózis
Hogyan diagnosztizálható pandémia idején az asztma? 
Erre a kérdésre az orvosok 93,55%-a azt válaszolta, 
hogy a diagnózist részletes anamnézis (Asztma Kont-
roll Teszt) alapján kell felállítani (2. ábra), személyes 
jelenlét és spirometria nélkül. A betegek az otthonuk-
ban hordozható csúcsáramlásmérővel monitorozhat-
ják a légutak kaliberingadozását. Az orvosok összesen 
34,4%-a írja fel legalább a betegek egy részének ezt az 
eszközt (3. ábra).

Inhalációs kezelés
Új beteg esetén melyik inhalációs eszköz használatának 
az elsajátítása egyszerűbb?
A megfelelő asztma kontroll eléréséhez elengedhe-
tetlen a hatékony inhalációs gyógyszerbevitel, ehhez 
pedig alapvetően szükséges a helyes eszközhasználat 
betanítása. Ennek kapcsán jutnak fontos szerephez az 
ingyenesen is igénybe vehető betegoktatási formák 
(QR kód, link, papíralapú tájékoztatás). Az inhalációs 
kezelés sikere nagymértékben függ attól, hogy meg-
felelő eszközt választunk-e a betegnek. 

Az orvosok 74,4%-a szerint a szárazporbelégzők 
használatának elsajátítása egyszerűbb. A hajtógázos 
aeroszolok használatának elsajátítását csak az orvosok 
8%-a tartotta egyszerűbbnek (4. ábra).

1. ábra: A Covid-19 pandémia időszaka egybeesett a tavaszi 
légúti allergének fokozott megjelenésével. Jelentkezett-e ebben 

az időszakban új allergiás asztmás beteg?

igen, sokan szerették volna 
a szakrendelést személyesen 

igénybe venni

igen, elsősorban telefonon 
kértek segítséget a tüneteik 

kontrollálásához

nem jelentkezett

%

2. ábra: Hogyan diagnosztizálható az asztma pandémia idején?

nem biztonságos az ellátó személyzetre 
nézve a vizsgálat elvégzése, a diagnózist 

részletes anamnézis (Asztma Kontroll 
Teszt) alapján kell felállítani

a Covid-19 ajánlás szerint nem enge-
délyezett a spirometria / teljestest-

pletizmográfia, mert nem biztonságos  
az ellátó személyzetre nézve

%

3. ábra: Az újonnan diagnosztizált asztmás betegeinek ír-e receptre 
hordozható csúcsáramlásmérőt a kilégzési csúcsáramlás otthoni 

monitorozásához?

nem jellemző igen, az asztmás betegek  
egy részének felírom receptre

igen, minden asztmás beteg-
nek felírom támogatott áron

%

4. ábra: A tapasztalata szerint új beteg esetén melyik típusú 
eszköz használatának az elsajátítása egyszerűbb?

szárazporbelégző nincs különbség adagolós aeroszol nem tudom megítélni

%



 

• 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: 2021/02/01, HUN-EHBUFO-01-02-2021  
Az árak érvényességének kezdete: 2021.02.01. (Forrás: http://www.neak.gov.hu )  
Ez a tájékoztató anyag egészségügyi szakemberek számára készült,  
az Orion Pharma Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a közölt információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért.

1. Budesonide/formoterol Easyhaler 80/4.5, 160/4.5 and 320/9 mcg. SmPC. Orion Pharma. 2. Lähelmä S, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015;28(6):462–73.
3. Malmberg P, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2014;27(5):329–40. 4. Lähelmä S, et al. Respir Med 2016;120:31–35.
5. Rabe K, et al. Lancet 2006;368(9537):744–53.
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Betegoktatás
Lehetséges-e új terápia elindítása inhalációs esz-
közzel úgy, hogy a betegoktatás távkonzultáció 
segítségével (online) valósul meg?
Az orvosok 50%-a lehetségesnek tartja a te-
rápia elindítását online betegoktatás segít-
ségével. Az orvosok 71%-a (n=89) ismer elér-
hető eszközbetanító betegoktató filmet. A 89 
válaszadó orvos esetenként több eszközt is 
felsorolt, amelyek közül a három leggyakrab-
ban említett eszköz százalékos megoszlása a 
következő volt: Easyhaler 78,65%, Respimat 
13,48%, Turbuhaler 5,62% (5. ábra).

A megkérdezett orvosok 67,2%-a szerint a 
QR kód, amely egy animációs videót tartalmaz, 
nagymértékben hozzájárul a betegoktatás si-

keréhez, növeli a kezelés hatékonyságát és 
pandémia esetén elengedhetetlen (6. ábra).

A betegoktatás szerepe a változékony lefo-
lyású asztma sikeres kezelésében kulcsfontos-
ságú. A szakrendelőkben, tüdőgondozókban 
sok papíralapú, írásos betegtájékoztató anyag 
van az asztma sajátosságainak bemutatására 
és a fenntartó terápia fontosságára vonatkozó-
an. Az asztma cselekvési és akcióterve koráb-
ban online felületen is elérhető volt (pl. Magyar 
Asztma Program), most „Az asztma diagnosz-
tikájának, kezelésének és orvosi gondozásának 
alapelveiről felnőttkorban (2018-2021)” című  
egészségügyi szakmai irányelv részét képezi, 
annak 48-49. oldalán. 

Tudnak-e az asztma cselekvési és akciótervről az 
orvosok? Használják-e ezt a mindennapokban? 
Az orvosok 77,6%-a tud erről és minden alka-
lommal említi a betegeinek ezeket az oktatási 
lehetőségeket. Az orvosok 33,6%-a a QR kód 
által kínált oktatófilmet találta a legjobbnak az 
oktatási lehetőségek közül, 30,4%-uk a linket, 
26,4%-uk pedig a papíralapú oktatási anyagot 
(1. táblázat).

Gazdasági vonatkozások 
Az asztmának nagy a társadalmi jelentősége, 
mert sok beteget érint és döntően a munka-
képes korosztályt. A közvetlen egészségügyi 
és a közvetett, nem egészségügyi kiadások 
egyértelmű összefüggést mutatnak az asztma 
súlyosságával és az asztma kontroll fokával.

Az orvosok 94,4%-a megerősítette, hogy a 
fiatal korosztálynak fontos a táppénz elkerü-
lése, tehát törekedni kell a hatékony kezelésre 
pandémia idején is. Az orvosok 89,6%-ának 
van lehetősége arra, hogy ellenőrizze a bete-
gek által kiváltott gyógyszereket.

Utánkövetés
Nemzetközi adatok szerint a hosszú távú ke-
zelésben részesülő asztmás betegek felénél 
nem megfelelő a gyógyszer használata, ezért 
az utánkövetés a sikeres terápia meghatáro-
zó tényezője. Asztmában a rendelkezésre álló 

5. ábra: Az online betegoktató filmek ismertsége

Easyhaler Respimat Turbuhaler

6. ábra: Az Easyhalerek dobozán található QR kód segíti a betegokta-
tást, egy animációs videó segítségével növelhető a terápia hatékony-

sága. Ön szerint egy ilyen segédlet mennyiben járulhat hozzá 
egy új betegnél a terápia sikeréhez?

nagymértékben hozzá-
járul, pandémia esetén 

elengedhetetlen

nem tudom, eddig nem 
kérdeztem rá, hogy a beteg 
élt-e ezzel a lehetőséggel 

kis befolyással 
van a terápiára

nincs sok jelentősége, 
mert a beteg nem 

nézi meg

%
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farmakoterápiás lehetőségek hatékonyak, a 
klinikai kontroll elérése és fenntartása, az élet-
minőség javítása, továbbá a betegség okoz-
ta egészségkárosodások jövőbeli rizikójának 
csökkentése az esetek nagy részében meg-
valósítható a rendelkezésre álló gyógyszerek 
rendszeres alkalmazása mellett.

Az orvosok 52%-a szerint az asztma kont-
roll szintje nem változott a pandémia alatt, 
sőt, 26%-uk szerint csökkent az exacerbációk 
száma. ugyanakkor az orvosok 43%-a szerint 
nőtt az adherencia. A már diagnózissal rendel-
kező asztmás betegek kontrolláltsági szintjének 

felmérése az orvosok 84,6%-a szerint járvány 
esetén elvégezhető légzésfunkció nélkül, a tü-
neti pontszámok és az életminőség felmérése 
alapján. A részlegesen kontrollált vagy nem 
kontrollált betegek terápiája is változtatható 
a telemedicina keretein belül vagy online. Az 
orvosok 86%-a végez Asztma Kontroll Tesztet 
telefonon keresztül.

A felmérés szerint a betegek 76,8%-a felis-
merte, hogy az asztma kezelése kiemelten fon-
tos a Covid-19 szempontjából, és talán ennek 
is köszönhető az adherencia növekedése és az 
exacerbációk számának csökkenése. 

n %

QR kód, melynek használatával elérhető az oktatófilm az eszközhasználatról 42 33,6

Link, melyen elérhető az oktatófilm az eszközhasználatról 38 30,4

A betegnek postán küldött papíralapú betegtájékoztató az adott inhalációs eszköz megfelelő használatáról 33 26,4

Egyéb 12 9,6

Összesen 125 100

1. táblázat: Jelen helyzetben mely eszközök segíthetnek leginkább a helyes inhalációs technika bemutatásában?
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Mit tanácsoljunk a szénanáthás betegeknek
Covid-19 járvány idején?

A koronavírus-járvány még tart, de közben elkez-
dődött az idei pollenszezon is. A pollenallergia 
a leggyakoribb krónikus betegségek egyike: a 

levegőben szálló pollenszemcsék minden évben emberek 
millióinak okoznak légúti allergiás panaszokat. Régebben, 
ha valaki tüsszentett, a mellette állók udvariasan azt mond-
ták: „egészségére”, és ezzel elintézettnek tekintették az 
ügyet, ma viszont sokan azt hiszik, hogy a tüsszentés a ko-
ronavírus-fertőzés egyik tünete, de legalábbis a terjesztője. 

Az allergia befolyásolja a légzőrendszer állapotát, mert 
a nyálkahártya kisebb-nagyobb mértékű gyulladásával jár. 
A gyulladt légúti nyálkahártya sérülékenyebb, könnyebbé 
válik a kórokozók bejutása. Ismert, hogy allergiás nátha ese-
tén a rhinovírusok és a paramyxovírusok a szokásostól elté-
rő immunválaszt váltanak ki a légúti hámban. Hangsúlyozni 
kell, hogy továbbra sem utal semmilyen adat arra, hogy 
a szénanáthás betegek az átlagnépességhez viszonyítva 
nagyobb arányban fertőződnének meg koronavírussal, il-
letve hogy náluk súlyosabb lenne a koronavírus-betegség 
lefolyása, azonban a nem megfelelően kezelt szénanátha 
növelheti mind a megfertőződésnek, mind pedig a fertőzés 
továbbadásának a kockázatát. Az orr- és a szemviszketés 
miatt a beteg sokkal gyakrabban érinti meg az arcát, a tüsz-
szentéssel pedig kórokozókat szállító aeroszolt hoz létre. 

Emiatt alapvető fontosságú, hogy a szénanáthás bete-
gek helyes diagnózis birtokában indikált hatékony kezelés-
sel a minimálisra csökkentsék a tüneteiket. A jól megvá-
lasztott  gyógyszerek kombinációja – megfelelő adagban 
és időzítéssel adva – az esetek többségében eredményt 
hoz, bár nagy pollenterhelés esetén nehezen uralható rhi-
nitis és conjunctivitis is kialakulhat. 

Ha a betegnek korábban is volt szénanáthája, akkor kezd-
je el használni még a szezon kezdete előtt azokat a gyógy-
szereket (pl. az antihisztamin tablettát és a nazális szteroid 

AjáNláSok SzÉNANáTháS BETEgEkNEk

yy A szénanátha jellemző tünetei miatt a betegek gyakrabban 

nyúlnak az arcukhoz. Próbáljon meg a lehető legkevesebbet 

nyúlkálni az arcához és a szájához, ne piszkálja az orrát, ne 

dörzsölje a szemét.

yy Viseljen arcmaszkot. Bárki lehet vírushordozó, és az arcmaszk 

nehezíti a vírus terjedését, továbbá megnehezíti azt is, hogy 

az orrát és az arcát piszkálja.

yy A könyökhajlatába vagy papírzsebkendőbe tüsszentsen vagy 

köhögjön, a papírzsebkendőt pedig dobja zárt szeméttáro-

lóba. 

yy Naponta többször alaposan mosson kezet szappannal és 

vízzel, legalább 20 másodpercig, majd szárítsa meg a kezét. 

Szappan helyett legalább 60%-os alkoholt tartalmazó kézfer-

tőtlenítő szert is használhat.

yy Kezelje a szénanáthás tüneteit. Kevesebbet fog tüsszögni, és 

ha esetleg tünetmentes vírushordozó, akkor kevésbé fogja 

terjeszteni a vírust.

yy Ha Ön gyakorlott szénanáthás, akkor kezdje el használni 

még a szezon kezdete előtt azokat a gyógyszereket (pl. az 

antihisztamin tablettát és a nazális szteroid spray-t), amik 

eddig is segítettek.

yy Forduljon szakorvoshoz, ha Ön

y– kezdő szénanáthás, mert a tapasztalt szakorvos egyből 

az állapotának megfelelő, leghatékonyabb és legkevesebb 

mellékhatással járó gyógyszereket fogja felírni. 

y– gyakorlott szénanáthás, de az alkalmazott kezelés 

mellett nem szűnt meg az orrdugulása. A recept nélkül 

elérhető orrspray-k nem megfelelő használata akár tartós 

orrdugulást is okozhat.

y– szorongás vagy depresszió miatt gyógyszert szed.  

A recept nélkül elérhető antihisztaminok között van olyan, 

amelyik ilyen gyógyszerekkel nem szedhető együtt.
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spray-t), amik eddig is segítettek. Emellett próbálja meg mi-
nimálisra csökkenteni a szénanáthát kiváltó okok hatását. Ha 
karanténban van, akkor ez könnyebben fog menni. Termé-
szetesen be kell tartania az érvényes higiénés és járványügyi 
előírásokat.

Sok helyen továbbra is csak távkonzultációval működik 
az allergológiai szakrendelés. Ebből a beteg akkor hozhatja 
ki a legtöbbet, ha felkészül, és néhány napra visszamenő-
leg feljegyzi a tüneteit. Ezek az információk segítenek az 
orvosnak eldönteni, hogy allergiás nátha vagy koronaví-
rus-betegség irányában érdemes-e inkább további vizsgá-
latokat végezni.

Egyre gyakoribb, hogy a szénanátha idősebb korban 
jelenik meg, így előfordulhatnak allergiára utaló tünetek 
olyan betegnél is, akinek korábban még soha nem volt 
pollenallergiája. Ennek a hátterében valószínűleg a króni-
kusan magas légszennyezettség miatt a légutakban fenn-
álló folyamatos gyulladásos állapot áll. Az öregedéssel az 
immunrendszer működése változik, és ez is hajlamosabbá 
tesz az allergiás kórképekre.

Bár a koronavírus-fertőzés három legjellemzőbb tüne-
te a köhögés, a légszomj és a láz, a betegek beszámoltak 
már súlyos izom- és csontfájdalmaktól (ami az influenzára 

is jellemző) kezdve a gyulladt kötőhártyáig és a fáradtságig 
(ami az allergiás náthára is jellemző) szinte mindenről. A 
láz, a torokfájás és a végtagfájdalom nem jellemző széna-
náthára. Bármilyen diagnosztikus kétség esetén érdemes a 
beteggel naponta többször lázat méretni, és ezzel együtt 
feljegyeztetni a tüneteket, majd mindezekre rákérdezni a 
távkonzultáció alkalmával. Érdemes még tisztázni a követ-
kezőket is:
yy ezek a beteg szokásos allergiás tünetei?
yy ezek azok a tünetek, amelyek évente közel ugyanakkor 
szoktak jelentkezni?
yy szed-e a beteg rendszeresen gyógyszereket az allergiás 
tünetei miatt?
yy ezek a gyógyszerek megelőzik-e vagy mérséklik-e a tü-
neteit?
Néhány allergiás tünet, például a hátsó garatfali vála-

dékcsorgás okozta köhögés vagy a szénanátha szövődmé-
nyeként kialakuló asztmát jelző száraz köhögés ugyanúgy 
megtalálható megfázás, influenza és koronavírus-beteg-
ség esetén is. Megfázás esetén azonban ez legfeljebb 7-10 
napig tart, allergia esetén viszont – megfelelő kezelés nél-
kül –  akár az egész pollenszezonban fennállhat.

Fontos az is, hogy a beteg ne figyelgesse rögeszmésen 
a tüneteit, mert az szorongáshoz vezethet. 

A koronavírus-betegség és a szénanátha tüneteit az 1. 
táblázatban hasonlítjuk össze. A pollenallergiára jellemző 
tünet a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás és a kötőhár-
tya-gyulladás. Differenciáldiagnosztikai nehézséget jelent-
het, ha a beteg az orrdugulása miatt nehezített légzésről 
számol be, esetleg a szövődményként kialakult asztmás 
jellegű száraz köhögését halljuk a telefonban. 

Ritkán, de koronavírus-betegség esetén is előfordulhat 
orrfolyás. Az általános gyengeség, levertség, valamint a 
szaglás elvesztése a szénanátha és a koronavírus-betegség 
esetén egyaránt előfordulhat. A láz a legfontosabb elkülö-
nítő jel, a szénanáthához nem társul láz. 

A koronavírus-betegség tünete lehet még a hasmenés, 
ami nem jellemző szénanáthára. A láz, köhögés és tüsszö-
gés mellett jelentkező hasmenés esetén valószínűleg nem 
szénanáthás a betegünk.

Ha magas pollenszám mellett szem- és fülviszketéshez 
orrdugulás és tüsszögés társul, esetleg száraz köhögés, de 
nincs láz, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy széna-
nátháról van szó. Különösen igaz ez akkor, ha a tünetek év-
ről évre ugyanabban a hónapban fordulnak elő. 

1. táblázat: A Covid-19 és a szénanátha elkülönítése

jellemzők Covid-19 Szénanátha

A tünetek kezdete enyhe és súlyos  
tünetekkel is indulhat

hirtelen kezdődik

A tünetek időtartama 7-25 nap több hét

Köhögés gyakori 
(rendszerint száraz)

ritka 
(rendszerint száraz)

Légszomj előfordul nincs (csak ha asztmát 
provokál)

Tüsszögés nincs gyakori

Orrfolyás és orrdugulás ritka gyakori

Torokfájás előfordul előfordul (enyhe)

Láz gyakori nincs

Levertség előfordul előfordul

Fejfájás előfordul előfordul  
(sinusitis esetén)

Izom- és csontfájdalom előfordul nincs

Hasmenés előfordul nincs



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: 2021.01.30.,  Belső azonosító kód: T.H.2021.01.30.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formote-
rol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer 
alkalmazási előírását. A hatályos alkalmazási előírás elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. 

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2021.02.01-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
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2
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extra nom 
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kombináció
Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs 
oldat alkalmazási előirat
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… 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.
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… 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: 2021.01.30.,  Belső azonosító kód: T.H.2021.01.30.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 mikrogramm formote-
rol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában)). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer 
alkalmazási előírását. A hatályos alkalmazási előírás elérhető az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. 

A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: Chiesi Hungary Kft. 
Az aktuális árak 2021.02.01-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.
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