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A Magyar Tüdőgyógyász Társaság
és a Tudomány Kiadó

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaink!
Szeretettel köszöntünk a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 62. Kongresszusán!
Kerek 110 évvel ezelőtt, Korányi
Frigyes báró javaslatára 1912-ben alakult
meg Budapesten a társaság jogelődje,
amely 1990 óta viseli jelenlegi nevét,
célja a tüdőgyógyászati szakma művelőinek a képviselete, képzése és segítése.
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy a kétévente megrendezett Nagygyűlésnek most először adhat otthont Győr. Örülünk annak is, hogy
két év kihagyás után végre személyesen együtt lehetünk, hiszen a pandémia több rendezvényünket is az online
térbe száműzte, vagy hibrid rendezvényen kerülhetett sor a kis létszámú találkozókra. Nem csoda ezért, hogy a
kongresszusra több mint 800 résztvevő
regisztrált. A helyszín az ETO Park, és
Győr városának 14 szállodájában 520
szobát foglaltunk el.
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Beszámoló az MTT 2021. évi tevékenységéről
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöksége az Alapszabályban rögzítetteknek
megfelelően a COVID-19-világjárvány
aktuális védekezési szabályait betartva
4 alkalommal tartott online elnökségi
ülést 2021-ben. Az év során egy alkalommal vezetőségi ülést tartottunk április 21én, az elnökségi ülést követően.
2021. május 28-án az Allergológiai és
Légzéspatológiai és ILD Szekció tudományos üléséhez csatlakozva közgyűlést tartottunk.
Társaságunk szekciói – részben összevontan – megtartották a tervezett rendezvényeket, tevékenységükről részletesen
beszámolnak majd a szekcióvezetők.

Köszöntő

A szekciórendezvények mellett voltak a
társaságnak önálló rendezvényei is az elmúlt évben.
Már hagyományosan január utolsó
hétvégéjén 2021-ben és 2022-ben is
megrendeztük a kétnapos, kreditpontos
továbbképző programot, az online közvetítésbe a szokásosnál is több, 130 résztvevő kapcsolódott be. Az első napon
tematikusan, témakörök szerint ismertették a szakértők az ERS-újdonságokat.
A második napon a COVID-ellátással
kapcsolatos előadások különösen nagy
érdeklődésre tartottak számot. Az MTT
honlapján a regisztrált résztvevők még 1
hónapig visszanézhették az előadásokat.

termében, a gálavacsora az Audi Aréna
kézilabdacsarnokában kerül megrendezésre, csütörtök este a Moson Big Band,
mobiltelefonokra feltölthető programpénteken a Budapest Bár fog szórakozapplikációval is fogunk találkozni.
tatni bennünket.
Eltelt négy év, így idén újra megújul
Az MTT szervezői, Győr városa és
a Társaság vezetősége. Megköszönve az
a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórelőző tisztségviselők munkáját, kérjük,
ház munkatársainak nevében kívánjuk,
hogy minél nagyobb létszámban vegye- hogy tartalmas szakmai programban és
tek részt a vezetőségválasztó közgyűlésen.
örömteli kollegiális találkozásokban leAz ebéd és az első napi vacsora az
gyen részetek, kössetek új barátságokat
ETO Park pláza első emeleti rendezvényés érezzétek itthon magatokat!
Dr. Szalai Zsuzsanna Dr. Ostoros Gyula
a szervezőbizottság elnöke, a nagygyűlés elnöke,
a szervezőbizottság tagjai képviseletében
az MTT elnöke

Folytatás az 1. oldalról

Május 7-én poszt-COVID tüdőgyógyászati ellátás témájú webináriumot szerveztünk. A MOTESZ 2021-ben elfogadta
az MTT témajavaslatát, és június 22-én
„A COVID szövődményeinek szervi manifesztációi” címmel megtartottuk közös
rendezvényünket, amelyet az EMMI is támogatott. Az interdiszciplináris fórumon
8 szakmai társaság felkért előadója vett
részt személyesen és 110-en kapcsolódtak
online a fórumhoz hallgatóként.
Az ERS is online került megrendezésre,
a World Village-ben az Ifjúsági Szekció
képviselte a társaságot, képes anyagokat
töltöttek fel, bemutatták a fiatalok pulmonológiát népszerűsítő bemutatkozó
videóját is.
Továbbra is kiemelt jelentőséggel bír
a fiatalok, az orvostanhallgatók, rezidensek és szakorvosjelöltek támogatása,
amivel célunk a tüdőgyógyászat jövőjének biztosítása. A tüdőgyógyászati témájú TDK-munkákat 100 ezer, a legjobb
pulmonológiai témájú prezentációt további 50 ezer Ft-tal támogatja a társaság.
A Magyar Pulmonológiai Alapítvány
pályázati programjainak révén több fiatal kolléga részesülhetett támogatásban.
Így pl. a medikusok nyári tüdőgyógyászati osztályokon történő gyakorlatát
100 ezer Ft-tal támogatja a társaság az
alapítványon keresztül. A tudományos
kutatási pályázatra 2020 decemberében

benyújtott mind a 7 pályázat elfogadásra
került. A szokásos 6 pályázati lehetőségen túl a COVID-19-cel kapcsolatos aktuális kutatási témákra tekintettel a
díjazottak számát az elnökség döntése
alapján megemeltük 7-re, és egyenként
1,5 millió Ft-os támogatást kaptak a 45
év alatti kutatók.
Az MTT honlapján naprakész tájékoztatást adtunk a társaság tagságának a
járványhelyzet miatt módosult szakmai
protokollokról is, valamint a programokról, pályázati lehetőségekről. Az elmúlt
évben minden megjeleníthető anyag felkerült a társaság honlapjára: a koronavírus-kézikönyv (melynek megírásában
több tüdőgyógyász kolléga is részt vett), a
tüdődaganatos betegek koronavírus-tájékoztatója, valamint a poszt-COVID-szindrómás betegek gondozási protokollja is.
Dr. Sárosi Veronika
az MTT főtitkára
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Az NSCLC bevacizumabkezeléssel
összefüggő molekuláris háttérvizsgálata
Hazánkban az újonnan diagnosztizált
tüdődaganatos betegek jelentős része
napjainkban is lokálisan előrehaladott
vagy metasztatikus stádiumban kerül
felismerésre.
Az utóbbi években a multiplex genotipizálás és NGS (next-generation sequencing) alkalmazásával a daganatok
molekuláris diagnosztikája új értelmezést nyert, és egyre bővülnek a target és
immunterápiás lehetőségek. Egészen a
közelmúltig azonban a betegek egy csoportja továbbra is a klasszikus palliatív
célú, platinabázisú kemoterápiában részesülhetett csak, amennyiben a daganat
molekuláris profilja és PD-L1-expres�sziója alapján nem volt alkalmas célzott
kezelésre vagy immunterápiára.
A bevacizumab angiogenezis-gátló
szer, egy olyan monoklonális antitest,
amely szelektíven kötődik a VEGF-Ahoz és megakadályozza a receptoraival
való interakciót.

Jelenleg is számos daganatos betegségben kerül alkalmazásra, köztük tüdőadenocarcinomában is.
Planocelluláris carcinomában szenvedő betegek esetében nem alkalmazható, illetve alkalmazásának számos
kontraindikációja van, elsősorban a súlyos, vérzéses mellékhatások fellépésének veszélye miatt.
A bevacizumab alkalmazása azonban
adenocarcinomás betegek esetében sem
teljesen veszélytelen, hiszen bizonyos
betegeknél vérzéses vagy perforációs
mellékhatások tüdő-adenocarcinomákban is jelentkezhetnek. Jelenleg nem ismert olyan prognosztikai marker, amely
a bevacizumabterápia káros mellékhatásait előre tudná jelezni, és amelynek segítségével meghatározható lenne
az adenocarcinomás betegek azon csoportja, amely megfelelő hatékonysággal,
alacsony vérzéses rizikó mellett kezelhető bevacizumabbal.

Kutatásunk célja volt az NSCLC két
altípusához, a planocelluláris és adenocarcinomákhoz differenciáltan asszociálható markerek azonosítása.
A korábbi kutatásaink során megállapítottuk, hogy a planocelluláris carcinoma szöveti izolátumaiban a Wnt5a és
a miR27b molekula emelkedett szintje
mérhető. In vitro vizsgálatokban azt is
megállapítottuk, hogy mindkét molekula
gyorsítja az érképződést. Mivel a Wnt5a
és a miR27b a termelődés helyéről extracelluláris vezikulákba „csomagolva”
más szövetekbe is eljuthat, ezért az exo
szómák izolálásával és azok miRNS-tartalmának meghatározásával lehetővé
válhat a szisztémás, érképződést növelő
és azt fenntartó mechanizmus megismerése. Az így meghatározott paraméterek
alapján egyedi terápia kerülhet kialakításra, kiszelektálva azokat a betegeket,
akiknél különösen veszélyes lehet a bevacizumab alkalmazása.

2018. február és október között a PTE
I. sz. Belgyógyászati Klinikája Pulmonológiai Tanszékén, etikai bizottsági
engedély birtokában hatvan, zömében
III/b-IV. stádiumú NSCLC-vel diagnosztizált betegtől gyűjtöttünk szérummintát
az első ciklus kemoterápiás kezelés megkezdése előtt. A betegek részletes klinikai adatait Excel táblázatban vezettük.
A betegektől az első ciklus kemoterápiás kezelés napján, a kezelést
Folytatás az 5. oldalon

Az alveoláris nitrogén-monoxid-szint
változása prekapilláris pulmonális
hypertoniában specifikus kezelés hatására
A pulmonális hypertonia (PH) az alapvetően alacsony nyomási viszonyokra
berendezkedett kisvérköri vérnyomás patológiás megemelkedésével (pulmonális artériás középnyomás, mPAP >25 Hgmm) járó betegséget jelenti.
A diagnózis felállítása invazív vizsgálattal, jobbszívfél-katéterezéssel történik. A betegség szűrésére alkalmas az echokardiográfia, de jelenleg nem
rendelkezünk olyan könnyen mérhető biomarkerrel, amely a betegség diagnosztikáját és követését is segítheti.
A klinikai jellemzők, patogenetikai faktorok, hemodinamikai paraméterek
és terápiás lehetőségek alapján a betegséget a legújabb irányelv alapján
5 csoportra oszthatjuk (1. táblázat).
Továbbá a kórélettani besorolás alapján megkülönböztetünk prekapilláris (pulmonális kapilláris éknyomás,
PCWP ≤15 Hgmm), azaz a tüdőartériákban fellépő, és posztkapilláris (PCWP
>15 Hgmm), tehát a vénás rendszer elfolyási akadálya miatt kialakuló PH-t.
Kezelés nélkül az 1. csoport prognózisa
rendkívül kedvezőtlen, de a kardiális
vagy pulmonális alapbetegséghez társuló PH is jelentősen rontja a betegek
életkilátásait.
Prekapilláris PH-ban a pulmonális vaszkulatúra különböző okokból

végbemenő összetett károsodását figyelhetjük meg, amely az érfal minden
rétegét érinti. Kiemelendő azonban a
patomechanizmus és a kezelési lehetőségek szempontjából az endothel,
amelynek diszfunkciója a nitrogénmonoxid (NO) jelátviteli út zavarával
jár együtt. Az NO a vaszkuláris simaizmok relaxálásán keresztül kulcsszerepet
tölt be a kisvérköri keringés szabályzásában. Ismert, hogy a termelését és a
jelátviteli útját érintő zavarok összefüggenek a PH kialakulásával, valamint a
jelenleg elérhető specifikus gyógyszeres kezelések egy része is ezen az útvonalon keresztül fejti ki a hatását. Az NO
továbbá a fizikokémiai jellemzőinek köszönhetően könnyen diffundál a légutakat és a kisvérkör ereit alkotó sejtekből

1. táblázat. A PH klinikai klasszifikációja
Csoport száma

Csoport neve

1

Pulmonális artériás hypertonia (PAH)

2

PH balszívfél-elégtelenség következtében

3

PH krónikus tüdőbetegség és/vagy hypoxia talaján

4

Krónikus thromboemboliás PH (CTEPH) vagy egyéb krónikus
pulmonális artériás elzáródás következtében kialakuló PH

5

Ismeretlen eredetű vagy multifaktoriális PH

a légutakba, így a kilégzett levegőben
is megjelenik, és egyszerűen mérhető a
koncentrációja. A klasszikus, az Európai és az Amerikai Tüdőgyógyász Társaság által javasolt 50 ml/s áramláson
mért értéken (frakcionált kilégzett NO,
FENO50) kívül kivitelezhető egy ún. kiterjesztett NO-analízis is (Lázár Zs. et
al, J Breath Res 2018), amelynek során
mérhető a centrális, konduktív légutak
(JawNO) és a perifériás légutak, alveolusok NO-koncentrációja (CANO) is.
Mivel a betegség kialakulásában és a
kezelésben egyaránt nagy szerepet játszik az NO, ezért potenciális biomarkerként szolgálhat a PH prognózisának
felmérésében és a terápia hatásának követésében. Ennek ellenére a fentebb
említett értékek változása a specifikus
kezelés hatására mindeddig nem ismert.
Kutatásunkban egy kemilumineszcens elven működő eszközzel (Sievers
NOA280i) kilégzett NO-koncentrációt mértünk különböző áramlásokon
(50–250 ml/s) kezeletlen prekapilláris PH-ban szenvedő betegekben (PAH:
N=9, CTEPH: N=13, PH tüdőbetegség
következtében: N=3), valamint korban
és nemben a csoporthoz illő, szívbetegség nélküli kontrollegyénekben (N=15).
A betegek egy csoportjában (PAH: N=4,
CTEPH: N=6) a mérést megismételtük több mint 3 hónappal a specifikus
kezelés (foszfodiészteráz-5-inhibitor:
N=4, endotelinreceptor-antagonista:
N=2) megkezdését, vagy CTEPH-ban
a pulmonális endarterectomia elvégzését (N=6) követően, amikor a betegek

hemodinamikai értékei javultak, betegségük stabil állapotot mutatott.
Nem találtunk különbséget a FENO50és a JawNO-szintekben a betegek és a
kontrollalanyok között (medián: 21,2
ppb, interkvartilis tartomány – IQR:
[9,9–25,9] ppb vs. 20,0 [11,7–29,1] ppb,
Mann–Whitney U-teszt: p=0,52; 0,6
[0,2–1,1] nl/s vs. 1,0 [0,5–1,1] nl/s, p=0,15).
Azonban az alveoláris NO-szint szignifikánsan magasabb volt a kezeletlen betegek körében (3,9 [2,3–5,6] ppb vs. 2,6
[1,8–3,3] ppb, p=0,04), valamint a terápia hatására ez az érték normalizálódott
(átlagos különbség: −1,6±1,5 ppb, Wilcoxon-próba: p=0,01).
Az eredményeink alapján prekapilláris
PH-ban az alveoláris NO-koncentráció
összefüggésben állhat a kisvérkör ereiben zajló NO-útvonalbeli eltérésekkel,
amelyek monitorozására a kiterjesztett
NO-mérés egy egyszerűen és jól használható módszer lehet. További vizsgálatok
szükségesek az alveoláris NO-koncentráció szerepének meghatározására a
prekapilláris PH diagnosztikájában és a
betegek hemodinamikai állapotának és a
pulmonális vaszkuláris remodelling követésében.
Dr. Csoma Balázs
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Az NSCLC
bevacizumabkezeléssel
összefüggő molekuláris
háttérvizsgálata
Folytatás a 4. oldalról

megelőzően perifériás vénából 5 ml vért
vettünk natív kémcsőbe, amit aztán 10
percig 3000 g-n, 4 °C-on centrifugáltunk,
a minta levételét követően két órán belül, majd a szérumot további felhasználásig −80 °C-on tároltuk. Az összes
feldolgozásra alkalmas laphámsejtes és
adenocarcinomás szérummintából izoláltunk exoszómát, majd totál RNS-t a
PTE Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet és a Szentágothai János Kutatóközpont laboratóriumában.
Első lépésben a poolozott mintákból
izolált exoszomális miRNS-expresszió
PCR-alapú vizsgálatát végeztük el. Az
miRNS-mintázatokat TaqMan kártyával
azonosítottuk és az NSCLC-altípusok, illetve az adenocarcinomák mutációs alcsoportjai alapján hasonlítottuk össze.
A 26 adenocarcinomás (10 KRAS mutáns, 16 KRAS vad típus) beteg szérumából izolált exoszómában, a KRAS vad
típushoz képest határoztuk meg a KRAS
mutáns miRNS-ek expresszióját.
Kutatásunk második fázisában az
exoszomális miRNS-expresszió vizsgálatát Nanostring nCounter miRNA v3
cartridge futtatásával végeztük el. Ezzel a módszerrel lehetőségünk volt 4 alcsoportból (KRAS mutáns, KRAS vad

típus, planocell. cc. és egészséges kontrollszemélyek) 4×12 személy mintájából
egyidejűleg 800 különböző exoszomális
miRNS amplifikációmentes analízisére.
Az izolált 800 különböző miRNS ös�szehasonlító elemzése bioinformatikai
módszerek segítségével történt.
Analízisünkkel sikerült igazolnunk,
hogy a miRNS-profil jellemző a tüdődaganat egyes altípusaira, és az ös�szehasonlító elemzés során sikerült
beazonosítani azt a néhány miRNS-t,
amely a vérzéses mellékhatás indukciójával összefügghet.
A kapott expressziós mintázat csoportosításához hierarchikus klaszter
analízist végeztünk, aminek alapján a
betegek csoportosíthatók a miRNS-expressziójuk alapján. További vizsgálataink során tervezzük differenciált
biomarkerek azonosítását az egyes altípusok megkülönböztetésének céljából.
A vérzéses mellékhatást mutató adenocarcinomás beteg miRNS-profiljának
összevetését tervezzük a planocelluláris
carcinomás személyek miRNS-profiljával, ami által azonosíthatjuk a vérzéses
mellékhatást indikáló biomarkert.
Vizsgálatunk eredményeit a nagygyűlés szerdai napján megtartott Pulmonológus Kutatók Fórumán ismertettük.
A kutatást a Magyar Pulmonológiai
Alapítvány támogatta. Az eredmények
alapján készült kézirat közlése folyamatban van.
Dr. Török Zsófia Laura

Pulmonológus Kutatók
Fóruma és Poliszomnográfia
gyakorlati workshop
A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 62.
Nagygyűlésének első programja – immáron hagyományosan – a Pulmonológus Kutatók Fóruma. A rendezvény az
idén is nagy sikerrel került megrendezésre a kongresszus első napjának délutánján, színes körképet adva a hazai
tüdőgyógyászat területén folyó igen

aktív kutatómunkáról. A szekciók üléselnökei Antus Balázs és Tamási Lilla,
Lázár Zsófia és Ruzsics István, valamint
Horváth Gábor és Mikáczó Angéla voltak.
Párhuzamos szekcióban tehettek szert
az érdeklődők gyakorlatra a poliszomnográfia területén, a workshopot Kunos
László és Szvatek Róbert vezette.

Évi 3 vagy annál több palack SABA használat fokozott kockázatot jelent
a jövőbeli asztmás rohamok szempontjából.1

Beszélgessünk ezekről a betegekről!

Kapj levegőt

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ASTRAZENECA
TÜDŐGYÓGYÁSZATI STANDJÁN,
A II. EMELETEN.

AZ ÖN BETEGE IS GYAKRAN CSAK A ROHAMOLDÓ KÉSZÍTMÉNYÉT HASZNÁLJA?

1. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket guide for asthma management and prevention (for adults and children older than 5 years). 2021. Elérhető: http://www.ginasthma.org/.
HU-5203, Lezárás dátuma: 2022.05.10.

Mellékhatás/Nemkívánatos esemény/Minőségi panasz bejelentése és orvosszakmai kérdés esetén:
+36 1 883 6500 vagy https://contactazmedical.astrazeneca.com

AstraZeneca Kft. 1117 Budapest Alíz utca 4. B ép. I. em.
Tel.:+36 1 883 6500, www.astrazeneca.hu.
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szalmeterol/flutikazon-propionát
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

999 Ft

*

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

1588 Ft*

Térítési díj:

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG
KOMBINÁCIÓ1,2
INNOVATÍV,
DÍJNYERTES
ESZKÖZBEN3,4
Árak*
50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

Közgyógyellátásra írható

Bruttó fogyasztói ár

Tb-támogatás összege

ü
ü

7 993 Ft

6 994 Ft

Térítési díj 90%-os támogatással

999 Ft

9 927 Ft

8 339 Ft

1 588 Ft

* A 2022. április 1-jétől érvényes árak alapján

Támogatott indikációk:
Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a.
Asthma bronchiale kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finan-

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

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

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

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

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek;
publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

1.
2.
3.
4.

A dokumentum lezárásának időpontja:
2022. 03 26. • SAIR943/03.22

Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2021. www.ginaasthma.org.
Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2022. www.goldcopd.org
Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: https://www.red-dot.org/project/forspiro-28620 (utolsó megtekintés: 2022.03.24.)
https://www.sandoz.com/news/media-releases/innovative-respiratory-inhaler-airflusalr-forspiror-receives-alufoil-trophy-2015 (utolsó megtekintés: 2022.03.25.)
Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

Sandoz Hungária Kft. · 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 · Fax: 430-2899 · web: www.sandoz.hu
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Monoklonális antitest
terápia COVID-19-ben
A monoklonális antitestekkel folytatott
terápia folyamatos kutatások tárgyát
képezi mint potenciális terápiás lehetőség COVID-19-ben. A monoklonális antitesteket laboratóriumi körülmények
között állítják elő fertőzött egyedek Blymphocytáiból.1
Humanizált IgG antitestekről van szó,
amelyek a SARS-CoV-2 tüskefehérje receptorkötő doménjét célozzák meg, ezzel
megakadályozva a vírus sejtbe történő
behatolását az ACE-2-receptorokon keresztül. Ezáltal csökkentik a szervezet vírusterhelését (viral load), illetve a súlyos
betegség kialakulásának kockázatát.2,3,4
A korai vizsgálatok alapján a monoklonális antitest terápiák hatékonynak
bizonyultak mind expozíció utáni profilaxisként, mind pedig az enyhe és középsúlyos tünetekkel rendelkező betegeknél a
betegség korai szakaszában alkalmazva.5
Aktuálisan öt különböző monoklonális antitest terápia van törzskönyvezve,
amelyekből kettő monoterápiában adható – ezek a sotrovimab és a regdanvimab –, kombinált kezelésként pedig
a bamlanivimab/etesevimab, a casirivimab/imdevimab és a cilgavimab/tixagevimab áll rendelkezésre.5
Magyarországon jelenleg az OGYÉI
honlapja alapján az első 4 gyógyszeres
készítmény van törzskönyvezve.
Az új vírusvariánsok megjelenésével
újabb és újabb vizsgálatok folynak a monoklonális antitest terápiák hatékonyságát illetően. Az omikron különösen nagy
kihívást jelent ezen a téren.
Egy, a közelmúltban kiadott közleményben a vizsgált készítmények közül
csak a sotrovimab-monoterápiának és a
cilgavimab/tixagevimab kombinált kezelésnek van némi neutralizáló hatása az
omikron variánssal szemben.5
Egy másik, nemrégiben megjelent tanulmányban egy mesterséges intelligencia modellt képeztek ki több tízezer
kísérleti adatpont alkalmazásával. A receptorkötő domének háromdimenziós
strukturális modellje alapján vizsgálták,
hogy az omikron variánsnál előforduló
receptorkötő domének mutációi milyen hatással lehetnek a jelenleg ismert
monoklonális antitest terápiákra. Az

A rendezvény szervezője a WecoCongress,
a Weco Travel tagja.

ISMERJE MEG CÉGÜNK
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAIT!

eredmények alapján az omikron variáns
egyes mutációi jóval enyhébb negatív
hatást gyakorolhatnak a casirivimab/imdevimab koktélra a többi monoklonális antitesthez képest. Ezek alapján ez a
koktél használható első választásként a
monokolonális antitest terápiák közül.6
Az Országos Korányi Pulmonológiai
Intézetben 2021 februárjától 2022 februárjáig összesen 145 új, koronavírussal
fertőzött, rizikótényezőkkel rendelkező
betegnél alkalmaztunk monoklonális antitest terápiát a betegség korai szakaszában. Közülük 2021. február és április
között 58 betegnél alkalmaztunk bamlanivimab-, 2021. szeptember és 2022. február
között 43 betegnél casirivimab-/imdevimab- és 2021. december és 2022. február
között 44 betegnél regdanvimabterápiát.
A bamlanivimabbal kezelt betegek közül
a kezelést követően állapotrosszabbodás
miatt 7 beteg szorult kórházi kezelésre,
haláleset nem történt. A casirivimab/imdevimabbal kezelt betegek közül 3 beteg
szorult kórházi kezelésre, 1 beteg elhunyt.
A regdanvimabbal kezelt betegek közül 4
beteg kórházi ápolásra szorult, 1 beteg elhunyt. A monoklonális antitest terápiák
alkalmazása során súlyos mellékhatást
nem észleltünk.
A rizikócsoportba tartozó COVID-19betegeknél alkalmazott monoklonális
antitest terápia hatékonynak bizonyult real-world vizsgálatunkban, azonban további vizsgálatok szükségesek az
újonnan megjelenő vírusmutációk felbukkanásával.
Dr. Czibula Eszter

Irodalom
1. Kreuzberger N, et al.: SARS-CoV-2-neutralising monoclonal antibodies for treatment of
COVID-19. Cochrane Database Syst Rev 2021; 9(9): CD013825.
2. Pinna SM, et al.: Monoclonal antibodies for the treatment of COVID-19 patients: An umbrella
to overcome the storm? Int Immunopharmacol 2021; 101: 108200.
3. Weinreich DM, et al.: REGN-COV2, a Neutralizing Antibody Cocktail, in Outpatients with
Covid-19. N Engl J Med 2021; 384: 238-251.
4. Hong SI, et al.: Real World Experience with Regdanvimab Treatment of Mild-to-Moderate
Coronavirus Disease-19 in a COVID-19 Designated Hospital of Korea. Infect Chemother
2022; 54(1): 114-124.
5. Van der Straten K, et al.: Optimization of Anti-SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody Therapies:
Roadmap to Improve Clinical Effectiveness and Implementation. Front Med Technol 2022;
4: 867982.
6. Haskologlu IC, et al.: Melatonin and REGN-CoV2 combination as a vaccine adjuvant for
Omicron variant of SARS-CoV-2. Mol Biol Rep 2022 Apr 7; 1-8.
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Elnöki
beszámoló
Kedves Kollégák!
Ismét eltelt négy év, és nagygyűlésünkkor
újból megújul társaságunk vezetősége. Új
elnököt, főtitkárt, új tisztségviselőket választunk. Visszatekintve az elmúlt négy
évre, bár társaságunk több mint százéves
múltja során többször voltak jóval nehezebb időperiódusok, de az utóbbi évtizedek szempontjából nem kétséges, ez a
négy év volt a leginkább emberpróbáló.
Horváth Ildikó politikai pozícióba emelése miatt fél év után új elnököt kellett
választanunk, s ekkor kaptam tőletek bizalmat. 2019 decemberétől megjelent a
pandémia, ami gyökeresen átformálta az

egészségügyi ellátórendszert a világon,
így hazánkban is. Az órák alatt hozott
újabb és újabb stratégiai döntések, átszervezések, a folyamatos, a járvánnyal
kapcsolatos újabb és újabb információk
alapján kialakított eljárási rendek sokszor hősies megfelelést kívántak tőlünk
egészségügyi dolgozóktól. Mivel a betegség leginkább a tüdőt támadta, az intenzív
osztályok mellett a pulmonológiai ellátás
terhei növekedtek meg legjobban. Kérdés
volt, hogy társaságunk ebben a helyzetben egyáltalán hogyan tud majd működni,
van-e olyan speciális feladat, amelyet magára tud, magára kell vállalnia? A járvány
kezdetekor az infekció továbbterjedésének a korlátozására irányult a központi
és a szakmai szándék egyaránt. Később
egyre inkább a betegség természetével
kapcsolatos információ hiánya, a kétségek, kérdések sora volt jellemző. Több, a
koronavírussal, a járvánnyal kapcsolatos
rendezvényt szerveztünk, részben az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel,
részben a MOTESZ-szel együtt online
formában. Ezek nézettsége igen jelentős
volt. Társaságunk szekciórendezvényein
is külön témaként jelent meg a pandémia
kérdésköre, és a nagy érdeklődés mellett
megtartott januári kétnapos pulmonológiai továbbképzésen a teljes szombati napot kitöltően foglalkoztunk vele az utóbbi
két esztendőben.
A két évvel ezelőtti Nagygyűlésünket el kellett halasztanunk, majd a nyár
végén, a Semmelweis Orvostudományi

Egyetem Pulmonológiai Klinikájának a
szervezésében Budapesten, a Vigadóban
a járvány újabb hullámának indulása
előtt sikerült hibrid formában megtartanunk nagy sikerrel. Voltak, akik nem látták jó szívvel ezt a rendezvényt, amely
egyébként az akkori járvánnyal kapcsolatos eljárásrend maximális betartásával
történt. Bár a helyszínen is több százan
vettek részt, tudomásunk szerint a résztvevők közül egyetlen egy fertőzött sem
akadt. Jelentem, hogy az elmúlt években
a tervezett szekciórendezvényeink zömét
meg tudtuk tartani online, hibrid vagy
jelenléti formában. Bár a hibrid forma
különösen jelentős anyagi terhet jelent,
kijelenthető, hogy társaságunk anyagi
háttere továbbra is stabil.
Az utóbbi időszakban újabb kihívással kell szembenéznie hazánknak. Ez a
szomszédban folyó háború, illetőleg a
már csaknem milliós nagyságú menekülttömeg és ennek egészségügyi kihatásai. Ennek közvetlen pulmonológiai, a
szakmánkat érintő hatásait még nem érzékeljük, de hálózatunk a menekültek
egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokra felkészült.
A Magyar Tüdőgyógyász Társaságnak csaknem hétszáz aktív tagja van. Az
elmúlt négy év során is sikerült megőriznünk társaságunk egységét. Fontos
kérdésekben egységesen tudunk fellépni, szekcióink kiválóan működnek,
a szekciórendezvények magas szakmai színvonala és látogatottsága, akár

online virtuálisan, akár személyes jelenléttel erősíti tagságunk összetartását és
társaságunk tudományos igényességét.
Az újonnan megalakult ifjúsági szekció
a fiatal kollégák társasági életbe történő
bevonásának új minőségét jelzi. Jelentem, hogy a szükséges alapszabály-módosítást is sikerrel megoldottuk.
Köszönetet mondok elsősorban azoknak a kollégáknak, akik a frontvonalon
küzdve, ebben a különösen nehéz időszakban is helyt álltak és helyt állnak.
Köszönetet mondok társaságunk vezetőségének, az elnökség tagjainak és
közvetlen munkatársaimnak is. Egyre
inkább megtapasztalom, három dolog
a legfontosabb az életben: az egészség,
a megelégedettség és a béke, s hogy ez
megvalósul-e, rajtunk is áll.
A többi nem számít.
Dr. Ostoros Gyula

COPD kezelés1,2
x naponta1,2

Napi kétszeri alkalmazáss a
JAVULÓ kora reggeli,
nappali és éjszakai

lépéses inhalátor 1,2

COPD TÜNETEKÉRT 1-44,*

Összetétel: Bretaris®: 322 μg aklidiniumnak megfelelő 375 μg aklidinium-bromid leadott dózisonként. Brimica®: leadott
dózisonként 396 μg aklidinium-bromidot (340 μg aklidiniumnak megfelelő) és 11,8 μg formoterol-fumarát-dihidrátot tartalmaz.
Terápiás javallat: A Bretaris® és Brimica® Genuair® fenntartó hörgőtágító kezelésként a krónikus obstruktív tüdőbetegségben
(COPD) szenvedő felnőtt betegek tünetei enyhítésére javallott. Adagolás és alkalmazás: A javasolt adag belégzése naponta
kétszer. Inhalációs alkalmazásra. A betegeknek meg kell tanítani, hogyan alkalmazzák helyesen a készítményt. Részletes
útmutatásért olvassa el a betegtájékoztatót. Ellenjavallatok: a készítmények hatóanyagaival vagy bármely segédanyagukkal
szembeni túlérzékenység. Különleges ﬁgyelmeztetések és alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések: Nem szabad asthma
esetén alkalmazni. Az aklidinium-bromid alkalmazása paradox bronchospasmust okozhat. A klinikai vizsgálatok során paradox
bronchospasmust nem ﬁgyeltek meg a Brimica® Genuair® ajánlott adagban történt alkalmazásánál. Nem javallott akut bronchospasmus kezelésére. A megelőző 6 hónapon belül myocardialis infarctuson átesett, a megelőző 3 hónapon belül instabil anginában,
újonnan diagnosztizált arrhythmiában szenvedő, illetve a 470 msec feletti QTc értékű, vagy a megelőző 12 hónapon belül a „New
York Heart Association” szerinti III-as és IV-es funkcionális osztályba tartozó, szívelégtelenség miatt kórházba felvett betegeknél
csak óvatosan szabad alkalmazni. Brimica®: hosszú hatású β2-adrenerg-agonistákat elővigyázatosan kell alkalmazni azoknál a
betegeknél, akik kórelőzményében a QTc-intervallum ismert meghosszabodása szerepel, vagy akiket a QTc-intervallumot
befolyásoló gyógyszerekkel kezelnek. A Brimica® súlyos szív- és érrendszeri betegségekben, görcsrohamokkal járó betegségekben, thyreotoxicosisban és phaeocromocytomában szenvedő betegek esetében csak fokozott óvatossággal alkalmazható.
Antikolinerg aktivitásuk miatt óvatosan alkalmazandó tüneteket okozó prostata hyperplasiában, vizeletretencióban vagy szűkzugú
glaucomában szenvedő betegeknél. A szájszárazság, melyet antikolinerg kezelés mellett ﬁgyeltek meg, hosszú távon fogszuvasodással járhat. Laktózt tartalmaznak. Gyakori mellékhatások (≥1%-<10%): fejfájás, nasopharingitis, húgyúti fertőzés, sinusitis,
fogtályog, álmatlanság, szorongás, szédülés, tremor, köhögés, hasmenés, hányinger, szájszárazság, myalgia, izomgörcsök,

perifériás ödéma, a vér kreatin-foszfokináz érték növekedése. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek
(V). Bővebb információért, a mellékhatások, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések teljes listájáért,
kérjük, olvassa el az alkalmazási előírások teljes szövegét! A hatályos „alkalmazási előírások” teljes szövegét megtalálja az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai
Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapokon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: https://ogyei.
gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok
oldalán
ikonra kattintás, majd az
ikonra kattintás. Bretaris® Genuair® 322 μg inhalációs por 60 adagos kiszerelés:
Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1011 Ft (közﬁnanszírozás alapjául
elfogadott ár: 10110 Ft, az ártámogatás összege 9099 Ft. Brimica® Genuair® 340 μg/12 μg inhalációs por 60 adagos kiszerelés:
Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. és 3b3. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1922 Ft (közﬁnanszírozás alapjául
elfogadott ár: 15408 Ft, az ártámogatás összege 13486 Ft). Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a http://neak.gov.hu
honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi
szakembereknek> publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.
Referenciák: 1. Brimica® Genuair® 340 μg/12 μg inhalációs por alkalmazási előirat (2021.06.02.),
2. Bretaris® Genuair® 322 μg inhalációs por alkalmazási előirat (2021.05.31.)
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági
információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek
bármilyen feltételezett mellékhatást.
A dokumentum lezárásának időpontja: 2021.10.11. Érvényessége: 2023.10.11.
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