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PATHOMECHANIZMUS 

Fokozott 
váladéktermelés 

Simaizom 
constrictio 

Légúti kaliber 
csökken 



IL-5 szerepe asthma bronchialeban 

Varricchi G. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2016;16:186–200 

• Az eozinofil sejtek csontvelői érésében es az allergiás gyulladás helyére történő 
vándorlásban 



KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK: BELTÉRI ALLERGÉNEK 

Allergiás asthmában az allergének  magas exspositioja akut 
asthmás állapotromlást (exacerbatiot) okoznak.  



KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK: KÜLTÉRI ALLERGÉNEK 

Magyarországi pollenszezonok 
Fák (mogyoró, éger) febr. vége, tavasz 

Fűfélék május, június 

Gyomok (parlagfű, feketeüröm) július  végétől-szept.-ig 

penészgomba ősz 



HIGIÉNIA HIPOTÉZIS  

Praenatalisan és újszülöttkorban fiziológiás Th2 immundominancia 

postnatalis mikroba eredetű 
antigén terhelés 

Endotoxinok 
Több testvér 
 

védőoltások 
antibiotikumok 

Treg 



ENDOTOXINOK VÉDŐ SZEREPE 

 Vidéken az asthma prevalencia 
alacsonyabb. Az istállók közelében az 
endotoxin (Gram-negatív  baktériumok 
sejtfalának komponense) koncentráció 

magasabb, immunstimuláló hatású, 
       Th1 irányultsághoz vezet.  



INFEKCIÓK SZEREPE 

BIZONYOS VÍRUSOK 
 RSV 
 Parainfluenza 
 Rhinovírusok 

 

ATÍPUSOS BAKTÉRIUMOK: 
 Chlamydia pneumoniae 
 Mycoplasma pneumoniae 

BR
ON

CH
IA

LI
S 

H
YP

ER
RE

AK
TI

VI
TÁ

S 
AS

ZT
M

A 
 E

XA
CE

RB
ÁC

IÓ
  



LÉGSZENNYEZŐDÉS 

 kén-dioxid 
 finom szemcsenagyságú szulfátok 
 Nitrogén-dioxid (gáztűzhely) 

Diesel kipufogógáz a pollen 
allergentitását fokozza 

Bronchialis hyperreaktivitás 

Légúti gyulladást↑ 

Légszennyező ágensek fokozzák a légúti epithelium permeabilitását, 
kedvez az allergének penetrációjának 



DOHÁNYZÁS HATÁSA ASTHMÁBAN 

 2210 asthmás terhes vizsgálata 
 Az asthmás terhesek 18%-a aktívan dohányzott  
 A nem dohányzók 36%-a volt passzív dohányos 
 Az aktív dohányzás:- növelte a tünetes napok számát 
                                      - éjszakai asthmás tüneteket 
                                      - alacsonyabb születési súly 
                                      - magzati retardáció rizikója↑  

A szülők dohányzása 6 éves korig 37%-al, 
azután 13%-al növeli az astma 
kialakulásának valószínűségét.  
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Az asztma diagnózisa 
Az asztma diagnózisa a következőkön alapul:   
 A kórtörténetben asztmára jellemző tüneti mintázat   
 Változó mértékű reverzibilis kilégzési áramláskorlátozottság 

bizonyítható jelenléte vagy kiválthatósága   

A diagnózist a kezelés megkezdése előtt célszerű 
felállítani és dokumentálni. 
 a kezelés megkezdése után nehezebb a diagnózis felállítása   

Az asztmát rendszerint légúti gyulladás és légúti 
hyperreaktivitás jellemzi, de ezek jelenléte nem 
elégséges és nem szükségszerű feltétele az asztma 
diagnózisának,  
Továbbra is  alapvetően klinikai diagnózis   
 

GINA 2014 www.ginasthma.org 



Asthma tünetei 
 Köhögés (éjszaka is; száraz vagy viszkózus) 
 Visszatérő sípoló légzés (kilégzésben) 
Mellkasi feszülés érzés 
 Nehézlégzés 
 Panaszok súlyosbodása:  hajnalban, fizikai 

megterhelésre, légúti vírusinfekcióra, allergénekre, 
légúti irritánsokra, gyógyszerekre (NSAID, β-blokkoló), 
emocionalis stressz, időjárás változás, ételszínezék, 
tartósítószer) 

 



Asthma tünetei 
 Köhögés (éjszaka is; száraz vagy viszkózus) 
 Visszatérő sípoló légzés (kilégzésben) 
Mellkasi feszülés érzés 
 Nehézlégzés 
 Panaszok súlyosbodása:  hajnalban, fizikai 

megterhelésre, légúti vírusinfekcióra, allergénekre, 
légúti irritánsokra, gyógyszerekre (NSAID, β-blokkoló), 
emocionalis stressz, időjárás változás, ételszínezék, 
tartósítószer). 
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Wenzel SE: Asthma phenotypes – the evolution from clinical to molecular approaches.  
Nature Medicina 2012: 18: 716 - 725. 

Az asztma fenotípusai a háttérben álló 
gyulladás szerint. 
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Légúti tünetes beteg – 
Asztmára utalnak a tünetek? 

Részletes kórtörténet / 
betegvizsgálat  

Támogatja-e ez az asztma 
diagnózist? 

Légzésfunkció és 
reverzibilitási teszt.  

Támogatják az eredmények az 
asztma diagnózist? 

Asztma kezelés 

Igen 

Igen 

Igen Empirikus kezelés ICS-sel 
és sz.sz SABA-val, válasz 

megítélése 
Diagnózis 1-3 hónap múlva 

 Az alternatív 
diagnózisnak 

megfelelő 
kezelés 

Nem 

  

Nem 

Igen 

Ismételt és egyéb 
vizsgálatok 

Ezek megerősítik az 
asztma diagnózisát? 

További vizsgálatok a 
diagnózis 

meghatározására 
(ABPT) 

N
em

 

Igen 

A kórtörténet további 
elemzése, alternatív 

diagnózisok irányában 
vizsgálatok. 

Megerősíti az alternatív 
diagnózist? 

Sürgősségi ellátás, 
és másik diagnózis kevésbé valószínű 

www.ginasthma.org 



Légzésfunkciós vizsgálat 

 légúti obstrukció  és az obstrukció 
revezibilitásának igazolása: 
FEV1/FVC<70-75% és 12%-os/min. 
150-200ml FEV1 növekedés β2-
agonista hörgtágítót követően 15-20 
perccel. 

 Normál tüdőfunkció esetén 
aspecifikus ágenssel (KCl, 
metacholin) provokáció BHR 
igazolására. PC20: a povokáló anyag 
20%-os FEV1 csökkenést kiváltó 
dózsa. 

 Terheléses provokáció 

 FEV1: erőltetett kilégzési térfogat 1mp 
alatt 
FVC: forszírozott vitál kapacitás 



Csúcsáramlás-monitorizálás  

1. Asthma diagnosztizálására: 2-4 hetes 
megfigyelési időszak alatt 20%-nál 
nagyobb PEF variabilitas. 

2. Asthma kontroll, tüdőfunkció otthoni 
ellenőrzésre: legjobb saját PEF-hez 
hasonlítani az aktuális PEF-et. 

Peak-flow meter 



A légúti gyulladás követési módjai 
(biomarkerek)  

Indukált köpet 
vizsgálata 

 (sejtek és mediatorok) 

Kilégzett gázok 
vizsgálata 
(pl. FeNO) 

Kilégzett levegő 
kondenzátum 

vizsgálata 
(oxidánsok, 
mediátorok) 



Prick-teszt  

Antihisztamin, 
szisztémás sztroidot, 
ISU-t  ki kell hagyni a 

teszt előtt!! 



Allergén specifikus Ig-E 
 Szérum össz IgE szint magasabb asthmásokban ill. atópiás 

betegekben 
 Allergén specifikus IgE : 

 légúti allergének 
 Ételallergének 
 Rovarallergének 

 Jellemzői:  
 biztonságos 
 nem függ  
   - a bőr reakciójától 
   - gyógyszerektől 

 Mikor indikolt végzése:  
 terhesség alatt is elvégezhető 
 dermografizmus 
 antihisztamin terápia alatt 
 kiterjedt bőrbetegség 
 allergén súlyos reakciót vált ki 
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A légzésfunkció szerepe asztmában  
Diagnózis 
 Változó kilégzési áramláskorlátozottság és reverzibilitás jellemzi   
 A diagnózis ismételt átgondolása, ha a tünetek és a légzésfunkció 

nem összehangolt   
Kockázat felmérése 
 Az alacsony FEV1 az exacerbáció független önálló rizikófaktora 

A progresszió monitorozása 
 Légzésfunkció mérés a diagnózis idején, és a kezelés megkezdése 

után 3-6 hónappal rendszeresen   
Megfelelő kezelés? 
 A légzésfunkciós vizsgálat haszna a kezelés módosítási 

szükségletének megítélésében korlátozott, miután a vizitek között is 
változékony lehet (Δ=15%) 
 

GINA 2014, Box 1-2 www.ginasthma.org 
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Az asztmás beteg állapotfelmérése 
1. Asztmakontroll felmérése – két tényezős 
 Tüneti kontroll az utolsó 4 hétben   
 Rizikóbecslés: a rossz kimenetel kockázatának felmérése, 

beleértve a légzésfunkciót   
2. Kezelés felmérése 
 Az inhalációs technika és az adherencia ellenőrzése   
 A mellékhatások megkérdezése   
 Rendelkezik-e a beteg írásos asztma kezelési tervvel?   
 Mi a beteg szerint az asztma kezelésének jellemzője és 

legfontosabb célja az ő esetében?   
3. Társbetegségek felmérése 
 Gondolni kell a következő betegségekre: rhinosinusitis, GERD, 

obesitas, alvási apnoe, depresszió, szorongás   
 Mindezek növelhetik a tüneteket és ronthatják az életminőséget   

GINA 2014, Box 2-1 www.ginasthma.org 
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GINA asztmakontroll felmérés   

A. Tüneti kontroll Az asztmakontroll szintje 
Az utóbbi 4 hétben a beteg 
tapasztalata: 

Jól 
kontrollált 

Részlegesen 
kontrollált 

Nem kontrollált 

Nappali asztmás tünet hetente 
több mint kétszer 

Igen � 
Nem � 
 

 
 
 
Egyik sem 
ezek közül 
 
 

 
 
 
 
1-2 ezek közül 

 
 
 
 
3-4 ezek közül 

Éjszakai felébredés asztma 
miatt 

Igen � 
Nem � 
 

Rohamoldó használat 
tünetek* miatt hetente több 
mint kétszer 

Igen � 
Nem � 
 

Fizikai korlátozottság asztma 
miatt 

Igen � 
Nem � 
 

*Kivéve a fizikai aktivitás előtti rohamoldó használat 
Ez az osztályozás megegyezik a GINA 2012 kontroll 
felméréséhez, kivéve a légzésfunkciót, ami jelenleg 
csak a kockázati tényezők felmérésekor értékelendő 

www.ginasthma.org 
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Asztma kontroll 2014 - EU 
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A betegeket zavaró leggyakoribb tünet a 
dyspnoe 

Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 
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Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 

A rohamoldó (SABA) 
használat mértéke a nem 
kontrollált asthmával 
korrelál. 
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Asztma kontroll az elmúlt 7 napban. 

Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 
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Tünetek 
Exacerbációk 
Mellékhatások 
Beteg elégedettség 
Légzésfunkció 

Tüneti kontroll & kockázati 
tényezők (beleértve a 
légzésfunkciót) 
Inhalációs technika & adherencia 
Beteg preferencia 

Asztma gyógyszeres kezelés 
Nem farmakológiai stratégia 
Kockázati tényezők kerülése 

Hosszútávú asztmakezelés  

www.ginasthma.org 
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Lépcsőzetes gyógyszeres kezelés   

*6-11 éves gyermekeknek a theophyllin  nem ajánlott és a 3. lépcsőn közepes dózisú ICS javasolt  
**A BDP/formoterolt vagy BUD/formoterolt tünetkövető adagolásban szedő betegeknek  

4.  LÉPCSŐ 

www.ginasthma.org 

Adherencia! 

ICS 

5.  LÉPCSŐ 

Anti IL5 
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Adherencia 

Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 



31 

Gyógyszeres terápia 

• Fenntartó terápia gyógyszerei 
(kontrolláló/megelőző szerek, 
melyek folyamatosan napi 
rendszerességgel alkalmazandók) 

 
 -inhalációs szteroidok (ICS) 
 -hosszú hatású β2-agonisták 
 -antileukotriének/leukotrién         

receptor antagonisák 
 -hosszú hatású teofillinek 
 -anti-IgE 
      -anti-IL 5, anti eo. 
 -szisztémás hatású szteroidok 
 -egyéb gyulladáscsökkentők 

 

• Tünetoldó/rohamoldó szerek  
 
 - gyors hatású β2-agonisták 
 - szisztémás szteroidok 
 - anticholinerg szerek 
 - teofillinek 

 



Krónikus obstruktív tüdőbetegségekben a 
gyógyszereket inhalatív úton jutatjuk be. 



Miért inhalációban alkalmazzuk a 
gyógyszereket? 

Előnyök: 
 Effektív: alacsony 

dózis 
 Gyors hatás: a 

gyógyszer közvetlenül 
a receptorokhoz jut. 
 Biztonságos: kevés 

mellékhatás, lokális 
mellékhatások. 

Hátrányok: 
 Eszköz igényes 
 Függ a beteg 

együttműködésétől. 
 Függ a beteg 

inhalációs 
technikájától. 
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Az inhalációs eszköz választása – 
Szakorvosi kompetencia 

• Beteg-szempont 
• Orvos-szempont 
• A tüdődepozíció kérdése 
• A hatóanyagok szempontja 
• Biztonságosság 
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Az inhalációs technika gyakorlati 
oktatása 

Choose (Választás) 
• A beteg számára legmegfelelőbb inhalációs eszköz kiválasztása 
• Minél kevesebb féle inhalációs eszköz választása 

Check (Ellenőrzés) 
• Ellenőrizzük az eszközhasználati technikát minden adandó alkalommal –  
• Azonosítsuk a lehetséges hibákat 

Correct (Javítás) 
• Mutassuk meg, hogyan kell helyesen használni az inhalációs eszközt   
• Ellenőrizzük, hogy a beteg megértette-e 
• Gyakran ellenőrizzük az inhalációs technikát, a hibák általában 4-6 héten 

belül jelentkeznek   

Confirm (Visszaigazolás) 
• Az inhalációs technikáról tartott oktatás növeli az asztmakontroll 

valószínűségét   
www.ginasthma.org 



 
 

1. Meter dose inhalers (MDI) 
 with  special HFA-suspension (Modulite®) 

2. Dry powder inhaler (DPI): 
 single dose inhalers (Aeroliser, Handihaler, 

Breezhaler) 
 Multi dose inhalers (Turbuhaler, Diskus, 

Genuair) 
3. Soft Mist InhalerTM  Respimat 
4. Nebulizers work with 

 ultrasound 
 Compresed air  
 

 
 

Inhalációs eszközök típusai 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IyVkPlKpjCGYkM&tbnid=hlvVCWA_3_btmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cheapdrugmart.com/asp/product/85/Atimos-12-Mcg-Inh-100-Dose&ei=M9xzUur4GYrBtAaQpICIBA&bvm=bv.55819444,d.Yms&psig=AFQjCNHWdR52OFaxNQ--NVtZY8S60FQsYw&ust=1383410665826191
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A gyulladás asztmában mind a 
közepes/nagy-, mind a kislégutakat érinti. 

Tulic et al., Respir Res 2001; 2: 333-339 
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A kislégutak:  
2 mm-nél kisebb, perifériás légutak (7-8. oszlástól), nagy 

összkeresztmetszettel   

(Weibel, 1963) 
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1 µm < finomrészecske < 5 µm 

TÜDŐDEPOZÍCIÓ 

•6 µm ↑ részecse 
kiülepszik garat, 
nagylégutak falára 
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Fix ICS+LABA kombinációval kezelt betegeknek 15%-
a nem kontrollált saját adatok szerint (N=111) 

Müller V, Gálffy G, Eszes N, Losonczy G, Bizzi A, Nicolini G, Chrystyn H, Tamási L. BMC Pulm Med. 2011 Jul 15;11:40. 

Parciális 
kontroll 

Teljes 
kontroll 
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A gyulladásgátló kezelés hatásának időbeni alakulása 
asztmában 

klinikai 
tünetmentesség 

napok 

vá
lto

zá
s 

 %
 

100% reggeli PEF 
FEV1 

a légúti hiperreaktivitás 
megszűnik  

évek hónapok hetek 

nincs szükség β2-
agonistára 

   Woolcock A.: Eur Respir J 2000: 16(1): 38-43. 

Asztma terápia: 
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Anti IL-5 
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Inhalációs kortikoszteroidok (ICS) 
• A leghatékonyabb gyulladáscsökkentők asztmában az inhalációs 

kortikoszteroidok; az asztma fenntartó kezelésének alapját jelentik. 

• Nagyszámú vizsgálattal igazolt, hogy csökkentik a tüneteket, javítják a 
tüdőfunkciót, az életminőséget, mérséklik a bronchialis hiperreaktivitást, a 
légúti gyulladást, csökkentik az exacerbációk gyakoriságát és 
súlyosságát, valamint az asztma mortalitást (A evidencia).  

• Az ICS kezelés hatékonysága dózisfüggő, azonban 800-1200 µg 
budesonidnak megfelelő napi adag felett a dózis-hatás görbe ellapul, 
tehát e feletti dózis alkalmazása már nem jár további előnnyel, a lokális és 
szisztémás mellékhatások viszont gyakoribbá válhatnak.  
– Dohányosokban csökken az ICS kezelésre adott válaszkészség, ezért a dohányos 

asztmásoknak is nagyobb ICS adagokra lehet szükségük.  

– Súlyos asztmában, az ICS bizonyított akut exacerbáció számot és mortalitást 
csökkentő effektusa miatt, nagy adagú ICS terápiára lehet szükség.  
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Miért fontos a rendszeres fenntartó 
inhalációs kortikoszteroid terápia? 

Suissa et al., 1995 
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• Lokális mellékhatásaik az alábbiak lehetnek: szájpenész, rekedtség, a hangképzés 
zavarai, esetleg irritáció okozta köhögés.  

• Ezek előfordulási gyakorisága csökkenthető az alkalmazásukat követő szájöblítéssel, 
illetve olyan hatóanyagok alkalmazásával, amelyek a gyógyszerbeviteli eszközben és a 
száj-garatüregben inaktív formában vannak jelen, majd a tüdőben képződik belőlük az 
aktív, farmakológiai hatással rendelkező molekula (pl. ciclesonid, beclometason).  

• Az új, oldattechnológiával készült, HFA hajtógázt alkalmazó oldatos MDI-k esetében 
elhanyagolható oropharyngealis depozícióval kell számolni.  
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Hosszú hatású inhalációs béta2-
agonisták (LABA). 

• LABA kis-, közepes- vagy nagydózisú ICS kezeléshez való 
hozzáadása asztmában javítja a tüneteket, csökkenti a 
rohamoldó szükségletet és az akut exacerbációk 
gyakoriságát (A evidencia), valamint a betegek nagyobb 
arányában eredményez kontrollált állapotot, mint a 
magasabb dózisú ICS monoterápia.  

 

• Egy eszközben adott ICS+LABA jobb adherenciát biztosít 
és a betegek nagyobb arányában eredményez kontrollált 
állapotot. 
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Leukotrién receptor antagonisták 
(LTRA)/anti-leukotriének 

• a cysteinyl-leukotrien-1-receptor antagonistái (montelukast, 
zafirlukast) 

• gyulladáscsökkentő hatásuk asztmában elmarad a 
kisdózisú ICS terápia gyulladásgátló hatásától 

• csökkentik az asztmás légúti gyulladást, javítják a 
tüdőfunkciót, mérséklik a tüneteket és csökkentik az 
exacerbációk számát 

• az asztma exacerbációk prevenciójában az ICS+LABA 
kombináció hatékonyabb, mint az ICS + anti-leukotrien 
kombináció (A evidencia) 

• lényeges mellékhatásuk nincs 
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Teofillin 
• Az asztma fenntartó kezelésében a nyújtott hatású 

teofillinek csak másodvonalbeli szerek 
– ICS kiegészítőjeként kevésbé hatékonyak, mint az 

ICS+LABA kombináció.  
• Alkalmazásuk során számos mellékhatással kell 

számolni.  
• Alacsony fenntartó dózis esetén szérumszint 

monitorozás nem szükséges (kivéve panasz esetén), 
de magasabb alkalmazott dózis beállításához 
szükség van szérumszint monitorozásra.  
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Anti IgE terápia: Omalizumab 

• Indikációja:  
– allergiás asztmás beteg 
– pozitív bőrteszt vagy in vitro vizsgálat igazolja perenniális 

aeroallergénnel szembeni reaktivitását 
– a légzésfunkciója csökkent (FEV1 <80%);  
– gyakori nappali tüneteik vagy éjszakai ébredéseik vannak;  
– és akiknél nagy dózisú inhalációs kortikoszteroidok és 

tartós hatású inhalációs béta-2 agonisták alkalmazása 
ellenére, többszörösen dokumentált, súlyos asztma 
exacerbációk lépnek fel (4/év).  

• Adagja a szérum összIgE szintjétől és a beteg 
testsúlyától függ (kereszttábla). 



Mepolizumab - IL-5 célpont 

1. Garcia G et al. Eur Resp Rev. 2013; 22:251-257; 2. Nucala alkalmazási előírás 2018.06.01.  



Jelenlegi anti IL-5 és anti-eosinophil 
terápiák 
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Készítmény 
hatóanyaga 

hatásmechanizmus Indikációja adagolás 
módja 

dózis/frekvenci
a 

mepolizumab kötődés az IL-5 
ligandhoz  

≥12 év súlyos eosinofil 
asztma. Vér Eo. ≥150-
300 sejt/μl 

s.c. fix 100mg 4 
hetente 

reslizumab kötődés az IL-5 
ligandhoz 

≥18 év súlyos eosinofil 
asztma. Vér Eo. ≥400 
sejt/μl 

i.v. 3mg/kg 4 
hetente 

benralizumab* kötődés az IL-5 
receptor α 
alegységéhez 

≥12 év súlyos eosinofil 
asztma. Vér Eo. ≥300 
sejt/μl 

s.c. 30mg 4 hetente 
3 ciklusig, 
majd 8 hetente 

* Benralizumab még nem rendelkezik Eü 100 ponttal 



 Anti IL 5 kezelés használata a magyar 
finanszírozási protokoll szerint  

•  Perzisztáló súlyos eosinphil asztmában 4. lépcső 
kiegészítéseként 
 

•  Az eosinphil sejtszám  > 300 sejt/µl 
 
• OCS mellett az asztma nem  kontrollált, vagy az elmúlt 12 

hónapban legalább 4 OCS-t igénylő AE 
 

• Legalább 6 hónapos nagy dózisú ICS+LABA fenntartó terápia 
mellett a FEV 1 < 80% és nem kontrollált asztma 

  
• FEV1 < ref. 80%-a 

 
• Anti IL 5 terápia akkor folytatható, ha az utolsó évben az 

OCS-t igénylő AE ≤ 2 Magyar Közlöny,158. szám, 2018.10.12. Oldal:81-82.  
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Az asztma rendszeres kezelése és gondozása 
– cél a kontrollált állapot elérése és 
fenntartása, illetve a jövőbeli rizikó 

csökkentése 
Az asztma ellátásának az alábbi 5 alappillére van: 
- partnerközpontú orvos-beteg kapcsolat kialakítása 
- a rizikótényezők felismerése és kiiktatása 
- az asztma kontrollszintjének felmérése, e szerinti 

megelőző/fenntartó kezelés, rendszeres kontroll 
újraértékelés 

- az akut exacerbációk ellátása 
- megfelelő kezelés speciális körülmények (terhesség, 

perioperatív időszak) között is. 
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A 
gyógyszerelés 
csökkentése 

kontrollált 
állapot mellett 
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A jövőbeni rizikó meghatározói 

• A jövőbeli fokozott rizikó legfontosabb 
meghatározói: 
– az akut exacerbáció 
– a jelen nem megfelelő kontroll-szint 
– gyógyszer okozta mellékhatás 
– labilis, instabil betegség 
– a gyors légzésfunkciós hanyatlás  

www.ginasthma.org 
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21 

58 

11 

A beteg domináló fenotípusa a kezelőorvos véleménye 
alapján 

ACOS

Dohányzáshoz társuló asztma

Eosinophil asztma 

Extrinsic allergiás asztma 

Fixált obstrukcióval járó asztma 

Neutrophil asztma

Obesitas asszociált asztma

Postmenopauzához ill. hormonális változásokho

Szteroid dependens vagy rezisztens asztma

Terheléses asztma

A szakorvos véleménye szerinti a domináló 
súlyos asztma fenotípus: 

extrinsic allergiás asztma 49%, súlyos eo asztma 18%, fixált obstrukció 9%  

Hazai felmérés eredményei.dr Kovács G és mtsai 
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Összefoglalás 
• Az asztma bronchiale gyakori, sok fenotípust mutató légúti 

betegség 

• A légúti gyulladás a hörgőkaliber ingadozásával jár együtt 

• A klinikai kép mellett a légzésfunkciós vizsgálat elengedhetetlen a 
diagnózis és a kontrollok során 

• Az asztma terápiájában kulcsfontosságú a kontroll meghatározása 

• A terápia lépcsőzetes 

• A kezelésben az ICS a legfontosabb elem 

• Az inhalációs terápiában a megfelelő eszköz és az oktatás 
alapvető fontosságú 

• Súlyos asztmában számos új biológiai terápiák (omalizumab, 
mepolizumab, reslizumab, bneralizumab stb.) 
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Súlyos asztma ambulancia:  
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 

 
Előjegyzés felvételi iroda:  

3559733/57015 
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