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Életkor Fenotípus 

Súlyosság Jelenlegi kontroll és 
jövőbeli rizikó 



 
Nagy változás az asthma kezelésben 12 év felett- 

Global Initiative on Asthma (GINA) 2019 
• Az ötven éve első vonalban használ rövid hatású béta 

agonista (SABA) ellen szóló ajánlás 
• Helyette „rohamoldó-gyulladáscsökkentő” stratégia 
• Önmagában SABA nem ajánlott gyors asthma tüneti 

kezelésre- (biztonsági szempont)  Felnőtt és 12 év felettiek 

• 12 év felett minden enyhe asthmásnak kellene ICS-t 
kapnia súlyos exacerbáció csökkentésre, tüneti 
kontrollra: formoterol+ICS naponta alacsony dózisban 

• Kombinációban sze. budesonid+formoterol előnyösebb, 
mint fenntartó sze. rohamoldó 
 
 



B.T. 5 hónapos fiú baba 
• Jól fejlett, szopós babánál, januárban, óvodás 

testvér náthája után, igen erős orrfolyás, „igen 
csúnya” erőltető köhögés  szapora légzés, 
mellkasán ijesztő behúzódások, és igen 
hirtelen súlyos zihálás, fulladás, hányás 

• Két oldalon pattogás hallható 
• Kórházi felvétel, mellkas rtg. 



Bronchiolitis 
• Vírusok, RSV (respiratory syncytial virus AB, 

50-80%),  
• rhinovírus (5-25%), parainfluenza (5-25%) 

metapneumonia vírus (5-10%), coronavírus (5-
10%), adenovírus (5-10%) Influenza A B (1-
5%), enterovírus (1-5%) 
 

• Protektív: szoptatás 
• Tünetek légzési distress, oxigén hiány 



 2019 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved. 
  Meissner, NEJM 2016. 374(1) 62-72 
 Am. Academy of Pediatrics útmutetó 
 

Oxigén kiegészítés rutinban 
nem, ha Hgl saturáció 90% 
felett van,  és nincs acidózis  
 
Porlasztott sóoldat 
megfontolható (3%), ha kell 
oxigén, ekkor kell  
pulzoximetria 
 
Táplálás folyadékpótlás: 
kórház,  

 iv vagy nasogastrikus 
hidratáció 



Számos környezeti tényező befolyásolja az asztma 
kifejlődését 

 



 S. M. 4é kislány 

• Csecsemő korban sípolások, közösségbe 
kerüléskor szaporodtak, télen szinte havonta, 

• Köhögött ha sírt, evéskor ha mohón, mászott  
• Olyankor is, amikor nem volt infekciója 
• Ekzemája volt csecsemő korban 

 
• Rövid hatású bétamimetikumot 
Kapot, javult, de mindig visszatért 

Óvodások 



Asztma diagnózis valószínűsége nő 

• Nehézlégzés, sípolás, több mint 10 nap a 
felsőlégúti infekció után 

• Évi 3-nál több epizód és/vagy éjjel 
• Epizódok között köhög sípol vagy játéknál 

nevetésnél 
• allergia 



Fenntartó kezelés kell-e óvodások sípolásánál? 
Kevés az evidencia 

Ha asthma dg valószínű és: 
•  Sípolás, zihálás, „zakatolás” (wheezing) az 

anamnézisben és nem kontroláltak, vagy 
ritkább de súlyosabb 

• Sípolás+köhögés terhelésre nevetésre, sírásra 
vagy légúti fertőzés nélkül 

• Ha van más allergiás betegség 
• Ha javul 2-3 hónapos kontrolláló 
•  szerre, és romlik az elhagyásra 
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Diagnózis 
Tüneti kontrol & rizikó 
tényezők 
 Inhalációs technika & 
adherencia 
Szülő preference 

Asthma gyógyszerek 
Nem-farmakológiai 
stratégiák 
 
A módosítható kockázati 
tényezők kezelése 

Tünetek 
Exacerbációk 
Mellékhatások 
Szülő 
megelégedettsége 
 

Más kontroláló 
lehetőségek 

ROHAMOLDÓ 

1. 
lépcső 

 
2. lépcső 

3. lépcső 4.lépcső 

Naponta alacsony dózisú ICS 
 

Leukotrién receptor antagonists (LTRA) 
Intermittáló ICS 

Alacsony dózisú 
ICS+LTRA/ megfontolni 

pulmonológiát 

SZÜKSÉG SZERINT RÖVID HATÁSÚ BÉTA_2- MIMETIKUM (MINDEN GYERMEKNEK) 

Duplázni az 
„alacsony dózisú” 

ICS-t 

Folytatni a 
kontroláló szert & 

specialistához 
irányítani 

Elsőnek 
választandó 

kontroláló szer 

Hozzáadni LTRA/ ICS 
gyakrabbanm v., 

hozzáadni 
intermittáló ICS 

GINA 2019, Box 6-5   

 
5 éves és fiatalabb 
asthmások 

Egyéni igény szerint 
felfelé vagy lefelé a 
lépcsőn 

Ezen a lépcsőn 
megfontolandó 

Ritka vírusfert. 
és 0 vagy kevés 
köztes tünet 

Nem jól kontrollált asthmás tünetek/ 
exacerbáció ≥ 3/év 



Lépcsőzetes megközelítés- farmakoterápia  
( ≤5 éves gyermekek, folytatás) 

GINA 2018, Box 6-5 (3/8) 

Nem gyakori 
a vírusos 
sípolás és 
nincs,vagy 
ritkán, vagy 
kevés tünet 

A tünetek megfelelnek asthmának és asthma tünetek 
nem megfelelően kontroláltak vagy  ≥3 exacerbáció van 
évente.  

A tünetek nem felelnek meg asthmának, de a sípolós 
epizódok gyakoriak,  azaz  több mint 3/év  
Diagnosztikus 3 hónapig tartó kezelési próbálkozás 
javasolható. Megfontolni specialistához irányítást 

Asthma diagnózis, és 
nem jó kontrol  
alacsony  
dózisú ICS-en 

 
Nem jó a 
kontroll 
dupla dózisú 
ICS_en.  

Kezelés átállítás előtt először 
ellenőrizni a dg.-t, inhalációs 
technikát, adherenciát, és a kiváltó 
tényezők expozícióját 

Az adott lépcső 
megfontolásai, ha 

a gyermeknél 
 

RELIEVER 
 

Other  
controller  

options 
 

PREFERRED  
CONTROLLER  

CHOICE 
 

As-needed short-acting beta2-agonist (all children)  

Leukotriene receptor antagonist (LTRA) 
Intermittent ICS 

Low dose ICS + LTRA Add LTRA  
Inc. ICS 

frequency 
Add intermitt ICS 

Daily low dose ICS 

Double  
‘low dose’  

ICS 

Continue 
controller  
& refer for 
specialist 

assessment 
 

STEP 1 STEP 2 
STEP 3 

STEP 4 

 
Gyermekek/serdülők: FENO-vezérelt kezelés 
szign. alacsonyabb exacerbációs rátát jelez, mint 
a jelenlegi ajánlások szerinti kezelés. 
Csak SABA kezelés: csak ha a tünetek < 2/hó, 
nincs éjjeli felébredés és nincs rizikó tényező a 
fellángolásra. 
Nemdohányzókban, FeNO >50 ppb: jó választ 
jelez rövid távon az ICS kezelésre. 
Asthma dg/asthma gyanúban FeNO támogatja az 
ICS kezdésben a döntést, de nem lehet  
biztonságosan felhasználni az ICS kezelés ellen. 
 
 

≤5 évnél fiatalabbak visszatérő 
köhögés/sípolásában emelkedett 
FeNO a felsőlégúti hurut után >4 
hétig előrejelzi az iskoláskori 
asthmát.  
Emelkedett FeNO 4éves korban 
növeli a sípolás esélyét, az orvos 
által diagnosztizált asthmát, és az 
iskoláskori ICS használatot. 
(függetlenül az anamnézistől és a 
spec IgE-től).  
 

1 2 3 4 
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„Bélyegző” asztma kontroll felméréshez 

Jó kontroll kritérium 5é alatt 
 Nem kontrollált 

Rövid hatású bétamimetikum >1 x /hét 

éjjeli  felébredés, köhögés, 
asthma miatt 

 bármennyi 

Nappali tünetek, több mint 
néhány percig 

>1 x /hét 

limitáció a fizikai aktivitásban 
(elfáradás séta , játék közben 

bármennyi 

5é felett 

 fellángolás Kevés, nem gyakori 
hiányzás nincs 

FEV1 vagy PEF 90% személyes legjobb vagy 
nagyobb 

PEF napi variabilitás Kevesebb mint 10% -15% 
 

• FEV1 mérés kezdetben, kezelés 3-6 hónapjában,  
• Rizikó,   Exacerbáció,   Fixált légúti limitáció (koraszülés, alacsony születési 

súly., Gyógyszer mellékhatás 
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Nem kedvező asthma kimenetel jövőbeli rizikója 

Néhány hónapon belül i asthma fellángolás rizikó tényezői 

• Nem kontrolált asthma tünetek 
• Egy vagy több súlyos fellángolás (sürgősségi osztályos megjelenés, kórházi kezelés, 

orális szteroid igény) az elmúlt évben 
• A gyermek szezonális asthma fellángolásainak kezdete (pl. ősz, csapadék) 
• Expozíciónak kitett: dohányfüst, lakáson belüli és kívüli légszennyezés, lakáson belüli 

allergének (háziporatka, csótány, házi kedvenc, penészesedés), különösen 
vírusfertőzéssel kombinálódva 

• Komoly szociaológiai vagy psychológiai probléma a gyermek családjában 
• Hiányos adherencia a kontroláló szerekhez, vagy nem megfelelő belégző technika 
• Légszennyezés (NO2 és légszennyező részecskék). 
Fixált légúti obstrukció rizikó tényezői 

• Súlyos asthma számos kórházi kezeléssel 
• Bronchiolitis az anamnézisben 

Gyógyszer mellékhatás rizikó 
Szisztémás: gyakori OCS, magas dózisú és/vagy potens ICS, 
 Lokális: mérsékelt /magas  vagy potens ICS, nem korekt inhalációs technika, bőr és szemvédelem hiány arcmaszkos belégzésnél 



Fenntartó kezelés óvodások sípolásánál  

• Szövetség a szülővel, beteggel 
 

• Nem farmakológiai kezelés 
– Ön-ellátás, ön-kezelés 
– Passzív dohányzás maximális redukciója 
– Aeroallergén expozíció csökkentés 
– Ismételt, terv szerinti követés 
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 Ez nem ekvivalencia táblázat 
 Az alacsony napi dózist úgy állapították meg, hogy az a legalacsonyabb dózis, melyet ebben a 

korcsoportban jóváhagytak biztonságosság és hatásosság alapján megfelelően tanulmányozottként. 

‘Alacsony dózisú’ inhalált  kortikoszteroidok (mcg/day)  
≤5 éves gyermekeknél –  2018 –ban frissítve 

GINA 2018, Box 6-6 

Inhalált kortikoszteroid Alacsony dózisú, mcg  
(a korcsoportbeli legalacsonyabb vizsgált dózisok) 

Beclometasone dipropionate 
(HFA) 100 (≥5év) 

Budesonide (nebulized) 500 ( ≥1 év) 

Fluticasone propionate (HFA) 100 (≥4 év) 

Mometasone furoate  110 ( ≥4 év) 

Budesonide (pMDI + spacer) Nem kellően vizsgált ebben a korcsoportban 

Ciclesonide  Nem kellően vizsgált ebben a korcsoportban 

Triamcinolone acetonide 
 

Nem kellően vizsgált ebben a korcsoportban 
 

GINA 2018, Box 6-6 



Belégző eszközök 
Inhalációs 
eszköz 

korcsoport Belégző eszköz 

porlasztó Bármely életkorban alternatíva Nyugalmi légzés 
pMDI 
Pressurized metered- 
dose inhaler+arc- 
maszk 

0-3év 5-10 belégzés megfelelő 
maszkos kamrából 

pMDI+szájrészes 
spacer 

4-5év 5-10 nyugodt belégzés nem 
elektrostatikus, maszk 
nélküli kamrából 

pMDI 7 év felett Lassú mély belégzés 10 
mp-es légzésvisszatartással 

Száraz por belégző 5 év felett Mély, gyors belégzés, 10 
mp-es légzésvisszatartással 



• Írásos asthma akció terv (hogyan ismeri fel, a 
tüneti rosszabbodást) 

• Mi adjon 
• Mikor hívjon orvosi segítséget telefonszámok, 

sürgősségi osztály, kórház 
• Ha Ventolin gyakrabban kell, mint 3 óra, és 

több mint 24 órán át 
 



Akut fellángolásban, sürgősségi 
ellátásban 

• Súlyosság felmérése, a rendelőben 
• SABA 2-6 puff maszkkal vagy spacerrel, az első órában 

20 percenként+ oxigén a rendelőben (O2 sat: 94-98% 
legyen) 

• Azonnal kórház: ha 1-2 óra alatt nincs kedvező válasz, 
ha nem tud beszélni, inni, subcostalis retrakciók, 
/cyanosis/otthon hiányos a lehetőség ha sat. 92% alatt 

• Orális prednisolon/ prednison 1-2mg/kg/nap 5 napig 
ha kell max: 20mg/nap a 0-2 éves és 30mg/nap 3-5é 
korban vagy dexametjasone 0.6mg/kg/nap 2 napig. 

• Követés: 1 hét múlva 

5 év alattiak 



 Új megfontolás 

• A család vagy gondozó által kezdeményezett 
orális corticosteroid csak akkor, ha nagyon 
szigorúan monitorozott, ha az orvos biztos 
benne, hogy megfelelően alkalmazzák. 

• Leukotrién antagonista 7-20 napra légúti 
infekció idején lehet, hogy van kedvező hatása 

5 év alatt 
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Akut asthma exacerbáció kezdeti megbecsülése 
≤5 éves gyermekekben 

Tünetek Enyhe Súlyos* 
Megváltozott tudati 
állapot 

nincs Agitált, zavart, vagy álmos 

Oximetriával (SaO2)** >95% <92% 

Beszéd† Mondatokban Szavakban 

Pulzus <100 /min >200 /min (0–3 év) 
>180 /min (4–5 év) 

Centrális cianózis nincs Valószínű 

Sípolás intenzitása Változó Mellkas csendes lehet 

*Bármelyik jel súlyos exacerbációt mutat 
**Oximetria oxigén vagy bronchodilatator kezelés előtt 
† Vegye figyelembe, a gyermek fejlettségét  

GINA 2018, Box 6-9 
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Gyógyszer Dózis és alkalmazás 
Kiegészítő 
oxigén 

24% arc maszkkal (rendszerint 1L/min) az oxigénszaturáció 
94-98%-on tartására 

Inhalált SABA 2–6 puff salbutamol spacerrel, vagy 2.5mg porlasztóból, 
minden 20 percben az első órában. Aztán újra értékelni a 
súlyosságot. Ha a tünetek perzisztálnak vagy visszatérnek, 
további 2-3 puff/óra adása. Kórházi felvétel, ha >10 puff kell 3-
4 óra alatt.  

Szisztémás 
corticoszteroid 

Kezdeti prednizolon dózis per os (1-2mg/kg maximum 20mg –
ig gyereknek <2 éves; 30 mg 2-5 évesnek) 

További lehetőségek az első órai kezelésre 

Ipratropium 
bromide 

mérsékelt/súlyos fellángolás, 2 puff ipratropium bromide 
adása, 80mcg (vagy 250mcg porlasztóval) minden 20 
percben egy órán át. 

Magnézium 
sulfate 

Megfontolható izotóniás MgSO4 (150mg) 3 dózisban az első 
órában gyermekeknek ≥2 év felett súlyos exacerbációban 

Asthma fellángolás kezdeti kezelése ≤5 éves 
gyermekekben 

GINA 2018, Box 6-11 (2/2) 
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SZOROS ELLENŐRZÉS 1-2 órán át 
Magas ellátási helyre szállítani, ha bármely 

előfordul:   
• Nincs a salbutamolra kellő válasz 1-2 óra alatt 
•  Súlyos exacerbáció bármilyen jele 
•  Növekvő légzésszám 
• Csökkenő oxigénszaturáció 
•  Decreasing oxygen saturation 

Romlás vagy 
elégtelen 
javulás 

MAGAS ELLÁTÁSI SZINTŰ 
OSZTÁLYRA (pl. Intenzív Oszt.) 

SZÁLLÍTANI  
Míg várakozunk adjunk 
Salbutamol 100 mcg 6 puff  pMDI 
(spray)+eszközből, (vagy 2.5mg porlasztva). 
Szükség szerint ismételve,20 percenként. 
Oxigén (ha van) szaturációt  94-98%  között 
tartani 
Prednisolone 2mg/kg (max. 20 mg  <2 évesek; 
max. 30 mg  2–5 évesek) kezdő dózisként 
Megfontolható 160 mcg ipratropium bromide  
aerosol (vagy 250 mcg  porlasztóból). 
Ismételhető 20 percenként egy órán belül sz.e. 
  

Romlás vagy 
elégtelen 

válasz  
10 puff 

salbutamolra  
3-4 óra múlva 

ELLENŐRZŐ VIZIT 
Hörgtágító: csökkentés szükség szerint 
Kontroláló fenntartó kezelés: folytatni, vagy beállítani  extra salbutamolt az exacerbáció okának, és idő  

tartamának megfelelően  
  Rizikó tényezők: Ellenőrizni és korrigálni a módosítható rizikó tényezőket, melyek felelősek lehetnek az exacerbáció       
 kiváltásában, beleértve : Inhalációs technika és adherencia 
  Akció- terv: Megértették-e? Megfelelően használták-e? Szükséges-e módosítás? 
Következő vizit ütemezése 

ELBOCSÁTÁS / KÖVETÉS TERVEZÉS 
Gondoskodni arról, hogy az otthoni  ellátás feltételei megfelelők. 
Hörgtágító: folytatni szükség szerint 
Kontroláló szer: megfontolni a szükségességét vagy dózismódosítást 
vagy a rendszeres gyógyszer kiigazítását  
Inhalációs technika és adherencia ellenőrzés 
Kontrol: 1-7  napon belül 
Lássuk el és magyarázzuk el az akció tervet 

FOLYTATNI A KEZELÉST HA SZÜKSÉGES 
Szoros megfigyelés, mint fent 
Ha tünetek visszatérnek 3-4 órán belül 
•  Extra  salbutamol 2-3 puff óránként 
•  szájon át prednisolone 2mg/kg (max. 20mg   <2 
évesek; max. 30mg  2-5  évesek)   

JAVULÁS 

JAVULÁS 
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 Az asthma kialakulásának és perzisztálásának hajtóereje a gének-
környezet  interakciói. 

 Gyerekek esetén a ‚lehetőség ablaka’ intrauterin és a korai életben is 
nyitva, de kevés vizsgálat foglalkozik a lehetséges beavatkozással. 

 Allergén elkerülésre vonatkozó intervenciók 
 Egyetlen allergénre irányuló stratégiák nem hatásosak. 
 Többcélpontú stratégia hatásos lehet, de  lényeges komponenseket 

nem vizsgáltak még. 
 Jelenlegi ajánlások 

 Dohányfüst kerülése várandósság alatt és a korai életben 
 Császármetszés kerülése, ha lehet 
 Szoptatást ajánljunk, általános egészségi előnyei miatt 
 Ha lehet, paracetamol (acetaminofen) és széles spektrumú 

antibiotikum kerülés az első életévben. 

Primer prevenció asthmában 

GINA 2018, Box 7-1 
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GINA Global Strategy for Asthma  
Management and Prevention 

Changes in GINA 2019 –  
children 6-11 years 



PG.9 é fiú 
Gyermekkori asthma bronchiale 

• Közösségbe kerülés 
–  óta felsőlégúti hurutok, zihálások. 

• Ekcéma, Adenotomia 
• 5 éves kortól láztalanul fullad, Ventolint ősztől naponta 

használ 
• Tornaórán fullad (heti 5x), síráskor, nevetéskor is.  
• Szezonálisan romló tünetek 
• Pollenszezonban aludni nem tud a köhögéstől, 

orrdugulástól  
 



Other  
controller options 

Leukotriene receptor antagonista 
(LTRA) / SABA használattal 
egyidőben alkalmazott alacsony 
dózisú ICS* 

Lalacsony 
dózisú 
ICS+LTRA 

Magas 
dózisú ICS, 
hozzáadott 
tiotropium 
/LTRA 

Ahozzáadott 
anti-IL5 vagy 
alacsony dózisú 
OCS a 
mellékhatásokra 
ügyelve 

SABA-val együtt 
adott alacsony 
dózisú ICS vagy 
naponta 
alacsony dózisú 
ICS 

RELIEVER 

*Off label külön ICS és SABA inhaler alkalmazása, csak egy vizsgálat  gyermekben 

PREFERRED  
CONTROLLER 
to prevent exacerbations  
and control symptoms 

1.lépcső 

2.lépcső 

Alacsony dózisú ICS naponta 

3. Lépcső 
Alacsony 
dózisú ICS-
LABA / 
közepes 
dózisú ICS 

Box 3-5B 
6-11 éves Gyermek 

Personalized asthma management: 
Assess, Adjust, Review response 

Asztma gyógyszeres 
kezelése: a terápia 
módosítása le-,és felfelé a 
beteg szükséglete szerint 

5. lépcső 

Magas 
dózisú 
ICS-LABA  

Fenotipizálás 
± hozzáadott 
kezelés, pl. 
anti-IgE 

4.Lépcső 

Közepes 
dózisú 
ICS-
LABA 
Szekember-
hez irányítás 
megfontoland
ó  expert 
advice 

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function 
Child and parent  
satisfaction 

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable 
risk factors (including lung function) 
Comorbidities 
Inhaler technique & adherence  
Child and parent goals 

Treatment of modifiable risk factors  
& comorbidities 
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training 

Asthma medications 

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA) 
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Alacsony, közepes és magas dózisú inhalált 
kortikoszteroidok- 6–11 éves gyermekek 

 Ez nem ekvivalencia táblázat, de becsült  klinikai összehasonlíthatósággal 
 Az ICS legtöbb klinikai előnye, már alacsony dózisnál megjelenik 
 Magas dózisok önkényesen választottak, de legtöbb ICS-t illetően hosszantartó 

használatnál szisztémás mellékhatások megnövekedett esélyével járnak. 

Inhalált kortikoszteroid Teljes napi dózis (mcg) 
alacsony közepes magas 

Beclometasone dipropionate (CFC) 100–200 >200–400 >400 

Beclometasone dipropionate (HFA) 50–100 >100–200 >200 

Budesonide (DPI) 100–200 >200–400 >400 

Budesonide (nebules) 250–500 >500–1000 >1000 

Ciclesonide (HFA) 80 >80–160 >160 

Fluticasone furoate (DPI) n.a. n.a. n.a. 

Fluticasone propionate (DPI) 100–200 >200–400 >400 

Fluticasone propionate (HFA) 100–200 >200–500 >500 

Mometasone furoate  110 ≥220–<440 ≥440 

Triamcinolone acetonide 400–800 >800–1200 >1200 

GINA 2018, Box 3-6 (2/2) 



*  Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form) 
† Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers 

PREFERRED  
CONTROLLER 
to prevent exacerbations  
and control symptoms 

Other  
controller options 

Other  
reliever option 

PREFERRED  
RELIEVER 

STEP 2 

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS),  
or as-needed low dose ICS-formoterol * 

STEP 3 

Low dose  
ICS-LABA 

STEP 4 

Medium dose  
ICS-LABA 

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken † 

As-needed low dose ICS-formoterol * 

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA) 

Medium dose  
ICS, or low dose  
ICS+LTRA # 

High dose  
ICS, add-on  
tiotropium, or  
add-on LTRA # 

Add low dose  
OCS, but  
consider 
side-effects 

As-needed low dose ICS-formoterol ‡ 

Box 3-5A 
Adults & adolescents 12+ years 

Personalized asthma management: 
Assess, Adjust, Review response 

Asthma medication options:  
Adjust treatment up and down for  
individual patient needs 

STEP 5 

High dose  
ICS-LABA 
Refer for  
phenotypic  
assessment 
± add-on  
therapy,  
e.g.tiotropium,  
anti-IgE, 
anti-IL5/5R, 
anti-IL4R 

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function 
Patient satisfaction 

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable 
risk factors (including lung function) 
Comorbidities 
Inhaler technique & adherence  
Patient goals 

Treatment of modifiable risk  
factors & comorbidities 
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training  
Asthma medications 

1 © Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org 

STEP 1 

As-needed  
low dose 
ICS-formoterol * 

Low dose ICS  
taken whenever  
SABA is taken † 

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  
bud-form or BDP-form maintenance and reliever therapy 

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with 
allergic rhinitis and FEV  >70% predicted 

‘Controller’ treatment 
means the treatment 

taken to prevent 
exacerbations 
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EPIDEMIOLÓGIA 

o Krónikus gyermekbetegségek 30 %-a allergiás 
eredetű 

o KOMORBID jelleg -> allergiás rhinitis (AR), 
asztma, ekczéma társul 

International Study Asthma Allergies in Childhood (ISAAC): Legtöbb AR: Argentína (60%),Fr.o. (58%) <-> 
Legkevesebb AR: volt Szovj. (3%), India (9%) 

o Magyarországi prevalencia adatok (Sultész és mtsai) 
AR prevalenciája 6-12é között:  2007. (15+11%=öngondozás+orvosi gondozás) >>2013. 
(23+11%)  
AR + All. conjunctivitis társulása 2007. 81% >> 2013. 93% 
AR+Asztma 20-40 %, illetve Asztma 80 % RA / 70 % all. Conjunctivitis 

o EU. csak All. conj. 6-30% (30% gyermek) 
 

 



A RA klasszikus tünetei és jelei 

 Rhinorrhoea-tiszta színtelen,-szipogás 
 Viszketés-orrvakarás, allergiás szalutálás, 

allergiás ránc 
 Tüsszögés, gyakran viszkető száj 

/torokviszketés is társul nagyobb 
gyereknél 

 Orrdugulás-szájlégzés-horkolás-alvási 
apnoea-allergiás redők 



Potenciálisan atípusos jelek 

 Iskoláskor előtt 
 Eustach kürt dysfunkció-fülfájás 
 Légnyomás változásra (repülés) fáj, 

halláscsökkenés, krónikus otitis 
 

 Köhögés (asthmával keverhető) 
 Nem jól kontrollált asthma- komorbiditás 
 Alvási problémák- fáradtság, gyenge iskolai 

teljesítmény, irritabilitás, 
 Elhúzódó és gyakori felsőlégúti infekció 



Atípusos jelek iskoláskortól 

 Rhinosinusitis- catharralis, fejfájás, 
arcfájás, köhögés, gyenge szaglás, 
szájszag 
 

 Pollen-étel szindróma, különösen a pollen 
kiváltotta rhinitisben 



Allergiás rhinitis kérdőiv  1. 

 1. Van e az alábbiak közül bármely 
tünete?       Igen/nem 
– Csak az egyik orrfelét érintő tünete? 
– Sűrű, zöld vagy sárga orrváladék? 
– Hátracsorgó váladék, sűrű nyákkal vagy 

orrfolyással 
– Arcfájdalom 
– Visszatérő orrvérzés 
– szaglásvesztés 



Allergiás rhinitis kérdőív  2. 

 Van-e az alábbiak közül bármely tünete, 
mely  a napok többségén, legalább 1 órán 
át tart a pollenszezonban (ha a tünetek 
szezonálisak)? 
– vizes orrfolyás 
– tüsszögés, különösen erőteljesen és 

rohamokban 
– orrdugulás 
– orrviszketés 
– kötőhártyagyulladás (vörös, viszkető szem) 



Differenciál diagózis 

Diagnózis Iskoláskor előtt iskoláskorú kamasz 

Rhinosinusitis Elszíneződött orrváladék, 
fejfájás,arcfájdalom gyenge 
szaglás,szájszag, köhögés 

Cystás fibrozis Kétoldali polyposis, gyenge szaglás, mellkasi tünetek, 
felszívódási zavar, gyenge fejlődés 

Primer ciliáris 
dyskinesis 

Perzisztáló mukopur. váladék, nincs szünet a 
„megfázások” között. Bilaterális mucus, és orrváladék  az 
orrfenéken, születéstől  tartó tünetek 

CSF szivárgás Színtelen orrváladék, gyakran trauma után 

coagulopátia Visszatérő orrvérzés minimális traumánál 
Orrsövény 
ferdülés 

Más allergiás tünet nélkül orrdugulás 

Pediatric rhinitis position paper 2013 



Vasomotor rhinitis Erős vizes orrfolyás, orrdugulás, gyakran 
akkor, amikor melegről hidegre megy a 
beteg 

Étel kiváltotta nátha Erős vizes orrfolyás közvetlenül az étkezés 
után 

Étel allergia 
 

Orr-, gége- vagy tüdő reakció, melyet 
gastrointestinális, bőr vagy szisztémás 
allergiás jelek követnek 

Orális allergia 
szindróma 

Nyers gyümölcsöktől lokális tünetek- 
(kontakt dermataitis a szájban) 

Rhinitis 
medicamentosa 

Orrdugulás és orrnyálkahártya  hypertrophia 
 



Csecsemőkori ekzema:70% esély AR, AB 
vagy mindkettő 
Asthmások 80%-ának van allergiás 
náthájuk 
 
5évnél fiatalabbakban az allergiás tünetek 
elkülönítése  nagyon nehéz a visszatérő 
felsőlégúti vírusfertőzésektől, különösen, 
ha közösségbe járnak, gyakori rhinitisük 
van. 
 
 
 



NAS 03042 Klossek Plenary DT4  11/12/2019 7:06 AM 

40 

* Allergic rhinitis, bronchial asthma, or atopic dermatitis. 
 Modrzynski and Zawisza. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71:713. 
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Atópiás gyermek* 
(n=436) 

P=0.00001 

Atópiás gyermekeknek gyakrabban van 
adenoid hypertrophiája, mint a nem 
atópiásoknak 
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Hiedelmek allergén elkerüléssel kapcsoaltban 
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Sok család azt hiszi, hogy ha az állat már a gyerek tünetei 
előtt meg volt, kizárja a családi kedvenccel szembeni 
allergiát 
  
A kedvenc állat hypoallergén – tévhit. Nincs hypoallergén 
kutya /macska. Néhány állat kevesebb tünetet  vált ki, 
néhány egyénben. 
 
 
Pl: Nagylakás, kisállattal, szőnyegek nélkül kevesebb 
tünetet vált ki, mint  a nagyállat kislakásban. 



ARIA Guideline: 
Az allergiás rhinitis felosztása 

Intermittáló 
• < 4 nap hetente 
• vagy <4 hét 

Perzisztáló 
• > 4 nap hetente 
• és >4 hét 

Enyhe 
Normál alvás és 

• Normál napi aktivitás, 
sport, pihenés 

• Normál munka-tanulás 
• A tünetek tolerálhatóak 

Közepes-Súlyos 
1 vagy több az alábbiakból 

• Zavart alvás 
• Negatív hatás a napi 

aktivitásra, sportra, pihenésre 
• Munka-tanulás zavart 
• Nem, vagy nehezen 

tolerálható tünetek 

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. 
Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 
Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841. 



 
Útmutató SAR, kamaszokban 

felnőttekben  
An evidence-based focused 2017 guideline update. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017 Nov [Medline]. 

 12éves kortól, szezonális allerg. nátha 
tüneteit legalább kezdetben intranazalis 
corticosteroiddal(INCS) magában kell 
kezelni, inkább mint kombinációval 
(INCS+AH). 

 15 év felett mérsékelt/súlyos SAR INCS-sel 
kell kezelni a LTRA helyett. 

 Klinikusok ajánlhatnak nazális kombinációs 
terápiát (INCS+INAH) az egyesével 
alkalmazott kezelés helyett 
 

http://reference.medscape.com/medline/abstract/29103802


Allergiás nátha kontroll kérdőívek 

• Controll of Allergic rhinitis and Asthma Teszt 
(CARAT) 
 

• Rhinitis Control Assessment Teszt (RCAT) 
 

• Allergic Rhinitis Control Teszt (ARCT) 



EAACI Ajánlás 2013 Pediatric Rhinitis 



5 év feletti rhinitis allergica gyógyszeres 
kezelés hasonló a felnőttekéhez, 
 dózisokat kell figyelembe venni 

Azonban a környezeti tényezők igen fontosak. 
A nagyobbak ágyai atkatemetők lehetnek 

 
  
 
 

5 év alattiaknak nincsenek  
gyógyszeres ajánlások 



Rhinitis allergica gyermekkori szempont 

 Kezelés felnőtthöz hasonló 
 Dózist megfelelően kell megválasztani, két éves 

kor alatti gyermekek kezelését nem tesztelték 
 Kognitív funkciók, iskolai teljesítmény 
 Kerülni az orális vagy im. steroidot 
 Nazális steroid hatásos. 
 Bizonyos steroid növekedést lassít, megfelelő 

adagban nasálisak nem. 
 Biztonságosság: cromoglikát 

 



A 3 év alatti rhinitis kezelésére nincsenek 
ajánlások 

 Nagy centrumok: tünetek, és a szülő 
megfontolásai 

 enyhe a tünetek,  
–  a szülőnek vannak aggályai: intranazális 

kromoglikát. (A nazális szteroidnál gyengébb a 
hatása és a többszöri alkalmazás nem kényelmes.)  

– a szülőnek nincsenek aggályai: második 
generációs antihisztamin. (Csepp, szirup, 
hazánkban a cetirizin, loratadin,  levocetirizin, 
desloratadin ). A cetirizint külföldön 6 hónapos 
kortól.  



3 év alattiak   (folyt) 

 
 Ha a tünetek nem reagálnak: nazális szteroid 

megpróbálható. 
 

 2 év felettieknek (FDA): az alacsony 
bioelérhetőségű mometazon-, és fluticason 
furoátot,  

 négy éves kor felett: a fluticason propionátot 
is. 

 dózis mindegyik szernél 1 spray/orrfél/nap.  
 El kell kerülni az első generációs 

antihisztaminok alkalmazását: paradox 
agitáció+ veszélye is lehet.  



Az ajánlásoknak megfelelően melyik a 
leghatásosabb gyógyszer csoport az 

allergiás nátha kezelésében? 
 

Gyerekeknek? 
 



Nazális szteroidok  

hatóanyag évtől 
(Mo.) 

évtől 
FDA 

gyári név orrba fújt átlagos napi adag 

budesonid 6  Rhinocort turbo/aqua 
mech. porlasztó 

1x2-2 (100,32,64, µg) 

Fluticason 
propionát 

4 4 Flixonase (mech. 
porlasztó) 

1x2-2(.50µg) 

mometazon 6 2 Nasonex (mech. 
porlasztó) 

1x (50 µg) 

Fluticason 
furoát 

6 2 
 

Avamys (mech.porlasztó) 1x (55 vagy 1x 110µg) 

 
 

1évnél hosszabb kezelésnél nem csökkent testmagasság: FP, M, FF-nál 
De beclomet.-nál csökkenhet 

Fluticason prop+Azelastin új formuláció 12 évtől napi 2x1 Dymista  

3 



 aggályok: dekongesztáns 

 alpha adrenerg szerek: alvászavart, 
irritabilitást, és palpitációt okozhatnak 

 Óvatosabban kellene használni fiatal 
gyermekeknél  

 Helyi decongestans: rhinitis 
medicamentosa – gyermeknél is! 

 Vény nélkül adhatók- gyermekkori 
veszélyükről FDA 



Antihisztamin indikációk és formuláció 
 
Hatóanyag 

 
Szezonális 
allergiás 
Nátha 

 
Perennialis 

allergiás 
nátha 

 
Krónikus 

Idiopathiás 
csalán 

 
Tabl. 

+ 
szopog

atós 

 
Belsőleges 

oldat/ 
Szirup/ 
csepp 

Desloratadine ≥ 1 év ≥ 1év ≥ 1év ✓+ ✓ 

Loratadine ≥ 2 é ≥ 2 é ≥ 2 é ✓ ✓ 

Cetirizine ≥ 1 é ≥ 1 é ≥ 1 é ✓+ ✓ 

Levocetirizine ≥ 2 é ≥ 2 é ≥ 2 é ✓ ✓ 

Fexofenadine ≥ 6 é — ≥ 6 é ✓ — 

bilasztin ≥ 6 é 
 

≥ 6é 
 

≥ 6 é 
 

✓+ ✓ 
 

rupatadin ≥ 2 é ≥ 2 é ≥ 2 é ✓ ✓ 



Sublingualis-Immun-Terápia 

 Farmakoökonomia: költségtakarékos 
sublingalis IT is. A költséghatékonyság 
kezdete: 6 év a kezdés után, de hatás 3 hó 
után 

 Hatásos (3) 5 éves kortól 
 SLIT használható asthmával kombinált 

allergiás rhinitisben gyermeknek is. 
 SLIT monoterápiában nem adható 

asthmában 
 Több randomizált vizsgálatra van szükség 

gyermekeknél  
WAO Position Paper 2009, SLIT Allergy 2009. 64. suppl.91. 1-57. 



Immuntherápia, mérföldkő 

 2018-ban (Valovirta)  szign csökkent az asthma 
kifejlődése 

 WHO által elfogadott  
 Oki kezelés 
 Allergiás betegségekben 
 Specifikus allergénnel 
 Prevencióra is (PAT 6-14évesek, 10 év követés 

szign. 4.6x kevesebbnek lett asthmája) 
 GAP fűpollen rhinoconj. random, placebo 

asthmatünetek esélye csökken, tünet, 
gyógyszerfogyasztásé is csökk. ) 

 Allergiában járatos specialista Ne halat adj, hanem tanítsd meg halászni! 



 
Atléták, sport 

Olasz Olimpikokon között AR 26.2% 
 2015 WADA Nemzetközi standard a rhinitis gyógyszeres kezelésről 

 

Kezelés WADA szabályozás megjegyzés 

ICS engedélyezett Elsőnek választható 

antihisztamin engedélyezett Második generációs molekulákat 
kell előnyben részesíteni 

LTRA engedélyezett a comorbid asthmásokban 
különösen hatásos  

Ephedrin és 
methylephedrin 

Tilos a versenyen Több mint 10 mcg/ml adverz 
analitikai lelet 

Immunoterápia engedélyezett SCIT nem adható a fizikai 
terheléshez közeli időpontban 



Köszönöm a figyelmet! 
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