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Az atopiás dermatitis prevalenciája, jelentősége 

Magas prevalenciájú, az életminőséget rontó, 
gyulladásos bőrbetegség (15-20% gyermekkorban, 1-3% 
körül felnőtt korban) 
A gyulladt bőrön keresztüli allergiás szenzitizáció növeli 
az asthma és allergiás rhinitis rizikóját 
Bőrgyógyászati beutalások nagy részét teszi ki, súlyos 
formája nehezen kezelhető 



Az atópiás dermatitis diagnosztikus kritériumai 
(Hanifin & Rajka, szenzitivitás: 93,1%, specificitás: 77,6%)   

• Major kritériumok (min. 3) 
– Viszketés 
– A bőrtünetek típusos morfológiája, lokalizációja 
– Krónikus, visszatérő bőrtünetek 
– Atópia az anamnézisben 

 
 
 
 

• Minor kritériumok (min. 3) 
– Xeroderma, fehér dermographizmus, cheilitis, sötét szemkarikák, kettős 

alsó szemhéjredő, rhagasok a fülek mögött, palmáris hyperlinearitás, 
ichthyosis, keratosis pilaris, eczema a tenyereken, talpakon, 
megnövekedett hajlam a bőrfertőzések kialakulására, pityriasis alba faciei 
 

Hanifin, J Rajka  G,Acta Derm Venereol 1980. 



Az atópiás dermatitis diagnosztikus kritériumai  
az American Academy of Dermatology által átdolgozott Hanifin & Rajka 

kritériumok 

Kötelező jellemzők:  
Viszketés  
Az eczéma típusos morfológiája és korspecifikus mintázata 

Fontos jellemzők: 
Korai megjelenés 
Atópiás betegség (személyes vagy családi anamnézisben) 
Bőrszárazság 

Társuló jellemzők: 
Atípusos érreakció (facialis pallor, fehér dermographizmus)  
Keratosis pilaris, palmaris hyperlinearitás, ichthyosis 
Ocularis and periorbitalis elváltozások 
Egyéb elváltozások, libabőrszerű perifollicularis bőrtünetek, lichenificatio és 
excoriatio 

Hanifin JM et al. Journal of the American Academy of Dermatology 1994. 



Brit munkacsoport diagnosztikus kritériumai 

Logisztikus regressziós analízis segítségével kiválasztották a 6 
leghasznosabb diagnosztikus kritériumot: 
1.Viszkető kiütés jelenléte (klinikai tünet) 
2.Hajlati dermatitis az anamnézisben (anamnesztikus adat) 
3.Látható hajlati dermatitis (klinikai tünet) 
4.2 éves életkor előtti megjelenés (anamnesztikus adat) 
5.Asthma az anamnézisben (anamnesztikus adat) 
6.Bőrszárazság az anamnézisben (anamnesztikus adat) 

 

Williams H.C. et al. British J Dermatolology 1994 

Az atópiás dermatitis konszenzus kritériumrendszereként egy rövid listát 
alkottak megbízható és hiteles klinikai jellemzőkből 



Az atópiás dermatitis klinikai jellemzői 



Csecsemőkori atópiás dermatitis  
• Gyakran az arcra, hajas fejbőrre, a végtagok feszítő felszínére 

lokalizálódik, de testszerte is megjelenhet. 
• Erythema, papulák, vesiculák, excoriatio, nedvezés, 

pörkképződés jellemzi a tüneteket. 
• A pelenkával borított terület megkímélt 
• Kezdet 1-6 hónapos korban 

 
 



Gyermekkori atópiás dermatitis  
• Az ekzemás tünetek változnak 
• Gyakran érintett a könyök- és térdhajlat, bokák, csuklók területe, de 

bármilyen testtájon megjelenhet 
• Az ekzémás tünetek szárazabbá, lichenifikálttá válnak excoriatióval, 

papulákkal és nodulusokkal 



Gyermekkori atópiás dermatitis  



Serdülőkori, felnőttkori atópiás dermatitis 

• A tünetek általában az arcra, nyakra, és a felsőtestre lokalizálódnak, valamint kb. a 
betegek 30%-ánál atópiás kézekzema alakul ki, utóbbiban szerepe lehet a 
munkahelyi tevékenységeknek. Lichenifikált, excoriált plakkok és prurigo jellemzi. 



Serdülőkori, felnőttkori atópiás dermatitis 



Az atópiás dermatitis 
minor  kritériumai és 
gyakori szövődményei  



Az atópiás dermatitis (AD) diagnosztikája és kivizsgálása 

• Személyes és családi anamnézis (AD 
megjelenési ideje, asthma, szénanátha, 
AD jelenléte a családban)  

• Fizikális vizsgálat: 
 Száraz bőr, hajlati tünetek, viszketés 
 Fehér dermographizmus, minor 

tünetek 
 

• Laborvizsgálatok: 
 Vérkép: eosinophilia 
 Szérum LDH szint 
 Szérum IgE és specifikus IgE szint 

• Bőrtesztek: 
 Prick teszt 
 Epicutan teszt 
 Atopy patch teszt 

• Kettős vak étel provokáció 
• Barrier vizsgálatok 

 

Ezek nem diagnosztikai vizsgálatok. 
Értékük: prognózis, szenzitizáció 
megítélése, differenciális diagnózis, 
terápia segítése 

Diagnózis 



 
How atopic is AD? 

Does knowledge of IgE sensitization increase clinical diagnostic 
and predictive ability of AD? 

 
- Although atopy is clearly associated to AD, the strength of association varied 
significantly between hospital studies (47% to 75%) and was even lower in 
community populations (7.4%-78%).  
- Current evidence suggests that up to two thirds of persons with AD are not 
atopic. 
- Inclusion of atopy as part of the diagnostic criteria for AD did not enhance the 
criteria’s sensitivity and specificity in relation to the clinical phenotype. 
- AD severity is positively associated with the number of positive skin prick test 
responses or IgE level in most studies 
- Atopic individuals with AD are at an increased risk of allergic airway disease 
development and a poorer prognosis 

 
 

Flohr et al. JACI 2004. 
Is this nomenclature atopic dermatitis correct? 



Sensitivities in AD 

• Food allergy seems to affect around 30% of early and 
severe cases, is much lower in mild and older children 
and very rare in adults 

• Allergies to milk, egg and wheat typically resolve 
during childhood, allergies to nuts and fish often 
persist. 

• As children grow older, the sensitisation pattern shifts 
towards inhalant allergens, the exposure to which 
might also contribute to flares 



Immunrendszer 
eltérések 

 

 
 

Bőr barrier diszfunkció 

Az AD pathogenesise-áttekintés 

Az adatok arra utalnak, hogy az AD kialakulásában szerepet játszik az epidermalis barrier 
károsodása és számos immunológiai diszfunkció 

Adaptív 
immunválaszok: 

jelentősen 
megnövekedett 

aktivitás 

Veleszületett 
immunválaszok: 

megváltozott, 
többnyire csökkent 

aktivitás 

Környezeti faktorok 
 Allergének 
 Irritánsok 

 Mikróbák (SA) 
 Stressz: neuropeptidek 

Genetikai faktorok 
Mutációk 

Kópiaszám eltérések 
DNS metiláció 

Gyulladás 
indukált 

barrierkárosodás Inside-out 
hypothesis 

Outside-in 
hypothesis 



Filaggrin diszfunkció és a barrier károsodások okai AD-ben 

FLG mutációk  
2 major mutáció 
(R501X and 2282del4) 
és számos minor   

A FLG más, 
genetikai 
változásai: 
kópiaszám 
variációk, DNS 
metiláció 

A gyulladás 
(IL-4, 13, 22) 
képes 
csökkenteni a 
FLG 
expressziót 

Környezeti 
faktorok: pH, 
allergének, 
mikróbák 
befolyásolhatják 
a FLG 
expresszióját 

Más strukturális 
fehérjékben történő 
mutáció vagy szerzett 
defektusok a 
korneocitákban: FLG2, 
HRNRN, LOR, INV 

 
 

Mutációk vagy 
szerzett defektusok a 
corneodesmosomák 
és tight junctionök 
degradációját okozzák 

 
 

Mutációk vagy szerzett 
defektusok a lipid 
termelő enzimek és  
ceramidok 
degradációjához 
vezetnek 

  

 

FLG –hoz kötött barrier defektusok 

N
em

 FLG
 barrier defektusok 

A barrierkárosodás 
kialakulásának számos 
egyéb oka létezik 



Increased allergen, pathogen, 
irritant penetration 

Increased TEWL (trans epidermal 
water loss) 

More dendrites of Langerhans 
cells and DCs extend through the 
tight junctions. Activated DCs 

IDEC 

IgE + Ag 

CD1a++ 

FcεRI+++ 

IgE+  

CD206+ 

CD207- 

MHCII+ 

FcεRII+ 

CD11b+ 

CD11c+ 

LC 

IgE + Ag 

CD1a+++ 

FcεRI++ 

IgE+ 

CD206- 

CD207+ 

MHCII+  

CD1c
+ 

CD11c+ 

Keratinocyte activation,  
PAR and TLR 

activation/expression 
Cytokine expression 

Epithelium serves like a pro-
inflammatory adjuvant 

Antigén prezentáció a károsodott bőr barrieren keresztül  



Noti M. et al. Nat Med. 2013 August ; 19(8): 1005–1013.  
Watson B. et al. Expert Opin Ther Targets. 2014 
Rimolmi M. et al. Nat Immunol. 2005. 
Homey B. et al. JACI, 2006.  

TSLP 
Interleukin-7-like cytokine 

produced by epithelial cells 

High TSLP levels in: Atopic Dermatitis (skin, stratum 
corneum, serum) 
       Asthma, Allergic rhinitis 
       Eosinophilic Oesophagitis 

Keratinocytes  

Th2 type Inflammation in skin of AD 

High TSLP 
production 

Dendritic cell activation Th2 cell maturation and invasion 
into the skin 

TSLP 
IL-13 
IL-5 
TNF 

In AD epidermal barrier defects trigger abnormal 
keratinocyte activition, TSLP/IL-25/IL-33 production, DC 
activation and Th2 type inlammation 

Atopy march/ atopic tetrad 

Antigén prezentáció a károsodott bőr barrieren keresztül  



Atopic tetrad 

Atopic dermatitis 

Allergic rhinitis Asthma 

Food allergy 

TSLP 



Az AD Th2/Th22 mediált betegség 

AD bőr Akut Krónikus Következmény 

Th2/Th22 
Th2 – IL-4, 5, IL-13, 31 
Th22 – IL22 
Th1 – IFN-γ, IL-21 

Eosinophil infiltráció 
Hízósejt aktiváció 
Fillagrin expresszió 

Epidermalis hyperplasia 
Pruritus 

Keratinociták apoptózisa 

Langerhans  
sejtek IDEC 

AD vér Akut Krónikus Következmény 

Th2/Tc2 
Th22/Tc22 

 
Th2/Tc2 

Th22/Tc22 
 

Eosinophil  

IgE  

Specifikus IgE 

Akdis M et al.J Immunol. 1997, Kupper T et al. Nature Immunology, 2004, Leung D et al. J Clin Invest 2004, Akdis CA et al. Curr Opin Immunol. 2000,  Sonkoly E 
et al. J Allergy Clin Immunol 2006 , Bilsborough J  et al.  J Allergy Clin Immunol 2006, Novak N J Invest Dermatol 2002, Novak N J Clin Invest 2003, Gittler JK et 
al.  J Allergy Clin Immunol  2012, Suarez-farinas M et al.  J Allergy Clin Immunol 2013, Czarnowicki T et al.  J Allergy Clin Immunol 2015.  

<<< 

(Th17 ? – talán intrinsic AD-ben) 



A Th2/Th22 citokinek tovább rontják a betegek 
bőrének barrier funkcióit 

Citokin A barrieren kialakuló hatás 

TH2 citokinek IL-4/IL-13 és TNF Spongiosis indukálása 

TH2 citokinek IL-4, IL-13, IL-31, IL-25 TH22 
citokin IL-22 és TNF 

A keratinociták terminalis 
differenciációjának gátlása 

TH2 citokinek IL-4, IL-13, és IL-33 AMP-k szintézisének gátlása  

IL-22 Epidermalis hyperplasia indukálása 

TH2 citokinek IL-4/IL-13, IL-31, és TNF Lipid szintézis gátlása  

IL-31 és TSLP Viszketés kialakulásának elősegítése  

Leung D.Y.M. and Guttman-Yassky E., JACI, 2014. 



Az atópiás dermatitis kezelése a patomechanizmus 
alapján – összefoglaló és új lehetőségek 

Immun mediált gyulladás 
 
 

Gyulladáscsökkentők 
szükség szerint 

Barrier károsodás  
 
 

Bázisterápia folyamatosan 

Felvilágisítás, immunterápia, 
irritánsok kerülése, antiszeptikus 

kezelés stb. 



Hét ‚I’ Terápia Menedzsment 

Gyulladás 
(Inflammation) 

TCS 
 
TCI 
 
Kőszénkátrány 
wet wraps 

Első vonalbeli th. – óvatosság arcon, genitális régióban 
 
Szteroid spóroló ágens, kombinációban is alkalmazható 
 
Szelektált betegen, gyulladt bőrt elkerülve 
Makacs klinikai formáknál 

Infekció 

Lokális antimikrobiális kezelés  
 
Hypo fürdő 
 
Szisztémás antimikrobiális kezelés 

Fertőzött bőr, túlzott használatarezisztencia;  
 
↓ S. aureus kolonizációt 
 
Bakteriális, vírusos, gombás fertőzés esetén 

Irritáció Detergensek, oltözködés Szoros, durva anyagú ruhák, irritáló mosószerek kerülése, 
környezet páratartalmának és hőmérsékletének monitorozása 

Viszketés (Itch) Lokális antihisztamin Lokális antihisztaminok kerülése 

Száraz bőr (Ichthyosis) 
Testápolás 

Fürdő – hozzáadható anyagok 

Hőmérséklet 

Zuhanyzás utáni testápolás 

Olaj, emolliens, zab tart ext., szódabikarbóna 

Langyos víz 

Immunológiai tényezők 

Ételallergia tesztelése 
 
Aeroallergének 
 
Patch teszt 

<5 év -  refrakter AD esetén vagy erős klinikai gyanú esetén 
4-6 hetes feltételezett allergén elimináció megfontolandó 
Poratka ellenes intézkedéseket megelőzően 
 
Allergiás kontakt dermatitis gyanuja esetén 

Egyéb komorbiditások 
(Independing comorbid 

conditions) 

Pszichológiai tényezők 
 
Oktatás 

ADHD, autizmus, görcsök, alvási nehézségek felderítése 
 
Oktatási videók, írásos tájékoztatók a betegnek és 
családtagoknak 

New science and treatment paradigms for atopic dermatitis.Dinulos JG  et al., Curr. Opin. Paediatr. 2018 Feb;30(1):161-168. doi: 10.1097/MOP.0000000000000560. 
 

Az atópiás dermatitis kezelése során figyelembe vett tényezők 



Az atopiás dermatitis kezelési irányelvei 

Bőrgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása nyomán (2006) 

Nincs javulás a 
 lokális terápia mellett 

Ekcéma és 
 viszketési inger 

Ekcéma és viszketés 
első jelei 

Száraz bőr 

Klinikai jelek Terápia 

Tacrolimus,Pimecrolimus** 
TCS I,II 

Bázisterápia-emolliensek          Proaktív kezelés, Tacrolimus 

*Erős hatású topicalis corticosteroidok (TCS,Class III) nem alkalmazhatóak az arcon, 
nyakon és a hajlatok területén 
**Fej és nyak régióban elsőként választható készítmény  

Gyermek:  Felnőtt:  
(súlyosság)                                                                              (súlyosság)  
súlyos:        TCS II, III*, tacrolimus 0.03%    súlyos:        TCS III*, tacrolimus 0.1%  
kp. súlyos: TCS I, II, pimecrolimus              kp. súlyos: TCS II, III*, pimecrolimus  
  tacrolimus 0.03%               tacrolimus 0.1%  
enyhe:   TCS I, II, pimecrolimu               enyhe:        TCS II, pimecrolimus  

  Szisztémás terápiás eljárások 

 UV terápia - Ciclosporin → Kortikoszteroidok 

Felvilágosítás 



Ez egy jól átlátható, praktikus, a magyar 
irányelvekhez hasonló, kezelési algoritmus 
atópiás dermatitisben 



Barrier támogató kezelés, 
mind tünetes, mind 

tünetmentes állapotban, 
életvitelszerűen 

Az atopiás dermatitis lokális kezelése az idő és a testfelület 
függvényében 

Jelenleg érintett 
terület 

Reaktív kezelés 
aktuálisan napi 1-2x, 

néhány hétig, tünetes 
betegnél 

Teljes testfelület 

Proactiv kezelés hetente 
2x, folyamatosan 

hónapokon át, 
tünetmentes állapotban 

(testfelület) 

(kezelés ideje) 

Lokális 
szteroidok 
Calcineurin 
inhibitorok 

Calcineurin 
inhibitorok 

Bőr barrier ápolása, 
testápolók, megfelelő 

fürdetők 

Detergensek, allergének, 
irritánsok kerülése 

Korábban érintett 
terület 

Lokális 
szteroidok 



Krónikus AD:    Keskeny hullámhosszú UVB (1b, A) 

   PUVA (1b, A) 

Akut, súlyos AD:  Nagy dózisú UVA-1 (1b, A) 

Fototerápiás lehetőségek  
atopiás dermatitisben – evidencia szintek 



Szisztémás terápiák – evidencia és ajánlási szintek 

• Cyclosporin-A ( 1a, A) 
• Azathioprin (1a, A) 
• Mycophenolate-mofetil 
• Per os kortikoszteroid, rövid kurzus 
• Methotrexat 
• Antihisztaminok 
• Biológiai terápiák (Dupilumab) 
• Allergén specifikus immunterápia 
• Antibiotikumok 



Hatóanyag Target molekula Vizsgálat fázisa Cég 

Dupilumab IL-4 és IL-13 (IL-4Rα) III. fázis Sanofi 

Lebrikizumab IL-13 II. fázis Hoffmann-La Roche 

Tralokinumab IL-13 II. fázis Medimmune 

Secukinumab IL-17A II. fázis Novartis 

MOR106 IL-17C No clin. trials Morphosys/Galapagos 

Ustekinumab IL-12/23p40 II. fázis Janssen 

Fezakinumab IL-22 II. fázis Pfizer 

Nemolizumab IL-31 II. fázis Chugai 

BMS-981164 IL-31 II. fázis BMS 

ANB020 IL-33 No clin. trials Anaptybio 

Baricitinib JAK I/JAK II II. fázis Eli Lilly 

ZPL3893787 Hisztamin -4R II. fázis Pfizer 

QGE031 IgE II. fázis Novartis 

GBR830 OX40 II. fázis Glenmark 

Tezepelumab TSLP I. Fázis Amgen 

MK-8226 TSLPR I. Fázis Merck 

Novel systemic drugs in treatment of atopic dermatitis: results from phase II and phase III studies published in 
2017/2018 

Werfel, Thomas :Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology:2018  Oct., ,doi: 10.1097/ACI.0000000000000477 

Klinikai vizsgálat alatt lévő szisztémás és biológiai terápiák atópiás dermatitisben 2017-
2018 



Ennek alapján egy magyar szakértői csoport elkészítette az atopiás dermatitis kezelésének 
hazai javaslatait.  



Szegedi Andrea 
Debreceni Egyetem, Bőrgyógyászati Tanszék 

Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék 
 

Debreceni 
Egyetem 

Az urticaria patomechanizmusa, klinikuma, diagnosztikája és kezelése 



Mit jelent az urtica és az urticaria? 

Az urtica primer elemi jelenség. Ilyenkor a dermis stratum papillare rétegében 
körülírt oedema jön létre, melynek oka az érfalak permeabilitásának 
fokozódása, az erek kitágulása. Kialakulásához a hízósejtekből felszabaduló 
mediátorok vezetnek. 

 Az urticaria egy betegség, melynek során urticák jelennek meg a testen  

 Akut urticaria: néhány napig tartó megjelenő-eltűnő kiütések, melyek nyom 
nélkül gyógyulnak. Krónikus urticaria: több mint 6 hétig tartó csaknem naponta 
jelentkező kiütések. Fontos megkérdezni az időtartamot!! 

 Egy darab csalángöb általában néhány óráig áll fenn mindkét formánál! Fontos 
megkérdezni egy kiütés fennállási idejét is, ugyanis a fizikai urticaria, a késői 
nyomási urticaria és az urticaria vasculitis eltérő ideig áll fenn. 



Az akut és krónikus urticaria két különböző betegség, nem egymásból alakulnak ki 

Akut urticaria: 
fiatalabb életkor 

nő = férfi 
atópiás egyénekben gyakoribb 

Krónikus urticaria: 
középkor 
nő > férfi 

atópiás egyénekben nem gyakoribb 

A görbék az akut és krónikus urticaria életkori eloszlását mutatják 



Urticaria betegség 

Krónikus urticaria (≥6 hét) 
Akut urticaria (<6 hét) 

  Akut fertőzések 

Allergiás azonnali 
hiperszenzitivitási reakció 

 Pseudoallergia        
(intolerancia) 

  Egyéb 

Krónikus spontán 
urticaria (CSU) 

Krónikus indukálható urticaria 
(CIU) 

  Autoimmun CSU  

 Pseudoallergia 
(intolerancia) 

 Krónikus fertőzés 

 Egyéb 

  Dermographiás urticaria 
(Urticaria factitia) 

Hideg kontakt urticaria 

 Késői nyomási urticaria 

Meleg kontakt urticaria 

Vibrációs urticaria 

Napfény okozta urticaria 

 Cholinerg urticaria 

Víz indukált aquagen urticaria 

Az urticaria beosztása és fő okai 

A fő  kiváltó okok 



 
 
 

Az urticaria fő okainak felosztása 
 

Immunológiai okok Nem immunológiai okok 

I.típusú 
hiperszenzitivitás 

II.típusú 
hiperszenzitivitás 

III.típusú 
hiperszenzitivitás 

-IgE mediált allergia 

-Autoimmun urticaria: FcεRI és 
IgE elleni antitest 

-Infekciók okozta komplement aktiváció, C3a, 
C5a, egyéb komplement faktorok 

felszabadulása és kötődése komplement 
receptorokhoz, TLR is található a 

hízósejteken 

Közvetlen hisztamin 
felszabadulást okozó 

gyógyszerek  

Pszeudoallergia, 
intolerancia reakció 

Intolerancia mechanizmus révén pl. 
a leukotrién útvonalon 

(gyógyszerek, élelmiszerek) 

Fizikális hatások 

Ismeretlen 

Fizikai urticariák (pl. 
Substance P) 

Nem minden urticaria allergiás eredetű! 



Immunológiai okok Nem immunológiai okok 

I.típusú 
hiperszenzitivitás 

II.típusú hiperszenzitivitás 

III.típusú 
hiperszenzitivitás 

-IgE mediált allergia 

-Autoimmun urticaria: FcεRI 
és IgE elleni antitest 

-Infekciók okozta komplement aktiváció, C3a, C5a, 
egyéb komplement faktorok felszabadulása, és 

kötődése komplement receptorokhoz, TLR is 
található a hízósejteken 

  

Közvetlen hisztamin 
felszabadulást okozó 

gyógyszerek, 
élelmiszerek  

Pszeudoallergia 

Intolerancia mechanizmus révén pl. 
a leukotrién útvonalon 

(gyógyszerek, élelmiszerekben)  

Fizikális hatások 

Ismeretlen 

Fizikai urticariák (pl. Substance P) 

Mi vezethet akut urticaria kialakulásához? (kékkel jelölve) 



Javasolt diagnosztikai vizsgálatok az akut urticariában 

1. Az egyszeri, nem ismétlődő akut urticariában nincs ajánlott rutin diagnosztikai teszt, mivel a 
csalánkiütés hátterében akut fertőzés áll az esetek többségében. 

 

2. Ha a páciens története allergiás okokra enged következtetni (rendszeresen ismétlődik, 
összefügg allergénekkel), akkor az allergológiai tesztek ajánlottak. A tesztelést a feltételezett 

allergén irányába kell végezni.  

I.típusú hiperszenzitivitás reakció 

Gyógyszerek 

Ételek 

Rovarmérgek 

3.  Pszeudoallergia tesztelése nagyon nehéz, nem validált, legfontosabb ismerni és gondolni rá 



Diagnosztikai lépések a gyógyszer okozta akut urticariában 

Torres et al. Allergy 2003. European network for Drug Allergy and the EAACI interest group, Demoly et al. Allergy 2014. Position paper International Consensus 
on drug allergy 

In vitro vizsgálatok: specifikus 
IgE mérések immunoassay, 

BAT, LTT 

A DPT nem ajánlott korábbi 
súlyos gyógyszerallergia vagy 
szervi érintettség esetén (TEN, 

DRESS, anaphylaxia) 

Az in vitro vizsgálatok eredményeit magas kockázatú betegeknél mindenképpen, de lehetőleg minden esetben ismerni kell a 
bőrpróbák előtt, hogy elkerülhető legyen a betegek szükségtelen kockázata. 

Ajánlatos a vizsgálatokat az 
urticaria után 6 hónapon belül 

elkezdeni 



Diagnosztikai lépések az élelmiszerek okozta akut urticaria 
esetén (I. típusú allergiás reakciók) 

1. Kórtörténet részletes felvétele: nagyon fontos  
2. Prick teszt: alacsony specifitással és pozitív prediktív értékkel rendelkezik (50%), de jó a szenzitivítása és 
negatív prediktív értéke (90%). Prick teszt natív élelmiszerekkel (gyümölcsök, zöldségek) végezhető. 
3. Intradermális vizsgálat: vizsgálat elvégzése étel allergénnel nem ajánlott, mert gyakran ál pozitív 
eredményt okoz. 
4. In vitro teszt: szérum specifikus IgE mérés csak akkor ajánlott, ha a prick teszt nem végezhető el. Nem 
ajánlott mindkét teszt (prick és IgE) elvégzése. 
6. Eliminációs étrend/diéta: hasznos lehet, de nehéz értékelni 
7.A gold standard: Placebo-kontrollált kettős vak élelmiszer provokáció (korábbi anaphylaxias reakció 
esetén nem ajánlott) 
8. Open Food Challenge (OFC) : elsősorban a gyermekeknél, ha az előző tünetek nem szubjektívek, ha 
negatív OFC eredmény gyanítható 

     2014. 



Diagnosztikai lépések a rovarméreg allergiában (akut generalizált urticaria és 
anafilaxia) 

Figyelni kell, hogy azokat a betegeket vizsgáljuk ki akiknél generalizált urticariára 
szisztémás reakciókkal jelentkezett és ne vizsgáljuk ki azokat a betegeket, akiknél csak 
nagy helyi reakciók figyelhetők meg 

A szérum specifikus IgE mérés és / vagy a bőr (prick, intrakután) tesztek ajánlottak - az 
iránymutatások inkoherensek 

Immunterápia előtt titrálási tesztek szükségesek 

 
Krishna MT et al. Diagnosis and management of hymenoptera venom allergy BSACI guideline 2011. Clin Exp Allergy 

Marek L et al. Risk and safety requirements for diagnostic and therapeutic procedures in allergology WAO statement 2017. 



Nem immun-mediált túlérzékenységi reakció (pszeudoallergia) 

 
Klinikailag az IgE mediált azonnali típusú allergiás reakciót utánozza 
Nincs kimutatható adaptív immunválaszi aktiváció, nem detektálható IgE, IgG, T sejt, B sejt 
aktivitás  
A veleszületett immunválasz sejtjei játszanak főként szerepet (mediátoraik) 
Gyakorisága eléri a valódi IgE mediált allergiás reakciók gyakoriságát 
Általában enyhe vagy középsúlyos tünetek (erythema, urticaria), de lehet súlyos 
anaphylaxiával járó is 
Általában lassabban fejlődik ki  (> 15 perc) és nagyobb dózisú gyógyszer, élelmiszer váltja ki, 
mint a valódi IgE mediált reakciót 
Első expozíciónál is kialakulhat 
In vitro laboratóriumi tesztek és szerológia negatív, bőrtesztek negatívak 



Gyógyszerek, melyek leggyakrabban okoznak pszeudoallergiát 

Rtg kontraszt anyagok (Iomeprol, iohexol and others)  

Plazma expanderek 

NSAID: aspirin, COX-1 gátlók 

Pyrazolonok 

Quinolonok (ciprofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin) 

Neuromuszkuláris blokkolók (rocuronium, suxamethonium) 





NSAID okozta urticaria és angioedema – Intolerancia reakció 

Arachidonsav LT-A4 

COX enzim 

PG-G2 

PG-H2 

PG-D2 PG-F2 PG-E2 

5-lipoxigenáz 
enzim 

LT-B4 LT-C4 

TX-A2 

LT-D4 

LT-E4 

NSAID 

Érpermeábilitás fokozódás 
és simaizom kontrakció 

Urticaria és oedema Coxib-ok, szelektív COX2 gátlók, ált. tolerálhatók 



 
Ételek okozta pszeudoallergia 

Étel okozta pszeudoallergiás reakciók pontos szerepe urticariában nehezen ítélhető meg (akut és CSU) 
Felborul az egyensúly a hisztamin termelődés, bevitel és lebontás között  
Additívok (benzoátok, sulfitok) és természetes étel összetevők szerepe merül fel 
Hisztamin tartalmú anyagok fokozott bevitele: kolbász, savanyú káposzta, tuna, bor, spenót, 
paradicsom, tartósító szerek, additívumok  
Hisztamint felszabadító anyagok: ovomucoid, héjas állatok, eper, paradicsom, csokoládé, papaya, 
banán, dió-mogyoró, alkoholok,  
Tyramin fokozott bevitele: sajtok, kaviár, hering, szalámi, csokoládé, borok 
Kóros hisztamin metabolizmus: Deamino oxydase (DAO) enzim hiánya, a hisztamin lebontás fő enzime  
 

 

 



Pszeudoallergiás reakciók diagnosztizálása 

A klinikai képen, az időbeli lefolyáson és az eliminációs diétára és a 
provokációs tesztekre adott válaszokon alapul. A DAO enzim mérése 
néhány esetben hasznos lehet 

A CSU esetén pszeudoallergén mentes diéta, majd 
pszeudoallergénben gazdag "super-meal" challenge is elvégezhető 

A CSU tünetei az elemínációs diétával 10-14 napon belül fokozatosan 
csökkennek, ugyanekkor az allergiás urticaria esetén ez 1-3 nap 

Reese I et al. Diagnostic approach for suspected pseudoallergic reaction to food ingredients. JDDG 2009. 



Az akut urticaria kezelése 

Kiváltó ágens azonosítása és eliminálása 

Antihisztaminok - H1 antagonisták 

a H1 receptorokon keresztül kompetitív antagonizmus révén gátolják a hisztamin hatását, 

a vazodilatációt, az érfal permeábilitás fokozódását, a simaizom kontrakciót és a viszketést. 

I. generációs (szedatív) és II. generációs (nem szedatív) antihisztaminok 

Kortikoszteroidok 

antiallergiás és antiexsudatív hatás, fokozzák a hízósejtek membránjának 

stabilitását→csökkenő mediátor felszabadulás, gátolják az arachidonsav metabolizmust 

Lokálisan kortikoszteroid externa és hűsítő rázókeverék 

Szükség esetén hashajtás, diéta 

 

             



       Anafilaxia terápiája  
Azonnali teendő: 

    1. Légutak, légzés, keringés, tudatállapot felmérése 

    2. Adrenalin (Tonogén®) - 0,3-0,5 mg im. Felnőtteknek,  - 0,1-0,3 ml gyerekeknek felkarba, combba 
    - sze. 10-15 perc múlva megismételhető!! 

    3. Iv. is adható az adrenalin, 0,1-0,3 mg fiz. sóval 10 ml-re higítva,  ha im. és folyadékpótlásra refrakter. 

    4. Folyamatos hemodinamikai monitorozás szükséges! 

Általános tennivalók: 

   1. Fektetés hanyattfekvő helyzetben, lábát emeljük fel 

    2. Légútbiztosítás (endotracheális intubáció v. conicotomia válhat szükségessé) 

    3. Oxigén 6-8 L/min 

    4. Véna biztosítás, volumenpótlás krisztalloiddal (RingerLaktát) 

           - súlyos hypotensio esetén volumen-expander (kolloid oldat pl. HES) 

    5. A kiváltó injekciónak v. rovarcsípésnek a helyét leszorítva a felszívódás lassítható    

    6. Asystolia esetén: komplex újraélesztés: Atropin,  transcutan pacemaker 

 

 



Preventív teendő anafilaxiát elszenvedett betegek esetében 

Az anafilaxiát kiváltó ok tisztázása 

Keresztreakciót adó allergének kerülése (írásos betegtájékoztató) 

Gyógyszerallergia esetén az azonos molekulát tartalmazó készítmények, ill. szükség esetén a teljes hatástani 
csoport kerülése 

Allergiás reakciót elősegítő béta-blokkoló, ACE gátló kezelés elhagyása, ha lehetséges 

Önbelövő Adrenalin inj. felírása (Anapen)!!! 

Deszenzitizálás (rovarcsípés allergiákban) 
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CU differenciál diagnosztikája 

2 kérdés elengedhetetlen:  
Oedema és urtica is fennáll-e? 

Meddig áll fenn egy kiütés? 



Krónikus urticaria (CU) felosztása 

Krónikus spontán urticaria (CSU) Krónikus indukálható urticaria (CIU) 

Ismert okú CSU Ismeretlen okú CSU Fizikális urticaria Egyéb 

•Autoreaktív CSU: autoimmun CSU, 
autoallergiás CSU 

•Pseudoallergia (intolerancia) 

•Krónikus infekció okozta urticaria 

•Egyéb 

 

 

•Urticaria factitia 
•Hideg urticaria 

•Nyomási urticaria 
•Meleg urticaria 

•Vibrációs ártalom okozta 
urticaria 

•Fény indukálta urticaria 

•Kolinerg urticaria 

•Kontakt urticaria 

•Aquagén 
urticaria 



Mi vezethet a krónikus urticaria kialakulásához? (sárga)  
 

Immunológiai okok Nem immunológiai okok 

I.típusú hiperszenzitivitás 

II.típusú hiperszenzitivitás 

III.típusú hiperszenzitivitás 

-IgE mediált allergia 

-Autoimmun urticaria: 
FcεR és IgE elleni 

antitest 

Komplement aktiváció, 
C3a, C5a, egyéb 

komplement faktorok 
felszabadulása,  

Közvetlen hisztamin 
felszabadulást okozó 

gyógyszerek,  

Pszeudoallergia 
Intolerancia mechanizmus 

révén a leukotrién 
útvonalon (gyógyszerek, 

élelmiszerek) 

Fizikális hatások 

Ismeretlen 

Fizikai urticariák (pl. 
Substance P) 



Fizikai és egyéb urticariák  

Diagnózis Kiváltás 
A tünet  

jelentkezési  
ideje 

A tünet fennállási 
 ideje(óra) 

Mediátorok 

Uricaria e frigore Kontakt hideg 2-5 perc 1-3 H, SP, LTE4 PGD2,ECP,PFA  

Nyomási urticaria Nyomás 
15 perc vagy  

3-8 óra 
8-48 H, LTB4, LTC4 

Urticaria e calore  Kontakt meleg 2-15 perc ½-1 H, komplement aktiváció 

Urticaria e. solare Fényforrás 2-15 perc ¼-3 H, ECP, NGF 

Urticaria factitia 
Erős nyomás  
és dörzsölés 

2-5 perc 1-3  H, kininek, substance P 

Vibrációs angiooedema Vibráció 0,5-1 perc 1 H 

Víz okozta urticaria Víz 1-2 perc 0,5-1 H 

Urticaria cholinergica Testhőemelkedés 2-10 perc 1-3 H, ECF, NCF 

Kontakt urticaria Bőrre került anyag 20-60 perc 1-24 H 



Kiváltó ok:  

hideg vízzel vagy levegővel történő érintkezés, 
hideg tárgy fogása, hideg étel vagy ital 

fogyasztása 

Diagnózis:  

jégkockát helyezünk az alkarra 5 percig, majd a 
tüneteket 20 perc múlva leolvassuk. Csak a 
csalángöb megjelenése tekinthető pozitív 

reakciónak, a hyperaemia nem, 

Hideg urticaria, urticaria e frigore 



Klinikum: 

Nyomási inger után 4-6 órával alakulnak ki a 
csalánkiütések és több óráig akár 48 óráig is 

tarthatnak. Kevésbé viszket, inkább égő érzés és 
fájdalom jellemző, sőt ízületi fájdalom is kísérheti. 

Diagnózis:  

Különböző nyomási tesztek pl. 8-10 kg tömeggel 10-
20 perc terhelés az alkaron, majd 6-8 óra múlva 

urtica ill. dermografométer: a nyomási inger 
hatására a tünetek csak órák múlva jelentkeznek 

Késői nyomási urticaria 



 
Kiváltó ok:  

meleg tárggyal való közvetlen érintkezés  
 

Klinikum:  
a lokális meleg inger hatására perceken belül 

kialakulnak a csalánkiütések 
 

Diagnózis:  
alkarhoz érinteni 44˚C-os forró vizes kémcsövet 4-5 

percig  

Lokális meleg urticaria, urticaria e calore 



Kiváltó ok:  
a bőrt ért közvetlen napfény hatásra alakul ki, ritka 

 
Klinikum:  

napfény hatása után percekkel kialakul és a napfényről való 
távozás után általában gyorsan, néha órák múlva 

tünetmentesedik. A fénynek kitett területeken jelenik meg, 
ritkán a ruhával fedett területen is. A csalánkiütéseket égő, 

viszkető érzés kíséri, a napfény erősségétől függően 
súlyosabbak lehetnek a tünetek, anaphylaxiás reakció is 

kialakulhat 

Urticaria e solare, urticaria solaris, fény-urticaria 



Diagnózis:  
fototesztek: UVC, UVB, UVA 

hullámhosszal és látható fénnyel 
kis fénydózisok szükségesek:  

UVA - 0,1-15 J/ cm2;  
UVB – 2,5-150 mJ/cm2 

 

 
Urticaria e solare, urticaria solaris, fény-urticaria 

 



A fizikai urticariák leggyakoribb formája, gyakran társul 
atopás dermatitisszel és egyéb fizikai urticariával. 

Kiváltó ok: a bőr dörzsölése, vakarása 

Klinikum: 
2 forma: 

• egyszerű, aszimptomatikus dermografizmus: a kiütések 6-7 
percen belül jelennek meg és 15-30 perc múlva kezdenek 

elhalványodni  
• tüneti, szimptómás dermografizmus: <5 perc alatt 

jelentkeznek a csalánkiütések és min. 30 percig tartanak 

Diagnózis:  

tompa eszközzel hát bőrére egymást metsző vonalak 
rajzolása (dermografizmus) 

Urticaria factitia - fokozott dermografizmus 



Nagyon ritka, gyakan társul egyéb fizikai urticariákkal (factitia, kolinerg, hideg) 
Kiváltó ok:  

vízzel való közvetlen kontaktus,  
Klinikum:  

kicsi, pontszerű perifolliculáris kiütések döntően a törzsön, általában a tenyér és a talp 
megkímélt. Klinikai képe alapján nem lehet elkülöníteni a kolinerg urticariától. A 

kontaktus után 20 percen belül jelentkeznek és 30-60 perc múlva el is tűnnek 
Diagnózis: 

fontos kizárni az egyidejűleg fennálló kolinerg vagy hideg urticariát. Tesztelés: 35 ˚C-os 
vizes borogatás a törzsre 30 percig 

Víz okozta urticaria 



Kiváltó ok:  
a testhőmérséklet emelkedése (>1ºC), melyet fizikai terhelés, pszichés 

stressz, meleg fürdő is kiválthat. Gyakori, általában fiatalokon. 
Klinikum:  

viszkető, égő érzést követően kiselemű csalánkiütések (1-3 mm), 
melyek nyakon és törzsön  kezdődnek,  majd összeolvadhatnak. 
Fontos elkülöníteni a fizikai terhelés indukálta anaphylaxiától. 

Diagnózis:  
0,01 mg acetilkolin 0,1 ml sóoldatban intradermálisan adva - 

specifikus provokációs teszt: testmozgással emelik a beteg 
testhőmérsékletét vagy 

ha testhőmérsékletet min. 0,7 ˚C-kal megemelik  40 ˚C-os vízben való 
fürdéssel 

 

Kolinerg urticaria I. 



Kiváltó ok:  
bőrre került anyag (latex, állati szőr, élelmiszer, növény, gyógyszer, 

kémiai anyagok) 
Patomechanizmus:  

allergiás túlérzékenység (IgE mediált) vagy nem immunológiai okok 
Klinikum:  

a kontaktus helyén 20-60 perc múlva urtica alakul ki, mely 1-24 óra 
alatt visszafejlődik, megjelenési formái: lokális urticaria, generalizált 

urticaria, Quincke oedema, anaphylaxiás reakció 
 

Diagnózis: azonnali leolvasással epicutan teszt, specifikus IgE 

Kontakt urticaria I. 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_tTWDAcgEzxE/R877f1k8a7I/AAAAAAAAAR8/bJoqJg_c66g/s400/IMG_2476%5B1%5D&imgrefurl=http://dozsabrigike.blogspot.com/feeds/posts/default&usg=__xGgWkqU-H0sY7uXoQ1nyxLf2nNw=&h=300&w=400&sz=17&hl=hu&start=67&tbnid=pVp9V0o1uhopIM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=ken%C5%91cs&gbv=2&ndsp=20&hl=hu&sa=N&start=60


Első teendő tehát CU esetén gondolni a fizikai urticariákra. Teszteljük őket! 
Ezek kizárása után krónikus spontán urticariát diagnosztizálunk (CSU) 

Diagnosztikai lépések CSU-ban: 

 
1. A CSU-ban azonnali kiterjedt diagnosztikai lépések nem ajánlottak. A rutin diagnosztikai tesztek 

között elegendő az ESR / CRP, vérkép meghatározás, valamint potenciális hatóanyagok (NSAID-ok) 
elhagyása. Antihisztamint indítsunk el  

2. Súlyos betegeknél, akik nem reagálnak az antihisztamin kezelésre az autoimmun urticariára (ACU), 
az élelmiszer okozta pszeudoallergiára és a krónikus fertőzésre vonatkozó vizsgálatokat javasolt 

elvégezni 

Súlyos, régóta fennálló, antihisztaminrezisztens CSU 

ACU 

Étel okozta pseudoallergia 

Krónikus fertőzés 

Zuberbier et al. The EAACI/GA2 LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and mamagement of Urticaria. The 2013 revision and update. Allergy 
2014.  Gimenez-Arnau AM et al.  An individualized diagnostic approach based on guidelines for chronic urticaria (CU) JEADV 2015. 



 Mi jellemző az autoimmun urticariára? 

 

A krónikus spontán urticaria csoport tagja 

A betegek kb. 30%-a tartozik ebbe a csoportba. 

Az Fc-ε receptor és/vagy az IgE molekula elleni IgG típusú 
autoantitestek okozzák  

Női dominancia 

Éjszaka vagy hajnalban jelentkező csalánkiütések, melyek napközben 
tünetmentesednek 5-10 óra alatt 

Súlyos tünetek, >5 nap/hét, gyakori oedemák 

Gyakori társulás egyéb autoimmun kórképekkel (autoimmun 
thyreoiditis, anti-TG, anti-TPO antitestek, vitiligo, alopecia areata) 

Gyakran nincs effektív javulás az antihisztamin terápiára 



Minták:           hisztamin 10 μg/ml (poz. kontroll) 

                  0.9% fiziológiás só (neg. Kontroll) 

           50 μl szérum 

Pozitív:           Szérum indukált urtica vörös és átmérője  ≥1.5mm mint a só által  

           indukált bőrtünet 30 perc után 

Specificitás:   69%        Szenzitivitás:  70% 

 

R.A. Sabroe et al. The autologous serum skin test: a screening test for  autoantibodies in chronic idiopathic urticaria Br J Dermatol 1999;140:446-452 

1. Az autológ szérum bőrvizsgálat (ASST) -  szűrővizsgálat 

2. Megerősítő vizsgálatok 
Funkciónális tesztek (Bioassays) Kötődési tesztek (Immunoassays)  

1. Bazofil hisztamin felszabadulás mérése 
(„gold standard”) 

 

1. Western Blot 

2. Bazofil CD63 aktivációs teszt   2. ELISA 

 Az autoimmun urticaria diagnosztikája  



Az ASST szenzitivitása és specificitása növelhető klinikai és 
laboratóriumi paraméterek együttes vizsgálatával 

ASST 
pozitivitás 

Urtica 
gyakorisága  
(>5 nap/hét) 

Ödéma 
jelenléte 

A-TPO 
és/vagy 
a-TG 

Éjszakai 
tünet 

Szenzitivitás Specificitás PPV 
% 

NPV 
% 

x x X X x 0,97 (32/33) 0,86 (19/22) 91,4 95,0 

Hajdu K et al. British Journal of Dermatology 



Urtica Angioedema 

>24 óra urticaval 
igen 

biopsia 

igen 

igen 

Urticaria 
vasculitis 

nem 

Nyomási teszt 

nem 

HAE 
AAE   
RAE 

igen 

Késői 
nyomási 
urticaria 

nem 

>6 hét nem 

Acut 
urticaria 

nem 

igen 

Fizikális tesztek 

Fizikális 
urticaria 

igen 

Krónikus spontán 
urticaria 

nem 

Zuberbier: EAACI/GA2LEN/EDF guideline: definition, classification and diagnosis of urticaria. Allergy, 2006 



Zuberbier,T et al., Allergy, 64: 1427-43, 2009 
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A CU kezelési algoritmusa 



Fizikai urticariák kezelése (tapasztalati úton) 

Hideg urticaria H1 antihisztaminok, Bricanyl, Diaphyllin, Penicillin 

Késői nyomási urticaria H1 antihisztaminok, Dapsone, Chloroqiune, Leukortién 
antagonisták, IVIG, szteroid 

Meleg urticaria H1 antihisztaminok 

Szoláris urticaria H1 antihisztaminok, fényvédők, PUVA deszenzibilizálás 

Tüneti dermografizmus 
Urticaria facticia 

H1 és H2 antihisztaminok, 
UVB 
Sandomigran, Divascan, Stugeron 

Vibrációs urticaria H1 antihisztaminok 

Aquagen urticaria H1 antihisztaminok 

Kolinerg urticaria H1 antihisztaminok, Belloid, Atarax, antikolinerg szerek ?    



Az omalizumab biológiai jellemzői 

 Humanizált IgG monoklonális 
antitest az IgE ellen  

 Minimális esély humán 
rágcsálóellenes antitestek 

kialakulására (HAMA) 

 Megköti a keringő IgE-t a Cε3 
régióban – ugyanaz a régió, 

amellyel az FcεRI receptorhoz 
kötődne 

 Nem kötődik a receptorára 
bekötődött IgE-hez, illetve FcεRI 

receptorhoz 

 Az IgE-hez kötődve kis méretű, 
biológiailag inert komplexeket 
képez, amelyek a komplement 

rendszert nem aktiválják 

CDR= complementarity determinig region, Boushey, J Allergy Clin Immunol 2001 Presta LJ. J Immunology 1993 


	031a Szegedi PestAD2018
	Az atopiás dermatitis
	Az atopiás dermatitis prevalenciája, jelentősége
	Az atópiás dermatitis diagnosztikus kritériumai�(Hanifin & Rajka, szenzitivitás: 93,1%, specificitás: 77,6%)  
	Az atópiás dermatitis diagnosztikus kritériumai �az American Academy of Dermatology által átdolgozott Hanifin & Rajka kritériumok
	Brit munkacsoport diagnosztikus kritériumai
	6. dia
	Csecsemőkori atópiás dermatitis 
	Gyermekkori atópiás dermatitis 
	Gyermekkori atópiás dermatitis 
	Serdülőkori, felnőttkori atópiás dermatitis
	Serdülőkori, felnőttkori atópiás dermatitis
	12. dia
	Az atópiás dermatitis (AD) diagnosztikája és kivizsgálása
	�How atopic is AD?�Does knowledge of IgE sensitization increase clinical diagnostic and predictive ability of AD?�
	Sensitivities in AD
	16. dia
	17. dia
	18. dia
	Antigén prezentáció a károsodott bőr barrieren keresztül 
	Atopic tetrad
	21. dia
	A Th2/Th22 citokinek tovább rontják a betegek bőrének barrier funkcióit
	Az atópiás dermatitis kezelése a patomechanizmus alapján – összefoglaló és új lehetőségek
	24. dia
	Az atopiás dermatitis kezelési irányelvei
	26. dia
	27. dia
	28. dia
	Szisztémás terápiák – evidencia és ajánlási szintek
	30. dia
	31. dia

	031b Szegedi Pesturti2019
	1. dia
	Mit jelent az urtica és az urticaria?
	3. dia
	Urticaria betegség
	���Az urticaria fő okainak felosztása�
	6. dia
	7. dia
	Diagnosztikai lépések a gyógyszer okozta akut urticariában
	Diagnosztikai lépések az élelmiszerek okozta akut urticaria esetén (I. típusú allergiás reakciók)
	Diagnosztikai lépések a rovarméreg allergiában (akut generalizált urticaria és anafilaxia)
	Nem immun-mediált túlérzékenységi reakció (pszeudoallergia)
	Gyógyszerek, melyek leggyakrabban okoznak pszeudoallergiát
	13. dia
	NSAID okozta urticaria és angioedema – Intolerancia reakció
	�Ételek okozta pszeudoallergia
	Pszeudoallergiás reakciók diagnosztizálása
	Az akut urticaria kezelése
	       Anafilaxia terápiája 
	Preventív teendő anafilaxiát elszenvedett betegek esetében
	CU differenciál diagnosztikája
	21. dia
	Mi vezethet a krónikus urticaria kialakulásához? (sárga) �
	Fizikai és egyéb urticariák 
	24. dia
	25. dia
	26. dia
	27. dia
	28. dia
	29. dia
	30. dia
	31. dia
	32. dia
	33. dia
	 Mi jellemző az autoimmun urticariára?
	35. dia
	Az ASST szenzitivitása és specificitása növelhető klinikai és laboratóriumi paraméterek együttes vizsgálatával
	37. dia
	38. dia
	Fizikai urticariák kezelése (tapasztalati úton)
	Az omalizumab biológiai jellemzői


