
Az allergiás betegségek 
pathogenezise, anaphylaxia 

Bata Zsuzsanna 

Budapest, Klin.imm. továbbképző, 2018. október 16. 



   

deficiencia – örökletes 
                 szerzett 

abnormális 
aktiváció 

Allergia 

Autoimmun 
betegség 

Beavatkozás az immunmodulációba 
    szuppresszió/ stimuláció 

Immun betegségek: a normál  
immunfunkciók megváltozása 

 

Autoinflammatoros 
betegség 

immunreguláció 



Immunválasz 

természetes/innate 

Barrier: természetes 
immunválasz elemei 

innate lymphoid sejtek, 
eosinophilek, 
mastociták, basophilek, 
alternatív aktivált 
makrofágok 

 

szerzett/adaptív 

1 típus: Th1, Th17, 
citotoxikus T sejtek, IgM, 
IgA, IgG 

• vírus, baktérium, 
gomba, protozoa 

2 típus: Th2, IgE, 
barrierek, IgG1 

• férgek, paraziták, 
környezeti 
hatások/sebgyógyulás 

 



Allergia: a barrier szervek betegsége 
a szervezet megváltozott reakciója 
második, de inkább többszöri találkozás 
Von Pirquet (1900) 

Atópia: Coca & Cook (1920) topos = hely    

kiváltó ok : 
környezeti 

hatás 



Az allergiás reakciók immunológiája 



Berridge, M.J. (2012) Cell Signalling Biology 

Az I-es típusú reakciók főszereplője a mastocyta (basophil) 

antihisztaminok 



Margaret „Margie” Profet 1991 

• Az allergia toxin hipotézise: a 2 (Th2) típusú, IgE mediálta 
immunreakciók  

környezeti káros hatásokkal szemben „védelmi” funkcióval bírnak,  

az allergiás betegségek ezen védő reakciók túlzott formái. 
• The Quarterly Review of Biology (Chicago, Illinois: The University of Chicago 

Press) 66 (1): 23–62 

 

• evolúcióval foglalkozó biológus 

 

A környezeti hatások megváltozása-alapvetően  

befolyásolja az immunreakciók, immunbetegségek  

kialakulását  

 
 

 



Az allergiás reakciók előnyösek a tumor elleni 
védekezésben, mert carcinogén hatású toxikus 
anyagokat effektíven eltávolítanak a szövetekből? 

 
  Allergia-glioma kapcsolata 
4x kisebb az allergiás betegségekben szenvedőkön a 
glioma incidencia 

 

„Research reported in 2011 from several American and European universities supports 
the decades-old hypothesis that people with allergies have a low incidence of glioma: up 
to four times lower than that of non-allergy sufferers in some studies.  
First identified two decades ago, the inverse relationship between allergies and glioma 
“is one of the most consistent associations in the brain tumor literature,” wrote Darrell 
Bigner, M.D., Ph.D., director of the Duke University Tisch Brain Tumor Center, in a 
February 2011 Cancer Epidemiology paper.”  
  Journal of the National Cancer Institute  



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 

Nature 2013 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 

Nature 2013 

Az effektor funkciók az epitheliális felületeken zajlanak: 

bőr, mucosa, simaizom, erek 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 

Nature 2013 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 

Nature 2013 



• Immunity. 2013 Nov 14;39(5):976-85.  

• Bee venom phospholipase A2 induces a primary type 2 response that is dependent on  

• the receptor ST2 and confers protective immunity.  

• Palm NW(1), Rosenstein RK, Yu S, Schenten DD, Florsheim E, Medzhitov R.  

PLA2 

Th2 aktiválás és 2 típusú 

innate lymphoid sejt aktiválás 

(ILC) 

IL33 

membrán 

phospholipidek 

hasítása 

PLA2 SPECIFIKUS IgE   

Az állati mérgek, így a méh méreg is toxikusak, a 

bennük levő toxinok egyúttal allergének is. 

Phospholipase A2 (PLA2) széles körben előfordul a 

legtöbb állati méreganyagban, a méh-méregnek is fő 

allergénje.  

SUBLETHÁLIS MÉH 

MÉREG 



Science. 2006 Jul 28;313(5786):526-30. Mast cells can enhance 
resistance to snake and honeybee venoms. Metz M, Piliponsky AM, 
Chen CC, Lammel V, Abrink M, Pejler G, Tsai M, Galli SJ. 

Berridge, M.J. (2012) Cell Signalling Biology 

carboxypeptidáz A és egyéb proteázok, melyek a 
kígyóméreg toxinokat bontják 



Az innate immunrendszer szerveződése 

B Pulendran, and D Artis Science 2012;337:431-435 Published by AAAS 



Az allergiás reakciók védekező mechanizmusok 

PalmNW, Rosenstein RK, Medzhitov R Nature 2013 

Az allergiás reakciók alapvető szerepet játszanak nem csak 
a férgek (makro paraziták), hanem sok egyéb káros környezeti 

hatás kivédésében: venom, vérszívó rovarok, xenobiotikumok, irritatív anyagok. 
 

Amit betegségnek tekintünk, az csupán a fiziológiás reakciók túlzott megjelenése. 
 

Az allergiás túlérzékenység kialakulása a szuboptimális környezet elkerülésére 
és a káros környezeti hatások megelőzésére szolgáló  

alapvetően előnyös immunológiai válasz.  



2 (Th2) típusú immunreakciót indukáló hatások  

B Pulendran, and D Artis Science 2012;337:431-435 

Published by AAAS 



Fig. 2 Diverse mechanisms by which the innate immune system senses type 2–inducing 
stimuli.  

B Pulendran, and D Artis Science 2012;337:431-435 

Published by AAAS 



„The immune system is more concerned with 
damage than with foreigness, and is called 
into actions by alarm signals from injured 
tissues, rather than by the recognition of 
nonself” 

   Polly Matzinger 
 

(Az immunrendszer alapvetően a 
sérüléseket, a homeostasis megbomlását 
érzékeli, ezekre aktiválódik, nem a saját 

versus idegen a lényeges)  

 



A bőr barrier funkciója csökken rekombináns Der 
f1 allergén proteolitikus hatása következtében 

 

•Journal of Investigative Dermatology (2006) 



Tr1/Th3 

Qa-1-restricted 
CD8+Treg 

CD8+CD28- Treg 

NKT sejt 

gdT sejtek 

 

Regulátoros T sejtek 

          Foxp3 

természetesen előforduló 

indukálható 

magas IL-10 és TGF-b 

koncentrációjú szöveti  
környezet 

allergén specifikus Tr1 sejtek 
dominánsan fordulnak elő egészséges 
egyénekben-az allergén-tolerancia 

aktív immunválasz 



Orális tolerancia 

 antigén                        antigén 

allergia 

tolerancia 

tolerancia 

 antigén            antigén 

antigén 

Chehade és mtsai nyomán, JACI, 2005 



Regulátoros T sejtek szerepe 

Chatila és mtsai, JACI 2005                                            Lin és mtsai, JACI 2005 

Treg hiányos gyermek        Treg hiányos egér 

Foxp3 deficiencia: immundiszreguláció (eosinophilia, magas IgE, atópiás 
ekzéma, fokozott Th2 válasz),  poliendokrinopatia, enteropátia 



 

H+P    nincs allergia 

H+P+CT   allergia 

P+CT    súlyos allergia 

   

Neutralizáló IL-10+H+P+CT súlyos allergia 

 

H:helmith  P:peanut  CT:cholera toxin 

 

An enteric helminth infection protects 

against an allergic response to dietary antigen.  

J. Immunol, 2002 

 

www.ed.ac.uk 

Decreased atopy in children infected with 

Schistosoma haematobium: a role for parasite-

induced interleukin-10 The Lancet,2000 



 
 

 

Clinical & Experimental Allergy 2015, 45: 891-901 
 

„Hunt for the origin of allergy  
– comparing the Finnish and Russian Karelia” 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cea.12527/full#cea12527-fig-0001


Klinikai  
tünetek 

betegségek 
 

Biodiversitás 
 megváltozása 

 
Gyulladásos reakciók 

 megváltozása 
(veszélyérzékelés, saját-nem saját érzékelése) 

 
Immundiszfunkció 

(gyenge természetes immunválasz) 
 
 

Dysbiosis-megváltozott mikrobiom 
(bőr, bél, légutak) 

 
A biodiverzitás csökkenése 

(urbanizáció, táplálkozás, életmód változás) 



Correlation between early-life regulation of the immune system by 

microbiota and allergy development 
Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 139, Issue 4, 2017, 1084–1091 

A mikrobiota (bél) evolúciója  a születéstől  a felnőtt korig 
Befolyásoló tényezők: genetika, születés típusa (természetes vagy 
szekció, diéta (antibiotikum expozició), szolíd ételek bevezetése  

 
Az immunrendszer érésének, fejlődésének kialakításában a születés 

utáni periódus lényeges, ezt a mikrobiális kolonizáció erősen 
befolyásolja. 



Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 139, Issue 4, 2017, 1084–1091 

EoE: eosinophil  oesophagitis iNKT: invariant natural killer T cells limitált 
diverzitás endogén és exogén lipid antigének felismerése CD1d (MHC-I szerű) 

molekula által prezentálva, CXCL16 kemokin segíti az iNKT sejtek akkumulációját 
Bacterioides fragilis glycosphyngolipidje képes CXCL16 dependens módon 

csökkenteni az iNKT populációt (a reguláció epigenetikus) 

Bizonyos immunológiai funkciók (szövetekhez 
köthetőek) a születés után  stabilizálódnak (első 2 

hét), feltehetően epigenetikusan, számos más 
funkció plasztikus marad. 

Példa: 
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5 
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Életkor 
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szénanátha 

allergiás asztma 

atópiás ekcéma 

élelmiszerallergia 

Atópiás betegségek gyakorisága 
(„atopy march” atópiás menetelés) 



Atópiás menetelés 

dermatitis 
dermatitis, 

rhinitis 

dermatitis, 
rhinitis, asthma 

barrier 



 

Lipid réteg: 
  

choleszterol 
szabad zsírsavak 

ceramidok 
 

  
  

Malter: lipid 

Tégla: Ca aktivált transglutamináz 
proteinek keresztkötése 

Keratin/fillagrin 

 

szarutest 
keratin filamentumok 

Vázfehérjék: 
involukrin 
envoplakin 
periplakin 

Vázat erősítő fehérjék: 
fillagrin (ATÓPIÁS DERMATITIS) 

loricrin 
SPRR (prolin gazdag kis fehérjék) 

LEP 
 



Epidermális lipidek 
atópiás 

dermatitisben 

az epidermis össz-lipid tartalma kb. 
50%-kal csökkent AD-ben 

 

romló barrier funkció 

 

transepidermalis vízveszteség 
fokozódik 

 

gyulladás 

 Macheleidt, J Invest Dermatol 2002,119:116-73 

ADL  ADNL  NOR 

Az FLG mutációk gyakoriak és erősen 
hajlamosítanak atópiás dermatitisre,  

valamint a dermatitisen keresztül asthmára 
McLean és mtsai Nat.Genet. 2006, 38:441-6 

FILLAGRIN GÉN FLG MUTÁCIÓ:  
ICTHYOSIS VULGARIS, ATÓPIÁS DERMATITIS 

nagyon gyakori az európai populációban 9%  
európai populáció:20, ázsiai 17 különböző mutáció 



Skin-Derived TSLP Triggers Progression 
From Epidermal-Barrier Defects to 
Asthma 
Shadmehr Demehri, Mitsuru Morimoto,Michael 
J. Holtzman, Raphael Kopan 

2009,7:1-12 

Proc Natl Acad Sci U S A. 2009. 106:1536-41 
Thymic stromal lymphopoietin overproduced by keratinocytes in mouse skin aggravates experimental 

asthma.  
Zhang Z, Hener P, Frossard N, Kato S, Metzger D, Li M, Chambon P.  

génsebészeti manipulációval előállított 
egerek súlyos bőr barrier defektussal 

a károsodott hámsejtek nagy mennyiségű 
  

thymus stromális lymphopoietint (TSLP-t)  
 

termelnek,mely a keringésbe jut, onnan a 
tüdőbe 

a hámsejt eredetű TSLP a légutakat 
allergénekkel szemben túlérzékenyíti 

 



Méh-,darázs-méreg allergia 

súlyos 
eszméletvesztéssel, 
gégeödémával  járó 
anafilaxiás reakció 
percek alatt kialakul   
 



Rovarcsípés – (rovarméreg) 
allergiák 

Toxikus vagy allergiás 

  Méregzsák tartalma: vazoaktív aminok 

      enzimhatású peptidek 

      szabad aminosavak 

Darázs 

   venom (Prick teszt) 

Méh        

Specifikus immunterápia 





Az IgE mediálta reakció eredménye 

kemotaxis 
gyulladás simaizom görcs 



histamin, LTC4, PGD2 

ödéma, bronchospasmus 

IL-3, IL-5,  

GM-CSF 

eosinophil 

basophil 

macrophag 

T lymphocyta 

antigén prezentálás 

LTC4, MBP, ECP 

histamin, LTC4 monocyta, 

macrophag 

késői fázis reakció 

IL8,PAF,MCP1 

mastocyta 

antigén 

IgE  



Az anafilaxia során felszabaduló mediátorok és hatásaik 

Preformált mediátorok: 

Histamin    H1/H2 receptorok:vazodilatáció,kapilláris permeabilitás 

    H1 receptorok: koronaria vazokonstrikció, bronchokonstrikció 

    H2 receptorok ionotropikus, kronotropikus pozitív hatás 

Triptáz, kimáz, karboxipeptidáz  masztocita aktiváció 

Proteoglikán, heparin   komplement aktiváció , koaguláció aktiválódás 

    kemotaxis, triptáz aktivitás regulációja 

Újonnan képződő mediátorok (arachidonsav): 

Trombocita aktiváló faktor, leukotrién B4   vazodilatáció 

Tromboxán, prosztaglandin D2   kapilláris permeabilitás 

    masztocita aktiváci  

    bronchokonstrikció 

     

 

Nitric oxid    vazidilatáció 

    hypotenzió 

    kapilláris permeabilitás   

 

Más rendszerek aktivációja: 

Komplement kaszkád   hipotónia, ödéma 

Kallikrein faktor XII   ödéma, vazodilatáció 

Véralvadás    DIC 

 
Anaphylaxis. 

De Bisschop, Marie-Benedicte; Bellou, Abdelouahab 

Current Opinion in Critical Care. 18(4):308-317, August 2012. 

 

   



Tünettan 
• hasi görcsös fájdalom  
• nehézlégzés, stridor 
• szorongás (pánik) 
• mellkasi diszkomfort, szorítás  
• köhögés 
• hasmenés 
• belégzési nehézség 
• nyelési nehézség 
• szédülés   
• csalánkiütés, viszketés 
• orrdugulás 
• hányás, hányinger 
• palpitáció 
• generalizált erythaema 
• elmosott beszéd 
• arcra lokalizált ödéma 
• eszméletvesztés 

 
 



Az anafilaxia differenciál diagnózisa 

Anaphylaxis. 
De Bisschop, Marie-Benedicte; Bellou, Abdelouahab 

Current Opinion in Critical Care. 18(4):308-317, August 2012. 

urtikária  asztma  kardiogén sokk akut koronária szindróma  

angioödéma  idegentest  hipovolémiás sokk  arritmia 

epiglotitis  embólia   

scromboidozis akut respirátoros distressz   

carcinoid szindróma 

„flushing” 

Vancomycin „flush” 

transzfúziós reakció 

 

  szinkópe     masztocitózis 

  pánik betegség hiperventillációval       
 celebrális vaszkuláris történés     masztocita leukémia  



SZÉRUM TRIPTÁZ SZINT MÉRÉSE 
hízósejtekből származik, ezért az anafilaktoid reakcióban nem 
emelkedik 
 
A β-triptáz szint csúcskoncentrációja az anafilaxia 
után 1-2 óra múlva észlelhető, de a rosszullét után 6 
12 órán belül még kimutatható az emelkedett triptáz 
szint (sőt szobahőmérsékleten tárolt szérumból 
hetek múlva, lefagyasztott szérumból pedig hónapok, 
akár évek múlva is mérhető).  
 
α-triptázt is a hízósejtek termelik, de – szemben a β-triptázzal 
– nem a szekretoros granulumokban tárolódik, hanem a 
hizósejtekből ürül kis mennyiségben (norm. vérszint 1-10 ng/ml).  

 



Allergológiai krízis állapotok  
Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus 

oedema  
diagnosztikája és kezelése  

A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK)  
Ajánlása  

 „Az anafilaxia ellátásában alkalmazott készítmények hatása, érhető 
módon,kontrollált klinikai vizsgálatokban nem ellenőrzött. Egységes 
azonban a szakértők véleménye a tekintetben, hogy az anafilaxia 
ellátását adrenalin adásával kell kezdeni, ami a klinikai 
tapasztalatok alapján, farmakológiai hatásainak köszönhetően 
életmentő anafilaxiában.  
 
Alfa-l-adrenerg vasoconstrictor hatású a legtöbb szervben, 
csökkenti az oedemat, megelőzi a felsőlégúti obstrukciót, valamint 
a hypotoniát, shock-ot.  
Beta-1-adrenerg hatásának köszönhetően nő a szívfrekvencia, 
beta-2 hatásként hörgőtágulatát okoz és 
csökkenti a hízósejtekből és basophilekből a histamin és tryptas 
kiáramlását.” 
 

 



Anafilaxiát okozó allergiás reakciók 

Bőrön keresztül 

• mérgező anyagok 

• állatok karmolása 

• pollen 

• latex 

Injekció 

• méh-, darázsméreg 

• gyógyszerek 

Inhaláció 

• pollen 

• por 

• penész 

• állati szőr 

Emésztőrendszer 

• gyógyszer 

• étel 



2012 Update:  World Allergy Organization 
Guidelines for the assessment and 

management of anaphylaxis. 
Current Opinion in Allergy & Clinical 

Immunology. 12(4):389-399, August 2012. 
 

Az anafilaxia diagnosztikus kritériumai 

Az anafilaxia nagyon valószínű, ha az alábbi 3 
kritériumok közül 1 fennáll 

1. Hirtelen fellépő (percek-néhány óra) rosszullét 
bőr és/vagy nyálkahártyatünetekkel 

(generalizált csalán, viszketés, forróság 
„flushing”, ödémás ajak, nyelv, uvula  

  plusz 

Hirtelen légzési panaszok és/vagy vérnyomásesés  

 

2. Kettő vagy több az alábbi tünetek közül,mely 
hirtelen alakul ki valószínű allergén expozicióra 

bőr és/vagy nyálkahártya tünetek 

légzési nehészség 

vérnyomásesés 

gasztrointesztinális tünetek 

 

3. Hirtelen (percek-órák) kialakuló vérnyomásesés 
ismert allergiás betegnél az allergén 

expozicióra  

 

 



Az anafilaxia ellátása  
Anaphylaxis. 

De Bisschop, Marie-Benedicte; Bellou, Abdelouahab 
Current Opinion in Critical Care. 18(4):308-317, August 2012. 

 A diagnózis felállítása a kritériumok alapján 

Kérj segítséget/szűntesd meg a kiváltó okot 

Kezdj CPR-t ha kell ABCDE életfunkciók felmérése 
légút biztosítás 

 megfigyelés biztonságos testhelyzet, láb elevált 

Epinephrin (1:1000) 

0,5 mg (0,5 ml) intramusculárisan a comb középső 
harmadába 

0,01 mg/tskg max 0,5 mg gyermekeknek 

véna biztosítása 

oxigén adása (10 liter/perc felett) 

Gyors i.v. folyadékpótlás 20 ml/tskg gyerekeknél, 
500-1000 ml felnőtteknél 

Epinephrin (1:10000) i.v. csak tapasztalt orvos adja, 
50-200 mikrogramm titrált vagy i.v. infúzióban a 

reakciónak megfelelően 

Vasopressorok, inotrópok rezisztencia és kardiális 
depresszió esetén 

Glucagon adása, ha a beteg béta blokkolókkal kezelt 
és a sokk refrakter 

 

Másodvonal terápia 

Steroid 

Antihisztaminok (H1 receptorra hatók) 

Bronchodilatátorok, bronchospazmusban 

6-24 órás intenzív osztályos monitorozás 

Érthető instrukciók 

Epinephrin auto-injektor felírása, steroid terápia 

Allergológiai kivizsgálás 

A: légutak?  
B: légzés?  

C: keringés?  
D: idegrendszer?   
E: levetkőztetés  



Allergológiai krízis állapotok  
Az anafilaxia, rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus 

oedema  
diagnosztikája és kezelése  

A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK)  
Ajánlása  

 „A./ Azonnali tennivalók  
• 1. A légutak biztosítása, légzés, keringés, tudatállapot 

felmérése  
• 2. Adrenalin (Tonogén  1mg/ml) i.m. 0,01 mg/kg adagban , 

felnőtteknek maximum 0,5 mg (0,5 ml), gyermekeknek maximum 
0,3 mg (0,3 ml) a combba. Az intramuscularisan adott adrenalin 
felszívódása tökéletes és gyorsabb, mint a subcutan injekcióé. A 
kar általában jobban hozzáférhető, de a combból gyorsabban 
szívódik fel az adrenalin. Súlyos esetben a comb elülső részébe 
adjuk az adrenalint. Szükség esetén 5-15 percen belül 
ismételhető. Kerüljük a toxicitást!  

• 3. Ha a beteg az i.m. adrenalinra és a folyadékpótlásra nem 
reagál, percek múlva i.v is adható: 0,1-0,3 mg adrenalin 
fiziológiás sóval 10 ml-re hígítva. Folyamatos hemodinamikai 
monitorozás szükséges! Bár az adrenalinnak az anafilaxiában 
nincs abszolut kontraindikációja, több halálos komplikációt 
okozott már az adrenalin meggondolatlan intravénás használata.”  
 
 



Leggyakoribb táplálékallergének 

Gyermekkorban: tojás, tej, földimogyoró 
Felnőttkorban: olajos magvak, halak 
Súlyos anaphylaxiás reakciót leggyakrabban olajos 

magvak (dió, földimogyoró) okoznak 
USA statisztika: 32 fatális reakció, mind fiatal, 

mind asthmás, 94% mogyoró,dió, 10%-nak volt 
epinephrin inj-ja 
 



Súlyos allergiás reakciók előfordulása 

  SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 

     2000-2005  

  méh-darázs venom allergiás beteg: 87 

  ételallergiás: 11 
 

 

A súlyos reakciót kiváltó ételek: 7 olajos magvak 
     (dió, földimogyoró, szezámmag)  

 1 hal, 1 garnélarák, 1 banán, 1 görögdinnye 

  



Öninjekció súlyos allergiás 
rosszullét esetére 



 
• Calcium Gluconate Injection, USP is used to treat conditions arising from calcium deficiencies such as 

hypocalcemic tetany, hypocalcemia related to hypoparathyroidism and hypocalcemia due to 
rapid growth of pregnancy. It is also used in the treatment of black widow spider bites to 
relieve muscle cramping and as an adjunct in the treatment of rickets, 
osteomalacia, lead colic and magnesium sulfate overdosage.  Calcium gluconate 
has also been employed to decrease capillary permeability in allergic conditions, 
nonthrombocytopenic pupura and exudative dermatoses such as dermatitis 
herpetiformis and for pruritus of eruptions caused by certain drugs.  In 
hyperkalemia, calcium gluconate may aid in antagonizing the cardiac toxicity, provided the 
patient is not receiving digitalis therapy. 

Felnőtteknek 

Hirtelen kialakuló alacsony vér-kalciumszint (hipokalcémia) és 

hipokalcémiás tetánia kezelésére 2,25 - 4,5 mmol (10 - 20 ml)  

igen lassan vénába adva (2 ml/perc sebességgel), majd folyamatos cseppinfúzióban 9 mmol (40 ml) / 24 óra adagban.  

Ha a vénás beadás nem lehetséges, szükség esetén mélyen izomba is adható. 

Ún. kardiopulmonális reszuszcitációban (újraélesztésben) 1,1 - 1,8 mmol (5-8 ml) adása javasolt,  

ami szükség szerint 10 perc múlva megismételhető. 

Citráttal tartósított vér transzfúziójakor minden 100 ml citrátos vér mellé 0,66 mmol (3 ml) adása javasolt. 

Gyermekeknek 

1-6 éves korig 1 - 2 x 0,22 - 0,44 mmol (1-2 ml) igen lassan vénásan, 

6 - 14 éves korig 1 -2 x 0,66 - 2,2 mmol (3 - 5 ml) igen lassan vénásan 

Gyermekkorban izomba adása ellenjavallt. 

Újszülöttkori vércserénél minden 100 ml citrátos vér beadásakor 0,22 mmol (1 ml) Calcimusc adása javasolt. 

Mérgezésekben egyéni, a beteg állapotának megfelelő adagok szükségesek.  

http://www.globalrph.com/calcium_gluconate_dilution.htm 

Mellékhatások: szövetnekrózis, 
vasodilatáció, hipotónia, 

bradikardia,arritmia, szinkópe, 
szívmegállás 

1 tbl Ca Sandoz pezsgő 10 ml vízben 
oldva=1 injekcióval, különbség az 

injekcióban levő bórsav és esetleg 
üvegszilánk 



Az allergiás reakció effektor 
sejtjeit az IgE-n kívül más 

is aktiválhatja : 
 citokinek 
 C3a, C5a 

 PAF 
 LTB4 

 opiátok 
 bázikus peptidek 
 kontrasztanyagok 
 protaminszulfát 

 mellitin 
 monoszódium-glutamát 
     (kínai étterem sy.)  

  

Pszeudoallergia 



Ha a betegnek 
arcödémája jelentkezik és 
ACE gátlót szed, az ACE 

gátlót le kell váltani ! 

 
Kaptopril (kereskedelmi név Capoten),  

az első ACE-inhibitor  
Zofenopril  

 
Dicarboxylate tartalmazó anyagok 

Ez az a legnagyobb csoport, beleértve: 
Enalapril (Vasotec elleni/Renitec)  

Ramipril (Altace/Tritace/Ramace/Ramiwin)  
Quinapril (Accupril)  

Perindopril (Coversyl/Aceon)  
Lizinopril (Lisodur/Lopril/Novatec/Prinivil/Zestril)  

Benazepril (Lotensin)  
 

Foszfonát hatóanyagoknak tartalmazó anyagok 
Fosinopril (Monopril) Ennek a csoportnak egyetlen tagja  

 



Bradykinin szintek C1 deficiencia, ACE gátló 
és hisztamin mediált angioödéma esetén 

ACE gátló ARB (ritkábban, 
de előfordul ezzel is ödéma) 

Ca csatorna blokkoló jobb 

Terápia: epinephrin, antihisztamin, 

steroid,  

FFP, Icatibant (Firazyr®; Shire)  

Nasotracheális intubáció, tracheotómia 

Súlyos lehet, mortalitás nem 
elhanyagolható! 



Herediter C1-INH hiány 
   C1-INH koncentráció  C1-INH aktivitás  C1  C4  anti-C1-INH 

        antitestek   

HANO I    ↓  ↓   N  ↓  nincs   

HANO II    ↑/N  ↓   N  ↓  nincs   

Szerzett C1-INH hiány I  ↓  ↓   ↓  ↓  nincs   

Szerzett C1-INH hiány II  ↓  ↓   ↓  ↓  kimutathatók 
  

 

N: normál érték, ↓: csökkent érték, ↑: emelkedett érték  

C1-INH koncentrátum (Berinert®) 
 

• Fázis III vizsgálatok 
Ecallantide, kallikrein inhibitor (Kalbitor®), 

rekombináns C1-INH (Rhucin® and Ruconest™) 
nanofilterd C1 inhibitor koncentrátum (Cinryze® és Cetor®) 

 
Icatibant (Firazyr®; Shire) szintetikus B2 bradikinin receptor 

antagonista Európában és az USA-ban is törzskönyvezett. 



Aszpirin, NSAID intolerancia 

• ciklooxigenáz 
• Cox-1 Cox-2 
 szalicilszármazék, 

propionsavszármazék 
(ibuprofen, ketoprofen) 
 anilin származékok 
(fenacetin, paracetamol) 
 ecetsav származékok 
(indomethacin, 

diclofenac) 
• prosztaglandinok 

• lipoxigenáz 
 

 
• leukotriének 
• prosztaglandin 

 
  
 vasokonstrikció, 

exudáció, 
bronchospazmus, 
vasodilatáció 

pseudoallergiás reakció 



Prophylactic inoculation against hay fever 

Noon L, Cantab BC, Eng FRCS 

From the Laboratory of the Department for Therapeutic 
Inoculation, St. Mary’s Hospital 

The Lancet 1911. június 

Első sikeres 
szubkután 

immunterápia 



 
World Allergy Organ J. 2009 November; 2(11): 233–281.  

Curtis HH. The immunizing cure of hayfever. Med News (NY). 1900;77:16–18.  

Scadding GK, Brostoff J. Low dose sublingual therapy in patients with 
allergic rhinitis due to dust mite. Clin Allergy. 1986;16:483–491.  

A SLIT 

története 

Black JH. The oral administration of pollen. J Lab Clin Med. 1927;12:1156. 
Black JH. The oral administration of pollen: clinical report.  

J Lab Clin Med. 1928;13:709 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/


Immunológiai változások allergén SIT során 

I-es típusú bőrteszt reaktivitás 

Specifikus IgE korai emelkedése, 
majd késői csökkenés 

Specifikus IgG4 (néhány esetben 
IgA és IgG1) emelkedése 

Hízósejtek és bazofilek aktivitásának 
(degranuláció, szisztémás anafilaxis) 

csökkenése 
 

T-sejt tolerancia kialakulása (Treg sejtek 
indukciója, Th2 és Th1 sejtek gátlása) 

 
Szöveti hízósejtek és eozinofilek számának és 

mediátor felszabadulásának csökkenése a 
gyulladás késői fázisában 

 

Akdis M és Akdis CA, JACI 2007 



Curr Treat Options Allergy. 2017; 4(1): 43–53.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375961/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375961/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375961/


FORUM 2011.41:2802-2804 

A European Declaration on Immunotherapy 

„..acting on the cause of diseases, 
whenever it is possible, is the 

objective of all medical 
professionals. Nowdays, allergen 

immunotherapy is the only 
treatment which is directed at the 

cause of allergies, combating 
allergies beyond the symptoms..” 

http://eaaci.net/organization 

oki kezelés 

 
az allergia oki 
kezelése: az 
immunterápia 

 



Allergén-SIT hatása a klinikai 
paraméterekre 

• Hosszú távon gyógyulást eredményez 

• Csökkenti a klinikai tüneteket és 
gyógyszerhasználatot  

• Csökkenti az allergénnel kiváltott 
provokációs tesztet 

• Javítja az életminőséget 



Allergy. 2009 Aug;64(8):1218-20.  
Successful oral tolerance induction in severe peanut allergy. 

Department of Allergy, Cambridge University Hospitals UK 

Mellékhatások:orális pruritus, egyéb gasztrointesztinális tünet 
légúti panaszok, bőrtünetek, multiszisztémás mellékhatások 

• Epinephrin adására is szükség volt 

 



Szegedi Tudományegyetem 
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Köszönöm a figyelmet! 


