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Az emberi élethossz drámai változása az utóbbi 
időben példa nélküli az élővilágban 

• Muslica (muslinca): laboratóriumi 
élethosszítás idős egyedek 
tojásának kikeltetése,  
 

15 generáción keresztül 30%-kal 
sikerült az élet hosszát megnövelni 

 
 

• Halászó vadászó őseink várható 
életkora 31 év volt (21-37).  

• Svédországban 1800-ban 32 év, 
1900-ban 52 és ma 82 év, ez 165 % 
emelkedés a halászó vadászó 
elődökhöz képest. 
 

12% növekedés minden generációban 
1800 óta 

 



Modern orvostudomány, 
gyógyszerek 

 

Halálozás (USA): 

1900. 9-ből 3 pneumonia, tuberculosis, hasmenés 

1940. 11-ből 1 

2000. 25-ből 1 

 

természetes anyagok 
szintetikusan előállított vegyületek 
kis molekulasúly 
fehérjék/rekombináns fehérjék/ biológiai terápiák 
vaccina, vérkészítmények, gén-, sejtterápia 
 



Gyógyszer-méreg 
Természetes kivonatok: ópium-morfin 

Az addiktív hatást kivédendő: heroin (Bayer 
1898) 

Salvarsan 1909.  

(a spiroheta érzékenyebb az arzénra) 

 

Első antimikróbás szer: Prontosil (Bayer 1935) 
kőszénkátrány festékek: szulfonamid 

„szulfa őrület” 1937-ben 100 ember mérgeződött 
meg egy „szulfanilamid elixírrel” (diethylen-
glycol) 

Penicillin (1942) 



Fleming 
London St. Mary’s Hospital 
1928. szeptemberében nyári 
szabadságról visszatérve a 
laboratóriumba…  
La Touche mikológus 
Freeman asztma kutató 
 
The British Journal of Experimental 
Pathology 1929. 

1940. Oxford 
 
Florey’s Pathology 
Lab. 
Chain biokémikus 
német emigráns 
Heatley: nagy 
mennyiség előállítása 

Nobel díj 1945. Fleming, Florey, Chain 



Penicillin „wonder/miracle drug” 
Az első világháborúban az elhunytak 
18%-a bakteriális tüdőgyulladásban 
halt meg, a második világháborúban ez 
a halálozás 1 % alatt volt. 

Az amerikai felnőtt lakosság 
3-10%-a allergiás 
penicillinre, a penicillin 
allergia kapcsán halálesetek 
előfordulnak (400/év USA). 



máj 

vese 

epe 

vizelet 

széklet 

Gyógyszermetabolizmus 

egyéb 
szövetek 

bőr 

fázis 1 enzimek: CYP 1A2, 2A6, 2C9, 
2C19, 2E1 

fázis 2 enzimek: NAT, NAD(P)H-
quinon reduktáz, 
fenolszulfotranszferáz 

SMX (sulfamethoxazole) érzékeny 
beteg vérében egy CYP dependens 
hidroxilamin SMX derivátot 
specifikusan felismerő T sejtek 



Adverz 

gyógyszerreakció 

IgE mediált 

Citotoxikus, 

immunkomplex 

mediálta 

T sejt mediált 

túlérzékenységi 

10-15% 

A gyógyszer metabolizmus, az 
immunreakciók genetikai 

variánsai* 

*A Han kínai populációban a HLA-B* 1502 rizikó allél majdnem 100% carbamazepin  

indukált SJS/TEN esetén 

Fenotípus:  
klinikai megjelenés 
 
Endotípus: 
pathomechanizmus 
 
Genotípus: 
HLA asszociációk* 



Fig 1  

Journal of Allergy and Clinical Immunology 2015 136, 236-244  

HLA asszociáció a különböző gyógyszerekre jelentkező súlyos 
adverz reakciókban 



Fenotípus: azonnali reakciók     
 
IgE mediált   Direkt sejtaktiváció  Cox1 gátlás  
első alkalom     ismételt alkalom  komplementaktiválás (MrgprX2)   leukotrién út 
pollen-taxane    antibiotikum      kontrasztanyagok humán G-protein NSAID,aspirin 
keresztreakció  platina    kapcsolt receptor 
     izomrelaxánsok 

Endotípus: 
IgE mediált   Nem IgE mediált   AERD/AECD 
mastocita aktiváció  mastocita aktiváció 
 

 
Biomarkerek: bőrteszt, specIgE, basophil aktivációs teszt 
Mediátorok: triptáz, hisztamin, citokinek, prosztaglandin, leukotriének 

 
AERD:Aspirin exacerbated respiratory disease 
AECD: Aspirin exacerbated cutaneous disease 

 

Int.J.Mol.Sci. 2017, 18, 1316 



Fenotípus: késői reakciók 
 

Egy szerv érintett  Több szervet 
érint/szisztémás 
T sejt specifikus   T sejt specifikus 
toxikus metabolitok  különböző 
immunreakciók 
 
Maculopapulosus bőrreakció      
    DRESS,AGEP,SJ/TEN 

T sejt mediált: LTT, 
epikután bőrteszt, 
granzym, granulysin, 
perforin 

 

HLA asszociált gyógyszer túlérzékenységi reakciók: 
Vírusinfekció szerepe: HHV6, HHV7, EBV 
 



A gyógyszer érzékenység kialakításában részt vevő 
rendszerek 

Pichler WJ et al. J Allergy Clin Immunol 2011; 127:S74-81. 



Immun-allergiás reakciók fő típusai (Coombs-Gell) 

I. típus 
IgE mediálta 
anafilaxiás 
reakció 

II. típus  
citotoxikus 
reakció 

III. típus 
immunkomplex  
reakció 

IV. típus 
sejt-mediálta 
reakció 



Gyógyszer indukálta 
túlérzékenységi reakciók 

  DRESS: Drog indukálta hypereosinophila 

   szisztémás tünetekkel  

    AGEP: Akut generalizált exanthematozus pusztulózis 

   Nikkel kontakt dermatitisz 

IV.b Th2/IL-5 eozinofil 

IV.d IL-8/GM-CSF neutrofil 

IV.a Th1/gIFN monocita 

IV.c CD8+ FasL/perforin/granzim B citotoxicitás 

   TEN: Toxikus epidermális nekrolízis, 
    Lyell szindróma 



Erythaema exudativum multiforme 

Stevens-Johnson syndroma 

Lyell syndroma/TEN 



Stevens-Johnson sy.  

Sharma N, Thenarasun SA, et al.: Adjuvant Role of Amniotic 

Membrane Transplantation in Acute Ocular Stevens-Johnson 

Syndrome: A Randomized Control Trial.  

Ophthalmology. 2016 Mar;123(3):484-91.  



Salazopyrin 







SCORTEN 
 7 pont  

 életkor  (40 év<) 
 malignus tumor az anamnézisben  
 BSA - testfelszín (necrolysis 10%<) 

 pulzus (120/min <) 

 UN (10mmol/L<) 

 HCO3 (20mmol/L>) 

 glucose (14mmol/L<) 

 
 SCORTEN 5:   90% < mortalitás 
 
 

 



 
 
Immunmodulált adverz gyógyszerreakció legsúlyosabb formája 
 
(Toxicus epidermalis necrolysis / TEN -  1956 Lyell) 
 
0,5-1,8 eset /millió lakos 
 
Mortalitása: 30-50%   (20-70%) 
 
Pathomechanizmus: Fas – FasL/CD95L interakció; perforin granzyme mediált cytolysis 
 
Tünetek – általános, bőr - és nyh 
 
TERÁPIA  Gyógyszer elimináció   !!! 
 
(plazmaferezis, extracorporalis hemofiltráció) 
 
Intenzív ellátás 
 csapatmunka ( multidisciplina ) 
 emelt szintű nővéri ellátás 
 
Szupportív terápia 
 (sebkezelés, folyadékháztartás, fájdalomcsillapítás, roborálás, thrombosis prophylaxis)  
 
Infekció kivédése 
 
 
 
 
Immunszuppresszió 
Corticosteroidok 
Cyclosporin 
Cyclophosphamide 
 
IVIg 
 
 



Terápia  
Corticosteroid (Solu-Medrol) – 1000 mg 8 napig, majd leépítés 

IVIg (Intraglobin) – 4 napig 0,5 g/tskg/die (30g) 
 

Fájdalomcsillapítás – Dolargan, Contramal/ Tramadol 

Roborálás – Kabiven  +  1500 kcal enteralis 
Inzulin (Humulin R) pumpában 

Thrombosis profilaxis ( Na-Heparin) pumpában  

 
Lokális kezelések : 
Bőr: 1%° Lápisz borogatás, Betadine, Cérás hűtőkenőcs, Cuticerin 

Kötőhártya: Neomycin (óránként), Maxidex (5x)  

                 Oculotect, Actovegin (6x), műkönny(1/2 óránként) 

Ajak: borax-gylcerin, oradexonos gél, 0,5% Lápisz 

 
Antibiotikum ( Vancomycin – Augmentin) 

 
 





A multiforme jellegzetes „kokárda-céltábla”-szerű tünete 

tenyér-talp 



Szövettan/”interface dermatitis” 



Szövettani vizsgálat: 
 - normál : erythema multiforme 
 - DIF : közepes mértékű vasculitis 



• carbamazepine 

• lamotrigine 

• phenytoin 

• phenobarbital 

• sodium valproate 

• felbamate 

 

2-6 hét (2-86 nap) 

Generalizált erythaema 

Májfunkciós eltérések 

Láz 

Eosinophilia 

 

Epikután teszt segít 

Drog hiperszenzitivitás szindróma 
eozinofiliával/DRESS 
(drug reaction/rash with eosinophilia and systemic 
symptoms)-IV. b (Th2/IL5/eozinofil) 

Antikonvulzív szerek által indukált reakciók 
(Anticonvulsant Drug Hypersensitivity/ADH) 

Drug Induced Delayed Multiorgan Hypersensitivity Syndrome 
(DIDMOHS) 

 



Allopurinol-okozta hiperszenzitivitási 
szindróma 

- Allopurinol szedése 2-6 hét 
- Egyéb DRESS-t okozó gyógyszerek 

hiánya 
- Major kritériumok :  
 • Vesefunkciók romlása 
 • Akut hepatocelluláris károsodás 
 • Diffúz maculopapulosus exanthemák,    
      exfoliatív dermatitis, erythema  
   multiforme, TEN 
- Minor kritériumok: 
 • Láz 
 • Eosinophilia 
 • Leukocytosis/atípusos lymphocyták 

DRESS, DIDMOHS 

-Antikonvulzív szerek 

    Carbamazepin 

    Phenytoin 

- Allopurinol 

- Minocyclin 

- Dapson 

- Lamotrigine  

- Nevirapone 

- Abacavir 

- Szulfonamidok 

- Stroncium ranelate 

 



Allopurinol  
- hypoxantin analóg  
- xantin-oxidáz gátlása 
- húgysavszint csökkentése   
  • köszvény 
  • hematológiai betegségek 
  • aszimptomatikus hyperuricaemia/nem feltétlen igényel  

  gyógyszeres kezelést! 
 
 

- rossz vesefunkció vagy thiazid diuretikum szedése  
 
 oxypurinol ↑  => direkt toxikus és immunológiai hatás !!! 
          => súlyos reakciók   (25%-os mortalitás) 
    



Allopurinol  
- Hypoxantin analóg  
- xantin-oxidase gátlása (xantin oxydoreductas katalizálja az urát 

képződését) 
- Húgysav eliminációja   
  • köszvény (hyperuricaemia) 
  • hematológiai betegségek 
  • tünetmentes hyperuricaemia ! 
 
 

- Csökkent vesefunkció 
-  és/vagy thiazid diuretikumok 
 
 oxypurinole ↑  => direct toxicus hatás és immun effektus !!! 
          => súlyos reakció   (25%-os mortality) 
    

Alternatív: febuxostat 
(Adenuric) 



Adverz gyógyszerreakciók allopurinolra 
2002 és 2015 között 

2002-2008 2009-2015 

Number of LTT 81 222 

Positive LTT results 4 20 

Positive clinical history 4 31 

Positive clinical history 

and LTT results 
0 4 

LTT sensitivity 4.9 % 9 % 

LTT: Lymphocyta Transformációs Teszt 



Az allopurinol-indukálta súlyos reakciók 
(n=35, átlagéletkor: 68 years) 



DRESS syndroma 



Milurit (allopurinol) 





Akut generalizált exanthematosus pustulosis 
(AGEP) (IV.d IL8/GM-CSF/neutrofil 

• TÜNETEK: 
• steril pustula erytaemás 

alapon 
• láz, leukocytosis 
 eosinophilia 
• akut kezdet, spontán 

remisszió a gyógyszer 
elhagyása után 

• KIVÁLTÓ GYÓGYSZEREK: 
 terbinafine, metronidazole, 

carbamazepine, olanzapine,  

• TERÁPIA 
• kiváltó tényező elhagyása 
• 0,5 – 1 mg/ttkg 

prednisolon p.o. 
• antihisztamin 

 
 
 

• SZÖVETTAN 

• intraepidermalis v. 
subcornealis pustulák, 
dermalis oedema, 
vasculitis, perivascularis 
eosinophil beszűrődés, 
focalis keratinocyta 
necrosis 

• PATOMECHANIZMUS 

• dominálóan IV.d típusú 
túlérzékenységi reakció 

• T-sejtek kiemelkedő 
szerepe 

• DIFF. DG. 

• psoriasis pustulosa 







Erythaema multiforme major 



Stevens-Johnson sy.  



Vasculitis 



Fix gyógyszerexanthema 



 

• Nehéz a diagnosztika (sok gyógyszert kap a beteg 
egyszerre) 

 

 

• Indokolt esetekben a műtét előtt a tervezett 
anaestheticumokkal érdemes LTT tesztet, ill. 
bőrpróbát végezni!!! 

 

Perioperatív anaphylaxia 



Premedicatio: Dormicum (midazolam) p.o. 

Első műtét során narkózis bevezetését követően  

Propofol Fresenius (propofol) 

Fentanyl  

Esmeron (rocuronium) 

  - légzése spasztikussá vált 
     (vegyeshólyagú szörtyzörej, kilégzési 

   nehezítettség) 
  - nagy mennyiségű légúti váladék  

  keletkezett 
  - szaturáció csökkent 

 
LTT: anamnézisben szereplő szerek: 
 Esmeron (rocuronium bromide): neg. 
 Diprivan (propofol): neg. 
 Fentanyl: POZITÍV! 
 Propofol Fresenius (propofol): POZITÍV! 
  
 potenciálisan adható szerek: 
 Thiopental: neg. 
 Perfalgan (paracetamol): neg. 
 Etomidat-lipuro: POZITÍV! 
 Neodolpasse (diclofenac): negatív 

Perioperatív 
anaphylaxia 

Br J Anaesth. 2011 Feb;106(2):283-4. 
 Propofol and fentanyl induced perioperative anaphylaxis.  



• Prick-teszt: 

 - Dolargan (pethidin):    
 POZITÍV! 

• Patch-teszt: 

 - Sufentanyl: neg. 

 - Etomidate: neg. 

 - Thiopental: neg. 



A műtétet a következő  
szerek alkalmazásával végeztük el: 
általános anaesthesia:  
 - Midazolam 
 - Neodolpasse (diclofenac) 
 - Nalbuphin 
 - Barbiturat 
 - Sevorane (sevoflurane) 
nem-depolarizáló izomrelaxáns: 
 - Tracrium (atracurium besilate) 

  Incidencia: 
- 1:10 000-20 000 altatószer 
- 1:6500 izomrelaxáns 

Izomrelaxánsok (depolarizáló, nem-depolarizáló) 
Latex 
Antibiotikumok  gyakran 
 
Altatószerek 
Lokális anaestheticumok 
Opioidok 
Egyéb: kolloidok, protamin, antiszeptikumok, 
festékek, jódtartalmú kontrasztanyagok ritkán 



Segédanyagok szerepe 
Propofol Freseniusra LTT poz., 

Diprivanra (propofol) neg. 

Diprivan Propofol Fresenius 

propofolum propofolum 

tisztított tojás-foszfatid tojás-foszfatid 

glicerin glicerin 

szójaolaj szójaolaj 

nátrium-hidroxid nátrium-hidroxid 

nátrium-edetát olajsav 

desztillált víz desztillált víz 

nitrogén nitrogén 

opioid-származékok 
 
Fentanylra anafilaxiás 
reakció és LTT poz.   
 
 
 
 
Dolarganra (pethidin) 
bőrpróba poz. 



• Frakcionálatlan heparinok (UFH) 
 - heparin calcium (Calciparine) 
 - heparin sodium (Liquemin) 
• Alacsony molekulasúlyú heparinok (LMWH) 
 - enoxaparin sodium (Clexane) 
 - dalteparin sodium (Fragmin) 
 - nadroparin calcium  (Fraxiparine)  
• Heparinoidok 
 - Danaparoid sodium (Orgaran) 
• Pentaszacharidok 
 - fondaparinux sodium (Arixtra)  
 

Syncumar óvatos beállítása- K vitamin antagonista, 
Syncumar nekrózis veszélye 

 
Rivaroxaban aktivált X faktor antagonista, per os  
 
 
 

 

Heparin allergia 



Intrakután, subkután próbák 



Ampicillin/amoxicillin (aminopenicillin) rash 



• ampicillin, amoxicillin, methicillin 

• ampicillin származékok (pivamicillin, 
tavampicillin) 

• cephalexin 

• tetracyclinek 

• sulfonamidok 

• macrolidek (erythromycin) 

• azithromycin 

• levofloxacine 

Mononucleosishoz társuló gyógyszerszedéshez 
kötött exanthema 



Penicillin allergia kivizsgálás 

• LTT negatív  bőrpróba 

• Penicillin allergén determinánsok (I. típusú 
hyperszenzitivitás): 

 - major determináns: benzylpenicilloyl poly-L-lysine 
(PPL) 

 - minor determináns mix: Na-benzylpenicillin, 
benzylpenicilloil  sav, Na- benzylpenicilloát (MDM) 

 

• A bőrteszteket a major determinánsokkal kezdjük! 

  1. Prick teszt (hígítatlan major)    

  2. Intradermalis teszt (1:100, 1:10, hígítatlan major) 

  3. Prick teszt (hígítatlan minor)   

  4. Intradermalis teszt (1:100, 1:10, hígítatlan minor) 

(Diater Laboratories, Madrid, e-mail: diater@diater.com) 



intradermalis 
Penicillin 



Nikkel allergia 

fülbevaló 

fémgomb, zippzár 

Cipő okozta kontakt dermatitis 
(ragasztó) 

Szemránckrém okozta 
 kontakt dermatitis 

Kontakt dermatitis 



Gyógyszerek epikután teszt 
 
 
 
Photopatch teszt 

S2K-guideline Allergo J Int 2015;24:94-105 



Steroid kontakt dermatitisz 

Magas allergén potenciál: 

tixocortol pivalat 

budenosid (Apulein) 

prednicarbat 

hydrocortisone 17-butyrate 

Alacsony allergén potenciál: 

hydrocortison acetat (Laticort) 

momethason fuorat (Elocom) 

bethametason diproprionat 

Soós és mtsai. Bőr. Vener. 
Szmle. 2004. 80:203-208 

a steroid 
allergiások 
90%-ban 
lehet vele az 
allergiát 
detektálni 

„edge 
effect” 



Jódos kontrasztanyagok 
• Korai reakció: 2  Maculopapulosus: 8  

DRESS: 4 
• prick teszt 2 pozitív 
• patch teszt 10 pozitív 
• Intradermális teszt 9 pozitív 24, 48 óra 

 
• 44 beteg 23% pozitív teszt 
1 prick teszt, 7 korai intradermál teszt, 2 
késői reakció 
A bőrtesztek a korai típusú túlérzékenységben 
pozitívak inkább  
9/32 versus 1/11  

 Kanny G, Pichler W, Morisset M, et al. T cell-mediated reactions to iodinated contrast media: Evaluation by skin and lymphocyte 
activation tests. J Allergy Clin Immunol 2005; 115:179–185. 
Kvedariene V, Martins P, Ruanet L, Demoly P. Diagnosis of iodinated contrast media hypersensitivity: results of a 6-year period. Clin 
Exp Allergy 2006; 36:1072–1077. 



Cephalosporin 
n=76 pozitív anamnézis korai reakcióra IgE: 69,7% pozitív bőrpróba: 78,9 

n=127  30,7% bőrteszt pozitív, 7,1% spec IgE és bőrpróba negatív, de a 
terhelés pozitív 

Konszenzuson alapuló ajánlás: penicillin allergiás 
betegeknél nem kell bőrpróba, hanem lépcsőzetes 

adagolással kell a gyógyszert beállítani 

 

 

Romano A, Gue´ant-Rodriguez RM, Viola M, et al. Diagnosing immediate reactions to cephalosporins. Clin Exp Allergy 2005  

Antunez C, Blanca-Lopez N, Torres MJ, et al. Immediate allergic reactions to cephalosporins: Evaluation of cross-reactivity 

with a panel of penicillins and cephalosporins. J Allergy Clin Immunol 2006  

Gruchalla RS, Pirmohamed M. Antibiotic allergy. N Engl J Med 2006;  

Carbapenem 
Biztonsággal adható penicillin allergiás betegeknek 
 Romano A, Viola M, Gue´ant-Rodriguez RM, et al. Imipenem in patients with immediate hypersensitivity to penicillins 

 [letter]. N Engl J Med 2006  

 Romano A, Viola M, Gue´ant-Rodriguez RM, et al. Brief communication: tolerability of meropenem in patients with 

 IgE-mediated hypersensitivity to penicillins. Ann Intern Med 2007  

 
Benzodiazepin 

carbamazepine, n=12: szenzitivitás: 92% [Ying Wu 2006] 
carbamazepine, n=6: szenzitivitás: 100% [Naisbitt 2002] 
lamotrigine, n=4: szenzitivitás: 75% [Naisbitt 2003] 
 



A gyógyszerallergiák diagnosztikája 

• Anamnézis  
 a klinikai tünetek és a gyógyszeralkalmazás 

pontos meghatározása 
• LTT (szenzitivitás 58-78%, a specificitás:85-

100%) 
• Specifikus IgE meghatározás 
• Bazofil degranulációs teszt (CD63+) 
• Prick teszt 
• Epikután bőrteszt (patch-teszt) 

• Intrakután teszt 
• Fénnyel kombinált epikután bőrteszt 

(photo-patch teszt) 
• Gyógyszerprovokáció/terhelés (DPT) 



Gyógyszer specifikus T sejtek 

• A reakció kialakulásáért felelősek-
effektor T sejtek 

• Hosszú életű memória T sejtek  

• Gyógyszer-specifikus T sejtek nagy 
számban kimutathatók a keringésben 

     1:250-1:10000 

 (Beeler et al. J Allergy Clin Immunol, 2006, 117: 455)  

• in vitro aktiváció  

Limfocita transzformációs teszt 
(LTT) 

Dobozy A, Hunyadi J, Simon N:  
Lymphocyte transformation test in detection of drug 
hypersensitivity. Lancet, 16: 277, 1972 



LTT 

sejtszeparálás 

sejtek tenyésztése 72 óráig 

abszorbancia 

vérvétel 
Ficoll 

PBMC 

PHA kontroll 
gyógyszer 

MTT esszé 



Specifikus (85-100%): fals pozitív ritka 

 

Nem elég szenzitív (58-78%): sok a fals negatív  



metamizole 

amoxicillin+ 
clavulanic acid 

lidocaine 

penicillin 

paracetamole 

diclofenac 

aspirin 

salicylic acid 

aminophenazone 



Leggyakoribb gyógyszerek 
amelyekre LTT-t kértek 

2005 és 2006 

 

• metamizole 

• diclofenac 

• penicillin 

• amoxicillin+clavulanic 
acid 

• metoprolol 

• lidocaine 

• ASA 

• trimethoprim+sulfameth
oxasole 

• clarithromycin 

• aminophenazone 

 

 

2009 és 2010 

 

• metamizole 

• diclofenac 

• amoxicillin+clavulanic 
acid 

• penicillin 

• lidocaine 

• ASA 

• ibuprofen 

• metoprolol 

• allopurinol 

• ramipril 

 



LTT pozitív 
Algopyrinnel 

Epikután teszt a 
háton negatív 

Epikután teszt a 
lábfej gócára pozitív  



Fasciitis necrotisans 



1 ampulla Augmentin i.v 
4-6 óra múlva 
maculopapulosus erupciók 

Dalacin inj.-ra váltás 
a bőrtünetek stagnálnak, 
kicsit javulnak, a 3. nap 
reggelre a bőrtünetek 
hirtelen felerősődése lokálisan sulphaguadinin tartalmú por 



Epikután bőrpróbák 

Augmentin 

Dalacin 



• Evidencián alapuló praktikus tanácsok* 
 
• A gyógyszer deszenzitizáció biztonságos 

gyógyszeralkalmazást tesz lehetővé korai 
túlérzékenységi reakciókban, még az anaphylaxiás 
esetekben is 

  (III-3 fokú evidencia). 
 

• Ha ACE gátlót szedő betegen angioödéma alakul ki, 
az angioödéme kialakulásában az ACE gátlót tegyük 
elsősorban felelőssé, mindaddig, míg más okot nem 
tudunk bizonyítani 

• (Level IV). 
 

Francis C K Thien MJA 2006; 185 (6): 333-338  



Gyógyszerterhelés (Drug Provocation Test) 

• Indikációi: 
 1. bizonytalan anamnézis, klinikai tünetek esetén, amikor úgy ítélhető, 

hogy az allergia nem valószínű 
 2. biztosan gyógyszerallergiás betegnél farmakológiailag és 

szerkezetében különböző, de hasonló hatású szer tesztelése 
 3. keresztérzékenység kizárása, amennyiben a gyógyszerre nagy szükség 

van 
 
• Kontraindikált: 
 1. terhességben, súlyos társuló betegségekben (nem kontrollált 

asztma, akut infekciók, szív-, máj-, vesebetegségek) 
 2. generalizált fix gyógyszerexantéma, DRESS, AGEP, TEN, SJS, 

szisztémás vaszkulitisz, specifikus szervi manifesztációk: citopénia, 
hepatitisz, nefritisz, pneumonia, súlyos anafilaxia, gyógyszer 
indukálta autoimmun betegségek 

 

• Kivitelezése: 
 1. általában per os 
 2. az eredeti gyógyszergyári készítményeket alkalmazzuk, kivételes 

esetben összetevőket, adalékanyagokat is tesztelhetünk 
 3. a terhelést mindig placebo kontrollal kezdjük 
 4. alacsony dózissal kezdjük és a maximális egyszeri dózissal fejezzük 

be 
 5. átlagosan minimum 2 órás intervallumok legyenek az egyes dózisok 

között 



Deszenzibilizálás 

• Antibiotikumokkal (ha nincs más alternatíva életet 
veszélyeztető fertőzésekkel szemben – pl.: cisztás fibrózis, 
reumás láz) 

• 75%-ban sikeres! 

 

• Indikáció: 

  kizárólag IgE mediált reakciók: urtikária, 
angioödéma, Quincke ödéma (ma már más típusú 
reakcióknál is csinálják)  

• Kivitelezés: 

  -szigorúan kórházi körülmények között 

  -növekvő dózisban a terápiás adag eléréséig 

  -nem szabad a gyógyszerszedést megszakítani 

 Gyógyszerek: aztreonam, cefepime, ceftazidime, meropenem, 
piperacillin, piperacillin-tazobactam 



Centers for disease control and prevention  

www.cdc.gov/std/tg2015/syphilis.htm 

Management of Persons Who Have a History of Penicillin Allergy 

BOX 2. Skin-test reagents for identifying persons at 

risk for adverse reactions to penicillin 

 

Major Determinant 

 

Benzylpenicilloyl poly-L-lysine (PrePen) 

(AllerQuest, Plainville Connecticut) (6 x 10–5M) 

Minor Determinant Precursors* 

 

Benzylpenicillin G (10–2M, 3.3 mg/mL, 10,000 

units/mL)Benzylpenicilloate (10–2M, 3.3 

mg/mL)Benzylpenicilloate (or penicilloyl 

propylamine) (10–2M, 3.3 mg/mL) 

Positive Control 

 

Commercial histamine for scratch testing (1.0 

mg/mL) 

Negative Control 

 

Diluent (usually saline) or allergen diluent 

Penicillin V 

suspension 

dose
†
 

Amount
§
 (u

nits/mL) 

mL Units Cumulative 

dose (units) 

 1 1,000 0.1 100 100 

 2 1,000 0.2 200 300 

 3 1,000 0.4 400 700 

 4 1,000 0.8 800 1,500 

 5 1,000 1.6 1,600 3,100 

 6 1,000 3.2 3,200 6,300 

 7 1,000 6.4 6,400 12,700 

 8 10,000 1.2 12,000 24,700 

 9 10,000 2.4 24,000 48,700 

10 10,000 4.8 48,000 96,700 

11 80,000 1.0 80,000 176,700 

12 80,000 2.0 160,000 336,700 

13 80,000 4.0 320,000 656,700 

14 80,000 8.0 640,000 1,296,700 

TABLE 1. Oral desensitization protocol for persons with a positive skin test* 
 

 



gyógyszertúlérzékenység
gyanúja

anamnézis felvétel 
(ENDA kérdőív)

gyógyszerallergia 
valószínű

nincs gyógyszerallergia

rendelkezésre áll-e 
bőrteszt?

gyógyszerprovokációs
teszt rendelkezésre áll-e

eredménye

drogprovokációs teszt

eredmény

bizonyított 
gyógyszertúlérzékenység

nincs 
gyógyszertúlérzékenység

bizonyított 
gyógyszerallergia

gyógyszer 
helyettesíthető-e

gyógyszer 
helyettesítése

gyógyszer beadása 
biológiai próbával

deszenzitizáció

nem

nem

nem

igen

igen

igen

pozitív

pozitív

negatív

negatív

igen nem

vagy

International 
Consensus on Drug 
Allergy 2014 
Demoly P, Adkinson NF, Brockow K 
et al.: International Consensus 
(ICON) on Drug Allergy. Allergy 

2014, 69:420-437  
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