
AMEGA
27. ÉVFOLYAM

2. KÜLÖNSZÁM

LÉGÚTI ALLERGIA 
KÜLÖNSZÁM

ALLERGIÁS NÁTHA
VAN-E TARTÓS MEGOLDÁS?

SÚLYOS ASZTMA
MERRE TART A BIOLÓGIAI TERÁPIA?

POLLENHATÁSOK
LESZ-E ELLENSZERE A PARLAGFŰNEK?



Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antago-
nista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista 
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden 
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6  ** A FEV1 24 órás szignifi káns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben 
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta 
184/22 µg vs. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az 
Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb 
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség (http://www.ema.europa.eu) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán 
ikonra kattintás, majd az  ikonra vagy az Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V) (KGY). 
▼Ezek a gyógyszerek fokozott felügyelet alatt állnak, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. I 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1. I Tel.: 23/501-301
HU-ELL-03-2020-V01-AD-#19636 ▪ A dokumentum készítésének időpontja: 2020.03.11. ▪ Érvényessége: 2022.03.11.

Az Anoro Ellipta, a Relvar Ellipta és a Trelegy Ellipta 
fejlesztése az INNOVIVA-val közösen valósult meg.

A GSK védjegyeinek a GSK vállalatcsoport a tulajdonosa vagy licenszbe vevője.
©2020 GSK vállalatcsoport vagy a licenszbe bocsájtó jogtulajdonos. 
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agyományosan 

a májusi és júni-

usi tudományos 

rendezvényeken szoktuk 

áttekinteni az allergológia 

aktuális helyzetét, meg-

hallgatni kiváló összefog-

laló előadásokat és megis-

merni az új eredményeket, ilyenkor szokták köz-

zétenni a legújabb nemzetközi guideline-okat, és 

a gyógyszercégek is ilyenkor szokták megalapoz-

ni a nyári allergiaszezonhoz kötődő aktivitásaikat. 

2020-ban a koronavírus-járvány miatt mindez 

elmaradt: májusban nem volt hazai konferencia, 

és a június elejére várt európai kongresszus is 

csak virtuális formában került megrendezésre. 

Az Amega légúti allergiákra fókuszáló tematikus 

különszáma próbálja pótolni mindazt, ami ne-

hezen pótolható. Egyrészt korábbi közleménye-

ket aktualizálva, azokat több helyen a legújabb 

adatokkal kiegészítve frissíti fel az allergiás nát-

hával és a parlagfűvel kapcsolatos ismereteket, 

másrészt pedig a virtuális EAACI kongresszuson 

elhangzott legújabb adatok felhasználásával fog-

lalja össze a súlyos asztma biológiai terápiájával 

kapcsolatos tudnivalókat. Komoly tartalom, köny-

nyed forma – olvassák élvezettel! 

dr. Rónai Zoltán
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Az ELLIPTA1-5 a COPD-s és asztmás 
betegek preferált inhalátorának bizonyult.6*

4 féle hatóanyag 
kombináció ugyanolyan 
(ELLIPTA) eszközben1-5

24 órás hatástartam 
minden aktív molekula 
tekintetében2-5,**

Könnyen használható 
30 adagos ELLIPTA 
inhalátorból 1-6,***

napi

1

Rövidítések: COPD: krónikus obstruktív tüdőbetegség, FEV1: kényszerített kilégzési térfogat 1 másodperc alatt, ICS: inhalált kortikoszteroid, LABA: hosszú hatású béta2-adrenerg receptor agonista, LAMA: hosszú hatású muszkarin receptor antago-
nista, SABA: rövid hatású béta2- adrenerg receptor agonista 
* A COPD-s vagy asztmás betegek jelentősen nagyobb arányban részesítették előnyben az Ellipta inhalátort a Diskus / Accuhaler, egy adagolószelepes (metered dose) inhalátor, a Turbohaler, a HandiHaler vagy a Breezhalerhez képest (p <0,001 minden 
összehasonlításnál), vagy a Diskus / Accuhaler(p <0,001), metered dózis inhalátor (p = 0,002) vagy Turbohaler (p <0,001) eszközökhöz képest. 6  ** A FEV1 24 órás szignifi káns javulása az Incruse Ellipta 2 vagy az Anoro Ellipta 3 és a placebóval szemben 
(p <0,001) 6 hónapos COPD-ben szenvedő betegeknél. A súlyozott átlag FEV1 javulása az adagolás utáni 0-24 órával a Relvar Ellipta 92/22 µg és a placebóhoz képest (p <0,001) egy 12 hetes vizsgálatban asztmás4 betegeknél, valamint a Relvar Ellipta 
184/22 µg vs. fl utikazon-furoát 184/22 µg naponta egyszer (p = 0,048) és a fl utikazon-propionát 500 µg naponta egyszer (p = 0,003) az asztmás betegek 24 hetes vizsgálatában.5  *** A COPD-s betegek szignifi kánsan nagyobb arányban értékelték az 
Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz, a Turbohaler, HandiHaler vagy Breezhaler eszközökhöz képest (p < 0,001). Az asztmás betegek szignifi kánsan nagyobb 
arányban értékelték az Ellipta eszközt „nagyon könnyen vagy könnyen“ használhatónak a Diskus/ Accuhaler eszközhöz, egy adagolószelepes inhalátorhoz vagy a Turbohaler eszközökhöz képest (p < 0,001).6

Referenciák: 1. Trelegy Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.11.29. 2. Incruse Ellipta Alkalmazási előirat: 2019.09.19. 3. Anoro Ellipta Alkalmazási előirat 2019.09.19. 4. Relvar Ellipta 92/22 μg Alkalmazási előirat 2019.04.24. 5. Relvar Ellipta 184/22 μg 
Alkalmazási előirat 2019.04.24. 6. Van der Palen J et al., NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26;16079. Incruse ▼ Ellipta 55 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyag: 65 mikrogramm umeklidinium-bromid (umeclidinium bromide) (amely 
55 mikrogramm umeklidiniummal egyenértékű) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 10241 
Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1024 Ft, az ártámogatás összege 9217 Ft. Anoro▼Ellipta 55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 65 mikrogramm 
umeklidinium-bromid (amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak) és22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: fenntartó bronchodilatator kezelésre javallott krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) 
szenvedő felnőtt betegek tüneteinek enyhítése céljából. 30x: 14579 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 1458 Ft, az ártámogatás összege 13121 Ft. Relvar Ellipta 184 mikrogramm/
22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 184 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott olyan felnőtteknél, valamint 
12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szükség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt in-
halációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 30x: 12287 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Té-
rítési díj: 4809 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Relvar Ellipta 92 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalációs por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. 
Javallatok: A Relvar Ellipta az asztma rendszeres kezelésére javallott felnőtteknél, valamint 12 éves és idősebb serdülőknél, ha kombinált gyógyszerkészítmény (hosszú hatású béta2-agonista és inhalációs szteroid) alkalmazására van szük-
ség: • a beteg nem megfelelően kontrollált inhalációs szteroiddal és szükség szerint adagolt inhalációs rövid hatású béta2-agonistával, • inhalációs kortikoszteroiddal és hosszú hatású béta2-agonistával már megfelelően kontrollált betegek. 
A Relvar Ellipta a COPD tüneti kezelésére javallott olyan felnőtteknél, akiknél a FEV1 az elvárt normálérték <70%-a (bronchodilatátor alkalmazása után), valamint a kórtörténetben exacerbációk szerepelnek a rendszeres bronchodilatátor-terápia 
ellenére. 30x: 10589 Ft.Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 3111 Ft, az ártámogatás összege 7478 Ft. Trelegy ▼ Ellipta 92 mikrogramm/55 mikrogramm/22 mikrogramm adagolt inhalá-
ciós por. Hatóanyagok: 92 mikrogramm fl utikazon-furoát, 65 mikrogramm umeklidinium-bromid, amely megfelel 55 mikrogramm umeklidiniumnak és 22 mikrogramm vilanterol (trifenatát formájában) kifújt adagonként. Javallat: A Trelegy Ellipta 
olyan felnőttek közepesen súlyos, illetve súlyos krónikus obstruktív tüdőbetegségének (COPD) fenntartó kezelésére javallott, akik nem kezelhetők megfelelően inhalációs kortikoszteroid és hosszú hatástartamú béta2-agonista vagy hosszú ha-
tástartamú béta2-agonista és hosszú hatástartamú muszkarin-antagonista kombinációjával. 30x: 20830 Ft. Szakorvosi javaslatra EÜ 90% (3b2. EÜ 90 pontok) ártámogatásban részesül. Térítési díj: 2083 Ft, az ártámogatás összege 18747 Ft. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egészségügyi szakembereknek> publikus gyógyszertörzs 
> végleges törzs > Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (http://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis) 
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Ami miatt tüsszög a világ

BEMUTATJUK A POLLENALLERGIÁT

XIX. század elején egy angol orvos, John Bostock (1773–1846) éveken át ismétlődően, 
június közepe táján könnyezéstől, tüsszögéstől, mellkasi feszüléstől és nehézlégzéstől 
szenvedett. Tünetei alapján 1819-ben elsőként ő írta le az intermittáló asztmával társuló 

allergiás rhinitisnek megfelelő kórképet1. Mivel az „allergia” kifejezést Clemence von Pirquet (1874–
1929) majd csak 1906-ban alkotja meg két görög szó, az allos (eltérő) és az ergos (munka) szavak 
összeolvasztásával2, John Bostock a maga betegségét még csak szénaláznak – „hay fever”-nek, il-
letve latinul „catarrhus aestivus”-nak  – nevezhette, utalva ezzel arra, hogy tünetei a széna (angolul: 
hay) begyűjtésével egy időben léptek fel. Az orvostörténeti források szerint már jóval Bostock és 
Pirquet előtt is leírtak olyan kórállapotokat, melyek allergiás náthának felelhetnek meg. Ilyen volt 
az ókori Kínában feljegyzett őszi orrfolyás, aminek kezelésére az Ephedra sinica törzsét használ-
ták. Jóval később, a XIX. század végén Nagayasi ebből vonta ki az efedrint. Az ókori Rómában az 
idősebbik Plinius (23–79) önmagán végzett megfigyelései alapján felismerte, hogy a virágporok 
légúti panaszokat okozhatnak. Ő az efedrát vörösborral keverte, és a kombinációt „anabis” névvel 
illette. A késő reneszánsz idején Leonardo Botallo (1530–1571) – anatómiai munkássága (lásd: ductus 
arteriosus Botalli) mellett – leírta a rózsabokor közelében fellépő tüsszögést és orrfolyást is (coryza 
a rosarum odore), és ezek kezelésére kámfort használt. 

A

 
A balkáni medveköröm 
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EpIdEMIológIA

John Bostock 1819-ben, a londoni Királyi orvos-
társaság előtt tett beszámolójával egy időben 
az új kórkép (catarrhus aestivus) kapcsán vég-
zett epidemiológiai felmérése eredményét is is-
mertette: egész Angliában mindössze 25 bete-
get talált1. Az 1893–97 között megjelent pallas 
Nagy lexikona szerint3: „a catarrhus aestivus 
Európában aránylag ritka bántalom, különösen 
Angolországban és Amerikában honos”. 

A korabeli helyzet ismeretében nézzük, mi 
a helyzet ma. Ma Magyarországon az allergiás 
nátha vonatkozásában minden negyedik em-
ber – legalább enyhén – személyesen is érin-
tett. A kórkép előfordulási gyakorisága roha-
mosan nő, és a WHo prognózisa szerint 2025-
re minden második (!) ember allergiás náthás 
lesz4. A megbetegedés fiataloknál gyakoribb, 
és a betegek közel fele közepesen súlyos vagy 
súlyos tünetektől szenved. Az allergiás nátha 
jellemzően alulkezelt betegség, jelentőségét 
és veszélyeit gyakran nem ismerik fel vagy ba-
gatellizálják.

Az allergiás nátha prevalenciája Magyar-
országon az 1980-as 1–2%-ról 2004-re 20% 
fölé emelkedett, azaz legalább a tízszeresére 
nőtt. Az országos Korányi pulmonológiai Inté-
zet adatai szerint a nyilvántartott betegszám 
az 1995-ös 40 ezerről 2009-re 320 ezer fölé 
emelkedett. (A későbbiekben a betegség be-
jelentési kötelezettsége megszűnt, így pontos 
adatok nincsenek.) A számok önmagukban is 
ijesztőek, de ha számba vesszük az allergiás 
nátha hatásait, akkor még inkább azok. 

Az allergiás náthás betegek fele fáradé-
kony, háromnegyedük rosszul alszik, mindeb-
ből következik a napi aktivitásuk csökkenése, 
a tanulási és egyéb kognitív funkcióik korláto-
zott volta. Az allergiás náthás betegek 90%-
ánál romlik a munka hatékonysága, a tanulók 
93%-ánál az iskolai teljesítmény5. gondoljuk 
csak meg: a fűpollenszezon csúcsa május vé-
gén (vizsgaidőszak), a parlagfűszezoné pedig 
augusztus végén (pótvizsgák) és szeptember 
elején (új tanév kezdete) van. Egy kombinált 
fűpollen–parlagfűpollen allergia esetén a ke-

zelés hatékonysága meghatározhatja az érin-
tett tanuló jövőjét.

A súlyos allergiás rhinitis nagyobb mérték-
ben rontja az életminőséget, mint a mérsékel-
ten súlyos asztma5.

ETIológIA, KóRMEcHANIzMus

Mitől vagyunk allergiásak? Epidemiológiai vizs-
gálatokkal már korábban is kimutatták, hogy 
mindenkinek kb. 10% esélye van allergiára még 
akkor is, ha nincs allergiás a felmenői között. 
Ha az egyik szülő allergiás, akkor ez az esély az 
utódoknál 20% lesz, ha mindkét szülő allergiás, 
akkor 50% körüli, ha pedig mindkét szülőnél 
ugyanaz az allergiás kórkép áll fenn, akkor az 
utódoknál való ismétlődés esélye közel 80%6.

Korábban azt gondolták, hogy a geneti-
ka és a biotechnológia fejlődésével lehetővé 
válhat az allergiás betegségekért felelős ún. 
atópia-gén kijavítása. Azonban már a humán 
genom feltérképezése előtt is igazolták, hogy 
az allergiás kórmechanizmus különböző lépé-
seit más-más kromoszómákon – pl. az 5., 6., 
11., 12., 14. kromoszómán – elhelyezkedő több 
génszakasz kódolja, így az egy ponton történő 
beavatkozás nem lehet eredményes. A kép a 
humán genom teljes feltérképezése után vált 
teljessé.

A genetikai hajlam mellett a környezeti ha-
tások is alapvetően fontosak az allergiás meg-
betegedés manifesztálódásához. A dízelkorom 
részecskék a pollenszemcsék felszínére tapad-
va felerősítik azok allergiakeltő hatását, egyes 
ételszínezékek és -adalékok, valamint a do-
hányfüst egyes komponensei pedig ismert al-
lergiakeltők. Külön témakör a korai életkorban 
ható infekciók szerepe (a higiénés hipotézis és 
annak revíziója, valamint az ún. farm vizsgála-
tok), azonban ezek részletes tárgyalását a ter-
jedelmi korlátok nem teszik lehetővé7.

Miként jönnek létre az allergiás nátha tü-
netei? A szabad idegvégződések irritációja 
okozza az orrviszketést és a tüsszögést, a vá-
ladéktermelődés fokozódása az orrfolyást, az 
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értágulat és a vértelt erek az orrdugulás akut 
szakaszát, míg az érfal permeabilitásának fo-
kozódása ödémához és az orrdugulás króni-
kussá válásához vezet.

Az allergiás nátha leggyakoribb kiváltó okai 
a pollenszemcsék, melyek időben meghatá-
rozott és többé-kevésbé – az utóbbi években 
inkább kevésbé – szabályos rend szerint jelen-
nek meg a levegőben, és az orrnyálkahártyára 
jutva allergiás reakciót indítanak el. 

Tél végén elsőként a mogyorópollen jelenik 
meg, majd ezt követi a kőris, az éger és a nyír 
pollenje. Április végén, május elején jelenik 
meg a fűpollen, majd a gyomok időszaka kö-
vetkezik, melynek főszereplője a nyár végi, ősz 
eleji időszak legagresszívebb gyomnövénye, a 
parlagfű.

Némi évszakos allergén-szint ingadozás 
mellett egész éven át okozhatnak allergiás pa-
naszokat a háziporatkák és a gombaspórák, a 
macskaszőr pedig macskatartástól függetle-
nül is – a ruházatra tapadva – eljuthat bárhová.

KEzElés

A kezeléshez sok éve nyújtanak segítséget 
különböző szakmai útmutatók. Ezek közül 
legismertebb az ARIA (Allergic Rhinitis and its 
Impact on Asthma), ami először 2001-ben jelent 
meg. Az ARIA 2001-es változatát 2008-ban át-
írták6, majd 2010-ben ezt is revíziónak vetették 
alá7, és azóta is 2-3 évente átdolgozzák8-11.

Az allergiás nátha esetén a klinikai kép az 
orrtünetek (viszketés, tüsszögés, vizes orrfo-
lyás, orrdugulás), a szemtünetek (viszketés, 
könnyezés, szem körüli duzzanat), az egyéb 
allergiás tünetek (torokviszketés, fülviszketés, 
asztma) és az általános tünetek (fejfájás, ét-
vágytalanság, koncentrációhiány) kombináci-
ójából áll össze.

A klasszikus terápiás lépcső alapját az aller-
gének és az irritánsok kerülése adná, azonban 
ennek megvalósítása a mindennapi életben 
szinte lehetetlen. Egyrészt a betegek többsége 
nem csak egyetlen allergénre érzékeny, más-
részt pedig – most már évtizedes gyakorlati 

tapasztalatok alapján – kijelenthető, hogy pl. 
a parlagfűpollen vagy a háziporatka-allergén 
akárcsak átmeneti kiiktatása is lehetetlen (a 
helyzet tárgyalása külön közlemény témája le-
hetne). Az előbbi állításokat Custovic és Wijk sokat 
idézett, 2005-ben közölt vizsgálati eredményei 
is alátámasztják, melyek szerint a háziporatka-
allergia és az állatiszőr-allergia esetén végzett 
ún. környezeti kontroll intézkedések csupán 
kismértékben – egyes eljárásoknál semmilyen 
mértékben sem – csökkentik az allergénszin-
tet, az allergénszint csökkenésének pedig sem-
milyen kimutatható klinikai hatása nincsen12.

Az AllERgIÁs NÁTHA vAló vIlÁgA

A való élet vizsgálatokhoz kapcsolódva néz-
zük meg, milyen az allergiás náthás betegek 
valós helyzete ma Magyarországon. 

Az allergiás beteg recept nélkül is hozzáfér 
antihisztaminokhoz és dekongesztánsokhoz, 
illetve számos egyéb készítményhez (pl. ten-
geri vizes orrspray, homeopátiás szerek, stb.). 
Amíg a tünetei nem rontják kifejezetten az élet-
minőségét (nincs alvást zavaró orrdugulása, nin-
csenek autóvezetést ellehetetlenítő vagy – külö-
nösen hölgyeknél – inkontinenciával járó tüsz-
szögési rohamai, illetve intermittáló asztmája), 
addig nemigen fordul orvoshoz. A szakorvosi 
ellátásra pedig rendszerint amúgy is csak több 
hetes várakozás után kapna időpontot. Mind-
ebből következik, hogy az allergiás náthás be-
tegek jelentős része a rendelkezésére álló esz-
közökkel önkezelést végez, és amikor megva-
lósul az első orvos–beteg találkozás, a legtöbb 
esetben már túl van valamilyen kezelésen.

Az allergiás nátha önkezelése, pontosab-
ban az allergiás nátha kezelése a patikában 
vény nélkül kapható készítményekkel teljesen 
elfogadott megoldás, ezt az ARIA ajánlások is 
részletesen tárgyalják13. 

Az előzetes önkezelés alapján – a további 
teendők meghatározása szempontjából – a 
betegeket célszerű három csoportba sorolni:

(a) dekongesztánssal előkezelt,
(b) antihisztaminnal előkezelt,
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(c) az előbbi két hatóanyaggal nem kezelt 
(a továbbiakban: kezeletlen).

A betegeket a tüneteik szerint két csoport-
ba sorolhatjuk. Az egyik típusnál (1) az orrfolyás 
és a tüsszögés, a másiknál (2) az orrdugulás a 
vezető tünet. Ennek alapján hatféle helyzettel 
állhatunk szemben:

1 (a) dekongesztánssal előkezelt orrfolyós/
tüsszögős betegnél a dekongesztáns adását le 
kell állítani (nem hat az orrfolyásra és a tüsszö-
gésre), és intranazális kortikoszteroid kezelést 
(vényköteles) kell kezdeni.

2 (a) Antihisztaminnal előkezelt orrfolyós/
tüsszögős betegnél az antihisztamin adását 
folytatni kell és a kezelést célszerű kiegészíteni 
intranazális szteroiddal.

3 (a) Kezeletlen orrfolyós/tüsszögős beteg-
nél intranazális szteroid kezelést kell kezdeni.

1 (b) Ha a beteg dekongesztánssal előke-
zelt és az orrdugulás a domináns tünete, ak-
kor a dekongesztánst még 2–3 napig hagyjuk 
meg neki, indítsunk intranazális szteroid keze-
lést, és tájékoztassuk a tartós dekongesztáns-
használat veszélyeiről (rhinitis medicamentosa).

2 (b) Ha a beteg antihisztaminnal előkezelt 
orrdugulós beteg, akkor állítsuk le az anti-
hisztamint, hiszen az az orrdugulásra csak cse-
kély mértékben hat, és indítsunk intranazális 
szteroid kezelést. Ha a betegnek súlyos orr-
dugulása van, és a beteg azonnali megoldást 
vár, akkor adjunk az intranazális szteroid mellé 
dekongesztánst (a napi kezelés során elsőként 
ezt, majd 4–5 perccel később az intranazális 
szteroidot az orrba fújva). Ennek a javaslatnak 
az oka az, hogy az intranazális szteroid hatás-
kezdete a betegeknél egyéntől és az állapot 
súlyosságától függően változó. Az intranazális 
szteroid előtt alkalmazott dekongesztáns 
megkönnyíti az intranazális szteroid szétter-
jedését az orrüregben, és az orrmelléküreg-
szájadékokat megnyitva biztosítja azok átszel-
lőzését. A dekongesztáns adásakor fontos a 
részletes betegtájékoztatás.

3 (b) Kezeletlen orrdugulós betegnél in-
dítsunk intranazális szteroid kezelést. Ha a 
betegnek annyira súlyos orrdugulása van, 

hogy már kifejezett életminőség romlást oko-
zott (pl. több át nem aludt éjszakát), és a be-
teg azonnali megoldást vár, akkor adjunk az 
intranazális szteroid mellé dekongesztánst. 
Az instrukciók, az indokok és a tanácsok azo-
nosak a 2 (b) pontban leírtakkal.

Az oRRdugulÁs csöKKENTésE

Az orrdugulást két hatóanyag-csoport mérsékli. 
A dekongesztánsok az orrdugulás gyors meg-
szüntetői. Az ARIA 2010-es revíziójának 27. pont-
ja foglalkozik a dekongesztánsok alkalmazásá-
val, és felnőtteknél, súlyos orrdugulás esetén a 
rövid ideig (max. 5 napig) tartó használatukat 
megengedhetőnek tartja az orrdugulás minél 
előbbi megszüntetése érdekében14. 

A dekongesztánsok α1- és α2-adrenerg re-
ceptorokon ható vazokonstriktorok, és első-
sorban helyi formában alkalmazhatók. A kate-
kolaminok csoportjába, illetve az imidazol csa-
ládba tartoznak. Hatásukra az orrnyálkahártya 
erei összehúzódnak, a vérátáramlás csökken, 
csökken a duzzanat, javul az orr levegő áram-
lása15.

A hatás helyi készítmények esetében 5–10 
percen belül, orális gyógyszereknél 30 percen 
belül fellép, és 10–24 órán keresztül tart. Az al-
lergiás rhinitis egyéb tüneteire – az orrviszketés-
re, a tüsszögésre és az orrfolyásra – nem hatnak. 
Ahhoz, hogy a rhinitis kezelésére adott kortiko-
szteroid spray kellően nagy orrnyálkahártya-
területre jusson el, szükséges a nyálkahártya 
lelohasztása. A dekongesztánsok az orrmellék-
üregek átszellőzésének biztosításával a szövőd-
mények gyakoriságát is csökkentik. Mellékha-
tásként égő érzést, nyálkahártya-kiszáradást ír-
tak le. Körülbelül egyhetes, folyamatos kezelés 
után számolni kell a hatás csökkenésével, sőt 
rebound-effektussal is, amely végül nehezen 
kezelhető rhinitis medicamentosa-hoz vezet15.

Az intranazális szteroidok jelenlegi isme-
reteink szerint a leghatékonyabb gyógysze-
rek allergiás rhinitisben. valamennyi tünetet 
jelentősen mérséklik, intranazálisan adva az 
orrnyálkahártyában magas koncentrációt el-
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érve fejtik ki hatásukat. A legújabb készítményeknek csak 
minimális a szisztémás hatásuk. Az újabb gyógyszerek – a 
mometazon furoát, a flutikazon furoát, a flutikazon propionát 
és a budesonid – receptor-affinitásban és farmakokinetikában 
különböznek, de mind igen hatékonyak allergiás rhinitisben9.

Az intranazális kortikoszteroid kezelés hatáskezdete kap-
csán az ARIA 2008 is kiemeli, hogy az intranazális szteroidok 
hatása általában 7–8 óra után megkezdődik, de a teljes hatás 
kiépüléséhez akár 2 hétre is szükség lehet. Néhány betegnél 
a hatás még gyorsabban, akár 2 óra alatt is kialakulhat16. Az 
intranazális kortikoszteroidok elsőként választandó szerek a 
felnőttkori perzisztáló allergiás rhinitis közepesen súlyos és 
súlyos eseteiben. Az új, korszerű kortikoszteroidok receptor-
affinitását vizsgálva úgy találták, hogy a mometazon furoát, a 
flutikazon furoát és a flutikazon propionát receptorkötődése 

jelentősen meghaladja a régebbi gyógyszere-
kéit. ugyanezeknek a szereknek a legkedve-
zőbbek a szisztémás mellékhatásai is. sziszté-
más kortikoszteroid kezelés csak kivételesen, 
az allergiás rhinitis súlyos eseteiben indokolt.

Az intranazális szteroidok elég drágák ah-
hoz, hogy ne pazaroljuk őket, és igyekezzünk 
a leghatékonyabban a kívánt hatás helyére 
eljuttatni. Ahhoz, hogy a befújt spray meg-
felelően nagy orrnyálkahártya-területre jus-
son el, szükséges a nyálkahártya lelohasztása 
megfelelően kiválasztott dekongesztánsokkal. 
Ha ez sikerül, akkor ott nagyon hatékonyan 
blokkolják az allergiás rhinitis esetén szereppel 
bíró sejteket és mediátoraikat, és ennek kö-
szönhetően jelentősen mérséklik az orrdugu-
lást, az orrfolyást és a tüsszögést is. Több adat 
utal arra, hogy reflexes úton, illetve a ductus 
lacrimalis alsó szájadékának nyitva tartása ré-
vén a szemtünetekre is hatnak.

Az intranazális szteroid allergiás nátha ese-
tén a leghatékonyabb gyulladáscsökkentő, az 
allergiás nátha tartós kezelésének alapgyógy-
szere. Napi 1–2 használat mellett mérsékli az 
összes orrtünetet és a szemtüneteket is. A ha-
tás kezdete átlagosan 7–8 óra, de nagy egyé-
ni eltérések lehetségesek mindkét irányban16. 
Minden orrtünet esetén hatékonyabb, mint az 
antihisztaminok7,17-21. Közepesen súlyos / súlyos 
allergiás nátha esetén az elsőként választandó 
gyógyszer. Mellékhatásaik csekélyek. A szaglás 
csökkenése és átmeneti orrvérzés ritkán elő-
fordul. Az allergiás nátha esetén alkalmazott 
adagok nem befolyásolják a hipofízis–mellék-
vesekéreg tengely működését. Az orrsövényre 
nagy adagokban, hosszú időn át fújt adagok 
mellett leírtak lokális nyálkahártya-atrófiát és 
szeptum-perforációt, ezért a használat során 
az ún. váltott kezes technika ajánlott (jobb kéz-
ben tartott orrspray-vel a bal orrnyílásba fújva 
és bal kézben tartott orrspray-vel a jobb orr-
nyílásba fújva, így érhető el, hogy a szeptumra 
csak kis mennyiségű hatóanyag kerüljön). 
Budezonid, mometazon és flutikazon esetén 
gyermekeknél növekedési elmaradás nem for-
dult elő9.

ARIA 2019 ajánlások 
az allergiás nátha gyógyszeres kezelésére11 

yy Az intranazális kortikoszteroidok (INcs) az allergiás nátha ösz-
szes tünetét hatékonyabban javítják, mint az orális vagy az 
intranazális H1-antihisztaminok7,17-21. A H1-antihisztaminok eny-
he vagy közepesen súlyos allergiás nátha esetén jó hatásúak, 
és sokan inkább az orális gyógyszereket részesítik előnyben. 
yy Az orális és az intranazális H1-antihisztaminok összehasonlító 
vizsgálatainak eredményei nem egyértelműek; végleges kö-
vetkeztetéseket még nem vontak le. 
yy súlyos rhinitis esetén INcs az elsőként választandó kezelés.  
A teljes hatás kialakulásához néhány napra van szükség. 
yy Bár világszerte általános gyakorlat, az orális H1-antihisztamin 
és az INcs együttes használata nem hatékonyabb, mint ön-
magában adott INcs9,22. 
yy Az intranazális flutikazon propionát és az azelastin fix kom-
binációja egy orrspray-ben adva hatékonyabb, mint az INcs 
vagy a H1-antihisztamin monoterápia, és olyan betegeknél 
javallott, akiknél az INcs monoterápia nem megfelelő23-27, sú-
lyos allergiás rhinitisük van, vagy a tünetek gyors enyhítését 
igénylik9,22. pollen expozíciós kamrában végzett vizsgálatok-
kal igazolták a fix kombináció gyors hatását28,29. 
yy A szokásos adagolás mellett az összes ajánlott gyógyszer biz-
tonságos. Kerülni kell az első generációs orális H1-antihiszta-
minok használatát a nyugtató hatásuk miatt30, valamint a de-
kongesztáns orrspray-k hosszantartó alkalmazását. 
yy depot kortikoszteroidok intramuszkuláris adása allergiás nát-
ha esetén kontraindikált.



áttörés az allergiás 
rhinitis kezelésében1,2,5

•Hatékonyabban csökkenti  
az allergiás orr- és szemtüneteket,  
mint a jelenlegi elsó́  vonalbeli kezelések  
(nazális flutikazon-propionát  
vagy azelasztin)1,3,4,6

•5 - 15 perc alatt hat1,2

•Kiválóan tolerálható1,4,5,7 

– orrüregi (lokális) hatások

• Egyedi adagoló rendszer  
– orrüregi depozíciója nagyobb  
felületre terjed ki7,#

•12 éves kortól adható

# mint az összehasonlított intranazális flutikazon-propionát

Dymista szuszpenziós orrspray. 
Orrspray és más nazális készítmények helyi alkalmazásra, kortikoszteroid/flutikazon, keverékek. 
ATC kód: R01AD58. Hatóanyag: 1000 μg azelasztin-HCI és 365 μg flutikazon-
propionát grammonként (137 μg / 50 μg befújásonként). Alkalmazás előtt kérjük, 
olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a terápiás javallatokra (4.1), 
az adagolásra és alkalmazásra (4.2), az ellenjavallatokra (4.3), a figyelmeztetésekre 
(4.4), az interakciókra (4.5) és a mellékhatásokra (4.8), melyet a lenti webcímen érhet el:  
https://ogyei.gov.hu/kiseroirat/ah/ah_0000064863_20180823110207.doc

Ár (a 2020. március 1-től érvényes érvényes gyógyszertörzs alapján): 
Dymista szuszpenziós orrspray: termelői ár: 4881 Ft, br. fogy ár: 6314 Ft, támogatás Eü 25% 
1579 Ft, térítési díj: 4735 Ft. 
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_
tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html.

Ha a gyógyszer alkalmazása során feltételezett mellékhatás jut tudomására, kérjük jelentse  
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek vagy a Mylan EPD Kft.-nek 
a pv.hungary@mylan.com e-mail címen.

Irodalom: 
1. Meltzer E et al. Int Arch Allergy Immunol. 2013;161(4):369-77 
2. Bousquet J, et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2018. pii: S2213-2198(18)30058-8.
3. Debbaneh PM et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;161(3):412-418.
4. Ilyina NI et al. Int Arch Allergy Immunol. 2019;178(3):255-263. 
5. Klimek L, et al. Expert Opin Drug Saf 2016;15(1):117-129 
6. Scadding GK, et al. (BSACI guidelines) Clin Exp Allergy 2017;47:856–889. 
7. Derendorf H, et al. Br J Clin Pharmacol 2012;74(1):125-33. 

További információért forduljon képviseletünkhöz: 
Mylan EPD Kft., 1138 Bp., Váci út 150., info.hu@mylan.com, Tel.: 061/465-2100. 
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Az antihisztaminokat Daniel Bovet (1907–1992) 1933-ban 
fedezte fel, amikor rájött, hogy bizonyos fenol-éterek gátolják 
a hisztamin hatásait. Az első generációs H1-receptor blokkolók 
a zsíroldékonyságuk következtében bejutnak a központi ideg-
rendszerbe és ott hányáscsillapító és nyugtató/altató hatást 
váltanak ki. Néhány molekula (difenhidramin, dimenhidrát, 
meklozin) esetén a hányáscsillapító hatást jelölték meg el-
sődleges javallatként, sőt néhány országban a doxilamin és a 
difenhidramin vény nélküli altatóként lett törzskönyvezve.

Az álmosító hatás komoly problémát jelentett, ezért a nem-
álmosító antihisztaminok utáni kutatás folytatódott. 1977-
ben Hüther szintetizálta az első nem-szedatív antihisztamint, 
a terfenadint. Ezt hamar követte az asztemizol. Kiderült azon-
ban, hogy ennél a gyógyszercsoportnál a kardiális mellékha-
tások (elsősorban ritmuszavar, QT-idő megnyúlás) jelentik a 
fő problémát. 1990-től sorra jelentek meg az új, nem szedatív 
és nem kardiotoxikus antihisztaminok. Köztük új molekulák 
(azelasztin, cetirizin, loratadin, ebasztin, bilasztin), majd a ko-
rábbiak metabolitjai (a terfenadinból a fexofenadin, a lorata-
dinból a deszloratadin), illetve a racém cetirizin keverékből 
különválasztott levocetirizin. 

Az álmosító hatás gyakorisága jelentősen csökkent, egy-két 
betegnél azonban még mindig előfordul néhány új antihisz-

tamin esetén is. A szedáció problémaköre azért 
különösen érdekes, mert kimutatták, hogy a 
kognitív funkciók érezhető szedáció nélkül is 
jelentősen romolhatnak, azaz nem a legálmo-
sabbak vezetnek a legrosszabbul31. Egy másik, e 
témához kapcsolódó vizsgálatban azt is kimu-
tatták, hogy az első generációs antihisztaminok 
jobban rontják az autóvezetési képességet, 
mint az alkohol32.

Az antihisztaminok elsősorban az orrfo-
lyást és a tüsszögést mérséklik, illetve az újabb 
molekulák az orrdugulásra is kifejtenek csekély 
hatást. Az orális H1-antihisztaminok az enyhe 
és a közepes fokú allergiás rhinitis gyógyszerei. 
Hatásuk lényege, hogy a simaizomsejteken, az 
idegvégződéseknél és a mirigysejteken hiszta-
min-antagonistaként stabilizálják a H1-recep-
torokat, ezáltal csökkentik a tüsszögést, orrfo-
lyást, illetve az orr- és a szemviszketést. Az orr-
dugulást csak kismértékben befolyásolják. Az 
első generációs készítmények az ún. szedatív 
hatású antihisztaminok, de ez a mellékhatás a 
második generációs készítmények nagy részé-
nél is dózisfüggő, azaz az ajánlott adag feletti 
alkalmazásnál itt is számolni kell vele. A mai kli-
nikai gyakorlatban szinte kizárólag a második 
generációs készítményeket alkalmazzuk11.

— ◊ —

összefoglalva, a következőket érdemes a min-
dennapi gyakorlat számára kiemelni:

–  az allergiás nátha tartós kezelésének alap-
gyógyszere az intranazális szteroid;

–  a súlyos orrdugulással jelentkező beteg-
nek az intranazális szteroid mellé 3–4 napon 
át célszerű dekongesztánst is adni;

–  dekongesztáns adásakor tájékoztassuk a 
beteget a rhinitis medicamentosa veszélyeiről;

–  első generációs antihisztamint ne adjunk;
–  érdemes a leggyorsabban ható, legjobb 

mellékhatás profilú antihisztamint választani;
–  ha az allergiás náthás beteg köhög, gon-

doljunk asztmára, adjunk inhalációs hörgőtá-
gítót, és küldjük szakorvoshoz. 

dR. RóNAI zolTÁN

Való élet vizsgálatokból származó evidenciák  
az allergiás nátha gyógyszeres kezelése esetén11 

yy A betegek kezelése nem a guideline-ban leírtak szerint  
történik, és gyakori az önkezelés.

yy A betegek terápiás együttműködése nem megfelelő. 

yy A betegek a tüneteik súlyosságától függően kezelik magukat, 
ha rosszabbul vannak, több gyógyszert használnak.

yy A különböző készítmények önkényes adagban és időben 
adott kombinációi nem javítják a tüneteket.

Tünet

tüsszögés orrdugulás orrfolyás

dekongesztáns – ++ –

antihisztamin ++ – ++

intranazális szteroid ++ +++ +++H
at

óa
ny

ag

1. táblázat: Az allergiás nátha kezelésére javallt hatóanyag csoportok hatá-
sai a leggyakoribb tünetekre (– nincs hatás; ++ jó hatás; +++ kiváló hatás)
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ivel az allergén specifikus immun-
kezelés is már több mint 100 éves 
múltra tekint vissza1, kicsit megle-

pődtem, hogy a 2011-es EAAcI kongresszuson 
plenáris ülésen hangzott el előadás a prick 
bőrpróba használhatóságáról2. Meglepetésem 
2012 januárjában még csak fokozódott, mert 
a világ talán legelismertebb gyermekgyógyá-
szati folyóirata, a Pediatrics cikket is közölt e 
témában3. E munkák tüzetesebb tanulmányo-
zása során kiderült, hogy nem elsősorban a 
már nagyon sokszor leírt technikai részletekre 
kívánják felhívni a figyelmünket, hanem sokkal 
inkább arra, hogy legyünk gondolkodó orvo-
sok, és ne (elsősorban) a pozitív laboratóriumi 
(vagy bőrpróbás) eredményt kezeljük, hanem 
lehetőség szerint a beteg embert − vagy leg-
alább a tüneteit…

A szerzők egyetértenek abban, hogy ren-
geteg olyan ember van, akinek a pozitív 
bőrpróba vagy allergén specifikus IgE ered-
mény ellenére nincs semmiféle allergiára 
utaló klinikai tünete. Abban is egyetértés van 
a különböző szerzők között, hogy a nagyon 
erős reakciót adók között több a valóban be-
teg, mint a kisebb mértékben pozitívak között. 
Pastorello, Bonini, Canonica és munkatársaik 

már 1995-ben számszerűsíteni is próbálták a 

megfigyelésüket4. Azt tapasztalták, hogy sze-
zonális allergének esetén 32,4 mm2-nél, míg 
háziporatka-allergén esetén 31,2 mm2-nél na-
gyobb bőrpróba reakció már tünetekkel jár 
együtt, míg az ennél kisebb reakció tünetmen-
tes egyéneken is előfordul.

Más szerzők a bőrpróba pozitivitásának 
nagysága és a betegség esetleges megszűnte 
között találtak összefüggést5. Azok a gyerme-
kek, akiknél a földimogyoró kivonatra adott 

ALLERGOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA
Bőrpróba és szérum IgE
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prick reakció átmérője 2 éves korban nagyobb 
volt 6 mm-nél, nem gyógyultak meg, míg akik-
nél ennél kisebb volt, azoknak 21%-a allergia-
mentessé vált 5 éves korára.

Dieguez és munkatársai kimutatták, hogy ha 
a tojásfehérjére adott prick bőrreakció nagyobb 
lett 7 mm-nél, akkor a 16 évesnél fiatalabb gyer-
mekeknek csupán 8%-a lett tojásallergia men-
tes 2,5 év alatt6. Santos és munkatársai ugyanezt 
tapasztalták tehéntej vonatkozásában7.

Földimogyoró-allergiás betegeknél nagy-
jából igaz, hogy akinek nagyobb a bőrpróbás 
reakciója, annak általában erősebb az allergiás 
tünete is8. Akerman és munkatársai ugyanezt a 
megfigyelést háziporatka esetén is meg tud-
ták erősíteni nagyvárosi lakosokon9.

Moed és munkatársai pedig azt találták, 
hogy az atkával prick bőrpróba során kiváltott 
reakció erőssége az asztma súlyosságával nem, 
viszont az allergiás nátháéval összefügg10. Ez 
azonban nem igaz a pollenallergiások orr- és 
szemtüneteire nézve11.

Az allergia megállapítására nem csupán 
prick teszt, hanem intrakután bőrpróba is hasz-
nálható. például 26 macskaallergiára gyanús 
egyénen csupán az intrakután bőrpróba lett 
pozitív (a prick teszt nem), és közülük hatnak 
a macskával történő provokációja is pozitív 
lett12. Alternaria-túlérzékenység megállapítá-
sára13 viszont a prick teszt jobb módszer, mint 
az intrakután bőrpróba. Foglalkozási asztma 
esetén a bőrpróba főként nagy molekulasúlyú 
anyagokkal (pl. liszttel) szemben fennálló túl-
érzékenység esetén használható, bár néhány 
esetben az izocianáttal végzett intrakután 
próba is pozitív lett14. Ha prick bőrpróba során 
a búzaliszt által kiváltott ödéma átmérője na-
gyobb volt 5 mm-nél, a rozsliszt által kiváltott 
pedig 4,5 mm-nél, akkor a provokáció is pozi-
tív lett15 a foglalkozási asztmásoknál.

Magyarországon a gyógyszerallergia meg-
állapítására nem használnak bőrpróbákat, a vi-
lág más részein azonban igen. A Mayo Kliniká-
nak – a világ egyik legismertebb és legelismer-
tebb egészségügyi intézményének – a munka-
társai egy 2011-ben publikált közleményükben 

arról számolnak be, hogy 178 betegnél helyi 
érzéstelenítőszerrel bőrpróbát végeztek, és 
akinél ez negatív lett, azoknak 97%-a valóban 
nem volt allergiás a vizsgált szerre16. 

ugyancsak 2011-ben jelent meg az a köz-
lemény, melyben a bőrpróbát a gyógyszeral-
lergia legjobb diagnosztikus eszközeként írják 
le17. penicillinallergia esetében például a nega-
tív prediktív érték 97−99%. speciális probléma 
a jódtartalmú kontrasztanyagokkal szembe-
ni túlérzékenység. Montpellieri szerzők által 
2010-ben közölt vizsgálat szerint a bőrpróba 
az ilyen betegek esetében is 96,6%-os ered-
ményességgel használható18.

Általános érvényű szabályként állapítják 
meg, hogy amennyiben IgE típusú gyógyszer-
allergiára van gyanúnk, a negatív eredményű 
prick bőrpróba után intrakután próbát is kell 
végezni a valódi provokáció előtt2. A bőrpró-
ba pozitivitásának mértéke és a provokációs 
vizsgálat eredménye között általában nincs 
szoros összefüggés. Mindenesetre fiatalabb 
életkorban ez az összefüggés szorosabb, mint 
idősebb korban19.

Ételallergia megállapítására a bőrpróba 
nem alkalmas, mert sokkal több a pozitív 
lelet, mint a valódi ételallergia. Vassilopoulou 
és munkatársai megfigyelése szerint, ha a prick 
bőrpróba során az ödéma átmérője nagyobb 
7,5 mm-nél, akkor nagy az esélye annak, hogy 
az étellel történő provokáció súlyos reakciót 
fog kiváltani20. Földimogyoró esetében azt ta-
lálták, hogy ha 5 éves korban a prick bőrpróba 
által kiváltott ödéma átmérője kisebb, mint 
7 mm, akkor jó az esélye a gyermeknek arra, 
hogy „kinövi” a földimogyoró-allergiát21.

Az Egyesült Államokban rendkívül széles 
körben alkalmazzák az allergén specifikus im-
munterápiát. Megállapították, hogy a mono-
szenzitizált betegek jobban reagálnak erre a 
kezelésre, mint a poliszenzitizáltak. Azt is meg-
figyelték, hogy sok pollen ún. pan-allergéneket 
(profilint vagy polkalcint) tartalmaz. Ezekkel a 
pan-allergénekkel bőrpróbát is lehet végezni. 
A pan-allergénekre nézve negatív betegeken 
viszonylag könnyű a releváns pollen-allergént 
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meghatározni, míg a pozitívokon, még továb-
bi vizsgálatok szükségesek. Ez a megfigyelés 
aztán az ideális hiposzenzibilizáló oltóanyag 
kiválasztásához jól felhasználható23.

A bőrpróba az immunkezelés eredményes-
ségének követésére és a nemkívánatos mel-
lékhatások (pl. szisztémás reakciók) megjós-
lására is felhasználható. Akinek nagyon erős a 
bőrreakciója, annál várható inkább szisztémás 
reakció. ugyanígy az is tény, hogy az eredmé-
nyes immunkezelés után csökken, vagy akár 
teljesen meg is szűnik a méh- vagy darázski-
vonatra adott pozitív bőrreakció, de ugyanez 
igaz fű- vagy fapollennel, sőt rekombináns al-
lergénekkel végzett immunkezelés során is24.

A prick bőrpróba az esetek legnagyobb 
részében biztonságos eljárás. ugyanez nem 
mondható el az intradermális bőrpróbáról, 
melynek esetében generalizált reakciók is elő-
fordulhatnak. veszélyeztető tényező az ala-
csony életkor, az aktív ekcéma, az egyszerre 
végzett nagy számú bőrpróba, valamint az étel- 
és gyógyszerallergénekkel végzett bőrpróba25. 

összefoglalóan megállapítható, hogy a 
bőrpróba kitűnően használható diagnosztikus 
módszer az IgE által közvetített allergiás beteg-
ségek kimutatásához. latex-, hymenoptera-, 
fű- és penicillin-allergia esetében a pozitív pre-
diktív értéke 50% körüli, míg a negatív predik-
tív értéke elérheti a 95%-ot is2.

A Sicherer és Wood által írt, és a Pediatrics 
2012 januári számában megjelent összefoglaló 
közleményben3 van néhány olyan megállapí-
tás, melyekről azt gondolnánk, hogy mindenki 
számára ismertek, azonban mégsem mindig 
vesszük figyelembe ezeket. gyakorlati fontos-
ságuk miatt néhányat idézünk közülük. 

A pozitív bőrpróba vagy az allergén spe-
cifikus IgE minden esetben túlérzékenységi ál-
lapotot jelez, de egyáltalán nem biztos, hogy 
ez betegséget is jelent. ugyanígy az is régóta 
ismert, hogy nem kell allergénkutatást vé-
gezni olyan allergénnel, amelyről az élet 
már bebizonyította, hogy az adott beteg-
nek semmiféle tünetet nem okoz (pl. tej vagy 
tojás esetén, ha ezeket a beteg gond nélkül 

fogyasztja), vagy olyan allergénnel (pl. pol-
lennel), mely az adott földrajzi régióban nem 
fordul elő. ugyanakkor az is igaz, hogy a ne-
gatív prick teszt vagy allergén specifikus IgE 
eredmény nem feltétlenül jelenti az allergia hi-
ányát. Ilyenkor (pl. allergiás kontakt dermatitis 
esetén) az a helyzet, hogy nem IgE által közve-
tített allergiáról van szó.

ételallergia esetén gyakori a pozitív aller-
gén specifikus IgE vagy prick eredmény anél-
kül, hogy az adott étel elfogyasztása a legcse-
kélyebb klinikai tünetet okozná. Ezért ételal-
lergia megállapítása csak orvos által felügyelt, 
szájon át történő provokációval történhet. A 
negatív prick vagy szérum IgE nem zárja ki az 
ételallergia fennállását. A prick érzékenysége 
fokozható, ha azt friss étellel (pl. gyümölccsel) 
végezzük. 

Bizonyos élelmiszerekben és légúti aller-
génekben meglévő közös antigének pozitív 
reakciót eredményezhetnek étellel szemben 
anélkül, hogy klinikailag allergiás betegséget 
okoznának. 

Az erősen pozitív eredményű bőrpróba na-
gyobb valószínűséggel jár együtt klinikai be-
tegséggel, de a bőrpróba pozitivitás vagy az 
allergén specifikus IgE mértéke nem feltétle-
nül korrelál a betegség súlyosságával.

ételallergia megállapítására nem javasolt 
az intradermális bőrpróba, mert túl érzékeny 
és súlyos reakciót válthat ki.

végezetül Sicherer és Wood felsorolnak né-
hány olyan módszert, melyek nem ajánlottak 
az allergia megállapítására. Ilyen az elektro-
dermális tesz (vEgA-teszt), az arc termográfiás 
vizsgálata, a kineziológia, a gyomorsav- vagy a 
hajanalízis, a különböző mediátor-felszabadu-
láson alapuló vizsgálatok és az allergén spe-
cifikus Igg/Igg4 vizsgálat (ez utóbbit Magyar-
országon ételallergia gyanújának felvetésére 
alkalmazzuk). A szerzők ide sorolják a limfocita 
stimulációs próbát is, de ezt hazánkban limfo-
blaszt transzformáció, leukocita migráció gát-
lás vagy kromatin aktivációs vizsgálatok formá-
jában gyógyszerallergia megállapítására ered-
ményesen használják. 
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AllERgIÁsNAK TűNŐ NÁTHA  
NEgATív BŐRpRóBÁvAl

valószínűleg minden allergológus szakorvos 
találkozott már olyan beteggel, akinek allergiás 
náthára jellemző tünetei (orrviszketés, tüsszö-
gés, orrváladékozás, orrdugulás) voltak vala-
melyik pollen szezonjában vagy akár egész év-
ben, viszont a bőrpróbája negatív volt az adott 
allergénre nézve, sőt még az allergén speci-
fikus IgE vizsgálat is negatív lett. ugyanakkor 
ezeknek a betegeknek az orrváladékában sok 
volt az eozinofil sejt, és a szteroid tartalmú orr-
permetekre is jól reagáltak. Az ilyen betegek 
felé történő magyarázat céljából találták ki a 
nagyon tudományosan hangzó nem-allergiás 
nátha (a továbbiakban: NAR) kifejezést. 

A NEM-AllERgIÁs NÁTHÁK  
lEHETségEs csopoRTosíTÁsA

A fül-orr-gégészek és az immunológusok meg-
próbálták legalább a betegek egy részénél a 
kórkép valódi okát is felkutatni. Ennek eredmé-
nyeképpen a NAR-t több alcsoportra osztották. 
Ezek közül a legismertebb a fertőzéses eredetű 
(ennek okozója többnyire vírus, de lehet néha 

baktérium is). Nem kérdéses, hogy különböző 
irritáló anyagok (pl. lakkbenzin, formalin stb.) 
is kiválthatnak orrváladékozást. A világ legtöbb 
országában a foglalkozási nátha léte is elfoga-
dott. (Magyarországon az 1996 óta érvényben 
lévő bejelentési kötelezettség óta egyetlen 
ilyen eset sem került a – nem létező – listára.) 
ugyancsak eléggé közismert a hormonális 
nátha (főleg terhesség alatt és idős korban). Az 
allergológusok azt is feltételezik, hogy ételal-
lergia is okozhat náthát. Azt sem kell különö-
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sebben bizonygatni, hogy bizonyos emóciók 
(például a sírás vagy a szerelmi együttlét) is orr-
váladékozást, orrdugulást válthatnak ki. Az átla-
gosnál kissé tájékozottabb orvosok arról is tud-
nak, hogy a gyomorból történő kismértékű visz-
szaöklendezés (amit a jól hangzó gasztroözo-
fageális reflux névvel illetünk) nem csupán 
köhögést, hanem náthát is okozhat. 

Az pedig már végképp a tudományosság 
csúcsa, ha valaki a náthás betege orrváladéká-
nak mikroszkópos vizsgálatát is elvégezteti (plá-
ne, ha – 5 perces giemsa-festés után – ő maga 
elvégzi), és abban sok pirosra festődő (eozinofil) 
sejtet találva, a betegséget NARES-nak (nem-al-
lergiás rhinitis eozinofil szindrómával) nevezi el. 
Ezt a kórállapotot először 1981-ben írták le Ja-
cobs és munkatársai1. (Azóta azt is tudjuk, hogy 
az orrba juttatott szteroiddal jól kezelhető.)

Egészen speciális helyzetben vannak a vazo-
motor rhinitis-nek nevezett betegségben szen-
vedők. Úgy vélik, hogy ezt a tünetegyüttest a 
vegetatív idegrendszer egyensúlyzavara okoz-
za. Ehhez tudnunk kell, hogy a paraszimpati-
kus és a szimpatikus (másnéven a kolinerg és az 
adrenerg) idegrendszer mellett létezik egy non-
adrenerg, non-kolinerg vegetatív idegrend-
szerünk is. E feltevés szerint ennek a második, 
ún. pep-tiderg idegrendszernek a hiperaktivitá-
sa a központi idegrendszer hyperaesthesiájával 
vagy dysaesthesiájával járó neurogén gyulla-
dást vált ki2. Ezt támasztja alá az a felismerés, 
hogy az orrban lévő sinus cavernosus érfali sima-
izom sejtjeiben nagyon sok nitrogén-monoxid 
szintetáz található3.

A loKÁlIs AllERgIÁs NÁTHA

Huggins és Brostoff a lancet-ben már 1975-ben 
leírták, hogy az allergiás náthának van olyan 
formája is, ahol negatív a bőrpróba, viszont az 
orrváladékban kimutatható az allergén speci-
fikus IgE4. Több mint 30 évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy ezt újra „felfedezzék”. Rondon 
és munkatársai 2007-ben, majd az azt követő 
években újra leírták, hogy a NAREs csoport-
ba tartozó betegek nagy része a valóságban 

olyan allergiás náthában szenved, melyre az 
jellemző, hogy lokálisan, az orrnyálkahártyá-
ban termelődik allergén specifikus IgE, ami a 
vérükben viszont nem mutatható ki5-7.

Ezek a betegek természetesen a specifi-
kus nazális provokációra is tünetekkel vála-
szolnak, és emellett az orrváladékukban is 
megjelenik az allergén specifikus IgE, sok-sok 
eozinofil sejt és az eozinofil sejtekből szárma-
zó Ecp. Mindehhez nem árt tudnunk, hogy 
a „hétköznapi” allergiás náthában szenvedő 
betegek orrnyálkahártyájában is sok eozinofil 
sejt, bazofil sejt, langerhans-sejt és hízósejt, 
valamint Th2-es limfocita található8. Azt pedig 
Ishizaka9 és Tse10 egymástól függetlenül már 
1970-ben leírta, hogy az allergiás asztmások 
orrváladékában (és nyálában) kimutatható al-
lergén specifikus IgE.

Mi lehet az oka annak, hogy a bőrpróba néha 
negatív lesz a nyilvánvalóan allergiás eredet el-
lenére is? Nem lehetetlen, hogy rossz minőségű 
allergént használunk. Az is előfordulhat, hogy 
olyan anyagra túlérzékeny a betegünk, amelyik 
nem szerepel a vizsgáltak között. Egy további 
lehetőség, hogy az allergiás reakció az orrnyál-
kahártyára lokalizálódik, és nem jár szisztémás 
atópiával. Ezt a betegséget nevezhetjük lokális 
allergiás náthának (lAR).

Több kutatócsoport nazális allergén-provo-
kációt végzett, és azt találták, hogy az idiopátiás 
náthában szenvedő (allergiás eredetre gya-
nús) betegek 47− 62%-a objektív módszerek-
kel (rhinomanometria, akusztikus rhinometria) 
mérve pozitívan reagált a nazális provokáció-
ra, annak ellenére, hogy a bőrpróba is és az al-
lergén specifikus IgE vizsgálat is negatív lett5,11.

Azt is megfigyelték, hogy a provokáció 
után kettős (azaz korai és késői) válasz alakult 
ki a betegek 37%-ánál (a többieknél csak ko-
rai), viszont olyan nem volt, akinél csak késői 
válaszreakció lett volna5.

Rondon és munkatársai a nazális provoká-
ciót követő immunológiai reakciók kinetikáját 
is vizsgálták. Megállapították, hogy az általuk 
vizsgált 30 beteg 70%-ának kettős (korai és 
késői) válasza volt. Az orrváladék triptáz kon-
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centrációja gyorsan emelkedett, és 6 óra múl-
va tért vissza normál szintre. A kettős választ 
adók triptáz szintje magas maradt 6 órán át. Az 
Ecp már a provokáció után 15 perccel is kimu-
tatható volt az orrváladékban, koncentrációja 
egyenletesen emelkedett, a maximumát 24 óra  
múlva érte el. Az allergén specifikus IgE szint 
gyorsan emelkedett már 1 órával a provokáció 
után. érdekes, hogy a pollenallergiás betegek 
orrváladékában alacsony koncentrációban sze-
zonon kívül is kimutatható allergén specifikus 
IgE, ami arra utal, hogy az folyamatosan terme-
lődik, és ezért tud olyan gyorsan emelkedni a 
koncentrációja12.

ugyancsak Rondon és munkatársai mutatták 
ki, hogy 180 NAR-ban szenvedő betegük 24%-
a 7 év alatt „szabályos” (tehát bőrpróbával és 
allergén specifikus IgE vizsgálattal is kimutat-
hatóan) allergiás náthássá alakult13. Ebből arra 
következtetnek, hogy a NAR átalakulhat „sza-
bályos” allergiás náthává. További vizsgálatok 
szükségesek annak eldöntéséhez, hogy ez a 
folyamat allergén specifikus immunterápiával 
esetleg megelőzhető-e?

összefoglalva megállapítható,  hogy egyre 
több a bizonyíték arra, hogy a NAR-ban szenve-
dő betegek nagy része lAR-ban szenved, és a 
lAR átalakulhat „szabályos” allergiás náthává. 

IRodAloM
1.  Jacobs RL, et al. Nonallergic rhinitis with eosinophilia (NA-

RES syndrome). Clinical and immunologic presentation. J 
Allergy Clin Immunol 1982; 70: 178-182.

2.  Lacroix JS, et al. Neutral endopeptidase activity and con-
centration of sensory neuropeptide in the human nasal mu-
cosa. Eur Arch Otorhinolaryngol 1995, 252: 465-68.

3.  Ruffoli R, et al. Ultracytochemical localization of the NADPH-
d activity in the human nasal respiratory mucosa in vasomo-
tor rhinitis. Laryngoscope 2000; 110: 1361-65.

4.  Huggins KG, Brostoff J. Local production of specific IgE an-
tibodies in allergic-rhinitis patients with negative skin tests. 
Lancet 1975; 2: 148-150.

5.  Rondon C, et al. Local IgE production and positive nasal 
provocation test in patients with persistent nonallergic rhi-
nitis. J Allergy Clin Immunol 2007, 119: 899-905.

6.  Rondon C, et al. Seasonal idiopathic rhinitis with local in-
flammatory response and specific IgE in absence of systemic 
response. Allergy 2008; 63: 1352-58.

7.  Rondon C, et al. Local allergic rhinitis: a new entity, charac-
terization and further studies. Curr Opin Allergy Clin Immunol 
2010; 10(1): 1-7.

8.  Romagnani S. Human TH1 and TH2 subsets: doubt no more. 
Immunol Today 1991; 12: 256-57.

9.  Ishizaka K, et al. Presence of gammaE in nasal washings and 
sputum from asthmatic patients. J Allergy 1970; 46: 197-204.

10.  Tse KS, et al. IgE antibodies in nasal secretions of ragweed-
allergic subjects. Allergy 1970; 46: 352-57.

11.  Wedback, et al. Seasonal nonallergic rhinitis (SNAR): a new 
disease entity? A clinical and immunological comparison 
between SNAR, seasonal allergic rhinitis and persistent non-
allergic rhinitis. Rhinology 2005;  43: 86-92.

12.  Rondon C, et al. Nasal inflammatory mediators and specific-
IgE production after nasal challenge with grass in local al-
lergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2009; 124: 1005-11.

13.  Rondon C, et al. Evolution of patients with nonallergic rhini-
tis supports conversion to allergic rhinitis. J Allergy Clin Im-
munol 2009; 123: 1098-1102.

AMEGA FÓRUM www.amegaforum.hu

DEBRECEN
2021. január 29-30.

PÉCS
2020. november 20-21.

BUDAPEST
2020. október 16-17.



| AMEGA20 2020. JÚLIUS

LÉGÚTI ALLERGIA KÜLÖNSZÁM

ovábbgondolkodásra sarkalló cikk jelent meg 
az Allergy 2014 októberi számában. Német, 
svéd, belga és amerikai szerzők együttes tanul-

mányukban arra hívják fel a figyelmet, hogy nemcsak 
népegészségügyi, hanem emellett jelentős gazdasági 
probléma is az allergia1. vizsgálatukban arra a kérdésre 
keresték a választ, mekkora kára származik az Európai 
uniónak abból, ha az allergiás betegek nem a javasla-
tok szerinti ideális kezelést kapják, és emiatt csökken 
a munkahelyi teljesítményük. dolgozatukban a szá-
mításokat a MEdlINE és az Eurostat (általuk rendkívül 
megbízhatónak nyilvánított) hivatalos statisztikái és 
az e témában megjelent tudományos közlemények 
adatai alapján végezték, és az 1. táblázatban felsorolt 
számszerű adatokat vették figyelembe.

Irodalmi adatok alapján megállapítják, hogy már 
2004-ben 23% volt a légúti allergiás betegségek gya-
korisága az Európai unió országaiban, ami 2013-ra 
31%-ra emelkedett2, sőt a legfrissebb német adatok 
szerint mostanra elérte a 41%-os prevalenciát. Az Euró-
pai unióban 217,2 millió 15–65 év közötti életkorú dol-
gozó van. Ha a legalacsonyabb prevalenciával (20%) 
számolunk, akkor is 44 milliót érint közülük az allergia, 
a legmagasabb arány (35%) szerint pedig 76 milliót. Tu-
dományos közlemények sora bizonyítja, hogy az aller-
giás betegek jelentős része el sem megy orvoshoz, eb-
ből következően tehát nem is kaphat ideális kezelést.

Maurer és Zuberbier 2007-ben publikált tanulmánya 
szerint3 az allergiás náthában szenvedő betegek fele 
nem találkozott orvossal a legutóbbi évben, és a be-

tegek egyharmada a nem receptköteles gyógyszere-
ket részesítette előnyben, és úgy gondolta, hogy nem 
szükséges orvost felkeresnie.

van viszont egy nagy létszámú csoport, akiknél a 
nem megfelelő gyógyszeres kezelés miatt súlyos, idült 
felső légúti betegség alakul ki. Ezeknek a betegeknek 
nemcsak az életminősége lesz rossz, hanem az iskolai 
és munkahelyi teljesítményük is romlik4.

Nem csupán a légúti allergiás betegek próbálják 
orvos nélkül kezelni magukat, az idült csalánkiütésben 
szenvedők között sem sokkal jobb a helyzet: csak két-
harmaduk váltott ki orvos által felírt szereket és mind-
össze 33%-uk használta azokat rendszeresen. Ennek 
megfelelően 68%-uknál megmaradt a viszkető érzés 
és 48%-uk alvási problémákkal küszködött5. Mindezek 
alapján nem irreális feltételezni, hogy még Európában 
sem minden allergiás beteg kap korszerű, tünetmen-
tességet eredményező kezelést.

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN 
Az allergia kára
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest

a 15–65 éves életkor közötti, munkaképes népesség száma

az allergiás betegségek prevalenciája az Európai Unióban

az allergiás tünetek átlagos időtartama

a nem megfelelően kezelt, tünetes betegek száma

az allergiás betegség miatt hiányzott napok száma

a gondolkodási funkció károsodása miatt csökkent teljesítmény

a kezelés költsége

1. táblázat: Adatok az allergia okozta kár meghatározásához
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A szerzők a hivatkozott közleményükben úgy vélik, 
hogy legfeljebb az allergiás betegek 10%-a tünetmen-
tes, azaz 90%-uknak csökken a munkateljesítménye. 
Eszerint legkevesebb 40 millió dolgozó éves teljesítmé-
nye csökken allergiás betegség miatti hiányzás vagy 
csökkent produktivitás miatt, legrosszabb esetben ez 
a szám nem 40 millió, hanem akár 78 millió is lehet.

Az Európai unióban az átlagos heti munkaidő 38,1 
óra volt és havonta átlagosan 25,3 napot kellett dol-
gozni. Egy-egy allergiás betegnek átlagosan évente 75 
napig, azaz 51 munkanapon voltak tünetei. Naponta át-
lagosan 7,62 órát dolgoztak a dolgozók, átlagosan 23,1 
euró órabérért. így a munkáltatónak egy dolgozó egy 
napja átlagosan 176 eurójába kerül. Egy-egy allergiás 
beteg évente átlagosan három napot hiányzik a beteg-
sége miatt, ami a számításaik szerint 3×176=528 euró.

A munkahelyen töltött idő alatti hatékonyságcsök-
kenés becslésük szerint 10–20% között lehet. Ennek 
összegszerű kiszámításához az átlagosan 51 „tünetes” 
munkanapból levontak 3 napot (amit betegállomány-
ban tölt a dolgozó), így maradt 48 nap. Ha 10%-nak 
vették a teljesítménycsökkenést, az 4,8 napnak, ha 
pedig 20%-nak, az 9,6 napnak felelt meg. Ez összeg-
szerűen 845 euró (vagy 1690 euró) termeléscsökkenés 
munkásonként és szezononként. A 40 millió allergiás 
beteg nem eléggé hatékony kezelésének kiegészíté-
sére véleményük szerint 5 milliárd eurót (vagyis sze-
mélyenként és szezononként 125 eurót) kellene még 
költeni, és akkor a szerzők reményei szerint nem hiá-
nyoznának és nem csökkenne a teljesítményük.

számításaik szerint, ha a legalacsonyabb allergia 
prevalenciát (20%) veszik figyelembe, és azt feltéte-
lezik, hogy csak 10%-kal csökken az érintettek telje-
sítménye a szezon alatt, az akkor is 54,9 milliárd euró 
mínuszt jelent az Európai uniónak. Ha pedig ezek a 
betegek az útmutatás szerinti ideális kezelést kapnák, 
az csak 5 milliárd euróba kerülne, tehát a jó kezeléssel 
meg lehetne spórolni minimálisan 50 milliárd Eurót. 
Ha pedig a 35%-os prevalenciát és a 20%-os produkti-
vitás csökkenést vették volna figyelembe, akkor a tel-
jes kiesés 150,8 milliárd euró lett volna, a kezelés pe-
dig csak 8,5 milliárd eurós kiadást okozna, azaz meg 
lehetne spórolni 142 milliárd eurót. Úgy vélik, hogy a 
kognitív funkciók csökkenése jelentősen csökkentheti 
a cég bevételét, de ez nagymértékben függ a végzett 
munka típusától. Másrészt a betegség miatti hiányzás 

nem feltétlenül jelent 100%-os termeléskiesést, mert 
a munkatársak (legalább részben) át tudják vállalni a 
kieső ember munkáját. Ezt a fajta elszámolást taná-
csolja a 2008-ban publikált „Hannover consensus”-
ban megfogalmazott javaslat  is6.

A szerzők által választott háromnapos hiányzás 
kevesebb, mint amennyit a többi közlemény szokott 
számolni, az 528 eurós évenkénti és munkásonkénti 
pénzbeli kiadás viszont nagyon közel áll egy francia 
közlemény 543 eurós összegéhez (ezt allergiás nát-
hában szenvedő betegek önkitöltős kérdőíve alapján 
számították)7.

Jelenlét esetén a munka produktivitása főként 
olyan esetekben csökken, amikor a gondolkodásnak 
fontos szerepe van az eredményben, pl. valamennyi 
irodai munka esetén. sokkal nehezebb kiszámítani a 
veszteséget fizikai munka esetén, vagy olyankor, ami-
kor elég, ha csupán jelen van a dolgozó, például egy 
biztonsági őr esetén. Az biztos, hogy a rosszul kezelt 
allergia vagy a szedatív mellékhatással is rendelkező 
antihisztaminok alkalmazása csökkenti a fizikai mun-
kateljesítményt, és balesetre is hajlamosít.

Arra konkrét számadat is van, hogy a járműveze-
tés biztonságosságát nagymértékben rontja mind a 
kezeletlen allergiás nátha, mind pedig a szedatív mel-
lékhatású antihisztaminok használata (sokkal több a 
baleset)8. Az Egyesült Államokban 1990 és 2005 között 
történt 5383 repülőgép-szerencsétlenségben érintett 
pilóták 6%-ának a vérében találtak H1-antihisztamint9.

viszketéssel járó allergiás bőrbetegség esetén a 
figyelmet igénylő kétkezi munkások (pl. valamit ösz-
szeszerelők, ácsok) esetében a nem megfelelő odafi-
gyelés (szétszórtság) a munkáltató számára jóval na-
gyobb kárt okoz, mint a dolgozó fizetésének 10–20%-
a. Ha baleset történik, a munkáltatónak kell fizetnie a 
dolgozónak, vesztesége származik a betegállomány 
miatt, sőt amiatt is, ha az elkészült termék minősége 
nem lesz megfelelő a dolgozó gyenge koncentrálóké-
pessége miatt. Az sem ritka, hogy az allergia a mun-
kafolyamat során alakul ki (pl. idült ekcéma bizonyos 
eseteiben). Diepgen és munkatársai számításai szerint 
Németországban a krónikus kéz-ekcéma miatti terme-
léskiesés a munkáltatónak – érintett dolgozónként – 
évente 3422 eurójába kerül10.

Az allergiás betegségek a jelenleginél nagyobb nép-
egészségügyi figyelmet igényelnének. számos idült 
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betegség esetén folynak eredményes kampányok azok 
megelőzésére és korszerűbb kezelésére, azonban az al-
lergiák nem képezik az ilyen programok részét.

Bizonyítékok vannak arra, hogy ha a prevencióra 
pénzt költünk, például szívbetegségek, magas vér-
nyomás vagy diabetes esetén, azzal sokkal több pénzt 
tudunk megtakarítani a későbbi kezelés során, azt 
azonban még senki sem számította ki, mennyibe kerül 
az, hogy nem költünk pénzt az allergiák prevenciójára 
és időben történő korszerű kezelésére.

Az allergiás betegségek általában a fiatal embere-
ket érintik, akik még hosszú ideig tudnak dolgozni és 
jelentősen hozzájárulhatnak a nemzeti jövedelemhez. 
Másrészt az allergiás betegségek progressziója (pl. 
allergiás náthához asztma társul) jelentősen megnö-
velik az egészségügyi kiadásokat. Nyilvánvaló, hogy a 
gyógyszeres intervenciót a lehető legkoraibb fázisban 
meg kell kezdeni, mert a legtöbbe az kerül, ha nem 
költünk pénzt az allergiára. Az allergiás betegségek 
kutatására jóval kevesebb pénz jut, mint azokra az 
idült betegségekre, amelyek elsősorban az időseket 
érintik. Ez a pénz is elsősorban a gyógyszergyáraktól 
érkezik, akik értelemszerűen a saját gyógyszereik ki-
próbálását finanszírozzák. 

Azt is meg kellene vizsgálni, mennyi kár keletkezik 
abból, hogy a nem megfelelően kezelt diákok nem tud-
nak megfelelően teljesíteni az iskolákban és az egyete-
meken. Ha a nem megfelelő edukációt is figyelembe 
vennénk, az allergia által okozott „kár” az Európai unió-
ban valószínűleg legalább 100 milliárd euró lenne. 

Jelen vizsgálatukból a szerzők azt a következtetést 
vonják le, hogy évente 55–151 milliárd eurót meg le-
hetne spórolni csak Európában, ha a korszerű kezelés-
re 5–8,5 milliárd euróval többet költenénk. 

Hogy állunk Magyarországon? Az európai fize-
tésekkel nyilván nem lehet számolni. Azt viszont el-
fogadhatjuk, hogy a munkaképes korú lakosságnak 
legkevesebb 20%-a nálunk is valamilyen allergiában 
szenved. Nagyjából 4 millióan dolgoznak, ennek a 
20%-a 800 ezer. Tekintsük irányadónak azt az európai 
számot, hogy 90%-uknak (a kezelés ellenére is) van va-
lamilyen tünete. Ez hozzávetőlegesen 720 ezer ember.

Ha ugyanúgy, mint Európában máshol, ők is 3 napot 
hiányoznak a betegségük miatt, allergiás szezonjukban 
pedig teljesítményük 10%-kal csökken, akkor ez (a ko-
rábban ismertetett számítás szerint) további 4,8 napnak 

megfelelő kiesést jelent. így személyenként 7,8 napnak 
megfelelő termeléskiesés keletkezik szezononként.

A magyarországi átlagos havi fizetés (a KsH kimu-
tatása szerint) 153 000 Ft. Tekintsük úgy, hogy (a cikk-
ben kiszámított európai átlaghoz hasonlóan) nálunk 
is átlagosan 25,3 munkanapból áll egy hónap. Ennek 
alapján a napi kereset 153 000/25,3=6047,4 Ft.

Ha a 720 000 allergiás beteg 1 év alatt átlagosan sze-
mélyenként 7,8 napnak megfelelő termeléskiesést pro-
dukál, az összesen 5 616 000 munkanapnak felel meg. 
Ha egy munkanapra nálunk 6047,4 Ft fizetés jut, akkor 
az allergiás betegek által egy év alatt „produkált” teljes 
kiesés csaknem 34 milliárd forint (33 962 198 400 Ft).

Az Európai unió (és az Egyesült Államok) allergoló-
gus szakemberei úgy számolták, hogy személyenként 
125 euró (ez 38 750 Ft, ha az eurót 310 Ft-tal számoljuk) 
gyógyszer többletkiadás elegendő lenne arra, hogy 
egyáltalán semmilyen munkahelyi teljesítménycsök-
kenés ne legyen. Azt hiszem, hazai viszonyok között 
ennél kevesebből is kijönnénk… 
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vente sok cikk jelenik meg és számos 
előadás hangzik el a parlagfűről, annak 
mezőgazdasági és egészségügyi kár-

tételeiről, sőt, több mint egy évtizede törvény 
is kötelezővé teszi ritkítását, ennek ellenére ez 
a „gaz” növény mintha minderről még csak 
nem is hallott volna, rendületlenül virágzik or-
szágszerte.  Úgy látszik, ez a szomorú tény már 
12 évvel ezelőtt is felbosszantotta az egész 
nemzetközi közvéleményt, mert 2008 szept-
emberében Budapesten rendezték az Első 
Nemzetközi parlagfű Konferenciát. Fővárosunk 
vonzereje mellett ebben esetleg annak a tény-
nek is szerepe lehetett, hogy Európa első 50, 
parlagfűpollennel legszennyezettebb régiója 
közül 47 nálunk található, valamint Magyaror-
szágon regisztrálták a világon valaha mért 
legmagasabb parlagfűpollen számot is. 

Abban az időben még nem voltam alelnöke 
a parlagfűmentes Magyarországért nevű civil 
szervezetnek, ennek ellenére érdekelt a téma, 
és igyekeztem minél több előadást meghall-
gatni. Most ezekből szemezgetek és tálalom 
a kedves olvasók elé. Nem kell aggódni az el-
telt 12 év miatt, mert aktualitását sajnos egyik 
előadás sem veszítette el. A kongresszus sok-
színűsége miatt nem lehetséges az előadások 
téma szerinti összeállítása, ezért önkényesen 
úgy döntöttem, hogy előre veszem a magya-
rokat, utána a külföldieket.

Magyarországon az Ambrosia artemisiifolia 
megjelenéséről szóló első beszámoló a Bota-
nikai Közlemények című folyóirat 1923-as évfo-
lyamában jelent meg. 2004-re aztán olyan is-
mertté vált, hogy a 6,5 millió hektár szántóföl-
dünkből 5 millió hektáron már megtalálható 
volt. Az MTA Növényvédelmi Intézetében dol-
gozó Basky Zoltán részben laboratóriumi kö-
rülmények között, részben természetben, azt 
vizsgálta, van-e valamilyen rovar kártevője en-
nek a növénynek. Három ilyet is talált. Az egyik 
a Brachycaudus helichrysi, amely halvány folto-

SOHA VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET
Érdekességek a parlagfűről
Dr. Endre László
Vasútegészségügyi Központ, Budapest
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kat okoz a parlagfű levelein. sokkal ritkábban 
fordul elő az Aphis fabae, ez a növény szárán 
alkot tömött telepeket. A Myzu persicae pedig 
a teljesen kifejlett levelek alsó felszínén él, de 
semmilyen látható elváltozást nem okoz. la-
boratóriumi körülmények között a B. helichrysi 
szaporodott leggyorsabban, és a parlagfüvet 
előnyben részesítette a napraforgóval szem-
ben. Tudnunk kell, hogy a parlagfű a naprafor-
góföldek leggyakoribb gyomnövénye. Termé-
szetes körülmények között azok a parlagfüvek, 
amelyeket a B. helichrysi megtámadott, alacso-
nyabbak lettek és a száraz tömegük is kisebb 
lett, mint nem fertőzött társaiké.

Azt már 2008-ban is gyanítottuk, hogy a 
parlagfű valószínűleg az amerikai kontinensről 
került Európába, de erre francia és magyar ku-
tatók genetikai bizonyítékkal is szolgáltak. Elég 
nagy genetikai összetételbeli különbségeket 
találtak viszont a kelet- és nyugat-európai nö-
vénypopulációk között. Megállapításuk szerint 
az invázió egyik gócpontja Franciaországban, 
lyon környékén, a másik valahol a Fekete-ten-
ger mellett lehetett. Azért tudott Európa nagy 
részén kitűnően szaporodni, mert jó klimati-
kus körülményeket talált, és nem volt termé-
szetes ellensége. 

Lehoczky Éva, a keszthelyi georgikon Egye-
tem kutatója azt is igazolta, hogy a parlagfű 
még akkor is képes nőni, virágozni és termést 
hozni, ha nagyon alacsony a talaj nitrogén tar-
talma.

Jenser és munkatársai szerint a parlagfű 
nemcsak azzal károsítja a mezőgazdaságot, 
hogy gyomnövényként tönkreteszi a naprafor-
gó- és kukoricatermés egy részét, de emellett 
a paradicsomot károsító TsW vírusnak (tomato 
spotted wilt virus) is kedvező tárolóhelye. A ví-
rust a dohányról származó élőlény (Thysano-
ptera tabaci) viszi át a parlagfűre, ahol túlél és 
szaporodik.

A keszthelyi georgikon Egyetem kutatói azt 
tapasztalták, hogy az Ambrosia artemisiifolia 
magjának a csírázása már márciusban meg-
kezdődik, de áprilisban és májusban van a csú-
csa. Minél később kezd csírázni a mag, annál 

rövidebb idő alatt fejlődik ki a növény. viszont 
a virágzás és a mag érlelés közti idő viszonylag 
stabil, 58–71 nap közötti. A növény 170–180 
cm-re nőhet meg, de ha a csírázás augusztus-
ban történik, csak 8–12 cm-es lesz.

A magyar pollenszámláló állomás adatai 
szerint 1992–2007 között az ország különböző 
régiói között igen nagy különbségek voltak 
az észlelt parlagfűpollen számok vonatkozá-
sában. A legtöbb általában Kecskemét, a leg-
kevesebb pedig salgótarján környékén jelent 
meg a levegőben. A legmagasabb koncentrá-
ciót 2002-ben debrecenben regisztrálták, ez 
1419 pollen/m3 volt.

A magyar Mezőgazdasági Minisztérium és 
a Növényvédelmi Intézet munkatársai arról 
számoltak be, hogy mivel a magyar mezőgaz-
dasági művelés alá eső területek igen nagy 
mértékben szennyezettek parlagfűvel, ezért 
2000-ben szükségessé vált a parlagfű ritkítást 
törvényben is szabályozni. Eszerint minden 
földtulajdonos köteles a birtokában lévő terü-
letet minden év június 30-ig parlagfűmentessé 
tenni. Ellenkező esetben 20 000 forinttól 5 mil-
lió forintig terjedő bírság szabható ki. A par-
lagfű elleni küzdelem megszervezésére egy 
bizottságot is létrehoztak, ami hat minisztéri-
um képviselőiből áll.

Magyarországon a Földművelésügyi Mi-
nisztérium parlagfű térképeket készít. Ezek a 
www.fomi.hu honlapon bárki számára elér-
hetőek. Eszerint 2005-ben 58 682 hektáron 
19 249 fertőzött gócot találtak, a következő 
évben már csak a fertőzött területeket vizsgál-
ták, így 2006-ban 18 601 hektáron 3500 fertő-
zött góc volt, majd 2007-ben az általuk vizsgált 
9 794 hektáron 4034. A magyar geodéziai és 
Térképészeti Intézet munkatársai úgy találták, 
hogy a spoT5 műhold segítségével az oAsIs 
projekt keretében végzett parlagfű kimutatás 
mind nagy, mind kis terület vonatkozásában 
18–48%-kal eredményesebb, mint az egyéb 
(landsat TM és IRs-p6AWiFs) módszerrel vég-
zett parlagfű felkutatás.

Erdei Anna biológus akadémikus az allergi-
ás jelenség immunológiai hátteréről és ennek 
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kapcsán a folyamatba történő beavatkozás le-
hetőségeiről adott elő.

Ezen a 2008-ban, Budapesten rendezett 
nemzetközi konferencián a magyar orvosokat 
egyedül Nékám Kristóf képviselte. Kifejtette, 
hogy 1997-ben egy délnyugat-magyarországi 
városban még csak 12,6% volt a parlagfű-aller-
gia prevalenciája, viszont az ott élő, egészsé-
gesnek vélt lakosok 6,3%-ánál a vérből is kimu-
tatható volt a parlagfűre specifikus IgE. Az aller-
giás betegségek okozta költségek növekedésé-
re jellemző, hogy míg 2002-ben allergia ellenes 
gyógyszerekre összesen 8,3 milliárd forintot 
költöttünk, addig 2005-ben csak a légúti aller-
giák kezelése 17 milliárdba került, amiből csak 
az antihisztaminok 5 milliárd forintot tettek ki.

A magyarok után az európai országok elő-
adóit ismertetem.

Németországban 1860-ban írták le először 
az Ambrosia artemisiifolia megjelenését. Ez volt 
Európában az első regisztrált eset. Az azóta tör-
tént elszaporodásában a globális felmelegedés-
nek is szerepe lehet. svájciakkal történő összefo-
gással, sok tudományág (köztük allergológusok, 
meteorológusok, botanikusok stb.) képviselő-
inek bevonásával 2007-ben egy közös progra-
mot hirdettek meg Action Programme Ambrosia 
néven. Feladata a nagyközönség tájékoztatása, 
a növény megjelenésének monitorozása és el-
terjedésének meggátlása.

Bár svájc alig érintett parlagfű allergia 
ügyében, mégis intenzíven foglalkoznak a 
kérdéssel. svájcban a parlagfű a XIX. század 
második felében jelent meg, és jelenleg az Al-
pok északi részén találtak kb. 100 helyszínen 
néhány példányt. Ezt annyira komolyan ve-
szik, hogy 2006-ban a gazdasági Minisztérium 
elrendelte, hogy kötelező bejelenteni minden 
egyes növény előfordulását, és valamennyit ki 
kell irtani. Erre legjobb módszerként a szálan-
ként, tövestől történő kihúzást ajánlják.

A Johns Hopkins Egyetemen (itt dolgozott 
az Ishizaka házaspár is), valamint svájcban dol-
gozó kutatók megállapították, hogy a parlagfű 
pollenszemek nagy csomókban szabadulnak 
ki a növényből, és távolra jutásukat az teszi le-

hetővé, hogy a légáramlatok hatására ezek a 
„felhők” szétesnek, és az egyes pollenszemek 
sok tíz kilométerre is elrepülhetnek. svájcban 
főként ilyen, távolról odakerült pollent tudnak 
kimutatni.

Azt is svájciak állapították meg, hogy Eu-
rópában három fő gócpont van. Ezek: Ma-
gyarország, észak-olaszország és délkelet-
Franciaország. svájcba főleg Franciaországból 
és olaszországból jut el a pollen. A helyileg 
termelődött pollent főként reggelente lehet 
kimutatni, röviddel a növényből történő kisza-
badulása után.

Amerikai és svájci összefogással Ambrosia 
pollen előrejelző rendszert hoztak létre. Eb-
ben a számítógép által vezérelt programban 
(zedX Inc.) az időjárási adatokat és az elmúlt 
évek virágzási adatait veszik figyelembe. Esze-
rint Európában 2007-ben július első hetében 
észlelték az első pollenszóródást, Magyaror-
szágon pedig szeptember harmadik hetében 
az utolsót.

Mivel a magyarok mellett a franciák is „luda-
sak” Európa parlagfűpollennel történő ellátá-
sában, a francia kutatók előadásait is megpró-
báltam csokorba szedni. Elmondták, hogy már 
100 évvel ezelőtt kimutatható volt a parlagfű a 
Rhone völgyében. Most ismertetett laboratóri-
umi vizsgálatuk során megállapították, hogy ha 
10 cm mélyre ültetik a növény magját, akkor 
egyáltalán nem tud kikelni, de ha a felszínre 
szórják, vagy 2 cm mélyre ültetik, akkor kb. 
egyforma lesz a szaporulat.

Bruno Chauvel (dijonból) úgy véli, azért tu-
dott a parlagfű 100 év alatt ennyire elszaporod-
ni Franciaországban, mert nőtt a napraforgóval 
beültetett szántóföldek területe, ugyanakkor 
csökkent a növényvédőszerek használata. A 
magok távolra történő eljuttatásában az ország-
utaknak, a mellettük lévő vízelvezető árkoknak 
és patakoknak, folyóknak van főszerepe.

lyonban, 1964-ben észlelt először parlagfű 
okozta allergiát Touraine, de ezt nem jelentette 
a hivatalos szerveknek. 1978-ban egy allergoló-
gus kolléganő már 600 parlagfűallergiás bete-
get kezelt. 1978-tól 1994-ig minden évben fel-
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hívták a minisztériumok figyelmét a növekvő 
problémára, de egyáltalán nem reagáltak. Ezért 
aztán 1983-ban létrehoztak egy civil szerveze-
tet, amelyik azóta több mint 100 tanulmányt 
és két könyvet publikált erről a témáról, és 
Ambroisie címmel egy újságot is kiad. vizsgála-
taik szerint a parlagfű 50%-kal több asztmát és 
köhögést okoz, mint a többi pollen. érdekes-
ségként említik, hogy a paleobotanikusok az 
Ambrosia pollenjét 8 millió éves kövületben is 
megtalálták Franciaországban.

Mivel a magyarok és a franciák mellett az 
olaszok a „legbűnösebbek” parlagfű ügyben, 
illő, hogy az ő előadásaik következzenek.

A parlagfű pollenje viszonylag kicsi (18–22 
μm), ezért a szél igen messzire el tudja szállí-
tani. Azt is igazolták Firenzében, hogy a kör-
nyezeti hőmérséklet és légköri szén-dioxid 
koncentráció emelkedésének nemcsak az lesz 
a következménye, hogy megnő a parlagfű ál-
tal termelt pollenszemek száma, hanem ez-
zel együtt megnő az egyes pollenszemekben 
lévő Amb a 1 allergén mennyisége is. Rómá-
ba a parlagfűpollen kizárólag hosszú, szél ál-
tal történő utazás után érkezik meg. Helyben 
nem találtak még ilyen növényt.

Ezt követően adjunk teret szomszédos or-
szágaink előadóinak. salzburgi kutatók megál-
lapították, hogy bár a parlagfű pollenje sokféle 
allergént tartalmaz, a betegek 95%-a a növény 
fő allergénjére, az Amb a 1-re túlérzékeny. Bio-
kémiai eljárással igazolták azt a klinikumból jól 
ismert tényt, hogy a parlagfű és az üröm pollen-
je valóban tartalmaz közös allergéneket, ezért 
közöttük keresztallergia kialakulása lehetséges.

Eszéki kutatók arról számoltak be, hogy ná-
luk is komoly gond a parlagfű. Nagy kárt okoz 
a gazdálkodóknak, főként a napraforgó földe-
ken. probléma az is, hogy ott is egyre több a 
herbicidre rezisztens változat. A pollenszó-
ródás fő időszaka náluk is augusztus elejétől 
szeptember végéig tart. prick-teszt eredmé-
nyek szerint 1050 allergiás betegük 48%-a volt 
allergiás a parlagfűre.

szerb és macedón biológusok (angolokkal 
és dánokkal kooperációban) azt mutatták ki, 

hogy a pannon Alföld déli része (Újvidék kör-
nyéke) lehet a parlagfű egyik gócpontja, innét 
juthat el a növény – és főleg a pollenje – az 
egész Balkánra.

svédországban 1990-ig igen ritkán fordult 
elő parlagfű. Akkor madáreleséggel kerülhetett 
be az országba. A virágzási időszaka a nyár vége 
felé van, és magot csak nagyon meleg években 
tud termelni. A pollenszemek többsége a szél 
útján az európai kontinensről kerül hozzájuk.

oroszországban sem ismeretlen a parlag-
fű. Először 1918-ban stavropol környékén tűnt 
fel, majd ezt követően annyira elterjedt, hogy 
1950 és 1980 között 2000 km2-ről 60 000 km2-
re nőtt a fertőzött mezőgazdasági terület. 
Most már átterjedt grúziába, Azerbajdzsán-
ba, ukrajnába és Moldovába is. 1960 és 1970 
között oroszországban is próbálkoztak a bio-
lógiai kontrollal. Erre a Tarachidia candefacta 
lepkét és a Zygogramma suturalis nevű bogarat 
használták. sajnos nem tudták elszaporítani 
ezeket, mindkettő előfordul ugyan a szántó-
földeken, de nagyon kis számban.

Izraeli kutatók azt vizsgálták, hogy az Amb-
rosia 24 speciese közül melyek azok, amelyek 
országukban is megtalálhatóak, és kárt is okoz-
nak. Az A. maritima a Földközi-tenger partján 
honos, észak-galileában az A. trifida és az A. 
artemisiifolia terjedt el, és valamennyi az Egye-
sült Államokból érkezett gabonaszállítmánnyal. 
Amint ezt észrevették, azonnal az egész terüle-
tet „megkezelték” herbiciddel, hogy meggá-
tolják további elterjedésüket. Az A. confertifolia 
évelő és nehezen kipusztítható gyom, amely 
palesztinából áramlott az Alexander folyó révén 
Izraelbe. Emiatt kétoldalú megegyezést sürget-
nek a palesztinokkal a gyom elterjedésének 
megakadályozására. A felsoroltak mellett az A. 
tenuifolia perennialis fordul elő. csaknem biztos 
hogy észak-Amerikából érkezett, ömlesztett 
gabonaszállítmányokkal. A parlagfű elsősorban 
a kukorica, szója, napraforgó és gyapot ültetvé-
nyeket fenyegeti. Ők is beszámolnak a vegysze-
rekre rezisztens fajtákról.

Nagyon méltánytalan lenne, ha nem ten-
nénk említést a parlagfű őshazájának számító 
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észak-Amerikáról, az onnan érkezett előadók-
ról. Ziska (más előadókhoz hasonlóan) arról 
számolt be, hogy ha magasabb a levegő szén-
dioxid koncentrációja, akkor a növény több 
pollent termel, és azokban több az allergén 
fehérje. Ezért van az, hogy városokban több 
a parlagfű pollenre allergiás egyén, mint falun 
(városokban magasabb a levegő szén-dioxid 
koncentrációja), pedig a szántóföldeken azért 
mégiscsak több a gyom, mint a lebetonozott 
városokban.

Kanadában már 1938-ban felismerték, hogy 
bajt okoz a parlagfű, akkor szervezték az első 
eradikációs kampányt, amelyet azután 1945-től 
több, még nagyobb kampány követett. Mont-
realban a földterület 41%-a van állami tulajdon-
ban, de a parlagfű populáció 54%-a itt találha-
tó. 1992-ben egy civil szervezet arra kötelezte 
az államot, hogy irtsa ki a parlagfüvet, vagy ha 
ezt nem teszi meg, akkor fizessen a területén 
élő minden allergiás betegnek évi 2000 dollárt. 
Azt nem tudom, hogy fizettek-e, de azt igen, 
hogy 2007-ben William Fraiberg szenátor egy 
105 oldalas határozatot írt arról, hogy mit kell 
csinálni…

Kanadában a legfertőzöttebb terület dél-
ontario és Quebec. A parlagfű sok herbicidre 
rezisztenssé vált ott is. Ezek helyett Nacl olda-
tot permeteznek a levelekre, illetve biológiai 
kontrollal is kísérleteznek, amire egy Ophraelle 
communa nevű bogarat használnak.

Az érdekesség kedvéért néhány, számunk-
ra „egzotikus” ország kutatóinak az eredmé-
nyeiről is essék szó. A parlagfű Ausztráliában 
1908-ban jelent meg. 1940-ig nem jelentett 
problémát, akkor kezdett elterjedni, majd 
1974-től igen nagy mértékben szétszóródott, 
főként a folyók mentén. próbálkoztak a her-
bicidekkel történő irtással, de egyre több az 
ezekre rezisztens növény, ezért áttértek a bi-
ológiai kontrollra. Erre az ő éghajlati körülmé-
nyeik között két élőlény tűnt alkalmasnak. Az 
egyik az Epiblema strenuana lepke, a másik a 

Zygogramma biocolorata nevű bogár. Mind-
kettő széles körben elterjedt Ausztráliában, és 
valóban nagyon eredményesen károsítják a 
parlagfüvet.

Koreában az Ambrosia két fajtája található. 
Az Ambrosia artemisiifolia mellett az A. trifida. 
Mindkettő 1960 körül került dél-Koreába, arra 
a környékre, ahol az amerikai katonai támasz-
pontok találhatóak.

pakisztán sem maradt parlagfű mentesen. 
Főként száraz és meleg időszakban van sok 
pollen a levegőben. száraz, szeles napokon 
pollenje több tíz kilométerre is elrepül. Meg-
figyelésük szerint a szén-dioxid koncentráció 
növelésével egy-egy parlagfű növény pollen-
száma a négyszeresére növelhető.

Iránban (egyéb gyomokkal együtt) azt vizs-
gálták, hogy mi történik a parlagfű magjával a 
földben. Különböző évszakokban, különböző 
megműveltségű földterületekre 50 magot he-
lyeztek ki, majd 14 nap múlva azt vizsgálták, 
hogy mi lett velük. Azt találták, hogy a magok 
nagy része eltűnik. Ha tavasszal, megművelet-
len földre tették ki, akkor 98%-uk, ha ősszel, 
akkor bárhova tették is azokat, csak 20%-uk 
tűnt el. Az eltűnés fő „bűnösei” a hangyák vol-
tak (a magok 80-85%-át ők vitték el).

összefoglalva az eddigieket, annyi bizton-
sággal megállapítható, hogy a parlagfű nem-
csak észak-Amerikában és Magyarországon 
problematikus gyomnövény, hanem tőlünk 
távoli földrészeken is megtalálható. Az elle-
ne való védekezés nagyon összetett feladat, 
főként azért, mert egyre inkább rezisztenssé 
vált a herbicidekre. Az lenne reménykeltő, ha 
sikerülne egy olyan élőlényt találni, amelyik 
csaknem kizárólag csak ezt a növényt káro-
sítja, vagy be lehetne idomítani a hangyákat, 
hogy gyűjtsék össze és egyék meg az összes 
lehullott magját. Amíg ez nem megy, talán 
érdemes lenne betartani a törvényt, és éven-
te sokszor lekaszálni, hogy ne tudjon virágba 
borulni… 
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A  parlagfűpollen már eddig is allergiás 
betegek millióinak keserítette meg 
az életét Európában, és a helyzet a 

következő évtizedekben valószínűleg sokkal 
rosszabb lesz. Egy nemrég publikált vizsgálat 
eredményei szerint 2050-re – elsősorban a klí-
maváltozás következtében – az invazív fajok 
pollenterhelése a mostaninak a négyszeresére 
nő, és ez sürgős beavatkozást tesz szükségessé 
a döntéshozók részéről. 

A vizsgálatban, aminek eredményeit a Na-
ture Climate Change című folyiratban jelentet-
ték meg, két modellt kombináltak a klímavál-
tozás hatásainak előrejelzésére: az egyik a föld-
használaton, a másik a parlagfűpollen európai 
terjedésének elemzésén alapul. Az 1986–2005 
között gyűjtött parlagfű-terjedési adatok alap-
ján a modellekből arra következtettek, hogy a 
pollenkoncentrációk Európa-szerte jelentősen 
emelkedni fognak 2050-re, az emelkedés egy-

harmad része a magok terjedéséből, kéthar-
mad része pedig a klímaváltozásból, illetve a 
földhasználat parlagfű számára kedvező vál-
tozásából adódik. A pollenkoncentráció emel-
kedése elsősorban észak- és Közép-Európa, 
észak-Franciaország és dél-Anglia olyan terü-
letein várható, ahol a pollenszint jelenleg még 
elhanyagolható. Azokon a területeken, ahol a 
pollenszintek már most is magasak, kétszeres 
emelkedés várható.

A közönséges parlagfű (Ambrosia artemisii-
folia) észak-Amerikában őshonos, de már Ázsia 
és dél-Amerika egyes területein és Európa egy-
re nagyobb részén is előfordul, ahová először 
a 19. század végén hurcolták be. Az 1940-es 
évek óta ez az erősen allergén növény ellepte 
Közép- és Kelet-Európát, pollenje nagy távol-
ságokat képes a légáramlatokkal beutazni, 
miközben szemtüneteket, orrtüneteket és 
alsólégúti tüneteket vált ki az arra érzékenyek-

PARLAGFŰ INVÁZIÓ
Európában
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nél. A parlagfű a mezőgazdasági termelésre is 
hatással van, egyes haszonnövények termés-
hozamát több mint 50%-kal csökkenti. Egy 
2013-as Európai uniós kimutatás szerint a par-
lagfű okozta összesített kár (a mezőgazdasági 
veszteség, a munkateljesítmény romlása és az 
egészségügyi ellátás költségei) megközelíti a 
4,5 milliárd eurót. 

A szerzők riasztó képet festenek a követ-
kező évtizedekről. A korábbi vizsgálatok már 
igazolták, hogy a klímaváltozás okozta hő-
mérsékletemelkedés kedvez a parlagfű északi 
irányú terjedésének. Lynda Hamaoui-Laguel és 
munkatársai elsőként használtak összetett mo-
dellezési metodikát annak előrejelzésére, hogy 
az elkövetkező években eltérő klímaváltozási 
forgatókönyvek esetén milyen pollenszámok, 
magtermések és szél okozta pollenterjedé-
sek várhatóak. Az egészben az az igazán új, 
hogy több olyan tényezőt is figyelembe vet-
tek a modellezés során, amit a korábbi vizs-
gálók nem. Eddig a klímaváltozás-vizsgálatok 
legtöbbjében például nem számoltak a helyi 
vegetáció változásaival, ebben a vizsgálatban 
viszont igen.

A számítások szerint a Balkánon, ukrajnában 
és észak-olaszországban igen magas, 22 000 
pollenszem/m3 körüli pollenszám várható. Ma 
ezeken a területeken legfeljebb 13 000 körüli 
pollenszám mérhető, de az allergiás betegek 
számára már a kétezres pollenszám is magas-
nak számít. A magok terjedési üteme befolyá-
solja a pollenszám emelkedésének mértékét, 
de a szerzők hangsúlyozzák, hogy a klímavál-
tozás hatására Európa legnagyobb részén még 
abban az esetben is megnőne a pollenterhelés, 
ha a parlagfűvel fertőzött területek nagysága 
változatlan maradna. A feltételezések szerint 
ennek hátterében egyrészt a légköri szén-di-
oxid szint emelkedése áll, ami megnöveli a 
pollenkibocsátást, másrészt pedig az időjárás 
szárazabbá válása, ami megkönnyíti a  pollen-
szemek széllel való terjedését.

A szakértők egy csoportja szerint az adatok-
ból levont következtetéseket mértéktartással 
kell kezelni, mert a parlagfű jelenlegi európai 

elterjedésére vonatkozó adatok nem ponto-
sak, és ezért az előrejelzések sem helytállóak. 
A helyzet mindezzel együtt is aggasztó, mert 
a klímaváltozás hatására a parlagfű biológiai 
viselkedése megváltozott, ami hozzásegíti a 
növényt ahhoz, hogy új területekre is betör-
jön. A parlagfű a jövőben nem feltétlenül fog 
úgy viselkedni, ahogy azt eddig megszoktuk. 
Különböző régiókban másképpen viselkedhet, 
messzemenőkig alkalmazkodva a helyi viszo-
nyokhoz, amit nagyon nehéz leképezni az elő-
rejelzésre használt modellekben.

A közlemény szerzői elismerik, hogy való-
ban vannak bizonytalanságok a modellben a 
parlagfűvel fertőzött területek nagyságát és a 
magok terjedési ütemét illetően, azonban az 
előrejelzés lényege a jelentősen megemelke-
dő pollenszámra és a parlagfűvel frissen szeny-
nyezett területekre vonatkozóan nem vonható 
kétségbe. 

A vázolt forgatókönyv hatásainak mérsék-
lése komoly kihívást jelent Európa számára. A 
parlagfű rendkívüli alkalmazkodóképességgel 
bír, eltávolítása után sok esetben újra kinő, 
magja és pollenje évtizedeken keresztül túlél. 
gyakran fordul elő utak mentén, ahol az eradi-
kálása nehézkes, a hagyományos gyomirtósze-
rek pedig károsíthatják a környező növény- és 
állatvilágot.

Bár az Európai unió már hozott intézkedé-
seket a parlagfű terjedésének visszaszorításá-
ra, a szakértők szerint ezek nem elégségesek: 
sokkal komolyabb fellépésre van szükség Eu-
rópán belül és a határain túl is. Minél előbb 
összehangolt és egész Európára kiterjedő par-
lagfű eradikációs programokat és figyelemfel-
hívó kampányokat kell indítani. 

dR. RóNAI zolTÁN

A referátum az alábbi közlemény alapján készült:
Hamaoui-laguel l, et al. Effects of climate change 
and seed dispersal on airborne ragweed pollen 
loads in Europe. Nature Climate Change 2015; 5: 
766-771.
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BEvEzETés

Mindjárt az elején fontos tisztázni, hogy a „bi-
ológiai terápia” fogalomkörébe számos eljárás 
tartozik: az oltások, a vér és a vérkomponen-
sek adása, a specifikus allergénekkel végzett 
immunterápia, a szomatikus sejtek és szöve-
tek átültetése, a génterápia és a rekombináns 
fehérjékkel végzett kezelés mind ide sorolha-
tó. A hatóanyagok származhatnak különböző 
természetes – emberi, állati vagy mikrobiális 
– forrásokból, de előállíthatók biotechnológiai 
módszerekkel is. A továbbiakban ebben az ösz-
szefoglalóban a „biológiai hatóanyagok” elne-
vezés alatt a monoklonális antitesteket értjük. 
szemben a gyógyszerként alkalmazott kémiai 
vegyületekkel és kis molekulájú agonistákkal 
vagy antagonistákkal, a biológiai hatóanyagok 
egy specifikus helyhez, citokinhez vagy recep-
torhoz kötődnek, és ennek a szelektivitásnak 
köszönhetően ideálisak személyre szabott ke-
zeléshez1.

Az AszTMA és KEzElésE

Az asztma az alsó légutak heterogén króni-
kus gyulladásos betegsége, amely világszerte 
csaknem 400 millió embert érint2. gyerme-
keknél ez a leggyakoribb krónikus betegség. 
Az asztmás betegek túlnyomó része önálló-

an vagy hosszú hatású hörgőtágítóval (lABA) 
kombinált inhalációs kortikoszteroid (Ics) ke-
zelés mellett jól kontrollált, a betegek 5 –10%-
ánál azonban súlyos, kezelésre refrakter ál-
lapot alakul ki. A valós prevalencia azonban 
alacsonyabb lehet, mert ide vannak számolva 
az olyan esetek is, melyeknek a hátterében a 
rossz adherencia, a téves diagnózis vagy a ke-
zeletlen társbetegségek állnak3-5. 

Bár a súlyos asztma az összes asztmás eset-
nek csak kis részét foglalja magában, mégis 
jelentős mértékben járul hozzá a kórházi ápo-
lási napok és a halálozás növekedéséhez, az 
életminőség romlásához és az egészségügyi 
költségek emelkedéséhez6-9. A felnőttkori 
súlyossági osztályozások extrapolálása gyer-
mekkorra számos ok miatt nehéz, kezdve a kli-
nikai fenotípusok eltérésétől a légzésfunkciós 
paramétereken át a kezelésre adott válaszig. 
éppen ezért az asztmás gyermekek körében 
észlelhető 2,5%-os súlyos asztma gyakoriság 
nem hasonlítható össze súlyos asztma felnőtt-
kori előfordulási gyakoriságával10. gyermek-
korban a súlyos asztmás esetek ellátása a be-
tegség ellátási költségeinek közel felét teszi ki, 
együttjár a halálozási kockázat növekedésével 
és a felnőttkori krónikus obstruktív tüdőbeteg-
ség fokozott kockázatával11. 

A SÚLYOS ASZTMA
biológiai terápiája
Dr. Rónai Zoltán
MyClinic Magánklinika, Pécs
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Az európai és az amerikai ajánlások12,13, va-
lamint az új gINA (global Initiative for Asthma) 
egyértelmű kereteket adnak a felnőttkori és a 
gyermekkori súlyos asztma diagnosztizálására 
és kezelésére14. Azokat az egyértelműen aszt-
más betegeket kell súlyos asztmásnak tekinte-
ni, akiknél az állapotot befolyásoló tényezők 
(pl. rossz adherencia, társbetegségek) kiiktatá-
sa után a súlyossági lépcső szerint alkalmazott 
kezelés mellett sem javul az asztma kontroll.

Az asztma kezelésének hosszú távú célja a 
tünetek kontrollálása, valamint a jövőbeni ál-
lapotromlások kockázatának, a visszafordítha-
tatlan légúti áramláskorlátozottságnak és a ke-
zelés mellékhatásainak a csökkentése15. Az át-
fogó terápiás megközelítés nem gyógyszeres 
eljárásokat is magában foglal, többek között a 
kiváltó okok kerülését és az 1–5. lépcsőre osz-
tott lépcsőzetes kezelést, a gyógyszerek (első-
sorban az inhalációs kortikoszteroid) adagjá-
nak fokozatos emelésével, azt – a szisztémás 
kortikoszteroidok használata előtt – gyakran 
egy második kontrollerrel (β2 agonistával, 
leukotrién receptor antagonistával vagy fel-
nőtteknél teofillinnel) kombinálva15. Az inhalá-
ciós technika ellenőrzése és a komorbiditások 
értékelése szintén kulcsfontosságú tényezők 
az asztma kezelésében. 

Az asztmás betegek 5%-a jut el az 5. keze-
lési lépcsőre, a szisztémás szteroidok haszná-
latához, és ha a tünetei ekkor sem válnak kont-
rollálttá, akkor az ERs/ATs kritériumok szerint 
súlyos asztmás betegeknek számít12. A súlyos 
asztma jelentős terhet ró a betegekre, a csa-
ládokra és az egészségügyi ellátórendszerre 
egyaránt. A kezelés a betegség heterogeni-
tása, a komorbiditások, a kezelési módok ösz-
szetettsége, valamint a nemzeti egészségügyi 
rendszerek közötti különbségek miatt nehéz. 

A kórtani mechanizmusok jobb megértése 
a súlyos asztma kezelésének többféle megkö-
zelítését tette lehetővé, támogatva a biológiai 
hatóanyagokkal végzett célzott kezeléseket16. 
ugyanakkor még mindig sok, további tisztá-
zást igénylő kérdés van:
yy kinél melyik biológiai hatóanyagot válasz-

szuk? (a fenotípusok mindegyik betegnél át-
fedést mutatnak)
yy kinél milyen terápiás válasz várható?
yy hogyan növelhető a kezelésre jól reagáló 
betegek aránya?
yy mi a kezelés optimális időtartama?
yy mi a kezelés optimális helyszíne (kórházban 
vagy otthon)?
yy mekkora a kezelés költséghatékonysága?

FENoTípusoK és ENdoTípusoK

Miközben egyre jobban feltárták az asztma 
kórmechanizmusának és terápiás válaszkész-
ségének hátterét, fokozatosan váltotta fel az 
asztmát egyetlen entitásnak tekintő korábbi 
koncepciót az az asztma-modell, ami a beteg-
séget egy komplex biológiai hálózat egyen-
súlyzavaraként értelmezi, és amelyben az 
egymástól jól megkülönböztethető, de egy-
mással összefüggő immunológiai gyulladásos 
kórfolyamatokat számos külső és belső ténye-
ző befolyásolja17-20. A felnőttkori súlyos asztma 
fenotípusainak meghatározását számos kli-
nikai, funkcionális, morfológiai, gyulladásos, 
molekuláris és mikrobiomhoz kapcsolt para-
méter segíti21-23. Mindazonáltal a súlyos aszt-
ma fenotípusok nem feltétlenül kapcsolhatók 
össze bizonyos kórmechanizmusokkal; ezeket 
inkább a betegség endotípusai írják le. 

A súlyos asztma esetén zajló immunológiai 
mechanizmusoknak három fő típusuk van:  az 
ún. type-2 (T2) magas (T2 high), T2 alacsony (T2 
low) és a kevert (T2 mixed) endotípusok, melye-
ken belül bizonyos genetikai, epigenetikai, me-
tabolikus és neurogén jellemzők és remodelling 
folyamatok hasonlók lehetnek18,23,24 . 

gyermekkorban a súlyos asztmát legtöbb-
ször multiplex aeroallergén szenzibilizációval, 
allergiás náthával, ételallergiával, eozinofil légúti 
gyulladással, dohányfüst-expozícióval és lég-
úti remodellinggel hozzák összefüggésbe25-27. 
Hasonlóan a felnőttekhez, a helyzet itt is meg-
lehetősen heterogén28-30. sajnos lényegesen ke-
vesebbet tudunk a súlyos gyermekkori asztma 
endotípusairól és az ezekhez kapcsolódó bio-
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markerekről. A felnőttkori súlyos asztma mechanizmu-
sait ugyanis nem lehet extrapolálni a gyermekekre. 

gyermekek eozinofil asztmája esetén előfordulhat, 
hogy nem növekszik a T2 markerek szintje27. A felnőt-
tekkel ellentétben gyermekeknél az intraepithelialis 
neutrofil sejtek jelenléte jobb tüdőfunkcióval társult 
(39). A veleszületett epiteliális citokin (Il-33) és a sejt-
vonal negatív veleszületett lymphoid sejtek (Ilc) po-
tenciális szerepét szintén leírták31,32. 

A súlyos asztmás betegek rendszerint nagy dózisú 
Ics kezelést igényelnek, amihez még más hatóanya-
gokat is kell adni. Emellett gyakran használnak gyors 
hatású hörgőtágítót, és sokan kapnak per os szteroi-
dot is lökésterápiában vagy a legsúlyosabb esetekben 
fenntartó kezelésként. Az életminőségük jelentősen 
romlik, és fennáll a veszélye a potenciálisan veszélyes 
mellékhatásoknak a tartós szteroidkezelés miatt. A 
kezelési lehetőségek ezen a súlyossági szinten korlá-
tozottak, emelkedett a morbiditás és a mortalitás, így 
folyamatos a kutatás az újabb terápiás módok után.

A biológiai hatóanyagok megjelenése óriási elő-
relépést jelent a súlyos asztma kezelése terén. Figye-
lembe véve a T2 asztma célzott kezelési módjainak 
elérhetőségét, a súlyos asztma kezelésének meg-
tervezése előtt fontos meghatározni, hogy a beteg 
az allergiás, az eozinofil vagy a nem-T2 fenotípusok 
melyikébe tartozik12,13. Ez a megközelítés különböző 
biomarkerek – mint például a vérben vagy a köpetben 
levő eozinofilek, kilégzett nitrogén-monoxid (FeNo) 
és a klinikai szempontból jelentős immunoglobulin 
(Ig) E – mérésén alapul33-36. 

Az AszTMA IMMuNológIÁJA 

Az asztmás tünetek hátterében zajló gyulladásos fo-
lyamatokban a T-sejtek alcsoportjai fontos szerepet 
játszanak. Az egészséges légutakban fellelhető T-sej-
tek elsősorban Th1-sejtek. Az asztmás légutakban 
emelkedik a cd4+ sejtek száma, ezen belül is különö-
sen a Th2-sejteké37.

1. ábra: Az asztma patogenezisének vázlatos áttekintése és néhány jelenleg elérhető biológiai hatóanyag támadáspontja.  Az allergének, a vírusok és a 
környezeti irritánsok aktiválják a légúti hámsejteket, melyek alarminokat (Tslp, Il‐25, Il‐33) bocsátanak ki, ezek pedig riadóztatják a dendritikus sejteket és/
vagy a veleszületett limfoid sejtek 2-es típusát (Ilc2). A Th2 sejtek és/vagy Ilc2 sejtek aktivációja Il‐4, Il‐13, Il‐5 és Il‐9 kibocsátást indít be, ami létrehozza 
a 2. típusú (type 2 high) gyulladást. A környezeti irritánsok okozhatnak nem 2. típusú (type 2 low) gyulladást is – ún. nem-allergiás asztmát – az epiteliális 
sejtek és a makrofágok aktiválásával, a Th1, a Th17 és az Ilc3 sejtek közreműködésével. cRTH2: a Th2 sejten expresszálódó kemoattraktáns receptor 
homológ molekula; Ilc2: veleszületett limfoid sejt 2-es típusa; Ilc3: veleszületett limfoid sejt 3-as típusa (Eyerich és munkatársai nyomán, átdolgozva)39
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A Th1 sejteknek fontos szerepük van a sejtes 
immunitásban és a fagocitafüggő gyulladás-
ban. differenciálódásukat az IFN-g és az Il-12 
serkenti, majd ezt követően a Th1-sejtekben 
is termelődik IFN-g, Il-2 és TNF-β. A Th2 sejtek 
hozzák létre az antitestekre adott választ – az 
IgE-termelést, az eozinofil sejtek differenciáló-
dását és aktiválását – és kulcsszerepük van az 
extracelluláris patogénekkel szembeni védeke-
zésben37. differenciálódásukat az Il-4 serkenti, 
és jellemzőjük az Il-4, Il-5, Il-6, Il-9, Il-13 és Il-10 
termelés. Ezek a Th2-citokinek hozzák létre és 
szabályozzák az asztmában megfigyelhető 2. 
típusú légúti gyulladást. 

Az elmúlt években több új Th-sejt altípust 
írtak le. A Th17-sejtek fő citokinje az Il-17A, ami 
komoly szerepet játszik a baktériumok és gom-
bák elleni védekezésben38. A Th17-sejtek a gyul-
ladás helyére hívják és aktiválják a neutrofil sej-
teket, egyrészt az Il-8 termelés révén, másrészt 
közvetetten a szöveti sejtek kolónia-stimuláló 
faktor (csF) és Il-8 termelése útján. A Th17-sej-
tekben Il-17A mellett még Il-17F, Il-21, Il-22 és 
granulocita-monocita csF (gM-csF) is termelő-
dik40. legújabban az Il-9-et termelő Th9-sejte-
ket, és az Il-22-t termelő, antiinflammatorikus 
hatású Th22-sejteket írták le41. 

Az interleukinek befolyásolása mára a sú-
lyos asztma kezelésének alapvető célja lett (1. 
táblázat). Az interleukinek a citokin családon 
belül a jelátviteli molekulák egyik nagy cso-
portját képezik. Kezdetben olyan fehérjeként 
írták le őket, amit leukociták termelnek és a 
hatásaikat is leukocitákon fejtik ki – innen a 
nevük. Időközben világossá vált, hogy számos 
más sejtben is termelődnek, pleiotróp ter-
mészetük van és az egyes interleukinek tulaj-
donságai átfedést mutatnak. Az interleukinek 
többségét T-helper limfociták, monociták, 
makrofágok és endotelsejtek termelik. Az 
egyes interleukineknek saját nevük van, azon-
ban több interleukin család is átfedésben van, 
és egyes interleukinek több családba is be-
letartoznak. számos interleukinnel42 folynak 
vagy folytak korábban az asztma kezelése cél-
jából vizsgálatok (2. táblázat)47.

Hol lEHET BEAvATKozNI?

IMMuNgloBulIN E

Az omalizumab, az IgE elleni humanizált, mo-
noklonális antitest volt az első biológiai alapú 
terápia, amely a klinikumban elérhető volt a 
2000-es évek elején. Közepesen súlyos vagy 
súlyos allergiás asztma esetén alkalmazható 
6 éves kortól, ha az IgE koncentráció 30 NE/l 
feletti. Az omalizumab megakadályozza az 
IgE kötődését a hízósejtek és a bazofil sejtek 
nagy affinitású receptorához (FcεRI), ezáltal 
blokkolja az ezek által gerjesztett allergiás re-
akciót. Emellett csökkenti a nagy affinitású 
IgE-receptorok expresszióját az hízósejteken43. 
számos randomizált klinikai és valós életben 
végzett vizsgálattal44,45 igazolták, hogy az oma-
lizumab kb. 25%-kal csökkenti az asztma exa-
cerbációk gyakoriságát, valamint a kórházi 
felvételek számát felnőtteknél és gyermekek-
nél egyaránt43. Az omalizumab csökkenti a ví-
rusok okozta exacerbációkat is48, valószínűleg 
azáltal, hogy növeli a dendritikus sejtek IFN-α 
termelését, ami antivirális hatású49. Az oma-li-
zumab jól tolerálható, adásakor az anafilaxia 
kockázata alacsony (0,1-0,2)50.

Il-2

Az Il-2 elsősorban az aktivált cd4+ T-sejtek-
ben termelődik és serkenti az effektor T-sejtek 
és a Treg sejtek működését. Hat a Treg sejtek 
növekedésére, túlélésére és aktivitására51. Az 
eozinofil sejtek közvetlen kemoattraktánsa, 
de közvetetten is hat rájuk az Il-5 termelésen 
keresztül52. Az Il-2-nek eozinofil kemoattrak-
tánsként fontos szerepe van. A tünetes aszt-
mások hörgőmosó folyadékában emelkedik 
az Il-2 és a szolubilis Il-2R szintje, az atópiás 
asztmások hörgőnyálkahártyájában pedig 
megnő az Il-2R-pozitív limfociták száma. Tü-
netes asztmásoknál a hörgőmosó folyadék Il-2 
koncentrációja korrelál a légúti eozinofília fo-
kával és a FEv1 értékkel53. Adásakor, különösen 
aeroszolos bevitel esetén és korábbi asztmás 
anamnézis mellett súlyos köhögés, nehézlég-
zés, bronchokonstrikció jelentkezik52. 
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A daclizumab a cd25+ T-sejtek Il-2 recep-
torának αcd25-alegysége elleni humanizált 
monoklonális antitest, ami blokkolja az Il-2 kö-
tődését és meggátolja az ebből adódó immu-
nológia aktivitást54. Az Il-2R kóros T-sejteken 
található, például malignus limfómákban, auto-
immun betegségekben vagy  kilökődési reakció 
során. Mivel nagyon kevés normál, nyugvó sej-
ten figyelhető meg Il-2R expresszió, így az Il-2R 
terápiás szempontból igen jó célpontnak tűnt54. 
Ezen túlmenően in vitro vizsgálatokban igazol-

ták, hogy a daclizumab fokozza a dexametazon 
T-sejt aktivációt gátló hatását, ami arra utal, hogy 
szteroid-spóroló ágensként potenciális szerepe 
lehetne súlyos asztmában54. Randomizált, ket-
tős-vak, placebo-kontrollált vizsgálatban 115 
közepesen súlyos és súlyos asztmás betegnél 
daclizumab kezelés mellett kicsi, de statisz-
tikailag szignifikáns FEv1 javulást, a nappali 
asztmás tünetek csökkenését és alacsonyabb 
β2-agonista használatot figyeltek meg. A vizs-
gálat második szakaszában azonban, amikor 

Asztma Atópia Légúti gyulladás Köpet citológia Természetes lefolyás Klinikai és kórtani jellemzők Patobiológia és biomarkerek Kezelésre adott válasz Komorbiditások

2. típusú  
gyulladás 
(T2 high)

atópiás korai kezdetű  
allergiás  
eozinofil asztma

≥3% eozinofil sejt és 
<76% neutrofil sejt

• korai életkorban kezdődik

• a legtöbb betegnél enyhe vagy 
közepesen súlyos asztma van;  
ritkán súlyos már gyermekkor-
ban vagy romlik felnőttkorban

• allergiás tünetek/ismétlődő 
exacerbációk/szenzitizáció/atópia

• emelkedett vér eozinofil 
sejtszám, emelkedett eozinofil 
sejtszám a köpetben, emelkedett 
IgE, emelkedett vagy normál FeNO

• csalódi halmozódás  
(genetikai tényezők szerepe)

• specifikus IgE 
• Th2 citokinek 
• FeNO 
• Th2-vel kapcsolatos gének 
(17q12) 
• bazálmembrán megvastagodás 
• köpet és vér eozinofil sejtszám 
(≥300 sejt/mikroliter)

• jól reagál inhalációs 
kortikoszteroidra és  
anti-IgE-re

• allergiás rhinitis 
• allergiás dermatitis

nem atópiás késői kezdetű  
nem-allergiás  
eozinofil asztma

• felnőttkori kezdet 
• kezdettől fogva súlyos

• sinusitis 
• kevésbé allergiás 
• ismétlődő exacerbációk 
• emelkedett FeNO és szérum IgE 
• a rövid kórlefolyás ellenére  
csökkent a légzésfunkció

• kortikoszteroid refrakter 
eozinofilia 
• IL-5 
• FeNO 
• köpet és vér eozinofil sejtszám 
(≥300 sejt/mikroliter)

• inhalációs 
kortikoszteroidra refrakter 
vagy csak nagyobb 
dózisok hatásosak/orális 
szteridra lehet szükség

•jól reagál anti-IL-4/IL-13 
és anti-IL-4Rα kezelésre

• krónikus 
rhinosinusitis 
• orrpolipózis

Nem 2. típusú 
gyulladás  
(T2 low)

nem atópiás neutrofil <3% eozinofil sejt és 
≥76% neutrofil sejt

• felnőttkori kezdet • alacsony FEV1 
• fokozott légcsapdaképződés 
• bakteriális fertőződés 
• emelkedett köpet eozinofil 
sejtszám 
• súlyos légúti obstrukció

• Th17 hatások 
• IL-8 
• köpet neutrofil sejtszám

• kortikoszteroidra 
érzéketlen (a szteroidok 
a neutrofil apoptózis 
gátlásán és a neutrofil 
aktiváció fokozásán 
keresztül növelhetik  
a légúti neutrofiliát)

• jól reagál a leukotrien-
antagonistákra és  
a makrolidekre (felnőtt- és 
gyermekkorban egyaránt)

• légúti infekciók 
• elhízás 
• dohányzás 
• levegőszennyezés

nem atópiás paucigranulocitás <3% eozinofil sejt és 
<76% neutrofil sejt

• felnőttkori kezdet ??? ??? ???

nem atópiás kevert granulocitás ≥3% eozinofil sejt és 
≥76% neutrofil sejt

• felnőttkori kezdet 
• kezdettől fogva súlyos

• magas FeNO 
• granulómák 
• emelkedett eozinofil és neutrofil 
sejtszám a köpetben

• FeNO 
• köpet eozinofil és neutrofil 
sejtszáma

???

1. táblázat: A 2. típusú (T2 high) és a nem 2. típusú (T2 low) légúti gyulladás jellemzői asztmában

A 2. típusú légúti gyulladás az asztmában korai és későbbi kezdetű betegség formájában is jelentkezhet, a súlyossá-
gi fokok széles skáláján. A korai kezdetű allergiás asztma nagy része rendszerint enyhe, de ha az immunfolyamatok 
komplexebbé válnak, akkor a súlyosság fokozódik. A hagyományos allergiás elemek nélkül, későbbi életkorban jelent-
kező nem-allergiás eozinofil asztma gyakrabban lesz súlyosabb. A nem 2. típusú légúti gyulladás az asztma későbbi 
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az addigi Ics adagot fokozatosan csökkentet-
ték, a javulás nem maradt meg. Az aktív kar 
88 daclizumabbal kezelt betegéből három-
nál észleltek mellékhatást: egyik esetben az 
első dózis beadása után légzésleállással járó, 
gépi lélegeztetést igénylő anafilaxiás reakció, 
a másik esetben az első dózis beadása után 
varicella zoster okozta meningitis és myelitis, a 
harmadik esetben pedig a kezelést követő ne-
gyedik hónapban emlőkarcinóma alakult ki55. 
A gyógyszer fejlesztését leállították.

Il-5

Az Il-5-öt Th2-sejtek, hízósejtek, eozinofil sej-
tek, természetes ölő sejtek és más nem hema-
topoetikus sejtek (pl. epitelsejtek) termelik. Re-
ceptora (Il-5R) az eozinofil sejteken, a bazofil 
sejteken és a B-limfociták egyik alcsoportján ta-
lálható meg. Az Il-5 hatással van a bazofil sejtek 
és a hízósejtek fejlődésére és működésére, vala-
mint serkenti az eozinofil sejtek proliferációját, 
differenciálódását, toborzását és növeli a túl-
élésüket56. Az eozinofil sejtek feltételezhetően 

Asztma Atópia Légúti gyulladás Köpet citológia Természetes lefolyás Klinikai és kórtani jellemzők Patobiológia és biomarkerek Kezelésre adott válasz Komorbiditások

2. típusú  
gyulladás 
(T2 high)

atópiás korai kezdetű  
allergiás  
eozinofil asztma

≥3% eozinofil sejt és 
<76% neutrofil sejt

• korai életkorban kezdődik

• a legtöbb betegnél enyhe vagy 
közepesen súlyos asztma van;  
ritkán súlyos már gyermekkor-
ban vagy romlik felnőttkorban

• allergiás tünetek/ismétlődő 
exacerbációk/szenzitizáció/atópia

• emelkedett vér eozinofil 
sejtszám, emelkedett eozinofil 
sejtszám a köpetben, emelkedett 
IgE, emelkedett vagy normál FeNO

• csalódi halmozódás  
(genetikai tényezők szerepe)

• specifikus IgE 
• Th2 citokinek 
• FeNO 
• Th2-vel kapcsolatos gének 
(17q12) 
• bazálmembrán megvastagodás 
• köpet és vér eozinofil sejtszám 
(≥300 sejt/mikroliter)

• jól reagál inhalációs 
kortikoszteroidra és  
anti-IgE-re

• allergiás rhinitis 
• allergiás dermatitis

nem atópiás késői kezdetű  
nem-allergiás  
eozinofil asztma

• felnőttkori kezdet 
• kezdettől fogva súlyos

• sinusitis 
• kevésbé allergiás 
• ismétlődő exacerbációk 
• emelkedett FeNO és szérum IgE 
• a rövid kórlefolyás ellenére  
csökkent a légzésfunkció

• kortikoszteroid refrakter 
eozinofilia 
• IL-5 
• FeNO 
• köpet és vér eozinofil sejtszám 
(≥300 sejt/mikroliter)

• inhalációs 
kortikoszteroidra refrakter 
vagy csak nagyobb 
dózisok hatásosak/orális 
szteridra lehet szükség

•jól reagál anti-IL-4/IL-13 
és anti-IL-4Rα kezelésre

• krónikus 
rhinosinusitis 
• orrpolipózis

Nem 2. típusú 
gyulladás  
(T2 low)

nem atópiás neutrofil <3% eozinofil sejt és 
≥76% neutrofil sejt

• felnőttkori kezdet • alacsony FEV1 
• fokozott légcsapdaképződés 
• bakteriális fertőződés 
• emelkedett köpet eozinofil 
sejtszám 
• súlyos légúti obstrukció

• Th17 hatások 
• IL-8 
• köpet neutrofil sejtszám

• kortikoszteroidra 
érzéketlen (a szteroidok 
a neutrofil apoptózis 
gátlásán és a neutrofil 
aktiváció fokozásán 
keresztül növelhetik  
a légúti neutrofiliát)

• jól reagál a leukotrien-
antagonistákra és  
a makrolidekre (felnőtt- és 
gyermekkorban egyaránt)

• légúti infekciók 
• elhízás 
• dohányzás 
• levegőszennyezés

nem atópiás paucigranulocitás <3% eozinofil sejt és 
<76% neutrofil sejt

• felnőttkori kezdet ??? ??? ???

nem atópiás kevert granulocitás ≥3% eozinofil sejt és 
≥76% neutrofil sejt

• felnőttkori kezdet 
• kezdettől fogva súlyos

• magas FeNO 
• granulómák 
• emelkedett eozinofil és neutrofil 
sejtszám a köpetben

• FeNO 
• köpet eozinofil és neutrofil 
sejtszáma

???

1. táblázat: A 2. típusú (T2 high) és a nem 2. típusú (T2 low) légúti gyulladás jellemzői asztmában

életkorban induló formáira jellemző, ezek közé tartozik a neutrofil, paucigranulocitás és kevert granulocitás asztma. 
A köpet citológián alapuló beosztás Demarche és munkatársai közleményén alapul46. (FeNo: frakcionált kilégzett nit-
rogén-monoxid; FEv1: az első másodpercben mért erőltetett kilégzési térfogat; Il: interleukin; IgE: immunoglobulin E; 
Th2: 2. típusú T-helper sejt; Th17: 17. típusú T-helper sejt (Godar és munkatársai nyomán)47
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kulcsszereppel bírnak az asztmás légúti gyul-
ladás létrejöttében. A betegek légúti nyál-
kahártyájában, valamint perifériás vérében, 
hörgőmosó folyadékában és hörgőbiopsziás 
mintájában egyaránt kimutathatók. A köpet-
eozinofília szokásos lelet asztmában, Ics keze-
lés esetén a betegek közel felénél kimutatha-
tó, a tünetes, kezeletlen asztmásoknál pedig 
60–80%-ban. A magas eozinofil sejtszám rossz 
asztmakontrollal társul53. Mindezek különösen 
izgalmas terápiás opcióvá teszik az Il-5 blokko-
lását.

Állatkísérletekben igazolták az Il-5 szerepét 
asztmában. Il-5 vagy Il-5Rα deficiens egerek-
ben antigén-szenzitizáció és allergén-provoká-
ció után csökkent bronchiális hiperreaktivitást 
és kisebb mértékű pulmonális eozinofíliát írtak 
le. Egér, tengerimalac és majom asztma-mo-
dellekben antigén-inhaláció előtt anti-Il-5-öt 
adva csökkent a légúti hiperreaktivitás56.

Asztmás betegeknél – a betegség súlyos-
ságával jól korreláló mértékű – fokozott Il-5 
expresszió mutatható ki a hörgőmosó folya-
dékban és a hörgőbiopsziás mintákban. Egy in 
vivo vizsgálatban igazolták, hogy az Il-5 eozi-
nofil infiltrációt és eozinofil aktivációt vált ki 
az asztmás légutakban. Nyolc enyhe atópiás 
asztmás betegnek bronchoszkópia során két 
különböző tüdőszegmentumba Il-5-öt, illetve 
fiziológiás sóoldatot fecskendeztek, majd 24 óra 
múlva újabb bronchoszkópia történt. A sóoldat-
tal átöblített szegmentumokban nem történt 
változás, ezzel szemben az Il-5-tel kezelt szeg-
mentumokban jelentős eozinofília és fokozott 
eozinofil kationos protein szint alakult ki, ami 
az eozinofil sejtek aktiválódására utal. Az enyhe 
atópiás asztmában alkalmazott anti-Il-5 kezelés 
csökkenti az eozinofil sejtek TgF-β expresszióját 
és csökkenti a retikuláris bazálmembránban a 
remodelling részeként zajló extracelluláris mát-
rix fehérje expressziót57.

Asztmában a két anti-Il-5 monoklonális an-
titesttel, a reslizumabbal és a mepolizumabbal 
, illetve az Il-5 receptor α-lánca elleni mono-
klonális antitesttel (Il-5Rα), a benralizumabbal 
végeztek vizsgálatokat.

A mepolizumab nanomólos koncentráció-
ban gátolja az Il-5 receptor bioaktivitását azál-
tal, hogy megakadályozza az Il-5 kötődését az 
eozinofil sejtfelszínen expresszálódott Il-5 re-
ceptor komplex α-láncához, ezáltal gátolva az 
Il-5 jelátviteli utat és csökkentve az eozinofilek 
termelődését, valamint túlélését65. súlyos, 
refrakter eozinofil asztmában szenvedő felnőt-
tek, serdülők, illetve 6 éves és annál idősebb 
gyermekek kiegészítő kezelésére javallott68. 
Azoknak a súlyos asztmás betegeknek adha-
tó, akiknél a vér eozinofil sejtszáma legalább 
150 sejt/μl. célzottan a perzisztáló légúti 
eozinofíliás betegeknél alkalmazva 50%-kal 
csökkenti az asztma-exacerbációk számát, 
emellett kis mértékben javítja légzésfunkciót 
(FEv1), valamint az életminőséget68,69. szteroid-
dependens asztma esetén mepolizumab adá-
sakor a felére csökkenthető a szteroid adagja 
úgy, hogy közben csökken az exacerbációk 
gyakorisága és kontrollált marad az asztma70. 
A mepolizumab biztonságossági profilja ha-
sonló a placebóhoz. A mepolizumab az egyet-
len anti-Il5 kezelés, amely erőteljes és tartós 
exacerbáció csökkentő hatást mutatott akár 
4,8 éven át71.

A reslizumab olyan monoklonális ellen-
anyag, amely az Il-5-höz kötődik, megakadá-
lyozva annak kapcsolódását a receptorához65. 
Azoknak a súlyos asztmás betegeknek adható, 
akiknél a vér eozinofil sejtszáma legalább 400 
sejt/μl. csökkenti az asztma exacerbációk gya-
koriságát és javítja a FEv1-et 4 héten belül, ha 
a vér eozinofil sejtszáma ≥400 sejt/μl; továb-
bá javítja az életminőséget is66. A reslizumab az 
egyetlen intravénásan adandó monoklonális 
ellenanyag, az adagolása a testsúlyhoz igazo-
dik. A reslizumab jól tolerálható, biztonságos-
sági profilja hasonló a placebóhoz, bár beszá-
moltak három anafilaxiás esetről67. 

A benralizumab az Il-5 receptor α-lánca el-
leni mo-noklonális antitest, ami csökkenti a ke-
ringő és a szöveti eozinofil és bazofil sejtek szá-
mát, és in vitro fokozza az eozinofil apoptózist. 
Az afukozilációjának köszönhetően kölcsön-
hatásba lép a természetes ölő (NK) sejteken 
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található FcγRIIIa receptorral, és egy antitest-függő, 
sejtközvetített citotoxicikus reakció (Adcc) jön létre, 
ami az eozinofil sejtek számának gyors csökkenését 
eredményezi a perifériás vérben és a légúti nyálkahár-
tyában egyaránt58. A kezelés első napján a perifériás 
vér eozinofil sejtszáma 100%-kal, azaz nullára csök-
kent, szemben a placebo-kar 0%-os csökkenésével59. 
A légúti nyálkahártyában 12 hetes kezelés után 96%-
os eozinofil sejtdepléció volt (96% a kezelt vs. 47% a 
placebo-csoportban, p=0,06)59.

Kiegészítő fenntartó kezelésként javallott azoknál a 
súlyos eozinofil asztmában szenvedő felnőtt betegek-
nél, akiknek az asztmája nem megfelelően kontrollált 
nagy dózisú inhalációs kortikoszteroidok és a hosszú 
hatású β-agonisták adása mellett sem60.

A benralizumab a többi Il-5-re ható biológiai ható-
anyaghoz hasonlóan csökkenti az exacerbációk gya-
koriságát, különösen ≥300 sejt/μl eozinofil sejtszám 
esetén61. A benralizumab kezelés második évében a 
betegek 74%-ánál egyetlen exacerbáció sem fordult 
elő. A benralizumab jelentősen csökkenti az orális kor-
tikoszteroid (ocs) igényt. A betegek 56%-ánál meg-
szűnt az ocs használat60,62. A benralizumab kezelés 
megkezdése után a kortikoszteroidok dózisának csök-
kentését fokozatosan kell végrehajtani, hirtelen abba-
hagyás nem javasolt60. 

A benralizumab biztonságossági profilja meg-
nyugtató60. A hatóanyagot több mint 10 éve, 2008 óta 
vizsgálják az asztmában63. A betegek jól tolerálják60, 
a mellékhatások előfordulása hasonló a placeboval 
kezeltekéhez60. A leggyakoribb mellékhatás a fejfájás 
és a pharyngitis volt60. Az injekció beadásának helyén 
fellépő reakciók (fájdalom, eritéma, viszketés, papula) 
gyakorisága 2,2% volt, a placebo-csoportban ugyan-
ez 1,9% gyakorisággal fordult elő. Az eozinofil sejtek 
2 éven át fennálló depléciója mellett sem jelentkeztek 
biztonságossági problémák61,64.  

Il-4 és Il-13

A Th2-sejtek által termelt Il-4 és Il-13 funkcionális és 
strukturális hasonlóságot mutat. Mindkettő kimutat-
ható az asztmás betegek hörgőmosó folyadékából, 
és mindkettőnek a termelése indukálható allergén-
provokációval. A receptoraik is nagyon hasonlóak. 
A nagy affinitású Il-4 receptorok nagy számban ta-
lálhatók az aktivált B- és T-sejteken, de megtalálha-

tóak makrofágokon, hízósejteken, endotelsejteken, 
epitelsejteken, fibroblasztokon, izomsejteken és he-
matopoetikus progenitor sejteken is. Mindkét inter-
leukin nagy affinitást mutat az Il-4Rα  / Il-13Rα1 recep-
tor-komplex irányába, és fontos szerepük van az aller-
giás kaszkádban72.

Az Il-4 és az Il-13 indukálja a B-sejtek IgE-termelését. 
Az atópiás egyének szérumában az Il-4 szint emel-
kedett, és a perifériás vér mononukleáris sejtjeiben 
háziporatka-allergén hatására fokozott Il-4 termelés 
mutatható ki. Az Il-4 deficiens egerekben jelentősen 
csökken az antigén-indukált eozinofil sejt beáramlás. 
Az egér asztma-modellekben az Il-4 és az Il-13 egy-
aránt légúti hiperreaktivitást és a váladéktermelés fo-
kozódását váltja ki73.

Mind az Il-4, mind az Il-13 köthető a szubepiteliális 
fibrózishoz és a remodellinghez. súlyos asztmá-
ban Il-4 és Il-13 stimuláció hatására a fibrociták na-
gyobb mennyiségű extracelluláris mátrix molekulát 
szekretálnak. Az Il-13 emellett fokozza a bronchiális 
epitelsejtek periosztin szekrécióját. A periosztin ere-
detileg egy oszteoblaszt sejtvonalból izolált matri-
celluláris fehérje, ami az asztmás hörgőnyálkahártya 
epitelsejtjeiben fokozott mértékben termelődik és 
hozzájárul a szubepiteliális fibrózishoz. Az Il-13 blok-
kolása allergiás asztmás egér-modellben jelentősen 
csökkenti a bronchiális hiperreak-tivitást, az eozinofil 
infiltrációt, a szérum IgE-szintet, a proinflammatorikus 
citokinek termelését és a remodellinget. Az anti-Il-13 
monoklonális antitest meggátolja a betegség króni-
kussá válását perzisztáló asztma-modellben74.

Az állatkísérletes eredmények biztatóak. Az Il-4R 
blokád hatására csökken a bronchiális hiperreaktivitás, 
csökken a hörgőmosó folyadékban a limfocitaszám, 
az eozinofil sejtek pedig csaknem teljesen eltűnnek. 
Azokban az egerekben, melyekből az Il-4 és az Il-13 
is hiányzott, vagy Il-4 antagonistával kezelték őket, je-
lentősen csökkent az IgE szint. placebo-kontrollált vizs-
gálatban 8 atópiás asztmás betegnél humán rekom-
bináns Il-4 inhaláció után nőtt a bronchiális hiper- 
reaktivitás és a köpet eozinofília72.

A dupilumab az Il-4α receptorokat célozza meg, 
és blokkolja az Il-4 és az Il-13 jelátvitelét. Közepesen 
súlyos és súlyos asztmás betegekben tesztelték. Körül-
belül 50% -kal csökkenti az asztma exacerbációk gya-
koriságát és jelentősen javítja a légzésfunkciót (FEv1) 2 
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héten belül T2 (high) biomarkerek (vér eozinofil ≥150 
sejt/μl és FeNo≥25) esetén75. A szteroid-függő asztmá-
soknál a dupilumab 70%-kal csökkentette a szteroid 
igényt, amihez az exacerbációk gyakoriságának 60%-
os csökkenése és a légzésfunkció javulása társult76. A 
dupilumab biztonságossági profilja jó, az injekció be-
adásának helyén lokális reakció előfordulhat, illetve 
átmeneti eozinofil sejtszám emelkedést figyeltek meg.

A lebrikizumab egy anti-Il-13 monoklonális anti-
test, melyet randomizált, kettős-vak, placebo-kont-
rollált vizsgálatban 219 – inhalációs szteroid mellett 
rosszul kontrollált – asztmás betegnek adtak havonta 
infúzióban 6 hónapon át. csupán enyhe légzésfunkci-
ós javulást tapasztaltak a 12. héten, ami a 24. hétre már 
el is tűnt. Az alcsoport-analízis során kiderült, hogy 
azoknál a betegeknél javult nagyobb mértékben a 
légzésfunkció, akiknek magasabb kiindulási periosztin 
szintjük volt. A vizsgálat rámutatott arra, hogy súlyos 
asztma esetén különösen fontos a személyre szabott 
kezelés, és ez esetben a periosztin szint alapján kell 
kiválasztani a betegeket. Asztma esetén a további fej-
lesztést leállították77.

A pascolizumab is egy humanizált anti-Il-4 mono-
klonális antitest, gátolja az Il-4 kötődését és csökkenti 
az Il-5 szintézist, a Th2-sejt aktivációt és az IgE szintet. 
A majmokon végzett vizsgálatok ígéretesek voltak, 
azonban a humán fázis-I. vizsgálatban 24 enyhe és 
közepesen súlyos asztmás betegnél nem tapasztaltak 
klinikailag releváns hatást, így a fejlesztést leállították78.

Az altrakincept és a nuvance inhalációs rekombi-
náns humán Il-4 receptor fragmentumok, melyek kom-
petitíven gátolják az Il-4 kötődését. Az enyhe és közepe-
sen súlyos asztmásoknál végzett korai vizsgálatok bizta-
tó eredményeket adtak. Egyszeri adagjuk után kismérté-
kű, de szignifikáns légzésfunkciós javulást és frakcionált 
kilégzett nitrogén-monoxid (FeNo) csökkenést figyel-
tek meg. Ezután kettős-vak, placebo-kontrollált vizsgá-
latban 62 beteggel 12 héten át hetente egy alkalommal 
lélegeztettek be porlasztott Il-4R-t vagy placebót, és ki-
mutatták, hogy az aktív karban a kortikoszteroid elvéte-
le után is megmaradtak a jó légzésfunkciós értékek és a 
tüneti pontszámok sem romlottak. A többi vizsgálatban 
azonban már nem tudtak hasonló előnyöket kimutatni, 
így a fejlesztését leállították79.

A pitrakinra egy rekombináns Il-4, ami az Il-4Rα1-
hez kapcsolódva gátolja az Il-4 és az Il-13 kötődé-

sét. Majom asztma-modellben a tartósan adagolt 
pitrakinra csökkentette a bronchiális hiperreaktivitást, 
azonban a légúti eozinofíliára nem volt szignifikáns 
hatással. Kimutatták, hogy az ismételt adagolás során 
anti-pitrakinra Igg antitestek termelődtek80.

Két fázis-IIa. kettős-vak, placebo-kontrollált, pár-
huzamos csoportos vizsgálat történt atópiás asztmás 
betegeknek 4 héten át adott szubkután és inhalált 
pitrakinrával. Mindkét vizsgálatban javult a FEv1, de ez 
csak inhalációval bevitt pitrakinra esetén volt szignifi-
káns, és itt a FeNo is szignifikánsan javult. Egyik cso-
portban sem változott a bronchiális hiperreaktivitás81.

Egy fázis-IIb. vizsgálat is zajlott inhalációs pitrakin-
rával 534 nem kontrollált, közepesen súlyos és súlyos 
asztmás betegnél, melyből kiderült, hogy csak három 
alcsoportnál van klinikailag releváns hatás: eozinofil 
asztma esetén, az Il-4R egy specifikus mutációjakor, 
valamint magas kiindulási FeNo esetén. Ezekben az 
alcsoportokban a nagy dózisú pitrakinra csökkentet-
te az exacerbációk gyakoriságát. Ez arra utal, hogy az 
Il-4/Il-13 gátlása csak bizonyos asztma fenotípusoknál 
hoz eredményt82.

Il-9

Az Il-9-et a T-sejtek és a hízósejtek növekedési faktora-
ként azonosították egerekben. A cd4+ T-sejtek terme-
lik, amit az Il-2, az Il-4 és a TgF-β serkent, az IFN-g pedig 
gátol. Az Il-9-et fokozott mértékben termelő transzge-
nikus egerekben nagyobb bronchiális hiperreaktivitás, 
kifejezett pulmonális eozinofília és emelkedett IgE 
szint figyelhető meg az egészséges kontrollokhoz ké-
pest. Az Il-9 termelő sejtek, elsősorban a Th9-sejtek 
számának csökkenésekor az allergiás gyulladás inten-
zitása is csökken83. Asztmás betegekben az Il-9 fokoz-
za a váladéktermelődést. Allergén-provokáció hatásá-
ra a hörgőmosó folyadékban nő az Il-9 koncentráció. 
Az asztmás betegek hörgőbiopsziás anyagában lénye-
gesen magasabb az Il-9 mRNs expresszió, és mértéke 
korrelál a bronchiális hiperreaktivitással84. Az Il-9 elle-
nes monoklonális antitest, az enokizumab esetén két 
fázis-I. dózismeghatározó vizsgálat történt, melyek-
ben intravénás és szubkután adás mellett is megfelelő 
biztonságossági profil igazolódott85. Két fázis-II. vizs-
gálat is történt, melyekben ritkább exacerbációkat, 
javuló terhelés utáni légzésfunkciós paramétereket 
és az asztmakontroll javulását észlelték. Az Il-9 és a 
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Th9-sejtek fontos szerepet játszanak az allergi-
ás asztmában, ezért fontos terápiás célpontot 
jelentenek86.

Il-17

Az Il-17 egy proinflammatorikus citokin, a 
szekrécióját az Il-23 indukálja, és az Il-17R re-
ceptoron keresztül hat. Hatása az allergiás re-
akciókhoz kapcsolódik, indukálja az Il-6, a gM-
csF, az Il-β, a TgF-β és a TNF-α termelését87. 
A Th17-sejteket, melyek többek között Il-17-et 
is szekretálnak, csak nemrég azonosították a 
T-limfociták alcsoportjaként súlyos asztmás 
betegektől nyert hörgőbiopsziás mintákban. 

Az Il-17F az asztmás légutakban expresszálódik 
és mennyisége korrelál a betegség súlyos-
ságával. Emelkedett Il-17 szintet találtak az 
allergiás asztmás betegek köpetében, hörgő-
mosó folyadékában és perifériás vérében is. 
Az emelkedett Il-17 szint légúti neutrofiliával, 
bronchiális hiperreaktivitással, fokozott vála-
déktermelődéssel társul, és mértéke korrelál 
a szteroid rezisztenciával, illetve a betegség 
súlyosságával. Il-17 deficiens egerekben csök-
kent a bronchiális hiperreaktivitás és a T-sejt 
dependens antitesttermelés. Az Il-17 in vitro 
fokozza a humán hörgőepitelsejtek neutrofil 
kemoattraktáns termelését és szekrécióját88. 
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az IL-13-ra hat

asztmában 
a fejlesztése leállt

tralokinumab IgG4λ (humán) fázis 3

IL-4Rα/
IL-4

strukturális sejtek

T sejtek

makrofágok

B sejtek

dupilumab IgG4λ (humán)
specifikusan az IL-4Rα-
ra hat, gátolja az IL-4 és 
az IL-13 jelátviteli útjait

forgalomban van

pitrakinra
15 kDa rekombináns  
humán IL-4 variáns

gátolja az IL-4 és/vagy 
az IL-13 kapcsolódását 

az IL-4Rα-hoz

asztmában 
a fejlesztése leállt

altrakincept

a humán IL-4Rα  
54 kDa szolubilis 

rekombináns 
extracelluláris része

specifikusan az IL-4-et 
inaktiválja más sejtek 

aktiválása nélkül

asztmában 
a fejlesztése leállt

AMG 317 IgG2κ (humán)
specifikusan az IL-4Rα-
ra hat, gátolja az IL-4 és 
az IL-13 jelátviteli útjait

asztmában 
a fejlesztése leállt

IL-5 eozinofil sejtek

mepolizumab IgG1κ (humanizált)
specifikusan  
az IL-5-re hat

forgalomban van

reslizumab IgG4κ (humanizált)
specifikusan  
az IL-5-re hat

forgalomban van

IL-5Rα
eozinofil sejtek

bazofil sejtek
benralizumab

afukozilált IgG1κ  
(humanizált)

az IL-5Rα-t expresszáló 
sejtekhez kötődik és 

antitest-mediált cellulá-
ris toxicitás révén azok 
deplécióját indukálja

forgalomban van

2. táblázat: A közepesen súlyos és súlyos 2. típusú (T2 high) asztma kezeléséhez kipróbált biológiai hatóanyagok 
(Godar és munkatársai nyomán)47

IgE: immunoglobulin E; Igg: immunoglobulin g; Il: interleukin; Il-4Rα: interleukin-4 receptor alfa; Il-5Rα: interleukin-5 
receptor alfa.
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Az Il-17 indukálta szteroid-inszenzitivitás a 
légúti epitelsejtekben foszfatidil-inozitol-3-ki- 
náz közvetítésével jön létre, és összefügg a 
hiszton-deacetiláz-2 aktivitásának csökkené-
sével is89. Az Il-17 különösen fontos szereplője 
lehet a neutrofil asztmának, és a szteroid-in-
szenzitív Th2-típusú asztmáknak90.

Hol TARTuNK MA?

A randomizált klinikai vizsgálatok fő eredmé-
nye az asztma exacerbációk számának csökke-
nése és/vagy az orális szteroidmegtakarító ha-
tások, valamint a kórházi felvételek számának 
csökkentése volt. Ezzel szemben más fontos 
klinikai paraméterek, például a tüdőfunkció 
javulása nem annyira meggyőző. omalizumab 
esetén a légzésfunkció csak minimális vagy 
nem egyértelmű javulást mutatott91. Az anti-
Il‐5/5Rα antitest családban a közelmúltban 
végzett cochrane-áttekintő vizsgálat kicsi (0,08 
és 0,11/l közötti), de szignifikáns javulást muta-
tott a hörgőtágító adása előtt mért FEv1-ben69. 
Egy dupilumabbal végzett fázis III vizsgálat so-
rán a kezelés 12. hetében a FEv1 0,32/l-t elérő 
emelkedését mutatták ki75. Ezek a tanulmá-
nyok kiemelik, hogy további vizsgálatokra van 
szükség a biológiai hatóanyagok tüdőfunkció-
ra kifejtett hatásainak értékeléséhez. Az összes 
fent említett biológiai hatóanyag jó biztonsági 
profilú. Mivel azonban mindegyikük beavat-
kozik az immunrendszer működésébe, és a 
betegek rendszerint hosszú ideig kapják eze-
ket, az orvosoknak figyelniük kell az esetleges 
hosszú távú immunmoduláló hatásokra. A bi-
ológiai hatóanyagok közül anti-IgE kezeléssel 
van a legtöbb hosszú távú bizonyíték, és ezek 
semmilyen problémára nem utalnak. Még nin-
csenek hosszú távú adatok az anti-Il-5/5Rα és 
az anti-Il-4-Rα esetén. Itt nem szabad megfe-
ledkeznünk ezeknek a célpontoknak a biológi-
ai funkciójáról: az eozinofil sejteknek például 
sokféle feladatuk van65, nemcsak effektor sej-
tek, hanem a szövetek homeosztázisában is 
részt vesznek, ezért sokkal szélesebb szerepük 
van az allergiás gyulladásban és féregfertőzé-
sek esetén, mint az eddig feltételezték65,92.

HogYAN vÁlAsszuNK  
BIológIAI HATóANYAgoT?

A legmegfelelőbb biológiai terápia kiválasztá-
sa komoly kihívást jelent91,93,94. A kezelés meg-
kezdése előtt újra meg kell határoznunk az 
asztma súlyosságát, az asztma diagnózisát, a 
társbetegségeket és a beteg terápiás együtt-
működését. A rendelkezésre álló biológiai ha-
tóanyagok: az anti-IgE, az anti-Il-5/5Rα és az 
anti-Il-4Rα – ezek közül kell választanunk.

Mivel nincsenek olyan randomizált klini-
kai vizsgálatok, amelyek közvetlenül összeha-
sonlítanák ezeket a biológiai terápiákat, ezért 
a lehető legpontosabban meg kell határozi a 
beteg fenotípusát és endotípusát, hogy a le-
hető leghatékonyabb és legbiztonságosabb 
kezelést tudjuk kiválasztani39.

Első lépésként el kell dönteni, hogy 2. típu-
sú vagy nem 2. típusú asztmáról van szó, majd 
meg kell határozni a szub-endotípust: aller-
gia túlsúlyos, eozinofil túlsúlyos, bronchiális 
hiperreaktivitásos, vagy váladék túltermelődé-
ses asztmát kell-e kezelnünk.

Az allergia túlsúlyos fenotípus, azaz korai 
életkorban kezdődő asztma, allergiás tünetek 
a kórelőzményben és/vagy klinikailag jelentős 
prick-teszt pozitivitás, 100 Iu/ml feletti IgE, al-
lergiás nátha egyidejű fennállása, közepes vagy 
magas FeNo érték és alacsonyabb eozinofil 
sejtszám (<300 sejt/μl) esetén omalizumab le-
het az elsőként választandó kezelés, aminek a 
hatásossága és biztonságossága igazolt39.

Eozinofil túlsúlyos fenotípus, azaz későbbi 
életkorban induló asztma, allergiás kórelőz-
mény hiánya, normál IgE és magas eozinofil 
sejtszám (≥300/μl) esetén az anti‐Il‐5/5Rα 
csoportból érdemes elsőként hatóanyagot vá-
lasztani39.

Az allergiás/eozinofil overlap csoportba so-
rolt, mindkét szubendotípus jellemző paramé-
tereit mutató betegeknél az anti-IgE vagy az 
anti-Il-5/5Rα hatóanyagok egyaránt választ-
hatók. Az anti-IgE hatékony még azoknál a be-
tegeknél is, akiknél a vér eozinofil sejtszáma a 
16. héten ≥300/μl95, és hosszú távon is bizton-
ságosnak bizonyult, még terhesség alatt is96.
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A 16 hetes anti-IgE terápia hatékonyságá-
nak értékelésére jól dokumentált stratégia van, 
az anti-Il-5/5Rα kezelés esetére viszont ez még 
nincs kidolgozva97. Mivel az anti-Il-5 kezelés 
azoknál a betegeknél is hatékony lehet, akiket 
korábban anti-IgE-vel kezeltek, észszerűnek 
tűnik az anti-IgE terápiás hatékonyságának ér-
tékelése 16 hét után annak eldöntésére, hogy 
ezt folytassa-e tovább a beteg, vagy váltsunk 
az anti-Il-5/ Il-5Rα kezelésre98. 

Még nem állnak rendelkezésre az anti-IgE, 
az anti‐Il‐5/5Rα vagy az anti‐Il‐4Rα közötti 
váltások eredményességét alátámasztó kli-
nikai vizsgálati adatok. A magas vér eozinofil 
sejtszám és a kórelőzményben szereplő gya-
kori exacerbációk arra utalnak, hogy a beteg 
jól fog reagálni az anti-Il5/5Rα monoklonális 
antitestekre, melyek mind hasonló mértékben 
képesek csökkenteni az exacerbációk gyakori-
ságát. 7A terápiaválasztáskor így a vér eozinofil 
sejtszám, az orrpolipózis megléte vagy hiá-
nya, valamint a testsúly alapján kell meghoz-
ni a döntést99. Azoknál a betegeknél, akiknek 
több olyan klinikai tünete és a panasza van, 
ami az Il-4 és Il-13 hatásának tudható be (pl. 
kehelysejt hiperplázia, fokozott váladékterme-
lődés, simaizomkontrakció és hiperreaktivitás 
eozinofil sejtek beáramlásával), különösen jó 
hatású lehet a dupilumab kezelés75,91.

A szEMélYRE szABoTT KEzElés JövŐJE

Komoly kutatói érdeklődés van a 2. típusú 
gyulladással játó (T2 high) asztma célzott ke-
zelése iránt. Ezen belül is kiemelt figyelmet 
kaptak az alarminok. Bár ezeknek a hámsejt 
eredetű citokineknek a termelődését számos 
inger kiválthatja, ideértve a környezeti és a 
mikrobiális eredetű triggereket is, a Th2 és az 
Ilc2 sejtek aktiválásában betöltött kulcsfon-
tosságú szerepük ígéretes célponttá tette őket 
a 2. típusú gyulladás kezelésében39.

A tezepelumab, ami a Tslp-re (thymic stro-
mal lymphopoietin) hat, az eozinofil sejtszám-
tól és a FeNo-tól függetlenül csökkentette az 
asztma exacerbációk gyakoriságát közepe-

sen súlyos asztmás betegeknél100. Az Il-33-ra 
közvetlenül vagy a receptorán keresztül ható 
(anti-sT2) kezelés ugyancsak klinikai fejlesztés 
alatt áll. 

érdekes új megközelítés a monoklonális 
antitestek légúti bejuttatásának optimalizá-
lása. Jelenleg állatkísérletekben vizsgálják az 
Il-13-ra ható porlasztott biológiai hatóanyag 
hatásosságát101. 

ígéretesnek látszik a kis molekulájú anta-
gonisták fejlesztése is. A prosztaglandin d2 
receptor antagonista fevipiprant csökkenti 
az eozinofilsejtes gyulladást102 és a simaizom-
tömeget közepesen súlyos és súlyos asztmás 
betegekben103. legalább ilyen fontos a biomar-
kerek fejlesztése az egyes kezelési módokhoz 
legalkalmasabb betegek azonosítására, illetve a 
terápiás válasz monitorozására104.

— ◊ —

A súlyos asztma kezelésére öt biológiai anya-
got hagytak jóvá. Az új EAAcI guideline ösz-
szeállításakor szisztematikus összefoglaló köz-
lemények alapján értékelték az omalizumab, a 
benralizumab, a reslizumab, a mepolizumab  
és a dupilumab hatékonyságát és biztonságos-
ságát a súlyos eozinofil asztma standard keze-
léséhez viszonyítva16. A pubMed, az Embase 
és a cochrane Könyvtár adatbázisaiban felku-
tatták a témához kapcsolódó, angol nyelven 
megjelent randomizált klinikai vizsgálatokat 
és egészség-gazdasági elemzéseket, és mind-
egyik biológiai hatóanyag esetében a gRAdE 
(grading of Recommendations, Assessment, 

Hatóanyag IRR 95% CI

omalizumab 0,56 0,40–0,77

benralizumab 0,53 0,39–0,72

reslizumab 0,46 0,37–0,58

mepolizumab 0,49 0,38–0,66

dupilumab 0,44 0,32–0,59

3. táblázat: A biológiai hatóanyagok hatása az exacerbációk 
előfordulási gyakoriságára16

IRR: incidence rate ratio; cI: konfidencia intervallum
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development and Evaluations) segítségével 
kiértékelték az asztmával kapcsolatos eredmé-
nyeket.

17 randomizált klinikai vizsgálatot (há-
rom az omalizumabra97,108,109, három a benra- 
lizumabra62,64,105, három a dupilumabra75,76,106, 
három a mepolizumabra44,70,107 és öt a reslizu- 
mabra66,67,110,111) elemeztek. A vizsgálatokat 
12–75 éves betegeken (illetve az omalizumab 
esetén emellett még a 6–11 éves betegeken) 
végezték 12–56 hét alatt.

Az összes biológiai hatóanyag egyértel-
műen csökkenti az exacerbációk előfordulási 
gyakoriságát (3. táblázat). A benralizumab, a 
dupilumab és a mepolizumab esetén egyértel-
műen csökkent az orális kortikoszteroidok  napi 
adagja. Az összes vizsgált biológiai hatóanyag 
valószínűleg javítja az asztma kontrollt, az élet-
minőséget és a légzésfunkciót (FEv1), de csak 
mérsékelt bizonyossággal (a vizsgálatokban a 
teljes bizonyosság kimondásához szükséges 
minimális különbséget nem érik el)16. 

Mindegyik biológiai hatóanyag drága, a le-
hetséges megtakarítások a kórházi kezelések, 
valamint a sürgősségi és az alapellátási vizitek 
csökkenése révén érhetők el16. 
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