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Az atopiás dermatitis prevalenciája, jelentősége 

Magas prevalenciájú, az életminőséget rontó, 

gyulladásos bőrbetegség (15-20% gyermekkorban, 1-3% 

körül felnőtt korban) 

A gyulladt bőrön keresztüli allergiás szenzitizáció növeli 

az asthma és allergiás rhinitis rizikóját 

Bőrgyógyászati beutalások nagy részét teszi ki, súlyos 

formája nehezen kezelhető 



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

• Major kritériumok (min. 3) 

– Viszketés 

– A bőrtünetek típusos morfológiája, lokalizációja 

– Krónikus, visszatérő bőrtünetek 

– Atópia az anamnézisben 

 

 

 

 

• Minor kritériumok (min. 3) 

– Xeroderma, fehér dermographizmus, cheilitis, sötét szemkarikák, kettős 
alsó szemhéjredő, rhagasok a fülek mögött, palmáris hyperlinearitás, 
ichthyosis, keratosis pilaris, eczema a tenyereken, talpakon, 
megnövekedett hajlam a bőrfertőzések kialakulására, pityriasis alba faciei 

 

Hanifin, J Rajka  G,Acta Derm Venereol 1980. 



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

kritériumok 

Kötelező jellemzők:  
Viszketés  

Az eczéma típusos morfológiája és korspecifikus mintázata 

Fontos jellemzők: 
Korai megjelenés 

Atópiás betegség (személyes vagy családi anamnézisben) 

Bőrszárazság 

Társuló jellemzők: 
Atípusos érreakció (facialis pallor, fehér dermographizmus)  

Keratosis pilaris, palmaris hyperlinearitás, ichthyosis 

Ocularis and periorbitalis elváltozások 

Egyéb elváltozások, libabőrszerű perifollicularis bőrtünetek, lichenificatio és 
excoriatio 

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



Brit munkacsoport diagnosztikus kritériumai 

Logisztikus regressziós analízis segítségével kiválasztották a 6 
leghasznosabb diagnosztikus kritériumot: 

1.Viszkető kiütés jelenléte (klinikai tünet) 

2.Hajlati dermatitis az anamnézisben (anamnesztikus adat) 

3.Látható hajlati dermatitis (klinikai tünet) 

4.2 éves életkor előtti megjelenés (anamnesztikus adat) 

5.Asthma az anamnézisben(anamnesztikus adat) 

6.Bőrszárazság az anamnézisben (anamnesztikus adat) 

 

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

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



Az atópiás dermatitis klinikai jellemzői 



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

lokalizálódik, de testszerte is megjelenhet. 

• Erythema, papulák, vesiculák, excoriatio, nedvezés, 
pörkképződés jellemzi a tüneteket. 

• A pelenkával borított terület megkímélt 

• Kezdet 1-6 hónapos korban 

 

 



Gyermekkori atópiás dermatitis  
• Az ekzemás tünetek változnak 

• Gyakran érintett a könyök- és térdhajlat, bokák, csuklók területe, de 
bármilyen testtájon megjelenhet 

• Az ekzémás tünetek szárazabbá, lichenifikálttá válnak excoriatióval, 
papulákkal és nodulusokkal 



Gyermekkori atópiás dermatitis  



Serdülőkori, felnőttkori atópiás dermatitis 

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



Serdülőkori, felnőttkori atópiás dermatitis 



Az atópiás dermatitis 
minor  kritériumai és 
gyakori szövődményei  



Az atópiás dermatitis (AD) diagnosztikája és kivizsgálása 

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

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

tünetek 
 

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

• Bőrtesztek: 
 Prick teszt 
 Epicutan teszt 
 Atopy patch teszt 

• Kettős vak étel provokáció 
• Barrier vizsgálatok 

 

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

Diagnózis 



 
How atopic is AD? 

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

 

- Although atopy is clearly associated to AD, the strength of association varied 

significantly between hospital studies (47% to 75%) and was even lower in 
community populations (7.4%-78%).  

- Current evidence suggests that up to two thirds of persons with AD are not 
atopic. 

- Inclusion of atopy as part of the diagnostic criteria for AD did not enhance the 
criteria’s sensitivity and specificity in relation to the clinical phenotype. 

- AD severity is positively associated with the number of positive skin prick test 
responses or IgE level in most studies 

- Atopic individuals with AD are at an increased risk of allergic airway disease 
development and a poorer prognosis 

 

 

Flohr et al. JACI 2004. 

Is this nomenclature atopic dermatitis correct? 



Sensitivities in AD 

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

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

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



Immunrendszer 
eltérések 

 

 
 

Bőr barrier diszfunkció 

Az AD pathogenesise-áttekintés 

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

Adaptív 
immunválaszok: 

jelentősen 
megnövekedett 

aktivitás 

Veleszületett 
immunválaszok: 

megváltozott, 
többnyire csökkent 

aktivitás 

Környezeti faktorok 
 Allergének 
 Irritánsok 

 Mikróbák (SA) 
 Stressz: neuropeptidek 

Genetikai faktorok 
Mutációk 

Kópiaszám eltérések 
DNS metiláció 

Gyulladás 
indukált 

barrierkárosodás Inside-out 

hypothesis 

Outside-in 

hypothesis 



Filaggrin diszfunkció és a barrier károsodások okai AD-ben 

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

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

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

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

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

 

 

Mutációk vagy 
szerzett defektusok a 
corneodesmosomák 
és tight junctionök 
degradációját okozzák 

 

 

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

  

 

FLG –hoz kötött barrier defektusok 

N
e

m
 FLG
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arrie
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k 

A barrierkárosodás 

kialakulásának számos 

egyéb oka létezik 



Increased allergen, pathogen, 
irritant penetration 

Increased TEWL (trans epidermal 
water loss) 

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

IDEC 

IgE + Ag 

CD1a++ 

FcεRI+++ 

IgE+  

CD206+ 

CD207- 

MHCII+ 

FcεRII+ 

CD11b+ 

CD11c+ 

LC 

IgE + Ag 

CD1a+++ 

FcεRI++ 

IgE+ 

CD206- 

CD207+ 

MHCII+  

CD1c

+ 

CD11c+ 

Keratinocyte activation,  

PAR and TLR 
activation/expression 

Cytokine expression 

Epithelium serves like a pro-
inflammatory adjuvant 

Antigén prezentáció a károsodott bőr barrieren keresztül  



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

TSLP 
Interleukin-7-like cytokine 

produced by epithelial cells 

High TSLP levels in: Atopic Dermatitis (skin, stratum 
corneum, serum) 

       Asthma, Allergic rhinitis 

       Eosinophilic Oesophagitis 

Keratinocytes  

Th2 type Inflammation in skin of AD 

High TSLP 

production 

Dendritic cell activation Th2 cell maturation and invasion 

into the skin 

TSLP 
IL-13 

IL-5 

TNF 

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

Atopy march/ atopic tetrad 

Antigén prezentáció a károsodott bőr barrieren keresztül  



Atopic tetrad 

Atopic dermatitis 

Allergic rhinitis Asthma 

Food allergy 

TSLP 



Az AD Th2/Th22 mediált betegség 

AD bőr Akut Krónikus Következmény 

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

Eosinophil infiltráció 
Hízósejt aktiváció 
Fillagrin expresszió 

Epidermalis hyperplasia 
Pruritus 

Keratinociták apoptózisa 

Langerhans  
sejtek 

IDEC 

AD vér Akut Krónikus Következmény 

Th2/Tc2 
Th22/Tc22 

 
Th2/Tc2 

Th22/Tc22 
 

Eosinophil  

IgE  

Specifikus IgE 

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

<<< 

(Th17 ? – talán intrinsic AD-ben) 



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

Citokin A barrieren kialakuló hatás 

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

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

A keratinociták terminalis 
differenciációjának gátlása 

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

IL-22 Epidermalis hyperplasia indukálása 

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

IL-31 és TSLP Viszketés kialakulásának elősegítése  

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



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

Immun mediált gyulladás 
 
 

Gyulladáscsökkentők 
szükség szerint 

Barrier károsodás  
 
 

Bázisterápia folyamatosan 

Felvilágisítás, immunterápia, 

irritánsok kerülése, antiszeptikus 

kezelés stb. 



Hét ‚I’ Terápia Menedzsment 

Gyulladás 

(Inflammation) 

TCS 

 

TCI 

 

Kőszénkátrány 

wet wraps 

Első vonalbeli th. – óvatosság arcon, genitális régióban 

 

Szteroid spóroló ágens, kombinációban is alkalmazható 

 

Szelektált betegen, gyulladt bőrt elkerülve 

Makacs klinikai formáknál 

Infekció 

Lokális antimikrobiális kezelés  

 

Hypo fürdő 

 

Szisztémás antimikrobiális kezelés 

Fertőzött bőr, túlzott használatarezisztencia;  

 

↓ S. aureus kolonizációt 

 

Bakteriális, vírusos, gombás fertőzés esetén 

Irritáció Detergensek, oltözködés 
Szoros, durva anyagú ruhák, irritáló mosószerek kerülése, 

környezet páratartalmának és hőmérsékletének monitorozása 

Viszketés (Itch) Lokális antihisztamin Lokális antihisztaminok kerülése 

Száraz bőr (Ichthyosis) 

Testápolás 

Fürdő – hozzáadható anyagok 

Hőmérséklet 

Zuhanyzás utáni testápolás 

Olaj, emolliens, zab tart ext., szódabikarbóna 

Langyos víz 

Immunológiai tényezők 

Ételallergia tesztelése 

 

Aeroallergének 

 

Patch teszt 

<5 év -  refrakter AD esetén vagy erős klinikai gyanú esetén 

4-6 hetes feltételezett allergén elimináció megfontolandó 

Poratka ellenes intézkedéseket megelőzően 

 

Allergiás kontakt dermatitis gyanuja esetén 

Egyéb komorbiditások 

(Independing comorbid 

conditions) 

Pszichológiai tényezők 

 

Oktatás 

ADHD, autizmus, görcsök, alvási nehézségek felderítése 

 

Oktatási videók, írásos tájékoztatók a betegnek és 

családtagoknak 

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

 

Az atópiás dermatitis kezelése során figyelembe vett tényezők 



Az atopiás dermatitis kezelési irányelvei 

Bőrgyógyászati Szakmai Kollégium ajánlása nyomán (2006) 

Nincs javulás a 

 lokális terápia mellett 

Ekcéma és 

 viszketési inger 

Ekcéma és viszketés 

első jelei 

Száraz bőr 

Klinikai jelek Terápia 

Tacrolimus,Pimecrolimus** 

TCS I,II 

Bázisterápia-emolliensek          Proaktív kezelés, Tacrolimus 

*Erős hatású topicalis corticosteroidok (TCS,Class III) nem alkalmazhatóak az arcon, 

nyakon és a hajlatok területén 

**Fej és nyak régióban elsőként választható készítmény  

Gyermek:  Felnőtt:  
(súlyosság)                                                                              (súlyosság)  

súlyos:        TCS II, III*, tacrolimus 0.03%    súlyos:        TCS III*, tacrolimus 0.1%  

kp. súlyos: TCS I, II, pimecrolimus              kp. súlyos: TCS II, III*, pimecrolimus  

  tacrolimus 0.03%               tacrolimus 0.1%  

enyhe:   TCS I, II, pimecrolimu               enyhe:        TCS II, pimecrolimus  

  Szisztémás terápiás eljárások 

 UV terápia - Ciclosporin → Kortikoszteroidok 

Felvilágosítás 



Ez egy jól átlátható, praktikus, a magyar 

irányelvekhez hasonló, kezelési algoritmus 

atópiás dermatitisben 



Barrier támogató kezelés, 
mind tünetes, mind 

tünetmentes állapotban, 
életvitelszerűen 

Az atopiás dermatitis lokális kezelése az idő és a testfelület 
függvényében 

Jelenleg érintett 
terület 

Reaktív kezelés 
aktuálisan napi 1-2x, 

néhány hétig, tünetes 
betegnél 

Teljes testfelület 

Proactiv kezelés hetente 
2x, folyamatosan 

hónapokon át, 
tünetmentes állapotban 

(testfelület) 

(kezelés ideje) 

Lokális 
szteroidok 

Calcineurin 
inhibitorok 

Calcineurin 
inhibitorok 

Bőr barrier ápolása, 
testápolók, megfelelő 

fürdetők 

Detergensek, allergének, 
irritánsok kerülése 

Korábban érintett 
terület 

Lokális 
szteroidok 



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

   PUVA (1b, A) 

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

Fototerápiás lehetőségek  
atopiás dermatitisben – evidencia szintek 



Szisztémás terápiák – evidencia és ajánlási szintek 

• Cyclosporin-A ( 1a, A) 

• Azathioprin (1a, A) 

• Mycophenolate-mofetil 

• Per os kortikoszteroid, rövid kurzus 

• Methotrexat 

• Antihisztaminok 

• Biológiai terápiák (Dupilumab) 

• Allergén specifikus immunterápia 

• Antibiotikumok 



Hatóanyag Target molekula Vizsgálat fázisa Cég 

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

Lebrikizumab IL-13 II. fázis Hoffmann-La Roche 

Tralokinumab IL-13 II. fázis Medimmune 

Secukinumab IL-17A II. fázis Novartis 

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

Ustekinumab IL-12/23p40 II. fázis Janssen 

Fezakinumab IL-22 II. fázis Pfizer 

Nemolizumab IL-31 II. fázis Chugai 

BMS-981164 IL-31 II. fázis BMS 

ANB020 IL-33 No clin. trials Anaptybio 

Baricitinib JAK I/JAK II II. fázis Eli Lilly 

ZPL3893787 Hisztamin -4R II. fázis Pfizer 

QGE031 IgE II. fázis Novartis 

GBR830 OX40 II. fázis Glenmark 

Tezepelumab TSLP I. Fázis Amgen 

MK-8226 TSLPR I. Fázis Merck 

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

2017/2018 

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

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

2018 



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



Az urticaria patomechanizmusa, 

klinikuma, diagnosztikája és 

kezelése 

Dr. Szegedi Andrea 

Debreceni Egyetem, Bőrgyógyászati Klinika,  

Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék 



Mit jelent az urtica és az urticaria? 

• Az urtica definíciója: 

 Az urtica csalángöbcsét jelent. Ilyenkor a bőr 

stratum papillare rétegében körülírt oedema jön 

létre, melynek oka az érfalak permeabilitásának 

fokozódása, az erek kitágulása. 

 Kialakulásához a hízósejtekből felszabaduló 

mediátorok vezetnek. 

 

 Az urticaria definíciója: A betegséget, melynek 

során urticák jelennek meg a testen urticariának 

nevezzük. 

 Akut urticaria: néhány napig tartó megjelenő-eltűnő 

kiütések, melyek nyom nélkül gyógyulnak. Az élet 

során többször ismétlődhetnek. 

 Krónikus urticaria: több mint 6 hétig tartó csaknem 

naponta jelentkező kiütések. 

 Egy darab csalángöb általában néhány óráig áll 

fenn mindkét formánál!  



Urticaria disease 

Chronic urticaria (≥6 weeks) 
Acute urticaria (<6 

weeks) 

  Acute infections 

 Allergic reaction (type I 

hypersensitivity 

reaction) 

 Pseudoallergic 

reaction        

(intolerance) 

 Other 

Chronic 

spontaneous 

urticaria (CSU) 

Chronic inducible 

urticaria (CIU) 

  Autoreactive CSU: 
autoimmune CSU, 
autoallergic CSU 

 Pseudoallergic 
(intolerance) 
 

 Urticaria due to chronic 
infection 

 Other 

  Dermographic urticaria 

(Urticaria factitia) 

 Cold contact urticaria 

 Delayed pressure urticaria 

 Heat contact urticaria 

 Vibratory urticaria 

 Solar urticaria 

 Cholinergic urticaria 

 Aquagenic urticaria 

Classification of urticaria 

Causes of urticaria 



Az akut és krónikus urticaria életkor szerinti megoszlása 

nő = férfi 
Atópiás egyénekben gyakoribb 

nő > férfi 
Atópiás egyénekben nem gyakoribb 



Anti-IgE 

Anti-FcεRI 

Allergén 

Substance P 

Stem cell factor 

C5a 

Codein 

Hízósejt degranulációhoz vezető mechanizmusok 



Mi vezethet a urticaria kialakulásához?  
 

Immunológiai okok Nem immunológiai okok 

I.típusú 

hiperszenzitivitás 

II.típusú 

hiperszenzitivitás 

III.típusú 

hiperszenzitivitás 

-IgE mediált allergia 

-Autoimmun 

urticaria: FcεRI és 

IgE elleni antitest 

-Komplement aktiváció, 

C3a, C5a, egyéb 

komplement faktorok 

felszabadulása, IC 

kötődés az FcεRIII-hoz 

Közvetlen hisztamin 

felszabadulást okozó 

gyógyszerek  

Pszeudoallergia, hízósejt 

independens 

Intolerancia 

mechanizmus révén a 

leukotrién útvonalon 

(gyógyszerek, 

élelmiszerek) 

Fizikális 

hatások 

Ismeretlen 

Fizikai urticariák 

(pl. Substance P) 

Nem minden urticaria allergiás eredetű! 



Mi vezethet az akut urticaria kialakulásához?  
 

Immunológiai okok Nem immunológiai okok 

I.típusú 

hiperszenzitivitás 

II.típusú 

hiperszenzitivitás 

III.típusú 

hiperszenzitivitás 

-IgE mediált allergia 

-Autoimmun 

urticaria: FcεRI és 

IgE elleni antitest 

-Komplement aktiváció, 

C3a, C5a, egyéb 

komplement faktorok 

felszabadulása, IC 

kötődés az FcεRIII-hoz 

Közvetlen hisztamin 

felszabadulást okozó 

gyógyszerek  

Pszeudoallergia 

Intolerancia 

mechanizmus révén a 

leukotrién útvonalon 

(gyógyszerek, 

élelmiszerekben 

additívumok, tartrazin, 

benzoát, salicyl)  

Fizikális 

hatások 

Ismeretlen 

Fizikai urticariák 

(pl. Substance P) 



Javasolt diagnosztikai vizsgálatok az akut urticariában 

1. Az akut urticariában nincs ajánlott rutin diagnosztikai teszt, mivel a csalánkiütés hátterében akut 

fertőzés áll az esetek többségében. 

 

 
 

 

2. Ha a páciens története allergiás okokra enged következtetni, akkor az allergológiai teszteket 

ajánljuk. A tesztelést a feltételezett allergén irányába kell végezni.  

I.típusú hiperszenzitivitás reakció 

Gyógyszerek 

Ételek 

Rovarmérgek 

Akut urticaria 

Allergias urticaria 

Belélegzett allergének, 
állati epitheliumok, latex 

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



Diagnosztikai lépések a gyógyszer okozta akut urticariában (I. típusú allergiás 

reakciók) 

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

allergy 

In vitro vizsgálatok: specifikus 

IgE mérések immunoassay, BAT 

A DPT nem ajánlott súlyos 

bőrreakció vagy szervi érintetés 

esetén 

Az in vitro vizsgálatok eredményeit magas kockázatú betegeknél mindenképpen, de lehetőleg 

minden esetben ismerni kell a bőrpróbák előtt, hogy elkerülhető legyen a betegek szükségtelen 

kockázata. 

Ajánlatos a vizsgálatokat az 

urticaria után 6 hónapon belül 

elkezdeni 



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

allergiás reakciók) 

1. Kórtörténet részletes felvétele  

2. Prick teszt: alacsony specifitással és pozitív prediktív értékkel rendelkezik (50%), de jó a szenzitivítása és negatív 

prediktív értéke (90%). Prick teszt natív élelmiszerekkel (gyümölcsök, zöldségek) végezhető. 

3. Intradermális vizsgálat: vizsgálat elvégzése étel allergénnel a nem ajánlott, mert magas ál pozitív eredményt okoz. 

4. In vitro teszt: szérum specifikus IgE mérés csak akkor ajánlott, ha a prick teszt nem végezhető el. Nem ajánlott 

mindkét teszt (prick és IgE) elvégzése. 

6. Eliminációs étrend/diéta 

7.A gold standard: Placebo-kontrollált Dupla Vak Food Challenge (korábbi anaphylaxias reakció esetén nem 

ajánlott) 

8. Open Food Challenge (OFC) : elsősorban a gyermekeknél, ha az előző tünetek nem szubjektívek, ha negatív OFC 

eredmény gyanítható 

     

2014. 



Diagnosztikai lépések a rovarméreg allergiában (akut generalizált 

urticaria és anafilaxia) 

• Figyelni kell, hogy azokat a betegeket vizsgáljuk ki akiknél 

generalizált urticariára szisztémás reakciókkal jelentkezett és ne 

vizsgáljuk ki azokat a betegeket, akiknél csak helyi reakciók 

figyelhetők meg) 

• A szérum specifikus IgE mérés és / vagy a bőr (prick, intrakután) 

tesztek ajánlottak - az iránymutatások inkoherensek 

• Immunterápia előtt titrálási tesztek szükségesek 

 
Krishna MT et al. Diagnosis and management of hymenoptera venom allergy BSACI guideline 2011. Clin Exp Allergy 
Marek L et al. Risk and safety requirements for diagnostic and therapeutic procedures in allergology WAO statement 2017. 



Nem immun mediált túlérzékenységi reakció 

(pszeudoallergia) 
 

• Klinikailag az IgE mediált azonnali típusú allergiás reakciót utánozza 

• Nincs kimutatható specifikus immunreakció (adaptív immunválasz reakció nem 

detektálható, IgE, IgG, T sejt) 

• Gyakorisága eléri a valódi IgE reakciók gyakoriságát 

• Általában enyhe vagy középsúlyos tünetek (erythema, urticaria) 

• Ritkán, de lehet súlyos anaphylaxiával járó, esetleg halálos 

• Általában lassabban fejlődik ki  (> 15 perc) és nagyobb dózisú gyógyszer váltja 

ki, mint a valódi IgE mediált reakciót 

• Első expozíciónál is kialakulhat 

• In vitro laboratóriumi tesztek és szerológia negatív, bőrtesztek negatívak 

A gyógyszerprovokációs teszt lehet pozitív, de negatív is, ami arra utal, hogy 
a klinikai tünetek kialakulásához egyéb faktorok kellenek! 





NSAID okozta urticaria és angiooedema 

Arachidonsav LT-A4 

COX 

PG-G2 

PG-H2 

PG-D2 PG-F2 PG-E2 

5-lipoxigenáz 

LT-B4 LT-C4 

TX-A2 

LT-D4 

LT-E4 

NSAID 

Érpermeábilitás fokozódás 

és simaizom kontrakció 

Urticaria és oedema Coxib-ok ált. tolerálhatók 



Other drugs that most commonly cause pseudoallergies 

• Radiocontrast media (Iomeprol, iohexol and others)  

• Muscle relaxants (rocuronium, suxamethonium) 

• Quinolone (ciprofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin) 

 

• Suggested mechanism: Mas-related G-protein-coupled receptor member X2 

(MRGPRX2). This receptor can recognize certain, common chemical motif 

and crucial for mast cell stimulation 

Pichler W.J. and Hausmann O. Int Archives of Allergy and Immunology 2016. 



 
Pseudoallergy caused by foods 

 
• Pseudoallergic food reactions appear to be important in some CSU patients 

• Additives (benzoates, sulfites) and natural food ingredients can be both responsible 

• Altered histamine metabolism may be the cause (disequilibrium of accumulated 

histamine and the capacity for histamine degradation) 

• Excessive intake of histamine-containing foods: sausage, sauerkraut, tuna, wine, spinach, 

tomato, preserves, additives  

• Intake of histamine-releasing foods: ovomucoid, crustaceans, strawberry, tomato, chocolate, 

protein containing foods like banana and papaya, lectin containing nuts, peptones, alcohol 

(aldehyde)  

• Excessive intake of tyramine (cheese, caviar, herring, salami, chocolate, wine) 

• Lack of the deamino oxydase (DAO) enzyme the main enzyme for the metabolism of 

ingested histamine.  

 

 

• There are conflicting data: „Current scientific literature shows no relation between the oral 

ingestion of biogenic amines and food intolerance reactions.” (Jansen SC et al. Ann Allergy 

Asthma Immunol 2003.)  

 



Pszeudoallergiás reakciók 

diagnosztizálása 

• A klinikai kép alapján, az időbeli lefolyáson és 

az eliminációs és a provokációs tesztekre adott 

válaszokon alapul. A DAO enzim mérése 

néhány esetben hasznos lehet 

• A CSU esetén alacsony pszeudoallergén 

diéta, majd pszeudoallergénben gazdag 

"super-meal" challenge is elvégezhető 

• A CSU exacerbációja az étrendi pszeudo 

allergének következtében, az elemínációs 

diétával 10-14 napon belül fokozatosan 

csökken, ugyanekkor az allergiás urticaria 

esetén -  1-3 nap alatt 

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



Az akut urticaria kezelése 

Kiváltó ágens azonosítása és eliminálása 

 

Antihisztaminok - H1 antagonisták 

 

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

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

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

 

Kortikoszteroidok 

 

antiallergiás és antiexsudatív hatás, fokozzák a hízósejtek membránjának 

stabilitását→csökkenő mediátor felszabadulás, gátolják az arachidonsav 
metabolizmust 

 

Lokálisan kortikoszteroid externa és hűsítő rázókeverék 

 

Szükség esetén hashajtás, diéta 

 

             



       Anafilaxia terápiája  
Azonnali teendő: 

    1. Légutak, légzés, keringés, tudatállapot felmérése 

    2. Adrenalin (Tonogén®) - 0,3-0,5 mg im. felnőtteknek 

                                            - 0,1-0,3 ml gyerekeknek felkarba, combba 

    - sze. 10-15 perc múlva megismételhető!! 

    3. Iv. is adható az adrenalin, 0,1-0,3 mg fiz. sóval 10 ml-re higítva,  

        ha im. és folyadékpótlásra refrakter. 

    4. Folyamatos hemodinamikai monitorozás szükséges! 

 

 

Általános tennivalók: 

   1. Fektetés hanyattfekvő helyzetben, lábát emeljük fel 

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

    3. Oxigén 6-8 L/min 

    4. Véna biztosítás, volumenpótlás krisztalloiddal (RingerLaktát) 

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

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

        felszívódás lassítható    

    6. Asystolia esetén: komplex újraélesztés: Atropin,   

       transcutan pacemaker 

 

 



Preventív teendő anafilaxiát elszenvedett 

betegek esetében 

• Az anafilaxiát kiváltó ok tisztázása 

• Keresztreakciót adó allergének kerülése (írásos betegtájékoztató) 

• Gyógyszerallergia esetén az azonos molekulát tartalmazó készítmények, 

ill. szükség esetén a teljes hatástani csoport kerülése 

• Allergiás reakciót elősegítő béta-blokkoló, ACE gátló kezelés elhagyása, 

ha lehetséges 

• Önbelövő Adrenalin inj. felírása (Anapen)!!! 

• Deszenzitizálás (rovarcsípés allergiákban) 



CU differenciál diagnosztikája 

Urticaria+oedema Csak urticaria Csak oedema 

• Ha lázzal, szisztémás 
tünetekkel társul: 
Autoinflammatórikus 
szindróma 
• Ha 24 órán túl áll fenn: 
urticaria vasculitis 

•Krónikus urticaria 

• Herediter 
angioneurotikus odema 
• Szerzett angioneurotikus 
oedema 
• Renin-angiotensin-
aldosteron rendszert 
blokkolók által okozott 
oedema  



Mi vezethet a krónikus urticaria kialakulásához?  
 

Immunológiai okok Nem immunológiai okok 

I.típusú 

hiperszenzitivitás 

II.típusú 

hiperszenzitivitás 

III.típusú 

hiperszenzitivitás 

-IgE mediált allergia 

-Autoimmun 

urticaria: FcεR és 

IgE elleni antitest 

Komplement aktiváció, 

C3a, C5a, egyéb 

komplement faktorok 

felszabadulása, IC 

kötődés az FcεRIII-hoz 

Közvetlen hisztamin 

felszabadulást okozó 

gyógyszerek,  

Pszeudoallergia 

Intolerancia 

mechanizmus révén a 

leukotrién útvonalon 

(gyógyszerek, 

élelmiszerek) 

Fizikális 

hatások 

Ismeretlen 

Fizikai urticariák 

(pl. Substance P) 



fizikai

35%

vasculitises

5%autoimmun

25%

pseudo-allergiás

3%

infekcióhoz 

társult

3%

idiopathiás

29%

vasculitises

fizikai

idiopathiás

infekcióhoz társult

pseudo-allergiás

autoimmun

A krónikus urticaria etiológiája –  

Grattan szerinti beosztás 

Grattan et al. 



Krónikus urticaria (CU) 

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

Ismert okú CSU Ismeretlen okú CSU Fizikális urticaria Egyéb 

•Autoreaktív CSU: 
autoimmun CSU, 
autoallergiás CSU 
•Pseudoallergia 
(intolerancia) 
•Krónikus infekció 
okozta urticaria 
•Egyéb 

 
 

•Urticaria factitia 
•Hideg urticaria 
•Nyomási urticaria 
•Meleg urticaria 
•Vibrációs ártalom 
okozta urticaria 
•Fény indukálta 
urticaria 

•Kolinerg 
urticaria 
•Kontakt 
urticaria 
•Aquagén 
urticaria 



Fizikai urticariák 
Hideg urticaria 

Urticaria factitia 

Kolinerg urticaria 

Késői nyomási urticaria 

Meleg urticaria 



Első teendő tehát CU esetén gondolni a fizikai urticariákra. Tesztelni őket. 
Ezek kizárása után krónikus spontán urticariát diagnosztizálunk (CSU) 
Diagnosztikai lépések CSU-ban: 
 

1. A CSU-ban kiterjedt diagnosztikai lépések nem ajánlottak. A rutin diagnosztikai tesztek között elegendő az ESR / 

CRP, vérkép meghatározás, valamint potenciális hatóanyagok (NSAID-ok) elhagyása  

 

 

 

 

2. Súlyos betegeknél az autoimmun urticariára (ACU). az élelmiszer okozta pszeudoallergia és a krónikus fertőzésre 

vonatkozó vizsgálatokat javasolt elvégezni 

Súlyos, régóta fennálló, antihisztaminrezisztens CSU 

ACU 

Étel okozta pseudoallergia 

Krónikus fertőzés 

Krónikus spontán urticaria 

Autoimmun urticaria 

Zuberbier et al. The EAACI/GA2 LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and mamagement of Urticaria. The 2013 revision and update. Allergy 

2014.  

Gimenez-Arnau AM et al.  An individualized diagnostic approach based on guidelines for chronic urticaria (CU) JEADV 2015. 



Az élelmiszerek szerepe a krónikus 

urticaria kialakulásában 

• Elsősorban nem immunológiai mechanizmusok útján, hanem intolerancia 

(pszeudoallergia) reakció révén okoznak az élelmiszerek tüneteket krónikus urticariában 

• Leggyakrabban nem maga az élelmiszer, hanem az élelmiszer adalékanyagok okoznak 

tüneteket: mesterséges ételfestékek, konzerválószerek, szalicilátok 

• A természetes pszeudoallergének szerepe is fontos 



Infekciók szerepe krónikus urticariában 

• Megoszlanak a vélemények az infekciók krónikus 

urticariát provokáló szerepéről 

• Leginkább a H.pylori etiológiai szerepét fogadja el az 

irodalom 



 Autoimmun krónikus urticaria 

• Az utóbbi évtizedben került leírásra 

• Krónikus urticariás betegek kb. 30%-a 

tartozik ebbe a csoportba 

• Fc-ε receptor I és IgE molekula elleni 

autoantitestek váltják ki 

• HLA-DR4 asszociáció 

• Női dominancia 

• Gyakori társulás egyéb autoimmun 

kórképekkel    (autoimmun thyreoiditis) 

• Terápiásan nehezebben befolyásolható, 

mint az egyéb krónikus urticariák 

• Súlyos esetben szóba jöhet: cyclosporin A 

kezelés, IVIG terápia és plasmaferezis 



Diagnosztikai eszközök az ACU-ban 

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

                  0.9% fiziológiás só (neg. Kontroll) 

           50 μl szérum 

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

           indukált bőrtünet 30 perc után 

Specificitás:   69% 

Szenzitivitás:  70% 

 

R.A. Sabroe et al. The autologous serum skin test: a screening test for  autoantibodies in chronic idiopathic urticaria Br J Dermatol 

1999;140:446-452 

1. Az autológ szérum bőrvizsgálat (ASST) -  szűrővizsgálat 

2. Megerősítő vizsgálatok 

Funkciónális tesztek (Bioassays) Kötődési tesztek (Immunoassays)  

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

 

1. Western Blot 

2. Bazofil CD63 aktivációs teszt   2. ELISA 



Urtica Angioedema 

>24 óra urticaval 
igen 

biopsia 

igen 

igen 

Urticaria 

vasculitis 

nem 

Nyomási teszt 

nem 

HAE 

AAE   

RAE 

igen 

Késői 

nyomási 

urticaria 

nem 

>6 hét 
nem 

Acut 

urticaria 

nem 

igen 

Fizikális tesztek 

Fizikális 

urticaria 

igen 

Krónikus spontán 

urticaria 

nem 

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



Fizikai urticariák kezelése 

Hideg urticaria H1 antihisztaminok, Bricanyl, Diaphyllin, 

Penicillin 

Késői nyomási urticaria H1 antihisztaminok, Dapsone, Chloroqiune, 

Leukortién antagonisták, IVIG, szteroid 

Meleg urticaria H1 antihisztaminok 

Szoláris urticaria H1 antihisztaminok, fényvédők, PUVA 

deszenzibilizálás 

Tüneti dermografizmus 

Urticaria facticia 

H1 és H2 antihisztaminok, 

UVB 

Sandomigran, Divascan, Stugeron 

Vibrációs urticaria H1 antihisztaminok 

Aquagen urticaria H1 antihisztaminok 

Kolinerg urticaria H1 antihisztaminok, Belloid, Atarax, 

antikolinerg szerek ?    



CSU terápia - 2014 

Második generációs H1 antihisztaminok 

Tünetek perzisztálnak 2 héten 
keresztül 

Dózis emelése akár 4x-es dózisig 

Tünetek tovább perzisztálnak 
1-4 hét után 

Omalizumab, Cyclosporin A, Leukotrien antagonisták 

Exacerbációkban rövid ideig kortikoszteroid megpróbálható 

Miért az omalizumab? 



Az omalizumab biológiai jellemzői 
 Humanizált IgG monoklonális 

antitest az IgE ellen  

 Minimális esély humán 
rágcsálóellenes antitestek 
kialakulására (HAMA) 

 Megköti a keringő IgE-t a Cε3 
régióban – ugyanaz a régió, 
amellyel az FcεRI receptorhoz 
kötődne 

 Nem kötődik a receptorára 
bekötődött IgE-hez, illetve FcεRI 
receptorhoz 

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

CDR= complementarity determinig region 

Boushey, J Allergy Clin Immunol 2001 

Presta LJ. J Immunology 1993 
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