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Allergiás betegségek

1. Mi az allergia?

2. Milyen tünetei vannak?

3. Mi okozza az allergiát?

4. Hogyan lehet diagnosztizálni?

5. Hogyan kezeljük?



Allergia?

Macskaallergiás egér?

Egérallergiás macska?



Idegen anyag 

(antigén)

Immunválasz Immunvédelem

TOLERANCIA 

Immunválasz

Túlérzékenység

Az immunitás „ára”

ALLERGIA

Allergén: allergiát kiváltó antigén



 Előzetes túlérzékenyítés szükséges.

 Ismételt expozíció erősebb választ vált ki.

Az immunválasz specifikus az allergénre.

A specificitásért limfociták a felelősek.

 Immunológiai memória.

Allergiák általános jellemzői



Allergiás betegségek

1. Mi az allergia?

2. Milyen tünetei vannak?

3. Mi okozza az allergiát?

4. Hogyan lehet diagnosztizálni?

5. Hogyan kezeljük?



Hízósejt

Hisztamin, leukotrién, etc.

FceR + IgE Allergén

Azonnali típusú túlérzékenységi (anafilaxiás) reakció

Allergén specifikus

IgE

Allergén

Atópiás egyének



Atópiás betegségek

Allergén
Szénanátha

Ekcéma

Allergén

nyirokcsomó

TH2 sejt

Asztma

hízósejt

B sejt



Allergiás betegségek





Arcödéma



Nyelv és ajaködéma



Erek gyulladása



Testszerte kiütések



Életveszélyes „forrázott bőr” szidróma



bőrszíj óra

Késői típusú túlérzékenységi reakció



szemránckrém körömlakk

Késői típusú túlérzékenységi reakció



hajfesték dezodor

Késői típusú túlérzékenységi reakció



Cipő okozta allergiás bőrgyulladás



Cipő okozta allergiás bőrgyulladás



Parfüm okozta kontakt  dermatitisz

Parfüm (illatanyag) allergia



Heliopsis scarbra dermatitis

Növények okozta kontakt bőrgyulladás



Atópiás ekzéma csecsemőkorban



Atópiás ekzéma csecsemőkorban



Atópiás ekcéma gyermekkorban



Atópiás ekcéma felnőttkorban
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Atópiás betegségek gyakorisága



Allergiás betegségek

1. Mi az allergia?

2. Milyen tünetei vannak?

3. Mi okozza az allergiát?

4. Hogyan lehet diagnosztizálni?

5. Hogyan kezeljük?



Idegen anyag 

(antigén)

Immunválasz Immunvédelem 
TOLERANCIA

Immunválasz

Túlérzékenység

Mi okozza az allergiát?

ALLERGIA

Allergén

Légutakon keresztül

Tápcsatornán át

Injekció formájában

Bőrön keresztül



A parlagfű (Ambrosia) és pollenje

Dr. Juhász Miklós, Szeged 2004



Fontos légúti allergének



Gyakori allergének



Leggyakoribb táplálékallergének

• Gyermekkorban: tojás, tej, földimogyoró

• Felnőttkorban: olajos magvak, halak

• Súlyos anafilaxiás reakciót leggyakrabban olajos 
magvak okoznak (dió, földimogyoró) 

USA statisztika: 32 halálos reakció
- mind fiatal
- mind asztmás
- 94% mogyoró, dió



Orális allergia szindróma

kiwi fogyasztásakor kialakuló 

ajakduzzanat 

vanilía érzékeny beteg tünetei 

vanilía fagylalt fogyasztásakor



Gasztrin

Edzés
Étel

Testedzés + étel indukálta anafilaxis 

Mediátor felszabadulás

- hisztamin

- egyéb (LTD4, PAF, stb)

Hőmérséklet

ANAFILAXIA



Táplálékintolerancia

Hisztamin tartalmú élelmiszerek

hal, vörösbor, spenót, paradicsom, káposzta

Hisztamint felszabadító élelmiszerek

eper, paradicsom, csokoládé, gyümölcsök 
(banán, papaya, magvak), alkohol, 
tartósítószerek,  színezőanyagok



Gyógyszerek okozta nem várt reakciók

Anglia: 1 billió GBP



A gyógyszer mellékhatások okai

5-10% 90-95%



Gyógyszerallergia



Méh-, darázs venom allergia

Életveszélyes reakció alakulhat ki!



Hideg okozta csalánkiütés



Mechanikai hatás okozta csalánkiütés



Nikkel okozta túlérzékenységi reakció

Euro fülbevaló              fémgomb



Idegen anyag 

(antigén)

Immunválasz Immunvédelem 

TOLERANCIA

Immunválasz

Túlérzékenység

Mi okozza a megváltozott reakciókészséget?

ALLERGIA

Allergén

Légutakon keresztül

Tápcsatornán át

Injekció formájában

Bőrön keresztül



Antigén bevitel módja

antigén antigén

allergia

tolerancia

tolerancia

antigén antigén

antigén

Chehade és mtsai nyomán, JACI, 2005



Genomikai vizsgálatok atópiában

Atópiás betegség esélye

a gyermeken

Egyik szülő sem beteg: 10%

Egyik szülő atópiás: 30%

Mindkét szülő atópiás: 70%



Környezeti tényezők atópiában

Német Szövetségi Köztársaság – Német Demokratikus Köztársaság

- azonos genetikai háttér

- jelentős eltérések az allergiás betegségek prevalenciájában

Oka: Rosszabb higiénés viszonyok védő hatása?

Gyakoribb gyermekkori infekciók védő hatása?

Urbanizáció?

Újraegyesítést követően keleti területeken nőtt az allergiás

betegek száma, miközben a környezetszennyeződés csökkent!

a falusi életforma protektív

Protektív mikrobiális stimuláció





Falusi életforma protektív hatása

városi cica falusi macska

Cicák egérszőr-allergiája

Egerek macskaszőr-allergiája



Városi – falusi életforma és az allergia

Cape town: 3.2% Xhosa vidék: 0,14%  

Asztma prevalencia Dél-Afrikában (6-9 évesek között)

Különbségek a közlekedésben



Városi - falusi életforma és az allergia

Környezetszennyezés



Allergiás betegségek

1. Mi az allergia?

2. Milyen tünetei vannak? 

3. Mi okozza az allergiát?

4. Hogyan lehet diagnosztizálni?

5. Hogyan kezeljük?



Anamnézis, klinikai vizsgálat!!!

Laboratóriumi vizsgálatok

Bőrpróbák

Allergiás betegségek diagnosztikája



Hízósejt

Hisztamin

FceR + IgE

Allergén

Bőrteszt

Szenzitizált egyének hízósejtjei  

specifikus IgE-t hordoznak a 

felszínükön



Bőrteszt



Epikután próba

Standard sor

Fogászati alapsor

Szteroid sor

Illatanyagok alapsor

Fotoallergének

Fodrászati alapsor

Atópiás sor

Eredmény: 48-72 óra



Késői típusú allergiás érzékenység vizsgálata

epikután „ragasztásos” bőrteszt



Allergiás betegségek

1. Mi az allergia?

2. Milyen tünetei vannak? 

3. Mi okozza az allergiát?

4. Hogyan lehet diagnosztizálni?

5. Hogyan kezeljük?



Súlyos anafilaxiás reakció veszélye esetén:

Öninjekció

Gyógyszeres kezelés



Atópiás ekcéma kezelése

• Száraz bőr kezelése

• Gyulladásgátlók

• Viszketés kezelése



Megelőzés

• Szoptatás 6 hónapig

• Antibiotikumok lehetőség szerinti kerülése

• Házipor expozíció csökkentése

• Dohányfüst expozíció kerülése

• „Normál” higiénia, elegendő mikrobiális expozíció



Allergén expozíció csökkentése



Allergén expozíció csökkentése

Hipoallergén macska

2000 USD



Allergén expozíció csökkentése

Szőrmentes macska

5 000 USD


