
 VII./2. fejezet: Allergiás rhinitis

Bevezetés
Immunrendszerünk feladata a különböző kórokozók elleni védelem és a szervezetünk
számára idegen és káros anyagok elpusztítása. Bizonyos tényezők hatására
immunrendszerünk károsodhat, így kialakulhat a rendszer túlzott és kóros működése,
amely allergiás megbetegedéshez vezethet. A reakció attól függően, hogy milyen
szervrendszert érint, okozhat légúti, bőr illetve gyomor- bélrendszeri tüneteket.

Az utóbbi években világszerte emelkedik az allergiás betegségek, ezen belül az allergiás
náthában szenvedők száma. Jelenleg a lakosság 15-25%-át érinti. Az allergia általában a
fiatal felnőttek megbetegedése, de az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk vele a
későbbi életkorban is.

Légúti allergiát leggyakrabban a nagy tömegben alacsony fajsúlyú pollent termelő
növények váltanak ki (pl. mogyoró, éger, parlagfű. A levegőben a pollenszámot
rendszeresen mérik, ez alapján állítják össze a pollennaptárt, valamint az ÁNTSZ
Aerobiológiai Hálózata pollenjelentést tesz közzé.

1. ábra 2. ábra

3. ábra 4. ábra

A szezonális allergiás rhinitist kiváltó okok leggyakrabban:

korán virágzó fák (mogyoró, éger, nyír, kőris - február elejétől márciusig)

fű szezon - komócsin, perje, csenkesz, ebír, rozs, kukorica - gabonafélék - április végétől
júliusig

gyomok - parlagfű, üröm, útifű, csalán - augusztustól októberig

gombák - Alternaria, Cladosporium - júliustól októberig

A perenniális, nem szezonális allergiás rhinitis kiváltó okai lehetnek:

Dermatophagoides pteronyssinus (háziporatka)



Dermatophagoides farinae (háziporatka)

állati szőrök, hám, testnedvek (kutya, macska, nyúl, baromfitoll a leggyakoribb, de
bármely szőrrel vagy tollal borított állatra előfordulhat)

gombaspórák, atkák (Aspergillus, Mucor, Penicillium)

Örökölhető-e
az allergiás
rhinitis?

Az allergia öröklődő megbetegedés, de nem magát a betegséget, hanem a hajlamot
örököljük. Abban a családban, ahol az egyik szülő allergiás megbetegedésben szenved,
az öröklődés valószínűsége 20%, ha mindkettő 50%, és ha súlyos allergiás asztma is
fennáll, az öröklődés valószínűsége akár 70%-os is lehet. Genetikai hajlam esetén
többféle allergiás betegség fejlődhet ki az élet folyamán meghatározott rend szerint. Ez
az „atópiás menetelés”, mely során a csecsemőkori ekcéma, kisgyermekkori ételallergia,
esetleg asztma után serdülő- illetve fiatal felnőttkorban számíthatunk az allergiás nátha
megjelenésére is. A szénanáthások egyharmada egyidejűleg légúti asztmában, az
asztmások közel 80%-a allergiás náthában is szenved.

Kialakulásában genetikai adottságaink mellett szerepet játszhat a

- környezeti tényezők (pl. vegetáció) megváltozása,

- kül- és beltéri légszennyezettség fokozódása,

- higiénés viszonyok javulása,

- a lakótér és család nagysága,

- a fokozott gyógyszerfogyasztás (antibiotikumok),

- a védőoltások adása,

- a táplálkozási szokások megváltozása (tartósítószerek, színezőanyagok),

- a dohányzás,

- életmódunk megváltozása (civilizációs ártalmak),

- immunrendszer működési zavarai.

5. ábra

Az allergia szó túlérzékenységet jelent. 1906-ban Pirquet használta először, ennek
ellenére már évszázadokkal ezelőtt a történelem számos alakjáról leírták, hogy
valamilyen allergiás megbetegedésben szenvedett. 1819-ben John Bostock, angol orvos
a felső- és alsó légutak betegségeit tanulmányozta. Tőle származik a szénanátha
elnevezés, melyet ma is használunk. Mintegy 50 évvel később 1873-ban Charles
Blackley, aki maga is allergiás náthában szenvedett, a „Szénanátha okának és
természetének kutatásáról” címmel könyvet adott ki.

VII./2.1.: Pathomechanizmus



Melyek az
allergiás
rhinitis
meghatározó
tényezői?

Az allergiás tüneteket egy gyulladásos reakció okozza, az immunrendszer
hiperreaktivitása, amelynek 3 fő jellemzője van:

megnövekedett véráramlás

megnövekedett kapilláris permeabilitás

a szervezet védekező sejtjeinek a véráramból az interstitiumba vándorlása

Az allergiás reakció egy korai- és egy késő fázisból áll.

A korai fázis egy azonnali típusú reakció, amely során a mastocytákból mediátorok
szabadulnak fel, heves tüneteket okozva (viszketés, tüsszögés, orrfolyás)

A késői (vagy szöveti) fázis során gyulladásos sejtek áramlanak a reakció helyén a
véráramból az interstitiumba, a sejtekből (különös tekintettel az eosinophil sejtekre)
sejtkárosító fehérjék szabadulnak fel. Ebben a fázisban a gátolt orrlégzés a domináló.

Az allergiás reakciók kulcsszereplői a hízósejtek és a fehérvérsejtek, valamint az
allergén hatására termelődő immunglobulin-E (IgE) antitest. A korai fázis első
lépéseként az allergén nem specifikus módon kötődik az orrnyálkahártya receptoraihoz,
majd fokozatosan abszorbeálódik. Az antigént ezt követően az antigén prezentáló sejtek
veszik fel, amelyek felszínén MHC (major histocompatibility complex) molkulák
találhatók. Ilyen un. class II molekulák csak a B-sejteken, makrofágokon és egyéb
antigén-prezentáló sejteken vannak, feladatuk, hogy prezentálják az (exogén) antigént a
T-helper sejtek számára. A Th sejtek pedig képesek aktiválni a B-sejteket, amelyek
antitesteket termelnek.

A T sejtek felszínén TCR (T sejt receptor molekula) található, amely biztosítja az egyes
T-sejtek specificitását, a pontos, egyedi antigén felismerését. A felismerés azonban az
MHC-hoz kötött, mivel a TCR-MHC interakció is szükséges hozzá. A T-helper sejteken
található CD4 molekula és az MHC ugyancsak létrejövő interakciója stabilizálja és
teljessé teszi az antigén felismerés folyamatát, így téve lehetővé a Th sejtek számára a
választ egy exogén antigénre – ami végső fokon B sejt aktivációhoz és antitest
termeléshez vezet (6. ábra).

6. ábra

Az allergénnel történő első találkozás alkalmával a korai fázis reakció során létrejön a
specifikus IgE produkció, az IgE molekulák a hízósejtek felszínéhez kötődve
szenzitizálják azokat. Ismételt találkozáskor az antigén specifikus módon kötődik a
hízósejtek felszínén található IgE-hez, amely eredményeként keresztkötések jönnek létre
az IgE molekulák között. A keresztkötések létrejötte triggert jelent a mastocyták
degranulációjához és a korai fázis reakció létrejöttéhez. A mastocytákból különböző
gyulladásos mediátorok szabadulnak fel (hisztamin, leukotriének, prosztaglandinok,
triptáz, GM-CSF: granulocyta makrofág kolónia stimuláló faktor), amelyek felelősek a
korai tünetekért (7. ábra).



7. ábra

Az allergiás reakció késői (szöveti) fázisában kiemelkedő szerepe van a CAM (celluláris
adhéziós molekulák) működésének. Ezeket a molekulákat az endothel- és epithel sejtek
expresszálják, molekuláris rendszert képeznek és a sejtek egymáshoz kapcsolódásában
van szerepük.

Működésük eredményeképpen egy adhéziós cascade jön létre, a keringés lelassul a
submucosa kitágult ereiben (rolling), az aktivált granulocyták az endothel sejtekhez
tapadnak (adhézió) és az endothel résein keresztül a megtapadt sejtek átjutnak a
submucosába és mucosába (migráció). A sejtekből – különös tekintettel az eosinophil
sejtkre – gyulladásos mediátorok és kemotaktikus faktorok szabadulnak fel (MBP –
major basic protein, ECP – eosinophil cationic protein, EPO – eosinophil peroxidase,
EDN – eosinophil derived neurotoxin, leukotriének, interleukinok), ami újabb sejtek
vándorlását eredményezi a gyulladás helyére, további mediátorok és toxikus anyagok
felszabadulásával (8. ábra). Az allergiás reakció effektor sejtjei között az eosinophilek
mellett a többi fehérvérsejtet, basophileket, neutrophileket és monocytákat is
megtaláljuk

8. ábra

Mindehhez még egy neurogén gyulladásos reakció is társul, amit a hisztamin vált ki
reflexes úton. A reflex afferens szára a n. trigeminus, amit a hisztamin stimulál. A reflex
a központi idegrendszeren keresztül jön létre, efferens szárát paraszimpatikus rostok
alkotják. Ezen a reflexkörön keresztül a hisztamin képes befolyásolni a mucosa
vastagságát felszíni véráramlás növekedése útján, valamint szabályozni a mirigyek
aktivitását.

A központi idegrendszeren áthaladó reflexeken kívül a nasalis mucosa aktivitását egy
lokális axon reflex is szabályozza. A mirigyekre és a vérerekre kifejtett hatást
neuropeptidek szabályozzák, a substance P (SP) és a Calcitonin Gene Related Peptide
(CGRP). Az SP maga is vazodilatációt, transszudációt, szekréciót és simaizom
kontrakciót vált ki, mastocyta degranulatiot provokál.

1. bemutató: Az allergiás reakció korai fázisa

2. bemutató: Az allergiás reakció késői fázisa



VII./2.2.: Tünetek
Szezonális allergiás rhinitisre jellemző vezető triász:

vizes orrfolyás

tüsszögés

orrdugulás.

Ehhez társulhatnak általános tünetek, mint fáradtság, fejfájás, koncentrációképesség
csökkenése, valamint szemtünetek, torokviszketés. A betegséghez súlyos esetben asthma
bronchiale irányába progrediálhat.

Perenniális allergiás rhinitisben a gátolt orrlégzés a domináló, szemtünetekkel elvétve
találkozunk, de az esetek egyharmadában pollenózissal kombinálódik.

Milyen
tünetei
lehetnek az
akut
náthának?

Mikor
gondolunk
allergiás
rhinitisre?

Az allergiás náthát kísérheti arcüreg- és középfülgyulladás. Mindkettő úgy alakulhat ki,
hogy az orrnyálkahártya megduzzadása következtében az orrmelléküregek és a fülkürt
természetes nyílásai elzáródnak, majd a váladék pangása, a rossz szellőzés miatt az
üregek befertőződhetnek.

3. bemutató: Ismételt találkozás az allergénnel

VII./2.3.: Diagnózis
Az allergiás nátha diagnózisának felállításában fontos a kórelőzmény (anamnézis)
gondos felvétele, valamint a fül-orr-gégészeti szakvizsgálat. Ezek alapján már
valószínűsíthető a diagnózis, biztos eredményhez azonban leggyakrabban a bőrteszt
alapján jutunk. A bőrtesztek közül leginkább a Prick-teszt használata terjedt el, ami a
bőrben levő specifikus IgE-t mutatja ki.

Az allergiás
rhinitis
kivizsgálási
menete

A leggyakoribb allergének hígított, tisztított oldatából 1-1 cseppet jutattunk az alkar
hajlító oldalára, majd megkarcoljuk. Ha a szervezetben az allergénnel szemben
ellenanyag található, az allergén cseppje alatt bőrduzzanat, viszketés, bőrpír alakul ki. A
reakció erősségét +-től ++++-ig jelöljük, a pozitív és negatív kontrollhoz viszonyítunk.
A Prick-teszt előnye, hogy gyors, olcsó, megbízható, szenzitivitása magas. Bizonyos
állapotokban azonban nem szabad elvégezni, pl. súlyos tünetek alatt (a tesztet lehetőleg
ne pollenszezonban végezzük), ha a tesztelés helyén bőrelváltozás van (pl.: ekzéma,
psoriasis), lázas infekció idején, akut betegségben, súlyos asthmás állapotban, bizonyos
gyógyszerek hatása alatt (antihisztamin, szisztémás szteroidok, antidepresszánsok,
trankvillánsok, Ca).

Amennyiben a bőrteszt elvégzése valamilyen akadályba ütközik, a vérből a különböző
specifikus ellenanyagok szintje laboratóriumi módszerekkel (RAST, ELISA)
meghatározható. A laboratóriumi vizsgálatok előnyei: biztonságos, precíz, nem függ a
bőr reakciójától, ill. gyógyszerektől. Indokolt azokban az esetekben, amikor
dermografizmus áll fenn, a beteg antihisztamin terápia alatt áll, kiterjedt bőrbetegség
esetén, az allergén súlyos reakciót vált ki.

A rhinitis allergica diagnózisának felállításában kiegészítő vizsgálatok is végezhetők,
különös tekintettel a differenciáldiagnosztikai kérdésekre. Ilyen vizsgálatok lehetnek:
szérum össz-IgE és szérumspecifikus IgE meghatározása, nasalis provokációs vizsgálat,
képalkotó vizsgálatok, nasalis légzésfunkciós vizsgálatok, mucociliáris funkciós
vizsgálatok. Differenciáldiagnosztikai szempontból a rhinitis allergicát el kell különíteni
az egyéb (fertőzéses és egyéb etiológiájú) rhinitisektől, fejlődési rendellenességektől (pl.
choanalis atresia), septumdeviatiotól, egyéb eredetű orrkagyló hypertrophiától, nasalis
idegentesttől, adenoid vegetatiotól, orr- és melléküreg polipozitástól, rhinosinusitisektől,
liquor fistulától, orr- és melléküreg tumoroktól.

VII./2.4.: Terápiás lehetőségek



Az allergiás rhinitisben szenvedő beteg kezelésének célja a tünetek mérséklése illetve
megszüntetése, a shockszervben zajló gyulladásos folyamat csökkentése, a klinikai
tünetek kiújulásának megelőzése, a társbetegségek, különösen az asthma megelőzése és
mindezek által a beteg életminőségének javítása.

Allergénkerülés

Mi a
lépcsőzetes
kezelés elve?

Mivel teljesen és véglegesen nehezen kerülhetőek el az AR-t okozó allergének, így
allergénkerüléssel és az allergén eltávolításával ritkán érhető el teljes tünetmentesség.
Pollinosisban a megfelelő életmód kialakításában segít a rendszeres időjárás- és
pollenjelentés. Lakott területeken a pollenkoncentráció hatékonyan csökkenthető
gyomirtással, fűnyírással, a környező mezőgazdasági vidéken történő tervszerű
gazdálkodással. A belső terek pollenkoncentrációja csökkenthető a klímaberendezésekbe
szerelt pollenszűrőkkel. Pollinosisban kerülendők szezonban a pollent tartalmazó és
keresztreakciót adó élelmiszerek, amennyiben a betegnek panasza van a jelzett
élelmiszertől (pl. parlagfű allergiás betegnek görögdinnyétől lehet torokviszketése,
garat-, gégeoedemája, hasmenése, kiütése stb.).

Háziporatka-érzékenység esetén fontos atkamentes ágyneműk vagy atkákat át nem
eresztő speciális huzatok használata, a porfogó bútordarabok eliminálása, speciális
porszívókkal történő rendszeres takarítás (HEPA filterek), és súlyos esetben a kárpitozott
felületek rendszeres atkairtó hatású vegyszeres kezelése pl. acariciddel (por, hab). Állati
szőr érzékenyek környezetéből célszerű eltávolítani az allergiát okozó háziállatot.
Penészgomba-allergia esetén szükséges a lakáson belüli gombák szaporodására alkalmas
helyek felkutatása, szanálása.

1. melléklet: Hasznos tanácsok

Betegoktatás

A betegoktatás célja a beteg együttműködésének megnyerése a megelőzésben és a
kezelésben, hogy az a lehető legeredményesebb legyen. A betegnek meg kell ismernie
betegségét, annak az életminőségére való várható hatását, kiváltó okait, az
allergénmentesítés módjait, a megelőzés és a kezelés lehetőségeit, a kezelés hatásait,
mellékhatásait és a kezelés elhagyásának várható következményeit.

Gyógyszeres kezelés

Antihisztaminok

A legalapvetőbb, és egyben a legrégebben használt szerek.

Orális antihisztaminok.

A II. generációs antihisztaminok hatékonyan csökkentik intermittáló és perzisztáló
AR-ben a tüsszögést, orrfolyást, viszketést és az orrdugulást mind gyermek-, mind
felnőttkorban Placebo kontrollált vizsgálatok szerint az egyes készítmények között
klinikai hatékonyságukban nem találtak lényeges különbséget.

Mint szisztémás hatású szerek, a kísérő conjunctivitisre, köhögésre is jótékonyan hatnak.

Az újabb második generációs antihisztaminok (desloratadin, fexofenadin, levocetirizin)
az alapmolekulák farmakológiailag aktív metabolitjai, illetve aktív enantiomérje
(levocetirizin). Ezek az alapmolekula hatékonyságának megtartása vagy növelése
mellett a terápiás dózis többszöröse esetén is biztonságosabbak (májban nem
metabolizálódnak tovább), nem szedatív spektrumuk és farmakokinetikai tulajdonságaik
kedvezőbbek, így jobban megközelítik az optimális antihisztamin tulajdonságait. Az
orális H1 receptor antagonisták az AR valamennyi nazális tünetére kevésbé hatékonyak,
mint a lokális nazális szteroidok.



Intranazális antihisztaminok.

Az intranazális H1 receptor antagonisták (azelastin, levocabastin) ugyanolyan
hatékonyak AR-ben az orrtünetekre, mint az orális antihisztaminok, de kevésbé
hatékonyak, mint a nazális szteroidok. Szisztémás hatásuk nincsen, mellékhatásuk
elhanyagolható. Hatáskezdetük gyors, kb. 15 perc. Kedvező mellékhatás profiljuk miatt
gyermekeknek elsőként választandó szerek, ha a nazális tünetek dominálnak.

Kortikoszteroidok

A kortikoszteroidok az allergiás gyulladás több pontját gátolják, így a jelenleg
rendelkezésünkre álló szerek közül a leghatékonyabb gyógyszerek AR-ben. Az
intranazálisan alkalmazott szteroid helyileg fejti ki hatását, vele egyező mennyiségű
szteroid szisztémásan adagolva hatástalan lenne. Az orrnyálkahártyán, receptor szinten
magas koncentrációt ér el, minimális szisztémás mellékhatás rizikóval.

Intranazális szteroidok (INCS).

A korszerű, ma rendelkezésünkre álló INCS receptoraffinitásában és
farmakokinetikájában ugyan vannak kisebb különbségek, klinikai hatékonyságukban és
biztonságosságukban szignifikáns eltérés nem bizonyítható. Hatékonyan csökkentik az
intermittáló és perzisztáló AR tüneteit felnőtt és gyermekkorban, az összes nazális tünet,
de főként az orrdugulás szempontjából a leghatékonyabbak.

Szisztémás szteroidok.

Alkalmazásuk csak kivételes esetben indokolt, és akkor is csak rövid ideig tartó per os
formában (7-21 nap, max. 1 mg/ttkg/die prednisolonnal egyenértékű szteroid).

Intranazális kromoglikátok

A dinátrium kromoglikát (DNCG) és a nedocromil sodium helyileg ható
gyulladáscsökkentő antiallergikum. Mindkettő hatékony gyermek- és felnőttkori
AR-ben. Szisztémás mellékhatása nincsen, ezért biztonságosan adható gyermekeknek és
gravidáknak.

Intranazális antikolinerg szerek

Az ipratropium bromid és az oxitropium bromid az orrnyálkahártya kolinerg
receptorainak gátlása révén az orrváladékozást csökkenti, de egyéb nazális tünetre nem
hatnak. Használata olyan esetekben indokolt, ha a vezető tünet a bőséges vizes orrfolyás,
egyébként más tüneti szerekkel együtt kell alkalmazni. A nem allergiás eredetű vizes
orrfolyást is mérsékli.

Dekongesztáns szerek

Vazokonstriktor hatásuk miatt a duzzadt orrnyálkahártyát lohasztják, így az orrdugulást
csökkentik. Az AR egyéb tüneteire nem hatnak. Különböző hatásmechanizmusú,
hatékonyságú és farmakokinetikájú szerek tartoznak ide: ephedrin, pseudoephedrin;
phenylephrin; naphazolin, oxy-és xylometazolin, tetryzolin. Orrcsepp, orrspray
formájában juttathatjuk ezeket az orrnyálkahártyára. AR-ben való hatékonyságuk
bizonyítására kontrollált tanulmányok nem állnak rendelkezésre. Az intranazális
dekongesztánsok közepes/súlyos fokozatú AR-ben adjuváns szerekként indikáltak.
Rhinitis medicamentosához vezet 10-14 napnál további alkalmazásuk, ezért tartós
adagolásuk nem javasolt.

Leukotrién antagonisták (montelukast, pranlukast, zafirlukast, zileuton)

Anti-IgE kezelés (omalizumab)

Kiegészítő/alternatív kezelés

Orrmosás



Fiziológiás sóoldattal vagy tengervízzel öblítve az orrüreget eltávolíthatjuk az
allergéneket, szennyeződéseket, orrváladékot, benne a gyulladásos mediátorokat,
sejteket.

Fényterápia

Az ultraibolya fény kifejezett immunszuppresszív hatással rendelkezik, és sikeresen
alkalmazták már a bőr túlérzékenységi reakcióinak csökkentésére. Egy speciális
összetételű fény, a Rhinolight (ultraibolya-B 5%, ultraibolya-A 25% és látható fény
70%), magyar találmány és világszabadalom, amit parlagfű allergiás, pollinosisos
betegeknél, randomizált, placebo kontrollált, kettős vak vizsgálattal intranazálisan
alkalmazva hatékonynak találtak.

Alternatív orvoslás

Az akupunktúra, capsaicin kezelés, homeopátia és fitoterápia eredményességéről
AR-ben nem állnak rendelkezésre randomizált, kontrollált vizsgálatok, így azok terápiás
hatékonysága nem tekinthető tudományosan megalapozottnak.

Allergiás rhinitis műtéti kezelése

AR-ben sem oki, sem tüneti kezelésként műtét elsődlegesen nem jön szóba.


