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• vírus, baktérium, 

gomba, protozoa 
2 típus: Th2, IgE, 
barrierek, IgG1 
• férgek, paraziták, 

környezeti 
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Allergia: a barrier szervek betegsége 
a szervezet megváltozott reakciója 
második, de inkább többszöri találkozás 
Von Pirquet (1900) 

Atópia: Coca & Cook (1920) topos = hely    

kiváltó ok : 
környezeti 

hatás 



Az allergiás reakciók immunológiája 



Berridge, M.J. (2012) Cell Signalling Biology 

Az I-es típusú reakciók főszereplője a mastocyta (basophil) 

antihisztaminok 



Margaret „Margie” Profet 1991 
• Az allergia toxin hipotézise: a 2 (Th2) típusú, IgE mediálta 

immunreakciók  
környezeti káros hatásokkal szemben „védelmi” funkcióval bírnak,  
az allergiás betegségek ezen védő reakciók túlzott formái. 
• The Quarterly Review of Biology (Chicago, Illinois: The University of Chicago 

Press) 66 (1): 23–62 
 

• evolúcióval foglalkozó biológus 
 

A környezeti hatások megváltozása-alapvetően  
befolyásolja az immunreakciók, immunbetegségek  

kialakulását  
 
 
 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 
Nature 2013 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 
Nature 2013 

Az effektor funkciók az epitheliális felületeken zajlanak: 
bőr, mucosa, simaizom, erek 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 
Nature 2013 



Palm NW, Rosenstein RK, Medzhitov R 
Nature 2013 



• Immunity. 2013 Nov 14;39(5):976-85.  
• Bee venom phospholipase A2 induces a primary type 2 response that is dependent on  
• the receptor ST2 and confers protective immunity.  
• Palm NW(1), Rosenstein RK, Yu S, Schenten DD, Florsheim E, Medzhitov R.  

PLA2 

Th2 aktiválás és 2 típusú 
innate lymphoid sejt aktiválás 

(ILC) 
IL33 

membrán 
phospholipidek 

hasítása 

PLA2 SPECIFIKUS IgE   

Az állati mérgek, így a méh méreg is toxikusak, a 
bennük levő toxinok egyúttal allergének is. 
Phospholipase A2 (PLA2) széles körben előfordul a 
legtöbb állati méreganyagban, a méh-méregnek is fő 
allergénje.  

SUBLETHÁLIS MÉH 
MÉREG 



Immunity. 2013 Nov 14;39(5):963-75.  
• A beneficial role for immunoglobulin E in host defense 

against honeybee venom. 
Marichal T(1), Starkl P, Reber LL, Kalesnikoff J, Oettgen HC, 
Tsai M, Metz M, Galli SJ. Comment in Nat Rev Immunol. 2013 
Dec;13(12):843. Immunity. 2013 Nov 14;39(5):803-5.  

 
Venommal beinjekciózott egerek 2-es típusú specifikus 
immunválasza aktiválódott, ezek az egerek a potenciálisan 
letális későbbi venom expozicióval szemben rezisztensekké 
váltak.  
IgE antiestek és a magas affinitású IgE receptor, FcεRI, 
esszenciális szerepet játszik ebben a szerzett venom 
rezisztenciában. 

 



Méh-,darázs-méreg allergia 

súlyos 
eszméletvesztéssel, 
gégeödémával  járó 
anafilaxiás reakció 
percek alatt kialakul   
 



Rovarcsípés – (rovarméreg) 
allergiák 

Toxikus vagy allergiás 
  Méregzsák tartalma: vazoaktív aminok 
      enzimhatású peptidek 
      szabad aminosavak 
Darázs 
   venom (Prick teszt) 
Méh        
Specifikus immunterápia 



Science. 2006 Jul 28;313(5786):526-30. Mast cells can enhance 
resistance to snake and honeybee venoms. Metz M, Piliponsky AM, 
Chen CC, Lammel V, Abrink M, Pejler G, Tsai M, Galli SJ. 

Berridge, M.J. (2012) Cell Signalling Biology 

carboxypeptidáz A és egyéb proteázok, melyek a 
kígyóméreg toxinokat bontják 



Az allergiás reakciók védekező mechanizmusok 

PalmNW, Rosenstein RK, Medzhitov R Nature 2013 

Az allergiás reakciók alapvető szerepet játszanak nem csak 
a férgek (makro paraziták), hanem sok egyéb káros környezeti 

hatás kivédésében: venom, vérszívó rovarok, xenobiotikumok, irritatív anyagok. 
 

Amit betegségnek tekintünk, az csupán a fiziológiás reakciók túlzott megjelenése. 
 

Az allergiás túlérzékenység kialakulása a szuboptimális környezet elkerülésére 
és a káros környezeti hatások megelőzésére szolgáló  

alapvetően előnyös immunológiai válasz.  



Az innate immunrendszer szerveződése 

B Pulendran, and D Artis Science 2012;337:431-435 Published by AAAS 



2 (Th2) típusú immunreakciót indukáló hatások  

B Pulendran, and D Artis Science 2012;337:431-435 

Published by AAAS 



Fig. 2 Diverse mechanisms by which the innate immune system senses type 2–inducing 
stimuli.  

B Pulendran, and D Artis Science 2012;337:431-435 

Published by AAAS 



„The immune system is more concerned with 
damage than with foreigness, and is called 
into actions by alarm signals from injured 
tissues, rather than by the recognition of 
nonself” 

   Polly Matzinger 
 

(Az immunrendszer alapvetően a 
sérüléseket, a homeostasis megbomlását 
érzékeli, ezekre aktiválódik, nem a saját 

versus idegen a lényeges)  
 



Immunological Reviews, 2005 
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NKT sejt 

γδT sejtek 

 

Regulátoros T sejtek 

          Foxp3 
természetesen előforduló 

indukálható 
magas IL-10 és TGF-β 
koncentrációjú szöveti  

környezet 

allergén specifikus Tr1 sejtek 
dominánsan fordulnak elő egészséges 
egyénekben-az allergén-tolerancia 

aktív immunválasz 



 
 
 

Clinical & Experimental Allergy 2015, 45: 891-901 
 

„Hunt for the origin of allergy  
– comparing the Finnish and Russian Karelia” 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cea.12527/full
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Biodiversitás 
 megváltozása 

 
Gyulladásos reakciók 

 megváltozása 
(veszélyérzékelés, saját-nem saját érzékelése) 

 
Immundiszfunkció 

(gyenge természetes immunválasz) 
 
 

Dysbiosis-megváltozott mikrobiom 
(bőr, bél, légutak) 

 
A biodiverzitás csökkenése 

(urbanizáció, táplálkozás, életmód változás) 



Correlation between early-life regulation of the immune system by 
microbiota and allergy development 

Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 139, Issue 4, 2017, 1084–1091 

A mikrobiota (bél) evolúciója  a születéstől  a felnőtt korig 
Befolyásoló tényezők: genetika, születés típusa (természetes vagy 
szekció, diéta (antibiotikum expozició), szolíd ételek bevezetése  

 
Az immunrendszer érésének, fejlődésének kialakításában a születés 

utáni periódus lényeges, ezt a mikrobiális kolonizáció erősen 
befolyásolja. 



Journal of Allergy and Clinical Immunology, Volume 139, Issue 4, 2017, 1084–1091 

EoE: eosinophil  oesophagitis iNKT: invariant natural killer T cells limitált 
diverzitás endogén és exogén lipid antigének felismerése CD1d (MHC-I szerű) 

molekula által prezentálva, CXCL16 kemokin segíti az iNKT sejtek akkumulációját 
Bacterioides fragilis glycosphyngolipidje képes CXCL16 dependens módon 

csökkenteni az iNKT populációt (a reguláció epigenetikus) 

Bizonyos immunológiai funkciók (szövetekhez 
köthetőek) a születés után  stabilizálódnak (első 2 

hét), feltehetően epigenetikusan, számos más 
funkció plasztikus marad. 

Példa: 



Regulátoros T sejtek szerepe 

Chatila és mtsai, JACI 2005                                            Lin és mtsai, JACI 2005 

Treg hiányos gyermek        Treg hiányos egér 

Foxp3 deficiencia: immundiszreguláció (eosinophilia, magas IgE, atópiás 
ekzéma, fokozott Th2 válasz),  poliendokrinopatia, enteropátia 



 
H+P    nincs allergia 
H+P+CT   allergia 
P+CT    súlyos allergia 
   
Neutralizáló IL-10+H+P+CT súlyos allergia 

 
H:helmith  P:peanut  CT:cholera toxin 

 

An enteric helminth infection protects 
against an allergic response to dietary antigen.  
J. Immunol, 2002 

 
www.ed.ac.uk 

Decreased atopy in children infected with 
Schistosoma haematobium: a role for parasite-
induced interleukin-10 The Lancet,2000 



A bőr barrier funkciója csökken rekombináns Der 
f1 allergén proteolitikus hatása következtében 

 

•Journal of Investigative Dermatology (2006) 



Az allergiás reakciók előnyösek a tumor elleni 
védekezésben, mert carcinogén hatású toxikus 
anyagokat effektíven eltávolítanak a szövetekből? 

 
  Allergia-glioma kapcsolata 
4x kisebb az allergiás betegségekben szenvedőkön a 
glioma incidencia 

 
„Research reported in 2011 from several American and European universities supports 
the decades-old hypothesis that people with allergies have a low incidence of glioma: up 
to four times lower than that of non-allergy sufferers in some studies.  
First identified two decades ago, the inverse relationship between allergies and glioma 
“is one of the most consistent associations in the brain tumor literature,” wrote Darrell 
Bigner, M.D., Ph.D., director of the Duke University Tisch Brain Tumor Center, in a 
February 2011 Cancer Epidemiology paper.”  
  Journal of the National Cancer Institute  
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(„atopy march” atópiás menetelés) 



Atópiás menetelés 

dermatitis dermatitis, 
rhinitis 

dermatitis, 
rhinitis, asthma 

barrier 



 
Lipid réteg:   
choleszterol 

szabad zsírsavak 
ceramidok 

 
    

Malter: lipid 

Tégla: Ca aktivált transglutamináz 
proteinek keresztkötése 

Keratin/fillagrin 

 

szarutest keratin filamentumok 

Vázfehérjék: 
involukrin 
envoplakin 
periplakin 

Vázat erősítő fehérjék: 
fillagrin (ATÓPIÁS DERMATITIS) 

loricrin 
SPRR (prolin gazdag kis fehérjék) 

LEP 
 



Epidermális lipidek 
atópiás 

dermatitisben 

az epidermis össz-lipid tartalma kb. 
50%-kal csökkent AD-ben 

 
romló barrier funkció 

 
transepidermalis vízveszteség 

fokozódik 
 

gyulladás 
 Macheleidt, J Invest Dermatol 2002,119:116-73 

ADL  ADNL  NOR 

Az FLG mutációk gyakoriak és erősen 
hajlamosítanak atópiás dermatitisre,  

valamint a dermatitisen keresztül asthmára 
McLean és mtsai Nat.Genet. 2006, 38:441-6 

FILLAGRIN GÉN FLG MUTÁCIÓ:  
ICTHYOSIS VULGARIS, ATÓPIÁS DERMATITIS 

nagyon gyakori az európai populációban 9%  
európai populáció:20, ázsiai 17 különböző mutáció 



Skin-Derived TSLP Triggers Progression 
From Epidermal-Barrier Defects to 
Asthma 
Shadmehr Demehri, Mitsuru Morimoto,Michael 
J. Holtzman, Raphael Kopan 

2009,7:1-12 

Proc Natl Acad Sci U S A. 2009. 106:1536-41 
Thymic stromal lymphopoietin overproduced by keratinocytes in mouse skin aggravates experimental 

asthma.  
Zhang Z, Hener P, Frossard N, Kato S, Metzger D, Li M, Chambon P.  

génsebészeti manipulációval előállított 
egerek súlyos bőr barrier defektussal 

a károsodott hámsejtek nagy mennyiségű 
  

thymus stromális lymphopoietint (TSLP-t)  
 

termelnek,mely a keringésbe jut, onnan a 
tüdőbe 

a hámsejt eredetű TSLP a légutakat 
allergénekkel szemben túlérzékenyíti 

 



A TSLP termelés szabályozása 

Allergology International 2012; 61: 3-17.  



Prophylactic inoculation against hay fever 
Noon L, Cantab BC, Eng FRCS 

From the Laboratory of the Department for Therapeutic 
Inoculation, St. Mary’s Hospital 

The Lancet 1911. június 

Első sikeres 
szubkután 

immunterápia 



Orális tolerancia 
 antigén                        antigén 

allergia 

tolerancia 

tolerancia 

 antigén            antigén 

antigén 

Chehade és mtsai nyomán, JACI, 2005 



 
World Allergy Organ J. 2009 November; 2(11): 233–281.  

Curtis HH. The immunizing cure of hayfever. Med News (NY). 1900;77:16–18.  

Scadding GK, Brostoff J. Low dose sublingual therapy in patients with 
allergic rhinitis due to dust mite. Clin Allergy. 1986;16:483–491.  

A SLIT 

története 

Black JH. The oral administration of pollen. J Lab Clin Med. 1927;12:1156. 
Black JH. The oral administration of pollen: clinical report.  

J Lab Clin Med. 1928;13:709 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3488881/


Immunológiai változások allergén SIT során 

I-es típusú bőrteszt reaktivitás 

Specifikus IgE korai emelkedése, 
majd késői csökkenés 

Specifikus IgG4 (néhány esetben 
IgA és IgG1) emelkedése 

Hízósejtek és bazofilek aktivitásának 
(degranuláció, szisztémás anafilaxis) 

csökkenése 
 

T-sejt tolerancia kialakulása (Treg sejtek 
indukciója, Th2 és Th1 sejtek gátlása) 

 
Szöveti hízósejtek és eozinofilek számának és 

mediátor felszabadulásának csökkenése a 
gyulladás késői fázisában 

 

Akdis M és Akdis CA, JACI 2007 



Curr Treat Options Allergy. 2017; 4(1): 43–53.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375961/


Allergén-SIT hatása a klinikai 
paraméterekre 

• Hosszú távon gyógyulást eredményez 
• Csökkenti a klinikai tüneteket és 

gyógyszerhasználatot  
• Csökkenti az allergénnel kiváltott 

provokációs tesztet 
• Javítja az életminőséget 



FORUM 2011.41:2802-2804 

A European Declaration on Immunotherapy 
„..acting on the cause of diseases, 

whenever it is possible, is the 
objective of all medical 

professionals. Nowdays, allergen 
immunotherapy is the only 

treatment which is directed at the 
cause of allergies, combating 

allergies beyond the symptoms..” 

http://eaaci.net/organization 

oki kezelés 

 
az allergia oki 
kezelése: az 
immunterápia 

 



Szegedi Tudományegyetem 

Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 

Szeged, Korányi fasor 6. 

Tanszékvezető: Prof. Dr. Kemény Lajos  

36-62-545-277 

www.dermall.hu 

Köszönöm a figyelmet! 
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