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Az emberi élethossz drámai változása az utóbbi 
időben példa nélküli az élővilágban 

• Muslica (muslinca): laboratóriumi 
élethosszítás idős egyedek 
tojásának kikeltetése,  
 

15 generáción keresztül 30%-kal 
sikerült az élet hosszát megnövelni 

 
 

• Halászó vadászó őseink várható 
életkora 31 év volt (21-37).  

• Svédországban 1800-ban 32 év, 
1900-ban 52 és ma 82 év, ez 165 % 
emelkedés a halászó vadászó 
elődökhöz képest. 
 

12% növekedés minden generációban 
1800 óta 

 



Modern orvostudomány, 
gyógyszerek 

 
Halálozás (USA): 
1900. 9-ből 3 pneumonia, tuberculosis, hasmenés 
1940. 11-ből 1 
2000. 25-ből 1 
 
természetes anyagok 
szintetikusan előállított vegyületek 
kis molekulasúly 
fehérjék/rekombináns fehérjék/ biológiai terápiák 
vaccina, vérkészítmények, gén-, sejtterápia 
 



Gyógyszer-méreg 
Természetes kivonatok: ópium-morfin 
Az addiktív hatást kivédendő: heroin (Bayer 
1898) 
Salvarsan 1909.  
(a spiroheta érzékenyebb az arzénra) 
 
Első antimikróbás szer: Prontosil (Bayer 1935) 
kőszénkátrány festékek: szulfonamid 
„szulfa őrület” 1937-ben 100 ember mérgeződött 
meg egy „szulfanilamid elixírrel” (diethylen-
glycol) 

Penicillin (1942) 



Fleming 
London St. Mary’s Hospital 
1928. szeptemberében nyári 
szabadságról visszatérve a 
laboratóriumba…  
La Touche mikológus 
Freeman asztma kutató 
 
The British Journal of Experimental 
Pathology 1929. 

1940. Oxford 
 
Florey’s Pathology 
Lab. 
Chain biokémikus 
német emigráns 
Heatley: nagy 
mennyiség előállítása 

Nobel díj 1945. Fleming, Florey, Chain 



Penicillin „wonder/miracle drug” 
Az első világháborúban az elhunytak 
18%-a bakteriális tüdőgyulladásban 
halt meg, a második világháborúban ez 
a halálozás 1 % alatt volt. 

Az amerikai felnőtt lakosság 
3-10%-a allergiás 
penicillinre, a penicillin 
allergia kapcsán halálesetek 
előfordulnak (400/év USA). 



máj 

vese 

epe 

vizelet 
széklet 

Gyógyszermetabolizmus 

egyéb 
szövetek 
bőr 

fázis 1  enzimek: CYP 1A2, 2A6, 2C9, 
2C19, 2E1 

fázis 2 enzimek: NAT, NAD(P)H-
quinon reduktáz, 
fenolszulfotranszferáz 

SMX (sulfamethoxazole) érzékeny 
beteg vérében egy CYP dependens 
hidroxilamin SMX derivátot 
specifikusan felismerő T sejtek 



1. Intolerancia: az egyén fokozott érzékenységén alapuló 
prediktálható farmakológiai melléhatás  

(pl.: kis adagú aszpirin bevételét követően kialakuló fülzúgás) 
 

1. Idioszinkrázia: a gyógyszer metabolizmusában részt vevő 
enzim defektusa (pl.: G6PD deficiencia, TPMT) 
 

2. Kumuláció: a reakció súlyossága dózisfüggő  
 (pl.: arany, amiodaron bevételét követő pigmentáció) 

 
4. A gyógyszerek által kiváltott immunreakciók 

A gyógyszerek alkalmazása során fellépő, egyéni 
reakciókézségen alapuló, többnyire nem várt, a 
gyógyszer hatásától, dózisától független 
reakciókat nevezzük adverz gyógyszerreakcióknak. 
 

 



Adverz gyógyszerreakció 

IgE mediált 

A típus/farmakológiai 80% 

T sejt mediált 

B típus/túlérzékenységi 10-15% 

Citotoxikus, immunkomplex mediálta 

toxikus mellékhatások/idioszinkrázia, 
intolerancia, kumuláció 
A gyógyszer metabolizmus genetikai 

variánsai 
AZA: TPMT (thiopurine methyl 
transferáz) 

A gyógyszer metabolizmus, az 
immunreakciók genetikai 

variánsai* 

*A Han kínai populációban a HLA-B* 1502 rizikó allél majdnem 100% carbamazepin  

indukált SJS/TEN esetén 



Fig 1  

Journal of Allergy and Clinical Immunology 2015 136, 236-244  

HLA asszociáció a különböző gyógyszerekre jelentkező 
súlyos adverz reakciókban 



A gyógyszer érzékenység kialakításában részt vevő 
rendszerek 

Pichler WJ et al. J Allergy Clin Immunol 2011; 127:S74-81. 



Immun-allergiás reakciók fő típusai (Coombs-Gell) 

I. típus 
IgE mediálta 
anafilaxiás 
reakció 

II. típus  
citotoxikus 
reakció 

III. típus 
immunkomplex  
reakció 

IV. típus 
sejt-mediálta 
reakció 



Gyógyszer indukálta 
túlérzékenységi reakciók 

  DRESS: Drog indukálta hypereosinophila 
   szisztémás tünetekkel  

    AGEP: Akut generalizált exanthematozus pusztulózis 

   Nikkel kontakt dermatitisz 

IV.b Th2/IL-5 eozinofil 

IV.d IL-8/GM-CSF neutrofil 

IV.a Th1/gIFN monocita 

IV.c CD8+ FasL/perforin/granzim B citotoxicitás 
   TEN: Toxikus epidermális nekrolízis, 
    Lyell szindróma 



Az IgE mediálta reakció eredménye 

kemotaxis gyulladás simaizom görcs 



histamin, LTC4, PGD2 

ödéma, bronchospasmus 

IL-3, IL-5,  

GM-CSF 

eosinophil 

basophil 

macrophag 

T lymphocyta 

antigén prezentálás 

LTC4, MBP, ECP 

histamin, LTC4 monocyta, 
macrophag 

késői fázis reakció 

IL8,PAF,MCP1 

mastocyta 

antigén 

IgE  



Az anafilaxia során felszabaduló mediátorok és hatásaik 
Preformált mediátorok: 

Histamin    H1/H2 receptorok:vazodilatáció,kapilláris permeabilitás 

    H1 receptorok: koronaria vazokonstrikció, bronchokonstrikció 

    H2 receptorok ionotropikus, kronotropikus pozitív hatás 

Triptáz, kimáz, karboxipeptidáz  masztocita aktiváció 

Proteoglikán, heparin   komplement aktiváció , koaguláció aktiválódás 

    kemotaxis, triptáz aktivitás regulációja 

Újonnan képződő mediátorok (arachidonsav): 

Trombocita aktiváló faktor, leukotrién B4   vazodilatáció 

Tromboxán, prosztaglandin D2   kapilláris permeabilitás 

    masztocita aktiváci  

    bronchokonstrikció 

     

 

Nitric oxid    vazidilatáció 

    hypotenzió 

    kapilláris permeabilitás   

 

Más rendszerek aktivációja: 

Komplement kaszkád   hipotónia, ödéma 

Kallikrein faktor XII   ödéma, vazodilatáció 

Véralvadás    DIC 

 
Anaphylaxis. 
De Bisschop, Marie-Benedicte; Bellou, Abdelouahab 
Current Opinion in Critical Care. 18(4):308-317, August 2012. 

 

   



Tünettan 
• hasi görcsös fájdalom  
• nehézlégzés, stridor 
• szorongás (pánik) 
• mellkasi diszkomfort, szorítás  
• köhögés 
• hasmenés 
• belégzési nehézség 
• nyelési nehézség 
• szédülés   
• csalánkiütés, viszketés 
• orrdugulás 
• hányás, hányinger 
• palpitáció 
• generalizált erythaema 
• elmosott beszéd 
• arcra lokalizált ödéma 
• eszméletvesztés 

 
 



Az anafilaxia differenciál diagnózisa 

Anaphylaxis. 
De Bisschop, Marie-Benedicte; Bellou, Abdelouahab 
Current Opinion in Critical Care. 18(4):308-317, August 2012. 

urtikária  asztma  kardiogén sokk akut koronária szindróma  

angioödéma  idegentest  hipovolémiás sokk  arritmia 

epiglotitis  embólia   

scromboidozis akut respirátoros distressz   

carcinoid szindróma 

„flushing” 

Vancomycin „flush” 

transzfúziós reakció 

 

  szinkópe     masztocitózis 
  pánik betegség hiperventillációval       
 celebrális vaszkuláris történés     masztocita leukémia  



2012 Update:  World Allergy Organization 
Guidelines for the assessment and 
management of anaphylaxis. 
Current Opinion in Allergy & Clinical 
Immunology. 12(4):389-399, August 2012. 
 

Az anafilaxia diagnosztikus kritériumai 

Az anafilaxia nagyon valószínű, ha az alábbi 3 
kritériumok közül 1 fennáll 

1. Hirtelen fellépő (percek-néhány óra) rosszullét 
bőr és/vagy nyálkahártyatünetekkel 
(generalizált csalán, viszketés, forróság 
„flushing”, ödémás ajak, nyelv, uvula  

  plusz 

Hirtelen légzési panaszok és/vagy vérnyomásesés  

 

2. Kettő vagy több az alábbi tünetek közül,mely 
hirtelen alakul ki valószínű allergén expozicióra 

bőr és/vagy nyálkahártya tünetek 

légzési nehészség 

vérnyomásesés 

gasztrointesztinális tünetek 

 

3. Hirtelen (percek-órák) kialakuló vérnyomásesés 
ismert allergiás betegnél az allergén 
expozicióra  

 

 



Anafilaxiát okozó allergiás reakciók 

Bőrön keresztül 
• mérgező anyagok 
• állatok karmolása 
• pollen 
• latex 

Injekció 
• méh-, darázsméreg 
• gyógyszerek 

Inhaláció 
• pollen 
• por 
• penész 
• állati szőr 

Emésztőrendszer 
• gyógyszer 
• étel 

  



Az allergiás reakció effektor 
sejtjeit az IgE-n kívül más 
is aktiválhatja : 
 citokinek 
 C3a, C5a 
 PAF 
 LTB4 
 opiátok 
 bázikus peptidek 
 kontrasztanyagok 
 protaminszulfát 
 mellitin 
 monoszódium-glutamát 
     (kínai étterem sy.)  
  

Pszeudoallergia 



SZÉRUM TRIPTÁZ SZINT MÉRÉSE 
hízósejtekből származik, ezért az anafilaktoid reakcióban nem 
emelkedik 
 
A β-triptáz szint csúcskoncentrációja az anafilaxia 
után 1-2 óra múlva észlelhető, de a rosszullét után 6 
12 órán belül még kimutatható az emelkedett triptáz 
szint (sőt szobahőmérsékleten tárolt szérumból 
hetek múlva, lefagyasztott szérumból pedig hónapok, 
akár évek múlva is mérhető).  
 
α-triptázt is a hízósejtek termelik, de – szemben a β-triptázzal 
– nem a szekretoros granulumokban tárolódik, hanem a 
hizósejtekből ürül kis mennyiségben (norm. vérszint 1-10 ng/ml).  

 



Ha a betegnek 
arcödémája jelentkezik és 
ACE gátlót szed, az ACE 
gátlót le kell váltani ! 

 
Kaptopril (kereskedelmi név Capoten),  
az első ACE-inhibitor  
Zofenopril  
 
Dicarboxylate tartalmazó anyagok 
Ez az a legnagyobb csoport, beleértve: 
Enalapril (Vasotec elleni/Renitec)  
Ramipril (Altace/Tritace/Ramace/Ramiwin)  
Quinapril (Accupril)  
Perindopril (Coversyl/Aceon)  
Lizinopril (Lisodur/Lopril/Novatec/Prinivil/Zestril)  
Benazepril (Lotensin)  
 
Foszfonát hatóanyagoknak tartalmazó anyagok 
Fosinopril (Monopril) Ennek a csoportnak egyetlen tagja  
 



Bradykinin szintek C1 deficiencia, ACE gátló 
és hisztamin mediált angioödéma esetén 

ACE gátló ARB (ritkábban, 
de előfordul ezzel is ödéma) 

Ca csatorna blokkoló jobb 

Terápia: epinephrin, antihisztamin, 

steroid,  

FFP, Icatibant (Firazyr®; Shire)  

Nasotracheális intubáció, tracheotómia 

Súlyos lehet, mortalitás nem 
elhanyagolható! 



Herediter C1-INH hiány 
   C1-INH koncentráció  C1-INH aktivitás  C1  C4  anti-C1-INH 

        antitestek   
HANO I    ↓  ↓   N  ↓  nincs   
HANO II    ↑/N  ↓   N  ↓  nincs   
Szerzett C1-INH hiány I  ↓  ↓   ↓  ↓  nincs   
Szerzett C1-INH hiány II  ↓  ↓   ↓  ↓  kimutathatók 

  
 

N: normál érték, ↓: csökkent érték, ↑: emelkedett érték  

C1-INH koncentrátum (Berinert®) 
 

• Fázis III vizsgálatok 
Ecallantide, kallikrein inhibitor (Kalbitor®), 

rekombináns C1-INH (Rhucin® and Ruconest™) 
nanofilterd C1 inhibitor koncentrátum (Cinryze® és Cetor®) 

 
Icatibant (Firazyr®; Shire) szintetikus B2 bradikinin receptor 

antagonista Európában és az USA-ban is törzskönyvezett. 



Aszpirin, NSAID intolerancia 

• ciklooxigenáz 
• Cox-1 Cox-2 
 szalicilszármazék, 

propionsavszármazék 
(ibuprofen, ketoprofen) 
 anilin származékok 
(fenacetin, paracetamol) 
 ecetsav származékok 
(indomethacin, 

diclofenac) 
• prosztaglandinok 

• lipoxigenáz 
 

 
• leukotriének 
• prosztaglandin 

 
  
 vasokonstrikció, 

exudáció, 
bronchospazmus, 
vasodilatáció 

pseudoallergiás reakció 



Az anafilaxia ellátása  Anaphylaxis. 
De Bisschop, Marie-Benedicte; Bellou, Abdelouahab 
Current Opinion in Critical Care. 18(4):308-317, August 2012. 
 A diagnózis felállítása a kritériumok alapján 

Kérj segítséget/szűntesd meg a kiváltó okot 

Kezdj CPR-t ha kell ABCDE életfunkciók felmérése 
légút biztosítás 

 megfigyelés biztonságos testhelyzet, láb elevált 

Epinephrin (1:1000) 

0,5 mg (0,5 ml) intramusculárisan a comb középső 
harmadába 

0,01 mg/tskg max 0,5 mg gyermekeknek 

véna biztosítása 

oxigén adása (10 liter/perc felett) 

Gyors i.v. folyadékpótlás 20 ml/tskg gyerekeknél, 
500-1000 ml felnőtteknél 

Epinephrin (1:10000) i.v. csak tapasztalt orvos adja, 
50-200 mikrogramm titrált vagy i.v. infúzióban a 

reakciónak megfelelően 

Vasopressorok, inotrópok rezisztencia és kardiális 
depresszió esetén 

Glucagon adása, ha a beteg béta blokkolókkal kezelt 
és a sokk refrakter 

 

Másodvonal terápia 

Steroid 

Antihisztaminok (H1 receptorra hatók) 

Bronchodilatátorok, bronchospazmusban 

6-24 órás intenzív osztályos monitorozás 

Érthető instrukciók 

Epinephrin auto-injektor felírása, steroid terápia 

Allergológiai kivizsgálás 

A: légutak?  
B: légzés?  
C: keringés?  
D: idegrendszer?   
E: levetkőztetés  



Allergológiai krízis állapotok  
Az anafilaxia,  rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus 

oedema  
diagnosztikája és kezelése  

A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK)  
Ajánlása  

 „Az anafilaxia ellátásában alkalmazott készítmények hatása, érhető 
módon,kontrollált klinikai vizsgálatokban nem ellenőrzött. Egységes 
azonban a szakértők véleménye a tekintetben, hogy az anafilaxia 
ellátását adrenalin adásával kell kezdeni, ami a klinikai 
tapasztalatok alapján, farmakológiai hatásainak köszönhetően 
életmentő anafilaxiában.  
 
Alfa-l-adrenerg vasoconstrictor hatású a legtöbb szervben, 
csökkenti az oedemat, megelőzi a felsőlégúti obstrukciót, valamint 
a hypotoniát, shock-ot.  
Beta-1-adrenerg hatásának köszönhetően nő a szívfrekvencia, 
beta-2 hatásként hörgőtágulatát okoz és 
csökkenti a hízósejtekből és basophilekből a histamin és tryptas 
kiáramlását.” 
 

 



Allergológiai krízis állapotok  
Az anafilaxia,  rovarméreg allergia és herediter angioneuroticus 

oedema  
diagnosztikája és kezelése  

A Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégium (KIASZK)  
Ajánlása  

 „A./ Azonnali tennivalók  
• 1. A légutak biztosítása, légzés, keringés, tudatállapot 

felmérése  
• 2. Adrenalin (Tonogén  1mg/ml) i.m. 0,01 mg/kg adagban , 

felnőtteknek maximum 0,5 mg (0,5 ml), gyermekeknek maximum 
0,3 mg (0,3 ml) a combba. Az intramuscularisan adott adrenalin 
felszívódása tökéletes és gyorsabb, mint a subcutan injekcióé. A 
kar általában jobban hozzáférhető, de a combból gyorsabban 
szívódik fel az adrenalin. Súlyos esetben a comb elülső részébe 
adjuk az adrenalint. Szükség esetén 5-15 percen belül 
ismételhető. Kerüljük a toxicitást!  

• 3. Ha a beteg az i.m. adrenalinra és a folyadékpótlásra nem 
reagál, percek múlva i.v is adható: 0,1-0,3 mg adrenalin 
fiziológiás sóval 10 ml-re hígítva. Folyamatos hemodinamikai 
monitorozás szükséges! Bár az adrenalinnak az anafilaxiában 
nincs abszolut kontraindikációja, több halálos komplikációt 
okozott már az adrenalin meggondolatlan intravénás használata.”  
 
 



 
• Calcium Gluconate Injection, USP is used to treat conditions arising from calcium deficiencies such as 

hypocalcemic tetany, hypocalcemia related to hypoparathyroidism and hypocalcemia due to 
rapid growth of pregnancy. It is also used in the treatment of black widow spider bites to 
relieve muscle cramping and as an adjunct in the treatment of rickets, 
osteomalacia, lead colic and magnesium sulfate overdosage.  Calcium gluconate 
has also been employed to decrease capillary permeability in allergic conditions, 
nonthrombocytopenic pupura and exudative dermatoses such as dermatitis 
herpetiformis and for pruritus of eruptions caused by certain drugs.  In 
hyperkalemia, calcium gluconate may aid in antagonizing the cardiac toxicity, provided the 
patient is not receiving digitalis therapy. 

Felnőtteknek 
Hirtelen kialakuló alacsony vér-kalciumszint (hipokalcémia) és 
hipokalcémiás tetánia kezelésére 2,25 - 4,5 mmol (10 - 20 ml)  
igen lassan vénába adva (2 ml/perc sebességgel), majd folyamatos cseppinfúzióban 9 mmol (40 ml) / 24 óra adagban.  
Ha a vénás beadás nem lehetséges, szükség esetén mélyen izomba is adható. 
Ún. kardiopulmonális reszuszcitációban (újraélesztésben) 1,1 - 1,8 mmol (5-8 ml) adása javasolt,  
ami szükség szerint 10 perc múlva megismételhető. 
Citráttal tartósított vér transzfúziójakor minden 100 ml citrátos vér mellé 0,66 mmol (3 ml) adása javasolt. 
Gyermekeknek 
1-6 éves korig 1 - 2 x 0,22 - 0,44 mmol (1-2 ml) igen lassan vénásan, 
6 - 14 éves korig 1 -2 x 0,66 - 2,2 mmol (3 - 5 ml) igen lassan vénásan 
Gyermekkorban izomba adása ellenjavallt. 
Újszülöttkori vércserénél minden 100 ml citrátos vér beadásakor 0,22 mmol (1 ml) Calcimusc adása javasolt. 
Mérgezésekben egyéni, a beteg állapotának megfelelő adagok szükségesek.  

http://www.globalrph.com/calcium_gluconate_dilution.htm 

Mellékhatások: szövetnekrózis, 
vasodilatáció, hipotónia, 
bradikardia,arritmia, szinkópe, 
szívmegállás 

1 tbl Ca Sandoz pezsgő 10 ml vízben 
oldva=1 injekcióval, különbség az 

injekcióban levő bórsav és esetleg 
üvegszilánk 



Öninjekció súlyos allergiás 
rosszullét esetére 



 
• Nehéz a diagnosztika (sok gyógyszert kap a beteg 

egyszerre) 
 
 

• Indokolt esetekben a műtét előtt a tervezett 
anaestheticumokkal érdemes LTT tesztet, ill. 
bőrpróbát végezni!!! 
 

Perioperatív anaphylaxia 



Premedicatio: Dormicum (midazolam) p.o. 
Első műtét során narkózis bevezetését követően  
Propofol Fresenius (propofol) 
Fentanyl  
Esmeron (rocuronium) 

  - légzése spasztikussá vált 
     (vegyeshólyagú szörtyzörej, kilégzési 

   nehezítettség) 
  - nagy mennyiségű légúti váladék  

  keletkezett 
  - szaturáció csökkent 

 
LTT: anamnézisben szereplő szerek: 
 Esmeron (rocuronium bromide): neg. 
 Diprivan (propofol): neg. 
 Fentanyl: POZITÍV! 
 Propofol Fresenius (propofol): POZITÍV! 
  
 potenciálisan adható szerek: 
 Thiopental: neg. 
 Perfalgan (paracetamol): neg. 
 Etomidat-lipuro: POZITÍV! 
 Neodolpasse (diclofenac): negatív 

Perioperatív 
anaphylaxia 

Br J Anaesth. 2011 Feb;106(2):283-4. 
 Propofol and fentanyl induced perioperative anaphylaxis.  



• Prick-teszt: 
 - Dolargan (pethidin):    

 POZITÍV! 
• Patch-teszt: 
 - Sufentanyl: neg. 
 - Etomidate: neg. 
 - Thiopental: neg. 



A műtétet a következő  
szerek alkalmazásával végeztük el: 
általános anaesthesia:  
 - Midazolam 
 - Neodolpasse (diclofenac) 
 - Nalbuphin 
 - Barbiturat 
 - Sevorane (sevoflurane) 
nem-depolarizáló izomrelaxáns: 
 - Tracrium (atracurium besilate) 
  Incidencia: 
- 1:10 000-20 000 altatószer 
- 1:6500 izomrelaxáns 

Izomrelaxánsok (depolarizáló, nem-depolarizáló) 
Latex 
Antibiotikumok  gyakran 
 
Altatószerek 
Lokális anaestheticumok 
Opioidok 
Egyéb: kolloidok, protamin, antiszeptikumok, 
festékek, jódtartalmú kontrasztanyagok ritkán 



Segédanyagok szerepe 
Propofol Freseniusra LTT poz., 
Diprivanra (propofol) neg. 

Diprivan Propofol Fresenius 

propofolum propofolum 

tisztított tojás-foszfatid tojás-foszfatid 

glicerin glicerin 

szójaolaj szójaolaj 

nátrium-hidroxid nátrium-hidroxid 

nátrium-edetát olajsav 

desztillált víz desztillált víz 

nitrogén nitrogén 

opioid-származékok 
 
Fentanylra anafilaxiás 
reakció és LTT poz.   
 
 
 
 
Dolarganra (pethidin) 
bőrpróba poz. 



Rovarcsípés – (rovarméreg) 
allergiák 

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



Méh-,darázs-méreg allergia 

súlyos 
eszméletvesztéssel, 
gégeödémával  járó 
anafilaxiás reakció 

percek alatt kialakul   
 





Leggyakoribb táplálékallergének 
Gyermekkorban: tojás, tej, földimogyoró 
Felnőttkorban: olajos magvak, halak 
Súlyos anaphylaxiás reakciót leggyakrabban olajos 

magvak (dió, földimogyoró) okoznak 
USA statisztika: 32 fatális reakció, mind fiatal, 

mind asthmás, 94% mogyoró,dió, 10%-nak volt 
epinephrin inj-ja 
 



Súlyos allergiás reakciók előfordulása 

  SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 
     2000-2005  

  méh-darázs venom allergiás beteg: 87 
  ételallergiás: 11 
 
 

A súlyos reakciót kiváltó ételek: 7 olajos magvak 
     (dió, földimogyoró, szezámmag)  

 1 hal, 1 garnélarák, 1 banán, 1 görögdinnye 
  



Allergy. 2009 Aug;64(8):1218-20.  
Successful oral tolerance induction in severe peanut allergy. 
Department of Allergy, Cambridge University Hospitals UK 

Mellékhatások:orális pruritus, egyéb gasztrointesztinális tünet 
légúti panaszok, bőrtünetek, multiszisztémás mellékhatások 
• Epinephrin adására is szükség volt 

 



Deszenzibilizálás 

• Antibiotikumokkal (ha nincs más alternatíva életet veszélyeztető 
fertőzésekkel szemben – pl.: cisztás fibrózis, reumás láz) 

• 75%-ban sikeres! 
 

• Indikáció: 
  kizárólag IgE mediált reakciók: urtikária, angioödéma,  
  Quincke ödéma, (ma már más típusú reakciónál is próbálják) 
• Kivitelezés: 
  -szigorúan kórházi körülmények között 
  -növekvő dózisban a terápiás adag eléréséig 
  -nem szabad a gyógyszerszedést megszakítani 
   
• Gyógyszerek: aztreonam, cefepime, ceftazidime, meropenem, 

piperacillin, piperacillin-tazobactam 



• Evidencián alapuló praktikus tanácsok* 
 
• A gyógyszer deszenzitizáció biztonságos 

gyógyszeralkalmazást tesz lehetővé korai 
túlérzékenységi reakciókban, még az anaphylaxiás 
esetekben is 

  (III-3 fokú evidencia). 
 

• Ha ACE gátlót szedő betegen angioödéma alakul ki, 
az angioödéme kialakulásában az ACE gátlót tegyük 
elsősorban felelőssé, mindaddig, míg más okot nem 
tudunk bizonyítani 

• (Level IV). 
 

Francis C K Thien MJA 2006; 185 (6): 333-338  



Ann Emerg Med. 2010 Apr;55(4):341-4.  
 
 
Confusion about epinephrine dosing leading to 
iatrogenic overdose: a life-threatening problem with 
a potential solution:  
 

„intramuscular dose syringes for emergency use in 
anaphylaxis” 

 



Anamnézis 
• bőrtünetek kialakulása előtt 1-2 héttel 
   felső légúti hurut: láz, hidegrázás, gyengeség, 

torokfájás, izomfájdalom 
• tonsillitis follicularis 

 
• amoxicillin- klavulánsav antibiotikum terápia 

 
• 4 - 8 nap után testszerte maculopapulosus exanthema 



• Fizikális vizsgálat: 
 - tonsillopharyngitis 
 - lymphadenomegalia (submandibularis, axillaris, 

inguinalis) 
 - hepatosplenomegalia 
• Rutin laboratóriumi vizsgálatok: 
 leukocytosis, lymphocytosis, atípusos mononuclearis 

sejtek, emelkedett májfunkciós értékek 
• Garatváladék tenyésztés: negatív 
• Vírus szerológia: 
 Epstein-Barr IgM szerológia: pozitív ! 
     
     Mononucleosis infectiosa ! 



Ampicillin/amoxicillin (aminopenicillin) rash 



• ampicillin, amoxicillin, methicillin 
• ampicillin származékok (pivamicillin, 

tavampicillin) 
• cephalexin 
• tetracyclinek 
• sulfonamidok 
• macrolidek (erythromycin) 
• azithromycin 
• levofloxacine 

Mononucleosishoz társuló gyógyszerszedéshez 
kötött exanthema 



Penicillin allergia kivizsgálás 
• LTT negatív  bőrpróba 
• Penicillin allergén determinánsok (I. típusú 

hyperszenzitivitás): 
 - major determináns: benzylpenicilloyl poly-L-lysine 

(PPL) 
 - minor determináns mix: Na-benzylpenicillin, 

benzylpenicilloil  sav, Na- benzylpenicilloát (MDM) 
 

• A bőrteszteket a major determinánsokkal kezdjük! 
  1. Prick teszt (hígítatlan major)    
  2. Intradermalis teszt (1:100, 1:10, hígítatlan major) 
  3. Prick teszt (hígítatlan minor)   
  4. Intradermalis teszt (1:100, 1:10, hígítatlan minor) 

(Diater Laboratories, Madrid, e-mail: diater@diater.com) 



intradermalis Penicillin 



Erythaema exudativum multiforme 

Stevens-Johnson syndroma 

Lyell syndroma/TEN 



Salazopyrin 





SCORTEN 
 7 pont  

 életkor  (40 év<) 
 malignus tumor az anamnézisben  
 BSA - testfelszín (necrolysis 10%<) 
 pulzus (120/min <) 
 UN (10mmol/L<) 
 HCO3 (20mmol/L>) 
 glucose (14mmol/L<) 
 
 SCORTEN 5:   90% < mortalitás 
 
 

 



 
 
Immunmodulált adverz gyógyszerreakció legsúlyosabb formája 
 
(Toxicus epidermalis necrolysis / TEN -   1 956 Lyell) 
 
0, 5- 1 , 8 eset /millió lakos 
 
Mortalitása:  30- 50%   (20- 70%) 
 
Pathomechanizmus:  Fas – FasL/CD95L interakció;  perforin granzyme mediált cytolysis 
 
Tünetek – általános,  bőr -  és nyh 
 
TERÁPIA  Gyógyszer elimináció   !!! 
 
(plazmaferezis,  extracorporalis hemofiltráció) 
 
Intenzív ellátás 
 csapatmunka ( multidisciplina ) 
 emelt szintű nővéri ellátás 
 
Szupportív terápia 
 (sebkezelés,  folyadékháztartás,  fájdalomcsillapítás,  roborálás,  thrombosis prophylaxis)  
 
Infekció kivédése 
 
 
 
 
Immunszuppresszió 
Corticosteroidok 
Cyclosporin 
Cyclophosphamide 
 
IVIg 
 
 



Terápia  
Corticosteroid (Solu-Medrol) – 1000 mg 8 napig, majd leépítés 
IVIg (Intraglobin) – 4 napig 0,5 g/tskg/die (30g) 
 
Fájdalomcsillapítás – Dolargan, Contramal/ Tramadol 
Roborálás – Kabiven  +  1500 kcal enteralis 
Inzulin (Humulin R) pumpában 
Thrombosis profilaxis ( Na-Heparin) pumpában  
 
Lokális kezelések : 
Bőr: 1%° Lápisz borogatás, Betadine, Cérás hűtőkenőcs, Cuticerin 
Kötőhártya: Neomycin (óránként), Maxidex (5x)  
                 Oculotect, Actovegin (6x), műkönny(1/2 óránként) 

Ajak: borax-gylcerin, oradexonos gél, 0,5% Lápisz 
 
Antibiotikum ( Vancomycin – Augmentin) 
 
 







A multiforme jellegzetes „kokárda-céltábla”-szerű tünete 

tenyér-talp 



Szövettan/”interface dermatitis” 



Szövettani vizsgálat: 
 - normál : erythema multiforme 
 - DIF : közepes mértékű vasculitis 



• carbamazepine 
• lamotrigine 
• phenytoin 
• phenobarbital 
• sodium valproate 
• felbamate 

 

2-6 hét (2-86 nap) 
Generalizált erythaema 
Májfunkciós eltérések 
Láz 
Eosinophilia 
 
Epikután teszt segít 

Drog hiperszenzitivitás szindróma 
eozinofiliával/DRESS 
(drug reaction/rash with eosinophilia and systemic 
symptoms)-IV. b (Th2/IL5/eozinofil) 
Antikonvulzív szerek által indukált reakciók 
(Anticonvulsant Drug Hypersensitivity/ADH) 

Drug Induced Delayed Multiorgan Hypersensitivity Syndrome 
(DIDMOHS) 

 



Allopurinol-okozta hiperszenzitivitási 
szindróma 

- Allopurinol szedése 2-6 hét 
- Egyéb DRESS-t okozó gyógyszerek 

hiánya 
- Major kritériumok :  
 • Vesefunkciók romlása 
 • Akut hepatocelluláris károsodás 
 • Diffúz maculopapulosus exanthemák,    
      exfoliatív dermatitis, erythema  
   multiforme, TEN 
- Minor kritériumok: 
 • Láz 
 • Eosinophilia 
 • Leukocytosis/atípusos lymphocyták 

DRESS, DIDMOHS 

-Antikonvulzív szerek 

    Carbamazepin 

    Phenytoin 

- Allopurinol 

- Minocyclin 

- Dapson 

- Lamotrigine  

- Nevirapone 

- Abacavir 

- Szulfonamidok 

- Stroncium ranelate 

 



Allopurinol  
- hypoxantin analóg  
- xantin-oxidáz gátlása 
- húgysavszint csökkentése   
  • köszvény 
  • hematológiai betegségek 
  • aszimptomatikus hyperuricaemia/nem feltétlen igényel  

  gyógyszeres kezelést! 
 
 
- rossz vesefunkció vagy thiazid diuretikum szedése  
 
 oxypurinol ↑  => direkt toxikus és immunológiai hatás !!! 
          => súlyos reakciók   (25%-os mortalitás) 
    



Allopurinol  
- Hypoxantin analóg  
- xantin-oxidase gátlása (xantin oxydoreductas katalizálja az urát 

képződését) 
- Húgysav eliminációja   
  • köszvény (hyperuricaemia) 
  • hematológiai betegségek 
  • tünetmentes hyperuricaemia ! 
 
 
- Csökkent vesefunkció 
-  és/vagy thiazid diuretikumok 
 
 oxypurinole ↑  => direct toxicus hatás és immun effektus !!! 
          => súlyos reakció   (25%-os mortality) 
    

Alternatív: febuxostat 
(Adenuric) 



Adverz gyógyszerreakciók allopurinolra 
2002 és 2015 között 

2002-2008 2009-2015 

Number of LTT 81 222 

Positive LTT results 4 20 

Positive clinical history 4 31 

Positive clinical history 
and LTT results 0 4 

LTT sensitivity 4.9 % 9 % 

LTT: Lymphocyta Transformációs Teszt 



Az allopurinol-indukálta súlyos reakciók 
(n=35, átlagéletkor: 68 years) 



DRESS syndroma 



Milurit (allopurinol) 





Akut generalizált exanthematosus pustulosis 
(AGEP) (IV.d IL8/GM-CSF/neutrofil 

• TÜNETEK: 
• steril pustula erytaemás 

alapon 
• láz, leukocytosis 
 eosinophilia 
• akut kezdet, spontán 

remisszió a gyógyszer 
elhagyása után 

• KIVÁLTÓ GYÓGYSZEREK: 
 terbinafine, metronidazole, 

carbamazepine, olanzapine,  
• TERÁPIA 

• kiváltó tényező elhagyása 
• 0,5 – 1 mg/ttkg 

prednisolon p.o. 
• antihisztamin 

 
 
 

• SZÖVETTAN 
• intraepidermalis v. 

subcornealis pustulák, 
dermalis oedema, 
vasculitis, perivascularis 
eosinophil beszűrődés, 
focalis keratinocyta 
necrosis 

• PATOMECHANIZMUS 
• dominálóan IV.d típusú 

túlérzékenységi reakció 
• T-sejtek kiemelkedő 

szerepe 
• DIFF. DG. 

• psoriasis pustulosa 







Erythaema multiforme major 



Stevens-Johnson sy.  



Vasculitis 



Fix gyógyszerexanthema 



A gyógyszerallergiák diagnosztikája 

• Anamnézis  
 a klinikai tünetek és a gyógyszeralkalmazás 

pontos meghatározása 
• LTT (szenzitivitás 58-78%, a specificitás:85-

100%) 
• Specifikus IgE meghatározás 
• Bazofil degranulációs teszt (CD63+) 
• Prick teszt 
• Epikután bőrteszt (patch-teszt) 
• Intrakután teszt 
• Fénnyel kombinált epikután bőrteszt 

(photo-patch teszt) 
• Gyógyszerprovokáció/terhelés (DPT) 



Gyógyszer specifikus T sejtek 

• A reakció kialakulásáért felelősek-
effektor T sejtek 

• Hosszú életű memória T sejtek  
• Gyógyszer-specifikus T sejtek nagy 

számban kimutathatók a keringésben 
     1:250-1:10000 
 (Beeler et al. J Allergy Clin Immunol, 2006, 117: 455)  

• in vitro aktiváció  
Limfocita transzformációs teszt 

(LTT) 
Dobozy A, Hunyadi J, Simon N:  
Lymphocyte transformation test in detection of drug 
hypersensitivity. Lancet, 16: 277, 1972 



LTT 

sejtszeparálás 

sejtek tenyésztése 72 óráig 

abszorbancia 

vérvétel 
Ficoll 

PBMC 

PHA kontroll 
gyógyszer 

MTT esszé 



Specifikus (85-100%): fals pozitív ritka 

 

Nem elég szenzitív (58-78%): sok a fals negatív  



metamizole 

amoxicillin+ 
clavulanic acid 

lidocaine 
penicillin 

paracetamole 

diclofenac 

aspirin 

salicylic acid 

aminophenazone 



nők 

férfiak 



 
Diagnózis  

LTT vizsgálattal pozitív gyógyszer 

súlyos anaphylaxia szalicilsav, NeoCitran, Venoruton, Aflamin, ASS-C, Etomidat-lipuro 

urticaria, angioödema  Cardilopin, Marcain, Bucain, Digimerck, Uregyt, Aleve, Aspirin, 
Zinnat, Controloc, Motilium, Tetran, Renitec, Plavix, Dona por, 
Concor, szalicilsav, ciprofloxacin, Cardura, Mebucain, „natív varázs 
teakeverék”, Mycosyst, Algoflex forte, Algopyrin, Humapronol, 
Uregyt, Lidocain, Cefzil, Rubophen, Nootropil, Etomidat-lipuro 

immunkomplex 
vasculitis  

Astrix, Amilorid, Brinaldix, Dona por 

maculopapulosus reakció Algopyrin, Mixtura pectoralis, Alfetim, Ceclor, penicillin, Klacid, 
Rudotel, Aclotin, Omeprazol, Vasilip, Nurofen, heparin, Béres calcium, 
Curam Duo, Betaserc, Nitromint, Aktil Duo, Clexane, Fragmin, 
heparin, Colfarit, Coverex 

AGEP Terbisil, Lamisil, Apranax 

erythaema nodosum Algopyrin 

fix gyógyszerexanthema Algopyrin 

erythaema multiforme Ednyt, Normodipin, Cardilopin, Xanax, Amilorid, penicillin, Quamatel, 
Medazepam, Co-Renitec, Norvasc, Augmentin 

Steven Johnson 
syndroma  

Dalacin, Medazepam, Mexalen 

Lyell syndroma  Salazopyrin 



Leggyakoribb gyógyszerek 
amelyekre LTT-t kértek 

2005 és 2006 
 

• metamizole 
• diclofenac 
• penicillin 
• amoxicillin+clavulanic 

acid 
• metoprolol 
• lidocaine 
• ASA 
• trimethoprim+sulfameth

oxasole 
• clarithromycin 
• aminophenazone 

 
 

2009 és 2010 
 

• metamizole 
• diclofenac 
• amoxicillin+clavulanic 

acid 
• penicillin 
• lidocaine 
• ASA 
• ibuprofen 
• metoprolol 
• allopurinol 
• ramipril 

 



• Prick-test: 
Dolargan 

(pethidine):    
 positive! 
 



intradermal 
Penicillin 



LTT pozitív 
Algopyrinnel 

Epikután teszt a 
háton negatív 

Epikután teszt a 
lábfej gócára pozitív  



Fasciitis necrotisans 



1 ampulla Augmentin i.v 
4-6 óra múlva 
maculopapulosus erupciók 

Dalacin inj.-ra váltás 
a bőrtünetek stagnálnak, 
kicsit javulnak, a 3. nap 
reggelre a bőrtünetek 
hirtelen felerősődése lokálisan sulphaguadinin tartalmú por 



Epikután bőrpróbák 

Augmentin 

Dalacin 



Gyógyszerterhelés (Drug Provocation Test) 
• Indikációi: 
 1. bizonytalan anamnézis, klinikai tünetek esetén, amikor úgy ítélhető, 

hogy az allergia nem valószínű 
 2. biztosan gyógyszerallergiás betegnél farmakológiailag és 

szerkezetében különböző, de hasonló hatású szer tesztelése 
 3. keresztérzékenység kizárása, amennyiben a gyógyszerre nagy szükség 

van 
 
• Kontraindikált: 
 1. terhességben, súlyos társuló betegségekben (nem kontrollált 

asztma, akut infekciók, szív-, máj-, vesebetegségek) 
 2. generalizált fix gyógyszerexantéma, DRESS, AGEP, TEN, SJS, 

szisztémás vaszkulitisz, specifikus szervi manifesztációk: citopénia, 
hepatitisz, nefritisz, pneumonia, súlyos anafilaxia, gyógyszer 
indukálta autoimmun betegségek 

 
• Kivitelezése: 
 1. általában per os 
 2. az eredeti gyógyszergyári készítményeket alkalmazzuk, kivételes 

esetben összetevőket, adalékanyagokat is tesztelhetünk 
 3. a terhelést mindig placebo kontrollal kezdjük 
 4. alacsony dózissal kezdjük és a maximális egyszeri dózissal fejezzük 

be 
 5. átlagosan minimum 2 órás intervallumok legyenek az egyes dózisok 

között 



Deszenzibilizálás 

• Antibiotikumokkal (ha nincs más alternatíva életet 
veszélyeztető fertőzésekkel szemben – pl.: cisztás fibrózis, 
reumás láz) 

• 75%-ban sikeres! 
 

• Indikáció: 
  kizárólag IgE mediált reakciók: urtikária, 

angioödéma, Quincke ödéma (ma már más típusú 
reakcióknál is csinálják)  

• Kivitelezés: 
  -szigorúan kórházi körülmények között 
  -növekvő dózisban a terápiás adag eléréséig 
  -nem szabad a gyógyszerszedést megszakítani 
 Gyógyszerek: aztreonam, cefepime, ceftazidime, meropenem, 

piperacillin, piperacillin-tazobactam 



Centers for disease control and prevention  
www.cdc.gov/std/tg2015/syphilis.htm 

Management of Persons Who Have a History of Penicillin Allergy 

BOX 2. Skin-test reagents for identifying persons at 
risk for adverse reactions to penicillin 
 
Major Determinant 
 
Benzylpenicilloyl poly-L-lysine (PrePen) 
(AllerQuest, Plainville Connecticut) (6 x 10–5M) 
Minor Determinant Precursors* 
 
Benzylpenicillin G (10–2M, 3.3 mg/mL, 10,000 
units/mL)Benzylpenicilloate (10–2M, 3.3 
mg/mL)Benzylpenicilloate (or penicilloyl 
propylamine) (10–2M, 3.3 mg/mL) 
Positive Control 
 
Commercial histamine for scratch testing (1.0 
mg/mL) 
Negative Control 
 
Diluent (usually saline) or allergen diluent 

Penicillin V 
suspension 
dose† 

Amount§ (u
nits/mL) 

mL Units Cumulative 
dose (units) 

 1 1,000 0.1 100 100 

 2 1,000 0.2 200 300 

 3 1,000 0.4 400 700 

 4 1,000 0.8 800 1,500 

 5 1,000 1.6 1,600 3,100 

 6 1,000 3.2 3,200 6,300 

 7 1,000 6.4 6,400 12,700 

 8 10,000 1.2 12,000 24,700 

 9 10,000 2.4 24,000 48,700 

10 10,000 4.8 48,000 96,700 

11 80,000 1.0 80,000 176,700 

12 80,000 2.0 160,000 336,700 

13 80,000 4.0 320,000 656,700 

14 80,000 8.0 640,000 1,296,700 

TABLE 1. Oral desensitization protocol for persons with a positive skin test* 
 

 



gyógyszertúlérzékenység
gyanúja

anamnézis felvétel 
(ENDA kérdőív)

gyógyszerallergia 
valószínűnincs gyógyszerallergia

rendelkezésre áll-e 
bőrteszt?

gyógyszerprovokációs
teszt rendelkezésre áll-e

eredménye

drogprovokációs teszt

eredmény

bizonyított 
gyógyszertúlérzékenység

nincs 
gyógyszertúlérzékenység

bizonyított 
gyógyszerallergia

gyógyszer 
helyettesíthető-e

gyógyszer 
helyettesítése

gyógyszer beadása 
biológiai próbával deszenzitizáció

nem

nem

nem

igen

igen

igen

pozitív

pozitív

negatív

negatív

igen nem

vagy

International 
Consensus on Drug 
Allergy 2014 
Demoly P, Adkinson NF, Brockow K 
et al.: International Consensus 
(ICON) on Drug Allergy. Allergy 
2014, 69:420-437  
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Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 

Szeged, Korányi fasor 6. 
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