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Allergológiai krízis állapotok: 

anafilaxia 
pszeudo-anafilaxia 
pre-anafilaxia 
rovarméreg allergiák 
gyógyszer allergiák egy része 
HANO 
és az akut súlyos asztmás roham?? 



A téma jelentősége:  

• az anafilaxiás állapotok növekvő gyakorisága 
(0.5- 2% / év ;  akár 7-10% élethossz prevalencia)  

• a kiváltó okok  széles  spektruma 
• az érintettek egy részének fiatal kora és jó egészség állapota 

– a globális felmelegedés miatt valószínűsíthető esetszám 
növekedés 

– a megbízható epidemiológiai adatok hiánya 
– a rendelkezésre álló információk megbízhatatlansága, a 

kezelésmódok korlátozott volta 

 



Az anafilaxia nemzetközi 
definíciója: 

akut 
potenciálisan az életet fenyegető 
változatos megjelenésű és lefolyású 
többszervi tünetegyüttes 
általában a szervezet számára nem ártalmas  anyagokkal szemben 











Rovarméreg szerepe az anafilaxiák 
kiváltásában  (gyakoriságában): 

1A) táplálékok: földimogyoró , diófélék, halak,tenger gyümölcsei 
  (felnőttben)  
1B) : tejfehérjék,tojás, szója (3 év alatt) 
2)  gyógyszerek (béta-laktám antibiotikumok,nem-szteroid   
  gyulladáscsökkentők,biológiai terápiák,kontrasztanyagok, 
  érzéstelenítők, latex) 
3) ”idiopátiás” anafilaxiák (6-27%) 
4) Rovarmérgek (a szúrások akár 2 %-ában az USA-ban) 
 



Rovarméreg - anafilaxiák súlyossági 
skálája 

0 lokálisan  > 10 cm átmérőjű duzzanat, > 24 h fennállással 
1 generalizált urtikaria,szorongás 
2 0 és-vagy 1  és angioödéma, emésztőszervi 
 tünetek,angina,szédülés 
3 fentiek + sípoló légzés, dyspnoe, gyengeség, kábultság, 
 beszédzavar 
4 fentiek+kollapszus, vérnyomásesés, cianózis, inkontinencia, 
 keringés-/légzés leállás 
 





Patomechanizmus: 

I.típusú, IgE-mediált hiperszenzitivitási reakció  
A szúrással az antigének közvetlenül a véráramba jutnak: 
méhcsípésben: foszfolipáz A2/hialuronidáz/melittin/fposzfatáz sav// 
darázs esetébení:foszfolipáz A/hialuronidáz/foszfatáz sav/antigén 5// 
 
IgE termelés és hízósejt felszíni jelenlét 



Patomechanizmus2: 

Ismételt szúrások esetén: bazofil aktiváció, testszerte felszabaduló 
mediátorok: 
 
Preformáltak: hisztamin/heparin/triptáz/TNF alfa 
Frissen szintetizálódók: PAF/PGD2/LTC4//  
Citokin szintézis:IL-5,-6,-8,-13,TNF alfa,GM-CSF,   kallikrein. 
 
Következmények : értágulat,permeabilitás fokozódás,ödémák 





Konkrét tünetek: 

erythema/ödéma/pruritus/urtika/angioödéma 
torokkaparás/garat viszketés/epiglottis ödéma/bronchospazmus és 
ödéma/köhögés/fulladás 
ritmuszavar/vérnyomás esés/tachykardia/mellkasi szorítás 
hasi  görcsök,hányinger és hányás 
gyengeség/szédülés/tudatzavar/collapsus/szívmegállás 



Tünettani összefoglaló: 

megjelenés: 1 perctől – 2-4 óra  (bifázisosan is). 2/3-nál 10 percen 
belül 
Leggyakoribbak: bőrtünetek: 85%-ban 
Legfontosabbak a túlélés szempontjából: felnőttben keringési tünetek 
(72%-ban) ;                                      8 év alatt a légúti tünetek 
Legveszélyesebbek a korai bőr + keringési tünetek együtt 
Az érintettek 5-7%-ában már az első anafilaxia fatális kimenetelű 
lehet! 





Magas rizikójú csoportok 
rovarméreg allergiákra 

(életvitel miatt): 
Méhészek 
Méhészek családtagjai 
Méhészetek környékén lakók /kirándulók 
Erdőgazdasági/mezőgazdasági munkások 
Kirándulók 



Általános rizikó tényezők 
rovarméreg allergiákra  (is) : 

atópiás hajlam (poliszenzitizáltság) 
más allergiás megbetegedések 
 
Anafilaxiára/eredménytelen beavatkozásra: 
kisded kor 
65 (60? 55??) év feletti életkor 
fennálló  kardiorespiratórikus megbetegedés 
lázas állapot/nagy fizikai terhelés/pszichés stressz/ 
masztocitózis 



Szisztémás reakció specifikus 
rizikótényezői: 

pozitív bőrpróba és anamnézis> 
> pozitív bőrpróba, negatív anamnézis  vagy 10 évnél régebbi 
szisztémás reakció> 
>korábbi csípéseknél kizárólag bőrtünetek> 
kizárólag lokális bőrtünet 





Teljes populációs anafilaxia prevalencia rovarcípéshez köthetően (US) 
-3% -  1%(gyermek) . 
 
Teljes mortalitás :  0.7-2% között. 
 50%-uknak  nem volt anamnesztikus adata! 
 
Az egyszer szisztémás tüneteket már átélt egyének 90%-ának nem 
lesz ismételten súlyos tünete rovarcsípést követően. 
 
Európában a  prevalencia 3-5% is lehet, fatalitások:   Svájcban  évi 5-
10 eset. 
 



Lehetséges prevencó-támogató 
eljárások: 

az érintettek és környezetük edukációja 
 
önbelövő injekciók forgalmazása/támogatása 
 
immunterápiák alkalmazásának kiterjesztése 
 
 



Vészhelyzeti eljárások speciálisan 
rovarméreg allergiában: 

a szúrás helyének izolálása proximális irányban 
a szúrás helyének ionfiltrálása 
 
CSAK az adrenalin adás kiegészítéseként !!!  
Más terápiák adása csak az időablakot zárja 



Tünet prevenciós terápia : 

• csak immunterápia 
• lehetőség szerint a tünetkiváltó rovar azonosítása  
• az allergének közötti  keresztreakciók kisfokúak (méh-darázs) :csak 

minimális kölcsönös védelem  
• komponensre bontott IgE antitest meghatározás 
• negativitása esetén bőrpróba mérlegelhető 
• magas rizikó, legalább 2.súlyossági skála fok 

 





Az immunterápia időtartama:  2-3 naptól (ultra rush)  3-5 évig, 
időközök a SIT utáni reakcióktól függenek; 
csak közvetlen SBO kapcsolattal; 
eredményesség: darázs SCIT esetén 75-85% 
     méhnél    90-92% ig. 
 



A rovarméreg immunterápia 
ellenjavallatai 

• Krónikus, súlyos kardiorespiratórikus megbetegedések 
• Malignus betegségek 
• Immun betegségek 
• Rossz compliance 
• Életkori korlátok 

 



Az anafilaxiás esetek száma folyamatosan emelkedik 

• A súlyos anafilaxiás epizódok száma minden korcsoportban 
meredeken nő … 
 
 

Lin et al 2008; Poulos et al, 2007 

* 20 év alatti betegek 
(a sürgősségi osztályokon ellátottak adatai nem szerepelnek) 

Kórházi kezelést igénylő 
anafilaxiás esetek Ausztráliában 

Kórházi kezelést igénylő 
anafilaxiás esetek az USA-ban 
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Érvek az adrenalin autoinjektorok (AAI) fejlesztése mellett 

• Az anafilaxiát rapid progressziója miatt „elsősegélyszerűen” 
kell kezelni 
– Nincs idő a beteg kórházba juttatására 
– Az adrenalint az allergén expozíciót követően azonnal be kell adni 

• Az anafilaxia kiszámíthatatlan 
– AAI-ok egyszerűen alkalmazható, hordozható, „strapabíró” előre töltött 

eszközök, amelyek az anafilaxia kezelését bárhol és bármikor lehetővé 
teszik 

• AAI-kat IM kell alkalmazni 
– Az intramuszkuláris (IM) alkalmazás a legoptimálisabb módja az 

adrenalin gyors véráramba juttatásának és azonnali farmakológiai 
hatást eredményez 

• AAI-ok előre töltött fix mennyiségű adrenalint tartalmaznak  
– Biztonságossá és egyszerűvé teszik az adrenalin alkalmazását a szűk 

terápiás ablak ellenére 

AAI: adrenaline autoinjector 



Az anafilaxia Paradoxon 

Az allergia és az anafilaxia  
egyre gyakoribbá válik,  

de ELLÁTÁSUK NEM JAVUL,  
az adrenalin autoinjektorok elérhetősége 

ellenére 

AAI: adrenaline autoinjector 



Adrenalin-t csak 
az esetek 13%-

ban alkalmaztak... 

… és csak      
3.9%-ban IM! 

Az anafilaxia tüneteivel jelentkező betegek (Németország, Ausztria, 
Svájc) többségét antihisztaminokkal és /vagy kortikoszteroidokkal 

kezelték 

Grabenhenrich et al 2012 

Az anafilaxia kezelése: a valóság 
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Az antihisztaminok és a szteroidok  
NEM elsővonalban alkalmazandó hatóanyagok 

• …Az antihisztaminok hatása 
nem alakul ki elég gyorsan 

• …A szteroidok hatása         
nem alakul ki elég gyorsan 

Jones et al, 2008;  Rai et al, 2006; T50: Time to 50% supression of histamine induced-flare 

Fexofenadin 
IM 

difenhidramin 
 

Per os 
difenhidramin 

Az hisztamin okozta bőrpír             
50%-os szupressziójáig eltelt idő 

A dexametazon hatása a hisztamin 
okozta csalángöb átmérőre 
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Simons FE et al. J Allergy Clin Immunol. 1998;101:33-37. 

 
EpiPen® - gyors szisztémás hasznosulás  
Cmax: 8 perc 
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Simons EF et al. JACI. 2004 

Az adrenalin biohasznosulása 

Adrenalin IM 
(EpiPen®) 

 

Adrenalin sc. 

Cmax eléréséhez szükséges idő az injekció beadását követően (perc) 

8±2 perc 

34 = 14 (5 – 120) perc 
p < 0,05 



Az anafilaxia tüneteivel jelentkező betegek 
többségét nem adrenalinnal kezelték 

Adrenalin alkalmazása anafilaxia kezelésére (országonként) 
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Németország Svájc Ausztria Franciaország 



Adrenalin autoinjektor (AAI) hozzáférés 

IMS data Jan-Sep 2013; AAI: adrenaline autoinjector 

Még azokban az országokban is, ahol az adrenalin autoinjektorok 
elérhetőek, felírási és ártámogatási korlátozások vannak érvényben 

90-100%-os  
ártámogatás 

<90%-os ártámogatás 
korlátozásokkal 
 

Nem támogatott 



..vagy törzskönyvezési korlátok miatt 
• Az anafilaxia jelentkezése kiszámíthatatlan …  

 

Pumphrey et al 2000; Pumphrey 2004; AAI: adrenaline autoinjector 

Az anafilaxia okozta halálozás elkerülése érdekében minden beteget,  
akinél fennáll az anafilaxia kockázata, AAI-al kellene ellátni 

No 
previous 
reaction 

Previous 
reaction 

Stings Drugs 

Food Venom 

Anaphylaxis deaths 

Adrenalin autoinjektor (AAI) hozzáférés  

Anafilaxia okozta halálozás 

Előzetes 
reakció 
nélkül 

Előzetes 
reakciót 
követően 

Rovarcsípés Gyógyszer 

Étel Méreg 



Alacsony adrenalin autoinjektor felírási arány 

• Az AAI-k felírási aránya alacsonyabb az EU országaiban,            
mint az Egyesült Királyságban 
 

 

IMS data Jan-Sep 2013 

− A Ny-K-i 
eltolódás 
magyarázható a 
gyógyszerekhez 
való hozzáférés 
eltéréseivel   
(szocio-közgazdasági 
tényezők) 

− Az É-D-i 
eltolódás 
nehezebben 
magyarázható 
(az USA-ban is 
megfigyelhető) 

Az adrenalin autoinjektorok populáció arányos alkalmazása 
Európában (100%-nak véve az Egyesült Királyságot) 
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EPIPEN fogyás Magyarországon  2012 – 1549 
                                                         2013-1802 
                                                         2014- kb 2000 
A teljes lefedettséghez ennek 50 x-e kellene. 
 



ÖSSZEFOGLALÁS 

• A rovar csípések változó súlyosságú, akár halálos kimenetelű szisztémás 
reakciókat,  anafilaxiát is kiválthatnak 

• Az anafilaxia számos rizikó tényezője ismert, ezek értékelése 
elengedhetetlen az egyes konkrét betegek esetében 

• A komponensre bontott diagnosztika hatékonyabbá teszi az 
immunterápiára alkalmas személyek kiválasztását 

• A szubkután rovarméreg immunterápia az egyetlen hatékony és tartós 
kezelés súlyos rovarméreg allergia esetén, egyúttal javítja az érintett és 
környezete egészség-függő életminőségét is  

• A közösség és az egészségügyi dolgozók edukáltsága javíthatja a 
veszélyeztetettek életkilátásait vészhelyzetben , és annak elkerülésében is. 
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