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B.T. 5 hónapos fiú baba 
• Jól fejlett, szopós babánál, januárban, 

óvodás testvér náthája után, igen erős 
orrfolyás, „igen csúnya” erőltető köhögés  
szapora légzés, mellkasán ijesztő 
behúzódások, és igen hirtelen súlyos 
zihálás, fulladás, hányás 

• Két oldalon pattogás hallható 
• Kórházi felvétel, mellkas rtg. 



Bronchiolitis 
• Vírusok, RSV (respiratory syncytial virus 

AB, 50-80%),  
• rhinovírus (5-25%), parainfluenza (5-25%) 

metapneumonia vírus (5-10%), 
coronavírus (5-10%), adenovírus (5-10%) 
Influenza A B (1-5%), enterovírus (1-5%) 
 

• Protektív: szoptatás 
• Tünetek légzési distress, oxigén hiány 



B.T. 5 hónapos, bronchiolitis kezelése 

• Supportív kezelés, orrot tisztán tartani, 
vasoconstrictor, leszívás, oxigén, hydráls 

• Bronchodilatator  (salbutamol)  
• Porlasztott racem adrenalin - csak ha tovább 

javul 
• Hypertoniás (3%) só inhalálás: nem súlyos akut 

virális bronchitisban 
• Szisztémás vagy inhalált szteroid hatásra nincs 

bizonyíték 
• Palivizumab súlyos komorbiditásúaknk 12hó 

alatt 
• 3 hét lassú gyógyulás, fél évig még sípol 



American Academy of Pediatrics útmutató a 
bronchiolitis kezeléshez 

• Nem ajánlott rutinban:  
• mellkas rtg,  
• vírus teszt. 
• bronchodilatator,  
• adrenalin,  
• glukokortikoid,  
• pulzoximetria  
• mellkasi fizioterápia,  
• antimikrobiális kezelés 

Meissner, N Egl J Md  2016. 374(1) 62-72 



 
American Academy of Pediatrics útmutató a 

bronchiolitis kezeléshez 1-23 hónapos babák 

 
• Oxigén kiegészítés rutinban nem,  ha Hgl 

saturáció 90% felett van acidozis nélkül. 
• Porlasztott sóoldat megfontolható (3%), ha 

kell Oxigén, akkor pulzoximetria 
• Táplálás folyadékpótlás: kórház,  

–  iv vagy nasogastrikus hidratáció 

Meissner, N Egl J Md 374(1) 62-72 



Belégző eszközök 
Inhalációs 
eszköz 

korcsoport Belégző eszköz 

porlasztó bármely Nyugalmi légzés 
pMDI 0-2év 5-10 belégzés maszkos 

kamrából 

3-7év 5-10 nyugodt belégzés nem 
elektrostatikus maszk 
nélküli kamrából 

7 év felett Lassú mély belégzés 10 
mp-es légzésvisszatartással 

Száraz por belégző 5 év felett Mély gyors belégzés, 10 
mp-es légzésvisszatartással 



A GINA (Global Strategy for Asthma) 
management and prevention I. 

Alapvető prevenciós elvek: 
 
• az asthma kialakulása és  
 megmaradása gén és környezeti 
 interakciókon alapszik, 
• az egy allergén elleni stratégia  
  nem sikeres, 
• a komplex stratégiától várható 
  eredmény 



A GINA (Global Strategy for Asthma) 
management and prevention II. 

Mai alapvető evidenciák vagy 
konszenzusok :  
 
• dohányfüst elkerülése a terhesség és első 
  életév során alapvetően fontos,  
• a vaginális szülés  előnyös, 
• anyatejes táplálás általánosan előnyös, de 
  asthma megelőzés szempontjából nem   
  okvetlenül hatásos, 
• az első életévben a paracetamol és széles 
  spektrumú antibiotikum elkerülése 
lényeges.  



Újdonságok a GINA 2016-ban  

• asthmakezelés 4. lépcsőjében exacerbációk esetén tiotropium is  
  adható (>12 éves korban) 
• súlyos asthma 4. fokozatban nem kontrollált betegnek adható  
  Mepolizumab (anti IL-5, főleg eozinofíliánál >12 éves korban) 
• az inhalációs steroid (ICS) csökkentésének módja A típusú    
  evidenciává vált 
• a terhes nőnél a mogyoró és tej nem kerülendő 
• igazolódott, hogy a nyirkosság és a penészgomba csökkentése javít 
  az asthma tünetein és a gyógyszerszükségletet csökkenti 
(felnőtteknél)  
• az allergia immunterápiája és a vakcináció a főbb teendők közé 
került 



Az asthma fenotípusai a GINA 2016-os 
állásfoglalása szerint 

• allergiás asthma: főleg gyermekkorban a leggyakoribb  
  forma, a betegek jól reagálnak inhalált kortikoszteroidra 
• nem allergiás asthma: főleg felnőtteknél, a köpetben  
   neutrofil vagy eozinofil sejtek dominálnak; nem jól    
   reagálnak ICS-re 
• későn kezdődő asthma: főleg felnőtt nőkre jellemző, nem 
  allergiások és nagy adagú ICS-t igényelnek 
• asthma: kifejezett légáramlási korlátozottsággal, ez főleg 
  remodelinget jelent 
• asthma és obezitás: a betegeknél a légúti tünetek 
kifejezettek 



Allergizálódással összefüggő alapelvek változása I. 

Régebbi alapelvek    Újabb (változott) alapelvek 
 
Háziállatok (kutya, macska) távoltartása  korai találkozás elősegítheti az  
      immuntolerancia kialakulását 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyatejes táplálás megelőzi az allergiás betegséget bizonytalan hatás, elsősorban  
      atópiás dermatitisben előnyös, de 
      az anyatej számos okból hasznos 



A terhesség és szoptatás idején az   az anyai diétának úgyszólván  
allergizáló ételek elhagyása hasznos  nincs jelentősége   
 
Hathónapos korig csak anyatej   4-6 hónapos kor között vezessük 
(esetleg hypoallergén tápszer)   be a nem tejalapú ételeket;  
     6 hónapos kor után alapjában véve 
     bármit kaphat a csecsemő (ha  
     nincs az adott étellel szemben  
     allergiás tünete); immuntolerancia kialakulhat 
         
   

Allergizálódással összefüggő alapelvek változása II. 

   Régebbi alapelvek   Újabb (változott) alapelvek 



A hozzátáplálás elkezdésének optimális időpontja 
Az Európai Gyermek-Gasztroenterológiai-Hepatológiai és Táplálkozási Társaság 
(ESPGHAN) a 4-6 hónapos korig tartó kizárólagos anyatejes táplálást javasolja.  
4 hónapos kortól az idegen fehérjék anyatejjel egyidőben adhatók és ezek elősegítik 
az orális tolerancia kialakulását és az cöliákia megelőzését.  
Szóba jövő ételek: frissen készített gyümölcs- és zöldséglevek, -pürék, a főzelékek 
sűrítéséhez burgonya, rizs, stb. 
Ez az étrend nem okoz obesitást. Ezek a javaslatok elősegítik a táplálékallergia 
csökkentését is. 
 

 
Arató A.: A hozzátáplálás elkezdésének optimális időpontja a korszerű csecsemőtáplálásban. Gyermekgyógy. 66: 264-5., 2015. 



Étel allergia tesztek 
interpretálása 

• Sok klinikailag irreleváns  
    étel-pozitív (nem fals pozitív!) 
• Minden próbát (bőr és spec. IgE is) a klinikai képpel 

együtt értékeljük. 
• Magasabb teszt pozitivitások mutatnak inkább igazi 

allergiát, de erősen pozitív is lehet klinikailag 
irreleváns. 

 Sicherer SH Pediatrics 2012. 129: 193-197. 



Az étel neve A tünetek kezdete A tünetek várható 
befejeződése 

tojás 0-1 év 7 éves kor 
tej 0-1 év 5 éves kor 
földimogyoró 1-2 év perzisztál 
mogyoróbokor 
termése 

1-2 év perzisztál 

hal késői gyermekkor, 
felnőttkor 

perzisztál 

kagylók, rákok felnőttkor perzisztál 
szója ½-2 év 2 év 

Ételallergia kezdete és befejeződésének valószínűsége 



4 éves lánygyermek M.G. 
• 3 évesen, közösségbe kerüléskor sokszor hurutos 

köhög, rtg is. (csecsemő korban ekcéma, anya atka, 
apa parlagfű allergiás) 

• Orrán nem kap levegőt, éjjel is, fekvéskor is köhög, 
horkol, nyitott szájjal alszik.  

• Olykor Spiropentet kap,  ügyelet  Ventolint írt, ez 
használ. Hallászavar 

• Adenotomia 3.5é korban, átmeneti javulás 
• Fél év múlva ismét horkol, infekcióknál diszkréten 

sípol, igen erős köhögési rohamok, Ventolinra 
szűnnek. 



Óvodások asthmája-klasszifikáció 
• Atópiás /nem atópiás 

– 3 v. több epizód és kimutatható szenzibilizáció 
– Nem atópiás (virális) 3 v. több sípolás csak felsőlégúti inf.-nál 

(nincs szenzibilizáció) 

• Epizódikus vírusos/multitrigger sípoló 
– Bizonyos időszakokban, gyakran vírussal, epizódok között 

tünetmentes 
– Multitrigger: diszkrét epizódok, de tünetes epizódok között jól 

van 

• Enyhe és alkalmi/súlyos v. gyakori 
– Enyhe befolyás a napi életre, 1/hónapnál ritkábban 
– Súlyos vagy gyakori, napi aktivitást befolyásolja 
     kórház (2 vagy több epizód /hó) 



4 éves lány M.G   Vizsgálatok, lefolyás 

• Immunglobulinok normálisak 
• Bőrpróba diszkrét pozitivitás ürömmel 

atkával, mogyorópollennel, penésszel 
• Téli vírus infekcióknál nem eléggé hat a 

Ventolin,  
• Klinikán akutan prednisolont is kap 
• ellenőrzésnél kiderül, hogy eszköz 

használati hiba, újra betanítás 
 
 



Szájrész, 
Tréning, 
Spacer mindig, ha exacerbáció 
500ml-es plastik üveg adaptálása, ha nincs más 



4 éves lány M.G   Kezelés 

• Kontroláló kezelés mérlegelés: ICS mellett szól, 
súlyosság, allergia,  

• montelukast mellett: orrtünetek, vírus, szülő szteroid 
fóbiája 
 

• Montelukast 1 hónapos próba során  
• Köhögések, orrtünetek javulnak, ritkulnak a 

rohamok..  
• Tüneti napló alapján,  ICS még szóbajön 

 



Trigger tényezők távoltartása 

Tanácsolni akkor szabad, ha: 
• az anamnézis egyértelmű, 
• a bőr-teszt (vagy spec. IgE) az adott allergénre pozitív. 
 
A guide line-oknak csak egy része ajánlja az allergén 
csökkentést, mert: 
• sokan szkeptikusak és hiányolják az eredményesség  
  bizonyítását, 
• csak akkor hatékony valamennyire, ha az eltávolítás  
  többirányú és minden részletre kiterjedő. 
 



Háziporatkára vonatkozó adatok 

• az atka nem éli túl a relatív nedvesség hiányát (<50%), 
• háziporatkából 2 µg/g a porban szenzibilizációt okozhat, 
• porszívózás (hetente),  
• acaricid anyagok: drágák és bizonytalan  
  hatékonyságúak 



Penészgombák eltávolítása 

• nyirkosság, nedvesség kerülése, 
repedések kezelése, 
• szőnyegek helyett fapadló, 
• porszívó, HEPA-szűrővel 

Pollenterhelés csökkentése 
• autó- és lakásablak becsukása, 
• csökkenteni a szabadban tartózkodást,  
• légkondicionálás (autóban, lakásban) 





Influenza oltás és asthma exacerbáció 

• Japán adatok (H1N1 elleni oltóanyag). 
• Az asztmások influenza oltása 46,5%-ban történt meg. 
• A nem asztmások influenza oltása 30,4%-ban fordult elő. 
• Oltottaknál 17,2%-ban, nem oltottaknál 55,2%-ban lépett  
  fel influenza. 
• A vakcináltaknál a exacerbáció rikábban fordult elő. 
• Ajánlás: a asztmások kapjanak influenza elleni oltást. 
 

Yokouchi Y et al: J Asthma 2014; 51: 825-831.  



Új – biológiai – terápiák még nem 
teljesen elterjedtek 

• Omalizumab – anti IgE (0,1 %-ban anafilaxia) 
• Mepolizumab – anti IL-5 
• Dupilumab – anti IL-4 
• monoclonalis ellenanyag – IL13 



Molekuláris allergológia, komponens 
alapú meghatározás 

• „Component-resolved diagnostics” fontos diagnosztikus 
információt nyújt bizonyos helyzetekben. 

• Egy allergénben levő különböző fehérjékre adott immunválasz 
különböző klinikai következményekkel járhat. 

• Szelektált betegekben bizonyos ételekkel és bizonyos inhaláns 
allergénekkel szemben érdemes meghatározni. 

• Rovarméreg allergiásokban ha eldönthetetlen hogy méh vagy 
rovar váltotta ki a reakciót 



 



Multiplex komponens alapú allergia teszt  
(Euroline-line blot) 

Földimogyoró-CCD-nyírfa fő allergén 
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GINA 2017:  
Milyen újdonságok vannak benne? 

Global Strategy for Asthma 
Management and Prevention 2017 



Légzésfunkció mérés az 
asthmás betegnél 

• légzésfunkciót mérjünk a diagnózis felállításakor és 
   utána 1-2 évente 
• gyakrabban mérjünk a magas rizikójú betegeknél 
• gyermekeknél általában sűrűbben 
• a FEV1 – et és az FVC-t egyaránt mérni kell 





PG.9 é fiú 
Gyermekkori asthma 

bronchiale 

• Közösségbe kerülés 
–  óta felsőlégúti hurutok kapcsán zihálások. 

• Ekcéma, Adenotomia 
• 5 éves kortól láztalanul fullad, Ventolint szept.- től 

naponta használ 
• Tornaórán fullad (heti 5x), síráskor, nevetéskor is.  
• Szezonálisan romló tünetek 
• Pollenszezonban aludni nem tud a köhögéstől, 

orrdugulástól  
 



PG.9 é fiú 
Gyermekkori asthma vizsgálatok 

• Fizikális lelet: kevés sípolás  
– a pulmo felett 

• Bőrpróba légúti allergénekkel atka és parlagfű 
pozitív 

• Nyugalmi légzésfunkció normális:86% FEV1 
• Reverzibilitás teszt:+22% 
• Futásterhelés: -15% FEV 1 csökkenés 
• Fülészet: orrnyálkahártya hyperaemia,  anat. 

eltérés nélkül 



A kilégzett NO2 mérése (FENO)  

•Független exacerbáció előrejelző allergiásokban 
ha emelkedett  
•segítségével nem lehet az asthma diagnózist  
  megerősíteni vagy kizárni 
• FENO méréssel nem lehet az inhalációs steroid 
  kezelést indikálni vagy elutasítani 
• kevés asthmás tünet esetén is adjunk alacsony  
  adagú inhalációs steroidot 



Asthma tüneti kontroll szintje fiatal 
gyermekeknél az elmúlt négy hétben (a) 

 Nappali tünet több mint 1x hetente 
 Bármilyen limitáció az aktivitásan futás, 

játék séta közben elfárad 
 Rohamoldó több mint 1/hét 
 Bármilyen éjjeli felébredés, köhögés 

asthma miatt 
 
 
Nem kontrollált 3-4 ezek közül 
Részben kontrollált 1-2 ezek közül  



Új kezelési opciók asthmánál 
• felnőtteknél az anti-asthmatikumok (anti IL-5)  
  egyre jobban szóba jönnek  
• az orális steroidoknál a mellékhatásokra hívjuk fel 
  a figyelmet 
• nincs igazi bizonyíték arra, hogy a D-vitamin 
  javítja az asthmás helyzetet 
• az orrba adott steroid javítja a sinonasális helyzetet, 
de nem javít az asthmás állapoton 



1.lépcső  2. lépcső 3. lépcső 4. lépcső 

Gyors hatású 
béta2-
agonista 
szükség 
szerint 

Gyors hatású hörgtágító,  szükség szerint 

Egyik javasolt Egyik  
javasolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Fenntartó 

            
kezelés 

      
lehetőségei 

Naponta alacsony 
dózisú inhalációs 
kortikoszteroid (ICS) 

Duplázni az 
alacsony dózisú 
ICS-t 

Tovább adagolva 
a fenntartó 
kezelést, 
specialistához 
kell küldeni 

Leukotrién antagonista 
(LTRA) 
 
Intermittáló ICS 

Leukotrién 
antagonista (LTRA) 
hozzáadás 

Alacsony dózisú 
ICS + LTRA 

Hozzáadni 
intermittáló ICS 

GINA 2014:5 év alattiak kezelési lépcsői 
Csökkentés Növelés 



© Global Initiative for Asthma 

Asztma tüneti kontroll és rizikó csökkentés 
lépcsőzetes megközelítése  

and reduce risk 

GINA 2017, Box 3-5 (1/8) 

Symptoms 

Exacerbations 
Side-effects 

Patient satisfaction 

Lung function 

Other  
controller  

options 

RELIEVER 

REMEMBER  
TO... 

 

• Provide guided self-management education (self-monitoring + written action plan + regular review) 

• Treat modifiable risk factors and comorbidities, e.g. smoking, obesity, anxiety 

• Advise about non-pharmacological therapies and strategies, e.g. physical activity, weight loss, avoidance of 
sensitizers where appropriate 

• Consider stepping up if … uncontrolled symptoms, exacerbations or risks, but check diagnosis, inhaler  
technique and adherence first 

• Consider adding SLIT in adult HDM-sensitive patients with allergic rhinitis who have exacerbations despite 
ICS treatment, provided FEV1 is >70% predicted 

• Consider stepping down if … symptoms controlled for 3 months + low risk for exacerbations.  
Ceasing ICS is not advised. 

STEP 1 STEP 2 
STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

Low dose ICS 

Consider low 
dose ICS  

Leukotriene receptor antagonists (LTRA) 
Low dose theophylline* 

Med/high dose ICS 
Low dose ICS+LTRA 

(or + theoph*) 

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or  
low dose ICS/formoterol# 

Low dose  
ICS/LABA** 

Med/high  
ICS/LABA 

Diagnosis 
Symptom control & risk factors 
(including lung function) 

Inhaler technique & adherence 

Patient preference 

Asthma medications 
Non-pharmacological strategies 

Treat modifiable risk factors 

PREFERRED  
CONTROLLER  

CHOICE 
 

Add tiotropium* 
High dose ICS  
+ LTRA  
(or + theoph*) 

Add low dose  
OCS 

Refer for 
add-on 

treatment  
e.g.  

tiotropium,*  
anti-IgE,  
anti-IL5* 

SLIT added 
as an option 



Immunterápia és asthmakezelés 

Az asthmakezelés I-V. lépcsőjén egyaránt 
javasolható a szublinguális immunterápia 

(SLIT).  



Súlyos gyermekkori exacerbácók 
• Légúti vírusok szezonális jelleggel 
• Kezelés nem veszi figyelembe a fertőzést és a 

kiváltó tényezőket. 
• Asthma exacerbációknak jelentős hosszútávú 

kihatása van 
• Molekuláris mechanizmusok különbözők a 

kiváltó tényezőtől függnek. 
• Veleszületett cytokinek új célpontok gomba és 

vírus kiváltotta exacerbációkban 

Cook, J, Saglani ,S. Pathogenesis and Prevention Strategies of seevere asthma exacerbations in 
children Curr Opin Pulm Med 2016. 22(1) 25-31.  



Súlyos roham 

• SOCS 1 protein (suppressor of cytokin signalling) 

• Interferon hiány van asthmásokban HRV 
fertőzésben 

• Veleszületett cytokinek  
• Alternaria szerin proteáz aktivitása gyulladáskeltő 

Cook, J, Saglani ,S. Pathogenesis and Prevention Strategies of seevere 
asthma exacerbations in children Curr Opin Pulm Med 2016. 22(1) 25-31.  



Súlyos exacerbáció (folyt) 

• IL33, IL25, thymic stromal lymphopoetin 
(TSLP) asthma exacerbációt mediál  

• IL33 - gomba kiváltott exacerbációt mediál 
• IL33 - kortikoszteroid rezisztens  
• IL17A -neutralizálása dízel kipufogó 

okozta légúti hyperreaktivitást csökkent 
 

Cook, J, Saglani ,S. Pathogenesis and Prevention Strategies of seevere asthma exacerbations in 
children Curr Opin Pulm Med 2016. 22(1) 25-31.  
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 Kontrolláló szer megválasztás ≤5 éves kor alatt 
 Szülővel megbeszélve 

• Relativ előnyöket és rizikót 

• A normális aktivitás fenntartás fontosságát, hogy fizikálisan, 
szociálisan normálisan fejlődjön  

• Az ICS hatással van a növekedés sebességére pre-pubertásban, az 1-
2 kezelési évben, de ez nem progesszív és nem kumulatív [Kelly 2012, 
Loke 2015]. 

 Egyetelen vizsgálat nézte hosszú távon, ez csak 0.7% -os eltérést 
talált a felnőtt hosszban [Kelly 2012, Loke 2015]   

 A nem kontrollált asztma önmagában adverz hatással van a 
növekedésre és érinti a felnőtt magasságot [Pedersen 2001] 

 Növekedés lassuláshoz vezethet: szteroid, alul kezelt asthma alultápláltság 

 

ICS és gyermekkori növekedés 

What’s new in GINA 2017? 



Rhinitis allergica 

Mezei Györgyi 
Semmelweis Egyetem 

I. Gyermekgyógyászati Klinika,  
Gyermekpulmonológiai tanfolyam Budapest 

2017.02.16. 

 
 
 



prevalencia adatok 

Global Atlasz az allergiás nátháról és krónikus 
rhinosinusitisról 

Felnőtt: 
Idézi Szilasi M 2012 AR: 35.1-52.5% 

 
Gyermek adatok 

Sultész Mónika és mtsai  Trend 2006-2013 között  
 Az elmúlt 12 hónapban tünetről panaszkodók aránya 

nőtt: 14.9-ről 23.5%-ra. 
Az orvos által diagnosztizált rhinitis allergica  

11.6%-11,2% 
EU stratégia (2011)  168. cikkely nemzetközi eü politika 

 



A RA klasszikus tünetei és jelei 

 Rhinorrhoea-tiszta színtelen,-szipogás 
 Viszketés-orrvakarás, allergiás szalutálás, 

allergiás ránc 
 Tüsszögés, gyakran viszkető száj 

/torokviszketés is társul nagyobb 
gyereknél 

 Orrdugulás-szájlégzés-horkolás-alvási 
apnoea-allergiás redők 



Potenciálisan atípusos jelek 

 Iskoláskor előtt 
 Eustach kürt dysfunkció-fülfájás 
 Légnyomás változásra (repülés) fáj, 

halláscsökkenés, krónikus otitis 
 

 Köhögés (asthmával keverhető) 
 Nem jól kontrollált asthma- komorbiditás 
 Alvási problémák- fáradtság, gyenge iskolai 

teljesítmény, irritabilitás, 
 Elhúzódó és gyakori felsőlégúti infekció 



Atípusos jelek iskoláskortól 

 Rhinosinusitis- catharralis, fejfájás, 
arcfájás, köhögés, gyenge szaglás, 
szájszag 
 

 Pollen-étel szindróma, különösen a pollen 
kiváltotta rhinitisben 



Allergiás rhinitis kérdőiv  1. 

 1. Van e az alábbiak közül bármely 
tünete?       Igen/nem 
– Csak az egyik orrfelét érintő tünete? 
– Sűrű, zöld vagy sárga orrváladék? 
– Hátracsorgó váladék, sűrű nyákkal vagy 

orrfolyással 
– Arcfájdalom 
– Visszatérő orrvérzés 
– szaglásvesztés 



Allergiás rhinitis kérdőív  2. 

 Van-e az alábbiak közül bármely tünete, 
mely  a napok többségén, legalább 1 órán 
át tart a pollenszezonban (ha a tünetek 
szezonálisak)? 
– vizes orrfolyás 
– tüsszögés, különösen erőteljesen és 

rohamokban 
– orrdugulás 
– orrviszketés 
– kötőhártyagyulladás (vörös, viszkető szem) 



Differenciál diagnózis 
Diagnózis Iskoláskor előtt iskolás Kamasz 

Choana 
atresia/stenosis 

Csak dugulás, 
egyéb jel nélkül  

Immunhiány Perzisztáló mukopur. váladék 

Encephalocele féloldali nazális 
„polyp” 

Adenoid 
hypertrophia 

Szájlégzés-elszíneződött orrváladék,allergiás 
rhinitis egyéb tünete nélkül horkol 

Idegen test Féloldali 
elszíneződött 
orrváladék 

 
 

Pediatric rhinitis position paper 2013 



Differenciál diagózis 

Diagnózis Iskoláskor előtt iskoláskorú kamasz 

Rhinosinusitis Elszíneződött orrváladék, 
fejfájás,arcfájdalom gyenge 
szaglás,szájszag, köhögés 

Cystás fibrozis Kétoldali polyposis, gyenge szaglás, mellkasi tünetek, 
felszívódási zavar, gyenge fejlődés 

Primer cyliáris 
dyskinesis 

Perzisztáló mukopur. váladék, nincs szünet a 
„megfázások” között. Bilaterális mucus, és orrváladék  az 
orrfenéken, születéstől  tartó tünetek 

CSF szivárgás Színtelen orrváladék, gyakran trauma után 

coagulopátia Visszatérő orrvérzés minimális traumánál 
Orrsövény 
ferdülés 

Más allergiás tünet nélkül orrdugulás 

Pediatric rhinitis position paper 2013 



Vasomotor rhinitis Erős vizes orrfolyás, orrdugulás, gyakran 
akkor, amikor melegről hidegre megy a 
beteg 

Étel kiváltotta nátha Erős vizes orrfolyás közvetlenül az étkezés 
után 

Étel allergia 
 

Orr-, gége- vagy tüdő reakció, melyet 
gastrointestinális, bőr vagy szisztémás 
allergiás jelek követnek 
 

Rhinitis 
medicamentosa  

Orrdugulás és orrnyálkahártya  hypertrophia  
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* Allergic rhinitis, bronchial asthma, or atopic dermatitis. 
 Modrzynski and Zawisza. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71:713. 
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Atópiás gyermek* 
(n=436) 

P=0.00001 

Atópiás gyermekeknek gyakrabban van adenoid 
hypertrophiája, mint a nem atópiásoknak 
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* P<0.05 vs AH. 
 Group I: 1-3 years (n=35); Group II: 4-6 years (n=148); Group III: 7-12 years (n=88); 

Group IV: 12-18 years (n=44). 
 Huang and Giannoni. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001;87:350. 

AR + hypertrophiás adenoidos (AH) 
gyermekeknek szignifikánsan gyakrabban van 

gomba szenzitivitása 

Pozitív bőrpróba gombákra 
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Adenoid hypertrophia 

 40% atópiában, 22% nem atópia (szign)1 

 
 Allerg rhinitisesek: gomba szenzitivitás  

gyakoribb  
 

 Nasalis Szteroid 78%-ban csökkentette az 
adenoid méretét, hasznos lehet esetleg otitis 
media  szerosus formájában. 
 
 

1Modrzynski Int J Ped Otorhinolaryngol 2007 
2. Huang Giannoni Ann Allergy Immunol 2001. 
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Tonsillákban 
• Allergén/Antigén specifikus 

immunreakciók 
• FOXP3+, funkcionális Treg 

allergén spec. a tonsillában 
• Veleszületett immunválasz 

szignál és proinflammatorikus 
citokinek elvágják a z allergén 
specifikus CD4 pos T sejt 
toleranciát 

• Légúti vírusok befolyásolják a 
tonsilla immunválaszát, az 
allergiás helyzet is és az 
életkor is bizonyos sajátos 
immun választ aktivál/regulál 
versus anti-virus 
immunválasz 

• Tonsillektomia nem távolítja el 
a linguális tonsillát, 
életfogytiglan 
immunológiailag aktív 
 

 



ARIA Guideline: 
Az allergiás rhinitis felosztása 

Intermittáló 
• < 4 nap hetente 
• vagy <4 hét 

Perzisztáló 
• > 4 nap hetente 
• és >4 hét 

Enyhe 
Normál alvás és 

• Normál napi aktivitás, 
sport, pihenés 

• Normál munka-tanulás 
• A tünetek tolerálhatóak 

Közepes-Súlyos 
1 vagy több az alábbiakból 

• Zavart alvás 
• Negatív hatás a napi 

aktivitásra, sportra, pihenésre 
• Munka-tanulás zavart 
• Nem, vagy nehezen 

tolerálható tünetek 

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. 
Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol. 2001;108 (5 suppl):S147. 
Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841. 



Kezelés: rhinitis osztályozáa 

Orális AH Nazális szteroid 

enyhe szezonális  rhinitis mérsékelt-súlyos tünetek 

Döntően viszketés 
 
tüsszögés 

Döntően orrdugulás 

Rosszul kontrollált, szezonális AR kezelés kombinációt 
igényelhet  



Allergiás nátha kontroll kérdőívek 

• Controll of Allergic rhinitis and Asthma Teszt 
(CARAT) 
 

• Rhinitis Control Assessment Teszt (RCAT) 
 

• Allergic Rhinitis Control Teszt (ARCT) 



5 év feletti rhinitis allergica kezelés hasonló 
a felnőttekéhez, 

 dózisokat kell figyelembe venni 

Nincsenek a kicsik számára 
ajánlások 



EAACI Ajánlás 2013 Pediatric Rhinitis 



Rhinitis allergica gyermekkori szempont 

 Kezelés felnőtthöz hasonló 
 Dózist megfelelően kell megválasztani, két éves 

kor alatti gyermekek kezelését nem tesztelték 
 Kognitív funkciók, iskolai teljesítmény 
 Kerülni az orális vagy im. steroidot 
 Nazális steroid hatásos. 
 Bizonyos steroid növekedést lassít, megfelelő 

adagban nasálisak nem. 
 Biztonságosság: cromoglikát 

 



A 3 év alatti rhinitis kezelésére nincsenek 
ajánlások 

 Nagy centrumok: tünetek, és a szülő 
megfontolásai 

 enyhe a tünetek,  
–  a szülőnek vannak aggályai: intranazális 

kromoglikát. (A nazális szteroidnál gyengébb a 
hatása és a többszöri alkalmazás nem kényelmes.)  

– a szülőnek nincsenek aggályai: második 
generációs antihisztamin. (Csepp, szirup, 
hazánkban a cetirizin, loratadin,  levocetirizin, 
desloratadin ). A cetirizint külföldön 6 hónapos 
kortól.  



3 év alattiak   (folyt) 

 
 Ha a tünetek nem reagálnak: nazális szteroid 

megpróbálható. 
 

 2 év felettieknek (FDA): az alacsony 
bioelérhetőségű mometazon-, és fluticason 
furoátot,  

 négy éves kor felett: a fluticason propionátot 
is. 

 dózis mindegyik szernél 1 spray/orrfél/nap.  
 El kell kerülni az első generációs 

antihisztaminok alkalmazását: paradox 
agitáció+ veszélye is lehet.  



Az ajánlásoknak megfelelően melyik a 
leghatásosabb gyógyszer csoport az 

allergiás nátha kezelésében? 
 

Gyerekeknek? 
 



Nazális szteroidok  

hatóanyag évtől 
(Mo.) 

évtől 
FDA 

gyári név orrba fújt átlagos napi adag 

budesonid 6  Rhinocort turbo/aqua 
mech. porlasztó 

1x2-2 (100,32,64, µg) 

Fluticason 
propionát 

4 4 Flixonase (mech. 
porlasztó) 

1x2-2(.50µg) 

mometazon 6 2 Nasonex (mech. 
porlasztó) 

1x (50 µg) 

Fluticason 
furoát 

6 2 
 

Avamys (mech.porlasztó) 1x (55 vagy 1x 110µg) 

 
 

1évnél hosszabb kezelésnél nem csökkent testmagasság: FP, M, FF-nál 
De beclomet.-nál csökkenhet 

Fluticason prop+Azelastin új formuláció 12 évtől napi 2x1 Dymista  

3 



 aggályok: dekongesztáns 

 alpha adrenerg szerek: alvászavart, 
irritabilitást, és palpitációt okozhatnak 

 Óvatosabban kellene használni fiatal 
gyermekeknél  

 Helyi decongestans: rhinitis 
medicamentosa – gyermeknél is! 

 Vény nélkül adhatók- gyermekkori 
veszélyükről FDA 



Antihisztamin indikációk és formuláció 

Hatóanyag Szezonális 
allergiás 
Nátha 

Perennialis 
allergiás 

nátha 

Krónikus 
Idiopathiás 

csalán 

Tabl. Belsőleges 
oldat/ 

Szirup/ 
csepp 

Desloratadine ≥ 1 év ≥ 1év ≥ 1év ✓ ✓ 

Loratadine ≥ 2 é ≥ 2 é ≥ 2 é ✓ ✓ 

Cetirizine ≥ 1 é ≥ 1 é ≥ 1 é ✓ ✓ 

Levocetirizine ≥ 2 é ≥ 2 é ≥ 2 é ✓ ✓ 

Fexofenadine ≥ 6 é — ≥ 12 é ✓ — 

bilasztin ≥ 12 é 
 

≥ 12 é 
 

≥ 12 é 
 

✓ — 
 



Sub-Lingualis-Immun-Terápia 

 Farmakoökonomia: költségtakarékos 
sublingalis IT is. A költséghatékony időpont: 
6 év a kezdés után , de 3 hó után mutatkozik 
hatás 

 Hatásos (3) 5 éves kortól 
 SLIT használható asthmával kombinált 

allergiás rhinitisben gyermeknek is. 
 SLIT monoterápiában nem adható 

asthmában 
 Több randomizált vizsgálatra van szükség 

gyermekeknél  
WAO Position Paper 2009, SLIT Allergy 2009. 64. suppl.91. 1-57. 



 
Atléták, sport 

Olasz Olimpikokon között AR 26.2% 
 2015 WADA Nemzetközi standard a rhinitis gyógyszeres kezelésről 

 

Kezelés WADA szabályozás megjegyzés 

ICS engedélyezett Elsőnek választható 

antihisztamin engedélyezett Második generációs molekulákat 
kell előnyben részesíteni 

LTRA engedélyezett a comorbid asthmásokban 
különösen hatásos  

Ephedrin és 
methylephedrin 

Tilos a versenyen Több mint 10 mcg/ml adverz 
analitikai lelet 

Immunoterápia engedélyezett SCIT nem adható a fizikai 
terheléshez közeli időpontban 



Köszönöm a figyelmet ! 
 

 
 

 
 

Mezei.gyorgyi@med.semmelweis-univ.hu  
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