
Aktuális  

 

A hirado.hu-nak nyilatkozó dr. Balogh Katalin allergológus a kezelés lényegét említve 
elárulta, a "kutyaharapást szőrével" eljáráshoz lehetne hasonlítani. Kasza Gábor a Crystal 
zenekar billentyűse is a súlyos, asztmába forduló allergiáját ezzel a módszerrel kezelteti  

Bár a pollenszezon még odébb van, de a szakemberek szerint már most el kell kezdeni a 
légúti allergiásoknál a prevenciót. A Budai Allergiaközpontban egy olyan speciális 
úgynevezett „Oki terápiát” alkalmaznak, mely az allergiás beteg szervezetét fokozatosan 
hozzászoktatja az allergiát kiváltó anyaghoz. Ez a speciális immunterápia azért jelentős 
mérföldkő az allergia kezelésében, mert csupán ez képes a tüneteken kívül az allergia 
okára is hatni.  

"Kutyaharapást szőrével"!   

 
Balogh Katalin allergológus szakorvos a hirado.hu-nak elmondta, hogy ezt a módszert 3-
4 évvel korábban még az OEP is támogatta, ma viszont már nem, és ez a betegeknek elég 
nagy ”érvágás” – tette hozzá.  

Az is érdekes, hogy az összes európai uniós országban miért éri meg ezt a terápiát támogatni a 
társadalombiztosításnak, Magyarországon pedig miért nem, pedig évről évre emelkedik a légúti 
allergiások száma, ma már a magyar lakosság ötöde allergiás.  
  
  
A szakorvos szerint a kezelést a „kutyaharapást szőrével” eljáráshoz lehetne leginkább 
hasonlítani. Tehát a parlagfű allergiást parlagfűvel, a macskaszőr allergiást macskaszőrrel, 
a poratka allergiást poratkával kezelik – mindenkit azzal, amire allergiás – árulta el a kezelés 
lényegét dr. Balogh Katalin. A terápia során a páciens szigorúan orvos által előírt 
adagolásban kapja meg a számára megfelelő szérumot. A hatóanyagot fokozatosan emelik a 
betegeknél, ezáltal a szervezetet hozzászoktatják, az eddig panaszokat okozó allergiát kiváltó porhoz, 
vagy szőrhöz, vagy pollenhez. A beteg szervezetébe a szérumot cseppek vagy tabletta 
formájában juttatják be.   
  
A immunterápia-specialista kiemelte, hogy a pollenallergiásoknál a kezelést már most 
februárban érdemes elkezdeni, az egész éven keresztül fennálló allergiásoknál – ilyen többek 
között a por, penészgomba, szőrallergia – teljesen mindegy, hogy az év melyik szakában kezdik el a 
kezelést. A terápia során a tünetek rövidtávon csökkennek, a hosszú távú hatása pedig az, hogy 
megakadályozza, hogy újabb dolgokra allergiássá váljon a beteg, és súlyosabb betegségek 
kialakulását is megakadályozza, mint például az asztma – fejtette ki a „Oki terápia” lényegét dr. 
Balogh Katalin a hirado.hu-nak.   
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Egy szezonális kezelés ára 50 ezer forint évente, akinek egész éve át tartó allergiája van 
annak ez a kezelés akár a 100 ezer forintot is megközelítheti – mondta a Budai 
Allergiaközpont allergológusa, aki persze hozzátette azt is, hogy az összes európai uniós országban 
támogatják ezt a kezelést. Balogh Katalin kiemelte, hogy Hollandiában és Németországban „egy 
fillért” nem fizet érte a beteg.   
  
  
A szakorvos a kezeléssel kapcsolatos eredményekről azt mondta, hogy azoknál, akik rendesen, 
tisztességesen végigcsinálták a terápiát, ami minimum három, maximum öt év, 
mindenkinél javulás követezett be, de azért azt hozzátette, a kezelés hatása átlagosan tíz évre 
szól, ezután többnyire meg kell ismételni.  
   

 
Kasza Gábor  több mint tíz éve küzd súlyos légúti allergiával, ami egyik pillanatról a másikra alakult 
ki nála. A Crystal zenekar billentyűsének minden év augusztusában kezdődik a nehéz időszak, mert 
akkor virágzik a parlagfű és a feketeüröm. Gábor a hirado.hu-nak elmondta, sokáig nem foglalkozott 
az allergiájával, majd amikor már olyan súlyos tünetei voltak, hogy nem tudott tőle aludni, akkor 
fordult orvoshoz. A leletei szerint az allergiája már asztmás tüneteket okozott, fulladozott, nem kapott 
levegőt. Amikor megszabadult súlyfeleslegétől, akkor enyhültek a tünetei, de egy-két év múlva ismét 
felerősödött a pollenallergiája. Az is előfordult vele, hogy inkább nem feküdt le aludni, nehogy 
befulladjon. Kasza Gábor idén kezdte el az „Oki terápiát” – erősítette meg 
szerkesztőségünknek, és nagyon bízik abban, hogy az idei pollenszezonban jelentősen 
enyhülnek majd a tünetei, és hosszútávon meg is szűnnek majd.  
   

 
Forrás: hirado.hu/Koncsek Rita  

 
 
 

© Copyright 2008 Magyar Televízió. Minden jog fenntartva.    

2. oldal, összesen: 2Hirado.hu - Allergiások millióinak segíthet az "Oki terápia"!

2009.02.04.http://www.hirado.hu/Hirek/2009/02/04/14/Pollen.aspx


