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lmmunterapla 
Uj lehetoseg az allergia kezelesere 

Egyre tobben szenvednek allergias panaszok
tol, azt azonban kevesen tudjak, hogy letezik 
egy modszer, melynek segitsegevel akar vegle
gesen is megsziintethet6k az allergias tiinetek. 

Az im m u nre rapi arol dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiako zponr 
allergologus orvosa ad felvilagosici sr. 

- M i az im munterdp ia? 
- Az immunterap ia, hivatalos neven allergenspecifiku s immun

rerapia celja, ho gy rnegfekezze az allergiar kivalro allergen hara sa
ra bekoverk ezo koros rulreakcior , megh ozza azalral , ho gy a beteg 
szervezete t az allergen magas fokban tiszt irott kivo na ranak szigo
ru an ellenorzort adagolasava] hozzaszokrarjuk ahhoz. Az immun
rerapi a szo area ural, ho gy az allergi es beteg esereben a korosan 
kisiklott imrnunreakcio m as iranyb a terel esevel sziinreri m eg 
a pan aszokat , akada lyozza m eg, hogy ujabb dolgokra valjon aller
giassa es hogy sulyosa bb beregseg, aszrrna alakuljon ki. 

- Milyen esetekben is milyen korosztdly szdmdra j avasolt a ke
zelis? 

- Az allergens pec ifikus immunrerapi a also korhatara alrala
ban o t ev, ez keszitrnenyenkenr valrozhar. Felso korhat ar len ye
geb en nines, a bcreg egeszsegi allapota hatarozza meg. AltaIaban 
60-65 ev felert nem szo kru n k kezelest kezd eni, anna l is inkabb, 
mivel a kor eloreh aladraval az allergias panaszok altalab an cso k
kennek. 

Osszessegeben elmondhato, hogy az imrnuntcrapia gyerme
kek es felnottek sz:lm ara egyarim valaszthato az allergia kezelese
re, ha kevesebb gyogyszen szeretn e szedn i, zavarjak a Sll1yOS tiine
tek, szenana thas, ekcemas, en yhe asztma eseten , ha hazipor-atka-, 
virigpor-, meh- vagy dadzsmereg-allergias. 

- Kinil nem javasolt az im munterdpids kezeles? 
- Le teznek olyan ok ok, mcl yek e1eve kizarj ak az immumera

pia megkezdeset. I1yen peldaul a sulyos asztm a, bizonyos gy6gy
szerek szedese, rosszindulatu d agan at, Slilyos psz iches zavarok es 
auto im m un betegseg. 

A rerhesseg szin ten kizaro ok, bar ha valaki a terapi a ideje alat t 
esik reh erbe, esak erniart nern szok ru k abbahagyni a kezelest , 
men kifejezett veszelyei n inc sen ek sem a kisrnarnara, sem a mag
zatra nezve. De ha valak i gyermeket tcrvez, annak ink.ibb azt 
szokru k javasolni, ho gy halassza eI az imrnunterapia rnegkezdeser 
kesobbre. 

Ha valaki Ieledekcny, an nak scm aj.inljuk, hogy elkezdje, a ke
szitrnenye ket ugyani s rendszeresen kell szedn i, men egyebkenr 
nern hatnak me gfeleloen . 

O sszessegeben elmondharo, hogy rnindenkeppen korultekin
to es alapos egyezreresre van sziikscg a beteggel a kezeles megkez
dese elou, nehogy valarnifele kizaro ok .illjo n fem vele kap csolar
ban, es a kezeles alarr vegig fontos az egyurrmukodes a beteg es az 
orvo s kozott , 

- Hogyan zajlik a kezeles, milyen gyakorisdggal sziiksiges a ki
szitmenyeeet alkalmaz ni? 

- Az imrnunrerap iat nernzerkozileg e1fogadott , az illet ekes 
hazai szakmai kollegiurnok altal me gerositen elolrrisok szaba lyoz
zak , Alapfelrerel , hogy a terapiar kizarol ag allergologus szakorvos 
vegezheri es esak szigo rua n ellenorzott keszirmenyeket lehet hasz
ndlni a kezelesh ez, 

Inj ekcios es szajon at - nyelv alan - alkalrnazhato keszirme
nyek lereznek. Hogy mel yik keszitmennyel kezeliink, m inden 
esetben a bereg es a kezeloorvosa kozotti m egb eszeles soran dol 
d. A kezeles rneg kezdesehez alapfcl rerel az allergen pontos azo no
sirasa, ez tortenhet alkaros borteszr segirsegevel, vagy laboraroriu
rni uton . 

A vizsgalarok szerim az in jekcios keszitrnenyek valam ivel hata
sosabbak, de robb a rnellekhatas is, ezert ezeker esak fekvob ereg, 
su lyos reakcio ellarasara felkesziilt harrerrel rendelkezo imezme
nyekben szabad alkalmazni. Meh - es darazsmereg-allergia esete
ben csak inj ekci6s tedpiara van lehetoseg. 

A szajon al alkalmazott cseppek mell ett sz61a lenyegesen ked
vezobb mell ekharasspekuum , ho gy ezeket a beteg onhon, maga
nak tudja adagolni, nem kell rendszeresen orvoshoz jarnia. A sub
lin gualis (nyelv alatti ) im m um edpia so ran a beteg a meghararo
zott allergen mennyiseget cseppek vagy tabletta formajaban a nyelv 
ala juttatja, ahonnan az felszlv6dik. A kezclest a be teg az otthona
ban m aga vegezheti. A kezeles itt is minimum 3 ev, es ket fazisb61 
all. Az elsa Hzis a kezd6 kezeles, am iko r az egeszen alacsony aller
genmennyiseggel kezdve az adagot folyamatosan emeljiik, ennek 
idotarr ama keszitmen yenkem m as es m as, mig e1erjiik a kezeles 
m asodik Hzisat, a fenntarro kezelest. Pollenallergiak eseteben 
tobbnyire szezo n elotti es szezon alatti kezelest alkalmazunk, 
hazipor-, ku tya-, macskaszor-allergia eseteben a terapia folyama
to s, egesz evben tart. 

- Az immunterdpia val6ban hosszli tdvti megolddst ny uj t az al
lergids tiinetek ellen? 

- Az immumerapias kezeles segitsegevel a beteg szervez ete 
lepesrollepesre ho zzaszokik az allergiat kivalt o anya ghoz. Az im 
ffiumerapia tehat azert jd emos az alle rgia kezeleseben, mert esu
pan ez kepes a tiineteken kiviil az allergia okara is hawi. Segitse
gevel megdozhet6k az olyan sll1yosabb , allergia kovetkezteben 
kialakulo szovad menyek is, mim az aszt ma . 

A tapasztala tok szerim az allergi as tiinetek mar az elso evben 
jelemasen csokke nne k, a teljes tedpia idotanama azo n ban 
egyemol fiiggoen 3- 5 ev. A kezeles harasara 10-12 eves tiinet
memes idoszak erheta el. 
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