
Ta ' s meqoldas az allerqlara 
100 eves az lmrnunterapla 

Az allergia kezelesere alkalmazott immunte
rapias m6dszer bevezetesenek 100. evfordulo
jan az Amerikai Asztma, Allergia es Immu
nologia Akademia kozlernenyben foglalta ossze 
az immunterapia tortenetenek legfontosabb 
allornasait. A kezeles multjat es jelenlegi hely
zetet dr. Balogh Katalin, a Budai Allergiakoz
pont allergol6gus f6orvosanak segitsegevel te
kintjiik at. . 

Himlo·es allergia 
Talan sosem gondolruk volna , de az imrnunrera pia tek in rerebe n
 
igenis lerezik osszefiigges a ket be tegseg kozr. A ku lcs pedig
 
a himl o elleni vedooltas , melynek rruiko desi mechanizmusa az
 
19 11-es evben arra ihlette Leonard Noon es John Freeman kuta

tokar, hogy az allergia kezelesere is a fertoz o beregsegek ellen
 
akkoriban mar sikerrel alkalmazon vedoolrasokhoz hasonl o te

rapi at fejlesszenek ki. A kuta rok felfedez rek, hogy a szenanathas
 
tiineteket a po llenek okozzak, s igy felrerelezrek, ha injekcio for

maja ban a bereg szervezetebe juttat jak az allergen anyagot, akkor
 
az idovel meg tan ulja e1viselni azt, ilyen m6 don pedig az adort
 
pohen ha tasara fellepa allergias reakcio is megsz unrerheto.
 

100 ev tapasztalatai
 
Az elm ult szaz evbe n az im rnunrerapi as kezeles is jelent6s vdltoza

sokon menr keresztiil. Kido lgozrak a m6dszer alkalrnazasar be

mutate szakmai p roroko llt, illcrve tob b inform acloval rendelke

ziink a kezeles hosszu tavu hatasairol is. A kezde tben csak injekci

os forma ban letezo kezeles rna mar szajon at szedheto cseppek,
 
vagy tabletta Ior rnajaban is elerhe to, Bizonyos allerg iak eseteben
 
azonban tovabbra is kizaro lag injekci6s irnmunterapiara van
 
lehetoseg, ilyen peldaul a darazs- vagy m ehcsipes-allergla. Az
 

Ne tovabbl 
Az elmult egy evb en a parlament sorozatban hozta azokat a 
domeseket, amelyek sulyos hatranyt okoztak a m agyar mun
kavaIlal6knak es csaladjaiknak. 

Tobbek kozo tt a szeme lyi jovedelema d6 igazsagtalansagot es 
aranytalansagot okoz6 bevezetesevel, am inek kovetkezmenyei 
mara ma r a gazdasag ban is jelemkeznek. 

Az oszi iiIesszakon azt tervezik, hogy a torven yhozas uj tor
venyt kenyszerft a munka viIagara. 

M indezek felett a kor many meg tagad ta az orszagos szimu, 
haro mold alu d rgyalasoka t a munkavallaloi es munkaltatoi 
erdekkepviseletekkel, valam im el aka rja lehetetleniten i a helyi 
szintu erdekvedelm i munkat es maguk at a szakszerveze teket. 

Egyesii lt A11amokban mar megkez
do d tek a ku tarasok, melyek sikere
vel az im rnunterapias kezeles etel
allergias paciensek szarnara is eler 
hetove valhat. Az elm ulr evek alan 
a kuratok a kezeles hosszu tavu 
hatasait is vizsgalrak, igy e1mond
hatj uk , hogy egy 3-5 even at alkal
mazon rerap ia hatasara 10- 12 eves 
tiin et rnen tes id6 szak erheto el. Az 
irn rnunterapia hosszu ravu hatasair 
vizsgalo kuta taso k azt is igazolrak, ~ .. 

hogy kizar61ag ez a m6 dszer kepes az allerg ia valodi oka ra hatni , 
igy nemcsak a tiinereker szun reti meg, de segitsegeve l mege16zhe
to a rovab bi allergidk kialakulasa es a sulyosabb szovodrnenyek, 
igy peldaul az asztma is. 

Itthon is egyre nepszerubb 
A nernzetkozi sikerek ellene re az imrnunterapia alkalrnazasa ha
zankba n sokaig nern, vagy csak alig terjedr el. Ennek oka egy
reszt , hogy m ig Nyugat-Euro paban , igy peldaul Nemerorszagban 
vagy H ollandiaban magas, 100%-os ramogatas jar ezekre a sze
rekre, hazankban a kezelest jelenleg az aEr nem tarnogatja. 
A beregek a relat ive magasabb ko lrsegek ellene re meg is egyre 
gyakrabba n valaszrjak az allergia kezelesenek ezen formajar, s mar 
az elsa evben is jelenros sikerekrol szamolnak be. Az allergia tiinc
t i kezelesere alkalmazott szerek napjainkban mar korszeni keszlt 
me nyek, azonban sokan megis idegen ked nek a gy6gyszere k sze
deserol , vagy a szreroidrartalmu orrs pray-k haszn alatatol, Soka n 
ped ig az antihisztamin keszit rnen yek esereben fellepa mellekh a
tasok m iatt keresnek mas megol das t a pa naszok kezelesere - sza
molt be rapaszralarairol dr. Balogh Katal in . 

Az irnm un terapia alkalmazasanak pomos reszletelrol minden 
esetben a kezeloorvos do nr, hazan kb an a kezeleseke t klzarolag 
allergo16gus szakorvos vegezher] . 
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T iltakozas ul a negy egyiittmukodo konfoderaci6 20ll. 
szeptember l 2-ere, az oszi parlamenti iilesszak elso napjara 
demonstraci6t szervez a Parlament ele. 

Budapest, 20 11. augusztus 17. 
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