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Az asztma diagnózisa 

Az asztma diagnózisa a következőkön alapul:   
 A kórtörténetben asztmára jellemző tüneti mintázat   

 Változó mértékű reverzibilis kilégzési áramláskorlátozottság 

bizonyítható jelenléte vagy kiválthatósága   

A diagnózist a kezelés megkezdése előtt célszerű 

felállítani és dokumentálni  
 a kezelés megkezdése után nehezebb a diagnózis felállítása   

Az asztmát rendszerint légúti gyulladás és légúti 

hyperreaktivitás jellemzi, de ezek jelenléte nem 

elégséges és nem szükségszerű feltétele az asztma 

diagnózisának,  

Továbbra is  alapvetően klinikai diagnózis   

 
GINA 2014 
www.ginasthma.org 
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Wenzel SE: Asthma phenotypes – the evolution from clinical to molecular approaches.  

Nature Medicina 2012: 18: 716 - 725. 

Az asztma fenotípusai a háttérben álló 

gyulladás szerint 
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Légúti tünetes beteg – Asztmára 
utalnak a tünetek? 

Részletes kórtörténet / 
betegvizsgálat  

Támogatja-e ez az asztma 
diagnózist? 

Légzésfunkció és reverzibilitási 
teszt  

Támogatják az eredmények az 
asztma diagnózist? 

Asztma kezelés 

Igen 

Igen 

Igen 
Empirikus kezelés 

ICS-sel és sz.sz 

SABA-val, válasz 

megítélése 

Diagnózis 1-3 

hónap múlva 
 Az alternatív 

diagnózisnak 

megfelelő kezelés 

Nem 

  

Nem 

Ig
e

n
 

Ismételt és egyéb 

vizsgálatok 

Ezek megerősítik az 

asztma diagnózisát? 

További vizsgálatok a 

diagnózis 

meghatározására 

(ABPT) 

N
e
m

 

Igen 

A kórtörténet további 

elemzése, alternatív 

diagnózisok irányában 

vizsgálatok. 

Megerősíti az alternatív 

diagnózist? 

Sürgősségi ellátás, 

és másik diagnózis kevésbé valószínű 

www.ginasthma.org 
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Légzésfunkciós vizsgálatok 

• Légúti variabilitás 
igazolása:  
– Igazolt obstrukció: 

FEV1/FVC<75%, 
FEV1<80%: 
reverzibilitási vizsgálat 

• Élettani funkció 
esetén 
– Provokáció 

– 24 órás PEF 
monitorizálás 

GINA 2014 
www.ginasthma.org 
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A légzésfunkció szerepe asztmában  
Diagnózis 

 Változó kilégzési áramláskorlátozottság és reverzibilitás jellemzi   

 A diagnózis ismételt átgondolása, ha a tünetek és a légzésfunkció 

nem összehangolt   

Kockázat felmérése 

 Az alacsony FEV1 az exacerbáció független önálló rizikófaktora 

A progresszió monitorozása 

 Légzésfunkció mérés a diagnózis idején, és a kezelés megkezdése 

után 3-6 hónappal rendszeresen   

Megfelelő kezelés? 

 A légzésfunkciós vizsgálat haszna a kezelés módosítási 

szükségletének megítélésében korlátozott, miután a vizitek között is 

változékony lehet (Δ=15%) 

 
GINA 2014, Box 1-2 
www.ginasthma.org 
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Az asztmás beteg állapotfelmérése 

1. Asztmakontroll felmérése – két tényezős 

 Tüneti kontroll az utolsó 4 hétben   

 Rizikóbecslés: a rossz kimenetel kockázatának felmérése, 
beleértve a légzésfunkciót   

2. Kezelés felmérése 

 Az inhalációs technika és az adherencia ellenőrzése   

 A mellékhatások megkérdezése   

 Rendelkezik-e a beteg írásos asztma kezelési tervvel?   

 Mi a beteg szerint az asztma kezelésének jellemzője és 
legfontosabb célja az ő esetében?   

3. Társbetegségek felmérése 

 Gondolni kell a következő betegségekre: rhinosinusitis, GERD, 
obesitas, alvási apnoe, depresszió, szorongás   

 Mindezek növelhetik a tüneteket és ronthatják az életminőséget   

GINA 2014, Box 2-1 
www.ginasthma.org 
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GINA asztmakontroll felmérés   

A. Tüneti kontroll Az asztmakontroll szintje 

Az utóbbi 4 hétben a beteg 

tapasztalata: 
Jól 

kontrollált 

Részlegesen 

kontrollált 

Nem kontrollált 

Nappali asztmás tünet hetente 

több mint kétszer 

Igen  

Nem  

 

 

 
 

Egyik sem 

ezek közül 

 

 

 

 

 

 

1-2 ezek közül 

 

 

 

 

3-4 ezek közül 
Éjszakai felébredés asztma 

miatt 

Igen  

Nem  

 

Rohamoldó használat 

tünetek* miatt hetente több 

mint kétszer 

Igen  

Nem  

 

Fizikai korlátozottság asztma 

miatt 

Igen  

Nem  

 

*Kivéve a fizikai aktivitás előtti rohamoldó használat 

Ez az osztályozás megegyezik a GINA 2012 kontroll 

felméréséhez, kivéve a légzésfunkciót, ami jelenleg 

csak a kockázati tényezők felmérésekor értékelendő 
www.ginasthma.org 
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Asztma kontroll 2014 - EU 
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A betegeket zavaró leggyakoribb tünet a 

dyspnoe 

Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 
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Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 
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Asztma kontroll az elmúlt 7 napban 

Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 
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Tünetek 

Exacerbációk 

Mellékhatások 

Beteg elégedettség 

Légzésfunkció 

Tüneti kontroll & kockázati 

tényezők (beleértve a 

légzésfunkciót) 

Inhalációs technika & adherencia 

Beteg preferencia 

Asztma gyógyszeres kezelés 

Nem farmakológiai stratégia 

Kockázati tényezők kerülése 

Hosszútávú asztmakezelés  

www.ginasthma.org 
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Lépcsőzetes gyógyszeres kezelés   

*6-11 éves gyermekeknek a 

theophyllin  nem ajánlott és a 

3. lépcsőn közepes dózisú 

ICS javasolt  

**A BDP/formoterolt vagy 

BUD/formoterolt tünetkövető 

adagolásban szedő 

betegeknek  

4. LÉPCSŐ 

5.  LÉPCSŐ 

www.ginasthma.org 

Adherencia! 
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Adherencia 

Price D et al. Primary Care Respiratory Medicine  2014. 
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Gyógyszeres terápia 

• Fenntartó terápia gyógyszerei 
(kontrolláló/megelőző szerek, 
melyek folyamatosan napi 
rendszerességgel alkalmazandók) 

 
 -inhalációs szteroidok (ICS) 
 -hosszú hatású β2-agonisták 
 -antileukotriének/leukotrién         

receptor antagonisák 
 -hosszú hatású teofillinek 
 -anti-IgE 
 -szisztémás hatású szteroidok 
 -egyéb gyulladáscsökkentők 

 

• Tünetoldó/rohamoldó szerek  
 
 - gyors hatású β2-agonisták 
 - szisztémás szteroidok 
 - anticholinerg szerek 
 - teofillinek 
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Gyógyszerbevitel: 
• Inhalációs 
• Orális  
• Parenteralis  
 
 
A legáltalánosabb és 
javasolt 
gyógyszerbeviteli 
mód az inhaláció, 
ugyanis így a 
készítmény azonnal 
a hatás helyszínére 
kerül, a szisztémás 
mellékhatások 
valószínűsége pedig 
jelentősen csökken.  
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Az inhalációs eszköz választása – 
Szakorvosi kompetencia 

• Beteg-szempont 

• Orvos-szempont 

• A tüdődepozíció kérdése 

• A hatóanyagok szempontja 

• Biztonságosság 
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Eszközválasztás –  
A beteg szempontjai, adherencia 

• A forgalmazott asztma gyógyszerek hatékonyak és 
biztonságosak 

• A mindennapi betegellátás gyakorlatában a kezelés 
sikerességének legfontosabb meghatározói a jó beteg 
adherencia, a megfelelő inhalációs eszköz választása, és a 
helyes inhalációs eszköz használat* 

• Asztmában az inhalációs kortikoszteroid terápia 
eszközcseréje az asztma kontroll romlását eredményezi**.  

• A betegek beleegyezése nélkül történő inhalációs 
eszközcsere emeli az egészségügyi erőforrás felhasználást és 
kidobott gyógyszerek mennyiségét, egyidejűleg a kezelés 
hatékonyságának csökkentése mellett*** 

*Chrystyn H, Price D. Prim Care Respir J 2009; 18: 243–249.**Chrystyn H. Int J Clin Pract 2005:59 (suppl 149);33-35.***Doyle S, Lloyd 

A, Williams A et al. Prim Care Respir J 2010 19:131-9. 
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Az inhalációs technika gyakorlati 

oktatása 
Choose (Választás) 

• A beteg számára legmegfelelőbb inhalációs eszköz kiválasztása 

• Minél kevesebb féle inhalációs eszköz választása 

Check (Ellenőrzés) 

• Ellenőrizzük az eszközhasználati technikát minden adandó alkalommal –  

• Azonosítsuk a lehetséges hibákat 

Correct (Javítás) 

• Mutassuk meg, hogyan kell helyesen használni az inhalációs eszközt   

• Ellenőrizzük, hogy a beteg megértette-e 

• Gyakran ellenőrizzük az inhalációs technikát, a hibák általában 4-6 héten 

belül jelentkeznek   

Confirm (Visszaigazolás) 

• Az inhalációs technikáról tartott oktatás növeli az asztmakontroll 

valószínűségét   
www.ginasthma.org 
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A gyulladás asztmában mind a 
közepes/nagy-, mind a kislégutakat 

érinti 

Tulic et al., Respir Res 2001; 2: 333-339 
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A kislégutak:  
2 mm-nél kisebb, perifériás légutak (7-8. oszlástól), nagy 

összkeresztmetszettel   

(Weibel, 1963) 
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1 µm < finomrészecske < 5 µm 

TÜDŐDEPOZÍCIÓ 

•6 µm ↑ részecse 
kiülepszik garat, 
nagylégutak falára 
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Fix ICS+LABA kombinációval kezelt betegeknek 15%-

a nem kontrollált saját adatok szerint (N=111) 

Müller V, Gálffy G, Eszes N, Losonczy G, Bizzi A, Nicolini G, Chrystyn H, Tamási L. BMC Pulm Med. 2011 Jul 15;11:40. 

Parciális 

kontroll 

Teljes 

kontroll 
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A gyulladásgátló kezelés hatásának időbeni alakulása 

asztmában 
klinikai 

tünetmentesség 

napok 

v
á
lt
o
z
á
s
  
%

 

100% reggeli PEF 
FEV1 

a légúti hiperreaktivitás 

megszűnik  

évek hónapok hetek 

nincs szükség β2-
agonistára 

   Woolcock A.: Eur Respir J 2000: 16(1): 38-43. 

Asztma terápia: 
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Anti IL-5 
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Inhalációs kortikoszteroidok (ICS) 

• A leghatékonyabb gyulladáscsökkentők asztmában az inhalációs 

kortikoszteroidok; az asztma fenntartó kezelésének alapját jelentik. 

• Nagyszámú vizsgálattal igazolt, hogy csökkentik a tüneteket, javítják a 

tüdőfunkciót, az életminőséget, mérséklik a bronchialis hiperreaktivitást, a 

légúti gyulladást, csökkentik az exacerbációk gyakoriságát és 

súlyosságát, valamint az asztma mortalitást (A evidencia).  

• Az ICS kezelés hatékonysága dózisfüggő, azonban 800-1200 µg 

budesonidnak megfelelő napi adag felett a dózis-hatás görbe ellapul, 

tehát e feletti dózis alkalmazása már nem jár további előnnyel, a lokális és 

szisztémás mellékhatások viszont gyakoribbá válhatnak.  

– Dohányosokban csökken az ICS kezelésre adott válaszkészség, ezért a dohányos 

asztmásoknak is nagyobb ICS adagokra lehet szükségük.  

– Súlyos asztmában, az ICS bizonyított akut exacerbáció számot és mortalitást 

csökkentő effektusa miatt, nagy adagú ICS terápiára lehet szükség.  

 



29 

Miért fontos a rendszeres fenntartó 

inhalációs kortikoszteroid terápia? 

Suissa et al., 1995 
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• Lokális mellékhatásaik az alábbiak lehetnek: szájpenész, rekedtség, a hangképzés 

zavarai, esetleg irritáció okozta köhögés.  

• Ezek előfordulási gyakorisága csökkenthető az alkalmazásukat követő szájöblítéssel, 

illetve olyan hatóanyagok alkalmazásával, amelyek a gyógyszerbeviteli eszközben és a 

száj-garatüregben inaktív formában vannak jelen, majd a tüdőben képződik belőlük az 

aktív, farmakológiai hatással rendelkező molekula (pl. ciclesonid, beclometason).  

• Az új, oldattechnológiával készült, HFA hajtógázt alkalmazó oldatos MDI-k esetében 

elhanyagolható oropharyngealis depozícióval kell számolni.  
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Hosszú hatású inhalációs béta2-

agonisták (LABA) 

• LABA kis-, közepes- vagy nagydózisú ICS kezeléshez való 

hozzáadása asztmában javítja a tüneteket, csökkenti a 

rohamoldó szükségletet és az akut exacerbációk 

gyakoriságát (A evidencia), valamint a betegek nagyobb 

arányában eredményez kontrollált állapotot, mint a 

magasabb dózisú ICS monoterápia.  

 

• Egy eszközben adott ICS+LABA jobb adherenciát biztosít 

és a betegek nagyobb arányában eredményez kontrollált 

állapotot 
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Leukotrién receptor antagonisták 

(LTRA)/anti-leukotriének 

• a cysteinyl-leukotrien-1-receptor antagonistái (montelukast, 

zafirlukast) 

• gyulladáscsökkentő hatásuk asztmában elmarad a 

kisdózisú ICS terápia gyulladásgátló hatásától 

• csökkentik az asztmás légúti gyulladást, javítják a 

tüdőfunkciót, mérséklik a tüneteket és csökkentik az 

exacerbációk számát 

• az asztma exacerbációk prevenciójában az ICS+LABA 

kombináció hatékonyabb, mint az ICS + anti-leukotrien 

kombináció (A evidencia) 

• lényeges mellékhatásuk nincs 
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Teofillin 

• Az asztma fenntartó kezelésében a nyújtott hatású 
teofillinek csak másodvonalbeli szerek 
– ICS kiegészítőjeként kevésbé hatékonyak, mint az 

ICS+LABA kombináció.  

• Alkalmazásuk során számos mellékhatással kell 
számolni.  

• Alacsony fenntartó dózis esetén szérumszint 
monitorozás nem szükséges (kivéve panasz esetén), 
de magasabb alkalmazott dózis beállításához 
szükség van szérumszint monitorozásra.  
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Omalizumab 

• Indikációja:  
– allerigás asztmás beteg 

– pozitív bőrteszt vagy in vitro vizsgálat igazolja perenniális 

aeroallergénnel szembeni reaktivitását 

– a légzésfunkciója csökkent (FEV1 <80%);  

– gyakori nappali tüneteik vagy éjszakai ébredéseik vannak;  

– és akiknél nagy dózisú inhalációs kortikoszteroidok és 

tartós hatású inhalációs béta-2 agonisták alkalmazása 

ellenére, többszörösen dokumentált, súlyos asztma 

exacerbációk lépnek fel.  

• Adagja a szérum összIgE szintjétől és a beteg 

testsúlyától függ. 
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Az asztma rendszeres kezelése és gondozása – 

cél a kontrollált állapot elérése és fenntartása, 

illetve a jövőbeli rizikó csökkentése 

Az asztma ellátásának az alábbi 5 alappillére van: 

- partnerközpontú orvos-beteg kapcsolat kialakítása 

- a rizikótényezők felismerése és kiiktatása 

- az asztma kontrollszintjének felmérése, e szerinti 
megelőző/fenntartó kezelés, rendszeres kontroll 
újraértékelés 

- az akut exacerbációk ellátása 

- megfelelő kezelés speciális körülmények (terhesség, 
perioperatív időszak) között is. 
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A 

gyógyszerelés 

csökkentése 

kontrollált 

állapot mellett 
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A jövőbeni rizikó meghatározói 

• A jövőbeli fokozott rizikó legfontosabb 

meghatározói: 

– az akut exacerbáció 

– a jelen nem megfelelő kontroll-szint 

– gyógyszer okozta mellékhatás 

– labilis, instabil betegség 

– a gyors légzésfunkciós hanyatlás  

www.ginasthma.org 
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Súlyos  asztmás  betegek  klinikai  jellemzőinek  
retrospektív  felmérése  és  a  súlyos  asztma  

jellemző  fenotípusainak  leírása  Magyarországon  

Tamási Lilla1, Balikó Zoltán2, Barsai Andrea3, Brúgós László9, Csánky Eszter4, 
Gálffy Gabriella1, Herke Paula5, Márk Zsuzsa6, Mohos Andrea7, Müller 
Veronika1, Nagy Andrea2, Pálföldi Regina8, Robotka Zsófia2, Somfay Attila8, 
Szalai Zsuzsanna9, Szilasi Mária10, Kovács Gábor11, Horváth Ildikó11  

 
1Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika, Budapest; 2Pécsi Tudományegyetem, I.sz. 
Belgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Osztály; 3Uzsoki Utcai Kórház, Tüdőbelgyógyászati osztály, 
Budapest; 4Miskolci Semmelweis Kórház; 5Szigetszentmiklós, Tüdőgondozó; 6Tüdőgyógyintézet, 
Törökbálint; 7Bács-Kiskun megyei Kórház, Tüdőgondozó, 8Szegedi Tudományegyetem, 
Tüdőgyógyászati Tanszék, Deszk; 9Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Pulmonológiai Osztály, 
Győr ; 10Debreceni Egyetem, Tüdőgyógyászati Klinika, Debrecen; 11Országos Korányi Tbc és 
Pulmonológiai Intézet, Budapest 

Vizsgálatvezető Dr. Kovács Gábor 
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Centrumok (N=14) 

OKP

I SE 

Törökbálint 

Kecskemét 

TG 

Deszk 

Debrecen 

Győr 

Pécs 

Uzsoki 

Kh 

Miskolc 

Szigetszentmiklós 

Nyíregyháza 

Farkasgyepű 

Kaposvár 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-zbDw7LLSAhWmC5oKHUvPATEQjRwIBw&url=https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:Magyarorsz%C3%A1g_t%C3%A9rk%C3%A9p&psig=AFQjCNFtNR3IfBH67ecQidPyfUNed-UrWA&ust=1488373038904717


43 

Eredmények (N=130) 

• Ebből 12 beteg esetében nem állt fenn a súlyos asztma 
diagnózisa (GINA és hazai ajánlás*) 

• Az eredmények N=118 beteg adatinak elemzéséből 
születtek 

• 92 nő és 26 férfi 

• Átlagos életkor 55 év 

• Obstrukció igazolható a vizsgálatkor (FEV1/FVC < 75%) 93 beteg 
esetében  

• FEV1 átlag 66,9% 

• Asztmakontroll meghatározás: ACT 46, orvosi kontroll 
meghatározás 72 beteg esetében 

• Dohányzás: aktív dohányos 11, ex-dohányos 25, nem dohányos 
82. 

 

 
*EMMI, Egészségügyért Felelős Államtitkárság. Egészségügyi szakmai irányelv − Az asztma diagnosztikájának, kezelésének és orvosi gondozásának 

alapelveiről felnőttkorban (00819 irányelv; 2015-2018). www.naek.hu; Global Initiative for Asthma 2016 
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6543

10

Nem kontrollált

Részben kontrollált

Kontrollált

Az ACT és az asztmakontroll 

orvosi megítélése együtt

Asztmakontroll:  
8,4% kontrollált, 36,4% részben kontr,  
55% nem kontrollált 



45 

6 

2 
1 

5 

1 

Per os szteroid terápiát N=15 beteg szed 
tartósan (mg) 

4

6

8

16

32

Fenntartó kezelés minden esetben nagydózisú 
ICS/LABA 
Emellett Omalizumab  (N=50) vagy tartós per os szteroid  
(N=15) kezelés 

50 

9 

58 

Omalizumab terápia 

Kap

Kapott

Nem
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0 1 2 3 vagy több

 Az exacerbációk száma a megelőző 12 hónapban

SCS-ot igénylő exacerbáció gyakoriság 
az elmúlt 1 évben:  
a betegek 40%-a esetében 2 vagy több 
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Abszolút eosinophil érték
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A beteg domináló fenotípusa a kezelőorvos véleménye 
alapján 

ACOS

Dohányzáshoz társuló asztma

Eosinophil asztma 

Extrinsic allergiás asztma 

Fixált obstrukcióval járó asztma 

Neutrophil asztma

Obesitas asszociált asztma

Postmenopauzához ill. hormonális változásokho

Szteroid dependens vagy rezisztens asztma

Terheléses asztma

A szakorvos véleménye szerinti a domináló 
súlyos asztma fenotípus: 

extrinsic allergiás asztma 49%, súlyos eo asztma 18%, fixált obstrukció 9%  
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Összefoglalás 

• Az asztma bronchiale gyakori, sok fenotípust mutató légúti betegség 

• A légúti gyulladás a hörgőkaliber ingadozásával jár együtt 

• A klinikai kép mellett a légzésfunkciós vizsgálat elengedhetetlen a 

diagnózis és a kontrollok során 

• Az asztma terápiájában kulcsfontosságú a kontroll meghatározása 

• A terápia lépcsőzetes 

• A kezelésben az ICS a legfontosabb elem 

• Az inhalációs terápiában a megfelelő eszköz és az oktatás alapvető 

fontosságú 

• Súlyos asztmában számos új terápia várható (omalizumab, mepolizumab, 

reslizumab stb.) 
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Súlyos asztma ambulancia:  
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika 
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