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ALLERGIÁS RHINITIS  



Rhinitis definíciója 

 A rhinitis az orr nyálkahártyájának és 
submucosájának  

gyulladásos folyamatokkal jellemzett elváltozása 
(gyulladása),  

melyben az alábbi tünetek legalább egyike, 
hetente több napon keresztül, napi egy, vagy 

több órán át fennáll:  

orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás, orrviszketés 



  

Rhinosinusitis 

Allergiás 
Rhinitis 

Nem allergiás 
Rhinitis 



A rhinitisek felosztása 
 

 Klasszikus felosztás   ARIA-felosztás 
   

 Allergiás (AR)    Intermittáló (heti 4 napnál vagy 4 hétnél 

 Szezonális (pollen)    rövidebb időtartamú) 

 Perenniális (atka, állatszőr)   Perzisztáló (heti 4 napon át és 4 hétnél  

 Epizódikus     hosszabb időtartamú) 

Nem allergiás (NAR) 

Infekciós 
Idiopathiás 
Vasomotor 
Hormonális 
Gyógyszer-indukált (rhinitis medicamentosa) 
Légúti irritánsok (környezetszennyező anyagok, hőmérséklet és nyomásváltozások, gőzök/gázok, 
illatanyagok, reflux) 
Atrófiás 
Gustatoros 
Senilis 

  

ARIA: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma; NAR: nem allergiás rhinitis 
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Nem allergiás (vasomotor) rhinitis: axonreflex 

Substance P  (SP) 
Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP) 
Calcitonin gene-related peptide (CGRP) 



Hormonális rhinitis 

 Pubertás 

 Terhesség 

 Szexuális izgalom 

 Antikoncipiens szerek 

 Női klimax 

 Atrófiás jellegű rhinitis 

 Férfi klimax 

 Profúz vizes orrfolyás 

 Hypogonadismus 

 Hypopituitarismus 

 Hypothyreosis 

 

Élettani állapotok Patológiás állapotok 



Gyógyszer által kiváltott rhinitis 

 ACE-gátlók (valsartan, losartan)  

 Kalciumcsatorna-blokkolók (amlodipin, nifedipin) 

 NSAIDs 

 𝛂- és 𝛃-blokkolók 

 Antipsychotikumok 

 EDF (vardenafil, tadalafil) 

 Lamivudine (HIV) 

 Lokális vasoconstrictorok 
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65 év feletti nők › 57%-a legalább 5-féle,  
12%-a legalább 10-féle gyógyszert szed 



Gustatórikus rhinitis 

 Extrém mértékű vizes orrfolyás (sokszor aszociális) 

 Fűszeres, forró/hideg étel és ital, mustárolaj, 
fokhagyma, alkohol 

 Capsaicin 

 Napfény 

 TRP-receptorok (transient receptor potential) 
lehetséges szerepe: C-rostok és neuronok regulációs 
zavara 
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Irritációs – környezeti  

 Környezetszennyező anyagok 
 NO, NO2 

 Kénoxidok 

 Formaldehid 

 Por 

 Cigarettafüst 

 Hideg-száraz levegő 

 Napsütés 

 „Sick building” szindróma 
 

 
 
 



Senilis rhinitis 

 Thymus involúció 

 Hormonális változások 

 Csökkent immunitás 
 Csökkent sejtes és  T-sejtes immunválasz  

 Csökkent citokintermelés és válasz 

 B-sejtfunkció csökkenés 

 Antigénspecifikus antitestek csökkenése 

 IgG-izotípus osztályok  

 Az orrnyálkahártya funkciócsökkenése és atrófiája: melegítés, resorptio, 
párásítás, MCC↓, hyposmia, esetenként dehidráció 

 Csökkent neuro-vegetatív kontroll (orrnyálkahártya) 

 Citokinek által kiváltott eosinophil-degranuláció, totál IgE koncentráció ↓, 
allergéntolerancia ↑ = AR kevesebb 

 Allergénelimináció csökkent (MCC) = AR jelen lehet atópiásokban 
 

 

 

 

10 MCC: mucociliaris clearance 



A felső légutak egysége és co-morbiditások Allergy 2006; 61:656 

Rhinosinusitis: az antibiotikum rendelés 5. leggyakoribb oka (National Ambulatory Medical Care Survey) 

Otitis media  
with effusion (OME) 
Seromucotympanon 

Asthma bronchiale 
COPD 

Légúti hiperreaktivitás 



 
 

Közepes-súlyos 
Egy vagy két tünet 

.  abnormalis alvás 

.  a napi aktivitás, sport, 
szabadidős tevékenység 
zavart  

.  Zavart munkavégzés és 
iskolai tevékenység 

.  Zavaró tünetek 

Perzisztáló  

 . > 4 nap hetente 

 . és > 4 hét 

Enyhe 
• normalis alvás 

• a napi aktivitás, sport, 
szabadidős tevékenység 
nem zavart  

• Zavartalan 
munkavégzés és iskolai 
tevékenység 

• Nincsenek zavaró 
tünetek 

Intermittáló  

. ≤ 4 nap hetente 

. vagy ≤ 4 hét 

ARIA klasszifikáció 

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update.  



Prevalencia 

• Asthmások 2/3-a rhinitises 
• Rhinitisesek 1/3-a asthmás 
• Orrpolipos betegek kb. 1/3-a (20-70%) asthmás 
• Rhinitis: 15-20% Orrpolyposis: 2-20% 
• ASA szindróma (4-25%): 30-70% orrpolip 
• Pollenosisban 2-3x nagyobb a perennialis asthma 

kialakulásának rizikója 



A rhinitis az allergiák középpontjában 

 Allergiás rhinitis: 15-25 % 

 Allergiás bőrbetegség: 10-20 % 

 Allergiás szembetegség: 6-8 % 

 Asthma bronchiale: 3-8 % 

 Táplálékallergia: 2 % 

 Gyógyszerallergia: 2 % 

 

 A populáció kb. 30 %-a allergiás 

 Többszervi allergia 



A rhinitis természetes lefolyása 
• Allergiás menet (march) 

– Atópiás dermatitis, ételallergia, rhinitis, asthma 
 

• Rhinitis  Asthma  Orrpolyposis 
 

• Megjelenés (fiú>lány)       gyermekkor, serdülőkor 
• Kiteljesedés/erősödő tünetek     fiatal felnőttkor 
• Mérséklődő/elmaradó betegség     időskor 
 

Citokinek által kiváltott eosinophil-degranuláció, totál IgE koncentráció ↓, 
allergéntolerancia ↑ = AR kevesebb 
Allergénelimináció csökkent (MCC) = AR jelen lehet atópiásokban 



IgE-mediált I.-es típusú allergiás reakció 

Th szubpopuláció elköteleződése A szenzibilizálás útja 



IgE-termelés 



Mastocita degranuláció 



Korai reakció 

Erek 

  

 

Mastocita Antigén 

Leukotriének 
Prosztaglandinok 

PAF 

Hisztamin 
Tryptase 
Chymase 
Kallikrein 

Mirigyek 

Afferens 
idegvégződések 

Fokozott szekréció 

Viszketés 
Tüsszögés 

Vasodilatatio 
Fokozott permeabilitás 

Citokinek 

FcЄR1 



Késői/szöveti fázis 

IL-5 
GM-CSF 

IL-3 

Afferens 
idegvégződések 

Th2 

Basophil 

Eosinophil 
Plasma transudatio 

Értágulat 
Nasalis hiperreaktivitás 

Krónikus gyulladás 

LTs 
PAF 

MBP 
EDP 
ECP 

Neuropeptidek 
SP, VIP 

Hisztamin 

Plazma kininek, Neutrophil peroxidase, koagulációs faktorok 

Túlélés 
Aktiválás 



Korai és késői fázis 



Allergiás rhinitis 

Parlagfű pollen 
 

Háziporatka 
 

Pollenszemcse  

5-70 m  

Endonasalis kép 



 Elsődleges cél a helyes diagnózis 

 Allergiás Rhinitis 

 Nem allergiás Rhinitis 

 Rhinosinusitis 



 Allergiás asthma 

 Nem allergiás 
asthma 

 COPD 

 Allergiás rhinitis 

 Nem allergiás rhinitis 

 Rhinosinusitis 



Allergiás rhinitis (AR): típusos klinikai megjelenés 

• Klasszikus szezonális 
tünetek 

• Típusos, 
allergénexpozícióval 
összefüggő panaszok 

• Életkor és allergológiai 
anamnézis jellegzetes 

• A nazális congestio 
általában vizes 
váladékképződéssel jár 

• Az alsó orrkagyló 
típusosan sápadt, 
szürke, ödémás 

• Az aktuális méret a 
congestio mértékétől 
függ 

• Helyi szteroidok 
rendszerint hatékonyak 

• Általában jó terápiás 
válasz 

• RM társulása ritkább 
 

RM: Rhinitis medicamentosa  



Vasomotoros vagy nem allergiás rhinitis: nem egységes klinikai 
megjelenés 

• Rohamszerű, halmozott 
tüsszögés, esetleg 
irritációs érzés 

• Általában alternáló 
jellegű congestio 

• Orrváladék: vizes vagy 
kevés ragadós 

• Kiváltó tényezők 
szerepe 

• Az alsó orrkagyló mérete 
és színe nem jellegzetes 

• Általában hiperémiás, 
vörös 

• Az aktuális méret a 
congestio mértékétől 
függ 

• Helyi szteroidok: változó 
hatékonyság 

• Gyakran társul rhinitis 
medicamentosával 



  Európai felmérés 

  67,2% = középsúlyos/súlyos AR 

  42,5% = perzisztáló AR 

 

 

 

 

 

 

 

  SCUAD 

  AR betegek ~30%-a 

 

 
 

 
 

 

 

Egyre több a középsúlyos/súlyos 
AR 

Egyre több a kevert forma és fenotípus 

Egyre több a poliszenzitizált beteg  

 
Egyre több a terápia-rezisztens fenotípus 
 
• Severe Chronic Upper Airway Disease (SCUAD) 
 

Canonica GW et al. Allergy 2007; Settipane RA. Allergy Asthma Proc 2001; Mosges R & Klimek L. Allergy 2007; 
Bousquet et al. JACI 2009; AR: allergiás rhinitis 

Allergiás 
Nem-allergiás 
Kevert 



 A középsúlyos/súlyos      
AR-ben szenvedő 
betegek 70,5%-a 
kombinációs kezelést 
alkalmaz 

Pitman R et al. EAACI 2012. 

A betegek többsége kombinációs kezelést alkalmaz a 
megfelelő tüneti kontroll elérése céljából 

Gyorsabb és hatékonyabb orr- és szemtüneti kontrollt biztosító 
terápiára van igény 

2 vagy több gyógyszert alkalmazó 
középsúlyos/súlyos AR betegek %-a 

Be
te

ge
k 

%
-a

 

Összesen Egyéb      Gyorsabb       
orrtüneti  
kontroll 

Hatékonyabb      
szemtüneti 

kontroll 
orrtüneti 
kontroll 

szemtüneti 
kontroll 



Diagnózis 

Alapvizsgálatok 

 

 Anamnézis 

 Prick teszt 

 Fül-orr-gégészeti vizsgálat - rhinoscopia 

 Nem az allergiás rhinitis diagnózisa, hanem más 
betegségek és rizikó tényezők kizárása a cél 

 



Tünetek 

• Viszketés 

• Tüsszögés 

• Orrfolyás 

• Gátolt orrlégzés 

• Conjunctivitis 

Kórtörténet 

Diagnózis 



Bőrteszt - Prick teszt 

Leolvasás a reakció 
csúcspontján 

 

Hiperémia és csalángöb 
mérése (mm-ben) 15 perccel 

a teszt elvégzése után 

keresztek (+++)  -  szemikvantitatív 
ödéma átlagátmérő-számítás (d1+d2)/2 
bőrindex (Skin Index=SI) Ad/Hd 

Kontroll oldatok 



Diagnózis: orrtükri kép nem specifikus 

Allergiás? 

http://www.entusa.com/Nasal Photos/alergic_rhinitis_15b.jpg


Speciális allergológiai és rhinológiai vizsgálatok   

 Allergológiai vizsgálatok 
 Szérum össz-IgE 
 Szérum specifkus-IgE 
 Nasalis provokációs vizsgálat 

 Orrváladék-vizsgálat 
 bakteriológia 
 citológia 
 IgE vizsgálat 
 albumintartalom 

 Orr- és melléküreg endoszkópia 

 Képalkotó vizsgálatok 
 CT 
 MRI   

 Nasalis légzésfunkciós vizsgálatok 
 nasalis csúcsáramlásmérés 
 rhinomanometria  

 Nasalis geometria – akusztikus rhinometria 

 Szaglásvizsgálat 

 Mucociliaris clearance (szaharin, EM, CBF) 

 Hisztológiai vizsgálat 

Szérum specifikus IgE 

Fontos szerepe van az 
azonnali típusú allergiás 
reakció diagnosztikájában 

Szérum össz IgE 

 allergiás/parasitás betegség  

 + egyéb 

nincs meghatározó szerepe az 
allergiás rhinitis 
diagnosztikájában 



• Kórtörténet  +++ 

• Szérum össz IgE + 

• Specifikus IgE +++ 

• Bőr prick teszt ++++ 

• Intracutan teszt ++++ 

• Szérum eosinophilia + 

• Nasalis eosinophilia ++ 

• Nasalis provokáció ++++ 

Szenzitivitás 



Specificitás 

• Kórtörténet  +++ 

• Szérum össz IgE - 

• Specifikus IgE +++ 

• Bőr prick teszt +++ 

• Intracutan teszt +++ 

• Szérum eosinophilia - 

• Nasalis eosinophilia - 

• Nasalis provokáció +++ 



 Állásfoglalások és frissítések (updates) 

 Stádiumbeosztások 

 Lépcsőzetesség elve (stepwise approach) 

 A súlyossági fokozatok egy napon belül is váltakozhatnak: 
egyéni szenzitizáltság, pollenszám-ingadozás, időjárás 

 Modern gyógyszerek\hatásmechanizmus 

 Lokális\szisztémás kezelés előnyei\hátrányai 

 Tüneti kontroll fogalma 

 Hatás\költségelemzés\költséghatékonyság 

 Prevenció és korai kezelés (preszezonális) 

 Tartós kezelés, gondozás 



 Kielégítő tüneti kontroll elérése és fenntartása 

 Az életminőség javítása 

 Társbetegségek szűrése (asthma, otitis, sinusitis) és 
kezelése 

 Az orrmelléküreg ventiláció és drenázs biztosítása 

 Immunterápiával (ha indikált) immunmoduláció és 
prevenció 



Enyhe rhinitis 
 Normális alvás 

 Normális napi aktivitás, sport, pihenés, munka, tanulás 

 A tünetek tolerálhatóak 

   

 Közepes/súlyos rhinitis (legalább egy az alábbiak közül) 

 Zavarja az alvást 

 Negatív hatás a napi aktivitásra, sportra, pihenésre 

 Zavarja a munkát/tanulást 

 Nem vagy nehezen tolerálható tünetek 
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A Rhinitis súlyossági fokának felmérésére 
alkalmazható másik validált módszer a VAS 
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Mennyire zavaróak a tünetek? 

Nem zavaróak 

6 cm felett közepes/súlyos: 

Nagyon 
zavaróak 

Bousquet J et al. Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): RQLQ: Rhinitis Quality of Life Questionnaire 

A vizuális analóg skála (VAS) és a RQLQ 
szignifikáns korrelációt mutat (p=0.46; P < 0.0001) 



Nem allergiás rhinitis elkülönítése 

 Rendelkezik-e Ön az alábbi tünetekkel? 

 Féloldali orrpanaszok? Igen  Nem 

 Sűrű, zöld- vagy sárga színű orrváladék? Igen  Nem 

 Hátsó garatfalon lecsorgó nyák és nincsen  

 vizes orrfolyás? Igen  Nem 

 Arcfájdalom? Igen  Nem 

 Ismétlődő orrvérzések? Igen  Nem 

 Szaglásvesztés? Igen  Nem 

 Rendelkezik-e Ön az alábbi tünetekkel naponta legalább egy órán keresztül vagy a legtöbb napon egy adott 
szezonban, ha a panaszai szezonálisak? 

 Vizes orrváladékozás Nem  Igen
  

 Tüsszögés, rohamokban Nem  Igen
  

 Orrdugulás Nem  Igen
  

 Orrviszketés Nem  Igen
  

 Kötőhártya-gyulladás (vörös, viszkető szem) Nem  Igen
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AR NAR 



Alarm-tünetek 

 Féloldali orrpanaszok  

 Gennyes orrfolyás (elülső és/vagy garati) 

 Arcfájdalom, fejfájás 

 Szaglásvesztés  

 Orrvérzés 

 Arc-, és periorbitalis duzzanat 

 Láz, rossz általános állapot 
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Asztmaszűrő kérdések (ARIA) 

 Volt-e valaha (vagy akár többször is) sípoló 
légzése 

 Tapasztalt-e már zavaró köhögéseket, 
különösen éjjel 

 Fizikai terhelés után tapasztalt-e sípoló 
légzést, vagy köhögött-e 

 Érez-e időnként mellkasi feszülést 
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Allergén 
kerülés 

lehetőség esetén  
indikált   

Gyógyszeres  
kezelés 
biztonság 

hatékonyság 
compliance  

Immunterápia 
hatékonyság 

szakorvosi rendelés  
a betegség  

természetes  
lefolyását  

megváltoztathatja 

Betegoktatás 
mindig indikált   

költségek 

Prevenció 
I-III. 

mindig indikált   

Műtét?? 



Intermittáló Perzisztáló 

Allergének és irritánsok eliminációja célravezető lehet   
Conjunctivitis esetén: 
+ orális H1-blokkoló 

vagy intraocularis H1-blokkoló 
vagy Intraocularis kromon 

Enyhe Közepes/súlyos Közepes/súlyos Enyhe 

Nem meghatározott sorrendben 
 

Oralis H1-blokkoló  
vagy intranazális H1-blokkoló 

és/vagy decongestáns 
vagy LTRA 

Nem meghatározott sorrendben 
 

Oralis H1-blokkoló  
vagy intranazális H1-blokkoló 

és/vagy decongestáns 
vagy INCS, vagy LTRA 

(vagy kromon) 

Immunterápia megfontolandó 

Eredménytelen: egy lépcső 
feljebb 

Javulás: folytatás 1 hónap 

Meghatározott sorrendben 
INCS 

H1-blokkoló vagy LTRA 

Javult Eredménytelen 

Gátolt orrlégzés 
+ decongestáns 

vgy orális 
szeteroid 

(lökés) 

INCS  
hozzáadás, emelés 

Orrfolyás 
+ ipratropium 

Visszalépés egy 
lépcsővel 

folytatás > 1 hó 

Eredménytelenség: 
szakorvoshoz küldés 

Perzisztáló rhinitisben 
2-4 hetente kontroll 

2-4 hét után kontroll 

Újraértékelés: 
Diagnózis. compliance, 

infekciók, egyéb 
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ARIA 2008; 

Revisions 2010, 2012 

LTRA: Leukotrién antagonista 



Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis (American Academy of Otolaryngology—Head and Neck 
Surgery). Seidman et al. Otolaryngology Head and Neck Surg 2015, 152(1S) S1–S43. 
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INCS monoterápia Orális AH monoterápia Intranazális AH monoterápia 

Hozzáadás javasolt 

Intranazális AH 

vagy 

Oximetazolin (< 3 nap) 

Nem megfelelő tüneti kontroll Nem megfelelő tüneti kontroll Nem megfelelő tüneti kontroll 

Hozzáadás 

Orális dekongesztáns 

(mellékhatások: fejfájás, 
szájszárazság, hipertónia, 

nyugtalanság) 

Hozzáadás 

INCS 

Nem ajánlott hozzáadni 

Orális AH 

vagy  

LTRA 

Hozzáadható 

LTRA 

Nem ajánlott hozzáadni 

INCS 

(Váltás indokolt lehet, de 
hozzáadás nem hatásos) 

Egyéb kombinációról 
kevés adat 
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Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis (American Academy of Otolaryngology—
Head and Neck Surgery). Seidman et al. Otolaryngology Head and Neck Surg 2015, 
152(1S) S1–S43. 

• Specifikus IgE-vizsgálat (bőrteszt vagy szérum): ha az empírikus kezelés nem hatékony, ha 
a diagnózis bizonytalan, ha a célzott kezeléshez  a specifikus allergén ismerete szükséges  
(ajánlott).  

• Képalkotó vizsgálat: rutinszerű elvégeztetése nem ajánlott 
• INCS: erősen ajánlott ha az életminőség befolyásolt 
• Orális II.-gen. AH: RA és tüsszögés, illetve viszketés mint elsődleges tünet (erősen ajánlott) 
• Intranazális AH: szezonális, perenniális és epizódikus RA-ban opcionális 
• LTRA: elsődleges kezelésnek nem ajánlott 
• Kombinációs kezelés ajánlható ha a monoterápia nem hatékony  
• Immunterápia (SCIT vagy SLIT) ajánlott ha a gyógyszeres kezelés  és környezeti kontroll 

nem ad kellő eredményt 
• Alsó orrkagyló redukció: gyógyszeres terápia eredménytelen+ megnagyobbodott orrkagyló 

(lehetőség) 
• Akupunktúra: lehetőség ha a páciens nem gyógyszeres kezelést preferál 
• Gyógynövény: nincs ajánlás 



MACVIA clinical decision algorithm. Bousquet J et al. JACI, 138, 2016   

 OAH és INAH közötti különbségről nincs definitív álláspont 

 INAH(azelastin)+INCS(fluticason pr.) kombináció 
hatékonyabb a monoterápiánál, amelyek 
eredménytelensége után a kombináció javasolt 

 OAH vagy LTRA + INCS kombinációk általában nem 
hatékonyabbak mint az INCS önmagában 

 Step-wise (step-up and down) kezelés/gondozás javasolt a 
betegpreferenciák figyelembe vételével 

47 OAH: orális antihisztamin; INAH: intranazális AH; INCS: intranazális kortikoszteroid; LTRA: leukotrién receptor antagonista 
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Enyhe fokú intermittáló tünetek 
(szezonális) 

Közepes/súlyos fokú intermittáló vagy 
enyhe fokú perzisztáló tünetek (SR, PR, 

NAR) 

Közepes/súlyos fokú 
perzisztáló tünetek (SR, PR, 

NAR) 

A gyógyszeres 
kezelés 

mérlegelése; 

Orális II. 
generációs 

antihisztamin vagy 

nasalis 
antihisztamin 

Orrfolyás, tüsszögés, 
szem-, orr-, 
torokviszketés, mint 
vezető tünetek esetén 
(preferált 
sorrendben):  
Orális II. generációs 
vagy nasalis 
antihisztamin; 
Intranasalis szteroid 

Gátolt orrlégzés, mint 
vezető tünet esetében 
(preferált sorrendben):  
Intranasalis szteroid; 

Intranasalis 
szteroid+intranasalis AH; 

Orális II. generációs 
antihisztamin 

További lehetőségek: 
Nasalis szteroid dózisának emelése; 
Antihisztamin/nasalis szteroid molekulaváltás; 
Leukotrién antagonista; 
Rhinolight kezelés; 
Műtét 

Perzisztáló szemtünetek esetén 

helyi antihisztamin, és/vagy 
membránstabilizáló szemcsepp 

Az allergén vagy irritáns eliminációja, ha lehetséges 

Magyar szakmai ajánlás 

Eü Közlöny 2015;65(19) 



Az AR moduláris kezelése 
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INCS monoterápia (Intranazális 
kortikoszteroid 

Orális AH monoterápia 
(OAH) 

Intranazális AH monoterápia 
(INAH) 

INCS+OAH 

INCS+INAH 

OAH+LTRA 

MODULOK Közepes-súlyos 
Perzisztáló 
Intermittáló 

Vezető tünet 
Orrdugulás 

Viszketés, tüsszögés 
Szemtünetek 

Tüneti kontroll állapota 

Lépcsőzetes kezelés 
Korábbi kezelés hatékonysága  

INCS:intranasalis streoid; INAH: intranasalis antihisztamin; OAH: orális antihisztamin; LTRA: leukotrién receptor antagonista 



 

Dymista
®
:
 
új intranazális antiallergikum,  

amely 2x hatékonyabb mint az INS 
 

 
 

• Több, mint egy kombináció                                                          
 

• Farmakokinetikai                                                                                      
és klinikai tulajdonságai                                                                  
egyedülállóak 
 

 Indikáció 

 Mérsékelttől a súlyosig terjedő  szezonális vagy perenniális 
 allergiás rhinitis tüneteinek enyhítésére, amennyiben az 
  intranazális antihisztamin vagy glükokortikoid monoterápia 
 nem elegendő. 
 Adagolás (felnőttek és serdülők 12 éves kortól) 

 1 befújás mindkét orrnyílásba naponta 1x vagy 2x  a tünetek 
 súlyosságától függően (reggel és este).                                     
 50 µg flutikazon-propionát + 137 µg azelasztin / befújás 
  

azelasztin-
hidroklorid 

flutikazon-
propionát 

formuláció  

adagoló- 
rendszer 

WHO kód: ATC R01AD58 

(MP29-02) 

INS: intranazális kortikoszteroid 



Dymista
®
-val végzett klinikai vizsgálatok (betegszám: 4617): 4 multicentrikus, 

randomizált, kettős-vak, placebo-kontrollált, paralell-csoportos fázis III. vizsgálat (SAR) 

Vizsgálat  
száma 

Vizsgált  
időszak 

 
Betegszám  

(ITT) 
Komparátor 

MP-4001 

2007/2008 
Texas Cedar 

(Kanadai 
cédrus) 

607 
 

Forgalomban lévő 
Astelin® és  

generikus flutikazon-propionát 

MP-4002 

 2008 tavasz 831 
 

Hatóság kérésére végzett 
vizsgálatok (n=3398) 

forgalomban nem lévő 

(„formulációs”) AZE és FP-al: 
azelasztin és flutikazon-propionát                      

a Dymista® vivőanyagában                                       

és adagolórendszerével 

MP-4004 2008 ősz 776 
 

MP-4006 2009 tavasz és 
nyár 

1791 
 

MP-4000 

Krónikus 
rhinitis  
(1 éves 

vizsgálat) 

612 

Forgalomban lévő 
flutikazon-propionát 

(Biztonságossági vizsgálat) 

Meltzer E 2013 

Carr W 2012 

Bernstein JA 2013 

1 éves vizsgálat 
(Krónikus rhinitis) 

Hatékonyság 
Price D. 

2013 

PK study  
Derendorf H. 2012 

1 éves vizsgálat 
(Krónikus rhinitis) 

Biztonságosság 
Berger WE. 

2014 
Derendorf H. 2014 

Hampel FC et al. AAAI 2010; Meltzer E et al. IAAI 2013; Carr W et al. JACI 2012;  Price D et al. JIACI 2013;  Berger WE et al. ACIP 2014; Derendorf H et al. BJCP 2012; Bernstein JA. Expert Opin Pharmacother 2013;  
Derendorf H et al. Drugs Today 2014; FP: flutikazon-propionát; ITT: intent-to-treat; SAR: szezonális allergiás rhinitis 

Célkitűzés (SAR): hatékonyság és biztonságosság összehasonlítása AZE és FP orrspray-vel,  
középsúlyos/súlyos SAR-ban szenvedő betegek körében. Hosszú távú biztonságosság vizsgálata krónikus rhinitisben. 



  
  

Per os  
AH 

Intranazális 
AH 

INS 
INS+per os AH 
vagy INS+LTRA 

MP29-02 
(Dymista®) 

  Orrdugulás +/- + ++ ++ +++ 
  Orrviszketés + + + + +++ 
  Orrfolyás + + ++ ++ +++ 
  Tüsszögés + ++ ++ ++ +++ 
  Szemviszketés + ++ + + +++ 
  Könnyezés + ++ + + +++ 
  Szemvörösség + ++ + + +++ 

Derendorf H et al. Drugs Today 2014. 

 AH: antihisztamin;    INS = intranazális kortikoszteroid;    LTRA = leukotrién-antagonista 

Terápiás hatékonyság
 



Terápia 

 Műtét: minimál invazív, korszerű 

 Lézer pont-mucotomia, submucosus bipoláris RF, 
coblatio, concha-plastica, septoplastica 
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A magyar szakmai ajánlás algoritmusa 
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Hazavihető üzenet 

 A szakmai ajánlások (WHO, magyar) ismerete és 
alkalmazása kiemelt jelentőségű 

 Pontos diagnózis szükséges, nem allergiás rhinitis 
elkülönítése 

 Alarm-tünetek, asthma és comorbiditások szűrése 

 Súlyossági fokozaton alapuló, lépcsőzetes kezelés 

 Új, modern terápiák: INCS+AH kombináció 

 Vasoconstrictorok felelőtlen és nem szakszerű 
rendelése kerülendő 

 Nazális szerek hatnak a szemre és az alsó légutakra 
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Rhinitises tünetek és megjelenésük 

• Viszketés 

• Tüsszögés 

• Conjunctivitis 

•Orrfolyás 

•Gátolt orrlégzés Perenniális 

Perzisztáló 

Szezonális 

Intermittáló 

Intermittáló  

 ≤ 4 nap hetente 

 vagy ≤ 4 hét 

Perzisztáló  

  > 4 nap hetente 

  vagy > 4 hét 

Izolált orrdugulásos beteg általában nem allergiás 



Allergia és vírusinfekció 

 Allergia esetén gyakoribbak, elhúzódóbbak a felső légúti 
vírusinfekciók:   intercellularis adhéziós 
molekulák (pl. ICAM-1) expressziója fokozott az 
epitheliális sejteken, amelyek a rhinovírusok fő receptorai 

 Vannak olyan - elsősorban in vitro - adatok, amelyek 
szerint az allergiás gyulladás védő hatású a vírusokkal 
szemben 

 Az eosinophil sejtekből felszabaduló mediátorok 
(eosinophil kationos protein, eosinophil-neurotoxin) 
antivirális hatásúak 

 Sokszor vírusinfekció kapcsán kezdődik újra vagy 
manifesztálódik először az allergiás rhinitis, illetve lép fel 
az asthma vagy a RS (rhinosinusitis) akut exacerbációja 



Akut és krónikus rhinosinusitis jellemzői 

Akut Rhinosinusitis (ARS) Chronicus Rhinosinusitis (CRS) 

 Akut infektológiai 
betegség 

 < 12 hét 

 Bakteriális formában 
antibiotikum adható 

 INCS hatékony, adható  

 Nem infektológiai 
betegség 

 Immunpatológiai kórkép 

 Krónikus > 12 hét 

 Terápiás dózisú ab nem, 
tartós kisdózisú igen 

 Bázisterápia: INCS, 
orrmosás 
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CRS: multifaktoriális patogenezis és társult betegségek  

Osteitis 

Biofilmképződés 

59 
Ferguson BJ et al. Immunol Allergy Clin N Am, 2009; Fokkens WJ et al EP3OS 2012, Rhinology 2012; Kern RC Am J Rhinol 2008 

Immunpatológiai 
reakció:  

nem normális 
immunválasz 

 

Mechanikai 
és/vagy 

immunvédeke
zési  

diszfunkció 
(veleszületett 

immunitás) 
 

 

Immun-
asszociált 

gének 
megváltozása  

(gazdaszervez
eti károsodás) 

 
 

A gazdaszervezet 
és a környezet 

kölcsönhatásaina
k működési 

zavara (antigén-
trigger: gomba, 

Staph aur. 
epigenetika) 

 

Sinus 
mikrobiom 
dysbiosis 

Allergia/atópia 

Asthma 

Aszpirin-intolerancia Immundefektus 


