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1. Bevezetés 

 

Számos irodalmi adat szerint a csont- és immunrendszer összefüggő egységet képez. Az 

autoimmun betegségek, szisztémás és lokális gyulladást okozó infekciók, metasztázisok és a 

csonttörés okozta gyulladások pathogenesisében mind a csontrendszer, mind az 

immunrendszer érintett. Az adaptív immunrendszer és a mineralizált skeleton sejtjei hasonló 

fejlődést mutatnak, ezen sejteket reguláló faktorok is nagy százalékban közösek. A 

skeletogenesis és a haematopoesis kezdeti lépései anatómiailag is közel helyezkednek el 

egymáshoz, amely önmagában is feltételezi, hogy a sejtek fejlődését és működését reguláló 

faktorok részben azonosak. A csontmetabolizmus hormonális és lokális faktorok regulációja 

alatt áll, amelyek az immunrendszer által befolyásolt csontszöveti mikrokörnyezetet egyaránt 

meghatározzák. 

A csont felnőtt korban dinamikus átépülési folyamaton megy keresztül. Amennyiben a 

csontbontás és a csontépítés közötti egység megbomlik - például a két folyamatot szabályozó 

faktorok szintézisének egyensúlya eltolódik (gyulladásos állapotokban, oestrogen 

hiányállapotban, stb.) - a csontszövet integritása sérül. Kutatások szerint a csont homeostasis 

egyértelműen befolyásolható az immunrendszer alkotói által. A szisztémás és lokális 

immunreakciók hatást gyakorolnak a csontanyagcsere folyamatára. Az immunrendszert érintő 

betegségek csontműködést befolyásoló hatásának pontos molekuláris háttere egyelőre nem 

tisztázott. Eddigi kutatások alapján a hisztamin szerepe is feltételezhető a csontanyagcsere 

folyamatában. Disszertációmban ezen kapcsolatot vizsgálom állatkísérletes és humán 

modellek alapján. 
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2. Célkitűzések 

 

Kutatásomban a hisztamin- és csontmetabolizmus között keresek kapcsolatot.  

A hisztaminhiány csonthatásást állatkísérletes körülmények között, hisztidin-

dekarboxiláz génkiütött egereknél vizsgálom. Így indirekt módon tisztázható a hisztamin 

csontanyagcserében betöltött esetleges szerepe.  

A hisztamin túltermelés csonthatásának felderítése végett allergiás betegek csoportjait 

vizsgálom. A hisztamin túlprodukció csontfejlődésre való hatását gyermekek vizsgálatán 

keresztül, csontátépülésre gyakorolt hatását felnőtt nők és férfiak vizsgálatán keresztül mérem 

fel. 

 A részleges hisztaminhiány állapotának humán modelljeként antihisztaminnal kezelt 

allergiás betegeket - gyermekeket, postmenopausas nőket és férfiakat - vizsgálok. Így a H1 

receptor antagonista antihisztaminok csontműködésre gyakorolt hatását próbálom kimutatni. 
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3. Vizsgálati anyag, vizsgált személyek, alkalmazott módszerek 

 

3.1. A hisztaminhiányt részint a hisztaminszintézis egyedüli regulátorának a hisztidin-

dekarboxiláz génjének kiütésével (HDC-KO), másrészt a hisztamin jelenlétéért kisebb 

mértékben felelős exogén bevitel megakadályozásával értük el. Oestrogenhiányt 

vizsgálatunkban ovariectomia létrehozásásval idéztünk elő. Az izolált combcsontok ásványi 

csonttömegét egyes-foton-absorptiometriával határoztuk meg, Gamma, NK-364 típusú 

készülékkel (Gamma, Magyarország). Morfológiai elemzés céljából a combcsontokról lágy 

röntgensugárzás alkalmazásával antero-posterior irányból készítettünk felvételeket (Siemens 

Mammomat 3000, Németország). Az egerek szérumának kalcium és foszforszintjét rutin 

biokémiai metodikával, Hitachi 912 típusú kémiai analizátorral határoztuk meg. Az 

1,25(OH)2D3 vitamin szérumszintjét RIA módszerrel adtuk meg (Gamma-B 1,25-Dihydroxy 

Vitamin D RIA Kit, Németország). Vizsgálatainkban HDC-KO (n=15) és vad genotípusú (WT, 

n=15) hisztidin-dekarboxiláz génnel rendelkező egereket használtunk. Egyes egereken 

ovariectomiát végeztünk (n=7). A műtéti beavatkozás kontroll csoportjaként néhány példányon 

ál-operációt hajtottunk végre (n=8), illetve egyes példányokon nem végeztünk műtéti 

beavatkozást (n=15). Szintén eltért az alkalmazott táp típusa. Hisztaminhány előidézése végett 

az exogén hisztaminfelvételt hisztaminmentes táp alkalmazásásval (0,6 nmol hisztamin/g táp, 

500 unit/kg D-vitamin, Altormin, Lage, Németország) akadályozták meg a HDC-KO egerek 

csoportjában (n=8). A diéta kontroll-csoportjaként normál genotípusú egerek is kaptak 

hisztaminmentes tápot (n=7). Egyes egércsoportok Ca-szegény diétán voltak (n=8) (0,4% 

kálcium, összevetve a 2% kálciumot tartalmazó normál táppal, Harlan Teklad, Madison, WI, 

Egyesült Államok), köztük mind vad típusú (n=4), mind HDC-KO egerek szerepeltek (n=4). 

Kontrollként normál tápot alkalmaztunk (Charles River, Magyarország). Így nyolc különböző 

kezelést kapó csoportot tudtunk elkülöníteni. A statisztikai elemzés során Mann-Whitney 

tesztet használtunk (SPSS 10.0, Chicago, IL, USA).  

 

3.2. Ötvenkét allergológiai szakrendelésre járó multiplex allergiás betegségben szenvedő 

gyermeket vontunk be vizsgálatunkba. Az allergia diagnózisának felállítása a jellegzetes 

klinikai tüneteken kívül a laborvizsgálatok eredményei alapján történt (prick teszt, specifikus 

IgE assay, élelmiszer terheléses vizsgálat). A vizsgálatban résztvevő gyermekek nem szedtek a 

csontmetabolizmust ismerten befolyásoló készítményeket, néhány gyermek kapott ugyan 

inhalatív corticosteroidokat az akut allergiás tünetek kezelésére, azonban szisztémás steroidot 



 5

egyik gyermek sem használt. Az ismerten csontanyagcsere zavarban szenvedő gyermekeket 

sem vontunk be a vizsgálatba. 38 gyermeknél tehéntejfehérje allergiát, 32 gyermeknél 

multiplex ételallergiát 42 esetben allergiás rhinitist és 10 gyermeknél atópiás dermatitist 

diagnosztizáltunk. 15 allergiás gyermek (átlagéletkor: 7,93 év, életkori tartomány: 5,9-9,7, 10 

fiú és 5 lány) nem részesült gyógyszeres kezelésben, mivel az allergén elkerülésével a tünetek 

nem alakultak ki. 37 allergiás gyermek (átlagéletkor: 9,02 év, életkori tartomány: 6,5-11,7, 21 

fiú és 16 lány) szisztémás H1R antagonista kezelésben részesült [cetirizine (maximum 10 

mg/nap), loratidine (maximum 10 mg/nap) vagy ketotifen (maximum 2mg/nap)] az allergiás 

tünetek fennállása idején. 29 gyermek inhalatív corticosteroidot [budenosid (maximum 400 

μg/nap), fluticason (maximum 100 μg/nap), mometasone (maximum 18 mg/nap)] kapott, 

amelynek mennyisége nem haladta meg a 400μg napi adagot, antihisztamin egyidejű 

alkalmazásával. Kontroll csoportként 21 életkor és nem szerint illesztett egészséges gyermek 

vizsgálatátvégeztük el (átlagéletkor: 9,3 év, életkori tartomány: 5,8-10,5, 12 fiú és 9 lány). A 

kontroll csoport gyermekei banális ok miatt kerültek az általános ambulanciára. Megmértük a 

szérum osteocalcin (OCN), a β-CrossLaps (β-CTx) és az intakt parathormon (PTH) szintjét 

(electrochemiluminescence immunoassay [ECLIA]; Roche Elecsys System, Mannheim, 

Németország) Elecsys 2010 immunoassay system segítségével (Hitachi, Japan). Meghatároztuk 

továbbá a szérum 25-OH-D-vitamin koncentrációját nagy nyomású folyadék kromatográfiával 

(high-pressure liquid chromatography, Bio-Rad Laboratories GmbH, München, Németország). 

A kalcium, ionizált kalcium és foszfor szérumszintjét rutin laboratóriumi módszerrel 

határoztuk meg. A flow cytometriás vizsgálatokat heparinos vérből, FACSCalibur flow 

cytometerrel (Becton Dickinson, San Jose, CA, USA), CellQuest software 3.1 használatával 

(Becton Dickinson) végeztük el. A keringő fehérvérsejtek immunfenotípusának 

meghatározásához a következő fluorochrommal jelölt monoklonális antitesteket használtuk: 

CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19 (Becton Dickinson Immunology Systems, San Jose, CA, 

USA), kettős, illetve hármas színjelöléssel. A fehérvérsejtek felszíni H1R és H2R expresszióját 

indirekt immunofluorescens technikával, monoklonális H1R és H2R antitestek használatával 

(Molekuláris Immunológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest) 

határoztuk meg. A vizsgálatok sejtszeparálás nélkül, a teljes vérből történtek. A leukocyta 

populációkat (granulocyta, monocyta, lymphocyta) méretük és struktúrájuk alapján, FS/SS dot 

blot histogrammok segítségével különítettük el. A granulocyták, monocyták, lymphocyták 

intracelluláris hisztamin és HDC koncentrációjának meghatározása permeabilizált sejtekből 

indirekt immunofluorescens festéssel történt. Elsődlegesen monoklonális antihisztamin 

antitestet (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) és polyklonális anti-HDC antitestet (Promega 
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Corp., Madison, WI), majd másodsorban FITC-jelölt egér vagy csirke IgG ellenes antitesteket 

használtunk az indirekt immunfestéses eljáráshoz. A sejtek autofluorescenciáját és a 

másodlagos antitestek aspecifikus kötődését szintén figyelembe vettük az antitestek specifikus 

kötödésének megadásához. Az eredményeket a csoport azonos kontroll mintákhoz viszonyított 

intenzitás, azaz a relatív fluorescenia intenzitás formájában tüntettük fel. A statisztikai elemzés 

során Mann-Whitney tesztet és Pearson korrelációs próbát használtunk (SPSS 10.0, Chicago, 

IL, USA).  

 

3.3. Keresztmetszeti vizsgálatunkba 125 postmenopausas, allergológiai szakrendelésen 

gondozott pollenallergiában szenvedő nőt (átlagéletkor ± SE: 61,26 ± 0,57 év) vontunk be. Az 

allergia diagnózisának felállítása a jellegzetes klinikai tüneteken túl speciális laboratóriumi 

tesztek alapján történt (prick teszt, specifikus IgE assay). 43 allergiás nő nem részesült H1R 

antagonisa, illetőleg inhalatív corticosteroid kezelésben. Ebben a vizsgálati csoportban a 

pollenallergiás tünetek átlagosan 22,3 éve tartottak (7-től 45 évig terjedő intervallumban). 53 

allergiás nőbeteg csak H1R antagonista kezelést kapott [vagy cetirizine (10 mg/nap), vagy 

loratidine (10 mg/nap), vagy ketotifen (2 illetve 4 mg/nap)]. A tünetek átlagosan 16,5 éve 

tartottak (7-től 15 évig terjedő intervallumban). 17 allergiás beteg kombinált H1R antagonista 

(a fent leírt típusú és dózisú) és inhalatív corticosteroid [vagy budesonide (maximum 

512μg/nap), vagy fluticasone (maximum 400μg/nap), vagy mometasone (maximum 36μg/nap)] 

kezelésben részesült. A betegség tünetei ebben a kezelési csoportban átlagosan 8,5 éve tartottak 

(5-től 16 évig terjedő intervallumban). 12 allergiás beteg csupán inhalatív corticosteroidot (a 

fent leírt típusú és dózisú) kapott. A tünetek átlagban 7,4 éve tartottak ezen betegcsoportban (5-

től 14 évig terjedő intervallumban). Az allergiás tünetek a beválogatott betegek minden 

csoportjában legalább 5 éve fennálltak és a szezonálisan alkalmazott kezelés legalább 5 éve 

tartott. Az allergiás tünetek fennállásának ideje és a tünetek súlyossága az egyes kezelési 

csoportokban különbözött. A vizsgálat kontroll csoportjaként száz, allergiás betegségben nem 

szenvedő, életkor, testtömegindex (BMI) és a menopausa óta eltelt idő alapján illesztett páciens 

került kiválasztásra. Mind a kontroll, mind az allergiás betegek csoportjából kizártuk azokat, 

akik secundaer osteoporosist kiváltó betegségben szenvedtek vagy a csontanyagcserét 

befolyásoló gyógyszereket szedtek (kivételt képeznek az inhalatív corticosteroidok és a H1R 

antagonisták). Az ásványi csontsűrűséget (bone mineral density, BMD, g/cm2) a lumbális 2-4 

csigolyákon, a bal csombnyakon (XR-46, Norland, Fort Atkinson, WI, USA, variációs 

koefficiens (CV %): 0,9 a csigolyáknál; 1,3 a csombnyakon) és a nem-domináns oldali 
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radiuson határoztuk meg (P-DEXA, Norland, Fort Atkinson, WI, USA, CV%: 0,46), kettős 

foton absorptiometriával (DXA). A sarokcsonton megmértük az ultrahang gyengülését 

(broadband ultrasound attenuation, BUA, dB/MHz, CV%: 1,92), az ultrahang terjedési 

sebességét (speed of sound, SOS, m/s, CV%: 0,14), a quantitativ ultrahangos indexet 

(quantitative ultrasound index, QUI, CV%: 1,85), valamint a calcaneus BMD értékét (CV%: 

2,19) és ennek T-score-ját quantitativ ultrahangos (quantitative ultrasound, QUS) módszerrel 

(Sahara bone sonometer, Hologic, Waltham, MA, USA). A BMD T-score alapján a WHO 

ajánlásának értelmében a következő diagnosztkus kategóriákat állítottuk fel: normális (T-score 

≥ -1,0), osteopenia (-1,0 > T-score > -2,5) vagy osteoporosis (T-score ≤ -2,5). Osteopeniát és 

osteoporosist akkor diagnosztizáltunk, ha a mért érték legalább egy területen kisebb volt, mint 

a diagnosztikus határérték. Orvosi dokumentáció alapján a 10 éven belül, kis vagy közepesen 

erős traumára (testmagasságnál kisebb magasságból bekövetkező esés hatásásra) bekövetkező 

distalis alkartörést, csípő illetve morphometriával validált, klinikai tünetekkel járó 

csigolyatörést vettünk figyelembe. A súlyos traumát követő csonttörést (a testmagasságnál 

nagyobb magasságból bekövetkező esés, illetve közlekedési baleset következtében létrejött 

csonttörés), vagy a fenti skeletalis régiótól eltérő területen bekövetkező csonttöréseket, illetve a 

csupán morphológiai csigolyatöréseket (amelyek nem jártak klinikai tünetekkel) figyelmen 

kívül hagytuk. Kérdőíves módszerrel felmértük a csontokat, izületeket érintő fájdalmat, 

különös tekintettel a hátfájás jelenlétét. A statisztikai elemzéshez t-tesztet, Mann Whitney 

tesztet, Chi-négyzet próbát, Pearson féle korrelációs tesztet használtunk, továbbá többváltozós 

logisztikus regressziós analízist végeztünk (SPSS 10.0, Chicago, Ill., USA). 

 

3.4. Vizsgálatunkba 19 igazoltan pollenallergiában szenvedő férfibeteget vontunk be 

(átlagéletkor ± SE: 56,63 ± 2,71 év). A betegeket allergológiai szakrendelésről választottuk ki. 

Az allergia diagnózisának felállítása a jellegzetes klinikai tüneteken túl speciális laboratóriumi 

tesztek alapján történt. 4 allergiás férfi nem részesült H1R antagonisa kezelésben. 15 allergiás 

férfi H1R antagonista kezelést kapott (a fent említett típusú és dózisú). A pollenallergiás 

tünetek minden vizsgálati csoportban 5 évnél hosszabb ideig álltak fenn és az antihisztamin 

kezelés is legalább 5 éve tartott szezonális jelleggel. A fenti csoportokból 2-2 beteg időnként 

inhalatív kortikoszteroidot kapott (a fent említett típusú és dózisú). Szisztémás kortikoszteroid 

kezelést a vizsgálatba bevont betegek nem kaptak. A legtöbb ismert allergiás tünet előfordult 

minden vizsgálati csoportban, azonban a tünetek rövidebb ideig álltak fenn a kezeletlenek 

körében (2-3 hét), mint a H1R antagonista vagy inhalatív szteroid kezelésben részesülők 
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csoportjaiban (1-2 hónap). H1R antagonista vagy inhalatív kortikoszteroid használatát a 

kezelőorvos nem ajánlotta azoknak, akiknek tünetei kevésbé voltak súlyosak vagy nagyon 

rövid ideig tartottak. Háziorvosi praxisok 19, allergiás betegségben nem szenvedő, életkor, 

testtömegindex alapján illesztett páciense került kiválasztásra a vizsgálat kontroll 

csoportjaként. Mind a kontroll, mind az allergiás betegek csoportjából kizártuk azokat, akik 

szekunder osteoporosist kiváltó betegségben szenvedtek vagy a csontanyagcserét ismerten 

befolyásoló gyógyszereket szedtek. Felmértük a csonttömeget osteodensitometriás módszerrel 

(combnyak, lumbális gerinc, alkar) és bizonyos csonttömegtől független csonttulajdonságokat 

quantitativ csontultrahangos eljárással (sarokcsont) az előzőekben ismertetett módszerek 

segítségével. A csonttöréseket anamnesztikus adatok alapján, illetve vertebrális morfometriás 

eljárással határozzuk meg. Meghatároztuk továbba az antropometrikus adatokat is. A 

statisztikai elemzéshez t-tesztet, Mann Whitney tesztet, Kruskal-Wallis tesztet, Chi-négyzet 

tesztet és Pearson féle korrelációs teszt használtunk (SPSS 10.0, Chicago, Ill., USA). 
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4. Eredmények 

 

4.1. Ovariectomia hatása: Az ovariectomisált vad típusú egerek BMC-je alacsonyabb volt, mint 

az áloperált egerek BMC-je (26,54±0,52 vs. 32,9±1,19; p=0,001) és a femur csontszerkezete 

felritkultabb volt, a corticalis állomány vastagsága kisebbnek mutatkozott az ovariectomisál 

csoportban.  

Ovariectomia és hisztidin-dekarboxiláz knock-out hatása: Hisztaminmentes tápon tartott 

ovariectomisált HDC-KO egerek BMC-je magasabb volt, mint a hisztaminmentes tápon tartott 

ovariectomisált vad típusú OVX egerek densitása (30,54±1,48 vs. 26,54±0,52; p=0,02). A vad 

típusú, áloperált egerek és a HDC-KO, OVX egércsoport densitása nem tért el (32,9±1,19 vs. 

30,54±1,48). A röntgenfelvételeken is látható, hogy a HDC-KO egerek femurjai kevésbé 

sugáráteresztőek, a corticalisok vastagabbak és nincs különbség az OVX, HDC-KO és 

áloperált, HDC-KO egerek csontjai között. Ezen túl az is észrevehető, hogy mind a vad típusú 

áloperált, mind a vad típusú OVX egerek femurja gracilisebb, mint az áloperált vagy OVX, 

HDC-KO egereké. 

Kalciumszegény táp és hisztidin-dekarboxiláz knock-out hatása: A Ca-szegény tápon tartott 

HDC-KO egerek femur-densitása alacsonyabb volt, mint a normál tápon tartott HDC-KO 

egércsoport densitása (29,08±0,58 vs. 35,92±2,46; p=0,007) Nem találtunk különbséget a Ca-

szegény tápon tartott HDC-KO és a Ca-szegény diétán tartott vad típusú egerek densitása 

között (29,08±0,58 vs. 28,58±2,3). 

Normál táp és hisztidin-dekarboxiláz knock-out: Statisztikailag nem mutatkozott eltérés a 

BMC-ben normál táp alkalmazása esetén a két különböző genotípusú egércsoport között. 

Megjegyzendő azonban, hogy jelzett emelkedés tapasztalható a normál tápon tartott HDC-KO 

egerek csontdensitásban a vad genotípusú csoporthoz viszonyítva (35,92±2,46 vs. 33,0±1,66). 

Laboratóriumi paraméterek alakulása: A HDC-KO és a vad típusú egerek szérumának kalcium 

és foszfor szintjében nem találtunk különbséget, azonban az 1,25(OH)2D3 vitamin 

szérumszintje a HDC-KO egerekben jelentősen emelkedett volt a kontrollhoz képest. A HDC-

KO egerek bármely kezelési csoportba tartoztak, calcitriol szérumszintjük meghaladta (akár 

kétszeresen is) a vad genotípusú egerek calcitriol szérumszintjét (a genotípusra jellemző 

átlagos calcitriol szérumszintek 233,1±24 vs. 151±16). 

 

4.2. A csontátépülés markerei: Az OCN, PTH és a calcidiol szérumszintjében nem találtunk 

különbséget az allergiás gyermekek és a kontroll csoport között. A H1R antagonistákkal kezelt 
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allergiás gyermekek csontbontása a β-CTx szérumszintje alapján csökkent mértékűnek 

mutatkozott mind a kezeletlen allergiásokhoz viszonyítva (1090,82±80,25 vs. 1275,76±51,72, 

p=0,047) mind pedig az egészséges kontrollokhoz képest (1456,58±95,81, p=0,001). A β-CTx 

korrelációt mutatott az OCN szérumszintjével az egészséges csoportban (r=0,845, p<0,001) és 

a H1R antagonistával kezelt allergiások esetén is (r=0,519, p=0,005). A kezeletlen allergiás 

gyermekeknél azonban nem találtunk kapcsolatot a csontátépülés vizsgált markerei között. A 

vizsgálatban résztvevő összes gyermek labor eredményeit együtt vizsgálva a calcidiol 

negatívan korrelált a PTH szintjével (r=-0,31, p=0,012). A β-CTx pozitív összefüggést mutatott 

a PTH koncentráció nagyságával (r=0,226, p=0,046). Az allergiás és a kontroll csoportokat 

külön-külön vizsgálva a fent említett összefüggések nem voltak statisztikailag szignifikánsak. 

Mind az allergiás, mind az egészséges gyermekek szérum kalcium (az alkalmazott 

metodikával: 2,14-2,65 mmol/l) és szérum ionizált kalcium (az alkalmazott metodikával: 1,1-

1,3 mmol/l) szintje a normális tartományon belül volt.  

Flow cytometria: A leukocyták (lymphocyta, monocyta, granulocyta) HDC gén expressziója az 

allergiás gyermekek esetén az antihisztamin kezeléstől függetlenül emelkedett volt az 

egészséges kontroll csoporthoz hasonlítva. Az intracitoplazmatikus hisztamin koncentráció 

nem különbözött a vizsgált csoportok között. A lymphocyta sejtfelszíni H1R expresszió 

mindkét allergiás csoportban alacsonyabb volt, mint az egészséges gyermekek esetében mért 

értékek. A lymphocyta H2R expresszió a H1R antagonista kezelt allergiásoknál kisebb volt, 

mint a kontroll csoportban. A CD3+/CD16-56+ immunfenotípusú T-sejtek kisebb százalékos 

arányban jelentek meg az allergiásokból származó mintákban, mint az egészségeseknél. Az 

egyéb vizsgált fenotípusú T, NK és B sejtek százalékos eloszlásában nem találtunk 

statisztikailag szignifikáns különbséget a H1R antagonista kezelt, kezeletlen allergiás és az 

egészséges csoport között, és a CD4+/CD8+ arány sem különbözött a csoportok között. A 

szérum calcidiol negatívan korrelált a CD4+/CD8+ sejtek arányával (r=-0,803, p=0,016) a 

kontroll csoportban. 

 

4.3. Leíró statisztika: 46 allergiás beteg (az allergiások 36,8%-a) obesnek (BMI>30kg/m2) és 

49 allergiás nő (az allergiások 39,2%-a) túlsúlyosnak (25≤BMI≤30kg/m2) bizonyult. A kontroll 

személyek 35%-a volt obes és 41%-uk túlsúlyos.  

Csonttörési prevalencia és hátfájás: A kezeletlen allergiás nők körében közel háromszoros 

csonttörési prevalenciát figyeltünk meg (34,9%, 15/43, 12 distalis alkartörés, 1 klinikai 

csigolyatörés, 2 csípőtáji csonttörés) a nem allergiás nőkhöz viszonyítva (13%, 13/100, 
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p=0,003) és az előbbi csoportban 1,6-szor nagyobb gyakorisággal fordult elő hátfájás (72,1%, 

31/43 vs. 44%, 44/100, p=0,002). A distalis alkartörés gyakoribb volt a csupán H1R 

antagonista kezelésben részesülőkben, mint a nem allergiás kontrollban (30,19%, 16/53 vs. 9%, 

9/100, p=0,001) és a hátfájás is gyakoribb volt az allergiások utóbbi csoportjában (73,6%, 

39/53 vs. 44%, 44/100, p<0,001). A csupán H1R antagonista kezelt, vagy a H1R antagonista és 

inhalatív steroid kombinációs kezelést kapok körében nem fordult elő sem klinikai 

csigolyatörés sem csípőtáji csonttörés. A csonttörések (50%, 6/12 vs. 29,4%, 5/17), 

kiváltképpen a klinikai csigolyatörés és a csípőtáji csonttörés (8,3%, 1/12 vs. 0%, 0/17) sokkal 

gyakoribb volt a csupán inhalatív steroidot kapok csoportjában, mint a H1R antagonista és 

inhalatív steroid kombinációs kezelésen lévő nők körében. A hátfájás gyakoribb volt a csak 

steroidot kapóknál, mint a kombinált antihisztamin és steroid kezelésen lévők között (91,6%, 

11/12 vs. 64,7%, 11/17). A különbség azonban nem mutatott statisztikai szignifikanciát. A 

csupán H1R antagonista kezelést kapó és a csak inhalatív steroiddal kezelt allergiás betegek 

között gyakoribb volt a kis traumára bekövetkező csonttörés, mint a kontroll csoportban. Nem 

találtunk dokumentált, klinikai tünetekkel járó csigolyatörést vagy csípőtáji törést azon 

pollenallergiások körében, akit csak H1R antagonistával vagy H1R antagonista és inhalatív 

steroid kombinációjával kezeltek.  

Osteodensitometriás és quantitativ ultrahangos eredmények: A kezelésben nem részesülő 

allergiás betegek combnyak T- és Z-score értékei szignifikánsan alcsonyabbak voltak, mint a 

kontroll csoportban mért értékek (T-score: -2,33±0,13 vs. -1,93±0,12; Z-score: -0,67±0,13 vs. -

0,27±0,1), és a többi DXA és QUS paraméter többsége is alacsonyabb (nem szignifikánsan) 

volt a nem allergiásokhoz viszonyítva. Az osteopenia sokkal gyakrabban fordult elő a 

kezeletlen allergiásokban, mint a kontrollban, sőt normális csontdensitású egyént nem is 

találtunk az előbb említett pollenallergiások között. A H1R antagonista kezelt allergiás és a 

nem allergiás kontroll egyének DXA és QUS eredményei között nem találtunk különbséget, sőt 

az allergiások mérési eredményei esetenként meghaladták a kontrollok eredményeit. A QUS és 

DXA adatok között gyenge korrelációt találtunk minden mérési helyen (az r értéke 0,276 és 

0,584 közötti tartományban volt) a nem allergiás kontrollban, a kezeletlen és a csupán H1R 

antagonista kezelésben részesülő allergiás nők körében. Ezzel szemben nem találtunk 

összefüggés a QUS és DXA eredmények között a steroiddal kezeltek csoportjaiban, függetlenül 

a H1R antagonista adásától.  

Csonttörések és az egyéb vizsgált paraméterek összefüggései: A kontroll csoportban a 2-4 

lumbális csigolya T-score értékében lévő 1 SD csökkenés 2,01-szeresére (95% CI: 1,06-3,817, 

p=0,034) növelte a kis energiára létrejövő csonttörés esélyét a BMI-re való normalizálás után. 
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A kezeletlen allergiások csoportjában csak a testtömegindex jelezte a már bekövetkezett 

csonttörést. 1kg/m2–es BMI növekedés 1,278-szoros (95% CI: 1,047-1,559, p=0,016) 

csonttörési rizikónövekedést jelentett. A statisztikailag szignifikáns összefüggés az életkor 

szerinti illesztés után is megmaradt (OR=1,193; 95% CI: 1,017-1,4, p=0,031). A combnyak 

BMD pozitívan korrelált a BMI-vel mind a kontroll, mind a kezeletlen pollenallergiás nőkben. 

Több csonttörésen átesett beteget találtunk a magasabb BMD-vel rendelkező kezeletlen 

allergiás betegek között. A DXA és QUS értékek nem jelezték a csonttörést egyik allergiás 

csoportban sem. Nem találtunk szignifikáns különbséget az életkorban, a BMI-ben a 

menopausa évében a törött és nem törött nem allergiás kontroll egyének csoportjában. A törött 

nem allergiás nők lumbális és alkar densitása és sarokcsont QUS paraméterei alacsonyabbak 

voltak. Ezzel szemben a törött kezeletlen allergiás nők BMD-je egyik skeletalis régióban sem 

tért el a nem törött társaik értékeitől és a QUS paraméterekben sem volt különbség. A törött 

allergiás egyének idősebbek voltak, nagyobb testtömegük volt és a menopausa korábbi 

életkorban következett be. A törött kezeletlen allergiásoknál a lumbális gerinc BMD-je és a 

lumbális T-score értéke nagyobb volt, mint a nem allergiás, nem törött kontroll személyeknél 

mért értékek. A nem törött allergiás betegek fiatalabbak voltak és kisebb femorális Z-score 

értékük volt, mint a nem törött kontroll nőknek. 

 

4.4. A túlsúly és az obesitás (25kg/m2≤BMI) gyakorinak mutatkozott az allergiások körében 

(57,9%) és természetesen a BMI szerint illesztett kontroll csoportban is. A teljes vizsgált 

allergiás betegcsoportnak jelzetten nagyobb csonttömege volt a lumbális gerinc, a combnyak 

területén, az alkar régiójában pedig szignifikáns különbség igazolódott az allergiás csoport 

javára (0,32±0,04 vs 0,38±0,018, p<0,05) a kontroll csoporttal történő összevetés során. A 

quantitativ csontultrahangos paraméterek is jelzetten jobb értéket mutattak az összes allergiás 

körében, azonban nem érte el a különbség a statisztikai szignifikancia szintjét. Csupán egy 

csonttörésen átesett beteget találtunk az összes allergiás között, míg a kontroll csoportban 8 

beteg szenvedett el csonttörést (Chi-négyzet teszt, p=0,007). A kezeletlen allergiások kisebb 

csonttömeggel bírtak (nem szignifikáns) és QUS értékeik is kisebbek voltak, mint a H1R 

antagonistákkal kezelt allergiás betegek értékei (SOS 1507±4,4 m/s vs 1539±7,6, p=0,018). A 

csonttömeg és a testtömegindex közötti pozitív korreláció mind a kontroll (r=0,548, p=0,015), 

mind az összes allergiás beteg csoportjában igazolódott (r=0,484, p=0,036). A DXA és QUS 

paraméterek között gyenge korrelációt találtunk mind a teljes allergiás, mind a kontroll 

csoportban (r=0,283 – r=0,544 között a különböző paraméterek vonatkozásában). 
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5. Összefoglalás: új megállapítások 

 

1. Kimutattuk, hogy a hisztaminhiányos kísérleti állatok csonttömege jelzetten nagyobb, mint a 

kontroll állatoké. Vizsgálataink igazolták, hogy hisztamin hiányállapotban az ovariectomia 

által előidézett ösztrogén depléció nem okoz csökkenést az ásványi csonttömegben. Ezek 

alapján feltételezhető, hogy az ösztrogén hiányos csontvesztésben a hisztaminnak szerepe van. 

Kalcium szegény diéta esetén a hisztaminhiányt okozó géndefektus nem jelent védelmet, 

továbbá hisztamin hiányállapotban nagyobb szérum calcitriol szint mérhető. Ezek alapján a 

hisztaminhiány csonthatása valószínűleg a D-vitamin aktiváció fokozódásán keresztül 

érvényesül. 

 

2. Megállapítottuk, hogy a multiplex allergiás betegségben szenvedő, antihisztamint nem kapó 

allergiás gyermekekben az egészséges csoporttal ellentétben nem található kapcsolat a 

csontbontást és csontépítést jellemző szérumparaméterek között, vagyis a coupling folyamata 

sérülhet. A H1 hisztamin receptor blokkolók alkalmazásával a coupling helyreállítható, a 

csontbontás mértéke csökkenthető. Az allergiás állapotnak és a H1 hisztamin receptor 

blokkolók alkalmazásának nagy jelentősége lehet a csontfejlődés szempontjából.. 

 

3. Kimutattunk, hogy a CD3+/CD16-56+ fenotípusú T-sejtek aránya az allergiás gyermekek 

csoportjában kisebb volt, mint a kontroll gyermekeknél. Ezen sejtek csontanyagcserében 

betöltött szerepe egyelőre nem ismert. A CD4+/CD8+ sejtek arányának (T helper/T 

citotoxikus-szuppresszor) tendenciaszerű emelkedése figyelhető meg az allergiás gyermekek 

csoportjában. Vizsgálatunkban a D-vitamin ellátottság, azaz a 25-OH-D-vitamin szint szoros 

negatív összefüggést mutatott a CD4+/CD8+ aránnyal az egészséges gyermekek csoportjában. 

Lehetséges tehát, hogy a nagyobb CD4+/CD8+ arány jelzi a D-vitamin ellátottság zavarát. 

 

4. Megállapítottuk, hogy légúti allergiás, menopausában lévő nők csoportjában az ásványi 

csonttömeg a combnyak területén kisebb, mint az egészséges, kor, nem és antropometriai 

paraméterek alapján illesztett nőknél. Keresztmetszeti vizsgálatunkban az egészséges kontroll 

csoporthoz viszonyítva nagyobb csonttörési arányt találtunk azon pollenallergiában szenvedő 

menopausában lévő nők körében, akik nem részesültek gyógyszeres kezelésben 

pollenallergiájuk miatt. A csonttörések előfordulása a csupán inhalatív kortikoszteroiddal 

kezelt allergiás nőknél gyakoribb volt, mint a csupán antihisztaminnal kezelt, vagy 
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antihisztamin és inhalatív kortikoszteroid kombinációs kezelésben részesülő allergiás nők 

csoportjában. A nagyobb törési arány a kezeletlen pollenallergiás betegek körében nem 

magyarázható az inhalatív kortikoszteroidok esetleges kedvezőtlen csonthatásával. Jelen 

kutatási eredményeink bizonyítékul szolgálnak az allergia csonttörési rizikóra gyakorolt 

kedvezőtlen hatására, függetlenül attól, hogy a beteg részesül-e kortikoszteroid kezelésben. 

 

5. Sem csípőtáji, sem pedig klinikai tüneteket okozó csigolyatörés nem fordult elő az 

antihisztamin kezelésben részesülő pollenallergás postmenopausas nők csoportjában, 

függetlenül attól, hogy a betegek kaptak-e inhalációs kortikoszteroidot. Feltételezzük, hogy a 

nagyobb csonttörési rizikónak kitett menopausában lévő, allergiás rhinitisben szenvedő és 

inhalatív kortikoszteroiddal kezelt betegek számára a H1R antagonista kezelés védelmet 

nyújthat. 

 

6. A kis erőbehatásra bekövetkező csonttörések nem mutattak összefüggést a csonttömeggel és 

a quantitativ ultrahangos mérés eredményével pollenallergás postmenopausas nők körében. 

Eredményeink megerősítik a jól ismert összefüggést, amely szerint a BMD nagysága 

befolyásolja a törési rizikót a nem allergiás postmenopausas nők csoportjában. Ezen kapcsolat 

az allergiások körében azonban nem figyelhető meg. A nem allergiás kontroll nők csoportjához 

viszonyítva a kezeletlen allergiás betegeknél közel háromszoros csonttörési prevalencia 

figyelhető meg, annak ellenére, hogy a csonttömeg alig különbözik a két csoportban. Ez a 

megfigyelés azt sugallja, hogy allergiánál a csontszövet károsodása nem elsősorban a 

csontmennyiség csökkenésében nyilvánul meg. A sarokcsonton mért QUS eredmények közül 

az SOS értéke alapján a csonttörést elszenvedett és a nem törött menopausában lévő nők 

elkülöníthetők egymástól a kontroll csoportban, amely megfigyelés ismét egy ismert 

összefüggést erősít meg. Az említett eredmények azonban nem igazolhatók az allergiás, 

menopausás nők körében. Csupán jelzetten kisebb QUS értékek mutatkoztak a kezeletlen, 

csonttörést elszenvedett allergiás nők körében a kezeletlen, nem törött allergiás nőkhöz 

viszonyítva. A vizsgálat új megállapítása, hogy minden allergiás csoportban mérsékelten 

csökkent QUS értékek mérhetők. Az inhalatív kortikoszteroidot kapó betegek QUS adatait 

ezidáig még nem publikálták. A QUS metodika jól használható a törési rizikó becslésére 

postmenopausás osteoporosisban, de a módszer klinikai használhatósága egyéb 

betegcsoportokban, mint például allergiában, még nem tisztázott.  
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7. Az alacsony BMI a csökkent ásványi csonttömeg egyik legjobb prediktora, amely 

megfigyelést a jelen tanulmány is megerősíti. Továbbá a kisebb BMI, mint független 

rizikófaktor, összefüggést mutat a kis energiára bekövetkező csonttörések növekvő 

gyakoriságával primer osteoporosisban. Annak ellenére, hogy az obesitás és a túlsúly rendkívül 

gyakori volt az allergiás postmenopausas nők csoportjaiban, a csonttörések prevalenciája 

magas volt. 1 kg/m2 értékkel nagyobb BMI mellett közel 1,3-szorosával nőtt a csonttörés 

prevalenciája a kezeletlen pollenallergiás postmenopausas nők körében. 

 

8. A pollenallergás férfiak körében végzett vizsgálataink döntően H1R antagonista kezelésben 

részesülő betegek vizsgálatát jelentette. Ezen férfiaknál jelzetten nagyobb csonttömeget 

találtunk a lumbális gerinc, a combnyak területén, az alkar régiójában pedig szignifikáns 

különbség igazolódott az allergiás csoport javára a nem allergiás kontroll csoporttal történt 

összevetés során. A quantitativ csontultrahangos paraméterek is jelzetten jobb értéket mutattak 

a zömében antihisztaminnal kezelt allergiások körében. A kezeletlen allergiások kisebb 

csonttömeggel bírtak és QUS értékeik is kisebbek voltak, mint a H1R antagonistákkal kezelt 

allergiás betegek értékei. Lehetséges tehát, hogy az antihisztamin kezelés előnyös csonthatása 

nem csupán kivédi a hisztamin túltermelődés előnytelen hatását, hanem tovább növeli a csont 

mennyiségét. A csonttömeg és a testtömegindex közötti pozitív korreláció mind a kontroll, 

mind az allergiás férfiak csoportjában igazolódott, hasonlóan a korábban vizsgált 

menopausában lévő nők populációjához. 

 

9. Lényegesen kevesebb csonttörésen átesett beteget találtunk a döntően H1R antagonista 

kezelés alatt álló pollenallergiás férfiak között, mint a kontroll csoportban. A postmenopausas 

pollenallergiás nők vizsgálati eredményéhez hasonlóan nem elsősorban a csont 

mennyiségének megfogyatkozása vezet a csonttörés kialakulásához. Az ultrahang gyengülését 

tükröző BUA és az ultrahang sebességét jellemző SOS az antihisztamint szedő allergiás 

férfiaknál mutatták a legnagyobb értéket. Az SOS esetében az antihisztamint kapó allergiások 

mérési eredményei szignifikánsan meghaladták az antihisztamin kezelésben nem részesülők 

értékeit. Ezen eredmény értelmében kimondhatjuk, hogy az antihisztaminok előnyös hatásúak 

a csont rugalmasságára, amelyet leginkább az SOS paraméter tükröz. A fenti eredmények 

alapján lehetséges, hogy a H1R antagonisták előnyös csonthatással bírnak és növelik a csont 

elaszticitását, és így védelmet jelentenek a csonttörésekkel szemben pollenallergiás betegek 

körében. 
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