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1. Bevezetés  
 
1.1. A felnőttkori atópiás dermatitis jellegzetességei 

Az atópiás dermatitis (AD) az asthma bronchialeval és a rhinoconjunctivitis 
acutával együtt az atópiás betegségek körét alkotja. Az AD krónikus, változó 
időközönként visszatérő, individualis lefolyást mutató kórkép. Klinikailag a 
bőrszárazság, ennek talaján kialakult viszketés, a tünetek akut gyulladásos 
exacerbatioja, később lichenifikálttá, krónikussá válása jellemzi. Az intrinsic típusú 
atópiás dermatitist a jóval gyakoribb extrinsic formától elkülöníti a normál 
tartományban lévő szérum össz. IgE, valamint az, hogy a betegnél hiányoznak a 
specifikus IgE pozitivitások, a környezeti allergénekre adott azonnali típusú 
bőrreakciók és légúti érintettség. 

Az AD rendszerint csecsemőkorban kezdődik, később is elsősorban a 
gyermekeket érinti. A bőrtünetek felnőttkori fennmaradását vagy kiújulását különféle 
tényezők provokálják. A gyermekkori AD-ről számos közlemény látott napvilágot, a 
felnőttkori azonban csak néhány éve került az érdeklődés középpontjába, az ezzel 
kapcsolatos közlemények száma jóval alacsonyabb. A fejlett országokban a 
gyermekkori AD prevalenciája már 10-20%-os, a közeljövőben ezért a felnőttkori 
esetszám jelentős növekedésével kell számolnunk. A felnőttkori AD prevalenciája 
jelenleg átlagosan 1-3%, egyes földrajzi régiókban  10%.  

Az utóbbi években számos, a felnőttkori AD bőrtüneteinek kiváltásáért, 
fenntartásáért felelős provokáló tényezőt azonosítottak. Az atópiás bőrbarrier 
genetikai alapú meghatározottságának (pl. fillagrin gén mutációk) felfedezésével és 
immunológiai zavarainak további megismerésével párhuzamosan a sérült barrieren 
átjutó, és ott másodlagosan gyulladást generáló faktorok, így a környezeti kontakt és 
aeroallergének szerepe is felértékelődött. A számos felnőtt atópiást érintő 
szenzibilizáció feltérképezése, a provokáló allergének azonosítása a bőrtünetek 
súlyosságának csökkentésében, megelőzésében kiemelkedő jelentőségű.  

 
1.2. Kontakt szenzibilizáció és kontakt allergének atópiás dermatitisben  

A kontakt allergiás reakciókkal kapcsolatban (a korábban AD-ben 
egyeduralkodónak vélt Th2 túlsúly miatt) sokáig az volt az álláspont, hogy AD 
betegek nem hajlamosak rá. A kórkép bifázisos (Th2→Th1) patomechanizmusának 
mélyrehatóbb megismerése és a klinikai tapasztalat az utóbbi években igazolták, hogy 
AD betegek körében a kontakt túlérzékenység aránya megegyezik a normál 
kontrollpopulációban mért értékkel, vagy akár meg is haladja azt.  

Környezeti kontakt allergének felnőtt AD populációban jellemző előfordulásáról 
eddig kevés célzott vizsgálatot végeztek Ezek szerint 17-42%-uk szenzibilizált, 
leggyakoribb kontakt allergénjeik a nikkel, fragrance mix, a paraben, a perubalzsam, 
a króm, a kobalt, lanolin, thiomersal és a formaldehyd.  

  
1.3. Aeroallergének és az atopy patch teszt 

Az utóbbi években igazolódott, hogy az aeroallergének, melyek típusosan I. típusú 
reakciót indukálnak és következményes IgE termelődést váltanak ki, AD-ben a késői, 
ekzematosus reakciók kialakulásában is fontosak. Az atopy pach teszt (APT) - mint a 
fenti reakció modellje - során IgE közvetítette reakciókat kiváltó allergénekkel 
végzünk epicutan tesztelést. AD betegekben az akut bőrtünetekben Th2 típusú, IL-4-
et, IL-5-öt termelő sejtek dominálnak, a korai APT reakció 24 óráig szintén 
emelkedett IL-4, IL-5, illetve IL13 produkcióval, Th2 infiltrációval jellemezhető. A 
késői bőrreakciókban azonban (hasonlóan az AD krónikus lézióihoz) a lymphocyták 
többsége Th1 cytokin profillal rendelkezik, IFNγ-t termel. A késői APT reakció 
kialakulását az eredeti Th2 cytokin profilról a Th1 irányába történő átkapcsolás előzi 



meg. A Th1 szekréciós profil egyben a krónikus AD lézióknak is  sajátja. Az APT, az 
anamnézis, a klinikai kép és egyéb vizsgálatok (Prick teszt, specifikus IgE, össz. IgE) 
egybevetése alapján megítélhető egy allergén ekzemás tüneteket kiváltó hatásának 
relevanciája. A legtöbb aeroallergénre szoros korreláció mutatható ki az APT és a 
spec IgE teszt eredménye között.  

Az aeroallergén szenzibilizáció gyakoriságáról felnőtt AD betegek körében  igen 
kis számú vizsgálatot végeztek. APT-ban leggyakrabban a háziporatkák 
(Dermatophagoides pteronyssinus és a Dermatophagoides farinae) és a pollenek 
adnak pozitivitást, az állati epithelek jóval ritkábban.  

Az APT nagy specificitású és szenzitivitású, jól reprodukálható teszt, melynek az 
eddigi eredmények alapján mindenképpen helye van az AD diagnosztikus 
eszköztárában, sőt akár diagnosztikus kritériumai között is. 

 
 

2. Célkitűzés 
Munkám során a környezeti kontakt allergén illetve aeroallergén szenzibilizáció 

arányának, a jellemző és gyakori allergének, valamint azok relevanciájának 
felmérését tűztem ki célul felnőtt AD beteganyagon, kiemelve az intrinsic és extrinsic 
AD betegcsoportok  jellegzetességeit. 

Saját eredményeimet az irodalmi adatokkal összevetve ismertetem az aero- és 
kontaktallergének gyakoriságát és jelentőségét felnőttkori atópiás dermatitisben. 

 
 

3.  Betegek és módszerek 
 
3.1. Betegek  

A Semmelweis Egyetem Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Atópia 
Ambulanciáján gondozott betegek közül 65, 18 éven felüli beteget vizsgáltam. A 
vizsgálatba bevont betegek közül 47 nő (72%), 18 férfi (28%), átlagéletkor 31 év. 

 Az AD diagnózisának felállítása a Hanifin-Rajka kritériumok szerint történt. A 
tesztelésre a betegek tünetmentes állapotában került sor. Kizáró kritérium volt: 18 év 
alatti életkor, a teszt előtti egy hétben és a teszt ideje alatt antihisztamin, illetve 
szisztémás szteroid kezelés, lokális szteroid használat a vizsgálatot megelőző egy 
hétben, UV sugárzás a tesztet megelőző 6 hétben, akut bőrtünetek, aktív rhinitis, 
terhesség, szoptatás. 

 
3.2. Módszerek 

A környezeti kontakt és aeroallergén szenzibilizáció felmérése a felnőtt AD 
beteganyagban epicutan standard sor (Brial-Allergen D-Greven Magyar Panel), és 
inhalatív atopy patch teszt (Stallergenes France), Prick teszt (Alk Abello Spain) 
segítségével történt, szérum össz. IgE (ELISA) és specifikus IgE (CLA-MAST) 
vizsgálatokkal kiegészítve.  

A Prick teszteket az alkar bőrén végeztük, az értékelés 15- 30 percben történt. A 
környezeti kontakt allergének vizsgálatát célzó standard epicutan tesztet és az inhaltív 
APT-t a tünetmentes, nem előkezelt hát bőrére helyeztük fel, 48 órás okklúzióban. Az 
értékelés 20 és 40 (sz.e. 60) percben, majd 48, 72, 96 órában, valamint a 7. napon 
történt.  Az eredmények végső kiértékelése az epicutan tesztek és az in vitro 
vizsgálatok során nyert adatok, az anamnézis és a bőrtünetek lokalizációjának 
együttes figyelembe vételével történt.  

 
 

4. Eredmények 



 
4.1. Környezeti kontakt és aeroallergén szenzibilizáció a teljes beteganyagban 
 
4.1.1. Környezeti kontakt allergén szenzibilizáció a vizsgált 65 betegnél 

Környezeti kontakt allergénre szenzibilizációt a betegek 49%-ánál észleltünk (nők 
51%, férfiak 44%). A kimutatott allergének: nikkel 20%, thiomersal 10.7%, higany 
klorid 6%, higany amidochloratum, lanolin, pix és propolisz 4.6%, jod 
chlorhydroxiquin és fragrance mix I. 3%, kobalt, benzoesav, primin és paraben 1.5%. 
A pozitivitást adó betegek 44%-nál volt a kimutatott allergén releváns.  
 
4.1.2. Aeroallergén szenzibilizáció a vizsgált 65 betegnél 

APT-ben késői pozitivitást a betegek 37%-ánál észleltünk (nők 36%, férfiak 38%). 
Az összes betegre vonatkoztatott szenzibilizációs gyakoriság: háziporatka 27%, 
pollen 17%, macskaepithel 9.2%, kutyaepithel 3%. A relevancia mértéke allergén-
függő volt (poratka-pozitívak 94%, macska epithel –pozitívak 66.6%, kutyaepithel –
pozitívak 50%, pollen-pozitívak 36%). 

 
4.2. Intrinsic csoport  

Tíz nő- és öt férfibetegünk volt (összbetegszám 23%-a), akiknél a szérum össz. 
IgE normál tartományban (100 U/ml alatt) volt, bőrtüneteikhez rhinitis, 
conjunctivitis, vagy asthma bronchiale nem társult, nem volt specifikus IgE 
pozitivitásuk és a Prick tesztjük negatív volt.  
 
4.2.1. Környezeti kontakt allergén szenzibilizáció az intrinsic csoportban   

Az intrinsic csoportban öt betegnél (33%) észleltünk kontakt szenzibilizációt. A 
kimutatott allergének: thiomersal, pix, propolisz, fragrance mix I., higanyklorid és 
nikkel. Az intrinsic nők 40%-a, a férfiak 20%-a volt szenzibilizált. Két betegnél volt a 
kimutatott allergén releváns. A pozitív reakciók 48 illetve 72 órában jelentek meg.  

 
4.2.2. Aeroallergén szenzibilizáció az intrinsic csoportban  

Az APT-ben egy betegnél (7%) észleltünk késői pozitivitást, Dermatophagoides 
pteronyssinus-ra (releváns szenzibilizáció), valamint csomós ebírre (nem releváns). A 
reakciók 48, illetve 72 órában jelentek meg.  
 
4.3. Extrinsic csoport  

Az extrinsic csoportba 50 beteg (összbetegszám 77%-a), 13 férfi és 37 nő került. 
Rhinitis és/vagy asthma bronchiale 64%-uk anamnézisében szerepelt. A szérum össz. 
IgE 34 betegnél a normál tartományt meghaladta, 16-nál normálban volt, de utóbbi 
esetekben specifikus IgE pozitivitást mutattunk ki, illetve rhinitis és/vagy asthma 
bronchiale szerepelt a beteg anamnézisében. 
 
4.3.1. Környezeti kontakt allergén szenzibilizáció az extrinsic csoportban   

Az extrinsic csoportban 27 betegnél (54%) észleltünk kontakt szenzibilizációt 
(nők és férfiak is 54%). A kimutatott allergének: nikkel (extrinsic betegek 24%-a), 
thiomersal (12%), higany-amidochloratum, higany klorid és lanolin (6%), jod 
chlorhyrdoxyquin, pix és propolisz (4%), valamint kobalt, benzoesav, primin, 
paraben és fragrance mix I. (2%) voltak. Az allergén 12 betegnél (44%) volt releváns. 
A tesztek során 6 betegnél (pozitív reakciót adók 22%-a) észleltünk 96 órában, illetve 
a 7. napra kialakuló új pozitivitást.  
 
4.3.2. Aeroallergén szenzibilizáció az extrinsic csoportban  



Atopy patch teszttel az extrinsic csoportban késői pozitivitást 23 betegnél (46%), 
többszörös szenzibilizációt 14 betegnél (61%) észleltünk. Az extrinsic nők 43%-a, a 
férfiak 54%-a volt szenzibilizált. 

Dermatophagoides pteronyssinus és/vagy Dermatophagoides farinae pozitivitást 
17 betegnél észleltünk (13-an arc és/vagy a szemhéj, 11-en kéz tünetek: háziporatka 
asszociált lokalizáció). A szemhéjtüneteknél minden esetben észleltünk háziporatka 
pozitivitást (relevancia: a betegek 94%-a). Tíz betegnél észleltünk egy vagy több 
pollenre pozitivitást az APT-ben (relevancia a betegek 40%-a). Hat betegnél 
észleltünk macskaepithel pozitivitást (relevancia 66.6%). Két betegnél észleltünk 
APT-ben kutya epithel pozitivitást (egy releváns). A pozitivitást adó betegek 39%-
ánál észleltünk 96 órában illetve a 7. napra újonnan kialakuló pozitív reakciót. 
 
4.3.3. Specifikus IgE, APT és Prick tesztek együttes pozitivitása 

Az extrinsic csoportban 18 betegnél észleltünk korrelációt valamely aeroallergénre 
az APT, valamint a specifikus IgE eredmények és /vagy Prick tesztek között. Az 
összes APT pozitivitás 71%-a (39/55) társult spec IgE és/vagy Prick pozitivitással. 
A háziporatka -APT pozitívak 70%-ában volt pozitivitás a spec. IgE-ben és vagy 
Prick tesztben (tünet- lokalizáció és/ vagy anamnézis alapján mindegyik releváns). A 
macska epithel APT pozitivitáshoz (6 eset) 100%-ban társult spec IgE és/ vagy Prick 
pozitivitás (4 eset releváns)  

A polleneknél 11 pozitív APT reakcióhoz társult spec. IgE és/vagy Prick 
pozitivitás az adott allergénre, de a klinikai relevancia csak 5 pozitivitás esetében (3 
beteg) valószínűsíthető. Egy betegnél kutya epithel APT és spec. IgE-vel pozitív 
(releváns pozitivitás).   

 
5. Következtetések 
 

Az atópiás dermatitis, ezen belül a felnőttkori forma prevalenciája a közelmúltban 
jelentősen emelkedett. Az AD felnőttkori formájában a kontakt és aeroallergének 
gyakori, az utóbbi években egyre fontosabbnak tartott provokáló faktorok.  

 
A vonatkozó irodalmi adatok ismeretében és a Semmelweis Egyetem Bőr-

Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának Atópia Ambulanciáján tesztelt 65 
felnőtt AD beteg vizsgálati eredményei alapján az alábbi következtetéseket 
teszem: 

 
A felnőtt AD betegeket célzottan felmérő vizsgálatok száma igen csekély - a 
környezeti kontakt allergének és az aeroallergének szempontjából is. Az 
irodalmat áttekintve, a fent ismertetett az egyetlen olyan, nagy létszámú, 18 éven 
felüli felnőtt AD populáción készült vizsgálat, melyben környezeti kontakt és 
aeroallergéneket ugyanazon személyeken egy időben teszteltek.  

 
Az irodalomban felnőtt AD populációban aeroallergének közül elsősorban  a 

poratka túlérzékenységet vizsgálják, állati epithel, pollen szenzibilizációt jóval 
ritkábban. Jelen kutatásban a poratkák, pollenek és állati epithelek szerepének 
vizsgálata egyenlő súllyal szerepel.  

 
A jelen vizsgálatban tesztelt aeroallergének száma (10) a korábbi közleményekhez 
képest kiemelkedően magas. 
 
A vizsgálat egyedülálló, illetve új adatokat közöl környezeti kontakt allergének 
illetve aeroallergének szenzibilizációs arányáról felnőtt atópiás dermatitises 



betegek körében női és férfi, valamint extrinsic és intrinsic alcsoportokra történő 
lebontásban.   
 
Fenti vizsgálat a nemzetközi irodalomban egyedülálló az intrinsic és extrinsic 
felnőtt atópiás betegcsoportok környezeti kontakt és aeroallergén 
szenzibilizáltsági arányának és jellemzőinek összevetésében is. 
 
Az eredmények alapján a tesztek értékelésével kapcsolatban fogalmazunk meg új 
ajánlást. 

 
Környezeti kontakt allergének 
1.  A környezeti kontakt allergénekre felnőtt AD betegeinknél észlelt 49%-os  

szenzibilizáltsági arány meghaladja az irodalomban az eddig AD átlag- és 
felnőtt populációban észlelt adatokat. 

2.  A jelen vizsgálatban a nemekre lebontott szenzibilizáltsági adatok (nők  
51%, férfiak 44%) a korábban közölt értékeket meghaladják.  

3. Jelen beteganyagban a leggyakoribb környezeti kontakt allergének a nikkel és 
a higanyvegyületek. A nikkel, mint vezető allergén gyakorisága megegyezik 
az AD átlag- és felnőttpopulációéval. A thiomersal és a higany 
amidochloratum gyakorisági adata magasabb, a pixé és lanoliné pedig 
alacsonyabb a felnőtt AD populációban korábban mért értékeknél. A 
fragrance mix I. 3%-os gyakorisága jelentősen alacsonyabb az irodalomban 
közölt felnőtt AD adatoknál.  

4. A betegeink körében észlelt higanyklorid, propolisz, jod chlorhydroxiquin,  
benzoesav és primin szenzibilizáció gyakoriságáról vizsgálatunkat 
megelőzően felnőtt AD vonatkozásában az irodalomban adat nem szerepelt.  

5. Az irodalomban felnőtt AD populáció jellemző környezeti kontakt         
         allergénjeként említett perubalzsamra, krómra, formaldehydre, TMTD-re   
         és kathon CG-re saját betegeinknél szenzibilizáció nem volt kimutatható. 

 
          Aeroallergének 

1.  Atopy patch teszttel késői pozitivitást betegeink 37%-ánál igazoltunk, ez    
  megfelel az irodalom által említett, AD-ben mért korábbi adatoknak.  

2.   Felnőtt AD nők és a férfiak szinte azonos mértékben (36% vs. 38%)     
  szenzibilizáltak aeroallergénre.  

3.  Betegeinknél az aeroallergén szenzibilizáció mértéke (háziporatka,  pollen  
és macska epithel is) alacsonyabb, mint az irodalomban felnőtt AD 
betegpopulációkon korábban észlelt adatok.  

4. A jelen vizsgálatban 3%-os szenzibilizációs gyakoriságot mutató 
kutyaepithellel kapcsolatban felnőtt AD-ben az irodalomban vizsgálatunkat  
megelőzően adat nem szerepelt. 

5. Felnőtt AD betegeinknél legnagyobb arányban a poratkák releváns 
aeroallergének. Az állati epithelek közül a macska epithel nagyobb    
jelentőségű,  mint a kutya epithel. 

6.  Az összes, APT-ben pozitivitást adó beteg 37%-ánál észleltünk 96 órában 
illetve a 7. napra kialakuló pozitív teszt-reakciót. A jelenlegi ajánlások az   
APT értékelését 48 és 72 órában javasolják. Eredményeink szerint azonban 
a tesztek nyomonkövetése a 7. napig szükséges, különben a pozitív reakciók  
jelentős része elvész az értékelés számára. 

 
  Intrinsic és extrinsic csoportok összehasonlítása 



    1.  Az irodalmi adatokkal összhangban betegeink 23%-a került az intrinsic, 
77%-a az extrinsic csoportba.  

    2.  Az intrinsic csoportban a környezeti kontakt allergének iránti 
szenzibilizáltság aránya 33%-os, a nők jóval nagyobb (kétszeres) 
mértékben szenzibilizáltak, mint a férfiak.Az extrinsic csoportban a 
környezeti kontakt allergén szenzibilizáció magasabb (54%), az egyes 
nemek szenzibilizáltsági aránya nagyobb az intrinsic csoportban mértnél, 
és attól eltérően, egymáshoz képest nem mutat eltérést (nők és férfiak 
54%).  

     3.  Az extrinsic csoportban a leggyakoribb környezeti kontakt allergénként a 
nikkel és a higanyvegyületek mellett a lanolin jelentkezett. 

4.  A pozitivitást adó extrinsic betegek jelentős részénél (44%) a kimutatott 
környezeti kontakt allergén releváns.  

      5.  Az extrinsic csoportban a pozitív reakciót adók 22%-ánál észleltünk 96 
órában,  illetve a 7. napra kialakuló új pozitivitást, ami kiemeli a 
környezeti standard   sorok 7. napig történő követésének szükségességét. 

6.  Az extrinsic csoportban jóval nagyobb arányban (46%) igazoltunk késői 
pozitivitást az APT-ben, mint az intrinsicben (7%).  

7.  Az extrinsic csoportban inkább a férfiak szenzibilizáltak aeroallergénre. 
   8.  Az extrinsic csoportban a leggyakoribb szenzibilizáló aeroallergén a 

poratka, az APT pozitív betegek több, mint 70%-a poratka  pozitív, több 
mint 40%-uk pollen pozitív, több mint negyedük macskaepithel  pozitív.  

9.  Az extrinsic betegcsoportban az összes APT pozitivitás több mint 2/3-ában 
(71%) észlelhető korreláció az APT, a specifikus IgE eredmények és /vagy 
Prick tesztek között. A korreláció aránya allergén-specifikus, a legnagyobb 
arányban (100%) a macska epithel esetében igazolható egyezés az APT 
valamint a specifikus IgE és/  vagy Prick teszt pozitivitásában.  

 
 

Jelen vizsgálat eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a felnőtt AD 
populációban mind a környezeti kontakt mind az aeroallergén szenzibilizáció jelentős 
mértékű. AD tüneteinek fellobbanásakor kontakt provokáló faktor szerepe mindig 
megfontolandó és kivizsgálandó. A környezeti kontakt allergénekre a felnőtt AD nők 
nagyobb arányban szenzibilizálódnak, mint a férfiak, míg aeroallergének esetében a 
két nem szenzibilizáltsága szinte azonos mértékű. Az egyes alcsoportokat tekintve, a 
környezeti kontakt allergénekre az intrinsic nők, míg az aeroallergénekre az extrinsic 
férfiak szenzibilizálódnak inkább.  

Az egyes életkori csoportokban eltérő expozíciós lehetőségek miatt AD populáció 
környezeti kontakt allergén szenzibilizáltságának felmérésekor a vegyes életkorú 
csoportok vizsgálatát nem javasoljuk. Felnőtt AD populációnkban a leggyakoribb 
környezeti kontakt allergének a nikkel és a higanyvegyületek, melyhez az extrinsic 
csoportban a lanolin is csatlakozik.  

Felnőtt AD betegeink körében aeroallergének közül a háziporatka szenzibilizáció 
a leggyakoribb, a kutyaepithel pedig a legritkább. Legnagyobb arányban a poratkák 
releváns allergének. Az állati epithelek közül a macska epithel nagyobb jelentőségű, 
mint a kutya epithel. 

Az APT leolvasása a 7. napig szükséges.  
A környezeti kontakt allergének és az aeroallergének vizsgálatára használt tesztek 
felnőtt AD betegeknél a rutin diagnosztika hasznos és informatív vizsgálati 
módszerei, melyeket a kezelés során és a prevencióban is sikerrel alkalmazhatunk 
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