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MEGSZÓLÍTÁS

Tisztelt Muster Musterfrau,

Az Ön mintája elemzésre 01/09/2014 érkezett meg hozzánk a laborba és ezt követően a
legmagasabb ISO 15189 ill. ISO 17025 labor-minőségi követelmények szerint került
kiértékelésre. Az eredményeket ezután 2 egymástól független genetikus és molekuláris
biológus és magam, a labor vezető hitelesítette. A hitelesítést követően az ön
személyes jelentését egyénileg önnek állítottuk össze.

Szeretném megköszönni a belénk vetett bizalmát és remélem, hogy elégedett a
szolgáltatásunkkal. Amennyiben bármilyen panasza vagy problémája lenne, kérem ne
hezitáljon és tudassa azt velünk, hiszen csak így van módunk javítani a
szolgáltatásunkon.

Remélem az elemzés teljesíteni tudta az elvárásait.

Szívélyes üdvözlettel:

  Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.
Labor vezető
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ALLERGIÁK

Mik az allergiák
Allergia alatt az immunrendszer fokozott érzékenységét értjük az
egyébként ártalmatlan testidegen anyagokkal szemben ( = allergének). Az
allergiák bármely életkorban jelentkezhetnek, hogy ha az immunrendszer
egy anyagot hibásan megítélve veszélyesnek ítél meg, és ennek
következtében egy atipikus reakciót vált ki ellene.

Az allergiáknak számos kiváltó oka lehet.
Ide tartoznak többek között a következők:

➤  Fű- és fapollenek
➤  Állati termékék (állati szőr vagy bőr korpa, atka ürülék)
➤  Élelmiszer (növényi és állati eredetű)
➤  Penészgombák és más mikroorganizmusok
➤  Kémiai anyagok (pl. gyógyszerek, tartósítószerek)

Az allergiák jelentősen elterjedtek az elmúlt években. Becslések szerint már minden 3. európai
lakos szenved valamilyen allergiás betegségben. Ez egyrészt a megváltozott
életkörülményekre, mint pl. a hatékonyabb higiénia és másrészt a gyakoribb napi érintkezésre
környezeti mérgekkel és kemikáliakkal vezethető vissza. Ezen felül számos tanulmány azt
igazolja, hogy az örökletesség is jelentős szerepet tölt be az allergiák kialakulásában. Az olyan
családokban ahol mindkét szülő érintett allergiás betegségekre 50%-os a valószínűsége, hogy a
gyermekek is érintettek lesznek. Viszont fontos megjegyezni, hogy csak az alapvető hajlamot
lehet örökölni és nem az allergia konkrét kialakulását bizonyos allergének alapján.

Gyermekeknél főleg az első életévekben lépnek fel ételallergiák, amelyeket sok esetben
kinőnek az idők folyamán, a felnőttek viszont a leggyakrabban pollen és házi por allergiában
szenvednek.

Az érintettek szemszögéből az allergiákat a következő kategóriákra lehet
osztani:

➤  Inhalációs allergiák (pl. pollen, spórák, por)
➤  Táplálék allergiák (gyümölcs, zöldség, állati eredetű)
➤  Gyógyszer allergiák (pl. penicilin)
➤  Rovarméreg allergiák (pl. méh, darázs);
➤  Fém allergiák (pl. fémek, mint a nikkel)
➤  Parazita vagy mikrobióta allergiák a testet támadó kiváltók által (pl. gombák,
baktériumok vagy férgek).
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Hogyan alakul ki az allergiás reakció?

Az allergénekkel való első kapcsolat soran előfordulhat, hogy az immunrendszer hibásan
reagál, aminek következtében lgE antitestek képződnek a bizonyos allergén (=protein) ellen.
Ezt a folymatot szenzibilizációnak is nevezzük. Sok esetben csak évekkel az első tényleges
reakció után (pl. rovarméreg allergiák) jelentkezik. Ismételt érintkezés során aztán
bekövetkezik a valós allergiás reakció. Ennek kialakulása az lgE antitestek, a kiváltó allergén és
bizonyos immunsejtek, az úgynevezett hízósejtek kölcsönhatásának következménye. A
hízósejtek nagy mennyíségű gyulladásfokozó anyagokat tartalmaznak. amelyek az allergénnel
való kapcsolatba lépés után szabadulnak fel (pl. hisztamin).

Mely jelek utalnak allergiákra és miként jelentkeznek ezek?

Az allergia megnyilatkozása elsősorban az érintett testrészek alapján különböztethető meg. A
leggyakoribb tünetek a következők:

➤  Állandó orrfolyás, szénanátha

Már a pollen vagy házipor belégzése után néhány perccel viszketni kezd az orr, kialakul a
tipikus tüsszentési inger és felduzzad az orrnyálkahártya.

➤  Kötőhártyagyulladás (konjuntivitisz), könnyező szemek

Az allergiás kötőhártyagyulladás gyakran lép fel a szénanáthával egyetemben. A szubjektív
érzés leginkább egy, a szemben lévő idegen testhez fogható. A szemek könnyeznek, a
kötőhártyák vörösek, viszeketés és égető érzés. A szemhéjjak bevörösödnek és felduzzadnak. A
viszketés és a dörzsölés következtében a tünetek tovább fokozódhatnak.

➤  Légszomj, asztma

Amikor az allergiás reakció és az azzal kapcsolatos lokális gyulladás a tüdőben jeletkezik, sok
esetben alakul ki allergiás asztma. A hörgők szűkülése, a nyálkahártyák duzzadása és a túlzott
hörgőváladéktermelés következtében kialakulhat a hirtelen légszomj. Tipikus a sípoló légzési
hang és váladékos köhögés röviddel az allergénnel való érintkezés után vagy közben. A testi
megerőltetés vagy rossz levegőminőség fokozó hatással lehet a tünetekre (pl. cigarettafüst).

➤  Ekcéma, neurodermitisz, csalánkiütés (urtikaria)

Az allergia a bőr felületén ekcéma, vörösödés, hólyagosodás vagy kiütések formájában jelenik
meg. A bőr irritációt gyakran kíséri erős viszketés, amely általában egy nap után elmúlik. Mivel
a bőrirritációkat többnyire táplálékallergiák váltják ki és a táplálékallergiák inkább
gyermekeknél fordulnak elő, ezért ők gyakrabban érintettek.

➤  Keringés zavarok, álmosság

Az allergiás panaszok következtében kialakuló gyulladások a szervezetben számos érintett
esetében általános fáradságot vagy álmosságot okoznak. A kezelés során alkalazott
antihsztaminok gyakran tovább fokozzák ezeket a tüneteket.

➤  Gyomor-bél panaszok

Az allergia káros hatással lehet az emésztőrendszerre is. Ennek tünetei lehetnek a émelygés,
hányás, hasfájás és hasmenés.

➤  Anafilaxiás sokk
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Az anafilaxiás sokk az allergia legveszélyesebb megnyílvánulása és képes akár életveszélyes
állapotok előidézésére. Ezalatt egy, az egész szervezetet érintő allergiás reakciót kell érteni.
Gyakori kiváltó okok a rovarméreg- vagy gyógyszerallergiák, mivel ezekben az esetekben az
allergén a véráramban az egész szervezetben terjed. Az érintettek a következő tüneteket
tapasztalhatják: légszomj, keringési panaszok, súlyos esetekben akár halált is előidézhető
légzési elégtelenség és keringés összeomlás.
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KOCKÁZAT

A kezeletlen allergia veszélyei
Anafilaxiás sokk

Az anafilaxiás sokk az allergia legveszélyesebb megnyilvánulása. Ennél a reakciónál
létfontosságú szervek érintettek és súlyos esetekben akár halálos kimenetelü is lehet.

Melyek a leggyakoribb kiváltó okok?

➤  Rovarok: méh, darázs, lódarázs
➤  Antibiotikum: ismert példa a penicilin  
➤  Élelmiszerek: tengergyümölcsei, földimogyoró, zeller; gyermekenél ritkán a tej, tojás,
búzaliszt  
➤  Számos más anyag, mint a pollen, állatszőr, mogyorók, magos gyümölcsök,
fájdalomcsillapítók vagy a latex is okozhatnak anafilaxiás reakciókat, amelyek viszont
általában enyhébbek.

Hogyan alakul ki az anafilaxiás sokk?

Fő felelőse egy a testben előforduló anyag, a hisztamin: ezt lavinaszerűen termelik a vérsejtek
amikor a szervezet kapcsolatba kerül egy anyaggal, amelyre allergiásan reagál. Hisztamint
például akkor is termel a szervezet, amikor erős fájdalmaknak vagy fertőzéseknek vagyunk
kitéve és a táplálékon (és az alkoholon) keresztül akár kívülről is bevihető.

Az említett hisztamin a véredények tágulását és fokozott áteresztő képességét idézi elő.
A következmények a következők:

➤  Eleinte a bőr kivörösödése  
➤  Hólyagosodás  
➤  Bizsergő érzés a szájban  
➤  Szédülés  
➤  Rosszullét és hányinger  
➤  Fokozott szívverés  
➤  Izzadás  
➤  Légszomj és végül eszméletvesztés és esetleg halál.
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Hogyan kezelhető az allergia?

Az allergia kezelésének a legegyszerűbb fajtája az előidéző anyag elkerülése vagy legalább
csökkentése. Ez a módszer könnyen alkalmazható élelmiszereknél, de lényegesen nehezebb a
pollen és házipor esetében.

Az aktív kezelésnek több fajtája létezik. A specifikus immunterápia (= hiposzenzibilizáció vagy
a deszenzibilizáció) esetében a pácienst hosszabb időtartamon át egyre fokozott mennyiségű
allergén adagokkal oltják be. Ezzel megvátoztatható az immunválasz, ami legjobb esetben akár
a tejes gyógyuláshoz is vezehet. Ez a terápia viszont nem hatásos minden páciens, illetve
allergiát előidéző anyag esetében. Minél régebben van jelen az allergia és minél több tényező
van jelen, annál kisebb a sikeres terápia esélye. A hiposzenzibilizáció során fennáll a veszély,
hogy a páciens súlyos allergiás reakciót produkál, vagy akár további allergénekkel szemben lesz
érzékeny.

Azokban az esetekben, amikor az immunterápia nem alkalmazható vagy nem járt a kívánt
sikerrel, megoldást jelethet a gyógyszeres kezelés, amelynek célja a hisztamin
felszabadulásának megakadályozása. Az asztmás betegségeknél gyakran alkalmaznak
kortigoszteroid tartalmú készítményeket. Ezek enyhítik a légzőszervi gyulladásokat, ezzel
elősegítve a légutak tartós tágulását, az allergiás gyulladás csökkentését vagy teljes
megszűntetését. Az anafilaxiás sokk akut esetekben adrenalinnal és antihisztaminnal
kezelhető.

Miért fontos az allergiát kiváltó okok azonosítása?

Amennyiben tartósan elkerülendő az kiváltóval való érintkezés (allergia karantén kezelés), a
páciensnek természetesen pontosan tudnia kell, hogy mire reagál, de az olyan allergia
formáknál is, amelyek az allergia karanténnal nem kezelhetők, pl. pollenallergia, fontos az
allergiát kiváltójának izolálása. Ezáltal könnyebben előrevetíthető a panaszok időtartama, és
gyógyszerekkel irányzottan kezelhető az allergia szezon idején. A megfelelő allergén
azonosítása különös fontossággal bír a specifikus immunterápia során, mivel ebben az esetben
az allergénnel hosszútávú kezelés zajlik. Egyébként az elégtelen vagy hibás diagnózis
eredménye helytelen kezeléshez vezethet. Az ismert keresztallergiák megfelelő
diagnosztizálásának következtében lehetőség nyílik további potenciális allergiákat előidéző
tényezők megnevezésére.

A keresztallergiák az allergének felületi struktúrájának következményei, amelyek számos
allergénben nagyon hasonló formában van jelen. Ez a rokonság molekuláris természetű és ezért
nem ismerhető fel minden további nélkül.

1. példa: azok akik a nyírfapollenre allergiások, sok esetben hajlamosak a pollennel
összefüggésben lévő ételallergiákra is, pl. alma, répa, barack vagy zeller.

2. példa: a poratka allergia sok esetben érzékenységel járhat a tenger gyümölcsei, csigák vagy
rovarokkal szemben is.
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ELŐNYÖK

Eme allergiadiagnosztikai eljárás előnyei
Milyen előnyöket nyújt az Allergia Sensor más hagyományos tesztekkel
szemben?

Más vér alapon történő tesztekkel szemben az Allergy Sensor nem kizárólag az lgE
feltérképezésére (korlátolt számú allergének kiszűrése, pl. nyírfapollen) összpontosít, hanem
sokkal inkább kínálja annak a lehetőségét, hogy minden, a vérben lévő potenciálisan allergiát
kiváltó anyagot teljes mértékben tisztázza. Ezen viszonyok feltárása az lgE és lgG4 között
segíthet a kezelő orvosnak a specifikus kezelési javaslatok kiválasztásában és egy specifikus
immunterápia pozitív vagy negatív folyamatának kimutatásában.
Az in vitro vizsgálatok előnye, hogy a páciens nem kerül közvetlen kapcsolatba az allergénekkel
és ezáltal nem áll fenn az olyan allergiás reakciók veszélye, mint az anafilaxiás sokk kiváltása.

A fejlett Immuno Solid-Phase allergén chippünk a legmodernebb biochip technológián alapul és
nemzetközileg elismert vezető allergiakutatók együttműködésével került kifejlesztésre. Ez
Európában az első biochip alapú teszt, amelyet in vitro diagnózisra engedélyeztek. Míg más
eljárások komplex állatszőr, pollen, atka, táplálék, latex, stb. kivonatokat alkalmaznak a
tesztelésre, ez az allergiateszt kizárólag természetes, illetve biotechnológiailag előállított,
magas tisztítottságú allergéneket alkalmaz. Ezek lehetővé teszik az allergiát előidéző
allergének abszolut precíz megállapítását, a tesztanyagokkal való érintkezés nélkül, mint pl. a
bőrteszt esetében!

Mivel az allergén kivonatok gyártói (mindegy, hogy bőrtesztekhez vagy labortesztekhez)
egymástól eltérő kiindulási anyagokat és kivonási eljárásokat alkalmaznak, a kivonatok
jelentősen eltérnek egymástól az összetétel és a minőség szempontjából. Tanulmányokban
kimutatták, hogy számos, a kereskedelemben kapható kivonatból eleve hiányoznak fontos
allergének. Ennél még súlyosabb, hogy az allergén kivonatok esetenként más allergének által
beszennyeződhettek. Kimutatták például, hogy az állatszőr kivonatokban előfordultak atka
allergének is.
Egy ilyen módon szennyezett kivonat a diagnosztikai felhasználás során hibásan pozitív
eredményekhez vezethet.

A precíz diagnosztika fontos alapja a célzott immunterápia specifikus kiválasztása során
hozott döntéseknek.

Oldal 6 / 38



Alkalmazás a specifikus immunterápiában (SIT)

Az immunológiai hatékonyság ellenőrizhetőségéhez a SIT-hoz elengedhetetlen az lgG4 és lgE
együttes mérése.

Feltevés: páciens megerősített nyírfa allergiával

➤  A nyírfa pollen specifikus immunterápiára való alkalmasság tisztázása  
➤  Páciens nagyon alkalmas a SIT-re  
➤  Az IgG4 és IgE-antitest-koncentráció mérést követően megkezdődhet a terápia pl. fű- és
nyírfa polllen kivonattal  
➤  Az IgG4 és IgE-antitest-koncentráció 3 havonta történő ellenőrzése  
➤  Az IgG4-szint emelkedése és IgE-szint csökkenése jelzi a SIT immunológiai hatékonyságát

Milyen információkkal szolgál az Allergia Sensor?

A DNA+ Allergia feltérképezi az Ön személyes érzékenységi profilját, ezen felül
következtetéseket tesz lehetővé kereszt- vagy többszörös érzékenységre, ezért azok, akik a
nyírfapollenre allergiásak sokszor érzékenyek olyan táplálékokra is, amelyek a
nyírfapollenekhez hasonló anyagokat tartalmaznak (mint pl. az alma, répa, zeller). Az ilyen
keresztreakciók olyan kockázati potenciált képviselnek, amely az Allergy Sensor segítségével
könnyen előre jelezhető.

Az Allergia Sensor orvosa számára többek között a következőket teszi
lehetővé:

➤  pontos meghatározása az ön tüneteiért felelős allergéneknek, egyetlen lépésben  
➤  a személyes allergia profil feltérképezése, amely alapját képezi az ön számára
leghatékonyabb kezelésnek, pl. gyógyszerek vagy allergia oltás (SIT)  
➤  megelőző intézkedések javasolása az allergiás tünetek elkerülése vagy enyhítése céljából,
mint pl. az allergénnel való érintkezés teljes kizárása.
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EREDMÉNYEK

Allergén-specifikus IgE teszteredmények
Itt látja saját elemzéseredményét. Az allergének egyenként vannak listázva és mutatják a
reakció erősségét a bizonyos allergénre.

    Az eredmények magyarázata
    ISAC Standardized Units (ISU-E)     Level
    kisebb 0.3     Nem kimutatható     
    0.3 - 0.9     Alacsony     
    1 - 14.9     Mérsékelt / Magas     
    magasabb/egyenlő 15     Nagyon magas     

    Túlnyomórészt faji-specifikus élelmiszerek - allergén összetevők
    fehérje     nGal d 1     Ovomucoid  kisebb 0.3 ISU-E     
        nGal d 2     Ovalbumin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nGal d 3     Conalbumin/Ovotransferrin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nGal d 5     Livetin/szérum albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    tehéntej     nBos d 4     Alpha-Lactalbumin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nBos d 5     Beta-Lactoglobulin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nBos d 8     Casein  kisebb 0.3 ISU-E     
        nBos d lactof.     Transferrin  kisebb 0.3 ISU-E     
    tőkehal     rGad c 1     Parvalbumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    garnéla rák     nPen m 2     Arginin-kináz  kisebb 0.3 ISU-E     
        nPen m 4     Szarkoplazmás CBP  kisebb 0.3 ISU-E     
    kesudió     rAna o 2     Legumin-hoz hasonló protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    brazil dió     rBer e 1     Tároló protein, 2S Albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    mogyoró     nCor a 9     Tároló protein, 11S Globulin  kisebb 0.3 ISU-E     
    dió     rJug r 1     Tároló protein, 2S Albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nJug r 2     Tároló protein, 7S Globulin  kisebb 0.3 ISU-E     
    szezám     nSes i 1     Tároló protein, 2S Albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    földi mogyoró     rAra h 1     Tároló protein, 7S Globulin  kisebb 0.3 ISU-E     
        rAra h 2     Tároló protein, 2S Albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
        rAra h 3     Tároló protein, 11S Globulin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nAra h 6     Tároló protein, 2S Albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    szójabab     nGly m 5     Tároló protein, 7S Globulin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nGly m 6     Tároló protein, 11S Globulin  kisebb 0.3 ISU-E     
    hajdina     nFag e 2     Tároló protein, 2S Albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
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    búza     rTri a 14     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
        rTri a 19.0101     Omega-5 Gliadin  kisebb 0.3 ISU-E     
        nTri a aA_TI     a-Amylase/Trypsin Inhibitor  kisebb 0.3 ISU-E     
    kiwi     nAct d 1     Cystein Protease  kisebb 0.3 ISU-E     
        nAct d 5     Kiwellin  kisebb 0.3 ISU-E     
  Parvalbumin: a halban lévő fő allergén. Marker különböző halfajok és kétéltűek közötti keresztreaktivitásoknak.
Hővel és emésztéssel szemben stabil, akár főtt hal elleni reakciókat is előidézhet.

    Túlnyomórészt faji-specifikus aero-allergén összetevők
    Fű pollen
    csillagpázsit     nCyn d 1     Fű, 1. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
    Timothy fű     rPhl p 1     Fű, 1. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
        rPhl p 2     Füvek, 2/3-as csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
        nPhl p 4     Berberine bridge Enzym  kisebb 0.3 ISU-E     
        rPhl p 5b     Füvek, 5. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
        rPhl p 6     Füvek, 6. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
        rPhl p 11     Ole e 1 rokon protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    Fa pollen
    nyírfa     nBet v 1     PR-10 protein  33 ISU-E     
    japán cédrus     nCry j 1     Pektat Lyase  kisebb 0.3 ISU-E     
    Arizona ciprus     nCup a 1     Pektat Lyase  kisebb 0.3 ISU-E     
    olívafa     rOle e 1     Olíva, 5. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
        rOle e 9     1,3 Beta Glucanase  kisebb 0.3 ISU-E     
    platán     rPla a 1     Invertase Inhibitor  kisebb 0.3 ISU-E     
        nPla a 2     Poligalakturonáz  kisebb 0.3 ISU-E     
  Az Ole e 1 is egy marker a nyárfapollen-érzékenységre
    növénypollen
    B. parlagfű     nAmb a 1     Pektat Lyase  kisebb 0.3 ISU-E     
    fekete üröm     nArt v 1     Defensin-hasonló protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    fehér libatop     rChe a 1     Ole e 1 rokon protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    falfű     rPar j 2     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    lándzsás útifű     rPla l 1     Ole e 1 rokon protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    homoki ballagófű     nSal k 1     Pektin Methylesterase  kisebb 0.3 ISU-E     
    Állatok
    kutya     rCan f 1     Lipocalin  kisebb 0.3 ISU-E     
        rCan f 2     Lipocalin  kisebb 0.3 ISU-E     
        rCan f 5     Arginin eszteráz  kisebb 0.3 ISU-E     
    ló     rEqu c 1     Lipocalin  kisebb 0.3 ISU-E     
    macska     rFel d 1     Uteroglobin  kisebb 0.3 ISU-E     
        rFel d 4     Lipocalin  kisebb 0.3 ISU-E     
    egér     nMus m 1     Lipocalin  kisebb 0.3 ISU-E     
    penészgombák
    A. alternata     rAlt a 1     Savanyú glikoprotein  kisebb 0.3 ISU-E     
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        rAlt a 6     Enoláz  kisebb 0.3 ISU-E     
    A. fumigatus     rAsp f 1     Mitogillin-család  kisebb 0.3 ISU-E     
        rAsp f 3     Peroxiszomális protein  kisebb 0.3 ISU-E     
        rAsp f 6     Mn szuperoxid dizmutáz  kisebb 0.3 ISU-E     
    C. herbarum     rCla h 8     Mannitol dehidrogenáz  kisebb 0.3 ISU-E     
    atkák
    B. tropicalis     rBlo t 5     Atkák, 5. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
    D. farinae     nDer f 1     Cystein Protease  kisebb 0.3 ISU-E     
        rDer f 2     NPC család  kisebb 0.3 ISU-E     
    D. pteronyssinus     nDer p 1     Cisztein proteáz  kisebb 0.3 ISU-E     
        rDer p 2     NPC család  kisebb 0.3 ISU-E     
    L. destructor     rLep d 2     NPC család  kisebb 0.3 ISU-E     
    csótány
    D. csótány     rBla g 1     Csótány, 1. csoport  kisebb 0.3 ISU-E     
        rBla g 2     Aszpartát proteázok  kisebb 0.3 ISU-E     
        rBla g 5     Glutation-S-transzferáz  kisebb 0.3 ISU-E     

    Egyéb, túlnyomó részt faji-specifikus allergia komponensek
    rovarméreg
    mézelő méh méreg     rApi m 1     A2 foszfolifáz  kisebb 0.3 ISU-E     
        nApi m 4     Mellittin  kisebb 0.3 ISU-E     
    réti darázs méreg     rPol d 5     Antigén  kisebb 0.3 ISU-E     
    darázs méreg     rVes v 5     Antigén  kisebb 0.3 ISU-E     
  Amennyiben az ImmunoCAP ISAC azonosít egy a rovarmérgekre irányuló érzékenységet, javasolt a további
tisztázás. Az ImmunoCAP ISAC-ra csatolt rovarméreg allergén komponensek CCD mentesek.
    paraziták
    fonalféreg     rAni s 1     Szerin proteáz inhibitor  kisebb 0.3 ISU-E     
    latex
    latex     rHev b 1     Rubber elongation Factor  kisebb 0.3 ISU-E     
        rHev b 3     Small rubber particle Protein  kisebb 0.3 ISU-E     
        rHev b 5     savanyú protein  kisebb 0.3 ISU-E     
        rHev b 6.01     Prohevein  kisebb 0.3 ISU-E     

    Keresztreaktív allergén komponensek
    szérum albumin
    tehéntej/-hús     nBos d 6     szérum albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    kutya     nCan f 3     szérum albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    ló     nEqu c 3     szérum albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    macska     nFel d 2     szérum albumin  kisebb 0.3 ISU-E     
    Különböző állati szövetekben előforduló protein (pl. vér, tej, csirke- és marhahús, tojás). A különböző állatfajok
albuminjai közötti keresztaktivitások jól ismertek, pl. a macska és kutya között vagy a kutya vagy macska és sertés
között.
    Tropomiozin
    fonalféreg     rAni s 3     Tropomiozin  kisebb 0.3 ISU-E     
    D. csótány     nBla g 7     Tropomiozin  kisebb 0.3 ISU-E     
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    D. pteronyssinus     rDer p 10     Tropomiozin  kisebb 0.3 ISU-E     
    garnéla rák     nPen m 1     Tropomiozin  kisebb 0.3 ISU-E     
    Az aktin-t kötő protein az izomrostokban. Egy marker keresztreakciókra atkák, puhatestűek, csótányok,
páncélosok és a halparazita anisakis simplex között.
    Lipid Transfer Protein (nsLTP)
    földi mogyoró     rAra h 9     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    mogyoró     rCor a 8     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    dió     nJug r 3     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    barack     rPru p 3     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    fekete üröm     nArt v 3     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    olívafa     nOle e 7     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
    platán     rPla a 3     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  kisebb 0.3 ISU-E     
  A Lipid-Transfer Proteine (nsLTPs) hő- és emésztés rezisztens proteinek. Az orális-allergia-szindróma (OAS) mellett
az nsLTPs gyakran rendszeri reakciókat is kiváltanak. Déleurópában gyakran azonosítják allergiás reakcióval
gyümölcsökre és zöldségekre.
    PR-10 protein
    nyírfa     nBet v 1     PR-10 protein  33 ISU-E     
    éger     rAln g 1     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    mogyoró pollen     rCor a 1.0101     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    mogyoró     rCor a 1.0401     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    alma     rMal d 1     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    barack     rPru p 1     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    szójabab     rGly m 4     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    földi mogyoró     rAra h 8     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    kiwi     rAct d 8     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
    zeller     rApig1     PR-10 protein  kisebb 0.3 ISU-E     
  Észak- és közép Európában a nyírfa- vagy azzal rokonságban lévő pollenek az elsődleges okai az érzékenységnek,
amely gyakran mutatkozik meg respirációs tünetekben. A PR-10 proteinek számos növényi eredetű élelmiszerben
előfordulnak és sok esetben felelősek olyan tünetekért, amelyek a kereztreaktivitás okoz. Ezen proteinek jelentős
része hőlabilis és ezért főtt élelmiszerként sokszor tolerálják. Gyakran kerül összefüggésbe az olyan lokális
tünetekkel mint az orális-allergia-szindróma (OAS), allergiás reakciók Észak-Európában többnyire gyümölcsök és
zöldségek fogyasztása után.
    Thaumatin-hoz hasonló Protein (TLP)
    kiwi     nAct d 2     Taumatin-hasonló protein  kisebb 0.3 ISU-E     
  Az Act d 2 más Thaumatin-hoz hasonló proteinekkel keresztreagálhat. A Thaumatin-hoz hasonló proteineket
pollenekben, gyümölcsökben (pl. alma és szőlő), penészgombákban (alternaria), atkákban és rovarokban
azonosították.
    Profilin
    nyírfa     rBet v 2     Profilin  1.1 ISU-E     
    latex     rHev b 8     Profilin  kisebb 0.3 ISU-E     
    szélfű     rMer a 1     Profilin  kisebb 0.3 ISU-E     
    Timothy fű     rPhl p 12     Profilin  kisebb 0.3 ISU-E     
  A profilinek kifejlett homológiákat és keresztreaktivitást mutatnak. A profilinek következtében még a távoli
rokonságban lévő fajok között is előfordulhatnak keresztreakciók. Ritkán van összefüggésben klinikai tünetekkel,
viszont egyes pácienseknél akár súlyos reakciókat is okozhat (pl. citrusfélék, dinnye, banán, litchi és paradicsom).
    CCD     nMUXF3      kisebb 0.3 ISU-E     
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  Marker a keresztreaktív szénhidrát determintokra való érzékenységre. Az allergének gyakran glikoproteinek, ami
annyit jelent, olyan fehérjék, melyekhez kovalens kötéssel szénhidrátok kapcsolódnak (glikánok). Ritkán van
összefüggésben klinikai tünetekkel, de egyes pácienseknél klinikai jelentőséggel bírhat.
    Polcalcin (calciumot kötő protein)
    nyírfa     rBet v 4     Polcalcin  5.6 ISU-E     
    Timothy fű     rPhl p 7     Polcalcin  kisebb 0.3 ISU-E     
    Marker különböző pollenfajták közötti kresztaktivitásra.
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EREDMÉNYEK

csirkefehérje
A csirkefehérje allergia egy olyan élelmiszer-allergia, amely legfőbb kiváltói az ovomucoid,
ovalbumin, ovotranszferin és a liszozim. Az érzékenység első sorban a fehérje alkotóelemeire
irányul, csak ritkán okozza a sárgája. A gyermekek 1-2%-ánál való előfordulási arányával a
tejallergia után a második legfontosabb élelmiszer-allergia. Az ovalbuminra való érzékenység
esetében általában gond nélkül fogyasztható a főtt, rántott vagy tükör tojás. Az ovomucoid
ezzel szemben még a keményre főzött tojás esetében is megmarad mint allergén. A
fehérjeallergia különböző oltásoknál is jelentőséggel bírhat, mivel a hatóanyagokat részben
csirkeembriókban gyártják. A sárgaláz és influenza oltásokban van a legmagasabb csirkefehérje
tartalom. Tünetként megjelenhet az atópiás dermatitisz, asztma, urtikaria és anafilaxia.

    Elemzéseredmény
    csirkefehérje
    fehérje     nGal d 1     Ovomucoid  -
        nGal d 2     Ovalbumin  -
        nGal d 3     Conalbumin/Ovotransferrin  -
        nGal d 5     Livetin/szérum albumin  -

Élelmiszer

➤  Főtt vagy nyers tojás
➤  Keksz
➤  Hústermékek (virsli, kolbász, pástétomok, stb.)
➤  Édességek
➤  Italok
➤  Emulgátorok
➤  Stabilizátorok

Számos élelmiszer tartalmaz nyomokban tojást. Az allergiásoknak tehát ügyelniük kell ezekre a
rejtett allergénekre. Ügyeljen az összetevők listájában a következő fogalmakra: tojásolaj,
tojásprotein, folyékony tojásfehérje, fagyasztott tojás, száraz tojás, száraz tojássárgája,
(ovo-)albumin, ovoprotein, simplesse, egész tojás, E322, E1105 és az a megnevezés, hogy
"nyomokban tojást tartalmazhat".

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  Más állatok tojása (pl. fürjtojás)
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Kezelés

A tojásallergia kezelése lényegében a tojás és tojást tartalmazó termékek elkerüléséből áll.
Amennyiben nincs érzékenység az ovomucoiddal szemben, abból lehet kiindulni, hogy a
felhevített élelmiszerek gond nélkül fogyaszthatók. Súlyos csirkeallergia esetében célszerű
magunknál hordani egy a vészhelyzetekre kialakított gyógyszertárat (antihisztamin, kortizon
és adrenalin). Gyermekeknél a fejlődés során megszűnhet az allergia. Javasolt tehát a betegség
folyamán újabb allergiatesztet végrehajtani.
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EREDMÉNYEK

tehéntej
A tej egyike a leggyakoribb, élelmiszer allergiát kiváltó okoknak. Becslések szerint Európában a
gyermekek 7%-a és a felnőttek 1%-a szenved tehéntej allergiában. Mint minden más allergiánál
ebben az esetben is az immunrendszer védelmi reakciójáról beszélünk, amelyet mindenképpen
el kell választani a gyakran előforduló tejcukor érzékenységtől (laktóz érzékenység). A tehéntej
legfontosabb allergén komponensei 4 savó fehérje (Bos d 5 Alpha-Lactalbumin, Bos d 4 Beta-
Lactoglobulin, Bos d 6 szérum albumin BSA, Bos d lactoferrin) továbbá a fő allergén Bos d 8
(kazein). Amennyiben érzékenység áll fenn a 4 hőlabil savófehérje egyikére, abból lehet
kiindulni, hogy csak a friss tehéntejnél jelentkezik reakció, mivel ezek a fehérjék kb. 77° C-nál
megsemmisülnek. A Bos d 8 viszont a hevítés után is okozhat tüneteket. A Bos d 6 esetében
kísérő jelenségként előfordulhat a marhahús allergia. Itt óvatosságot igényelnek az alumínium
tartalmú anyagok (pl. mesterséges megtermékenyítésnél, sejtterápiánál). A tehéntej allergia
tünetei sokoldalúak és érinthetik a légzést, bőrt, emésztést és szív-keringésrendszert. Az
érintett csecsemők nagy részénél (kb. 75%), abból lehet kiindulni, hogy az első két életév után
toleranciafejlődés jelentkezhet és azután gond nélkül fogyasztható a tej.

    Elemzéseredmény
    tehéntej
        nBos d 4     Alpha-Lactalbumin  -
        nBos d 5     Beta-Lactoglobulin  -
        nBos d 8     Casein  -
        nBos d 6     Transferrin  -

Élelmiszer

➤  tehéntej minden formájában
➤  sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek  
➤  savó  
➤  kakaópor  
➤  csokoládé  
➤  különböző bébiételek  
➤  különböző pékáruk  
➤  különböző készételek

Az allergiásoknak javasolt az összetevők listájában ügyelni a következő fogalmakra: kazein,
lakto-, sovány tej, tejpor, savóprotein, édes savó, savanyú savó, állati fehérje.
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Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  más állatok teje  
➤  szójatej  
➤  marhahús

Kezelés

Attól függően, hogy az allergia kazeinokra vagy savófehérjékre irányul, különböző kezelések
állnak rendelkezésre. Amennyiben az érzékenység csak savófehérjékre áll fent, csak bizonyos,
nem hevített élelmiszereket kell elkerülni. Viszont amikor az érzékenység kiterjed a kazeinokra
(Bos d 8), minden tehéntejet tartalmazó élelmiszert ajánlott elkerülni. Mivel a tehéntej számos
fontos tápanyagot tartalmaz (fehérje, kalcium, B12-vitamin és D-vitamin), a kizárós diéta
folyamán más, ezeket a tápanyagokat tartalmazó élelmiszereket kell fogyasztani. Főleg a
kisgyermekeknél ajánlott a hiánytünetek elkerülése érdekében arra ügyelni, hogy helyettesítő
élelmiszereket (tehéntejmentes, hipóállergén táplálék) fogyasszanak. A tehéntejallergia
esetében továbbá létezik az orális immunterápia lehetősége. Ennek lényege, hogy orvosi
felügyelet mellett az érintett, hosszú időszakon át (több év) növekvő mennyiségben fogyaszt
tejet, ezzel elérve a toleranciát.
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EREDMÉNYEK

hal
Európában gyakran megfigyelhető jelenség a halallergia. A hal itt egyike a leggyakoribb
élelmiszer allergiát kiváltó okoknak és részben súlyos reakciókat válthat ki. A halallergia
többnyire a fehér izomhúsban lévő fehérjékre (parvalbumin) való immunológiai reakcióként
jelentkezik. A parvalbumin nagyon hőstabil és ezért a főtt élelmiszerekben is megmarad. Ezen
felül jelentős strukturális hasonlóságot mutat más hal allergénekkel, ami gyakran vezet
keresztallergiákhoz. A halallergia leggyakoribb tünetei a következők: légszomj, hasmenés,
rosszullét, hányás, bőrkiütések és OAS (orális allergia szindróma). Legsúlyosabb esetekben
anafilaxiás sokk is kialakulhat.

    Elemzéseredmény
    hal
    tőkehal     rGad c 1     Parvalbumin  -

Élelmiszer

➤  tőkehal

Figyelem! Az erős halallergia esetében már a hal főzése során keletkező pára belégzése
következtében is jelentkezhetnek asztmás tünetek. A késztermékek esetében mindig ajánlott
ügyelni a leírásra.

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  más halak húsa

Kezelés

A terápia többnyire az allergiát kiváltó halfajták elkerüléséből áll. Mivel a halallergia esetében
már egészen kicsi mennyiségű allergének is képesek kiváltani az allergiás reakciót, különös kell
ügyelni a konyhában vagy éttermekben a kereszt-szennyeződésekre. A halmentes diéta során
érdemes ügyelni, hogy pl. az Omega-3 zsírsavak, nyomelemek és egyéb tápanyagok más
élelmiszerek útján jussanak a szervezetbe. Az anafilaxiás sokk magas kockázatából fakadóan,
ajánlott mindig egy vészhelyzet csomag (antihisztamin, adrenalin, kortizon, asztmaspray)
hordozása.
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EREDMÉNYEK

búza
Puha búza (Triticum aestivum), más néven kenyérbúza, egyike a világon legelterjedtebb
gabonaféléknek és egyben alapvető élelmiszert testesít meg. A búzaallergia esetében a
szervezet allergiásan reagál a búzamag fehérjetartalmára, amellyel szinte minden ember élete
során igen korán kerül kapcsolatba. Leginkább a pékségekben vagy élelmiszeriparban dolgozó
személyek veszélyeztetettek, mivel az érzékenység a búzapor belélegzése következtében
kiválthatja a pék asztma-ként elhíresült betegséget. A búzaallergia tünetei többek között a
következők: asztma, emésztési panaszok, neurodermitisz, rosszullét és pszichés zavarok.

    Elemzéseredmény
    búza
        rTri a 14     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  -
        rTri a 19.0101     Omega-5 Gliadin  -
        nTri a aA_TI     a-Amylase/Trypsin Inhibitor  -

Élelmiszer

➤  kenyér  
➤  liszt  
➤  búza élesztő  
➤  tésztatermékek (tészták, csipetke, stb.)  
➤  torták  
➤  gombóc  
➤  késztermékek
➤  bébiétel

Az allergiások a következő fogalmakra ügyeljenek a vásárlás során: glutén, bulgur, kuszkusz,
durumbúza, liszt, keményítő, búzakorpa, búza maláta, búza protein, zsemlemorzsa, vitális
glutén, tönkölybúza.

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  Különböző búzafajták

Kezelés

A búza allergia egy életen át tartó, gyógyíthatatlan betegség. A kezelés egyetlen formája a
táplálkozási szokások átalakítása és a búzatermékek elkerülése. Mivel a búzatermékek
kizárása az étrendből jelentős változást jelent a táplálkozásban, különösen fontos a
kiegyensúlyozott étrend. Ebben segítségünkre vannak az olyan helyettesítő termékek, mint a
tönkölybúza, kukorica és a rizs. Orvosi felügyelet alatt elvégezhető egy hiposzenzibilitás.
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EREDMÉNYEK

földi mogyoró
A földimogyoró allergia egy 1-es típusú élelmiszer allergia, amelyet az úgynevezett Ara h
allergének váltanak ki. Az Egyesült Államokban átlagosan 100-ból 1 ember érintett az
allergiáknak eme fajtájában és mivel az élelmiszeripar Európában is egyre gyakrabban
alkalmazza ezt az összetevőt, az érintettek száma nálunk is folyamatosan emelkedik. Sajnos
már a legkisebb mennyiségek (néhány mikrogramm) is képesek súlyos allergiás reakciókat
előidézni és ezért a földimogyoró allergia a létező legagresszívabb allergiák közé sorolható. A
tünetek általában a bőrt, emésztő rendszert és a légutakat érintik. Ezen felül kialakulhat az
anafilaxiás sokk is, amely akár halálos is lehet.

    Elemzéseredmény
    földi mogyoró
        rAra h 1     Tároló protein, 7S Globulin  -
        rAra h 2     Tároló protein, 2S Albumin  -
        rAra h 3     Tároló protein, 11S Globulin  -
        nAra h 6     Tároló protein, 2S Albumin  -

Élelmiszer

➤  földi mogyorók  
➤  mogyoróvaj

A földimogyorót számos különböző élelmiszer előállításában hasznosítják. Az allergiásoknak
ezért ajánlott ügyelni a következő jelzésre: "nyomokban mogyorót tartalmazhat".

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  dió  
➤  kesudió  
➤  pekándió  
➤  pisztácia  
➤  szójabab

Kezelés
Az allergia kifejlettségétől függően szigorúan kerülendők a földimogyorót tartalmazó
élelmiszerek. Ez a gyakorlatban sokszor nehéz lehet, mivel számos termékben a mogyoró és
mogyoróolaj "rejtett" összetevőt képez. A csomagolt termékeknél mindenképpen ajánlott
elolvasni az összetevők listáját. Az anafilaxiás sokk fokozott kockázatából kifolyólag ajánlott
mindig hordozni egy vészhelyzetekben hasznos szettet (antihisztamin, adrenalin, kortizon). Az
erős allergiák esetében a terápia egy másik formája a hiposzenszibilitás lehet, amikor az
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érintett orvosi felügyelet mellett apró adagokban fogyaszt mogyorót. Ez az eljárás nem vezet
toleranciához, viszont enyhíti az allergiás reakció súlyosságát.
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EREDMÉNYEK

szójabab
A szójababnak a világ számos országában hosszú hagyománya van és Európában is egyre
közkedveltebb. A vegetáriánusokon kívül mára már az élelmiszeripar is felfedezte ennek a
hüvelyes sokoldalú felhasználhatóságát. Pehelyként, lisztként, lecitin és főleg olaj formájában
fordul elő számos élelmiszerben. Ezáltal a szójabab az elmúlt években világszerte
alapélelmiszer státuszra tett szert és sajnos ezzel párhuzamosan a szója allergiában érintettek
száma is folyamatosan emelkedni fog. A szója allergia gyakran jelenik meg a tehéntej
allergiával együtt. A szójabab két allergénje (Gly m 5, Gly m 6) nagyon stabil és csak alig
befolyásolják őket olyan tényezők, mint a hőmérséklet, oxigén vagy erjedés. Gly m 4 csak
csekély mértékben fordul elő a hevített élelmiszerekben és többnyire nem jelent veszélyt.
Mivel a Gly m 4 jelentő strukturális hasonlóságot mutat a nyírfapollenre (BET v 1), A
nyírfapollen allergiásoknál is felmerülhetnek reakciók a szójafogyasztást követően. A
szójaallergia tüneteinek fajtája és erőssége nagyon eltérők lehetnek. Ide tartozik többek
között a rosszullét, hányás, emésztési zavarok, bőrproblémák, a légutak reakciója, egészen az
anafilaxiás sokkig.

    Elemzéseredmény
    szójabab
        rGly m 4     PR-10 protein  -
        nGly m 5     Tároló protein, 7S Globulin  -
        nGly m 6     Tároló protein, 11S Globulin  -
    nyírfa     nBet v 1     PR-10 protein  KOCKÁZAT

Élelmiszer

➤  szójabab
➤  szójacsíra  
➤  tofu  
➤  szójaital  
➤  szójaliszt  
➤  szójaszósz  
➤  szójaolaj

Allergiásoknak a vásárlás során a következő fogalmakra érdemes ügyelniük: Edamame, Kinako,
Miso, Natto, Okara, Shoyu, Tamari, Tempeh, Tofu, TVP, E322, Lecithin, E426, Yuba.

A szóját továbbá felhasználják kozmetikai cikkek, gyógyszerek, altatószerek, antibiotikumok,
fájdalomcsillapítók, pszichofarmakák és vitaminok előállítása során. Még ha a
proteinmennyiség többnyire nem releváns, az allergiásoknak mindenképpen ajánlott
odafigyelniük az összetevőkre. Az úgynevezett szójacsíra tulajdonképpen a mungóbab csírája
és ezért a szója allergiások nyugodtan fogyaszthatják.
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Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  hüvelyesek  
➤  borsó  
➤  lencse
➤  bab

Kezelés

A szója allergia esetében is ugyanaz érvényes mint a többi allergia többségénél. A terápia
elsősorban a táplálkozási szokások megváltoztatásán alapul. Az elsődleges szója allergia
esetében (Gly m 5, Gly m 6) teljesen el kell hagyni a szójatermékeket a táplálkozásból.
Amennyiben az érzékenység a Gly m 4-el vagy a struktúrájában hasonlító Bet v 1szemben áll
fent, a főtt és szárított szójatermékek általában nem okoznak problémát. Az erős allergia
esetében viszont ajánlott a fokozott óvatosság. Ezek a termékek is tartalmazhatnak előállítási
eljárástól függően allergéneket. Az anafilaxiás sokk kockázatának veszélyéből fakadóan
ajánlott mindig egy gyógyszercsomag hordozása (antihisztamin, adrenalin, kortizon).

Oldal 22 / 38



EREDMÉNYEK

mogyoró
A mogyorók világszerte egyike a leggyakoribb okai az élelmiszer allergiáknak. Számos
élelmiszer előállítása során kerül felhasználásra és érzékenységi foktól és kiváltótól függően
különböző tüneteket produkálnak. Egyértelmű összefüggés mutatkozik a kiváltó és a tünetek
súlyossága között. Amennyiben fennáll az érzékenység a Cor 1 pollen allergénnel szemben,
olyan reakciók mutatkoznak mint az orális allergiaszindróma, amely során a szájüregben
duzzadások keletkeznek, orrfolyás és bőrreakciók. A mogyoróbokor virágzása februártól
áprilisig tart. A mogyorópollen allergiások kb. 50%-ánál volt megfigyelhető egy klinikailag is
releváns érzékenység a mogyoróra. Gyakran figyelhető meg a Cor a 9 vagy Cor a 8 érzékenység
esetében erős reakciók, egészen az anafilaxiás sokkig. Sok esetben a nyírfa allergiások is
mutatnak reakciókat a mogyoróra.

    Elemzéseredmény
    mogyoró
        nCor a 9     Tároló protein, 11S Globulin  -
        rCor a 8     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  -
        rCor a 1.0101     PR-10 protein  -
        rCor a 1.0401     PR-10 protein  -

Élelmiszer

➤  mogyorók (őrölve, pirítva, stb.)  
➤  mogyoróliszt  
➤  mogyorókrém  
➤  nugát

A mogyoró ezen kívül számos élelmiszerben előfordulhat. Az allergiásoknak javasolt ügyelni a
"nyomokban mogyorót tartalmazhat" feliratra.

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  Más csonhéjjasok (földimogyoró, dió, pekándió, kesudió, pisztácia, paradió, kókuszdió)  
➤  Pollen (nyírfa, fekete üröm, éger, gyertyán, tölgy, szilfa, nyárfa, kőrisfa, juhar)  
➤  Gyümölcs (alma, barack, szilva, sárgabarack)

Kezelés

A mogyoró és mogyorótermékek az allergia súlyosságának megfelelően kerülendők. Mint
minden mogyoróallergiánál ez gyakran igen nehéz helyzetet teremthet, mivel a mogyorót
sokszor "rejtett" hozzávalóként keverik hozzá. Az előre csomagolt termékeknél feltétlen
ajánlott az összetevők listáját átnézni. Az anafilaxiás sokk fokozott kockázata miatt ajánlott
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mindig hordozni egy gyógyszercsomagot (antihisztamin, adrenalin, kortizon). Orvosi felügyelet
mellett végre lehet hajtani egy hiposzenzibilitást.
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EREDMÉNYEK

garnéla
A garnéla rákok legkülönbözőbb fajtáit világszerte fogyasztják. Főleg az utóbbi években az
egyre közkedveltebb ázsiai konyhának köszönhetően jelentősen emelkedett a fogyasztása. Bár
a garnéla allergia a ritkábban előforduló élelmiszer allergiák közé tartozik, a reakciók mégis
igen súlyosak lehetnek. Többnyire kis mennyiségek is elegendők a reakció kiváltására. Az
allergének a tropomiozinok csoportjába tartoznak és erős homológiákat mutatnak más
páncélosok allergénjeire (rákok, languszták és homár) s a házi poratkára is, ami
keresztreakciókat okozhat. A garnéla allergia tipikus tünetei az orális allergia szindróma (OAS),
a bőr duzzadása, viszketés, keringési problémák, gyomor- és bélpanaszok, és legrosszabb
esetben az anafilaxiás sokk.

    Elemzéseredmény
    garnéla
        nPen m 1     Tropomiozin  -
        nPen m 2     Arginin-kináz  -
        nPen m 4     Szarkoplazmás CBP  -

Élelmiszer

➤  garnélák
➤  scampi
➤  garnélarák

Súlyos allergiásoknak ajánlott a gyógyszerek és kozmetikumok felhasználása során ügyelni az
olyan adalék anyagokra, mint a halolaj és csukamájolaj.

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  tenger gyümölcsei
➤  homár
➤  kagylók
➤  atkák
➤  rovarok
➤  paraziták

Kezelés

A garnéla allergia kezelése a garnélák és egyéb tengeri gyümölcsök konzekvens elkerüléséből
áll. Az allergiásoknak ajánlott, hogy késztermékek esetében ügyeljenek az összetevők listájára.
A keresztszennyezettség miatt éttermekben is ajánlott az óvatosság. Mivel a garnéla allergia
esetében erős reakciókra kell számítani, vészhelyzetekre mindig legyen kéznél egy
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gyógyszercsomag (antihisztamin, adrenalin, kortizon). A hiposzenzibilitás hasznos lehet és
ezért érdemes a kezelőorvossal egyeztetni ezzel kapcsolatban.
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EREDMÉNYEK

macska
A macskák számos országban a legkedveltebb háziállatok közé tartoznak, és gyakran képzik a
légutak allergiás reakciójának okát. A macska allergia esetében egy túlérzékenységről van szó a
macska nyálában és bőr pikkelyében lévő proteinnel szemben. A macska fő allergénje Fel d 1 az
esetek 90%-ában felelős ezért a túlzott érzékenységért. Az egészen apró részecske mérete
miatt az allergén könnyen terjed és lerakódik a ruházatban, bútorzatban, matracokban,
szőnyegekben és függönyökben. Ez a könnyű terjedés ahhoz vezet, hogy a macska allergén
teljes elkerülése általában igen nehéz. A macska allergia főleg olyan orális panaszokban
mutatkozik meg, mint pl. orrfolyás, köhögés, tüsszentés, asztma, légszomj, vörös szemek,
csalánkiütés. Amennyiben a Fel d 2-vel (szérum albumin) szemben érzékenység áll fenn,
gyakran merül föl egy kereszt reaktivitás a kutya és esetenként más állatokkal szemben (pl. ló,
marha, sertés).

    Elemzéseredmény
    macska
        rFel d 1     Uteroglobin  -
        nFel d 2     szérum albumin  -
        rFel d 4     Lipocalin  -

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  nagymacskák
➤  kutyák
➤  más szőrös állatok

Kezelés

Elsősorban fontos a felelős allergének elkerülése. Ez viszont nehéz vállalkozás lehet, mivel a
macska allergének erős elterjedségükből kifolyólag szinte bárhol megtalálhatóak. Főleg
általános helységekben, mint pl. osztályterem, váróterem és nyilvános épületekben, a macska
allergének elkerülése lényegében lehetetlen. A kimutatott allergiával rendelkező
macskatulajdonosoknak ajánlott megfontolni, hogy megváljanak macskájuktól. A következő
intézkedések hozzájárulhatnak a macska allergének csökkentéséhez: a lakóhelységek gyakori
takarítása, szőnyegek és kárpit bútorok eltávolítása, a macska távoltartása a háló szobából,
speciális légszűrők, macska fürdetése, gyakori szellőztetés. Az egyetlen okozati terápia a
hiposzenzibilitásból áll (SIT) és a házi orvossal egyeztetendő le.
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EREDMÉNYEK

kutya
A kutya allergia a macska allergiát követi a leggyakoribb állatokkal szembeni érzékenységek
között, de a tünetek többnyire lényegesen enyhébben mutatkoznak. A specifikus Can f 1, Can f
2 és Can f 5 kutya allergének olyan fehérjék, amelyek a bundában, nyálba és bőrpikkelyben
találhatók. A Can f 3 a kutya szérumalbuminja és keresztreakciókért felelős. De nemcsak a
kutya önmagában válthatja ki a túlzott érzékenységet az allergiásoknál, hanem azon
személyek is, akik érintkeztek kutyákkal. Tulajdonképpen bármely kutyafaj kiválthat
allergiákat, de a hosszú szőrű kutyák nagyobb kockázatot jelentenek. A kutya allergia egy I.
típusú allergia, amelynél a tünetek közvetlenül az expozíció után jelentkeznek. Általában a
torok, orr, garat területein jelentkező orrfolyás, köhögés, tüsszentés, légszomj szerű
panaszokkal jár, egészen az allergiás asztmáig, rinitiszig és konjuktivitiszig.

    Elemzéseredmény
    kutya
        rCan f 1     Lipocalin  -
        rCan f 2     Lipocalin  -
        rCan f 5     Arginin eszteráz  -
        nCan f 3     szérum albumin  -

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  macska
➤  más szőrös állatok

Kezelés

Alapvetően ajánlott lenne a kutyák elkerülése, de ez a gyakorlatban természetesen nem mindig
megvalósítható. Ezen felül a kutya allergének nem csak a kutyás háztartásokban találhatók,
hanem gyakran nyílvámos helyeken és közlekedési eszközökön is előfordulnak. Az allergiások
viszont előkészületekkel védekezhetnek az allergiás reakció minimalizálására. (gyakori
porszívózás, kutyák gyakori fürdetése, speciális légszűrők, érintkezés utáni kézmosás). A
tünetek gyógyszeres kezelése antihisztaminnal történhet. Amennyibe a probléma okozatát
akarjuk kezelni, csak a hipószenzibilitás jöhet szóba.
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EREDMÉNYEK

atka
A házi atka A pókok családjába tartozik és minden 1500 méterrel a tengerszint alatti
háztartásban megtalálható. Az allergiát nem az atka váltja ki önmagában, hanem annak
fehérjetartalmú ürüléke, amely a házi porban gyűlik össze. A matracok különösen érintettek,
mivel ideális életkörülményeket biztosítanak az atkák számára. Tanulmányok azt mutatták,
hogy az atkák a leggyakoribb kiváltó okai az egész éves asztmának, rinitisznek és
konjunktivitisznek. Az atkakoncentráció csökkentése általában jelentősen enyhíti a tüneteket
is.

    Elemzéseredmény
    atkák
    B. tropicalis     rBlo t 5     Atkák, 5. csoport  -
    D. farinae     nDer f 1     Cystein Protease  -
        rDer f 2     NPC család  -
    D. pteronyssinus     nDer p 1     Cystein Protease  -
        rDer p 2     NPC család  -
    L. destructor     rLep d 2     NPC család  -
    D. pteronyssinus     rDer p 10     Tropomiozin  -

allergénexpozició

➤  por
➤  ágy
➤  szőnyegek
➤  párnák
➤  kárpitos bútorok
➤  plüssállatok

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  más atkafajok
➤  garnélák, csigák, csótányok (tropomiozin Der p 10)

Kezelés

Az atka allergia tüneteinek jelentős enyhítése az atka koncentráció csökkentésével, a
páratartalom- és hőmérséklet csökkentésével, gyakori ágynemű cseréve és általános
tisztasággal érhető el. Továbbá az antihisztaminok enyhítik az olyan tüneteket, mint a
tüsszentés, orrfolyás, viszketés és könnyező szemek. Főleg gyermekeknél szükséges reagálni
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az első tünetekre, hogy az allergiás orrfolyásból ne alakulhasson ki asztma. Az élettér ápolása
és tüneti kezelés mellett az atka allergiásokra jó eséllyel rendelkeznek, hogy a hiposzenzibilitás
segítségével tüneteik tartósan elmúlnak.

Oldal 30 / 38



EREDMÉNYEK

rovarméreg
Rovarméreg allergiák (más néven himenoptera/hártyás szárnyúak méreg allergiája) Összevetve
az élelmiszer- és pollen allergiával relatív ritkán fordulnak elő, de az érintetteknél komoly
veszélyt jelentenek. Az érzékenység esetén már egy csípés is az életre veszélyes
következményekkel járhat. Reakciókat többnyire méhek és darazsak csípése okoz, ritkábban a
poszméh és a lódarázs esetében is. A tünetek sokrétűek és 5 súlyossági fokra vannak felosztva.
Az arc enyhe duzzanatai és viszketegségtől egészen a légzés- és keringés összeomlásig. A
kezdődő allergiás reakció esetében ezért azonnal orvoshoz kell fordulni.

    Elemzéseredmény
    rovarméreg
    mézelő méh méreg     rApi m 1     A2 foszfolifáz  -
        nApi m 4     Mellittin  -
    réti darázs méreg     rPol d 5     Antigén  -
    darázs méreg     rVes v 5     Antigén  -

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  méh
➤  poszméh
➤  darázs
➤  lódarázs

Kezelés

Az erős allergiás reakció miatt az allergiásoknak ajánlott a csípés kockázatát minimalizálni. Ide
tartozik a szabadban való étkezés, fedett öltözködés, és a mezítlábasság és intenzív
illatok/parfümök elkerülése. Ezen felül az érintett személyeknek ajánlott mindig elérhető
közelben tartaniuk egy gyógyszercsomagot (antihisztamin, kortizon, adrenalin) az allergiás
reakciók kezelésére. A hiposzenzibilitás a rovarméreg allergia esetében magas sikerkvótát ígér
(több, mint 80% 5 év után).
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Timothy fű
A Timothy fű egyike az egyik legelterjedtebb fűféléknek és egyike a legáltalánosabban használt
növényi eredetű állateledelnek. A Timothy fű nyár elejétől nyár közepéig virágzik, és előfordul
úgy a réteke, mezőkön, mint az utca szélén. A füvek esetében a pollen a szél segítségével terjed,
ami a virágzás idején szabályos virágpollen felhőkhöz vezet. A Timothy fű egy aero allergén, és
az allergiásoknál a leggyakoribb kiváltó oka a rinitisznek, konjunktivitisznek, és az allergiás
asztmának a nyári hónapok idején.

    Elemzéseredmény
    Timothy fű
        rPhl p 1     Fű, 1. csoport  -
        rPhl p 2     Füvek, 2/3-as csoport  -
        nPhl p 4     Berberine bridge Enzym  -
        rPhl p 5b     Füvek, 5. csoport  -
        rPhl p 6     Füvek, 6. csoport  -
        rPhl p 11     Ole e 1 rokon protein  -
        rPhl p 12     Profilin  -

allergénexpozició

➤  nyár elejétől nyár közepéig (virágzás ideje június-augusztus)

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  más fűfélék
➤  paradicsom
➤  földi mogyoró
➤  kiwi
➤  gyümölcs és zöldség

Kezelés
A kezelés jelentősen függ az allergiás tünetek kifejlettségétől. Először is ajánlott az
allergéneket a lehető legjobban elkerülni (rétek, legelők és mezők kerülése). Főleg a frissen
kaszált rétek vezetnek erős allergén terheléshez. A tüneteket antihisztamin vagy kortizon
tartalmú készítményekkel lehet kezelni. A kifejlettségtől függően orvosi felügyelet alatt
végrehajtható egy hiposzenzibilizálás.
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nyírfa
A nyírfapollennel szembeni allergia a legelterjedtebb pollen allergiához tartozik (szénanátha).
Már számos nyírfapollen allergént azonosítottak. A nyírfa fő allergénje a Bet v 1, az embernél fő
kiváltója a nyírfa allergiának. Észak- és közép Európában ezek a fa pollenek a fő okozói az
érzékenységnek, amelyek a legtöbb esetben légzési tünetekkel járnak. Egy pollen terhelés ezen
allergén források által tavasszal kojuntivitiszt, rinitiszt és asztmát idézhet elő és összefügg az
orális allergia szindrómával. A nyírfapollen továbbá erős kereszt reakciókat idézhet elő más
pollenfajtákkal és különböző élelmiszerekkel.

    Elemzéseredmény
    nyírfa
        nBet v 1     PR-10 protein  KOCKÁZAT
        rBet v 2     Profilin  KOCKÁZAT
        rBet v 4     Polcalcin  KOCKÁZAT

allergénexpozició

➤  tavasztól nyár elejéig (március-július)

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  egyéb pollenfajták
➤  alma
➤  paradicsom
➤  répa
➤  burgonya
➤  földi mogyoró
➤  mogyoró
➤  zeller
➤  szója

Kezelés

Az optimális kezelés az allergének elkerüléséből áll. Az allergiásoknak ajánlott ügyelniük arra,
hogy mikor legerősebb a pollen koncentráció (általában késő délelőtt), ilyenkor az ajtók,
ablakok zárva tartása ajánlott. Ezen felül léteznek speciális pollen rácsok, amelyeket fel lehet
szerelni. A tüneti kezeléshez ajánlott az antihisztamin és kortizonnal kombinált készítmények
alkalmazása. A különösen súlyos tünetek esetében fennáll a hiposzentzibilizálás lehetősége.
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olíva
Dél-Európában az olíva pollen allergia az összes pollen allergiás 35 %-ával a leggyakoribb I.
típusú allergia. Az olívafa ezért a Földközi-tengeri , amely a legfontosabb kiváltó oka a légúti
allergiáknak. A beporzás főleg rovarok által történik a virágzás idején, áprilistól júniusig. Az Ole
e 1 és Ole e 9 az olíva fő allergénjei, amely az olívapollen allergia több, mint 70%-áért felelősek.
Az Ole e 7 (LTP) a kereszt reaktív allergén komponensekhez tartozik. A olívapollen allergia
tüneteiként főként olyan légúti problémák - mint a rinitisz, konjuktivitisz és asztma -
jelentkezhetnek. Allergiás reakciók az olíva gyümölcsére vagy az abból nyert olajra csak nagyon
ritkán merültek fel.

    Elemzéseredmény
    olíva
        rOle e 1     Olíva, 5. csoport  -
        rOle e 9     1,3 Beta Glucanase  -
        nOle e 7     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  -

allergénexpozició

➤  tavasz (április-június)

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  olajfa
➤  fagyal
➤  lilac
➤  éger
➤  ciprus

Kezelés

Az olíva pollen allergia ellen ugyan úgy kell fellépni, mint a legtöbb pollenallergia ellen. Először
is ajánlott a releváns allergének elkerülése. A tüneteket antihisztaminnal és kortizonnal lehet
enyhíteni. Az egyetlen okozati kezelés a hiposzenzibilizálás. Ennek főleg a pollen allergiáknál
nagyon jó a sikerkvótája.
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fekete üröm
A fekete üröm pollen a legfontosabb a fűszernövény pollen allergének között és egy ismert
kiváltó oka a szénanáthának. A fekete üröm egy vadfűszer növény, amely úgy gazként a
réteken, mint az utca széleken is megtalálható. A virágzási ideje regionálisan különbözik, július
és szeptember közé esik. A fekete üröm pollen különösen agresszív allergia kiváltó és olyan
tüneteket idézhet elő, mint az asztma, allergiás rinitisz, allergiás konjuktivitisz, ekcéma és
anafilaksziás sokk. Mivel a fekete üröm szoros rokonságban van más fűszernövényekkel,
gyakran lépnek fel keresztreakciók élelmiszerekkel.

    Elemzéseredmény
    fekete üröm
        nArt v 1     Defensin-hasonló protein  -
        nArt v 3     Lipid Transfer Protein (nsLTP)  -

allergénexpozició

➤  nyár (július-szeptember)

Keresztreaktivitás

A strukturálisan hasonló allergének következtében ezeknél az anyagoknál is felmerülhet
allergiás reakció.

➤  parlagfű
➤  fűszer növények
➤  fűszerek

Kezelés

Mint a pollenekkel összefüggésben lévő allergiák többségénél az egyetlen oki kezelés a
hiposzenzibilizáció. Ezt a kezelő orvossal való egyeztetést követően ajánlott megkezdeni. Az
esetlegesen felmerülő, enyhe vagy közepes erősségű tüneteket antihisztaminika vagy
kortizontermékek felhasználásával lehet kezelni. Mivel a fekete üröm allergia esetében
többnyire bizonyos élelmiszerek is kiválthatják az allergiás reakciót, ezeket szigorúan ajánlott
elkerülni.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ügyfélszolgálat
Kérdései vagy javaslatai vannak?

Az ügyfélszolgálatunk kérdések vagy bármilyen jellegű kérések esetében szívesen áll az Ön
rendelkezésére. A velünk való kapcsolatfelvételnek több módja van.

Az elemzésekkel kapcsolatos orvosi kérdéseket csak szakembereinknek áll módjában megválaszolni és
ezért kérjük, hogy ilyen esetben írjon nekünk e-mailt.

➤  ugyfelszolgalat@dna-plusz.hu 
➤  +36 70 984 9001

Csapatunk örömmel várja hívását. Az ügyfeleink elégedettsége számunkra alapvető szükséglet, ezért
kérjük, hogy elégedetlenség esetében ne hezitáljon és hívjon bennünket; igyekezni fogunk egy kielégítő
megoldás kidolgozásában.

Kapcsolat | Impresszum
DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
ugyfelszolgalat@dna-plusz.hu
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TANÚSÍTVÁNYOK

Tanúsítványok
A Novogenia laborja Európa legmodernebb és automatizált laborjai közé tartozik. Számos
tanúsítványa és minőségbiztosítási rendszere van, amelyek megfelelnek a nemzetközi
szabványoknak vagy ezeket felül is múlják. A különböző üzleti ágazatokat egymástól eltérő és a
legmagasabb minőségi szabványok szerinti tanúsítványok alapján üzemeltetjük.

Az életmód génelemzések elvégzése

ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Orvosi génelemzések elvégzése

ISO 17025 laborban való elvégzés által tanúsítva

Génelemzések orvosi interpretációja

ISO 15189 laborunkban való elvégzés által
tanúsítva

Labor rendelkezik az orvosi genetika
engedélyével

Engedélyezve az Osztrák Egészségügyi
Minisztérium által

Cégvezetés és iroda

ISO 9001 által tanúsítva
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TECHNIKAI RÉSZLETEK

Az elemzés technikai részletei

Cím
Saalachstrasse 92
5020 Salzburg
AUSTRIA

Megrendelésszám
DEMO_DNAPLUZ

Születés ideje
01/09/1985

Felelős cég
DNA Plus - Humángenetikai Centrum
Saalachstraße 92
5020 Salzburg, Austria
ugyfelszolgalat@dna-plusz.hu

Elvégző labor
Novogenia GmbH
Saalachstrasse 92
5020 Salzburg
AUSTRIA

Labor vezető
Dr. Daniel Wallerstorfer Bsc.

  

Elemzés tartalma
113 allergén

Elemzés módja
ImmunoCAP/ISAC

Minta típus
Vér

Elemzés időképe
Minta beérkezése: 01/09/2014
Elemzés kezdete: 01/09/2014
Jelentés elkészítve: 08/09/2014
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