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Nyilatkozat a szerzői jogokról 

 • Az előadásban közreadott információk egy része hazai / 

nemzetközi szerzői /kiadói jogokkal  védett. 

• A hazai/nemzetközi szerzői/kiadói jogokkal nem védett 

tartalom szerzői jogainak birtokosa (jelen formájukban)  

az előadó. 

• Felhasználásuk kizárólag  személyes képzésre/ 

továbbképzésre megengedett. 

• Minden egyéb felhasználás feltétele a jogtulajdonos(ok) 

írásbeli hozzájárulása .    
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Az AAAAI & ACAAI közös ajánlásai 

• Fogalom meghatározások: 

 

• Étel (= minden, amit emberi fogyasztásra szánnak)  

• allergének azok a speciális összetevők, amelyeket 

allergén-specifikus immunsejtek felismernek, és amelyek 

specifikus immunreakciót keltenek, jellegzetes klinikai 

tünetekben megnyilvánulva.  
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• Az ételallergia  nemkívánatos, előnytelen  (adverz) 

egészséghatás, amely specifikus immunológiai reakción 

alapul, és egy konkrét étel ismételt adásával reprodukál-

ható. 

• Tünet nélkül nincs ételallergia. 

 

• A toleranciát az ételallergia természetes lefolyása vagy 

kezelése eredményeképp fellépett, fogyasztás utáni  

időleges vagy tartós tünetmentességre alkalmazzák csak. 

• Az intolerancia kifejezés kizárólag nem –immun mediált  

reakciók által kiváltott tünetek jelölésére szolgál.  
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Epidemiológia 

• A saját megítélés szerinti ételallergia előfordulás          

12-13%-40!% , tünetek és vizsgálatok alapján: 2-3% , 

    (tejfehérje: 2.2% ; tojás:1.6%), zöldség-gyümölcs 

esetében alacsonyabb. Új metaanalízis szerint a 

feltételezett ÉA-k 1/10-e  igazolható csak! 

• A prevalencia adatok igen eltérőek: földi mogyoró 

esetén  0.6 - 5.9% ; diófélék: 0.0-8.5% ; tengeri ételek: 

0.2-2.8%. Az anafilaxia adatok egyáltalán nem 

általánosíthatók.  

• Általában túl kevés országból, túl kevés ételről, túl kevés 

értékelhető adat van. 
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• Miért növekszik világszerte a táplálék allergiások száma ? 

 

• Valódi növekedés 

• Psychés intoleranciák növekedése 

• Longitudinális megfigyelés lehetősége 

• Jobb diagnosztikus hatásfok 

• Komorbiditások táplálék allergia  növelő hatása  

• Keresztreakciók  szaporodása  
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• Miért növekszik világszerte a táplálék allergiások száma ? 

 

• Növekvő, globalizálódó élelmiszer piac és  

•      új  konyhatechnikák átvétele 

• Fűszerhasználat növekedése 

• A gasztrointesztinális  permeabilitást befolyásoló  

•      tényezők jobb megismerése  

• Nem elég hatékony , széleskörű és mélységű   

•       fogyasztó informálás 

• A táplálékok genetikai módosításának  ismeretlen hatásai 
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Az allergia mint életforma létrejöttét 

komplex tényezők okozzák : 

Örökletes tényezők 

Allergének (klímaváltozás, globalizálódás) 

Környezetkárosító, szennyező, ártalmas  anyagok : 

levegőben,vízben,talajban,élelmiszerekben stb 

Életvitel,életstílus,életmód,egészségtudatosság,informáltság 

Egészségügyi ellátás 
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 IgE-mediált táplálék allergia korfüggő prevalenciája 
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Kettős-vak provokációs vizsgálattal igazolt nem IgE-mediált 

táplálék allergia korfüggő prevalenciája 
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Emésztő-szervrendszeri alapadatok 

• Felszín kb 200  m2 

 

• Intesztinális baktérium tömeg: 1014 

 

• Intesztinális limfocita mennyiség: 5 x 1010 

 

• Fogyasztott táplálékfehérje mennyiség:                                  

12 tonna/élethossz  = kb 400 g /nap 
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A bélfal anatómiája 
Az ábrán a vékonybél szövettani szerkezete látható, 

amelyre az aborálisabb bélszakaszok is hasonlítanak 

serosa 

belső körkörös 
izomréteg  

külső hosszanti 
izomréteg  

plexus myentericus 
(Auerbachi)  

plexus submucosus 
(Meissneri) 

epithelium 

lamina propria 

peritoneum 

mucosa 

submucosa 

muscularis 
propria 

nyirok folliculus 

az epevezeték és 
a hasnyálmirigy 
közös 
kivezetőcsöve  
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Bélhez asszociált nyirokszövet 
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Az orális  tolerancia és a 

táplálék allergia 

fő patomechanizmusa 
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Mukózához asszociált 

nyirokcsomó  

Perifériás nyirokcsomó 

Nyirok 

2. L-selectin+ 47 +  limfociták 

MAdCAM-1 ligandhoz kötődnek a 

mukózához asszociált vagy a 

perifériás nyirokcsomók HEV 

sejtjein.  

3. Ductus thoracicus Vérpálya 

Nyirok 

Peyer plakk 

1. Antigén 

4. L-selectin- 47 +  plazmoblasztok 

és memória T sejtek  MAdCAM-1 

ligandhoz kötődnek a bélfal lamina 

propria kisereiben és az emlőmirigy 

kisereiben 

5. L-selectin- CLA+  T limfociták  

ELAM-1 hez kötődnek a bőr (és 

talán az emlőmirigy) kisereiben 

Emlőmirigy 
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                            GALT : Peyer plakk sejt összetétele 
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             GALT : mMezenteriális  nyirokcsomó sejt összetétele m 
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                     Treg sejt differenciálódás a mukózábanuM 
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A csecsemőkori orális tolerancia 

kialakulásának folyamata: 

• 1) Először : nem-specifikus lokális tolerancia (DC, IL-

10, TGFβ)  

• 2) Utána: ag-specifikus Treg  indukció (IL-10, IFNγ) : 

tartós  szisztémás szuppresszió. 

• Feltételek:  bakteriális kolonizáció/ anyatej / rendszeres, 

nagy mennyiségű orális antigén kontaktus / 

prebiotikumok /A és D vitaminok/PUFA 
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A csecsemőkori orális tolerancia 

kialakulásának folyamata: 

 

• Az újszülött korban éretlen mukozális immunrendszer 

(kevés intralumináris IgA) , a kevés HCl és az emésztő 

enzimek alacsony aktivitása is az allergenitás relatív 

fokozódásához vezetnek .  

• Új antigének bevezetése 4-6 hónapos kortól javasolt.    

Az antigén-mentes diéta nem jó opció,  de az erős (új?) 

allergének kerülendők. 
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A szenzitizáltság ételallergénekkel szemben már 

közvetlenül a születés után kialakulhat 
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N. Mygind és mtsai: Essential Allergy, 1996 
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Gasztrointesztinális allergiák mechanizmusai 

Immun-mediáltak 

(GI allergia) 

IgA-hoz 

kötött 

immunkomplex 

mediált 

T-limfociták 

által mediált 

IgE –mediáltak Más immun- 

reakció 

által mediáltak 

'korai'  

típusúak 

'késői‘ 

típusúak 

Nem immun-mediáltak 

(GI intolerancia) 

toxikusak 

(bármely egyedben) 

nem toxikusak 

(egyedi érzékenység alapján) 
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Nem immun-mediált nem–toxikus mechanizmusok: 

Additív 
intoleranciák 

Proteináz inhibitorok 
(HDA, DAO is!) 

Biogén aminok megnövekedett 
felvétele, felszabadulása 

Farmakológiai / irritatív hatások 

Fermentáció a 
colonban 

Psychogén intoleranciák 
 (averzió, rejekció, fóbia…) 

Enzimatikus 
(laktáz) 
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A táplálék allergiák és intoleranciák 

jellegzetes, gyakoribb tünetei 

Bőr: OAS, akut és krónikus spontán urticaria , 

angioneurotikus ödéma,  AEDS  

Légutak:    rinokonjunktivitisz, laringeális ödéma, spasztikus 

bronchitisz, bronchiális hiperreaktivitás, esetleg asztma  

Emésztőszervek:     hányinger, hányás, hasi görcsök, fájdalom, 

meteorizmus, fokozott bél motilitás, hasmenések, véres széklet 

Szisztémás:   többszervi tünetek , anafilaxia vagy ~ közeli 

állapotok 
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Anaphylaxia 

• A  földimogyoró érzékeny betegek 7-12 %-ában lép fel 
anafilaxia / - közeli állapot, mára a leggyakoribb kiváltó 
ok lett . 

• Az  USA-ban évi 100-120 halálesetet,  Svájcban évi kb 4 
esetet regisztálnak. 

• Nálunk ? Kódolási problémák- 

• Mennyire vesszük észre egyáltalán az ilyen 
veszélyeztetett betegeket ?    
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Súlyos anafilaxiás reakciók rizikótényezői : 

• Komorbid súlyos asztma, különösen per os szteroid 

terápián 

• Késlekedő adrenalin terápia 

• Bőrtünetek hiánya 

• Megelőzően  fogyasztott alkohol 

• Megalapozatlan bizalom az antihisztamin terápiában  
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• Tej és összetevői (kazeinek) > tojás > földi mogyoró > 

búzaliszt > szója > diófélék > egyes zöldségek és gyümölcsök 

(életkor függés!) 

• Négy étel váltja ki felnőttekben az ételallergiás reakciók 

90%-át:  földimogyoró>diófélék>halak>puhatestűek 

• Új táplálékok megjelenése populációs szinten mindig új 

ételallergiákat generál 

 

•    

Ételek allergenitása 
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Új  konyhatechnikák hatásai 

Például a hőkezelésé: 

tercier és szekunder szerkezet módosulása/vesztése: 55-70 Co 

diszulfid kötések felbomlása: 70-80 

új diszulfid és más intra- és intermolekuláris 

kötések kialakulása: 80-90 

aggregátumok képződése: 100 

kémiai modifikáció, új kovalens kötések 100-125 –től 

Az erős allergének ellenállnak hőkezelésnek és emésztésnek 
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• A jellemző teljes prevalencia18  év alatt a 10%-ot, egy 

allergénre az 5%-ot nem haladja meg. A közvéleményi 

feltételezés legalább 50%-kal magasabb . 

 

• Hazai adatok:Polgár: tojás>tehéntej>szója (2-2% körül)   

Gyimesi:tojás>tehéntej>mogyoró>liszt > földi 

mogyoró(együtt 5%) – adatok 10 év különbséggel 

gyűjtve. Mezei: pollenallergiás gyermekekben OAS: 

1.3% 
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A legfontosabb ételallergének 
(EU élelmiszer jelölési direktíva  javaslat IIIa melléklet): 

 

Glutént tartalmazók-bármilyen eredetűek 

Crustacea-k 

Tojás 

Hal 

Földi mogyoró 

Szójabab 

Tej (laktóz is) 

Dió-mogyorófélék 

Zeller 

Mustármag / Szezámmag 

Kéndioxid és szulfitok 

 

14/21 
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Egyéni paraméter: Legalacsonyabb tünetkiváltó érték 

   (Lowest Eliciting Dose = LED) 

 

A LED-et beteg-függő tényezők befolyásolják: 

 kor, súly, asztma, provokáció szezonja, OAS           

            megléte, 

 gyógyszer vagy alkohol fogyasztás, fizikai terhelés, 

ÉS: termék-függő tényezők: élelmiszer forrása, 

tisztasága,  kezelése (hő, sav, nyomás stb), zsír tartalom, 

halmazállapot. 

7/21 
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NOAEL (= No Observed Adverse Effect Level): 

 a legérzékenyebb ember által még tünet nélkül 

 fogyasztható legnagyobb mennyiség 

  

LOAEL (= Lowest OAEL): 

 a legalacsonyabb, a legérzékenyebb   

              emberekben már objektiválható tüneteket   

              kiváltó mennyiség 
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A gasztrointesztinális permeabilitást változtató 

tényezők  

negatív (pro-allergiás) hatások: gyógyszerek (nsaid-

ok, citostatikumok, antibiotikumok, H2antagonisták, 

PPI)  

HP és más  infektív ágensek 

alkohol, fűszerek , dohányzás 

társult  IBD vagy glutén szenzitivitás 

pozitív hatások: probiotikumok  
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Élelmiszerekhez adható összetevők:  

• - egy termék érzékszervi / kémiai / fizikai / 

mikrobiológiai tulajdonságait befolyásoló , természetes 

vagy nem természetes eredetű, tápértékkel rendelkező 

vagy nem rendelkező anyag(ok)  VAGY tápanyagokat/ 

más táplálkozási ~/élettani hatással rendelkező 

anyagokat  koncentrált formában tartalmazó 

készítmények VAGY mikronutriensek. 

• - nem adhatók, de előfordulnak: peszticidek, érés 

befolyásolók, állateü -ben használt  gyógyszerek 
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• Az adalékok egy részét több ezer éve használják. 

• Nélkülük az elérhető élelmiszerek listája rövidebb, áruk 

valószínűleg magasabb lenne.  

• Az információk nagy része nem bizonyíték-alapú; a 

vizsgáltak folyamatos fogyasztása elvileg nem egészség 

károsító. 

• Gyakoriságuk teljes felnőtt populációban  tized%-nyi,  

atópiások között 1-2% lehet.  

• A táplálkozással összefüggő pszichoszomatikus tünetek 

nagy részét a közvélemény adalékokhoz köti. 
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Élelmiszer adalékok, tünetek, diagnosztika 

• Gyakoribb tünetkiváltók: kénvegyületek / benzoesav és 

származékai /azo-színezékek / glutamát és más íz 

módosítók/ antioxidánsok (legritkábban) / édesítő 

szerek. 

• Hasonló étkezési helyzetben ismételten jelentkező, nem 

IgE-mediált azonos tünet, általában 60 percen belül. 

• Még a kettős-vak provokáció sem ad elég 

információt,mert nem reprodukálja az étkezés 

körülményeit. 
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Keresztreakciók 

    Fizikai, kémiai, biokémiai, biológiai (funkcionális) 

szempontból rokon     szerkezeteken alapulnak, amikor 

a szenzibilizáció helye 

 

   és a későbbi antigén kontaktusok helye eltér ,  

 

és ennek klinikai jelentősége van.  
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Leggyakoribb légköri pollenszemek Szegeden 

 

Juhász M.  
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Fő mechanizmusok: 

1/ azonosság  inhalációs és ételallergének között 

2/ allergén identitás, de a tünetkiváltó allergén az ételben 

rejtett formában található(napraforgó pollinózis és 

napraforgó méz fogyasztás) 

3/ Közös aeroallergén és étel allergén epitopok, de eltérő 

eredettel (profilinek: fű/nyír  és paradicsom; atkák és 

puhatestűek) 
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A házipor atka tropomyosin epitop rokonság egyaránt 

okozhat: 

ételallergiát (csiga, rákok), 

légúti allergiát (atka, svábbogár), 

bőr allergiát  (scabies). 

 

Az antitest affinitás különbségei a klinikai tünetek 

hiányával járhatnak. 
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Germin típusú stressz fehérjék keresztreagáló szerkezeti elemei 
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Földrajzi különbségeken alapuló változatosság:  

 

Skandináviában a nyír pollen érzékenyek 15%-a ételallergiás is! 

(Rosaceae-vel szemben: alma, körte, cseresznye, nektarin) 

Major allergének: Bet v 1-8  illetve profilin (Bet v 2) 

 

   A Mediterraneumban: hasonló klinikum,  a Prunoideae családon 

belüli (őszibarack, alma, sárgabarack) kereszt reaktivitás. 

Allergének: LTP-k (növényi  panallergének)  
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Példák klinikai jelentőségű keresztreakciókra 
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                Az ételallergiák  diagnosztikája :  

 

Családi anamnézis  (közös környezet, életvitel, genetika)  

  egyéni anamnézis : mozgáskultúra, elhízottság, tünetek, 

  táplálkozási szokások 

Tünetek és panaszok – sokszor kevéssé informatívak 

Differenciál diagnosztika : gyulladásos és funkcionális 

emésztőszervi betegségek / más pszichoszomatikus tünet 

együttesek / krónikus urtikariák 
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A diagnosztika lépcsői 

• a diagnosztikához szükséges „elkerülő”diéta bevezetése 

• bőrpróbák: tej (és alkotórészek), tojás, gabona, hal, 

  csonthéjasok, földi mogyoró 

 prick-prick tesztek: zöldségek,gyümölcsök 

       teljesen bizonytalan eredményeket adhatnak: 

  fűszerek  és az intoleranciát kiváltó táplálékok 

étel- specifikus IgE: csak a bőrpróbák kiváltására 
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• A diagnózist segíti, de nem bizonyítja: a kórtörténet, a 

fizikális vizsgálat, az SPT, a sIgE. Az arany standard 

továbbra is a DBPCFC. 

 

• Egyáltalán nem ajánlott diagnosztikus módszerek (ÉA-

ban): id. bőrpróbák, patch teszt, összIgE vagy 

kombinációik, BHR, lymphocyta stimuláció,  

endoszkópos provokáció, haj analízis, allergénspecifikus 

IgG4, cytotoxikus tesztek, VEGA teszt, mediátor 

felszabadulást kerülő diéta.  
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Az étel-tüneti napló vezetésének speciális 

szempontjai : 

• a beteg életvitele és étrendje NE változzon a megfigyelés ideje 
alatt 

• legalább egy hónapig 

• gyógyszerek / étkezési kiegészítők , fitoterapeutikumok  
feltűntetése 

• Az étkezések időpontjainak, a fogyasztottak fajtáinak  és 
mennyiségének feltűntetése 

• A tünetek időpontjainak, fajtáinak, mennyiségének, 
időtartamának,  kombinációinak  feltűntetése 

• Tünetkiváltó és biztosan indifferens  (pozitív és negatív) ételek 
listája 
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Allergiás komorbiditások  

• Az ÉA erős rizikótényező gyermekekben: asztmára 4x, 

AD-re 2.4x, légúti allergiákra 3.6x. Az asztmás kisdedek 

44%-ának van ÉA-ja is (tejföldimogyoró tojás). 

 

• Felnőttben AD + ÉA együttes előfordulásához 75%-ban 

még további atópiás megbetegedés is társul.  

• Társulhat  ÉA-hoz  EoEGE és/vagy  EIA .  

• Az igazoltan tünetkiváltó ételallergén elkerülése 

enyhítheti a komorbiditás tüneteit ! 
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A természetes lefolyás: 

• Minden vizsgálat szelektált populációkban történt. 

• Gyermekek általában kinövik  a tej (80%-ban 5 éves 

korra) / tojás(82% 16 éves korra) / szója / liszt allergiát, 

ritkábban a földimogyoró és diófélék ÉA-t.  

• Többes szenzitizáltság : 60-28-8-4%ban: 1-2-3-4  étellel 

szemben. 

• A felnőttkori ÉA általában újonnan kialakult tünet 

együttes.  
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• Rizikótényezők:   

• ÉA kialakulására: a családban atópia , a személyben AD 

• ÉA súlyosságára: nincs bizonyított, talán a komorbid 

asztma  

 

 

• Rizikók: atópiára hajlamos egyéneknek sem a 

kifejezetten allergén ételeket, sem a velük 

keresztreagálókat nem kell elkerülniük. 

•   
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A diétákról 

• A diagnosztikus eliminációs diétát elsősorban nem-IgE 

mediált patomechanizmusban ajánlják használni. 

 

• Elkerülő diétát csak igazolt összetevővel szemben szabad 

javasolni, nem „allergén tulajdonságra, tapasztalatra” 

alapozva. Még ezeknek a diétáknak sincs cáfolhatatlan  

megalapozottsága  , de ez a legkevésbé ártalmas  

beavatkozás . 
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• Egészséges populációt semmilyen korban sem érdemes 

ételallergiára szűrni, de 5 év alatti terápia rezisztens 

AD-s betegeket igen.  

 

• Semmilyen anyai diétának nincs semmilyen preventív 

hatása sem terhesség, sem szoptatás alatt. 

• Sem a szilárd életek, sem az allergén ételek adásával 

kapcsolatban  nincs bizonyíték, hogy érdemes 4-6 

hónapos kornál későbbre halasztani.   
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Terápia  

Célzott diéta / tüneti gyógyszerek (H, 

szteroid, LT antagonista, DAO bevétel) 

Anti-IgE terápia 

SIT földimogyoró allergiában eredményes. 

Tejfehérjék esetében bizonytalan, átmeneti 

hatású. 

Antigenitás csökkentése (GMO-k?) 
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Probiotikumok 

Alkalmazások : IBD, krónikus vírusos (rotavírus 
elsősorban) és bakteriális infekciók 

Allergia prevenció ??   „Immungyengeség???” 

 

A probiotikumok más bélbaktériumokkal és a bél 
mukózájával  való interakcióinak   előnyei :   

       védenek lokális infekciók ellen, 

szerepük van  a mukóza életképességének, az 
optimális felszívódásnak a fenntartásában, 

a  tolerancia indukcióban. 

Lokális vitamin termelők. 


