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Az allergén jellemzői

 Olyan fehérjék vagy fehérjéhez kötődő 
kemikáliák, amikkel krónikusan, ismételten 
találkozunk

 Alacsony molekulasúly, glykoziláltak, nagy az 
oldékonyságuk testfolyadékokban

 Enzimatikus aktivitásuk van (lehet)

 Saját fehérjéhez kötött kismolekulák -haptén (pl. 
penicillin)

 T-sejt dependens immunválaszt váltanak ki

 Antigének, amelyek nem stimulálják a 
veleszületett immunvédekezést (nem okoznak 
makrofág aktivációt)  nincs IL-12, IL-18 
szekréció Th2 irány



Allergiára hajlamosító faktorok



Allergén tulajdonságot befolyásoló 

faktorok

 Molekulasúly

 Koncentráció

 Oldékonyság

 Stabilitás

 Idegenség

 Biokémiai aktivitás

 Emésztésnek ellenáll

 Főzésnek ellenáll

 Légszennyezés

 Cigarettafüst

 Vírusfertőzések

 Öröklődés

 Születés évszaka

 Hygénia

 Születési súly

Intrinsic Extrinsic



Allergének kémiai jellemzése

 Hydrolytikus enzimek – proteázok, 
carbohydrase, ribonuclease (atka, gomba, 
pollen)

 Pectin lyase, enolase, aldolase, alcohol 
dehydrogenasae aktivitású

 Enzim inhibitor aktivitású

 Transzportfehérjékkel homológia

 Regulátor fehérjékkel analógia



Gastrointestinális antigének

 Étel:
Tehéntej

Mogyoró, mandula

Gabonafélék

Gyümölcs

Tojás

Hús

Hal

Tenger gyümölcsei

Nem-étel
Bacteriális antigének

Vírus antigének

Gombák antigénjei

Férgek

Légúti antigének

Kemikáliák

Gyógyszerek



Allergiás kontakt ekcéma okai

 Nikkel - Pénzérme, óra, ékszer

 Kobalt - Fémtárgyak, nedves 
cement

 Illatanyagok - Kozmetikumok

 Lanolin - Kozmetikumok krémek

 P-Phenylendiamin - hajfestékek, 
prémfestékek

 Epoxi gyanta - Ragasztóanyagok



Légúti allergénekkel keresztreakciót 

mutató ételek: „Oral allergy syndrome”

 Nyírfa pollen

 Füvek

 Parlagfű (ambrózia)

 Házipor atka

 Latex

 alma, mogyoró, csonthéjas gyümölcsök 
(barack, szilva, meggy) méz, burgonya, kiwi

 Dinnye, paradicsom, narancs, meggy, 
burgonya

 Dinnye, banán, sárgarépa, alma, kamilla, 
mandula, mogyoró

 Hal,Csiga

 Banán, gesztenye, avokádó, kiwi, Aspergillus 
fumigatus



Allergén-specifikus bőrteszt

IgE-mediálta azonnali reakció

DTH: késői hyperszenzitiv reakció

Leolvasás: 30 min Leolvasás: 48h



Skin prick test (SPT)= in vivo allergén 

bőrteszt

 Érzékenyebb, de kevésbé specifikus, mint az allergén 
specifikus IgE mérés

 UK allergén csoportok: kutya, macska, házipor atka, 
füvek

puffer

hisztamin



Miért hasznos, mire használjuk?

 Atopia diagnózisa/kizárása

 Allergia diagnózisát segíti a 
klinikai kép mellett

 Segít a beteggel megértetni a 
betegségét

 Segít döntést hozni a beteg 
sorsát illetően- pl kutya 
eltávolítása, immunotherápia 
választása

 Allergén-specifikus IgE-vel 
kiváltható



Copyright © 2011 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.Abbas, Lichtman, and Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 7th edition. Copyright © 2012 by Saunders, an imprint of Elsevier Inc.

Fig. 19-8

Allergén-specifikus bőrteszt



Mikor javasolt allergiás vérvizsgálat?

Akkor javasolt, ha valamilyen ok miatt nem értékelhető vagy ellenjavallt a bőrteszt. 
Ilyen esetek lehetnek:

 A beteg nem képes tolerálni a bőrteszttel járó intradermalis tűszúrásokat.

 Olyan, a bőrteszt eredményét befolyásoló gyógyszerek szedése, melyeket még 
pár napra sem hagyhat abba a beteg. Ide tartoznak egyes antidepresszánsok, az 
antihisztaminok és a szisztémás szteroidok.

 A betegnek súlyos asztmában szenved, vagy rossz az általános állapota, például 
szívbetegsége van.

 A beteg súlyos generalizált ekcémában, psoriasisban vagy egyéb, nagy felületet 
érintő bőrbetegségben szenved.

 Ananmnézisében bőrteszt során súlyos allergiás reakció szerepel, vagy korábban 
életveszélyes anafilaxiás reakció lépett fel nála.

 Az allergiatesztek eredményét a diagnózis felállításán túl az immunterápia 
hatékonyságának a nyomon követésére, illetve a bőrtesztek eredményének a 
megerősítésére is fel lehet használni.



In vitro tesztek: – 1: totál IgE

 Szérum IgE 10 000x kevesebb, mint az IgG

 Köldökzsinór vérben 1ng/ml

 Normál < 200ng/ml

 Allergia: 3-600 ng/ml



Allergének izolálása

 Eredeti allergénből vizes extrakcióval –
majd kromatográfia

 Allergén specifikus monoklonális 
ellenanyaggal

 DNS technika: allergén klónozása



Tertiary structure of 

Parvalbumin, the major 

allergen found in most 

fish species

Novel allergens identified in Haliotis 

midae (abalone)





In vitro tesztek: – 2: allergén specifikus IgE

 RIA

 ELISA

 Kemilumineszcens módszerek

 Western blot - Immunoblot

 Basophil hisztamin release



Allergén specifikus IgE ELISA 

szűrőteszt – szolid fázisú

Tisztított allergén helyett
allergén specifikus mAb



ELISA lépései:





Immunoblot Technology 















DARPins = designed ankyrin repeat proteins

Terápiás lehetőségek


