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Allergének szokatlan helyen

Általában jól ismerjük azokat a 
helyeket, amelyek kisebb-nagyobb 
mennyiség% antigénnel veszélyezte-
tik az allergiás személyeket. Vannak 
rendkívül szokatlan helyek, melye-
ken nem volna várható antigén jelen-
léte. Német tengeralattjáró hajókon, 
a legénységi körletben, vagyis a sze-
mélyzet hálóhelyén nagy mennyi-
ség% házipor atka antigént lehetett 
kimutatni15. Meglep" volt az a két 
észlelés, ami macskasz"r (#cat fur$) 
antigén jelenlétével kapcsolatos. Az 
egyik hely, ahol az említett antigén 
jelenlétét ki lehetett mutatni, az An-
tarktisz volt. Itt a macskasz"r anti-
gén mellett házipor atka antigént is 
ki tudtak mutatni. Megjegyzend", 
hogy az említett földrészen macska 
még nem fordult el"16. Az említet-
tek mellett talán a legmeglep"bb 
a macskasz"r antigén jelenléte az 
%rrepül"gép fedélzetén17. Viszony-
lag friss közlés szerint egy kana-
dai szigeten él" fiatal populációnál 
macskasz"r szenzitivitást észleltek 
annak ellenére, hogy a macskákat 
már húsz évvel korábban eradikál-
ták a szigeten18. 

!Pénz-allergia"

A fém-
tárgyak, 
k ü l ö n -
b ö z " 
f é m e k 
ötvöze-

teib"l készült bizsuk, óra karcsatok 
és pénzérmék által okozott allergiás 
b"rbetegségek, a contact dermatitis, 
ekcéma jól ismertek és gyakoriak. 
Leggyakrabban pénztárosoknál és 
más, váltópénzzel közvetlenül fog-
lalkozó személyeknél fordul el". A 
jelenség okozója leggyakrabban az 
ezekben a tárgyakban rendszerint 
el"forduló nikkel19.

1998 és 2000 között Ausztráliában 
új bankjegyeket nyomtak, melyek-
nek anyagaként a papír helyett 
m%anyagot \plasztik (polypropylen 
polimer)] alkalmaztak. Hamarosan 
közölték két férfi esetét, akiket aller-
giás contact dermatitis miatt kezel-
tek. A betegeknél akkor jelentkeztek 
a b"rjelenségek, amikor ilyen plasz-
tik pénzt tartottak a zsebükben20. 
Elterjedt a köztudatban, mint az az 
eset, amikor a pénz #lyukat égetett$ 
a zsebükben.

Testi meger$ltetés által kivál-
tott allergia (EIA) (!Allergy to 
exercise" &  !Exercise Induced 

Allergy" = EIA).

Egyes embereknél valódi aller-
giás reakciók ! orrfolyás, asthma, 
s"t életet veszélyeztet" anaphylaxiás 
reakció ! is felléphet er"sebb testi 
meger"ltetés hatására. Az EIA-nak 
több formája különböztethet" meg, 
és több tényez" játszhat szerepet 
kialakulásában. Az alábbi felsorolás 
mutatja az EIA jellemz" típusait21:

? Cholinerg urticaria
? Exercise Induced Anaphylaxis 

(EIA)
? Cholinerg urticaria
? Variáns típusu EIA
? Familiáris típusu EIA
? Élelmiszerfügg" (#food depen-

dent) EIA 
Egy másik, jól ismert felosztás 

szerint22,23:
? Exercise Induced Asthma
? #Síel" orr$ (#Skiers Nose$)
? #Nászutas rhinitis$ (#Honey-

moon Rhinitis$)
? Fizikai megterhelés és csalánki-

ütés (#Exercise and Hives$) 
? Exercise Induced Anaphylaxis
$" Cholinerg" urticaria" (ismert" úgy"

is" mint"  verejték" kiütés!(" *sweating"
hives*) 

? Szokatlan allergiás reakciók 
szexuális aktivitást követ"en (EIA) 
#Sex(ercise) allergy$

$" Sex,"sperma"és"shock 
$ Verejték" által" kiváltott" allergiás"

vaginális" szénanátha!."
$" Táplálék"és"gyógyszer"allergia. 
$" Sexualis"dermatitis 

!Hangyás" dolgaink

Visszatérünk Ausztrá-
liába. Ko ráb ban Auszt-
ráliában két "shonos 
hangyafajta, az ún. #zöld 
hangya$ (Green ant = 
Rhytidoponera" metallica) 

és az ún. #ugró hangya$ (#Jumper 
ant$ = Mymecia"pilosula, népies nevén 
#Jumping Jack$) volt feltalálható. 
Ezek a hangyák darazsakkal, méhek-
kel együtt sok, súlyosabb allergiás 
reakcióért felel"sek Ausztráliában24. 
Egy Brazíliában "shonos hangyafajta 
! a #t%zhangya$ (Solenopsis" invicta) 
! melyet az 1930-as években vélet-
lenül hurcoltak be az Egyesült Álla-
mokba, rendkívüli gyorsasággal ter-
jedt el az  USA déli államaiban, 
ahol rendkívül súlyos allergiás reak-
ciókat okozott. 2001 februárjában két 
t%zhangya kolóniát fedeztek fel az 
ausztráliai Brisbane térségében, vár-
hatóan fokozva a súlyos, akár életve-
szélyes allergiás reakciók kockázatát 
Ausztráliában is25.

Boldog Karácsonyt'

A karácsonyi szép ünnepek han-
gulatát elronthatja a gyönyör% kará-
csonyfa. A fa lakásba vitelével jelen-
t"s mennyiség% gombát és pollent is 
behurcolhatunk otthonunkba. Ezen 
túlmen"en, mivel a karácsonyfa 
feny", gyantát választ ki magából. 
A feny"gyanta terpéneket tartal-
maz, amelyek toxikusak és allergi-
záló hatásúak lehetnek. Asthmás, 
vagy egyéb allergiás betegségben 
szenved" gyermekek vagy feln"ttek 
esetében karácsonyakor ezt célsze-
r% szem el"tt tartani és ! bár nem 
ugyanazt a hangulatot biztosítja ! 
akár m%fa állításával kell a veszélyt 
elhárítani.26,27

!Szteroid allergia"?'

A helyileg alkalmazott kortiko-
szteroidok által kiváltott allergia 
nem tartozik a ritka jelenségek közé. 
Az általuk okozott hiperszenzitivitás 
jól vizsgálható tapasz feltételével. 
Gyakran tapasztalható kereszt-reak-
tivitás különböz" szteroid készítmé-
nyek között.28
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Az allergia !transplantációja"

Prausnitz és Küstner, valamint 
Ramirez, egymástól függetlenül, 
nagyjából azonos id"ben, már a 
XX. század elején észlelte és leírta 
az allergia passzív átvihet"ségét.  
Figyelembe véve felfedezésüket, 
nem is olyan meglep", hogy szá-
mos közlés ismert az irodalomban, 
miszerint szervátültetés után az 
addig allergiás tüneteket nem muta-
tó recipiensnél különböz" allergiás 
jelenségek léptek fel. Májátültetés 
után kesudió allergia29, csontvel"-
transzplantációt követ"en asthmás 
tünetek jelentkeztek az addig ilyen 
tüneteket nem produkáló betegek-
nél30. A szervátültetés alkalmával 
jelent"s mennyiség% fehérvérsejt 
kerül át a donorból a recipiensbe, 
amelyek ! f"ként a lymphocyták 
! lehetnek felel"sek az átvitelért.

Allergiásak-e az állatok? 

Állataink ! köztük kedvenc házi-
állataink is ! allergiásak lehetnek, 
amellett sokan közülük allergiát 
okoznak. A legkülönböz"bb allergi-
ás jelenségek kínozhaják állatainkat 
! b"rbetegségek, dermatitis, urtica-
ria31 gyakran fordul el". Szabályos 
#szénanáthával$ is találkozunk. A 
kiváltó okok között leggyakoribb a 
táplálék allergia32, de pollen okoz-
ta hiperszenzitivitás is el"fordul33. 
Ételallergia els"sorban kutyánál, 
macskánál fordul el". Lovaknál 
f"leg krónikus urticaria, dermati-
tis jelentkezik, melynek hátterében 
szintén táplálék allergia áll. Kutyák-
nál viszonylag gyakori a pollen által 
kiváltott allergiás rhinitis, rhino-con-
junctivitis Magunk is kezeltük egyik 
barátunk gyönyör% magyar vizsla 
kankutyáját, #a Pajti$-t.  Szénanátha 
volt a baj. Allergiás b"rtesztet nem 
végeztünk, mert egyrészt nem akar-
tuk feleslegesen kínozni, másrészt 
egyébként sem lett volna terápi-
ás konzekvenciája a vizsgálat ered-

ményének. Szabályos nyári pollen 
nátha volt, intenzív orrfolyással, 
tüsszögéssel, köt"hártyagyulladás-
sal. Nazális szteroid spray, antihisz-
tamin és kromoglikát szemcsepp 
eredményes volt. 

Állataink önhibájukon kívül 
gyakran okozói allergiánknak, de 
nincs tudomásunk olyan közlésr"l, 
miszerint #egy állat allergiás lett 
volna a gazdájára$34.
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Az Esetismertetések rovatban feltett kérdésekre adott helyes válaszok:
1. eset: 1. Hólyagos pigmentált prurigo (Vesiculosus prurigo pigmentosa)  2. Prurigo nodularis, Ekcéma, Gombás b"r-

fert"zés, Bullosus diabetes mellitus, Granuloma annulare 3. Ismeretlen eredet% b"rgyulladás  4. Igen, a differenciálandó 
diagnózisok meghatározására

2. eset: 1.Tinea pedis (felületes gombás b"rfert"zés) és Bullosus Tinea pedis, ami ritka megjelenési forma, atrophiás 
b"rön fordul el"  2. Ekcéma cruris, Traumás hólyag 3. Nem  4. Nem  5. A b"rtünetekre terbinafine tartalmú gyógyszer, 
Terbisil tbl. 250 mg/ nap, 4 hétig, Sol.Antimycotica FoNo ecsetelés. A köröm gombás betegségének kezelése hosszadal-
mas, azt a beteggel meg kell beszélni.


