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A dietetika szerepe a táplálékallergiák és 
táplálékintoleranciák diagnosztikájában 

és terápiájában
(a gyakorlati dietetika előadás tovább gondolása)

2009.
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Diagnózis
� Össz. IgE kimutatás
� Specifikus IgE és IgG kimutatás gyári panel 
alapján

� Bőrpróbák (Prick-teszt, Epikután-teszt, 
Prick-Prick teszt, Pach-teszt)

� Általános góc-keresés
� Provokáció (nyílt vagy kettős vak vagy
placebo kontrollált)

� GOLD STANDARD=DBPCFC=Double Blinde
Placebo Controll Food Challenge
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DBPCFC

� Táplálékallergén
� Várakozási idő: 24 h
� Max. dózis: 50-
100mg

� Placebo: talcum, 
cukor

� Adalékanyag, mint 
allergén

� Várakozási idő: 1,5 h
� Max. dózis: 10-20mg
� Placebo: talcum, cukor
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Terápia = eliminácós (elkerülő) 
étrend

Célja:
A tüneteket kiváltó 

élelmianyag/élelmiszer/adalékanyag
elkerülése, a tápláltsági állapotnak és az 
életkori sajátosságoknak megfelelő 

tápanyag bevitel mellett.

Életre szól vagy csak meghatározott időre??Életre szól vagy csak meghatározott időre??
Pontosan tudjuk, hogy mit is kerüljön el és Pontosan tudjuk, hogy mit is kerüljön el és 

hogyan??hogyan??

Allergén ételek vagy Allergén ételek vagy allergénekallergének az ételekben?az ételekben?
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Az élelmiszeripari és az ételkészítési 
technológia hatása az allergenitásra

� Tény, hogy megváltozik a protein belső karaktere, szerkezete és a 
környezetére gyakorolt hatása (pl. pH)

A hő hatása

� Másodlagos szerkezet megváltozik 55-70◦C-on
� Diszulfid hidak felbomlanak 70-80◦C-on
� Intra-intermolekuláris kapcsolatok felbomlanak 80-90◦C-on

� De nem lehet általánosan kijelenteni, hogy a hő hatás csökkenti az 
allergén fehérjék allergenitását! Függ az allergén környezetétől is.

� Davis and Williams, 1998
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Az allergenitás változása a hő hatására

Hőstabil allergén táplálékok:
Tehéntej
Tyúktojás
Halak

Földimogyoró(peanuts)

Részlegesen hőstabil
allergén táplálékok:

Szója, cereáliák, zeller,
famogyoró (tree nuts)

Labilis allergén táplálékok:
Gyümölcsök (Rosaceae)

és a sárgarépa

Besle et al., 2001
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� Sok esetben a hő hatás növeli az 
allergenitást azáltal, hogy új allergén 
epitópok jönnek létre. Pl. a tejnél a Maillard
reakció új immunológiailag reaktív 
struktúrát hoz létre (neo allergén)

� Davis andWilliams, 1998
� Berrens, 1996
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� Földimogyoró (Ara h1) allergenitását fokozza 
pörkölés
pl: Kína vs Nyugat-Európa

� A famogyoró allergenitása csökken a pörkölés 
hatására

� Beyer et al., 2001
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A hidrolízis hatása

Hipoallergén formula
(14-15 as tartalmú peptid)

+
Rombolja a legtöbb epitópot

Haddad et al., 1979
Wal, 2002
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Génmodifikáció hatása az allergenitásra

GMO földimogyoró, amely nem 
tartalmaz Ara h 1 epitópot

Hipoallergén földimogyoró
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Az érés / tárolás hatása az allergenitásra

Paradicsom allergenitása fokozódik az érés 
során.
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Új fogalom az allergológiában a 
küszöb dózis

Az a dózis, amely még nem okoz allergiás reakciót az 
allergiás betegben.

Miért fontos? Fogyasztó ?

Élelmiszeripar ?

Meghatározása a standardizált DBPCFC-el történik.

NOAEL= no observed adverse effect level
LOAEL= lowest observed adverse effect level
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a hagyományos óvodai étkeztetés
ÉS

a tejfehérje allergiás gyermek
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Óvodai étlap
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Vitamór 
áfonya 
gyümölcs íz

Delma light

Vizes zsemle

Szárnyasmáj
krém
(Szegedi 
Paprika Rt.)

f. Kenyér
paradicsom

Delma light m.

f. Kenyér
mandarin

Gyulai 
zöldséges 
szelet

Delma light
m.

f. Kenyér
Alma

Baromfi 
vagdalt hús 
(Szegedi 
paprika Rt.

Delma light m.

Félbarna kenyér
TV paprika

Uzsonna

Karalábé
leves

(tejföl 
nélkül)

Csabai sült 
kolbász

Főtt burgonya
Dinsztelt 
káposzta

Párolt 
vegyes 
zöldség

Párolt sertés 
hús
Főtt tészta

Paradicsomleves
Rántott hal
Párolt rizs
Csemege uborka

Székely 
káposzta

(tejföl 
nélkül)

f. Kenyér

Sertés ragu 
leves
Krumplis nudli

(Liga m.)

Vegyes 
savanyúság

Ebéd

Rizstej

Eredeti Zala 
felvágott

Delma light

Vizes kifli

karalábé

Citromos tea
Gallicoop
pulyka 
frankfurti 
virsli

Kenyér, 
mustár

Karamellás 
rizstej

Tojáskrém

Vizes zsemle

Gyümölcs 
tea
Orsi 
baromfi 
párizsi

Delma light

Félb. kenyér

Rizstejes 
kakaó

Gyulai Soproni 
felvágott

Delma light m.

Vizes zsemle

jégcsapretek

Tízórai

PéntekCsütörtökSzerdaKeddHétfő
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Leggyakoribb tojás allergének:
(az International Union of Immunological Societies
felosztása alapján)
(Gallus domesticus)

�Tojásfehérje (albumin) allergénjei
�Gal d 1 (ovomucoid 28 kDa)
�Gal d 2 (ovalbumin 43 kDa)
�Gal d 3 (conalbumin 76 kDa)
�Gal d 4 (lysozyme 14 kDa)
�Gal d 5 (se albumin 69 kDa)
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� Tojásfehérje (albumin) allergénjei
� Gal d 1 (ovomucoid 28 kDa)

� Leggyakoribb tojásallergén, amely hőstabil.

� Fagyasztott, főtt és sült formában is reakciót 
vált ki.

Bernhisel-Broadbent et al., 1994
Holen et al., 2001
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Leggyakoribb tojás allergének:
(Gallus domesticus)

�A tojássárgája allergénjei
�Lipovitellin (400 kDa)
�Phosvitin (175 kDa)
�LD lipoprotein (nem ismert)
�LD lipoprotein (3-10x106 kDa)
�Livetins (45-150 kDa)
�és más még nem ismert fehérjék



A dietetika szerepe az allergológiában 4

19

Van-e hatása az ételkészítésnek az 
allergenitásra?

� Nem csökkenti az allergenitást!
� A legtöbb tojásallergiás reakcióval válaszol a 
fagyasztott, főtt, illetve a sült tojásra is.
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A maximális dózis, amely még nem vált 
ki allergiás reakciót:

� Általában mikrogramm-ban, milligramm-ban
megadható mennyiségű allergén.

� Palm és mtsai. (1999) 50-100 mg tojás lecitint
talált tolerálhatónak.

� Bindslev-Jensen és mtsai. (2002) szerint 
1:1.000.000 tojásallergiásnak van reakciója 
0,002 mg allergénre, és 1:100 betegnek 0,15 
mg.
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2003/89/EC
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Az asthma dietetikai vonatkozásai

Anyatejes szoptatás
GOR
Tápláltsági 
állapot/Obesitas
Steroidok (régen-ma)
Antioxidánsok
„E-számok”-
pszichoszomatikus 
betegség
mediátorszegény diéta
Tehéntejfehérjementes
diéta
n-3, n-6 FA szerepe
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Az asthma dietetikai vonatkozásai

Számos publikáció 
foglalkozik az
Anioxidánsok és n-3, n-
6 FA szerepével COPD-
ben.
(Curr Allergy Asthma
Rep. 2003 Mar, Sports
Med. 2003, Ped. Res. 
2003)
Obesitas szerepével 
(Am. J. Epidemiol. 
2003)
GOR szerepével (Clin. 
Imaging. 2003)
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Ekcéma dietetikai vonatkozásai

� Különböző típusú ekcéma létezik.
� Allergiás alapja az atópiás ekcémának lehet.
� A tejfehérje, tojás, szója lehet a trigger.
� Felnőtteknél az ekcéma hátterében ritkán áll 
táplálékallergia.

32

Migraine dietetikai vonatkozásai

� Trigger lehet gyakran, de nem minden esetben 
pharmakológiai táplálékintolerancia - vazoaktív
anyagokat tartalmazó táplálékok.

� Nagyon nehéz kideríteni a trigger táplálékot, 
mert multicauzális betegség.
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Hiperaktivitás és magatartás 
zavarok dietetikai vonatkozásai

� Nincs EBM háttere – nem igazolt a FHS-sal a 
kapcsolat.

� Bateman et al., 2004: 20mg/nap szinezékek és 
45 mg/nap benzoátok fogyasztásának lehet 
hatása a viselkedésre.

� Dietetikus legyen nyitott!
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