
Elsa hallasra kulonos, 
rneqis igaz, hogy bizonyos 
femekkel szemben nem 
csak kontaktallergia 
alakulhat ki. A nikkellel 
szembeni erzekenyseqre 
peldaul a rosszul 
rneqvalasztott taplalekok is 
telhlvhatiak a figyelmet. 
Meqlepo az is, hogy a 
nikkelallergia nemcsak 
b6rtOneteket okozhat, 
hanem kialakulhat az 
uqynevezett nikkelallergia 
szindr6ma. 

E
rn51a tunetegyuttesr61, a diagn6

zisr61 es a kezelesro' Dr. Balogh 
Katalin ful-orr-gegesz, allergol6

g.Js 5S kfinikai immunol6gus, a 

3udai AIlergiak6zpont f60rvosa 

beszelt , Segitsegevel 6sszegyOjt6ttuk azokat a 

hasznalaf targyakat es elelmlszereket, amelye

ket tanacsos elkerulnie azoknak, akiknel mar 

jelentkeztek az erzekenyseggel egyutt jar6 
panaszok. 

Osszetett problema 
A tUnetcsoportra jellemz6 leheta hirtelen meg

jeleno, nagyobb klterlecesu, saiatsaqosan 

borerintkezes nelkul letrej6vo csalankiutes vagy 

ekcerna Tuoete Iehet meg a hasi fajdalom, a 

puttadas, a hanyinger, a hanyas, az etkezsst 

k6vete fulladas, a hasrnenes, a szekrekedes, 

vagyis egy sor olyan panasz, amit alapvet6en 

nem tarsitanank a femallergiahoz. Ebb61ado
d6an igen magas lehet azoknaka szarna, akik 

bar kuzdenek a tUnetekkel, nem tudjak, hogy 

hattsrukben az etkezes soran bejuttatott nikkel 

erzekenyseg
 
a n6k 
allhat. Aproblemaosszetettseqetmutatja, hogy 

a felsoroltak mellett jelentkezhet fejfajas, farade

konysag, OOt akarverszeqenyseq is. 

A taplalekokkal egyutt elfogyasztott nikkel 

a tapcsatornabol felsziv6dva hozza letre az 

altalanos allerqias tUneteket. Sajnos szarnos, 

egyebkent eqeszseqes elelmiszemek magas 

a nikkeltartalma, nem artaz ovatossaq egyes 

zoldseqekkel, gyum61cs6kkel. Raadasul a 

nikkellel val6 erintkezes tobb foqlalkozas 
soran is letreiohet (ilyen peldaul a nikkel 

banyaszata, feldolgozasa), de j6 par irodai 

eszk6z is tartalmazhatja a sz6ban forg6 

fernet. Mivel a hetkoznapi elet saran hasznalt 

EL A KEZEKKEL! 
A Budai Allergiakozpont szakernberei cso

korba gyujtiittCk azokat a hasznalati targya 

kat, amelyek a Feher femek mellett preble

mat okozhatnak a nikkolerzekenyek szama

ra . A lista igazan meglep6 elerneket is tartal

maz, nem art tehat figyelmesen olvasniuk 

azoknak. ak.ik erintettek a problernabanl 

•	 Szemelyes targyak: harts nyata rto

csat , patent, ruhacsat, zipzar, rnellta rto

csat, fulklipsz, nyak lancc at, szemuveg

keret , ruzstok. puderdoboz, kulcs , 

iingyujto. zsebkes, karora. gyfirti, ev6esz

kozdk, fogaszati es ogyeb beepitett femok 

(korona, protezis) , ezust ekszerek. 

errnek, fernpenz. 

•	 Otthonl eszkozok: por alaku rnoso 

szerek, tisztitoszerek. porszivo. borot

vakoszulek. mo sogep. t fi, olio. kiit6tu. 

gytlszti , motorkerekpa r , gyermekkocsi

fogantyu, kilincsek, csapok, konyhai 

eszkozo k, rozsdam entes acel f61.6

edenyek. 

TIPP: Ha ezek kOzOf nemeJyik erintese 

nem kerOlhet6 el. a szakemberekszennt 

erderresmlianyag fOli8val bevonni a 

gyal<ran hasznilll targyat! 

•	 l\Iunka soran erintett targyak: Iro
gep. iratkapoc s, golyostoll, nikkelezett 

rmiszerek es szerszarnok, cement, galva

nizalashoz hasznalt anyagok, katalizato

rok , akkumulator, festek, hfitdfolyadek, 

kerarniazoma nc. 
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KIUT A BAJBOL 
A junlusi, 244 lapszrimunkban bernutatou allergensperrfikus trnmuntorapia a nikkel

allergin szindnima altalanos timeteitfil szenved/ik szamara is megoldast [olenthet 

tertipla soran az erlntettek szajon at szigoruan ellenrirzott. emolkedd dozisban dagolt 

nikkelt tartalmazo keszitmenyt kapnak, igy hozzdszoktathatjak irnmunrendszertiket a 

uilerzekenyseget kivaltri nikkel jelunletehez. hogy rikkunkbril kiderult, ilyen kezeles 

sel hatekonyan gyogyfthat6 a pollen-, az atka- es az allat: zor-all rgia i. . 

targyak (kules, ruzstok , elektrodak, rozsda

mentes aceltarqyek, elemek stb.) is keszulhet

nek nikkellel, szinte elkerulhetetlen, hogy vala

milyen m6don ne kerLiijunk kapesolatba vele. 

Neheziti a helyzetet , hogy a nlkkel fontos 

alkot6elem a festekqvartasban, rneqtala'hato 

keramiakban, kata'izatorokban, ekszerekben, 

ternpe nzekben, valam int testekszerekoen 

(piereingekben). Erdekes megfigyeles, hogy 

azoknal, akik fulbeval6 viselese el6tt nikkeltar 

talrnu fogp 6tlast kaptak, kevesbe fejl6dik ki az 

allergia, osszehasonlitva azokkal, akik hama 

rabb hordtak fUlbeval6t, mint ahogy fogp6t 

last kaptak . Ez a teny a szakemberek szerint 

alatsmasztia azt a feltetelezest , mely szerint 

szervezetLlnkben kialakulhat a nikkellel szem

beni tolerancia . 

A baj forrasa 
Az elemiszerekksl naponta anaqosan tbbb 

mint 100 mikrogramm nikkelt voszu nk 

magunkhoz. A taplalkozas soran bejuttatott 

nikkel az arra erzekeny emberekrel kepes fel

er6siteni a dermatitiszes tuneteket, A 

b6rallergias elvaltozasok altalaban a b6r 

kipirosodasaval kezd6dnek, amit sok

szor ekcernas elvaltozas kbvet. 

Asztma, kbt6hartya-gyu lladas ese

ten, iII ~tve a szervezetben elhelye

zett implantatumoknal folerosod

het a helyi gyulladasos folyamat. 

A nikkelallergia kialakulasa

ban es fenntartasaban fontos 

szerepet jatszanak az ugyneve

zett eitokinek. Ezek megletenek 

tenyet diagnosztlkusan felhasz

naljak a szakemberek a nikkelal

lergia kimutatasa soran . A b6r 

Langerhans -se~jei vagy dendrikus 

sejtjei a szervezetbe juttatott nikkelt 

"megragadva" a legkbzelebbi nyirok

zekenyseqnel is gyakran megfigyelhet6 

keresztallergia kr6mma l, kobalttal, platnava l, 

palladiummal, rezzel vagy mas femekkel. A 

szakemberek ezek k6zul leggyakrabban a nik

kei-pallad ium keresztreakci6val talalkoznak, 

amelynek battereben a feherjekbtooesi hely 

basonosaqa allhat. 

Tovilbbi veszelyek 
Amellett, hogy szamo s fem (natrium, kalium , 

kaleium stb.) szervezetunk elengedhetetlen 

epltoelerne, es onmaqaban nem jelent 

veszelyt szamara, kepes imm unreakei6kat 

elindftani. Szervezetunk valasza leginkabb a 

femme l val6 talalkozas tormalatol, iIIetvea tem 

mennyiseget61fugg . Bizonyos femek eseten a 

nagy mennyisegu belelegzes vagy erintes 

EGYEM? NE EGYEM? 
Mivel bizonyos elelmiszerek szinten tartalmazhat

nak nikkelt, ezert aki allergtas ra, he lyesen teszi , ha 

etre udje n is tudatosan valtoz tat . Nagy segitseget je len t 

ebben a szakerto k alta i ka tegorizalt ete lek listaja. 

AMIT TILO FO(;YASZTA. 'I: konzer vetelek, horl ng, 

osztrlga, sparga, bah , gomba , hagyma, gabonafelek. robar
bara . tea. csokolade, sutdpor, spenot, parad icsom , bors o, 

egcsz magvat tart almaz6 Iiszt . friss/rott korte. 

•	 AMI MEH F. ELTE:' MEGE 'GEDE1T: kap oszta , ke lkaposz 

ta ,	 n lpa, uborka , fcnyezett r izs, spenotlevel, liszt , fr iss 

!O'umolcs (a korte kivctel6vel), lekvar, kaye, bor , sor. 

•	 AMI fOGYASZTIIATO : husfelck . sza rnyas. hal (a hering 

kiv6televel),	 tojas. tej , joghurt . vaj . margarin, sajt. 

nap ont a egyszer egy kozep es nagysagil burgonya. 

esom6hoz vandorolnak, s ott a femet 

"bemutatva" beinditjak a nikkelspeeifikus lim 

foeitak kepz6deset. Ennek a folyamatnak 

kbszbnhet6en a femmel val6 ismetelt talalko 

zaskor a mar aktivalt es el6keszftett T-sejtek az Tanacsos kiiktaln 
erintkezes helyere vandorolnak, es ott beindft  konzervekel . a rna 
jak a helyi gyulladasos reakei6kat. Mindenl az allergl 

cimen!Ahogyaz allergia sok valfajanal, a nikkeler

, , 
egesz-seg 

helyi irritativ gyulladasos folyamatokat indft el, 

sokszor azonban egy-egy kisebb dozls is 

vsszelyes lehet: az allergias folyamatok bein

dltasahoz olykor par mikrogrammnyi mennyi

seg is elegend6. Ennek hatteroen legt6bbszbr 

I-es vagy IV-es tlpusu allerqlas reakei6, illetve 

auto immun valasz all. 

Az immunrendsze r mokodeset ketfele alta

laoos m6don befolyasolhatjak a kulbnfele tern

ionok. Egyreszt spee ifikus reeeptorokon 

keresztul aktivalhatjak a T-, iIIetve B-limfoeita

kat, beinditva a femerzekeny limfocitak szapo 

rodasat es ujabb erintkezes alkarraval immun

vaaszt provokava, rnasreszt a fem nem speci

fikus m6don befolyasohatia az immunrendszer 

mukbooset. Ez tortenhet ugynevezett altalanos 

immunrendszeri szupresszi6 formajaban, 

amelynek soran hatterbe szorul az immunrend 

szer mukbdese, de ennek ellentete, a tulzott 

immunaktivitas is kialakulhat. Az eur6pai lakos

sag tbbb mint 10 szazaleka nikkelallergias,s az 

esetek donto tobbseqeben h61gyek erintettek a 

tulerzekenysegben. A nikkel mellett szarros 
fem okozhat meg allergiat, ilyen tbbbek kbzbtt 

a kobalt , a rez, a kr6m, a palladium, a platina, 

a higany, valamint az arany, es bar nagyon rit

kan, de a t itanium is. 

- B. V.

az etrendbfil a lemcsomagolasu elelmiszereket: a 
a in . a lejport. a kakaot vagy a csokoladell 
o - egy helyen: a www.al/erfJiakozpont.huinternel-
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