
2011 . MAJUS TUDOMANY 

Harlsnyakoto es fulbevalo
 
A nikkelallergias holgyeknek sem kell tob be 
lemondaniuk a kedvene fiilbevalo, "agy nyak
lane viseleserol. Az amerikai kutatok iltal 
kifejlesztett uj, nanoreszecskeket tar talmazo 
krern hasznalataval a femalle rgias tiinet ek 
kialakulasa megelozhetd. 

F
erna llerg ia lxirrnely elerko rban jelent kezhet.•- -no n, ha 
az allergias hajlam jelcn van , csak ido ; . ,mikor es 
minek hat asara alakulnak ki az el <5 iln - nu~ razza 

dr. Balogh Katalin , a Budai All ergiakozpo nr all ~ . A pa 
naszok leggyakrabban a tI.ilbeval6 viselese xapcsan 
ken jelenrkezn ck, de gya koriak a nyakl dnc 
rek is. A jellegzetes borvorosscg, viszketd 
kial akulhatnak a ha son is, aho l a nadrago 
vetleniil er int kezik a barrel, vagy a csu klo 
ton a melltarrocsa r mi at r. Femallergiar 
azonban a legrobb panasz a n ikk el ka deDl~:eziik. 

Harisnyakototol 
a mobiltelefono .9 
A femallergia nem ujkelenl betegsCg. 
nyai kersegkivul hozzajarultak n:tg.\ . 
es 1960-as eve k idejebcn a femal le ~ . 
gyek ko reben gyak ran viselt hac' n.-aka 
ben a femallergias riin erek legfobb ro 
dern idokben egy re nott azon eszkozO -. nasznasau 
rnelyek nikkelt arralmukndl fog va el ~ ,r, 
leneser. A bizsuk. pierc in gek, zemii ve!~~· reto... 

penzerrnek mellen az aurokban is W.lJ·In4;LUD,.. ~ill<irnba 

orvozereker. Tdplaikozasi szokasaink . 
elelmiszert fogyas zru nk. rnelyek ni 
egyebkenr egeszs eges etel n ikk elrarr 
ta rrozik peldaul a mogyoro , zab. " . 
kenyer, burgonya, mandula e d io i 
nevcn isrne rt tii neregvu tres a ra 
h at asara alaku l ki es a'; ar ra erzeke 
got, verszegenyseger is okozhar, 

A megoldas: a nanoreezecskek 
Korabban is torteutek m ar probalkozasok olyan krernek kifejl esz
tesere, rnel yek m egoldast jelenrhern enek a n ikkelallc rgiasok sza
mara. Miikodesi elviik szerin r meg azelo rr megk or or rek vo lna 
a nikkelr, mleloct az a borben felszivodharotr volna. A betegek 
robbsegenel azonban egyik keszftrncny sem bizonyult igazan 
hatasosnak. A Na ture Nan otechnology folyoirarban kozolr kuta
rasban amerikai kutarok olyan megoldasr kerestek a nikkelaller
gia tiinetei ellen, arnely egyszcnien alka lrnaz ha ro , to xikus hato
anya go t nern rartalmaz es megakad.ilyo zza a nikkel felszfvodasar . 
Vizsgalataik alapjan a megoldasr cgy nan oreszecskek er tartalrn a
zo, kalciummal du sitorr keszltmeny jelenti. A nan oreszecskek 
arhatolhararlan feluletet biztosiranak a borfelszfnen , rnegkotik es 
igy megak ad alyozzak a nikkel bo rbe jurasar . A krern az egeszsegre 
arralmatla n, haszn alara pr akrikus, vizzel konnyed en lern osharo, 

Hem minden esetben jelent 
megoldast 
A krem jele nleg kercskedelmi fo rgalom ba n meg nem kaphato , 
a rovabbi kutarasoktol ftiggoe n a jovoben felreheroleg eredme
nyesen alka lrnazhato majd a nikkelallergia lxi rtunereinek meg
elozesere. A n ikkelallergia szind ro rna altal oko zo tt pan aszok ellen 
azo nba n tovabbra scm jelenther megoldast. M ivel a n ikk eltarral
mu elelrn iszerek listdja igen hosszu , eze rr ez eserben a kizarasos 
d iera, vagyis az ad o tt etele k elkerUIese nem kivitelezheto. LCtez ik 
azo nba n a nikkelallergia szindroma alta lanos tUnet ei t6l szenve
dok szamara is egy olyan ke zeles, amely szajo n at, szigOrllan 
ellenorl.o tt em elked6 d6zisban adagolt n ikkelt tartalmazo keszit
men y szedesevel hozzaszoktatja az allergias bet eg im m u nrendsze 
re t az alle rgias [uneteket kivalt6 n ikkel elvise!esehez. Ilyen tipusu 
kezeles a po llen-, atka- es i llatsz6r-a llergias betegek kezeleseb en is 
sike rrel alkalmazha to . 

A kezcl es megk ezdese elOtt meg kell bizonyosodni a rro !, hogy 
a panaszo ka t val6 ban nikkel-niIerzekenyseg okoz za , szUkseges tc
hat a nikkelallergia igazoli sa , es cse rleg terheleses vizsga latt al bi
zo nyi ta ni a tUnetek es a szijon i t torten o n ikkelbevitel kozotti 
osszefUggest. 
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