
Szoptatas alaU is 
elkezdodhet 
Az etelallerqia tUnetei mar 

a szoptatas idoszakaban is 

jelentkezhetnek. Ennek oka, 

hogy az anya altai fogyasztott 

stelek bizonyos rnennyiseq

ben atjutnak az anyatejen ke

resztu l ababa szervezetebe 

is. Erdemes ezert megfigyel

nOnk, hogy a panaszok mely 

etelek toqyasztasat kovetoen 

jelentkeznek es a tovabbiak

ban teljesen hagyjuk el a gya

nus elelrniszert - rnaqyarazza 

dr. Hidveqi Edit, a Budai 

Allergiak6zpont gyermek

gasztroenterol6gusa. Ha fgy 

nem jelentkeznek a tUnetek , 

akkor az eqesz szoptatasi 

id6 alatt erdernes a tojas

mentes dietat tartani. 

Amennyiben az ekcernas tu 

netek tovabbra sem rnulnak , 

akkor mas elelrniszerekkel is 

prnbalkozbatunk, de ilyenkor 

rnindenkeppen javasolt egy 

szakorvost felkeresn i. 

A tojasallergia 
tunetei 
A szoptatas iddszakaban 

a tojasallerqia tunetskent 

a babanal jelentkezhet bor

allergia, ekcerna es has; pa

naszok. A tojast nyolc h6na

pos kor utan vezethetjOk be 

a babak etrenojebe. A kicsi

nek kezdetben kizarolaq 

friss , j6 1megf6z6tt tojassar

gajat kesz ttsunk, majd foko

zatosan kaphat tojasteherjet 

is. Ez allerqiara hajlamos 

qyerrnekeknel leqalabb 

2-4 h6nappal kesobbre ha

lasztand6. Ebben az ido

szakban a tojas toqyaszta

sat k6vet6en fel1E3p6 b6rvisz

ketes, kipirosodas, b6r

kiutes , sza] k6rOli zs ibbadas, 

az are, a torok duzzadasa, 
leqzes nehezsege , hanyas , 

hasmenes, hasi fajdalom 

eseten kell gondolnunk to

jasallergiara. 

A tojasallergia 
Hazdnkban a tojns a tej mellett az egyik 
leggyakoribb allergen kisgyermekek es ftlnffttek 
kbreben egyartint. Osszedllltdsunkban a tojds
allergidual kapcsolatos gyakranfeltett kerdisekre 
keresiink udlaszoleat szakertdnk segitsegevel. 

A tyuk vagy 
a tojas? 
A tojasra alterqias beteqeknel 

fontos figye lnOnk arra is, hogy 

ritkan a csirkehus toqyaszta

sa utan is allerqias tUnetek je

lentkezhetnek. A keresztaller

gia hattereben az anyagok 

kernlai szerkezetanek hason

losaqa all. Olyan kicsi a ket 

anyag kozot ti kOl6nbseg, 

hogy sok szervezet , k016n6

sen akko r, ha mar fokozottan 

erzekeny az egyik anyagra, 

nem tud kulonbseqet tenni 

k6z6ttOk. Egyes tojasallerqias 

beteqeknet a tyuktoll allergen

[enek beleleqzese is asztrnas 

tunetet, kdhOgest okozhat. 

Nyomokban 
tartalmazhat... 
A tojasallerqta egyetlen keze

lesi m6dja, a tojasrnentes die

ta betartasa, mely - k016n6

sen qyerrn ekekn el - sokszor 

nem k6nnyu feladat. Tcjaste

herjs szarnos elelrn iszerben 

talalhato , leqinkabb a pek

aruk, kenyertelek, raqutelek, 

tesztatelek, krerntoltelekek es 

fagylaltok tartalrnazzak, Fon

tos, hogy bevasarlas soran 

mindig olvassuk el az egyes 

etelek 6sszetev6it is. 

Az alabbiak tojasteher]e je

lenletere utalnak: albumin , 

tojas (tojassarqaja, toiaste

herje, tojaspor, szarltott to

jas) , tojashelyettesitok, to

jaslik6r, globulin , lecitin , 

lizozim, majonez , ovalbu

min , ovovitelin, toiashab. 

Otletek a tojas 
potlasara 
F6zes soran az etelek silrlte

sere tojas helyett hasznaljurik 

kemenyttot , vagy burqonyat, 

Vasarolhatunk tojaspotlo port 

is. Az etelek lazltasara alkal

mazhat6 rizs , buzadara, to

jas mentes zsem lemorzsa, 

eleszto, sz6dabikarb6na. 

Oltasok 
es tojasallergia 
Egyes veddoltasok eloallita

sakor a virust tojasban sza

porftjak, ezert az oltoanvaqba 

2012 . JULIUS t!!!D.gazm 
kis rnennyiseqil tojasteher]e 

is bekerOlhet. Ez allerqias tu

neteket, sulyos esetben ver

nyomasessst, Iulladast, eset 

leg halalhoz vezet6 reakci6t 

valthat ki . lIyen oltasok a sar
qalaz elleni oltas es az inf

luenza elleni oltasok. Lassan 

egy evtizede mas technol6

giaval keszul a 15 h6napos 

korban k6telez6 kanyar6

mumpsz-r6zsahiml6 elleni ve
dooltas, tehat ezt tojasailer

giasok is rneqkaphatiak. 

19. 
Kinoheto! aida' 
A gyermekek tobbseqe ha

rorneves korara kin6vi a to

jasallerqiat. EI6fordulhat, 

hogy ez kesobbi eletkorra to

16dik es az esetek kisebb 

szazalekaban ugyan, de 

a tojasallerpia egesz elet so

ran megmaradhat. 
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