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Az allergológiai tesztelések esetében lényeges az orvosok 
helyes és naprakész informálása. Ezek közül is kiemelt 
fontosságú az IgE mediálta érzékenységet meghatározó, 
aeroallergénekkel végzett prick bőrpróba. Ez a légúti 
allergológiai betegségek diagnosztikájában a leggyakrab-
ban végzett in vivo vizsgálat, segítségével meghatározható 
a rhinitis és az asztma allergiás jellege. Ennek tükrében a 
szakember profilaktikus stratégiát állíthat fel, optimáli-
sabb kezelési tervet dolgozhat ki, javul orvos – páciens 
kapcsolat és a páciens számára követhetőbbé válik a keze-
lési terv [1,2,3].

A különböző, állati eredetű proteinek, pollenek, atkák 
vagy penészgombák megnevezésének ismerete és meg-
értése magyar, román és angol nyelven beszédkészség 
és szakmai felkészültség kérdése, mely hozzájárul az 
allergológus és más szakterületű kollégája közötti, illetve 

a szakorvos és páciens közötti kommunikáció sikeréhez 
[2,12].

Prick–teszt során a bőrben jelen levő specifikus E 
típusú immunoglobulint mutatjuk ki. Nem a shock szer-
veket vizsgáljuk, mégis a bőr reakciója alapján a légutak 
aerogén úton (aerborn) terjedő, allergénekkel szembeni 
szenszibilizáltságáról kapunk információt. Praktikussága 
miatt a bőrteszt a gyakorlatban bevált és elterjedt módszer. 
Gyors, megbízható és olcsó eljárás magas specificitással. 
Komplexitása miatt elvégzése és a kapott eredmény kiér-
tékelése allergológus szakorvos feladata [5,6].

GA²LEN (Global Allergy and Asthma European 
Network of excellence in the field of Allergy and asthma) 
és az EAACI (European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology) szervezetek a közelmúltban javasoltak egy 
egységes, európai szabvány tesztsort aerogén úton terjedő 
allergének prick bőrpróbáihoz. A közös, egységes teszt-
sor elkészültét az Európai Unión belüli szabad munkaerő 
vándorlása, az ezzel járó lakhelyváltoztatás, a gazdaság 
és a turizmus robbanásszerű fejlődése tette szükségessé. 
Ez egyfajta alkalmazkodást követel meg a szakemberek 

Noile standarde europene pentru testarea cutanată prick 
la aeroalergeni

Panelul european de aeroalergeni utilizat pentru testa-
rea cutanată prick este esențială în practica alergologiei 
moderne. Cunoașterea acestui nou panel în ceea ce privește 
extractele de alergene recomandate (alergeni de plante, 
fungi și de origine animală), de asemenea, si numele lor 
în maghiară, română și engleză este o abordare practică 
importantă.
Cuvinte cheie: aeroalergeni, teste cutanate prick, panel 
european

New european standards for skin prick testing 
aeroallergens 

The European panel of aeroallergens used for skin prick 
testing is essential in modern allergy practice. The knowl-
edge of this new panel in terms of the recommended aller-
gen extracts (allergens of plant, fungal and animal origin), 
but also their names in Magyar, Romanian and English lan-
guages is an important practical approach. 
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és pácienseik részéről, mert a megfelelő, minduntalan 
frissülő irányelvek, szakirodalom ismeretéhez túl kell 
lépniük nyelvi korlátaikat [2,3,4].

Az allergiás légúti betegségeket, a rhinitist és az asthmát 
leggyakrabban környezeti, levegő útján terjedő allergének 
okozzák, mint a pollenek, atkák, állati eredetű fehérjék 
és a penészgombák. Jelenlétük a földrajzi helyzettől és az 
éghajlati viszonyoktól függően változik. Hazai körülmé-
nyek között a pollenek szezonális allergéneknek tekint-
hetők, míg más éghajlati viszonyok között perreniálisnak 
minősülnek. Az allergének lakáson belüli (in - door) 
és lakáson kívüli (out - door) csoportosítása ismert. A 
háziporatkák klasszikus lakáson belüli allergének és a 
lakóházakon kívüli környezetben nem talalhatóak meg, 
de nyilvánvaló, hogy az úgynevezett out – door allergének 
(pollenek, penészgombák) könnyűszerrel bekerülhet-
nek a lakóterekbe is. Ezért a GA²LEN irányelvek nem a 
különböző csoportosításokra fektetnek hangsúlyt, hanem 
összeállításuk az Európa szerte leggyakrabban előforduló 
aeroallergéneket tartalmazza [1,2,11].

A házi poratkák, house dust mites (en), acarieni din 
praful de casa (ro) az Ízeltlábúak (Arthropoda) törzsé-

nek Pyroglyphidae családjába tartoznak. A mérsékelt 
éghajlaton a lakások porában élő fajtáik a földrajzi és – 
éghajlati viszonyoktól függően változnak, Európában két 
fontos képviselőik a Dermatophagoides pteronyssinus és 
Dermatophagoides farinae. A GA²LEN által javasolt prick 
bőrpróbára vonatkozó standard tesztsor ezen két atka 
fajta tesztelését ajánlja az európai lakosság körében. A házi 
por, poratkák mellett számos egyéb szerves és szervetlen 
összetevőt tartalmaz, textiltörmelékeket (pamut, gyapjú, 
műszál), rovarmaradványokat és váladékokat (csótány, 
szúnyog stb.), állati eredetű szőrt, emberi hámsejteket, 
gombákat, elporladt ételmorzsákat, pollen szemcséket, 
mikrobákat és azok endotoxinjait. Az atkák a házi porban 
található emberi hámdarabkákkal táplálkoznak, ami nagy 
mennyiségben lelhető fel a hálószobákban, fekhelyekben, 
ágyneműben, kárpitozott bútorokban, szőnyegekben. Fő 
allergénük az ürülékükben található [2,3,4].

A Ragadozók rendjébe (Carnivora) tartozó kis 
testű emlősökből kiemelt fontosságúak a Macskafélék 
(Felidae) családjába tartozó Felis catus syn. F. domesticus, 
házi macska, domestic cat (en), pisică de casă (ro) és a 
Kutyafélék (Canidae) családjába tartozó Canis lupus 

1.táblázat. Európai szabvány tesztsor prick bőrpróbákhoz (Heinzerling et al, 2013)

Latin Magyar Angol Román

Corylus avellana Mogyoró Hazel Polen de alun

Alnus incana Hamvas éger Alder Polen de arin

Betula alba Nyírfa Birch Polen de mesteacăn

Platanus vulgaris Platán Plane Polen de platan

Cupressus sempervirens Örökzöld ciprus Cypress Polen de chiparos

Olea europaea Olajfa Olive Polen de măslin

Pooideae/ Gramineae Pázsitfélék (füvek, 
gabonafélék) Grass mix Polen de graminee

Artemisia vulgaris Fekete üröm Mugwort Polen de pelinariță, peliniță neagră
Ambrosia artemisiifolia Parlagfű Ragweed Polen de floarea pustei, iarba pârloagelor
Parietaria sp. Közönséges falgyom Pellitory – of – the - wall Polen de paracherniță
Alternaria alternata (tenuis)

Penészgombák Molds / Fungus MucegaiCladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Dermatophagoides pteronyssinus

Házi poratka House dust mites Acarieni din praful de casă
Dermatophagoides farinae
Blatella germanica Csótány, svábbogár Cockroach Gândac de bucătărie
Felis domesticus epithelium Macska hámsejt Cat epithelia Epiteliu pisică
Canis domesticus epithelium Kutya hámsejt Dog epithelia Epiteliu căine
Histamin dihydrochloride 0,1 % 
(positive control)
NaCl 0.9% (negative control)
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familiaris syn. Canis familiaris, házi kutya, dog (en), câine 
(ro). Az Európai standard tesztsor a kutya és macska 
allergéneket tartalmazza, mint leggyakrabban előforduló 
állati eredetű aeroallergének (házi kedvencek). A köz-
hiedelemmel ellentétben nem az állatok szőre, hanem a 
levált hámsejtjeik a fő allergénforrás, illetve a bőrük fagy-
gyúmirigyeiből, az állat nyálából vagy vizeletéből szár-
mazó fehérjék [4,9].

Az európai városokban leggyakrabban előforduló 
inhalatív háztartási rovar allergén a csótány, cockroach 
(en), găndac de casă(ro) ezért az új európai szabvány 
javasolja a prick tesztelést Blatella germanica - ra. 

A gombák fajába tartozó penészgombák gyakran vesz-
nek részt IgE mediált túlérzékenységi reakciókban.

A Tömlősgombák (Ascomycota) törzsébe tar-
tozó Pleosporaceae család legfontosabb képviselője 
az Alternaria alternata, a Davidielaceae családé a 
Cladosporium herbarum, Cladosporium cladosporioides. 
Mindkét penészgomba, molds (en), mucegai (ro) fajta 
túlnyomórészt lakáson kívül élő (out - door) fajok. 
Különböző légminták elemzése szerint a penészgomba 
spórák folyamatosan nagy mennyiségben vannak jelen 
a környezetünkben. A GA²LEN irányelvek az Alternaria 
alternate és Cladosporium spp. allergének tesztelését 
javasolja. Egyes tanulmányok az Aspergillus spp. fajokat 
súlyos, asztmás rohamot kiváltó okként kezelik [4,5].

Az európai standard tesztsor a szél útján beporzódó 
(anemophilus) növényekből származó pollenekre is 
kiterjed, fák/cserjék, pázsitfűfélék – füvek, gabonafélék és 
gyomok. A fák közül a Nyírfafélék (Betulaceae) családjába 
tartozó nyírfa - Betula alba, mogyoró- Corylus avellana, 
éger - Alnus incana, az Olajfák (Oleaceae) családjába 
tartozó kőris - Fraxinus excelsior vagy Olajfa - Olea 
europaea, Ciprusfélék (Cupressaceae) családjába tartozó 
Örökzöld ciprus - Cupressus sempervirens és a Platánok 
(Platanaceae) családjába tartozó Platánfa - Platanus 
vulgaris. A fűfélék (Gramineae) leggyakoribb képviselői 
a Mezei komócsin - Phleum pratense, Csomós ebír – 
Dactylis glomerata, Angolperje – Lolium perenne, Perje 
– Poa pratensis, és az Illatos borjúpázsit – Anthoxanthum 
odoratum. A gyomok (Compositae) családját a fészkes 
virágzatúakhoz tartozó parlagfű – Ambrosia elatior és a 
fekete üröm – Artemisia vulgaris alkotja, a csalánféléket 
(Urticaceae) a közönséges falgyom – Parietaria officinalis 
képviseli [5,6].

A Nyírfafélék családjába tartozó Betula alba vagy fehér 
nyírfa, birch (en), mesteacăn (ro) a család névadó nem-
zetsége. Lombhullató fák és cserjék tartoznak ide.

Az Oleaceae családba tartozó Fraxinus excelsior az 
Európában honos kőris, ash (en), frasin (ro). Ugyancsak 
ennek a családnak a képviselője a kisméretű, mediterrán 
éghajlatot kedvelő olajfa, olive tree(en), măsline(ro).

A Platánok családjából a platán fát, plane (en), platan 
(ro), a ciprusfélék családjából az örökzöld ciprust, cipress 
(en), chiparos (ro) említjük.

A magasfűfélék bőséges allergénforrásnak számíta-
nak, ilyen a mezei komócsinként ismert Phleum pratense, 
thimothy grass (en), timoftică (ro) vagy a Dactylis 
glomerata, Csomós ebír, Orchard grass or cock's foot 
grass(en), golomăț (ro). A latin nevén Lolium perenne, 
angolperje, ryegrass (en), iarba de gazon (ro) őshonos 
növény Európában, sok helyen termesztik.

Európaszerte döntő fontossággal bíró allergén a 
parlagfű, common ragweed (en), floarea pustei, iarba 
pârloagelor (ro) latin nevén Ambrosia artemisiiflora. Az 
igénytelen, hazai klímán jól szaporodó gyomnövény nap-
jainkra valódi problémává nőtte ki magát az allergiások 
körében. Szinte vele egy időben virágzik az Artemisia 
vulgaris vagyis a fekete üröm, mugwort (en), pelinariță, 
peliniță neagră (ro) és a Csalánfélék családjába tartozó 
Parietaria spp. közönséges falgyom, pellitory – of – the - 
wall (en), paracherniță (ro) [2, 4, 6, 7].

A gyomok pollenjének allergenitása a légszennyezéssel 
egyenes arányban növekszik [8, 9].

A bemutatott, javasolt allergén tesztsor egységes hasz-
nálata a klinikai gyakorlatban és a kutatásban áttekinthe-
tővé tenné az európai allergia viszonyokat. Az irányelvek 
nem földrajzi helyzet specifikus növényeket tartalmaz-
nak, hanem az Európa-szerte fellelhető gyakoribb növé-
nyeket foglalja össze. Tetszőleges módon, tünetektől es 
lakhelytől függően ki lehet egészíteni a tesztelendő aller-
gének listáját. Ilyenek a hazánkban is elterjedt Libatop 
(Chenopodiaceaae) és Disznóparajfélék (Amaranthaceae) 
család képviselői, vagy mint a mérsékelt égövön termő 
Cynodon dactylon, a csillagfű pázsit [8, 9, 10].

Következtetésképpen, a kommunikáció és helyes 
információ áramlás az allergológus és más szakterületű 
kollégája közötti, illetve az orvos – páciens kapcsolatnak 
meghatározó tényezője. A klinikai gyakorlatban az új, 
európai allergéneket tartalmazó irányelveknek nem csak 
az ismerete, hanem a megértése is szükséges [8,10,11,12]. 
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