
ALEX2 – Allergy Explorer 

Alerjilerinizi 
belirleyin!

AVANTAJLARINIZ
Hasta olarak, tedaviyi ve ihtiyacınız olan tavsiyeyi en 
hızlı şekilde alarak bu kapsamlı yaklaşımdan 
faydalanırsınız:

RİSK ANALİZİ

Bazı besin alerjenleri diğerlerinden daha tehlikelidir. 
Bazı yiyecekler pişirildiğinde / fırınlandığında tolere 
edilirken, diğerleri pişirmeye / fırınlamaya karşı 
dayanıklıdır.

ÇAPRAZ REAKTİVİTELERİ ÇÖZÜN
Genellikle, alerjik bağışıklık sistemi “başlangıç” 
alerjenleri olarak işlev gören bazı alerjenlerle 
reaksiyona girer. Başlangıç alerjenleri, çapraz 
reaktivite yoluyla birçok farklı alerjen kaynağına karşı 
semptomlara neden olabilir. Moleküler alerjenlerin 
analizi ile başlangıç alerjenleri tanımlanabilir ve 
terepâtik müdahaleler buna göre yönlendirilebilir.

ALERJEN-SPESİFİK İMMUNOTERAPİ 
(AİT)
AIT, bağışıklık sisteminizi suçlu alerjeni (örn. Çimen 
poleni) tolere edecek şekilde eğiterek alerjinizin 
nedensel tedavisine izin verir.
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ALERJİ TESTİ

Alerjilerinizin tetikleyicilerini aramak için en son 
teknolojiyi kullanıyoruz. Allergy Explorer (ALEX2) 
testi, ilgili tüm alerjen kaynaklarına özgü IgE 
antikorlarını kontrol edebilir (istisna: ilaç alerjenleri 
- örn. Penisilin). Polen, akarlar, tüylü hayvanlar, 
böcek zehirleri, küfler ve mayalar, besin veya lateks 
olsun - ALEX2 bunların hepsini inceliyor!

ALEX2 ayrıca alerjik çapraz reaksiyonların kapsamlı 
bir şekilde anlaşılmasına, gıda alerjilerinin risk 
değerlendirmesine (özel diyet önerileri verilmesine) 
izin veren birçok moleküler alerjene sahiptir. Benzer 
şekilde, alerjene spesifik immünoterapi, 
semptomların ana tetikleyicisine (polen, ev tozu 
akarları ve böcek zehirleri için kullanılabilir) yönelik 
olabilir.

ALEX2 300 alerjenle donatılmıştır ve bağışıklık 
sisteminizin bu alerjenlerle reaksiyona girme isteğini 
araştırabilir.

Son teşhis doktorunuz tarafından                                         
yapılır.

TİPİK ALERJEN 
KAYNAKLARI

ALERJİ NEDİR?
Alerji, bağışıklık sisteminin yanlış yönlendirilmiş bir 
reaksiyonunu tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir 
terimdir. Alerji terimi, Yunanca bilinmeyen ve tepki veren 
kelimelerinin bir kombinasyonudur. Alerjik bir reaksiyon 
sırasında bağışıklık sistemi, kaşıntılı gözler, rinit veya nadir 
durumlarda yaşamı tehdit eden reaksiyonlar (anafilaktik 
şok) gibi semptomlara yol açan zararsız maddeler (örneğin 
polen, akar parçacıkları vb.) tarafından tetiklenir.

IgE * sınıfı antikorlar, ani tip alerjilerin gelişmesinde 
önemli bir rol oynar. IgE olmadan alerji (Tip I) mümkün 
değildir.

Alerjiler genel popülasyonun yaklaşık% 25'ini etkiler. 
Birçok alerjik hasta alerjilerini ciddiye almaz ve sonraki 
komplikasyonlardan muzdarip olurlar, örn. alerjik 
astım veya gereksiz diyet kısıtlamaları.

Çoğu durumda, alerji erken çocukluk döneminde 
başlar. Bu, çocuklarının güvenliğini ve engelsiz 
gelişimini yönetmek zorunda olan ebeveynlere özel bir 
sorumluluk yükler. Bu çabada ebeveynlere       
yardımcı olmak için doğru tanı ve
erken terepâtik müdahaleler gereklidir.

Bu sadece mevcut semptomların
hafifletilmesine neden olmakla kalmaz, aynı           
zamanda bir bozulmaya karşı da çıkabilir
veya yeni alerjilerin gelişmesini
önleyebilir.
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• Kronik rinit • Cilt döküntüsü

• Kaşıntılı & sulu gözler • Kaşıntı

• Nefes darlığı • İshal

• Öksürük • Kusma

Tipik alerji semptomları

EV TOZU AKARLARI

YER FISTIĞI

KEDİ & KÖPEK KÜRKÜ

BUĞDAY

SÜT

FINDIKLAR

POLEN

BALIK & DENİZ ÜRÜNLERİ

*IgE Nedir?
İmmüno-Globulin Sınıf E (IgE), İmmüno-Globulinler 
veya Antikorlar olarak bilinen bir molekül sınıfının 
bir parçasıdır. Sağlıklı bireylerde IgE'nin işlevi 
parazitik enfeksiyonlarla mücadele etmektir. Alerjik 
bireylerde IgE, polen veya akar partikülleri gibi 
zararsız maddelerle savaşmak için yanlış yönlendirilir.

Yüksek IgE seviyeleri olmadan Tip I alerjiler (ani tip) 
meydana gelemez.




