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AHO-
TOLERANTZIA 

JAKIEKIKO 
ALERGIA

Aho-bidetik sartzen diren
elikagaien antigeno

ez-kaltegarrien
aurkako erantzuna



Alergiarekiko sentsibilizazioan
eragina duten faktoreak

• Dosia: altua → Tolerantzia

• Bidea: azala  → alergia 

• Genetika

• Alergenoaren natura

• Dieta

• Ingurumeneko faktoreak



J Allergy Clin Immunol, 2008,121:1331

Esposizio dualaren hipotesia

Egiaztatzen bada, kolokan/zalantzan jartzen du 
gauregungo jakiekiko alergiaren prebentzioa



Jaioberri eta 
haurtxoetan

Ume, nerabe 
eta helduetan

• Narritagarriak hestean 

• Parasitoak

• Candidiasi

gastrointestinala

• Alkohola

• Estresa

• Hormona-aldaketak

• Heste-heldutasunik EZA

• IgA-ren behin-behineko eskasia

• Egoera atopikoa

• Ingurumeneko faktoreak

(tabako, poluzioa) 

• Hestean antigenoei gehiegizko 

esposizioa

• Zenbait birusek eragindako 

efektu immunosupresorea

Jakiekiko alergiaren garapenarekin 
erlazionatzen diren faktoreak



Dietaren konposizioaren eta alergiaren
arteko erlazioari buruzko teoriak

• Dieta koipetsua
Landare-olioak eta margarina (omega 6) 

alergiaren joera lagundu

• D bitamina
Gehiegizkoa edo gutxiegizkoa bada 

alergiaren igoera dakar

• Antioxidanteak
Bitamina babesleak?



Elikadura-alergia garatzeko 
arriskua duten pertsonak

Guraso biologikoek edota anai-arrebek 
sintomak dituztenean

edo

errinitis alergiko, asma, dermatitis 
atopiko edo jakiekiko alergiaren 

aurrekariak daudenean



Zelula 
fagozitatua

C´-aren 

aktibazioa

C3b

Mintzeko 
Ag

zitolisia

Ag

DEGRANULAZIOA

Bitartekariak

IgE

Immunokonplexuak (IK)

Baskulitisa
IK pilatu odol-
hodietan

Bitartekarien 
askapena

zelula 
inflamatorioen
erakarpen eta 
aktibazioa

Ehun 

kaltetua

zitokinak

T CD8

T CD4

ALERGIA: hipersentikortasun-mekanismoak

I mota II mota

III mota IV mota



Jakiekiko alergia

Jakiekiko erreakzio kaltegarria (JEK), ez 
toxikoa eta frogatutako mekanismo 
immunologikoek eragindakoa da.

• Jaki nagusiak:
– Esnea > arrautza > kakahuetea >

> fruitu lehorrak > arraina > itsaskiak > 
lekaleak ( soja )> garia

– Adinaren menpe: 
– Haurretan gehiago (< 5 urte) 

– Nagusietan tolerantzia

• Populazioaren % 20-45-ak JEK -ak ditu, 
baina jakiekiko alergia % 8 da soilik.



� Adierazpen klinikoak

� Epidemiologia

� Diagnostikoa

� Tratamendua

� Prebentzioa

Jakiekiko alergiaren
ezaugarri klinikoak



Larritasun klinikoa

– Kutaneoa

– Digestio-aparatukoa

– Arnasbideetakoa

– Sistemikoa

– Beste batzuk:

• Ariketa fisikoz eragindako anafilaxia

• Beste gaixotasun batzuekin erlazioa

• Alergia farmako-dependentea

• Aho-alergiaren sindromea

Jakiekiko alergiaren
adierazpen klinikoak



Jakiekiko alergiaren adierazpen klinikoak

• Urtikaria-angioedema
• Aho inguruko rash
• Aho-mukosaren enantema
• Pruritoa
• Glotisaren edema
• Dermatitis atopiko kronikoa

Adierazpen 
kutaneoak 
(azalekoak)

% 80

Adierazpen 
digestiboak

% 30

• Okak
• Beherako akutua
• Koliko-minak

Arnas-
adierazpenak

% 3

• Errinitisa
• Eztula
• Asma

Adierazpen 
sistemikoak

Anafilaxia orokortua

urtikaria, angioedema, okak, 

disnea, zianosia, 

hipotentsioa, hipobolemia, 

takikardia,  bihotz-gelditzea



Digestiboa
• Oka, beherakoa, sabeleko mina

Arnasbideetakoa
• Asma, errinitis, azkurea eta 

sudur-obstrukzioa

Sistemikoa
• Anafilaxia
• Hipotentsioa, hipobolemia

• Urtikaria

• Angioedema

Jakiekiko alergia

KLINIKA: minututik 2 ordura arte

Kutaneoa:
• Tokiko eritema
• Dermatitis atopikoa

Wikipedia commons, user Eisfelder



IgE Ez IgEHipersentikortasun gastrointestinalak eragindako gaixotasunak

•Berehalako hipersentikortasun GI
•Aho-alergiaren sindromea

•Esofagitis Eosinofiliko Alergikoa
•Gastritis Eosinofiliko Alergikoa
•Gastroenteritis Eosinofiliko Alergikoa

•Jakiekiko Enterokolitis Proteikoa
•Jakiekiko Proktitis Proteikoa
•Jakiekiko Enteropatia Proteikoa (zeliakia)

IgE Ez IgEAzaleko hipersentikortasunak eragindako gaixotasunak

•Urtikaria akutua eta angioedema
•Kontaktuzko urtikaria akutua
•Urtikaria kronika eta angioedema

•Dermatitis atopikoa
•Dermatitis herpetiformea

IgE Ez IgEArnas-hipersentikortasunak eragindako gaixotasunak

•Errinitis Alergikoa
•Brokoespasmoa

•Asma
•Jakiek eragindako
biriken hemosiderosia



Klinika
kutaneoa :

dermatitis 
atopika urtikaria

Edema goiko

dermisean. 

Habon

pruriginosoak eta 

eritema



Angioedema alergikoa

Angioedema:
Tumefakzio (edema) azkarra

azalean, mukosetan eta ehun

submukosoetan.

Edema:
Ehunetako zelulen arteko gunuen

edo gune interstizialean, eta baita

organismoaren barrunbeetan

likidoaren pilaketa. 

Klinika 
kutaneoa :
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Dermatitis atopikoaren banaketa adinaren arabera

Larruazal sikua, ekzema banaketa bereizgarriarekin, 
gune eritematosoak, ezkatatuak, likenifikatuak

2-9 hilabete 9-18 hilabete 18-36 hilabete 3-4 urte > 4 urte



Gehienetan

aurpekiko lesioak

Markak edonon

Haur
txikia

Lesioak ukondo, 
eskumutur, orkatila, 
belaunen atzean

Haurra

Desager

daitezke, 

mantendu edo

patroia aldatu

Nerabea

→Argi mantentzen da

→Eskuetan kokatzen den 

ekzema, narritagarriek

eragindakoa

→Ekzema orokortua eta 

maila gutxikoa

→Gorputz-adarretako

artikulazioetan

kokatutako ekzema

Ekzemaren patroiak adinarekin aldatzen dira



Jakiekiko alergiaren sintomak adinaren arabera

UMETXO-HAURRAK
• Shock anafilaktikoa

• Nahasmen gastrointestinalak

• Glutenarekiko intolerantzia

• Angioedema

• Urtikaria

• Ekzema

• Errinitisa

• Asma

NERABE-HELDUAK
• Urtikaria kronikol eta akutua
• Dermatitis herpetiformea
• Dermatitis atopikoa
• Errinokonjuntibitisa
• Asma
• Ultzera aftosoa
• Gastritis alergikoa
• Gastroenteritis eosinofiliko alergikoa
• Glutenarekiko intolerantzia
• Migraina

nahasmen

gastrointestinala

ekzema asma
errinitisa

0 1/2 1 3 7 15 urteak



Jakiekiko alergiaren sintomen joera denborarekin

okak

errinorrea

urtikaria

beherakoa

asma

ekzema
Buruko mina, 
suminkortasuna, ondoeza

Ezpainetako hantura

1 24 72

Denbora (orduak)



Jakiekiko alergiarekin
aldi berean egon

daitezkeen egoerak

Asma
Dermatitis atopikoa

Esofagitis eosinofilikoa
Ariketa fisikoak

eragindako anafilaxia

Dietaren aldaketek
egoera horiek

hobetzen dituzte



Jakiekiko ANAFILAXIA

� Azala, mukosak edo biak: 
urtikaria, pruritoa eta angioedema

+
arnasteko arazoak

edo
odoleko presioaren jaitsiera

� Hurrengoetatik bi edo gehiago:
• mukosa 
• arnasteko arazoak
• odoleko presioaren jaitsiera
• sintoma gastrointestinal iraunkorrak

� Hasiera azkarra: 30 min - 2h.  
� Organo edo sistema bat baino gehiago inplikatzen du.



Ariketa fisikoak eragindako jakiekiko dependentea den anafilaxia .
Distantzia luzeko korrikalari batek, anti-itsaski-IgE zuenak, itsaskia jan ondoren 

erreakzio anafilaktiko larriak zituen soilik ariketa fisikoa egiten zuenean.

Korrikalariaren anafilaxia

Anafilaxia

0 denboran 

irentsitako itsaskia

Janaria

otarrainxka

Ostrak

Itsaskirik EZ

Ostrak

10 km x(30)
Erreakziorik EZ

0 10 20 24

Ariketa-denbora (orduak)



Aho-alergiaren sindromea

� Aho, mihi eta 
eztarriko azkura.

� Jakiak 
ahoratzeagatik, 
batez ere fruta eta  
barazki freskoak, 
itsaskia eta abar.



• Prebalentzia igo da 10-20 urte artean.

• Prebalentzia-ikerketak, maiztasun-
ikerketak eta historia naturalaren 
ikerketak konparagaitzak dira. 

• >170 jakiek IgEk bideraturiko 
erreakzioak eragiten dituzte.

Jakiekiko alergiaren 
epidemiologia



Jakia Prebalentzia (%)

Kakahuetea 0,006 - 5,9

Fruitu lehorrak 0,003 - 8,5

Arraina 0,2 - 0,5

Itsaskiak 0,5 - 2,8

Esnea 2,2 (% 42 ez IgE)

Arrautzak 1,6

Beste batzuk 0,006 - 5,9

Elikagaiek eragindako anafilaxia:  
anafilaxiaren kasuen % 13-tik 65-ra



5 urte baino

gazteagoak

diren haur

alergikoak

Prebalentzia

po
rt

ze
nt

aj
ea

Esnea
% 34

Arrautzak
% 35

Arrainak
% 11

Fruta
% 8

Lekaleak
% 6

Fruitu lehorrak
% 6



ELIKAGAIA
Alergikoen 

kopurua
Toleratzaileak

Tolerantziaren 
adina

Esnea 90 50 1,47  ± 1,06

Arrautza 84 28 5,76  ± 3,90

Lekak 46 16 5,81  ± 3,31

Fruitu lehorrak 49 9 6,28  ± 3,64

Arraina 111 26 8,51  ± 4,36

Itsaskiak 38 14 7,15  ± 3,35

Frutak 11 0 -

Beste batzuk 5 0 -

Jakiekiko alergiaren kasuak
eta tolerantziaren adina



1. Anafilaxia edo sintomen 

edozein konbinaketa dituen 

indibiduoan.

2. Dermatitis atopikoaz, esofagitis

eosinofilikoaz, enterokolitisaz, 

edo enteropatiaz

diagnostikatutako umeetan.

3. Esofagitis eosinofilikoaz, 

diagnostikatutako helduetan.

“Guía para el diagnóstico y el 
manejo de la alergia 
alimentaria en USA

NIH –Diciembre de 2010”

Noiz ditugu jakiekiko 
alergiari buruz susmoak?

4. Dermatitis atopiko moderatua 

edo larria dutenean 5 urte baino 

gutxiagoko umeak, jakiekiko 

alergiaren azterketarako 

kontsideratu behar dira hurrengo 

kasuetan:

• Dermatitia atopikoa 

mantentzen denean nahiz 

eta terapia topikoa eman.

• Elikagai bat irentsi ondoren 

berehalako erreakzioa 

duenean.



� HISTORIOA

� PROBAK “IN VIVO ”:
Proba kutaneoak

Prick test, IgE
Patch test, 48 h

Eliminazio-dietak

Aho-probokazioa

� PROBAK “IN VITRO ”:
IgE espezifikoak

� BESTE BATZUK

Jakiekiko alergiaren diagnostikoa



� Maiztasuna eta erreproduzigarritasuna

� Aurreko tolerantzia

� Erreakzio gurutzatuak:
erlazio taxonomikoa, alergeno ez elikagaienak (polenak, latex, intsektuak)

� Elikagai ezkutuak eta kutsatzaileak: 
espeziak, gehigarriak, jakien alergenoak ez direnak, transgenikoak, eta abar.

� Jakiaren esklusioaren efektua

Eliminazio-dieta erabilgarria batez ere 
ez-IgE erreakzioetan edo mistoetan

Historio klinikoa (jakia/elikagaia)

(susmoen % 50-90 ez dira egiaztatzen)



Proba kutaneoak

• Bateria estandar: urtikaria, >3mm, 15

• Jakien taldeak (Prick test)

• Prick by Prick elikagai freskoekin

• FALTSU POSITIBOAK ETA NEGATIBOAK

• Estraktu komertzialen aktibitatea aldakorra da jakiaren 
eta laborategiaren arabera (loteen arabera baita).

• Ez kuantitatiboa

prick testa bera bakarrik
EZ da jakiarekiko alergiaren diagnostikoa



1 2 3 4 5

Testentzako alergenoak

kontzentrazio ezagunetan
A

> 3mm

B

C

Azaleko
erreakzioak

Test irakurri

20 min-tan

Prick test, IgE

Patch test, 48 h

Azaleko probak

Erantzun ahula

Erantzun indartsuagoa

Erantzun negatiboa

Wikipedia commons, Jan Polák
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• IgE espezifikoaren determinazioa:
Jakien taldeak/ elikagai susmagarria
Graduazioa (0-6)
Teknika: RAST, CAP
Sentsibilizazio subklinikoak

Ez da komeni jakiekiko alergiaren 
diagnostikorako errutinaz erabiltzea

Ez da komeni jakiekiko alergiaren 
diagnostikorako bera bakarrik erabiltzea

Probak in vitro

• IgE totalaren determinazioa (> 100 kU/dl)



• Beste batzuk :

• Transformazio linfoblastikoaren testa

• Histamina-askapenaren testa (basofiloak)

• Inhibizio-testa (erreaktibitate gurutzatua ebaluatzeko)

• Triptasaren eta histaminaren determinazioa

Ez da komeni jakiekiko alergiaren 
diagnostikorako erabiltzea ez 

direlako proba estandarizatuak

Probak in vitro



Probak in vivo → probokazioa

�Gainbegiratze medikoa behar da (langile 
trebatuak eta erreanimazio-materiala)

�Erabilitako metodoak: 

• Irekia (aho-sindromea)

• Itsu simplea plazeboarekin 
kontrolatua

• Itsu bikoitza plazeboarekin 
kontrolatua (osagai 

psikologikoa baztertzen du)

�Rast edo Prick probetan positiboa izan diren paziente 
sentsibilizatuen artean % 30-ak ahorakina toleratzen du

�Ezin da erabili hurrengo egoeratan: anafilaxiaren arriskua 
dagoenean, tratamenduen arabera, haurdunaldian,…



Ekidite, Dieta eta Hazkuntza
� Jakiaren ordezkapena

� Bazkaria eta afaria etxetik kanpo ez

� Egoera bereziak ekidin

� Erosketak

� Etiketak ondo irakurri

� Janaria prestatzeko ordezkariak

� Indibiduo alergikoen eta haien begiraleen heziketa

� Zenbait txertoekin kontuz!

Jakiekiko alergiari aurre egiteko estrategiak

Jakiekiko alergia dokumentatua 
edo frogatuta dagoenean bakarrik

Jakiekiko alergiaren tratamendua

Jakiekiko 

alergia

daukat!



Jakiekiko alergiaren tratamendua

� Anafilaxia, urtikaria, asma, eta abar: 

Adrenalina ren erabilera, 
antihistaminikoak, 
bronkodilatatzaileak,...

� Pretratamendua:  kromoglikato
disodikoa edo antihistaminikoak.

� Etorkizuna: anti-IgE antigorputzak, 
probiotikoak

Anafilaxia
Erreakzio alergiko larria: hasiera azkarra eta heriotza eragin dezake

Erreakzio akutuak

Epipen→→→→ epinefrina



� Amaren eta umearen elikadura
• Ez dago batere argi haurdunaldian amaren dieta errestriktiboaren erabilgarritasuna.

• Amaren esneak alergenoen absortzioa inhibitzen du eta alergenoekiko sentsibilitatea. 

gutxitu dezake (dirudienez agerpenaren momentua gutxitzen du).

• Ordezkapen-formulen kasuan bakarrik hipoalergenikoak.

� Ingurumenarekiko esposizioa
• Tabako-giroa eta ingurumeneko alergeno-giroak (hautsa, etxeko animaliak) ekiditea.

� Probiotikoen erabilera

� Alergeno ezkutuen eta erreakzio gurutzatuen 

ezagutza

Jakiekiko alergiaren prebentzioa



� Ez da gomendatzen amaren 
dietaren errestrikzioa
haurdunaldian edo edoskitzean.

� Elikatzeko amaren esnea 
bakarrik gomendatzen da 4-6 
hilabete izan arte.

� Jaki solidoen sarrera ez da 
komeni atzeratzea 4-6 
hilabeteetatik gora.

� Jakiekiko alergia prebenitzeko edo alergiaren eboluzio
klinikoa aldatzeko EZ da gomendatzen behi-esnedun
formula ordezkatzea soja-formularengatik.

� Formula hidrolizatuak gomendatzen dira behi-esnedun
formula ordezkatzeko.

Jakiekiko alergiaren prebentzioa



Immunoterapia jakiekiko alergian

Desentsibilizazioa

� Irentsitako alergenoaren 
dosia hiru aldiz igotzen 
da sintomak eragiteko.

� Antigenoarekiko 
esposizioaren 
dependentea da.

Tolerantzia

� Behin betiko aldaketa 
immunologikoak.

� Alergenoen irenstea 
sintomarik gabe eta 
terapiarik gabe.



Immunoterapiak eragindako aldaketak
jakiekiko alergian

Jakiekiko
alergia

Inmunoterapia 
eraginkorra

Serumeko IgE ⇑⇑⇑⇑ ⇓⇓⇓⇓

Serumeko IgG4 ⇓⇓⇓⇓ ⇑⇑⇑⇑

Th2 (zitokinak) ⇑⇑⇑⇑ ⇓⇓⇓⇓

Mastozitoen/basofiloen
erreaktibitatea

⇑⇑⇑⇑ ⇓⇓⇓⇓

Treg (aktibazioa) ⇓⇓⇓⇓ ⇑⇑⇑⇑



Immunoterapia motak

Alergeno       
espezifikoa

• Peptidoak

• Epikutaneoa

• Mihiaren azpikoa

Alergeno             
EZ espezifikoa

• Anti-IgE

• Anti-IL5

• Landare txinatarrak

� Tratamenduak arriskutsuak dira eta zentro 

espezializatuetan egin behar dira.

� Oraindik ez da tolerantziarik lortzen.

� Desentsibilizazioak ustekabeko esposizioaren 

arriskuak ekidin ditzake.



Jakiekiko alergia 

• Inpaktua bizi-kalitatean

– % 11gaixo sentitzen dira.

– % 8-ak eguneroko aktibitatea aldatu behar dute.

– % 46-ak larrialdietara joan behar izan du azken urtean.

• Dietarekiko baldintzapena

• Gizarteko ekintzak (eskola-jantokia, txangoak, jaiak)

• Zailtasunak paziente polisentsibilizatuetan

• Gastu ekonomikoa

Arazoaren larritasuna eta 
ondorioak gizartean



Jakiekiko alergenoak

� Jakien proteinen

ezaugarriak

� Alergia eragiten duten

elikagai nagusiak

� Erreakzio gurutzatuak

� Alergeno ezkutuak



JAKIEN ALERGENOA

Jakien osagai 
espezifikoak edo 
jakietan dauden 

osagaiak

Maiz proteinak edo hapteno kimikoak dira. Zelula 

immune alergeno-espezifikoek ezagutuak dira, 

erreakzio immunologikoak eragiten dituzte eta 

ondorioz sintoma bereizgarriak agertzen dira.



Nomenklatura
Iturriaren izen taxonomikoaren arabera

Generoaren lehenengo 3 hizkiak, hutsunea, espeziearen 
lehenengo hizkia eta zenbaki arabiarra identifikazio ordenean.

adibidez,: ganba marroia = Penaus aztecus, → Pen a 1

Alergenoak eta elikagaiak

Alergeno 
nagusiak (gehienak) 

vs txikiak (gutxiengoak)

IgE-erreaktibitatearen arabera: 
indibiduo alergikoetatik > % 50-ak IgE 
espezifikoak dituenean alergenoaren 
aurka, alergeno nagusia deritzo.

Isoalergenoak
Antzeko tamaina,   

funtzio biologikoa, eta 
aa-sekuentzia (> % 67)

adibidez: 

Pen a 1, Pen i 1, Met i 1 

(tropomiosinak % 90)



� Natura
• Glikoproteinak 15 eta 50 KD bitartekoak

salbuespena: ara h 1 eta ara h 2 (kakahuetearen polimeroak) → 200 - 300 Kd

• Haptenoak: gehigarriak
• Proteina-sekuentzia bakterioenekiko EZ homologoak
• Maiz proteasak dira

� Ugaritasuna:
• Proteina guztien zati nagusia

Adibidez, Soja eta kakahuetean erreserba-proteina, 

Pen a 1: ganbaren muskulu-proteina osoaren % 25 – 30

� Beroarekiko erresistentzia:
• Epitopo sekuentzialak (egitura natiboa ez da funtsezkoa IgE-arentzako)
• Bero-tratamenduak alergenizitatea handitu dezake
• Izozketak, pasteurizazioak eta esterilizazioak eragin gutxi dute

� Digestioarekiko erresistentzia

Alergenoen propietate orokorrak



“Hamabi handiak” – EFSA

• Esnea

• Arrautzak

• Arrainak

• Krustazeoak (ad.: izkirak, karramarroak)

• Fruitu lehorrak

• Zereal glutedunak

• Kakahuetea

• Soja

• Apioa

• Mustarda

• Sesamoa

• Sulfitoak

Erreakzio alergikoen % 90 eragiten
duten jakiekiko alergenoak



Alergia-kontsultetan inplikatutako
elikagaiak maiztasun-ordenean

SEAIC-k egindako ikerketa multizentrikoa

Umeetan
(5 urte baino txikiagoak)

Helduetan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Arraina, 
itsaskia, 
arrautzak

Fruitu
lehorrak

Fruta 
freskoa

SEAIC: Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 



Ale-zerealak Lekaleak Unbeliferak Solanazeoak
Fruituak,  

lehorrak barne

Garia Soja Apioa Tomatea Sagarra

Garagarra Kakahueteak Azenarioak Patata Banana 

Oloa Dilistak Piperrak Melokotoia

Malta Babarrunak Kafea Meloia 

Zekalea Marrubiak

Arroza Kiwi

Sorgoa, 
artoa

Zuhaitzetako 
intxaurrak

Animalia -jatorria duten zenbait alergeno
• Behi-esnea, ardi-esnea
• Oilo-arrautzak
• Krustazeok, moluskuak, barraskiloak
• Txerriki eta oilakiak

Landare -jatorria duten zenbait alergeno



Inhalatua- irentsia
Krustazeo-hautsa/krustazeoak
Berakatz-hautsa/berakatza

Kontaktua- irentsia

Latex/fruta

Epitopo 
komunak
Polena/fruta

Arrautzak/oilazkoa
Txori-arrautzaren sindromea

Akaroak/barraskiloak

Erreakzio gurutzatuak:

� filogenetikoki erlazionatutako jakiekin, edo
� filogenetikoki EZ erlazionatutako jakiekin, edo
� Jakiekin erlazionatuta ez dauden alergenoekin

Identitate osoa

Identitate 
osoa

Ezkutua

Lore-polena/eztia

Erreakzio 
gurutzatua



Urkiaren 
polena

Hurrak, gaztaina, sagarra, madaria, arana, 
gerezia, patatak, azenarioa, kiwia, espeziak

Anbrosiaren 
polena 

Cantaloupe meloia, sandia, pepinoa, banana

Artemisiaren 
polena

Apio, perrexil, mihilu, azenarioa ,espeziak

Gramineoen 
polena

Garia, beste zereal batzuk, 
meloia, sandia, kiwia

Latexa
Banana, gaztaina, tomatea, 

kiwia, ahuakatea

Erreaktibitate gurutzatua
polena-begetalak



Erreakzio gurutzatu ohikoenak

A elikagaia B elikagaia Portzentajea

Arrautza Oilaki < 5

Behi-esnea Behiki 10

Behi-esnea Ahari-esnea 90

Arrainak Beste espezie batzuk 50

Kakahuetea Lekak < 10

Soja Lekak 5

Garia Beste zereal batzuk 25

Fruitu lehorrak Beste intxaur batzuk > 50

Kakahuetea Fruitu lehorrak 35



Alergeno ezkutuak
• Algarroba Fruta-zukua, marmeladak, konfiturak

• Anisa Gozokiak, likoreak, lurrinak, pastelak

• Kakahuetea Pastelak, gurina, gozokiak

• Kaseina Gurinaren eratorriak, hestebeteak, ontziratutako arrainak

• Espeziak Elikagai prestatuak, jatetxeko janaria

• Fruta Zukuak, edari freskagarriak

• Fruitu lehorrak Izozkiak,  pastelak

• Glutena Ogia, hestebeteak

• Esnea Sorbeteak, izozkiak

• Goma guar Ongarriak, entsaladak, hortzetako pasta, yogurt



� Eboluzioa
kontsumo-
ohituretan

� Aurrerapenak
jaki-
teknologietan

� Esposizio
okupazionala

Jakiekiko alergeno berriak
• Kakahuete

• Fruitu exotikoak → papaya, kiwia, mangoa

• Espeziak eta ongailuak→mostaza, sesamoa, 
piperrautsa

• Elikagai dietetikoak

• Kirolariak→→→→ arrautza, esnekiak, soja

• Prozesu teknologikoak

Texturizazioa → soja, distilak

Homogenizazioa → esnea

• Osasun-langileak→→→→ latex

• Jakien prozesadoreak/manipulatzaileak→→→→
krustazeoak eta arrautzak

• Industriaren alboan bizitzean, inhalazioz →→→→ soja



Jakietan alergeno ezkutuak 
agertzeko arrazoi ohikoenak

1. Baimendutako jaki ezkutuak

2. Jakia ondo zehaztuta baina ulertezina

3. Etiketatuaren akatsak

4. Kutsadura

5. Jaki manipulatuak

6. Jakia mozorrotuta beste faktore batez

7. Neoantigenoen eraketa

8. Erreaktibitate gurutzatua

9. Beste batzuk



Jakiekiko alergenoen etiketatua

Jakiekiko alergenoen etiketentzako lege berriaJakiekiko alergenoen etiketentzako lege berriaJakiekiko alergenoen etiketentzako lege berriaJakiekiko alergenoen etiketentzako lege berria
Indarreko legea 2006ko urtarriletatik

1. Etiketan idatzita egon behar da, gaztelera sinpleaz, 12 handien edozeinen

presentzia.

2. “Contiene” hitza jarri behar da eta segituan jakiekiko alergenoaren jaki-

iturria. Aurreko informazioa agertu behar da osagai-zerrendaren ondoren

edo alboan, denak tamaina berdinarekin (adibidez: “Contiene leche y trigo” )

edo

3. Inplikatutako osagaiaren izenaren ondoan ipini behar da (parentesi artean)

alergenoaren jaki-iturria (adibidez: “saborizante natural (huevos, soja)”).

4. Hurrengoak ez dira aipatu beharrekoak:

Behiki, oilaki, frutak, begetalak eta edari alkoholdunak

Alergeno nagusitik eratorritako olio oso finduak


