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A gyakorló, epicutan tesztekkel vizsgáló bőrgyógyászok,
allergológusok legnagyobb szakmai feladata a környezetben
megjelenő új allergének-, valamin a metodikai változások is-
meretének folyamatos követése.

A környezeti kontakt allergének évről évre bővülő száma
elsősorban a kozmetikumok összetevőiben figyelhető meg.
Ez az a kémiai csoport, melynek alkotóival a mindennapokban
a legtöbb expozició történik. Ezen expoziciók eredménye-
ként a kozmetikai összetevők szenzibilizációs hatása bete-
geken végzett tesztelések szerint 5-20% gyakoriságú. Az is-
mertté váló kontakt allergének esteiben az etiológiai háttér
felderítése mellett nem közömbös a provokáló anyag egyér-
telmű bizonyítása. Ennek megfelelően az igazoló vizsgála-
tok során a vizsgálandó anyag tesztkoncentrációjának, a vi-
vőanyagának , valamint a várható reakciók előzetes ismerete.
Az allergének elkerülése szempontjából igen lényeges in-
formációt ad  az esteleges keresztreakciók feltérképezése, mely
nem csak a diagnózis hanem a prevenció legfontosabb kel-
léke. Ezen adatok beszerzése komoly irodalmi kutatást, szá-
mos szakkönyv, szakirodalom megszerzését igénylő feladat,
melyet a szerző ezen kiadvány összeállításakor vesz le a vál-
lunkról, mikor összefoglaló munkájában 497 kozmetiku-
mokban fellelhető allergizáló kémiai anyag jellemzőit adja
meg.

Az egyes allergének neve mellett a kémiai definíció, egyéb
megjelölések (CAS, EC, CIR), a kozmetikai készítményben
betöltött, alkalmanként halmozott funkciók, a felhasználás
lehetőségei valamint az epicutan próbákhoz alkalmazott kon-
centráció és vivőanyag is megadott úgy a késői, mint az azon-
nali reakciók irányába végzendő vizsgálatok, azaz ennek meg-
felelően a zárt és nyitott tesztek elvégzésére. Az egyes al-
lergének ismertetését kémiai szerkezeti ábrák, a szer általá-
nos jellemzése, előfordulási lehetőségei, a kontakt allergiát
okozó hatást bizonyító irodalmi hivatkozásokkal (epidemi-
ológiai vizsgálati adatok, valamint esetismertetésekkel bő-

vítve) közölt.  Alkalmanként a társult reakciók és kereszt re-
akciók valamint az un. „pseudo” kereszt reakciók is olvas-
hatók. A kozmetikai készítményekben való előfordulási le-
hetőségek felsorolása az egyéb felhasználás eredményezte
expozíciók információit is megadja. Az egyes kémiai anya-
gok ismertetésekor a kontakt szenzibilizáció klasszikus
klinikai tüneteitől eltérő reakciók is megjelöltek pl. kontakt
urticaria , azonnali reakciók , szisztémás tünetek valamint az
irritatív hatások is . Az allergének ismertetését napra kész iro-
dalmi hivatkozások zárják, alkalmanként több mint száz iro-
dalommal.

A gyakorlati tesztelést könnyíti, hogy a kontakt allergé-
nek tesztadatai mellett az egyes allergéneket standard mó-
don előállító cégek neve is ismertetett.

A szerző maximális gyakorlati beállítottságát bizonyítja
a külön önálló fejezetben felsorolt azonnali reakciót kivál-
tó allergének sora, valamint a foto szenzibilizáló allergének
összesítése.

A kozmetikai összetevők expozícióinak követését nagy-
ban segíti – az alkalmanként többfunkciós – felhasználás sze-
rinti csoportosítás, külön az EU és az USA kozmetikai ipa-
ra szerint megadva.

Önálló fejezet tartalmazza azt a 39 kozmetikai allergént,
melyek felhasználását az EU és az USA már betiltott.

A 2 kötetes 1430 oldalas kiadvány  teljes áttekintést ad a
nem „fragrance” kozmetikai allergének teljes ismeretéből,
gyakorlati felhasználhatósága miatt  bőrgyógyászoknak, al-
lergológusoknak egyaránt ajánlható, mint az epicutan tesz-
tet indikáló, végző és értékelő szakorvosok elengedhetetlen
eszköze, „Bibliája”.

Temesvári Erzsébet dr.
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