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Wat moet er gebeuren?

PATIENTENINFO

Sensibilisatie tegenover
milieuverontreinigende
stoffe?

Overhanding door:

Voor de lymfocytentransformatietest hoeft u alleen maar een bloedmonster te geven, dat hier in
de praktijk kan worden afgenomen.

Vraag het ons!

Lymfocyten-transformatietest

Er kan worden getest op gestandaardiseerde individuele allergenen of op ingezonden stoffen en
op allergeengroepen in vaste profielen.
LTT-MCS-milieufactoren
Nikkel, kwik, latex, PCP, PCB, permethrine,
formaldehyde, methylmethacrylaat, Aspergillus fumigatus, Penicillium chrysogenum, ftaalzuuranhydride, dichlofluanide, PAK-mix,
1,6-diisocyanatohexane

Praktijkstempel
Profielanalyses:

LTT-MCS-milieufactoren
LTT-milieuvervuilende stoffen
LTT-brandvertragende middelen
LTT-weekmakers
LTT-metalen
LTT-milieumetalen

156,19 €
156,19 €
89,75 €
122,97 €
156,19 €
156,19 €

LTT-milieuvervuilende stoffen
Formaldehyde, BTX, CKW, lindaan, PAK-mix,
PCB, PCP, permethrine, latex, 1,6-diisocyanatohexane, ftaalzuuranhydride , dichlofluanide

Lymfocytentransformatietest (prijs voor degenen die zelf betalen)

LTT-brandvertragende middelen
Tris(2-chloorethyl)fosfaat (TCEP), tris(2-butoxylethyl)fosfaat (TBEP), tris(2-ethylhexyl)fosfaat
(TEHP)

Bij particulier verzekerden vind de afrekening via de actueel
geldende Duitse tariefschaal voor artsen plaats

LTT-weekmakers
Ftaalzuuranhydride, diethylftalaat,
ftalaat, dibutylftalaat, dioctylftalaat

dimethyl-

LTT-metalen
Kwik, koper, zilver, tin, ethylkwik, goud, nikkel,
palladium, chroom, kobalt, molybdeen, aluminium, platina, cadmium, molybdeen, aluminium,
platina en cadmium
LTT-milieumetalen
Antimony, anorg. Arsenicum, arsenobetaine,
lood,Gadolinium, barium, boor, bismut, strontium, strontium, Thallium, ethylkwik, methylkwik,
methylkwik, enz.

1 allergeen
voor elk volgend allergeen
wordt hierbij opgeteld:

56,53 €
33,22 €

Het prikset kunt u gratis opvragen op ons lab.
 +49 (0) 30 7 70 01 220.
Uw bloed moet binnen 24 uren op het lab in Berlijn zijn.
Gebruikt a.u.b. onze nationale gratis koeriersdienst.
 +49 (0) 30 7 70 01 450
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Sensibilisatie tegenover milieuverontreinigende stoffe?

Alleen in uitzonderingsgevallen zijn de klassieke
allergenen als boom- en graspollen, dierenhaar
of insectengif verantwoordelijk voor Type IV-allergieën.

De laboratoriumdiagnostiek van de Type IV-allergie onderscheidt zich principieel van de procedure bij de „klassieke“ allergie van het snelle
type.

Het gaat hier meestal om anorganische, organische of chemische verbindingen, die vaak een rol
spelen in onze werk- of privé-omgeving.

Omdat anders dan bij de snelle allergische reactie van het type I de IgE-antistoffen bij Type IVallergieën geen rol spelen, moeten er cellulaire
testmethoden worden toegepast.

Daartoe behoren veel ook vele van nature voorkomende stoffen of synthetische verbindingen zoals:

Allergie is geen allergie!
Als er over „allergie“ wordt gesproken, dan wordt
vaak gedacht aan de immuunreactie van het Type I,
de zogenaamde allergieën van het snelle type.
Typische ziektebeelden zijn hooikoorts of de allergische astma. De diagnose wordt meestal gesteld
met behulp van de huidpriktest of IgE-bepaling in
het laboratorium.
Minder bekend is dat allergieën van het cellulaire type, ook Type IV-allergieën genoemd, voor
bepaalde allergenen zelfs aanzienlijk vaker voorkomen. Klassiek voorbeeld is de nikkelallergie,
waardoor inmiddels meer dan 15% van de bevolking is getroffen.
Beide typen verschillen onderling met betrekking tot het ontstaan van de ziekte, de snelheid
waarmee de klachten optreden, de ziektebeelden
en de allergie opwekkende allergenen. Bij Type
IV-allergieën treden de eerste symptomen in het
algemeen pas 2 tot 3 dagen na het contact met het
allergeen op, en daarom is het verband niet zonder
meer herkenbaar.

zware metalen
kunststoffen (acrylaten)
conserveringsmiddelen
geneesmiddelen
geurstoffen
insecticiden/pesticiden
kleurstoffen
desinfectiemiddelen
rubberchemicalieën (weekmakers)
oplosmiddelen
brandvertragende middelen
houtconserveringsmiddelen
kunstharsen
lijmen
plantaardige ingrediënten
kappersstoffen
basisgrondstoffen
voor zalven en crèmes
maar ook schimmels en
voedingsmiddelen.

In de lymfocytentransformatietest (LTT) kunnen
alle belangrijke allergenen op individuele allergische onverdraagzaamheid worden getest, zonder dat de patiënt daarbij risico loopt.
Met de onderzoeksmethodiek is ook een test op
natuurlijk voorkomende allergeensamenstelling
mogelijk, waarmee deze bijdraagt aan de individuele vraagstellingen.

!

De lymfocytentransformatietest op allergenen in
het milieu wordt al meer dan 10 jaar lang met
succes toegepast.
Daarbij heeft de test in veel gevallen ook
bijgedragen aan het ontdekken van
verborgen allergeenbronnen.

Een huidtest zou met deze stoffen
vanwege hun toxiciteit en (deels
ook aanwezige) carcinogeniteit niet moeten worden
uitgevoerd.

