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Tyrimas ALEX makrogardele – 
Kas tai?

Tyrimas ALEX (Allergy Explorer) makrogardele – tai pats išsamiausias alergijų 
nustatymas iš kraujo. Tyrimo metu vos iš vieno kraujo mėginio nustatomas 
įsijautrinimas visiems kliniškai reikšmingiems alergenų šaltiniams ir alergenų 
komponentams. Ištiriamas paciento jautrumas 282 alergenams (156-iems 
alergenų šaltiniams ir 126-iems alergenų komponentams) ir nustatomas ben-
dras IgE.

 Kas yra alergenų šaltinis?
Alergenų šaltinis (pvz. beržo žiedadulkė) – tai įvairių molekulių 
mišinys, kuriame yra baltymų, galinčių sukelti alerginę reakciją, 
ir kitų nealergizuojančių molekulių.

 Kas yra alergeno komponentas?
Alergeno komponentas – tai baltymas, esantis alergenų 
šaltinyje ir galintis sukelti alergiją.

 Kas yra bendras IgE?
Bendras imunoglobulinas E (IgE) yra rodiklis, nurodantis 
visų E klasės imunoglobulinų (tiek prieš alergenus, 
tiek ir prieš parazitus/kirmeles) sumą.

ALEX makrogardelele 
ištiriamos net 283 analitės 



Kokio tipo alergiją nustato tyrimas 
ALEX makrogardele?

ALEX makrogardele nustatoma I-ojo tipo (greito tipo) alergija, kurios 
metu organizme susidaro vadinamieji IgE antikūnai.

Imuninė sistema mus saugo nuo įvairiausių iš aplinkos į mūsų organizmą pa-
tenkančių „kenkėjų“ (virusų, bakterijų, kirmėlių). Kovai su daugialąsčiais ligų 
sukėlėjais, tokiais kaip kirminai, mūsų imuninė sistema naudoja ne ką kitą, o 
būtent IgE antikūnus. Tačiau alergiškų žmonių imuninė sistema yra tarsi „išsi-
derinusi“ ir IgE antikūnus pradeda gaminti kovai su  nepavojingomis, natūraliai 
mūsų aplinkoje (ore, maiste) esančiomis dalelėmis. Esant minėto greito tipo 
alergijai, gali pasireikšti sloga, ašaroti akys, varginti bėrimai, kosulio priepuo-
liai ir įvairūs kiti simptomai, kuriuos sukelia įkvėpti ar suvalgyti alergenai.

Jei įtariate, kad Jūsų ar Jūsų mažylio jaučiami simptomai yra alergijos padari-
nys, tyrimas ALEX makrogardele būtu geriausias pasirinkimas siekiant greitai 
ir tiksliai išsiaiškinti, kas yra tikrasis alergijos sukėlėjas. Tyrimo metu paaiškėja, 
ar kraujyje yra specifinių IgE antikūnų prieš maisto ir įkvepiamus alergenus, 
plėviasparnių vabzdžių (bičių, vapsvų) nuodus ir minėtų alergenų komponen-
tus. Taip pat nustatomas bendrojo imunoglobulino E (IgE) kiekis kraujyje.

Svarbu žinoti ir tai, kad greito tipo alerginės reakcijos sudaro apie pusę (50%) 
visų alergijų. Likusius 50% sudaro uždelsto tipo padidėjusio jautrumo alergi-
nės reakcijos ir nealerginiai mechanizmai.



Kokia tyrimo 
ALEX makrogardele nauda?

Atlikus tyrimą ALEX makrogardele, 

Jūs gausite visą išsamiausią informaciją apie:

 sunkias alergines reakcijas Jums galinčius 
sukelti alergenus. 
Pvz., alergijos maistui atveju ALEX tyrimas padės atsakyti į svarbiausią 
klausimą – ar Jums  būtina tam tikrus maisto produktus pašalinti iš 
mitybos, o gal galite saugiai vartoti juos termiškai apdorojus;

Ištyrus Jūsų kraują ALEX makrogardele 
bus aišku, kokius maisto produktus 
galite vartoti saugiai. 
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 kryžmines reakcijas. 
Organizmo imuninės sistemos  alerginį atsaką sukelia konkretus 
alergenas, pvz., beržo žiedadulkėje esantis alergeno komponentas. 
Taigi, beržo žiedadulkė yra alerginės reakcijos „kaltininkė“. Tačiau kitų 
augalų ar augalinio maisto baltymų dalelės savo sudėtimi yra labai 
panašios į minėtą beržo žiedadulkės komponentą. Todėl imuninė 
sistema sureaguoja į šias baltymų daleles ir Jums pasireiškia alergijos 
simptomai, nors iš tikrųjų esate alergiškas beržo žiedadulkei;

 gydymo galimybes.  
Alergijų sukelti simptomai ilgą laiką buvo tik slopinami įvairiais 
priešuždegiminiais vaistais. Šiuo metu alergija yra gydoma  inovatyviu 
metodu, vadinamu alergenui specifine imunoterapija. Gydymo 
metu mūsų organizmas yra tarsi „perprogramuojamas“ nereaguoti 
į alergenus, su kuriais susiduriama. Taip užkertamas kelias dabar 
pasireiškiantiems alergijos simptomams ir tikėtina kad ateityje 
neatsiras reakcijos į naujus alergenus. Šiuo metu imunoterapija 
gydoma alergija medžių, žolių, piktžolių žiedadulkėms, namų dulkių 
erkėms, pelėsiams, naminiams gyvūnams ir vabzdžių nuodams. Tačiau 
tam, kad gydymas būtų tikrai veiksmingas, būtina atlikti molekulinio 
lygmens alergijų tyrimus, t.y., išsiaiškinti konkrečius alergeno 
komponentus. Įprastai tokie tyrimai yra atliekami papildomai, tačiau 
ištyrimas ALEX makrogardele pateikia pilną atsakymą apie alergenų 
šaltinius ir alergenų komponentus.

Ištyrus Jūsų kraują ALEX makrogardele 
bus maksimaliai išsiaiškintos 
Jūsų gydymo imunoterapija galimybės. 

Ištyrus Jūsų kraują ALEX makrogardele bus 
aiškūs tikrieji alergijos kaltininkai. Tai leis 
gydytojui parinkti Jums tinkamą gydymą 
ir gyvensenos rekomendacijas.



Kokiems simptomams esant 
rekomenduojama atlikti tyrimą 
ALEX makrogardelę?

Rekomenduojama atlikti esant šiems simptomams:

 užsitęsęs nosies užburkimas;
 užsitęsusi ar sezoninė sloga (rinitas);
 nuolatinis čiaudulys;
 akių niežėjimas, paraudimas, ašarojimas;
 kosulio, dusulio priepuoliai;
 švokštimas;
 burnos gleivinės niežėjimas, patinimas valgant 
tam tikrą maistą;

 odos bėrimai, dermatitas, egzema, dilgėlinė;
 vaikams – neaiškios kilmės virškinamojo 
trakto sutrikimai;

 buvusios  sisteminės ir gyvybiškai pavojingos 
anafilaksinės reakcijos;

 kai įtariama alergija maistui,  augalų žiedadulkėms, 
namų dulkių erkėms, gyvūnams;

 kai alergiją įtaria gydytojas alergologas 
ir klinikinis imunologas.



Kuo skiriasi tyrimas 
ALEX makrogardele nuo kitų 
alergijos tyrimų?

Tyrimas ALEX makrogardele yra išsamiausias, naujos kartos specifinių IgE ty-
rimas ir vienintelis, kurį atlikus papildomų alergijų tyrimų iš kraujo nereikės.

Tyrimas ALEX makrogardele atsako į svarbiausius 
klausimus:

 Kam iš tikro aš esu alergiškas (-a)?
 Ar nustatytas įsijautrinimas yra pavojingas 
mano gyvybei?

 Kokios yra mano alergijos gydymo galimybės 
ir prognozės?



Kokio amžiaus vaikams 
rekomenduojama atlikti  tyrimą 
ALEX makrogardele?

Tyrimui ALEX makrogardele amžiaus ribojimų nėra. Vis dėlto, prieš atlie-
kant tyrimą kūdikiams ir vaikams iki 2 metų, rekomenduojame pasitarti su 
gydytoju.

Kiek kraujo reikia tyrimui 
ALEX makrogardele?

Tyrimui užtenka vos kelių lašų kraujo – jį galima imti tiek iš piršto, tiek iš ve-
nos. Būtent todėl šis tyrimas labai draugiškas mažiesiems pacientams.

Kokie alergenai tiriami 
ALEX makrogardele?

Pilną tiriamų alergenų šaltinių ir alergenų komponentų sąrašą rasite žemiau 
pateiktame tyrimo ALEX makrogardele atsakymo pavyzdyje.



















Kartu su atsakymu yra pateikiamas trumpas ir informatyvus tyrimo metu gautų 
teigiamų alergenų šaltinių ir alergenų komponentų aprašymas. 




