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Allergie - Componentdiagnostiek



ALLERGISCHE REACTIES



Allergische reactie

• = reactie van het immuunsysteem op 

een “onschuldige” stof uit de omgeving

• = reactie die ziekmakend is
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IgE gemedieerde allergische reactie

• Type I allergische reactie (Gell/Coombs)

• B-cel immuunpathologische reactie

• Onmiddellijke reactie

– Typisch 5 tot 30 min na contact

• Diverse soorten allergenen





Ziektebeeld afhankelijk van allergeen

Allergenen Ziektebeeld

Geïnhaleerde stoffen

• Pollen

• Mijten

• Dierlijke epithelen

• Schimmels

• Latex

• Allergische rhinitis

• Conjunctivitis

• Sinusitis

• Astma



Ziektebeeld afhankelijk van allergeen

Allergenen Allergische ziektebeeld

Voedsel

• Eieren

• Melk

• Vlees

• Vis

• Fruit

• Groenten

• Rhinitis/conjunctivitis

• Jeuk, zwelling en roodheid in mond 

[Oraal allergie syndroom (OAS)]

• Maag-darm klachten

• Urticaria/angio-oedeem

• Atopisch eczeem

Geneesmiddelen

• Penicillines

• Chloorhexidine

• Morfine

Parenterale allergenen

• Insectengif

• Urticaria/angio-oedeem

• Bronchusobstructie, rhinitis,

conjunctivitis

• Maag-darmklachten
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Diagnose van type I allergie

• Klinische geschiedenis

• Huidtesten

• Bepaling van sIgE antistoffen in serum

• (Tryptase)

• (Provocatietesten)



BEPALINGSMETHODE SIGE



Phadia 1000

• Thermo Fisher

• ImmunoCAP principe 

• 240 resultaten/uur

• Analysetijd = 100 minuten



Testprincipe (FEIA)



Interpretatie sIgE antistoffen

• Referentiewaarden

– WHO International Standard for serum IgE

– < 0,1 kU/L = Afwezig of niet-detecteerbaar

– ≥ 0,1 kU/L = Aanwezig

• Sensibilisatie of allergie? 

– Belang van de klinische geschiedenis! 





Interpretatie sIgE antistoffen

• Verhoogde concentraties specifiek IgE
= Verhoogd risico op klinische symptomen

• Lage waarden (0,1 – 0,35 kU/L)
– Belangrijk bij kleine kinderen (↑ productie)

– Vaak relevant bij voedsel, geneesmiddelen en giffen

– Indicatie welke allergenen in de toekomst problemen 
kunnen geven, zelfs voor optreden van symptomen



sIgE tegen natuurlijke extracten

Extractie in buffer (neutrale pH)

Verschillende eiwitten in oplossing

SDS-PAGE 

Huisstofmijt extract



sIgE tegen natuurlijke extracten

• Allergeen bronnen zijn biologische producten 

– Inherent variabele samenstelling

– Sommige allergenen zijn ondervertegenwoordigd

• Extractie bij neutrale pH is niet optimaal voor alle 

allergenen, zoals voeding ! 

– Natuurlijke route via maag gaat via zure pH

– Enzymatische processen veranderen samenstelling 

waardoor verlies van IgE binding (bv. fruit, noten)

• Geen informatie over de aard van het molecule



Opzuivering van componenten



Benaming allergeen componenten

Natuurlijk extract Species Componenten

t3 berk Betula verucosa rBet v 1, rBet v2, …

g6 timotheegras Phleum pratense rPhl p 1, nPhl p 4, …

d1 huisstofmijt Dermatophagoïdes

pteronyssinus

nDer p 1, rDer p 2, …

e1 kat Felis domesticus rFel d 1, nFel d 2, …

f13 pinda Arachis hypogaea rAra h 1, r Ara h 3, …



Benaming allergeen componenten

Code natuurlijk extract

t = Tree

g = Grasspollen

d = Dust

e = Epithelia (animals)

f = Food

Natuurlijk extract Species Componenten

t3 berk Betula verucosa rBet v 1, rBet v2, …

g6 timotheegras Phleum pratense rPhl p 1, nPhl p 4, …

d1 huisstofmijt Dermatophagoïdes

pteronyssinus

nDer p 1, rDer p 2, …

e1 kat Felis domesticus rFel d 1, nFel d 2, …

f13 pinda Arachis hypogaea rAra h 1, rAra h 3, …



Benaming allergeen componenten

Naamgeving componenten

Genus (geslacht) = eerste 3 letters 

Species (soort) = 1 letter 

Cijfer = nummer van het allergeen 

Natuurlijk extract Species Componenten

t3 berk Betula verucosa rBet v 1, rBet v2, …

g6 timotheegras Phleum pratense rPhl p 1, nPhl p 4, …

d1 huisstofmijt Dermatophagoïdes

pteronyssinus

nDer p 1, rDer p 2, …

e1 kat Felis domesticus rFel d 1, nFel d 2, …

f13 pinda Arachis hypogaea rAra h 1, rAra h 3, …



Benaming allergeen componenten

Naamgeving componenten

r : recombinant protein

n : natural purified protein

Natuurlijk extract Species Componenten

t3 berk Betula verucosa rBet v 1, rBet v2, …

g6 timotheegras Phleum pratense rPhl p 1, nPhl p 4, …

d1 huisstofmijt Dermatophagoïdes

pteronyssinus

nDer p 1, rDer p 2, …

e1 kat Felis domesticus rFel d 1, nFel d 2, …

f13 pinda Arachis hypogaea rAra h 1, rAra h 3, …



E. Van Hoeyveld



Structuur bepaalt:
 Sensitisatie
 Specificiteit
 Kruisreactiviteit
 Stabiliteit

Van extract tot component



Sensitisatie

• Sensitiserende componenten

– Inductie van IgE antistoffen

• Niet-sensitiserende componenten

– Enkel symptomen na voorafgaand contact 

met een verwant (kruisreactief) allergeen



Specificiteit en kruisreactiviteit

Proteïnen met analoge structuren in andere soorten

Biologisch verwante soorten
(bv. berk, hazelaar, wilg)

Biologisch niet-verwante soorten 
(bv. berk en appel, peer, kers, perzik …)



Stable

Labile

Stable

Labile

Labile

Stabiliteit



• Milde en lokale symptomen

– Warmte-labiele proteïnen

– Proteïnen gevoelig voor enzymatische digestie

• Ernstige klinische reacties

– Warmte-stabiele proteïnen 

– Proteïnen resistent aan enzymatische digestie



Proteïne familie Bron Kruisreactiviteit Eigenschappen Klinische symptomen

Stapelproteïnen

• Prolamines

• 2S albumines

• Vicillines

• Legumines

Noten (pinda)

Groenten

Zaden

Beperkt

Warmte stabiel

Resistent aan 

enzymatische 

digestie

Ernstig/systemisch  

Reacties op gekookte

voeding

nsLTP

Fruit en groenten

Noten, pinda

Boom- en onkruiden

Latex

Pollen

Plantaardige voeding

Warmte stabiel 

Resistent aan 

enzymatische

digestie

Ernstige/systemisch

Reacties op gekookte 

voeding 

PR-10 of

Bet v 1 superfamilie

Fagales boompollen

Fruit

Groenten

Noten

Pollen

Plantaardige voeding
Warmte labiel

Lokale symptomen 

(OAS)

Profilines

Bomen

Grassen

Onkruiden

Fruit en groenten

Latex

Pollen

Plantaardige voeding
Warmte labiel

Zelden

(pollen-geassocieerde

voedings allergie?)

Eiwitfamilies (plantaardige oorsprong)



EAACI – Molecular Allergology

https://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf

https://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf


VOORBEELDEN

Berkenpollen - fruit syndroom

Hazelnoot allergie

Ei allergie

Vleesallergie



Vrouw – 47 jaar 

Pijnlijke en jeukende keel na het eten van rauw fruit (appel, kers) en noten 

(hazelnoten en walnoten). Allergische symptomen tijdens de lente. 

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Appel f49 - - 5,6

Hazelnoot f17 - - 3,5

Berk t3 - - 11,3



Berkenpollen componenten



IgE-gemedieerde berkenpollen
allergie bevestigd

berkenpollen allergie 
weinig waarschijnlijk

+ -

PR-10 proteine (warmte labiel)

hazel/hazelnoot, vruchten … 

locale symptomen

Kruisreactie

Symptomen

profiline polcalcine

pollen, vruchten, latex
grassen, bomen, 

kruiden

Zelden (voedsel
allergie?)

zelden

geschiktheid

berkenpollen specifieke

immunotherapie

rBet v 1: + rBet v 1: + rBet v 1: -

rBet v 2, 4: - rBet v 2, 4: + rBet v 2, 4: +/-

HOOG MEDIUM LAAG



Bet v 1 (PR-10) homologen

- Bomen (Fagales): berk, els, hazelaar, beuk, 

eik, kastanje

- Fruit: appel, peer, perzik, kers, kiwi …

- Noten: hazelnoot, walnoot, pinda …

- Groenten: wortel, selder, aardappel, soja … 



PR-10



Berkenpollen – fruit syndroom

• Tot 80% van BP allergische patienten

ontwikkelen allergie voor voeding, vnl. appel, 

peer, kiwi, steenfruit (e.g. perzik), hazelnoot, 

groenten (wortel, selder)

• Kruis-sensibilizatie: PR-10 eiwitten



• Milde en lokale symptomen

– Warmte-labiele proteïnen

– Proteïnen gevoelig voor enzymatische digestie

• Ernstige klinische reacties

– Warmte-stabiele proteïnen 

– Proteïnen resistent aan enzymatische digestie



Vrouw – 47 jaar 

Pijnlijke en jeukende keel na het eten van rauw fruit (appel, kers) en noten 

(hazelnoten en walnoten). Allergische symptomen tijdens de lente. 

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Appel f49 - - 5,6

Hazelnoot f17 - - 3,5

Berk t3 - - 11,3

rBet v 1 PR-10 Hitte-labiel 10,2

Secundaire voedselallergie door 
Bet v 1-kruisallergie



Meisje - 1 jaar

Acute reactie: urticaria en angio-oedeem na fopspeen met Nutella

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Hazelnoot f17 - - 15



Noten componenten



Hazelnoot + Cor a 1 (PR-10) + Cor a 9 en Cor a 14 (stapel proteïnen) + 

Cor a 8 (LTP)

Hazelnoot: neg

Cor a 9/Cor a 14: neg

Cor a 8: neg

Hazelnoot: pos

Cor a 1: pos

Cor a 9/Cor a 14: neg

Cor a 8: neg

Hazelnoot: pos

Cor a 1: pos/neg

Cor a 9/Cor a 14: pos

en/of Cor a 8: pos/neg

Zeer laag risico voor 

ernstige reacties op 

hazelnoot

Laag risico voor 

ernstige reacties op 

hazelnoot.

Mogelijks OAS tgv 

berkenpollen allergie

Hoog risico voor 

ernstige reacties op 

hazelnoot

Ook op gekookte 

voeding

Hazelnoot: voorstel testprofiel



Meisje - 1 jaar

Acute reactie: urticaria en angio-oedeem na fopspeen met Nutella

Cor a 14

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Hazelnoot f17 - - 15

rCor a 1 PR-10 Hitte-labiel < 0.1

rCor a 8 LTP Hitte-stabiel < 0.1

nCor a 9 Stapeleiwit Hitte-stabiel 0.7

rCor a 14 Stapeleiwit Hitte-stabiel 14.3



Jongen - 9 maanden

Mild atopisch eczeem. Eet voor de eerste keer een hardgekookt ei 

waarna urticaria op het bovenlichaam. Een tijdje later moet hij braken. 

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Wit van ei f 1 - - 18.23



Ei allergie

• Belangrijke allergie bij kleine kinderen

– Prevalentie: 1-2%

– Verdwijnt vaak op latere leeftijd (school)

• Symptomen: 

– Atopische dermatitis

– Urticaria

– Asthma

– Anaphylaxie

• Gekookte/verwarmde eieren worden vaak verdragen



Ei componenten

Wit van ei (f1)

Ovomucoid (Gal d 1)

Ovalbumine (Gal d 2)

Conalbumine (Gal d 3)

Lysozyme (Gal d 4)

- Warmte-stabiel, sterk allergenisch,     

alle vormen van ei, persistente allergie

- Warmte-labiel, reactie op rauwe of licht

verwarmde eieren

- Warmte-labiel, reactie op rauwe of licht

verwarmde eieren

- Gemiddelde stabiliteit

Eigeel (f75)

α- livetine (Gal d 5) - Gedeeltelijk warmte-stabiel

- Late reactie (?)

- Research allergeen



Ei voorstel testprofiel



Jongen - 9 maanden

Mild atopisch eczeem. Eet voor de eerste keer een hardgekookt ei 

waarna urticaria op het bovenlichaam. Een tijdje later moet hij braken. 

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Wit van ei f 1 - - 18.23

nGal d 1 Ovomucoid Hitte-stabiel 8.56

• Allergie tegen alle vormen van ei.
• Hoger risico op persisterende allergie bij hoge 

titers van ovomucoid (nGal d 1).
• Follow-up op de leeftijd van 2 jaar. 



Vrouw - 50 jaar
Anafylactische shock: diffuus urticaria, angio-oedeem, kortademigheid, BD onmeetbaar.

• Geen voorafgaande medicatie

• 1 uur voordien: warme maaltijd: chipolata, aardappelen, rode kool, water

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Rundsvlees f27 - - 16.2

Varkensvlees f26 - - 11.9

Kippenvlees f83 - - < 0.1



Vleesallergie

• Vlees-melk syndroom

– Orale inname

– Kruisreactie obv serumalbumine van 

koe (Bos d 6, hitte-labiel). 

• Kat-varken syndroom

– Inhalatie

– Kruisreactie tussen serumalbumine 

van kat (Fel d 2) en varken. 

• Vogel-ei syndroom 

– Orale inname

– Kruisreactie tussen serumalbumine 

α-livetine (Gal d 5, eigeel) van kip 

en verschillende vogelsoorten.



Serumalbumine



Eigenschappen allergenen

• Meestal (glyco)proteïnen

• Toch uitzonderingen:

– Geneesmiddelen

– Professionele allergenen

– Cross-reactive carbohydrate determinants (CCD) 

– Alpha-Gal



Galactose-α-1,3-galactose (α-Gal)

• Koolhydraat op eiwitten van zoogdieren (niet-primaat)

– Sensitisatie via tekenbeten

– Gevogelte wordt verdragen

– Niet alle vlees-bevattende maaltijden veroorzaken 

symptomen: bereiding, dosis, …?

• Delayed hypersensitivity: reacties tot 6 u na inname

– Vertraagde opname via GI-stelsel

• Meestal veralgemeende reacties



Vrouw - 50 jaar
Anafylactische shock: diffuus urticaria, angio-oedeem, kortademigheid, BD onmeetbaar.

• Geen voorafgaande medicatie

• 1 uur voordien: warme maaltijd: chipolata, aardappelen, rode kool, water

CAP (sIgE) Eiwitfamilie Stabiel? kU/L

Rundsvlees f27 - - 16.2

Varkensvlees f26 - - 11.9

Kippenvlees f83 - - < 0.1

Alpha-Gal, rund o215 Koolhydraat Hitte-stabiel 84.5

• Patienten met onverklaarbare systemische reacties: test voor vlees 
allergie / α-Gal !

• Opgelet! Ook reactie mogelijk op:
• Gelatine-bevattende medicatie (bv. Gelofusine) en –voeding
• Cetuximab (monoklonale EGFR antistoftherapie)



CONCLUSIE



IgE antistoffen tegen componenten

• Toont aan voor welke allergenen de patient

gesensibiliseerd en/of allergisch is

• Detecteert species – specifieke allergenen

• Detecteert merkers van kruisreactiviteit

• Merker om risico op ernstige reacties te 

voorspellen



VRAGEN?


