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Nextmune Diagnostika
• Jauna testa metodoloģija

• Trīs monoklonālas IgE atvasinātas 
antivielas

• Jaunākās paaudzes ogļhidrātu (CCD) 
bloķēšana

• IgE un IgG pret pārtikas alergēniem

• Kā tas izpaužas praktiski?
• Mazāk pozitīvo alergēnu 
• Augstāks specifiskums un jutība
• Imūnterapijā jāiekļauj mazāk alergēnu
• Ja IgG un IgE zems pret konkrēto olbaltumu 

vai ogļhidrātu – to droši var izmantot 
izslēgšanas diētā vai lietot pārtikā



Nextmune Diagnostika



Nextmune alergēnu saraksts

Diagnostikas 
panelis

Saīsinājums Alergēnu 
skaits

Alergēni

Vide + Istaba VI 32 • Nezāles, puķes,graudzāles: Suņzobe, Parastā kamolzāle, Ganību airene, 
Timotiņš, Pļavas skarene, Sējas auza, Rudzi, Rapsis, Vērmeļlapu ambrozija, 
Parastā vībotne, Baltā balanda, Šaurlapu ceļteka, Aitu skābenes, Ārstniecības 
pienene, Lielā nātre

• Koki, krūmi: Āra bērzs, Parastais ligustrs, Mūžzaļā ciprese, Olīve, Rietumu 
platāna, Vītols, Amerikas goba

• Putekļu ērcītes:  D. farinae, D.pteronyssinus, Noliktavu garmatērce, Iegarenā 
miltērce, Parastā miltērce, A. alternata, Aspergillus fumigatus, Cladospoorium 
herbarum

• Malasēzija, Blusas

Pārtika
IgE &IgG

P 23 • Liellops, vista, jērs, cūka, tītars, briedis, zirgs, trusis, pīle, baltās zivis, zilās zivis, 
piens, ola, soja, kukurūza, kartupelis, cukurbiete, burkāns, zirņi, kvieši, rīss, 
auzas, raugs

Vide + Istaba 
+ Pārtika

VIP 55 • Visi augšminētie



Nextmune: seruma paraugs

• Steroīdu ietekme
• Pirms parauga ņemšanas jāpārtrauc ārstēšana ar ilgstošas darbības steroīdiem

• Paraugu ņemiet tieši pirms nākošās plānotās injekcijas

• Seruma daudzums 
• Suņi, kaķi – 1.5 ml

• Zirgi – 3 ml

• Serumam jābūt caurspīdīgam
• Viegla/vidēja hemolīze rezultātus neietekmē



Nextmune: rezultāti 10 darba dienu laikā



Ārstēšana & hiposensitizācija

• Veic pret vides un istabas alergēniem

• Pārtikas alergēni – izvairīties

• Blusas, malasēzijas – specifiska ārstēšana & profilakse



Nextmune: hiposensitizācija

• Injekciju shēma

• Ilgums 10 mēneši

• 1 pudelīte



Nextmune: hiposensitizācija – 1. pudelīte

1.variants

• 1-4 alergēni

• Viena pudelīte

• Individuāli alergēni

• Bez «kokteiļiem»

• Ideālais variants

• Visbiežākais

2. variants

• 5-8 alergēni

• Viena pudelīte

• Ar/bez «kokteiļiem»

• Nedaudz dārgāks kā 
1. variants

3. Variants

• > 8 alergēni

• Individuāli + 
«koktieļi»



Nextmune: hiposensitizācija – 2.pudelītes

• > 8 alergēni

• 2.pudelītes

• Ja nevēlas iekļaut 
«kokteiļus» un 
iekļauties kādā no 
iepriekš minētajiem 
variantiem!

Grass mix I
Grain mite
Tree mix II
Willow

1 vial

Privet
Birch

2 vials



Hiposensitizācija:  Spectrum > Nextmune

• Ņemot vērā Spectrum 
rezultātus

• Var radīt jebkuru no 
iepriekš minētajiem 
variantiem.

• Citās laboratorijās 
veiktie testi ir jāatkārto



Nextmune: cenas

* jāpasūta no ASV (muitošanas izmaksas u.c.)

Diagnostika Hiposensitizācija injekcijas Hiposensitizācija 
sublingvāla *

Sūtīšana

V+I P VIP
1.

1-4 alergēni
2.

5-8 alergēni

25 175 130 255 155 200 150



Lūdzu Jūsu jautājumus !

• Specifiska un jutīga diagnostika  

• Īss sūtīšanas laiks

• Hiposensitizācijas iespējas

• 75% efektivitāte

• Vienkārša un viegli adaptējama injekciju shēma

Nextmune: ieguvumi


