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1. Előzmények 
 

A CR16-0012 vizsgálati projekt befejezése és a 2016. augusztus 16-i telekonferencia után Jessica 
Dobbin (Novaerus) felkérte az Indoor Biotechnologies Ltd-t, hogy készítsen új javaslatot és 
árajánlatot a Novaerus légtisztító készülék hatékonyságának további vizsgálatára a levegőben 
lévő allergének csökkentése szempontjából. A CR16-0016 projektjavaslatot a CR16-0012 vizsgálati 
projekten korábban végzett munka nyomon követéseként dolgoztuk ki. A jelen vizsgálat során 
elvégzett tesztek a CR16-0016 javaslatban leírtak szerint történtek. A CR16-0012 és a CR16-0016 
tesztek közötti elsődleges különbség az volt, hogy a vizsgálati időt 1 óráról 2 órára növeltük. 

A korábban, 2016. június 15-én az Indoor Biotechnologies Ltd.-hez szállított Novaerus NV800-as 
típusú légtisztítót és tápegységet használtuk a CR16-0016 projekt során is.  
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2. Kísérleti megközelítés 
 

A teszt során használt por mintát az ajánlatban (3a) leírtak szerint állítottuk elő, és a mintában 
található Der p 1, Der f 1, Mite Group 2., Fel d 1, Can f 1 és Bet v 1 allergének mennyiségét az 
Indoor Biotechnologies Általános Működési Eljárásai (SOP) alapján MARIA® assay felhasználásával 
határoztuk meg. 

Mind a kontroll mintákat (n = 3), mind a teszt mintákat (n = 3) 2 órán keresztül gyűjtöttük a 
vizsgálati javaslatban leírtak szerint, ugyanazzal a kísérleti beállítással, mint az előző vizsgálat 
során. 

A kísérleti beállításokat az alábbi 1. ábra szemlélteti. 
 
 

 

1. ábra. Kísérleti beállítás a Novaerus légtisztító eszköz hatékonyságának értékelésére a 
levegőben lévő allergének csökkentése szempontjából.  
Experimental chamber: teszt kamra, House dust nebulizer: házi porminta porlasztó egység, Device 
ON: bekapcsolt Novaerus készülék, Filter: szűrő, Vacuum pump: vákuum pumpa 

A 6 mintából (szűrőről) az allergének kivonása az Indoor Biotechnologies 004 számú és ver1.2. 
verziószámú Általános Működési Eljárása (SOP) alapján történt. 

 

3. Eredmények 
 

Az extrahált szűrő minták allergén tartalmát az Indoor Biotechnologies MARIA assay-e 
segítségével számszerűsítettük. Minőségellenőrzési célból a mintákat duplikáltuk a lemezeken. A 
duplikált minták közötti eltérés átlagosan 0,5% volt (a duplikált adatok nincsenek feltüntetve), 
jelezve, hogy az assay jól teljesített. A pormintából származó Der f 1 allergén koncentrációja a 
kimutathatósági határ alatt volt (<0,06 ng / szűrő), ezért ezt az allergént kizártuk a vizsgálatból. 
 
 



A Novaerus légtisztító levegőben lévő allergének eltávolítására vonatkozó hatékonyságának 
értékelésére kiszámoltuk a Der p 1, a Mite Group 2, a Fel d 1, a Can f 1 és a Bet v 1 allergének 
átlagos mennyiségét a 3 vizsgálati ciklusból, az eredményeket a 2. ábra és az 1. táblázat mutatja 
be. Az egyes vizsgálati ciklusok egyedi értékeit a 3. ábra és a 2. táblázat mutatja be. 
Ezután meghatároztuk az átlagos százalékos allergén-csökkenést (1. táblázat és 4. ábra). 
 

 
 

2. ábra: Három kontroll mintából („Control”: Novaerus légtisztító nélkül) és 3 teszt mintából 
(„Test”: Novaerus légtisztítóval) összegyűjtött allergének átlagos mennyisége. Az eredményeket 
+/- SEM középértékként fejezzük ki. * = statisztikailag szignifikáns különbség (p <0,05) a  
Student-féle t próba alapján vizsgálva 
 
 



 
 
3. ábra: A 3 kontroll mérés során (teli körök) visszanyert allergének mennyisége, illetve a 3 teszt 
mérés során (üres körök) visszanyert allergének mennyisége. Az eredmények az egyes 
allergének átlagértékét is mutatják (vízszintes fekete vonal). * = statisztikailag szignifikáns 
különbség (p <0,05) a Student-féle t próba alapján vizsgálva. 
 
 

 
 

ALLERGÉN 
Allergének átlagos 

mennyisége a 
kontroll mintákban 

(ng/szűrő) 

Allergének átlagos 
mennyisége a teszt 

mintákban 
(ng/filter) 

 
Allergén mennyiség 

%-os csökkenése 

Der p 1  
(házipor atka) 0.41 0.25 38.93 

Mite Group 2 
(házipor atka) 0.25 0.15 39.46 

Fel d 1 (macska) 19.22 8.78 54.33 

Can f 1 (kutya) 4.14 3.17 23.54 

Bet v 1 (nyírfa) 13.09 6.61 49.53 

   Átlagos %-os 
csökkenés = 41.16% 

 
1. táblázat. A 3 kontroll mérésből (Novaerus légtisztító nélkül) és a 3 teszt mérésből (Novaerus 
légtisztítóval) visszanyert allergének átlagos mennyisége, illetve az allergének mennyiségének 
átlagos százalékos (%) csökkenése a légtisztító használatával a kontroll mintákhoz képest.



 
 

 
ALLERGÉN 

Visszanyert allergének mennyisége (ng/szűrő) 

Kontroll 
mérés 1 

Kontroll 
mérés 2 

Kontroll 
mérés 3 

Teszt 
mérés 1 

Teszt  
mérés 2 

Teszt  
mérés 3 

Der p 1 0.53 0.35 0.35 0.18 0.43 0.14 

Mite Group 2 0.39 0.17 0.19 0.14 0.26 0.05 

Fel d 1 15.56 18.44 23.65 4.31 11.66 10.36 

Can f 1 5.44 3.72 3.26 1.76 5.32 2.42 

Bet v 1 14.59 14.07 10.62 5.96 9.44 4.42 

 
2. táblázat. A 3 kontroll mérésből (Novaerus légtisztító nélkül) és a 3 teszt mérésből (Novaerus 
légtisztítóval) visszanyert allergének mennyisége. 

 
 

 
 

 
4. ábra. A teszt mérések során visszanyert átlagos allergén mennyiség (%) a kontroll 
mérésekhez viszonyítva (a kontroll allergén mennyiség kiindulási értéke 100%-ra lett 
beállítva). A kék számok az átlagos százalékos (%) allergén mennyiség csökkenést jelentik a 
Novaerus légtisztító használata esetében. 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy a Novaerus légtisztító csökkenti az elemzett allergének 
mennyiségét ebben a kísérleti elrendezésben. A Fel d 1 és Bet v 1 szintek statisztikailag 
szignifikáns csökkenést mutattak (p<0,05) a kontroll mintákból visszanyert allergén 
mennyiségekhez képest. Várhatóan statisztikailag szignifikáns csökkenés lenne elérhető a többi 
allergén esetében is további mérések elvégzésével. Az allergének mennyiségének százalékos 
csökkenése 54,33% (Fel d 1) és 23,54% (Can f 1) között mozgott. A 2 órás mérés során elért 
átlagos százalékos allergén mennyiség csökkenés több mint 40% volt. A korábbi kísérletekben 
(CR16-0012) az 1 órás időtartam alatt elért átlagos százalékos allergén mennyiség csökkenés 
körülbelül 30% volt. 
 
 
 



 
Következtetések: 
 

• A Novaerus légtisztító csökkentette az összes (5 féle) vizsgált levegőben lévő allergén 
szintjét (Der p 1, Mite Group 2, Fel d 1, Can f 1 és Bet v 1). 

• Az allergénszint legnagyobb csökkenését 54,33%-os mértékkel a macska specifikus 
allergén fehérje esetében (Fel d 1) észleltük. 

• Az allergénszint legkisebb csökkenését 23,54%-os mértékkel a kutya specifikus allergén 
fehérje esetében (Fel d 1) észleltük. 

• Az átlagos allergénszint csökkenés 41,16% volt. 

• Az eredmények azt mutatják, hogy az allergén mennyiségének csökkenése magasabb 
volt, ha a Novaerus légtisztítót 2 órán át alkalmazták, szemben az 1 órás méréssel (a 
korábbi CR16-0012 projekt esetében). 

 
 

Indoor Biotechnologies általi jóváhagyás: 
 
Az alábbi aláírás tanúsítja, hogy a projektkoordinátor jóváhagyta a záró riportot. 
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