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REzumat
Alergia alimentară este un subiect de mare actualitate în contextul creşterii semnificative a incidenţei bolilor
alergice la copil. În literatura ultimilor ani lipsesc însă date recente despre istoria naturală şi particularităţile de
evoluţie. Primele manifestări ale atopiei sunt alergiile alimentare şi dermatita atopică, urmând astmul bronşic şi
rinita alergică. Cele mai frecvente alergii alimentare sunt la proteinele laptelui de vacă, ou, grâu, soia, alune şi
peşte. Severitatea simptomelor la debutul alergiei la proteinele din laptele de vacă este considerată factor de
prognostic negativ pentru durata bolii. Alergia alimentară la ou reprezintă un factor predictiv pentru dezvoltarea
astmului bronşic. Alergiile alimentare la alune şi la peşte sunt forme de alergie persistentă în perioada de adult.
Alergia alimentară este o patologie polimorfă, diagnosticul este de durată şi evoluţia variabilă în timp în funcţie
de alergenul incriminat şi forma de manifestare a bolii.
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ABSTRACT
Food allergy is a hot topic, considering the rise in incidence the allergic disease exhibits in children. Nevertheless, the recent medical literature does not cover the natural history and evolution particularities of this
disease. The first atopic diseases are food allergies and atopic dermatitis, followed by astma and allergic
rhinitis. The most frequent food allergies are cow’s milk protein, egg, wheat, soy, peanut and fish. The severity of symptoms on the onset of cow’s milk protein allergy is predictive for a negative impact on length of the
disease. Egg allergy is a predictive factor for astma. Peanut and fish allergies may be persistent into adulthood. Food allergy is polimorphic, the diagnosis takes time and the course of the disease is different for different allergens and clinical forms.
Keywords: food allergy, tolerance

Introducere
Alergia alimentară debutează cel mai frecvent în
copilărie. Primele manifestări ale atopiei sunt alergiile alimentare şi dermatita atopică, urmând, odată
cu creşterea în vârstă, să fie înlocuite de astmul
bronşic şi rinita alergică („marşul alergic“) (1,2).
Astfel, un copil cu teren atopic este candidat pentru
una sau mai multe afecţiuni alergice.
Evoluţia naturală a alergiilor alimentare nu este
bine cunoscută deoarece rezultatele studiilor actuale sunt diferite (în funcţie de designul studiului).
Majoritatea alergiilor alimentare sunt dobândite în
primii doi ani de viaţă (3). Cele mai frecvente aler-

gii alimentare sunt la proteinele laptelui de vacă,
ou, grâu, soia, alune şi peşte. În general, alergia la
proteinele laptelui de vacă, ou, grâu şi soia dispar
odată cu înaintarea în vârstă. Totuşi, alergia alimentară la alune, peşte şi crustacee tinde să persiste toată
viaţa (4).
Alergia la proteinele din laptele de vacă
Alergia la proteinele din laptele de vacă este, de
obicei, prima manifestare a marşului alergic (5).
Simptomele acestei alergii sunt observate frecvent
din primele două luni de viaţă (6-8).
Intervalul de timp până la dobândirea toleranţei
imunologice este variabil. În primele studii de co-
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hortă, alergia la proteinele din laptele de vacă
durează în medie 1 an (9). Într-un studiu realizat în
Italia, în care s-a folosit testul de provocare dubluorb-placebo controlat pentru diagnosticul alergiei
la proteinele din laptele de vacă, durata medie a
acestei afecţiuni a fost de 23 de luni (10). În studiile mai recente, se observă că doar în 80% dintre
cazuri se obţine o toleranţă imunologică la proteinele din laptele de vacă la vârsta de 3-4 ani (10-12).
Evoluţia alergiei la proteinele din laptele de
vacă a fost studiată în funcţie de tipul reacţiei clinice la debut (imediată sau tardivă), cât şi din punct
de vedere al influenţei mecanismului fiziopatologic
(IgE mediat sau non IgE mediat). Astfel, într-un
studiu finlandez, s-a observat că, în cazul copiilor
cu reacţii întârziate, alergia alimentară s-a remis
mai devreme decât în cazul celor cu reacţii imediate (64%, 92% şi 96% faţă de 31%, 53% şi 63% la 2,
3 şi 4 ani) (13). Copiii cu alergie alimentară nonIgE mediată au obţinut toleranţă imunologică mai
devreme decât cei cu alergii IgE mediată, la o vârsta medie de 5 ani (13-15). În cadrul studiului
EuroPrevall, copiii cu alergie la proteinele din laptele de vacă non-IgE mediate au dobândit toleranţă
imunologică după 1 an (16).
În cazul copiiilor cu alergii alimentare care asociază simptome respiratorii, durata afecţiunii alergice este mai îndelungată (10).
O preocupare deosebită a studiilor a fost aceea
de a identifica factori de prognostic pentru evoluţia
alergiei la proteinele din laptele de vacă. Istoricul
familial pozitiv pentru boli alergice (astm bronşic,
rinită alergică, dermatită atopică) reprezintă un
factor de prognostic pentru o evoluţie de durată a
afecţiunii alergice (17). De fapt, numai prezenţa
astmului bronşic, rinitei alergice sau dermatitei atopice în antecedentele heredo-colaterale reprezintă
un factor de prognostic mult mai important decât
prezenţa alergiei alimentare în antecedentele familiale (18). Existenţa în familie a mai mult de doi
membri cu alergii a fost puternic predictivă pentru
dezvoltarea alergiei alimentare la copil (18).
Severitatea simptomelor la debutul alergiei la
proteinele din laptele de vacă este considerată
factor de prognostic negativ pentru durata bolii
(5,10). Asocierea simptomelor respiratorii la debutul alergiei cu simptome cutanate şi/sau digestive
este considerată factor de risc pentru persistenţa
îndelungată şi rezoluţia mai lentă a alergiei la proteinele din laptele de vacă (10,19).
Diametrul reacţiei cutanate crescut la testele prick cu lapte proaspăt a fost semnificativ corelată cu
eşecul dobândirii toleranţei imunologice (10). Toţi
pacienţii cu alergie la proteinele din laptele de vacă
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şi teste cutanate prick negative la vârsta de 1 an au
dezvoltat toleranţă imunologică la aceste proteine
până la vârsta de 3 ani.
Scăderea titrurilor anticorpilor IgE specifici sunt
factori de prognostic pentru dezvoltarea toleranţei
imunologice (13,19). O scădere cu 99% a anticorpilor IgE anti-proteină din laptele de vacă mai mult
de 12 luni se corelează cu o probabilitate de 94% de
dobândire a toleranţei imunologice la proteinele
din laptele de vacă (19). Subtipurile de anticorpi
IgE anti-proteina laptelui de vacă au fost studiaţi.
Prezenţa anticorpilor anticazeină au fost asociaţi cu
formele persistente de alergie la proteinele din laptele de vacă (10,20).
În studiul său, Wood a arătat că 70% dintre pacienţii cu IgE antiproteină lapte vacă pozitiv dar
<2kUA/l au dobândit toleranţă imunologică faţă de
23% dintre pacienţi cu IgE antiproteină lapte vacă
>10 kUA/l (21).
Sensibilizările simultane decelate prin teste
cutanate sau teste serologice, în special la carnea de
vacă, ouă, grâu şi soia, sunt factori de prognostic
negativ pentru alergia la proteinele din laptele de
vacă (10).
Alergia la ou
În studiile realizate în Suedia (22) şi Spania (23)
s-a evidenţiat că majoritatea copiilor cu alergie la
ou devin toleranţi la o vârstă fragedă. Aproximativ
66% dintre copiii incluşi în studiu au devenit toleranţi la ou la vârsta de 7 ani.
În studiile din SUA, proporţia cazurilor de rezoluţie a alergiei alimentare la ou a fost mult mai
mică: 26% au dobândit toleranţă imună la vârsta de
6 ani, iar la 10 ani doar 53% dintre copii nu mai
prezentau această alergie (24). Factori de prognostic pentru persistenţa alergiei alimentare la ou evidenţiaţi în acest studiu sunt reprezentaţi de titrurile
iniţiale crescute ale anticorpilor IgE specifici, prezenţa unei alte boli atopice şi existenţa mai multor
alergii alimentare.
Severitatea simptomatologiei iniţiale nu se corelează cu evoluţia bolii (25). Totuşi, existenţa manifestărilor respiratorii în cadrul alergiei alimentare
la ou se corelează mai frecvent cu formele persistente (23,26).
Există o asociere între rezultatele testelor cutanate prick, titrurile anticorpilor IgE specifici şi evoluţia clinică a alergiei. Reducerea titrurilor anticorpilor IgE specifici reprezintă un marker de evoluţie
favorabilă (4). În studiul lui Boyano-Martinez,
copiii care işi redobândeau toleranţă imună la ou
prezentau diametrul papulei la testul cutanat prick
< 6 mm (23).
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Alergia alimentară la ou reprezintă un factor
predictiv pentru dezvoltarea astmului bronşic, a altor alergii alimentare şi a sensibilizărilor respiratorii ulterioare (27,28). 46% dintre copiii sensibilizaţi
la ou vor fi sensibilizaţi la mucegai până la vârsta
de 3 ani. 40% dintre aceştia vor dezvolta astm bronşic până la vârsta de 5 ani. La adulţi, astmul bronşic
este de 10 ori mai frecvent la cei care au avut teste
cutanate pozitive la ou, lapte sau amândouă la 3
luni, 6 luni sau 2 ani, comparativ cu cei fără sensibilizări dovedite prin teste cutanate sau serologice.
Alergia la alune
Alergia alimentară la alune este o formă de alergie persistentă deoarece nu se ameliorează odată cu
trecerea la viaţa de adult. Studiile din SUA au evidenţiat că doar 20% dintre copii redobândesc toleranţa imună la alune (29-33). Totodată, în cazul
acestei alergii, există un risc de aproximativ 4% de
recurenţă a afecţiunii după remisia iniţială (32).
Alergia la grâu
Alergia alimentară la grâu este o formă de alergie care se remite odată cu creşterea. Aproximativ
65% dintre copiii cu această alergie işi redobândesc
toleranţa imună la varsta de 12 ani. O mică proporţie vor prezenta această alergie şi în perioada de
adolescenţă (34).
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8-14% dintre cazuri (35). Într-un studiu retrospectiv, toleranţa la soia s-a obţinut în proporţie de 50%
la vârsta de 7 ani şi 69% la vârsta de 10 ani (36).
Alergia la peşte şi crustacee
Această formă de alergie alimentară persistă pe
tot parcursul vieţii (37), recomandându-se dieta de
excludere strictă, inclusiv evitarea contactului cu
pielea sau căile respiratorii (38).
În diverse studii s-a demonstrat existenţa unei
reacţii încrucişate între crustacee şi praful de casă,
ceea ce este important în managmentul acestor
alergii (39,40).

Concluzii
Alergia alimentară este un subiect de mare actualitate în contextul creşterii semnificative a incidenţei bolilor alergice la copil. Literatura ultimilor
ani se axează însă în principal pe metode moderne
de diagnostic şi tratament, lipsind date recente despre istoria naturală şi particularităţile de evoluţie.
Este vorba despre o patologie polimorfă, diagnosticul este de durată şi persistenţa simptomatologiei
variabilă în timp în funcţie de alergenul incriminat
şi forma de manifestare a bolii. Cu puţine excepţii,
toleranţa este dobândită în primii ani de viaţă în
procente importante.

Alergia la soia
Copiii care au alergie la proteinele din laptele de
vacă pot avea alergie şi la soia în proporţie de
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