
35

SOMNOLOGIE PEDIATRICĂ
ROMANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC SLEEP MEDICINE - NR. 2 (3), 2015

REVIEWS

Adresa de corespondenţă:
Elena Camelia Berghea, UMF “Carol Davila”, Spitalul "Al Obregia", Bucuresti, Romania

E-mail: bcamelia@gmail.com

•  Elena Camelia Berghea
Medic primar alergologie-imunologie clinică

Asistent universitar UMF "Carol Davila"

Diagnosticul alergiei la proteinele laptelui de vacă

In termeni generali, reacțiile adverse induse 
de alimente sunt reacții nedorite declanşate de 
ingestia unui aliment. În funcție de mecanismul 
ce stă la baza reacțiilor, acestea sunt clasificate în 
reacții imun-mediate şi non-imun-mediate1. 

Reacțiile non-imun-mediate, de departe 
mult mai frecvente decât reacțiile alergice, pot 
să fie reacții toxice (scombroidoza, toxiinfecțiile 
alimentare), reacții de intoleranță declanşate 
de un constituent alimentar (ex: histamina, 
tiramină, glutamat de sodiu, etc), de activarea şi 
degranularea nespecifică a mastocitelor (ex: aditivi 
alimentari), favorizate de particularități ale gazdei 
(ex: deficitul de lactază, malabsorbția de fructoză, 
insuficiența pancreatică, etc) sau reacții psihologice 
(aversiune pentru anumite alimente, fobii). 

Reacțiile imun-mediate se subîmpart în 
reacții mediate de anticorpi specifici de tip 
imunoglobulină E (IgE), mediate celular (non-IgE) 
sau mixte (IgE şi non-IgE mediate)2.

Alergia la proteinele laptelui de vacă (APLV) 
este cea mai frecventă alergie alimentară la copiii 
sub 3 ani. Studii prospective pe o perioadă de 15 
ani arată că în Europa prevalența APLV variază 
între 1.9% şi 4.9%3. În cele mai multe cazuri 
APLV apare în primele 12 luni de viață, primele 
simptome putând apărea chiar la o săptămână 
după introducerea formulelor normale din lapte 
de vacă în dietă, însă alergia poate debuta la orice 
vârstă4. Aproximativ 10% din pacienții cu reacții 
IgE mediate induse de proteinele laptelui de vacă 
au sensibilizare şi la albumina bovină cu potențial 
de dezvoltare a reacțiilor clinice alergice după 
consumul de carne de vită5.

Reacțiile IgE-mediate alimentar induse 
sunt declanşate de glicoproteine solubile în apă, 
unele dintre ele nemodificate de acidul gastric, 
de proteaze sau de prelucrarea termică, molecule 
stabile, înalt antigenice pe care sistemul imun al 
pacientului nu reuşeşte să le tolereze. Alergenele 
majore din laptele de vacă sunt fracțiunile de 
cazeină (αs1-, αs2-, β-, k-casein), α-lactalbumina şi 
β-lactoglobulina6. 

Prima etapă în dezvoltarea unui răspuns 
de hipersensibilitate de tip I, IgE mediat, este 
sensibilizarea, proces imun neînsoțit de 
fenomene clinice semnificative, în cadrul căruia 
alergenul alimentar, prelucrat mai întâi la nivelul 
barierei mucoase gastrointestinale (mucus, 
joncțiuni strânse intercelulare, acid gastric, enzime) 
este preluat de către celulele prezentatoare de 
antigen (în special celule epiteliale intestinale şi 
celule dendritice) şi prezentat limfocitelor T care 
la rândul lor stimulează limfocitele B să producă 
anticorpi de tip IgE, specifici pentru alimentul 
sensibilizant. Acest răspuns hiperreactiv este 
favorizat de dezechilibre ale mecanismelor 
naturale de apărare, neutralizarea pH-ului gastric, 
imaturitatea barierei gastrointestinale manifestată 
prin deficite enzimatice sau de imunoglobulină A, 
deficitul celulelor T reglatorii şi sinteza scăzută de 
interleukină-10, distorsiuni ale florei microbiene 
fiind toate asociate cu dezvoltarea alergiilor7,8. 
Pentru unii dintre pacienți nu este clar care este 
momentul în care apare sensibilizarea deoarece 
descriu simptome alergice după prima expunere 
cunoscută la un aliment. Fenomenul poate fi 
explicat de expunerea anterioară necunoscută 
şi în acest sens există date ce susțin transferul 
proteinelor transplacentar sau în laptele matern9.

Întâlniri ulterioare cu acelaşi alergen vor 
declanşa reacția alergică mediată de anticorpii 
IgE fixați pe suprafața mastocitelor prin 
intermediul receptorilor de înaltă afinitate FcεRI. 
Eliberarea histaminei şi a altor mediatori de către 
mastocitele/bazofilele activate este responsabilă 
de evenimentele fiziopatologice ce stau la baza 
simptomelor clinice caracteristice alergiei. 

Din punct de vedere clinic, alergiile alimentare 
IgE-mediate cu debut acut pot îmbrăca forme 
variate2:

•  afectare digestivă: reacție de hipersensibilitate 
gastrointestinală cu debut acut (vărsături, 
dureri abdominale, diaree); 

•  afectare cutanată: urticarie, angioedem, rash 
morbiliform, eritem tranzitoriu; 
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•  afectare respiratorie: rinconjunctivită acută, 
bronhospasm alimentar indus; 

• şoc anafilactic.
Cea mai severă formă de evoluție a APLV IgE 

mediate este anafilaxia caracterizată prin apariția 
pruritului difuz, manifestărilor de tip urticarie, 
angioedem, wheezing, dispnee, vărsături, crampe 
abdominale, hipotensiune, şoc, simptome ce 
debutează obişnuit în secunde până la o oră după 
expunere. Erupțiile cutanate pot lipsi în 20% din 
cazurile de anafilaxie, în special la copii, ceea ce 
poate întârzia recunoaşterea cauzei simptomelor 
şi a măsurilor terapeutice necesare4. Cei mai mulți 
copii cu APLV dezvoltă simptomele încă din prima 
lună după introducerea formulelor normale de lapte 
şi în funcție de tabloul clinic al reacției alergice sunt 
recunoscute uneori întârziat de pacticieni10. 

Reacțiile non-IgE-mediate alimentar 
induse sunt mult mai heterogene şi în general se 
consideră că sunt celular mediate. Un exemplu 
bine cunoscut de reacție ce implică inflamația 
celulară este boala celiacă în care ingestia de 
gluten de către pacienții cu predispoziție genetică 
determină activarea limfocitelor T care vor 
elibera IFNγ şi alte citokine ce afectează mucoasa 
intestinală, rezultatul fiind apariția atrofiei vilozitare 
vizibile la endoscopie11. 

Patogeneza tulburărilor gastrointestinale 
induse de proteinele alimentare este mai puțin 
cunoscută, se presupune că răspunsul T celular 
este responsabil de creşterea sintezei de TNFα 
şi scăderea sintezei de TGFβ (citokină cu rol 
antiinflamator) documentate în sindromul de 
enterocolită proteine alimentare-indus (FPIES – 
food protein-induced enterocolitis syndrome)12.

Un alt mecanism discutat în literatură şi 
promovat de unii cercetători şi clinicieni este cel 
al alergiilor alimentare IgG mediate. Subiectul 
este controversat datorită necunoaşterii încă 
în întregime a rolului anticorpilor de tip IgG 
specifici pentru proteine alimentare. Există date 
care asociază anticorpii IgG aliment specifici cu 
expunerea anterioară şi toleranța la aliment, aşa 
cum s-a rapotat din studii asupra răspunsului 
imun în cursul imunoterapiei orale utilizate pentru 
tratamentul alergiei alimentare13. 

Forme posibile de manifestare ale APLV non-IgE 
mediate sunt:

• pierderi oculte de sânge cu anemie feriprivă;
•  tulburări funcționale severe ale copilului 

mic: anorexie, refuzul alimentelor, colici, 

iritabilitate, tulburări de somn;
•  FPIES care în caz de expunere cronică se 

însoțeşte de vărsături, diaree, falimentul 
creşterii; în cazul re-expunerii după o perioadă 
de întrerupere a ingestiei: diaree, vărsături, 
deshidratare, şoc la 1-4 ore după ingestie; 

•  enteropatii proteină-induse: falimentul 
creşterii, malabsorbție;

•  proctite/proctocolite alimentar induse;
•  sindrom Heiner: hemosideroză pulmonară 

alimentar indusă.
Formele de APLV non-IgE-mediate sunt 

caracterizate de debutul tardiv şi severitatea 
mai redusă, exceptând FPIES care se manifestă 
prin vărsături, diaree profuză, hipotonie, paloare, 
simptome ce pot evolua spre deshidratare severă 
şi şoc hipovolemic. În serviciile de urgență cauza 
acestor simptome rămâne subdiagnosticată 
deoarece practicienii se aşteaptă ca un tablou acut 
indus de proteinele laptelui de vacă să fie însoțite 
de anticorpi specifici de tip IgE şi din acest motiv 
frecvența reală a FPIES rămâne necunoscută14. 

Mecanisme combinate IgE și non-IgE-mediate 
stau la baza suferințelor alergice de tip I14:

•  dermatită atopică – debut acut sau tardiv al 
eczemei; alimentul cel mai frecvent implicat 
este laptele de vacă şi IgE specifce serice pot 
să fie depistate în multe cazuri;

•  esofagită eozinofilică – reflux gastroesofagian, 
falimentul creşterii, dureri abdominale, 
disfagie;

•  gastroenteropatii eozinofilice – dureri 
abdominale, pierdere de proteine.

Diagnosticul APLV presupune în primul rând 
diferențierea reacției alergice de alte condiții 
patologice ce se pot manifesta similar. Cel de-al 
doilea pas îl reprezintă identificarea alimentului 
sensibilizant. APLV este uşor de suspicionat 
la sugarul hrănit exclusiv cu formulă de lapte 
însă lucrurile nu mai sunt la fel de simple dacă 
bebeluşul este alăptat natural şi expus astfel la 
alergene alimentare variate în funcție de dieta 
mamei sau în cazul copilului aflat deja în etapa de 
diversificare15. 

Etapele concrete ale diagnosticului APLV sunt: 
1. anamneza şi examenul obiectiv
2.  teste in vivo şi in vitro adaptate mecanismului 

presupus al reacției imune (IgE sau non-IgE-
mediate) 

3.  teste de provocare orală cu alimentul 
suspicionat.
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• Diagnosticul APLV IgE-mediate 
Teste cutanate prick – reprezintă o metodă 

rapidă de detectare a sensibilizării în bolile 
alergice IgE mediate şi se pot face şi la copilul mic. 
Valoarea negativă predictivă este foarte înaltă 
(>95%) astfel că un test negativ confirmă cu mare 
probabilitate absența unei alergii. Un test pozitiv 
însă nu neapărat confirmă că alimentul testat 
este cauza simptomelor ci doar pune în evidență 
sensibilizarea IgE mediată iar relevanța clinică 
trebuie stabilită cu grijă în funcție de istoric si de 
contextul clinic.

Dozarea IgE specifice serice – aduce informații 
cantitative utile valorile mari ale IgE specifice serice 
fiind corelate cu probabilitate mai mare de reacție 
clinică însă la fel ca şi în cazul testelor cutanate, 
un test pozitiv nu înseamnă alergie certă. Diferiți 
autori au încercat să stabilească valori prag ale 
rezultatelor atât pentru testele prick cât şi pentru 
nivelul seric al IgE specifice, valori considerate 
corelate cu relevanța clinică. Astfel un răspuns 
cutanat de minim 6 mm la testarea prick cu lapte 
de vacă la copilul sub 2 ani şi de 8 mm la copilul 
mai mare reprezintă valori ce atestă reactivitatea 
clinică a copilului testat la proteinele laptelui de 
vacă16. Valorile prag orientative pentru IgE specifice 
serice sunt de aproximativ 5 kU/l la copilul sub 2 
ani şi 15 kU/l la copilul mai mare. Dozarea IgE totale 
nu oferă un beneficiu mai mare decât dozarea IgE 
specifice în stabilirea diagnosticului de APLV. 

Testele de provocare orală (test deschis, test 
dublu orb) reprezintă standardul de aur pentru 
stabilirea diagnosticului de certitudine. Testul de 
provocare constă în administrarea de cantități 
crescânde din alimentul de investigat, conform 
unor protocoale standardizate ce se adaptează 
la alimentul testat şi la tipul de reacție clinică pe 
care acesta a indus-o în antecedente şi se opreşte 
la primele simptome de reacție alergică (test de 
provocare pozitiv – confirmă alergia) sau după 
ce pacientul a ingerat o cantitate suficientă de 
alimente fără să apară simptome de alergie (test 
de provocare negativ). Din cauza riscului de reacții 
alergice severe, chiar şoc anafilactic, testele de 
provocare se fac doar în unități specializate dotate 
cu aparatură de resuscitare şi de monitorizare 
a pacientului, sub supraveghere medicală, cu 
o echipă bine instruită, însă în ciuda riscurilor, 
acest test este fără dubiu necesar atunci când 
diagnosticul de alergie sau alimentul cauzal nu 
sunt certe4. 
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• Diagnosticul APLV non-IgE-mediate
Copiii cu manifestări digestive ale APLV au mai 

degrabă teste prick şi IgE specifice serice negative, 
ceea ce nu exclude reacția imună tardivă, celular 
mediată şi din păcate testele biologice disponibile 
sunt mai puțin specifice17,18.

Teste cutanate prick – în formele tardive non-IgE 
mediate testele prick sunt negative dar sunt de folos 
pentru a exclude alergii IgE mediate sau forme mixte. 
Datele din literatură sugerează utilitate a testelor 
prick în depistarea alimentelor cauzale ce întrețin 
inflamația în esofagita eozinofilică19.

Testele patch de atopie – constau în aplicarea pe 
piele a alimentului de cercetat pentru 48 ore. Testul 
este pozitiv dacă apar eritem, vezicule, indurație în 
24-48 ore. S-a dovedit util în investigarea reacțiilor 
tardive de tipul dermatitei atopice şi tulburărilor 
digestive însă lipsa standardizării metodelor de 
preparare şi aplicare a antigenelor face dificilă 
recomandarea de rutină a acestei metode14. 

Dietele de eliminare şi testele de provocare orală 
– ameliorarea simptomelor după cel puțin o lună 
de eliminare a alimentului cauzal reprezintă o 
informație cheie în diagnosticul reacțiilor alergice 
gastrointestinale. În cazul în care sunt implicate 
mai multe alimente, după perioada de eliminare a 
alimentelor incriminate este necesară efectuarea 
testelor de provocare orală pentru a evita diete 
restrictive extinse care nu sunt necesare. Testele de 
provocare orală sunt de asemenea recomandate 
şi ca metode de monitorizare a evoluției alergiilor 
alimentare în scopul evidențierii instalării 
toleranței4,14. 

Teste in vitro – proteina cationică eozinofilică 
(ECP), testul de activare a bazofilului, testul 
de transformare limfoblastică, nu au dovedit 
sensibilitate şi specificitate înaltă, trebuie 
interpretate cu atenție în context clinic4.

În concluzie, diagnosticul alergiei la proteinele 
laptelui de vacă necesită investigații de specialitate 
multiple şi abordare interdisciplinară (pediatrie, 
gastroenterologie, alergologie). Sindroamele 
clinice ce pot să fie induse de proteinele laptelui 
de vacă sunt variate şi nu neapărat caracteristice. 
Dietele de eliminare reprezintă măsura terapeutică 
necesară însă nu sunt uşor de aplicat, afectează 
calitatea vieții copilului, sunt însoțite de riscul 
dezechilibrelor nutriționale, de aceea trebuie 
recomandate în condiții de diagnostic cert stabilit 
prin investigații alergologice de multe ori extinse4.
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