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ALERGIJA NA HRANO
• neželjen učinek, ki se zgodi po izpostavitvi določeni hrani zaradi
specifičnega imunskega odziva uperjenega proti določenim
beljakovinam v hrani
• majhen delež vseh neželjenih učinkov po hrani je imunsko
pogojenih (DD intolerance, psevdoalergijske reakcije, iritativne
reakcije, psihološke averzije do hrane…)
• veliko več staršev meni, da je njihov dojenček alergičen na določeno
hrano kot jih tudi dejansko je (tretjina sumi na alergijo)

• pogosta zdravstvena težava dojenčkov – 6 – 8 %

ALERGIJA NA HRANO
• različni mehanizmi (motnja vzpostavitve oralne tolerance) - različne
klinične slike
• večinoma prehodno stanje, ki s časom izzveni
• izogibanje alergeni hrani (dieta)
• pravilno ukrepanje ob morebitni reakciji
• specifična imunoterapija v fazi razvoja
(arašidi !)

„ALERGIJSKI POHOD“

ALERGIJA NA HRANO
• dokaz klinične reaktivnosti s pomočjo provokacijskega testa (zlati
standard) OBJEKTIVNI ZNAKI
• klinična slika se lahko prekriva s simptomi/znaki, ki so lahko le
funkcionalne narave
• senzibilizacija (prisotnost sIgE) na določen alergen še ne pomeni
nujno tudi klinične reaktivnosti (alergije); prehodna blažja
senzibilizacija na hrano zelo pogosta pri dojenčkih
•

NEVARNOST PRE-DIAGNOSTICIRANJA

PREHRANSKI ALERGENI
•

opisane alergije na več kot 170 različnih živil

•

manjša skupina živil povzroča večino reakcij

•

glavni prehranski alergeni – „THE BIG EIGHT“
kravje mleko
jajce
arašidi
drevesni oreščki
pšenica
soja
ribe
morski sadeži

KRAVJE MLEKO
• najpogostejši alergen v dobi dojenčka (2-5%)
• IgE in ne-IgE posredovani mehanizmi
• glavni alergeni:
– kazeini
– beljakovine sirotke (alfa-laktalbumin, beta-laktglobulin, goveji
albumin)
• najpogosteje se alergija pojavi v prvem letu
• sčasoma izzveneva
• toleranca - 50% v prvem letu
- 80% do 3-4 leta

JAJCE
• drugi najpogostejši alergen pri dojenčkih (1- 2%)
• IgE-posredovana alergija
• alergeni jajčnega beljaka: ovomukoid, ovalbumin, ovotransferin

• alergija na jajce je rizičen faktor za kasnejši razvoj astme, alergije
na inhalacijske alergene, na drugo hrano (npr. arašide)
• sčasoma izzveneva
• toleranca - 2/3 do 7 leta
- večina do 16 leta
• toleranca se razvije prej za toplotno obdelano jajce (npr. biskvit,
piškoti), kasneje za bolj surovo jajce (npr. pečeno jajce)
• ni posebnih opozoril pri cepljenju MMR

ARAŠIDI
• pogost alergen: 0,5 – 1 % otrok, lahko že v dobi dojenčka
• IgE posredovana alergija
• najpogosteje vpleteni pri težjih alergijskih reakcijah
• alergene beljakovine:
– stabilni: “seed storage” beljakovine
– nestabilni - navzkrižni alergeni - OAS
• večina alergij je dolgotrajnih (doživljensko)
• SOTI - kmalu

ZELO RAZLIČNE KLINIČNE SLIKE
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TAKOJŠNJA ALERGIJA NA HRANO
• KOŽA
– rdečica / srbečica / urtikarija / angioedem

• PREBAVNI TRAKT
– bolečina v trebuhu
– bruhanje
– driska

• DIHALA
– rinitis / konjunktivitis
– kašelj / bronho-obstrukcija
– edem larinksa / hripavost

• KARDIOVASKULARNI SISTEM
– umirjenost / motnje zavesti
– tahikardija / hipotenzija / šok

TAKOJŠNJA ALERGIJA NA HRANO PRI
DOJENČKU
• najpogostejši alergeni: KML, jajce, arašidi
• simptomi/znaki zelo hitro (znotraj 1 ure)

• IgE mehanizem – dokaz senzibilizacije s kožnim testom oz. sIgE
• v nejasnih primerih provokacija v bolnišnici
• SENZIBILIZACIJA ni nujno ALERGIJA
• višje vrednosti sIgE – počasnejši razvoj tolerance
• strogo držanje diete ne zagotavlja hitrejše rezolucije alergije
• zgodnje uvajanje – spodbuja razvoj oralne tolerance (arašidi, jajce)

ATOPIJSKI DERMATITIS
• zelo pogosta bolezen – 15 - 20 % otrok
• 25-40% otrok pod 5-leti z zmernim-težkim AD ima alergijo na hrano
• manjši kot je otrok in hujši kot je AD večja je verjetnost, da bo imel
alergjo na hrano

PORUŠENA KOŽNA BARIERA “HIPOTEZA DVOJNE IZPOSTAVITVE ALERGENU”

ATOPIJSKI DERMATITIS
• otroci z blagim AD ne potrebujejo alergološkega testiranja
• pri zmernih-težjih oblikah svetujemo alergološko diagnostiko (KT,
sIgE, provokacijski test)
• izključimo le tisto hrano, ki evidentno poslabša kožno
simptomatiko oz. povzroča znake takojšnje alergijske reakcije

• ustrezno protivnetno zdravljenje !

NE-IgE-POSREDOVANA
GASTROINESTINALNA ALERGIJA NA HRANO
• simptomi s strani GIT predstavljajo enega izmed najpogostejših
razlogov konzultacije pediatra pri dojenčkih
• pri manjšini otrok gre za imunološke reakcije na hrano
• relativno redko, verjetno pod-diagnosticirane, prevalenca neznana
• subakutni – kronični simptomi (KASNA ALERGIJA)
1. ALERGIJSKI PROKTOKOLITIS POVZROČEN BELJAKOVINAMI
IZ HRANE
2. SINDROM ENTEROKOLITISA POVZROČEN Z BELJAKOVINAMI
IZ HRANE (FPIES)
3. ENTEROPATIJA POVZROČENA Z BELJAKOVINAMI IZ HRANE
(FPE)
4. EOZINOFILNE BOLEZNI PREBAVIL

NE-IgE-POSREDOVANA
GASTROINESTINALNA ALERGIJA NA HRANO
•
•

ugodna prognoza
večinoma izzveni do 3-5 leta

•

patomehanizmi slabo poznani, ni diagnostičnih testov za rutinsko
uporabo

•

redko naredimo biopsijo; eozinofilno vnetje

•

različne bolezni ali spekter istega bolezenskega procesa ?

ALERGIJSKI PROKTOKOLITIS
• benigno stanje
• dojeni dojenčki, starost: 2 – 8 tednov
• intermitentne krvave nitke na blatu
• sicer zdravi dojenčki, normalno pridobivajo na teži
• simptomi izzvenijo 2-4 dni po izločitvi KML iz prehrane
• redko druga hrana: soja, jajca, pšenica
• manj kot 10 % ima težave ob ekstenzivnem hidrolizatu

• DD – analna fisura, GIT okužba

ALERGIJSKI PROKTOKOLITIS
• diagnoza je klinična, ni IgE mehanizem (krvave nitke 6-72 ur po
zaužitju hrane)
• BIOPSIJA: ni poškodbe črevesnih resic, fokalen kolitis, hiperplazija
limfatičnega tkiva, pomnoženi eozinofilci, CD8+ limfociti
• simptomi izzvenijo pogosto že v parih mesecih, pri večini do 1. leta
• PRIMARNI NIVO, alergološke preiskave niso indicirane
• uvajanje KML lahko poteka doma

Alergijski proktokolitis
PRIMARNI PEDIATER PREDPIŠE DIETO BREZ KML (pri doječi
materi in/ali pri otroku) za 2 meseca
po 2 mesecih diete:
uvajanje beljakovin KML v
prehrano doma

Brez težav:
običajna, starosti
primerna prehrana

Ponovne težave
(kri med blatom)

dieta brez KML še za
dodatne 2 meseca
po dodatnih 2 mesecih diete:
uvajanje beljakovin KML v
prehrano doma
.

Caubet JC, Szajewska H, Shamir R, Nowak-Węgrzyn. Non-IgE-mediated gastrointestinal
food allergies in children. Pediatr Allergy Immunol 2017;28(1):6-17.

Ponovne težave:
Obravnava na
sekundarnem ali
terciarnem nivoju

SINDROM ENTEROKOLITISA POVZROČEN Z
BELJAKOVINAMI IZ HRANE (FPIES)
• celično posredovana preobčutljivost na beljakovine hrane
• ponavadi dojenčki (v prvem letu življenja, lahko novorojenčki, lahko
večji otroci/odrasli)
• redko pri izključno dojenih
• 1 – 4 ure po obroku
• izrazito bruhanje, driska (5-10 ur po obroku, lahko krvava), bledica,
letargija, dehidracija, hipovolemični šok (20 %)
• metabolna acidoza, levkocitoza s pomikov v levo, eozinofilija,
hipoalbuminemija
• DD - akutni gastroenteritis, sepsa, anafilaksa
- GIT bolezni (NEC, invaginacija, pilorostenoza, GERB)
- metabolne motnje, zastrupitev, srčna bolezen

SINDROM ENTEROKOLITISA POVZROČEN Z
BELJAKOVINAMI IZ HRANE (FPIES)
• kronični FPIES – kronična driska (krvava) oz. bruhanje,
malabsorbcija, distrofija, anemija, pomanjkanje nutrientov (pred 9
mesecem starosti)
• diagnoza je klinična
• ključna vloga T celic ?, pro-vnetni citokini, povečana GIT
permeabilnost, nevroendokrinološke poti (učinek ondansetrona)
• BIOPSIJA: vnetje (kolitis), poškodovane črevesne resice, erozije
sluznice, prominentni eozinofilci

SINDROM ENTEROKOLITISA POVZROČEN Z
BELJAKOVINAMI IZ HRANE (FPIES)

• Th – rehidracija, iv Medrol (1 mg/kg) ?, ondansetron, dieta
• hrana: KML, soja, kasneje gosta hrana (riž, žitarice, …)
• DIETA – ekstenziven hidrolizat, 20% rabi amino-kislinsko formulo
• ni potrebno paziti na sledove

• zgodnje uvajanje KML/soje je rizični dejavnik za pojav FPIES
• izzveni do 3. leta (zelo različni podatki)

• provokacija pod nadzorom v bolnišnici vsakih 12-18 mesecev

ENTEROPATIJA POVZROČENA Z
BELJAKOVINAMI IZ HRANE (FPE)
• podobno kot kronični FPIES, vendar blažje
• intermitentno bruhanje, kronična zmerna driska, redko kri na blatu,
blaga distrofija, brez dehidracije/metabolnih motenj
• najpogosteje KML, redkeje jajce, soja, pšenica

• DD: GIT okužbe, kronični FPIES, celiakija, avtoimuna enteropatija,
PID…

ENTEROPATIJA POVZROČENA Z
BELJAKOVINAMI IZ HRANE (FPE)
• BIOPSIJA podobno kot pri celiakiji: poškodba črevesnih resic, ni
kolitisa, ni pomnoženega limfatičnega tkiva, malo eozinofilcev, KMLspecifični T2 helperji, lokalna produkcija IgE
• spontana rezolucija do 1.-2. leta starosti
• provokacija v bolnišnici – bruhanje in driska
čez 40 - 72 ur

“GIT MITILITETNE MOTNJE” PRI DOJENČKU
• zelo pogosto – 80 % dojenčkov, pogoste konzultacije pediatra
• KOLIKE, POLIVANJE, ZAPRTJE
• vloga prehrambenih alergenov ???
• pri delu otrok pomaga eliminacija beljakovin KML
• neznani mehanizmi, ni laboratorijskih markerjev
• ne-imunološki vplivi sestavin KML na GIT motiliteto, propustnost,
črevesno mikrofloro
• “SIMPTOMI POVEZANI S KRAVJIM MLEKOM”

• eliminacijsko – provokacijski poiskus doma

POLIVANJE - GER
• fiziološki fenomen, večina dojenčkov ne rabi zdravljenja, težave
spontano izzvenijo
• nekatere študije so uspele prikazati povezavo med GER pri
dojenčkih in uživanjem KML

• mehanizmi slabo raziskani
– ni dokazov za imunološki mehanizem
– hipoteza: provnetni mediatorji iz aktiviranih T celic in degranuliranih
eozinofilcev stimulirajo enterični živčni sistem in s tem povzročijo motnjo
peristaltike oz. prehodno relaksacijo sfinktra
– hitrejše praznjenje želodčka ob zaužitju hidrolizata

• izrazit refluks – pH-metrija, endoskopija (DD eozinofilni ezofagitis)
• če ni drugih znakov takojšnje alergije oz. alergijske bolezni
alergološka diagnostika ni smiselna

KOLIKE
• vzročni dejavniki ?
– prehranski (alergija, laktozna intoleranca, malabsorbcija OH)
– črevesni (hipermotilnost, črevesna flora, GER, iritabilno črevo, nezrelo
črevo)
– vedenjski (družinski stres, temperament, preobčutljivost, slabe tehnike
hranjenja)
– dojenje ni protektivno

• pri delu (10-15%) otrok lahko pomaga dieta brez mleka

• sistematičen pregled študij – signifikanten pozitiven učinek pri uporabi
ekstenzivnih hidrolizatov in amino-kislinskih formul, slabše pri
delnih hidrolizatih, sojinih formulah, formulah z manj laktoze

KOLIKE
• težko ocenjujemo učinke, saj se kolike spontano popravijo zelo hitro
(ponavadi že po nekaj tednih)
• če ni drugih znakov takojšnje alergije ali alergijske bolezni,
alergološko testiranje ni smiselno
• večina študij ne pokaže povečanega rizika za atopijske bolezni
kasneje v življenju

ZAPRTJE
•
•
•
•

zelo pogosta težava majhnih otrok (30 %)
povezava z uživanjem kml ??
več študij – dieta brez mleka ima učinek pri 28 % - 78 %
mehanizmi ?: vnetje sluznice rektuma, analne fisure (ne-IgE
mediiran mehanizem ?)

•
•
•
•

dvojno-slepa študija, 65 otrok s kronično konstipacijo (11-72 mes)
kravje mleko vs. sojino mleko
pozitiven odgovor: vsaj 8 odvajanj v 2 tednih
44 otrok (68 %) se je izboljšalo na sojinem mleku
– 26 jih je imelo vnetje (eozinofilci, limfociti) rektalne sluznice
– 10 jih je imelo poz KT in 18 poz sIgE na KML
DBPC provokacija – pri vseh, ki so dobivali KML se je zaprtje vrnilo po 5-10
dneh, na soji so vsi ostali “odprti”

•

Iacono G et al. NEJM, 1998

zgodnji začetek
kmalu po uvedbi KML
neposredno po hranjenju
izraziti simptomi, neodzivni
na standardne ukrepe
atopija v družini

pomiriti starše
prehodno
ni alergija
ni potrebe po testih
standardni ukrepi

»funkcionalne motilitetne težave«
POLIVANJE / KOLIKE / ZAPRTJE

POSKUSNA DIETA BREZ KML
2 – 4 tedne

izboljšanje

brez izboljšanja

NEGATIVEN

BREZ DIETE

PROVOKACIJSKI TEST DOMA
POZITIVEN

NADALJEVANJE Z DIETO BREZ KML
periodične “provokacije” doma
na 2 meseca

starši kupijo hidrolizat sami, ne izdajamo potrdil

Primer 1
• 9 mesečni dojenček, atopijski dermatitis, dojenje+dodatek, od 4
meseca uvajajo gosto hrano, jajc še ni jedel
• takojšnja reakcija (bruhanje, koprivnica, angioedem, zaspanost)
neposredno po tem, ko je jedel govejo juho z jajčno zakuho
• DIAGNOZA ?
• anafilaksija po jajcu
• PREISKAVE ?
• kožni testi – beljak 6 mm, KML neg
• sIgE beljak 55 kU/L, sIgE KML 1,2 kU/L
• UKREPI ?
• stroga dieta brez jajc za doječo mamo in dojenčka
• avtoinjektor adrenalina

Primer 2
• 7-mesečni dojenček z blagim atopijskim dermatitsom, brez težav
uživa adaptirano mleko, jajca
• pri dermatologu so odvzeli kri – sIgE KML 0,85, sIgE beljak 1,35,
sIgE pšenica 1,7
• PREISKAVE ?
• KT beljak, KML, pšenica vse negativno
•
•
•
•

UKREPI ?
blaga asimptomatska senzibilizacija
nobene diete
terapija za AD

Primer 3
• 4-mesečni dojenček s hudo obliko atopijskega dermatitisa, izključno
dojen
•
•
•
•

PREISAKVE ?
KT KML 1 mm, beljak 7 mm, arašidi 2 mm
sIgE KML 2,5, beljak 85 kU/L, arašidi 4,8
testirat imunski sistem !

•
•
•
•

UKREPI ?
dieta brez jajc
provokacija KML, arašidi
terapija za AD

Primer 4
• 3-mesečni izključno dojen dojenček s krvavimi nitkami v blatu
• DIAGNOZA ?
• alergijski proktokolitis
• UKREPI ?
• dieta brez KML za doječo mamico za 2 meseca
• po potrebi predpis ekstenzivnega hidrolizata

Primer 5
• 9-mesečni dojenček z neustavljivim bruhanjem in drisko, septičnim
izgledom, sprejet na infekcijsko kliniko

• PREISKAVE ?
• hemogram (levkocitoza s pomikom v levo, eozinofilija), PAVK
(metabolna acidoza), nižji albumini, ionogram (nižji kalij)
• UZ trebuha – bp, blato/izbruhanina na viruse in bakterije – bp,
hemokultura – neg
• uvedejo dieto brez mleka (ekstenziven hidrolizat), po čemer se
bruhanje ustavi
• premestitev na gastroenterološki oddelek
• DIAGNOZA ?
• FPIES

Primer 6
• 10-mesečni dojenček, blag AD, mamica opisuje težave po uživanju
številne hrane, v ospredju kronična driska in napihnjen trebušček,
slabo napredovanje na TT, mamica uvede zelo restriktivno dieto
• hospitalizacija, številne preiskave (vključno z endoskopijo) bp, nizko
pozitivni sIgE na številno hrano
• v bolnici lepo napreduje, doma ponoven zastoj... Šendtvid pri
Stični... nenavadno vedenje mame... odvzem otroka... skrbnišvo
očetu... otrok začne napredovati,uživa vso hrano

• DIAGNOZA ?
• trpinčen otrok, Munchausen by proxy

DIETA BREZ KRAVJEGA MLEKA

•

kravje, kozje, ovčje mleko ter vsi mlečni izdelki

•

NADOMESTKI ZA DOJENČKE
– ekstenzivni hidrolizati sirotke ali kazeina
– aminokislinske formule

•

PO 1.-2. LETU
– “rastlinska mleka” – sojino, riževo, ovseno
z dodatkom kalcija !

• spremljanje rasti, teže, kostne gostote
• dodatek kalcija in vitamina D (doječe mamice
in otroci na dolgotrajnejši dieti)
• KLINIČNI DIETETIK

HIPOALERGENE FORMULE

intaktna beljakovina

delna hidroliza

ALERGENOST

ekstenzivna
hidroliza

amino kisline

EKSTENZIVNI HIDROLIZATI
• ekstenzivna hidroliza beljakovin na manjše peptidne fragmente, ki
nimajo več IgE-vezalnih epitopov
• imunomodulatorne značilnosti – modulirajo diferenciacijo T celic,
preko TLR vplivajo na produkcijo citokinov
• očvrstijo GIT epitelno bariero
• zmanjšajo vnetje

• ALLERNOVA AR
– ekstenziven hidrolizat kazeina
– koruzni škrob – se v želodčku pod vplivom nizkega pH zgosti
• APTAMIL ADC
– ekstenziven hidrolizat sirotke

AMINOKISLINSKE FORUMLE
• AMINOVA
– zgoščevalec (škrob tapioke, pektin, ksantan)
– manj polivanja
– pektin mehča blato, preprečuje driske in deluje prebiotično
• NEOCATE LCP

ISKANJE STRATEGIJ ZA PREVENTIVO
ALERGIJ NA HRANO
•
•
•
•
•
•
•
•

dojenje
pre/probiotiki
omega-3 mk, vitamin D
hipoalergene diete za nosečnice
hidrolizirane mlečne formule
čas uvajanja goste hrane
čas uvajanja pogostejših alergenov
???

PRIPOROČILA - ZGODOVINA
• 60 leta
– večina dojenčkov začne uživati gosto hrano pred 4 mes starosti
• 70 leta
– priporočila za uvajanje goste hrane po 4 mesecu
– hipoteza: celiakija je posledica zgodnjega uvajanja
gluten

• 80, 90 leta
IZOGIBANJE ALERGENOM
– teorija povečane prepustnosti in “nezrelosti” GIT

PRIPOROČILA - ZGODOVINA
• priporočila za KASNEJŠE UVAJANJE alergene hrane za
RIZIČNE (ZDA,UK,Australija…)
–
–
–
–

izključno dojenje 6 mesecev
KML po 12 mesecu
jajce po 2 letih
arašidi, drevesni oreščki, ribe, morski sadeži po 3 letu

2001 – WHO
– izključno dojenje 6 mesecev (prej 4 mesece) za vse
dojenčke
– manj GIT okužb (razvijajoče se države)

PRIPOROČILA - ZGODOVINA
• incidenca alergije na hrano narašča !
• študije/sist. pregledi OVRŽEJO TEZO O
KORISTNOSTI IZOGIBANJA ALERGENOM
• izogibanje alergenom je neuspešno in je morda celo
dodatno povečalo incidenco alergije na hrano
• optimalen čas za izpostavitev antigenu je med 4 in 6
meseci
• uvajanje goste hrane še med dojenjem

PRIPOROČILA - ZGODOVINA
2008 (AAP*,ESPGHAN**,EAACI***)
– uvajanje goste hrane vključno s potencialnimi alergeni med
4 – 6 mesecem
– ni dokazov, da kasnejše uvajanje alergene hrane
zmanjša verjetnost alergije, tudi pri rizičnih
– nobene diete za rizične nosečnice
– hipoalergene mlečne formule za rizične prve 4 mesece

NOVA HIPOTEZA – AKTIVNO PROMOVIRANJE ORALNE
TOLERANCE

ORALNA IMUNSKA TOLERANCA
“KRITIČNO OKNO ZA RAZVOJ TOLERANCE” med 4. in 6.
mesecem

“HIPOTEZA DVOJNE IZPOSTAVITVE ALERGENU”

UŽIVANJE ARAŠIDOV V IZRAELU IN
VELIKI BRITANIJI
VB

IZRAEL
PREVALENCA ALERGIJE
NA ARAŠIDE med šolarji

0,17 %

1,85 %

SREDNJA KOLIČINA
MESEČNIH ZAUŽITIH
BELJAKOVIN ARAŠIDOV
med 8-14 mes

7,1 g

0g

8

0

SREDNJE ŠTEVILO
OBROKOV Z ARAŠIDI
NA MESEC med 8-14
mes

randomizirana/odprta/kontrolirana
intervencijska študija
4 – 11 mesečni
dojenčki s
težkim AD /
alergijo na jajce
n = 640

KT na arašide
NEGATIVNI
n = 542

KT na arašide
1 – 4 mm
n = 98

PRIMARNI IZID: DELEŽ OTROK Z
ALERGIJO NA ARAŠIDE PRI 5 LETIH
(PROVOKACIJSKI TEST)

redno uživanje
arašidov
izogibanje
arašidom
redno uživanje
arašidov

izogibanje
arašidom

LEAP študija - REZULTATI

86 % zmanjšano tveganje

81 % zmanjšano tveganje

70 % zmanjšano tveganje

CONSENSUS COMMUNICATION ON EARLY PEANUT
INTRODUCTION AND THE PREVENTION OF PEANUT
ALLERGY IN HIGH-RISK INFANTS
•

•

AAAAI, AAP, ACAAI, ASCIA, CSACI, EAACI, ISACI, JSA, SPD, WAO
2015
JACI, Allergy, Pediatrics, WAO Journal, Pediatric Dermatology, Asthma
and Clinical Immunology, Annals of Allergy, Asthma and Immunology

Obstaja znanstven dokaz (level 1) v prid uvajanja
arašidov “visoko rizičnim” dojenčkom zgodaj v življenju
(4-11 mes) v državah kjer je alergija na arašide pogosta,
saj je kasnejše uvajanje arašidov lahko povezano s
povečanim tveganjem razvoja alergije na arašide.

EXPERT PANEL – predstavniki 26 organizacij: AAAAI,
AAP, EAACI, NASPGHAN, WAO…
64 relevantnih publikacij (2010-2016)

PREDLOG ZA IZVAJANJE PRIPOROČIL

RAZPOREDITEV OTROKA GLEDE NA
RIZIČNOST
zmeren/težek AD
alergija na jajce

PRIPOROČILA

NAPOTITEV K SPECIALISTU
ALERGOLOGU (SEKUNDARNI NIVO)
za izvedbo alergoloških testov (KT, sIgE)
• neg testi → uvajanje doma
• nizko pozitivni testi → provokacija
• visoko pozitivni testi → dieta

Blag AD

PRIMARNI PEDIATRI
svetujejo uvajanje arašidov po 6. mesecu
BREZ ALERGOLOŠKEGA TESTIRANJA

brez AD
brez alergij

NOBENIH POSEBNIH NAVODIL

PETIT študija

Lancet, 2016
kuhano jajce od
6.-12. meseca
121 dojenčkov z AD,
stari 4-5 mesecev

PRIMARNI IZID: DELEŽ OTROK Z
ALERGIJO NA JAJCE PRI 12 mesecih
(PROVOKACIJSKI TEST)

placebo
od 6.-12.
meseca

PETIT študija - rezultati

ŠTUDIJA PREDČASNO PREKINJENA ZARADI
VELIKE RAZLIKE MED SKUPINAMA

HIDROLIZIRANE MLEČNE FORMULE ZA
PREVENTIVO ?
• smernice: hidrolizat prve 4 mesece za rizične dojenčke v
kolikor dojenje ni mogoče
• 18 študij, zelo heterogene, nizka kvaliteta, različni rezultati
• največ vpliva na atopijski dermatitis v prvih 2 letih življenja,
ni vpliva na druge alergijske bolezni

HIDROLIZIRANE MLEČNE FORMULE ZA
PREVENTIVO ?
• Cochrane meta-analiza – napaka pri vnosu podatkov, v pripravi
nova

