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Важни моменти
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– Видове храни и изява

– Как възниква
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– Профилактика

• Хранителна непоносимост

– Примери

– Как се разграничава от хранителната 

алергия
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Определение

Хранителната алергия е свръхотговор на 

имунната система към храна



Честота на хранителната 

алергия

FA-хранителна алерги; 

PA алергия към фъстъци; 

PS-сeнсибилизация към фъстъци

Mullins et al, J Allergy Clin Immunol 123: 689-693, 2009



Тенденции в свързаните с алергия заболявания 

при деца 0–5 години според австралийска 

столична териториална частна практика

Mullins, MJA 186: 618-621, 2007



Честота на хранителната 

алергия- 4-7%

Hill DA et al, Pediatrics 2016

Честота на хранителната 

алергия при 

високорискови семейства-

1.4-1.8 пъти повече



Атопичен марш  



Хигиенна теория
1980 г. британски епидемиолог Дейвид Страчан

Jan Steen, 1661 Poggenpohl, 2007



Имунитет при бременност и след 

раждане



Честит рожден ден, бактерии 



Cox H, JPGN 2008



Важни моменти

• Хранителна алергия

– Определение и честота

–Видове храни и изява
– Как възниква

– Диагноза

– Профилактика

• Хранителна непоносимост

– Примери

– Как се разграничава от хранителната 

алергия



Най-чести храни 

(облигатни алергени)
мляко (деца под 3 години)

яйца

ядки (особено фъстъци) 

риба 

соя

миди 

пшеница



Изява

• Възраст-пик-0-3 години

• Симптомите биват:

– Ранни (до 2 часа) 

– Късни (до 7-14 дена)



Изява

• Системи, които обхващат

– кожа 

– храносмилателен тракт 

– дихателна система









Как се променя обривът
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Как възниква реакцията

Herz U., JPGN 2008
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Herz U., JPGN 2008
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Диагноза

• Анамнеза-до 50%

• Преглед

• Алергологични тестове

• Елиминация и провокация



Хранителен дневник

Дата Закуска Обяд Вечеря Междинни хранения Обрив Лекарства Козметика Почистващи препарати

26.02.14

Щрудел с ябълки, 
локум, стафиди, 
канела, кафява 
захар

Ципура, варен картоф, 
морков, грах

Свинско с ориз, 
айсберг с домати и 
краставици (зехтин, 
лимонов сок, 
хималайска сол, 
риган, чесън на 
прах)

Тиквеник с орехи

По лицето, засилващ се 
(по слепоочия, бузки, 
чело, петно над горната 
устна), гърдички и 
крачета - чисти

Не съм мазала с 
нищо

Юриаж измивен 
гел, юриаж ксемоз 
крем за тяло

Содасан био прах за пране

27.02.14 Тиквеник
Геврек със сусам, 
кифла с мармалад

Филия с маргарин и 
мед; Пилешко, 
шунка, царевица, 
картофи

По лицето, засилващ се 
(по слепоочия, бузки, 
чело, петно над горната 
устна), гърдички - отново 
със зачервен обрив още 
от сутринта, крачета -
чисти

фенистил капки, 
клотримазол за 
вратлето

къпан само с вода, 
балсам нахткерцен 
по лицето и 
гърдичките



Алергологични тестове

• Специфични Иг Е-кога?

• Специфични Иг Г-кога?

• Прик тест

• Пач тест



Прик тестове



Пач тестове



Лечение

• Елиминация-3-12 месеца

• Медикаментозна терапия

• Въвеждане отново

– Амбулаторни условия

– Стационарни условия



Прогноза

• 60-80% се надраства до 5-7г.-яйца, 

мляко

• 20% се надраства до 5-7 г.-фъстъци
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Профилактика

• Хранене по време на бременност?

• Кърмене и хранене на майката?

• Хидролизатни формули

• Пробиотици

• Пребиотици

• Хранителни интервенции



Бременност

Диета?



Кърмене

Механизъм на действие

sIgA

TGF-beta

IL-10, IL-4, IL-8

Alfa-линоленова киселина

десенсибилизация от 

малки количества 

алергени в кърмата?



Хидролизатни формули
• Данни за ефект при деца от високорискови 

семейства

• Анализ на проучванията с екстензивно 

хидролизирани формули сравнение с 

пълноцени формули не установили разлика 

по отношение алергия и свръхчувствителност 

към храна при деца с нисък риск

De Silva D et al, Allergy. 2014 May;69(5):581-9.



Захранване

• Повече от 4 храни преди 4 месечна възраст повишава риска за 

АД

• Не се препоръчва избягване на облигатни алергени в диетата 

на бебето

• Захранване след 17 седмици

• Въвеждане на храни по 1 през няколко дена на фона на 

кърмене

ESPGHAN guidelines. JPGN, 2008



Пробиотици

• Kalliomaki et al. JPGN, 2001

LGG прилаган при 159 бременни и 6 месеца 

постнатално

• До 2 години АД в плацебо група 46%, 

пробиотична група 23%

• Kopp 2008

Не потвърждава





Вероятни други нутриенти??

• Пребиотици

• Вит. А, D, Е

• Омега-3-ПНМК

• Цинк

• Средиземноморска диета



Митове-обобщение

• Ако в семейството няма данни за алергия, детето 

няма да има хранителна алергия

• Можем да намалим съществено риска за хранителна 

алергия

• Избягване на облигатни алергени по време на 

бременност променя риска

• Упорит обрив при дете=хранителна алергия

• Атопичен дерматит се лекува само с козметични 

средства

• Обивът по седалището=алергия

• Ако няма реакция при даване няколкократно на 

храна, няма опасност от алергия
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Хранителна непоносимост

• Целиакия

• Нецелиакична глутенова непоносимост

• Лактазен дефицит

• Псевдоалергична реакция



Целиакия

= Глутен чувствителна ентеропатия

= Шпру

Хронична заболяване на 

храносмилателния тракт, което повлиява 

усвояването на много хранителни 

вещества. Дължи се на имунна реакция 

към глутен.



Глутен

• Пшеница

• Ечемик

• Ръж

• ?Овес?



Изява

• Храносмилателен тракт-

диария/дискомфорт

• Извън храносмилателен тракт

– Анемия 

– Обрив

– Неврологични симптоми

– Хормонални и менструални проблеми

– Остеопороза



Диагноза

• Много специфична: Анти ТТГ, анти ДГП

• Допълнителен тест- лактазен дефицит



Лечение



Нецелиакична чувствитeлност 

към глутен
• Сравнително ново състояние

• Обща изява с Целиакия

• Анти ТТГ, анти ДГП и генетичните 

тестове са отрицателни

• Лечение- без глутен за 6-12 месеца и 

постепенно въвеждане след това



Лактазен дефицит

• Вторична непоносимост към лактозата в млякото

• Незрялост на ХТ при бебетата

• Често след свръхприем на мляко или инфекция

• Изключително само симптоми от ХТ-диария/запек

• Често се толерира кисело мляко

• Лечение – диета за 6-12 месеца



Псевдоалергична реакция

• Неимунологична свръхреакция към 

добавки или натурални съставки в 

храни

• Причинители: сулфити в сухи плодове, 

тартразин-жълт, салицилати, бензоати, 

НСПВС-бруфен, аспирин, АБ, някои 

хистаминови храни-риба, сирена, ядки

• Лечение- диета за 3 седмици и 

въвеждане на групи храни през 7 дни



Митове- обобщение

• Хранителната алергия към пшеница и 

целиакия са едно и също състояние

• АБКМ=лактазен дефицит

• Целиакията може да се надживее

• Псевдоалергичната реакция е 

доживотна

• Лактазният дефицит е доживотен



Благодаря за вниманието!


