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Izmainītas reakcijas pret uzturu 

Boyce et al., J Allergy Clin Immunol. December 2010 
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Patoģenēze 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091674904011522 
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 Atopijas izpausmes    

(MAS pētījums, 1 līdz 13 g.v. bērniem) 
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Alerģiskais  maršs 

Ref: 1   Patrizi A et al. J Allergy 2011; 2 Spergel JM et al. J Allergy Clin Immunol 2003;112:S118-S127 

•AD var būt pirmā alerģisko slimību izpausme un pirmais solis alerģiskajā maršā ar sekojošu 
alerģiska rinīta un astmas attīstību1. 

•Uzskata, ka ādas sensibilizācija izraisa šo maršu, veicinot sensibilizētu T limfocītu migrāciju uz 
degunu (izraisot alerģisku rinītu) un dziļajiem elpeļiem (veicinot astmas attīstību)2. 
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Govs piena olbaltuma alerģija 
Vandenplas Y et al.Arch Dis Child 2007.92.902-908 
 

IgE noteikta: 

Reakcija minūšu-2h laikā 

Nātrene, angioedēma, 

vemšana 

Pozitīvi ĀDT (>3mm),   spIgE 

Reakciju rada pat viens 
piliens piena 
Klemola TJ Pediatr 2002.140.219-24 

Ne IgE noteikta 

Pēc 20h-vairākām 
dienām 

Atopiskais dermatīts 

Gastointestinālā 
(GI)trakta izmaiņas 

Respiratori simptomi 

ĀAT 
VantoT et al.Allergy 1999.54.837-42 

 



Citas iespējas? 

Sojas maisījumi – 17,3% bērnu ar GPA ir krusteniskas 
alerģiskas reakcijas ar sojas maisījumiem. 

Netiek rekomendēti līdz 6 mēnešu vecumam 

 

Citu zīdītāju piens – augsta krustoto reakciju 
iespējamība starp govs, kazas un aitas pienu 

 1.Boyce et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Report of the NIAID-Sponsored 
Expert Panel. J Allergy Clin Immunol 2010;126:S1-58. 

 2.Lazovskis V. Prakstiskā alergoloģija. LU akadēmiskais apgāds. 2009, lpp.484-490 

 



Vai GPA izzūd? 
Apmēram 80% gadījumu līdz 5 gadu vecumam GPA 
izzūd (attīstās klīniska tolerance) 
 

SIgE mazināšanās parasti saistīta ar tolerances attīstību 
 

Persistējoša GPA saistīta ar augstākiem govs piena sIgE 
līmeņiem pirmajos 2 dzīves gados 
 

Alerģija pret vairākiem govs piena alergēniem saistīta ar 
ilgāku GPA saglabāšanos 
 
 
 1.Boyce et al. Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Allergy in the United States: Report of the NIAID-Sponsored Expert 
Panel. J Allergy Clin Immunol 2010;126:S1-58. 
2.Vandenplas et al. Guidelines for the diagnosis and management of cow`s milk protein allergy in infants. Arch Dis Child 2007;92:902-908. 
3. Burks et al. ICON: Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129:906-20. 

 
 



Vispārējas atziņas par govs piena 
alerģiju 

 

GPA ir imunoloģiska reakcija pret piena 
proteīniem 
 
 
Krūts barošana nepasargā no GPA 
attīstības 
 
 
Agrīna diagnostika un adekvāta terapija 
samazina augšanas aiztures risku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Govs piena alerģijas ārstēšana 

Diēta bez govs piena produktiem – galvenais terapijas 
princips 
 
Mākslīgi barotiem bērniem, kam pozitīvs provokācijas tests 
– augstas pakāpes hidrolizēti maisījumi, diēta bez govs piena 
produktiem 
 
Ja simptomi neizzūd – aminoskābju maisījums 
 
Smagas GPA gadījumā ar dzīvību apdraudošiem 
simptomiem – aminoskābju maisījums 
 

 



Prognoze 

Pēc eliminācijas periodā var būt smaga 
reakcija! 

Bērni ar negatīviem testu rezultātiem ātrāk 
tolerē GPO 

Bērniem ar IgE noteiktu GPOA ir lielāks risks, 
ka attīstīsies astma, multipla pārtikas alerģija 



Prognoze 

 

Piebarojuma uzsākšanas laiks neietekmē AD 
risku 

No GPOA, olu alerģijas izaug, bet no 
zemesriekstu tikai15-20% 

 
Schoetzau A et al.Ped Allergy Immunol.2002.13.234-42 

Eigenmann Ph.A.Pediatr Allergy Immunol.2009.20:5-11 



REKOMENDĀCIJU APKOPOJUMS 

Augsta riska bērni (kādam 

radiniekam alerģija) 

•Ja vajadzīgs piebarojums 

pirmajos 4 mēnešos, izvēlēties 

apstiprinātu hipoalergēnu 

maisījumu 

•Biezo ēdienu uzsākt pēc 4 

mēnešiem kā visiem bērniem 

rekomendēts, neskatoties uz 

pārmantotu atopiju. 

 

 

Parasta riska bērni 

 

•Nevajag speciālu diētu ne 

grūtniecei, ne zīdītājai 

•Ekskluzīva krūts barošana 4-6 

mēnešus 



PĀRTIKAS ALERĢIJAS 

GASTROENTEROLOĢISKĀS IZPAUSMES 

NeIgE: 

● Eozinofīlais Ezofagīts /GEAS-

gastroezofagālā atviļna slimība 

● Pārtikas Proteinu enteropatija 

● Pārtikas Proteinu izsaukts enterokolīta 

sindroms (FPIES) 

● Pārtikas Proteinu proktokolīts 

● Konstipācijas / kolikas 



ZĪDAIŅU KOLIKAS 
Mātes piens sākumā nāk ar lielāku strūklu, 

                                        ir bagāts ar laktozi, 

                                          mazāk olbaltumvielu 

Klīniskās izpausmes 

straujāka (virs normas) pieņemšanās svarā, 
pastiprināta gāzu veidošanās (piena cukura 
dēļ ), biežāka prasība pēc ēdienreizēm (jo 
saņem mazāk olbaltumvielu) un nervozitāte. 

Ar krūti barotiem mazuļiem ir svarīgi izēst vienu 
krūti pirms ķeras pie otras. 



                           ZĪDAIŅU KOLIKAS 

Novērst pārlieku gaisa rīšanu ēšanas laikā 

  Izvērtēt  knupīša galā caurumu 

              Gaisa rīšana rodas 

   -mazulim pārlieku aizrautīgi sūcot knupi ar 
mazu caurumiņu 

    -pie pārlieku liela cauruma ēdiens nāk ar lielu 
strūklu, kopā ar gaisu. 

Vēlamais maisījuma tecēšanas ātrums no otrādi 
apgrieztas pudelītes ar barošanai gatavu 
maisījumu (īstajā koncentrācijā) ir apmēram 

                   viena pile sekundē. 



ĒDINĀŠANAS TEHNIKA 

 

Gan barojot ar krūti gan arī ar pudelīti ir nepieciešams 

bērnu „atgaisot” pēc ēšanas – paturot vertikāli 

piespiestu pie pleca. 

Bērniem, kuri ēdot pastiprināti rij gaisu, „atgaisošana” ir 

vēlama arī ēšanas laikā, ik pa 5 minūtēm. 

Kamēr gaiss ir kuņģī, ir iespējams ar atraugas 

palīdzību gaisu dabūt ārā, tas vairs nav iespējams, ja 

gaiss ir nonācis zarnās 



MĀTES UZTURA IETEKME UZ ZĪDAIŅA KOLIKĀM 

Ar mātes pienu zīdaiņa gremošanas sistēmā var 

nonākt olbaltumvielu daļiņas no mātes 

lietotajiem uztura produktiem 

● Piena produkti, olas, zivis, rieksti u.t.t. 

●         dārzeņi no krustziežu dzimtas (kāposti –               

galviņkāposti, rožkāposti, puķkāposti u.c.) 

●                   dažādi pākšaugi   

●             Uz pārbaudes laiku bērna  māte 

●           tos izslēdz no sava ikdienas uztura 



MULTIPLA PĀRTIKAS PROTEINU 

INTOLERANCE 

● Sākas pirmās dzīves nedēļās mēnešos 

● Uzbudināts bērns, caurejas 

● Labošanās no ļoti ierobežotas diētas mātei 

● Simptomi pazūd  no Aminoskābju maisījuma 

● Var būt bieža antibiotiku lietošana, IgA deficīts 

● Grūti sākt piebarošanu 

● Var būt anamnēzē PPIES 

● Labojas 2., 3. dzīves gadā 

● Gastroskopija, kolonoskopijas norma 



ATOPISKO DERMATĪTU 



Atopiskais dermatīts skolēniem (ISAAC) 



EKZĒMAS LOKALIZĀCIJA 



EKZĒMAS TIPISKĀ LOKALIZĀCIJA 



Raksturīga vecuma atkarīga AD izsitumu lokalizācija 

Viegla/reta sastopamība 

Smaga/bieža sastopamība 

Neskarta āda 

 

zīdainis bērns Pusaudzis/pieaugušais 

AD lokalizācija 



AD diagnostiskas kritēriji 
J.M.Hanifins,G.Rajka 1980.g. 

Pamata (lielie) kritēriji (jābūt 3 no 4) 
 

1. Nieze 

2. Izsitumu izvietojums un morfoloģija 

3. Slimības hroniska recidīva gaita 

4. Personīga vai ģimenes atopija 

anamnēzē 

 



AD PAPILDUS (MAZIE) KRITĒRIJI 
(JĀBŪT 3 NO 23) 

1.Plaukstu un pēdu dermatīts, 

2.Krūts galu ekzēma, 

3.Lūpu ekzēma (heilīts), 

4.Recidivējošs konjunktivīts, 

5.Pityriasis alba, 

6.Uztura nepanesība 

7.Perifolikulāras ādas akcentējums/ 

āda kā bruģakmens 

8.Priekšējā subkapsulārā katarakta 

9.Darje-Morgana infraorbitālā 

kroka 

10.Periorbitāli tumšāka āda 

11.Vilnas un ķimikāliju nepanesība 

12.Sejas eritēma/bālums 

 

 

13.Priekšējās kakla krokas/ 

horizontāli 

14.Svīšanas radīta nieze 

15.Baltais dermogrāfisms  /vēlīnais 

nobālējums 

16.Slimības gaitu ietekmē vides un 

emocionālie faktori. 

17.Xerosis cutis (sausa āda), 

18.ichthyosis vai kertatosis pilaris 

(lobās, zvīņojās āda), 

19.I tipa ādas reakcijas, 

20.Plazmas IgE↑, 

21.Agrs sākums, 

22.Keratokonuss 

23.Tieksme uz ādas infekcijām 

 







AD 



AD 



AD 



AD 



AD PROGNOZE 

Lielākai daļai bērnu simptomi izzūd līdz 5 

gadu vecumam 

Dažiem pusaudžiem AD var atsākties 

Jo  agrāk sākas smaga forma, jo sliktāka 

prognoze 

AD ļoti reti sākas pieaugušo vecumā, parasti 

tas turpinās no bērnības. 

 



Angioedēma 
 Zuberbier T et al.EAACI/WAO guideline of 

urticaria.Allergy.2009;64;1417-1426 

 

 

1.Dažreiz sāpes pat ne 
nieze 

2.Pēkšņs pietūkums 

3.Var būt iesaistītas 
gļotādas 

4.Izzūd lēnām 72 h 

 



Nātrene 
 Zuberbier T et al.EAACI/WAO guideline of 

urticaria.Allergy.2009;64;1417-1426 

Nātrenes  3 pazīmes: 

1.Ādas pacēlums ap kuru 
ir apsārtums 

2.Nieze vai dedzināšana 

3.Mainīgs raksturs līdz 
pat tīrai ādai (pazūd un 
atsākas)1-24h 

 

 



Akūtas nātrenes cēloņi 

Vīrusu infekcijas (īpaši bērniem):B hepatīta 
prodroma periodā, infekciozā mononukleoze (EBV) 

Medikamenti (NSPIM, penicilīns un tā derivāti, 
RTG kontrastvielas) 

Pārtika 

Nealerģiska (zivju inde) 

alerģiska (IgE-noteikta) (rieksti, vēžveidīgie) 

Imunizācijas vakcīnas (MPR, tetanus toksins) 



Nātre/ Histamīns 



Nātrenes terapija 



Pseidoalergēnu izslēgšana 

Nelietot: 

- mazmolekulārus aromātiskus 
savienojumus, biogēnos amīnus (tomāti, vīns, 
citrusaugļi, šokolāde u.c.) 

- pārtikas piedevas( krāsvielas, saldinātājus, 
garšas pastiprinātājus, konservantus, 
stabilizātorus). 

Lietot uzturā svaigus produktus, kas nav 
rūpnieciski fasēti.    Zuberbier et al.JACI 2002 

 



Nātrene un pseidoalerģija 

Ievērojot diētu simptomi mazinās 28-73% p. 

 

Daļai pacientu simptomi mazinās tikai 10-14 
dienas  pēc diētas  sākšanas 

 

17-46% pacientu pilnīga nātrenes remisija 
pēc 2-6 diētas mēnešiem 
Mageri M et al.Allergy.2009. 

Bunselmeyer B et al. Clin Exp Allergy 2009. 



Nātrene un pseidoalerģija 

50% pacientu, kam novēro uzlabošanos 
neiegūst pilnīgu remisiju(Citi cēloņi?) 

 

6 nedēļas ilga ar pseidoalergēniem bagāta 
diēta izraisa nātrenes uzliesmojumu 86% 
pacientu, kam novēroja pilnīgu remisiju 

56% turpinot ievērot diētu saglabājas 
nātrenes remisija 
Mageri M et al.Allergy.2009.,     Bunselmeyer B et al. Clin Exp Allergy 2009 

 



Nātrene un pseidoalerģija 

Lielākā pacientu daļa var atgriezties pie 
sākotnējā uztura 6 mēnešus pēc stabilas 
remisijas sasniegšanas 

Ja diēta nedod uzlabošanos, jāpārbauda vai 
tā tiek pietiekoši stingri ievērota! 

 

 Mageri M et al.Allergy.2009. 

Bunselmeyer B et al. Clin Exp Allergy 2009 

 

 



STROPHULUS INFANTUM( PRURIGO, LICHEN 

SIMPLEX) 



Orālās alerģijas sindroms 

Dedzināšana, nieze mutē ,ap lūpām 

Lūpu, mēles tūska 

Apsārtums ap lūpām 

Nieze kaklā 

Apgrūtināta rīšana, elpošana. 

 



Krustotā alerģija 



ANAFILAKSE 

Definīcija: 

Anafilakse– smaga, 
dzīvību apdraudoša 
sistēmiska alerģiska 
reakcija ar akūtu sākumu, 
elpošanas un/vai 
kardiovaskulāriem 
simptomiem, ar/bez ādas 
un gļotādu  izpausmēm 

Izsaucēji: 

Pārtikas produkti 

Medikamenti 

Insektu indes 

Latekss 



GALVENIE PĀRTIKAS ALERĢIJAS 

IZRAISĪTĀJI 



Simptomi 

49 



Kā rīkoties? 

50 



    SIT :NO IMUNOLOĢISKA LĪDZ  

            SIMPTOMĀTISKAM EFEKTAM    

Sublinguālā imūnterapija 

       (SLIT) 

      

Orālā imūnterapija 

 



anafilakse 

•Visbiežāk anafilakse notiek mājās 
•20% skolās, bērnu dārzos 
•68% no riekstu radītām reakcijām ir no 
rūpnieciski ražotiem produktiem 

•Visvairāk uzmanības jāvelta pusaudžiem, kad 
viņi sāk paši izvēlēties ēdienu ārpus mājas un 
jāseko vai nēsā līdz epinefrīnu 



Diētas ierobežojumi 

•Iepakojumu sastāva lasīšana 

-ieraudzīt 8 galvenos alergēnus( ZR, citi rieksti, 
piens, olas, soja, kvieši, zivis, vēžveidīgie) 
 

•Piesardzīgā informācija - “”var saturēt”” 

(Ražošanas iekārta/ telpa var būt dalīta ar kādu 
alergēnu) 



Kā samazināt risku alerģiskam 
bērnam kontaktēt ar pārtikas 

alergēnu? 
•Mazs bērns ēd tikai mājas ēdienu 

•Kastītes, pudeles ar bērna ēdienu jābūt ar 
skaidri uzrakstītu bērna vārdu 

•Nedrīkst skolā, b/d  dot ēdienu bez 
vecāku atļaujas 
(dzimšanas dienas ballītēs, u.t.t) 
•Neļaut bērniem 
mainīties ar ēdienu, traukiem 



Dietologa iesaistīšana 

•Apslēpto alergēnu meklēšana 

•Iespējamā kontaminācija 

•Krustotā alerģija 

•Netieša saskare 



Jautājumi 


