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Kas ir alerģija? 

Paaugstināta 
jutība jeb 

hipersensitivitāte 

ALERĢIJA 
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Alerģija vai nepanesība? 

Enzimātiska 
 

(laktozes  
Intolerance) 

Farmakoloģiska 
 

(kofeīns) 

Toksiska 
 

(zivju 
toksīni) 

Citi/ 
Idiopātiski 

 

(sulfīti, 
krāsvielas) 

Neimunoloģiska 
(pārtikas nepanesība) 

Imunoloģiska 
(pārtikas alerģija) 

Izmainīta reakcija pret 
pārtiku 

IgE mediēta 
 

(akūta 
nātrene, 

angioedēma) 

Ne-IgE 
 mediēta 

 

(uztura  obv 
inducēts 

proktokolīts) 

Kombinēta 
(IgE un ne-IgE 

mediēta) 
 

(eo ezofagīts,  
eo gastro-
enterīts) 
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Pārtikas alergēni 

Ir zināmi ap 170 pārtikas produkti, kas var radīt IgE mediētas 
alerģiskas reakcijas  

 

Biežākie pārtikas alergēni ir govs piens, olas, rieksti, 
zemesrieksti, kvieši, soja, zivis un vēžveidīgie  

 

Zīdaiņa vecumā galvenie pārtikas alergēni ir govs piens un 
vistas ola  

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: 1-58. 

2. Burks et al. The Epidemiology of Food Allergy. Food Allergy. Amsterdam: Elsevier Inc.; 2012, p. 309. 
3. Koletzko S. et al. Diagnostic Approach and Management of Cow`s-Mik Protein Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI 

Committee Practical Guidelines. 2012, JPGN, Vol. 55, pp. 221-229. 
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Pārtikas alerģijas 

Izmeklējumos ticami pierādāmas reakcijas pret pārtiku ir 5-
10% bērnu vecumā līdz trīs gadiem  

 

Pieaugušo vecumā alerģiskas reakcijas pret pārtiku novēro 
tikai 1-2% 

5 
1. Lozovskis V. Praktiskā alergoloģija.Riga: LU; 2009. p.473-500 
2. Sicherer et al. Food Allergies. http://emedicine.medscape.com/article/135959-overview.  [Online] Updated: Apr 22, 

2013. 



Govs piena alerģija 

Lielākajai daļai attīstās pirmajā dzīves gadā  
 

Apmēram 15% zīdaiņu novēro izmainītas reakcijas pret govs 
pienu, taču govs piena alerģiju sastop tikai 1-7,5% zīdaiņu 
 

Biežāk mākslīgi ēdinātiem zīdaiņiem (2-3%), retāk ar krūti 
barotiem zīdaiņiem (0,3-0,5%)  
 

Bieži krustotas alerģiskas reakcijas ar kazas pienu (80%) un 
soju (15 - 17,3%) 
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1. Ito et al. The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow`s milk allergic children. J Clinical Molecular Allergy 2012, 10:1. 
2. Cochrane et al. Factors influencing the incidence and prevalence of food allergy. Allergy 2009: 64: 1246–1255. 
3. Vandenplas et al. Guidelines for the diagnosis and management of cow`s milk protein allergy in infants. Arch Dis Child 2007;92;902-908.  
4. Pustišek et al. Our Experiences with the Use of Atopy Patch Test in the Diagnosis of Cow’s Milk Hypersensitivity. Acta Dermatovenerol 

Croat. 2010;18(1):14-20,  
5. Greef et al. Diagnosis and management of cow`s milk protein allergy in infants. World J Pediatr 2012;8(1):19-24. 



Govs piena olbaltumi 

Kazeīni – 80%, termostabils (nav sviestā) 

Alfa – laktalbumīns 

Beta – laktoglobulīns – visbiežāk izraisa sensibilizāciju 
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WAO DRACMA Guidelines, April 2010 



Alerģija pret olu 

Sastopama apmēram 1,6% bērniem līdz 2 gadu vecumam 

  

Daudzi pētījumi norāda uz to, ka alerģija pret olu ir biežākā 
pārtikas alerģija bērniem ar atopisko dermatītu 

 

Olu alergēni: 

Baltumā: ovomukoīds (termostabils), ovalbumīns, ovotransferīns, 
lizocīms 

Dzeltenumā: livetīns, apovitilīns, fosvitīns 
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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: 1-58. 

2. Salehi et al. The Study of Egg Allergy in Children with Atopic Dermatitis. WAO Journal 2009; 2:123–127. 



Diagnostika 

Anamnēze un fizikālā izmeklēšana! 

 

ĀDT 

SIgE    

Atopijas aplikācijas testi     

 

Izslēgšanas diēta/pārtikas provokācijas testi 

Norāda uz 
paaugstinātu 

jutību 
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Kas ir alerģija? 

Paaugstināta 
jutība jeb 

hipersensitivitāte 

ALERĢIJA 
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Anamnēze un fizikālā 
izmeklēšana 

Jāizvērtē simptomu attīstība saistībā ar pārtikas produktu 
lietošanu uzturā 
 

Ģimenes anamnēze, atopija ģimenē  
 

Citas slimības? 
 

Lietotie medikamenti 
 

Pārtikas dienasgrāmata 
 
 

 
1. Vandenplas et al. Guidelines for the diagnosis and management of cow`s milk protein allergy in infants. Arch Dis Child 

2007;92:903 
2. 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. 
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Kad jādomā par uztura 
alerģiju? 
Bērniem ar anafilaksi vai  ja ir simptomi, kas rodas pēc 

noteikta uztura produkta lietošanas, īpaši vairāk kā vienu 
reizi;  

 

Bērniem, kuriem uz adekvātas terapijas fona saglabājas 
sekojoši simptomi: 

atopiska ekzēma 

GEAS 

hroniski GI simptomi, ieskaitot hroniskus aizcietējumus 

 

1. Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings. NICE 
clinical guidelines, February 2011 

2. 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. 
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Specifiskā IgE noteikšana 

Norāda uz organisma sensibilizāciju 
 

Noder tūlītēju, IgE-mediētu alerģisku reakciju atpazīšanai 
 

Nenorāda alerģijas smagumu 

 

Šo testu var izmanot antihistamīna preparātu lietošanas laikā, 
bojātas ādas gadījumā 

 

Rezultātu izvērtēšanai jāņem vērā klīnisko ainu 

 

1. Greef et al. Diagnosis and manaement of cow’s milk protein allergy in infants. World J Pediatr 2012;8(1):19-24 
2. ICON: Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129:906-20. 
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Alerģija vai nepanesība? 

Enzimātiska 
 

(laktozes  
Intolerance) 

Farmakoloģiska 
 

(kofeīns) 

Toksiska 
 

(zivju 
toksīni) 

Citi/ 
Idiopātiski 

 

(sulfīti, 
krāsvielas) 

Neimunoloģiska 
(pārtikas nepanesība) 

Imunoloģiska 
(pārtikas alerģija) 

Izmainīta reakcija pret 
pārtiku 

IgE mediēta 
 

(akūta 
nātrene, 

angioedēma) 

Ne-IgE 
 mediēta 

 

(uztura  obv 
inducēts 

proktokolīts) 

Kombinēta 
(IgE un ne-IgE 

mediēta) 
 

(eo ezofagīts,  
eo gastro-
enterīts) 
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Ādas dūriena testi 

Nozīme tūlītējas (IgE mediētas) alerģijas gadījumā, norāda uz sIgE 
antivielu saistīšanos ar ādas tuklajām šūnām 
 

Izolēts pozitīvs ĀDT neapstiprina pārtikas alerģijas diagnozi 
 

 

Pozitīvi ĀDT var ilgstoši saglabāties pēc klīniskas tolerances 
attīstības! 

 

Rezultātu izvērtēšanai jāņem vērā klīnisko ainu 

 

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. ICON: Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129:906-20. 
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Ādas dūriena testi 

Alergēnu ekstrakts Ādas izmaiņas 

http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=138637&ref=128925 
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Atopijas aplikācijas testi 

Pielietojami ne-IgE mediētu, vēlīnu alerģisku reakciju 
diagnostikā 
 

Testējamo produktu (svaigā veidā vai pulveri) pielīmē pie ādas 
uz 48h, rezultātu nolasa pēc 72h 
 

Pozitīvs tests neapstiprina pārtikas alerģijas diagnozi 

 

Rezultātu izvērtēšanai jāņem vērā klīnisko ainu 

 

 

Greef et al. Diagnosis and manaement of cow’s milk protein allergy in infants. World J Pediatr 2012;8(1):19-24 
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Atopijas aplikācijas testi 
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Izslēgšanas diēta, provokācijas 
tests 
Izslēgšanas diēta  4 -6 nedēļas ar aizdomās turamo pārtikas 

produktu pirms pārtikas provokācijas testa 

 

Stingri jāievēro!  

Jālasa etiķetes, produktu sastāvu – rūpīga pacientu un vecāku 
izglītošana 

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. Greef et al. Diagnosis and manaement of cow’s milk protein allergy in infants. World J Pediatr 2012;8(1):20 
3. Food Allergy and Anaphylaxis guidelines, EAACI, 2014 
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Pārtikas provokācijas tests 

Zelta standarts IgE un ne-IgE mediētu pārtikas alerģiju objektīvai 
diagnostikai (īpaši dubultakls placebo kontrolēts tests)  

Food Allergy and Anaphylaxis guidelines, EAACI 2014 
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Kad to veic? 
1. Pirmreizējai pārtikas alerģijas diagnosticēšanai 

 

2. Klīniskas tolerances izvērtēšanai pret zināmu pārtikas alergēnu, 
diētas paplašināšanai  
 

3. Lai izvērtētu toleranci pret pārtikas produktiem pacientiem ar 
krusteniskām reakcijām 
 

4. Lai izvērtētu apstrādātu produktu  iespējamu lietošanu uzturā 
(piemēram, krāsnī cepta ola pacientiem ar alerģiju pret olu) 

 

Nowak-Wegrzyn A., Assa’ad A. H., L. Bahna S. L. Work Group report: Oral food challenge testing. J Allergy Clin Immunol 
2009;123:S365-83. 
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Kā to veic? 

Testu sāk ar minimālu devu, to pakāpeniski ik 15 minūtes 
kāpinot 

Piens: 0,1 – 0,3 – 1 – 3 – 10 – 30 – 100 mL 

 

Nepārtraukti pacients tiek novērots, vai parādās kādas 
reakcijas 

 

2 stundas pēc pēdējās devas pacientu novēro 

 

Ja reakcijas nav – tests ir negatīvs, pacientam 
alerģijas/nepanesības nav 
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Kur to veic? 
Vieglākos gadījumos var veikt ambulatori 

 

Atsevišķām pacientu grupām provokācijas tests veicams 
medicīnas darbinieku uzraudzībā stacionārā vai dienas stacionārā 

 

Iepriekš nevar paredzēt reakcijas smagumu  

 

1. Greef et al. Diagnosis and manaement of cow’s milk protein allergy in infants. World J Pediatr 2012;8(1):22. 
2. 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. 
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Testa veidi 

Atklāts Dubultakls, placebo kontrolēts 

1 1 2 
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Pārtikas provokācijas testi 

BKUS veic: 

Atklātus testus – ar jebkuru pārtikas produktu 

DAPK – piens, ola, kvieši 

Testus ar krāsnī ceptiem pienu, olu saturošiem produktiem 
(keksiņiem) 
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PPT izmantotie produkti, 
BKUS 
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BKUS, PPT rezultāti 
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ĀDT un PPT rezultāti 
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Klīniskais gadījums 

• Zēns, 14 gadi 

• No pirmajiem dzīves mēnešiem AD, ādas pasliktināšanās pēc 
olas, piena, kviešu lietošanas uzturā, 1x bijusi lūpu tūska pēc 
tefteļa ēšanas bērnu dārzā 

• Patreiz uzturā lieto pienu, kviešus, olu tikai krāsnī ceptos 
produktos 

• Zēnam BA, AR, alerģija pret ziedputekšņiem, MPĒ, dzīvnieku 
epitēliju 
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Izmeklējumi 

Datums  sIgE ĀDT 

04. 2011. Olas baltums        14,4 
Olas dzeltenums  8,63 

05. 2011. Olas baltums            3 
Olas dzeltenums      3 

06. 2014. Olas baltums        11,6 

08. 2014. Olas baltums        8,51 
Olas dzeltenums  5,10 

Olas baltums             4 
Olas dzeltenums       4 
V. olas balt.                9 
Sv. olas baltums        8 
Sv. olas dzeltenums  7 
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Pārtikas provokācijas tests 

• Veikts 08.2014. 

• Testa laikā saņēmis 1 olu 

• Tūlītējas un vēlīnas reakcijas nevēro. 

• Uzturā zēns veiksmīgi sācis lietot olu saturošus produktus, olu. 
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Krāsnī cepti produkti 
70-80% bērnu ar IgE mediētu alerģiju pret govs pienu/vistas olu 

var uzturā lietot krāsnī ceptus pienu/olu saturošus produktus  

 
Nowak-Wegrzyn A et al, JACI 2008 

Lemon-Mule H et al, JACI 2008 

 

 

Krāsnī ceptu pienu un olu saturošu produktu pievienošana 
uzturam (ja tie neizsauc simptomus) paātrina tolerances attīstību 
pret olu, pienu salīdzinājumā ar striktu eliminācijas diētu 

 
Kim JS et al, JACI 2011 

Leonard SA et al, JACI 2012 
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Krāsnī ceptu produktu 
pievienošana 

• Padara ēdienu garšīgāku 

• Samazina vecāku satraukumu 

• Samazina eliminācijas diētas stresu 

• Var uzlabot ēdiena uzturvērtību 
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Diferenciāldiagnostika 

Metabolas slimības 

Anatomiskas izmaiņas 

Celiakija 

Citas enteropātijas 

Aizkuņģa dziedzera darbības traucējumi (CF) 

Ne-imunoloģiskas izmainītas reakcijas uz pienu (laktozes 
intolerance) 

Infekcijas 

GEAS  

Citas ādas slimības 
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IgG4 
Uzskata, ka: 
uztura specifiskie IgG4 norāda nevis uz pārtikas alerģiju vai 

nepanesību, bet gan uz fizioloģisku imūnās sistēmas atbildi uz 
uztura komponentiem 

 

sIgG4 norāda uz to, ka cilvēks ir atkārtoti saņēmis lielas devas 
produkta 

 

 IgG4 līmeņa pieaugums ir saistīts ar tolerances attīstību pret 
konkrētu alergēnu. IgE atkarīgo alerģisko reakciju gadījumā IgG4 
pieaugums parasti ir saistīts ar simptomu mazināšanos 

 

1. Stapel et al. Testing for IgG4 against foods is not recomended as a diagnostic tool: EAACI Task Force Report. J Allergy 
2008: 63:793-796. 

2. Food Allergy and Anaphylaxis guidelines, EAACI, 2014 

3. Aalberse R.C., Stapei S.O., Schuurman J., Rispens T. Immunoglobulin G4: an odd antibody. J Clinical Experimental Allergy 
2009, 39: 469-477. 
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IgG4 
• Uzskata, ka IgG4 darbojas kā bloķējošas antivielas, kas kavē IgE 

atkarīgo alergēnu inducēto bazofilo un tuklo šūnu aktivāciju un 
degranulāciju 

 

• IgG4 klases antivielas ir nosakāmas gan pacientiem ar alerģiskām 
saslimšanām, gan veseliem indivīdiem 

 

 

1. Aalberse R.C., Stapei S.O., Schuurman J., Rispens T. Immunoglobulin G4: an odd antibody. J Clinical Experimental Allergy 2009, 
39: 469-477 

2. Ruiter et al. Maintenance of tolerance to cow`s milk in atopic individuals is characterized by high levels of specific 
immunoglobulin G4. J Clinical Experimental Allergy 2007, 37, 1103-1110. 
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IgG4 
• Specifiskā IgG4 pieaugums varētu būt saistīts ar tolerances 

attīstību pret govs pienu bērniem ar paaugstinātu jutību pret 
to, ja tie uzturā regulāri lieto govs pienu saturošus produktus 

 

• IgG4 koncentrācija starp šķietami veseliem cilvēkiem svārstās 
ļoti plašās robežās (no 0,01 līdz 1,4 mg/mL) 

 

• Lietderīga ir IgE/IgG4 attiecības noteikšana 

 

 

1. Ito et al. The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow`s milk allergic children. J Clinical Molecular Allergy 
2012, 10:1. 

2. Stone J.H., Zen Y., Deshpande V. IgG4 – Related Disease. New England J Medicine 2012:366:539. 
3. Geroldinger-Simic et al.Birch pollen-related food allergy: Clinical aspects and the role of allergen-specific IgE and IgG4 

antibodies. J Allergy Clinical Immunology 2011;127:622 
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IgG4, IgE/IgG4 

Okamoto et al. Predictive value of IgE/IgG4 antibody ratio in children with egg allergy. J Allergy Asthma Clinical 
Immunology 2012, 8:9 
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LEAP pētījums 
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IgG, IgG1, IgG4 

Šo Ig noteikšana veicina neprecīzu uztura alerģiju diagnostiku 

 

Netiek rekomendēti pārtikas alerģiju diagnostikā 
 

 
1. Stapel et al. Testing for IgG4 against foods is not recomended as a diagnostic tool: EAACI Task Force 

Report. J Allergy 2008: 63:796 
2. Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community 

settings. NICE clinical guidelines, February 2011 
3. 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. 
4. Burks et al. ICON:Foodallergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129:906-20 
5. Carr S. Et al. CSACI Position statement on the testing of food-specific IgG. Allergy, Asthma & Clinical 

Immunology, 2012, 8:12 
6. BSACI guideline for the diagnosis and management of cow’s milk allergy, 2014 
7. Food Allergy and Anaphylaxis guidelines, EAACI, 2014 
8. Sampson H.A. et al. Food allergy: A practice parameter update—2014. J Allergy Clin Immunol 

2014;134:1016-25 
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Klīniskais piemērs – Zēns 3 g.v., stacionēts ar BA paasinājumu 

42 
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Ko der atcerēties? 

• Alergoloģiskie testi (sIgE, ĀDT, AAT) vienmēr jāizvērtē kopā ar 
klīnisko ainu 

 

• Pozitīvi testi cilvēkam bez simptomiem norāda tikai uz 
paaugstinātu jutību - DIĒTA NAV NEPIECIEŠAMA 

 

• Negatīvi ĀDT, sIgE, AAT ne vienmēr izslēdz pārtikas alerģijas 
diagnozi, turpretī pozitīvi ne vienmēr to apstiprina 
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Ko der atcerēties? 

• Pārtikas alerģiju diagnostikas zelta standarts – pārtikas 
provokācijas tests (īpaši, DAPK tests) 

 

• Testu vieglākos gadījumos drīkst veikt mājās 

 

• Izslēgšanas diēta pirms tests – 4-6 nedēļas 

 

• IgG4 – netiek rekomendēts pārtikas alerģiju diagnostikā 
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Paldies par uzmanību!  

 

 Jautājumi, komentāri? 
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