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REZUMAT
Alergiile alimentare au devenit o problemă de sănătate publică, depăşind 3,27-5% din populaţie. Cunoaşterea alergenilor alimentari se impune.
Material şi metodă. Studiul nostru a cuprins un număr de 100 de bolnavi cu urticarie cronică produse
prin sensibilizare alimentară, selectaţi dintr-un număr de 252 de bolnavi cu urticarie cronică de cauze
diferite.
Discuţii. Urticariile cronice din lotul studiat au avut o cauză de sensibilizare alimentară (40%). Sensibilizarea a fost provocată de alimentele cunoscute ca sensibilizante: ou, peşte, crustacee, fragi, alune, seminţe,
zmeură, căpşuni, soia, ţelină. Terenul ereditar şi personal alergic a fost în procent foarte mare (79%).
Consumul abuziv şi repetat alimentar, alături de nerespectarea orelor meselor constituie alţi factori favorizanţi. Modificarea calităţii vieţii a fost găsită în procent de 80%.
Concluzii. În cazul urticariilor cronice prin sensibilizare alimentară, interdisciplinalitatea este necesară,
fiind indicată colaborarea între medic de familie, dermatolog şi alergolog.
Cuvinte cheie: urticarie cronică, alergii alimentare, interdisciplinaritate

ABSTRACT
Food allergies have become a public health problem, exceeding 3.27-5% of the local population. Knowledge
of food allergens is required.
Material and methods. Our study comprised 100 patients with chronic urticaria caused by food
sensitization, selected from a total of 252 patients with chronic urticaria different causes.
Discussions. Chronic urticaria study group had a food issue and awareness (40%); sensitization was
caused by foods known as sensitizing: egg, fish, shellfish, strawberries, nuts, seeds, raspberries, strawberries,
soy, celery; the land was hereditary and personal allergic to very high percentage (79%); changes in quality
of life was found in 80%. Repeated and abusive food consumption with irregular mealtimes is another
contributing factor.
Conclusions. Chronic urticaria with food sensitization is one of the manifestations of pathology that can
be assigned to XXI century diseases. Cooperation between the family doctor, dermatologist, allergist is
required.
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Adresă de corespondenţă:
Smaranda Diaconescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“, Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România
E-mail: smaranda.diaconescu@umfiasi.ro

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 10, NR. 4(42), AN 2015

367

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 10, NR. 4(42), AN 2015

INTRODUCERE
Alergiile alimentare au devenit o problemă
de sănătate publică, depăşind 3,27-5% din populaţie. Cunoaşterea alergenilor alimentari este
foarte importantă.

SCOPUL LUCRĂRII
Evidenţierea alimentelor alergogene care produc urticarii.

MATERIAL ŞI METODĂ
Studiul nostru a cuprins un număr de 100 de
bolnavi cu urticarie cronică produse prin sensibilizare alimentară, selectaţi dintr-un număr de
252 de bolnavi cu urticarie cronică de cauze
diferite. Bolnavii au fost selectaţi şi urmăriţi pe o
perioadă de un an de zile pe baza unor fişe tip
dermatologic şi a unor fişe tip alergologic. Fişele
cuprindeau o anamneză atentă, amănunţiţă,
eventual cu reluare şi examen clinic atent, cu
descrierea locală a leziunilor. Investigaţiile alergologice au constat în determinarea alergenilor
cauzali prin teste prick şi determinarea anticorpilor IgE totali şi specifici în ser. S-au efectuat, de
asemenea, fişe pentru aprecierea calităţii vieţii.

DISCUŢII
Vârsta pacienţilor noştri a fost cuprinsă între
18 ani şi 87 de ani, predominând la grupele de
vârstă între 18 şi 39 de ani (Tabelul 1). În literatură se notează faptul că aparatul imunitar
este hiperreactiv la vârstă tânără şi adultă, iar
datele noastre corespund cu cele publicate (Rancé
F. şi colab). Sexul predominant a fost la femei, în
procent de 58% (Fig. 1).
TABELUL 1. Raportarea pe grupe de vârstă
Grupa de vârstă
18-39 ani
40-59 ani
60 ani
Total

Nr.
53
29
18
100

%
53
29
18
100

FIGURA 1. Raportarea pe sexe a urticariilor cronice
alimentare
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Terenul alergic personal şi ereditar a fost notat, iar valorile găsite depăşesc valorile comunicate în literatură. Astfel, Schafer şi colab. notează manifestările cutanate produse prin sensibilizarea alimentară (urticaria şi eczema) la un
procent de 73,1%, iar Kanni şi colab. confirmă
incidenţa alergiilor alimentare la indivizii atopici
şi nonatopici de 57% şi 17%. Din studiul nostru
notăm un procent de 76% cazuri de cu teren
alergic personal. Cauzele urticariilor cronice după investigaţii sunt menţionate în Tabelul 2. Au
fost manifestări clinice cutanate produse prin
sensibilizarea alimentară (urticaria şi eczema).
TABELUL 2. Cauzele urticariilor cronice
Factor cauzal
Alimente
Aditivi alimentari
Medicamente
Alţi factori: fizici, stres, latex
Idiopatici
Total

Nr.
100
48
41
37
26
252

%
39,68
19,04
16,26
14,68
10,31
100

Din studiul nostru notăm un procent de 76%
cazuri de persoane cu teren alergic personal,
asemănător cu multe studii internaţionale. Am
notat în antecedente astm bronşic, rinită, eczemă atopică (Tabelul 3).
TABELUL 3. Raportarea terenului personal la urticariile
prin sensibilizare alimentară
Patologie alergică la urticarieni
Rinită alergică
Conjunctivită
Rinoconjunctivită
Astm bronşic
Eczemă atopică
Total 100 (100%)

Nr.
15
9
20
21
15
76

(%)
15
9
20
21
15
76

Terenul ereditar de sensibilizare alergică este
important de menţionat; există însă un polimorfism simptomatologic găsit la ascendenţii
direcţi sau colaterali sau la descendenţi. Pacienţii
pot prezenta fenomene urticariene la același
aliment sau la altul sau pot prezenta o altă manifestare clinică produsă prin sensibilizare alergică.
În studiul nostru s-au notat un număr de 79%
din bolnavi care au avut teren ereditar alergic
(Fig. 2). Am investigat un număr de cinci persoane cu urticarie fixă din copilărie la ou, cărora
li s-a efectuat pedigree-ul familial prin cercetare
clinică și testări cutanate.

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 10, NR. 4(42), AN 2015

FIGURA 2. Terenul ereditar alergic la bolnavii cu
urticarie cronică alimentară

Redăm cazul bolnavului I.B., de 39 de ani, cu
urticarie cronică fixată la ou (Fig. 3). Alimentele
sensibilizante care au produs urticarie au fost
următoarele: ou, peşte şi crustacee, nuci, alune,
seminţe, zmeură, căpşuni, fragi, soia, ţelină.
Bolnavii alergici la ou au prezentat sensibilizarea fixă din copilărie, din cei 11 un număr
de cinci au prezentat sensibilizare fixată şi doar
la ou, cu singura manifestare de tip cutanat
urticarian. Aşa cum s-a notat şi în literatură (F.
Rancé, G. Dutau) şi în studiul nostru, sensibilizarea la ou a început din copilărie şi s-a menţinut
pe parcursul vieţii. Testarea cutanată prick a fost
la albuş şi gălbenuş de ou. Epitopii sensibilizanţi
din oul de găină sunt următorii, după F. Rancé şi
G. Dutau: ovomucoid, ovalbumină, conalbumină, lizozim, serumalbumină.
TABELUL 4. Alimentele sensibilizante în urticariile cronice
Alimentul
Ou
Peşte
Nuci
Alune
Nuci
Seminţe
Zmeură
Căpşuni
Ţelină
Soia
Total

Nr.
11
28
12
6
4
5
3
15
9
12
100

(%)
11
28
12
6
4
5
3
15
9
12
100

Din cei 11 pacienţi sensibilizaţi la ou, au declanşat urticarie la consum, dar şi după vaccinarea antigripală, un număr de patru persoane.
Peştele este un aliment alergizant, având antigeni longitudinali, persistenţi şi rezistenţi enzimatic, la căldură etc. Din cei 28 de pacienţi sensibilizaţi la peşte, declanşarea urticariei a fost în
următoarele două ore de la consum.
Doar un număr de şapte persoane au avut declanşarea urticariei şi la contact (curăţirea peştelui), la vaporii din bucătărie, dar şi la consumul
alimentar.

FIGURA 3. Pedigree-ul familiei bolnavului I. B., cu urticarie prin
sensibilizare la ou

Sensibilizare doar la consumul de crustacee
au avut trei persoane.
Nu am notat ca deosebit sensibilizarea la un
tip de peşte, ci de la oricare peşte: somon, crap,
şalău etc. Alergia la alune, nuci, seminţe, a fost
frecventă în studiul nostru, aşa cum notează şi
literatura (Rance şi colab, Toriq şi colab.).
Sensibilizarea a fost prin consum repetat de
alune, seminţe, nuci, ca atare, de cofetărie: fursecuri, covrigi.
Evoluţia bolnavilor noştri cu urticarie cronică
a fost de la şase luni la 30 de ani (Tabelul 5).
Factorii de risc ai sensibilizării alimentare la bolnavii luaţi în studiu au fost: infecţii, tulburări digestive, parazitoze, stres. Tulburări ale cronologiei meselor: nerespectarea orelor de masă şi
masa unică seara, alături de consumul alimentar
abuziv şi repetat au fost alţi factori de risc (Tabelul 6).
TABELUL 5. Evoluţia în timp a bolnavilor cu urticarie cronică
Evoluţia în timp
Nr.
%
10-30 ani
3
3
10-20 ani
6
6
5-9 ani
7
7
1-4 ani
72
72
6 luni
12
12
Total
100
100
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CONCLUZII

TABELUL 6. Factori de risc în urticariile prin sensibilizare
alimentară
Factori de risc
Infecţii dentare, urinare, colice (microbiene,
virale, micotice)
Ulcer cu HP, colecistite, enterocolite, colon
iritabil
Parazitoze
Stres
Fără factori de risc aparenţi
Total

Nr.
19

(%)
19

22

22

28
13
18
100

28
13
18
100

Modificarea calităţii vieţii bolnavilor în urticarii cronice prin sensibilizare alimentară a fost
întâlnită la 80% bolnavi, prezentaţi într-o măsură
mai mare sau mai mică după cum este ilustrat în
Tabelul 7. Au predominat fenomenele de iritabilitate (40%).
TABELUL 7. Modificarea calităţii vieţii în urticaria
cronică
Modificarea calităţii vieţii
Scăderea atenţiei profesionale
Iritabilitate
Insomnie
Stări depresive
Total

Nr.
25
40
8
7
100

%
25
40
8
7
100

− urticariile cronice din lotul studiat au avut o
cauză de sensibilizare alimentară (40%);
− sensibilizarea a fost provocată de alimentele
cunoscute ca sensibilizante: ou, peşte, crustacee, fragi, alune, seminţe, zmeură, căpşuni,
soia, ţelină;
− terenul ereditar şi personal alergic a fost în
procent foarte mare (79%);
− consumul alimentar abuziv şi repetat, alături
de nerespectarea orelor meselor constituie
alt factor favorizant;
− modificarea calităţii vieţii a fost identificată
în procent de 80%;
− urticariile cronice prin sensibilizare alimentară pot fi socotite ca făcând parte din bolile
secolului XXI;
− interdisciplinaritatea este necesară: colaborarea medic de familie, dermatolog, alergolog.
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