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REZUMAT 
Diagnosticul alergiei alimentare este difi cil în pofi da progreselor recente înregistrate în descifrarea patogeniei 
bolii. Suspiciunea clinică necesită confi rmare printr-o baterie de investigaţii (anamneză, examen fi zic, jurnal 
alimentar, teste cutanate alergologice, determinarea IgE serice totale şi specifi ce, investigarea leziunii 
ţesutului intestinal prin biopsie şi/sau testul permeabilităţii intestinale, alte teste folosite în special în scop de 
cercetare: eliberarea de histamină din bazofi le şi mastocitele intestinale, determinarea complexelor imune 
circulante, testul transformării limfoblastice, dozarea triptazei şi a proteinei cationice a eozinofi lului). Proba 
de provocare alimentară dublu orb controlată placebo reprezintă gold standardul diagnostic în alergia 
alimentară la copil, dar nu se poate efectua decât în centre specializate de către personal instruit în acest 
sens, fi ind inaccesibilă practicii curente. 
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REFERATE GENERALE

Asemănările simptomatologiei alergiei alimen-
tare cu cele ale altor boli şi lipsa unui test de diag-
nostic cu valenţe reale de gold standard fac difi cilă 
depistarea acestei boli. Amploarea investigaţiilor 
alergologice se stabileşte în funcţie de vârstă, anam-
neza familială, simptomatologie, caracterul simpto-
melor (variaţii sezoniere sau diurne), expunerea 
individuală la alergeni de interior şi exterior.

Anamneza reprezintă primul pas în diagnosticul 
alergiei alimentare. Poate preciza singură diag nos-
ticul doar în cazuri excepţionale, cum ar fi  existenţa 
unei reacţii anafi lactice apărute la mai puţin de o 
oră după ingestia alimentului izolat şi care a ne-
cesitat un tratament medical de urgenţă (17). Pre-
dispoziţia familială atopică, simptomele repro-
ductibile corelate cu ingestia unui anumit aliment, 
prezenţa a două sau mai multe simptome corelate 
cu ingestia sunt elemente anamnestice care pledează 
pentru diagnostic (10). 

Ancheta alimentară realizată minuţios cu ajutorul 
familiei trebuie să aducă informaţii privitoare la sim-
ptomatologie, alimentul incriminat anamnestic în 
producerea simptomatologiei, intervalul de timp de 
la ingestie la debutul simptomelor, frecvenţa şi 
intensitatea reacţiilor alergice, cantitatea de aliment 
care declanşează simptomatologia, răspunsul la 
tratament, reproductibilitatea (mai ales, în cazul 

acuzelor subiective, comportamentale), factorii aso-
ciaţi exacerbărilor (activitate fi zică, medicaţie) (6).

În cazul suspicionării unei alergii alimentare, 
datele relatate de familie trebuie preluate cu pru-
denţă, fi ind necesară aplicarea unor chestionare 
stan dardizate. Numeroase raportări demonstrează 
că doar 40% dintre reacţiile alimentare raportate de 
părinţi se verifi că ulterior prin teste de provocare. 
Părinţii sunt instruiţi pentru alcătuirea unui jurnal 
dietetic în care notează fi ecare aliment, inclusiv pe 
cele care vin în contact doar cu mucoasa bucală (de 
exemplu, guma de mestecat); dieta oligo anti genică 
timp de câteva zile poate fi  utilă în situaţiile de 
incertitudine etiologică.

Examenul fi zic obiectiv poate fi  normal sau 
poate evidenţia stigmate ale afecţiunii atopice ex-
pri mate la nivel cutanat, digestiv şi/sau respirator. 
Simptomatologia poate interesa mai multe organe, 
se modifi că cu vârsta şi în general, este mai severă 
la adolescent decât la copilul mic. 

Testele cutanate alergologice
Vor fi  testate alimentele selectate pe baza datelor 

anamnestice. În cazul unei suspiciuni cu anamneză 
neconcludentă, se aplică testarea unui panel de 
şapte alergeni (ou, lapte, alune, grâu, nuci, peşte, 
crustacee); valoarea predictivă negativă ridicată 
infi rmă, practic, alergia alimentară.
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Principiul metodei testelor cutanate alergologice 
constă în realizarea contactului mastocitelor der-
mice purtătoare de IgE specifi ce cu unul sau mai 
mulţi alergeni, urmat de degranularea acestora şi 
eliberarea de mediatori care determină apariţia 
triadei Lewis: edem, eritem, prurit. La aceasta se 
adaugă infl amaţia neurogenă, deoarece histamina 
(mai mult decât alţi mediatori) poate determina 
eliberarea substanţei P prin refl ex axonal, iar aceasta 
creşte eliberarea histaminei din mastocite (feedback 
pozitiv) (4).

Extractele alergenice utilizate sunt soluţii apoase 
stabilizate în glicerol 50% sau albumină serică 
umană. Standardizarea alergenilor alimentari este 
mai puţin satisfăcătoare decât cea pentru principalii 
pneumoalergeni.

Reactivitatea cutanată la un anumit alergen de-
pinde de cantitatea de alergen injectată şi de gradul 
sensibilizării. 

Există mai multe tehnici de testare cutanată 
alergologică, dar cel mai utilizat, având rezultatele 
cele mai fi dele este prick-testul cutanat (PTC) sau 
testul prin înţepare. Testul prin zgâriere (scratch-
test) este rar folosit, iar testele intradermice sunt 
utilizate pentru alergenii inhalatori, nefi ind reco-
mandaţi pentru alergenii alimentari din cauza pro-
porţiei crescute de rezultate fals pozitive şi a valorii 
predictive pozitive scăzute (2).

În cazul alimentelor pentru care nu există 
extracte alergenice comerciale standardizate, în ge-
neral fructe şi legume, s-a imaginat o variantă a 
PTC (prick-prick test) în care acul înţeapă iniţial 
alimentul proaspăt, apoi tegumentul după regulile 
PTC; în acest caz, este necesar ca cel puţin o altă 
persoană să fi e utilizată drept martor negativ pentru 
excluderea iritaţiilor nespecifi ce (2).

Testele cutanate au o sensibilitate de peste 95%, 
dar specifi citatea este de doar 50% (5).

La copiii cu vârstă mai mare de un an, un test 
cutanat negativ are valoare predictivă crescută, 
excluzând practic alergia alimentară IgE mediată; 
testul cutanat pozitiv are o valoare predictivă po zitivă 
de numai 50%. Un test cutanat pozitiv în ab senţa 
anamnezei puternic sugestive necesită con fi rmare prin 
teste de provocare (2). Global, doar aproximativ 40% 
dintre copiii cu teste cutanate po zitive prezintă 
simptome clinice la ingestia alimentului respectiv. La 
copiii cu vârstă mai mică de 1-1,5 ani, valoarea 
predictivă negativă a testelor cutanate este mai scăzută 
decât la vârste mari, în jur de 80-85% datorită 
particularităţilor mastocitelor cu tanate (număr mic şi 
reactivitate scăzută) astfel încât Hill şi colaboratorii au 
propus o dimensiune a papulei de cel puţin 8 mm 
pentru a considera rezultatul pozitiv (2).

Testele intradermice folosesc extracte alergenice 
diluate în cantitate de 0,01-0,05 ml introduse sub-
epidermic; tehnica corectă presupune apariţia unei 
mici bule (ca o coajă de portocală). Testele intra-
dermice au sensibilitate mult mai mare decât cele 
percutanate (alergenul testat este de 10-100 ori mai 
diluat), dar au specifi citate scăzută şi sunt preferate 
pentru testarea alergiei la penicilină şi venin de 
himenoptere (9).

Testele epicutanate (patch test) explorează hiper-
sensibilitatea întârziată. Este necesară între ruperea 
administrării medicaţiei antihistaminice şi cortico-
steroizilor orali sau topici cu cel puţin 4 zile înainea 
efectuării testării. Alergenul este plasat într-un godeu 
de aluminiu fi xat pe un petic adeziv care se aplică pe 
tegument sănătos, paravertebral, în regiunea medio-
dorsală; confi rmarea clinică o face asemănarea le-
ziunii cutanate cu cea din dermatita atopică. Citirea 
se face la 48 şi 72 ore, după 20 minute de la înde-
părtarea peticului adeziv. Testele epicutanate sunt 
folosite în asociere cu PTC pentru a creşte acurateţea 
diagnosticului la copiii cu der matită atopică (14, 20). 
Sensibilitatea metodei este de 61%, iar specifi citatea 
de 81% (14). Incidentele posibile sunt reprezentate 
de apariţia urticariei loca lizate, pigmentărilor cuta-
nate sau necrozei cutanate (17). 

Testele cutanate alergologice, în special intra-
dermice comportă riscul reacţiilor sistemice, dar 
această probabilitate este rară, sub 0,02% după cum 
o demontrează un studiu prospectiv pe 10 000 
pacienţi la care s-au efectuat un număr de 513 368 
testări (12).

Testele serologice
Cea mai utilă investigaţie serologică în alergia 

alimentară este determinarea IgE serice specifi ce 
faţă de diverşi alergeni alimentari.

TABEUL 1. Investigaţii serologice în alergia alimentară (7)
Scop 
diagnostic

IgE specifi ce
IgE totale
anticorpi specifi ci precipitanţi 
triptaza (α, β)
alte teste: hemoleucograma, eozinofi lele şi 
neutrofi lele în spută

Scop 
terapeutic

 IgG specifi ce

Scop de 
cercetare

autoanticorpi specifi ci IgE
proteina cationică eozinofi lică
mediatori (amine biogene preformate: 
histamina sau sintetizate de novo: LT C4, 
PG D2)
proteoglicani: (heparina, condroitin sulfatul 
E)
proteaze (chimaza şi carboxipeptidaza 
mastocitară, catepsina G)
factorul de creştere fi broblastică
citokine (γ IFN, TNF α, IL4, 5, 6, 13)
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IgE serice totale
Limitele dozării IgE serice totale pentru diag-

nostic sunt valorile dependente de vârstă şi supra-
punerea largă a valorilor la indivizii atopici şi non-
atopici (20-30% dintre indivizii atopici au valori 
normale ale IgE serice totale, dar valori crescute se 
înregistrează şi în afecţiuni nonalergice, în special 
în parazitoze) (7, 17). Unii autori sunt de părere că 
principalele indicaţii ale dozării IgE serice totale 
sunt urticaria cronică şi dermatita atopică pentru 
eliminarea sindromului hiperIgE (18).

Valoarea IgE în sângele cordonului ombilical a 
fost propusă ca test screening de identifi care a nou 
născuţilor cu risc atopic (19), dar nu s-a dovedit un 
indicator predictiv util pentru instituirea măsurilor 
de prevenţie primară.

IgE serice specifi ce
În ciuda progreselor tehnologice, dozarea sero-

logică a IgE specifi ce are limite legate de stan-
dardizare: preparatele alergenice utilizate sunt 
ames tecuri de proteine a căror compoziţie şi imuno-
genitate variază de la un producător la altul, astfel 
încât rezultatele obţinute cu diferite teste comerciale 
nu sunt echivalente. IgE specifi ce există în serul 
indivizilor alergici, dar şi la aproximativ 15% dintre 
persoanele asimptomatice (3).

În SUA şi în multe alte părţi ale lumii, testele 
cutanate alergologice sunt metoda de primă intenţie 
în determinarea IgE specifi ce, dar acestea necesită 
experienţă atât pentru efectuare, cât şi pentru inter-
pretarea rezultatelor pentru o acurateţe crescută; 
determinarea IgE serice specifi ce este considerată o 
alternativă la testele cutanate atunci când, din di-
ferite motive, acestea nu pot fi  efectuate; raţiunile 
sunt de ordin ştiinţifi c sau practic şi privesc sensi-
bilitatea şi specifi citatea diagnostică, timpul de 
efectuare, competenţa, costul etc. 

Tabelul 2. Indicaţiile clinice ale determinării IgE specifi ce 
(3, 15)

INDICAŢII ABSOLUTE
1. suspiciune clinică ridicată de sensibilizarea alergică, 

dar cu rezultate negative sau echivoce ale testelor 
cu tanate epicutanate sau intradermice

2. extracte comerciale inexistente pentru anumiţi aler-
geni (fructe şi legume, latex, substanţe chimice in-
dustriale)

3. imposibilitatea întreruperii medicaţiei care interfe-
rează cu re zultatele testelor cutanate (antihistami-
nice, beta blocante)

4. aspergiloza bronhopulmonară alergică (parte a eva-
luării de rutină)

INDICAŢII RELATIVE
1. pacienţi cu astm, rinită alergică, dermatită atopică 

sau alte condiţii de hipersensibilitate alergică
2. inexistenţa extractelor comerciale pentru alergenii 

suspicionaţi clinic în trusa de testare a cabinetului
3. rezultate negative la testarea cutanată cu martorul 

pozitiv
4. vârsta (foarte mică sau foarte înaintată)
5. dermografi sm sau afecţiuni cutanate severe
6. risc crescut de reacţii adverse sistemice (astm 

bronşic necontrolat, anafi laxie)
7. perioada refractară de depleţie a mediatorilor mas to-

citari (aproximativ 2 săptămâni) după o reacţie alergică 
severă

8. sarcină
9. lipsa de cooperare a pacientului, afecţiuni mentale 

sau psihice

Pentru anumite alimente, tehnica imuno enzi-
matică fl uorescentă cantitativă CAP (FEIA) furni-
zează rezultate cu valoare predictivă satisfăcătoare. 
Rezultatele foarte mici, care fac improbabilă reacţia 
alergică sau dimpotrivă, foarte mari, care fac reacţia 
alergică foarte probabilă elimină necesitatea efec-
tuării testelor de provocare. Valorile-limită sunt di-
ferite pentru diverse alimente şi variază, de ase-
menea în funcţie de vârstă în ceea ce priveşte laptele 
şi oul. Valorile superioare au valoare predictivă po-
zitivă de 95%, adică probabilitatea ca pacientul să 
fi e alergic la alimentul respectiv este de 95%; va-
lorile mai mici au valoare predictivă negativă de 
85-95%, adică probabilitatea ca pacientul să nu fi e 
alergic la alimentul repectiv este de 85-95%. Ca 
orice test de laborator, şi CAP-FEIA trebuie inter-
pretat în contextul anamnezei, examenului fi zic şi 
altor teste paraclinice.

Rezultatele testelor cutanate, efectuate şi inter-
pretate în condiţii optime se suprapun de obicei 
peste cele ale dozării IgE specifi ce, dar cele două 
tehnici nu sunt echivalente. Când există discrepanţe 
(de obicei testele cutanate sunt pozitive şi cele se ro-
logice negative), aceasta se datorează de regulă li-
mitelor testelor serologice, respectiv imposibilităţii 
detecţiei unui nivel de IgE specifi ce sub 1 μg/l. 
Studiile recente constată o sensibilitate relativă de 

Tabelul 3. Valoarea IgE specifi ce (exprimată în kUA /l) pentru diferite alimente care elimină 
necesitatea efectuării testelor de provocare (1, 2, 8, 13)

ou lapte arahide peşte soia grâu
Reacţie alergică foarte probabilă (nu 
sunt necesare teste de provocare)

>7
>2 (<2 ani)

>15
>5 -(<1 an)

>14 >20 >60 >80

Reacţie alergică improbabilă <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35
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70-90% a testelor imunologice serologice com-
parativ cu testele epicutanate (3). 

Titrul IgE specifi ce are importanţă în deter-
minarea momentului dobândirii toleranţei orale, 
dar valoarea lor la momentul diagnosticului nu 
poate fi  considerată indicator predictiv pentru prog-
nosticul alergiei alimentare, respectiv persistenţa 
sau dobândirea toleranţei după o perioadă de evicţie 
a alergenului (14). 

Detectarea IgE specifi ce pentru ou la vârsta de 
sugar se corelează cu apariţia alergiei respiratorii la 
vârsta de 7 ani cu o specifi citate de 97%, sensibilitate 
de 50% şi valoare predictivă pozitivă de 70% şi s-a 
dovedit un marker predictiv mai bun pentru atopie 
decât nivelul IgE totale în sângele cordonului 
ombilical pe un lot de 86 de copii (19). 

Dieta de eliminare
Ameliorarea simptomatologiei după eliminarea 

alimentului suspicionat prin anamneză, teste cu-
tanate alergologice şi/sau dozare de IgE specifi ce şi 
reapariţia manifestărilor la reintroducerea alimen-
tului în dietă sunt elemente puternic sugestive 
pentru diagnosticul etiologic. Efectele dietei de eli-
minare depind de simptome – ameliorarea este 
imediată în cazul urticariei şi astmului, dar mai 
lentă în cazurile de dermatită atopică (69% după 2 
luni de eliminare, 80% după 6 luni 91% după un 
an) (17). Dieta de eliminare este utilă atât pentru 
diagnosticul, cât şi pentru tratamentul alergiei ali-
mentare. Recomandarea unei diete de eliminare are 
la bază suspiciunea clinică, rezultatul testelor cuta-
nate şi prezenţa IgE specifi ce, fi ind necesare 2 
etape:

• elaborarea de către părinţi/copiii mai mari a 
unui jurnal alimentar în condiţiile unei diete 
libere timp de 2 săptămâni cu notarea ali-
mentelor consumate şi a ingredientelor lor, 
inclusiv a celor care vin în contact doar cu mu-
coasa bucală şi a simptomelor înregistrate.

• eliminarea alimentului suspectat pentru alte 2 
săptămâni. Succesul dietei de eliminare ţine 
de identifi carea corectă a alimentului aler-
gizant, de evitarea alimentului suspectat sub 
toate formele şi îndepărtarea altor factori care 
pot agrava simptomatologia în timpul pe-
rioadei de observaţie (infecţia cutanată stafi -
lococică la copilul cu dermatită atopică, in-
fecţia respiratorie virală la copilul cu astm 
sau intoleranţa secundară la lactoză la copilul 
cu enterocolită alergică). Dacă se suspectează 
o polisensibilizare alimentară sau nu s-a putut 
corela simptomatologia cu un anumit aliment, 
se prescrie o dietă oligoantigenică, dietă ele-
men tală (exemplu, EleCare, Neocate) sau 

chiar nutriţie parenterală totală. Dieta oligo-
antigenică conţine alimente care nu pot fi  
aso ciate cu simptomatologia şi dau teste cu-
tanate negative; aceasta trebuie să conţină 
carne (pui sau curcan), carbohidraţi (orez sau 
cartof), fructe (mere, pere, piersici, struguri), 
legume (cartofi , spanac, varză, broccoli) şi 
suplimente vitaminice (2).

Testele de provocare alimentară
Testele de provocare orală constau în adminis-

trarea alimentului suspicionat în scopul reproducerii 
manifestărilor clinice şi departajării între o simplă 
sensibilizare şi adevărata alergie alimentară. Sunt 
considerate gold standard-ul diagnosticului în aler-
gia alimentară, adesea de neînlocuit prin alte metode 
de diagnostic. 

Testul de provocare labial speculează carac te-
risticile anatomice ale buzelor: vascularizaţia bo-
gată, bogăţia în mastocite, cheratinizarea uşoară a 
versantului extern. Tehnica de realizare constă în 
aplicarea unei picături de extract alimentar sau a 
alimentului proaspăt pe faţa externă a buzelor timp 
de 10 secunde-2 minute şi supravegherea reacţiilor 
locale; citirea se face după 15 minute. 

Provocarea labială este utilă în sindromul aler-
giei orale.

Testele de provocare orală constau în adminis-
trarea unui aliment alergizant în scopul reproducerii 
simptomatologiei, departajând astfel simpla sensi-
bilizare documentată de pozitivitatea testelor cuta nate 
de alergia alimentară adevărată. Procentul de 
confi rmare prin teste de provocare a alergiei ali-
mentare suspicionată prin anamneză, teste cutanate şi 
dozarea IgE specifi ce este de aproximativ 50% (16).

Există mai multe tehnici de efectuare, dar în 
toate cazurile sunt necesare anamneza alimentară 
detaliată şi eliminarea alimentului suspectat pentru 
o perioadă medie de 7-14 zile, mai mare în bolile 
cronice (8 săpămâni – dermatita atopică, peste 3 
luni – afectare gastro-intestinală). 

Studii multiple au încercat standardizarea pro-
cedurii de efectuare a testelor de provocare alimen-
tară, atât pentru creşterea siguranţei pacientului, cât 
şi pentru a permite compararea rezultatelor între 
diferite centre medicale (9). 

Există mai multe tehnici de efectuare a probei 
de provocare alimentară după posibilitatea înde-
părtării infl uenţelor psihologice:

Proba de provocare alimentară deschisă în care 
atât medicul, cât şi pacientul cunosc alergenul şi 
constă în administrarea alimentului proaspăt şi 
urmărirea bolnavului. Se poate practica şi la do-
miciliu, dar sub supraveghere medicală după 
eliminarea din dietă a alimentului suspicionat timp 
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de 14 zile şi reintroducerea progresivă, prin creş-
terea dozelor la fi ecare 15-20 minute până la atin-
gerea cantităţii normale pentru vârstă.

Proba de provocare deschisă este aplicabilă şi 
sufi cientă la sugar şi copilul cu vârsta sub 3 ani mai 
puţin expuşi infl uenţelor psihologice, pentru ne garea 
unei sensibilizări în unele familii anxioase care supun 
copilul la diete restrictive excesive şi pentru restabilirea 
dietei normale după excluderea unui aliment. Un 
rezultat negativ face provocarea dublu orb să nu mai 
fi e necesară, după cum un test dublu orb negativ 
trebuie întotdeauna urmat de un test deschis (9).

Valoarea predictivă negativă a probei deschise 
este asemănătoare cu a testului dublu orb, dar pentru 
predicţia pozitivă este necesară verifi carea prin 
teste dublu orb.

Proba de provocare alimentară simplu orb, în 
care doar medicul, nu şi pacientul, cunoaşte alerge-
nul este un test accesibil pentru afi rmarea sau ne-
garea sensibilizării alimentare. Pacientul primeşte 
ali mentul suspectat şi proba placebo. Proba de pro-
vocare alimentară simplu-orb confi rmă rezultatele 
fals negative obţinute prin provocarea deschisă.

Proba de provocare alimentară dublu-orb con-
trolată placebo (PPADOCP) este considerată gold 
standard-ul diagnosticului alergiei alimentare cu 
care se compară efi cienţa celorlalte teste (2). 

PPADOCP se efectuează doar în mediu spita-
licesc de către personal special instruit în terapia 
urgenţelor medicale, dotat cu echipament de resus-
citare (inclusiv adrenalină şi oxigen), după abor-
darea unei linii venoase periferice şi cu urmărirea 
per manentă a pulsului, tensiunii arteriale, ausculta-
ţiei cardio-pulmonare, aspectului tegumentelor şi 
mu coaselor, parametrilor spirometrici.

Procedura constă în administrarea alternativă a 
alimentului suspectat şi a probei placebo care poate 
fi , fi e un alt aliment care nu este suspect, fi e dextroza 
sub formă de pudră sau granule (2). 

Proba placebo şi proba activă trebuie să fi e 
identice în ceea ce priveşte aspectul, gustul, mirosul, 
vâscozitatea şi cantitatea; la sugari şi copii, ali-
mentele sub formă lichidă pot fi  încorporate în 
formule extensiv hidrolizate sau pe bază de amino-
acizi, eventual după adaos de coloranţi sau agenţi 
aromatizanţi (sirop de coacăze sau mentă) (9). 

Manifestările clinice sugestive pentru alergia 
ali mentară IgE mediată apar în primele 4 ore. 
Simptomele cu debut la peste 4 ore de la provocare 
sugerează un mecanism nonIgE mediat.

Testul colonoscopic de provocare cu alergen 
(COLAT – Colonoscopic Allergen Provocation Test).

Imaginat de Bischoff pentru depăşirea limitelor 
testului de provocare alimentară dublu orb, acesta 

presupune injectarea extractelor alergenice în mu-
coasa cecală prin colonoscopie cu ajutorul unui ac 
fi n. Un test pozitiv înseamnă eritem şi edem al 
mucoasei intestinale.

ALTE TESTE DIAGNOSTICE

Investigarea mucoasei intestinale se practică în 
cazurile cu simptome predominant digestive prin 
biopsii multiple care pot demonstra atrofi e vilozitară 
totală sau parţială, reversibilă sub dieta de eliminare. 
Testul de permeabilitate intestinală este mai sensibil 
în detectarea anomaliilor minime ale mucoasei 
decât studiul bioptic; utilizează molecule inerte hi-
dro solubile nontoxice, nondegradabile de către 
bac teriile intestinale şi nemetabolizabile după ab-
sorbţie, uşor de măsurat în fl uidele biologice (urină): 
lactuloză, lactitol, cerobioză, manitol, polietilen-
glicol, EDTA Cr 51.

Determinarea IgG4 specifi ce în ser şi materiile 
fecale arată valori crescute la pacienţii cu alergie 
gastro-intestinală, dar nu are valoare predictivă.

Determinarea eliberării de histamină din ba-
zofi le este utilizată mai mult în scop de cercetare; 
utilizarea unor fi ltre speciale din fi bră de sticlă care 
funcţionează ca fază solidă ce leagă cu mare afi -
nitate şi specifi citate histamina eliberată din bazofi le 
a redeschis interesul pentru această metodă; rezul-
tatele sunt comparabile cu cele ale determinării IgE 
specifi ce.

Determinarea eliberării de histamină din mas-
tocitele intestinale obţinute prin biopsie furnizează 
rezultate comparabile cu cele ale provocării dublu-
orb.

Testul de activare a bazofi lelor pune în evidenţă 
eliberarea de leucotriene din bazofi lele periferice în 
contact cu extractul alergenic.

Dozarea triptazei mastocitare
Mastocitele activate în cursul reacţiei de hiper-

sensibilitate de tip I eliberează proteaze şi mediatori 
preformanţi şi neoformaţi în ţesuturile înconjură-
toare. Triptaza mastocitară, o esterază cu greutate 
mo leculară de 134000 Da se degradează rapid după 
eliberare în monomeri, pierzându-şi activitatea 
enzi matică; bazofi lele conţin, de asemenea triptază, 
dar în cantităţi de 300-700 ori mai mici decât cea 
din mastocitele cutanate sau pulmonare. Astfel, 
nivelul seric al triptazei (valori normale 1-10 ng/
ml) este un marker al activării mastocitelor sis-
temice. Două fracţiuni ale acestei enzime pot fi  
detectate în serul uman: α protriptaza care serveşte 
ca indicator al numărului de mastocite şi β protri-
ptaza, considerată indicator al activării mastocitare. 
Valoarea normală a β protriptezei este sub 1 ng/ml, 
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 ABSTRACT 
Food allergy diagnosis is a diffi cult task despite the recent advances in the disease’s pathogenesis. The 
clinical suspicion must be confi rmed through a lot of in vivo and in vitro tests (history, physical examination, 
diet dairy, skin testing, measurement of total and antigen-specifi c serum immunoglobulin E, gut biopsy and 
permeability intestinal assessment, other tests for research purpose mainly: gut basophils and mast cell 
release of histamine, circulating immune complexes test, lymphoblastic transformation test, eosinophil 
tryptase and cation protein measurement). The double-blind placebo controlled food challenge is the gold 
standard of food allergy diagnosis in children, but it could be performed only in specialized medical centers 
by specially trained personnel.
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dar creşte la 30-60 minute după acţiunea unui 
trigger; dozarea post-mortem a acestei enzime în 
ser poate indica anafi laxia sistemică drept cauză a 
morţii subite dacă se obţin valori mai mari de 10 
ng/ml. Triptaza poate fi  detectată şi în lichidul de 
lavaj bronhoalveolar şi nazal, lacrimi, piele.

Dozarea proteinelor eozinofi lice (proteina ca-
tio nică, neurotoxina eozinofi lică) în ser sau materiile 
fecale are, de asemenea, interes ştiinţifi c şi nu a 
intrat în practica curentă.

În concluzie, diagnosticul alergiei alimentare 
mediate IgE întâmpină încă numeroase difi cultăţi. 
În prezenţa manifestărilor clinice sugestive, anam-
neza şi dieta de eliminare sunt elemente puternice 

în favoarea diagnosticului, la îndemâna oricărui 
practician. Testele cutanate alergologice obiec-
tivează sensibilizarea alergică, dar valoarea pre-
dictivă negativă este scăzută la vârsta de sugar. 
Determinarea IgE serice specifi ce furnizează rezul-
tate superpozabile peste cele ale testelor cutanate, 
fi ind preferate în anumite situaţii şi pot elimina 
necesitatea provocării orale. Testul de provocare 
orală este singurul capabil de departajarea între o 
simplă sensibilizare alimentară şi adevărata alergie 
alimentară, dar implică timp şi costuri ridicate, 
precum şi personal specializat, fi ind inaccesibil 
practicii curente.

The similarities between food allergy and other 
diseases symptoms and the lack of a real gold standard 
diagnostic test make diffi cult the diagnosis of im-
munoglobulin E (IgE)-mediated food allergy in chil dren. 
Patient age, family history, symptoms and indivi dual 
exposure to indoor and outdoor allergens are cri ti cal in 
the decision of the magnitude of allergy testing.

History is the fi rst step in food allergy diagnosis. 
It could diagnose the disease in the only case of an 
anaphylactic reaction in the fi rst hour after the 
ingestion of an isolated food that needs an emergency 
treatment (17). Allergic family history, reproducible 
symptoms correlated with a certain food ingestion, 
one or more symptoms provoked by ingestion are 
key history arguments for the diagnosis (10).

History obtained from the parents of a child 
reporting an adverse reaction to food is essential for 

the description of symptoms and signs, timing from 
the ingestion to onset of symptoms, frequency and 
intensity of allergic reactions, quantity of food 
required to evoke reaction, reproducibility (especially 
in the case of subjective behavioral symptoms), 
associated factors (activity, medication) (6). These 
details must be cautiously interpreted with the help 
of standardized questionnaires. Only 40% of adverse 
reactions to foods reported by parents are confi rmed 
by food challenges. Parents must be educated to note 
all foods ingested for a few days, including these 
only in contact with oral mucosa (e.g., chewing 
gum); the oligoantigenic diet could be helpful when 
there are etiological doubts.

The physical examination can be normal or can 
ascertain cutaneous, respiratory and/or gastro-
intestinal signs of the allergic disease. The symptoms 
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can refer to many organs and usually, the severity is 
greater in teenagers than in small children.

Skin testing 
It is recommended that the chosen foods to be 

tested on the history basis. If there is a great sus-
picion of food allergy, but the history fails to suspect 
a certain food, it is accepted to test a seven allergens 
panel (egg, cow’s milk, wheat, soy, peanuts, tree 
nuts, fi sh, shellfi sh); the high negative accuracy 
excludes the food hypersensitivity.

There are several skin testing techniques, but the 
skin prick test (SPT) is the most used. The scratch 
test is seldom used. The intradermal tests are 
recommended for indoor allergens and not for food 
allergens because their results are often false positive 
and their positive predictive accuracy is low (2).

The technique of skin testing is ment to put together 
the dermis mast cells carrying the specifi c IgE 
antibodies with one or more allergens; degra nulation 
of these cells release the mediators res ponsible for the 
Lewis’ triple response: edema, eri thema and itching. 
The neurogenic infl ammation also plays a major role 
because histamine, more than other mediators can 
release the P substance via an axon refl ex and then, it 
is enhanced the release of histamine from the mast 
cells (positive feed-back) (4).

A wheal of 3 mm or larger compared with the 
negative control is currently considered to be a 
signifi cant positive result. The skin reactivity de-
pends on the amount of the allergen injected and 
the degree of the sensitization.

The food extracts used in skin testing are aqueous 
solutions stabilized in glycerol or human serum 
albumin. Food extracts standardization is not as 
good as for inhalant allergens.

There is a variant of SPT, namely prick-prick test 
recommended to be performed when no com mercial 
extracts are available (fresh fruits and vegetables). 
The food is pricked with an appropriate needle, and 
then the needle pricks the patient skin. At least one 
person is used as a negative control in order to rule 
out the nonspecifi c skin irritations (2).

The sensitivity of SPT is greater than 95%, but 
the specifi city is only 50% (5).

For children greater than 1 year of age, the pre-
dictive value of a negative test is high so a negative 
test essentially excludes IgE mediated food hy-
persensitivity. When the SPT is positive, but the 
history does not strongly suggest a food allergy, 
food challenges must be performed (2). Only 40% 
of children with positive SPT present signs and 
symptoms of food allergy when they ingest the 
certain food. For children less than 1 to 1.5 years of 
age, the negative predictive accuracy of SPT is not 

quite as high (80% to 85%) because the mast cells 
have some age-dependent characteristics (low reac-
tivity and small number). Hill and others have 
proposed a SPT wheal of 8 mm or larger to be 
diagnostic of reactivity (2). 

Intradermal skin testing use allergenic extracts 
injected under the epidermis; the test is considered 
correct performed if it is obtained a small bubble 
(like the orange peel). The sensitivity of the intra-
dermal skin tests is much higher than this of the SPT, 
but their specifi city is low and they are pre ferred for 
penicillin or hymenoptera venom testing (9).

Epicutaneous tests (patch test) identify the 
delayed hypersensitivity allergic reactions. The 
patient must interrupt the antihistamins and corti-
costeroids at least 4 days before testing. The allergen 
is placed into an aluminum well applied on a 
paravertebral unaffected skin; a lesion resembling 
atopic dermatitis is considered a positive test. The 
results are read after 48 and then, 72 hours in the 
fi rst 20 minutes after the removal of the adhesive 
patch. The sensitivity is 61% and the specifi city is 
81% (14). Combined skin prick and patch testing 
are a useful tool for the diagnosis of food hyper-
sensitivity in children with atopic dermatitis (14, 
20). Hives, skin pigmentations or necrosis could be 
some possible unwanted incidents (17).

Skin testing, especially the intradermal ones have 
a smaller risk for systemic allergic reactions; a 
prospective study including 10 000 patients and 513 
368 skin tests had established this risk to 0.02% (12).

Laboratory testing
The most useful in vitro testing for food allergy 

is the detection of the specifi c circulating IgE 
antibodies.

TABLE 1. Laboratory tests in food allergy (7)
Diagnosis 
purpose

Allergen-specifi c IgE 
Total serum IgE 
Precipitating specifi c antibodies
Tryptase (α,β)
Other tests: complete blood cell count, 
sputum examination for eosinophils and 
neutrophils

Management 
purpose

Allergen-specifi c IgE 

Research 
purpose

IgE specifi c autoantibodies
Eosinophilic cationic protein
Mediators (preformed biogenic amines: 
histamine; newly formed: leukotriene C4 
and prostaglandin D2)
Proteoglycans: heparin, chondroitin sulfate E
Proteases: mast cells chymase, mast cell 
carboxypeptidase, cathepsin G
Fibroblast growth factor
Cytokines: interferon-γ, tumor necrosis 
factor-α, IL-4,5,6,13.
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Total serum IgE
The limitations of total serum IgE as a diagnostic 

test are its age-dependent values and the wide 
overlap in serum concentrations between atopic 
and nonatopic persons. 20 to 30% of atopic po-
pulations have normal total serum IgE, but other 
nonatopic diseases (eg. parasitoses) are accompa-
nied by normal serum IgE (7, 17). Some authors 
had reported that the main indications for the 
measurement of total serum IgE remain the chronic 
hives and atopic dermatitis in order to exclude the 
hyper-IgE syndrome (18).

An elevated cord blood IgE level was proposed 
as a screening test for the prompt perinatal identi-
fi cation of high-risk atopic infants (19). Unfor-
tunately, it does not prove a high predictive accuracy 
for primary prevention measures.

Allergen specifi c serum IgE
The measurement of food-specifi c IgE antibodies 

has limitations linked to the lack of standardization 
despite the advances in the technique fi eld. The 
materials used are proteins mixes with a great 
manufacturer-to-manufacturer variability regarding 
their composition and immunogenic abilities. Spe-
cifi c IgE antibodies exist in allergic person serum, 
but also in 15% of asymptomatic persons (3).

In the USA and many other countries, skin testing is 
considered the fi rst choice in the allergic disease 
diagnosis, but a greater accuracy needs a large ex-
perience for execution and interpretation. The measu-
rement of IgE specifi c antibodies is con sidered an 
adequate substitute for skin testing when, for different 
reasons, skin testing cannot be per formed. Reasons for 
this are both scientifi c and pragmatic; relative diagnostic 
sensitivity and specifi city, turnaround time, experience 
and cost are important factors.

TABEL 2. Clinical indications for the measurement of 
specifi c IgE antibodies

ABSOLUTE INDICATIONS
1. High clinical suspicion for allergic sensitization and 

negative or equivocal results of epicutaneous and 
intradermal skin testing

2. Lack of commercial extracts (fruits, vegetables, 
latex, industrial chemicals)

3. Impossibility to interrupt a medication that would 
interfere the results of skin testing (antihistamins, 
beta-blockers)

4. Allergic bronchopulmonary aspergillosis (as a part 
of routine evaluation)

RELATIVE INDICATIONS
1. Asthma, rhinitis, atopic dermatitis or other conditions 

of suspected allergic hypersensitivity
2. Lack of the allergenic extracts in the allergy offi ce 

for skin testing
3. Negative results with the positive skin test control
4. Age (very young children and the elderly)
5. Severe dermographism or extensive skin diseases
6. Increased risk for systemic reaction from skin testing 

(uncontrolled asthma, anaphylaxis)
7. Refractory period of mast cells mediators depletion 

(2 weeks after a severe allergic reaction)
8. Pregnancy
9. Lack of the patient compliance, mental disease

For many foods, the quantitative CAP fl uorescent 
enzyme immunoassay (FEIA) may provide more 
useful positive and negative predictive results. It may 
be used to eliminate the need for food chal lenges 
when the results reveal both very low levels which 
make the allergic reaction unlikely or very high levels 
which make highly probable the allergic disease. The 
cut-off values differ with respect to the suspected food 
and also they depend on the age for cow’s milk and 
egg. Like any laboratory tests, the CAP-FEIA must be 
interpreted in context with the patient’s history, phy-
sical examination and other laboratory tests.

Results of skin testing, performed and interpreted 
under optimal conditions usually agree with those 
of specifi c IgE serum measurement, but the two 
methods are not interchangeable. When there are 
discrepancies in the results, the skin test is usually 
positive and the serum test is negative, a case more 
due to limitations of the immunoassay and to the 
lack of detection very low amounts of specifi c IgE 
(usually, less than 1 μg/l). Most recent studies show 
sensitivity of about 70-90% when immunoassay is 
compared to epicutaneous tests (3).

Specifi c IgE level is important in the decision of 
achieving oral tolerance, but it is a poor predictive 
indicator regarding the prognosis of food allergy (14).

Detectable egg-white specifi c IgE in infants in 
an unselected cohort of 86 children evidenced 50% 
sensitivity, 97% specifi city and 70% positive 
predictive value for respiratory allergy at 7 years. It 
is a better predictor than is the increased cord blood 
IgE levels (19). 

TABEL 3. Different food-specifi c IgE levels (expressed in kUA /l) that may be used to decide if the food 
challenges are needed 

egg milk peanut fi sh soy wheat
Allergic reaction highly probable 
(no challenges need)

>7
>2 (<2 years)

>15
>5 (<1 year)

>14 >20 >60 >80

Allergic reaction unlikely <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35
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Elimination diet
The improvement of signs and symptoms after 

the exclusion of the food suspected on the basis of 
the history, skin testing and/or IgE measurement 
and their worsening after the reintroduction are 
strong  arguments for food allergy diagnosis. The 
effects of the elimination diet depend on symptoms, 
so the improvement is immediately in the case of 
hives and bronchial asthma and more slowly in 
atopic dermatitis (69% after 2 months, 89% after 6 
months, 91% after one year)(17). The elimination 
diet is useful both for the diagnosis and the treatment 
of food allergy. 

An elimination diet must be recommended when 
there is a strong clinical suspicion and on the basis 
of skin testing and specifi c IgE results. 

It involves:
• A strict diet dairy kept by parents when the 

child is on a free diet for a 2 weeks period. 
Parents are instructed to note all the ingested 
foods and their ingredients, including items 
just placed in the mouth.

• The exclusion of the suspected food for 
another 2 weeks period. The success of this 
procedure requires the exclusion of the 
correct allergen, the ability of the patient to 
maintain a diet completely free of all the 
forms of the offending allergen and the 
absence of other factors that may aggravate 
symptoms (eg. S aureus skin infection in 
children with atopic dermatitis, a respiratory 
viral infection in children with asthma and 
secondary lactase defi ciency in an infant with 
dietary protein induced enterocolitis syn-
drome). If multiple food allergies are 
suspected, an oligoantigenic diet, an elemental 
diet or rare, total parenteral nutrition may be 
necessary to establish the diagnosis. The 
oligoantigenic diet could contain foods which 
are not associated with the symptoms and 
provide negative skin testing results such as 
meat (chicken or turkey), carbohydrates (rice, 
potatoes), fruits (apples, pears, peaches, 
grapes), vegetables (potatoes, spinach, broc-
coli, cabbage) and vitamin supplements (2).

Food challenges
The oral food challenges are designed to 

reproduce the individual’s symptoms when the 
suspected food is ingested under strict medical 
supervision. They can make the difference between 
food sensitivity and a real true allergy and they are 
considered the gold standard diagnosis test in food 
allergy against which all other tests must be 
assessed.

There are several protocols that are used for the 
administration of food challenges.

The labial testing uses the anatomical 
characteristics of the lips: the rich vascularization 
and the great number of mast cells.

It consists in applying fresh foods or food 
extracts to the inner lip of the oral mucosa for 10 
seconds to 2 minutes and observing the local 
reactions. The results are read after 15 minutes.

The labial test is useful in allergy oral syn-
drome.

The oral food challenges confi rm the clinical 
and laboratory suspected food hypersensitivity in 
50% of cases (16). There are several techniques, 
but all of them require the detailed diet history and 
the exclusion of the suspected food for 7 to 14 days, 
a period that is greater in chronic diseases (8 weeks 
in atopic dermatitis, more than 3 months in gastro-
intestinal diseases).

Many studies have tried to standardize the 
technique in order to increase the patient safety and 
to obtain comparable results between different 
medical centers (9).

The open food challenges in which both the 
physician and the patient know the administered 
food consist in observing the clinical reactions after 
the patient ingest the fresh food. It can occasionally 
be performed at home rather in a medical facility 
progressively increasing the doses every 15 to 20 
minutes to the normal-age quantity.

The open food challenge is often suffi cient for 
suspected immediate type reactions in infants and 
children less 3 years of age which are less affected 
by subjective infl uences, for infi rming the clinical 
suspicion in anxious families which impose 
unnecessary restricted diet to their children and in 
order to reestablish a normal diet after a food ex-
clusion. A negative result make unlikely the double 
food challenge, whereas a negative double food 
challenge should always be followed by an open 
food challenge.

The single-blind open challenge in which only 
the physician, not the patient knows the administered 
food is an accessible test for infi rming or refuting 
food hypersensitivity. It confi rms the false negative 
results of the open food challenge.

The double blind placebo-controlled food 
challenge (DBPCFC) is the gold standard test 
against all the others must be assessed (2). It may 
be performed in settings with immediate access to 
intensive care units by personnel specially trained 
in the management of emergency situations and the 
equipment for resuscitation (including adrenaline 
and oxygen) must be readily available. Intravenous 
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access should be available before initiating the test. 
The cardiac rate, blood pressure, cardiac and 
pulmonary auscultation, the skin and mucosa 
aspect, spirometry values are the main parameters 
to be kept under supervision.

The challenge protocol consists in alternatively 
administration of the food and the placebo that may 
be either an unsuspected food, either dextrose (2).

Active and placebo challenges must be identical 
regarding taste, looks, smell, viscosity and volume. 
In infants and children, the foods can be masked in 
extensively hydrolysed formulas or in amino acids 
formulas, eventually with addition of colorants or 
fl avouring agents such as black currant juice or 
peppermint (9).

In classical type I allergy reactions, the objective 
signs appear in the fi rst 4 hours. In contrast, the 
reactions with onset after 4 hours tend to have 
delayed hypersensitivity mechanism.

The colonoscopic allergen provocation test 
(COLAT) was imagined by Bischoff in order to 
avoid the DBPCFC limitations. It consists in a 
needle caecal mucosa injection of a food extract. 
The edema and erithema of the gut mucosa 
signifi cant a positive result. 

OTHER DIAGNOSTIC TESTS

Gut mucosa examination should be performed 
in the cases with gastrointestinal symptoms. Mul-
tiple biopsies could reveal total or partial villous 
atrophy that is reversible under a gluten free diet. 
Gut permeability test is most sensitive than the 
biopsy in detecting the minimum mucosa changes; 
it uses water soluble, nontoxic, non degradable and 
easy-to-measure in biological fl uids molecules such 
as lactose, lactulose, mannitol, polyethilen glycol, 
EDTA Cr51.

Serum and feces specifi c IgG4 measurement 
reveals high values in patients with gastrointestinal 
allergy, but it is not a good predictor indicator.

Measurement of histamine release from basophils 
obtained by biopsy is a test used in research purpose; 
special fi berglass fi lters play the solid phase role 
and bind the histamine with high affi nity. It provides 
the same accuracy results with the antigen specifi c 
serum IgE.

Measurement of histamine release from gut mast 
cells provides comparable results with DBPCFC.

The basophils activation test reveals leukotriene 
release from the basophils put in contact with the 
food allergen.

The mast cell tryptase measurement
Mast cells that have been activated during an 

IgE-mediated hypersensitivity reaction release 
proteases as well as prestored and newly generated 
mediators into surrounding soft tissues. The mast 
cell tryptase (MW 134 000kDa) is a serine esterase 
that rapidly degrades into its monomers soon after 
release and loses enzymatic activity. The basophils 
also contain tryptase, but their levels are 300-700 
fold less than those in skin or lung mast cells. The 
serum tryptase level (the normal range of values: 
1-10 ng/ml) is marker for systemic mast cells 
activation. Two forms of tryptase could be detected 
in human serum; α protryptase serves as a measure 
of the mast cells count and β protryptase indicates 
the mast cells activation. The normal value of serum 
β protryptase is less than 1 ng/ml, but it increase in 
the fi rst 30 to 60 minutes after a trigger action; the 
post mortem serum value much than 10 ng/ml could 
suggest that the cause of death is the systemic 
anaphilaxis. The tryptase could also be detected in 
bronchoalveolar lavage fl uid, tears, skin, but there 
are not clinical indications for such measurements. 

Measurement of serum and feces eosinophils 
proteins (cationic protein, neurotoxin) is, also, 
interesting from a research point of view and is not 
accessible to the current practice.

In conclusion, food allergy diagnosis is still 
diffi cult. History and elimination diet are strong 
arguments in the favor of the diagnosis if there are 
suggestive clinical signs and symptoms. Skin 
testing reveals the allergic hypersensitivity, but 
their negative accuracy is low in infants. Food 
specifi c IgE measurement provides comparable 
results with those of the skin testing and can 
eliminate the need of food challenges. The oral 
food challenge is the only test that could make the 
difference between food hypersensitivity and a real 
food allergy, but involves time, costs and need spe-
cially instructed personnel, so it is not appropriate 
for the current practice. 
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