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ШКАЛИ ДОКАЗІВ І ГРАДАЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

 

Рівні доведеності первинних даних та градація сили рекомендацій  

(настанова Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

Рівні доведеності первинних даних 

I++ Високоякісний мета-аналіз, систематичний огляд рандомізованих 

контрольованих випробувань (РКВ) або РКВ з дуже низьким ризиком 

систематичної помилки 

I+ Належним чином проведений мета-аналіз, систематичні огляди РКВ 

або РКВ з низьким ризиком систематичної помилки 

I- Мета-аналіз, систематичні огляди РКВ або РКВ з високим ризиком 

систематичної помилки 

II++ Високоякісний систематичний огляд досліджень «випадок-контроль»     

або когортних досліджень 

Високоякісні дослідження «випадок-контроль» або когортні   

дослідження з дуже низьким ризиком похибки, систематичних 

помилок або відхилень і високою  вірогідністю причинного зв’язку 

II+ Належним чином проведені дослідження «випадок-контроль» або 

когортні дослідження з низьким ризиком помилки, систематичних 

помилок або відхилень і допустимою вірогідністю причинного зв'язку 

II- Дослідження «випадок-контроль» або когортні дослідження з 

високим ризиком помилки, систематичних помилок або відхилень і 

значним ризиком того, що цей зв’язок не є причинним 

III Неаналітичні дослідження, наприклад, повідомлення про випадки, 

серії випадків 



IV Думка експерта 

 

Градація сили рекомендацій* 

A Як мінімум один мета-аналіз, систематичний огляд або РКВ, оцінені 

як І++ і застосований для цільової популяції; або систематичний 

огляд РКВ або сукупність відомостей в основному з досліджень І+, 

прямо застосованих для цільової популяції і які мають узгоджувані 

результати 

B Сукупність доказів включає ІІ++ дослідження, прямо застосовані до 

цільової популяції, мають узгоджувані результати; або мають 

результати досліджень з І++ або І+, що екстраполюються на цільову 

популяцію 

C Сукупність доказів включає ІІ+ дослідження, застосовані для цільової 

популяції, мають узгоджувані результати; або екстрапольовані докази 

з ІІ++ дослідженнями 

D Докази III або IV; або екстрапольовані дані з II+ досліджень 

Експертна думка щодо правильної практики 

✓ Рекомендована краща практика з клінічного досвіду розробників КН 
*Рівні доказів рекомендацій пов’язані з силою доказів, на яких вони засновані. Вони не 

відображають клінічне значення рекомендацій. 



ЗМІСТ 

Перелік скорочень 

Передмова 

1. Епідеміологія харчової алергії  

2. Характеристика білків коров’ячого молока 

3. Імунологічні механізми харчової алергії 

4. Анамнестичні дані та симптоми харчової алергії 

5. Діагностика харчової алергії, включаючи алергію до білків коров’ячого 

молока 

6. Прогноз харчової алергії 

7. Лікування харчової алергії 

8. Молоко різних тварин для заміни коров’ячого молока 

9. Первинна профілактика харчової алергії у дітей та дорослих 

Список літератури  

Додаток 1 

Додаток 2 

Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

АД – атопічний дерматит 

АЕЕ – алергічний еозинофільний езофагіт 

АКМ – алергія до коров’ячого молока 

АКС – амінокислотна суміш  

А-ЛА – альфа – лактальбумін 

БА –  бронхіальна астма 

БКМ –  білок коров’ячого молока 

Б-ЛТ – бета-лактоглобулін 

БСА – бичачий сироватковий альбумін 

ВГС – високогідролізовані суміші   

ГЕРХ -гастро-езофагальна рефлюксна хвороба ДК – дендрітні клітини 

ДМ – доказова медицина 

ЕоЕ – еозинофільний езофагіт 

ІПП – інгібітори протонної помпи 

КН – клінічні настанови 

ОПП – оральна провокаційна проба 

ПAMС – патоген-асоційовані молекулярні структури  

ПСПКПП –подвійна сліпа  плацебо контрольована провокаційна проба  

ПТ – прикт-тест 

РД – рівень доказовості 

СМД – стандарт медичної допомоги 

СР – сила рекомендацій 

ХА – харчова алергія 

УКПМД – уніфікований клінічний протокол медичної допомоги 



ШКТ – шлунково-кишковий тракт  

ЯМД – якість медичної допомоги 

BLG – бета-лактоглобулін 

DBPCFC (Double-blind, placebo-controlled food challenge) – подвійна сліпа 

плацебо контрольована провокаційна проба з їжею  

Ig – імуноглобулін 

IL – інтерлейкін 

IFN – γ   

MHC  (major histocompatibility complex) – головний комплекс гістосумісності  

РAMР – патоген-асоційовані молекулярні патерни  

TGF-β (transforming growth factor beta) – трансформуючий фактор росту бета  

TCR– рецептори Т-клітин  

TLR – толл-подібні рецептори 

TNF- α  - фактор нкрозу пухлин альфа 

Treg – регуляторні Т-клітини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова 



мультидисциплінарної робочої групи з опрацювання  

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги 

на засадах доказової медицини хворим на харчову алергію 

  Впродовж останніх років спостерігається невпинне зростання кількості 

різноманітних алергічних захворювань у дітей та дорослих. Практично з 

грудного віку виникають клінічні прояви алергічних реакцій, які здебільшого 

пов’язані з особливостями харчування. На сьогодні немає чітких 

епідеміологічних даних щодо поширеності харчової алергії (ХА). Серед 17 

млн, які страждають харчовою алергією, 3,5 млн складають пацієнти до 25 

років. Харчова алергія – одна з головних причин анафілактичних реакцій у 

дітей 0-14 років. У дітей з ХА в 4 рази збільшується ризик бронхіальної 

астми, в 2,4 рази – атопічного дерматиту, в 3,6 рази – респіраторної алергії.  

Доволі часто діагноз ХА ставиться на підставі наявності шкірного висипу, 

себореї, дерматиту, функціональних розладів травної системи та інших 

симптомів. Це призводить до того, що частині пацієнтів призначають  

необґрунтовані, тривалі і складні елімінаційні дієти, а також нераціональне 

медикаментозне лікування. 

 Особливо значні  складності викликає питання розробки елімінаційних 

дієт для дітей грудного віку. У цьому віковому періоді  молоко є необхідним, 

часом єдиним джерелом харчових інгредієнтів, але, одночасно, воно є 

основним алергеном і причиною багатьох проблем. Призначення 

різноманітних дієт істотно збільшує ризик дисбалансу харчування, порушень  

фізичного розвитку дитини. Крім того, харчові алергени можуть бути 

причиною смерті внаслідок  розвитку анафілаксії, частота якої за останні 

десятиріччя збільшилась у дітей в 7 разів.  

Невизначеність єдиних підходів до діагностики та лікування ХА, 

включаючи  алергію на білки коров’ячого молока (АКМ) призводить до 

помилок у профілактиці, лікуванні і обґрунтовує необхідність  створення 

національних адаптованих клінічних настанов з даної проблеми. 

За ініціативою громадських медичних асоціацій України (Педіатрів, 

Алергологів, Дитячих гастроентерологів та нутриціологів, Українського 

товариства спеціалістів з імунології, алергології та імунореабілітації), за 

підтримки МОЗ України проведена робота по розробці медико-

технологічних документів щодо ведення хворих з ХА, включаючи АКМ.  

Синтез настанови 



В основу даної адаптованої клінічної настанови (КН) покладені 

джерела доказової медицини, що розроблені в останні роки, зокрема: 

1. World Allergy Organization (WAO) Special Committee on Food 
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Адаптована КН не повинна сприйматись як стандарт медичного 

лікування. Дотримання положень КН не гарантує успішного 

лікування в кожному конкретному випадку, її не можна розглядати 

як посібник, що включає всі необхідні методи лікування або, 

навпаки, виключає інші. Остаточне рішення стосовно вибору 

конкретної клінічної процедури або плану лікування повинен 

приймати лікар з урахуванням клінічного стану пацієнта та 

http://www.nice.org.uk/cg11


можливостей для проведення заходів діагностики і лікування в 

медичному закладі.  

Адаптована КН «Харчова алергія, включаючи АБКМ», відповідно 

до свого визначення, має на меті надання допомоги лікарю й 

пацієнту щодо прийняття раціонального рішення в різних клінічних 

ситуаціях, є інформаційною підтримкою щодо найкращої клінічної 

практики на основі доказів ефективності застосування певних 

медичних технологій, ліків та організаційних засад медичної 

допомоги. 

Клінічна настанова – це рекомендаційний документ з найкращої 

медичної практики, заснованої на доказах ефективності, в першу 

чергу, для практикуючих лікарів, які надають первинну і вторинну 

медичну допомогу. 

 

Визначення: 

Алерген – будь-яка субстанція, що стимулює продукцію імуноглобуліну Е 

або клітинну імунну відповідь, зазвичай протеїн. 

Атопічний дерматит/екзема– хронічне запальне захворювання шкіри, що 

характеризується типовими для віку ураженнями шкіри із свербежем, 

індивідуальним або сімейним атопічним анамнезом. 

Дитина з високим ризиком харчової алергії – особа, яка має одного або 

двох батьків  та/або старших брата/сестру з алергічним захворюванням (ХА, 

АД, БА, АР). 

Ко-фактори – пов’язані з пацієнтом зовнішні обставини та фактори, що 

асоційовані важчим перебігом алергічного захворювання. 

Еозинофільний езофагіт – хронічне, імунне/антиген-залежне захворювання 

стравоходу, що характеризується клінічними симптомами пов’язаними із 

дисфункцією стравоходу та гістологічно – еозинофіл-предомінантним 

запаленням. 

Харчова гіперчутливість – побічна реакція на їжу, що проходить при 

відмові від цих продуктів, та симптоми якої повертаються при їх повторному 

вживанні. Включає в себе поняття харчова алергія та неімунна харчова 

гіперчутливість  

Харчова алергія – побічна реакція на їжу медійована імунологічним 

механізмом, із залученням специфічних IgE (IgE-залежні), клітинно-



опосередкованих механізмів (не IgE-залежні) чи обох IgE- та клітинно-

опосередкованих реакцій (змішаний механізм). 

Харчова десенситизація – індукція короткострокової толерантності, що 

може зникнути після закінчення лікування алергенами. 

Оральна толерантність – стан локальної та системної імунної 

нереактивності, індукований оральним прийомом антигенів/алергенів. 

Оліго-алергенна дієта/ гіпоалергенна дієта – емпірична елімінаційна дієта 

з мінімальним вмістом мажорних алергенів для даної популяції. 

Індукція оральної толерантності – стан локальної та системної імунної 

нереактивності, індукований оральним прийомом антигенів/алергенів, таких 

як харчові протеїни; не зникає після відміни прийому антигенів. 

Пребіотик – субстанція, що не перетравлюється та має позитивний 

фізіологічний ефект та є джерелом селективно стимулюючого впливу на ріст 

та активність певного числа індигенної флори. 

Пробіотик – живі мікроорганізми, які при вживанні у адекватній кількості, 

призводять до клінічних позитивних ефектів людини. 

Сенсибілізація – наявність специфічних IgE до алергену (за даними ПТ 

та/або алерген-специфічних IgE). 

Симбіотик – мікст пре-та пробіотика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1.  Епідеміологія харчової алергії  

На відміну від таких нозологій як бронхіальна астма та алергічний 

риніт, немає вірогідних епідеміологічних досліджень стосовно харчової 

алергії у дітей та дорослих.  

Данні щодо поширеності харчової алергії у дітей різняться, але в 

середньому вона знаходиться у межах 1-11%. Використання різних методів 

обстеження пов’язують з відсутністю єдиного достовірного алгоритму. Це є 

причиною невідповідності епідеміологічних даних, навіть у країнах однієї 

географічної зони. На відміну від даних щодо розповсюдженості, данні щодо 

основного виду причинного алергену у всьому світі співпадають. 

Найчастішою причиною харчової алергії у дітей є білок коров’ячого молока, 

яйця, злаки, фрукти, морепродукти. Підозра на АКМ виникає значно частіше, 

ніж підтверджується. 

З середини 1990-х рр. розпочато порівняння кількості повідомлень про 

наявність ХА, що виявлена при опитуванні батьків з випадками, коли діагноз 

підтверджено провокаційною пробою. Встановлено, що згідно повідомлень, 

частота ХА становить 12,4-25 %, але діагноз підтверджено тільки у 1,5-3,5 % 

випадків 1, 2. Подальші дослідження підтвердили, що розповсюдженість ХА в 

популяції, що підтверджена провокаційними тестами, становить 2,3-3,6 % 3, 4. 

Також лише у невеликій кількості суб’єктів алергія була підтверджена 

позитивним прик-тестом з тими алергенами, алергія на які виявлена при 

опитуванні 5. 

Таким чином, коли розглядається питання епідеміології харчової 

алергії, розрізняють 2 аспекти проблеми: 

1. Розповсюдженість харчової алергії згідно опитування пацієнтів. 

Реально у більшості цих хворих алергії немає, але ці статистичні 

дані важливі для усвідомлення масштабів проблеми та організації 

медичної допомоги 6.  

2.  Істина харчова алергія, що підтверджена позитивним 

провокаційним тестом, та репрезентує реальну розповсюдженість 

ХА. 

 

Повідомлення пацієнтів щодо випадків АКМ зустрічаються в 1- 17,5% 

дошкільнят, в 1-13.5% у дітей віком 5-16 років та в 1-4 % випадків у 

дорослих. Згідно даних Німецького Багатоцентрового дослідження Алергії 

(German Multi-Centre Allergy Study) рівень специфічного IgЕ до молока 

прогресивно зменшується від 4% у дітей 2 років до менше 1% у дітей 10 

років. Найнадійніші дані щодо епідеміології АКМ є ті, де алергія 

підтверджена провокаційними тестами. В Європі виконано 5 таких 

досліджень. Встановлена розповсюдженість АКМ серед дітей грудного віку 



від 1,9% у Фінляндії, 2,16% на острові Уайт, 2,22% у Данії, 2,24% в 

Нідерландах, до 4,9% у Норвегії. 

У хворих з АКМ гастроінтестинальні симптоми розвиваються в 32- 

60 % випадків, ураження шкіри – в 5-90 % та анафілаксія – в 0,8-9 % 

випадків. Така частота анафілаксії – важливе питання, що потребує особливої 

уваги. 

У кожної третьої дитини з атопічним дерматитом (AД) АКМ 

підтверджується елімінаційною дієтою та провокаційною пробою. З іншого 

боку, у 40-50% дітей грудного віку з АБМ страждають на АД. 

Зараз в 10 Європейських країнах виконується велике епідеміологічне 

когортне дослідження, яке спонсорується Європейською комісією, щодо 

вивчення поширеності АКМ, яка підтверджена оральною провокаційною 

пробою, та сенсибілізації до БКМ у дітей раннього віку.  

Приблизно 11-26 млн. мешканців Європи страждають на харчову 

алергію (ХА).7 Якщо цю розповсюдженість перераховувати на кількість 

жителів планети (6,659,040,0008), то ХА зустрічається у 220–520 млн. людей 

та становить глобальну світову проблему здоров’я. Є дослідження стосовно 

особливостей перебігу та розповсюдженості бронхіальної астми, алергічного 

ринокон’юнктивіту та екземи у дітей9, але відсутні наукові роботи щодо 

розповсюдженості ХА.  

Проблема ускладнюється тим фактом, що скарги пацієнта на наявність 

харчової алергії не завжди у реальності є ХА. Повідомлення про випадки ХА 

значно перевищують частоту, коли алергія підтверджена у подвійних сліпих 

дослідженнях. У 1980-х роках розповсюдженість ХА серед дітей раннього 

віку, згідно опитування матерів, становила від 17 %10 до 27,5 % 11. Тридцять 

відсотків матерів відмічали наявність ХА у них або членів їх сімей.12 У 

наступній декаді в Британському дослідженні, де застосовано опитувальник, 

випадки ХА виявлено у 19,9 %13.  

ХА частіше зустрічається у дітей раннього віку (5-8 %) в порівнянні з 

дорослими (1-2 %)14,  15,  16. Згідно даних мультицентрового дослідження, що 

було проведено в Японії, розповсюдженість алергії  до БКМ у 

новонароджених складає 0,21 %, а серед дітей з екстремально низькою 

масою при народженні (менше 1000 гр.) – 0,35 %  17.  

Проспективне дослідження 480 новонароджених впродовж 3 років в 

США виявило наявність АКМ при опитуванні батьків у 28%, але 

провокаційними тестами вона була підтверджена лише у 8 % з появою під 

час перших двох років у 2,27-2,5 %  18, 19 .  

Схожі дані отримані в Європейському дослідженні з залученням 44 000 

телефонних контактів. При опитуванні у 5 млн. респондентів (частіше жінок) 



виявлено АКМ. Відмічені значні національні відмінності в поширеності ХА: 

від 13,8 % в Греції до 52,3 % у Фінляндії. В цьому дослідженні молоко 

найбільш часто виявилось алергеном для дітей (38,5 % усіх опитуваних) і 

було на другому місці у дорослих (26 %) 20.  

При опитуванні батьків 600 дітей віком до 4 років алергію виявлено у 

18 пацієнтів (3 %) 21. Реакції на молоко відмічали у 2 % дітей без «wheeze» та 

у 16 %, що мали «wheeze»22.  

В літературі велика кількість досліджень, що вивчала 

розповсюдженість АКМ, базувалась лише на опитуванні батьків без 

об’єктивного підтвердження алергії 23. Проведено метааналіз досліджень24, 

що вивчали розповсюдженість алергії останні 20 років методом опитування у 

дошкільнят, дітей шкільного віку (5-16 років) та підлітків. Розповсюдженість 

виявилася від 1 до 17,5 % у дошкільнят, від 1 до 13,5 % - у школярів та від 1 

до 4 % - у підлітків 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 

Ці дані важливі для планування медичної та діагностичної служб, але 

не відображають істинну розповсюдженість алергії.  

 

Сенсибілізація до БКМ 

На підставі метааналізу 7 досліджень (Rona R.J.) встановлено 

розповсюдженість сенсибілізації до БКМ: 0,5 - 2% - у дошкільнят,  0,5% - у 

дітей 5-16 років та менше 0,5% - у дорослих 47. 

В когортному дослідженні 543 дітей від народження до 3 років (острів 

Уайт) сенсибілізація до БКМ виявлено у 2 дітей (0,37 %) віком 12 міс., у 5 

(0,92%) дітей двох років та у 3 (0,55%) дітей 3 років 48. 

 У Німецькому мультицентровому дослідженні алергії були під 

спостереженням 1314 дітей від народження до 13 років. Серед них у 273 

дітей визначали специфічні IgE до БКМ у віці 2, 5, 7 та 10 років. Встановлено 

прогресивне зменшення розповсюдженості сенсибілізації з віком: від 4% у 

дітей 2-ох років до менше 1% у віці 10 років.49 

Сенсибілізація до БКМ 

На підставі метааналізу 7 досліджень (Rona R.J.) встановлено 

розповсюдженість сенсибілізації до БКМ: 0,5 - 2% - у дошкільників, 0,5% - у 

дітей 5-16 років та менше 0,5% - у дорослих 50. 

В когортному дослідженні 543 дітей від народження до 3 років (острів 

Уайт) сенсибілізація до БКМ виявлено у 2 дітей (0,37 %) віком 12 міс., у 5 

(0,92%) дітей двох років та у 3 (0,55%) дітей 3 років 51. 

В Німецькому мультицентровому дослідженні алергії 1314 дітей були 

під спостереженням від народження до 13 років. Серед них у 273 дітей 

визначали специфічні IgE до БКМ у віці 2, 5, 7 та 10 років. Встановлено 



прогресивне зменшення розповсюдженості сенсибілізації з віком: від 4% у 

дітей 2-ох років до менше 1% у віці 10 років.52 

 

Епідеміологія алергії до БКМ, що підтверджена провокаційним 

тестом 

За останні 10 років було виконано 5 досліджень, що відповідають 

високому рівню доведеності первинних даних, де АКМ була підтверджена 

провокаційним тестом. 

a. В Данії когорта 1749 новонароджених спостерігалась до 12 – місячного 

віку. Встановлена алергія у 39 (2,22 %) дітей53, серед яких у 60 % 

спостерігалися гастроінтестинальні симптоми, у 50-60 % - ураження 

шкіри, у 20-30 % - респіраторні симптоми та у 9 % - анафілаксія. Серед 

дітей на грудному вигодовуванні алергію виявлено у 0,5 % 54, 55. 

b. В Фінляндії 6209 новонароджених спостерігалися протягом 15 місяців. 

Алергію до БКМ виявлено в 1,9 % - підтверджена подвійним сліпим 

плацебо-контрольованим провокаційним тестом. 

c. У Норвегії 193 недоношених та 416 доношених новонароджених 

спостерігалися до 6 місячного віку - алергію до БКМ діагностовано у 

4,9 % (27 з 555) дітей 56. 

d. На острові Вайт (Велика Британія) когорта з 969 новонароджених 

досліджувалась протягом 12 місяців – діагностовано АКМ у 21 (2,16%) 

дітей, серед яких лише 2 пацієнти (0.21 %) мали IgE-залежну алергію 57.  

e.  У Нідерландах 1158 дітей досліджені проспективно протягом 12 міс. З 

18,2 % дітей, що мали підозру на АКМ, діагноз підтверджено 

позитивними елімінаційним та провокаційним тестами у 2,24 % (26 з 

211) дітей 58. 

Приведені дослідження були виконані у Північній Європі та Іспанії, але 

методології досліджень розрізнялись, оральний провокаційний тест не був 

стандартизований. Враховуючи дані проблеми, для встановлення істинної 

розповсюдженості АКМ Європейською комісією в 2005 році розпочато 

проект EuroPrevall Project (www.europrevall.org), що включає 60 організацій – 

дослідні інститути, організації пацієнтів, підприємства харчової індустрії в 

Європі, Росії, Гані, Індії та Китаї. В дослідження залучені діти та дорослі. 

Діагностика алергії проводиться подвійним сліпим плацебо-контрольованим 

тестом 59. Дослідження повинно вирішити питання реальної поширеності 

АКМ. 

 

Алергія на яйця 

http://www.europrevall.org/


Середня частота поширеності складає 2,5% (95%СІ 2,3-2,7) – за даними 

опитування, 0,8%(95%СІ 0,6-0,9) за даними шкірного алерготестування, 3,6% 

(95%СІ 3,2-4,0) за рівнем специфічних IgE та 0,2% (95%СІ 0,2-0,3) за даними 

провокаційної проби. Найчастіше алергія на яйця зустрічається серед дітей 

молодших вікових груп, рідше - серед старших. Цей вид гіперчутливості 

займає друге місце після алергії на молоко у дітей молодшого віку. 

Розповсюдженість алергії на яйця більша у країнах північної Європи. 

Алергія на злаки 

Розповсюдженість варіює залежно від віку та регіону, також методу, що 

використовувався для її виявлення. Середня частота поширеності складає 

3,6% (95% СІ 3.0-4.2) за даними анамнезу, 1,5% (95%СІ 1,3-1,8) – за даними 

опитування, 0,7%(95%СІ 0,4-1,0) за даними шкірного алерготестування, 3,9% 

(95%СІ 3,4-4,4) за рівнем специфічних IgE, 0,1% (95%СІ 0,01-0,2) за даними 

провокаційної проби та 0,3% (95% СІ 0,02-0,6) за даними провокаційної 

проби чи анамнестичними даними. Проте аналіз даних показав, що 

найчастіше алергія на злаки зустрічається серед дітей старших вікових груп, 

рідше - серед молодших. Однак бракує епідеміологічних даних для складання 

повної картини, оскільки дослідження проводилися лише в окремих вікових 

групах. Частіше за даними опитування та анамнезу цей вид харчової алергії 

зустрічається у північній Європі, проте кількість позитивних прик-тестів 

виявилася більшою у країнах південної Європи. На кінець, пацієнтів із 

підвищеним рівнем специфічних IgE, позитивними провокаційними пробами 

було більше у західній Європі. 

Алергія на сою 

Середня частота поширеності складає 1,5% (95%СІ 1,2-1,8) – за даними 

опитування, 3,2% (95%СІ 2,7-3,6) за рівнем специфічних IgE та 0,3% (95%СІ 

0,1-0,4) за даними провокаційної проби. Найчастіше алергія на сою 

зустрічається серед дітей молодших вікових груп, рідше - серед старших. 

Переважна кількість досліджень цього виду чутливості проведено у північній 

Європі, тому регіонально там знаходиться більша кількість пацієнтів у яких 

було виявлено цей вид чутливості. 

Алергія на арахіс 

Пощиреність варіює залежно від віку та регіону. Середня частота 

поширеності складає 0,45-1,7% (95%СІ 0,3-1,8) – за даними опитування, 

1,7%(95%СІ 1,6-1,9)  - за даними шкірного алерготестування, 8,6% (95%СІ 

8,2-9,0)  - за рівнем специфічних IgE та 0,2% (95%СІ 0,2-0,3)  - за даними 



провокаційної проби та 1,6% (95% СІ 1,2-1,9) -  за даними провокаційної 

проби чи анамнестичними даними. Найчастіше алергія на злаки зустрічається 

серед дітей старших вікових груп та у країнах західної Європи, рідше - серед 

молодших. 

Алергія на лісний горіх 

За всіма методами виявлення алергії, окрім прик-тесту, цей вид 

гіперчутливості реєструється з однаковою частотою незалежно від віку, 

проте позитивні шкірні тести частіше виявляються у старшій віковій групі. 

Поширеність складає 1,3% (95%СІ 1,2-1,5) – за даними опитування, 

0,6%(95%СІ 0,5-0,7) - за даними шкірного алерготестування, 0,5% (95%СІ 

0,08-0,8)  - за даними провокаційної проби. 

Алергія на рибу 

Поширеність складає 2,2% (95%СІ 1,8-2,5) – за даними опитування, 

0,6%(95%СІ 0,5-0,8)  - за даними шкірного алерготестування, 0,7% (95%СІ 

0,4-0,9) – за рівнем специфічних IgE, 0,1% (95%СІ 0,02-0,2) - за даними 

провокаційної проби та 0,1% (95% СІ 0,01-0,2) – за даними провокаційної 

проби чи анамнестичними даними. 

Алергія на морепродукти 

За результатами мета-аналізу європейських досліджень алергія на 

морепродукти виявилась найменш вивченим видом гіперчутливості. На 

сьогодні бракує даних щодо поширеності цього виду алергії серед дітей до 5 

років, мало робіт було проведено із використанням провокаційних проб та 

визначення специфічних антитіл. Поширеність складає 1,3% (95%СІ 0,9-1,7) 

– за даними опитування та 0,1% (95% СІ 0,06-0,3) -  за даними провокаційної 

проби. Частіше цей вид гіперчутливості виявляється у старших дітей. 

Таким чином, найчастіше за даними опитування пацієнти мають 

алергію на молоко (6,0 %), найрідше – на сою (0,3 %). За результатами 

провокаційних проб частіше також виявлялась гіперчутливість до алергенів 

молока (0,6 %), а найрідше – до протеїнів злаків та морепродуктів (0,1%). 

Вікові особливості розподілення видів сенситизації виглядають таким чином: 

в ранньому віці переважає алергія на молоко та яйця, у старшому – на горіхи, 

арахіс, рибу та морепродукти. Проте існує брак даних щодо 

розповсюдженості алергії на злаки та сою у всіх дитячих вікових групах, що 

потребує подальшого вивчення. 



Коментар робочої групи: В Україні не має офіціних статистичних 

даних щодо розповсюдженості харчової алергії у дітей та дорослих. 

Одиничні публікації стосуються поширеності ХА лише за даними 

опитування та за рівнями специфічних IgE.   

 

 



Клінічні прояви харчової алергії  

 

Серед когорти новонароджених, що спостерігались в Данії, у 60 % 

виявлено гастроінтестинальні симптоми, у 50-60 % - ураження шкіри, у 20-

30 % - респіраторні симптоми та у 9 % - анафілаксія 60, 61. 

В Норвегії у дітей грудного віку алергія клінічно маніфестувала 

больовим синдромом (48 %), гастроінтестинальними симптомами (32 %), 

респіраторними проблемами (27 %) та атопічним дерматитом (4.5 %) 62. 

В когорті хворих з Фінляндії алергія клінічно проявлялася 

кропив’янкою (45,76 %), атопічним дерматитом (89,83 %), блювотою та/або 

діареєю (51,69%), респіраторними симптомами (30,50 %) та анафілаксією 

(2,54 %) 63. Східні прояви виявлено при проведенні орального 

провокаційного тесту: кропив’янка (51,69 %), атопічний дерматит (44,06 %), 

блювота та/або діарея (20,33 %), респіраторні симптоми (15,25 %) та 

анафілаксія (0,84 %) 64. 

У Британському дослідженні при проведенні орального провокаційного 

тесту виявлено: екзему (33 %), діарею (33 %), блювання (23,8 %) та уртикарії 

у 2 дітей 65. 

У дітей з Нідерландів з алергією до БКМ гастроінтестинальні симптоми 

мали місце у 50 %, шкірні – у 31 %, респіраторні – 19 % пацієнтів 66. 

Таким чином, алергія до БКМ маніфестує симптомами 

гастроінтестінальними – у 32-60 %, з боку шкіри у - 4,5-90 %, анафілаксії – у 

0,8-9 % хворих. Респіраторні скарги (включаючи БА) не є рідкістю. 

 

Харчова алергія при різних нозологічних формах 

Позитивний специфічний IgE до БКМ виявлено у 3 % серед 2184 дітей 

віком 13-24 місяців, що страждали на атопічний дерматит. 

Серед 59 дітей на грудному вигодовуванні, що страждали на АД 

середньої важкості, позитивний шкірний прик-тест відмічено у 5 (8,5 %) 

дітей 67. 

В іншому дослідженні серед дітей з АД середньої важкості, що 

консультовані дерматологом, позитивний прик-тест до БКМ виявлено в 16 % 

випадків 68. 

Серед дітей з АД середнім віком 17,6 міс. у 37 % (20/54) діагностовано 

алергію до БКМ. За даними дослідників, кожен третій пацієнт з АД має 

алергію до БКМ, з іншого боку, до 40-50 % дітей до 1 року з алергією до 

БКМ мають АД. 69 

Серед 90 дітей з IgE-залежною ХА у 17 виявлено алергію до БКМ 70. 

Стосовно інших нозологічних форм, в проспективному дослідженні, де 

аналізувалися дані Британського Педіатричного Наглядового Центру (British 

Pediatric Surveillance Unit), серед 13 млн. дітей Англії та Ірландії виявлено 



229 випадків госпіталізації з приводу ХА (заявлено 176 лікарями з 133 

відділень), що склало розповсюдженість 0.89 на 100,000 дітей в рік. Серед 

тригерів ХА молоко посіло 3 місце (10 % пацієнтів) після арахісу (21 %) та 

лісного горіха (16 %) 71. 

У Великій Британії серед 13 млн. дітей до 16 років за останні 10 років 

зафіксовано 8 дитячих смертей з приводу анафілаксії (розповсюдженість 

0.006 на 100 000 дітей до 15 років на рік), в 4 з яких молоко було причинним 

алергеном 72. 

Таким чином діагноз ХА об’єднує цілу групу нозологій, які потребують 

окремих підходів до лікування. 

 

Вікові тенденції в розповсюдженості харчової алергії  

Відомі лише дослідження стосовно тенденцій в розповсюдженості ХА. 

Так, англійські дослідники встановили підвищення частоти госпіталізацій на 

1 млн. популяції з 1990 по 2004 рік з приводу анафілаксії - з 5 до 26; з 

приводу ХА у дорослих - з 5 до 26: з приводу ХА у дітей - з 16 до 107 73. 

Розповсюдженість екземи також зросла з 13 % (у 1991 р.) до 16 % у 

2003 році 74. 

 

Географічні тенденції в епідеміології харчової алергії 

Немає вірогідної інформації щодо різниці розповсюдженості алергії до 

БКМ в різних регіонах світу. 

Найбільш вірогідна інформація є стосовно країн Іспанії, Скандинавії, 

Великої Британії та Германії. Багато досліджень проведено в Італії, Австралії 

та Північній Америці, але незадовільної якості. 

В таблиці 1.1 відображені дані щодо розповсюдженості алергії до 

основних харчових алергенів в різних країнах 75. 

Таблиця 1.1 

Розповсюдженість трьох головних харчових алергенів в різних країнах 

Країна 1 місце 2 місце 3 місце 

США яйце коров’яче молоко арахіс 

Германія яйце коров’яче молоко пшениця 

Іспанія яйце коров’яче молоко риба 

Швейцарія яйце коров’яче молоко арахіс 

Ізраїль яйце коров’яче молоко кунжут 



Японія яйце коров’яче молоко пшениця 

 

Європейським дослідженням RedAll встановлено, що молоко є 

найбільш частим алергеном для дітей (38,5 % ) та другим за частотою для 

дорослих (26,2 %) 76. 

У Франції харчова алергія при опитуванні встановлена у 29/182 

школярів, серед яких в 11,9 % випадків підозрювалась алергія до молока 77. 

Важливо підкреслити наявність регіональних відмінностей в профілі 

ХА, що обумовлено особливостями експозиції харчових алергенів, засобами 

приготування їжі та культурними традиціями. Наприклад, в Ізраїлі кунжут є 

третім за розповсюдженістю харчовим алергеном, що обумовлено його 

широким застосуванням. В Австралії «головним» алергеном для підлітків є 

арахіс 78, а для дітей Іраку – коров’яче молоко 79.  

Таким чином, в кожному регіоні найбільш репрезентативним є свій, 

регіональний алерген. 

Коментар робочої групи: В Україні за орієнтовними даними у дітей 

раннього віку превалює алергія на БКМ та куряче яйце (за даними 

опитування та рівнями специфічних IgE).   

 



Розділ 2. Характеристика білків коров’ячого молока 

 

Головні алергени коров’ячого молока – сироваткові білки та казеїн. 

Сироваткові білки включають: 

a. Alpha-лактоальбумін (Bos d 4) – його роль в АКМ не визначено; 

розповсюдженість алергічних реакцій на нього становить, за даними різних 

досліджень, від 0 до 80 %. 

b. Beta-лактоглобулін (Bos d 5) – його  кількість найбільша серед інших 

сироваткових протеїнів, присутній в молоці багатьох ссавців, але відсутній в 

жіночому молоці. Від 13 % до 76 % пацієнтів реагують на цей білок. 

c. Бичачий сироватковий альбумін (Bos d 6) – відповідає за перехресну 

алергію до яловичини; сенсибілізація до нього відмічена у 0-88% випадків, 

але симптоми алергії – у 20% пацієнтів. 

d. Бичачі імуноглобуліни (Bos d 7) – рідко викликають клінічні симптоми 

алергії. 

Казеїни (Bos d 8) складаються з 4 різних фракцій (alphas1 – Bos d 9 , 

alphas2 – Bos d10, beta – Bos d 11, kappa – Bos d12), які характеризуються 

незначною гомологією, але часто дають загальну сенсибілізацію. Найчастіше 

пацієнти сенсибілізовані до alpha (100%) та kappa (91.7%) казеїнів. 

Молоко різних ссавців характеризується перехресною реактивністю. 

Найбільшу гомологічність відмічено у білків коров’ячого, овечого та 

козячого молока (ссавці одного сімейства жуйних тварин Bovidae). Меншу 

структурну схожість з білками коров’ячого молока мають білки молока 

тварин сімейств Suidae (свині), Equidae (кобили та ослиці), Camelidae 

(верблюди) та грудне молоко. Молоко верблюдів і мулів (як і грудне молоко) 

не містить Bos d 5. 

 Не встановлено чіткої залежності алергенності білків від 

перетравлювання в шлунково-кишковому тракті. Алергени молока 

зберігають біологічну активність навіть після кип’ятіння, пастеризації, 

обробки ультрависокими температурами, випаровуванням, що 

застосовуються при виробництві сухих молочних дитячих сумішей. 

 Для отримання гіпоалергених сумішей застосовуються екстенсивний 

гідроліз з наступною технологічною обробкою, такою як висока температура, 

ультрафільтрація та високий тиск. Зроблені спроби класифікації формул по 

ступеню фрагментації білка на формули з частковим та екстенсивним 

гідролізом, але немає узгодження щодо критеріїв цієї класифікації. Доведено 

ефективність гідролізованих формул – вони широко використовуються як 

джерело білка для дітей з АКМ.  

 Вступ 

Молоко може бути причиною харчової гіперчутливості, що 

класифікується як алергія або непереносимість. Механізми непереносимості 

є імунологічно незалежними і часто обумовлені дефіцитом ензимів: 

наприклад, лактозна інтолерантність внаслідок дефіциту beta-galactosidase 

(лактази). Ця настанова не розглядає питання непереносимості, а висвітлює 

тільки аспекти, що пов’язані з алергією до коров’ячого молока. Алергічні 



механізми можуть бути як IgE-обумовлені, так і пов’язані з іншими 

імунологічними механізмами (інші класи імуноглобулінів, імунні комплекси, 

клітинно-обумовлені реакції). В даному розділі надано хімічну 

характеристику алергенів коров’ячого молока, описано їх перехресну 

реактивність, резистентність до перетравлення та протеолізу, зміни при 

технологічному процесі. 

Хімічна характеристика алергенів  

Коров'яче молоко містить декілька білків, кожен з яких міг би 

викликати алергічну реакцію у «чутливих» осіб. Деякі з цих білків 

розглядаються як основні алергени, деякі – як незначні, а інші рідко або 

ніколи не були пов'язані з повідомленнями про алергічні реакції. 

Характеристику білків коров'ячого молока представлено в таблиці 2.1 80, 81, 82. 

 

 

Таблиця 2.1 

Характеристика білків коров’ячого молока 

Фракції Білок 

Таксоно

мічна 

назва 

алергену 

Сумарна 

кількість, 

% 

Вага, 

г/л 

Молек

улярна 

маса, 

kDa 

Кількіс

ть 

амінок

ислот 

Ізоелект

рична 

точка 

Казеїн   Bos d 8 80 ~30    

 αs1-казеїн   29 12-15 23,6 199 4,9-5,0 

 αs2-казеїн  8 3-4 25,2 207 5,2-5,4 

 β-казеїн  27 9-11 24,0 209 5,1-5,4 

 γ1-казеїн    20,6 180 5,5 

 γ2-казеїн  6 1-2 11,8 104 6,4 

 γ3-казеїн    11,6 102 5,8 

 κ-казеїн  10 3-4 19 169 5,4-5,6 

Сироват

кові 

білки  

  20 ~5    

 α-лактоальбумін Bos d 4 5 1-1,5 14,2 123 4,8 

 β-лактоглобулін  Bos d 5 10 3-4 18,3 162 5,3 

 Імуноглобулін  Bos d 7 3 0,6-1 160,0 - - 

 Бичачий 

сироватковий 

альбумін  

Bos d 6 1 0,1-

0,4  

67,0 583 4,9-5,1 

 Лактоферін   Сліди 0,09 800,0 703 8,7 



 

Раніше вважалось, що β-лактоглобулін (BLG) є найбільш важливим 

алергеном коров'ячого молока, тому що відсутній у грудному молоці, але 

дослідженнями останніх років доведено критичне значення і інших білків в 

етіології алергічних хвороб.  

Важливе знання міжнародної номенклатури алергенів – саме за цією 

абревіатурою ми можемо знайти білок в переліку реактивів, досліджень 

лабораторії. В міжнародній номенклатурі алергени позначаються 

абревіатурою, утвореною від назви їхнього роду (скорочення до перших 

трьох літер) та виду (скорочення до однієї літери) згідно з таксономічною 

системою Ліннея та супроводжується арабською цифрою, що показує 

хронологічний порядок, в якому алерген було ідентифіковано 83.  

 

Альфа-лактальбумін (Bos d 4) 

Альфа-лактальбумін (А-ЛA) є сироватковим протеїном, що належить 

до сімейства лізоцимів. А-ЛA - це регуляторна субодиниця лактозної синтази 

і, маючи можливість змінювати субстратну специфічність галактозіл-

трансферази в молочній залозі, робить глюкозу гарним акцепторним 

субстратом для цього ферменту та дозволяє лактозній синтазі синтезувати 

лактозу 84, 85. А-ЛA виробляється у молочній залозі та був знайдений у всіх 

видах молока аналізованих дотепер.  

А-ЛA містить 8 груп цистеїну, кожна з яких утворює внутрішні 

дисульфідні зв'язки, і 4 триптофанові залишки. Він містить високо споріднені 

вузли зв'язування кальцію, які стабілізують його вторинну структуру. Дані 

щодо ролі А-ЛA є суперечливими – як причина алергії до БКМ 

зареєстрований у 0-80 % пацієнтів86. Ця різнорідність даних, ймовірно, 

пов'язана з використанням різних методів, використаних для оцінки 

сенсибілізації до А-ЛA (шкірні прик-тести, визначення специфічних IgE, 

імуноблотинг та інші).  

Бета -лактоглобулин (Bos d 5)  

Бета-лактоглобулін (Б-ЛГ) є найбільш поширеним сироватковим 

білком коров'ячого молока. Він присутній в молоці багатьох ссавців, але 

відсутній в грудному молоці. Б-ЛГ належить до ліпокалінового сімейства 

алергенів і синтезується молочною залозою ссавців. Його функція досконало 

не вивчена. Вважається, що він може бути залучений до транспорту 

ретинолу, з яким легко зв’язується 87. Б-ЛГ містить 2 внутрішні дисульфідні 

зв'язки та одну вільну SH групу. У фізіологічних умовах Б-ЛГ існує у вигляді 

рівноважної суміші мономерів та димерів, але, згідно з його ізоелектричною 

точкою, димери можуть бути об’єднані в октамери. Існує 2 головні ізоформи 

цього білку у коров'ячому молоці: генетичні варіанти А і В, які відрізняються 

лише двома точковими мутаціями у 64 і 118 амінокислотах. Вважається, що 

B-ЛГ є найбільш важливим алергеном коров'ячого молока –  

алергічні реакції на нього відмічені в 13-76 % випадків 88. 

Бичачий сироватковий альбумін (Bos d 6)  



Бичачий сироватковий альбумін (БСА) є основним сироватковим 

білком. Він може зв'язуватися з водою, жирними кислотами, гормонами, 

білірубіном, ліками, та іонами Ca, К, Na. Його основною функцією є 

регулювання колоїдного осмотичного тиску крові89. Третинна структура БСA 

є стабільною, його 3-мірна форма добре описана у літературі. Цей білок, 

організований у 3 гомологічні домени, складається з 9 петель, пов'язаних 17 

ковалентними дисульфідними містками. Більшість дисульфідних зв'язків 

добре захищені в ядрі білка та є недоступними для розчинників.  

БСA бере участь не тільки в алергії на молоко, а й в алергічних 

реакціях на яловичину. BSA викликав алергічні реакції негайного типу 

(набряк губ, кропив'янка, кашель, риніт) у дітей з алергією на яловичину, які 

отримували цей білок в подвійному сліпому плацебо-контрольованому 

дослідженні 90. Поширеність дітей, які сенсибілізовані до БСА складає до 

88%, в той час як клінічні симптоми спостерігаються лише у 20% дітей 91.  

Імуноглобуліни (Bos d 7)  

Бичачі імуноглобуліни присутні в крові, тканинах і рідинах таких, як 

молоко. Основна частина бичачих імуноглобулінів – це IgG. Бичачі IgG рідко 

викликають клінічні симптоми АКМ 92.  

Казеїни (Bos d 8)  

Більшість казеїну знаходиться у колоїдному агрегатному стані 

(казеїнові міцели), і його біологічною функцією є транспортування фосфатів 

кальцію. Більше 90% вмісту кальцію знежиреного молока зв’язано або 

включено до міцел казеїну. Казеїни складаються з 4-х різних білків (α-s1-, α-

s2-, β- і κ-казеїн) з невеликою кількістю послідовних гомологічних ділянок. 

Інша група, γ-казеїн, яка присутня в дуже низькій кількості в молоці, є 

побічним продуктом протеолізу β-казеїну. Відмінністю всіх казеїнів є їх 

низька розчинність при рН 4,6. Казеїни є складними білками з фосфатними 

групами, які етерифіковані з серином. Казеїни не містять дисульфідних 

зв'язків, в той час як велика кількість залишків проліну викликає виражений 

вигин білкового ланцюга, який інгібірує утворення щільної форми та 

визначає його вторинну структуру.  

Незважаючи на невелику гомологічність між фракціями казеїну, часто 

постерігається полісенсибілізація до багатьох казеїнів. Це може бути 

викликано перехресною сенсибілізацією через загальні або дуже схожі між 

собою епітопи 93. Пацієнти майже завжди сенсибілізовані до α-казеїнів 

(100 %) та κ-казеїнів (91,7 %) 94.  

Перехресна реактивність між білками молока різних видів тварин  

Перехресна реактивність виникає, коли два різні білки мають загальну 

частину амінокислотної послідовності (принаймні, послідовність, що містить 

епітопні домени) або коли їх трьохмірна структура утворює 2 молекули 

подібні в зв'язувальній здатності до конкретних антитіл. Взагалі, перехресна 

реактивність між білками різних ссавців відображає філогенетичні зв'язки 

між видами тварин та еволюційною цілісністю білків, які часто є 

перехресними 95, 96. Таблиця 2.2 показує схожість послідовностей 



(гомологічність), що виражена у відсотках, між білками молока різних видів 

ссавців 97.  

 

Таблиця 2 .2 

Гомогенність білків молока ссавців (у відсотках по відношенню до БКМ) 

 

Білок Козяче Овече Кобиляче Ослине Верблюже Жіноче 

Альфа-

лактальбумін  
95,1 97,2 72,4 71,5 69,7 73,9 

Бета- 

лактоглобулін  
94,4 93,9 59,4 56,9 відсутня відсутня 

Сиворатковий 

альбумін 
 92,4 74,5 74,1  76,6 

α-S1-казеїн 87,9 88,3   42,9 32,4 

α-S2-казеїн 88,3 89,2   58,3  

β-казеїн 91,1 92,0 60,5  69,2 56,5 

κ-казеїн 84,9 84,9 57,4  58,4 53,2 

 

Найбільшу гомологічність відмічено у групи білків Bos (коров’ячого), 

Ovis (овечого) та Capra (козячого) молока, які належать до одного сімейства 

жуйних тварин Bovidae. Ці білки мають меншу структурну схожість з 

білками сімейств Suidae (свині), Equidae (кобили та ослиці), Camelidae 

(верблюди) та з грудним молоком. Молоко верблюдів і мулів (як і грудне 

молоко) не містить Б-ЛГ. 

Наглядно схожість молока від корів, кіз і овець продемонстровано на 

рис.1 – моделі молока зроблені методом електрофорезу від різних видів 

ссавців. Білкові профілі молока кобил, ослиць і верблюдів мають значні 

відмінності. 



 
Рис 1. Електрофорез білків молока різних видів ссавців 

H-cas – людський казеїн  

HLA – людський лактальбумін  

Lfe – людський лактоферін  

α-cas – коров’ячий α-казеїн  

β-cas – коров’ячий β-казеїн  

BLG – коров’ячий β-лактоглобулін  

ALA – α-лактальбумін  

 

Однак, дослідження in vitro та теоретичні гіпотези не завжди 

співпадають з клінічними даними, які є досить суперечливими. Так, клінічне 

випробування Freund G., 1996 у Франції визначила, що 51 дитина з 55, котрі 

мали алергію до БКМ толерантно переносили козяче молоко від 8 днів до 1 

року 98.  Інші дослідження  виявили, що пацієнти з алергією до БКМ не 

мають толерантності до козячого та овечого молока 99.  

В дослідженні Ah-Leung S, 2006 відмічено підвищені рівні IgE до 

казеїну козячого молока і відсутність сенсибілізації до казеїну коров'ячого 

молока 100. Такі факти не є поодинокими 101, 102. Також описано серію 

клінічних випадків, коли дорослі пацієнти мали алергією на білки козячого 

молока, високі рівні специфічних IgE до A-ЛA козячого молока без алергії до 

БКМ 103. 

Доведено, що молоко кобили та ослиці іноді корисно деякім пацієнтам, 

але не слід забувати про різні хімічні складові цього молока та про 

гігієнічний контроль 104, 105, 106. Такі ж міркування стосуються молока 

верблюдів (Camellidae), яке може представляти альтернативу для пацієнтів з 

алергією до БКМ через незначну гомологічність послідовностей їх 

амінокислот з коров'ячим молоком та відсутність B-ЛГ107.  



Структурні модифікації та алергенність білків коров'ячого молока 

Трьохмірна структура більшості антигенних білків невідома, навіть там, де 

амінокислотна послідовність була точно визначена, оскільки їх структура не 

є незмінною та залежить від навколишнього середовища. Ця проблема має 

велике значення для білків молока, тому що їх організація є складною і 

наявність казеїнових міцел робить їх дослідження складними. Важливими є 

структурні зміни, що відбуваються при травленні білків в шлунково-

кишковому тракті та при технологічних процесах, бо від цього залежить 

алергенний потенціал білків.  

Травлення та алергенність БКМ  

Харчові білки перетравлюються ферментами шлунково-кишкового 

тракту, і як правило, вважається, що білки, більш стійкі до протеолізу, є 

більш потужними алергенами. Тим не менш, in vitro було доказано, що немає 

чіткого взаємозв'язку між перетравленням та алергією на білки 108. 

Вважається, що казеїни легко перетравлюються, але в кислому 

середовищі (рН середовища шлунка) білки коагулюють. Підкислення 

збільшує розчинність мінералів, тому кальцій і фосфор, що містяться в 

міцелах поступово стають розчинними у водній фазі. В результаті, міцели 

казеїну розпадаються, і казеїн випадає в осадок. 

Сироваткові білки більш розчинні у сольовому розчині, ніж казеїн, і, 

теоретично, вони повинні легше перетравлюється протеазами, які працюють 

у водному середовищі. Однак кореляція між розчинністю у воді і 

перетравленням не є лінійною. Наприклад, пепсин, трипсин, і термолізін 

перетравлюють швидше казеїни, ніж сироваткові білки 109. 

Хоча БСА дуже добре розчинний у воді і багатий на амінокислоти, що 

розбиваються шлунково-кишковими ферментами, це також відносно стійкі 

білки до перетравлювання. Деякі епітопи були незаймані принаймні 60 

хвилин після розщеплення БСА у пепсині. Його 9 петель підтримуються 

дисульфідними зв'язками, і це уповільнює фрагментацію білку до коротких 

пептидів з меншою антигенною активністю 110. 

Нагрівання та алергенність БКМ  

Зазвичай коров'яче молоко продається тільки після технологічної 

обробки, як правило, пастеризації (70-80° С протягом 15-20 секунд), що 

знижує потенціал патогенного навантаження. Обробка ультрависокими 

температурами у поєднанні з швидкісним нагріванням (вище 100°С протягом 

декількох секунд), або випаровування, яке використовується для 

виробництва сухих дитячих сумішей, мають низький вплив або взагалі не 

впливають на алергенний потенціал БКМ. Кип'ятіння молока протягом 10 

хвилин знижує реакцію у пацієнтів, які реагують на БСА і B-ЛГ, але реакція 

на казеїни залишається незмінною 111.  

Деякі автори заперечують зменшення алергеності БКМ після 

кип’ятіння – було встановлено агрегування нових білкових полімерів, 

здатних пов'язувати специфічні IgE. Після кип'ятіння БСА при 100 °С 

впродовж 10 хвилин, кількість димерних, тримерних та вищих полімерних 



форм збільшується, але всі вони зберігають здатність зв’язуватися з IgE 112 
113.  

Крім того, при нагріванні можуть змінюватися тільки конформаційні 

епітопи з втратою здатності до зв'язування з конкретними IgE, в той час як 

послідовні епітопи зберігають алергійну активність навіть після нагріву 114. 

Молоко містить обидва види епітопів і, хоча незначні зниження антигенності 

можна спостерігати з сироватковими білками, цього не спостерігається з 

казеїнами.  

Інтенсивне нагрівання до 121°C впродовж 20 хвилин також викликало 

підвищення деяких алергенних властивостей БКМ 115.  

Крім того, БКМ можуть бути окислені під час промислової обробки, 

що призводить до утворення модифікованих амінокислотних залишків, 

особливо в B-ЛГ, які можуть бути відповідальні за розвиток нових 

імунореактивних структур 116. 

Таким чином, збереження алергенної активності в молоці при  

нагріванні та кип’ятінні є клінічно доведеним фактом. 

Технологічні методи модифікації алергенністі БКМ  

Єдиний метод зменшення алергенності БКМ – застосування 

промислових технологій. Гіпоалергенні формули отримують шляхом 

гідролізу та подальшої обробки – термообробки, ультрафільтрації або 

застосування високого тиску. 

Термообробка часто поєднується з протеолізом для розгортання і зміни 

трьохмірної структури білка. Однак теплова денатурація може викликати 

утворення агрегатів з більшою стійкістю до гідролізу, як і у випадку з B-ЛГ 

117.  

Інший спосіб усунути антигенність включає в себе використання 

протеолізу в поєднанні з високим тиском. Різні автори показали підвищену 

фрагментацію коров’ячого бета-лактоглобуліну, якщо протеоліз відбувається 

після або під час застосування високого тиску 118. 

 

Розділ 3. Імунологічні механізми ХА. 

ХА може бути антитіло - або клітинно – асоційованою; іноді обидва 

механізми можуть бути залучені. ХА може бути опосередкована будь-яким з 

4 основних типів імунологічних реакцій за класифікацією Gell та Coombs, 

1964: 1) Тип I або IgE-опосередкована гіперчутливість, 2) Тип II - 

цитотоксичні реакції, 3) Тип III - реакції типу Артюса - імунокомплексні, 4) 

Тип IV – сповільненого типу (Т-клітинні реакції). 

Перший тип  реакцій являє собою класичні алергічні реакції негайного 

типу. Три інші типи узагальнено характеризуються як не-IgE-опосередкована 

алергія, і є менш вивченими. 

Супресія побічних імунних реакцій до нешкідливих харчових антигенів 

при їх потраплянні до організму називається оральною толерантністю. 

Всередині молочний білок зазвичай розпадається під дією шлункової кислоти 

та травних ферментів. Точні механізми, що беруть участь в розвитку 



толерантності, залишаються неясними. Основні імунологічні механізми 

реакції на антиген включають: в себе знищення алергену, анергію, супресію, 

"ігнорування" та апоптоз Т-клітин. Баланс між толерантністю (супресією) і 

сенситизацією (первинною) залежить від декількох факторів, що включають: 

1) спадковість, 2) характер та дозу антигену, 3) кратність введення, 4) вік при 

першому впливу антигену, 5) імунологічний статус організму, 6) передачу 

антигену через грудне молоко.  

Придбання переносимості харчових продутків (толерантності) 

розглядається як TH1 (Т-хелперів першого типу) імунна відповідь. Після 

контакту слизової оболонки кишечнику з антигенами коров'ячого молока 

антиген-презентуючі клітини (АПК) взаємодіють з субепітеліальними T- та 

В-лімфоцитами. Розпізнавання антигенів рецепторами Т-клітин (TCR) 

включає в себе молекули головного комплексу гістосумісності (MHC). 

Активовані Т- та В-клітини лімфоїдних фолікулів мігрують через лімфатичну 

систему, а потім циркулюють через кілька органів-мішеней, що включають 

шлунково-кишковий тракт, дихальну систему або шкіру. Якщо толерантність 

не досягається, Т- та B - клітини  активуються та призводять до запальної 

реакції в органі-мішені, в результаті  чого виникають клінічні прояви АКМ. 

Вроджена імунна система має здатність модулювати адаптивні імунні 

реакції на білки їжі. У цьому процесі дендритні клітини (ДК) та Toll-like 

рецептори (TLR) відіграють основну роль. Кишкова мікробіота, як було 

показано, має різноманітний вплив на TLRs і регуляторні Т-клітинні 

відповіді. TLR можуть розпізнавати певні патоген-асоційовані молекулярні 

структури (ПAMС). 

Механізми, за допомогою яких  TLRs впливають на  Treg відповіді не 

повністю вивчені. Treg стимулює розвиток толерантності до антигенів 

молока через вироблення толерогенних цитокінів, включаючи інтерлейкін 

IL-10 і трансформуючий фактор росту бета (TGF-β ). Вважається, що АКМ 

виникає в результаті неспроможності створити нормальний толерогенний 

процес, або в результаті його пізньої поломки. У разі IgE-опосередкованої 

АКМ, активація специфічних до молока Т-хелперів 2 типу (TH2) призводить 

до синтезу специфічних IgE. IgE-незалежні реакції можуть бути в результаті 

TH1- опосередкованого запалення. Зниження Treg діяльності визначено як 

фактор обох алергічних механізмів. Розвиток толерантності в дітей з АКМ в 

анамнезі пов'язаний з регулюванням Treg відповіді. 

Набута імунологічна толерантність зовнішніх агентів є активним 

механізмом адаптивного імунітету, який опосередкований Т-хелперами I 

типу, але, коли у особи з атопією схильність до синтезу IgE антитіл до 

харчових алергенів підвищена, гомеостаз змінюється, і тучні клітини можуть 

стати чутливими і викликати тим самим масу симптомів, в одному або 

кількох органах, які лікар визначає в якості ХА 119. Базове розуміння основ 



імунологічних механізмів розвитку ХА є необхідним для діагностики та 

лікування. 

Після потрапляння алергену в кишечник відбуваються його складні 

зміни, оскільки травлення та приготування їжі можуть змінити алергенність 

коров'ячих білків. Інтактні алергічні епітопи на білках їжі взаємодіятимуть  з 

імунною системою слизової оболонки. Білки їжі, що уникли протеолізу, 

можуть бути видалені епітеліальними клітинами кишківника. Вважається, що 

у ранньому віці відносно великі дози розчинного білка сприяють розвитку 

толерантності. Фактори, які модулюють ризик розвитку сенситизації 

включають в себе: 1) природу і дозу антигену, 2) ефективність 

перетравлювання білків, 3) незрілість організму, 4) швидкість всмоктування 

білків молока, 5) обробку антигену в кишечнику, і 6) імуносупресивне  

середовище у Пейєрових бляшках. Тип кишкової мікробіоти також може 

змінювати ризик сенсибілізації у маленьких дітей. 

 

Кишковий бар’єр 

Імунна система слизової оболонки шлунково-кишкового тракту 

повинна адаптуватися і бути в змозі розрізнити патогенні і нешкідливі 

антигени, реагувати на них відповідним чином, для того, щоб захистити 

новонародженого від внутрішніх патогенів, бактерій-коменсалів і при 

встановленні толерантності до харчових білків. Це важливе завдання 

здійснюється клітинами кишково-асоційованої лімфоїдної тканини - 

найбільшим органом імунної системи організму 120. Багаточисельні 

дослідження свідчать про підвищений макромолекулярний транспорт через 

кишковий бар’єр у дітей з атопією 121,,122, що, як вважається, виникає через 

пошкодження слизової оболонки, індукованою локальною реакцією 

гіперчутливості до їжі 123. Дослідження кишкової проникності для цукру 

(лактулоза/манітол) показали, що у дітей з атопією, що знаходяться на 

грудному вигодовуванні, кишковий бар’єр функціонує краще, ніж коли 

грудне вигодовування зупинилося та почала використовуватися 

гіпоалергенна суміш 124.  

 

Оральна толерантність 

Слизова оболонка дозволяє нутрієнтам транспортуватися через 

кишечник до системного кровообігу, захищаючи від патогенів шляхом 

індукції імунної відповіді. Будь-яка регуляція імунної відповіді, що 

призводить до знешкодження спожитих антигенів називається оральною 



толерантністю 125. У нормі лімфоцити зрілих лімфатичних вузлів 

становляться гіпореактивними після оральної регуляції антигенів 126.  

Молочні протеїни розпадаються і їх конформаційні епітопи 

знищуються завдяки шлунковій кислоті та кишковим ензимам, в результаті 

чого імуногенні епітопи розпадаються. На моделях тварин було показано, що 

порушення процесу травлення може перешкоджати формуванню 

толерантності до молока і призводить до розвитку гіперчутливості. 

Коров’ячий сироватковий білок є імуногенним при введенні його мишам за 

допомогою внутрішньом’язової ін'єкції, але пептичне травлення білка 

формує імунологічну толерантність 127. 

Те, що відбувається зі слизовою оболонкою після дії антигену 

охарактеризовано недостатньо  і залишається спірним. Взагалі, розвиток 

толерантності до молока розглядається як TH1- відповідь, яка, з одного боку, 

може попередити шкідливу імунологічну реакцію слизової оболонки, а з 

другого, - може в окремих випадках призводити до негативних реакцій. 

Процес починається з контакту алергенів молока зі слизовою оболонкою 

кишечника. Тут вони взаємодіють з Т- та В-клітинами слизової 

безпосередньо, або через антиген-презентуючі клітини (АПК): макрофаги, 

дендритні клітини, або М – клітини. Т - клітинне розпізнавання антигену 

рецепторами Т-клітин (TCR) залучає МНС (молекули головного комплексу 

гістосумісності)  (клас І та ІІ АПК). Активовані Т та В-клітини лімфоїдних 

фолікулів мігрують спочатку через лімфатичну систему, а потім, через 

кровообіг, в будь-які органи – мішені, що включають шлунково-кишковий 

тракт, дихальну систему, шкіру, центральну нервову систему, цей процес 

називають «самонаведення». Якщо толерантність не досягнута, Т- та В-

клітини активуються в самонаведених місцях при контакті із специфічними 

харчовими антигенами та вивільнятимуть цитокіни, вазоактивні пептиди та 

антитіла, посилюючи запальну реакцію в уражених органах та в результаті 

викликаючи клінічні прояви харчової гіперчутливості 128.  

У цьому контексті, дендритні клітини відіграють головну роль, 

приймаючи протеїни молока та мігруючи в мезентериальні лімфатичні вузли, 

де вони регулюють CD4 Т – клітинну диференціацію. Первинні механізми, 

завдяки яким толерантність може бути опосередкована, включають знищення 

алергену, анергію, супресію, «ігнорування» та апоптоз Т-клітин129. 

Баланс між толерантністю (супресією) та чутливістю (первинною) залежить 

від декількох факторів: 1) генетичний фон, 2) природа та доза антигену, 3) 

частота вживання, 4) вік при першій антигенній стимуляції,5) імунологічний 

стан організму, 6) потрапляння антигену через грудне молоко та ін. 



 У дослідженні на мишах доведено, що багато кормів в низьких дозах 

викликають продукцію  регуляторних цитокінів (наприклад, TGF- , IL-10, IL-

4, частково виділяються CD4 + CD25 Т-регуляторні клітини). Незважаючи на 

потужний супресивний вплив оральних аутоантигенів при їх застосуванні в 

клінічних випробуваннях, очікуваних позитивних результатів не отримали. 

Те ж саме можна сказати для АКМ 130. 

У людей з нормальною толерантністю системні та секреторні харчові 

IgA антитіла взагалі відсутні 131. Однак, IgA слизової оболонки залишається 

активним132. При обстеженні найбільша алергічна чутливість була помічена у 

пацієнтів із зниженим рівнем IgA 133,,134,,135. Значення IgM, IgG та підкласів 

IgG антитіл (наприклад, IgG4) в харчовій алергії менш зрозумілі і 

залишається спірним. Давно відомо, що молоко-специфічні IgM і IgG 

антитіла виробляються після одного або при повторному вживанні відносно 

великих доз білків молока як у здорової, так і схильної до алергії людини136. 

Таким чином, відсутність відповіді імунної системи на антигени 

молока  ("оральної толерантності") передбачає видалення або вимикання 

(анергія) реактивних антиген-специфічних Т-клітин та продукцію 

регуляторних Т-клітин (TРК), які пригнічують запальні відповіді на 

доброякісні антигени 137,138.  

Вроджений імунітет та розвиток толерантності 

Вроджений імунітет спроможний змінювати адаптивну імунну 

відповідь до харчових протеїнів. В цьому процесі дендритні клітини (ДК) 

відіграють головну роль139. До того ж, TLR напряму взаємодіють з клітинами 

вродженого імунітету. TLR розпізнає харчові алергени та специфічні 

бактеріальні поверхневі маркери, так звані РАМР140. Проте, точні механізми, 

за допомогою яких TLR впливає на Treg відповідь, остаточно не вивчені. 

Регуляторні Т-клітини беруть участь в контролі імунної відповіді на харчові 

антигени шляхом виробництва толерогенних цитокінів, включаючи IL-10, 

TGF – β22, 141.  Кишкова мікробіота може мати різноманітний вплив на TLR та 

імунну відповідь. Кілька видів кишкових біфідобактерій сприяють 

толерогенності імунної відповіді. Тип гастроінтестинальної мікробіоти 

новонародженого є визначальним у цьому сенсі. Пробіотичний ефект 

комплексу олігосахаридів в грудному молоці стимулює створення 

біфідогенної флори, яка в свою чергу індукує процес толерогенної імунної 

відповіді до їжі. Кілька пробіотичних бактеріальних штамів  мають схожі 

властивості. Наприклад, Lactobacillus paracasei інгібують продукцію 

цитокінів TH1 та TH2 і індукує CD4, Т-лімфоцити, щоб створити TGF - і IL-

10, тобто індукує толерогенну відповідь142. Виявилось, що зниження впливу 



на інфекції, якими хворіють діти в ранньому дитинстві, та нешкідливих 

мікроорганізмів навколишнього середовища сприяє підвищенню Т-клітинної 

дисрегуляції та виникненню аутоімунних захворювань143,144. 

Дисфункціональна толерантність 

У випадку IgE – залежної АКМ спостерігається дефіцит регулювання 

нормальних толерогенних процесів і поляризації молоко-специфічних 

ефекторних Т-клітин типу Т-2 хелперів (TH2), що сигналізують до B-клітин, 

виробляти молочний білок-специфічний IgE145,146. Не – IgE – асоційовані 

реакції можуть виникати через TH1 – опосередкованого запалення147. 

Активність дисфункціональних ТРК була визначена як фактор обох 

механізмів алергії148. До того ж, індукція толерантності в дітей, які 

переростають їх ХА, асоційована з розвитком ТРК149,150. Багато досліджень 

орієнтовано на управління активністю дендритних клітин (спеціалізованими 

антиген-презентуючими клітинами, які є важливими в програмуванні імунної 

відповіді, для стимуляції Treg клітин та/або для регулювання TH1/TH2 

балансу, щоб сприяти розвитку толерантності до алергенних продуктів. 

Вплив алергену та сенсибілізація 

Зміни після впливу алергену в кишечнику є комплексними. Травлення і 

приготування продукту незначно змінює алергенність білків 151,152153. Білки, 

що не перетравилися та не були оброблені в просвіті кишечника, 

контактуватимуть з епітелієм та слизовою оболонкою імунної системи 

різними шляхами. М-клітини, що залягають в Пейєрових бляшках, можуть 

взяти частинки антигенів та доставляти їх в субепітеліальні прошарки до 

дендритних клітин. Розчинні антигени можуть проходити в епітелій 

трансклітинним або параклітинним шляхом, щоб зустріти Т-клітини або 

макрофаги в lamina propria. Білки, отримані з їжею, захищені від протеолізу в 

кишечнику, можуть потрапити в кишечні епітеліальні клітини. Епітеліальні 

клітини можуть діяти як непрофесійні APCs і можуть представляти антиген 

«проінструктованим» Т –клітинам. Таким чином, харчові алергени (і 

мікроорганізми та нежиттєздатні частинки антигенів) досягають CD4 та CD8 

Т-клітин в Пейєрових бляшках, що сприяє активній імунній відповіді154. 

Ранній контакт шлунково-кишкового тракту з відносно великими дозами 

розчинного білка також завжди стимулює розвиток толерантності155. Дані 

отримані на моделі гризунів припускають , що ефект від впливу алергенів 

молока на організм залежить від багатьох факторів, включають: природу та 

дозу антигену, ефективність травлення, незрілість організму, швидкість 

абсорбції протеїнів молока, обробку антигену в кишечнику, імуносупресивне 

середовище Пейєрових бляшок 156.  



Присутність коменсальної флори в кишечнику може знизити 

продукцію сироваткового молоко – специфічного IgE  під час первинної 

імунної відповіді і крім того, продукція IgE буде зберігається довше. І 

навпаки, відсутність мікробіоти кишечника значно збільшує молоко-

специфічну імунну відповідь 157. Отримані дані підвищують можливості 

профілактики та лікування алергії до молока за допомогою впливу на 

інтестінальну флоу. 

Алергія до молока 

 У  результаті порушеної толерантності «алергія до молока» об’єктивно 

позначається як відтворювані симптоми або ознаки, що виникли через 

контакт з коров’ячим молоком у дозах, що є толерантними для нормальної 

людини158. Термін АКМ доцільний, коли наявні специфічні імунологічні 

механізми (див. «визначення у вступному розділі). Молочна алергія може 

бути або антитіло-асоційованою, або клітинно-асоційованою, іноді можуть 

бути залучені обидва механізми. Якщо в реакції залучений IgE, відповідним є 

термін «атопічна харчова алергія». Якщо переважно залучені імунологічні 

механізми інші, ніж IgE – асоційовані, використовують термін «не – IgE 

асоційована харчова алергія». Всі інші реакції рекомендовано вважати 

неалергічною харчовою гіперчутливістю159. 

 Посилення імунно-опосередкованої реактивності може відбуватися за 

одним з або в комбінації 4 основних типів імунологічних реакцій, описаних 

Gell and Coombs. 

Тип І реакцій є найбільш вивченим, він часто розглядається як класичні 

алергічні реакції. Три інших типи загально описані як не – IgE – 

опосередкована алергія, вони є більш складними для дослідження, тому є 

менш вивченими. В окремих випадках декілька типів алергічних реакцій 

можуть бути активовані. 

IgE – залежна АКМ (Негайна гіперчутливість) 

IgE – залежна алергія є найбільш вивченим механізмом і у порівнянні 

до не - IgE – залежних реакцій, відносно легше діагностується. З моменту 

появи симптомів, проходить від декількох хвилин до годин після контакту з 

алергеном, тому IgE – залежну алергію часто називають «негайною 

гіперчутливістю»160. «Сенсибілізація» виникає, коли імунна система 

аберантно запрограмована виробляти IgE – антитіла до молочних білків. Ці 

антитіла прикріпляються до поверхні опасистих клітин  та базофілів, 

обумовлюючи готовність цих клітин до дегрануляції. 

 IgE – опосередковані гострі напади ХА можуть уражати декілька 

органів – мішеней: шкіру (уртикарія, ангіонабряк), респіраторний тракт 



(риніт/ринорея, астма/свист, ларингонабряк/ стридор), шлунково-кишковий 

тракт (оральний алергічний синдром, нудота, блювання, біль, метеоризм та 

діарея) та /або серцево-судинну систему (анафілактичний шок)161,162.. 

Небезпечні для життя анафілактичні реакції на коров’яче молоко виникають 

рідко163. Оскільки реакції на коров’яче молоко можуть виникати вже при 

контакті зі слизовою губ або рота, заходи по скороченню алергенності 

шляхом покращення перетравлювання білка в кишечнику мало вірогідно  

будуть ефективними. Прості діагностичні процедури, такі як прик-тести 

(SPT), та визначення специфічного сироваткового IgE (immuno-CAP) можуть 

використовуватись для визначення особистості з IgE – опосередкованою ХА, 

хоча, будь-який з цих тестів може давати хибно-позитивні результати164. 

Дієта та специфічні тести іноді необхідні для підтвердження алергії до 

молока але подвійне сліпе плацебо контрольоване пов’язане з їжею 

(DBPCFC) тестування залишається золотим стандартом діагностики. IgE – 

опосередкована ХА може виникати у новонародженого при першому 

постнатальному контакті з їжею165. Вважається, що біля половини випадків 

ХА у маленьких дітей є IgE – опосередкованими реакціями166 , але це рідше, 

ніж у дорослих167,168. На відміну від дорослих, атопічна ХА в дитинстві (часто 

є частиною «алергічного маршу») виявляється в більш, ніж 85% 

випадків169,170. 

 

Не - IgE – залежна АКМ (гіперчутливість уповільненого типу) 

Значна частина дітей та більшість дорослих з ХА не мають 

циркулюючих протеїн – специфічних IgE та показують негативний результат 

при шкірних прик-тестах та визначенні загального сироваткового IgE 

(immuno-CAP)171,172. Ці не - IgE – опосередковані реакції мають тенденцію 

перебігати з затримкою та появою симптомів від 1 години до декількох днів 

після вживання молока. Тому вони часто називаються «уповільнена 

гіперчутливість». Як і у випадку з IgE – залежними реакціями, симптоми 

можуть бути різноманітними, але найчастіші – гастроінтестінальні та 

шкірні173. Гастроінтестінальні симптоми такі як: нудота, метеоризм, 

дискомфорт в кишечнику та діарея імітують симптоми лактозної 

недостатності та можуть призводити до діагностичної помилки. Анафілаксія 

не характерна для не - IgE – опосередкованих механізмів.  Алергічні реакції 

на їжу можуть включати оба імунологічних механізма.  

Імунологічні механізми не – IgE – залежної АКМ залишаються 

неясними. Безліч гіпотез пропонувалися щодо пояснення механізмів, в тому 

числі TH1-опосередковані реакції (рис. 5-1)174,175,176,177,178,179,180,181, утворення 

імунних комплексів, що ведуть до активації системи комплементу182 183 або 

Т-клітин/опасистих клітин/нейронних взаємодій, що викликають 



функціональні зміни в скороченні гладких м’язів та моторики 

кишечника1,184,185. Неповна картина таких механізмів вказує на те, що Т-

клітини діють через секрецію цитокінів, таких як: IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 та 

GM-CSF, активацію еозинофілів, опасистих клітин, базофілів та макрофагів. 

Макрофаги, активовані алергенами БКМ через цитокіни, здатні секретувати , 

в свою чергу, вазоактивні медіатори (PAF, leukotriens) та цитокіни (IL-1, IL-6, 

IL-8, GM-CSF, TNF-), які здатні збільшити клітинне запалення. В процес 

залучаються епітеліальні клітини, що вивільнюють цитокіни (IL-1, IL-6, IL-8, 

IL-11, GM-CSF), хемокіни (RANTES, MCP-3, MCP-4, еотаксин) та інші 

медіатори (лейкотриєни, PGs, 15-HETE, ендотелін – 1). Цей механізм 

призводить до хронічного клітинного запалення (у ШКТ, шкірі, на різних 

рівнях респіраторного тракту) і, врешті, проявляється симптомами АКМ. 

Коли запальний процес локалізований у ШКТ, імунне запалення (флогоз) 

сприяє підвищеній проникненості епітеліальних клітин і, можливо, посилює 

вплив на алергенні продутки. Це залучає TNF- α та IFN – γ  антагоністів TGF- 

β та IL-10 для опосередкування оральної толерантності186. Доведено, що 

секреція TNF- α відрізняється у дітей з гастроінтестинальними та шкірними 

проявами ХА, тому використання TNF- α секреції у відповідь на антигени 

коров’ячого молока було запропоновано в якості прогнозу (предикативного 

тесту)  загострення у дітей з ХА, після оральної провокації187. 

 Епідеміологічні дані щодо не-IgE-опосередкованої АКМ у дорослих та 

дітей залишаються мізерними через трудомісткість DBPCFC досліджень і 

залишаються тільки діагностичні тести для підтвердження цієї форми алергії.  

У багатьох випадках гастроінтестинальна харчова алергія залишається 

недіагностованою, або визначається як синдром подразненого кишечника. 

 

Висновки  

АКМ – імунозалежна реакція гіперчутливості, яка відтворює об'єктивні 

симптоми, що ініційовані білками коров'ячого молока в дозах, зазвичай 

нормально переносимими людиною. 

АКМ може бути гуморально або клітино – асоційованою; іноді обидва 

механізми залучені. АКМ також може бути опосередкована будь-яким з 4 

основних типів імунологічних реакцій за класифікацією Gell та Coombs, 

(1964). Перший тип реакцій являє собою класичні алергічні реакції негайного 

типу. Три інші типи узагальнено характеризуються як не-IgE-опосередкована 

алергія, і вони є менш вивченими. 

Супресія імунних реакцій до нешкідливих харчових антигенів 

називається оральною толерантністю. В організмі молочний білок зазвичай 

розпадається під дією шлункової кислоти та травних ферментів. Точні 

механізми, що беруть участь в розвитку толерантності, залишаються 

неясними. Основні імунологічні реакції на антиген включають: знищення 

алергену, анергію, супресію, "ігнорування" та апоптоз Т-клітин. Баланс між 



толерантністю (супресією) і сенсибілізацією залежить від декількох факторів, 

що включають: 1) спадковість, 2) характер та дозу антигену, 3) кратність 

введення, 4) вік при першому впливі антигену, 5) імунологічний статус 

організму, 6) передачу антигену через грудне молоко. 

Розвиток переносимості молока (толерантності) розглядається як 

імунна відповідь Т-хелперів першого типу. Після контакту слизової оболонки 

кишечника з антигенами коров'ячого молока антиген-презентуючи клітини 

взаємодіють з субепітеліальними T- та В-лімфоцитами. Розпізнавання 

антигенів рецепторами Т-клітин включає взаємодію з молекулами головного 

комплексу гістосумісності. Активовані Т- та В-клітини лімфоїдних фолікулів 

мігрують через лімфатичну систему в органи-мішені, що включають 

шлунково-кишковий тракт, дихальну систему або шкіру. Якщо толерантність 

не досягається, Т- та B - клітини активуються та призводять до запальної 

реакції в органі-мішені, в результаті чого виникають клінічні прояви АКМ. 

Вроджена імунна система має здатність модулювати адаптивні імунні 

реакції на білки їжі. У цьому процесі дендритні клітини та TLR відіграють 

основну роль. TLR можуть розпізнавати певні патоген-асоційовані 

молекулярні патерни (РAMР). Доказано, що кишкова мікробіота має 

різноманітний вплив на TLRs і регуляторні Т-клітинні відповіді.  

Механізми, за допомогою яких TLRs впливають на Treg відповіді не 

повністю вивчені. Treg стимулюють розвиток толерантності до антигенів 

молока через продукцію толерогенних цитокінів, включаючи інтерлейкін IL-

10 і трансформуючий фактор зросту-бета (transforming growth factor beta - 

TGF-β ). Вважається, що АКМ виникає в результаті неспроможності 

створити нормальний толерогенний процес, або в результаті його пізньої 

поломки. У разі IgE-опосередкованої АКМ, активація специфічних до молока 

Т-хелперів 2 типу призводить до синтезу специфічних IgE. IgE-незалежні 

реакції можуть бути результатом TH1- опосередкованого запалення. 

Зниження Treg діяльності визначено як фактор обох алергічних механізмів. 

Розвиток толерантності в дітей з АКМ в анамнезі пов'язаний з регулюванням 

Treg відповіді. 

Після потрапляння алергену в кишечник відбуваються його складні 

зміни, оскільки травлення (а також приготування їжі) змінюють алергенність 

білків. Інтактні «алергічні» епітопи на білках їжі взаємодіють з імунною 

системою слизової оболонки. Білки їжі, що уникли протеолізу, можуть бути 

видалені епітеліальними клітинами кишечнику. Вважається, що у ранньому 

віці розвитку толерантності сприяють відносно великі дози розчинного білку. 

Фактори, які модулюють ризик сенсибілізації, включають: 1) природу і дозу 

антигену, 2) ефективність перетравлювання білків, 3) незрілість організму, 



4) швидкість всмоктування білків молока, 5) обробку антигену в кишечнику,  

6) імуносупресивну дію у Пейєрових бляшках. Тип кишкової мікробіоти 

також може змінювати ризик сенсибілізації у маленьких дітей. 

 

Розділ 4. Анамнестичні дані та симптоми харчової алергії 

Оскільки внаслідок споживання причинного продукту можливий 

широкий спектр побічних реакцій, вкрай важливо для постановки діагнозу 

з’ясувати анамнез хвороби. Несприятливі реакції на харчові алергени можуть 

бути класифіковані на основі імунологічних і неімунологічних механізмів, 

які можуть викликати подібні клінічні симптоми. Імунологічні реакції 

включають IgE – залежні та IgE – незалежні механізми. 

Існують також стани, такі як синдром подразненого кишечнику або 

запальні хвороби кишечнику, при яких деякі симптоми можуть бути 

підозрілими на ХА, зокрема АКМ, але без видимого послідовного зв’язку. Це 

важливо для диференціювання цих станів, оскільки анамнез не завжди може 

вказувати на зв'язок симптомів із вживанням їжі. Зокрема, пацієнти з 

психічними розладами можуть приписувати несприятливі реакції вживанню 

молока. Лікарі повинні інформувати пацієнтів про те, що АКМ не є частою у 

дорослих, що поширеною є непереносимість коров’ячого молока, і тому 

алергія на коров’яче молоко не може бути причиною їх скарг. 

Алергічні реакції негайного типу 

Пацієнти з АКМ можуть реагувати появою еритеми, ангіонабряку, 

кропив’янки, або блювоти протягом декількох хвилин після вживання навіть 

незначної кількості молока 188,189,190. У деяких дітей може розвиватися 

кропив’янка незабаром після контакту 191,192 або приступ бронхоспазму після 

вдихання парів молока, що кипить 193. Як правило, наявна IgE – 

сенсибілізація (при цьому будуть позитивні шкірні прик-тести або алерген-

специфічні IgE антитіла до коров’ячого молока). Діти з АКМ часто мають 

алергію до інших харчових алергенів, зокрема до яйця та арахісу, або до 

продуктів, що їх містять. 

Різноманітність розладів, пов’язаних з IgE – залежними реакціями до 

білку коров’ячого молока: 194 

І.Системні IgE – залежні реакції (анафілаксія): 

А. з негайним початком; 

Б. з пізнім початком. 

ІІ. IgE – залежні гастроінтестинальні реакції: 

А. Оральний алергічний синдром; 

Б. Негайна гастроінтестинальна алергія. 

ІІІ. IgE – залежні респіраторні реакції: 

А. Астма та риніт внаслідок вживання молока; 

Б.  Астма та риніт внаслідок  вдихання молока (в т.ч. професійна 

астма). 



ІV. IgE – залежні шкірні реакції. 

А. Реакції негайного типу: 

- Гостра кропив’янка або ангіонабряк; 

- Контактна кропив’янка. 

Б.  Реакції з уповільненим початком: 

- Атопічний дерматит. 

 

І. Анафілаксія 

Найбільш тяжким проявом негайної АКМ є анафілаксія. В теперішній 

час вона визначається як «тяжка системна або тяжка генералізована алергічна 

реакція» 195, потенційно небезпечний для життя стан. Діагностичні критерії 

включають: раптовий початок за участю шкіри та/або слизових оболонок, з 

щонайменш одним респіраторним симптомом, таким як: диспное, 

бронхоспазм, стридор, зниження пікової швидкості видиху, гіпоксемія, 

зниження артеріального тиску, симптоми дисфункції органів, гіпотонія, 

синкопи, гастроінтестінальні симптоми (кольки, блювота) та шок196. Це 

відбувається майже негайно (від декілька хвилин до 2 годин) після вживання 

молочних продуктів, і клініка схожа з анафілаксією, що викликана іншими 

харчовими продуктами197.  

Анафілактична реакція включає наступні симптоми: 

А. Шкірні симптоми, від локального почервоніння до генералізованої 

кропив’янки, включаючи долонно-підошвений, периоральний та 

периорбітальний свербіж 198, 199, 200. 

Б. Респіраторні симптоми, від назальних до астматичних 201, описані у 

біля 79 % випадків 202 та пов’язані з летальністю 203. 

В. Гастроінтестинальні симптоми, що включають оральний алергічний 

синдром, нудоту, абдомінальний біль, блювання або діарею. Було виявлено, 

що ці симптоми можуть передувати розвитку тяжкої форми анафілаксії 204. 

Г. Серцево-судинні симптоми відмічаються у 17 %-21 % випадків 

харчових анафілактичних реакцій 9, 10, 14. Знижений артеріальний тиск 

призводить до судинного колапсу, синкопи або втраті свідомості 8. 

Д. Неврологічні симптоми включають тремор, психічні розлади, 

синкопи та судоми. 

Анафілаксія також може бути двофазовою та мати відстрочений 

початок 205 206. Розрізняють залежну від харчування форму анафілаксії, що 

індукована фізичними вправами 207, 208. Вона може бути у дітей з алергією в 

анамнезі на молоко або після сформованої толерантності 209, чи після 

оральної десенсибілізації 210. 

Дані літератури щодо розповсюдженості анафілаксії на молоко різняться 

в різних дослідженнях від 10,9% серед дітей з тяжкою формою анафілаксії, 

що потребують введення більше, ніж однієї дози епінефрину 211, до 11 % 212, 

14 % 213, 22 % 14 та 28 %9 епізодів анафілаксії в дитячій популяції. В Англії 

вживання молока виявилось причиною 4 випадків фатальної анафілаксії за 

строк більше 10 років 214. Молоко є одним з найголовніших продуктів, що 



потребує використання епінефрину 215. Коров’яче молоко досі є продуктом, 

що має маркування із застереженням як в Європі, так і в Америці. 216 

Неодноразово повідомлялося про можливість анафілаксії після вживання   

молока в якості інгредієнта для фармацевтичних препаратів, таких як 

препарати заліза217 та пробіотики, що можуть містити коров’яче молоко 
218, 219. Аналогічна ситуація  щодо козячого та овечого молока, які також 

можуть викликати анафілактичні реакції 220, 221. 

ІІ. Гастроінтестинальні реакції 

Оральний алергічний синдром 

Оральний алергічний синдром краще описаний у дорослих, ніж у дітей, 

переважно після споживання свіжих фруктів або овочів. У дітей набряк губ – 

найбільш вивчений симптом орального алергічного синдрому 222. 

Гастроінтестинальна алергія негайного типу 

 Блювання після споживання молока описане у дітей з АКМ, окремо, або 

як частина анафілактичної реакції. Діарея зазвичай є уповільненим 

симптомом, але також може бути і негайного типу. Ізольовані IgE-залежні 

гастроінтестинальні симптоми рідко виникають в перші місяці життя та після 

12 місяців 223. Описано кров’янисті випорожнення у новонароджених після 

годування сумішшю протягом перших 24 годин - IgE-залежна реакція до 

БКМ 224, 225, 226. У літературі є дані про 3 випадки IgE-незалежної АКМ у 

новонароджених на штучному вигодовуванні впродовж першого дня життя 
227. Ці симптоми з’являються і в ранньому дитинстві та  викликані 

внутрішньоутробною сенсибілізацією. 

АКМ у дітей з синдромом короткої кишки 

Враховуючи часте проведення кишкової резекції у дітей раннього віку 

або новонароджених з вродженими або набутими вадами кишківника, при 

парентеральному харчуванні через центральні венозні катетери, за даними 

одного дослідження, більше, ніж у 50% хворих виявили АКМ 228. 

ІІІ. IgE-залежні респіраторні реакції 

Астма та риніт внаслідок вживання коров’ячого молока 

Респіраторні симптоми рідко бувають ізольованими 229, але мають 

особливе значення для дітей з АКМ, оскільки вони пов’язані з тяжкими 

клінічними проявами 230. Доведено, що астма погіршує прогноз у дітей з 

анафілаксією, астма при АКМ має особливо тяжкий перебіг 231. При введенні 

харчового алергену, риніт виникає приблизно в 70 %, а астма – до 

8 % 232, 233, 234, 235. У дітей з АКМ згодом можливий розвиток респіраторної 

алергії 236. 

Астма та риніт, викликані вдиханням протеїнів молока 

Зафіксовані випадки професійної астми через вдихання білків молока є 

рідкісними. Це можна побачити у медичних працівників через прихований 

контакт з казеїном, який міститься в комерційних дерматологічних 

порошках, широко використовується в лікуванні пацієнтів похилого віку  237. 

У дітей вдихання парів молока яке кипить, асоційоване з тяжкими 

респіраторними реакціями 238, 239. 



Зазвичай лактоза, що представлена в фармацевтичних продуктах, не 

викликає клінічних проблем, тому що в лікарських засобах використовується 

високо очищена лактоза240. Тем не менш, навіть мінімальна кількість лактози, 

що міститься в сухому порошку інгалятора і залишкова кількість молочного 

білка, не виключає виникнення подібних реакцій. Описано випадок 

життєнебезпечної анафілаксії, викликаної молочним білком, що вдихався за 

допомогою інгалятора 241. 

IV. IgE-залежні шкірні реакції 

Гостра кропив’янка або ангіонабряк 

 Більшість анафілактичних реакцій до БКМ включають кропив’янку. 

Однак, кропив’янка може виникати внаслідок різних шляхів проникнення 

молока: вдихання 242 або випадкового контакту зі шкірою 243, іноді з тяжкими 

наслідками. Ін’єкція ліків, які містять молоко описана як тригер потужної 

шкірної відповіді у пацієнтів з тяжким перебігом АКМ 244. 

Контактна кропив’янка  

Реакція шкіри внаслідок контакту з молоком може бути від подразнення 

до алергічного контактного дерматиту. Вживання молока сенсибілізованою 

людиною може спровокувати генералізований екзематозний висип – так 

званий системний контактний дерматит. Інші контактні реакції до їжі 

включають контактну кропив’янку, що часто виникає у пацієнтів з атопічним 

дерматитом245. 

V. Різні реакції 

Деякі харчові алергени та, зокрема, БКМ, гіпотетично приймали участь в 

розвитку епілепсії 246. Багато випадків сенсибілізації до БКМ серед дітей – 

епілептиків 247, але алергія бути підтверджена провокаційною пробою. Інший 

симптом, асоційований з IgE-залежною АКМ, - транзиторна 

гіпогаммаглобулінемія немовлят, що характеризується зниженням рівня IgG 

та IgA – антитіл зі збереженою функціональною активністю248. У дітей з 

первинними імунодефіцитами, такими як гіпер - IgE- синдром, може також 

бути АКМ 249,250 . 

Реакції уповільненого типу 

Доведено, що багато дітей та більшість дорослих з АКМ уповільненого 

типу не мають циркулюючих специфічних IgE-антитіл до молока, мають 

негативні результати прик-тестів та аналізів сироваткових молоко-

специфічних IgE- антитіл 251, ,252. Типовим для цих випадків є розвиток 

симптомів від годин до декількох днів після вживання молока. Як і IgE- 

залежні реакції, діапазон симптомів великий, але найчастіше зустрічаються 

гастроінтестінальні або дерматологічні прояви. 

Різноманітність розладів, пов’язаних зі змішаними та - IgE – незалежними 

реакціями до білку коров’ячого молока 
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ІІІ. IgE – незалежні респіраторні реакції 

Синдром Хейнера 

1.Атопічний дерматит (АД) 

Атопічний дерматит (атопічна екзема) – це хронічна, рецидивуюча 

запальна хвороба шкіри, що супроводжується свербіжем, зазвичай 

асоційована з алергічною сенсибілізацією. Мінімум одна третина дітей 

раннього віку з середньо-тяжким та тяжким перебігом АД страждають на 

харчову алергію, що може безпосередньо впливати на перебіг АД. Частота 

АКМ у дітей з АД різниться в залежності від місця, де оцінюється 253. У 

третини алергологічних клінік харчову алергію діагностовано у 33% дітей з 

середньо-тяжкою – тяжкої формою АД згідно подвійного сліпого плацебо-

контрольованого провокаційного тесту 254. Коров’яче молоко було третім 

найбільш важливим харчовим алергеном в Американських 255 і другим - в 

Швейцарських 256 педіатричних дерматологічних клініках серед дітей з АД. 

БКМ – індукований АД може виникати навіть у дітей, народжених з 

екстремально низькою масою тіла 257. Серед дітей з екземою, чим менше вік 

маніфестації, тим тяжче перебіг захворювання, також більша частота 

високого рівня специфічних IgE до БКМ258. В двох дослідженнях частота 

харчової алергії показала кореляцію з тяжкими ураженнями шкіри (33% 

пацієнтів з середньо-тяжким перебігом АД та 93% пацієнтів з тяжким АД 

також мали харчову алергію) 259,,260. Огляд 14 інтервенційних досліджень 

свідчить про те, що обстеження пацієнтів та ідентифікація чинно значимої 

їжі на основі подвійного сліпого плацебо-контрольованого провокаційного 

тесту, призведе до поліпшення визначення захворюваності на АД. Дієтичне 

лікування, основане на відповідних алергологічних тестах, особливо 

ефективне у дітей молодше 2 років 261. Однак, всупереч широко 

розповсюдженій думці, відповідне обмеження в дієті не вилікує хворобу, але 

поліпшить стан шкіри. В багатьох спостереженнях гастроентерологів 

локалізовані форми АД  - умбілікальна та периумбілікальна еритема 

(«червоний пупок») були асоційовані з непереносимістю молока262. 

II. Гастроінтестинальний синдром 

Діти з АКМ можуть мати блювоту, хронічну діарею, мальабсорбцію та 

порушення фізичного розвитку. В доповнення до добре відомих IgE – 



залежних реакцій негайного типу, велика різноманітність відстрочених 

проявів, таких як гастроезофагельний рефлюкс, кольки, ентеропатія та 

закреп, все частіше розглядаються як частина клінічного спектру алергії до 

молока 263. Більшість цих синдромів є IgE – незалежні і мають інші 

імунологічні механізми. В кишківнику клінічні прояви АКМ змінюються, 

починаючи з неонатального віку 264. У відповідь на вживання коров’ячого 

молока у запальний процес може залучатися увесь шлунково-кишковий 

тракт. В дослідженнях гастроезофагеального рефлюксу, у частини пацієнтів з 

діагностованою харчовою алергією були доведені запальні зміни шлунка та 

дванадцятипалої кишки 265. 

Гастро-езофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) 

ГЕРХ є типовим проявом IgE-незалежної алергічної реакції. 266, 267, 268 

Серед дітей грудного віку, що направлені до гастроентеролога з ГЕРХ, 

40 % мали алергію до БКМ, та цей відсоток підвищувався до 56 % у тяжких 

випадках. 269 При біопсії кишківника виявляється часткова атрофія війок. 270 

Крико-фарингеальний спазм 

Описано асинхронне скорочення фарингіальних м’язів та/або верхнього 

езофагеального сфінктеру, що було асоційовано з алергією до БКМ у дітей 

грудного віку. 271 

Пілоростеноз 

Дискутується участь АКМ в патогенезі стенозу пілоричного відділу 

шлунку. Morinville V, 2004 описано клінічний випадок – у хлопчика віком 7 

тижнів з алергією до БКМ виявлено гіперплазію препілоричного відділу, що 

обумовило повну обструкцію виходу з шлунку. 272 

Алергічний еозинофільний езофагіт (АЕЕ) 

АЕЕ характеризується складнощами при вигодовуванні, утрудненням 

ковтання, відмовою від їжі, постпрандіальною блювотою, недостатнім 

збільшенням ваги, діареєю, поганою відповіддю на стандартну 

антирефлюксну терапію. 273 У важких випадках спостерігається 

залізодефіцитна анемія та набряки – симптом гіпопротеінемії внаслідок 

ентеропатії з втратою білку. 274 

Діагноз підтверджується виявленням еозинофілів (більше 15) в 

біоптатах слизової оболонки верхнього та нижнього відділів 

стравоходу 275, 276, 277, 278. Для дітей раннього віку з АЕЕ притаманна 

полівалентна харчова сенсибілізація, у більш старших дітей та дорослих має 

значення також сенсибілізація до аероалергенів 279, 280, 281. 

Індукований харчовими протеїнами ентероколітичний синдром (Food 

Protein-Induced Enterocolitis Syndrome) зустрічається рідко. Клінічно 

характеризується багаторазовим блюванням, гіпотонією, блідістю, іноді – 

діареєю через 1-3 години після вживання коров’ячого молока. 282 Не 



зважаючи на досить швидку реакцію після вживання алергену, в патогенезі 

синдрому мають значення IgE-незалежні реакції. Прогресуюча дегідратація 

може приводити до розвитку шоку у 20 % хворих. Також характерні 

гіпоальбумінемія 283 та затримка фізичного розвитку. Окрім коров’ячого 

молока причиною індукованого харчовими протеїнами ентероколітичного 

синдрому можуть бути соєві суміші (у 50 % хворих – сполучені реакції на 

БКМ та сою), мають значення також протеїни блюд прикорму. Не описано 

випадків синдрому у дітей на виключно грудному вигодовуванні. Ремісія 

трапляється протягом перших 3 років життя. 

Окремо відрізняють індуковану БКМ ентеропатію.  

Починається у віці від 1 доби до 1 року. Може бути у дітей на грудному 

вигодовуванні при недотриманні дієти матір’ю. 

Характеризується діареєю з меленою, блювотою, затримкою фізичного 

розвитку, вторинною лактазною недостатністю, перианальними 

екскоріаціями внаслідок подразнення кислою реакцією фекалій, іноді – 

гіпопротеінемією та анемією, у дітей раннього віку – ацидозом 284, 285. У 

копрограмі – лейкоцити, кров, підвищений рівень α1- антитрипсину. У крові 

– метгемоглобінемія, периферичний лейкоцитоз у відповідь на антигенну 

стимуляцію. В основі - IgE-незалежні механізми. Клінічні особливості 

представлені в таблиці 4.1. 286 

Таблиця 4.1. 

Індукована білками коров’ячого молока ентеропатія: клінічні 

особливості 

Симптоми Прогресуюча діарея з кровотечею 

Блювота, здуття живота 

Протеїн-втрачаюча ентеропатія 

Затримка фізичного розвитку 

 

Лабораторні показники 

 

Місцями кров та лейкоцити 

Підвищений рівень α1- антитрипсину 

Анемія, гіпоальбумінемія 

Нормальний рівень IgE 

Метгемоглобінемія 

Периферичний лейкоцитоз 

 

Вік маніфестації 

 

Від 1 дня до 1 року 

 

Залучені антигени 

 

Часто багато антигенів 

Коров’яче молоко, соя, овальбумін, казеїн 

Курка, рис, риба (у старших дітей) 

 



Патологія 

 

Запальний коліт 

Гіперплазія лімфатичних вузлів 

Локальне ушкодження ворсинок 

Еозинофільна інфільтрація lamina propria 

 

Лікування 80 % дітей дають добрий клінічний ефект на 

застосування сумішей з екстенсивним гідролізом 

білку 287; 

15-25 % пацієнтів потребують амінокислотні 

суміші 

2-5 % - потребують транзиторно повного 

парентерального харчування або стероїди 288 

 

Морфологічно – коліт, лімфоїдна нодулярна гіперплазія, локальні 

ураження вій слизової оболонки, еозинофільна інфільтрація lamina propria та 

крипт289. 

Закреп 

Хронічним закрепом вважають нерегулярні випорожнення кишківника, 

нетвердим, грудками фекаліями протягом більше 8 тижнів. 290 У 70 % дітей з 

хронічним закрепом виключення БКМ з дієти призводить до покращення 

стану 291, 292, 293. 

Системний огляд літературних джерел з 1980 по 2006 рр. підтверджує 

ефективність елімінації протеїнів БКМ у лікуванні хронічних закрепів, але 

дослідження, що вивчають імунологічні, біохімічні та фізіологічні механізми 

цього впливу відсутні. 294, 295, 296 

Закрепи, що асоційовані з БКМ, характеризуються анальними 

тріщинами, перианальними гіперемією та екземою, болями при дефекації та 

ректальною еозинофілією. 297, 298, 299 Толерантність у цих дітей формується 

тільки після 12 місяців суворої елімінації молока. 300, 301 

Кольки 

Дитячими кольками вважають нез’ясовані пароксизми неспокою, 

роздратованості або крику, що тривають більше 3 годин на добу, більше 3 діб 

на тиждень тривалістю щонайменше 3 тижні. 302 Кольки відмічаються у 9-

19 % дітей перших місяців життя. 303, 304 

У немовлят з АКМ відмічена висока розповсюдженість кольок, і ряд 

дослідників відмічають позитивний клінічний ефект застосування 

гіпоалергенних сумішей або елімінації БКМ з дієти годувальниці. 305, 306, 307 

У дослідженні Iacono G. (1991) у грудних дітей з тяжкими кольками 

відмічено покращення при застосуванні соєвих сумішей з поверненням 

симптомів протягом 24 годин після провокаційної проби молоком. 308, 309 



Відмічено успішне лікування тяжких кольок амінокислотною 

сумішшю. 310 Але слід пам’ятати про поліетіологічність кольок та можливість 

різних алгоритмів терапії. Часто кольки асоційовані з ГЕРХ та езофагітом. 

Проведення диференціального діагнозу складає певні труднощі. 311, 312 

Індуковані харчовими протеїнами гастроентерит та проктоколіт 

Ці хвороби, як правило, маніфестують з другого місяця життя. В 

патогенезі – IgE-незалежні реакції до БКМ. Можуть бути у дітей на 

виключно грудному вигодовуванні внаслідок проникнення БКМ у грудне 

молоко. 313 

Немовлята з алергічним проктоколітом можуть знаходитись у 

задовільному стані, мати добрий фізичний розвиток, нормальні 

випорожнення або незначну діарею. Єдиним клінічним проявом може бути 

незначна ректальна кровотеча. 314 

Алергічні ентероколіти можуть виникати і в ранньому неонатальному 

періоді 315, і у недоношених немовлят навіть після першого годування, тому 

необхідно враховувати ці стани при проведенні диференційного діагнозу у 

новонароджених з гастроінтестинальною кровотечею. 316 Іноді алергічний 

ентероколіт маніфестує гострими симптомами, що мімікрують хворобу 

Гиршпрунга. 317 

Лабораторне дослідження виявляє кров в копрограмі, еозинофілію, 

мікроцитарну анемію, незначне підвищення рівню сироваткового IgE та 

гіпоальбумінемію. 318 

Ректальна біопсія проводиться лише в дуже тяжких та атипових 

випадках. Характерним для інфантильного алергічного проктоколіту є 

еозинофільна інфільтрація lamina propria та абсцес крипт. При колоноскопії 

виявляють запальний стан слизової оболонки. 

В лікуванні – елімінація БКМ, суміші з екстенсивним гідролізом білку. 

У дітей з персистуючою кровотечею ефективними можуть бути 

амінокислотні суміші. Прогноз – сприятливий: спонтанна ремісія 

відмічається протягом перших двох років. 319 

III. Хронічна легенева хвороба індукована молоком (Синдром Хейнера) - 

Milk-Induced Chronic Pulmonary Disease (Heiner’s Syndrome) 

Вперше синдром Хейнера описаний у групи дітей віком від 6 тижнів до 

17 місяців. Він характеризується повторною інфільтрацією легенів, 

супроводжується хронічним кашлем, лихоманкою, тахіпное, свистячими 

хрипами, відставанням у фізичному розвитку та сімейним алергічним 

анамнезом до БКМ. На рентгенограмі грудної клітини – вогнища 

інфільтрації, асоційовані з ателектазами, ущільненням, сітчастою 

структурою, стовщенням плеври, або грудною лімфаденопатією. Також 



виявляють преципітати до БКМ. Синдром Хейнера зустрічається нечасто. 

Дослідження дітей, що відповідали на дієту з елімінацією молока, показало, 

що діти з «незрозумілою» хворобою легенів повинні бути обстежені на 

наявність преципітуючих антитіл до БКМ. Не дивлячись на те, що синдром в 

популяції зустрічається рідко, його необхідно розглядати для 

диференціальної діагностики респіраторних скарг в педіатричній практиці. 

IV. Різне 

Виявлено зв'язок між АКМ та хронічним абдомінальним болем у дітей 

віком після року. 320 Навіть після клінічного одужання та відсутності 

специфічних IgE у дітей з АКМ може виникнути персистуючий 

абдомінальний біль. 321 Неврологічні симптоми, такі як синдром дефіциту 

уваги та гіперактивності, визначались при харчовій алергії та, зокрема, при 

екземі. 322 Ці асоціації вимагають обережної інтерпретації та подальшої 

верифікації. 

Висновки. Пацієнти з АКМ можуть мати різноманітні симптоми. Знання 

цих симптомів та детальна історія хвороби є істотними в постановці 

правильного діагнозу для клініцистів. В анамнезі хвороби важливим є 

визначення кількості та форми молочних протеїнів, які вживаються, типи та 

тривалість розвитку симптомів, скільки часу минуло до розрішення процесу. 

Несприятливі реакції на коров’яче молоко можуть бути внаслідок IgE – 

залежної та/або IgE – незалежної реакцій, або не імунологічних реакцій, 

таких як первинна та вторинна лактазна недостатність. Інші стани, 

наприклад, синдром подразненого кишечнику, або постінфекційний 

ентероколіт, можуть бути обтяжені вживанням молока, але їх треба 

відрізняти від реакцій АКМ. 

 Алергічні (імуно-опосередковані) реакції до БКМ класифіковані як 

«негайного» (IgE – залежні) або «уповільненого» (IgE – незалежні або 

клітинно-опосередкованого) типів. Реакції негайного типу до коров’ячого 

молока можуть бути представлені генералізованими системними реакціями 

(анафілаксією) або IgE – залежними гастроінтестінальними, шкірними та/або 

респіраторними реакціями. Пацієнти з IgE – залежними порушеннями 

зазвичай мають позитивні шкірні тести та/або сироваткові IgE – антитіла до 

молока. АКМ часто є першим проявом харчової алергії, що з’являється у 

маленьких дітей і часто передує розвитку інших видів харчової алергії, 

особливо до яйця та арахісу. 

 Найбільш тяжкою формою АКМ є анафілаксія – це тяжка системна або 

генералізована потенційно життєнебезпечна алергічна реакція. Зазвичай 

симптоматика включає класичні алергічні симптоми ураження шкіри та 

одного або кількох інших органів – мішеней: шлунково-кишкового тракту, 

дихальної та/або серцево-судинної систем. Анафілаксія на БКМ може бути 



спровокована фізичним вправами - залежна від харчування фізично-

індукована анафілаксія. Вона може протікати в двофазній та затяжній 

формах. Серед анафілактичних реакцій 11 %-28 % викликані білками 

коров’ячого молока, включаючи 11 % фатальних реакцій. 

Гастроінтестинальні реакції можуть викликати симптоми від ротової 

порожнини до товстого кишечнику. Після вживання молока негайні 

симптоми, аналогічні оральному алергічному синдрому, можуть включати: 

набряк губ, свербіж в ротовій порожнині, набряк язика та чутливість і 

напруженість горла. Негайні симптоми за участю шлунка та верхніх відділів 

кишечнику включають: нудоту, блювоту, абдомінальні кольки. Для ураження 

нижніх відділів кишкового тракту характерні: абдомінальний біль, діарея, 

іноді кров у випорожненнях. 

 Шкірні реакції внаслідок АКМ є найбільш розповсюдженими серед 

дітей і частіш за все проявляються у вигляді уртикарій. Однак, шкірні 

симптоми можуть включати генералізований макулопапульозний висип, 

гіперемію та ангіонабряк. Симптоми можуть виникнути на шкірі внаслідок 

вживання або контакту з протеїнами молока. 

Респіраторні симптоми АКМ рідко бувають ізольованими, але, 

симптоми ураження верхніх дихальних шляхів (свербіж носа, закладеність, 

ринорея та чихання) виникають у 70% дітей з АКМ. Симптоми ураження 

нижнього респіраторного тракту, такі як свист (візінг), диспное, ригідність 

грудної клітини є менш розповсюдженими, але більш серйозними і в значній 

мірі відповідальними за фатальні реакції. До 60% дітей з АКМ та атопічним 

дерматитом з часом мають респіраторні алергози та астму. Симптоми астми 

та риніту можуть також розвинутися вторинно при вдиханні сухого молока 

або випаровувань молока при кипінні. 

Симптоми уповільненої IgE–незалежної АКМ зазвичай розвиваються 

через одну або декілька годин, або днів після вживання коров’ячого молока. 

Не існує високонадійних лабораторних тестів для діагностики уповільненої 

АКМ. Тести по визначенню IgE – антитіл є негативними. Головні розлади за 

участю уповільненої АКМ локалізовані в гастроінтестинальному тракті, але 

також можливо ураження шкіри та респіраторного тракту. 

Шкірні симптоми найчастіше представлені у вигляді екземи внаслідок 

вживання або контакту з коров’ячим молоком. Атопічний дерматит може 

протікати за обома механізмами: IgE–залежним та IgE–незалежним. До 

третини дітей з середньотяжким або тяжким перебігом атопічного дерматиту 

мають харчову алергію. АКМ – друга найбільш розповсюджена форма 

харчової алергії в цій популяції. Елімінація молочних продуктів із раціону 

хворих часто призводить до покращення симптомів екземи. 

Гастроінтестинальні симптоми можуть бути представлені різноманіттям 

порушень: крико-фарингеальний спазм, ГЕРХ–подібні симптоми, алергічний 

еозинофільний езофагіт, пілоростеноз, БКМ – індукований ентероколітичний 

синдром, ентеропатія або гастроентерит та проктоколіт, закреп, синдром 

подразненого кишечнику. Симптоми гастроінтестинальної АКМ частіше 



включають нудоту, блювоту, абдомінальний біль та інші хронічні 

порушення, мальабсорбцію, затримку росту або втрату ваги. 

В останні десятиріччя все більш поширеним стає алергічний 

еозинофільний езофагіт, що характеризується дисфагією, грудним та 

абдомінальним болем, труднощами при ковтанні їжі та відмовою від неї, в 

більш тяжких випадках, - затримкою розвитку та втратою ваги, які не 

зникають на тлі антирефлюксної терапії. Багато пацієнтів мають IgE – 

антитіла до деякої їжі та зовнішніх алергенів, але, вважається, що запалення 

стравоходу розвивається за IgE–незалежним механізмом. 

АКМ є одним з найрозповсюдженіших чинників індукованого 

харчовими протеїнами ентероколітичного синдрому, що розвивається 

впродовж 1-3 годин після вживання протеїнів молока та проявляється 

блювотою, що повторюється, блідістю, іноді - гіпотензією та діареєю. 

Ентероколітичний синдром часто виникає при першому вживанні 

коров’ячого молока, але відсутній у дітей, що знаходяться на грудному 

вигодовуванні. Ремісія зазвичай розвивається впродовж перших декілька 

років. БКМ – індукований ентеропатичний синдром є рідким порушенням, 

типово проявляється діареєю, затримкою розвитку та різного ступеня 

блювотою, іноді гіпопротеїнемією та прожилками крові в фекаліях. Для 

лікування більшості дітей з цим синдромом використовують молочні суміші 

(на основі коров’ячого молока) з екстенсивним гідролізом білку, але деякі 

діти потребують використання амінокислотних сумішей для лікування. Ці 

порушення також зазвичай зникають впродовж перших  років життя. 

Індукований БКМ проктоколітичний синдром є відносно доброякісним 

порушенням, що клінічно маніфестує ректальною кровотечею (як правило, 

плями крові), діареєю. Відмічається незначне порушення загального стану 

дитини. У більшості пацієнтів, що знаходяться на грудному вигодовуванні, ці 

симптоми зникають, коли мати виключає коров’яче молоко зі свого раціону. 

Як і інші гастроінтестінальні алергії уповільненого типу, ці розлади зазвичай 

зникають впродовж перших років життя. 

Тяжкі кольки та закрепи, що асоційовані з IgE – незалежною АКМ, 

лікуються елімінацією молока з дієти, і зникають на першому або другому 

році життя. 

Синдром Хейнера є рідкісною формою легеневого гемосидерозу, він є 

вторинним по відношенню до АКМ. Маленькі діти зазвичай мають легеневі 

інфільтрати, що супроводжуються хронічним кашлем, тахіпное, свистом, 

хрипами, рецидивуючою лихоманкою та затримкою розвитку. У сироватці 

знаходять преципітуючі антитіла до молока, і симптоми, як правило, 

зникають з елімінацією молочних продуктів. 

Отже, АКМ може проявлятися різноманітними клінічними симптомами 

(таблиця 4.2). Докладний анамнез та відповідні лабораторні дослідження 

зазвичай дозволяють клініцисту встановити правильний діагноз. 

                                                                                              Таблиця 4.2 

 Специфічні алергічні стани, які індуковані харчовими алергенами  
Патологія Основні властивості Типова вікова Причинні харчові 



група та прогноз АГ 

IgE – залежні 

(гострий початок): 

Кропив’янка/ангіонабряк, 

контактна кропив’янка; 

 

 

 

Анафілаксія  

 

 

 

 

Анафілаксія, індукована 

фізичним навантаженням 

і асоційована з їжею 

 

 

Оральний алергічний 

синдром (пилково-

харчовий синдром) 

 

 

 

 

 

Негайна 

гастроінтестінальна 

гіперчутливість 

 

 

Більш характерна 

гостра кропив’янка 

(20 %), можливо 

шляхом прямого 

контакту 

Швидко прогресує, 

системна реакція, 

серцево-судинний 

колапс 

 

Виникає під дією 

харчових тригерів за 

умов дії фізичного 

навантаження після 

прийому їжі 

Свербіж, локальний 

ангіоневротичного 

набряк губ та ротової 

порожнини (7%), 

рідко с розвитком 

анафілаксії (1-2 %) 

 

 

Негайна нудота, 

блювота, 

абдомінальна біль, 

діарея 

 

 

Всі вікові групи, 

діти>дорослі 

прогноз 

залежить від їжі 

 

 

Всі вікові групи, 

прогноз 

залежить від їжі 

 

Старший 

шкільний вік, 

підлітки, 

молодь; часто 

персистує 

Старший 

шкільний вік, 

підлітки, 

молодь; часто 

персистує; 

початок після 

розвитку 

полінозу 

Всі вікові групи, 

прогноз 

залежить віж їжі 

 

 

Первинно-

головні алергени 

 

 

 

Найбільш 

характерні -  

арахіс, горіхи, 

риба, молоко, 

яйця, молюски 

Пшениця, 

молюски, селера 

 

 

 

Свіжі фрукти, 

овочі; часто- 

береза (яблуко, 

персик, груша, 

морква), амброзія 

(диня) 

 

 

Головні алергени 

Зміішані IgE-залежні і 

клітинно- опосередковані 

(уповільнений  

початок/хронічний 

перебіг): 

Атопічний дерматит 

 

 

 

 

Еозинофільний езофагіт 

 

Еозинофільний 

гастроентеріт 

 

 

 

 

 
Асоційований з ХА у 

30-40% дітей з 

середньо/тяжким 

перебігом екземи 

 

Дисфагія, рефлексні 

симптоми, блювота 

Симптоми залежать 

від інтенсивності 

еозинофільного 

запалення 

 

 

 

 
Діти раннього 

віку > 

старші>дорослі; 

прогноз 

залежить віж їжі 

Всі вікові групи; 

прогноз 

залежить віж їжі; 

часто персистує 

 

 

 

 
 

Головні  

алергени, 

особливо яйце, 

молоко 

 

 

 

Різні харчові АГ 

Клітинно- опосередковані 

(уповільнений  

початок/хронічний 

перебіг): 

Ентероколітичний 

синдром, індукований 

 

 

 

 

Блювота, діарея, 

затримка фізичного 

 

 

 

 

Діти раннього 

віку; зазвичай, 

 

 

 

 
Коров’яче 

молоко, соя, 



харчовими протеїнами 

 

 

 

 

 

 

Проктіт/проктоколіт, 

індукований харчовими 

протеїнами 

 

 

 

Алергічний контактний 

дерматит 

 

Синдром Хейнера  

 

розвитку, млявість; 

введення харчового 

АГ після елімінації 

визиває через  2 

години - блювоту, 

діарею, гіпотензію 

(15 % дітей)  

Багато слизу та 

кров’янисті домішки у 

випорожненнях  

 

 

 

Постійний контакт з 

причинним АГ 

 

Гемосидероз легень, 

залізодефіцитна 

анемія, затримка 

розвитку 

формується 

толерантність 

 

 

 

 

 

Діти раннього 

віку; зазвичай, 

формується 

толерантність  

 

 

Переважно у 

дорослих, 

професійний 

Діти раннього 

віку (до 2 років), 

може рецидиву 

вати при 

вживанні молока 

рис,овсяна крупа, 

м’ясо 

 

 

 

 

Білки 

коров’ячого 

молока (через 

грудне молоко 

матері) 

 

Спеції, фрукти, 

овочі 

 

Коров’яче 

молоко 

 

 

Коментар робочої групи:  В залежності від залучення органів-мішені і 

відповідно асоційованих імунологічних механізмів експертами 

С.М.Недельскою, О.П.Пахольчук запропонована модифікована класифікація, 

наведена нище.  

                   Класифікація клінічних проявів ХА 

 
Орган мішень Імунна Харчова гіперчутливість 

IgE-залежна Змішаний тип 

(IgE- та не IgE-

опопсредкована) 

не IgE- залежна або 

клітиннопосередкована 

Генералізована 

форма 

Анафілактичний шок,  

Харчово-залежна 

фізично-індукована 

анафілаксія 

- Гіпотензія  

Шкіра Кропив’янка, 

Ангіоневротичний 

набряк Квінке, 

Оральний алергічний 

синдром, 

Генералізований 

макулопапульозний 

висип,  

Гіперемія 

Атопічний 

дерматит, 

У тому числі рідкі 

форми атопічного 

дерматиту: 

дерматит долонь 

та стоп, 

умбілікальна та 

периубілікальна 

еритема, 

Атопічний дерматит, 

У тому числі рідкісні 

форми атопічного 

дерматиту: дерматит 

долонь та стоп, 

умбілікальна та 

периубілікальна еритема, 

Контактний дерматит 



 

 

 

 

Шлунково-

кишковий тракт 

Гастро-езофагельна 

рефлюксна хвороба 

Еозинофільний 

езофагіт, 

Гастрит, 

гастроентерит, 

Кольки, 

Індукований 

харчовими 

протеїнами 

ентероколітичний 

синдром 

Еозинофільний проктит, 

проктоколіт, 

Целіакія, 

Пілоростеноз, 

Ентеропатія 

Респіраторний 

тракт 

Бронхіальна астма,  

Алергічний риніт, 

Диспное  

Бронхіальна 

астма,  

Алергічний риніт, 

 

Хронічна легенева 

хвороба індукована 

молоком - Синдром 

Хейнера (гемосидероз 

легень), 

Крико-фарингеальний 

спазм, 

Функціональний закріп, 

Синдром подразненого 

кишківника 

 

 

 

 

Розділ 5. Діагностика харчової алергії, включаючи на білки 

коров’ячого молока 

Харчова алергія взагалі, і AКМ зокрема, є унікальними зразками, коли 

системний підхід повинен застосовуватися, оскільки захворювання включає 

не тільки пацієнта, але й усю родину і соціальні умови 323. 

Як у будь-якому розділі медицини, діагноз починається з підозри. Якщо 

скарги пацієнтів реєструють реакції на молоко, точний анамнез хвороби 

може прояснити багато аспектів діагностики. При зборі анамнезу необхідно 

з’ясувати: 



• Дату появи перших симптомів 

• Природу симптомів 

• Частоту їх проявів 

• Терміни між прийомом їжі і появою симптомів 

• Кількість їжі, що викликає симптоми 

• Спосіб приготування 

• Відтворюваність реакцій 

• Інтервал часу з моменту останньої реакції 

• Вплив зовнішніх чинників на прояви хвороби (наприклад, фізична 

активність, гормональні зміни або емоційний стрес) 

• Щоденник харчування 

• Записи ваги та росту (у дітей) 

• Ранні відомості годування (тривалість грудного вигодовування, тип 

дитячої суміші, введення прикорму) 

• Вплив елімінаційних дієт (соя, лікувальна суміш, дієти матері під час 

годування груддю) 

• Терапевтичні втручання324 

Збираючи анамнез, деякі загальні міркування можуть бути корисні: 

1. Розповіді пацієнта є неточними. 

2. Алергія на молоко – найбільш поширена серед дітей молодшого віку, 

особливо з атопічним дерматитом, проте цілий ряд інших алергів 

провокують загострення атопічного дерматиту. 

3. Коли дитина з АКМ має «нову» або полівалентну харчову алергію, 

швидше за все, що дитина вживає «приховані» джерела молока. 

4. За винятком шлунково-кишкової алергії, найбільш часто алергічні 

симптоми на білок коров’ячого молока розвиваються від декількох 

хвилин до декількох годин після вживання молока. 



5. Істинна алергія до молока зазвичай включає «класичні» ознаки і 

симптоми, які маніфестують з боку шкіри, шлунково-кишкового тракту 

та/або дихальної системи. 

6. Суб’єктивні або поведінкові симптоми, як єдині прояви алергії на 

молоко, дуже різні 325. 

7. Плутанина між алергією на коров’яче молоко і непереносимістю 

лактози є поширеним явищем. 

Якщо анамнез не виключає АКМ для діагностики необхідна елімінація 

молока. Коли елімінація збігається з безсимптомним періодом, відкрита 

провокаційна проба може бути корисна для ідентифікації харчових алергенів. 

Якщо не виключаються серйозні симптоми, процедура повинна бути 

виконана під наглядом лікаря у медичному закладі. У дітей з атопічним 

дерматитом/екземою повторне введення усуненої їжі повинно бути зроблено 

обережно, оскільки реакції негайного типу можуть виникати після періоду 

елімінації. Елімінація та послідовна відкрита провокаційна проба можуть 

дати повне уявлення про можливість AКМ 326. 

Іншим можливим інструментом діагностики ХА є використання 

«харчового щоденника», тобто хронологічний точний облік усіх 

продуктів/напоїв споживання з записами будь-яких симптомів, що виникли. 

Ця процедура дає неточні результати з причини нестійкого дотримання і 

суб’єктивності пацієнтів. Таким чином, цей діагностичний етап, який забирає 

багато часу і стикається з труднощами, нечасто виконуються. 

Загалом, на рівні спеціаліста, оцінка сенсибілізації відбувається 

невдовзі після анамнезу хвороби. Існує кілька методів оцінки сенсибілізації 

до молока: 

• Оцінка сироваткового специфічного харчового IgE за допомогою 

одного з кількох доступних методів. 

• Шкірні тести, у тому числі прик-тест (безпосередній укол шкіри) і 

аплікаційний (патч) тест. 



Тести сенсибілізації здатні підтвердити або спростувати присутність 

специфічного IgE проти білків молока, але ізольовано вони не можуть 

підтвердити діагноз ХА. Це підтверджується тими фактами, що існують 

пацієнти з високим рівнем IgE, які не реагують на вживання коров’ячого 

молока., і навпаки, ряд дітей без сенсибілізації, виявляють клінічні алергічні 

реакції після вживання молока. Те, що визначення специфічного IgE не має 

діагностичну точність на 100% не дивно, враховуючи, що неоднорідні 

механізми лежать в основі ХА. 

«Золотим» стандартом діагностики ХА є елімінація, провокація і повторна 

елімінація, використовуючи для фази провокації подвійне сліпе, плацебо-

контрольоване дослідження 327.  

Відкрита провокаційна проба у разі позитивного тесту дає помилковий 

результат у 70% випадків 328. Тим не менш, у дітей молодшого віку, 

відкритий провокаційний тест вважається достатнім доказом ХА при 

наявності об’єктивних симптомів. Суб’єктивні симптоми (свербіж у горлі, 

відмова від їжі, нудота, головні болі) більш важко інтерпретувати, і можуть 

вимагати подвійного сліпого дослідження для подальшого діагностичного 

уточнення. Навіть у розвинених країнах цій комплекс діагностичних 

процедур виконується тільки в декількох науково-лікувальних центрах 329. 

ХА може бути помилково діагностована у великій кількості дітей. Це 

обумовлює ряд проблем. 

1. Епідеміологію ХА повністю не з’ясовано і необхідні дослідження, щоб 

прояснити реальну захворюваність за допомогою використання 

подвійного сліпого плацебо-контрольованого тесту у великому 

масштабі 330. 

2. Велика кількість дітей лікується елімінаційними дієтами, що 

призводить до погіршення стану дитини з клінічними, соціальними і 

фінансовими наслідками 331. 

3. Кількість хибно позитивних діагнозів порушують оцінки катамнезу 

хвороби, що призводить до переоцінювання стану 332. 



За останні роки були зроблені кілька спроб, щоб спростити і 

стандартизувати діагностичні процедури. Тим не менш, існує брак 

документів по діагностиці харчової алергії, зокрема, ХА у дітей. Національні 

позиції та керівництва були розроблені в Німеччині 333’334, Нідерландах 335, 

Фінляндії 336, Австралії 337, і Аргентині 338, де відображені загальні та місцеві 

особливості. Національні керівництва є необхідними, бо умови різніться в 

різних країнах: показники рівня життя, поширеність ХА в популяції, 

доступність методів діагностики, наявність місцевих сумішей, доступних по 

всьому світу і їх ціна, відшкодування витрат державою. Завдання настанови- 

створення гнучкої, але науково обґрунтованої стратегії ведення хворих з ХА. 

На рисунку 5.1 представлений узагальнений алгоритм дій лікаря при підозрі 

на ХА. 

Анамнез можливої ХА, sIgE, прик-тест, патч-тест 
↓ 

Діагностична елімінаційна дієта на період 4-6 тижнів 

↓ 

Перший крок ВПП в періоді ремісії, оцінка важкості шкірних проявів перед ВПП 

↓ 

Перша титрована оральна провокаційна проба  

↓ 

Оцінка негайних симптомів впродовж титрування дози та в наступні 2 години 

↓ 

Оцінка тяжкості шкірних симптомів як мінімум 16-24 години після ВПП 

↓ 

У випадку негативної реакції:  

Повторити провокацію через 1-2 дні 

Оцінка тяжкості шкірних проявів на наступний день 

↓ 

Як мінімум перерва на 1 день в ході провокаційних проб 
↓ 

Наступний крок: ПСПКПП  

 

Рис.5.1  Діагностичний механізм виявлення ХА 

 

 

Мета-аналіз досліджень останніх років показав, що діагностична цінність 

різноманітних методів дослідження різниться, що вказує на те, що всі вони 

мають різні точки прикладання. 



                                                                             Таблиця 5.1  

Рекомендації з діагностики харчової алергії (EAACI, 2014) 

1. Історія хвороби пацієнта Рівень 

доказованості 

Клас 

Детальна історія хвороби має важливе значення для 

діагностики ХА  

IV D 

При зборі анамнестичних даних повинні бути 

враховані симптоми, як асоційовані з причинними 

алергенами, терміни або хронічний перебіг, тяжкість 

і ознаки, відтворюваність, відомі фактори ризику, 

спадковість, супутні захворювання, в тому числі 

повинні бути розглянуті і інші алергічні 

захворювання. 

V D 

Використання структурованих питань щодо 

симптомів, харчових продуктів та іншої додаткової 

інформації 

V D 

2.Визначення сенсибілізації до їжі 

По можливості, слід використовувати 

стандартизовані тести і процедури 

IV D 

IgE- сенситизація не завжди передбачає клінічну 

значимість харчової алергії, тому специфічне 

тестування алергії повинно бути направлено на збір 

анамнезу 

IV C 

Прик-тест (ПТ) або рівень sIgE може бути методом 

вибору для визначення сенситизації в залежності 

від доступності, абсолютних, і відносних 

протипоказань до проведення прик-тестування 

IV C 

Свідоцтво IgE- сенситизації до загальних харчових 

алергенів і відповідним аероаллергенам може 

підтримувати діагноз харчової алергії при 

відповідності з клінічною картиною і / або 

провокаційними тестами 

I-III* A-C 

При наявності ймовірних анамнестичних даних, 

негативного ПТ або алерген-специфічних IgE 

IV C 



інтерпретація результатів повинна бути обережною, 

оскільки харчової алергія може бути не-IgE-

опосредованною  

У тих випадках, коли ПТ або алерген-специфічні  

IgE є сумнівними, молекулярна алергодіагностика 

може дати додаткові дані 

I-IV* A-C* 

Якщо дані анамнезу з ПТ і / або результатами sIgE 

не є високо прогностичними, потрібне проведення 

оральної харчової провокації 

IV D 

Визначення загального IgE є особливо корисним у 

хворих з важкою екземою; дуже високий загальний 

рівень IgE показує, що позитивні результати sIgE 

слід інтерпретувати з обережністю, так як вони 

можуть представляти безсимптомну сенсибілізацію 

IV D 

3. Елімінаційна дієта з діагностичною метою.    

Визначення продуктів, які необхідно уникати, має 

грунтуватися на даних анамнезу та результатів 

тестування (sIgE і/або ПТ) 

V D 

Для кожного продукту, який виключається з 

харчування, результати елімінаційної дієти повинні 

бути ретельно перевірені і оцінені протягом більше 

ніж 2-4 тижнів елімінації. 

V D 

Якщо елімінаційна дієта призводить до значного 

полегшення симптомів, вона повинна бути 

продовжена 

до тих пір, поки не буде виконано провокаційний 

тес 

V D 

Якщо елімінаційна дієта не призводить до значного 

полегшення симптомів, ХА щодо продуктів, які 

були виключені, вкрай малоймовірна 

V D 

4. Оральна провокаційна проба (ОПП)   

ОПП (зокрема, плацебо-контрольована подвійна 

сліпа провокаційна проба (ПСПКПП) є золотим 

стандартом дослідження для об'єктивної 

IV D 



діагностики IgE- і не- IgE-опосередкованої ХА 

ОПП повинні бути використані для демонстрації 

алергії або толерантності, тим самим забезпечуючи 

безпечне розширення дієти або необхідність 

уникнення алергену 

IV D 

ПСПКПП повинна бути виконана, якщо симптоми 

носять суб'єктивний характер і відстрочені або є 

атиповими, де пацієнти або батьки нервують, 

проведені у спеціалізованому центрі 

IV D 

Негативна ПСПКПП повинна закінчуватися з 

відкритим або кумулятивним прийомом їжі, порція 

повинна відповідати віку для підтвердження 

оральної толерантності 

IV D 

ОПП повинні бути виконані в умовах 

спеціалізованого стаціонару при наявності всіх 

засобів невідкладної допомоги в разі помірного або 

високого ризику серйозної реакції, повинна бути 

доступна інтенсивна терапія 

IV D 

5. Діагностика еозинофільного езофагіту (ЕоЕ)   

Кожного пацієнта з ЕоЕ слід відправити на 

консультацію до алерголога / імунолога 

IV D 

 ЕоЕ діагностується за допомогою ендоскопії з 

забором 2-4 біопсій як з проксимальних, так 

і дистальних ділянок стравоходу. Біопсія повинна 

бути виконана, коли пацієнт лікувався принаймні 6 

тижнів подвійною дозою інгібіторами протонної 

помпи (ІПП), щоб виключити езофагеальну 

еозинофілію, викликану гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою (ГЕРХ) і виключити 

еозинофілію, викликану прийомом ІПП 

 

IV D 

Клінічне значення вимірювання в сироватці 

алерген-специфічних IgE, результатів ПТ для 

планування успішної елімінаційної дієти вимагає 

IV D 



подальшого вивчення. 

Дослідження в майбутньому повинні чітко 

документувати клінічний і гістологічний результат 

від дієтичних заходів, керуючись результатами IgE 

в сироватці крові, ПТ і / або патч тестування 

6. Нетрадиційні тести, включаючи IgG тестування 

Не існуює нетрадиційних тестів, які можуть бути 

рекомендовані в якості альтернативного або 

додаткового діагностичного інструменту при 

підозрі на ХА, і їх використання не слід 

підтримувати. 

III C 

 

Коментар робочої групи: Провокаційні тести повинні проводитись 

досвідченим і тренованим персоналом на етапі третинної 

високоспеціалізованої допомоги з доступністю всіх засобів невідкланої 

допомоги та реанімаціної підтримки. 

Мета-аналіз досліджень останніх років показав, що для діагностики 

алергії на білки коров’ячого молока найбільшу чутливість та специфічність 

мали визначення рівня специфічного IgE та проведення прик-тесту: 88% та 

87% чутливість та 68% та 48% специфічність (табл.5.2). В цілому визначення 

сироваткового рівня специфічних антитіл дозволяє виявити таку ж кількість 

пацієнтів із цим видом гіперчутливості, як і прик-тест, але дає в середньому 

20 додаткових хибно позитивних діагнозів на кожних 100 досліджених 

(p<0,05).   

 Для діагностики алергії на яйця та арахіс прик-тестування та 

визначення рівня специфічного IgE мають однакову діагностичну цінність. 

 В той час, як при виявленні алергії на злаки визначення рівня 

специфічного IgE виявляє в середньому на 11 більше пацієнтів із даним 

видом гіперчутливості, ніж прик-тест, проте й дає 34 додаткових фальш 

позитивні результати на кожних 100 досліджених. 

 Визначення рівня специфічного IgE при діагностиці алергії на сою 

виявляє в середньому на 28 більше пацієнтів із даним видом гіперчутливості, 

ніж прик-тест, проте й дає 30 додаткових фальш позитивні результати на 

кожних 100 досліджених.  



                                                                                             Таблиця 5.2 

Чутливість і специфічність різних тестів для діагностики ХА 

Вид тесту Чутливість  

% (95% СІ) 

Специфічність  

% (95% СІ) 

Алергія на білки коров’ячого молока 

Патч-тест 53% (33%-72%) 88% (76%-94%) 

Прик-тест 88% (76%-94%) 68% (56%-77%) 

Специфічні IgE 87% (75%-94%) 48% (36%-59%) 

Алергія на яйця 

Прик-тест 92,4% (79,9%-

97,4%) 

58,1% (49,1%-66,6%) 

Специфічні IgE 93,4% (82,1%-

97,8%) 

49,2% (40,2%-58,1%) 

Алергія на злаки 

Прик-тест 72,6% (55,7%-

84,8%) 

73,3% (47,9%-89,1%) 

Специфічні IgE 83,2% (69%-

91,7%) 

42,7% (19,8%-69,1%) 

Алергія на сою 

Прик-тест 55% (33,2% 75%) 68% (54,2%-80,3% 

Специфічні IgE 82,9% (63,8%-

93%) 

38% (24,2%-54%) 

Алергія на арахіс 

Прик-тест 94,7% (87,9%-

97,8) 

61% (46,6%-73,6%) 

Специфічні IgE 96,3% (91,6%-

98,4%) 

59,3% (45,4%-72%) 

 



Шкірне патч-тестування у зв’язку із відсутністю єдиної стандартизованої 

методики не може бути рекомендоване для рутинного використання. Проте 

існують дані, що свідчать про інформативність патч-тестів при виявленні 

реакцій як негайного, так і уповільненого типу.   

Компонент-розпізнавальна (молекулярна) діагностика 

Дослідження останніх років показали інформативність компонент-

розпізнавальної діагностики алергії до молока, яєць, горіхів та 

морепродуктів. Проте на сьогодні бракує даних, що дозволили б остаточно 

оцінити її специфічність та чутливість. 

      Елімінаційна дієта в підтвердженні АКМ 

У більшості випадків, одним із принципів діагностики  АКМ є фаза 

елімінації молока. Якщо це призводить до поліпшення стану без 

використання лікарських препаратів та лікування, доки не проведені 

додаткові тести, – діагноз не підтверджується. Плануючи елімінаційну дієту, 

важливо враховувати симптоматику. 

Під час тривалої дієти захворювання повинно протікати безсимптомно 

для пацієнта. Інтервал дієти від одного до декількох тижнів, у випадку 

хронічних або гострих шлунково-кишкових захворювань чи атопічного 

дерматиту/екземи. Варто зазначити, що чим суворіша дієта, тим більш вона 

продуктивна. Також, висока чутливість у деяких пацієнтів виявляється при 

контакті зі шкірою або при вдиханні парів молока. У маленьких дітей з 

важкими проявами АКМ або підозрою на неї (дані анамнезу, прояви на шкірі, 

специфічні IgE), дієта повинна бути суворою, до тих пір поки стан дитини не 

покращиться, а діагноз не підтвердиться. Лікувальні суміші при алергії (з 

екстенсивним гідролізом або амінокислотні) застосовуються весь період до 

проведення провокаційної проби. У разі виключно грудного годування 

елімінаційна дієта призначається матері.  

На практиці, чи то з лікувальних, чи то з діагностичних міркувань, слід 

уникати випадкового вживання забороненої їжі або вдихання її парів. 

Клініцист повинен також попередити пацієнтів про необхідність виключення 

із раціону не тільки коров’ячого молока, а й молока буйволів, кіз і овець. 

Загальне лікування AКМ – дієта з виключенням усіх молочних 

продуктів, аби уникнути впливу залученого алергену. 339 З цієї причини, 

пацієнту з підозрою на АКМ потрібно уникати споживання молочних 

продуктів до встановлення остаточного діагнозу. 



У пацієнтів з проявом небезпечних для життя симптомів, особливо, 

якщо це стосується органів дихання або більше, ніж однієї системи органів, 

потрібно уникати будь - якого контакту з білками коров'ячого молока. 

Оскільки спектр проявів алергії на білок коров’ячого молока дуже широкий, 

а більшість пацієнтів пред’являють нечіткі скарги, в установах первинної 

медичної допомоги, як запобіжний захід повинна бути прописана 

елімінаційна дієта для більшості пацієнтів з підозрою на АКА до верифікації 

діагнозу алергії. При цьому потрібно зробити: 

     А. Обґрунтувати діагностичну підозру; 

Б.Припинити прийом підозрюваного алергену; 

      В.Забезпечити підвищення ефективності шкірного прик-тесту, за рахунок    

зниження запалення шкіри (особливо при атопічному дерматиті); 

Г. Не застосовувати харчові оральні провокації протягом елімінаційної 

фази. 

Ні в одному дослідженні доки не піднімалось питання про оптимальну 

тривалість діагностичної фази елімінації ,але здається розумним, що ця фаза 

коротша для AКМ, що обумовлена реакціями негайного типу, але довша для 

синдромів – клінічних проявів алергії сповільненого типу. В деяких 

випадках, наприклад, алергічного еозинофільного езофагіту і алергічного 

еозинофільного гастроентериту, тривалість елементарної дієти повинна 

складати декілька тижнів. 

В цілому, правила застосування діагностичної елімінаційної дієти при 

клінічному дослідженні АКМ такі, як і для лікування. Зокрема, лікар при 

організації елімінаційної дієти пацієнту повинен забезпечити: 

а) Виключення споживання коров’ячих молочних білків; 

б) Виключення інгаляційного або шкірного контакту з коров’ячим 

молоком; 

     в)Уникнення споживання білків, що дають перехресні реакції (молока   

         буйволів, кіз, або овець); 

     г) Харчову адекватність раціону, особливо для дитини та якщо 

передбачена тривала елімінаційна дієта; 

д) Доступне роз’яснення пацієнту для забезпечення комплаєнсу. 

В більшості вікових груп, включаючи малюків на грудному вигодовуванні 

та дітей старших 2 років, може бути необхідна заміна коров'ячого молока. 

Матерям, що вигодовують груддю, важливо дотримуватися безмолочної 

дієти, враховуючи потреби кальцію. Дітям на штучному вигодовуванні, 



згідно з керівництвом, буде запропонована найменш алергенна суміш з 

урахуванням витрат і національних особливостей організації медичної 

допомоги.  

В раціоні дітей з АКМ слід уникати яловичини, так як доведено 340, що 

молочні  продукти і м'ясо містять два схожих за складом білкових 

антигенів 341 і 20 % дітей з АКМ мають алергію на яловичину. 342 

Тривалість елімінаційної дієти становить від 2 до декількох тижнів (при 

сповільненій алергічній реації) 343, 344. Якщо елімінаційна дієта не ефективна, 

то дитині слід повернутися до звичайної дієти та звернутися до фахівців 

(дерматолога, гастроентеролога та ін.), враховуючи тип і тяжкість симптомів. 

Якщо клінічна картина протягом елімінаційної дієти істотно 

поліпшується, то дитина повинна бути спрямована до фахівця-алерголога для 

подальших діагностичних кроків. 

Сучасні рекомендації щодо діагностики АКМ 

 Діагностика АКМ починається з підозри на таку реакцію та 

закінчується проведенням пероральної провокаційної проби під наглядом 

спеціаліста. В діагностиці АКМ можуть бути корисними елімінаційна дієта, 

ведення «харчового щоденника». Для точної діагностики алергологи у 

своєму арсеналі мають шкірний прик-тест, визначення рівнів сироваткових 

специфічних IgE та оральні провокаційні проби з молоком. У цій главі з 

позицій доказової медицини висвітлені питання валідності діагностичних 

тестів при АКМ. Було визначено п’ять рівнозначних питань: 

1. Використання шкірного прик-тесту для діагностики IgE-залежної АКМ 

у пацієнтів з підозрою на таку алергію. 

2. Використання визначення специфічного IgE in vitro для діагностики 

IgE-залежної AКМ. 

3. Використання визначення специфічного IgE in vitro для діагностики 

АКМ у пацієнтів з позитивним результатом шкірного прик-тесту. 

4. Визначення специфічного IgE in vitro для діагностики АКМ у пацієнтів 

з негативним результатом шкірного прик-тесту? 



5. Застосування мікрочіпів з алергенами або діагностикума з розчинним 

компонентом для діагностики IgE-залежної АКМ? 

Для формування висновків та рекомендацій по зазначеним питанням та 

було оброблено 3877 статей для їх оцінки .  

Питання 1. Чи можна використовувати шкірний прик-тест для 

діагностики IgE-залежної АКМ у пацієнтів з підозрою на таку алергію? 

Популяція: пацієнти з підозрою на АКМ 

Втручання: шкірний прик-тест 

Порівняння: оральна провокаційна проба з молоком 

Результати. 

При оцінці результатів застосовано поняття: 

• Дійсно позитивні (ДП) - діти, що були вірно оцінені як ті, що мають 

АКМ.  

• Дійсно негативні (ДН) – діти, що були вірно оцінені як ті, що не мають 

АКМ. 

• Хибно позитивні (ХП) – діти, що були невірно оцінені, як ті, що мають 

АКМ. 

• Хибно негативні (ХН) –– діти, що були невірно оцінені, як ті, що не 

мають АКМ. 

Ці результати завжди визначаються у порівнянні з відповідним 

стандартом - провокаційною пробою з коров’ячим молоком. 

Також можливі непереконливі результати, коли виявлені негативний 

позитивний контроль або позитивний негативний контроль. 

При створенні рекомендацій повинні враховуватися ускладнення та 

використання ресурсів (вартість) тесту. Шкірний прик-тест може викликати 

дискомфорт або загострення екземи, які спричиняють стрес та підвищують 

рівень тривоги у батьків. Провокаційний тест з молоком може викликати 

анафілаксію або загострення інших симптомів. 



Стосовно вартості, шкірний прик-тест вимагає додаткового часу 

перебування у клініці, однак, проведення орального провокаційного тесту 

вимагає значно більшого використання ресурсів. 

Оцінку важливості результатів прик-тесту надано в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 

Оцінка важливості результатів прик-тесту 

Результат Бальна оцінка важливості результатів 

Дійсно позитивний 8 

Дійсно негативний 7 

Хибно позитивний 7 

Хибно негативний 8 

Непереконливий 5 

Ускладнення тесту 3 

Вартість 3 

 

Резюме. Не існує систематичних оглядів з оцінки діагностики АКМ за 

допомогою шкірного прик-тесту. Однак, були знайдено 25 досліджень, в 

яких оцінювалася роль шкірного прик-тесту у порівнянні з провокаційною 

пробою у пацієнтів з підозрою на АКМ [345 346 347 348 349 350 351 352 353  354 355 356 357 

358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369]. В усіх, крім одного дослідження, 

позитивним вважався прик-тест при діаметрі уртикарії ≥3 мм, в одному 

дослідженні - більше 4 мм. Чотири дослідження включали пацієнтів з 

підозрою на IgE-залежну АКМ [ 370 371 372 373], у 7 дослідженнях ввійшли 

дійсно пацієнти з атопічним дерматитом [374 375 376 377 378 379 380], інші 

дослідження включали змішану популяцію пацієнтів з різними 

нозологічними станами. 



 За допомогою критеріїв методологічної якості, запропонованих 

міжнародним опитувальником виявлено, що в багатьох дослідженнях вибірка 

пацієнтів не була репрезентативною щодо пацієнтів, які будуть отримувати 

тест на практиці. В одному дослідженні сказано про 8% непереконливих 

провокаційних тестів, але не сказано про кількість непереконливих шкірних 

тестів [381 ]. 

 Середня чутливість прик-тесту в цих дослідженнях склала 0,67 (95%, 

CI: 0,64-0,70); специфічність -  0.74 (95% CI:0.72–0.77). Діагностична 

валідність тесту була схожою в дослідженнях, де виключались з обстеження 

пацієнти з атопічним дерматитом (16 досліджень; чутливість 0,71, 95%, CI: 

0,68-0,75 та специфічність 0,73 95% СІ 0,70-0,76). У 4 дослідженнях, які 

включали пацієнтів з підозрою на негайні реакції гіперчутливості до молока, 

чутливість тесту була трохи вище (0,77 95% СІ 0,68-0,84), а специфічність - 

нижче (0,61 95% СІ 0,52-0,70). Досліджено вплив віку дітей на діагностичну 

вартість прик-тесту. У дітей віком до 12 міс. з підозрою на АКМ чутливість 

шкіряного прик-тесту була нижчою (0,55 95% СІ 0,77-0,85 – 4 дослідження) в 

порівнянні з дітьми старше 12 міс. (0.81, 95% CI: 0.77–0.85 - 11 досліджень). 

Вплив віку пацієнтів виявився незначним при оцінці специфічності тесту 

(0,75 95% СІ: 0,69-0,80 проти 0,72 95% СІ 0,68-0,76). Загальна якість доказів 

отриманих результатів була дуже низькою. 

Переваги та недоліки. У пацієнтів з низькою вірогідністю АКМ за 

даними анамнезу та негативним результатом прик-тесту (діаметр менше 3 

мм) прик-тест може бути корисним для уникнення проведення дорогого 

провокаційного тесту та зайвого навантаження на родину приблизно у 50% 

дітей. Однак, при використанні шкірного прик-тесту замість провокаційної 

проби можна помилково виключити діагноз АКМ у 2 % дітей віком старше 

12 місяців та 4% пацієнтів віком до 1 року (хибно негативні результати). Ці 

діти будуть відпущені додому, де у них може виникнути алергічна реакція до 

коров’ячого молока. Хибно негативні результати можуть також привести до 

марних (непотрібних) досліджень та можливого непотрібного лікування 



інших причин цих симптомів, в той час коли дійсна їх причина (АКМ) буде 

пропущена. 

У пацієнтів з середньою ймовірністю АКМ за даними анамнезу та 

оцінки клінічних симптомів, шкірний прик-тест може бути невірно оціненим 

як хибно позитивний у 15-28% та хибно негативний – у 8-18% пацієнтів. Діти 

з хибно негативним результатом будуть відправлені додому та можуть мати 

алергічну реакцію на молоко, скоріше за все, - анафілактичну. Це робить 

шкірний прик-тест не придатним у якості єдиного діагностичного заходу, що 

виключає провокаційну пробу у таких пацієнтів. 

 У пацієнтів з високою вірогідністю АКМ за даними анамнезу 

(анафілактична реакція у минулому), проведення прик-тесту може допомогти 

уникнути зайвого навантаження провокаційним тестом приблизно у 50% 

дітей. Однак, якщо прик-тест проведений, а провокаційний тест – ні, то в 

такому випадку слід пам’ятати про наявність 5-6% хибно позитивних 

результатів. Ці діти будуть марно лікуватися з використанням елімінаційних 

дієт та/або штучних сумішей, що може привести до дефіциту нутрієнтів, буде 

зайвим стресом для родини, також буде марно використовуватися додаткове 

обладнання (аутоін’єктор адреналіну), а визначення дійсної причини 

клінічних симптомів буде відкладено. 

Висновки. В умовах (закладах), коли провокаційний тест проводиться у 

якості рутинного методу обстеження (для 100% виключення чи 

підтвердження АКМ), проведення прик-тесту не потрібно. 

За умови, коли клініцист більш аргументовано підходить до пацієнтів, 

прик-тест може допомогли уникнути проведення провокаційного тесту у 

окремих пацієнтів. У пацієнтів з високою вірогідністю IgE-опосередкованої 

АКМ позитивний прик-тест (уртикарія ≥3 мм) може допомогли уникнути 

проведення провокаційного тесту у 49-70% пацієнтів, але переваги 

врівноважуються 5-6% ризиком отримання хибних результатів. У пацієнтів з 

низькою вірогідністю АКМ негативний прик-тест може допомогли уникнути 

проведення провокаційного тесту у 67-72%, але з ризиком наявності 2-4% 



хибно негативних результатів. Тому, у пацієнтів з високою або низькою 

вірогідністю АКМ чиста вигода від використання шкірного прик-тесту 

замість провокаційного тесту є невизначеною. 

У пацієнтів з середньою вірогідністю АКМ позитивний шкірний прик-

тест використовується у якості окремого дослідження, яке не зменшує 

необхідність проведення провокаційного тесту. 

 

Клінічні рекомендації до питання 1. 

Рекомендація 1.1. 

За умови, коли провокаційний тест вважається необхідним для 

діагностики IgE-опосередкованої АКМ, рекомендується використання 

провокаційного тесту з коров’ячим молоком як єдиний діагностичний тест 

без проведення прик-тесту як додаткового аргументу для встановлення 

діагнозу (сильна рекомендація/дуже низька доказовість). 

 Визначення цінності та переваг. 

Ця рекомендація має цінність для запобіганню марного використання 

ресурсів та ризику виникнення анафілактичних реакцій вдома у пацієнтів з 

хибно негативними результатами при використанні тільки прик-тесту. При 

проведенні провокаційного тесту кваліфікованими спеціалістами у 

контрольованих умовах вірогідність розвитку анафілактичних реакцій 

низька. Ця рекомендація також допомагає уникнути непотрібного лікування 

у пацієнтів, які можуть хибно позитивні результати прик-тесту. 

Зауваження. 

Ці рекомендації застосовуються тільки у клінічній практиці, але не при 

наукових дослідженнях. 

Рекомендація 1.2. 

За умови, коли проведення провокаційного тесту не вважається вкрай 

необхідним у всіх пацієнтів з підозрою на IgE-залежну АКМ, у пацієнтів з 

високою вірогідністю АКМ пропонується використання прик-тесту у якості 



відбору пацієнтів для запобігання проведення провокаційного тесту у дітей з 

позитивним результатом (умовна рекомендація/низька доказовість). 

Визначення цінності та переваг. 

Ця рекомендація має значення в уникненні зайвих навантажень на 

родину та зниженні ймовірного розвитку анафілактичних реакцій при 

проведенні провокаційного тесту з коров’ячим молоком. Приблизно 50-70% 

провокаційних проб вдається уникнути, що надає економічний ефект. 

Використання даної рекомендації допомагає зменшити рівень непотрібного 

лікування приблизно у 1 з 20 пацієнтів, що мають хибно позитивні 

результати.  

Зауваження. Велика вірогідність АКМ може бути встановлена на 

підставі даних анамнезу, коли виявлені анафілактичні реакції в минулому. 

Рекомендація 1.3. 

За умови, коли проведення провокаційного тесту не вважається 

необхідним у всіх пацієнтів з підозрою на IgE-залежну АКМ, у пацієнтів з 

середньою вірогідністю АКМ рекомендується використання провокаційного 

тесту у якості єдиного діагностичного дослідження без проведення прик-

тесту для підтвердження діагнозу (сильні рекомендації/дуже низька 

доказовість). 

Визначення цінності та переваг. 

У цьому випадку велика кількості пацієнтів може мати хибні 

результати прик-тесту, тому застосування рекомендації допоможе уникнути 

марного використання ресурсів та ризику розвитку анафілактичної реакції 

вдома. Рекомендація допомагає значно знизити ризик анафілактичної реакції, 

коли провокаційний тест проводиться досвідченими спеціалістами у 

контрольованих умовах. Також, рекомендація допомагає уникнути 

непотрібного лікування пацієнтів з хибно позитивним прик-тестом. 

Зауваження. Середня вірогідність АКМ може бути визначена на 

підставі анамнезу та клінічної картини. 

Рекомендація 1.4. 



За умови, коли проведення провокаційного тесту не є необхідними у 

всіх пацієнтів з підозрою на IgE-залежну АКМ, у пацієнтів з низькою 

вірогідністю АКМ, рекомендується використання прик-тесту для сортування 

пацієнтів та запобігання проведення провокаційного тесту у дітей з 

негативним результатом прик-тесту (умовна рекомендація/низький рівень 

доказовості). 

Визначення цінності та уподобання. 

Ця рекомендація має порівняно велике значення для економії ресурсів - 

70% випадків проведення провокаційного тесту вдалося уникнути. Це також 

дозволяє знизити кількість алергічних реакцій (можливих та легкого 

степеню) приблизно в 1 з 25-50 пацієнтів, що були класифіковані як хибно 

негативні. 

Зауваження. Низька ймовірність АКМ може бути оцінена на підставі 

даних анамнезу та клінічних симптомів (наприклад, у пацієнтів з 

нез'ясованими шлунково-кишковими симптомами). 

 

Питання 2. 

Чи можливо використовувати визначення специфічного IgE in 

vitro для діагностики IgE-залежної AКМ? 

Популяція: пацієнти з підозрою на АКМ 

Втручання: визначення in vitro специфічного IgE до коров’ячого молока 

Порівняння: оральний провокаційний тест з коров’ячим молоком  

Результати 

Оцінку важливості визначення in vitro специфічного IgE до коров’ячого 

молока в діагностиці АКМ надано в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 

Оцінка важливості визначення специфічного IgE 

Результат Бальна оцінка важливості результатів 

Дійсно позитивний 8 



Дійсно негативний 7 

Хибно позитивний 6 

Хибно негативний 8 

Непереконливий 5 

Ускладнення тесту 4 

Вартість 4 

 

Резюме. Не існує системних оглядів з оцінки вірогідності діагностики 

АКМ за допомогою визначення специфічного IgE до коров’ячого молока. 

Знайдено 25 досліджень, в яких оцінювалася роль специфічного IgE до 

коров’ячого молока у порівнянні з оральним провокаційним тестом у 

пацієнтів з підозрою до АКМ [382, 383, 384, 385, 386, 387. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 

395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406]. У сімнадцяти дослідженнях 

використовувалися методики CAP-RAST або FEIA, у 13 з цих досліджень 

нормальним рівнем специфічного IgE вважали 0.35 IU/L, у двох – 0.7 IU/L та 

ще у двох не було повідомлено про референтні значення. В п’яти 

дослідженнях використовувалися Phadebas RAST методику, по одному - 

PRIST RAST, Allercoat EAST та Magic Lite.  Використовуючи критерії 

методологічної якості опитувальника QUADAS зроблено висновок, що 

вибірка обстежених в дослідженні не репрезентативна для пацієнтів, які 

отримують цей тест на практиці.  

Для підготовки рекомендацій використовувалися дані досліджень, які 

виконані з застосуванням методик UniCAP та CAP-System FEIA, бо ці 

техніки в даний час є найбільш поширеними. Загальна чутливість досліджень 

специфічного IgE згідно методик CAP-RAST та FEIA 0.72 (95% CI: 0.69–

0.75), специфічність - 0.57 (95% CI: 0.54–0.60) при референтному значенні 

0.35 IU/L. Чутливість вимірювання специфічного IgE до коров’ячого молока 



була нижче у пацієнтів, що страждають на атопічний дерматит 

(8 досліджень; чутливість - 0.62, (95% CI: 0.58–0.67); специфічність - 0.62, 

(95% CI: 0.57– 0.66).  

Вивчено вплив віку на точність вимірювання специфічного IgE до 

коров’ячого молока при діагностиці АКМ. У дітей молодше 12 місяців з 

підозрою на АКМ чутливість - вище (0.77, 95% CI: 0.71– 0.83; 2 дослідження) 

порівняно з дітьми старше 12 місяців (0.52, 95% CI: 0.45– 0.58; 6 досліджень) 

із зворотною різницею у специфічності (0.52, 95% CI:0.45– 0.59 та 0.71, 95% 

CI: 0.64–0.77 відповідно).  

Загальна чутливість досліджень при методиках CAP-RAST та FEIA, 

при референтному значенні 0.7 IU/L, була 0.58 (95% CI: 0.52– 0.65) та 

специфічність - 0.76 (95% CI: 0.70–0.81). У двох дослідженнях також 

вивчалася достовірність визначення рівню специфічного IgE до коров’ячого 

молока з референтним значенням 2.5 IU/L, 3.5 IU/L та 5.0 IU/L. Чутливість 

методу при референтному значенні 2.5 IU/L була 0.48 (95% CI: 0.35–0.60) та 

специфічність - (95% CI: 0.88–0.98). Чутливість досліджень при 

референтному значенні 3.5 IU/L - 0.25 (95% CI: 0.17– 0.33), специфічність - 

0.98 (95% CI: 0.94 –1.00). Подальше збільшення референтного значення до 

5.0 IU/L не покращувало точність вимірювання (чутливість 0.30 [95% CI: 

0.19–0.42), специфічність: 0.99 (95% CI: 0.94 –1.00)]). В цілому якість доказів 

за результатами була дуже низькою. 

Переваги та недоліки. 

У пацієнтів з низькою вірогідністю АКМ за даними анамнезу та оцінки 

клінічних симптомів, негативний результат вимірювання специфічного IgE 

до коров’ячого молока (тобто <0.35 IU/L) може допомогти запобігти 

проведенню обтяжливого та дорогого провокаційного тесту з коров’ячим 

молоком приблизно у 49-69% протестованих пацієнтів. Однак у 2% дітей 

молодших за 12 місяців та приблизно 5% дітей старших за 12 місяців 

виявлені хибно негативні результати. Ці діти у подальшому мають загрозу 

розвитку алергічної реакції до коров’ячого молока вдома. Хибно негативні 



результати також можуть призвести до проведення непотрібних досліджень 

та марних витрат на лікування інших причин симптомів, поки дійсна причина 

(АКМ) буде пропускатися. 

У пацієнтів з середньою вірогідністю АКМ вимірювання специфічного 

IgE до коров’ячого молока у сироватці крові з порогом ≥0.35 IU/L може 

невірно класифікувати 17-29% пацієнтів як хибно позитивних та 9-19% як 

хибно негативних. Це робить неможливим вимірювання специфічного IgE у 

якості єдиного тесту для запобігання проведення провокаційної проби з 

коров’ячим молоком. Однак, вимірювання специфічного IgE до коров’ячого 

молока з порогом 2.5 IU/L у пацієнтів з середньою ймовірністю АКМ 

допомагає уникнути проведення провокаційного тесту у 20% пацієнтів з 3% 

ризиком неправильної оцінки. При використанні діагностичного порогу 

специфічного IgE 3.5 IU/L, у цих пацієнтів можна уникнути проведення 

провокаційного тесту в 10% пацієнтів та виключити 1% хибно негативних 

результатів. Однак, наведені вище оцінки валідності тесту з референтними 

значенням 2.5 та 3.5 IU/L основані лише на даних одного дослідження, яке 

було проведене на дітях молодше 12 місяців. Група експертів, що працювала 

над керівництвом, вважає ці данні достатньо надійними, щоб враховувати їх 

при створенні рекомендацій. 

У пацієнтів з високою вірогідністю АКМ за даними анамнезу 

(наприклад, анафілактична реакція в минулому), визначення специфічного 

IgE до коров’ячого молока у сироватці може допомогти уникнути ризику та 

навантаження при проведенні провокаційного тесту з коров’ячим молоком 

приблизно у 47-70% пацієнтів. Можливо 6% хибно позитивних результатів у 

дітей, старше 12 місяців. Ці діти можуть необґрунтовано лікуватися з 

застосуванням елімінаційної дієти та\або суміші, що може призвести до 

дефіциту нутрієнтів, викликати стрес у родині, використання превентивних 

заходів (аутоінєктору адреналіну) та відтермінування діагностики дійсних 

причин симптомів. 



У пацієнтів з високою вірогідністю АКМ визначення специфічного IgE 

до коров’ячого молока у сироватці з діагностичним порогом 0.7 IU/L може 

допомогти уникнути проведення провокаційного тесту у 50% пацієнтів, що 

асоціюється з 5% ризиком хибно позитивних результатів. У цих пацієнтів, 

використовуючи поріг 2.5 IU/L, можна уникнути проведення провокаційного 

тесту приблизно у 40% випадків та виключити 1% хибно позитивних 

результатів. Використання порогу 3.5 IU/L може запобігти проведенню 

провокаційного тесту у 20% пацієнтів та виключити 0,4% хибно позитивних 

результатів. Однак, як було зазначено вище, оцінка точності тесту з 

референтними значенням 2.5 та 3.5 IU/L базувалася на результатах одного 

дослідження, яке було зроблене у дітей віком до 12 місяців. 

Інші міркування 

Визначення рівня специфічного IgE до коров’ячого молока у випадках, 

коли провокаційний тест виконується обов’язково, є надлишковим, 

враховуючи обмежену чутливість і специфічність вимірювання IgE у 

порівнянні з провокаційною пробою. 

Висновки. 

У пацієнтів з підозрою на АКМ немає переваги в визначенні 

специфічного IgE до коров’ячого молока замість провокаційного тесту. 

Діагностична якість такої заміни дуже низька. 

У ситуаціях, коли провокаційний тест проводиться як обов’язкове 

дослідження, немає необхідності проводити визначення специфічного IgE до 

коров’ячого молока. В умовах, коли застосовується більш аргументований 

підхід, визначення специфічного IgE може допомогти уникнути проведення 

провокаційного тесту у окремих пацієнтів. У пацієнтів з низькою імовірністю 

АКМ негативний результат при визначенні специфічного IgE до коров’ячого 

молока з порогом 0.35 IU/L може допомогти уникнути проведення 

провокаційного тесту у 49-69% опротестованих пацієнтів з ризиком 2-5% 

хибно негативних результатів.  



 У пацієнтів з середньою імовірністю АКМ визначення специфічного 

IgE до коров’ячого молока з порогом ≥0.35 IU/L у якості єдиного 

діагностичного заходу не дозволяє знизити необхідність проведення 

провокаційної проби. 

 У пацієнтів з високою вірогідністю АКМ позитивний результат при 

визначенні специфічного IgE до коров’ячого молока з порогом ≥0.35 IU/L 

може допомогти уникнути проведення провокаційного тесту у 47-70% 

пацієнтів з 6-10% ризиком хибно позитивних результатів. 

Клінічні рекомендації до питання 2. 

Рекомендація 2.1 

 В ситуаціях, коли провокаційний тест є необхідним для всіх пацієнтів з 

підозрою на IgE-залежну АКМ, рекомендується використання 

провокаційного тесту з коров’ячим молоком як єдиного тесту для 

діагностики без визначення специфічного IgE (сильна рекомендація/низька 

якість доказів). 

 Цінності та переваги. 

 Рекомендація базуються на високому значенні уникнення марних 

витрат ресурсів та ризику анафілаксії вдома у пацієнтів, що можуть бути 

хибно класифіковані при визначення тільки специфічного IgE. Ризик 

виникнення анафілактичної реакції при проведенні провокаційного тесту 

кваліфікованим фахівцем в контрольованих умовах є мінімальним. 

Рекомендація має значення в уникненні марного лікування пацієнтів, які 

можуть бути невірно оцінені як хибно позитивні шляхом визначення тільки 

специфічного IgE. 

Рекомендації 2.2. 

За умови, коли провокаційний тест не є обов’язковим, у пацієнтів з 

високою вірогідністю IgE-залежної АКМ рекомендується визначення 

специфічного IgE з діагностичним значенням 0.7 IU/L для запобігання 

проведення провокаційного тесту з коров’ячим молоком у пацієнтів з 

позитивним результатом (умовно рекомендація / низька якість доказів).  



Цінності та переваги. 

Рекомендація має значення для запобігання зайвого навантаження, 

марного використання ресурсів та великої вірогідності виникнення 

анафілактичної реакції при проведенні провокаційного тесту (тест можна 

уникнути у 50% пацієнтів). Ризик хибно позитивних результатів – 5 %. 

Зауваження. Висока вірогідність АКМ оцінюється на основі даних 

анамнезу - наприклад, наявність анафілактичної реакції. 

Рекомендація 2.3. 

 За умови, коли провокаційний тест не є обов’язковим, у пацієнтів з 

середньою вірогідністю IgE-залежної АКМ рекомендується проведення 

провокаційного тесту з коров’ячим молоком у якості єдиного дослідження 

без визначення специфічного IgE для діагностики (умовна рекомендація / 

низька якість доказів). 

Цінності та переваги. 

Рекомендація має значення в уникненні марного використання ресурсів 

та ризику анафілактичної реакції вдома у великої кількості пацієнтів, які 

можуть бути невірно визначені при застосування в діагностиці тільки IgE. 

Ризик виникнення анафілактичної реакції при проведенні провокаційного 

тесту кваліфікованим фахівцем в контрольованих умовах є мінімальним. 

Рекомендація має значення в уникненні марного лікування пацієнтів, які 

можуть бути невірно оцінені як хибно позитивні шляхом визначення тільки 

специфічного IgE. 

Зауваження. Середня вірогідність АКМ встановлюється на підставі 

анамнезу та оцінки клінічних симптомів. Ці хворі складають більшість 

клінічних ситуацій. Використання вищих діагностичних значень (наприклад, 

2.5 IU/L) може бути корисним, але наявні дані не дозволяють зробити 

конкретну рекомендацію. 

Рекомендація 2.4. 

 За умови, коли провокаційний тест не є обов’язковим, у пацієнтів з 

низькою вірогідністю IgE-залежної АКМ, рекомендується використання 



визначення специфічного IgE з діагностичним значенням ≥0.35 IU/L у якості 

засобу сортування для уникнення проведення провокаційного тесту у тих, 

хто дав негативні результати специфічного IgE (умовна рекомендація / 

низька якість доказів). 

 Цінності та переваги. 

 Рекомендації має відносно високе значення в запобіганні 

необґрунтованого надмірного навантаження та непотрібного використання 

ресурсів при проведенні провокаційних проб (50 – 70% проб вдалося 

уникнути). Ризик хибно негативних результатів складає 2-5%. 

Зауваження. Низька вірогідність АКМ може бути оцінена на підставі 

анамнезу та можливої наявності у пацієнта гастро-інтестінальних симптомів. 

 

Питання 3. 

Чи можна використовувати визначення специфічного IgE in vitro 

для діагностики АКМ у пацієнтів з позитивним результатом шкірного 

прик-тесту? 

Популяція: пацієнти з підозрою на АМК та з позитивним результатом 

шкірного прик-тесту. 

Втручання: визначення специфічного IgE до коров’ячого молока in vitro. 

Порівняння: оральна провокаційна проба з коров’ячим молоком. 

Результати. 

Оцінку важливості визначення in vitro специфічного IgE до коров’ячого 

молока в діагностиці АКМ у пацієнтів з позитивним прик-тестом надано в 

таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 

Оцінка важливості визначення специфічного IgE для пацієнтів з позитивним 

шкірним прик-тестом 

Результат Бальна оцінка важливості результатів 

Дійсно позитивний 7 



Дійсно негативний 6 

Хибно позитивний 6 

Хибно негативний 7 

Непереконливий 4 

Ускладнення тесту 4 

Вартість 4 

 

Резюме. Не виявлено системних оглядів з даного питання. Знайдено 

15 досліджень, у яких вивчалася роль визначення специфічного IgE до 

коров’ячого молока та шкірного прик-тетсу у порівнянні з оральним 

провокаційний тестом у пацієнтів з підозрою на АКМ [407, 408, 409, 410, 411, 412, 

413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421]. Тільки у трьох з цих досліджень є результати 

використання шкірного прик-тесту та визначення специфічного IgE до 

коров’ячого молока разом. В усіх дослідженнях діагностичним порогом для 

прик-тесту був розмір уртикарії більше 3мм. Усі три дослідження 

використовували різні методи визначення специфічного IgE. В одному 

дослідженні результати були суперечливими, тому не беруться до уваги. 

Середні поєднані чутливість та специфічність з інших двох досліджень 422, 

423, які включали 36 пацієнтів, були 0,71 (95% CI: 0.29–0.96) та 0,93 (95% CI: 

0.77– 0.99). Суперечливі результати шкірного прик-тесту та визначення 

специфічного IgE отримано у 28% пацієнтів.  

За допомогою критеріїв методологічної якості, запропонованих 

QUADAS опитувальником, виявлено, що в одному дослідженні були 

включені лише пацієнти з атопічним дерматитом, а критерії включення не 

були описані. В інших дослідженнях результати тестування були добре 

інтерпретовані. Загальна якість доказів була дуже низькою.  

Переваги та недоліки. 



У пацієнтів з низькою вірогідністю АКМ визначення рівню 

специфічного IgE до корового молока не є доцільним. Це може допомогти 

уникнути проведення орального провокаційного тесту тільки у 10% пацієнтів 

(які мають позитивні результати обох тестів) у поєднанні з ризиком 5% 

хибно позитивних результатів. 

У пацієнтів з середньою вірогідністю АКМ та позитивними 

результатами шкірного прик-тесту, визначення рівню сироваткового 

специфічного IgE до коров’ячого молока може допомогти уникнути 

проведення провокаційного тесту у 22 % випадків (пацієнти з позитивними 

результатами обох тестів). Однак ризик хибно позитивних результатів 

складає 3 %. 

 У пацієнтів з високою вірогідністю АКМ позитивні результати 

шкірного прик-тесту та визначення специфічного IgE може допомогти 

уникнути зайвого навантаження та дорогих досліджень приблизно у 42% 

пацієнтів (позитивні результати обох тестів). Ризик хибно позитивних 

результатів становить 1%. Негативні результати визначення специфічного 

IgE у пацієнтів з позитивним прик-тестом (такі суперечливі результати у 

28%) потребують проведення провокаційного тесту. 

Висновки.У пацієнтів з низькою вірогідністю АКМ, які мають 

позитивні результати шкірного прик-тесту, значна вигода від проведення 

визначення рівню специфічного IgE замість орального провокаційного тесту 

не буде отримана. 

У пацієнтів з середньою та високою вірогідністю АКМ, які мають 

позитивні результати шкірного прик-тесту, істотна вигода від проведення 

визначення рівню специфічного IgE замість орального провокаційного тесту 

не визначена. Позитивні результати шкірного прик-тесту та специфічного 

IgE можуть допомогти уникнути провокаційного тесту у 22% та 42% 

пацієнтів з середньою та високою вірогідністю АКМ відповідно. Однак, 

переваги врівноважуються ризиком хибно позитивних результатів у 3% та 

1% пацієнтів відповідно. 



У пацієнтів з підозрою на АКМ та позитивним результатом прик-тесту, 

негативний результат визначення специфічного IgE свідчить про 

необхідність проведення провокаційного тесту.  

Клінічні рекомендації до питання 3. 

Рекомендація 3.1. 

У пацієнтів з низькою вірогідністю IgE-залежної АКМ та позитивним 

результатом шкірного прик-тесту (уртикарія ≥3 мм), рекомендується 

проведення провокаційного тесту замість визначення специфічного IgE до 

коров’ячого молока з діагностичним рівнем ≥0,35 IU/L (умовна 

рекомендація/низька доказовість). 

Визначення цінності та уподобання. 

Рекомендація має значення при запобігання необгрунтоаного лікування 

пацієнтів, які можуть бути невірно класифіковані за результатами 

проведення тільки специфічного IgE до коров’ячого молока. Ризик 

анафілактичної реакції при проведенні провокаційної проби кваліфікованим 

фахівцем у контрольованих умовах є низьким. 

Рекомендація 3.2. 

У пацієнтів з середньою вірогідністю IgE-залежної АКМ та позитивним 

шкірним прик-тестом (уртикарія ≥3 мм), рекомендується визначення 

специфічного IgE до коров’ячого молока з діагностичним значенням ≥0,35 

IU/L для запобігання проведення провокаційного тесту у тих пацієнтів, які 

мали позитивні результати визначення специфічного IgE (умовна 

рекомендація/низька доказовість). 

Визначення цінності та уподобання. 

Рекомендація має значення для запобігання використання ресурсів та 

навантаження при проведенні провокаційного тесту (приблизно 20% та 40% 

провокаційних тестів можна уникнути у пацієнтів з середньою та високою 

вірогідністю АКМ відповідно). Можливе необгрунтоване лікування 

маленької кількості пацієнтів, що можуть бути невірно класифіковані як 



хибно позитивні (3% та 1% у пацієнтів з середньою та високою вірогідністю 

АКМ відповідно). 

 

Питання 4. 

Чи може визначення специфічного IgE in vitro використовуватися 

для діагностики АКМ у пацієнтів з підозрою на АКМ та негативним 

результатом шкірного прик-тесту? 

Популяція: пацієнти з підозрою на АКМ з негативним шкірним прик-тестом. 

Втручання:  визначення специфічного IgE in vitro. 

Порівняння: оральний провокаційний тест з коров’ячим молоком 

Висновки: 

Оцінку важливості визначення in vitro специфічного IgE до коров’ячого 

молока в діагностиці АКМ у пацієнтів з негативним прик-тестом надано в 

таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Оцінка важливості визначення специфічного IgE для пацієнтів з негативним 

шкірним прик-тестом 

Результат Бальна оцінка важливості результатів 

Дійсно позитивний 7 

Дійсно негативний 5 

Хибно позитивний 5 

Хибно негативний 7 

Непереконливий 4 

Ускладнення тесту 4 

Вартість 4 

 

Резюме висновків. 



Не знайдено жодного систематичного огляду з даної проблеми. Існує 

15 досліджень, в яких вивчалась роль визначення специфічних до молока IgE 

та прик-тесту у порівнянні з оральною провокаційною пробою у пацієнтів з 

підозрою на АМК [424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438]. 

Тільки три з цих досліджень повідомили результати використання прик-тесту 

та визначення специфічних IgE разом. Усі діагностичні порогові значення, 

що були використані для шкірного прик-тесту, - 3 мм. Усі три дослідження 

використовували різні методи визначення специфічних IgE. Одне 

дослідження повідомило про відсутність негативних результатів: усі пацієнта 

мали або дійсно, або хибно позитивні прик-тести та специфічні IgE та 4 

результати були суперечливі. При аналізу середніх чутливості та 

специфічності у 2 дослідженнях, що лишилися, та включали 36 пацієнтів, 

були 0,71 (95% CI: 0.29–0.96) та 0,93 (95% CI: 0.77–0.99) відповідно. 

Суперечні результати прик-тесту та специфічних IgE спостерігалися у 28% 

пацієнтів.  

 За допомогою критеріїв методологічної якості, що були запропоновані 

у опитувальнику QUADAS, встановлено, що одне дослідження включало 

пацієнтів з атопічною екземою, але критерії відбору пацієнтів не були 

зазначені. В усіх дослідженнях результати тестів були інтерпретовані у 

порівнянні з даними інших тестів. Загальна якість доказів за результатами 

цих досліджень була низькою.  

Переваги та недоліки 

 У пацієнтів з низькою ймовірністю АКМ за даними анамнезу та 

клініки, та у тих, що мають негативні результати шкірних прик-тестів 

(діаметр <3 мм), визначення специфічних до молока IgE з діагностичним 

поріговим значенням 0,35 МО/л може допомогти уникнути проведення 

провокаційної проби приблизно у 62% пацієнтів. Однак, не зважаючи на 

негативні результати як шкірних прик-тестів, так і визначення специфічних 

до молока IgE, можна очікувати на 2% пацієнтів, які невірно класифіковані 



як хибно негативні (ті, що не мають АКМ в той час, коли вони насправді її 

мають). Таким дітям буде дозволено перебувати вдома, коли в них може 

виникнути реакція на коров’яче молоко. Хибно негативні результати можуть 

також привести до проведення непотрібних досліджень та можливого 

призначення лікування інших причин симптомів в той час, коли дійсна 

причина (АКМ) буде пропущена. 

 У пацієнтів з середньою та високою ймовірністю АМК за даними 

анамнезу та клініки, та негативними результатами шкірних прик-тестів, 

визначення специфічних IgE у з діагностичним значенням в 0,35 МО/л не має 

переваг. У цих пацієнтів дослідження можуть допомогти уникнути 

проведення провокаційної проби приблизно у 47% пацієнтів з ризиком 8% 

хибно негативних результатів.  

У пацієнтів з високою початковою ймовірністю АКМ це може 

допомогти уникнути проведення провокаційної проби з коров’ячим молоком 

приблизно у 30% пацієнтів, але ризик некоректної класифікації пацієнтів як 

тих, що не мають АКМ буде вищим (приблизно 17% хибно негативних 

результатів).  

Позитивні результати визначення специфічних IgE у пацієнтів з 

негативними шкірними прик-тестами є показом для проведення оральної 

провокаційної проби. 

Висновки. У пацієнтів з низкою ймовірністю АКМ, які мають негативні 

результати шкірних прик-тестів, визначення специфічних IgE до молока 

може допомогти уникнути оральної провокаційної проби приблизно у 60% 

хворих. Однак, ця перевага нейтралізується ризиком хибно негативних 

результатів приблизно у 2% пацієнтів. 

У пацієнтів з середньою або високою ймовірністю АКМ, які мають 

негативні результати шкірних прик-тестів, переваги від визначення 



специфічних IgE замість оральної провокаційної проби з коров’ячим 

молоком відсутні. 

 Пацієнтам з підозрою на АКМ, які мають негативні результати шкірних 

прик-тестів та позитивні результати визначення специфічних IgE до молока, 

рекомендовано проведення оральної провокаційної проби. 

 Клінічні рекомендації до питання 4 

 Рекомендація 4.1 

 У пацієнтів з низькою вірогідністю IgE-залежної АКМ та негативними 

результатами шкірного прик-тесту рекомендується визначення рівня 

специфічних IgE до коров’ячого молока у якості тесту для сортування и 

запобігання проведення провокаційного тесту дітям з негативним рівнем 

специфічних IgE. (сильна рекомендація / низький рівень доказовості) 

Визначення цінності та уподобання 

Рекомендація має відносно високе значення для запобігання зайвих 

витрат на оральні провокаційні тести (60% тестів не проводяться). Одного з 

50 пацієнтів буде невірно класифіковано як хибно негативний. 

Зауваження Низька вірогідність АКМ може бути встановлена за 

даними анамнезу та, наприклад, у пацієнтів з нез’ясованими 

гастроінтестинальними симптомами. 

 Рекомендація 4.2 

 У пацієнтів з середньою вірогідністю IgE-залежної АКМ за даними 

анамнезу та клінічної картини та негативними результатами прик-тестів 

рекомендується проведення провокаційної проби замість визначення 

специфічних IgE до коров’ячого молока. (умовна рекомендація / низький 

рівень доказовості). 

Визначення цінності та уподобання 



 Рекомендація дозволяє запобігти високий ризик анафілаксії вдома у 

дітей, яких можуть невірно класифікувати як хибно негативних за даними 

прик-тесту та специфічних IgE. Ризик анафілаксії у контрольованих умовах 

при проведенні орального провокаційного тесту є низьким. 

Зауваження В більшості клінічних випадків вірогідність АКМ за 

даними анамнезу та клініки  розцінюється як середній. 

Рекомендації 4.3. 

У пацієнтів з високою ймовірністю IgE-залежної АКМ, які мають 

негативні результати шкірного прик-тесту, рекомендується проведення 

провокаційного тесту замість визначення сироваткого специфічного IgE до 

коров’ячого молока (сильні рекомендації/низька якість доказів). 

Визначення цінності та уподобання 

Рекомендація має відносно високе значення у запобіганні марного 

використання ресурсів та ризику анафілактичної реакції вдома у великій 

кількості пацієнтів, які можуть бути невірно класифіковані як хибно 

негативні при проведені шкірного прик-тесту та визначення специфічного 

IgE. Враховується низька вірогідність анафілактичної реакції у 

контрольованих умовах при проведенні провокаційного тесту 

кваліфікованим фахівцем. 

Зауваження Висока ймовірність АКМ встановлюється у пацієнтів з 

анафілактичною реакцією в анамнезі. 

Питання 5. 

Чи можливо використання мікрочіпів з алергенами або 

діагностикума з розчинним компонентом для діагностики IgE-залежної 

АКМ? 

Популяція: пацієнти з підозрою на АКМ. 

Втручання: мікрочіпи з алергеном або діагностикум з розчинним 

компонентом 

Порівняння: оральний провокаційний тест з коров’ячим молоком 

Результати: 



Оцінку важливості визначення питання надано в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7  

Оцінка важливості застосування мікрочіпів з алергеном або діагностикума з 

розчинним компонентом для діагностики IgE-залежної АКМ 

Результат Бальна оцінка важливості результатів 

Дійсно позитивний 6 

Дійсно негативний 5 

Хибно позитивний 5 

Хибно негативний 6 

Непереконливий 4 

Ускладнення тесту 3 

Вартість 5 

 

Резюме. Не знайдено жодного системного огляду з проблеми. Існує 4 

дослідження, в яких вивчалася роль визначення рівня специфічного IgE до 

коров’ячого молока за допомогою мікрочіпів [439, 440, 441, 442]. У двох 

дослідженнях не використовували еталон, та в одному не було повідомлено 

дані про точність випробувань. В трьох дослідженнях використовували 

саморобні алерген-мікрочіпи. В одному дослідженні використаний 

доступний у вільному продажі алерген-мікрочіп, однак, він був змінений для  

цілей дослідження. Також в цьому дослідженні вивчалася роль діагностикума 

з компонентом, що розчиняється, у порівнянні з провокаційним тестом у 

пацієнтів з підозрою на АКМ. Не виявлено жодного дослідження з 

використання немодифікованих мікрочипів, які є у вільному продажі, у 

порівнянні з провокаційним тестом з коров’ячим молоком для діагностики 

АКМ.  



В дослідженні, в якому застосовувався модифікований мікрочіп, у 

дітей з підозрою на IgE-опосередковану АКМ, чутливість склала 0.60 (95% 

CI: 0.43– 0.74), специфічність - 0.84 (95% CI: 0.69–0.93). 

Висновки. Клінічний ефект використання алергенів-мікрочіпів в 

діагностиці АКМ не визначено. 

Клінічні рекомендації до питання 5. 

Рекомендація 5.1. 

Рекомендовано використання алерген-мікрочипів тільки для наукових 

досліджень з добрим дизайном та високою якістю проведення, які 

досліджують ефективність доступних у продажу мікрочипів у порівнянні з 

оральною провокаційною пробою з коров’ячим молоком у пацієнтів з 

підозрою на IgE-залежну АКМ. 

Рекомендація 5.2. 

Рекомендовано дослідження з гарним дизайном та високою якістю 

проведення по проблемі використання діагностикума з компонентом, що 

розчиняється, у порівнянні з провокаційною пробою до коров’ячого молока у 

пацієнтів з підозрою на IgE-залежну АКМ. 

 

Оральна провокаційна проба у діагностиці АКМ 

 Тести для виявлення сенсибілізації до білків коров’ячого  молока 

(шкірні алергопроби, визначення специфічного IgE) мають невисоку 

точність. Крім того, дані тести негативні при наявності відстроченої, не IgE-

індукованої алергії. Провокаційні проби вважаються сьогодні «золотим 

стандартом» для діагностики харчової алергії. 

 Оральна провокаційна проба (ОПП) є комплексним дослідженням, яке 

вимагає декілька годин від педіатра, середнього персоналу й родини, та має 

ризик для пацієнта. Враховуючи частоту очікуваних реакцій, показання для 

проведення ОПП повинні бути визначені дуже обережно. Більш того, хоча 

ОПП і вважається золотим стандартом діагностики АКМ багато років, але ще 



залишається багато спірних питань щодо того, які саме діти повинні пройти 

ОПП, і яка найкраща методика дослідження. 

Визначення 

 ОПП з коров’ячим молоком є діагностичним дослідженням «in vivo», 

що дозволяє напевно підтвердити попередню підозру на АКМ. Існує 3 

методики проведення проби: 

а. Відкрита проба, де кожний знає, що дитині дається коров’яче молоко; 

б. Одиночно-сліпа проба, де педіатр знає, коли дитині дається молоко, але 

батьки не знають цього; 

в. Подвійно сліпа плацебо контрольована ОПП, коли ані педіатр, ані батьки 

не знають, коли дитина отримує молоко. 

ОПП з наступною клінічною реакцією оцінюється як «позитивна», тоді 

як ОПП без клінічної реакції оцінюється як «негативна». Позитивна проба 

буде давати уявлення щодо дози, яка сприймається, якщо така є. Також це 

допоможе планувати елімінаційну дієту з частковим або повним 

виключенням білків КМ. 

 Негайні та відстрочені реакції після ОПП 

Алергічні реакції визначаються як негайні, що вони виникають 

протягом 2 годин після прийому молока. Реакції уповільненого типу 

з’являються пізніше 2 годин [443, 444]. Деякі автори реєструють реакції 

уповільненого типу навіть на 7 [445], 9 [446] та 14 [447] дні. Однак, протягом 

цього періоду діагностика уповільненої алергічної реакції дуже складна, тому 

що дитина повертається додому, де чисельні чинники оточуючого 

середовища (інфекції, дієтичні фактори, емоції, фізична активність та ін.) 

можуть ускладнювати інтерпретацію діагнозу. Часто негайні та уповільнені 

симптоми присутні у однієї дитини одночасно [448].  

 Відкрита провокаційна проба 

 Це проста процедура, яка вимагає менше витрат від медичних установ. 

Ретельне клінічне обстеження проводиться протягом двох годин після 

виконання проби та повторно дитина повинна бути оглянута через кілька 



днів, що повинно бути зазначено у розкладі роботи клініки. Враховуючи 

простоту проведення, відкрита провокаційна проба є заходом першого 

вибору для оцінки несприятливої реакції на молоко. Однак, у половині 

випадків відкрита позитивна провокаційна проба не відтворюються у 

подвійному сліпому плацебо контрольованому тесті [449]. 

Проста сліпа ОПП 

При простій сліпій ОПП педіатр знає, яка саме їжа дається дитині, але 

батьки не знають. Ця проба використовується рідше, ніж відрите або 

подвійно сліпе плацебо контрольоване дослідження, тому що вона має ті самі 

труднощі, що і подвійно сліпий тест, але з менш вірогідним результатом із-за 

можливої суб’єктивної оцінки дослідника. Проста сліпа ОПП може бути 

проведена як з плацебо, так і без нього, в залежності від вимог лікаря та 

тривоги у пацієнта [450].  

Як правило, проста сліпа ОПП складається з двох етапів: одна проба - з 

молоком, друга – з плацебо. Вони можуть бути проведені в один день (не 

менш ніж з двох-годинною перервою) або у різні дні. В один день проби 

можуть бути проведені тільки тоді, коли уповільнені алергічні реакції 

виключені заздалегідь.  

У пацієнтів, у яких можуть виникнути алергічні реакції уповільненого 

типу, ці етапи ОПП повинні проводитися через декілька днів або тижнів одна 

від одної [451, 452]. У пацієнтів з можливістю розвитку психологічних реакцій, 

алерген має даватися першим. В цьому разі проба з плацебо буде даватися у 

інший день.  

При позитивній простій сліпій ОПП діагноз потребує підтвердження 

подвійною сліпою плацебо-контрольованою ОПП. При негативній простій 

сліпій ОПП молоко повинне бути застосоване відкрито [453]. 

Подвійно сліпа, плацебо-контрольована оральна провокаційна 

проба  

ДСПП вперше була застосована 19 травня 1973 року для визначення 

алергічних реакцій до харчових продуктів у дітей з бронхіальною астмою. На 



теперішній час ДСПП є дослідженням вибору у діагностиці АКМ. При 

проведенні цього дослідження тільки та людина, яка виготовляє 

досліджуваний продукт, знає чим він насправді є: плацебо чи молоком. Ця 

людина не контактує ані з лікарем, ані з дитиною або з її родиною, вона 

тільки готує їжу и сортує за принципом рандомізації. Код рандомізації 

отримують в закритих конвертах. Основною проблемою при підготовці 

плацебо є запобігання застосування продуктів, які можуть бути алергенними. 

Загалом, використання амінокислотних сумішей при проведенні ОПП робить 

це дослідження більш безпечним від невірних тлумачень. Якщо 

використовують інші продукти у якості плацебо, відсутність сенсибілізації 

має біти досліджена за допомогою шкірних тестів. По закінченню проби коди  

відкриваються, а результат обговорюються з пацієнтом або його батьками. 

Реакція на плацебо можлива, але зустрічається рідко [454]. 

Відкрите або сліпе? Загальні показання. 

Вибір процедури має відбуватися згідно з показаннями, зазначеними у 

табл.5.8 (загальні показання) та табл.5.9  (показання згідно анамнезу). 

Таблиця 5.8 

Відкрита або сліпа ОПП? Загальні показання 

Подвійно сліпа 

плацебо 

контрольована 

проба 

- Метод вибору для наукових досліджень 

- Метод вибору при хронічних алергічних захворюваннях з 

алергічними реакціями сповільненого типу 

- Обов’язково при суб’єктивних симптомах 

- При невизначених результатах відкритого 

провокаційного  тесту 

Відкрита 

провокаційна 

проба 

- Для оцінки негайних симптомів при IgE-залежній АКМ 

- Коли вірогідність негативного тесту висока, відкрита 

проба проводиться перед виконанням подвійної сліпої 

проби  

 

                                                                           Таблиця 5.9 

Відкрита або сліпа ОПП? Показання згідно анамнезу 

Клінічна ситуація Показання Відкрита 

або сліпа 

Місце 

проведення 



Анафілаксія на білки КМ 

 

Встановлення 

діагнозу; 

оцінка 

формування 

толерантності 

кожні 12 міс 

Відкрита Стаціонар 

Генералізовані або локальні 

реакції в одному органі 

(кропив’янка, ангіонабряк, 

блювота, респіраторні симптоми) 

протягом 2 годин після вживання 

молока з позитивним результатом 

специфічного IgE 

Встановлення 

діагнозу; 

оцінка 

формування 

толерантності 

кожні 9-12 

міс. в 

залежності 

від віку 

Відкрита Стаціонар 

Клінічні ознаки протеїн-

індукованого ентероколіту, 

пов’язаного з КМ, не залежно від 

рівня специфічних IgE  

Встановлення 

діагнозу; 

оцінка 

формування 

толерантності 

кожні 18-24 

міс. в 

залежності 

від віку 

Відкрита Стаціонар 

Атопічний дерматит середнього та 

важкого ступеню, резистентний до 

стандартної топічної терапії з 

наявністю підвищеного рівню 

специфічних IgE до коров’ячого 

молока. 

Атопічний дерматит різної 

важкості при асоціації з іншими 

алергічними симптомами (риніт, 

астма, діарея, блювання та ін.) не 

залежно від присутності 

специфічних IgE 

Показано Подвійно 

сліпа 

Стаціонар 

Клінічна ситуація не характерна 

для АКМ, відсутні алергічні 

реакції негайного типу, але 

пацієнт та його батьки впевнені 

щодо наявності АКМ та усі 

клінічні прояви пов’язують з 

вживанням молока 

Показано Подвійно 

сліпа 

Стаціонар 

Перше введення молока у дитини, 

яка сенсибілізована до білків 

Показано Відкрита Стаціонар 



коров’ячого молока 

Повторне введення молока після 

елімінаційної дієти, що тривала 

кілька місяців, незалежно від рівня 

специфічних IgE при відсутності 

клінічних ознак АКМ 

Показано Відкрита Стаціонар 

Клінічні суб’єктивні симптоми 

(нудота, абдомінальний біль, 

свербіж та ін.) 

Показано Подвійно 

сліпа 

Стаціонар 

Клінічна картина алергічної 

реакції сповільненого типу 

(хронічна діарея, коліт, алергічний 

проктоколіт, гастроезофагеальний 

рефлюкс) з відсутністю  

специфічного до молока IgE 

Показано Відкрита Вдома 

 

Провокаційні проби можуть проводитися амбулаторно, коли шкірний 

прик-тест є негативним, рівень специфічного IgE до молока низький та немає 

даних щодо наявності в минулому переконливих симптомів негайної АКМ. 

Для тих пацієнтів, які мали в анамнезі анафілактичні реакції або 

переконливі симптоми негайних реакцій на молоко, навіть за наявності 

негативних результатів лабораторних та шкірних тестів, ОПП проводиться 

під наглядом лікаря у стаціонарі. 

Попередня оцінка сенсибілізації до КМ 

 У керівництві DRACMA зроблено специфічні рекомендації для оцінки 

сенсибілізації з використанням шкірних прик- та аплікаційного тестів та/або 

визначення специфічного IgE. Слід пам’ятати, що рівень сироваткового 

специфічного IgE до коров’ячого молока та розміри папул при шкірному 

тестуванні не вказують на тяжкість можливих алергічних реакцій [3, 455].  

Діагностична елімінаційна дієта 

 Тестове застосування елімінаційної дієти може бути корисним для 

визначення у пацієнтів порушень. Пробна елімінаційна дієта є одночасно і 

діагностичною, і лікувальною процедурою у дітей з підозрою на АКМ (див. 

секцію «Діагностична елімінаційна дієта») [456, 457]. 

 Клінічна оцінка 



 Для проходження процедури ОПП пацієнт має бути здоровим, не мати 

інтеркурентних епізодів лихоманки, блювоти, діареї, риніту або астми [458]. 

Атопічний дерматит має бути у стабільному стані протягом не менше одного 

тижня до проведення ОПП, без коливань у клінічних симптомах, що може 

зробити оцінку тесту важкою. Збільшення проявів атопічного дерматиту 

більше ніж на 10 балів за шкалою SCORAD вважається мінімальним порогом 

для визначення достовірного погіршення атопічного дерматиту [459]. Дитина 

має припинити вживання антигістамінних препаратів найменше ніж за 72 

години перед ОПП [460]. 

 Переваги ОПП 

Переваги позитивного ОПП включають переконливий діагноз АКМ, 

який передбачає зменшення занепокоєння щодо невідомості стану дитини та 

необхідність подальшої строгої елімінації молока, зменшення ризику 

випадкового вживання білків коров’ячого молока. Перевагою негативної 

ОПП є розширення дієти та поліпшення якості життя пацієнта. Це дозволяє 

заощадити марні матеріальні витрати на спеціальні суміші.  

 Обмеження ОПП 

Процедура ОПП сполучена з ризиком, вимагає витрат праці, часу та 

грошей. Перед проведенням ОПП деталі процедури, ризики та переваги 

мають бути обговорені з пацієнтом або його родиною. Негайні системні 

реакції можуть бути тяжкими та їх не можна передбачити на підставі 

сенсибілізації. Існує певна кореляція між тяжкими симптомами в анамнезі та 

симптомами після ОПП [461, 462]. Крім того, були визначені фактори ризику 

для більш серйозних реакцій після ОПП: нестабільна або тяжка астма, 

прогресуючі важкі реакції, реакції на невелику кількість молока або 

лікування препаратами бета-адренергічних антагоністів. Для мінімізації 

ризику венозний доступ повинен бути збережений під час проведення ОПП. 

У Європейських рекомендаціях вказано, що у маленьких дітей 

внутрішньовенний доступ повинен бути застосований тільки в окремих 

випадках 463. Ці рекомендації беруть до уваги той факт, що смертність від 



анафілаксії більш часто зустрічається у віці після 5 років. Враховуючи ці 

міркування, важливо проводити ОПП під спостереженням лікарів з досвідом 

в дитячій алергології і мати усе обладнання та препарати для надзвичайних 

ситуацій 464. ОПП є більш стандартизованою для IgE- залежних, ніж для IgE- 

незалежних реакцій. В останньому випадку спостереження повинно бути 

продовжено протягом тривалого часу.  

ОПП у дітей з попередньою анафілактичною реакцією 

 Наявність анафілактичної реакції на молоко в анамнезі є 

протипоказанням до ОПП за винятком ситуацій: 

- Якщо важка реакція відбулася відразу після одночасного введення 

багатьох продуктів (типова ситуація для дітей на грудному вигодовуванні 

при введенні прикорму); 

- Для оцінки формування толерантності до молока після періоду елімінації. 

 Місце проведення та обладнання для провокаційної проби 

Провокаційна проба є дуже трудомістким дослідженням та має певний 

ризик для пацієнта. Кожна особа, яка проводить таке дослідження у дітей або 

дорослих з очікуваною АКМ, повинні вміти та мати необхідне обладнання 

для надання невідкладної допомоги та для лікування анафілактичної реакції 

[465]. Першим кроком є вирішення, чи може дослідження бути проведене 

вдома, або пацієнт повинен перебувати під прямим постійним доглядом 

лікаря. Існує багато специфічних умов, які мають бути прийняти до уваги у 

кожній конкретній ситуації. Ідеальними умовами є лікарняні, амбулаторні 

або стаціонарні [466]. При наявності високого ризику виникнення важкої 

реакції та при необхідності проведення провокаційної проби, вона повинна 

проводитися в умовах відділення реанімації та інтенсивної терапії. 

Процедура повинна проводитися при наявності внутрішньовенного доступу 

та потребує подовженого лікарського нагляду. Проби при низькому рівні 

ризику та при співпраці пацієнта можуть бути проведені у кабінеті лікаря. 

При реакціях сповільненого типу буде потрібний подовжений термін 

спостереження. Для надання необхідної допомоги пацієнту при виникненні 



симптомів під час проведення дослідження, усі провокаційні проби мають 

проводитися при наявності усього необхідного обладнання [467]. 

Підготовка до провокаційної проби 

Існують відомості, що обробка молока, включаючи кип’ятіння (та, 

можливо, висушування), не має впливу на алергенність коров’ячого молока 

[468]. Таким чином, рідке цільне молоко, обезжирене сухе молоко та дитячі 

молочні суміші використовуються у якості матеріалу для провокаційної 

проби у різних клініках [469]. При використанні плацебо, яким є суміш з 

екстенсивним гідролізом білків коров’ячого молока, може виникати 

випадкова алергійна реакція у деяких дітей з алергією [470, 471, 472, 473]. Взагалі, 

відповідно до даних літератури, гідролізати коров’ячого молока та соєві 

суміші можуть вважатися плацебо [474, 475]. При проведенні провокаційної 

проби з використанням дегідрованого коров’ячого молока у капсулах, 

лактоза використовується у якості плацебо. Однак, «капсули» не є 

ідеальними для відтворення ефекту молока, тому що оральна фаза відсутня 

та непереносимість лактози асоційована у дітей з АКМ [476, 477]. 

Процедура провокаційної проби 

При відсутності порівняльних досліджень між різними протоколами 

проведення провокаційних проб, не існує універсального алгоритму щодо 

часу та доз молока для проведення цієї проби. Дослідники рекомендують 

індивідуальні дози та час в залежності від клінічної історії пацієнта [478, 479]. 

Пропонується початкова доза в 0,1 мл, але вона може змінюватися в 

залежності від ризику виникнення реакції та типу алергічної реакції (IgE-

залежна чи незалежна). Проведення провокаційної проби шляхом нанесення 

алергену тільки на губи пропонуються у якості початкового засобу безпеки 

для оральної проби у деяких дослідженнях при IgE-залежній АКМ. Ця 

процедура починається с нанесення краплі молока на нижню губу на 2 

хвилини зі спостереженням появи локальної або системної реакції на протязі 

наступних 30 хвилин [480]. 

Алгоритм провокаційної проби: 



1. Загальна доза повинна бути підрахована відповідно до максимальної 

вжитої дози на порцію або враховуючи вагу пацієнта; 

2. Використовувати той самий тип молока, який пацієнт буде 

отримувати щодня при негативних результатах провокаційної 

проби; 

3. Обрати у якості плацебо найменш алергенний продукт з перевагою 

до того типу молока, який пацієнт буде вживати щодня при 

позитивних результатах проби; 

4. Починати з дози, яка точно нижче за порогову, наприклад, та 

кількість, яку пацієнт отримував перед даним дослідженням; 

5. Взагалі, початкова доза - одна крапля або 0,1 мл, але у випадку 

високого ризику використовують одну краплю молока, розчинену у 

воді у відношенні 1:100; 

6. Дозу потрібно давати кожні 20-30 мінут; що буде мінімізувати ризик 

важкої алергічної реакції та дозволить провести ідентифікацію 

найнижчої провокуючої дози; 

7. Збільшення дози відбувається логарифмічно. Наприклад, 0.1, 0.2, 

0.5, 1.5, 4.5, 15,40 та 150 мл (загальний об’єм 212 мл [481]; або 0.1, 

0.3, 1.0, 3.0, 10, 30, та 100 мл (загальний об’єм 145 мл [482]); або 0.1, 

0.3, 1,3,10, 30 та 100 мл (загальний об’єм 144 мл [11, 46]); 

8. Для мінімізації можливостей ідентифікації молока (його 

відмінностей від плацебо), молока розводиться плацебо у 

відношенні 50:50; 

9. При введенні плацебо застосовують таку ж саму послідовність доз у 

різні дні; 

10. Процедуру переривають при появі перших об’єктивних симптомів; 

11. Враховуються тільки ті реакції, що з’явилися протягом 2-3 годин 

після припинення процедури; 

12. Завершіть негативну ОПП проведенням відкритого введенням 

коров’ячого молока. 



 

Для відстрочених реакцій діють такі ж самі правила, за винятком: 

Правило 4: почніть з дози 0,1 мл. 

Правило 5: виключено. 

Правило 6: інтервал в цьому випадку повинен бути підрахований згідно 

даних анамнезу. 

Правило 11: визначне реакцію, яка з’явилася протягом 24-48 годин після 

припинення процедури. 

Інтерпретація результатів 

 ОПП з коров’ячим молоком повинна припинятися при появі перших 

симптомів алергії [483]. Суб’єктивні симптоми алергії включають свербіж, 

нудоту або дисфагію, відчуття бронхіальної обструкції, диспное, зміну 

поведінки, прострацію, головний біль або відмову від молока. 

 Об’єктивні симптоми включають: 

Генералізовані уртикарії 

Еритематозий висип із свербежем  

Блювоту або біль у животі 

Закладеність носу 

Ринорею 

Рино-конюнктивіт 

Зміни тембру голосу 

Стридор 

Ларингоспазм 

Інспіраторний стридор 

Кашель та/або свистячі хрипи 

Блідість шкіри 

Зміни поведінки. 

Підвищення частота серцевих скорочень принаймні на 20% (це може бути 

проявом тривоги) 

Зменшення артеріального тиску більш ніж на 20% 



Колапс 

Анафілаксію. 

 Іноді суб’єктивні симптоми можуть бути вісниками алергічної реакції, 

що починається. Якщо дитина здатна засвоювати молоко без реакції, 

провокаційна проба може розцінюватися як негативна для негайної реакції, 

але необхідно принаймні 24-48 годин для виключення можливості 

відстроченої реакції. 

Лабораторні дані для інтерпретації ОПП 

Спроби використовувати лабораторні дослідження для підтвердження 

результатів ОПП мають довгу історію. Триптаза сироватки та                          

1-метилгістамін сечі можуть оцінюватися у якості параметрів для 

моніторингу оральної провокаційної проби у дітей, але їх точності недостатні 

[484]. Зменшення еозинофілії крові та підвищення вмісту сироваткового 

еозинофільного катіонного протеїну (ECP) на 8-24 годині після позитивної 

проби розглядається у якості індикатора позитивної харчової провокаційної 

проби [485], але ці результати неможливо було відтворити [486].,[487]. Діти 

грудного віку з екземою та АКМ показують значне підвищення системної 

проалергійної IL-4 відповіді при інтестинальному контакті з алергеном [488, 

489]. А негативну оральну провокаційну пробу з коров’ячим молоком 

асоційовано з підвищеним рівнів ECP та TNF-α. Діти грудного віку з 

алергією та відстроченими інтестінальними маніфестаціями мають 

підвищення рівня фекального TNF-α [490]. Однак ці спостереження недостатні 

для діагнозу. 

 Інтерпретація відстрочених реакцій 

Для точного визначення відстрочених реакцій при АКМ був 

запропонований протокол для двофазної ОПП у пацієнтів, в основному з 

інтестінальними симптомами від 2 годи та до 5 днів після застосування 

молока. Ці процедури допоможуть розрізнити негайну IgE-залежну та 

відстрочену IgE-незалежну АКМ [491]. При синдромі IgE-незалежного 

протеїн-індукованого ентероколіту ризик негайних реакцій у перші часи 



низький, а симптоми починають з’являтися в межах 1-4 години після 

застосування молока. Уся порція для проби може бути введена поступово 

протягом 45 хвилин та розділена на 3 маленькі порції [492]. 

Негативна провокаційна проба з повторним відкритим вживанням 

коров’ячого молока представляється пацієнтам важливим кроком до 

«нормального» особистого та соціального життя. Однак, багато пацієнтів не 

вживають багатьох продуктів та продовжують «неофіційну» елімінаційну 

дієту. Причинами цього є страх присутності АКМ, повернення шкірного 

свербежу та висипу після вживання молока [493]. Після негативних 

результатів провокаційної проби пацієнт не повинен бути виключеним з 

медичного моніторингу для запобігання таких елімінацій та для проведення 

повторної оцінки можливих мінорних скарг (напр.. гастроінтестінальні), які 

пов’язані з АКМ. 

Таким чином, оральна провокаційна проба вважається стандартом для 

діагностики АКМ. Робоча група AAAAI, враховуючи Європейські заяви, 

нещодавно повторно визначила показання до проведення ОПП з коров'ячим 

молоком, додавши деякі не зазначені раніше стани.  

 Показання для ОПП з коров’ячим молоком: 

1. Підтвердження підозри на АКМ; 

2. Періодичне спостереження за станом дитини та моніторинг ремісії 

АКМ; 

3. Оцінка толерантності при позитивному шкірному прик-тесту у дітей на 

грудному вигодовуванні з підозрою до АКМ, які ще не отримували 

протеїнів коров’ячого молока; 

4. Оцінка толерантності до продуктів, що перехресно реагують з білками 

коров’ячого молока (яловичина, кобиляче та осляче молоко та ін.); 

5. Обстеження осіб, що мають декілька дієтичних обмежень на підставі 

суб'єктивних скарг; 



6. Виключення можливих реакцій на молоко при хронічних 

захворюваннях, таких як атопічний дерматит або алергічний 

еозинофільний езофагіт; 

7. Визначення порога толерантності до білків молока. 

 Подвійна сліпа, плацебо-контрольована ОПП є методом вибору при 

проведенні наукових досліджень та при невизначеності результатів відкритої 

провокаційної проби. У всіх інших випадках перевага надається відкритій 

ОПП. Проби проводяться в умовах стаціонару, крім випадків, коли в 

патогенезі хвороби має місце уповільнена алергічна реакція (хронічна діарея, 

коліт, алергічний проктоколіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба) та 

рівень специфічних IgE знаходиться у межах норми. При низькому ризику 

виникнення ускладнень та наявності комплаєнсу з пацієнтом можливо 

проведення ОПП амбулаторно. 

Усі процедури при проведенні проб несуть певний ризик та потребують 

затрат трудових ресурсів. Проби необхідні при плануванні елімінаційних 

режимів, сприяють зменшенню ризику невиправданих обмежень. Негативні 

проби розширюють перелік страв у дієті, і тим самим підвищують якість 

життя пацієнтів, дозволяють економити кошти на використання спеціальних 

штучних сумішей.  

На рисунку 5. 2 представлено алгоритм діагностики ХА: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 5.2 Алгоритм діагностики ХА 

 

Розділ 6. Прогноз харчової алергії 

ХА нечасто зустрічається у дорослих. Сучасні уявлення щодо 

проблеми базуються на фрагментарних дослідженнях з епідеміології 

факторів ризику та прогностичних факторів. ХА часто є першим кроком 

алергічного маршу, вона може початись в періоді новонародженості та 

досягти максимуму в перший рік життя з тенденцією до зменшення в 

підлітковому періоді. 

В 1990-х роках, датські дослідження виявили, що більш ніж 50% дітей 

«переростають» АКМ у віці 1 року. Наступні дослідження повідомили про 

більш тривалий термін розвитку толерантності до молока - у 51% випадків 

протягом 2 років після встановлення діагнозу; а 80% хворих набувають 

толерантності у віці від 3 до 4 років.  

В ретроспективних дослідженнях доведено залежність формування 

толерантності від клінічних форм. У популяції немовлят на грудному 

вигодовуванні, що мали алергічний проктит, індукований коров'ячим 

молоком, толерантність розвивалась між 6 і 23 місяцями. У дітей із 

сповільненим типом алергічної реакції толерантність формується швидше, 

ніж при негайному типі реакції. 
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Прогноз ХА не може бути описано зараз з високою вірогідністю, тому 

що не уніфіковані методи досліджень - IgE статус, генетика, метод оцінки, 

критерії відбору, частота провокаційних проб, стандарти звітності та дизайну 

досліджень є досить варіабельні. 

Діти з початковими дихальними симптоми, сенсибілізацією до 

декількох продуктів і початковою сенсибілізацією до респіраторних 

алергенів мають високий ризик більш тривалого періоду хвороби. 

Початок ХА пов’язаний з експозицією антигену. Теорії необхідності 

ранньої профілактичної елімінації коров'ячого молока змінені на протилежні, 

що доведено рядом досліджень на людей і тваринах. 

Сімейний анамнез прогресування в атопічну БА, риніт, екзему, ранні 

респіраторні симптоми з шкірними та/або шлунково-кишковими 

симптомами, чи важкими симптомами розглядаються як фактори ризику для 

тривалої персистенції АКМ. Великий діаметр пухиря при шкіряному прик- 

тесті зі свіжим молоком значно корелює зі стійкою АКМ. Рівні специфічного 

IgE, особливо до казеїну, і антитіла до інших харчових та інгаляційних 

алергенів, були також пов'язані з тривалою ХА. В популяції дітей з сімейним 

анамнезом атопії, чутливістю до харчових та інгаляційних алергенів 

протягом першого року життя прогнозували атопічну хворобу до 

шестирічного віку. Менша доза провокаційної проби при харчовій 

непереносимості також корелює з тривалістю АКМ. 

Низькі рівні специфічного IgE до молока корелюють з раннім 

розвитком толерантності. Зменшення на 99 % концентрації специфічного IgE 

протягом більше 12 місяців відповідає 94 % ймовірність досягнення 

толерантності до білків коров'ячого молока у цей період. Було висунуто 

гіпотезу, що толерантність до білку коров'ячого молока корелює зі 

зниженням концентрації IgE та IgG до епітопів казеїну третинної або лінійної 

структури. Проте, доведено, що толерантність у пацієнтів з атопією пов'язана 

зі стійко високою концентрацією специфічних антитіл IgG4. 

Педіатрам і алергологам часто доводиться зустрічатися з батьками, 

якім відомо, що ХА не довічний стан і тому вони хочуть знати, як довго може 

тривати АКМ. Дорослі, яким було діагностовано АКМ, частіше мають тяжкі 

форми захворювання, які є більш тривожними. Відповіді на ці питання, тобто 

практичне знайомство з ХА в обох вікових групах, незалежно від 

профілактики і лікувального ефекту, представлено в цьому розділі. Однак, 

нашим істинним знанням історії розвитку АКМ перешкоджає фрагментарна 

епідеміологія факторів ризику і прогнозу, що є зворотною стороною нашої 

чисельної клінічної літератури. 

 

Коли формується АКМ?  



Розлади, пов'язані з харчовою гіперчутливістю, ймовірно, слідували 

загальній тенденції розвитку алергічних захворювань. 494 Зазвичай, симптоми 

АКМ проявляються протягом перших 2-х місяців життя. 495, 496, 497 Згідно 

даних японського багатоцентрового дослідження, поширеність АКМ серед 

новонароджених складає 0,21 %, а серед недоношених немовлят з 

надзвичайно низькою вагою при народженні - 0,35 %. 498 Піки поширеності 

АКМ відмічені протягом перших 12 місяців життя і мають тенденцію до 

стихання з віком у терміни, які відрізняються від інших продуктів харчової 

алергії. 499, 500, 501, 502, 503 Алергія на яйце має більш-менш схожу картину, 

триває близько 3 років, 504, 505 при алергії на рибу та горіхи тривалість 

захворювання не передбачувана, і є повідомлення про повторні реакції навіть 

після задокументованої толерантності. 506, 507, 508 Наукові дослідження 

показують, що раннє дитинство - це період, коли найбільш часто 

розвивається АКМ, але більшість пацієнтів педіатрів цю алергію 

«переростуть». 509 

Клінічні симптоми АКМ часто розвиваються за алгоритмом так званого 

"алергічного маршу." Ця типова послідовність починається з ранньої 

сенсибілізації до харчових алергенів, прогресує до атопічного дерматиту, 

розвитку сенсибілізації до інгаляційних алергенів і астми. У той час, як ця 

все ще корисна парадигма формування послідовності проявів атопічного 

фенотипу існує, деякі висновки щодо переходу від проявів алергії одного 

органу в інший почали викликати сумніви. У ряді досліджень показано, що 

різні популяції далеко не завжди відображають ту ж саму спадкоємність 

симптомів алергії. Дослідження MAS виявило, що підгрупа дітей з раннім та 

важким атопічним дерматитом (АД) мала більш високу поширеність 

раннього початку бронхоспазму в порівнянні із середньоважким АД (46,3 % 

та 32,1 % відповідно - P < 0,001). У цих дітей були відмінності спектру 

сенсибілізації і більш низькі показники дихальної функція у 7 років. 510 Ці 

спостереження дають можливість припустити існування різних фенотипів 

хвороби, і АД може співіснувати з астмою, як ранній прояв атопії. 

Аналогічно, в когорті англійських дітей були виділені фенотипи по 

атопії в залежності від результатів прик-тестів, проведених у віці 4 та 10 

років: діти без атопії (68%), з «ранньою» атопєю (4,3%), «пізньою» (11,2%) і 

хронічною (16,5%). 511 Це знову припускає, що, принаймні, в групі з 

хронічною атопією, весь процес може бути запущений досить рано (як в 

когорті хворих з підвищеним рівнем IgE від народження, виявлених в 

пуповинній крові) і зберігається протягом тривалого часу, коли і шкіра, і 

дихальні шляхи одночасно є органами-мішенями. Можливо, таким чином, що 

"хронічна атопія" у дітей з АКМ являє відмінний клінічний фенотип, опис 

якого ще триває. 

 

Як довго триває харчова алергія ?  



Середній проміжок часу від постановки діагнозу до одужання від ХА є 

кращою (хоча і приблизною) мірою оцінки тривалості хвороби, яка може 

бути оцінена з проспективного дослідження. Проведення таких досліджень 

коштовне і тому виконуються рідко. 

Пацієнти з діагностованою АКМ у грудному віці позбавились від 

алергії у віці 1, 2, 3, 5, 10 і 15 років в 56 %, 77 %, 87 %, 92 %, 92 % та 97% 

випадків відповідно. 512, 513 Наступні дослідження виявили більшу тривалість 

захворювання з розвитком толерантності в 44 % протягом півтора року і в 

51 % протягом 2 років після встановлення діагнозу. Інші дослідження 

доводять формування толерантності в більшості випадків (80%) у віці з 3 до 4 

років, 514, 515, 516, але результати різняться відповідно до методу 

спостереження. 

Методологічно тільки оцінка провокаційного харчового тесту як на 

початку захворювання, так і для доказу розвитку толерантності забезпечує 

золотий стандарт інформації. У Фінському дослідженні було знайдено, що у 

дітей з алергічною реакцією сповільненого типу розвиток толерантності 

відбувається швидше, ніж у дітей з алергічною реакцією негайного типу (64, 

92, і 96% в порівнянні з 31, 53 і 63% відповідно в 2, 3 і 4-х роки). 517 

Кілька досліджень повідомляють, що серед пацієнтів алергологічної 

клініки у 15% дітей з IgE-опосередкованою ХА алергія зберігалася після 8,6 

років в той час, як у всіх дітей з IgE- незалежною реакцією толерантність 

досягалась раніше в середньому на 5,0 років. 518 

В групі педіатричних пацієнтів, направлених до третинного центру в 

Італії для подвійного сліпого плацебо - контрольованого харчового 

провокаційного тесту на коров'яче молоко, середня тривалість АКМ була 23 

місяці. У 23% дітей толерантність сформовано через 13 місяців після 

встановлення діагнозу і у 75% - через 43 місяці. 519 

В ретроспективних референтних дослідженнях виявлено інші дані 

щодо тривалості АКМ. У популяції немовлят віком до 3 місяців з 

алергічними проктитами, опосередкованими АКМ толерантність була 

досягнута у віці від 6 до 23 місяців. 520  

В Ізраїльському дослідженні, менше половини дітей з діагнозом IgE-

опосередкованої АКМ протягом перших 9 років життя «переросли» її. 521 

Американські дослідження повідомили, що тривалість АКМ значно 

більше, ніж визначена під час проспективних досліджень, які повідомляли 

про формування толерантності у 54% дітей протягом 54 місяців, і що у 80% 

дітей непереносимість молока зберігалась до 16 років. 522 

Прогноз розвитку АКМ може змінюватись залежно від критеріїв 

відбору популяцій, обраних параметрів атопічного статусу, методів оцінки 

(відкриті або «сліпі» експериментальні умови), частоти проведення 



провокаційних проб. В цілому, різноманітні стандарти звітності та 

ретроспективний дизайн багатьох досліджень забезпечують інформацією 

тільки для генерації гіпотез про прогноз АКМ. Наше розуміння проблеми 

залишається обтяженим процедурною різноманітністю і тому вимагає 

подальшого проспективного дослідження великих випадкових груп. 523, 524, 
525, 526, 527, 528  

Інший значний вплив на результати прогнозу АКМ, для якого не 

вистачає даних, - це генетика. Діти, в яких респіраторні симптоми 

розвиваються на початку захворювання, з сенсибілізацією до декількох 

продуктів і початкової сенсибілізації до загальних респіраторних алергенів, 

показали більшу тривалість хвороби. 529 Ці результати підтверджують 

висновки про значний вплив алергічних фенотипів на перебіг АКМ в 

порівнянні з факторами навколишнього середовища. Взяті разом, ці 

дослідження узгоджуються з гіпотезою, що модель алергічного маршу може 

бути застосована тільки в певних фенотипів, а не до всіх індивідуумів з 

атопією: у разі АКМ, може бути кілька різних фенотипів, і якщо вони 

визначені, можуть привести до персональної лікувальної стратегії для різних 

популяцій пацієнтів з атопією. 

Які чинники можуть змінити перебіг ХА?  

Початок ХА пов'язаний з експозицією антигену з все більш очевидним 

значенням ко-стимуляції молекули на рівень антиген-презентуючих клітин 

слизових оболонок (Див механізми). 530,531 

Алергія на молоко є результатом повторного впливу молочного білку і 

виключення цього продукту після ідентифікації, може запобігти харчовій 

алергії. Однак, повного виключення  харчових алергенів, таких як арахіс та 

молоко важко дотримуватися, та повторні випадкові незначні впливи через 

шкіряні, респіраторні і шлунково-кишкові бар'єри можуть більш ймовірно, 

ніж надання більших якостей алергену шляхом перорального вживання, щоб 

індукувати толерантність.  

Дослідження на тваринах показали, що при певних обставинах, толерантність 

може розвиватися через апоптоз під впливом високої антигенного 

навантаження. 532 Різні дослідження показали, що тенденції Т-клітин до 

толерантності можуть бути викликані вживанням мінімальної кількості 

інкримінованого алергену.533 ,534   Широкий спектр алергенів, які можуть бути 

введені в дієту є очевидним фактором ризику для розвитку алергії на дуже 

ранній стадії, коли імунна система ще функціонально незріла, та рішення чи 

може ранній контакт з потенціальним антигеном модулювати реакцію 

організму до гіперчутливості або толерантності не прийнято.  

Також вплив на розвиток алергії та ХА раннього або відстроченого введення 

твердих продуктів залишається незавершеним. 535 Існує доказ, що вплив 

найдрібніших доз молока в неонатальному періоді збільшує ймовірність 



стати чутливим до молока в дитинстві 536 і експозиція кількості білків 

коров'ячого молока пов'язана з ризиком більшої тривалості АКМ. 537 

Які чинники впливають на тривалість ХА?  

Позитивний сімейний анамнез атопічного захворювання, клінічне 

прогресування астми, риніту, і екземи, 538 і ранні респіраторні симптоми 

(астма та риніт) з шкіряними та / або шлунково-кишковими симптомами 

вважаються факторами ризику для персистенції через залучення декількох 

органів-мішеней і, як результат повільніша ліквідація ХА. Тяжкі симптоми, 

виявлені під час діагностики, є постійними разом з прогнозами тривалості 

хвороби. 539,540,541 

В одному когортному педіатричному дослідженні більший діаметр пухиря 

при ПТ зі свіжим молоком достовірно корелював з неможливістю досягти 

толерантності, хоча це було виявлено не у всіх дослідженнях. 

У всіх пацієнтів з ХА та негативним ПТ на 1 році життя розвилася 

толерантність до третього року життя. Тим не менш, 25% немовлят з 

позитивним шкірним прик-тестом у віці одного року все ще мали алергію в 

той же час. Косенсибілізація, оцінена шляхом шкірних тестів і специфічних 

тестів на сироваткові антитіла, зокрема, до яловичини, яєць, пшениці й сої, 

також впливає на збільшення терміну, як і косесиблізація до загальних 

інгаляційних алергенів та високим рівнем IgE - антитіл до коров'ячого 

молока, виявленим на момент постановки діагнозу і протягом перебігу 

хвороби.  

Повідомлялося, що зменшення рівнів специфічного IgE до молока корелює з 

розвитком толерантності , що зниження концентрації молоко-специфічних 

IgE антитіл на 99% протягом більше 12 місяців переводиться в 94% 

ймовірності досягнення толерантності до білків коров'ячого молока протягом 

цього часу. Відповідно, час, необхідний для досягнення толерантності до 

білку коров'ячого молока може бути передбаченим зниженням рівнів молоко-

специфічних IgE. Однак інші дослідження 542 довели що ця передбачуваність 

застосовується тільки у пацієнтів із атопічним дерматитом, у той час як рівні 

молоко-специфічний IgE антитіл можуть бути корисні під час постановки 

діагнозу вперше, вони не можуть бути надійно використані для 

прогнозування толерантності молочної алергії в загальній популяції.  

Виявлена доза при харчовій непереносимості також корелювала з тривалістю 

ХА. В одному дослідженні визначено - чим менша доза коров'ячого молока 

достатня для позитивної реакції на момент постановки діагнозу, тим довший 

термін до появи хвороби . 

Рівні специфічних IgE антитіл до коров'ячого молока різняться з часом, і це 

також пов'язано з тривалістю ХА . Як і у випадку з ПТ, зв'язок між 

досягненням толерантності і концентрацій антитіл слід підтвердити 



(особливо на казеїн) і для інших продуктів (таких як, яловичина, соя, яйця і 

пшениця) і інгаляційних алергенів. Існує значна кореляція між початковою 

специфічністю IgE-антитіл відносно до найбільш поширених алергенів і 

уповільнення в досягненні толерантності до білків коров'ячого молока, 

незалежно від родинного анамнезу. Тим не менш, в популяції дітей з 

сімейним анамнезом атопії, чутливість до загальних продуктів та 

інгаляційних алергенів протягом першого року життя були значними і 

прогнозували розвиток атопічного захворювання до 6 років.543  

Сенсибілізація до α-1 казеїну, 544 β-казеїну, і κ-казеїну була асоційована зі 

стійкою алергією на молоко незалежно від віку пацієнта з симптомами 

алергії, що пов’язані з перетравлюванням білку коров'ячого молока. Кілька 

досліджень показали, що пацієнти з алергією на молоко, організм яких 

виробляє IgE антитіла до значної кількості послідовних епітопів, мають 

більш стійко виражену алергію ніж ті, організми яких виробляють антитіла, в 

основному, к конформаційним епітопам. Досі не відомо, чи корелює 

толерантність до білку коров'ячого молока зі зниженням концентрації Т-

клітинних епітопів казеїну при IgE-залежній алергії 545,546 або не IgE-залежній 

алергії. В свою чергу, не виключено особливе втручання третинних (IgE-

залежних) або лінійних (не IgE- залежних) 547 структур епітопів казеїну. В 

результаті зміщення цих структур до молоко-специфічних антитіл можуть 

бути залучені антитіла IgA.  

Тим не менш, підтримка толерантності у хворих на атопію , як відомо, 

пов'язана з стійко високою концентрацією молоко-специфічних IgG4 антитіл. 
548 На підставі цих спостережень, потребує уточнения чи потрібно буде 

проводити скринінг епітоп-специфічних IgE антитіл до молока пацієнтам з 

АКМ. Позитивний результат вказує на стійку алергію незважаючи на вік та 

чи будуть ці параметри мати клінічний сенс у пацієнтів різних підгруп, як 

знання історії розвитку прогресування хвороби. 

Розділ 7. Лікування    харчової алергії 

Ведення хворих з ХА включають заходи спрямовані на лікування гострої 

алергічної реакції та довготривалу стратегію для мінімізації ризику 

подальших реакцій.  

Таблиця 7.1 підсумовує рекомендації, зроблені міжнародним науковими 

товариства, а також кількома консенсусами  по лікуванню ХА.  

 

                                                                                                         Таблиця 7.1 

Рекомендації по веденню хворих з харчовою алергією 

 



Рекомендації Рівень доказовості  Клас 

1. Ведення хворих з гострою алергічною реакцією 

Необхідно визначити ризик тяжкості реакції  IV D 

Існують докази в підтримку застосування 

антигістамінних препаратів у дітей та 

дорослих з гострою реакцією безпечною для 

життя 

III C 

Профілактичне застосування антигістамінних 

препаратів не рекомендовано 

V D 

Стабілізатори тучних клітин не 

рекомендовані для профілактичного 

лікування ХА 

III C 

2. Тривала стратегія ведення хворих з ХА 

2.1. Елімінаційна дієта 

Обгрунтована елімінаційна дієта повинна 

базуватись на алергологічному обстеженні у 

відповідності до симптомів ХА з 

моніторингом за станом хворого 

IV D 

Ключовим принципом в лікуванні харчової 

алергії є елімінаційна дієта причинного 

харчового алергену. 

IV D 

Хворі з ХА, які знаходяться на тривалій 

елімінаційній дієті повинні консультуватися у 

дієтолога, який обізнаний у ХА, регулярно 

моніторувати ріст (у дітей) 

IV D 

Першим вибором у лікуванні дітей з АКМ є 

суміші з глибоким гідролізом БКМ, особливо 

у дітей грудного віку. Амінокислотна 

формула дитячої суміші може бути 

рекомендована у дітей з тяжким перебігом 

ХА до БКМ. 

І А 



Соєва формула дитячої суміши не 

рекомендована у дітей до 6 місяців та в 

любому віці при наявності 

гастроінтестінальних симптомів. У дітей з 6-

12 місяців можливо розглянути призначення 

даної суміші за індивідуальними показами  

І В 

В теперішній час пробіотики не можуть бути 

рекомендовані для лікування ХА 

І D 

2.2. Навчання пацієнтів та оцінка ризику 

Пацієнти та їх опікуни/батьки повинні бути 

інформовані про харчові продукти, які 

виключаються із харчування, як розпізнати 

алергічну реакцію і що робити для усунення 

симптомів 

V D 

Діагноз ХА повенен бути обговорен з 

батьками дітей, опікунами 

V D 

Всі хворі з ХА повинні мати план ведення з 

відповідними освітніми заходами для 

пацієнтів, батьків/опікунів, включаючи школу 

(інформованність о елімінаційній дієті, 

симптомах, показах для специфічного 

лікування, фармакотерапії) 

V D 

Абсолютним показанням для призначення 

адреналіну автоінжектору є наявність в 

анамнезі анафілаксії на харчовий продукт, 

персистуючої або тяжкої БА, індукованою 

фізіичним навантаженням і приймом іжї 

анафілаксії. 

ІV D 

Відносними показаннями для призначення 

адреналіну автоінжектору у хворих з ХА : 

- Ризик персистування ХА; 

- Легка та середньотяжка реакція на арахіс 

та /або горіхи; 

ІV-V С-D* 



- Легка та середньотяжка реакція на дуже 

малу кількість причинного продукту; 

- Група підвищеного ризику щодо 

прихильності до медичної допомоги 

(підлітки, юнаки) 

При наявності серцево-судинних розладів 

та/або респіраторних симптомах (зміна 

голосу, стрідор, бронхоспазм), індукованих 

прийомом їжі необхідно терміново ввести 

адреналін 

IV С 

Після введення адреналіну β агоністи 

короткої дії повинні бути призначені для 

пацієнтів з супутньою БА або при наявності 

бронхоспазму 

V D 

Для профілактики респіраторних симптомів 

пацієнти можуть застосовувати 

глюкокортикостероїди (якщо подорожують і 

медична допомога не доступна), обов’язково 

на етапі невідкладної допомоги 

V D 

Кожний пацієнт, який отримав адреналін 

повинен бути оглянутий лікарем невідкладної 

допомоги 

IV D 

2.3. Специфічна імунотерапія 

Алерген-специфічна імунотерапія з 

харчовими алергенами є перспективним 

імуномодулюючим лікувальним заходом, але 

асоційована з ризиком розвитку побічних 

реакцій, включаючи анафілаксію, тому ще не 

рекомендована для рутинної клінічної 

практики 

ІІІ С 

У пацієнтів з респіраторноми симптомами, 

індукованими інгаляційними алергенами , які 

можуть спричиняти перехресну харчову 

алергію алерген-специфічна імунотерапія 

IV D 



рекомендована для лікування респіраторних 

симптомів, а не перехресної ХА 

 

2.4. Анти- IgE терапія 

Застосування моно анти- IgE терапії  або в 

комбінації з алерген-специфічною 

імунотерапією не рекомендовано для 

лікування ХА, однак дана стратегія 

виявляється перспективною  

IV D 

2.5 Оцінка досягнення толерантності  

Оральна провокаційна проба повинна 

проводитись регулярно з інтервалами для 

оцінки формування толерантності 

V D 

Для визначення тривалості інтервалів між 

оральною провокаційною пробою алерген-

специфічні IgE і ПТ мають обмежене 

значення 

V D 

2.5. Ко-фактори 

При підозрі на ХА необхідно враховувати ко-

фактори (фізичне навантаження, прийом 

нестероідних протизапальних препаратів, 

омепразолу, алкоголю) 

ІІІ-IV D 

При сипмтомах, які асоційована з ко-

факторами та прийомом їжі необхідно 

провести алергологічне обстеження на 

харчову алергію (особливо сенсибілізацію до 

гліадіну або LTP протеїни )  

IV D 

 

 

Ключовий принцип в лікуванні харчової алергії до АКМ – це виключення з 

дієти причинного БКМ. 



Під час годування груддю в дітей віком від 2 років нема необхідності в 

замінних/штучних сумішах. В немовлят і дітей молодше 2-х років на 

штучному вигодовуванні, використання сумішей є обов'язковим. В цьому 

випадку, при виборі суміші необхідно врахувати ряд чинників.  

Такі фактори повинні бути враховані для лікування ХА:  

1. Виключення коров’ячого молока з дієти повинно бути ефективним і 

повним. Деякі діти можуть мати толерантність до певних 

хлібобулочних виробів.  

2. Слід запобігати можливим вдиханням алергену та його контакту зі 

шкірою.  

3. Згідно з правами споживача необхідно інформувати про вміст 

інгредієнтів коров’ячого молока за допомогою відповідних маркувань.  

4. Алергія на яловичину припускає алергію на молоко в більшості 

випадків, однак алергія на молоко не завжди викликає алергію на 

яловичину.  

5. Всі елімінаційні дієти повинні бути поживно безпечні (відповідати 

потребам в нутрієнтах) особливо на першому році життя.  

6. Дієтичні дотримання слід ретельно контролювати протягом всього 

періоду спостереження.  

7. Необхідно проводити періодичний контроль за допомогою 

провокаційних проб задля запобігання надмірно тривалого дотримання 

дієти.  

8. Алергія на БКM, так само, як і алергія на інші продукти харчування 

дотримується загального правила. Тому необхідно брати до уваги 

рекомендації щодо дотримання дієти, яка спирається передусім на 

виключення продуктів, що викликають або можуть викликати 

алергію549. 

Таким чином, ключовим принципом в лікуванні ХА, незалежно від 

клінічного типу, є елімінаційна дієта.  

При грудному вигодовуванні та у дітей віком від 2 років вживання штучних 

сумішей не є необхідним. У немовлят і у дітей до 2 років, вживання штучних 

сумішей є обов'язковим. В цьому випадку при виборі суміши необхідно 

враховувати ряд факторів (див. GRADE шкалу). В основному, у всіх 

випадках чінники,  які необхідно взяти до уваги надані в таблиці 

Коли можливе виключення білків коров’ячого молока з дієти без замінників 

коров’ячого молока? 

 

Найпростіший спосіб боротьби з алергією на коров'яче молоко є 

елімінація білків коров'ячого молока.  



Дієта на основі молока необхідна до 2 років. До 2 років для адекватної  

заміни молока необхідно: 

- При природному вигодовуванні матерям радять продовжувати грудне 

вигодовування та елімінувати білок молока з дієти. Додатково під час 

безмолочної дієти мати потребує кальцій. 

- Для дітей на штучному вигодовуванні доступні замінники, що містять 

гiдролизовані сироваткові білки коров'ячого молока та/або гідролізований 

казеїн, соєву основу, соєві та рисові гiдролизати, амiнокислотні суміші 

(АКС). Цінність таких сумішей підлягає GRADE-оцінюванню у відповідних 

розділах. Альтернативні види молока не будуть оцінені згідно GRADE-

шкали та можуть бути використані на індивідуальній основі. 

У кожному разі перелік допустимих продуктів і придатних замінників 

повинні бути адаптовані до потреби окремих пацієнтів. 

Згідно до рекомендацій DRACMA, усі дієтичні заходи та елімінаційні 

стратегії для пацієнтів повинні бути переглянуті щорічно, в ідеальному 

випадку, – на підставі оральної харчової провокаційної проби під наглядом 

лікаря (див. розділ діагностики). Переконливі клінічні симптоми після 

випадкового проковтування їжі можуть розглядатися як еквівалент 

позитивної оральної харчової проби, і подальша процедура провокаційного 

тесту може бути відповідно перенесена. 

Немовлятам  виключно на грудному вигодовуванні і дітям старше 2-х 

років не потрібно замінникі коров'ячого молока для забезпечення 

достатнього запасу кальцію (600-800 мг / день). Виходячи з цих перспектив, 

навчання батьків і пацієнтів щодо запобігання контакту з алергеном є 

основною дидактичною проблемою. 

 

Призначення ефективної дієти 

Успішна стратегія елімінації планується з сім'єю хворого та базується 

на досягненні абсолютного виключення контакту з білками. 

Матерям дітей на природному вигодовуванні рекомендується 

продовження грудного вигодовування з елімінацією молочних продуктів з 

раціону 550. Молочні протеїни, що виявлені в грудному молоці, можуть 

викликати побічні реакції під час грудного вигодовування в сенсибілізованих 

дітей 551. Матері на безмолочній дієті потребують додатковий  кальцій у 

дозі1000 мг / день в кілька прийомів. 

Для дітей на штучному вигодовуванні пропонується замісна формула. 

Поточні керівництва визначають суміш терапевтичною, якщо вона 

переноситься 90% дітей з АКМ 552. Цим критеріям відповідають деякі 



високогідролізовані суміші (ВГС) на основі сироваткових білків коров'ячого 

молока та / або казеїну, соєві і рисові гідролізати, АКС. 

Умовно виділяють декілька різновидів дієти для дітей з проявами алергії: 

1. Елімінаційну – виключаються ті продукти, на які є реакція та облігатні 

харчові алергени. 

2. Гіпоалергенну - обмежуються потенційно алергенні продукти (зазвичай 

призначається коли причина невідома). 

3. Ротаційна – відбувається постійне чередування продуктів за таким 

принципом, коли 1 продукт дається 1 раз на тиждень (або раз на 4-7 

днів). 

Якщо розглядати ці види дієт ретельніше з точки зору клініки, стає 

зрозуміло, що більш прийнятним буде їх поступове використання. Перехід на 

гіпоалергенну дієту повинен відбуватися в 2 етапи. Перший: виключення з 

меню всіх причинно-значущих продуктів та тригерів мінімум на 2-3 тижні 

(так звана елімінаційна та/або гіпоалергенна дієти). Другий: поступове 

введення потенційних алергенних продуктів, у тому числі причинно-

значущих з метою розвитку толерантності до них. Саме на цьому етапі більш 

прийнятним буде перехід на ротаційну дієту, яка дає можливість 

максимально наблизити раціон харчування до прийнятного та покрити 

потреби дитини у нутрієнтах, виключити одно подібне харчування. 

Тривалість кожного з етапів повинна розглядатися індивідуально в 

залежності від тяжкості та гостроти проявів алергії. 

Пацієнтам які мають хибну ХА у періоді загострення призначається 

гіпоалергенна дієта з виключенням продуктів, багатих на гістамін та 

гістаміноподібні речовини, тіамін, гістамінолібератори, сульфіти, тартразин 

(риба, морепродукти, яйця, ферментовані сири,  копченості, прянощі, 

помідори, моркву, перець, желатин, цукерки, баклажани). 

Не менш важливою є тема якості харчових продуктів, з яких готується їжа 

для дитини. Особливу увагу слід приділяти генетично модифікованим 

продуктам, транс генним продуктам, тим, які можуть містити домішки 

біостимуляторів, антибіотиків, пестицидів та фунгіцидів. Чим натуральнішим 

є продукт, тим мало ймовірнішою буде реакція на нього. Для тваринних 

продуктів (особливо молочних) важливим є загальний стан тварин, те чим 

вони харчуються, в яких умовах проживають. 

Для підвищення діагностичного значення фази елімінації, повинні бути 

запропоновані найменш алергенні замісники. До 10% дітей з АКМ можуть 

реагувати на «залишкові» алергени в ВГС 553. «Залишкові» алергени є 

причиною неефективності терапії в цій ситуації 554. ВГС частіше спричинить 

шлунково-кишкові та не-IgE-залежні прояви алергії 555,556, але реакції 

негайного типу також мали місце у дітей, що вигодовувались ВГС 557. 

Найбільш ефективні для проведення елімінаційної фази - гідролізована 

рисова суміш та АКС (амінокислотна суміш), безпека яких доведена 558 ,559і 



що забезпечують належне харчування,8, 560 сприяють збільшенню ваги та 

швидкому росту. 

Планування режиму харчування з елімінацією всіх білків коров'ячого 

молока з молочних або оброблених харчових продуктів є спільним 

консенсусом між науковими товариствами, лікарями первинної ланки та 

вихователями. Для дитячого харчування перелік продуктів і підходящих 

замінників мають бути адаптовані до особистих потреб пацієнта 561. Лікар-

дієтолог може конкретизувати перелік щоденних варіантів меню для 

пацієнтів. 

При веденні хворих з АКМ враховувати можливість серйозних 

алергічних реакцій при інгаляційному або зовнішньому (шкірному) контакті 

з алергеном 562,563. 

 

Запобігання випадкового контакту 

З метою задоволення харчових потреб пацієнтів з алергією, прийнято 

законодавче забезпечення детального однозначного маркірування основних 

категорій харчових алергенів для оброблених або розфасованих продуктів. З 

2005 року (після перегляду директиви маркірування, випущеної у вересні 

2001 року Європейським Союзом), 12 продуктів, в тому числі молоко та 

молочні продукти, зобов'язані бути вказані на етикетці всіх оброблених або 

розфасованих продуктів. Аналогічні вимоги діють в США згідно Закону 

Маркірування харчових алергенів та Захисту Прав Споживачів. Таким 

чином, приховані алергени, що раніше не потребували маркування і 

знаходилися в інгредієнтах / добавках, звільнених від конкретних вказівок 

(тобто, барвники і ароматизатори і т.д.) повинні тепер бути вказані. 

Проте на обох сторонах Атлантики, ці регуляторні зусилля висловили 

стурбованість з приводу зайвого маркірування, що може надалі обмежити 

навіть потенційно безпечний вибір для споживачів, які страждають на 

алергію. Порігова концепція, на якій повинно об'єктивно ґрунтуватися 

елімінація, невідома і питання про дози для діагностики або елімінації 

вирішується індивідуально 564.  

Чинне законодавство не забезпечує викриття потенційних домішок. 

Часто виробник вказує на етикетці попередження про гіпотетичну 

контамінацію під час обробки харчових продуктів («може міститися...»), щоб 

відвернути страхові позови. 

В літературі в якості можливої причини несприятливих реакції у дітей з 

АКМ обговорюється участь лактози 565, 566, 567,,568. Не зафіксовано жодного 

випадку несприятливої реакції на вживання лактози серед дітей з АКМ у 

рамках проспективного дослідження алергенності лактози сироваткового 



походження серологічно і методом подвійного сліпого плацебо-

контрльованого тесту 569. Таким чином, навіть якщо прийом лактози 

всередину може сам по собі нести ризик контамінації білками коров'ячого 

молока (як видно з інцидентів після інгаляції лактозовмістного препарату570), 

повна елімінація лактози з раціону дітей з АКМ є невиправданою. Продукти, 

що призначені для використання дітьми з АКМ можуть містити лактозу.571 

Інформованість о перехресно-реагуючих продуктах 

Множинна харчова алергія насправді рідко зустрічається в загальній 

популяції. Оральні харчові проби підтверджують алергію на не більше один 

або два продукти, в той час як більше десятку продуктів спричинюють 

харчову гіперчутливість 572. Таким чином, великі елімінаційні дієти є мало 

необхідними, а стратегія елімінації повинно базуватися на передбачуваних 

перехресних реакціях між різними білками.573  

В контексті AКМ, мова йде про яловичину, що містить «спільний» 

антигенний білок 574, 575. Молочні продукти і яловичина є важливими 

джерелами білка в західній дієті (30 кг яловичина на людину споживається в 

США щорічно576). АКМ зустрічається на 10 % частіше, ніж гіперчутливість 

до яловичини 577. У той час як майже всі діти, які страждають алергією на 

яловичину також мають АКМ 578.  

Промислова обробка (з виморожуванням або гомогенізуванням), більш 

ніж домашнє приготування, може змінити алергенність яловичини 579. 

Алерголог повинен оцінити перехресну сенсибілізацію під час 

діагностичного обстеження АКМ. Загальне уникнення яловичини всіма 

дітьми з АКМ не виправдане.  

 

Призначення адекватної харчової дієти 

Складання раціону немовлят під час дослідження АКМ вимагає 

ретельної оцінки всіх поживних аспектів та строго індивідуального підходу 

до пацієнта. Чисельними елімінаційними дієтами слід користуватись як 

діагностичним інструментом тільки протягом короткого періоду часу 580. Для 

розвитку дитини вирішальне значення мають збалансовані дієти з достатньої 

кількістю білків, калорій, мікроелементів і вітамінів 581. Це особливо 

актуально для дітей з АКМ, так як їх поживні вимоги потребують 

збалансованого співвідношення калорій та білка, амінокислотного складу і 

адекватного джерела  кальцію 582. Ігнорування цих принципів може привести 

до нераціонального харчування, іноді з драматичними наслідками 583. 

Дотримання заходів елімінації є складним завданням, ставить питання 

комплаєнсу, як це було доведено в Голландському дослідженні дітей, що 



дотримувалися елімінаційної дієти з народження для первинної профілактики 

АКМ 584. 

Періодичні переоцінки АКМ Елімінаційні стратегії повинні переглядатися 

щорічно шляхом проведення оральної провокаційної проби. Переконливі 

симптоми після випадкового вживання молока можуть розглядатися як 

еквівалент позитивної оральної харчової проби, і подальша процедура може 

бути відповідно перенесена. 

 

Рекомендації щодо вибору замінної суміші 

ВступЕлімінаційні заходи при лікуванні алергії на коров'яче молоко  тягнуть 

за собою харчовий ризик, тому що молоко є основним продуктом харчування 

для дітей віком до 2-х років. В якості повноцінних замінників пропонуються 

наступні типи сумішей: 

1 Амінокислотна (AКС)  

2 З гідролізованими білками коров'ячого молока  

3 Соєва  

4 Гідролізована рисова 

5 Соєва гідролізована  

6. Молоко інших видів ссавців. 

Після огляду літератури, експерти DRACMA надали інформацію 

фахівцям стосовно сумішей 1-4, оскільки для соєвої гідролізованої суміші та 

молока інших видів ссавців не проведено оцінку згідно GRADE-критеріїв, 

враховуючи обмеженість вірогідної інформації. Проаналізовано 1579 

рандомізованих досліджень. Після цього аналізу, ще додатково були вивчені 

результати 2954 обсерваційних досліджень, але ці додаткові дослідження не 

змінили рекомендацій. 

 

Питання, що підлягало вивченню -  

Чи можуть суміші амінокислотні, з гідролізованим сироватковим та/або 

казеїновим білком, соєві або рисові використовуватися у дітей з IgE-

опосередкованою АКМ? 

Систематичні огляди 

Існує систематичний огляд Hill D.J., 2007 щодо оцінки ефективності 

амінокислотної суміші в полегшенні симптомів АКМ 585. Але експерти не 

можуть використовувати цей огляд для розробки рекомендацій, бо в огляді 

немає оцінки методологічної якості включених досліджень, результати 

окремих досліджень не об'єднані, а також в огляд включені дослідження, які 

проведені у дітей без підтвердженої АКM 586, 587. Експерти оцінили всі 

дослідження, що означені в систематичному огляді і використовували ті, що 



відповідали встановленим критеріям. Також визначено ще одне додаткове 

рандомізоване дослідження АКС в порівнянні з гідролізованою сумішшю. 

Не виявлено систематичних оглядів з оцінки переваг/недоліків 

гідролізованої суміші в порівнянні з соєвими або рисовими сумішами або 

порівняння соєвих сумішей з рисовими у дітей з АКМ. 

Індивідуальні дослідження 

Експертами визначено 3 рандомізованих дослідження щодо порівняння 

амінокислотної суміші з сумішами з гідролізованими сироватковими білками 
588, 589, 590-43  Всі дослідження використовували «Неокейт» (SHS International) 

в якості амінокислотної суміші та 3 різні суміші з гідролізованими 

сироватковими протеїнами: «Peptidi-Nutteli» (Valio), «Alfare» (Nestle´), та 

«Althera» (Nestle´). Всі дослідження мали методологічні обмеження: 

відсутність повідомлень про метод рандомізації та розподіл хворих, і тільки 

одне з них було сліпе. 

Також виявлено 2 рандомізованих короткострокових дослідження 

щодо порівняння амінокислотної суміші з сумішами на основі 

гідролізованого казеїну та з соєвою. 

Sampson H.A. і його колеги залучили 28 дітей віком від 11 місяців до 12 

років з підтвердженою АКМ. Проведено провокаційні тести з 

амінокислотною (Neocate) і гідролізованою казеїновою сумішшю 

(Nutramigen). Не було виявлено жодних реакцій під час тесту з 

амінокислотною сумішшю і одна дитина реагувала на гідролізовану суміш 

блювотою, еритемою, ринітом, набряком гортані і хрипами 591, 

В дослідженні Caffarelli C. доведено ефективність соєвої суміші в 

лікуванні 20 дітей віком від 11 місяців до 9 років з підтвердженою АКМ.  Це 

дослідження має методологічні обмеження: у 20% дітей не проведено проби з 

гідролізованою сумішшю і у 50% - з амінокислотною сумішшю. У двох дітей 

при проведенні проби з амінокислотною сумішшю відмічено відстрочену 

реакцію у вигляді екземи, в однієї дитини після прийому гідролізованої 

казеїнової суміші мала місце реакція негайного типу - діарея, і в 3 дітей мали 

місце реакції на суміш з гідролізованими сироватковими білками: блювота і 

діарея (один), кропив'янка (один) і екзема (реакція сповільненого типу; 

один). 592, 

В жодному досліджені щодо амінокислотної суміші немає повідомлень 

про набряк гортані, важку астму, анафілактичний шок, ентеропатію або 

ентеро/проктоколіт. Немає досліджень, які вимірювали дефіцит білку і 

поживних речовин, якість життя дітей, що отримували АКС. 

Не виявлено досліджень щодо порівняння амінокислотної суміші з 

соєвою чи гідролізованою рисовою сумішшю. У двох дослідженнях 

порівнювалися суміші на основі гідролізованого коров'ячого білка 

(«Nutramigen regular» - Mead Johnson і «Peptidi-Tutteli» - Valio) з соєвою 

сумішшю («Isomil-2» - Ross Abbott і «Soija Tutteli» - Valio).593,594 Усі 

дослідження мали методологічні обмеження: вони не були сліпими, не 

вказані метод рандомізації і розподіл. 



Два рандомізованих дослідження порівнюють соєву та рисову суміші 
595. 

Оскільки кількість рандомізованих досліджень щодо проблеми 

замінників коров’ячого молока невелика, експертами вивчалися обсерваційні 

дослідження з незалежною контрольною групою. Відібрано 5 обсерваційних 

досліджень, що відповідали критеріям - 596 597 598 599 600.  

Два з них оцінювали ефективність тільки високогідролізованих 

сумішей. 

В одному дослідженні описано 51 дитина з алергічними реакціями 

негайного типу на білок коров'ячого молока, які використовували 

гідролізовані молочні, соєві або амінокислотні суміші. Суміш була вибрана 

клініцистом і критерії вибору не були описані. Алергічна реакція на вибрану 

суміш спостерігалася в 3 з 8 дітей, які отримували високогідролізовану 

молочну суміш, і в жодного з дітей, які вигодовувалися соєвою (29 дітей) або 

амінокислотною (6 дітей) сумішшю13. 

В іншому дослідженні описана когорта з 25 дітей "чутливих до білків 

коров'ячого молока" (не повідомлені критерії діагностики), що отримували 

соєву або гідролізовану казеїнову суміш протягом 12 місяців. Автори 

вимірювали зріст, масу і верхню окружність плеча і не виявили відмінностей 

між групами.14 

В третьому дослідженні описано 58 дітей з атопічним дерматитом і 

АКМ, які отримували гідролізовану рисову, соєву або гідролізовану суміш 

казеїну. Вибір суміші ґрунтувався на результатах алерготестів, клінічні 

особливості на початку дієти і віку. Автори вимірювали вагу дітей і не 

оцінювали у ваго-віковій  Z-шкалі за групами. 16 

 

Амінокислота суміш в порівнянні з гідролізованою сироватковою або 

казеїновою сумішшю 

Переваги 

У дітей із атопічним дерматитом гідролізована сироваткова суміш мала 

аналогічний вплив на тяжкості екземи (середнє значення SCORAD) 

порівняно з амінокислотною сумішшю вище). Зріст та відношення довжини 

до ваги були однакові в обох групах, хоча результати були неточними. 

Недоліки 

Блювота відзначалась в меншої кількості дітей, які отримують 

гідролізовану сироваткову суміш, порівнянні з амінокислотою сумішшю 

(відносний ризик: 0,12 [95% ДІ: 0,02- 0,88]; різниця ризиків: на 235 менше на 

1000 [від 32 до 261), однак ця оцінка заснована тільки на 9 випадках. 

В одному дослідженні оцінювалися лікувальні затрати. Вартість 

використання гідролізованої сироваткової суміші становило € 149 на одну 

дитину в місяць в порівнянні з витратами на амінокислотну суміш - € 318 

(різниця - на € 169 на дитину в місяць). Прямі витрати оцінені із розрахунку, 



що діти в дослідженні (середній вік 8 місяців) споживали близько 600 мл 

(±200) суміші щодня. Тим не менш, ця оцінка є лише приблизним орієнтиром 

і різниться в залежності від регіону та інших умов. 

Висновки Клінічна перевага заміни коров'ячого молока на 

амінокислотну суміш в порівнянні з гідролізованою сироватковою сумішшю 

є невизначеною. Прямі витрати на амінокислотну суміш вище, ніж на 

гідролізовану сироваткову суміш. Немає інформації з контрольованих 

клінічних досліджень щодо відносних переваг і недоліків використання 

суміші амінокислот у порівнянні з соєвою чи рисовою сумішами. Подальші 

дослідження, якщо будуть зроблені, матимуть великий вплив на ці 

рекомендації. 

Гідролізована сироваткова або казеїнова суміш в порівнянні з соєвою 

сумішшю 

Переваги  

Зріст, що вимірюється відношенням довжини і ваги по вікової Z-шкалі, 

були однаковими в групах, але виявлено тенденцію до підвищення темпів 

зросту в групі, що одержувала гідролизовану суміш порівняно з соєвою 

сумішшю (середня різниця довжини за віковою Z-шкалою - 0,27 SD; 95% ДІ: 

0,19 - 0,73), і вага за віковою Z-шкалою, має різницю: вища на 0,23 SD (95% 

ДІ: 0.01- 0,45). Тим не менш, результати були неточні, і це не дає впевненості 

пр. оцінці важливості результатів для пацієнтів. 

Недоліки  

Менше дітей з AКМ мали алергічну реакцію на гідролізовану суміш в 

порівнянні з соєвою (відносний ризик: 0,18; 95% ДІ: 0.05-0,71) і розвиток 

вторинної сенсибілізації, що підтверджено наявністю специфічного IgE в 

сироватці (відносний ризик: 0,14, 95% ДІ: 0.03- 0,76). Тим не менш, дуже 

мало випадків аналізувалися, тому результати є неточними.  

Якість житті не вимірювалась в цих дослідженнях, але дослідники 

оцінювали «прийняття» суміші.46 Усі 37 дітей, які отримували соєву суміш, 

сприйняли її добре, але 4 з 35 дітей, що вигодовувалися гідролізованою 

сумішшю, сприйняли її погано (відносний ризик: 0,89, 95% СІ: 0,75-1,02). 

Висновки Клінічна перевага заміни коров'ячого молока на 

гідролизовану суміш порівняно з соєвою сумішшю є невизначеною. 

Більшість результатів не оцінювалася в клінічних дослідженнях і оцінки 

результатів, що були виміряні, дуже неточні. Подальші дослідження, якщо 

будуть зроблені, матимуть великий вплив на ці рекомендації. 

Гідролізована сироваткова або казеїнова суміш в порівнянні з 

гідролізована рисовою сумішю 

  Переваги  



Зріст, що вимірюється відношенням довжини і ваги за віковою Z-

шкалою, було однаковим в групі, що одержувала гідролізовану казеїнову 

суміш порівняно з гідролізованою рисовою сумішю (довжина за віковою               

Z-шкалою має різницю: 0,33 SD вище; 95% ДІ: 0,13 нижче 0,79 вище, і вага 

за віковою Z-шкалою має середню різницю: 0,04 SD вище; 95% ДІ: 0,53 

нижче, до 0,45 вище). Результати були неточні, і це не дає впевненості, якою 

мірою ці показники росту дитини відносяться до результатів, які важливі для 

пацієнтів. 

Недоліки 

Алергічна реакція ні на гідролізовану, ні на рисову суміш не відбулася 

в цьому дослідженні.46 Сприймання гідролізованої сироваткової  і 

гідролізованої рисової суміші було однаковим (відносна користь: RR 1,06; 

95% ДІ: 0,86 -1,32), але результати були дуже неточними без помітної 

переваги або відчутної шкоди. Гідролізовані рисові суміші не доступні в 

багатьох країнах. 

Висновки Чиста клінічна перевага заміни коров'ячого молока на гідролізовану 

суміш порівняно з рисовою сумішю є невизначеною. Тільки одне відносно 

невелике рандомізоване дослідження є доступні, яке не повідомляло 

більшість цікавлячих результатів і оцінки результатів, які були отримані 

неточні. Подальші дослідження, якщо будуть зроблені, матимуть великий 

вплив на ці рекомендації. 

Соєва суміш в порівнянні з гідролізованою рисовою суміш 

Переваги  

Не було очевидної відмінності в довжині і масі за віковою Z- шкалою серед 

дітей, які отримували соєву суміш в порівнянні з рисовою сумішю (довжина 

за віковою Z-шкалою має різницю: 0,33 SD вище; 95% СІ: 0,13 нижче до 0,79 

вище, і вага за віковою Z-шкалою має різницю: 0,04 SD нижче; 95% СІ: 0.53- 

0,45 вище). У дослідженні, яке проводили серед дітей із атопічним 

дерматитом його тяжкість була однаковою в обох групах, як на початку так і 

в кінці дослідження, але 11/16 дітей мали менше 20 SCORAD балів  на 

початку.46,48  

Недоліки  

Меншість  дітей з AКМ мали алергічну реакцію на гідролізовану рисову 

суміш, на відміну від соєвої суміші (0/43 проти 5/44; відносний ризик: 0.08; 

95% СІ: 0,00 -1,52). Тим не менш, відбулося кілька випадків, таким чином 

результати не є точними. 

Висновки Чиста клінічна перевага заміни коров'ячого молока соєвою сумішю 

в порівнянні з гідролізованою рисовою сумішю невідома. Більшість 

результати не вимірювалися в клінічних дослідженнях і оцінки результатів, 



що були виміряні дуже неточні. В керівній групі відчувається, що будь-які 

рекомендації не є виправданими, доки подальші дослідження не зробить 

порівняння ефективності використання соєвої суміші з гідролізованною 

рисовою сумішю. 

Резюме досліджень 

Існує потреба в строго розроблених і виконаних рандомізованих 

дослідженнях, які порівнюють різні типи сумішей використовуючи  їх 

довгостроково (на відміну від проби разовою дозою) у пацієнтів з алергією 

на коров'яче молоко, що б виміряти і правильно викласти54,55важливі 

пацієнтам результати і негативні наслідки. 

Клінічні рекомендації, Питання 7 

Рекомендація 7.1  

У дітей з IgE-залежною AКМ та високим ризиком анафілактичної 

реакції за даними анамнезу, які в даний час не використовують гідролізовану 

молочну суміш, пропонується амінокислотна суміш, а не гідролізована 

молочна суміш (умовна рекомендація / дуже низька якість доказів). 

  Основні цінності і переваги  

Рекомендація має порівняно велике значення для профілактики 

можливих анафілактичних реакцій і більш низьке значення на зменшення 

прямих витрат на амінокислотну суміш в умовах, де вартість амінокислотної 

суміші є високою. 

Зауваження У контрольованих умовах годування гідролізованою 

молочною сумішшю може бути доцільним. 

Рекомендація 7.2  

Дітям з IgE-залежною AКМ і низьким ризиком анафілактичної реакції 

за даними анамнезу (без попередньої анафілаксії) та тим, хто на момент 

обстеження вигодовується гідролізованою молочною сумішшю, 

рекомендується гідролізована молочна суміш, а не амінокислотна (умовна 

рекомендація / дуже низька якість доказів).  

Основні цінності і переваги  

Рекомендація має порівняно велике значення щодо уникнення прямих 

витрат на амінокислотну суміш в умовах, де вартість суміші є високою. В 

умовах, де вартість амінокислотної суміші невисока, її використання може 

бути в рівній мірі розумним. 

Зауваження. Толерантність до гідролізованої молочної суміші повинна 

бути перевірена в клініці перед використанням. Введення нової суміші слід 

ретельно контролювати. 

Рекомендація 7.3  

У дітей з IgE-залежною AКМ, рекомендується гідролізована молочна 

суміш, а не соєва (умовна рекомендація / дуже низька якість доказів).  

Основні цінності і переваги  

Ця рекомендація має порівняно велике значення щодо запобігання 

побічних реакцій на сою, і менше значення щодо використання ресурсів. 



Зауваження. Сою не слід використовувати в перші 6 місяців життя 

через харчові ризики. 

Рекомендація 7.4  

Для дітей з IgE-залежною AКМ рекомендується гідролізована молочна 

суміш, а не гідролізована рисова (умовна рекомендація / дуже низька якість 

доказів).  

Основні цінності і переваги  

Рекомендація має порівняно велике значення при широкій доступності 

гідролізованої  молочної суміші по відношенню до гідролізованої рисової. 

Рекомендація 7.5  

Для рекомендацій стосовно використання соєвої чи гідролізованої 

рисової суміші у пацієнтів з IgE-залежною AКМ потрібні подальші 

рандомізовані дослідження.  

Зауваження. Існує дуже рідкісні свідоцтва можливої вигоди 

використання гідролізованої рисової суміші у порівнянні з соєвою сумішшю, 

але необхідні додаткові дослідження для підтвердження цих спостережень. 

 

 Довготривалий ефект використання молочних сумішей 

За результатами дослідження GINI за участю 2252 дітей саме 

вигодовування сумішшю на основі частково гідролізованого білка 

коров’ячого молока зменшувала ризик виникнення шкірних проявів алергії в 

майбутньому та їх частоту (RR 0.75, 95% CI 0.59-0.96) та алергічного риніту 

(OR 0.67, 95% CI 0.47-0.95). Суміші на основі глибоко гідролізованого 

казеїну також знижували ризик виникнення екземи (RR 0.60, 95% CI 0.46-

0.77) та бронхіальної астми (OR 0.49, 95% CI 0.26-0.89). В той час, як суміші 

на основі глибокого гідролізу сироваткового білку не знижували ризику 

формування жодного з хронічних алергічних захворювань. Що свідчить про 

недоцільність тривалого використання сумішей на основі глибокого гідролізу 

сироваткових білків коровячого молока. 

На рис. 7.1 зображений алгоритм вибору молочних сумішей залежно 

від клінічної ситуації. 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.1 Алгоритм вибору молочних сумішей 
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                                                                                                Таблиця 7.2  

Можливі проблеми, пов’язані із переходом на гідролізати білків: 

Можливі проблеми Можлива причина 

проблеми 

Шляхи вирішення 

Відмова від суміші Гіркий присмак суміші, 

що з’являється в процесі 

гідролізу та є побічним 

ефектом в процесі 

приготування 

Повторно 

запропонувати суміш 

дитині 

Зміна кольору, 

консистенції стільця, 

поява зеленого кольору 

Наявність амінокислот у 

суміші 

Не вважається 

патологічним, якщо 

немає інших симптомів 

інфекційної кишкової 

патології 

Відсутність позитивної 

динаміки симптомів при 

вживанні глибоко 

гідролізованих 

амінокислотних 

сумішей 

Не враховані перехресні 

реакції з іншими 

продуктами (якщо 

дитині ведені 

прикорми), 

медикаментозна алергія 

або приєднання 

вторинної інфекції у 

місці запалення 

Додатковий огляд, 

обстеження, корекція 

дієти та врахування 

відношення ризику та 

користі при 

призначення інших 

медикаментів. 

 

Розділ 8. Молоко різних тварин для заміни коров’ячого молока  

Молоко кози, вівці, ослиці, верблюда, кобиляче та інші замінники на 

основі ягнятини або курятини, у випадках, де це можливо, запропоновані в 

якості харчових замінників у немовлят з алергією до БКМ. У разі необхідної 

заміни, при  використанні у дітей до 2 років життя, слід враховувати поживну 

цінність замінників молока. Молоко людини за складом відрізняється від 

інших видів молока, які в повній мірі не відповідають вимогам щодо 

необхідних поживних речовин для немовлят. Експерти DRACMA провели 

огляд літератури у питаннях толерантності до різних видів молока і 



перехресної алергії між протеїнами ссавців. Стосовно замінників грудного 

молока у дітей з АКМ окреслені наступні принципові питання: 

1. Чи добре переноситься молоко різних тварин дітьми з алергією на БКМ. 

2. Скільки дітей з алергією на БКМ мали реакції негайного типу після 

прийому молока інших ссавців. 

3. Скільки дітей мали реакції сповільненого типу. 

4. Наявність у дітей множинної (полівалентної) харчової алергії. 

5. Поживність і безпечність замінників грудного молока. 

6. Доступність молока інших тварин. 

7. Питання прийнятності. 

Більшість із цих питань, на даний час, не мають відповіді для окремих 

видів молока 601. 

Це дозволило зробити висновок, що відсутність необхідного складу 

поживних речовин в молоці ссавців обмежує їх використання у дитячому 

харчуванні і повинно рекомендуватися до споживання після 3-х років, бо 

саме у цьому віці діти вже «переросли» алергічні реакції на БКМ і молоко не 

є необхідним продуктом для цього віку. 

Зокрема, загальновизнано що: 

1. У розвинених країнах світу інші види молока слід використовувати тільки 

при неможливості використання сумішей з високим гідролізом БКМ та 

амінокислотних. 

2. Використання інших видів молока має бути погоджено з міркуваннями 

необхідності при алергічних реакціях, особливостями клінічної 

симптоматики і  індивідуальними особливостями. 

3. Козяче і овече молоко не слід використовувати у дітей з АБКМ, так як це 

може сприяти виникненню важких алергічних реакцій. 

4. Молоко верблюда можна вважати допустимим у якості замінника у дітей 

після 2-х річного віку. 

5. Кобиляче молоко можна розглядати у якості заміни у дітей з відстроченим 

початком алергічних реакцій на БКМ. 

Молоко інших тварин (таких як кози, вівці, коні, верблюди, ослиці) або 

інші замінники на основі ягнятини і курятини широко продаються для заміни 

коров’ячого молока у дітей і немовлят з АБКМ. При достатньому вивченні 

структури, корисності, розповсюдженості використання і вартості, не 

вистачає комплексних досліджень щодо замінників грудного молока в дітей з 



алергічними реакціями. У табл. 8.1 представлено алергени молока згідно 

таксономії з відповідними подібностями і відмінностями між білками 

ссавців: 

1. Грудне молоко людини відрізняється за структурою від інших видів 

молока. 

2. Вміст протеїнів у грудному молоці нижчий, ніж в молоці жуйних 

тварин молочної породи, таких як корови, буйволи, верблюди, кози, 

олені, та є ближчим за своєю кількістю до кобилячого молока і молока 

ослиць.602 

3. Грудне молоко не містить бета-лактоглобуліну (BLG), який є основним 

алергеном в коров’ячому молоці, як і не містять його м'ясо і молоко 

верблюда 603. 

4. Бета-лактоглобулін (BLG) є основним сироватковим протеїном 

коров’ячого, кобилячого, овечого, козячого, ослиного молока. 

5. В грудному молоці частина казеїну в загальній білковій фракції нижча, 

сироваткові протеїни вище, ніж в коров’ячому та овечому молоці, і 

більш схоже на кобиляче молоко. 

6. Співвідношення казеїну до сироваткових протеїнів дуже схоже у 

багатьох парнокопитних ( між 70:30 і 80:20)  

7. Кобиляче молоко і молоко ослиць, мають більш низький рівень 

загального протеїну (як і у грудному молоці) і низький рівень казеїну. 

8. Між білковими фракціями коров’ячого, овечого і козячого молока 

існує суттєва гомологія. 

9. Менша структурна схожість спостерігається між свинячим, кобилячим, 

верблюжим молоком і молоком людини 604. 

10.  Молоко грудне, верблюже та ослине не містять бета-лактоглобулін. 

У таблиці 1 показано відсоток гомології між індивідуальними 

протеїнами у коров’ячому молоці, враховуючи грудне молоко людини, з 

визначенням кількості послідовностей протеїнів за даними отриманими 

Expasy Website с використанням «SIM alignment tool».605 

                                                                                                              Таблиця 8.1 

Таксономія ссавців: склад і гомологія молочних протеїні 635 

 Коров

а 

Бізо

н 

Вів

ця 

Коза Свин

я 

Одного

рбий 

верблю

д 

Коби

ла 

Осли

ця 

Люд

ина 

Рід Bos Buba

lus 

Ovi

s 

Capr

a 

Sus Camelu

s 

Equus Equus Hom

o 

Вид B. 

domest

B. 

buba

O. 

ari

C. 

aega

S. 

domes

C. 

dromed

E.f. 

caball

E. 

asinus  

H. 

sapie



icus lis es grus tico arius us  ns 

Білки 

(відсотк

и) 

3,2 4,5 4,9 4,3 4,8 3,6 2,14 2,2 1,25 

Казеїн 

(відсотк

и) 

80 82 84 84 58 74 56 58 40 

Сироват

кові 

протеїни 

(відсотк

и) 

20 18 16 16 42 26 44 42 60 

Гомологія 

α1-казеїн 100 95,3 88,

3 

87,9 47,2 44,2 43,3 - 31,9 

 

α2-казеїн 100 95,0 89,

2 

88,3 62,8 58,3 - 60 - 

β-казеїн  100 97,8 92,

0 

91,1 67,0 69,2 60,5 - 56,5 

κ-казеїн 100 92,6 84,

9 

84,9 54,3 58,4 57,4 - 53,2 

α-

лактогло

булін 

100 99,3 97,

2 

95,1 74,6 69,7 72,4(

А); 

69,1(

В/С) 

71,5 73,9 

β-

лактогло

булін 

100 96,7 93,

9 

94,4 63,9 відсутн

ій 

59.4 

(1) 

відсу

тній 

51.6 

(2)  

 

Сироват

ковий 

альбумін 

100 - 92,

4 

71,2 79,9 - 74,5 74,1 76,6 

Середнє 

значення 

100 96,1 91,

1 

87,6 64,2 60,0 62,4 62,8 58,4 

 



Питання використання інших видів молока для запобігання АКМ є 

досить дискутабельним. У той же час при відсутності істотних досягнень 

зазначено, що певні види молока можуть бути корисними для пацієнтів. 

Козяче і овече молоко 

Найбільш часто альтернативою коров’ячому молоку є козяче молоко, 

хоча докази його переносимості представлені тільки у кількох клінічних 

дослідженнях. Широке використання козячого молока спостерігається серед 

населення середземноморських і близькосхідних країн, Австралії, Нової 

Зеландії, Тайвані. 

Як і коров’яче, козяче молоко не підходить для дитячого харчування 

при незмінених структурних якостях. У Австралії і Нової Зеландії були 

обстежені економічні аспекти застосування козячого молока, яке є 

доступним за вартістю, але, як правило, дорожчим на 20-50% ніж коров’яче 

молоко. У Новій Зеландії використання козячого молока в даний час 

перевищує використання замінників на основі коров’ячого молока і складає 

5% від придбаних молочних сумішей. Було висловлено припущення, що 

козяче молоко може мати менші антигенні властивості, ніж коров’яче, тому 

що має низький вміст альфа-козеїнової фракції 606.  

Альфа-казеїн може виступати у якості носія інших алергенів, таких як 

бета-лактоглобулін, який має стійкі казеїнові ланцюги, що сприяє важкому 

переварюванню. Низький вміст альфа-казеїну у коров’ячому молоці 

обумовлює краще перетравлювання бета-лактоглобулінів і інших 

алергенів.607 

При створенні моделі харчової алергії у щурів, з введенням козячого 

молока у якості першого джерела білка, було встановлено, що воно є менш 

імуногенним, ніж при використанні у цуценят коров’ячого молока, тому що 

індукує слабку Th2-імунну відповідь 608. 

Клінічні дослідження у Франції у 1997 р виявили, що багато дітей мали 

толерантність до козячого молока при використанні його у раціоні від 8 днів 

до 1 року 609,,610. 

Деякі дослідження зафіксували, що пацієнти з IgE-залежними 

реакціями на коров’яче молоко продемонстрували непереносимість козячого 

і овечого молока. У 95% випадків діти з алергією на коров’яче молоко 

реагували на козяче молоко, що дозволило зробити припущення про 

необхідність маркування етикеток з попередженням про відсутність 

безпечного використання молочних сумішей на основі козячого молока для 

запобігання важких алергічних реакцій в дітей з АКМ 6. Така розумна 

позиція дотримається у країнах, де маркування забезпечено законодавством. 



В одному дослідженні дітей з атопічним дерматитом і IgE-

опосередкованою АКМ із задокументованими реакціями сповільненого типу 

повідомлено про толерантність до козячого молока у більшості хворих 611. 

Крім того, вибіркові алергічні реакції на молоко кіз або ж овець 

зареєстровані у пацієнтів із тяжкими алергічними реакціями 612, 613, 614, 

615, 616, 617. 

Перехресна реактивність між козячим і овечим молоком є 

незаперечною 618. 

Алергія на молоко овець може трансформуватися в алергічні реакції на 

коров’яче молоко.619 

Дані літератури, що віддзеркалюють питання поживності майже 

відсутні. Однією з основних проблем є високий вміст білка у козячому і 

овечому молоці в порівнянні з грудним молоком (Табл. 8.2). Це може 

сприяти надмірному нирковому навантаженню 620. 

                                                                                                             Таблиця 8. 2 

Таблиця 15-2. Вміст білка в різних типах молока (г/100мл)  
 

Молоко Всього Альбумин Казеїн 

Людське 1,03 0,4 0,4 

Ослине 2,0 0,7 0,6 

Кобиляче  2,2 1,2 0,3 

Коров’яче   3,3 2,5 0,2 

Козяче  3,7 3,1 0,6 

Овече 5,3 4,5 1,7 

 

В козячому молоці не вистачає вітамінів В12 і В9, і, такими чином, 

воно повинно збагачуватися цими вітамінами 621. 

Дані Малагазійського дослідження (Магадаскар) серед дітей віком від 1 

до 5 років з гіпотрофією зафіксували відсутність відмінностей у збільшенні 

ваги при годуванні дітей високоенергетичними сумішами на основі козячого 

і коров’ячого молока 622. 

Подібні дослідження, що проводилися в Новій Зеландії, показали 

адекватне збільшення зросту в дітей перших місяців життя, що годувалися 

козячим молоком. 



Відсутні даних щодо смакових якостей козячого молока, але вони 

краще, ніж гідролізати. Враховуючи, що глобальний ринок для козячого 

молока не існує, дані про витрати також можуть варіювати. 

 

Молоко верблюда 

У багатьох частинах світу (Північно–Східна Африка)2, Близький 

Схід623, Арабський півострів і Китай624 верблюже молоко використовується в 

якості замінників грудного молока при вигодовуванні немовлят. Молоко 

верблюда містить тільки 2% жиру, що складається в основному з 

поліненасичених жирних кислот, та багате на мікроелементи 625. 

Його білковий склад робить це молоко альтернативою для коров’ячого 

молока через низьку гомологічність протеїнів і відсутність бета-

лактоглобуліну 626. 

Відмічено толерантність до верблюжого молока у обмеженої кількості 

дітей, що страждали від важких алергічних реакцій сповільненого типу на 

коров’яче молоко 627. 

Відсутні дані про смакові якості верблюжого молока. Великі 

географічні області світу використовують верблюже молоко для виробництва 

молочних продуктів, хлібобулочних виробів і інших продуктів. 

Кобиляче молоко і молоко ослиці. 

Склад кобилячого і ослячого молока ближчий до грудного молока 
628,629. 

Низький вміст білку (1.3-2.8 г/100мл) не несе ризику навантаження 

нирок. Білкова фракція багата на сироваткові протеїни (35-50%). 

Співвідношення Ca/P складає 1.7, що є оптимальним для засвоєння кальцію і 

метаболізму 630. 

Кобиляче молоко також містить велику кількість лінолевої і 

ліноленової кислот. Внаслідок відмінностей між амінокислотними 

послідовностями білків у молоці великої рогатої худоби і кобил, відповідні 

епітопи (антигенні детермінанти) для зв'язування IgE з коров’ячим молоком 

відрізняються або повністю відсутні, а перехресна реактивність між 

кобилячим та коров’ячим молоком низька. Це пояснює, чому використання 

кобилячого молока  виявилося корисним для деяких пацієнтів. У групі з 25 

дітей з тяжкою IgE-опосередкованою АБКМ, був тільки один випадок 

позитивного результату на подвійний сліпий плацебо-контрольованого тест з 

кобилячим молоком 631. 

Таким чином, при необхідній модифікації за хімічним складом і 

дотриманням необхідного гігієнічного контролю, кобиляче молоко є 



можливою альтернативою у якості замінника коров’ячого молока у дітей з 

АБКМ. Молоко ослиць схоже на коров’яче молоко за складом і легко 

доступне в деяких країнах Середземномор'я. При дослідженні його 

алергенності та переносимості у хворих з шлунково-кишковими симптомами 

зроблені висновки, що можлива заміна коров’ячого молока в дієтотерапії має 

бути відстроченою при IgE і не-IgE опосередкованих реакціях 632, ,633. 

У дослідженні Monti G., 2007 показано, що 21,2% дітей з АБКМ мали 

реакції на молоко ослиці 634. Таким чином, теоретичні дані про ризик 

потенційної перехресної реактивності між білками коров'ячого і ослиного 

молока не завжди співпадають з практикою. Необхідні подальші дослідження 

in vitro для розробки показань застосування молока ослиць 635. 

У популяції дітей з атопічним дерматитом і неважким перебігом алергії 

на козяче молоко більшість з них переносить молоко ослиць - толерантність 

відмічається у 88% дітей 12. 

Молоко свиней, яків і оленів. 

Молоко цих 3-х видів, ймовірно, має тільки локальне споживання, і 

література за темою не є медичною. Проте, ізраїльське дослідження показало, 

що алергічні реакції на молоко парнокопитних і жуйних тварин, таких як 

корови, вівці, кози виникають, бо ці продукти є "чистими антигенними 

детермінантами." Пацієнти, що страждають АБКМ, давали позитивний 

результат шкірного прик-тесту на молоко кіз, оленів і буйволів, але тільки 

кожен п'ятий дав позитивний результат на молоко свиней і 25% - на молоко 

верблюда 636. 

Цікаво, що хоча олені вважаються жуйними, існує лише часткова 

перехресна реактивність між BLG у молоці корови і оленів 637. 

Висновки 

На думку експертів DRACMA, використання різних видів молока для 

дієтичного контролю при АБКМ не гарантує повного контролю. Відсутність 

поживно підходящих замінників для дитячого харчування у немовлят 

свідчить про можливість обмеженого використання альтернативних 

замінників молока для дітей на протязі перших двох років життя. 

а) Досягнуто консенсусу, що: у розвинених країнах світу, інші види 

молока не можуть бути методом вибору для дітей з алергією на коров’яче 

молоко. Вони можуть бути використанні тільки при неможливості 

використання інших формул (гідролізовані та амінокислотні суміші). 

Використання альтернативних видів молока залишається варіантом для 

зручності, у разі релігійних чи економічних міркувань за бажанням батьків. 

б) Альтернативне використання молока, а не замінників на його основі, 

повинно завжди бути зваженими з оцінюванням алергії, клінічних даних та 



стану харчування. Загальний погляд, що альтернативне молоко є "здоровою 

їжею" не повинно бути схвалено лікарями.  

с) Козяче, овече і молоко вівці не повинно використовуватися для 

лікування АБКМ, так як вони можуть сприяти розвитку важких реакцій у 

пацієнтів. 

д) Верблюже молоко можна вважати допустимим замінником для дітей 

з АБКМ після 2 років життя. 

е) Кобиляче молоко можна розглядати як дійсний замінник коров’ячого 

молока, зокрема у дітей з відстроченим початком АБКМ. Його доступність 

обмежена, воно рідко використовуються в харчовій промисловості, його 

адаптування для дитячого харчування не економічне, але, враховуючи якість 

білку, при наявності відповідної обробки можливо зробити цей білок 

замінником для дітей з алергією на коров’яче 

Особливості введення прикормів 

В минулому вважалося, що раннє введення твердої їжі асоціюється з 

розвитком алергічних хвороб, харчової алергії загалом та атопічного 

дерматиту зокрема. Сьогодні – ситуація змінилася (“зміна парадигми”). 

Раннє введення прикормів (з 4 місяців) допустиме при наявності клінічних 

проявів алергії, оскільки сприятиме зменшенню антигенного навантаження 

та більш сприятливе для розвитку толерантності. 

Не меншу проблему представляє екологічна безпека продуктів, адже 

відбувається широке впровадження у харчування людини якісно нових 

продуктів, генетично модифікованих, перевантаження сільського 

господарства антибактеріальними та пестицид ними засобами, широке 

застосування при приготуванні продуктів харчування хімічних домішок. 

Більш того, вивчення побічних реакцій на їжу можна розглядати як одну з 

найважливіших проблем національної безпеки. 

Медикаментозне лікування ХА 

Клінічні прояви ХА потребують медикаментозного лікування 

відповідно до окремої клінічної ситуації та нозологічної одиниці. В цілому 

вони не потребують тривалого прийому препаратів (окрім базисного 

лікування бронхіальної атсми та алергічного риніту). 

Таблиця 8.3 

Особливості медикаментозного лікування харчової алергії з позиції 

доказової медицини 

Група 

препаратів 

Кількість 

досліджень 

Ефективність 

препарату 

Рекомендації  



Лікування гострих ситуацій 

Антигістамінні 

препарати 

(блокатори Н1-

рецепторів) 

 

5 0% Три рандомізованих та 2 

нерандомізованих 

дослідження показали 

доцільність використання 

антигістамінних препаратів у 

дітей з невідкладними 

реакціями негайного типу 

(кропивянка, 

ангіоневротичний набряк, 

анафілактичний шок). 

Лікування, що матиме довготривалий ефект 

Антигістамінні 

препарати 

(блокатори Н1-

рецепторів) 

 

1 0 Тільки одне дослідження 

показало ефективність цих 

препаратів для зменшення 

симптомів алергії. 

Профілактичний прийом 

антигістамінних препаратів 

не рекомендований. 

Стабілізатори 

мембран тучних 

клітин  

9 0 4 рандомізованих та 2 

нерандомізованих 

дослідження показали 

ефективність цієї групи 

медикаментів, але 4 

рандомізованих дослідження 

не виявили позитивного їх 

впливу на перебіг ХА. Крім 

того були описані деякі 

побічні реакції. 

Профілактичний прийом 

стабілізаторів мембран не 

рекомендований. 

Елімінація 

алергенів за 

допомогою дієти 

4 0 Два дослідження показали 

ефективність елімінаційної 

дієти у дітей із алергією на 

молоко та яйця, але 

систематичний огляд виявив 

відсутність позитивного 

ефекту від елімінації у 

випадку алергії на фрукти 



Використання 

сумішей 

17 12 2 дослідження доводять 

докази доброї переносимості 

інтенсивно гідролізованих 

сумішей. Систематичний 

огляд показав, що 

амінокислотні суміші більше, 

ніж соєві сприяють редукції 

симптомів та добре 

переносяться дітьми. Рисові 

гідролізати виявилися 

ефективними лише в одному 

дослідженні, тоді як в 

іншому не давали жодних 

переваг. 

Пробіотики  11 27 Одний систематичний огляд 

та 3 рандомізованих 

дослідження показали зв'язок 

використання пробіотиків та 

регресії симптомів та їх 

позитивний ефект на 

довготривалу толерантність 

до білків молока та інших 

алергенів. В той час, як інші 

5 рандомізованих 

дослідження не виявили 

жодного позтивного ефекту 

на перебіг ХА у дітей. 

На теперішній час побіотики 

не можуть бути 

рекомендовані для лікування 

проявів харчової алергії. 

Підшкірна 

імунотерапія 

9 11 9 досліджень довели 

позитивний ефект цього виду 

терапії і лише 1 дослідження 

не виявило жодних переваг. 

Сублінгвальна 

імунотерапія 

5 0 4 дослідження показали 

ефективність при виробленні 

толерантності у дітей з 

алергією на горіхи та фрукти. 

В одному дослідженні 

жодних переваг виявлено не 



було. 

Оральна 

імунотерапія 

18 22 Данні суперечливі. На 

сьогодні цей вид терапії не 

може бути рекомендований 

для рутинного використання 

 

Коментар робочої групи:  

Експерти робочої групи вважають доцільним внести у настанови принципи 

зовнішньої терапії шкірних проявів харчової алергії: 

1. Використання емолієнтів – негормональних індиферентних кремів із 

мінімальним вмістом консервантів та стабілізаторів. Зволожуючі 

креми в деяких випадках можуть стати причиною контактного 

дерматиту, тому при зміні крему слід враховувати його компонентний 

склад. Не рекомендовані для використання у дитячому віці креми, що 

містять сульфіти та парабени. 

2. Топічні глюкокортикостеройдні препарати у вигляді кремів та мазей 

можуть бути використані при наявності важких проявів алергії на 

шкірі із обов’язковим врахуванням принципів призначення місцевих 

гормонів. 

 

Розділ 9. Первинна профілактика харчової алергії у дітей та дорослих 

Ключові положення: 

Рекомендації Рівень 

доказовості 

Клас 

Виключно грудне вигодовування залишається 

кращим харчуванням для всіх немовлят у віці 

4-6 місяців 

І-ІІІ С 

Дієта з елімінацією високалергенних продуктів 

вагітним та матерям-годувальницям не 

рекомендована 

І-ІІ В 

Якщо грудне вигодовування не можливе або 

недостатнє: 

- Діти з високим ризиком розвитку алергії 

повинні отримувати гіпоалергенні формули 

молочних сумішів з документованим 

профілактичним ефектом протягом перших 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 місяців; після 4 місяців  - стандартну 

формулу незалежно від атопічної 

схильності; 

- Діти без ризику розвитку алергії повинні 

отримувати стандартні формули молочних 

сумішів 

І А-В 

 

Незалежно від схильності до атопії прикорм 

призначається всім дітям з 4 місяців згідно 

стандартам клінічної практики 

ІІ-ІІІ С 

 Дітям з високим ризиком розвитку алергії 

після 4 місяців не рекомендовано спеціальні 

дієтичні обмеження/ обмеження 

високоалергенних продуктів 

ІІ-ІІІ С 

 

Коментар робочої групи: 

  

19 листопада 2013 року у Львові відбулося засідання провідних фахівців 

України – експертів з проблем дитячої алергології, на якому розглядалися 

найбільш дискутабельні питання первинної профілактики харчової алергії. 

Результатом цієї зустрічі стало опрацювання узгодженого документу, який 

може бути базою для створення вітчизняних рекомендацій з первинної 

профілактики алергічної патології у дітей. Підставою для створення цього 

документу став глибокий аналіз усіх основних доказових досліджень з 

профілактики алергії і власний досвід експертів. 

 

Епідеміологічні дані.  

 

Протягом останніх років спостерігається зростання частоти алергічної 

патології серед дитячого населення планети. Першим проявом алергії в 

ранньому дитячому віці є харчова алергія – реакція гіперчутливості до будь-

якого харчового компоненту, основою якої є імунні механізми (IgE залежні 

і/або IgE незалежні). 

Клінічні прояви харчової алергії різноманітні за формою, локалізацією, 

ступенем важкості та прогнозом, і жоден з симптомів не можна вважати 

специфічним. Однак у дітей раннього віку харчова алергія найчастіше 

проявляється різноманітними гастроінтестинальними проявами та 

атопічним дерматитом. Згідно найсучасніших епідеміологічних даних, 

частота харчової алергії серед дітей складає 2 – 7,5%. Водночас на 

сьогоднішній день не існує даних щодо її поширеності серед українських 

дітей, що диктує потребу проведення в Україні ґрунтовних епідеміологічних 

досліджень. 

 



Група ризику щодо розвитку алергічної патології. 

 

Рекомендовано вважати факторами ризику розвитку алергічних 

захворювань: спадкову схильність; малу масу тіла новонародженого; 

недоношеність; куріння батьків; патологічний перебіг вагітності і пологів 

(застосування антибіотиків під час вагітності, пологи шляхом цісарського 

розтину тощо); неадекватні харчування і побут новонародженого; 

захворювання періоду новонародженості і перших місяців життя.  

 

Елімінація високоалергенних продуктів у дієті матері з метою первинної 

профілактики алергії. 

 

Оскільки сьогодні не існує серйозних доказів профілактичного ефекту 

спеціальної дієти протягом вагітності щодо запобігання алергічній 

патології у дитини, обмежувати вагітних у харчуванні не рекомендується. 

Треба говорити не про обмеження, а про раціональне харчування вагітної, 

яке повинно бути збалансованим за всіма поживними речовинами. Немає 

спеціальної дієти для вагітних, показане здорове харчування. Для матерів, 

котрі обирають елімінацію певних харчових продуктів під час вагітності, 

обов’язковою є консультація лікаря. Високоалергенними продуктами слід 

вважати: коров’яче молоко, сою, яйця, пшеницю, арахіс та волоський горіх, 

рибу і морепродукти.  

 

Грудне вигодовування. 

 

Грудне вигодовування повинно бути рекомендоване всім дітям, оскільки воно 

сприяє формуванню харчової толерантності та попереджує реалізацію 

атопії і має суттєві переваги стосовно поживних, імунологічних і 

психологічних аспектів над вигодовуванням сумішами. Виключно грудне 

годування рекомендовано  в перші 6 міс життя дитини. 

 

Елімінація високоалергенних продуктів у дієті матері-годувальниці з метою 

первинної профілактики алергії.  

 

Мінімальна кількість харчових алергенів потрапляє в організм дитини з 

грудним молоком, однак, немає потреби обмежувати маму-годувальницю в 

харчуванні, якщо грудне вигодовування не провокує проявів алергії у дитини.  

 

Суміші для первинної профілактики алергії у немовлят.  

 

При неможливості грудного вигодовування у дітей перших місяців життя 

єдиним можливим виходом є штучне вигодовування. Основними ланками 

профілактики харчової алергії є вироблення харчового сприйняття 

(толерантності) до білків їжі і зниження антигенного навантаження. 

Відомо, що роль трофоалергенів у дитячих сумішах належить білкам, отже 



зниження антигенного навантаження можна досягти шляхом гідролізу 

білка. Використання гідролізатів коров’ячого білка у дитячих сумішах стало 

одним з найбільших досягнень останніх десятиліть в дитячій нутріціології.  

Найбільш масштабне дослідження ефективності різних сумішей для 

первинної профілактики алергії GINI (German Infant Nutritional Intervention 

Study) було розпочате у 1995 році в Німеччині. Це не тільки тривале і 

масштабне дослідження, але й єдине, яке не спонсорували фірми-виробники 

дитячого харчування, оскільки був отриманий державний гранд і відповідне 

фінансування. 

GINI – проспективне рандомізоване дослідження, яке вивчає 

профілактичний ефект трьох гідролізованих сумішей порівняно зі звичайною 

сумішшю у 2252 дітей. З 1995 по 1998 роки 2252 новонароджених із 

спадковою схильністю до атопії у разі неможливості грудного 

вигодовування отримували протягом перших чотирьох місяців одну з 

чотирьох сумішей: частковий (NAN Гіпоалергенний) або повний (Nutrilon 

Pepti) гідролізат сироваткового білка, повний гідролізат казеїну 

(Nutramigen), звичайну суміш на основі коров’ячого молока (Nutrilon 

Premium). Розподіл дітей в одну із чотирьох груп був випадковим, причому 

всебічно заохочувалося грудне вигодовування до 4-ох місяців. Інформація про 

динамічний стан здоров’я заносилася в базу даних і включала діагностовані 

лікарем алергічні захворювання (відомості отримували з анкет, які 

заповнювали батьки, коли дітям виповнювалося 3, 6 і 10 років). Окрім цього, 

всіх дітей запрошували у дослідницький центр для проведення медогляду і 

взяття зразків крові. Отримані віддалені результати спостережень через 3, 

6 і 10 років довели, що частковий гідролізат сироваткового білка (NAN 

Гіпоалергенний) та високогідролізована казеїнова суміш забезпечують 

тривалий профілактичний ефект щодо розвитку атопічного дерматиту у 

дітей з групи високого ризику. Доведено, що вигодовування сумішшю NAN 

Гіпоалергенний, на відміну від високогідролізованої казеїнової суміші, сприяє 

такому ж гармонійному фізичному та психомоторному розвитку дитини, 

як на грудному вигодовуванні. 

Враховуючи те, що частота алергічної патології протягом останніх років 

зростає і розширюється група ризику її розвитку, рекомендовано у разі 

штучного вигодовування застосовувати гіпоалергенну суміш з клінічно 

доведеною ефективністю, для зниження ризику виникнення атопічного 

дерматиту в усіх дітей, які не можуть мати грудне вигодовування. NAN 

Гіпоалергенний знижує білкове навантаження, виявляє профілактичний 

ефект щодо розвитку алергії і формує харчову толерантність. 

Сьогодні немає доказів щодо ефективності профілактичного застосування 

соєвих сумішей і сумішей на основі козячого молока. 

Тривалість застосування суміші на основі часткового гідролізату 

сироваткового білка (NAN Гіпоалергенний) – мінімум 4 – 6 місяців. Водночас 

немає потреби відходити від її застосування, рекомендується дітям 

протягом всього часу потреби молочної формули (до переходу на «доросле 

харчування»).  



 

Введення прикормів та перехід на «доросле харчування».  

 

Поступове розширення раціону дитини і доповнення материнського молока 

продуктами прикорму є фізіологічним оскільки заповнюється дефіцит 

енергії у ряді харчових речовин, стимулюється розвиток травної системи, 

жувального апарату, моторики. До недавнього часу вважалося, що раннє 

введення твердої їжі асоціюється з розвитком алергічних хвороб, зокрема 

атопічного дерматиту. Сьогодні – ситуація змінилася (відбулася «зміна 

парадигми»). Існуючі дані підтверджують, що виключення твердих 

продуктів, особливо високоалергенних, збільшує ризик розвитку харчової 

алергії. Отримані докази, що підтверджують доцільність раннього введення 

в раціон дітей деяких, особливо високоалергенних, харчових продуктів 

(арахіс, риба, яйце), які потенційно можуть змінити направленість 

розвитку імунної толерантності і ризик розвитку алергії. Водночас немає 

спеціальних рекомендацій щодо введення прикорму для дітей групи ризику 

розвитку алергічної патології. Рекомендовані загальні схеми розширення 

харчування, коли додаткові продукти вводяться з 6 міс. життя дитини. 

Хоча більшість педіатрів підтримують введення певних продуктів між 4 – 6 

міс життя дитини роздільно (один новий продукт кожні 3 – 5 днів). Немає 

потреби обмежувати фрукти і овочі (ягоди, помідори, цитрусові), які 

можуть сприяти появі периоральних висипань чи подразнень. 

Цільне коров’яче молоко для харчування дитини до досягнення 1 року життя 

є недозволеним. Кисломолочні продукти (йогурт, кефір, сир) можуть 

застосовуватися до року.  

Рекомендовано наголошувати батькам про важливість введення 

високоалергенних продуктів після основних, які були застосовані і добре 

толеровані. Введення нового продукту, а особливо, високоалергенного, 

повинно проводитися в домашніх умовах, а не в ресторанах, чи в гостях. 

Батькам слід наголосити, що певні продукти, можуть спровокувати 

небажану реакцію у відповідь на їх перше введення. 

Слід пам’ятати, що рутинне визначення специфічних IgE до харчових 

алергенів в сироватці крові у дітей без клінічних симптомів алергії чи 

відсутності в анамнезі алергії на харчові продукти НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ.  

 

Організація первинних профілактичних заходів. 

 

Ключова роль в організації такої роботи належить лікарям-алергологам. 

Вони повинні проводити освітню роботу з медичними працівниками – 

акушерами-гінекологами, сімейними лікарями, неонатологами, педіатрами. 

Акушери-гінекологи, сімейні лікарі повинні виявляти вагітних жінок групи 

ризику і проводити освітню роботу серед них. Сімейні лікарі і педіатри 

повинні організувати динамічне спостереження за дітьми, які народилися 

від матерів групи ризику. 

 



Заключні висновки: 

 

1. Виключення високоалергенних продуктів під час вагітності і в період 

лактації не рекомендується. 

2. Виключно грудне вигодовування рекомендується протягом не менше 4 

місяців і до 6-місячного віку. 

3. Для немовлят з підвищеним ризиком розвитку алергічних захворювань, 

які не можуть бути виключно на грудному вигодовуванні протягом перших 4 

– 6 місяців, перевага має надаватись спеціальній суміші на основі часткового 

гідролізату сироваткового білка (NAN Гіпоалергенний ) для запобігання 

алергічних захворювань та розвитку алергії на білок коров'ячого молока. 

Дитина має отримувати суміш не менш ніж 4 – 6 місяців за для формування 

оральної толерантності. 

4. Для немовлят, які потребують докорму у разі недостатності грудного 

вигодування, перевага має надаватись спеціальній суміші на основі 

часткового гідролізату сироваткового білка (NAN Гіпоалергенний ) для 

запобігання алергічних захворювань та розвитку алергії на білок коров'ячого 

молока. Дитина має отримувати суміш у якості докорму не менш ніж 4 – 6 

місяців для формування оральної толерантності. 

5. Продукти прикорму повинні бути введені до раціону дитини між 4 та 

6 місяцями життя, коли її розвиток дозволяє сидіти з підтримкою, та 

дитина самостійно в змозі добре контролювати рухи шиї. 

6.  Високоалергенні продукти прикорму можуть бути введені до раціону 

дитини  якщо декілька типових продуктів прикорму вже були введені і добре 

переносилися. 

7. Обов’язкова консультація батьків з боку алерголога щодо правил 

введення високо алергенних продуктів. 

8. Обов’язкова консультація батьків з боку алерголога щодо розробки 

персонального плану введення високоалергенних продуктів прикорму. 
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                                                                                                                 Додаток 1 

 

                  Таблиця 1 -  Коефіцієнт вірогідності для діагностики харчової 

алергії  

 

Вірогідність 

клінічних проявів 

алергії згідно 

анамнезу 

Вірогідність клінічних проявів алергії згідно алерген-

специфічних IgE (kU/L) або ПТ (мм)  

Низька 

(<0,35 або <3 ) 

Середня 

(від 0,35 до <15 

або від 3 до<8) 

Висока 

(≥15 або ≥8) 

Висока 

(кропив’янка та 

візинг при двох 

експозиціях 

алергену 

можлива вірогідна алергія 

Середня 

(однократна 

кропив’янка) 

можлива можлива вірогідна 

Низька 

(не IgE залежні 

симптоми) 

відсутня можлива можлива 

Примітка : алерген-специфічні IgE та ПТ специфічні для арахісу; значення 

асоційовані з високою вірогідністю клінічних проявів харчової алергії є 

низькими для курячого яйця, коров’ячого молока та риби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Рекомендовані дози для ПСПКПП з коров’ячим молоком, 

курячим яйцем, арахісом, пшеницею, соєю 

 

Харчовий 

білок (мг),  

% вміст білка 

3мг 10 мг 30 мг  100 мг 300 мг 1000 мг 3000 мг 

Пастеризоване 

коров’яче 

молоко 3,3 %  

90,9мг 

≈ 0,1 

мл 

303,0 

мг≈ 

0,3 мл 

909,0 

мг≈ 

0,9 мл 

3030,3 

мг≈ 3,0 

мл 

9090,9 

мг≈ 9,1 

мл 

30303,0 

мг≈ 

30,3 мл 

90909,1 

мг≈ 

90,9 мл 

Сухе молоко  

36 %  

8,3 мг 27,8 

мг 

83,3 

мг 

277,8 

мг 

833,3 

мг 

2777,8 

мг 

8333,3 

мг 

Пастеризоване 

взбите куряче 

яйце 12, % 

23,4 мг 78,1 

мг 

234,4 

мг 

781,3 

мг 

2342,8 

мг 

7812,5 

мг 

23437,5 

мг 

Порошок 

курячого яйця 

47 % 

6,4 мг 21,3 

мг 

63,8 

мг 

212,8 

мг 

638,3 

мг 

2127,7 

мг 

6383,0 

мг 

Масло 

арахісове 24 

% 

12,5 мг 41,7 125,0 

мг 

416,7 

мг 

1250,0 

мг 

4166,7 

мг 

12500,0 

мг 

Арахісова 

мука 50 % 

6,0 мг 20,0 

мг 

60,0 

мг 

200,0 

мг 

600 мг 2000,0 

мг 

6000,0 

мг 

Порошок 

глютену 80 % 

3,8 мг 12,5 

мг 

37,5 

мг 

125,0 

мг 

375,0 

мг 

1250,0 

мг 

3750,0 

мг 

Соєвий напій 

3,3% 

90,9мг 

≈ 0,1 

мл 

303,0 

мг≈ 

0,3 мл 

909,0 

мг≈ 

0,9 мл 

3030,3 

мг≈ 3,0 

мл 

9090,9 

мг≈ 9,1 

мл 

30303,0 

мг≈ 

30,3 мл 

90909,1 

мг≈ 

90,9 мл 

Соєвий 

порошок 50 % 

6,0 мг 20,0 

мг 

60,0 

мг 

200,0 

мг 

600,0 

мг 

2000,0 

мг 

6000,0 

мг 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 2 

Алгоритм діагностики та лікування дітей першого року життя на 

грудному вигодовуванні з можливими реакціями на БКМ 

 
Діти першого року життя на грудному вигодовуванні з можливими реакціями на БКМ: атопічний дерматит, 

блювання, діарея, кров у випорожненнях, ГЕРХ, малий ріст, кольки

Оцінка клініки, сімейний анамнез

Дієта не 
потрібна

Середні і важкі 
симптоми

Незначні 
симптоми

При потребі грудне вигодовування 
можна доповнити сумішшю з 

глибоким гідролізом. 
Провокаційний тест через 6-12 міс

Звичайне 
харчування матері

Елімінаційна дієта 
збагачена кальціем

Дати коров'яче 
молоко на 1 тиж

Дієта матері з 
виключенням коров'ячого 

молока на 2-4 тиж

Шкірний тест, 
специфічний IgE, 
еозінофіли або 

еритроцити в калі 

Поліпшення?

ні так

Симптоматика? ні
так

Звичайне 
харчування матері

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                              Додаток 3 

 

Алгоритм діагностики та лікування дітей першого року життя з 

можливими реакціями на БКМ на штучному вигодовуванні 

 
Діти першого року життя на штучному вигодовуванні з помірними проявами алергії до БКМ

Негайні реакції з неуточненим анамнезом*
Блювання

Гостра кропив’янка, ангіоневротичний набряк
Свист, риніт, сухий кашель

*якщо анамнез не викликає сумнівів елімінаційна 
дієта потрібна, провокаційна проба не потрібна

Елімінаційна дієта на 2-4 тиж
Суміші з глибоким гідролізом

Поліпшення?

Позитивна

Тести:
Шкірний тест, 
специфічний 

IgE, еозінофіли 
або еритроцити 

в калі 

Сповільнені реакції
Атопічний дерматит (помірний/важкий)*

Діарея, кров у випорожненнях, залізодефіцитна 
анемія, ГЕРХ, функціональний запор

Малюкові кольки
*легкий атопічний дерматит: елімінаційна дієта не 

потрібна при відсутності чіткого анамнезу

Тести:
Шкірний тест, 
специфічний 

IgE

нітак

Провокаційна проба (в 
клінічних умовах при 

позитивному специфічному IgE 
або шкірній пробі) 

Негативна

Виключення коров'ячого молока 
мінімум на 6 міс і до досягнення 

9-12 міс віку 

Позитивний IgE 
тест і анамнез з  
чітким зв'язком 

з клінічними 
реакціями

Звичайна молочна 
суміш

Амінокислотна
суміш

Негативний IgE
Атопічний дерматит

Позитивний IgE

Звичайна молочна 
суміш

Не краще

Провокаційна проба показана 
при позитивному ефекті

 
 

 

 

 


