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Bolile alergice  

 

 frecvente, s-a estimat faptul că aproximativ 

15% din populație va suferi de o formă de reacție 

alergică pe tot parcursul vieții  

 

 creștere a bolilor atopice încă de la al II-lea 

război mondial  

 

 Academia Europeană de Alergie și 

Imunologie Clinică (EAACI) estimează că în 15 ani 

 jumătate din populația europeană va suferi cel 

puțin un tip de alergie  

 

 schimbări în stilul de viață 
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 o reducere a alăptării naturale determină 

expunerea sugarului  la apariția precoce a 

dermatitei atopice   
 

 poluarea aerului, în special gazele de 

eșapament, sunt în creștere  
 

 îmbunătățirile în domeniul sănătății 

publice, să ducă la eliminarea infecțiilor 

parazitare din lumea occidentală 
 

 în Romania, între 20-24% din populație 

prezintă rinită alergică, 20% din populație face 

alergii solare, 20% sunt alergici la polenul de 

ierburi  
 

 în România, 50% din alergii sunt la praful de 

casă și la polenul de ierburi, graminee 
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„Toate bolile pornesc din intestin” 

 

      Hipocrate 

 Nabizadeh E, Jazani NH, Bagheri M, Shahabi S.   

Association of altered gut microbiota composition with chronic 

urticaria. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017; 119(1): 48-53. 
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Urticaria  
 

 Urticaria este frecventă (10-20% din populație) 

 Urticaria depinde de mastocite și histamină care 

reprezintă mediatorul principal  

 Reacția se datorează prezenței IgE pe celulele mastocitare 

sau prezenței unor stimuli care activează direct celulele 

mastocitare 

 Urticaria poate apărea fie singură, fie este însoțită de 

simptome sistemice, incluzînd angioedemul  

 

 Cauze 
 Urticaria poate fi acută sau cronică ( 1 lună)  

 Urticaria cronică este adesea idiopatică (75% din cazuri) 

și rareori asociată cu bolile alergice. 5% din populație poate 

dezvolta urticarie fizică. Urticariile idiopatice pot dispărea 

spontan după 1-2 ani 

 

 Cauze mai frecvente 

 Stresul 
 Infecții virale banale, Helicobacter, faza acută a hepatitei  

B, boala Lyme, boala ghearelor de pisică; infecții bacteriene acute 

sau cronice; infecții parazitare 
 Alergia; ingestie de alergeni alimentari, zgârietura de 

pisică 

           Boli autoimune; autoanticorpi, IgE și FcR1, în asociere cu 

boli ale țesutului conjunctiv (anticorpi anti C1q), LES 
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•Agenți fizici: lumina soarelui (porfirie), vibrații, presiune, legat 

de apă, căldură 
•Frigul: familial (autozomal dominant - gene mutante); dobândite 

(crioglobuline, criofibrinogen, mycoplasma) 
•Mecanism colinergic: (pustule mici, frecvent declanșate de  

căldură, transpirație) 

 

•Mecanism adrenergic: provocată de stres 

 
• Contact (urticarie de la culcat pe iarbă, purtarea de mănuși de 

latex,  aero-alergeni. 
•Urticarie pigmentară: rară, apariție pe piele de macule colorate 

roșu-brun (acumulări de mastocite) 

 
•Vasculita: vasculită leucocitoclastică, durere, fără prurit, boala 

serului (complexe imune) 

 
•Hormonal: ciclul menstrual; administrare de steroizi, 

hipotiroidism 

 
•Urticarii papuloase: mușcăturile de insecte (poate dura mai 

multe zile) 

 
•Sindroame rare: Muckle-Wells și sindroame asociate; 

mastocitoza; urticarie pruriginoasă și plăci de sarcină. Urticaria  
poate să apară datorită deficitului de fier, B12, deficit de acid 

folic 
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Diagnostic 

 

Anamneza este totul!  

 

•Aparițiile de leziuni pot da indicii (leziuni distincte determinate de 

urticarie colinergică)  

•Agenții fizici pot fi de obicei reproduși în clinică pentru a confirma 

diagnosticul: testele de presiune; testul cu cubul de gheață  

•Alte teste diagnostice ar trebui să depindă de cauza probabilă 

•Testarea alergiei este rareori justificată în urticaria cronică 

•Verificarea funcției tiroidiene, răspunsul de fază acută și 

hemograma, teste de cauză infecțioasă 

•Alimentele pot juca un rol important în urticaria acută  

•Rolul dietelor care conțin conservanți, în urticarie cronică este 

controversat  

•În urticarie cauzată de frig, se cercetează antecedentele 

heredocolaterale, se testează pentru crioglobuline și se încearcă 

dozarea acestora (electroforeza proteinelor în ser, infecții, boli ale 

țesutului conjunctiv, boli limfoproliferative) 

•Autoanticorpii (ANA, ENA, dsDNA, RF), sistemul complement (C3, 

C4), pot fi relevante în anumite cazuri. În LES cu urticarie, este 

nevoie de testarea pentru autoanticorpi anti C1q 

•Biopsia pielii ar trebui solicitată când există modificări atipice 
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Teste în urgență                                      Teste efectuate ulterior 
 
Hemograma  
 (MCV, Fe)                                                  Monitorizarea medicației 
Hormoni tiroidieni 
Teste hepatice 
Markeri inflamatori  
Infecția cu Helicobacter 
Serologia autoimună        

Testele recomandate în urticarie 

 



Intoleranța la histamină 

 
•Intoleranța la histamină poate fi cauzată de afectarea activității  

diaminoxidaza (DAO), responsabilă pentru metabolizarea histaminei  

 

•Activitatea redusă poate fi din cauza unor defecte genetice 

 

•Activitatea scăzută a DAO poate predispune la reacții severe și reacții 

anafilactice recurente 

 

•Reducerea enzimei DAO poate fi în asociere cu medicamente, cu insuficiență 

renală,  hepatică cronică, urticarie cronică 

 

•O dietă săracă în histamină poate fi benefică 

 

•Suplimentarea cu vitaminele C și B6, se spune că ajută la creșterea activității 

DAO 

 

•Medicamente asociate cu reducerea activității DAO  

 

•Substanța de contrast            Antibiotice (cefuroxina, acid clavulanic) 

•Miorelaxante                                Aminofilina 

•Morfina                                            Cimetidina 

•Aspirina                                          Ciclofosfamida 

•Metoclopramid                     Amitriptilina 
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Alergia alimentară  

 •Alergia alimentară cauzează cele mai mari probleme comparativ cu  

orice alt aspect imunologic 

 

•În general populația implică alimentația pentru diversele stări de rău 

ce pot apărea. În orice caz, viziunea populației cu privire la alergia 

alimentară nu este întotdeauna cea corectă 

 

•Adevărata intoleranță la aditivi alimentari este foarte rară ( <0,23% din 

populație), există teste pentru depistare. Alergia alimentară (include și 

IgE) trebuie deosebită de intoleranța alimentară, aceasta putând avea 

diferite cauze, inclusiv psihologice 

 

•Simptomele pentru adevărata alergie alimentară sunt invariabil legate 

de intestin, piele, tractul respirator. Simptomele ce apar în afara 

acestor sisteme arată foarte puțin probabil prezența alergiei 

alimentare. Nu există nici o asociere concludentă cu poliartrita  

 

•Nu există nici o dovadă a faptului că alergia alimentară ar putea fi o 

cauză a sindromului de oboseală cronică (CFS) și terapia de 

desensibilizare nu oferă foarte mare suport; în egală măsură nu există o 

dovadă a faptului că infecția cu Candida ar fi o cauză a CFS  
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Cauze - Alergia alimentară 

 •Alergia alimentară este o problemă reală și se poate manifesta 

sever în unele cazuri. Se manifestă cel mai frecvent la copil (0,5% 

pot fi alergici la laptele de vacă). Aproape orice aliment poate 

cauza alergie alimentară reală 

 

•Majoritatea alergenilor implicați în alergia alimentară prezintă 

rezistență termică (gătit) și rezistență la acid (acid gastric). Pot 

exista și excepții în care alimentele sunt  gătite alergenic sau 

neprelucrate, ori vice-versa; aceste alimente sunt în general fructe 

și legume 

 

•Alergia la laptele de vacă este una dintre cele mai frecvente, în 

special în rândul copiilor 5 ani. Proteinele responsabile pentru 

declanșarea alergiei sunt p-lactoglobulina, a-lactalbumina, cazeina, 

albuminele serice și imunoglobulinele bovine. De regulă, 

sensibilitatea este dată de mai mult de un antigen. Alergia dispare 

de cele mai multe ori după vârsta de 5 ani. Rar, poate apărea și 

hemoragia intestinală    

 

•Alergia la ouă, lapte și grâu sunt frecvente până la vârsta de 5 ani 

și foarte des dispar odată cu vârsta, putând apărea chiar și reacții 

anafilactice. Antigenii majori sunt ovomucoidul și ovalbumina 

 

• Reacția la carnea de pui este rar întâlnită 

 

 

20 



CURSUL 2 MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 22 martie 2019 

21 

 Manifestările de alergie pot varia de la erupții cutanate 

de tipul eritemului, al urticariei sau al eczemei din cadrul 

dermatitei atopice, la angioedem, inclusiv cu localizare - limba, 

glota, criza de astm sau șocul anafilactic, în cazuri foarte rare  

 

 Tabloul apare în general după câteva minute după 

ingerarea de lapte și derivate (urticarie, edem, prurit, dureri 

abdominale, vărsături) 

 

 Se citează și cazuri rare de manifestări localizate 

excusiv în sfera ORL sau respiratorie - otite medii seroase 

recurente, accese de tuse seacă sau crize tipice de astm, fără 

alte manifestări pe tegumente sau digestive 

 

 

Proteinele responsabile de 

apariția tabloului de alergie  

 

- alfa cazeina alfa   

- beta lactoglobulina 

 

Intoleranța la lactoză nu este același lucru  

cu  

alergia la lapte 

 
 



•Alergia la pește poate fi severă,  chiar și inhalarea alergenilor 

din vaporii ce apar în urma gătirii peștelui sau contactul cu o 

persoană ce a mâncat pește putând fi suficiente pentru a 

declanșa reacțiile  

 

•Alergenii pot face referire la anumite specii în 50% din cazuri 

Alergia la pește este de cele mai multe ori permanentă 

Constrângeri similare se aplică și la crustacee (creveți, crabi și 

homari) și la moluște (midii, scoici, stridii) 

 

•Legumele (alunele, soia) cauzează foarte des reacții alergice 

severe. Acești agenți cauzează probleme majore deoarece sunt 

utilizați la scară largă ca adausuri în diverse produse și nu sunt 

specificați pe etichetă. Evitarea este dificilă Sensibilizarea 

poate fi extremă foarte rar, urmele de proteine reziduale din 

uleiul de alune fiind suficient pentru a declanșa reacții  

 

•Sensibilizarea poate  apărea prin consumarea laptelui de 

arahide. Uleiul de arahide este folosit ca ingredient al injecțiilor 

intramusculare. Nucile pot cauza probleme. Aceste reacții sunt 

de cele mai multe ori prezente toată viața, deși o parte dintre 

copiii care dezvoltă alergie la nuci foarte devreme pot crește 

odată cu aceasta 
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•Cerealele pot cauza reacții alergice dacă sunt ingerate, în același timp putând 

provoca reacții ca urmare a intoleranței la gluten (boala celiacă). Faina cauzează 

astm (boală ocupațională). Grâul, orzul și secara pot provoca astfel de reacții 

Simptomele nu sunt extreme și se presupune că se datorează proteolizei care 

reduce alergenicitatea. De ce acest lucru nu se aplică și în cazul alimentelor, nu 

este încă clar. Alergia la orez și porumb sunt rare 

 

•Sindromul alergiei orale  presupune alergia la polen și alergiile la mâncare cross-

reactive (de obicei non-anafilactic). Alergenii tind să fie sensibili la foc (preparare) 

 

•Alergia la polenul de mesteacan, alergia la alune 

•Alergia la fructe (prune, mere, pere, cireșe, migdale) 

 

•Alergia la pepene, banane  

•Alergia la polen, roșii 

 

•Alergia la pelin, țelină, morcovi, condimente 

 

•Alte asocieri pot fi latexul, banane, avocado, kiwi, castane, salata verde, 

ananas , papaya 

•Ocazional, urme de contaminanți pot fi responsabile pentru alergii, cum ar fi 

antibioticele din carne (folosite de fermieri pentru a grăbi creșterea în 

greutate a animalelor), pot determina reacții la carne, la medicamente 

•Administrarea concomitentă a inhibitorlor de pompă de protoni ce reduc 

acidul gastric pot determina creșterea riscului de apariție a alergiei la 

mâncare 

• 
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Cauze - Intoleranța alimentară 

 

•Este necesar să se știe diferența dintre alergia alimentară și 

intoleranța alimentara, care poate lua foarte multe forme 

•Farmacologic: cafeina și teobromina (tahicardii/băutori de 

cafea), tiramina (dureri de cap, hipertensiune), alcool 

(simptome evidente, plus diaree la băutorii de bere), AINS     

• Toxic: cartofi verzi, flatoxine (alune), lectina, preparate din 

pește (Bacillus cereus, staphylococcal toxins), monosodium 

glutamat (cefalee, transpirație, greață) 

•Deficiente enzimatice: deficiența la lactază (frecventă în Asia, 

diaree ca efect laxativ al lactozei ), la zaharază, maltază 

•Intoleranța la fructoză: excesul de fructoză nedigerată 

cauzează diaree, crampe abdominale și balonare; nivel ridicat 

în ceapă, ardei și sucuri de fructe 

•Alte boli intestinale: boala Crohn, boala celiacă, infecții 

(Giardia, Yersinia), suprainfecție bacteriană (se asociază cu 

scăderea motilității intestinale, scleroza sistemică), sindrom de 

colon iritabil (celelalte cauze trebuie excluse). 

•Insuficiența de pancreas: fibroza chistică de pancreas 

•Psihiatrică 
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 Intoleranța la lactoză este cea mai întâlnită formă de 

intoleranță alimentară și se traduce prin incapacitatea 

organismului de a digera zahărul din lapte și din alte 

produse lactate  

 

 Afecțiunea este cauzată de o deficiență de lactază – 

enzimă găsită în mucoasa intestinului subțire, responsabilă 

de metabolizarea lactozei în intestinul subțire  

 

 Astfel, copiii care sunt intoleranți la lactoză nu 

produc suficientă lactază 

 

 Manifestările sunt dominant digestive, cu diaree, 

vărsături, dureri abdominale și balonare 

 

  Bacteriile din intestin fermentează lactoza 

Simptomele de intoleranta la lactoza cuprind: gaze, durere 

abdominală, balonare, diaree 

 



Cauze - Alergiile alimentare 

 

•Reacțiile de contact la produsele alimentare ar putea fi 

din următoarele cauze 

•Dermatita iritantă: sucuri de citrice, muștar, porumb (de 

obicei agricultori, lucrători), ananas (bromelin) enzimă 

proteolitică, condimente, ardei iute (capsaicină) 

•Dermatita de contact alergică (frecventă în bucătării). 

Include (listă non-exhaustivă): mango (alimente conexe: 

caju),, specii de muștar, ulei de măsline, citrice, 

anghinare, sparanghel, țelină morcovi, pătrunjel, 

păstârnac), usturoi, condimente (scorțișoară) 

•Urticarie de contact: imunologică/neimunologică 

•Dermatită fototoxică/fotoalergică 

•Reacțiile fototoxice (țelina, citrice) 

•Reacțiile fotoalergice sunt rare (usturoi) 

 

•Imunologie și diagnostic 

•Anamneza expunerii și tipul erupției cutanate este 

crucială 

•Testarea, patch 
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Sindromul de alergie orală (OAS) 

 
•Sindromul de alergie orală (OAS) este cauzat de IgE la alergeni labili termic din 

fructe. Acestea sunt foarte cross-reactive. Simptomele sunt de obicei ușoare și 

limitate la orofaringe (prurit, edem local) 

 

•Imunologie și diagnostic 

•Testele IgE specifice in vitro nu identifică alergia, mai ales când antigenele 

sunt labile 

•Utilizarea de alergeni recombinanți  

•Poate fi legat de alergii la polen (mesteacăn) 

•Fructe proaspete/legume  

•Cunoașterea familiilor cu reactivitate încrucișată  

•Detaliile complete despre alergenii cheie  

 

•Tratament 

•Este nevoie de o revizuire dietetică atentă; pacienții trebuie să fie conștienți de 

potențiale reacții încrucișate 

•Pentru alergenii labili la căldură, fructe fierte nu sunt o problemă. Pentru fructe 

proaspete (mere), 10-15 de secunde într-un cuptor cu microunde pe putere 

maximă este de obicei suficient pentru a distruge alergenii care sunt 

concentrați sub coajă) 

•O estimare a riscului de reacții severe trebuie să se facă (necesită adrenalină 

pentru autoinjectare). Pacienții OAS tipici necesită doar regimul de așteptare cu 

antihistaminice+prednisolon (20 mg cetirizină +prednisolon) 
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•Stratificarea riscului și testele de provocare 

alimentare 

•O problemă tot mai mare pentru alergologi este 

întrebarea dacă adulții tineri cu antecedente de 

alergie la nuci/arahide din copilărie, au depășit 
alergia lor. Acest lucru poate avea implicații în 

ocuparea unui loc de muncă  

•Utilizarea de alergeni recombinanți de arahide pot 

furniza informații prognostice 

•Provocări alimentare cu expunere treptată se poate 

cere pentru a confirma reactivitatea 

 

•Desensibilizarea la produsele alimentare 

•Desensibilizarea la arahide folosind făină de 

arahide a fost folosită cu succes 

•Identificarea alergenilor cheie este de natură să 

conducă la vaccinuri imunoterapeutice adecvate 

•Terapie anti-IgE (Omalizumab) indicată ca terapie 

unică sau adjuvantă 
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Grup de alergeni/ 

Cheia alergiilor  

Alimente 

Alergeni termo-labili - simptome  asemanatoare OAS. 
Cele mai frecvente reactii la fructe și legume s-au 
inregistrat 
in nordul Europei  
Cor a1 
Ara h8 
Gly m4 
 

Fructe din familia Rosacea 
(mere, migdala, caise, vișini, piersici                                                                                      
pere, căpșuni) 
Morcovi, țelina,  pătrunjel                                                                                                  
Arahide, soia, sparanghel, varză                                                                                             
cartofi, ardei, mango, pepene galben  
 

Non-specific lipid-transfer proteins (nsLTPs)                                                            
Alergeni termo-stabili - simptome severe, de multe ori 
sistemice.  Cele mai frecvente reactii s-au inregistrat in 
sudul Europei  
Cor a8                                                                                                                       
Ara h9 
 

Alune 
Fructe din familia Rosacea 
morcovi, țelină, ricin                                                                                                       
ulei de rapiță                                                                                                               
strugure                                                                                                                     
semințe de floarea soarelui,                                                                                                 
salata verde, orez, grâu, orz                                                                                                
lămâi, arahide                                                                                                               
roșii                                                                                                                        
nuci                                                                                       
 

Profilina   
Cross-reactive                                                                                                                
Alergeni termolabili 
Cor a2                                                                                                                       
Ara h5 
Gly m3 
 

Alune 
fructe din familia Rosacea                                                                                                   
Sparanghel, banană, grâu, orez, cartofi, roșii                                                                               
ardei, morcovi, țelină, pătrujel, mango,                                                                                     
ulei de rapiță                                                                                                               
ananas, lămâi, arahide                                              
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Grup de alergeni/ 

Cheia alergiilor 

Alimente  

 

Polisensibilizare  caju, fistic                                                                            
susan                                                                              
semințe de floarea soarelui                                                                         
muștar, napi                                                               
hrișcă 
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 Carding S, Verbeke K, Vipond DT, Corfe BM, Owen LJ.
 
  

Dysbiosis of the gut microbiota in disease Microb Ecol Health Dis. 

2015; 26: 10.3402/mehd.v26.26191. 

 
 
 

„Ești ceea ce mănânci" 



CURSUL 2 MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 22 martie 2019 

34 



CURSUL 2 MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 22 martie 2019 

35 



CURSUL 2 MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 22 martie 2019 

36 

http://www.imupro300.ro/ro/blog/care-este-legatura-dintre-

intoleranele-alimentare-deteriorarea-microbiotei-i-bolile-

gastrointestinale/ 
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Dermatită atopică 
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 Interacțiune între microbiota intestinală și sistemul imun. 

Metaboliții microbiotei intestinale și factorii din dietă constituie 

antigenele tractului gastrointestinal  

 Macrofagele (CXCR1
+
) și celulele dendritice (DCs) sunt 

stimulate, celulele T reglatorii (Treg) sunt activate de produșii 

metabolici precum acizii grași cu lanț scurt (SCFA) 

 Celulele T foliculare activează celulele B inducând 

producerea de anticorpi IgA 
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 Disbioza induce variații calitative și cantitative în 

microbiota care direct afectează mecanismele imunologice  care 

conduc la boli alergice 
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 Metaboliții bacterieni în intestin reglează 

răspunsurile imune în bolile alergice 

 

 Funcția de barieră epitelială este crescută 

de acid 10-hydroxy-cis-12-octadecenoic, un 

metabolit al acidului linoleic și acizi grași cu lanț 

scurt precum acetat și butirat, produși de unele 

bacterii 

 

 Acizii grași cu lanț scurt (SCFAs, ex. 

acetate, butirat, propionat) precum și triptofan au 

potențialul să crească inducerea de celule Treg  

 

  Vitamina B9 joacă un rol cheie în 

menținerea celulelor Treg   
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Atopia 

 

 

 „atopie“ (Arthur Coca şi Robert Cooke, 1923), 
desemnează  

 

 toate sindroamele alergice mediate de IgE care 

sunt, în general, familiale sau apar la acelaşi subiect sub 
diferite forme:  

 

 - rinită alergică  
 
 - astm bronşic  
 
 - dermatită atopică  
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Rinita alergică 
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Eczema atopică (dermatita atopică) 
 

 Eczema atopică, cea mai frecventă 

manifestare a bolii atopice  
 

 Apare din copilărie, ameliorându-se cu 

vârsta la 80%  
 

 Afectează în special obrajii și zonele 

flexurale și este un factor de risc pentru 

dezvoltarea dermatitei de contact  

  

 Astmul/rinitele apar în 50-75% din 

pacienți și este în creștere  

 

 Poate să apară la nivelul ochilor, kerato-

conjunctivită atopică, în cazuri severe poate 

apărea o formă de cataractă subcapsulară 

 



CURSUL 2 MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 22 martie 2019 

58 

 Definiţia atopiei se referă strict la anumite trăsături 

imunologice specifice şi clinice  

 

 Etiologia atopiei este necunoscută 

 

 Există o asociere statistică între creşterea IgE total 

seric, eozinofilia din sângele periferic şi tisulară şi atopie, 

dar aceste caracteristici nu sunt întotdeauna prezente în 

atopie, frecvent se constată şi într-o varietate de stări 
neatopice  

  

 Dozarea IgE total în ser nu este un indicator al 

diagnosticului de atopie 

 

 Un nivel scăzut de IgE faţă de antigene 

necunoscute este prezent la populaţia normală 



CURSUL 2 MEDICINĂ INTEGRATIVĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 22 martie 2019 

59 

 Afectează o proporţie mare din populaţia 

generală, de obicei este estimată la 10-30% în ţările 

dezvoltate  
 
 Frecvent, pacienţii atopici prezintă alergii multiple 
 
 Atopia poate exista asimptomatică 

 

 

 http://www.viata-medicala.ro/Atopia.html*articleID_5442-

dArt.html 
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 Dermatita atopică este o afecțiune 

cutanată inflamatorie cronică care afectează 

~10-20% din populația generală  

 

 Dermatita atopică este caracterizată de 

perturbări ale funcției epidermului de barieră 

și răspuns imun hiperactiv 

 

 Există o legătură între microbiomul 

cutanat dezechilibrat și dermatita atopică 
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 Probiotice, prebiotice și sinbiotice au 

fost utilizate pentru tratamentul dermatitei 

atopice  

 

  

 Wollina U   Microbiome in atopic dermatitis. Clin 

Cosmet Investig Dermatol. 2017; 10: 51-56. 
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În cazul intoleranței, sunt mai multe reguli  

 

 Deși majoritatea asociază lactoza doar cu laptele 

și derivatele din acesta, există și alte alimente care ar 
trebui evitate în caz de intoleranță  

 

 Printre acestea: pâinea, cerealele, supele la plic, 

sosurile (ketchup, maioneza), muștarul, margarina, 
produsele de patiserie sau mezelurile preambalate 
 

  În cazul derivatelor din lapte de tipul iaurt, sana, 

brânză tare, brânză Cheddar/Colby sau parmezanul, 

culturile prezente digeră lactoza sau mare parte din 

aceasta este scursă odată cu zerul și nu mai produce 
intoleranță 
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