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REACCIONS ADVERSES ALS 
ALIMENTS. 

DES DE QUAN?



“el que és aliment per a alguns és verí per a altres”
De rerum natura

Tito Lucrecio Caro
S. I a de C

Hipócrates de Cos
460‐370 a de C



“en passar pel tamís els feixos de 
blat, és necessari fer‐ho en un 
moment del dia en què el vent 
sigui propici, de manera que 
pugui allunyar la pols nociva del 
blat, ja que el material compost 
de grans molt fins pot passar molt 
fàcilment per la boca, 
congestionar la gola i posar en 
risc la salut dels òrgans vitals dels 
homes “

Olaus Magnus, 1555



LLIBRE DR. CORBELLA



Charles R. Richet (1850‐1935) 
Paul Jules Portier (1866‐1962)

Clemens von Pirquet
(1874‐1929) 

Carl Prausnitz
(1876‐1963)



Immunoglobulina E





REACCIÓ ADVERSA 
ALIMENTÀRIA 
Relació causa‐efecte entre la ingestió, 
contacte i/o inhalació d'un aliment 
i una resposta anormal. 



CLASSIFICACIÓ DE REACCIONS ADVERSES 
ALS ALIMENTS



Tòxic
Tòxics interns

Tòxics externs

No tòxic

No immunològic
(intolerància)

Metabòlic

Farmacològic

Altres

Immunològic (al·lèrgia o  
hipersensibilitat)

IgE depenent

No IgE depenent
Mixt

CLASSIFICACIÓ DE REACCIONS ADVERSES 
ALS ALIMENTS



REACCIONS TÒXIQUES

INTOXICACIONS

TOXIINFECCIONS



Reaccions no tòxiques (I)
Mecanisme no immunològic (intolerància)

metabòlic: intolerància a la lactosa, fructosa, sacarosa, fenilcetonúria, favisme, intolerància a 
l‘alcohol, la histamina...

drogues: cafeïna, teobromina, ...

altres: additius, mecanisme psicògens, idiosincràsia



Reaccions no tòxiques (II)
Immunològiques (al∙lèrgies)                                           
IgE depenents (Proteïnes, glicoproteïnes i més rarament carbohidrats, de pes molecular de 10‐70  

kD, resistent a altes temperatures, d’àcid pH)

cutani ‐mucoses
digestives
respiratòries
anafilàxia

no IgE depenents/mixtes  
proctocolitis i enterocolitis induïda per PA
malaltia celíaca 
dermatitis herpetiforme
dermatitis de contacte 
esofagitis eosinofílica, DA ................            



Immunològiques  IgE depenents

Prevalença

edat del pacient
hàbits alimentaris
criteris utilitzats

3,6% ‐ 7,4%

3,6 – 7,4 % 



Immunològiques  IgE depenents
Fisiopatologia de les reaccions al∙lèrgiques i tolerància a aliments

Funcions del tracte gastrointestinal

digestió i absorció de nutrients
reconeixement

Tolerància oral

Factors de risc

Factors que depenen dels al∙lergens
(dosis d‘antígen, propietats físiques i químiques
Factors individuals ( càrrega genètica, 
immaduresa intestinal, flora bacteriana 
integrada,  via d'exposició) 
L'exposició ambiental

FALLA  LA TOLERÀNCIA = AL∙LÈRGIA



FACTORS DE RISC EN EL DESENVOLUPAMENT 
D'AL∙LÈRGIA ALS ALIMENTS

 Factors genètics

 Edat de la introducció dels aliments

 Via de  exposició

 Canvis en la dieta

 Estils de vida

 Una major permeabilitat de la barrera intestinal

 La teoria d'higiene



Manifestacions clíniques



Immunològiques  IgE depenents

Manifestacions clíniques
La simptomatologia abasta manifestacions:

cutani – mucoses (urticària‐ AE, SAO )

digestives (vòmits, diarrees, abdominalgias)

respiratòries (rinoconjuntivitis, asma )

De tipus monofàsic i de tipus bifàsic

Esment a part mereix l’anafilàxia, o reacció sistèmica
de potencial risc vital, causada per un mecanisme IgE i que es produeix per 
l'alliberament massiu de mediador de basòfils i mastòcits.



Immunològiques no IgE depenents i mixtes

proctocolitis i enterocolitis induïda per proteïnes alimentaries,

malaltia celíaca, 
dermatitis herpetiforme,  
dermatitis de contacte, 
esofagitis eosinofílica, DA ................            



PRINCIPALS ALIMENTS IMPLICATS

LLET
OU
PEIX
ALIMENTS VEGETALS
llegums
fruites
fruits secs
MARISC
www. allergen.org
www.allergome.org

Blat, sègol, ordi, civada, espelta i kamut.
Llet de vaca.
Qualsevol aliment que tingui additiu en la seva composició i estigui 
indicat en l'etiquetatge



Llet Llet de vaca (reactivitat creuada Derivats làctics (gelats, batuts, flams ...), pastisseria
amb llet de cabra i ovella).                               i brioixeria, pa de motlle, caramels, xocolata, torrons,

sopes, salses, croquetes, embotits, ...

Ou                                                   Ou de gallina (reactivitat creuada                Pastisseria i brioixeria, patés, embotits, caramels, gelats,
amb ou de guatlla i ànec).                               flams, formatges, gelatines, maionesa, sopes, salses, cereals d'

esmorzar, croquetes, ...

Blat, sègol, ordi,                         Gluten (proteïna)                                                Farines, pastisseria, pastes, masses, beixamel, brous,
civada, espelta i kamut.                                                                                              pa ratllat, embotits, formatges fosos, llaminadures, 

gelats, pernil dolç, ...

Additius                                        Sulfit i benzoat sòdic (conservant),               Vins, fruites i verdures i alguns productes fornejats
glutamat monosòdic (saboritzant).               (per contenir conservants), menjar xinès, i carns (per

contenir saboritzants), ... 

Productes derivats on pot trobar‐se l'aliment al∙lergogen



IMPACTE EN LA QUALITAT DE VIDA DELS PACIENTS

 desequilibris dietètics

 situació permanent d'alerta i majors nivells 
d'estrès o depressió

 risc greu per la possibilitat de patir una anafilaxi

 cost econòmic

 limitacions  que afecten al desenvolupament personal, 
la vida familiar i nivell social



 atenció mèdica 

 tractaments farmacològics

 hospitalitzacions 

 campanyes de salut pública

 pèrdua d'escolarització i temps de treball

IMPACTE A NIVELL SANITARI I MACROECONÒMIC



COM PLANTAR CARA AL 
PROBLEMA



Mesures preventives 

Diagnòstic 

Tractament

Formació i Recerca 



PREVENCIÓ

Primària
selecció de la població en risc
dietes durant l'embaràs i la lactància
lactància materna
Introducció d'aliments sòlids

Secundària

Terciària



Al∙lergens que han de figurar en la llista d'ingredients de les etiquetes 
dels aliments
Cereals que continguin gluten (blat, sègol, ordi, civada, espelta, kamut o 
les seves varietats híbrides)
Llet i els seus derivats (incloent lactosa)
Ous i productes a base d'ou
Crustacis i productes a base de crustacis
Mol∙luscs i productes derivats
Peixos i productes derivats
Fruits de closca: ametlles, avellanes, nous, anacards, pistatxos, castanyes, 
pacanes, nous i productes derivats, cacauets i productes a base de 
cacauets
Soja i productes a base de soja
Api i productes derivats
Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam. Mostassa i 
productes derivats
Tramussos i productes a base de tramussos
Diòxid de sofre i sulfits

Reial Decret 1245/2008

Reglament de la Unió Europea nº 1169/2011 i 
annex II

NORMATIVA



DIAGNÒSTIC



“l'objectiu fonamental del diagnòstic és 
establir una clara relació causa ‐ efecte 
entre l'aliment i el desenvolupament dels 
símptomes clínics”



Història clínica

aliment sospitós, mode de preparació, quantitat, aliments processats

quadre clínic

període d'aparició dels símptomes

tractament rebut

temps de resolució

reaccions prèvies

factors associats



Demostració de l'existència d'IgE específica davant 
l'aliment implicat (proves  cutànies i / o 
determinacions en sèrum)

PRICK TEST
extractes al∙lergènics
components al∙lergènics
prick‐prick

DETERMINACIO D'IgE ESPECÍFICA EN SÈRUM
RAST
CAP
ImmunoCAP (components al∙lergènics)
ImmunoCAP iSAC



PROVA DE PROVOCACIÓ
Prova de provocació
la prova de provocació o 
d'exposició oral controlada 
amb l'aliment és la prova 
definitiva en el diagnòstic 
de l'al∙lèrgia alimentària



ELS "TEST 
D'INTOLERÀNCIA 
ALIMENTÀRIA“ 

DECLARACIÓ DE POSTURA DE LA SCAIC

Les proves diagnòstiques validades per l'estudi de reaccions
al∙lèrgiques a aliments són:

• tests cutanis, proves de la determinació d'IgE específica 
• les proves d'exposició

Els mètodes diagnòstics no validats, com les proves citotòxiques
‐ALCAT®, NOVO Immogenics®‐, determinació d'IgG específica, Bioresonància, 
electropuntura, cinesiologia, etc., són costoses i retarden el diagnòstic 
i tractament adequats



TRACTAMENT



TRACTAMENT

Evitació al∙lergènica

www.seicap.es
info@immunitasvera.org
www.foodallergy.org

Tractament de rescat

Inducció a la tolerància



FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ .......
FORMACIÓ

Professionals sanitaris
Pacients, familiars, personal docent
Manipuladors d'aliments ................

INVESTIGACIÓ

Diagnòstic
Tractament

Model d’atenció dels infants amb al∙lèrgies
alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar 



CONCLU..........SIONS



Les reaccions adverses a aliments (RAA) abasten reaccions diferents amb diferents 
mecanismes, tòxiques, per hipersensibilitat, i enzimàtiques.  

La presentació clínica de les RAA, inclou un gran espectre de símptomes, que es 
poden estar produint no només per ingesta sinó també per la inhalació o el 
contacte.

La prevalença de l'al∙lèrgia alimentària és generalment major en nens que en 
adults. La freqüència de sensibilització a l'alimentació s’ha duplicat en els últims 15 
anys.

El nombre de casos d'al∙lèrgia alimentària causada per reaccions creuades 
d'al∙lergens alimentaris amb al∙lergens inhalats sembla estar augmentant. 



Les reaccions adverses a aliments poden donar com a resultat una considerable 
morbiditat amb el corresponent deteriorament de qualitat de vida dels pacients 
afectats.

Una acurada història clínica és fonamental per establir un diagnòstic de probabilitat 
i identificar els possibles desencadenants.

L’estudi de les al∙lèrgies i intoleràncies alimentàries, requerirà en funció de les 
diverses patologies, tant d'estudis "in vivo" com "in vitro" per a un correcte 
diagnòstic. 

En les al∙lèrgies alimentàries, la presència de IgE específica indica sensibilització, 
requerint‐se en ocasions la realització de proves de provocació per a un correcte 
diagnòstic.



En nens, moltes al∙lèrgies alimentàries cursen amb resolució     
espontània. 

Els determinants genètics i ambientals són complexos presentant    
un desafiament important per identificar estratègies de prevenció. 

Són necessaris nous estudis sobre la prevenció del desenvolupament 
d'al∙lèrgies alimentàries. Fins ara l'únic tractament segur és la 
identificació i evitació dels aliments responsables. 

L'educació del pacient i els seus familiars, així com una correcta formació 
dels professionals de la salut és necessària per a un correcte maneig 
d'aquestes patologies.

La investigació en noves tècniques diagnòstiques, i els esforços per a 
aconseguir la tolerància alimentària a través de la immunoteràpia i la 
desensibilització oral, prometen ser molt útils en un futur proper. 





MOLTES 
GRÀCIES !!!!!!


