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Alergija ne liga – tai būsena, kuri pasireiškia alerginėmis 
ligomis (astma, sloga, dilgėlinė ir pan.)

Maisto produktai gali
sukelti įvairiausių
nepageidaujamų
reakcijų – tai
vadinama padidėjusiu
jautrumu maistui

Neimuninės
reakcijos, gali
atsirasti dėl
fermentų stokos,
neaiškaus veikimo,
maiste esančių
medžiagų, kurios
sukelia į alergiją
panašius simptomus
(pvz., fermentiniuose
produktuose esantis
didelis histamino
kiekis)

Pagal Kavaliūną ir kt., 2010



• Europoje apie 17 mln. žmonių yra alergiški įvairiems
maisto produktams ir didžiausią jų dalį sudaro vaikai,
bei asmenys iki 25 metų.

• Alergija maistui pasireiškia 2–4 proc. suaugusiųjų ir 6
proc. vaikų.

• Dalies mokslinių tyrimų duomenimis nustatyta, kad
mergaitės yra mažiau alergiškos nei berniukai.

• Lietuvoje, Estijoje ir Rusijoje dažniausiai nustatyta
alergija citrusiniams vaisiams, šokoladui, obuoliams,
lazdyno riešutams, braškėms, žuviai, pomidorams,
kiaušiniams ir pienui.

Statistika



Pagrindiniai rizikos veiksniai, didinantys alerginių ligų paplitimą, yra
įvairūs:
 paveldimumas,
 alergenų gausa,
 aplinkos teršalai,
 sumažėjęs imuninės sistemos atsakas kritiniais individo vystymosi

periodais.

Manoma, kad per pastaruosius keturis dešimtmečius nuolat
didėjančiam dažniausių vaikų alergijų paplitimui didžiausios įtakos
turėjo genetinių ir aplinkos veiksnių tarpusavio sąveika.

Rizikos veiksniai



Kokia tikimybė, kad vaikas bus alergiškas?

Abu tėvai*

Vienas iš tėvų, 
arba artimas 
giminaitis*

Nei vienas iš 
tėvų*

*Atopinis dermatitas, dilgėlinė,
alerginis rinitas, astma

50
Iki 
80 
%

20
Iki 
40 
%



Rizikos veiksniai

• antibiotikų vartojimas

• dėl sterilios žmogų supančios aplinkos 
ir oro užterštumo

• nauji maisto produktai, 
medikamentai, cheminės medžiagos



Tik suvalgius alergiją sukeliančio maisto, simptomai gali
pasireikšti per keletą minučių ir išlikti iki keleto valandų

alerginės 
reakcijos 

sloga

akių ar 
gomurio 
niežulys

čiaudulys, 
kosulys

patinimas 
— viso kūno 
ar kai kurių 

vietų

išberti akis, 
ausis, lūpas, 

liežuvį, gerklę

sukilti 
dusulys

vėmimas, 
viduriavimas



Anafilaksinei reakcijai, sukeltai maisto alergenų, būdinga
greita reakcija:
gerklų edema,
bronchų spazmai,
delnų, padų, galvos niežulys,
akių vokų tinimas,
spazminiai pilvo skausmai,
vėmimas ir viduriavimas.

An

Anafilaksija yra 
nenumatoma, dėl to 
ji yra labai pavojinga





Alergijai patvirtinti:

Odos dūrio mėginiai

Specifinių IgE nustatymas kraujo serume

Odos lopo testai

Eliminacinė dieta

Peroraliniai provokaciniai mėginiai

EAACI Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos maisto

alergijos ir anafilaksijos gairėse teigiama, kad maisto netoleravimo testai

nėra patvirtinti ir negali būti rekomenduojami maisto alergijų diagnostikai

(imunoglobulinai IgG negali niekaip būti susiję su klinikiniais simptomais ar

liga).

Bojarska ir Chomičienė, 2020





Beveik bet kuris maisto
produktas, kurio sudėtyje

yra baltymų, gali

sukelti alergijas, tačiau
faktiškai tik keletas
maisto produktų yra
atsakingi už beveik 90
proc. visų alerginių
reakcijų į maistą.

„Didysis aštuonetas“

https://www.medicalnewstoday.com/articles/8624.php?iacp



išrūgų baltymai

kazeinas

80 %

20 %

• Karvės pieno baltymas
sukelia alergiją

• 87 proc. vaikams iki 1 metų,
ir 72 proc. nuo 1 metų iki 3
metų.

• Karvės pienas turi daugiau
nei 30 skirtingų alergenų.
Dauguma pienui alergiškų
vaikų yra įsijautrinę keliems
pieno baltymo alergenų
komponentams.

• Kazeinas yra
atsparus karščiui ir
pepsino poveikiui.
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Virškinimo 
sutrikimai

Odos 
pažeidimai

• Viduriavimas 

• Vėmimas

• Pilvo skausmas

• Dilgėlinė

• Egzema

SIMPTOMAI



P

I

E

N

A

S

Į ką galime pakeisti 
karvės pieną? 

Augalinis gėrimas 

turtingas naudingomis medžiagomis

yra lengvai įsisavinimas

lengvai apdorojamas

Augalinis gėrimas vadinamas pienu, dėl panašios tekstūros į pieną,
tačiau kokybiniu ir kiekybiniu maistinių medžiagų sudėties atžvilgiu
skiriasi tiek nuo karvės pieno, tiek tarp skirtingų augalinio pieno rūšių.



Karvės pieno
pakaitalai

Migdolų gėrimas
Pliusas

 Tinkamas subalansuotai mitybai
 Mažai kalorijų
 Geras skonis

Minusai
 Mažas baltymų kiekis

Ryžių gėrimas
Pliusas

 Gausu mikroelementų
Minusai

 Daug cukraus
 Netinkamas subalnsuotai

dietai

Kokosų gėrimas
Pliusas

 Mažai kalorijų
 Geras skonis

Minusai
 Baltymų stygius
 Daug sočiųjų 

riebalų

Sojų gėrimas
Pliusas

 Daug baltymų
 Tinkamas 
subalansuotai 

dietai
Minusai
 Skonis



Kaip išsirinkti tinkamą augalinį 
gėrimą (pieną) parduotuvėje
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Kaip išsirinkti tinkamą augalinį 
gėrimą (pieną) parduotuvėje

Skaitykite produktų etiketes (kai kurių
gamintojų augalinio pieno gėrimuose yra ypatingai

didelis pridėtinio cukraus kiekis)

Rinkitės tokius gėrimus, kuriuose kalcio yra
mažiausiai 120 mg/100ml (augalinės kilmės pienas
papildomai dirbtiniu būdu būna praturtintas didesniu šio
mikroelemento kiekiu. Jis svarbus sveikiems kaulams)

Rinkitės augalinio pieno produktus, kurie
papildomai praturtinti vitaminu B12 (būtinas gerai
imuninės sistemos veiklai, smegenų vystymuisi, jų darbui)
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Laktozės netoleravimas

 Pienas ir kiti pieno produktai, turi
cukraus, vadinamo laktoze
 Paprastai organizmas fermentu laktaze
suskaido laktozę į paprastesnius komponentus. Jei

laktazės nepakanka, žmogus gali jausti rezorbcijos
sutrikimo simptomus, pavyzdžiui, pilvo skausmą ir
viduriavimą
• Šie simptomai pasireiškia praėjus 30 min.- 2 val.

po pieno ar jo produktų vartojimo



Laktozės netoleravimas

• Pieno produktų be laktozės vartojimas.
• Ožkų pienas. Šiame piene yra kur kas mažiau
laktozės nei karvės piene, todėl jis neretai yra kiek geriau
toleruojamas
• Dėmesys produktų sudėčiai. Laktozės yra ne tik
pieno produktuose, bet ir iš jų pagamintuose gaminiuose,
pvz., sriubose, salotų padažuose, duonoje, sausainiuose,
sausuose pusryčiuose, bulvių traškučiuose, saldainiuose,
pieniškame šokolade ar net dešroje, todėl, rinkdamiesi
produktus, atidžiai perskaitykite etiketes
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ovalbuminas

konalbuminas

lizocimas

ovomukoidas*

*dominuojantis alergenas, nors sudaro tik
10 proc. viso kiaušinio baltymo proteinų

livetinas**

** jis gali sukelti 
vadinamojo 
„paukščio 
kiaušinio“
sindromą tiek 
suaugusiesiems, 
tiek vaikams: 
vystosi 
kvėpavimo ir 
virškinimo 
sistemos 
simptomai 
suvalgius 
kiaušinio arba 
po kontakto su 
paukščiais, jų 
plunksnomis
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SIMPTOMAI

Virškinimo 
sutrikimai

Kvėpavimo
organų 
sutrikimai

Odos 
pažeidimai

• Viduriavimas 

• Pilvo 
skausmas

• Dilgėlinė

• Egzema

• Astma  arba 
anafilaksinis 
šokas



Kuo pakeisti 
kiaušinį? 

7 g (maltų) linų 
sėmenų arba 

ispaninio šalavijo 
(chia) sėklų, 

išbrinkintų 3 valg. 
šaukšt. (45 g) 

vandens

60 g natūralaus 
jogurto arba 

kefyro

60 g sutrinto Tofu sūrio
(kiaušinio keitimui

tinkamiausias, kuriame
vandens yra
daugiausia)

45 g skysčio nuo 
konservuotų avinžirnių

arba pupelių

65 g trinto banano, 
avokado ar moliūgo, 

obuolių tyrės

Kiaušinis sveria apie 60 g, todėl jį pakeičiame panašiu pakaitalo kiekiu



Kuo pakeisti 
kiaušinį? 

2 v. š. krakmolo 
(kukurūzų/bulvių)

1 v š. krakmolo 
(skiestas 1 v. š. 

grietinės /1 v. š. 
vandens)

3 v. š. avinžirnių
miltų + tiek pat 

vandens

3 v. š. riešutų 
sviesto

2 a. š. kepimo 
miltelių+vanduo+1 v. š. 

augalinio aliejaus
2 v. š. išbrink. 

avižinių dribsnių

Tapijokos miltai



Sudedamosios dalys: 
saldžiųjų lubinų miltai, 
tirštiklis: saldžiavaisių 
pupmedžių miltai, 
kukurūzų miltai, linų 
baltymai, saulėgrąžų 
baltymai.

Sudedamosios dalys:
bulvių krakmolas, tapijokos
miltai, kalcio karbonatas, citrinų 
rūgštis, stabilizatorius 
metilceliuliozė*

*Iš dalies sintetinis polisacharidas. Didelės
koncentracijos gali sukelti viduriavimą, pilvo
pūtimą, vidurių užkietėjimą



Tapijokos
miltai

Tapijoka gaminama iš
manijokos (lot. Manihot
esculenta) augalo
šaknies. Tai balti, į
krakmolą panašūs
saldoki milteliai

Maistinė vertė (100 g) – 378 kcal
riebalų 0,1 g (iš jų sočiųjų 0 g)

angliavandenių 94,1 g (iš jų cukrų 6,7 g)
skaidulinių medžiagų 0 g

baltymų 0,1 g
druskos 0,126 g
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ALBUMINAI

GLIUTENINAI

GLOBULINAI

GLIADINAI

Pagrindinis kviečių alergenas yra omega-5 
gliadinas

Gliutenas 
(glitimas) – tai 

baltymų 
gliutenino ir 

gliadino mišinys, 
randamas javų 
endosperme
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Virškinimo 
sutrikimai

Kvėpavimo
organų sutrikimai

Odos pažeidimai

• Viduriavimas 

• Pilvo skausmas

• Dilgėlinė

• Egzema

SIMPTOMAI

• Astma  arba 
anafilaksinis šokas

• Alergija kviečiams dažniausiai prasideda vaikystėje, neretai
vėliau išaugama. Diagnozuojama nustatant kraujyje antikūnus
IgE arba odos dūrio testu, remiantis eliminacine dieta

• Iš mitybos pašalinami tik kviečiai. Tačiau 20 proc. vaikų
netoleruoja ir kitų grudų
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CELIAKIJA
Genetiškai nulemta liga, kurios sukelėjas yra

glitimas. Tai maisto medžiagų pasisavinimo žarnyne
sutrikimas.

Liga diagnozuojama
nustatant kraujyje specifinius
antikūnus prieš gliadiną ir
patvirtinama remiantis
žarnyno biopsijos rezultatais.
 Pagrindinis gydymas - griežta
dieta (be rugių, kviečių, miežių).
Laikomasi visą
gyvenimą.
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Įsijautrinimas gliutenui
arba su celiakija nesusijęs gliuteno netoleravimas

Gali pasireikšti labai įvairiais simptomais: 
virškinimo sutrikimu,
galvos ar sąnarių skausmais,
odos bėrimais, 
vidurių užkietėjimu, 
pilvo pūtimu ir kt.
Lemia dažnas ar gausus gliuteno turinčių produktų 
vartojimas
Patariama tik riboti suvartojamo glitimo kiekį.
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Maistas turintis gliuteno

•Kviečiai, miežiai, rugiai
•Majonezas ir kiti padažai
•Saldainiai, šokoladas, ledai
•Sausi pusryčiai
•Dešrelės
•Įvairūs konservai
•Maltinukai
•Jogurtai su priedais
•Sūrio užtepėlėse, ir kt.



Kuom galime pakeisti gliuteno
turinčius produktus?

Grikiai ir jų miltai Sorgų kruopos

Kukurūzai ir jų miltai Soros

Bulvių miltai ir bulvių krakmolas Burnočiai

Bolivinė balanda ir jos miltai Posmilgių miltai arba tefu miltai, 
kruopos

Riešutų (migdolų, kokosų, lazdynų 
ir kiti) ir sėklų (linų sėmenų, 
moliūgų) miltai

Avižos* ir jų miltai (ieškoti 
žymėjimo „be glitimo*“)

Žirnių miltai, pupelės ir pupelių 
miltai



Kuom galime pakeisti gliuteno
turinčius produktus?
Sergantiesiems celiakija numatytas 
specialiosios paskirties maisto produktų, 
miltų mišinių, kurių sudėtyje nėra 
glitimo, įsigijimo išlaidų kompensavimas 
pagal patvirtinta sveikatos apsaugos 
ministro 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu 
Nr. V-601 patvirtintas 2015 m.

 Begliuteninės (šviesios) duonos
mišinys

 Begliuteninis naminių miltų mišinys be
kviečių

 Universalus begliuteninių miltų
mišinys- Ekstra

 Kelių grūdų begliuteninės (tamsios)
duonos mišinys



ŽUVIS
Alergija žuviai
dažnesnė tose šalyse,
kur suvartojama daug
žuvies. Alergines
reakcijas gali sukelti
tiek jūrų, tiek upių
žuvys.

• Parvalbuminai,
randami žuvų
raumenyse, yra
svarbiausi
alergenai. Alergiški
žuviai vaikai turi vengti
visų žuvų rūšių.



Burnos alergijos sindromas

Rinitas, konjunktyvitas

Bronchų spazmai, kosulys

Dilgėlinė, odos bėrimai

Skrandžio ar žarnyno veiklos 
sutrikimai 

Veido tinimas,anafilaksija

SIMPTOMAI



 Alergiją sukeliančios
medžiagos žuvyje yra
itin atsparios šilumai.

 Kai kuriems žmonėms
alergines reakcijas
sukelia verdamos žuvies
garai.

 Garų sukeliami
simptomai paprastai
primena astmos
simptomus arba
pasireiškia alerginė
sloga

ŽUVIS



• Žuviai alergiški žmonės paprastai toleruoja žuvų
taukus*
• Žuvis yra svarbus omega-3 riebalų rūgščių šaltinis,
todėl labai svarbu vartoti žuvų taukus ar kitokius
papildus su omega-3, jei žmogus alergiškas žuviai

*Rekomenduojama žuviai alergiškiems žmonėms prieš
vartojant žuvų taukus, pasikonsultuoti su gydytoju alergologu
ir klinikiniu imunologu



RIEŠUTAI
Alergines reakcijas gali sukelti 
įvairūs medžių riešutai:

• migdolai,

• pistacijos,

• anakardžių,

• lazdynų,

• kedrų,

• graikiniai riešutai ir kt.

Žemės riešutai ( 32 skirtingi 
baltymai) gali sukelti stiprias, net 
gyvybei pavojingas alergines 
reakcijas vaikams, jie neretai 
kituose maisto produktuose yra 
kaip slaptieji alergenai



SIMPTOMAI
• Virškinamojo trakto
skausmai
• Vietinis ar viso kūno
alerginis bėrimas
• Apsunkėjęs kvėpavimas
• Stiprus ir staigus liežuvio, 
kvėpavimo takų ar viso kūno
tinimas
• Staigus kraujospūdžio
kritimas



SOJA

• Dažniau sojų baltymai sukelia
lengvas alergines reakcijas, bet
gali sukelti ir anafilaksines

• Sojose rasta 15 alergenų

• Sojos baltymų galima rasti, pvz.,
mėsainiuose, žuvies
maltinukuose, picoje, duonoje ir
kituose kepiniuose

SIMPTOMAI

viduriavimas

pilvo skausmas

egzema

dilgėline

astma



„Pseudo“ alergenai

Kodėl jie taip vadinami?

• citrusiniai
vaisiai, šokoladas,

• medus, 

• riešutai,

• cukrus,

• žemuogės, braškės,

• kiviai kt.

Organizmas reaguoja ne į patį

produktą, o į suvalgytą jo kiekį.



ANKŠTINIAI

RIEŠUTAI

ŽUVIS

GRUDINIAI

JŪROS GERYBĖS

KARVĖS 
PIENAS

JAUTIENA

AKERGIJA
Galima kryžmeninė

reakcija
Rizika



KARVĖS PIENAS

ŽIEDA-
DULKĖS

OŽKOS 
PIENAS

VAISIAI 
DARŽOVĖS

MELIONAS KITI VAISIAI

VAISIAI LATEKSAS

PERSIKAS

LATEKSAS

KARVĖS PIENAS
KUMELĖS 

PIENAS



Maisto alergijos atsiradimo ir išnykimo laikas
Maistas Atsiradimo laikas Išnykimo laikas

Kiaušinio baltymas 6-24 mėn 7 m (75% atvejų)

Karvės pienas 6-12 mėn 5 m (75% atvejų)

Žemės riešutai 6-24 mėn Išlieka (20 % atvejų iki 5 m)

Lazdynų riešutai 1-7 metų Išlieka (29%  atvejų iki 5 m)

Sezamo sėklos 3-36 mėn Išlieka (20 % atvejų iki 7 m)

Žuvis Vėlyva vaikystė ir suaugusiems Išlieka

Vėžiagyviai Suaugusiems Išlieka

Kviečiai 6-24 mėn 5 m (80% atvejų)

Sojos pupelės 6-24 mėn 2 m (67% atvejų)

Kiviai Bet kuris amžius Nežinoma

Obuoliai, morkos, persikai Vėlyva vaikystė ir suaugusiems Nežinoma
M.D. Lack G. Food Allergy. The new England journal of medecine, 2008



Eliminacinė dieta
(pritaikytas individualus 

valgiaraštis)
• Eliminacinė dieta – tai dieta,

kurios pacientas turėtų laikytis
nustatytą laiko tarpą, kol klinikinė
būklė pagerės

• Dėl efektyvaus eliminacinės
dietos rezultato būtina laikytis
griežta

• Rekomenduojama atidžiau
skaityti etiketes ir vengti
produktų, kuriuose yra užrašai:
„galimi pėdsakai“ arba
„pagaminta aplinkoje,
naudojančioje….“.
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