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 עמדת האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית

 בנושא הטיפול החיסוני דרך הפה לאלרגיה למזון

באלרגיה ( דרך הפה)י אימונותרפיה פומית "לאור ההתעניינות הציבורית הגוברת בטיפול ע

למזונות בכלל ולחלב בפרט החליט האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית על הקמת 

 . ות מבין חבריו לגיבוש נייר עמדה בנושאצו

 .סוכמה עמדת האיגוד, לאחר התייעצויות מרובות וכן עיון בספרות העולמית הרלוונטית

הימנעות , הטיפול המקובל באלרגיה למזון כולל אבחון מדויק על ידי מומחה בנושא

י ילדים ובתי מצריכת המזון האלרגני וחינוך המטופל ומשפחתו וכן גורמים נוספים כמו גנ

ותוכנית פעולה במקרים של חשיפה בטעות ושימוש בתרופות , ספר כיצד להימנע מחשיפה

 . מתאימות כולל מזרק אפיפן

בשל העובדה שהאפשרויות הטיפוליות באלרגיה למזון מוגבלות החלו בשנים האחרונות מספר 

ד להשרות סבילות פומית לפתח פרוטוקולים טיפוליים ניסיוניים כיצ( כולל בארץ)מרכזים בעולם 

הטיפול העיקרי שנבדק ונראה כבעל הפוטנציאל . בעיקר בוטנים וחלב פרה -למזונות אלרגניים 

מספר רב של עבודות הראו שאכן הטיפול הראשוני . הטוב ביותר להצלחה הוא חיסון דרך הפה

וז לא שאומנם כרוך בתופעות אלרגיות מיידיות באח( נעשה בהשגחה צמודה בבית החולים)

. הצליח להעלות את הסף שבו הופיעה תגובה אלרגית ברב המקרים, מבוטל של המקרים

  בשום מקום לא דובר על ריפוי כי ישנן עדיין הרבה שאלות בלתי פתורות סביב טיפול מחקרי

או שיש לו רק אפקט של דסנסיטיזציה המתקיים כל עוד , האם הוא מקנה רפוי מוחלט -זה כמו

ומהם הסיכונים הכרוכים בטיפול זה לעומת הימנעות מהמזון , יום את המנה המטופל אוכל כל

 .האלרגני
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 : חלק מהבעיות הלא פתורות הן

 הקריטריונים לבחירת המקרים המתאימים לטיפול זה   מהם .1

 מהי הכמות ומה התדירות שצריך המזון להינתן  .2

( Desensitization)מהו הפרוטוקול הטיפולי אחרי התקופה הראשונית של השרית חוסר הריגוש  .3

 למזון 

 . מהי יעילותו לטווח הארוך של שנים .4

  . מי אמור לשלם עבור טיפול ניסיוני זה .5

מאמר מערכת בעיתון המוביל בשטח  2010 פורסם ביולי , לאור כל השאלות שמועלות

טיפול "י חשובי החוקרים בתחום ומסקנתם היא "ע  (JACI 126;31-2, 2010) האלרגיה 

 ".חיסוני דרך הפה נגד אלרגיה למזון אינו בשל עדיין לשימוש קליני

טיפול באלרגיה לחלב , ועל כן עמדת האיגוד לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית היא שבשלב זה

הפה  י מתן מכוון של המזונות אליהם רגיש המטופל דרך"או מזונות אחרים ע

פ הקריטריונים המדעיים הנהוגים בניסויים "צריך להתבצע ע( אימונותרפיה פומית)

האיגוד מעודד ביצוע מחקרים נוספים בתחום חשוב זה כדי לבחון אם אכן טיפול . קליניים

 .זה יתאים בעתיד לשימוש קליני שגרתי

  

 


