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АБСТРАКТ 
 
Алергија на протеини на кравјото млеко (АПК) е водечка причина на алергија од храна кај доенчиња 
и деца помали од 3 години.  Имунолошката реакција може да биде имуноглобулин (Ig) Е 
посредувани, не-IgE посредувани, или мешана. Симптомите и знаците поврзани со АПК може да 
вклучат различни органски системи, најчесто кожата, гастроинтестиналниот и респираторниот тракт. 
АПК може да се презентира со разни симптоми на гастроинтестиналниот тракт (крварење, алергиски 
проктитит или проктоколитис, а вклучување на два система ја зголемува веројатноста за АПК во 
детската возраст. Некои симптоми се со поголема веројатност за АПК како ангиоедем и атопична 
егзема.  
При сомнеж за АПК важно е навреме да се  дијагностицира и под  строго медицински надзор да се 
потврди или исклучи дијагнозата. Формулата базирана на протеини од соја се толерира од 
мнозинството доенчиња со АПК, но помеѓу 10% и 14% од доенчињата реагираат на протеините од 
соја, особено доенчињата помлади од 6 месеци. Доенчињата кои не се дојат, но се со потврдена 
АПК треба да се хранат со екстензивно хидролизирана формула.  Формулата базирана на амино 
киселини е резервирана само за одредени ситуации. 
Неопходно е советување и редовно следење на растот кај децата за сите возрасни групи  со АПК.  
Пациентите треба да се евалуираат секои 6 до 12 месеци за евентуална развивање на толеранција 
кон протеините на кравјо млеко. Денес се знае од литературата дека тоа се постигнува во > 75% до 
3-годишна возраст и > 90% до 6-годишна возраст.  
Dolgotrajnите нутритивни ограничувања, eliminaciona dieta i neadekvatna ishrana можат го нарушат 
квалитетот на животот на детето, предизвикуваjќи  несоодветен раст и развој на детето. 
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ABSTRACT 
 
Cow's protein allergy (CMPA) is the leading cause of food allergy in infants and children under 3 years of 
age. The immune reaction may be immunoglobulin (Ig) E mediated, non-IgE mediated, or mixed. Symptoms 
and signs associated with CMPA may include various organic systems, most commonly skin, 
gastrointestinal and respiratory tract. 
CMPA may present with various symptoms of the gastrointestinal tract (bleeding, allergic proctitis or 
proctocolitis, and the inclusion of two systems increases the likelihood of CMPA in childhood. Some 
symptoms are more likely for CMPA such as angioedema and atopic eczema. 
When it comes to suspecting CMPA, it is important to diagnose it on time and under strict medical 
supervision to confirm or exclude the diagnosis. Soy protein-based formula is tolerated by the majority of 
babies with CMPA, but between 10% and 14% of infants react to soy protein, especially infants under 6 
months of age. Infants who are not breast-feeding but were confirmed CMPA should be fed with an 
extensive hydrolyzed formula. Amino acid-based formula is reserved for certain situations only. 
It is necessary to advise and regularly monitor child growth for all CMPA age groups. Patients should be 
evaluated every 6 to 12 months for eventual development of tolerance to cow's milk proteins. Today it is 
known from literature that this is achieved in> 75% to 3 years of age and> 90% to 6 years of age. 
Long-term nutritional restrictions, inadequate diet can impair the quality of life of the child, causing 
inappropriate growth and development of the child. 
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