
                                                                                     

 
 

 

EL SÍNDROME LTP 
 

 
Les LTP (Lipid Transfer Proteins) són proteïnes de defensa molt esteses en el món vegetal dels 
països mediterranis. 
 
La funció d'aquestes proteïnes és ajudar als vegetals a adaptar-se en situacions  d'estrès (fred, 
salinitat, ...) i, per aquest motiu, es troben sobretot en les capes més externes dels vegetals (pell, 
closca). Tenen una gran estabilitat tèrmica (pràcticament no es modifica amb la cocció) i són 
resistents a les enzimes proteolítiques (a la digestió). 
 
On les trobem: 
 

▪ Àmpliament distribuïdes per diferents aliments vegetals (fruita, verdura, fruits secs, llegums, 
cereals, llavors...). 

 
Grups alimentaris amb més presència de LTP: 
 

• Fruites rosàcies: préssec, albercocs, nísper, pera, raïm, nectarina, paraguai, pruna, poma, 
codony, maduixa, cirera, móora, "zarzamora". Sobretot si es menja amb pell (s'inclouen els 
sucs). 

 

• Fruits secs: avellana, ametlla, cacauet, pipes de gira-sol, nous... 
 
 
També hi són presents en múltiples pòl·lens (parietària, oliver, artemísia i plataner). 
 
Segons les dades de l'estudi epidemiològic Alergológica 2005, a Espanya les fruites rosàcies 
indueixen el 70% de totes les reaccions al·lèrgiques a fruites. L'al·lèrgia a fruites (igual que als fuits 
secs) és més freqüent a partir de l'adolescència i són els aliments que produeixen més reaccions 
al·lèrgiques en la població adulta. El préssec (fruita representant del grup de les rosàcies) és la fruita 
que amb més freqüència causa al·lèrgia i en la majoria dels pacients és la primera rosàcia que 
indueix una reacció. 
 
Les manifestacions clíniques poden ser locals (síndrome d'al·lèrgia oral: picor o vermellor perioral) o 
afectant el sistema cutani (urticària o angioedema), sistema gastrointestinal (diarrea, vòmits, dolor 
abdominal), sistema respiratori (rinoconjuntivitis, asma) o reacció generalitzada (anafilaxi). 
 
Els co-factors són situacions que poden incrementar la probabilitat de patir una reacció associada a 
la ingesta dels aliments amb LTP. Aquests co-factors són: exercici, alcohol i antiinflamatoris no 
esteroides – AINES (ibuprofens, aspirina, naproxens, dexketoprofens, metamizol, diclofenac...). 
 
El principal tractament és la dieta d'evitació que s'ajustarà a cada persona de forma personalitzada. 
També es pot pautar un kit d'emergència per si es produeix una reacció que pot estar format per 
antihistamínics, corticoides orals i adrenalina en dispositiu autoinjectable. 
 
 

 

 



 

 

                                ROSÀCIES 
 
  - Préssec    - Paraguai 

  - Nectarina    - Albarcoc 
  - Nísper    - Pruna 
  - Cirera    - Poma 
  - Codony    - Pera 
  - Móra     - Fresa 
  - Raïm 

  
 

RECOMANACIONS AL PACIENT AMB AL·LÈRGIA  
ALS FRUITS SECS 

 
 
Els fruits secs són molt importants per l'alimentació humana, ja que són molt rics en proteïnes. 

El grup dels fruits secs està format per l'ametlla, el cacauet, la nou, l'avellana, la castanya, el pinyó, 

les pipes de gira-sol, el sèsam, la xufa el pistatxo. 

Un cop establert el diagnòstic d'al·lèrgia alimentaria a fruits secs, l'únic tractament efectiu, 

actualment, és l'exclusió del fruit sec implicat de la dieta.  

S'ha de tenir en compte que existeix una gran varietat de productes alimentaris que poden contenir 

fragments o restes de fruits secs* (rebosteria en general, xocolates, torrons, gelats, cereals per 

l'esmorzar…). És molt important per tant llegir detingudament les etiquetes dels aliments 

envasats, amb la finalitat de poder detectar fonts amagades, ja que es poden ingerir de forma 

inadvertida. 

 

“Restes de fruits secs” s'ha de tenir en compte que encara que a les etiquetes no quedi registrat el 

nom del fruit sec de manera específica, poden ser-hi presents sota la denonimació “trazas de frutos 

secos” o “trazas de frutos de cáscara”.  Com a precaució es recomana no consumir l'aliment. 

                    En cas de dubte sempre s'ha de contactar amb l'al·lergòleg. 

 
     

 

       

 


