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Επιδημιολογικά στοιχεία

Σημαντικό πρόβλημα υγείας με αυξανόμενη συχνότητα. Επηρεάζει το 6%-

13% του παγκόσμιου πληθυσμού.

 Ηνωμένο Βασίλειο: αυξήθηκε 5 φορές η αλλεργία στο φυστίκι το διάστημα 

1995-2016. 

 EAT Study ( King's College London):σε 1300 τρίχρονα, το 2,5% έχει 

αλλεργία στο φυστίκι.

 Αυστραλία : Κατέχει το υψηλότερο ποσοστό τροφικής αλλεργίας. 9% των 

παιδιών ενός έτους έχει αλλεργία στο αυγό και το 3% στο φυστίκι.

Nadeau,K,Allergy 2020q751316-1326

http://www.eatstudy.co.uk/


Επιδημιολογικά στοιχεία

Αύξηση κατά 200% της τροφικής αλλεργίας σε παιδιά 5-17 ετών

Αύξηση των παιδιών που είναι αλλεργικά σε> 1 τροφών (>40%)

1 στα 5 παιδιά θα επισκεφθούν τα επείγοντα για αλλεργία σε 

τροφή

11,4% των γονιών αναφέρει τροφική αλλεργία στα παιδιά τους

Gupta RS, Pediatrics 2018; 142-146
Motosue et al, JACI in Pract. 2017q5(1) 171-175e3



Συχνότητα τροφικής αλλεργίας

• 2%-7,5% σε βρέφη με τεχνητή διατροφή

• Ο,5%-1 % σε θηλάζοντα

• 0,2-0,65 % σε βρέφη με αιμορραγία του ΓΕΣ

• ↑ επίπτωση σε χώρες με ↓ ποσοστά  τροφικής 

αλλεργίας: Βραζιλία, Ελλάδα  

Nowak- Wegrzyn JACI 2015; 135:1149, M. Astanaskovic Endocrine, Metabolic & Immune Disorders 2014, 14, 

Breastfed. Med., 2011, 6, 435-440

πρώτοι μήνες ζωής : 75% -90 % τον 1ο μήνα

μέρες → εβδομάδες: μετά την έκθεση του 

παιδιού στο γάλα



Τροφική αλλεργία σε 

αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη

• Τροφές που έχουν ενοχοποιηθεί:

Γάλα αγελάδος:65%   Αυγό:19%   Σόγια:3%

σιτάρι, ψάρι, ξηροί καρποί

• Σοβαρά συμπτώματα εξαιρετικά σπάνια

Breastfeeding Medicine, 2011



Μηχανισμός μεταφοράς αντιγόνου

V. Julia Nature Reviews Immunology 2015, 15: 308-22



Η διαφορά στην εντερική χλωρίδα

ΣΥΧΝΑ: Bacteroids, enterobacteriaceae, 
clostiridia

MONO: Oligosaccharides >>
↑ bifidobacteria >> ↑ ανοχή

ΣΥΧΝΑ: Staphylococcus 
Clin Exp Immunol 2008,153:127-135



Διαφορετικοί τύποι τροφικής αλλεργίας

Τροφικές αλλεργίες

IgE
μεσολαβούμενες

Non IgE
(υπερευαισθησίες)

Εντερίτιδα 
επαγόμενη από 

τροφική πρωτεΐνη 
(FPIES)

Άλλες μορφές non 
IgE τροφικής 

αλλεργίας

Ηωσινοφιλική 
οισοφαγίτιδα

Ήπια/μέτριας 
βαρύτητας 

τροφική αλλεργία

• UK NICE guidelines 2011
• Simon et al 2016
• Novak Wegzrsyn et al 2017
• Lucendo et al, 2017
• Boyce et al, 2010
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Συμπτώματα και σημεία ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ (IgE τύπος)

Δερματικά- κνησμός, ερύθημα, κνίδωση, αγγειοίδημα

Δερματικά- κνησμός, ερύθημα, κνίδωση, αγγειοίδημα
Μάτια- ένεση επιπεφυκότων, δακρύρροια, κνησμός, περικογχικό οίδημα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 

Ανώτερο αναπνευστικό -ρινική καταρροή, ρινική συμφόρηση γλωσσικό/φαρυγγικό οίδημα, μεταλλική γεύση, 
βραχνάδα, σιγμός, αίσθημα πνιγμονής

Κατώτερο αναπνευστικό-δύσπνοια, ταχύπνοια, συριγμός, ξηρός επίμονος βήχας, κυάνωση

Πεπτικό- ναυτία, έμετοι, οξέα άλγη, διάρροια

Καρδιαγγειακό- Υπόταση, ταχυκαρδία (κάποιες φορές βραδυκαρδία), 

Νευρικό- ανησυχία, νωθρότητα, απώλεια αισθήσεων «...πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων...»,
ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ- ΡΑΨΩΔΙΑ Α΄ – ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Στίχοι 1 – 7.



Συμπτώματα 

Μικτή IgE
& non-IgE

Non IgE

• Ατοπική 

δερματίτιδα

• FPIES

• Πρωτεϊνική 

εντεροπάθεια

• Πρωκτοκολίτιδα

• Διαταραχές κινητικότητας 

(κωλικοί, 

Γ.Ο.Π.,δυσκοιλιότητα)

• Ηωσινοφιλική 

οισοφαγίτιδα





Uncommon causes of food allergy ordered as single sIgE by provider type. *P < .001; **P < .02.

David R. Stukus et al. Pediatrics 2016;138:e20161602

©2016 by American Academy of Pediatrics



Διάγνωση τροφικής αλλεργίας στα 

βρέφη 

• Δερματικά τεστ δια νυγμού (ΔΔΝ) ειδικές IgE στον 
ορό του αίματος : θετικά αν υπάρχει IgE
μηχανισμός

• Δερματικά  τεστ δια επικολλήσεως (patch test)

• θετικά σε non-IgE μηχανισμό ( συχνός στα  
θηλάζοντα βρέφη με αλλεργία )

• δεν είναι επικυρωμένα

Αποκλεισμός υπεύθυνης τροφής και 

πρόκληση: Λυδία λίθος στη διάγνωση





Κλινικά συμπτώματα και σημεία 

Αμέσου 
τύπου IgE

Ατοπική 
δερματί

τιδα

Συμπτώματα 
από ΓΑΣ

Μη ειδικά άτυπα 
γαστρεντερικά 
συμπτώματα

Έμετοι ή αίμα στις κενώσεις

Συμπτωματα 
FPIES ή 
πρωκτοκολίτιδας;

Καθυστέρηση 
αύξησης ή 
υπόνοια IgE;

• Νωρίς έναρξη
• Συσχέτιση με 

τροφή
• Σοβαρό 

έκζεμα
• Συννοσηρότητ

ες;

• Κωλικοί
• Παλινδρόμηση
• δυσκοιλιότητα

• Συμπτώματα σε 
άμεση σχέση  με 
τροφή

• Κνίδωση, 
αγγειοοίδημα, 
αναπνευστικό

• Όχι συννοσηρότητες

• Δερματικές δοκιμασίες
• Μέτρηση IgE
• Καταγραφή συμπτωμάτων

Αρνητικό: φυσιολογική σίτιση

Θετικές δοκιμασίες:
• Θεραπευτικό γάλα/αποκλεισμός 2-4 εβδ.
• Σε 6-12 μήνες επανέλεγχος- πρόκληση

• Θεραπευτικό 
γάλα

• Αποκλεισμός 
γαλακτοκομικών
/άλλων τροφών; 
2-4 εβδ.

Διαιτητικός 
αποκλεισμός
/θεραπευτικό 
γάλα 2-4 εβδ.





Πρακτικά 
σημεία

Διαγνωστικές δίαιτες αποκλεισμού ιδανικά χρειάζονται 
διαιτολογική παρέμβαση

Όταν η επανεισαγωγή τροφών στη μητέρα δίνει 
αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα, συνιστάται η εισαγωγή στη 
δίαιτα του βρέφους

Η ενδοσκόπηση περιορίζεται σε περιπτώσεις ανθεκτικής 
κλινικής σημειολογίας

Ορθοσιγμοειδοσκόπηση καλύτερα ανεκτή , χωρίς γενική
νάρκωση, δεν τροποποιεί τους διαιτητικούς χειρισμούς.

Ειδικός έλεγχος για ΙgE στο FPIES: προγνωστικός δείκτης 
επιμονής .

4% -30% των FPIES αναπτύσσουν IgE αλλεργίες



Διαχείριση στην αποφυγή τροφής

FPIES Άλλη διαταραχή Ήπια/μέτρια οισοφαγίτιδα

Αρχική αποχή Μέχρι την 
πρόκληση ή 
απεριόριστα

Μέχρι την 
πρόκληση (4 
εβδομάδες)ή 
απεριόριστα

Αποφυγή τροφής 2-
4 εβδομάδες
Επανεισαγωγή
ενδοσκόπηση:;

Αποφυγή έως την 
ενδοσκόπηση

Πρόκληση/
επανεισαγωγή

Τροφική πρόκληση επανεισαγωγή Επανεισαγωγή 
τροφής
Venter et al, 2017
Lucendo et al, 2016
Meyer et al 2015&2016

Επανεισαγωγή 
ακολουθούμενη 
από ενδοσκόπηση

Novak Wegzryn et al 2016
Venter & Groetch 2014
Groetch et al 2017



Αλλεργία 
και 
διατροφικές 
ανάγκες

Ηλικία βρέφους Γέννηση-2 έτη
Συνεχής αύξηση, διαμόρφωση 
διατροφικής συμπεριφοράς

Σημαντικές διατροφικές ανησυχίες Ενέργεια, πρωτεΐνη σημαντικά λιπαρά 
οξέα, σίδηρος

Αυξημένη διατροφική επικινδυνότητα • Καθυστέρηση εισαγωγής τροφών

• Αλλεργία στο γάλα

• Πολλαπλές τροφικές αλλεργίες

• Φοβία

• Δυσκολία επιλογών συμπληρωματικής 

διατροφής

• Δυσκολία στη διαχείρηση από την 

μητέρα

• Απουσία τροφικών επιλογών στο 

βρεφικό σταθμό



Πώς επανεντάσσονται τα 
τροφικά αλλεργιογόνα ;

IgE τύπου: πρόκληση στην τροφή.

FPIES

• 12-18 μήνες μετά την 
τελευταία αντίδραση σε βρέφη 
που έχουν λάβει στερεές 
τροφές.

• Ακολουθούνται συγκεκριμένες 
διεθνείς οδηγίες.

• Προηγείται  έλεγχος για IgE
τύπου αλλεργική 
ευαισθητοποίηση για το 
ενδεχόμενο μετατροπής της 
αλλεργίας σε αμέσου τύπου. 

Allergy ,2020



ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Non 

IgE ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ



Να ελέγχει κανείς ή να μην ελέγχει; Σύγκριση υγειονομικού

και οικονομικού οφέλους πρώιμης εισαγωγής φυστικιού 

σε 5 χώρες

Allergy, Volume: 73, Issue: 8, Pages: 1707-1714, First published: 30 March 2018, DOI: 
(10.1111/all.13446) 

Η.Π.Α. / Καναδάς: 
βρέφη με σοβαρό 

έκζεμα και αλλεργία 
στο αυγό κάνουν 

εισαγωγή στο φυστίκι 
4-6 μηνών.  Σε ήπιο 
ή καθόλου έκζεμα η 

εισαγωγή γίνεται 
νωρίς, με τις άλλες 

τροφές.

Hνωμένο Βασίλειο: 
Αποκλειστικός 

θηλασμός 6 μήνες.
Τροφές με αυγό ή 

φυστίκι δεν 
καθυστερούν να 
εισαχθούν λόγω 

αύξησης της 
πιθανότητας 
εκδήλωσης 
αλλεργίας.

Αυστραλία & Νέα 
Ζηλανδία : όλα τα 
βρέφη πρέπει να 

λαμβάνουν 
αλλεργιογονες 
τροφές 4-12 

μηνών.Οι 
υδρολυμένες 

φόρμουλες δεν 
βοηθούν στην 
πρόληψη. Όχι 

ειδικός έλεγχος πριν 
την εισαγωγή 

τροφών .



Πότε παραπέμπεται ένα βρέφος για 

αλλεργιολογική διερεύνηση;

Όταν οι δοκιμασίες in vitro αποβούν 
θετικές και η οικογένεια πρέπει να λάβει 
οδηγίες για τη διαχείριση της αλλεργίας

Για εκπαιδευτικούς λόγους. Όταν ο Παιδίατρος δεν 
θεωρεί ότι υπάρχει αλλεργία αλλά οι γονείς 

φοβούνται να χορηγήσουν τροφές



Καταληκτικά μηνύματα

Η αλλεργία στις τροφές 
αποτελεί συχνό 

πρόβλημα υγείας στα 
παιδιά με διαρκώς 

αυξανόμενη συχνότητα.

Ο κίνδυνος 
αναφυλακτικών 

αντιδράσεων συνιστά 
μόνιμη απειλή για τον 

αλλεργικό ασθενή.

Οι κλινικές εκδηλώσεις 
ποικίλουν ειδικά στα 

βρέφη.



Καταληκτικά 
μηνύματα

Συμπτώματα συνήθως δέρμα και ΓΕΣ (ήπια στα 
αποκλειστικά θηλάζοντα)

Αποκλειστικός θηλασμός έως την ηλικία των 4-6 
μηνών

Προσεκτικός   περιορισμός στη δίαιτα της μητέρας 
(στην εγκυμοσύνη και στον θηλασμό),αν κριθεί.

Αποφυγή μόνο των τροφών που το παιδί  είναι 
αλλεργικό.

non IgE αλλεργία: αποκλεισμός τροφής 2- 4 
εβδομάδες - βασικό διαγνωστικό κριτήριο

Η δοκιμασία πρόκλησης καταληκτικό σημείο.



Καταληκτικά μηνύματα 

Ο Παιδίατρος διαδραματίζει νευραλγικό ρόλο στην διάγνωση. ( Λεπτομερής λήψη 

ιστορικού, επαφή με οικογένεια).

 Η παροχή διατροφικών συμβουλών, εκπαίδευσης παιδιού και οικογένειας και η σωστή 

διαχείρηση της τροφικής αλλεργίας αποτελούν βασική μέριμνα της παιδιατρικής 

φροντίδας για τη διαφύλαξη της υγείας του παιδιού. 

Στον χειρισμό των αλλεργικών νοσημάτων, σημαντικότατη η διαιτητική καθοδήγηση και η 

συνεργασία με ειδικό.



Email:info@paidi-allergia.gr


