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 κθλαςμόσ μζχρι τον ζκτο μινα

 αυγό και δθμθτριακά

 ςταδιακι ειςαγωγι άλλων τροφϊν



Nutrition demonstration for mothers and infants, 
circa 1945 



Davis C.M., American Journal of 

Diseases in childhood, 36:4 (1928); 651-

579

 15 αποκλειςτικά κθλάηοντα βρζφθ 7—9 μθνϊν

 33 τροφζσ/ γεφμα

 διατροφι κατά βοφλθςθ

 ζλεγχοσ με εξετάςεισ αίματοσ και οφρων και ακτινογραφίεσ

 ιςορροπθμζνθ διατροφι



αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ

6 μινεσ 

AAP 2008

 όχι διατροφικόσ 
περιοριςμόσ ςτθν ζγκυο

 6 μινεσ αποκλειςτικόσ 
κθλαςμόσ 

 υδρολυμζνθ φόρμουλα

 ςτερεά 4-6 μ.

 δεν υποςτθρίηει 
κακυςτζρθςθ αυγοφ

EAACI 2004

 ςτερεά 4-6 μθνϊν

 αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ 6 
μινεσ

 υδρολυμζνθ φόρμουλα



Ανοςολογική ανοχή

 ςτοματικι ανοχι: «θ εκπαίδευςθ» των Τ 

λεμφοκυττάρων ϊςτε να μθν αντιδροφν ςτθν 

τροφικι πρωτεΐνθ όταν διζρχεται από το ςτόμα.

 ελεξγή αλνζναπάληεζε: πξνζηαηεύεη έλαληη ησλ 

παζνγόλσλ εηζβνιέσλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο.
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Πότε ξεκινά η ανοχή ςτισ τροφζσ;

 Τξνθηθέο πξσηεΐλεο δηέξρνληαη ηνλ 

πιαθνύληα θαη απνκνλώλνληαη ζην ακληαθό 

πγξό.

 θ ζκκεςθ ςε μικρζσ ποςότθτεσ τροφικϊν 
αντιγόνων από τθν μθτζρα, ανοςοποιεί το 
ζμβρυο μζςω IgG1 θαη IgG3 ζε πεξηβάιινλ 

«πξνζηαηεπκέλν»
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Επαγυγή ανοζολογικήρ ανοσήρ από ηος 
ζηόμαηορ

 Η αλνρή ζε κηα ηξνθή επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ζηαδηαθή ρνξήγεζε κέζσ ηεο από ηνπ ζηόκαηνο 

«ζπλερνύο θαη ρακειήο δνζνινγίαο» έθζεζεο

 Έλαξμε ζε πνιύ κηθξέο δόζεηο

 Βαζκηαία αύμεζε ζε εκεξήζηα βάζε κέρξη ηε 

ζπλήζε δόζε

 Αθνινπζείηαη από θαζεκεξηλή ζπληήξεζε
__________________

Niggemann et al 2006
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Calvani et al 2010





Πρόληψη αλλεργιϊν:
ιςτορικι προοπτικι

 απνθπγή επαηζζεηνπνίεζεο ζηηο επάισηεο 
πεξηόδνπο :

 Δλδνκήηξηνο δσή

 Γέλλεζε  έσο 2-3 ρξόληα

 ειαρηζηνπνίεζε έθζεζεο ζε  ηξνθηθά 
αιιεξγηνγόλα :

 δηαηξνθή εγθύνπ θαη ζειάδνπζαο

 θαζπζηέξεζε εηζαγσγήο ησλ θύξησλ αιιεξγηνγόλσλ 

ηξνθώλ θαηά ηνλ απνζειαζκό

.

Παξά ηα απζηεξά κέηξα πξνθύιαμεο, ζεκεηώζεθε ζεκαληηθή αύμεζε όισλ 

ησλ αηνπηθώλ λνζεκάησλ.



Πρόληψη τροφικήσ αλλεργίασ ςτην κλινική 
πράξη

Σεκαληηθή αιιαγή θαηεπζύλζεσλ ηα ηειεπηαία 5 
έηε :

• Τη ίζρπε σο ηώξα :

αποθςγή αλλεπγιογόνος γηα πξόιεςε 
επαηζζεηνπνίεζεο (εηδηθή γηα ην αιιεξγηνγόλν
IgE)

• Τξέρνπζα ηάζε :

ελεξγή δηέγεξζε ηνπ αλώξηκνπ 
αλνζνπνηεηηθνύ, κε ζθνπό ηελ ανάπηςξη 
ανοσήρ ζηα αληηγόλα ησλ ηξνθώλ
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________________

Rautava et al  2005



Διατροφή εγκφου

 Τξέρνπζα θαηεύζπλζε: ε αηνπηθή κεηέξα λα απνθεύγεη 

ηα αιιεξγηνγόλα πνπ ηελ βιάπηνπλ θαη λα αληηθαζηζηά κε 

ηζνδύλακεο ηξνθέο

 Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απνθπγή ηξνθώλ θαηά ηελ 

εγθπκνζύλε.

 πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή

 δελ ππάξρνπλ επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα  ζηεξίδνπλ ηε 

ζύζηαζε γηα απνθπγή «αιιεξγηθήο ππεξθόξησζεο» κε 

αιιεξγηνγόλεο ηξνθέο (θπζηίθηα, μεξνί θαξπνί)

______________

Kramer et al 2006

_______________

Sicherer et al 2010



Προςτατευτικι επίδραςθ βρεφικοφ 
κθλαςμοφ:

μελζτθ KOALA

 ςυςχζτιςθ διάρκειασ κθλαςμοφ με ζκηεμα 

 Συςχζτιςθ με wheezing και αναπνευςτικζσ 

λοιμϊξεισ

 δεν υπάρχουν ςτοιχεία για κετικι επίδραςθ ςτο 

άςκμα μεγαλφτερων θλικιϊν

___________________________

Snijders et al 2007 KOALA study



Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ AAP 2008

• Σε βξέθε πςεινύ θηλδύλνπ πνπ δελ ζειάδνπλ 

απνθιεηζηηθά γηα 4-6 κήλεο ,ε έλαξμε αιιεξγηώλ , εηδηθά 

ηνπ εθδέκαηνο ,κπνξεί λα πξνιεθζεί ή λα επηβξαδπλζεί 

κε ρξήζε πδξνιπκέλσλ γαιάησλ

• Τα γάιαηα πνπ βαζίδνληαη ζε πξσηεΐλε ζόγηαο δελ 

θαίλεηαη λα αζθνύλ πξνζηαηεπηηθή δξάζε



Πποζηαηεςηική δπάζη ςδπολςμένος
γάλακηορ

 Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ππεξηεξεί ηνπ 
κεηξηθνύ ζειαζκνύ ζηελ πξόιεςε αιιεξγίαο

 Πεξηνξηζκέλεο ελδείμεηο όηη παξαηεηακέλε 
ρξήζε κεηώλεη ηελ επίπησζε ΑΓΑ θαη εθδέκαηνο
ζε ζρέζε κε ην ΓΑ

 Γελ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ξηλίηηδαο θαη 
άζζκαηνο ζηελ παηδηθή ειηθία

 Γάιαηα εθηελνύο πδξόιπζεο(Ehf) ππεξέρνπλ 
σο πξνο ηελ πξόιεςε ησλ κεξηθώο 
πδξνιπκέλσλ(Phf)  
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_________________________________

Osborn and Sinn 2009 Cochrane Review

__________________________

Von Berg et al GINI Study 2009



Συςτάςεισ για ζναρξη ςτερεϊν τροφϊν ςτα βρζφη 
υψηλοφ κινδφνου για ανάπτυξη αλλεργίασ

 δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία όηη ε καθςζηέπηζη έληαμεο ησλ 

ζηεξεώλ πέξα από ηνπο 4-6 κήλεο πξνιακβάλεη

 εξαηομίκεςζη

 ζηαδιακή ένηαξη ζε είδνο θαη πνζόηεηα

 ζύλζεηεο ηξνθέο κε δπλεηηθά αιιεξγηνγόλα πξέπεη λα 

δίλνληαη κεηά ηελ επίηεςξη ανοσήρ ζε θαζέλα από ηα 

επηκέξνπο ζπζηαηηθά

____________________
Greer et al AAP 2008

_____________________

Thygaran and Burks 2008



Έναπξη ταπιού

 Ιςτορικά, θ κατανάλωςθ ψαριοφ ςτθν βρεφικι 
θλικία κεωρείται παράγων κινδφνου για αλλεργία

 Πρόςφατα ςτοιχεία:

– Κανονικι κατανάλωςθ ψαριοφ τον πρϊτο χρόνο 
ςυνδζεται με μειωμζνθ επικινδυνότθτα για αλλεργίεσ ςτα 
4 ζτθ (n=4089)1

– Βρζφθ μθτζρων που κατανάλωναν ςυχνά ψάρι κατά τθν 
εγκυμοςφνθ (2-3 φορζσ/ εβδομάδα τουλάχιςτο) είχαν ζνα 
τρίτο λιγότερεσ τροφικζσ ευαιςκθςίεσ από τα βρζφθ 
εκείνων που δεν ζτρωγαν ψάρι ςτθν κφθςθ2

_____________
1Kull  et al 2006

_______________
2Calvani et al 2006



Ειζαγυγή θςζηικιού
 Οδεγίεο παηδηαηξηθώλ εηαηξεηώλ (1998-2007) : 

απνθπγή θαηά ηελ θύεζε θαη γαινπρία έληαμε 
κεηά 2-3 έηε

 Ιαηξηθή έξεπλα :Γξακαηηθή αύμεζε ηεο 
αιιεξγίαο ζην θπζηίθη ηα ρξόληα πνπ 
αθνινύζεζαλ

 Σπζηάζεηο λέσλ εξεπλώλ:
– Η απνθπγή ηνπ θπζηηθηνύ κείσζε ηελ αλάπηπμε 

αλνρήο

– Πξώηκε έθζεζε νδεγεί ζε κεησκέλε επίπησζε ηεο 
αιιεξγίαο ζην θπζηίθη
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_________________

Hourihane et al 2007 ______________

Du Toit et al 2008
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ζςμπεπάζμαηα

 αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ 4-6 μινεσ

 ςταδιακι ειςαγωγι ςτερεϊν τροφϊν

 εξατομικευμζνο διαιτολόγιο

 παρακολοφκθςθ των εξελίξεων




