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Τροφικι αλλεργία
το μζγεκοσ του προβλιματοσ

• Συχνό και αυξανόμενο πρόβλθμα ςε παιδιά και ενιλικεσ

– 6 ζωσ 8% των παιδιϊν πάςχει από τροφικι αλλεργία

– 160 τροφζσ (φροφτα, λαχανικά, ςπόροι, ξθροί καρποί, καρυκεφματα) 

• Αυξανόμενοσ αρικμόσ ανκιςτάμενων μορφϊν 

– Συςςϊρευςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ παιδιϊν με επίμονα και δφςκολα 
προβλιματα

• Ταυτόχρονθ παρουςία πολλαπλϊν τροφικϊν αλλεργιϊν ςτο ίδιο 
παιδί

– Αποκαρρφνει τθν οικογζνεια και δυςκολεφει τον χειριςμό

Sicherer SH, Sampson HA: Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2010



Πολυτροφικι αλλεργία 
προβλιματα και προβλθματιςμοί 

• Επίπτωςθ τροφικισ αλλεργίασ ςε παιδιά με ατοπικι δερματίτιδα 
και υψθλοφσ δείκτεσ ατοπίασ  

• 57% κετικι πρόκλθςθ ςε ≥2 τροφζσ (60% εξ αυτϊν ≥5 τροφζσ)
Sampson HA, et al. J Allergy Clin Immunol, 1997

• Πολλαπλζσ τροφικζσ αλλεργίεσ και διατροφι παιδιϊν 

– Το 70% απζφευγαν κατά μζςο όρο 3-4 τροφζσ ι και ομάδεσ τροφϊν 

(γάλα και γαλακτοκομικά, δθμθτριακά, ψάρια και ξθροφσ καρποφσ)
Park JH, et al. J Allergy Clin Immunol, 2010



Αλλαγι πλάνων

• Αποφυγι αλλεργιογόνων 

• Αντιμετϊπιςθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων

Πακθτικι ςτάςθ -
αναμονι

• Πρόλθψθ

• Ζγκαιροσ χειριςμόσ και

• Αναηιτθςθ «κεραπευτικϊν» 
λφςεων

Ενεργθτικι ςτάςθ 
– παρζμβαςθ 



Επικζντρωςθ ενδιαφζροντοσ

Επαγωγι ανοςολογικισ ανοχισ ςε κλινικά ενεργείσ τροφικζσ 
αλλεργίεσ 

Πρϊιμθ ειςαγωγι αλλεργιογονικϊν τροφϊν 

Χριςθ προλθπτικϊν εξετάςεων ςε παιδιά υψθλοφ κινδφνου1

2

3



Παρζλαςθ τροφικισ αλλεργίασ 



Παράγοντεσ κινδφνου για τροφικι αλλεργία

• Παιδιά με αλλεργία ςε μια τροφι ζχουν αυξθμζνο κίνδυνο να 
αναπτφξουν αλλεργία και ςε άλλεσ τροφζσ

• Υψθλό ποςοςτό (20-30%) παράλλθλθσ αλλεργίασ ςτο αράπικο 
φιςτίκι ςε παιδιά με αλλεργία ςτο αυγό

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, 
diagnosis, and treatment. J Allergy Clin Immunol 2013, 133:291

Du Toit G, et al. Identifying infants at high risk of peanut allergy: The Learning Early 
About Peanut Allergy (LEAP) screening study. J Allergy Clin Immunol 2012, 131:135



Αλλεργία ςε μια τροφι, και μετά τι;

 Αψιφθςθ γεγονότοσ και διαπίςτωςθ 
τθσ επόμενθσ μετά από τθν εκδιλωςθ 
τθσ κλινικισ αντίδραςθσ, ςε τυχαία ι και 
προγραμματιςμζνθ ζκκεςθ

 Άςκοπθ ςτζρθςθ «αλλεργιογονικϊν» 
τροφϊν λόγω του φόβου αλλεργίασ       

Ανίχνευςθ δυνθτικϊν αλλεργιϊν  
με τθν ζγκαιρθ αναηιτθςθ τυχόν 
πρϊιμων ευαιςκθτοποιιςεων



• ….allergy testing not only to the allergen suspected of causing 
the index reaction but also known co-allergens



Παράγοντεσ κινδφνου για τροφικι αλλεργία 

Lack G. Update on risk factors for food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012, 129: 1177 



Βαρφτθτα, πρϊιμθ ζναρξθ ατοπικισ δερματίτιδασ 
και ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ τροφζσ

Hill DJ, et al. The association of atopic dermatitis in infancy with IgE food 
sensitization. J Pediatr 2000, 137:475

Martin P, et al. Which infants with eczema are at risk of food allergy? 
Results from a population-based cohort. Clin Exp Allergy 2015, 45:255. 



Βαρφτθτα εκηζματοσ, ςυχνότθτα IgE ευαιςκθτοποίθςθσ 
και κίνδυνοσ τροφικισ 

Ειδικι IgE SPT

Du Toit G, et al. Identifying infants at high risk of peanut allergy: The Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) screening 
study. J Allergy Clin Immunol 2012, 131:135





Interim guidance regarding early peanut introduction 
and prevention of peanut allergy 

• Infants with early-onset atopic disease, such as severe eczema, 

or egg allergy in the first 4–6 months of life, might benefit from 

evaluation by an allergist or physician trained in management of 

allergic diseases in this age group to diagnose any food allergy...

Fleischer et al. World Allergy Organization Journal (2015) 8:27 



Διαιτθτικοί χειριςμοί ςτθν πρόλθψθ τροφικισ αλλεργίασ 
θ αποτυχία του παρελκόντοσ και οι νζεσ ελπιδοφόρεσ ενδείξεισ

• Αποφυγι αλλεργιογονικϊν τροφϊν 
από κθλάηουςα μθτζρα

• Κακυςτερθμζνθ ειςαγωγι μείηονων 
αλλεργιογονικϊν τροφϊν ςτθ διατροφι 
ατοπικϊν βρεφϊν

• Πρϊιμθ ειςαγωγι αλλεργιογονικϊν 
τροφϊν ςε επιλεγμζνουσ αςκενείσ

Greer FR, et al. Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal 
dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008 , 121;183-91
Fleischer DM, et al. Primary prevention of allergic disease through nutritional interventions. J allergy Clin Immunol Pract 2013, 1:29-36 
Prescott SL, et al. The importance of early complementary feeding in the development of oral tolerance: concerns and controversies. 
Pediatr Allergy Immunol 2008, 19:375-80.



Κίνδυνοσ αλλεργίασ ςτο αράπικο φιςτίκι και ςτο ςουςάμι 
παιδιϊν τθσ Μ. Βρετανίασ ςε ςφγκριςθ με του Ιςραιλ

Du Toit G, et al. Early consumption of peanuts in infancy is associated with a 
low prevalence of peanut allergy. J Allergy Clin Immunol 2008, 122:984-91



• Διπλι-τυφλι, τυχαιοποιθμζνθ μελζτθ

• 86 βρζφθ, θλικία 4 μθνϊν

• 2 ομάδεσ 
– Α=1 κουταλάκι ςκόνθσ παςτεριωμζνου 

αυγοφ (n=49) ι 
– Β=1 κουταλάκι ςκόνθσ ρυηιοφ (n=37)

θμερθςίωσ για 4 μινεσ

• Ειςαγωγι ψθμζνου αυγοφ (Α και Β  
ομάδα) ςτθν θλικία των 8 μθνϊν 

• IgE-ευαιςκθτοποίθςθ και αλλεργία 
ςτο αυγό (κετικι πρόκλθςθ) ςτθν 
θλικία 1 ζτουσ   

J Allergy Clin Immunol 2013;132:387-92



N Engl J Med. 2015;372:803–13



Learning Early About Peanut Allergy (LEAP) trial

• 640 βρζφθ υψθλοφ κινδφνου (αλλεργία ςτο αυγό, ατοπικι 

δερματίτιδα ι και τα 2) 

• Ηλικία 4-11 μθνϊν

• Τυχαιοποίθςθ ςε 2 ομάδεσ

– Consumption group: κατανάλωςθ προϊόντων αράπικου φιςτικιοφ, 

τουλάχιςτον 3 φορζσ τθν εβδομάδα ι 

– Avoidance group: πλιρθσ αποφυγι προϊόντων αράπικου 

φιςτικιοφ τα πρϊτα 5 χρόνια τθσ ηωισ τουσ 

• 542/640 βρζφθ είχαν αρνθτικά SPT και 98/640 ιπια κετικά SPT 

ςτο αράπικο φιςτίκι,από 1-4 mm  



Prevalence of peanut allergy at 60 months of age 

Du Toit G, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med 2015;372:803-13



Interim guidance regarding early peanut introduction 
and prevention of peanut allergy 

• Infants with early-onset atopic disease, such as severe eczema, or egg 

allergy in the first 4–6 months of life, might benefit from evaluation by an 

allergist or physician trained in management of allergic diseases in this age 

group to diagnose any food allergy and assist in implementing these 

suggestions regarding the appropriateness of early peanut 

introduction

Fleischer et al. World Allergy Organization Journal (2015) 8:27 



Επαγωγι ανοςολογικισ ανοχισ

• Μετατόπιςθ ενδιαφζροντοσ ςτθν αναηιτθςθ περιςότερο 
«κεραπευτικϊν» λφςεων

1. Η χριςθ προβιοτικϊν ςτα βρζφθ με αλλεργία ςτο γάλα

2. Η ειςαγωγι κερμικά επεξεργαςμζνων-ψθμζνων μορφϊν 
αυγοφ και γάλακτοσ ςτα παιδιά με αλλεργία ςτο αυγό και 
ςτο γάλα, αντίςτοιχα

3. Η απευαιςκθτοποίθςθ ςτθν τροφι



Η χριςθ προβιοτικϊν

Is There a Role for Probiotics in the Prevention or Treatment of 
Food Allergy? 

Merja Nermes & Seppo Salminen & Erika Isolauri. Curr Allergy Asthma Rep,2013

Maternal probiotic supplementation during pregnancy and 
breast-feeding reduces the risk of eczema in the infant 

Rautava S, Kainonen E, Salminen S, Isolauri E. J Allergy Clin Immunol, 2012



J Pediatr 2013, 163:771



Rate of patients acquiring tolerance to oral food challenge 
after 12 months of exclusion diet with different formulas

Berni Canani R, et al. Formula Selection for Management of Children with Cow’s Milk Allergy Influences the Rate of Acquisition 
of Tolerance: A Prospective Multicenter Study. J Pediatr 2013, 163:771





Αλλεργία ςτο γάλα και αυγό

Skripak JM et al. The natural history of IgE-mediated cow’s milk allergy. J Allergy Clin Immunol 2007, 120:1172-7  
Savage JH, et al. The natural history of egg allergy. J Allergy Clin Immunol 2007, 120:1413-7 

• Κοινά νοςιματα τθσ βρεφικισ και 
νθπιακισ θλικίασ  

• Υψθλοφ βακμοφ νοςθρότθτα

• Συχνά προβλιματα χειριςμοφ 
• Διαιτθτικά και κλινικά

• Αυξθμζνοσ αρικμόσ ανκεκτικϊν 
μορφϊν

• Επιβάρυνςθ κλινικισ εικόνασ 



Το χκεσ και το ςιμερα 

Οδθγίεσ αποφυγισ όλων των 
μορφϊν γάλακτοσ και αυγοφ

- Πρόλθψθ απρόβλεπτων 
αντιδράςεων

- Σβιςιμο των κλϊνων και  
κακαριςμόσ ανοςολογικισ 
μνιμθσ

Το 70% περίπου των αςκενϊν 
ανζχονται τισ ψθμζνεσ μορφζσ 
χωρίσ κλινικι αντίδραςθ

Η ενςωμάτωςθ τουσ ςτο 
διαιτολόγιο μειϊνει τον χρόνο 
ανάπτυξθσ ανοχισ και ωκεί 
ςτθ λφςθ τθσ αλλεργίασ
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Nowak-Wegrzyn A, et al. Tolerance to extensively heated milk in children with cow’s milk allergy. J Allergy Clin Immunol
2008;122:342
Konstantinou GN, et al. Consumption of heat-treated egg by children allergic or sensitized to egg can affect the natural course 
of egg allergy: hypothesis-generating observations. J Allergy Clin Immunol 2008;122:414



Ψθμζνεσ μορφζσ, κλινικι ανοχι και λφςθ αλλεργίασ 

Ψθμζνο γάλα Ψθμζνο αυγό

Kim JS, et al. Dietary baked milk accelerates the resolution of cow’s milk 
allergy in children. J Allergy Clin Immunol 2011, 128:125-131.e2.

Leonard SA, et al. Dietary baked egg accelerates resolution of egg 
allergy in children. J Allergy Clin Immunol 2012, 130:473-80.e1.



Επίδραςθ επεξεργαςίασ ςτθν αλλεργιογονικότθτα
τθσ τροφισ 

Nowak-Wegrzyn A, et al. Rare, medium, or well done? The effect of heating and food matrix on food protein allergenicity. 
Curr Opin Allergy Clin Immunol 2009;9:234



Κίνδυνοι, παρενζργειεσ και παρακολοφκθςθ

• Άμεςου τφπου αντιδράςεισ ςε ζνα ποςοςτό αςκενϊν (30%), 
είτε άμεςα είτε ςτθ ςυνζχεια ςτο ςπίτι

• Όψιμα ι χρόνια ςυμπτϊματα (ζξαρςθ ατοπικισ δερματίτιδασ, 
ενεργοποίθςθ γαςτρεντερικϊν νοςθμάτων)

 Συνεχισ παρακολοφκθςθ και μετά από αρνθτικι πρόκλθςθ και 
ειςαγωγι του ψθμζνου γάλακτοσ ι αυγοφ



Πρακτικζσ οδθγίεσ 

• Αν δεν υπάρχει ςαφισ ζνδειξθ ότι το παιδί ανζχεται τισ 
ψθμζνεσ τροφζσ, θ ειςαγωγι τουσ κα πρζπει να γίνει 
ελεγχόμενα και ςε κατάλλθλα οργανωμζνουσ χϊρουσ 

• Για τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ τθσ κλινικισ ανοχισ είναι 
απαραίτθτθ θ ςυχνι κατανάλωςθ τθσ τροφισ 

• Εξωγενείσ παράγοντεσ, όπωσ άςκθςθ, ιογενείσ λοιμϊξεισ, 
κ.ά., μπορεί να επθρεάςουν τθ ςτακερότθτα τθσ ανοχισ και 
τθν κλινικι αντιδραςτικότθτα και κα πρζπει να λαμβάνονται 
υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό 



Επαγωγι ανοχισ (Specific Oral Tolerance Induction, SOTI)
Ανοςοκεραπεία από το ςτόμα (Oral Immunotherapy, OIT)

Η προςπάκεια τροποποίθςθσ τθσ ανοςιακισ απάντθςθσ, μείωςθσ τθσ 

αντιδραςτικότθτασ του οργανιςμοφ και ςταδιακισ ανάπτυξθσ 

ανοςολογικισ και κλινικισ ανοχισ ςε μία τροφι





Τροφζσ που ζχει χρθςιμοποιθκεί



Αποτελεςματικότθτα



Προχποκζςεισ αςφαλοφσ και επιτυχοφσ SOTI

• Στακερι κατανάλωςθ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ τροφισ και ςε 
ςυνκικεσ ελεγχόμενεσ (πχ. μετά φαγθτό, μακριά από φυςικζσ 
δραςτθριότθτεσ) 

• Αποφυγι επιβαρυντικϊν παραγόντων (άςκθςθ, λιψθ ΜΣΑΦ..)

• Μείωςθ χορθγοφμενθσ ποςότθτασ ςε περιπτϊςεισ αντίξοων 
ςυνκθκϊν (πχ. ιογενϊν λοιμϊξεων) 

• Ενεργόσ ςυμμετοχι και ςυμμόρφωςθ οικογζνειασ και παιδιοφ 
για εφαρμογι πρωτοκόλλου και ετοιμότθτα αντιμετϊπιςθσ 
οξζων αντιδράςεων

• Συνεχισ διακεςιμότθτα ιατροφ



Κατά Υπζρ



Η δικι μασ εμπειρία

• Preliminary

– όλα ςε ελεφκερο διαιτολόγιο

• SOTI 1
– 1 ςε ελεφκερο διαιτολόγιο
– 6 πίνουν 240 ml 
– 4 πίνουν 120 ml γάλα
– 1 drop out λόγω ΕοΕ

• SΟΤΙ 2

– Φάςθ ανόδου



Περιοριςμοί

• Δεν ενδείκνυται για τα μθ-IgE αλλεργικά νοςιματα

• Περιορίηεται ςε λίγα τρόφιμα (ανάγκθ τακτικισ χοριγθςθσ)

• Μπορεί να αποςτακεροποιθκεί από ςυν-παράγοντεσ 

• Απαιτεί κζλθςθ, πίςτθ και αφοςίωςθ



Συμπζραςμα

• Η τροφικι αλλεργία είναι μια πολφπλευρθ και πολφπλοκθ νόςοσ και 
επθρεάηει ςθμαντικά τθν υγεία και τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν

• Η αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ και θ επιβάρυνςθ τθσ φυςικισ πορείασ ςε 
βαςικζσ τροφζσ δθμιουργοφν πολλζσ φορζσ αςφυκτικά προβλιματα 
για τα παιδιά, τισ οικογζνειεσ και τθν κοινωνία

• Η ςτροφι ςτθν πρόλθψθ, ςτθν ζγκαιρθ τροποποιθτικι παρζμβαςθ και 
ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ανοςολογικισ ανοχισ είναι αναπόφευκτθ και 
φαίνεται να αποτελεί τθν καλφτερθ τωρινι λφςθ

• Οι ςυνεχείσ προςπάκειεσ και οι ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ 
ανοςοκεραπείασ αναμζνεται να φζρουν οριςτικζσ λφςεισ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ και κεραπεία τθσ IgE-μεςολαβοφμενθσ μορφισ


