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Αλλεργία ςτο γάλα  

Πξνθαιεί?

 πζρεηίδεηαη 

 πλνδεύεη?... 

ηελ γαζηξννηζνθαγηθή  παιηλδξόκεζε



Κλινικζσ ιδιαιτερότητεσ 

1. Βξέθε <12 κελώλ 

2. Μεγαιύηεξα παηδηά  

ΗΩΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΟΦΑΓΙΣΙΓΑ

ΟΙΟΦΑΓΙΚΗ ΗΩΙΝΟΦΙΛΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΝΣΑ ΣΟΤ ΡΡΙ’ο
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Παθογζνεια

1. Γελεηηθόο κεραληζκόο

2. Αλνζνινγηθόο κεραληζκόο

3. Θεσξία ηεο θηλεηηθήο ηνπ πεπηηθνύ…



Γενετικόσ Μηχανιςμόσ

 νβαξή ΓΟΠ ζπζρεηίδεηαη κε θιεξνλνκηθόηεηα κε

επηθξαηνύζα κνξθή, πςειήο δηαπεξαηόηεηαο.

 Σν γνλίδην εδξάδεηαη ζην ρξσκόζσκα 13-c όπνπ

εληνπίδνληαη γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ, ηελ αιιεξγία

θαη ην άζζκα (rantes 1, ηύπνπ β ππνδνρέαο ηεο

ελδνζειίλεο θ.α).



Κινητική του πεπτικοφ

Αιιεξγία ζην γάια θαη δηαηαξαρέο ζηελ  γαζηξηθή θέλσζε

 Τπεξαληηδξαζηηθόο νηζνθάγνο 

 Γαζηξηθή δπζξπζκία  θαη CMPA (Ravelli et al, JPGN 2010)

…Η ππόκληζη με γάλα πποκαλεί αύξηζη ηων επειζοδίων 

παλινδπόμηζηρ  όξινα και μη όξινα …. 

(impedance… Borelli et al, Journal of Pediatrics 2012)



pH- μετρία

• Χρονικι ςυςχζτιςθ 
παλινδρόμθςθσ οξζοσ και 
εκδιλωςθσ 
ςυμπτωμάτων

• Εκτίμθςθ επάρκειασ 
κεραπείασ

Περιοριςμοί

• Δεν ανιχνεφει μθ όξινθ 
παλινδρόμθςθ

Γείθηεο θπζηνινγηθήο 

παιηλδξόκεζεο

Βξέθε <12%

Παηδηά <6%



Πολυκάναλη ενδαυλική
αντίςταςη  - Αντιςταςιομετρία (ΜΙΙ)

• Ανιχνεφει και μθ όξινα 
επειςόδια

• Συςχετίηει χρονικά τισ 
αναπνευςτικζσ 
εκδθλώςεισ με τθ ΓΟΠ

Περιοριςμοί:
• Ζχουν κακοριςτεί 

φυςιολογικζσ τιμζσ
αναφοράσ μόνο για τα 
πρόωρα νεογνά





Οδεγίεο ζίηηζεο/ζέζε /ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο

Αληηαλαγσγηθό γάια (AR)Τπνςία αιιεξγίαο 

Τπναιιεξγηθό γάια γηα έλα κήλα

Πξόθιεζε κεηά έλα κήλα

Γηάγλσζε CMPA

ΑΝΤΙ-Η2

Αλάξξνηεο - Έκεηνη

ηνηρεηαθό γάια Γηαθνπή πξόθιεζεο  κεηά έλα κήλα

Σεθκεξίσζε  ηεο  CMPA

ΕΛΕΓΧΟΣ ……………ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Πξόθιεζε κεηά έλα κήλα



Άηππεο εθδειώζεηο  ΓΟΠ

24σξε ΡΗ-κεηξία /impedance

PPI’s /αληη Η2 ηνηρεηαθό γάια

Φαξκαθεπη. αγσγή γηα 6κ. ΠξόθιεζεΔλδνζθόπεζε Άιιε δηάγλσζε

Γηάγλσζε CMPAΆιιε δηάγλσζε Οηζνθαγίηηδα Δληεξνπάζεηα



Άλλεσ τροφικζσ αλλεργίεσ 
(Άλλεσ αλλεργίεσ)

 πζρεηίδνληαη?

 πλνδεύνπλ??

 Πξνθαινύλ? …ηελ Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε



Η πρώτη αναφορά

Picus et al, Am J Radiol 1981



Η πρώτη περιγραφή

Attwood et al, Dig DisSci 1993



ΓΙΔΓΔΡΣΔ

ΜΔΟΛΑΒΗΣΔ 
ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟΤ 
ΛΙΠΙΓΙΩΝ

ΕCP Ριβονου-
EDN κλεάση

Αιιεξγηνγόλα 
(ηξνθηθά εηζπλεόκελα) 
Παξάζηηα                          
Ιζηηθή βιάβε  
Ινγελείο ινηκώμεηο

Αληηγνλν-
παξνπζηαζηέο 

Β7 MHC

Νεπξνκεηαβηβαζηέο

Οπζία - Ρ VIP

Κπηηαξνηνμίλε ηζηηθή βιάβε

EΡΟ ΜΒΓ

Kπηνθίλε (πξνθιεγκνλώδεηο

Παξάγνληεο) 
IL-2, IL-3, IL-4                               

IL-5, IL-6, IL-12, IL-
18, IFN-γ, GM-CSF TgF-
a/b TNFa

Eνηαμίλε 
RANTES 

Λεπθνηξηέληα 

PAF



Noel et al, N Engl J Med 2004

Straumann et al, J Allergy Clin Immunol 2005

Συχνότητα ΕοΕ

Παιδιά:

Ενήλικεσ:

Sealock et al, Aliment Pharmacol Ther 2010

2-10 / 10.000

0,2 / 10.000



Άνδρεσ
75%

Άλλεσ φυλζσ
13%

Καυκάςια 
φυλή
87%

Δημογραφικά ςτοιχεία

Περιςςότερα παιδιά, αλλά 
και οι ενήλικοι αςθενείσ αυξάνουν Spergel et al, JPGN 2009 

Straumann et al, J Alergy Clin Immunol 2010

Γυναίκεσ
25%



Kιηληθή εηθόλα

Παηδηά
 ηηηζηηθά πξνβιήκαηα

 Δπηγαζηξαιγία

 Έκεηνη

 Πξνδηάζεζε γηα αηνπία 
(ζην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό παηδηώλ κε ΔνΔ)

 Λαξπγγηθά ζπκπηώκαηα

 Απώιεηα βάξνπο 
(…ζεξκίδωλ, νιηγναληηγ

νληθή δίαηηα?)

Δλήιηθεο
 Γπζθαγία 

(15% ΔνΔ)

 Θωξαθηθόο πόλνο

 Πληγκνλή (33%)

 Αίζζεκα μέλνπ 

ζώκαηνο ζηνλ 
θάξπγγα
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Ηωζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα

Οξηζκόο

Υξόληα, αλνζνινγηθή (αληηγνλν-

ζπζρεηηδόκελε) νηζνθαγηθή πάζεζε, 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη θιηληθά από… 

δπζιεηηνπξγία ηνπ νηζνθάγνπ, θαη 

ηζηνινγηθά από έληνλε εωζηλνθηιηθή

δηήζεζε θαη θιεγκνλή



Ατοπία - Κληρονομικότητα

•

•

•

Σθμαντικι οικογενισ προδιάκεςθ

Sibling risk : x80

Sibling risk for asthma : x2 Noel et al, N Engl J Med 2004

Blanchard et al, J Allergy Clin Immunol 2006



•Διάγνωςθ ςε όλεσ τισ θλικίεσ

Φυςική ιςτορία

Kapel et al, Gastroenterology 2008 

Spergel et al,  JPGN 2009







1. ΔΟΔ

2. Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε

3. Οηζνθαγηθή εσζηλνθηιία πνπ 

απαληά ζηνύο ΡΡΙ'ο

Φάζκα εσζηλνθηιηθήο



1. Κνξηηθνεηδή

2. Γηαηηνιόγην

α. ηνηρεηαθό δηαηηνιόγην

β. Απνθιεηζκόο ηωλ πηό ζπρλώλ αιιεξγηνγόλωλ 

(six food elimination diet)

γ. Απνθιεηζκόο κεηά από έιεγρν

3. Άιιεο ζεξαπείεο

ΘΔΡΑΠΔΙΑ



Συμπεράςματα

 Σξνθηθή αιιεξγία θαη ΓΟΠ έρνπλ ζρέζε αηηίνπ/

απνηειέζκαηνο

 Η πξόθιεζε είλαη ε πιένλ αμηόπηζηε δνθηκαζία, γηα

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο αιιεξγίαο ζηελ

εηθόλα ηεο ΓΟΠ

 Με ηα λεώηεξα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ε ΓΟΠ

πεξηιακβάλεηαη ζην θάζκα ησλ εσζηλνθηιηθώλ

παζήζεσλ

 Μειέηεο ηεο ΔΟΔ πεξηγξάθνπλ ην παξόλ θαη

ζηνρεύνπλ ζην κέιινλ. Η θπζηθή ηεο όκσο ηζηνξία

δίδεη αθνξκέο γηα ηελ αλαδξνκή ζην παξειζόλ



Ευχαριστώ...


