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Αύμεζε ηξνθηθήο αιιεξγίαο



ΗΛΙΚΙΑ

ΓΔΝΔΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΙΑΘΔΗ

ΒΙΣΑΜΙΝΗ D

ΔΙΓΟ ΓΙΑΣΡΟΦΗ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΝΣΔΡΙΚΗ

ΥΛΧΡΙΓΑ

Σξνθηθά αληηγόλα, κηθξόβηα αιιεινεπηδξνύλ ζε 

ζπλδπαζκό κε γελεηηθνύο θαη επηγελεηηθνύο 

παξάγνληεο θαη νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε αιιεξγίαο.



ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ ΣΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΔΡΓΙΑ

Δληεξηθόο θξαγκόο

Σξνθηθά αιιεξγηνγόλα

Αλνζνινγηθή αλνρή



Αιιεξγία ζην γάια ε πην ζπρλή ζηε 

βξεθηθή ειηθία



ΑΛΛΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ...........

 5-20% έρνπλ ζπκπηώκαηα ύπνπηα γηα αιιεξγία ζην γάια

 2-3% ζπρλόηεηα πξαγκαηηθή ζπρλόηεηα 
 εκεία θαη ζπκπηώκαηα είλαη κε εηδηθά θαη είλαη 

δύζθνιε ε αληηθεηκεληθή εθηίκεζε

 Οη εθδειώζεηο από ην πεπηηθό είλαη κε εηδηθέο

 Πξνβιεκαηηζκνί-Γηρνγλσκίεο-Τπεξβνιέο

 Τπεξδηάγλσζε -Τπνδηάγλσζε

 Ιαηξηθή εκπεηξία θαη ηδηαηηεξόηεηα θάζε αζζελνύο

 Κιηληθή πξάμε βάζε θαηεπζύλζεσλ



ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΗ ΑΝΣΙΓΡΑΗ Δ ΣΡΟΦΗ

 Αλνζνινγηθόο κεραληζκόο

 Σξνθηθή αιιεξγία

 Με αλνζνινγηθόο κεραληζκόο

 Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο

 Φαξκαθνινγηθέο αληηδξάζεηο

 Σνμηθέο αληηδξάζεηο

 Λνηκώδεηο παξάγνληεο



ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 

ΣΟ ΓΑΛΑ ΑΓΔΛΑΓΟ

 Γπζαλεμία ζηε ιαθηόδε

 Πξσηνπαζήο (ζπγγελήο, ππνιαθηαζία)

 Γεπηεξνπαζήο (θιεγκνλή ή δνκηθή 

δηαηαξαρή ηνπ βιελλνγόλνπ)

 Γηάγλσζε : δνθηκαζία εθπλενκέλνπ Η2,

αλαγσγηθέο νπζίεο θνπξάλσλ,

κέηξεζε δξαζηηθόηεηαο ιαθηάζεο-βηνςία



Oξηζκόο

Η αιιεξγία ζην γάια αγειάδαο (ΑΓΑ)  είλαη :

 πνιύπινθε λνζνινγηθή νληόηεηα

 θιεγκνλώδεο αληίδξαζε ζηηο πξσηείλεο ηνπ ΓΑ 

 δύν ή θαη πεξηζζόηεξνη αλνζνινγηθνί κεραληζκνί 

νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθά θιηληθά ζύλδξνκα



IgE κε IgE

΄Αμεςεσ Eπιβραδυνόμενεσ

Λεπτά έωσ 2 ώρεσ

ώρεσ  έωσ πολλέσ ημέρεσ 

ΑΓΑ θαη ρξόλνο εθδήισζεο ζπκπησκάησλ



ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ    

ΣΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΔΡΓΙΑ

 Γεληθεπκέλε αλαθπιαμία

 Αλαθπιαμία κεηά από άζθεζε

 Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα

 Γέξκα

 Γαστρεντερικό σύστημα



IgE Μη-IgE

Αλλεργική ρινίτιδα
Οξύσ βρογχόςπαςμοσ
Αςθμα

Πνευμονική 
αιμοςιδήρωςη      

(ς. Heiner)
`

ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟ



IgE  Μη-IgE

Κνίδωςη και αγγειοοίδημα
Εξ’επαφήσ κνίδωςη

Ατοπική δερματίτιδα        

ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΡΜΑ



IgE Μηθηέο Με-IgE

Γαζηξεληεξηθή αλαθπιαμία         

ηνκαηνθαξπγγηθό ζύλδξνκν

Αιιεξγηθή εσζηλνθηιηθή νηζνθαγίηηδα

Αιιεξγηθή εσζηλνθηιηθή γαζηξίηηδα

Αιιεξγηθή εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξνπάζεηα

Δληεξνθνιίηηδα

Πξσθηνθνιίηηδα

Δληεξνπάζεηα

ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ



ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ



ΑΛΛΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΔΠΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΔΡΓΙΑ

 Βξεθηθνί θνιηθνί (10%)

 Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε

 Γπζθνηιηόηεηα



ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΦΤΛΑΞΙΑ

 Δθδειώζεηο

 Έκεηνο, δηάξξνηα , θνηιηαθό άιγνο (-2 ώξεο)

 Πηζαλή ζπκκεηνρή άιισλ ζπζηεκάησλ

 Ηιηθία : 1-12 κήλεο

 Δiδηθά IgE αληηζώκαηα



ΠΡΧΚΣΟΚΟΛΙΣΙΓΑ

 Δθδειώζεηο

 Αξηζηε γεληθή θαηάζηαζε

 Θεηηθό θιεξνλνκηθό ηζηνξηθό

 Αηκνξξαγηθέο θελώζεηο (κηθξή απώιεηα)

 Ορη απαξαίηεηα δηαξξνηθέο θελώζεηο

 πάληα πξνθαιεί αλαηκία, ππνπξσηεηλαηκία

 Ηιηθία έλαξμεο

 1 εκ- 6ν κήλα (2ε - 8ε εβδνκάδα)

 Δπαηζζεηνπνίεζε κέζσ ΜΘ 



ΔΝΣΔΡΟΠΑΘΔΙΑ

 Δθδειώζεηο

 Υξόληα δηάξξνηα, αλεπαξθήο πξόζιεςε βάξνπο, ζύλδξνκν
δπζαπνξξόθεζεο κε αλαηκία, νίδεκα θαη ππνπξσηεηλαηκία, 
έκεηνη, θνηιηαθή δηάηαζε

 Πξνζβάιιεηαη ην ιεπηό έληεξν

 Ηιηθία έλαξμεο

 πλήζσο ηα πξώηα 2 έηε

 Τπεύζπλα αληηγόλα 

 Γάια,  ζόγηα (κηθξά βξέθε)

απγό, ςάξη, δεκεηξηαθά



ΑΛΛΔΡΓΙΚΗ ΗΧΙΝΟΦΙΛΙΚΗ 

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΠΑΘΔΙΑ
 Δθδειώζεηο

 Μπνξεί λα πξνζβιεζεί όινο ν πεπηηθόο ζσιήλαο

Ανεπαρκής πρόσληψηβάροσς, έκεηνη, θνηιηαθό άιγνο,
αλνξεμία, δηάξξνηα, ππνπξσηεηλαηκία , αηκoξξξαγία 
αλσηέξνπ ή θαησηέξνπ πεπηηθνύ

 50% εσζηλνθηιία θαη IgE

 Ηιηθία έλαξμεο

 Νενγληθή ειηθία κέρξη εθεβεία



ΑΛΛΔΡΓΙΚΗ ΗΧΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΟΙΟΦΑΓΙΣΙΓΑ

 Δθδειώζεηο

πκπησκαηνινγία ΓΟΠ

Με αληαπόθξηζε ζηελ αληηπαιηλδξνκηθή αγσγή

>15 εσζ/ΜΟΠ

 Ηιηθία έλαξμεο

Βξεθηθή ειηθία κέρξη εθεβεία



ΤΝΓΡΟΜΟ ΔΝΣΔΡΟΚΟΛΙΣΙΓΑ (FPIES)

 Δθδειώζεηο

Δπζύλεηαη θπξίσο ην γάια αγειάδνο

Μεραληζκόο κέζσ TNFa

Γηάξξνηα κε αηκνξξαγηθέο θελώζεηο (5-8 ώξεο) 

έκεηνη (1-3 ώξεο ), αθπδάησζε, αλαηκία,  θνηιηαθή
δηάηαζε, ππόηαζε (15%)

 Ηιηθία έλαξμεο

Νενγληθή, βξεθηθή ειηθία



Γηαθνξεηηθή πξνζπέιαζε ζηε δηάγλσζε 

θαη ζεξαπεία

Γηαθνξεηηθνί κεραληζκνί



Τςίζηεο ζεκαζίαο ε ζσζηή δηάγλσζε



ΓΙΑΓΝΧΗ

ΙΣΟΡΙΚΟ

ΥΤΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ

ΕΡΓΑΣ. ΕΛΕΓΦΟ

ΔΙΑΙΣΑ ΑΠΟΥΤΓΗ

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
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ΓΙΑΓΝΧΗ

1. Ιςτορικό



ΓΙΑΓΝΧΗ



ΙΣΟΡΙΚΟ

 Πηζαλνινγείηαη ε ύπνπηε ηξνθή (γάια)  θαη ε πνζόηεηα πνύ 
πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε

 Δθηηκάηαη ν ρξόλνο πνπ κεζνιάβεζε από ηε ιήςε ηεο ηξνθήο 
κέρξη ηελ εθδήισζε ηεο αληίδξαζεο

 Πεξηγξαθή ζπκπησκάησλ θαη βαξύηεηα

 Καηαγξάθεηαη άλ έρεη επαλαιεθζεί παξόκνηα αληίδξαζε

 Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό αηνπίαο

 Γνλέαο ή αδειθόο  20-40%

 Γύν γνλείο             40-60%



ΓΙΑΓΝΧΗ

ΙΣΟΡΙΚΟ

ΥΤΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ

ΕΡΓΑΣ. ΕΛΕΓΦΟ

ΔΙΑΙΣΑ ΑΠΟΥΤΓΗ

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ



ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ

 Γεξκαηηθέο δνθηκαζίεο-κέζνδνο ελδνεπηδεξκηδηθνύ 

λπγκνύ (skin prick test)

 Δηδηθά IgE αληηζώκαηα νξνύ (RAST)

 Γεξκoεπηδεξκηθέο δνθηκαζίεο (patch test)

 Δλδνζθόπεζε-Βηνςία



IgE Μηθηέο Με-IgE

Γεξκαηηθέο δνθηκαζίεο ελδνεπηδεξκηδηθνύ λπγκνύ (skin prick test)

Δηδηθά IgE αληηζώκαηα νξνύ (RAST –CAP FEIA)

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Γεξκoεπηδεξκηθέο δνθηκαζίεο (patch test)

Δλδνζθόπεζε-Βηνςία



IgE Μηθηέο Με-IgE

Γαζηξεληεξηθή αλαθπιαμία         

ηνκαηνθαξπγγηθό ζύλδξνκν

Αιιεξγηθή εσζηλνθηιηθή :

▪νηζνθαγίηηδα

▪ γαζηξίηηδα

▪ γαζηξεληεξνπάζεηα Δληεξνθνιίηηδα

Πξσθηνθνιίηηδα

Δληεξνπάζεηα

ΣΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ



ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ

 Γεξκαηηθέο δνθηκαζίεο-κέζνδνο ελδνεπηδεξκηδηθνύ 

λπγκνύ (skin prick test)

 Δηδηθά IgE αληηζώκαηα νξνύ (RAST-CAP FEIA)



APT

Γεξκoεπηδεξκηθέο δνθηκαζίεο ( atopy patch test)



ΔΝΓΟΚΟΠΗΗ- ΒΙΟΦΙΑ

 Δπίκνλα ζπκπηώκαηα από ην 

πεπηηθό

 Αλεπαξθή αλάπηπμε

 Αλαηκία

 Τπνςία άιιεο δηάγλσζεο



ΓΙΑΓΝΧΗ

ΙΣΟΡΙΚΟ

ΥΤΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ

ΕΡΓΑΣ. ΕΛΕΓΦΟ

ΔΙΑΙΣΑ ΑΠΟΥΤΓΗ

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ



Γίαηηα απνθπγήο

 Γίαηηα απνθπγήο

 IgE δηαηαξαρέο  : 1-2 εβδνκάδεο 

 Με ΙgE : 2- 4  εβδνκάδεο



ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ

Γνθηκαζία πξόθιεζεο

 Πξσηόθνιιν 

 Δπαλεκθάληζε ζπκπησκάησλ κεηά από κεξηθά ιεπηά έσο θαη 

κεξηθέο εβδνκάδεο

 ΟΥΙ ζε παηδηά κε ζνβαξή γηα ηε δσή αλαθπιαθηηθή 

αληίδξαζε

 1,3, 10, 30, 100ml

 0.1,0.3,1,3,10,30,100ml

 200ml/ εκ γηα 2 εβδ



Νοςοκομείο



Αιγόξηζκνο γηα βξέθε κε ΑΓΑ θαη άκεζεο/ζνβαξέο 

εθδειώζεηο

 Γίαηηα απνθπγήο (1-2 εβδνκάδεο)

 Δηδηθή IgE( RAST) ή  SPT

 Αλ εξγαζηεξηαθά ζεηηθά δίαηηα θαη πξόθιεζε ζην έηνο

 Αλ αλ ηα εξγαζηεξηαθά είλαη αξλεηηθά απνθπγή γάιαθηνο γηα 1-2 

εβδνκάδεο

 Μεηά ηελ πεξίνδν απνθπγήο πξόθιεζε κε πξσηόθνιιν  ζε   

λνζνθνκείν 

 Αλ ηα ζπκπηώκαηα επαλεκθαληζηνύλ ππναιιεξγηθό δηαηηνιόγην 

κέρξη 12 κήλεο 



Αιγόξηζκνο γηα βξέθε κε ήπηεο ή αζαθείο 

εθδειώζεηο

 Γίαηηα απνθπγήο 2-4 εβδνκάδεο

 Μεηά ηελ πεξίνδν απνθπγήο επαλεηζαγσγή γάιαθηνο κε 

πξόθιεζε

 Αλ ηα ζπκπηώκαηα επαλεκθαληζηνύλ ππναιιεξγηθό δηαηηνιόγην 

κέρξη 12 κήλεο

Δηδηθή IgE( RAST)  ή  SPT



Αιγόξηζκνο γηα απνθιεηζηηθά ζειάδνληα θαη 

ΑΓΑ

 πλερίδνπκε ηνλ ΜΘ

 Απνθπγή γαιαθηνθνκηθώλ πξνηόλησλ

 Αλ ππάξμεη βειηίσζε κεηά ηελ πεξίνδν απνθπγήο (2-4εβδ) 
επαλεηζαγσγή γηα επηβεβαίσζε

 Αλ δελ ππάξμεη βειηίσζε απνθπγή απγνύ ,ζόγηαο μεξώλ θαξπώλ

 1000 mg Ca ζηε κεηέξα

 Αλ δελ ππάξμεη βειηίσζε ε ζνβαξά ζπκπηώκαηα (ππνζξεςία, 
αλαηκία )  παξαπνκπή γηα έιεγρν



ΒΡΔΦΗ ΜΔ ΞΔΝΟ ΓΑΛΑ

1. ε θηλάζοντα που εμφανίζουν ςυμπτώματα με την ειςαγωγή του ξένου γάλακτοσ
, διακόπτουμε το ξένο γάλα χωρίσ να αποκλείουμε τα γαλακτοκομικά ςτη μητέρα
2. Εκτενώσ υδρολυμένο γάλα και μόνο ςε ςοβαρέσ-αναφυλακτικέσ αντιδράςεισ γάλα
με αμινοξέα



ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ

1. ΟΧΙ γάλατα ΗΑ 
2. ΟΧΙ ΠΡΟΒΙΟΣΙΚΆ για θεραπεία
2. Οχι γάλατα άλλων θηλαςτικών, ςόγιασ (φυτοφάγουσ) , 
ρυζιού,αμυγδάλου, καρύδασ ςε βρέφη



«Τπναιιεξγηνγνληθά γάιαηα» 

ζθεπάζκαηα πδξνιπκέλεο πξσηετλεο πνπ είλαη αλεθηά 
από ην 90% ηνπιάρηζηνλ ησλ αηόκσλ κε αιιεξγία 

 Δθηεηακέλε πδξόιπζε πξσηείλεο (πεπηίδηα ΜΒ<3000 Da)
• Οξνιεπθσκαηίλε

• Καδείλε

• Σα γάιαηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ ή όρη ιαθηόδε , 

καιηνδεμηξίλεο, άκπιν παηάηαο, άκπιν αξαβνζίηνπ. 

• Μπνξεί λα πεξηέρνπλ ιηπίδηα κεζαίαο αιύζνπ (MCT) θαη 

καθξάο αιύζνπ (LCT)

 ηνηρεηαθά (ακηλνμέα) : ζνβαξή αλαθπιαθηηθή αληίδξαζε

ππνζξεςία





Δηζαγσγή ζηεξεξώλ ηξνθώλ

• τερεέσ τροφέσ όχι νωρίτερα από τον 4ο μήνα  και ενώ το βρέφοσ θηλάζει ςε
μικρέσ ποςότητεσ
• Δεν καθυςτερούμε την ειςαγωγή των αλλεργιογόνων τροφών



Πξόιεςε ηξνθηθήο αιιεξγίαο



Πξόιεςε αιιεξγίαο κέζσ δηαηξνθηθώλ 

παξεκβάζεσλ



Πξόιεςε αιιεξγίαο κέζσ 

δηαηξνθηθώλ παξεκβάζεσλ

*

*



ΦΤΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ-ΔΚΒΑΗ

 Γνθηκαζία πξόθιεζεο ζε 6 κήλεο ή πεξίπνπ  9-12 
κελώλ 

 ε ζνβαξέο ΙgE κπνξεί λα πεξηκέλνπκε κέρξη 12-18 
κήλεο

 Η παξακνλή εηδηθώλ IgE δελ ζεκαίλεη πάληα 
παξακνλή ηεο θιηληθήο επαηζζεζίαο

 Η αιιεξγία ζην γάια ζπλήζσο ππνρσξεί  κέρξη ην 3ν

έηνο (75%) θαη ζην 25% ζπλππάξρεη πνιιαπιή 
ηξνθηθή αιιεξγία



ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ

 Απνθπγή ηξνθήο

 Πεξηνξηζηηθή δίαηηα↔ ζπληαγνγξαθία θαξκάθνπ

 Δλεκέξσζε, εθπαίδεπζε αζζελνύο-νηθνγέλεηαο

 «Κξπκκέλα αιιεξγηνγόλα» ζε βηνκεραλνπνηεκέλα

 Γηαζηαπξνύκελε επαηζζεζία κεηαμύ ηξνθώλ ζπγγεληθώλ 

νκάδσλ

 πρλή παξαθνινύζεζε

 Δπηπινθέο: ππνζξεςία, δηαηαξαρέο

ζίηηζεο, αλεπάξθεηα βηηακηλώλ θαη 

ηρλνζηνηρείσλ



ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ



 Η ΑΓΑ είλαη ζπρλή ζηα βξέθε αιιά πνιιέο θνξέο  δελ 

γίλεηαη  ζσζηή δηάγλσζε

 αθή δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη

 Κιηληθή πξάμε βάζε θαηεπζύλζεσλ

 Η δνθηκαζία απνθπγήο θαη ζε 4 εβδνκάδεο ε δνθηκαζία 

πξόθιεζεο απνηεινύλ ηνλ βαζηθό καο δηαγλσζηηθό 

εξγαιείν γηα ηε ζσζηή δηάγλσζε ηδίσο ζηα ζπκπηώκαηα 

από ην πεπηηθό

 Ο Θειαζκόο θαη ε εηζαγσγή ησλ ζηεξεώλ ηξνθώλ ζε 

κηθξέο πνζόηεηεο ελώ ην βξέθνο ζειάδεη απνηεινύλ 

κέηξν πξόιεςεο.

πκπεξάζκαηα


