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 Βρέφος θήλυ 3,5 μηνών προσέρχεται σε Νομαρχιακό 

Νοσοκομείο λόγω έντονης υπνηλίας από 3ώρου 

 Προ 3ώρου σίτιση με γάλα → ένας μικρός έμετος

 21/2 ώρες μετά (μισή ώρα προ εισαγωγής) κατά τον 

ύπνο → ένας μεγάλος ρουκετοειδής έμετος, χωρίς 

αφύπνιση του βρέφους 

 Το βρέφος νωρίτερα είχε φυσιολογική 

δραστηριότητα



 Iτόκος, ΚΤ, 37 εβδ, ΒΓ 3265gr, 

ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό

 Από ηλικίας 30 ημερών, σίτιση με γάλα εκτενούς 

υδρόλυσης λόγω ανησυχίας και αναγωγών 

(μέχρι τότε, ΜΘ και γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας) 

 Προ 10ημέρου πυρέτιο (ΟΜΩ), αμοξυκιλλίνη x 8ημ 

(έως την προηγουμένη της εισαγωγής)

 Όχι ατοπική δερματίτιδα ή βρογχιολίτιδα

 Όχι νοσηλείες 

 Πολύ καλή ανάπτυξη 



 Σφ:120/min, αν:28/min, θ:36,8ο C, SAT:99%, 

ΧΤΕ:< 2sec, ΑΠ: όχι δυνατή η μέτρηση

 Ωχρότητα, λήθαργος, πολύ ασθενές κλάμα ακόμα 

και στη φλεβοκέντηση, στιγμιαίο άνοιγμα ματιών, 

χωρίς όμως επαφή με το περιβάλλον

 Εκκριτική ωτίτις ΑΡ, πηγή ελαφρά εισέχουσα, 

όχι εξάνθημα

 Χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα



 Αδρός εργαστηριακός έλεγχος: κ.φ. 

 Αέρια αίματος: κ.φ. 

 κ/α αίματος: αρνητική

 Χορήγηση N/S I.V.

 Χορήγηση κεφτριαξόνης I.V.

 Μεταφορά σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο



 Μηνιγγίτιδα (ιστορικό πρόσφατης ωτίτιδας)

 Εγκεφαλίτιδα

 Εγκολεασμός

 Οξεία κοιλία / ανατομικές ανωμαλίες εντέρου

 Γαστρεντερίτιδα/σηψαιμία

 Εγκεφαλική αιμορραγία

 Μεταβολικό νόσημα 



 Υπνηλία, ήπια ωχρότητα

 Ζωτικά σημεία: κφ

 Χωρίς παθολογικά ευρήματα από λοιπή φ/ε

 Νέος ε/ε: κφ

 Κ/α ούρων: στείρα

 Κ/α αίματος: αρνητική

 Οσφυονωτιαία παρακέντηση: 

ΕΝΥ χωρίς παθολογικά ευρήματα

 U/S κοιλίας (κυρίως για έλεγχο εγκολεασμού)







Παρέμεινε υπνηλικό για δύο ώρες ακόμη, 

συνολικά 4,5 ώρες μετά τον δεύτερο έμετο

Ακολούθως χωρίς κανένα πρόβλημα

Όχι διάρροιες

 Σίτιση με γάλα εκτενούς υδρόλυσης

Ασυμπτωματικό έως την έξοδό του



o 2ο 24ωρο: U/S κοιλίας (παιδοακτινολόγος)

-Κυστική διάταση ωοθήκης

o Παιδοχειρουργική εκτίμηση

-κυστική διάταση ωοθήκης

-a FP:↑196 ng/ml (Φ.Τ. 74± 86), CEA:κφ, βHCG:κφ

-Σύσταση για επανέλεγχο με U/S κοιλίας, a FP

και νέα παιδοχειρουργική εκτίμηση

o Παιδοαλλεργιολογική εκτίμηση



 Από γέννηση έως ηλικίας ενός μηνός σίτιση με ΜΘ και 

γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας → 

μεγάλη ανησυχία και αναγωγές, συχνές κενώσεις → 

υποαλλεργικό γάλα εκτενούς υδρόλυσης → 

υποχώρηση προβλημάτων 

 3,5 μηνών (ημέρα εισαγωγής): 

γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 

για πρώτη φορά μετά τον 1ο μήνα ζωής 

2 γεύματα → αλλαγή συμπεριφοράς και τάση εμέτου → 

οι γονείς δίνουν πάλι το υποαλλεργικό γάλα (ένα γεύμα) 

και ακολουθεί το ιστορικό της παρούσας νόσου



➢ Πιθανότατα αλλεργία στο γάλα αγελάδας

➢ Πρέπει να επιβεβαιωθεί με δοκιμασία 

πρόκλησης 



▪ Σίτιση με υποαλλεργικό γάλα εκτενούς 

υδρόλυσης, έως ότου γίνει δοκιμασία πρόκλησης

▪ Επανέλεγχος aFP (κφ)

▪ Επανέλεγχος με U/S κοιλίας (κφ)



Εισαγωγή για δοκιμασία πρόκλησης 

με γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 

Μετά λήψη 120 cc γάλακτος 1ης βρεφικής ηλικίας

↓

2 ώρες μετά το γεύμα, μεγάλος έμετος

↓

Διακοπή δοκιμασίας πρόκλησης



Σύνδρομο εντεροκολίτιδας επαγόμενο  από την 

πρωτεΐνη  του αγελαδινού γάλακτος

(Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome)

FPIES



Μη IgE μεσολαβούμενη αλλεργική αντίδραση 

σε τροφικά αλλεργιογόνα μέσω μηχανισμών 

κυτταρικής ανοσίας [γάλα αγελάδος (ΓΑ), 

σόγια, ρύζι, δημητριακά, κοτόπουλο, ψάρι, 

οστρακοειδή]



Οξύ  FPIES

Κατανάλωση αλλεργιογόνου Διαλείπουσα λήψη μετά από περίοδο αποφυγής

Έναρξη συμπτωμάτων 1-3  ώρες μετά τη λήψη του αλλεργιογόνου

Σημεία και συμπτώματα Επαναλαμβανόμενοι έμετοι (95-100%)

Λήθαργος (75-85%)

Ωχρότητα

Αφυδάτωση

Διάρροια (25-40%)

Μετεωρισμός κοιλίας

Υπόταση (15-20%)

Υποθερμία 

Εργαστηριακά ευρήματα Λευκοκυττάρωση – πολυμορφοπυρήνωση

Θρομβοκυττάρωση

Μεταβολική οξέωση

Μεθαιμοσφαιριναιμία

Λευκοκύτταρα και ηωσινόφιλα σε κόπρανα



Χρόνιο (βρεφικό)   FPIES

Κατανάλωση αλλεργιογόνου Σε τακτική βάση γάλα αγελάδος ή σόγιας

Έναρξη συμπτωμάτων Από τις πρώτες ημέρες ζωής

Διαλείποντα επεισόδια εμέτου (χωρίς σταθερή συσχέτιση 

με τροφή)

Χρόνια διάρροια  (+/- προσμίξεις αίματος-βλέννης)

Απώλεια βάρους ή ανεπαρκής πρόσληψη βάρους

Σημεία και συμπτώματα Διαλείποντα επεισόδια εμέτου – διάρροιες – λήθαργος  -

υποτονία – ωχρότητα – απώλεια βάρους – ανεπάρκεια 

αύξησης – μετεωρισμός κοιλίας – αφυδάτωση

Εργαστηριακά ευρήματα Αναιμία

Υποαλβουμιναιμία

Λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση

Ηωσινοφιλία

Μεταβολική οξέωση

Μεθαιμοσφαιριναιμία

Αναγωγικές ουσίες κοπράνων



 Η επίπτωση δεν είναι ακριβώς γνωστή

 Από τα βρέφη με αλλεργία στο γάλα αγελάδος (ΑΓΑ): 

40% μέσω μηχανισμών κυτταρικής ανοσίας  (non-IgE)

 Οικογενειακό ιστορικό ατοπίας: 40-80%

 30% βρεφών με FPIES αναπτύσσουν ατοπικά

νοσήματα

 Έως 40% βρεφών με FPIES σε ΓΑ μπορεί να 

εκδηλώσουν FPIES σε άλλες τροφές



 Ασαφής

 Ενδείξεις T κυτταρικών μηχανισμών

 TNF-a και INF-γ: τοπική εντερική φλεγμονή

 Ενεργοποιημένα μονοπύρηνα

 Λευκοκυττάρωση και θρομβοκυττάρωση

 Σεροτονίνη;

 Νευροενδοκρινολογικοί μηχανισμοί; (Ondansetron)



 Ιστορικό

 Κλινικά χαρακτηριστικά

 Αποκλεισμός άλλων αιτίων

- γαστρεντερίτις

- εγκολεασμός

- σήψη

- ενδογενείς διαταραχές μεταβολισμού

- καρδιαγγειακές ή νευρολογικές διαταραχές

- ΓΟΠ

- αναφυλαξία

- νόσος του Hirschprung

- νεκρωτική εντεροκολίτιδα

- πρωκτοκολίτιδα

- εντεροπάθεια από έκθεση σε τροφή

- ηωσινοφιλικές γαστρεντεροπάθειες

- συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία



 Δοκιμασία πρόκλησης 

 Μετά τους 12 μήνες ζωής



▪ Αποφυγή ΓΑ

▪ ΜΘ, γάλα εκτενούς υδρόλυσης (ή στοιχειακό) 

όταν δεν μπορούν να θηλάσουν

▪ Άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων

▪ Οδηγίες εισαγωγής νέων τροφών

▪ Περιοδική επανεκτίμηση ανοχής με δοκιμασία 

πρόκλησης κάθε ~12 μήνες 



 Ενυδάτωση με N/S, 1ης γραμμής θεραπεία

 I.V. κορτικοστεροειδή

 Επινεφρίνη

 Ondansetron



 Όχι επίμονη αλλεργία

 Υποχώρηση σε ηλικία 2-3 ετών (σπάνια έως 5 ετών)

 Παρότι οι αρχικές ποσότητες ΓΑ που προκαλούν FPIES

είναι σχετικά μεγάλες, στη συνέχεια μικρότερες 

μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση

 Δεν είναι ασύνηθες να αναπτύξουν IgE-αλλεργία στο ΓΑ

 Δεν είναι ασύνηθες να αναπτύξουν αλλεργία σε άλλες 

τροφές 




