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• Severe, potentially life- threatening systemic
hypersensitivity reaction. This is characterized by being
rapid in onset with life-threatening airway, breathing, or
circulatory problems and is usually, although not
always, associated with skin and mucosal changes



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ

1902 Charles Richet 
θανατηφόρα αντίδραση σε 
ευαισθητοποιημένο άτομο 

(πειραματόζωο), όταν ενίεται 
για δεύτερη φορά το 

αλλεργιογόνο στο οποίο έχει 
ευαισθητοποιηθεί. 

Σαρλ Ρισέ, Νόμπελ 
Φυσιολογίας και Ιατρικής «σε 
αναγνώριση της συνεισφοράς 

του στο χώρο των 
αναφυλακτικών αντιδράσεων», 

το 1913

1967 Ανακάλυψη της IgE



FOOD INDUCED 
ANAPHYLAXIS

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση που 
μπορεί να προκαλέσει ταχύτατα τον 
θάνατο σε ένα κατά άλλα υγιές άτομο. 

Δεν υπάρχουν διεθνείς ομοφωνίες 
σχετικά με τη διάγνωση.

Η διεθνής ομάδα εργασίας για την 
αναφυλαξία το 2006 πρότεινε τα 
διαγνωστικά κριτήρια που ακολουθούν



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ -1

• Η αναφυλαξία είναι πολύ πιθανή όταν πληρείται ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια:

• Ταχεία έναρξη της ασθένειας (αδιαθεσίας) που διαρκεί από λίγα λεπτά 
έως μερικές ώρες με συμμετοχή του δέρματος και/ή των βλεννογόνων ή 
και τα δύο (πχ. γενικευμένο εξάνθημα, κνησμός ή ερύθημα, οίδημα 
χειλέων-γλώσσας-σταφυλής)

• ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

• Αναπνευστική ανεπάρκεια (πχ. δύσπνοια, εισπνευστικό-εκπνευστικό
συριγμό, βρογχόσπασμο, υποξαιμία)

• Υπόταση ή συμπτώματα σχετικά με οργανική ανεπάρκεια ( πχ. υποτονία  
[ λιποθυμία ] συγκοπή, ακράτεια



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΦΥΛΑΞΊΑΣ-2

• ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ ( ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ Ή ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ) 

• Συμμετοχή δέρματος-βλεννογόνων ( πχ. γενικευμένο εξάνθημα, κνησμός- ερύθημα, 
οίδημα χειλέων, γλώσσας, σταφυλής)

• Αναπνευστική ανεπάρκεια ( δύσπνοια, εισπνευστικός-εκπνευστικός συριγμός, 
βρογχόσπασμος, υποξαιμία)

• Υπόταση ή συνοδά συμπτώματα ( πχ. υποτονία [ λιποθυμία], συγκοπή, ακράτεια) 

• Γαστρεντερολογικές διαταραχές ( κοιλιακό άλγος, επίμονοι έμετοι, διάρροιες)



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΦΥΛΑΞΊΑΣ  -3

• Υπόταση μετά την έκθεση σε γνωστό για το συγκεκριμένο ασθενή 
αλλεργιογόνο ( λίγα λεπτά – μερικές ώρες)

• Βρέφη και παιδιά: ΑΠ μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τη μέση 
αναμενόμενη πίεση για την ηλικία του παιδιού. 

• Ενήλικες: ΑΠ μειωμένη κατά 30% σε σχέση με τη μέση πίεση που 
εμφανίζει ο συγκεκριμένος ασθενής ή < 90mm Hg



ΕΠΙΠΤΩΣΗ

• Θανατηφόρος τροφοεξαρτώμηνη αναφυλαξία = 1: 800.000 άτομο στο γενικό 
παιδιατρικό πληθυσμό

• Μη θανατηφόρος τροφοεξαρτώμενη αναφυλαξία = 0. 5- 16 άτομα ανά 100.000 άτομα 
στο γενικό πληθυσμό

(Decker WW, et al JACI 2008, Bohlke K, et al JACI 2004, Yocum MW, et al JACI 1999)



ΕΚΛΥΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

•Τροφές – συχνότερα αίτια ( παιδιά και ενήλικες)

•Τροφές που προκαλούν συχνότερα ΤΕΑ ( ξηροί 
καρποί, ψάρια, οστρακοειδή)



ΕΚΛΥΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΕΑ



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

72% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΕΑ ΣΕ 
ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ: 1Η ΓΝΩΣΤΗ 
ΕΠΑΦΗ ( ΜΊΞΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ 
ΤΡΟΦΈΣ, ΜΗΤΡΙΚΌ ΓΆΛΑ, 
ΈΛΑΙΑ ΞΗΡΏΝ ΚΑΡΠΏΝ)



ΑΝΑΦΥΛΑΞΊΑ ΣΕ 
ΘΗΛΆΖΟΝΤΑ 
ΒΡΈΦΗ

•Εξαιρετικά σπάνια

•Δεν υπάρχουν αναφορές για 
θανατηφόρο ΤΕ αναφυλαξία 

(Lifschitz CH, et al J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 1988

Monti G, et al Acta Pediatrica 2006)



ΑΛΛΕΡΓΊΑ ΣΕ ΦΙΣΤΊΚΙ

• Αλλεργιογονικοί επίτοποι ( Ara 1- Ara 8) 

• Σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα 
συνδέονται με τον επίτοπο Ara 2

• Κατεργασία: USA Ψήσιμο στους 150Ο ↑, Κίνα 
– Βρασμός στους 1000 – τηγάνισμα 1200 ↓



ΘΑΛΑΣΣΙΝΆ 
(ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΉ)

• Η τροπομυοσίνη = η βασική πρωτεΐνη 
(χρησιμεύει στη σύσπαση των μυϊκών ινών 
/διασταυρούμενη ευαισθησία μεταξύ 
αραχνοειδών ( ακάρεα ) – οστρακοειδών –
μαλάκιων)



ΘΑΛΑΣΣΙΝΆ  
(ΜΑΛΆΚΙΑ )

• Υπεύθυνο αλλεργιογόνο για 
διασταυρούμενες αντιδράσεις: 
παραλβουμίνες ( παναλλεργιογόνα)-
ανθεκτικές στη θερμοκρασία και 
στην ενζυμική διάσπαση



ΨΆΡΙΑ

• Πολυευαισθησία ( σε > 1 ψάρια – ποσοστό > 50-
92%)/ Μόνοευαισθησία ( σε 1 είδος ψαριού)

• Οι μυϊκές παραλβουμίνες (= παναλλεργιογόνα, 
ανθεκτικά στη θερμική και ενζυμική διάσπαση)

• Κατεργασία / κονσερβοποίηση= μαγείρεμα 7h υπό 
πίεση)- FIA ( Turner P, et al AAAI 2011)



ΓΑΛΑ
•Η 3η σε σειρά συχνότερη αιτία θανατηφόρου αναφυλαξίας 
σε τροφή

•Οι ορολευκωματίνες είναι περισσότερο ασταθείς 
πρωτεΐνες & χάνουν με τη θερμική κατεργασία τους 
επίτοπους διαμόρφωσης. 

•Παιδιά τα οποία παρουσιάζουν αντιδράσεις στο καλά 
ψημένο γάλα βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
αντίδρασης συστηματικής αντίδρασης/ παιδιά με αλλεργία 
έναντι των γραμμοειδών επίτοπων έχουν πιο επίμονη ΑΓΑ. 

Ασθενείς με ΑΓΑ που αναφέρεται ότι ανέχονται 
γαλακτοκομικά ( γιαούρτι ), επειδή έχουν ↓ σε πρωτεΐνες 
του ορού του γάλακτος. 

Παιδιά με σοβαρή αλλεργία στο γάλα δεν πρέπει να 
καταναλώνουν γάλατα άλλων θηλαστικών, καθώς υπάρχει 
ομολογία των πρωτεϊνών τους ( κίνδυνος διασταυρούμενων 
αντιδράσεων). 



ΑΥΓΟ

•Gal 1- Gal 5 = οι περισσότερο αλλεργιογονικές
πρωτεΐνες

•Ωοαλβουμίνη ( OVA )= η περισσότερο άφθονη 
πρωτεΐνη του αυγού. Ωοβλεννοειδές ( Ovomucoid) = το 
κυριότερο αλλεργιογόνο του αυγού.                  

• Ευαισθησία έναντι γραμμοειδών επίτοπων= επίμονη 
αλλεργία  / Έναντι επίτοπων διαμόρφωσης= παροδική

• FIA & Exercise dependent FIA: Σπάνια



GALACTOSE-A-1,3-GALACTOSE ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
GALACTOSE-A-1,3-GALACTOSE SENSITIZATION AND THE A-GAL 
SYNDROME: CHARACTERISTICS OF SUBJECTS SEEKING 
EMERGENCY CARE ( GUPTA M, ET AL AAAI 2018; 121 ( 5): S11

• Galactose –a-1, 3-galactose = 
ολιγοσακχαρίτης παρών σε μη πρωτεύοντα
θηλαστικά και είναι το αλλεργιογόνο που 
ενοχοποιείται για αναφυλακτικές 
αντιδράσεις επιβραδυνόμενου τύπου μετά 
την κατανάλωση κόκκινου κρέατος. 

• Οι ασθενείς ( συνήθως άνδρες μέσης 
ηλικίας ) έχουν σε ποσοστό 80% sIgE (+) – α-
Gal 

• Έναρξη συμπτωμάτων: > 2h μετά την 
κατανάλωση κόκκινου κρέατος. 



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΤΗΝ 
OMEGA-5 ΓΛΟΙΑΔΙΝΗ

• Τροφοεξαρτώμενη ( ΤΕΑ ) αναφυλαξία μετά τη βρώση σιτηρών
(σίκαλη, κριθάρι και όχι βρώμη ) η οποία εμφανίζεται με
εκλυτικό παράγοντα την άσκηση.

• Υπάρχει διασταυρούμενη ευαισθησία για την ω-5 γλοιαδίνη των
σιτηρών σίκαλη και κριθάρι ( όχι βρώμη) τόσο in- vitro όσο και
in- vivo.

• 5% των αλλεργικών σε τροφή ατόμων έχουν αλλεργία σε LTP
(Lipid Transfer Protein) – Τροφές που ενοχοποιούνται σε
αλλεργικούς στην LTP ασθενείς: ροδάκινο και μέλη της
οικογένειας των ροδοειδών ( μήλο, αχλάδι, κεράσι, δαμάσκηνο,
βερίκοκο, αμύγδαλο, φράουλα), καρποί δέντρων, καλαμπόκι,
ρύζι, ντομάτα, σιτηρά, ανανάς, σταφύλι.

• Case reports ασθενών με αναφυλαξία μετά τη βρώση
αρτοσκευασμάτων από λούπινο στη Γαλλία & Μεσογειακές
χώρες ( Prieto A, et al JACI 2010, Wassenberg J, et al AAAI 2007)



ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

OAS είναι η αλλεργική αντίδραση που συμβαίνει 
στη στοματική κοιλότητα και ακολουθεί την 
κατανάλωση τροφής, όπως φρούτα, ξηρούς 
καρπούς και λαχανικά και προσβάλλει συνήθως 
άτομα που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα. 

Σε αντίθεση με άλλες τροφικές αλλεργίες είναι 
μια αντίδραση που περιορίζεται στο βλεννογόνο 
της στοματικής κοιλότητας, τα χείλη, τη γλώσσα 
και το λαιμό. 

Το όνομα σύνδρομο στοματικής αλλεργίας (OAS) 
πήρε την ονομασία του τον Amlot et al 1987, 
εξαιτίας της κλινικής εικόνας του συνδρόμου. 



ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

• Το σύνδρομο της στοματικής αλλεργίας συμβαίνει σε ασθενείς αλλεργικούς στη γύρη που
καταναλώνουν συγκεκριμένα φρούτα, λαχανικά ή ξηρούς καρπούς. Πρόκειται για τύπου Ι αντίδραση
υπερευαισθησίας με τη μεσολάβηση IgE αντισωμάτων.

• Οι ασθενείς έχουν ειδικά IgE αντισώματα έναντι γύρεων

• Πρωτεΐνες παρόμοιες δομικά με τις γύρεις υπάρχουν και στις τροφές.

• Ο ασθενής ευαισθητοποιείται αρχικά από την εισπνεόμενη γύρη που περιέχει αντιγόνα, ενώ στη
συνέχεια καταναλώνει τροφή που περιέχει διασταυρούμενα αντιγόνα με αυτά των γύρεων.



ΕΙΔΗ ΓΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Γύρεις Φρούτα Λαχανικά Ξηροί καρποί Σιτηρά

Αγριόχορτο Μπανάνα, 
καρπούζι, πεπόνι, 

Κολοκύθα, Πιπεριά, αγγούρι, 
αγγινάρα, κολοκυθάκι,  
χαμομήλι, 

ηλιόσπορος

Θάμνοι Πεπόνι, 
καρπούζι, 
πορτοκάλι, 
ακτινίδιο

Ντομάτα

Περδικάκι Κεράσι, πεπόνι

Γρασίδι Σύκο, πεπόνι, 
ροδάκινο, αχλάδι, 
φράουλα, μούρο

Ντομάτα, πατάτα φιστίκι

Πλάτανος Μήλο Μαρούλι, καλαμπόκι Φουντούκι, φιστίκι Ρεβίθι



ΚΛΙΝΙΚΉ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΊΑ 

• Ταχεία έναρξη συμπτωμάτων ( λίγα λεπτά μετά τη βρώση του υπεύθυνου φαγητού).

• Αίσθημα κνησμού και καύσου των χειλέων, στόματος, αυτιών, φάρυγγα ή εμφάνιση περιστοματικού
εξανθήματος και γενικευμένης κνίδωσης.

• Σε κάποιες περιπτώσεις: μάτια, μύτη, δέρμα. Οίδημα χειλέων, γλώσσας και σταφυλής με περιστασιακά
αίσθημα ασφυξίας και σπάνια αναφυλαξία. Τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν μερικά λεπτά έως μισή
ώρα. Σε σπάνιες περιπτώσεις: δυσκολία στην αναπνοή, εμφάνιση εξανθήματος ή υπότασης.



ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ ( OAS)

• Καταγραφή των συμπτωμάτων των δοκιμασιών πρόκλησης σε ασθενείς με OAS (4 βαθμοί)

• 1) Βλεννογόνος στοματικής κοιλότητας (Pastorello E. A, et al JACI 2000 )

• 2)Βλεννογόνος στόματος και συμπτώματα γαστρεντερικού συστήματος

• 3)Βλεννογόνος στοματικής κοιλότητας και συστηματικά συμπτώματα, όπως κνίδωση, αγγειοοίδημα, 
ρινοεπιπεφυκίτιδα και άσθμα. 

• 4)Βλεννογόνος στοματικής κοιλότητας και απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα, όπως λαρυγγικό οίδημα 
και shock. 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ( TEA )

Όργανα στόχοι

• Αναπνευστικό

• Κυκλοφορικό

• Δέρμα

• Γαστρεντερικό

• Νευρικό



ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Κνησμός και
ερυθρότητα
που μπορούν
να εξελιχθούν
σε κνίδωση και
αγγειοοίδημα.



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ

• Ναυτία

• Έμετοι

• Κοιλιακά άλγη

• Διαρροϊκές κενώσεις 



ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού: εισπνευστικός συριγμός,
βράγχος φωνής, ασφυξία

• Απόφραξη κατώτερου αναπνευστικού: εκπνευστικός συριγμός,
αίσθημα σύσφιξης στο θώρακα, σοβαρό οξύ άσθμα.

• Αναπνευστικό σύστημα(αιτία για τα 2/3 του συνόλου των θανάτων)



ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

• Υπόταση — ελάττωση της ροής των στεφανιαίων 
αγγείων ,ελάττωση οξυγόνωσης του μυοκαρδίου,
αρρυθμίες, έμφραγμα μυοκαρδίου

• Καρδιαγγειακά συμπτώματα (αίτια για το 1/3 του 
συνόλου των θανάτων)



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

• Γάλα, αυγό, φιστίκι, σόγια, ψάρια, οστρακοειδή και ξηροί καρποί είναι τα περισσότερο συχνά τροφικά
αίτια τροφικής αναφυλαξίας η οποία εκδηλώνεται κυρίως με συμπτώματα του αναπνευστικού
συστήματος.

• Τα συμπτώματα της τροφοεξαρτώμενης αναφυλαξίας (ΤΕΑ) σπάνια εκδηλώνονται μόνο από το
αναπνευστικό σύστημα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει και συμμετοχή του δέρματος.

• Οι τυπικές κλινικές εκδηλώσεις της ΤΕΑ περιλαμβάνουν συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος
συνοδευόμενα από δερματικές εκδηλώσεις καθώς και συμμετοχή του γαστρεντερικού συστήματος.


