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Δεν έχω κάποια 
δήλωση συμφερόντων

Πιθανά λάθη στη διάγνωση 
και διαχείριση των παιδιών με
αλλεργία στο γάλα αγελάδος:

Κλινικά παραδείγματα





Αλγόριθμοι διάγνωσης και αντιμετώπισης ΑΠΓΑ



➢ 160 ειδικοί (116 Ισπανοί, 44 Πορτογάλοι) στην αντιμετώπιση της 
αλλεργίας στην πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας (ΑΠΓΑ)

➢ 57 ερωτήσεις- προτάσεις σε 4 ενότητες: Πρόληψη (14),  
Διάγνωση (10), Αντιμετώπιση (19), Πορεία (14)

➢ 5 πιθανές απαντήσεις: Συμφωνώ απολύτως, Συμφωνώ, Ούτε 
συμφωνώ ούτε διαφωνώ, Διαφωνώ και Διαφωνώ απολύτως 

➢ Ομοφωνία: Συμφωνία > 66%



Ιβηρική Ομοφωνία για την αλλεργία 
στην πρωτεΐνη  γάλατος αγελάδας
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Κλινικό Παράδειγμα 1

➢ Αγόρι που θήλαζε αποκλειστικά μέχρι την 
ηλικία των 4 μηνών εμφανίζει κνιδωτικό 
εξάνθημα και αγγειοοίδημα προσώπου λίγα 
λεπτά μετά την 2η φορά που του χορηγείται 
φόρμουλα γάλατος αγελάδας. 

Έχει αλλεργία στην πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας ;

Πάρα πολύ πιθανό: IgE-μεσολαβούμενη ΑΠΓΑ



Κλινικό Παράδειγμα 1
Πιθανά λάθη στη διάγνωση: Μη λεπτομερές Ιστορικό

Άλλα πιθανά αίτια κνίδωσης – αγγειοιδήματος: 

➢ Συνυπάρχουσα λοίμωξη;  

➢ Φαρμακευτική αγωγή - Εμβολιασμός;

➢ Περιβαλλοντικοί παράγοντες;

➢ Τσιμπήματα;  

Βαρύτητα της αντίδρασης: Αναφυλαξία;

➢ Βραχνό κλάμα, συριγμός, δυσκολία στην αναπνοή;

➢ Νωθρότητα, τάση για λιποθυμία, απώλεια αισθήσεων; 



Κλινικό Παράδειγμα 1
Πιθανά λάθη στη διάγνωση: Αλλεργιολογικές εξετάσεις 

➢ Αιματολογικές εξετάσεις (RAST, CAP, Components)

- ειδική IgE ορού (γάλα αγελάδας, καζεΐνη,..) 

- όχι για άλλα τροφικά αλλεργιογόνα

➢ Δερματικές δοκιμασίες νυγμού (SPT)

- δεν γίνονται σε τέτοια μικρή ηλικία

➢ Δοκιμασίες τροφικής πρόκλησης

- είναι επικίνδυνες



Κλινικό Παράδειγμα 1
Πιθανά λάθη στη διάγνωση: Αλλεργιολογικές εξετάσεις 

Αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων:

• Ειδική  IgE  στο γάλα αγελάδας:  0.22 kUa/L , (θετικό > 0.35)

• Ειδική IgE στην καζεΐνη:  0.14 kUa/L 

Δερματικές Δοκιμασίες νυγμού:

• Στο γάλα αγελάδας :  1mm , (θετικό > 3mm)

• Στην καζεΐνη :  0mm

Έχει αποκλειστεί η ΑΠΓΑ; ΟΧΙ

Να γίνει τροφική πρόκληση; ΝΑΙ

Θετική τροφική πρόκληση = ΑΠΓΑ 



In the first 2yrs of life, when there is a clear, objective clinical condition 
(under 6months) and IgE sensitisation is proven 

oral food challenge (OFC) is not essential
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Κλινικό Παράδειγμα 1

➢ Αγόρι που θήλαζε αποκλειστικά μέχρι την ηλικία των 4
μηνών εμφανίζει κνιδωτικό εξάνθημα και αγγειοοίδημα 
προσώπου λίγα λεπτά μετά την 2η φορά που του 
χορηγείται φόρμουλα γάλατος αγελάδας.

Έχει ένδειξη η συνταγογράφηση ενέσιμης αδρεναλίνης;

ΟΧΙ



Κλινικό Παράδειγμα 1: Πορεία….

➢ Σε ηλικία 14 μηνών επεισόδιο με κνίδωση, υλακώδη βήχα και 
υπνηλία μετά από «κατά λάθος» έκθεση σε γιαούρτι.  

➢ Σχέδιο δράσης: από του στόματος Σετιριζίνη και Δεξαμεθαζόνη
για αντιμετώπιση τυχόν  αλλεργικής αντίδρασης.  

➢ Τώρα είναι 4 χρόνων και συνεχίζει την αποφυγή γάλατος και 
παραγώγων του σε όλες τις μορφές.

➢ Η sIgE στο γάλα 19 kUa/L πριν 2 χρόνια και τώρα 18 kUa/L.  
Ενημέρωση ότι είναι πολύ απίθανο το παιδί να φάει ποτέ γάλα.  

Ποια τα πιθανά λάθη ή παραλείψεις που έχουν γίνει 
στην διαχείριση του ασθενή ;



Κλινικό Παράδειγμα 1: Πορεία….

1. Σχέδιο δράσης: Ενέσιμη Αδρεναλίνη 

- Εκπαίδευση (Πότε και Πως)

2. Παρακολούθηση: Επαναξιολόγηση κάθε 6 – 12 μήνες για έλεγχο 
ανάπτυξης ανοχής στις διάφορες μορφές γάλατος:

(ψημένο σε κέικ, τυρί, γιαούρτι, φόρμουλα, φρέσκο)
- κλινικό  ιστορικό 
- μέγεθος ΔΔΝ, επίπεδα ειδικής IgE
- τροφική πρόκληση

3. Πρόγνωση: δυνατότητα ανάπτυξης ανοχής

- φυσική πορεία
- πρωτόκολλα από του στόματος ανοσοθεραπείας 

Λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση του ασθενή



Κλινικό Παράδειγμα 2

➢ Κορίτσι 2.5 μηνών που σιτίζεται με κανονική 
φόρμουλα παρουσιάζει 2 κενώσεις με 
πρόσμειξη βλένης και αίματος. Έχει καλή γενική 
κατάσταση και ικανοποιητική πρόσληψη 
βάρους.

Έχει αλλεργία στην πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας ;

Πολύ πιθανό: μη IgE μηχανισμός

Αλλεργική πρωκτοκολίτιδα



Κλινικό Παράδειγμα 2 

➢ Ενημερώνετε τους γονείς ότι το βρέφος έχει 
αλλεργική πρωκτοκολίτιδα χωρίς περαιτέρω 
διερεύνηση.

➢ Συστήνετε αποφυγή όλων των γαλακτοκομικών 
και βοδινού στην διατροφή του για 12 μήνες και 
δίνετε ΗΑ φόρμουλα ως υποκατάστατο. 

Υπάρχουν πιθανά λάθη ;



Κλινικό Παράδειγμα 2 

➢ Η διάγνωση δεν επιβεβαιώθηκε με δίαιτα 
αποκλεισμού (2 – 4 εβδομ.) και δοκιμασία 
τροφικής πρόκλησης.

➢ Δεν χρειάζεται συνήθως αποφυγή του 
βοδινού. 

➢ Η αποφυγή γαλακτομικών δεν χρειάζεται 
συνήθως για περισσότερο από 6-9 μήνες.

➢ Το ΗΑ γάλα δεν  είναι το ενδεικνυόμενο 
υποκατάστατο.

Λάθη στην διάγνωση και διαχείριση του περιστατικού



Κλινικό Παράδειγμα 2 (μικρή παραλλαγή) 

➢ Αν το βρέφος θήλαζε αποκλειστικά και τα συμπτώματα 
εμφανίστηκαν μετά από την έναρξη χορήγησης και της 
φόρμουλας ως συμπλήρωμα, χρειάζεται να αποφεύγει 
και η μητέρα το γάλα και τα παράγωγα του στη δική της 
διατροφή ;

ΟΧΙ



Κλινικό Παράδειγμα 3

➢ Κορίτσι που θήλαζε αποκλειστικά μέχρι τον 5ο μήνα και 
άρχισε και φόρμουλα  πριν από καμία εβδομάδα 
παρουσιάζει επεισόδιο εμέτων (3-4) περίπου 3 ώρες μετά 
από γεύμα φόρμουλας. Κοιμάται για 3 ώρες και ξυπνά 
ευδιάθετο σαν να  μην έχει συμβεί τίποτα. 

➢ Η μητέρα θηλάζει για τα επόμενα λίγα γεύματα χωρίς το 
βρέφος να έχει κάποιο σύμπτωμα και μας τηλεφωνά για να 
ρωτήσει αν μπορεί να ξαναδώσει φόρμουλα.

➢ Η απάντηση μας: ναι, μάλλον δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.

Μήπως κάναμε λάθος;



Κλινικό Παράδειγμα 3

➢ Η μητέρα δίνει ξανά φόρμουλα στο σπίτι. 2 ώρες μετά  το 
βρέφος αρχίζει να κάνει πολλαπλούς εμέτους και εμφανίζει 
ωχρότητα και λήθαργο. Τρέχει στα επείγοντα…….

Έχει αλλεργία στην πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας ;

Σύνδρομο εντεροκολίτιδας επαγόμενο από 
πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας (FPIES)

➢ Τυπικό: μη IgE μηχανισμός

➢Άτυπο: και ΙgE μηχανισμός

➢Οξύ και Χρόνιο



Διαγνωστικά κριτήρια FPIES



Κλινικό Παράδειγμα 4

➢ Κορίτσι 2-3 μηνών, το 1ο παιδί της οικογένειας, σε 
σίτιση με φόρμουλα, που η μητέρα ανησυχεί γιατί 
κάνει συχνά εμέτους. Έχει καλή γενική κατάσταση    
και βάζει  49 g βάρος την ημέρα. Γιατρέ μου έχει 
παλινδρόμηση και αλλεργία στο γάλα, το διάβασα και 
στο διαδίκτυο. Τι τεστ να κάνουμε; Να αλλάξουμε το 
γάλα. Καλύτερα αντιαναγωγικό ή υποαλλεργικό;

Έχει αλλεργία στην πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας ;

ΟΧΙ 

Έχει απλά υπερσίτιση και δύσκολη μητέρα  



Κλινικό Παράδειγμα 5

➢ Αγόρι 6 μηνών σε μεικτή σίτιση παρουσιάζει 

σοβαρής μορφής ατοπική δερματίτιδα που δεν 

βελτιώνεται παρά την συστηματική χρήση 

ενυδατικών και ήπιων τοπικών στεροειδών.

Έχει αλλεργία στην πρωτεΐνη γάλατος αγελάδας ;

Πιθανό: IgE / -μη IgE μηχανισμός



Κλινικό Παράδειγμα 5

Έλεγχος για αποφυγή λανθασμένης διάγνωσης  

➢ Είναι η ΑΔ μέτριας ή σοβαρής μορφής;  

➢ Γίνεται ή κατάλληλη περιποίηση;

➢ Αποκλείσθηκαν άλλοι πιθανοί παράγοντες;

➢ Υπάρχει σημαντική επιμόλυνση από S. aureus;

➢ Συστήνουμε εκτενώς υδρολυμένη φόρμουλα 

για 2-4 εβδομάδες και δεν παρατηρείται 

σημαντική βελτίωση της ΑΔ.  



Κλινικό Παράδειγμα 5 (παραλλαγή)

Να γίνει επανεισαγωγή γάλατος στο σπίτι;

ΟΧΙ  Κίνδυνος για Αναφυλαξία

➢ Συστήνουμε εκτενώς υδρολυμένη φόρμουλα για 2-4 
εβδομάδες και η ΑΔ βελτιώνεται δραματικά. 

➢ Συνεχίζει την αποχή γαλακτοκομικών για 6 μήνες. Η ειδική 
IgE στο γάλα είναι 36 kUa/L.



Βασικά σημεία για αποφυγή λαθών στη διάγνωση
και διαχείριση παιδιών με ΑΠΓΑ

➢ Μελέτη διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών / ομοφωνιών για 
την αλλεργία στο γάλα αγελάδας 

➢ Λήψη λεπτομερούς ιστορικού  

➢ Εκτέλεση και ερμηνεία ΔΔΝ/Αιματολογικών εξετάσεων με 
βάση το ιστορικό και τον υποκείμενο ανοσολογικό μηχανισμό

➢ Δοκιμασία τροφικής πρόκλησης σε αμφίβολες περιπτώσεις 
και για έλεγχο ανάπτυξης ανοχής

➢ Χορήγηση κατάλληλου υποκατάστατου γάλατος και 
επαναξιολόγηση του ασθενή ανά 6-12 μήνες



“ Εν οίδα ότι ουδέν οίδα ”

Σωκράτης

Ευχαριστώ πολύ  


