
Τσαμπούρη Σοφία
Επικ Καθηγήτρια Παιδιατρικής-
Παιδοαλλεργιολογίας

Αλλεργία στο αυγό: 
ποικίλη κλινική εικόνα & 

οι προβληματισμοί στους 
εμβολιασμούς 



• Ανεπιθύμητη αντίδραση υπερευαισθησίας  
του ανοσολογικού συστήματος, που 
επάγεται από τις πρωτεΐνες του αυγού

• IgE μεσολαβούμενη ,μη-IgE , μικτού 
τύπου

• 2η πιο συχνή τροφική αλλεργία στη 
βρεφική και στην παιδική ηλικία  

• Εμφανίζεται ∽ 10 μηνών (6-12 μηνών)

Αλλεργία στο 
αυγό

Pediatr Clin N Am 2011;58:427–443



• Ευαισθητοποίηση με έκθεση ενδομητρίως
και κατά τον θηλασμό

• Συσχετίζεται άμεσα με την ατοπική 
δερματίτιδα (27-67 %)

• Αυξάνει τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης  
σε αεροαλλεργιογόνα και στο άσθμα

Αλλεργία στο 
αυγό

Frontiers in Pediatrics 2017



Eπιδημιολογία
• 7% : αναφέρεται από τους γονείς

• 1,7 % -1ος χρόνος ζωής

2,6 % -2ο χρόνο ζωής

• Πιο συχνή στα παιδιά με αλλεργία στο γάλα

*36 % (διάγνωση με πρόκληση)

Allergy 2010; 65: 283–289

J Allergy Clin Immunol. 2011 Mar;127

Διάγνωση από γιατρό
(πρόκληση)



Παθογενετικός Μηχανισμός

2η επαφή
Πρωτεΐνη 
αυγού 

1η επαφή
Πρωτεΐνη 
αυγού 



Αλλεργιογόνα του 
αυγού



Αλλεργιογόνα 
του αυγού

Molecular Immunology 66 (2015) 375–383

5 κύριες αλλεργιογόνες πρωτεΐνες :             

Gal d 1 to Gal d 5 (Gallus domesticus)



Αλλεργιογόνα 
στο λεύκωμα 
του αυγού

Allergy 2010; 65: 283–289



Ovalbumin

παιδιά με specific IgE
κυρίως στην OVA είναι πιθανό 
να ανέχονται το ψημένο αυγό

Curr Opin Allergy Clin Immunol 2011, 11:210

• μεγάλη ευαισθησία στη θέρμανση και στη πέψη

• οι επίτοποι της IgE στην OVA καταστρέφονται 
μετά την θέρμανση



Κύριο αλλεργιογόνο του αυγού

• μεγάλη σταθερότητα στη θέρμανση και στη πέψη

• η παρουσία ισχυρών δισουλφιδικών δεσμών που 
σταθεροποιούν την πρωτεΐνη

Ovomucoid

• παιδιά με επίμονη αλλεργία στο αυγό: 
⇈ specific IgE στο OVM 

• παιδιά χωρίς ή με ⇊ IgE στο OVMέχουν                              
καλύτερη πρόγνωση

Allergy 2007; 62:758–765

Curr Opin Allergy Clin Immunol 2011, 11:210



Αλλεργιογόνα 
στον κρόκο του
αυγού

• Έχουν προσδιορισθεί και άλλα 
αλλεργιογόνα:

– vitellenin (apovitellenin I) και
– apoprotein B (apovitellenin VI)

*ο ρόλος τους στην τροφική αλλεργία                 
παραμένει ασαφής

Curr Opin Allergy Clin Immunol 2011, 11

alpha-livetin or chicken serum albumin (Gal d 5)

• κύριο αλλεργιογόνο

• συσχετίζεται με το bird-egg syndrome



Είναι όλα τα αλλεργιογόνα 
του αυγού ίδια;



J Allergy Clin Immunol 2004;113:805-19

Καταστρέφονται από την 
θερμοκρασία

Δεν καταστρέφονται 
από την θερμοκρασία

Ειδικά IgE αυγού που αναγνωρίζουν 
γραμμικούς ή διαμορφωτικούς επίτοπους του 
OVM and OVA δημιουργούν 
διαφορετικούς  κλινικούς φαινότυπους

*Παιδιά με ειδικά IgE έναντι γραμμικών
επιτόπων⇨ επίμονη αλλεργία

*Ειδικά IgE έναντι διαμορφωτικών
επιτόπων⇨ παροδική αλλεργία



PAI 2016;27: 466-70, Molecular Immunology 2015;66: 375–383 

⇊ της δραστικότητας των ειδικών IgE στο 
ψημένο αυγό λόγω της διάσπασης των 
διαμορφωτικών IgE επιτόπων στο 
αλλεργιογόνο του αυγού

⇊ ⇊ της δραστικότητας των ειδικών IgE 
στο ψημένο αυγό+ σιτάρι=matrix effect

Τι σημαίνει αυτό 
στην κλινική πράξη;



κέικ               ψημένη          βραστό 
ομελέτα           αυγό

% των παιδιών που αποκτούν ανοχή

• 2 κλινικούς φαινότυπους

• Ανοχή σε όλες τις μορφές

του αυγού: ωμό και ψημένο

• Ανοχή μόνο στο ψημένο 

αυγό, αλλά όχι στο ωμό



Κλινική 
εικόνα

Χρόνος που 
μεσολαβεί:     

λίγα min- 2 ώρες 
------------------------

4-6 ώρες

Το σύμπτωμα 
πρέπει να είναι 
αναπαραγώγιμο

Allergol Immnopathol 2013;41(5):320 

Position paper on egg allergy 



Κλινική 
εικόνα

90% : Δέρμα

60%: Γαστρεντερικό 
σύστημα 

40%: Αναπνευστικό 
σύστημα

Allergol Immnopathol 2013;41(5):320 

Position paper on egg allergy 



Κλινική
εικόνα

IgE αντιδράσεις

1.Κνίδωση/ αγγειοοίδημα

2.Βήχας/ συριγμός 

3.Αναφυλαξία

4. Άσθμα από επαγγελματική 
έκθεση

5.Τροφοεξαρτώμενη από  άσκηση 
αναφυλαξία 

6. Σύνδρομο Bird-Egg



Gal d 5: Σύνδρομο bird-egg

Allergol J Int 2016;25:68-75 



Κλινική
εικόνα

Non-IgE αντιδράσεις

1. Ατοπική δερματίτιδα    

* 6 – 48 ώρες μετά από την αρχική αντίδραση       

* > 10% των παιδιών που αντιδρούν σε πρόκληση στο 
αυγό: επιδείνωση της ΑΔ έως και 16 ώρες μετά

2.Γαστρεντεροπάθειες 

* Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

* Εντεροκολίτιδα επαγόμενη από πρωτεΐνη του 
αυγού 

* Αλλεργική πρωκτοκολίτιδα



Κλινική εικόνα

- ήπια: να ανέχεται το 
καλά ψημένο αυγό

- σοβαρή: να μην 
ανέχεται καμιά μορφή 

του αυγού

~50% των παιδιών με 
αλλεργία στο αυγό 

μπορούν να ανεχτούν 
το καλά ψημένο αυγό:

κέικ, μπισκότα

Παιδιά με αλλεργία 
στο λίγο ψημένο αυγό 
συνήθως εμφανίζουν 
σοβαρές αντιδράσεις

~50% των παιδιών με 
αλλεργία στο αυγό 

ξεπερνάνε την 
αλλεργία τους στην 
ηλικία των 5-7 ετών



Αυγό καλά ψημένο Αυγό λίγο ψημένο Ωμό αυγό
Κέικ, μπισκότα Μαρέγκες Mousse

Μακαρόνια Κρέμα Mayonnaise

Προπαρασκευασμένα κρέατα Ομελέτα, βραστά, ποσέ ή 
τηγανητό αυγό

Παγωτά (φρέσκα) και sorbets

pancakes Quiche Royal Icing

Τριμμένη φρυγανιά Τartar sauce

Αυγοκομμένο αυγό Ωμό μίγμα κέικ

Χειροποίητα pancakes



Αλλεργία στο 
αυγό

Ανάγκη για 
εμβολιασμούς



Εμβόλια που περιέχουν αυγό

Εμβόλιο Καλλιέργεια 

σε

Σύσταση σε 
πρωτεΐνη αυγού

Ιλαράς ερυθράς & 
παρωτίτιδας

Ινοβλάστες εμβρύου 
όρνιθας

Pcg →ng

<1 ng/0,5 ml

Ινφλουέντζας Αλλαντοικό υγρό εμβρύου 
όρνιθας

0,1- 2,1 μg/0,5ml

(<0,6 μg/0,5 ml)

<1 μg/0,5 ml (CDC 2018)

Κίτρινου πυρετού Έμβρυα όρνιθας <16 μg/0,5 ml



Εμβόλιο MMR



B S A C I  GU I D E L I N E S
British Society for Allergy and Clinical Immunology guidelines for 

the management of egg allergy

CEA 2010;40 (8):1116-29

BNF for children 2017

http://www.bnfc.nhs.uk/bnf/current/201781.htm 

General Recommendations on Immunization
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

“...persons with a severe egg allergy can receive measles- or mumps-containing vaccines
without skin testing or desensitization to egg protein...”

Recommendations and Reports
February 11, 2018



Εμβόλιο Γρίππης



Εμβόλια που περιέχουν αυγό
Εμβόλιο Καλλιέργεια 

σε

Σύσταση σε 
πρωτεΐνη αυγού

Ινφλουέντζας Αλλαντοικό υγρό εμβρύου 
όρνιθας

0,1- 2,1 μg/0,5ml

(<0,6 μg/0,5 ml)

<1 μg/0,5 ml (CDC 2019)





Recommendations and Reports
August 24, 2018 / 67(3);1–20

“...persons with a history of egg allergy who have experienced only hives after exposure
to egg should receive influenza vaccine without skin testing or by a two-step 

approach...”

National General Recommendations on Immunization Recommendations of the
National Immunisation Advisory Committee on Immunization Practices (NIACIP)
Reccomendations for seasonal influenza vacination 2017-2018

Severe allergic and anaphylactic reactions can occur in response to
a number of influenza vaccine components, but such reactions are rare

those with confirmed egg anaphylaxis and non anaphylactic egg allergy can 
be safely given an influenza vaccine but the vaccine should be given by a health 
care provider who can recognize and respond to a severe allergic response

Advisory Committee on Immunization Practices—United States, 2017-18 Influenza Season. MMWR Recomm Rep. 2017;66:1–20



Παιδιά με αλλεργία σε 
αυγό, ανεξαρτήτως της 

σοβαρότητας της 
αναφυλακτικής 

αντίδρασης

Μπορούν με 
ασφάλεια να λάβουν 

το εμβόλιο της 
γρίππης



January 11, 2018

Influenza Vaccination in Patients with Egg Allergy

COMMENT

Egg-allergic patients can be vaccinated safely with any available age-appropriate flu vaccine, with no special precautions, 

regardless of egg-reaction history (including anaphylaxis). Concern for egg allergy only adds another barrier to universal flu 

vaccination, and this practice parameter concludes by stating the following: “Vaccine providers and screening questionnaires 

do not need to ask about the egg allergy status of recipients of influenza vaccine.”

https://www.jwatch.org/


Influenza: the green book, chapter 19



Ομοφωνία για τους 
εμβολιασμούς σε παιδιά με 
αλλεργία στο  αυγό 

HKIA and HKSPIAID Joint Consensus Statement 2018



Διαγνωστική προσέγγιση για το εμβόλιο γρίπης με 
αλλεργία στο αυγό (CDC Feb 2018 για την περίοδο 2018-19)

Τρώει αυγό ελαφρώς μαγειρεμένο (π.χ
κέικ) χωρίς ΚΑΜΙΑ αντίδραση; ΝΑΙ Κανονική χορήγηση

Τρώει αυγό ή συστατικά του και εμφανίζει
ΚΝΙΔΩΣΗ;

Ο
Χ
Ι

ΝΑΙ Κανονική χορήγηση

Ο
Χ
Ι

Παρουσιάζει άλλα συμπτώματα, όπως:
- ΓΕΣ (ναυτία, έμετος)
- Αναπνευστικό (συριγμός)
- Καρδιαγγειακό (υπόταση, λιποθυμία)
-Αντίδραση που χρειάστηκε αδρεναλίνη
-Αντίδραση που χρειάστηκε επαγρύπνηση

ΝΑΙ
Κανονική χορήγηση

παρακολούθηση

https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/egg-allergies.htm



2ο πιο συχνό τροφικό αλλεργιογόνο στα 
παιδιά

Συσχετίζεται άμεσα με την ατοπική 
δερματίτιδα 

Αυξάνει τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης  σε 
αεροαλλεργιογόνα - άσθμα

IgE μεσολαβούμενη ,μη-IgE , μικτού τύπου

Ευκολότερη ανοχή στο καλό ψημένο αυγό

Ασφαλής ο εμβολιασμός



Ευχαριστώ πολύ

www.pedallso.gr 


