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 Αγόρι 11 ετών, ενώ καθόταν στο θρανίο του στο σχολείο, 

εμφάνισε οίδημα βλεφάρων και κνησμό κορμού (όχι 

φάρυγγα) με σταδιακά (εντός 1/2 ώρας) επιδεινούμενο 

αίσθημα δύσπνοιας, ίσως βράγχος φωνής, έντονο βήχα    

και ρινική συμφόρηση

 Στο Παιδιατρικό ΤΕΠ  παρουσιάσθηκε με κνιδωτικό

εξάνθημα κορμού, οίδημα προσώπου, χωρίς βράγχος

φωνής, αλλά με παράταση εκπνοής και συρίττοντες στην 

ακρόαση πνευμόνων

ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ



 Δεν αναφέρεται γνωστό ιστορικό αλλεργικών νοσημάτων

 Δεν ήταν άρρωστος, ούτε έπαιρνε κάποια φαρμακευτική 

αγωγή

 Δεν είχε προηγηθεί άσκηση

ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ (συνέχεια)



Ατομικό Ιστορικό I

 Iτόκος, ΚΤ, ελεύθερο περιγεννητικό ιστορικό

 Ιστορικό ήπιων βρογχίτιδων στην προσχολική ηλικία, 

αντιμετώπιση με syr Aerolin. Τελευταία χρόνια χωρίς 

προβλήματα, χωρίς βήχα στην άσκηση 

 Όχι  ατοπική δερματίτιδα ή αλλεργική ρινίτιδα 

 Όχι γνωστή τροφική αλλεργία



Ατομικό/οικογενειακό ιστορικό II

 Όχι νοσηλείες 

 Πολύ καλή ανάπτυξη 

 Γονείς με εποχική αλλεργική ρινίτιδα, 

αδελφός 8 ετών με συχνές βρογχίτιδες έως 6 ετών

 Προ έτους και προ μηνός (άνοιξη) εμφάνιση πομφώδους

εξανθήματος κορμού χωρίς δύσπνοια. 

Είχε εξετασθεί σε ΤΕΠ και είχε χορηγηθεί σιρόπι



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

• Αντιμετώπιση οξέος επεισοδίου στο ΤΕΠ και ακολούθως…

• Χορήγηση εισπνεόμενου φαρμάκου με συνδυασμό 

β2 διεγέρτη/κορτικοστεροειδές για ένα μήνα

• Έλεγχος με Δερματικές Δοκιμασίες Νυγμού (ΔΔΝ) σε κοινά 

αεροαλλεργιογόνα: αρνητικός (;;; για τη διάγνωση)

• Σπιρομέτρηση: φυσιολογική

• Σύσταση για επανεξέταση σε ένα μήνα



ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ……. 

 Στην παραλία και ενώ είχε κάνει μπάνιο χωρίς πρόβλημα, 

εμφάνισε οίδημα βλεφάρων και αίσθημα έντονης 

δύσπνοιας (έντονο αίσθημα έλλειψης αέρα), βήχα, έντονη 

καταρροή, οίδημα προσώπου, όχι έμετος

 προσήλθε πολύ γρήγορα στο ΤΕΠ όπου διαπιστώθηκε 

βρογχόσπασμος

 Χορηγήθηκε αδρεναλίνη I.M, αντιμετώπιση αναφυλαξίας, 

εισαγωγή στην Παιδιατρική Κλινική για παρακολούθηση

 5 min πριν την έναρξη του επεισοδίου είχε φάει μήλο 

ολόκληρο, όχι ξεφλουδισμένο με δαγκωματιές



Παρακλινικός έλεγχος / οδηγίες

 ΔΔΝ (prick to prick):

μήλο (5x5 mm), ροδάκινο (2x3 mm), αχλάδι (5x5 mm)

 Οδηγίες αποφυγής μήλου και φρούτων της ίδιας οικογένειας 

( Rosaceae) μέχρι να έχουμε διαθέσιμα τα αποτελέσματα του 

λεπτομερούς ειδικού αλλεργιολογικού ελέγχου



ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ

▪ Συχνότερα αίτια τροφικής αλλεργίας σε μεγάλα παιδιά και 

ενήλικες: τροφές φυτικής προέλευσης 

▪ Φρούτα της οικογένειας Rosaceae (ροδάκινο, μήλο, αχλάδι, 

δαμάσκηνο, βερίκοκο, κεράσι) αποτελούν αίτια σοβαρής 

τροφικής αλλεργίας, ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες

▪ Μήλο: μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 4 αλλεργιογόνα

Mal d 1: Pathogenesis-Related protein (PR-10 ) (♦)

Mal d 3: Lipid Transfer Protein (LTP) (♦) 

Mal d 4: profilin

Mal d 2: thaumatin-like protein (TLP)



ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

▪ Pathogenesis-related proteins (PR-10)

Ευρέως διαδεδομένες στο φυτικό βασίλειο (γύρεις, τροφές), 

συνήθως ήπιες αντιδράσεις, δυνητικά όμως και σοβαρές

▪ Profilins

Ευρέως διαδεδομένες (γύρεις, τροφές), πολύ μικρότερης κλινικής σημασίας

▪ Lipid Transfer Proteins (LTP)

▲ Ευρέως διαδεδομένες σε φρούτα της οικογένειας Rosaceae

(ροδάκινο, μήλο κλπ), ξηρούς καρπούς (αράπικο φυστίκι, καρύδι,

φουντούκι, αμύγδαλο), σπόρους, δημητριακά, ακτινίδιο, ντομάτα

▲ φλούδα φρούτων: ↑ συγκέντρωση

▲ εξαιρετικά ανθεκτικές σε θερμότητα και πεπτικά ένζυμα  

▲ Ποικίλη κλινική εικόνα: πολύ ήπια έως αναφυλακτική αντίδραση

▪ Storage proteins (Αποθηκευτικές)

Ανθεκτικές, ειδικές της πηγής προέλευσης, ↓ διασταυρούμενη αντίδραση

▪ Cross-reactive Carbohydrate Determinants (CCDs)

γλυκοπρωτεϊνες, χαμηλού κλινικού ενδιαφέροντος

▪ Thaumatin-like proteins (TLP)



Ειδικός Αλλεργιολογικός έλεγχος

Έλεγχος ειδικής IgE εκχυλίσματος (sIgE) και επί μέρους πρωτεϊνών 

(components) LTPs, Profilins, PR-10 μήλου, ροδάκινου, αχλαδιού 

(μέθοδος ImmunoCAP)

sIgE Μήλο: 8,37 KUA/L

rMal d 3 : 19,60 KUA/L (LTP μήλου)

rMal d 1 : 0,13 KUA/L (PR-10 μήλου)

rPru p 3: 12,5 KUA/L (LTP ροδάκινου)

rPru p 4 : 0,09 KUA/L (Profilin ροδάκινου)

sIgE Αχλάδι 6,20 KUA/L



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αλλεργία στην πρωτεΐνη μεταφοράς λιπιδίων 

(Lipid Transfer Protein ή LTP) με συστηματικά 

συμπτώματα



Σύνδρομο  Lipid Transfer Protein (LTP)

▪ Κύρια αιτία τροφικής αλλεργίας στην περιοχή της Μεσογείου  

και κύριο αίτιο αναφυλαξίας επαγόμενη από τροφή

▪ Συχνότερη τροφή που προκαλεί LTP σύνδρομο: Ροδάκινο

▪ Στους ευαισθητοποιημένους LTP ασθενείς σχεδόν πάντα 

υπάρχει IgE έναντι της LTP του ροδάκινου (Pru p 3)

▪ Συνεχής εμφάνιση νέων τροφικών αλλεργιών από 

διαφορετικού είδους φυτικές τροφές, με ήπια ή/και 

συστηματικά συμπτώματα (αναφυλαξία)



Σύνδρομο  Lipid Transfer Protein (LTP)

 Η ευαισθητοποίηση στην LTP συμβαίνει κυρίως μέσω 

γαστρεντερικού , αλλά  δεν αποκλείεται το δέρμα ή οι 

αεραγωγοί

 Η κλινική έκφραση ποικίλει από ασυμπτωματική

ευαισθητοποίηση έως συχνά σοβαρή αναφυλαξία

 Η ασυμπτωματική ευαισθητοποίηση συνήθως χρειάζεται 

συμπαράγοντες για να εκφρασθεί κλινικά

 Η κλινική έκφραση του συνδρόμου επηρεάζεται  

σημαντικά από την παράλληλη ευαισθητοποίηση σε 

αεροαλλεργιογόνα και/ή φυτικά αλλεργιογόνα 

(προφιλίνη , πρωτεΐνες PR-10)



Συμπαράγοντες

 Άσκηση

 Νηστεία

 Φρούτο με τη φλούδα

 Ταυτόχρονη λήψη μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών 

φαρμάκων (ΜΣΑΦ)

 Αλκοόλ



Οδηγίες

 Αποφυγή μήλου αυστηρά

 Ίσως και αποφυγή αχλαδιού, ροδάκινου που έως τώρα 

δεν έχουν προκαλέσει πρόβλημα

 Εάν φάει αχλάδι, ροδάκινο και άλλα φρούτα της ίδιας 

οικογένειας να είναι πάντα ξεφλουδισμένα, χρονικά 

μακριά από άσκηση, όχι νηστικός, όχι με ταυτόχρονη 

λήψη ΜΣΑΦ 

 Να έχει πάντα διαθέσιμη αδρεναλίνη 



Δέκα μήνες μετά

Μιάμιση ώρα μετά βρώση μίγματος ξηρών καρπών με 

αράπικο φιστίκι, πασατέμπο και άλλα

 Βράγχος φωνής και αίσθημα κνησμού στο φάρυγγα

 Δόθηκαν syr αντιισταμινικό και εισπνεόμενα από την 

μητέρα

 Προσήλθαν στο ΤΕΠ, όπου δεν είχε κανένα παθολογικό 

εύρημα



ένα χρόνο μετά, 12 ετών 

Στην αυλή του σχολείου στο διάλειμμα κάτω από ελιά 

(ήταν άνοιξη)

 αίσθημα δύσπνοιας και κνησμός φάρυγγα και σώματος, 

ερυθρότητα δέρματος

 Δόθηκαν αντιισταμινικό syr και εισπνεόμενα από την μητέρα

 Μια ώρα πριν το επεισόδιο είχε φάει γλυκό «σαλάμι», με 

καρύδι 

 Στο ΤΕΠ χορηγήθηκε syr κορτιζόνης μόνο, όχι εισαγωγή

 Οδηγίες για έλεγχο σε ξηρούς καρπούς



Παρακλινικός έλεγχος

 Δερματικές Δοκιμασίες νυγμού για 

αράπικο φιστίκι (10x7 mm)

αμύγδαλο (2x2 mm) 

καρύδι (14x10 mm)

φουντούκι (2x2 mm)

φυστίκι κάσιους (αρνητικό) 

φιστίκι Αιγίνης (αρνητικό)

 Οδηγίες αποφυγής ξηρών καρπών σε αναμονή 

λεπτομερούς ελέγχου (components) 



Σύνδρομο  Lipid Transfer Protein (LTP): Τροφές

Πολύ μεγάλη λίστα τροφών 

 Φρούτα (ροδάκινο, μήλο, αχλάδι, κεράσι, κλπ)

 Καρποί δέντρων (αμύγδαλο, καρύδι, φουντούκι, κάστανο)

 Αράπικο φιστίκι

 Ντομάτα

 Δημητριακά

 Σταφύλι/κρασί

 Όσπρια

 Λαχανικά

 Μουστάρδα



Ευχαριστούμε πολύ!!!!!


