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‘Σοβαρή, δυνητικά απειλητική για τη ζωή αντίδραση υπερευαισθησίας.

Με ταχείας έναρξης απειλητικών για τη ζωή εκδηλώσεων 
από τους αεραγωγούς, το αναπνευστικό ή το καρδιαγγειακό σύστημα 

και συνήθως, αλλά όχι πάντα, 
με διαταραχές από το δέρμα και τους βλενογόννους (κνίδωση, αγγειοοίδημα).’



Ανοσολογικοί μηχανισμοί: IgE-εξαρτώμενοι

Τροφές Δηλητήρια 
υμενοπτέρων

Φάρμακα 

Αναφυλαξία: μηχανισμοί & εκλυτικά αίτια

Latex Επαγγελματικά αλλεργιογόνα Σπερματικά υγρά Αεροαλλεργιογόνα Σκιαγραφικά υλικά

Ανοσολογικοί μηχανισμοί: IgE-ανεξάρτητοι

Σκιαγραφικά υλικά ΜΣΑΦ Δεξτράνες Βιολογικοί παράγοντες

ΜΗ Ανοσολογικοί μηχανισμοί: άμεση ενεργοποίηση μαστοκυττάρων

Φυσικοί  παράγοντες Αιθανόλη Φάρμακα

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ: χωρίς προφανές εκλυτικό αίτιο

Global Atlas of Allergy, EAACI 2014: (Reprinted from J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. World Allergy 
Organizationanaphylaxis guidelines: Summary,Copyright 2011, with permission from Elsevier.)



Αναφυλαξία: επιδημιολογία

• Επίπτωση: 1.5–7.9 /100 000 άτομα-χρόνια

• Αύξηση ποσοστού εισαγωγών λόγω αναφυλαξίας τις τελευταίες 2 δεκαετίες

• Επιπολασμός (population-based studies): 0.3% (95% CI, 0.1–0.5)

• Ποσοστό θνησιμότητας λόγω αναφυλαξίας < 0.001%

• Οι περισσότερες αντιδράσεις στις οικίες ασθενών (46%) και σε εξωτερικού 
χώρου δραστηριότητες (εξοχή και αστικό περιβάλλον, 19%), ακολουθούμενες 
από το σχολικό/εργασιακό περιβάλλον (9%)

‘Anaphylaxis in children and adolescents: The European Anaphylaxis Registry’ JAllergy Clin Immunol. 2016

The epidemiology of anaphylaxis in Europe: a systematic review. Allergy 2013

Management of anaphylaxis: a systematic review. Allergy 2014



Αναφυλαξία: αιτιολογία



Αιτιολογία



Αναφυλακτική αντίδραση→ τουλάχιστον 1 από τα ακόλουθα 3 κριτήρια:

1

3

2

Ξαφνική 
έναρξη νόσου 
(εντός λεπτών 
έως λίγων 
ωρών)

Με συμμετοχή 
δέρματος 
ή/και 
βλεννογόνων

ΚΑΙ
τουλάχιστον 
1 από τα 
ακόλόυθα:

Αιφνίδια εγκατάσταση 
αναπνευστικών σημείων 
& συμπτωμάτων

Αιφνίδια πτώση αρτ. 
πίεσης ή δυσλειτουργία 
τελικών οργάνων-στόχων 

ή

ή

2 ή περισσότερα από τα ακόλουθα, αιφνιδίως μετά έκθεσης σε πιθανό αλλεργιογόνο (εντός λεπτών-λίγων ωρών):

Συμπτώματα/σημεία 
από δέρμα /βλεννογόνους

Συμπτώματα/σημεία 
από αναπνευστικό

Συμπτώματα δυσλειτουργίας 
τελικών οργάνων στόχων 
/πτώση ΑΠ

Συμπτώματα/σημεία 
από γαστρεντερικό

Πτώση ΑΠ μετά έκθεσης σε γνωστό αλλεργιογόνο (εντός λεπτών-λίγων ωρών):

Βρέφη/παιδιά: χαμηλή συστολική πίεση 
(βάση ηλικίας) ή μείωση >30% 

Ενήλικες: συστολική πίεση <90 mmHg
ή μείωση >30% 

Global Atlas of Allergy, EAACI 2014: (Reprinted from J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. 
World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: summary, 587-593 .e1-e22, Copyright 2011, with permission from Elsevier)

Κλινικά κριτήρια για την αναφυλαξία



Κλινική Εικόνα



• Συνήθως λεπτά (3-5) έως και λίγες ώρες μετά την έκθεση 
στο τροφικό αλλεργιογόνο

• Διφασικές αντιδράσεις έως 20% των περιπτώσεων έως και 
μετά 24 ώρες (συνήθως <8 ώρες στην τροφική αλλεργία)

NIAID Food Allergy Guidelines 2010

Αναφυλαξία: χρόνος έναρξης



Διάγνωση αναφυλαξίας
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ΙΔΙΑ αντιμετώπιση σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ αίτιο

-τροφή

-δήγμα υμενοπτέρου

-latex

-φάρμακο 

-άσκηση

Αντιμετώπιση αναφυλαξίας

‘Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology’ Allergy 2014



Aδρεναλίνη

• Έναρξη δράσης: 8 ± 2 min

• Ασφαλής

• 2 μορφές: 

- αμπούλες υδατικού διαλύματος 1:1000 (1mg/ml) 
- προγεμισμένες σύριγγες αδρεναλίνης

Anapen junior=0,15mg & adult=0,30mg



Δόση αδρεναλίνης

• 0.01 mg/kg- 1 mg/mL (1:1,000) διάλυμα
(max.δόση 0.3 mg για το παιδί ή 0.5 mg για τον ενήλικα). 

• Μπορεί να επαναληφθεί κάθε 5 έως 15 λεπτά                                 
(>1/3 των ασθενών χρειάζεται 2η δόση)

• Ο ασθενής δεν πρέπει να κάθεται ή να σηκώνεται ξαφνικά 
αμέσως μετά τη χορήγηση αδρεναλίνης.

Pumphrey RSH. JACI 2003;112:451-2





Η ΕΜ οδός χορήγησης 
αδρεναλίνης στην έξω πλάγια 
επιφάνεια του μηρού είναι 
σαφώς αποτελεσματικότερη

JACI 113:2004, Cur Op Allergy Clin Immunol 3: 2003

Πλατύς μηριαίος: 8 ± 2 min

Δελτοειδής: 34 ± 15 min



Αδρεναλίνη im: έναρξη δράσης

Simons FER, et al. JACl 1998;101:33-7

Maximum φαρμακοδυναμικού αποτελέσματος πριν τα 10 min

Συστολική πίεση
Διαστολική πίεση
Καρδιακός ρυθμός



Βελόνες μήκους 1,27cm στα παιδιά & 1,43-
1,59cm στους ενήλικες

Με την αύξηση της παχυσαρκίας, ερωτηματικά
για το αν χρειάζεται μεγαλύτερο μήκος βελόνας
για παχύσαρκους ασθενείς (ώστε im και όχι sc η
χορήγηση)

Ωστόσο, η βελόνα δεν πρέπει να είναι και πολύ
μακριά-κίνδυνος βλάβης στα οστά, μόλυνσης
και πρόκλησης πόνου

Μελλοντική πιθανή σύσταση:
Μήκος βελόνας στα 2,5cm επιλεκτικά σε
ασθενείς με υψηλό BMI και σε ορισμένες
υπέρβαρες γυναίκες (αυξημένο υποδόριο
λίπος)



Αντιμετώπιση οξεός αναφυλακτικού επεισοδίου

Global Atlas of Allergy, EAACI 2014

Γραπτό πλάνο αναγνώρισης & αντιμετώπισης αναφυλακτικής αντίδρασης- Τακτική εκπαίδευση
Απομάκρυνση έκθεσης σε πιθανό εκλυτικό παράγοντα

Τοποθέτηση ασθενούς σε ύπτια θέση ή πλάγια κατακεκλιμμένη επί
εμέτων. Ανύψωση κάτω άκρων (ο ασθενής μπορεί να καταλήξει σε
δευτερόλεπτα αν είναι όρθιος ή αν καθίσει απότομα).

Επί ενδείξεως χορήγηση συμπληρωματικά υψηλής παροχής
οξυγόνο.

Εξασφάλιση φλεβικής οδού & αν χρειάζεται iv χορήγηση υγρών.

Κλινική εκτίμηση επιμέρους συστημάτων

Άμεσα & ταυτόχρονα εφαρμογή βημάτων 4,5,6

Κλήση για βοήθεια

Χορήγηση ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗΣ
Αν χρειάζεται επανάληψη σε 5-15 λεπτά

Εάν χρειάζεται, σε οποιαδήποτε φάση, ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ.

Καταγραφή ζωτικών σημείων σε συχνά, τακτικά μεσοδιαστήματα.



Global Atlas of Allergy, EAACI 2014: Reprinted from J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. World Allergy 
Organization anaphylaxis guidelines: summary, 587-593 .e1-e22, Copyright 2011, with permission from Elsevier.

Πρόληψη/οδηγίες αντιμετώπισης μελλοντικών επεισοδίων



Εύκολη
αποφυγή

Πιο δύσκολη 
αποφυγή

Αδύνατη η 
αποφυγή
(αν και γίνεται 
σύσταση)

Μη δυνατή η 
αναγνώριση
(και αποφυγή)

-Φάρμακα

-Ορισμένα τρόφιμα 
(ανάλογα με κοινωνικο-
πολιτισμικές συνθήκες)

•Θαλασσινά
•Ψάρια
•Ακτινίδιο
•Άλλα φρούτα

-Τρόφιμα
•Ξηροί καρποί
•Αράπικο φυστίκι
•Σόγια
•Γάλα

-Latex

-Παναλλεργιογόνα 
(LTP)

-Κρύο
-Πίεση

-Άσκηση με 
συμπαράγοντα 
(π.χ.. WDEIA)

-Νυγμοί
υμενοπτέρων

-Ιδιοπαθής 
αναφυλαξία
- Μαστοκυττάρωση
& Σύνδρομα 
ενεργοποίησης 
μαστοκυττάρων

ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ – ΕΚΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ

‘BSACI guideline: prescribing an adrenaline auto-injector’ Clinical & Experimental Allergy, 2016

ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ 
ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ

ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 
ΦΑΡΜΑΚΑ

SOTI

ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ



Πότε θα συνταγογραφήσουμε 
αυτοενιέμενη αδρεναλίνη;



2014



Διάγνωση Αναφυλαξίας & αναγνώριση του εκλυτικού παράγοντα
ή

Αξιολόγηση αλλεργικών αντιδράσεων με κίνδυνο αναφυλακτική αντίδρασης

Επιμένων ο κίνδυνος αναφυλακτικής αντίδρασης

‘Δυνατότητα αποφυγής’ 
(φάρμακο, επαγγελματικής έκθεσης 
αλλεργιογόνα, κάποια τρόφιμα)

Όχι αξιόπιστη δυνατότητα αποφυγής-
κίνδυνος μελλοντικών επεισοδίων
(π.χ. τρόφιμα, νυγμοί υμενοπτέρων, 
latex, ιδιοπαθής αναφυλαξία, 
μαστοκυττάρωση)

Διαβάθμιση βαρύτητας & εκτίμηση κινδύνου

Ήπια π.χ κνίδωση 
χωρίς συμμετοχή 
αναπνευστικού +/-
αγγειοοίδημα

Μέτρια π.χ. γενικευμένη 
κνίδωση με ήπια 
συμμετοχή του 
αναπνευστικού

Σοβαρά π.χ. 
Συμμετοχή 
αναπνευστικού 
ή/και Υπόταση

Χωρίς παράγοντες 
κινδύνου π.χ. 
άσθμα & 
αντίδραση σε 
μεγάλη ποσότητα 
αλλεργιογόνου (όχι 
ίχνη)

Με παράγοντες 
κινδύνου π.χ. 
άσθμα, αντίδραση 
κατόπιν έκθεσης σε 
ίχνη τροφής, 
αυξημένα επίπεδα 
τρυπτάσης σε 
ηρεμία

Χωρίς παράγοντες 
κινδύνου π.χ. 
άσθμα & 
αντίδραση σε 
μεγάλη ποσότητα 
αλλεργιογόνου (όχι 
ίχνη)

Με παράγοντες 
κινδύνου π.χ. 
άσθμα, αντίδραση 
κατόπιν έκθεσης σε 
ίχνη τροφής, 
αυξημένα επίπεδα 
τρυπτάσης σε 
ηρεμία

ΑΑΙ
ΑΑΙ

‘BSACI guideline: prescribing an adrenaline auto-injector’ Clinical & Experimental Allergy, 2016



Προηγούμενες αντιδράσεις -βαρύτητα
-πόσότητα/ίχνη αλλεργιογόνου
-οδός έκθεσης
-είδος αλλεργιογόνου
-ταχύτητα έναρξης αντίδρασης
-ηλικία:Έφηβοι (τροφές), Ηλικιωμένοι (υποκείμενα νοσήματα, 
φάρμακα)

Αλλεργιογόνο & πιθανότητα αντίδρασης -Ευκολία αποφυγής
-Κίνδυνος σοβαρής αντίδρασης
-Ιδιοπαθής αναφυλαξία

Συννοσηρότητα -Άσθμα & ρύθμιση αυτού
-Αυξημένα επίπεδα τρυπτάσης σε ηρεμία (Μαστοκυττάρωση, 
Σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων)

Παρουσία επιτόπων serum-specific IgE που συσχετίζονται με 
σοβαρές αντιδράσεις

- Peanut: Ara h 1/2/3/9

Φάρμακα B-blockers
ACE-inhibitors

Επαγγελματική έκθεση -ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΝΥΓΜΟΥΣ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ
(Μελισσοκόμοι-μέλη οικογένειας αυτών ή γείτονες, οικοδόμοι, 
κηπουροί, αγρότες)
-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
(Φούρναρης-baker asthma/ νοσηλευτές, φαρμακοποιοί-inhalant 
antibiotic allergy)

Μεγάλη απόσταση από ιατρική βοήθεια Διαμονή σε απομακρυσμένη περιοχή, μακρινά ταξίδια, χόμπυ 
(ιστιοπλοϊα, αναρρίχηση)

Κοινωνικές & Προσωπικές ιδιαιτερότητες Μονογονεϊκή οικογένεια με αλλεργικό παιδί, αλλεργικός ασθενής που 
μένει μόνος του

Παράγοντες για εκτίμηση κινδύνου/αξιολόγηση βαρύτητας μελλοντικού επεισοδίου ‘Α’

‘BSACI guideline: prescribing an adrenaline auto-injector’ Clinical & Experimental Allergy, 2016



Απόλυτες ενδείξεις χορήγησης AAI

EAACI  anaphylaxis guidelines. Allergy 2014; 69: 1026–1045

1. Προηγούμενο επεισόδιο αναφυλαξίας εκλυόμενο από τροφή, latex, ή 
αεροαλλεργιογόνο

2. Προηγούμενο επεισόδιο αναφυλαξίας εκλυόμενης από άσκηση

3. Προηγούμενο επεισόδιο Ιδιοπαθούς αναφυλαξίας

4. Συνυπάρχον ασταθές ή μέτριο-βαρύ άσθμα με τροφική αλλεργία

5. Αλλεργία σε νυγμό υμενοπτέρου σε ενήλικες με προηγούμενη συστηματική αντίδραση 
(που δεν βρίσκονται σε maintenance VIT) και σε παιδιά με αντιδράσεις συστηματικές 
(που δεν περιορίζονται σε μικρές αντιδράσεις στο δέρμα)

6. Μαστοκυττάρωση/Σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων (υψηλά επίπεδα 
τρυπτάσης σε ηρεμία που διαπιστώθηκαν από προηγηθείσα συστηματική αντίδραση) 

ακόμα και σε ασθενείς που έχουν λάβει επιτυχώς (VIT)



Σχετικές ενδείξεις χορήγησης AAI

Ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν > 1 
παράγοντας

1. Οποιαδήποτε αντίδραση σε μικρή ποσότητα τροφής (ίχνη), ακόμα και ήπια

2. Θετικό ιστορικό με προηγούμενη ήπια αντίδραση σε αράπικο φυστίκι ή
ξηρό καρπό

3. Διαμονή σε περιοχή μακριά από ιατρική βοήθεια, και προηγηθείσα 
ήπια/μέτρια αλλεργική αντίδραση σε τρόφιμο, δηλητήριο υμενόπτερου, 
αεροαλλεργιογόνο, latex

4. Τροφική αλλεργική αντίδραση σε έφηβο

EAACI  anaphylaxis guidelines. Allergy 2014; 69: 1026–1045



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Cold induced urticaria/anaphylaxis 

Test πάγου
! Στο 20% των περιπτώσεων → ψευδώς αρνητικό

-Κνίδωση εκ ψύχους: φυσική κνίδωση/ κνίδωση +/-
αγγειοοίδημα μετά από έκθεση σε ψύχος 
(νερό, αέρας, κρύα ποτά/φαγητά, iv υγρά, εφίδρωση, 
air-conditioning)

-Πιο συχνά στους ενήλικες
-Στους ενήλικες στο 90% ιδιοπαθής
-Αναφυλαξία το 1/3 έως 1/2 των περιπτώσεων σε ενήλικες

- Δυνητικά θανατηφόρο νόσημα από την ίδια την 
αναφυλακτική αντίδραση ή από πνιγμό σε κρύο νερό

Alangari A.A. et al. ‘Clinical Features and Anaphylaxis in Children With Cold Urticaria’ Pediatrics, 2004.



Αναφυλαξία από συνδυασμό παραγόντων



Συνδυασμός παραγόντων οδηγούν σε αναφυλακτική αντίδραση

Άσκηση + τρόφιμο

Άσκηση + τρόφιμο + ασπιρίνη

Άσκηση + έκθεση στο ψύχος

Κάθε παράγοντας ξεχωριστά δεν οδηγεί σε αλλεργική αντίδραση

Greenberger P.A., Lieberman P. ‘Idiopathic Anaphylaxis’. J Allergy Clin Immunol Pract 2014



‘Οι Παράγοντες κινδύνου & Συμπαράγοντες’ 
κατέχουν σημαντική θέση στην 

Τροφοεξαρτώμενη Αναφυλαξία:

-Στο 30% των αναφυλακτικών αντιδράσεων 
στους ΕΝΗΛΙΚΕΣ

- Στο 18% των αναφυλακτικών αντιδράσεων στα 
ΠΑΙΔΙΑ

Wolbing F. et al. ‘About the role and underlying mechanisms of cofactors in Anaphylaxis’ Allergy 2013





ΑΣΚΗΣΗ

ΑΛΚΟΟΛ

ΑΣΠΙΡΙΝΗ/ΜΣΑΦ

ΛΟΙΜΩΞΗ

ΕΜΜΗΝΟΣ ΡΥΣΗ

STRESS

ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΝΟΥ

Οι συχνότεροι ‘ευοδωτικοί παράγοντες’

Wolbing F. et al. ‘About the role and underlying mechanisms of cofactors in Anaphylaxis’ Allergy 2013

Oropeza A.R et al. ‘ Patterns of anaphylaxis after diagnostic work-up: a follow-up study of 226 patients with suspected anaphylaxis’ Allergy 2017 



Eπίπτωση Αναφυλαξίας εξαρτώμενης από ‘ευοδωτικούς παράγοντες’

Wolbing F. et al. ‘About the role and underlying mechanisms of cofactors in Anaphylaxis’ Allergy 2013

3-15.9% / 2.5-10%

1-15.2%

1.3-11% / 2.5%

4.7% / 3%



Oropeza A.R et al. ‘ Patterns of anaphylaxis after diagnostic work-up: a follow-up study of 226 patients with suspected anaphylaxis’ Allergy 2017 

Συχνότερες μορφές Αναφυλαξίας 
με συμμετοχή ‘ευοδωτικών παραγόντων’



Δράση ‘ευοδωτικών παραγόντων’

Μείωση ουδού εμφάνισης αλλεργικής αντ-σης Αύξηση βαρύτητας αλλεργικής αντίδρασης 

Αναστροφή επίκτητης ανοχής

Niggemann B et al. ‘Factors augmenting allergic reactions’ Allergy 2014 



Άλλοι ‘ευοδωτικοί παράγοντες’: λίγα δεδομένα

Οξείες λοιμώξεις Κρύο/Ζέστη Stress

Αντιόξινα
Έμμηνος ρύση

Διαταραχή 
ύπνου/ρουτίνας



EIA & FDEIA



Exercise-induced anaphylaxis (EIA)

-Συμπτώματα: κνίδωση, flushing, wheezing, γαστρεντερικές διαταραχές
- Αν η φυσική δραστηριότητα συνεχιστεί, αγγειοοίδημα, οίδημα λάρυγγα, υπόταση, 
καρδειαγγειακή κατάρριψη

-Διακοπή της δραστηριότητας συνήθως συνεπάγεται βελτίωση συμπτωμάτων

-Συνήθως συσχέτιση με μορφές έντονης άσκησης όπως τζόκινγκ, τέννις, χορό, ποδηλασία 
αλλά και σε περιπτώσεις πιο ήπιας δραστηριότητας (περπάτημα, χειρονακτική εργασία) 

-Πιθανοί συμπαράγοντες: τροφές, αλκοόλ, φάρμακα (ασπιρίνη, ΜΣΑΦ), ορμονικές 
διαταραχές, ακραίες καιρικές συνθήκες

-Άγνωστη η ακριβής αιτιοπαθογένεια

-Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη (μείωση επιπέδου φυσικής δραστηριότητας, αποφυγή 
συμπαραγόντων προ άσκησης, διακοπή άσκησης με εμφάνιση πρόδρομων συμπτωμάτων)
- Αυτοενιέμενη ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ

-Καλή η πρόγνωση- συνήθως τα επεισόδια μειώνονται σε αριθμό και 
ένταση με την πάροδο του χρόνου

Feldweg A.M. ‘Exercise-Induced Anaphylaxis’. Immunol Allergy Clin N Am, 2015.



-0,03% σε μελέτη 76.229 εφήβων
- 5-15% περιπτώσεων αναφυλαξίας

ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

EIA

Aihara Y et al. JACI 2001
Novembre E et al. Pediatrics 1998
Du Toit G. et al. Pediatr Allergy Immunol 2007



Τρόφιμα που ευθύνονται για FDEIA?

Ο καθορισμός των υπεύθυνων τροφίμων από το ιστορικό και τις ευαισθητοποιήσεις δεν είναι 
αξιόπιστος



WDEIA: η πιο συχνή μορφή FDEIA

Romano A et al. PAI 2001



Health Anaphylaxis

WDEIA: η άσκηση ΔΕΝ είναι πάντα απαραίτητη 
για την εμφάνιση αναφυλαξίας

Brockow K et al. ‘Using a gluten oral food challenge protocol to improve diagnosis of wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis’ J Allergy Clin Immunol 2015



J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018



Συγκριτικά ουδός ποσότητας Γλουτένης 
για εμφάνιση Αναφυλαξίας 

σε ηρεμία και σε άσκηση

Βαρύτητα (Sampson scoring) συμπτωμάτων
σε ηρεμία και σε άσκηση

Christensen JM. al. ‘Exercise Lowers Threshold and Increases Severity, but Wheat-Dependent, Exercise-Induced Anaphylaxis Can Be Elicited at 
Rest’ J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018



Health Anaphylaxis

WDEIA: επίδραση της άσκησης ως ‘ευοδωτικού παράγοντα’ 

Christensen JM. al. ‘Exercise Lowers Threshold and Increases Severity, but Wheat-Dependent, Exercise-Induced Anaphylaxis Can Be Elicited at 
Rest’ J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018

➢ Η άσκηση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική/ ίδια συμπτωματολογία με αύξηση δόσης αλλεργιογόνου

➢ Η άσκηση μειώνει τον ουδό εμφάνισης συμπτωμάτων 

➢ Η άσκηση αυξάνει την βαρύτητα των συμπτωμάτων, για την ίδια ποσότητα αλλεργιογόνου



ω5 - γλιαδίνη: το βασικό αλλεργιογόνο στην WDEIA

• Η ειδική IgE στην ω5-gliadin: δείκτης της WDEIA (80%)
• Σπάνια ψευδώς θετική επί ατοπικής δερματίτιδας

Matsuo H et al. Allergy 2008.



Christensen JM. al. ‘Exercise Lowers Threshold and Increases Severity, but Wheat-Dependent, Exercise-Induced Anaphylaxis Can Be Elicited at 
Rest’ J ALLERGY CLIN IMMUNOL PRACT 2018

AUC for sIgE to wheat (f4), gliadin (f98), ω5-gliadin (f416)



LTP syndrome



Ballmer-Weber BK et al. ‘Molecular diagnosis of fruit and vegetable allergy’ Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2011

(κυρίως στον φλοιό φρέσκων φρούτων)

-ΡΟΔΑΚΙΝΟ, Μήλο, Αχλάδι, Κεράδι, Σύκο, Λωτός, Αμύγδαλο 
(οικογένεια Rosaceae)
- Kαρποί δέντρων (Καρύδι, Φουντούκι, Κάστανο)
- Αράπικο φυστίκι
- Όσπρια (Φασόλι, Αρακάς, Φακή
- Τομάτα
- Σιτηρά, Ρύζι, Βρώμη, Αραβόσιτος
- Σταφύλια, Κρασί, Μπύρα
- Εσπεριδοειδή
- Μπρόκολο, Μαρούλι, Σπαράγγια, Μούρα, Μάραθος
-Αβοκάντο, Μπανάνα, Ακτινίδιο
- Σαφράν, Μουστάρδα

- Latex

- Γύρεις  (Ελιά, Περδικάκι, Αρτεμισία, Αμβροσία, Πλάτανος)

LTP (Lipid Transfer Protein)

Παναλλεργιογόνο, ανθεκτικό στην θέρμανση και στην πεψίνη
Λειτουργικός  ρόλος στην άμυνα των φυτών έναντι βακτηρίων & μυκήτων



Η σχέση μεταξύ plant- food LTPs & pollen LTPs δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένη 
και η ευαισθητοποίηση σε LTP γύρεων θεωρείται περισσότερο marker 

και όχι αιτιολογικός παράγοντας της τροφικής αλλεργίας

Asero R et al. ‘Anaphylaxis to plant-foods and pollen allergens in patients with lipid transfer protein syndrome’ Curr Opin Allergy Clin Immunol 2013



• Plant-food allergy: πιο συχνά σε μεγαλύτερα παιδιά & ενήλικες
• Πιο συχνά στις χώρες Μεσογείου
• Συχνότερα τρόφιμα: φρούτα (οικογένειας Rosaceae & kiwi) &  καρποί δέντρων

• Η αρχική ευαισθητοποίηση στο ροδάκινο από το δέρμα ή από το αναπνευστικό?

• Κλινικές εκδηλώσεις:

-Συνήθως πολλαπλές ευαισθητοποιήσεις σε τροφικά & αερο-αλλεργιογόνα που στην 
πραγματικότητα οφείλονται στο Peach LTP (Pru p 3)
- ΟΑΣ
- Γαστρεντερικές διαταραχές
- Κνίδωση
- Αναπνευστικού τύπου αλλεργία
- Αναφυλαξία +/- ΕΥΟΔΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Asero R et al. ‘Anaphylaxis to plant-foods and pollen allergens in patients with lipid transfer protein syndrome’ Curr Opin Allergy Clin Immunol 2013



45 άτομα με πολλαπλές τροφικές αλλεργίες  σχετικές με LTP ευαισθητοποίηση μόνο (LTP/Pru p 3+, Pru
p 1(Bet v 1-like) -, Pru p 4 (profilin)-) --- Component Resolved Diagnostics (CRD)

oral allergy syndrome (75.6%)

urticaria (66.7%)

gastrointestinal disorders (55.6%)

anaphylaxis (75.6%)→ 32.4% cofactor dependent (Non-Steroidal Antiinflammatory, Drugs, exercise)



➢ Οι ‘ευοδωτικοί παράγοντες’ συμμετείχαν στο 40% των αλλεργικών συμπτωμάτων
➢ Απαραίτητοι για την εμφάνιση των αλλεργικών εκδηλώσεων
➢ Καθοριστικοί για την βαρύτητα αυτών (ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ)

➢ Στο 55% των ασθενών με LTP syndrome Anaphylaxis παρουσία ‘ευοδωτικού παράγοντα’ 
είχαν μόνο OAS ή/και Γαστρεντερικές εκδηλώσεις όταν λάμβαναν το αλλεργιογόνο χωρίς 
συμπαράγοντα

➢ Ασθενείς & Ιατροί μπορεί λανθασμένα να θεωρούν ότι το LTP syndrome έχει μόνο ήπιες 
κλινικές εκδηλώσεις αλλά μπορεί να σχετίζεται με βαριά αναφυλακτικά επεισόδια αν δεν 
ανιχνευτούν οι ‘ευοδωτικοί παράγοντες’ και δεν προληφθεί η συνέργεια αυτών με το 
αλλεργιογόνο

Κατάσταση ηρεμίας 

Έκθεση σε αλλεργιογόνο

ΕΥΟΔΩΤΙΚΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Pascal  M et al. ‘Lipid transfer protein syndrome: clinical pattern, cofactor effect and profile of molecular sensitization to plant-foods and pollens’ Clinical & 
Experimental Allergy, 2012



Delayed Anaphylaxis to Red Meat



Delayed Anaphylaxis to Red Meat

Καθυστερημένη εμφάνιση αναφυλακτικής αντίδρασης 3–6 h μετά
από βρώση παραγώγων κόκκινου κρέατος (βοδινό, χοιρινό, πρόβιο)

Αρνητικά SPTs στα ενοχοποιούμενα τρόφιμα (ή πολύ μικρό μέγεθος
πομφού)-θετική η ειδική IgE

IgE απόκριση σε επίτοπο του ολιγοσακχαρίτη galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-gal)
που υπάρχει στο κρέας και στα όργανα των θηλαστικών

Ιστορικό δήγματος από τσιμπούρια
Ενδείξεις ότι η αιτία παραγωγής αυτών των IgE Abs είναι η προηγηθείσα επαφή με τα
τσιμπούρια (έχουν τον ολιγοσακχαρίτη στο πεπτικό τους)

Platts-Mills T. et al. ‘Anaphylaxis to the carbohydrate side chain alpha-gal’. Immunol Allergy Clin N Am, 2015



91,4% ευαισθητοποιημένοι αλλά όχι με κλινική αντίδραση
Αντίδραση παρουσία συμπαράγοντα (άσκηση, αλκοόλ) 

Health Anaphylaxis

α Gal syndrome (α gal related meat allergy): μια ακόμα μορφή 
co-factor-induced anaphylaxis



• ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ μπορεί να εκλυθεί 
από κόκκινο κρέας, εντόσθια, 
φάρμακα ζωικής προέλευσης, 
επεξεργασμένα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης

•Άμεσου τύπου αντ-σεις 
(γλυκοπρωτεϊνες) ή επιβραδυνομένου 
τύπου (γλυκολιπίδια)

• Η μαστοκυττάρωση προδιαθέτει σε 
σοβαρές αντ-σεις με μικρή ποσότητα 
τροφής



Mehlich et al JACI 2018



Εφηβεία & Αναφυλαξία



SUMMATION ANAPHYLAXIS

Πρέπει να 
θυμάμαι την 
αλλεργία μου 
στα ΣΙΤΗΡΑ

➢ Δράση περισσότερων του 1 ευοδωτικών παραγόντων ταυτόχρονα

➢ Πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες ζωής από ότι στα κλινικά πρωτόκολλα 
πρόκλησης





JACI,2015



‘ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΦΗΒΩΝ’

• Ως προς την Αυτο-φροντίδα: π.χ. για να φαίνονται ‘άνετοι’ ή να αποφύγουν συναισθήματα ντροπής

• Ως προς Προηγούμενες πεποιθήσεις: π.χ. επειδή στο παρελθόν οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν ήπιες, 
συμπεραίνουν ότι δεν θα χρειαστούν αδρεναλίνη

• Ως προς Αμφιβολίες: π.χ. δεν ξέρουν πότε ακριβώς θα πρέπει να την χορηγήσουν







… ως Αναφυλαξία

Μαστοκυττάρωση
&

Σύνδρομο ενεργοποίησης μαστοκυττάρων



Adapted from Akin C, Valent P, Metcalfe DD. Mast cell activation syndrome: proposed diagnostic criteria. J Allergy Clin Immunol 2010



•Αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης αναφυλαξίας σε ασθενείς με μαστοκυττάρωση: 30%
κίνδυνος στη διάρκεια της ζωής.

•Η αναφυλαξία στην μαστοκυττάρωση & στο MCAS μπορεί από άμεση ενεργοποίηση
μαστοκυττάρων από αλλεργιογόνο ή μπορεί να μην υπάρχει σαφές εκλυτικό αίτιο
(ιδιοπαθής αναφυλαξία).

•Έχει καλά περιγραφεί ο ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ σε αυτούς τους ασθενείς

•Υψηλή η υποψία ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ/MCAS σε αναφυλακτικά επεισόδια από νυγμό
υμενοπτέρων που συνοδεύονται από ΥΠΟΤΑΣΗ

•Τα αυξημένα επίπεδα τρυπτάσης ορού στην ηρεμία συσχετίζονται με τη βαρύτητα των
συστηματικών αντιδράσεων από νυγμό υμενοπτέρων

Golden D.B.K. ‘Anaphylaxis to Insect Stings’, Immunol Allergy Clin N Am , 2015



AAI:
Κατά / Μετα από VIT?



Recommendations: AAI during/after VIT

G. J. Sturm at all Allergy 2018

VIT FAILURE



Παράγοντες κινδύνου για αποτυχία VIT

• Σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση προ VIT

• Σοβαρή αλλεργία στο δηλητήριο μέλισσας

• Αναφυλακτική αντίδραση κατά τη διάρκεια VIT

• Διαταραχές μαστοκυττάρων / αυξημένη τρυπτάση στην ηρεμία

• Θεραπεία με ACE inhibitors

• Η αποτελεσματικότητα της VIT δεν έχει αποδειχθεί με sting challenge

Bilo at all Allergy 2016



Αντιμετώπιση τροφικής αλλεργίας σε τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Clark S. J Allergy Clin Immunol 2004;113:347-352.

85% με οδηγίες εξόδου χωρίς 
αδρεναλίνη

60% χωρίς οδηγίες αποφυγής 
αλλεργιογόνου

88% δεν παραπέμφθηκε



Οδηγιες εξόδου απο το νοσοκομείο
(μετά το επεισόδιο αναφυλαξίας)

Χορήγηση αυτοχορηγούμενων ενέσεων αδρεναλίνης και επίδειξη 
χρήσης τους

Αντιισταμινικά και πρεδνιζολόνη (1-2 mg/kg) για 72 ώρες

Ενημερωτικό για τον παιδίατρο

Παραπομπή σε παιδοαλλεργιολόγο

Γραπτές οδηγίες για πιθανή μελλοντική αλλεργική αντίδραση



1. Χορήγηση αδρεναλίνης με την 1η                    ένδειξη 
συστηματικής αντίδρασης

2. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός

3. Όσο νωρίτερα χορηγείται, τόσο αυξάνει η πιθανότητα 
επιβίωσης

4. Σωστή εκπαίδευση γονέων –ασθενών εφήβων  

Σημαντικό !

Να λαμβάνονται μέτρα  στο σπίτι, σχολείο, ταξίδι

Αναγνώριση των συμπτωμάτων 

Οδηγίες χορήγησης/ χρήσης

Να έχει  συνεχώς την αδρεναλίνη μαζί του/της

Επανάληψη οδηγιών χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα 

Γραπτό θεραπευτικό σχήμα

Βραχιόλι medic alert



Ευχαριστώ πολύ!!


