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Σουσάμι και όσπρια: 
οι τροφικές αλλεργίες που αυξάνονται 
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• Διασταυρούμενες αντιδράσεις

• Μελλοντικές προσεγγίσεις

• Συμπεράσματα



Εισαγωγή

▪ Το σουσάμι είναι ένα ανθοφόρο φυτό γένους 
Sesamum

▪ Θεωρείται η παλαιότερη καλλιέργεια ελαιούχου
σπόρου που είναι γνωστή στην ανθρωπότητα εδώ 
και 3000 χρόνια

▪ Έχει μία από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε 
έλαιο από οποιοδήποτε άλλο  σπόρο

▪ Έχει πλούσια γεύση καρυδιού
▪ Είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο συστατικό στις 

κουζίνες σε όλο τον κόσμο



Πόσο συχνή είναι η αλλεργία  στο σουσάμι;

Α) <0,1%

Β)  0,1-1%

Γ)  1-2%

Δ) Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία



Επιδημιολογία
Αυξάνει συνεχώς;

• Η αλλεργία στο σουσάμι έχει αυξανόμενη τάση την τελευταία δεκαετία

• H ακριβής επικράτηση της αλλεργίας σε σουσάμι είναι άγνωστη

• Ποικίλλει γεωγραφικά, (Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έχει 
παραλληλιστεί με την αυξανόμενη χρήση) (~ 1 m. USA)

• Στο Ισραήλ αποτελεί το 3ο στη σειρά αλλεργιογόνο/2ο αίτιο αναφυλαξίας

• Ο επιπολασμός κυμαίνεται από 0,1% USA- 0,9% Australia (~0,5%) 
– Το σησαμέλαιο έχει χρησιμοποιηθεί στις φαρμακευτικές και καλλυντικές βιομηχανίες με 

βάση την υποτιθέμενη χαμηλή αντιγονικότητα, τις αντικαρκινικές κ αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητές του

– Το σουσάμι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων 
ολόκληρων ή θρυμματισμένων σπόρων, ελαίων ή γευμάτων 

• Πλεονεκτήματα 
– ευνοϊκές αντιοξειδωτικές ιδιότητες

– θετικές επιδράσεις στο λιπιδικό προφίλ 

– διαμόρφωση της αρτηριακής πίεσης



Διατροφική αξία ανά 100γρ

▪ Energy 573 kcal (2,400 kJ)
▪ Carbohydrates 23.4
▪ Sugars 0.3
▪ Dietary fiber 11.8
▪ Fat 49.7
▪ Saturated 7.0
▪ Monounsaturated 18.8
▪ Polyunsaturated 21.8
▪ Protein 17.7

Vitamins Quantity %DV†
▪ Vitamin A 9 IU
▪ Thiamine (B1) 69% 0.79 mg
▪ Riboflavin (B2) 21%  0.25 mg
▪ Niacin (B3) 30%  4.52 mg
▪ Vitamin B6 61%  0.79 mg
▪ Folate (B9) 24%  97 μg
▪ Vitamin C 0%    0 mg
▪ Vitamin E 2%    0.25 mg

Minerals Quantity %DV†
▪ Calcium 98%   975 mg
▪ Iron 112%  14.6 mg
▪ Magnesium 99%   351 mg
▪ Phosphorus 90%   629 mg
▪ Potassium 10%   468 mg
▪ Sodium 1%     11 mg
▪ Zinc 82%   7.8 mg

▪ Water 4.7 g



Αλλεργιογόνα στο σουσάμι
Sesame Indicum (Ses i)

❖ Οι πρωτεΐνες αποθήκευσης σπόρων, μείζονα αλλεργιογόνα (11S globulins , 2S albumins)
περιέχουν δισουλφιδικούς δεσμούς που τους προσδίδουν θερμοανθεκτικές ιδιότητες και αντοχή σε 
ακραίες τιμές pH
❖ Επιπλέον είναι συχνά γλυκοζυλιωμένες, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τη θερμική και πρωτεολυτική 

τους σταθερότητα
❖ Πρωτεΐνες που συσσωρεύονται σημαντικά στον αναπτυσσόμενο σπόρο, η κύρια λειτουργία του οποίου 

είναι να δρα ως αποθεματικό αποθήκευσης για το άζωτο, τον άνθρακα και το θείο
❖ Ευθύνονται κυρίως για τις διασταυρούμενες αντιδράσεις με τους ΞΚ, όσπρια
❖ Πολλά μη αναγνωρισθέντα κ ακαταχώριστa πολυπεπτίδια (κλινική σημασία;) 

Allergen Biochemical name M Wt.

Ses i 1 2 S Albumin 9 kDa

Ses i 2 2 S Albumin 7 kDa

Ses i 3 7 S Vicilin-like globulin 45 kDa

Ses i 4 Oleosin 17 kDa

Ses i 5 Oleosin 15 kDa

Ses i 6 11 S Globulin 52 kDa

Ses i 7 11 S Globulin 57 kDa



Είδη αντίδρασης

• Οι περισσότερες αλλεργικές αντιδράσεις στο σουσάμι είναι IgE
μεσολαβούμενες
– Δέρμα - Κνησμός, κνίδωση / αγγειοοίδημα

– Μάτια - Ένεσης επιπεφυκότων, δακρύρροια, περικογχικό οίδημα, κνησμός

– Αναπνευστική οδός 
• Μύτη / στοματοφάρυγγα (φτέρνισμα, ρινόρροια, ρινική συμφόρηση, στοματικός κνησμός

• ανώτερος αεραγωγός (βράγχος φωνής, σιγμός, αίσθημα πνιγμού, λαρυγγικό οίδημα)

• κατώτερος αεραγωγός (δύσπνοια, ταχύπνοια, συριγμός, βήχας, κυάνωση

– Καρδιαγγειακά - Διαταραχές της αγωγιμότητας, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία (εάν είναι σοβαρή), αρρυθμίες, 
υπόταση, καρδιακή ανακοπή

– Γαστρεντερικό - Ναυτία / έμετος, κοιλιακά άλγη, μετεωρισμός, διάρροια

• Εισπνεόμενο αλλεργιογόνο (π.χ. αρτοποιΐα) –Πτώση της FEV1 > 21%

• Η δερματική επαφή με το σησαμέλαιο μπορεί να προκαλέσει 
επιβραδυνόμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (δερματίτιδα εξ 
επαφής) με αγγειοοίδημα

• Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ΕοΕ



Παιδί με αλλεργία στο καρύδι
Δεν έχει καταναλώσει ποτέ σουσάμι 
sIgE το σουσάμι τάξη ΙΙΙ

Α) Αποχή απ το σουσάμι 

Β)  ΡΡΤ στο σουσάμι

Γ)  Πρόκληση στο σουσάμι

Δ) Αποχή απ όλους τους σπόρους λόγω 
διασταυρούμενης αντίδρασης



Αλλεργία στο σουσάμι
Διάγνωση

• SPT
– HealthNuts (2013-Μελβούρνη), διαγνωστική αξία SPT σουσάμι
– σε βρέφη ηλικίας 11 έως 15 μηνών, 103 OFC
– Τα 8 mm είχαν 95% (PPV)
– Ευαισθησία και ειδικότητα 48% και 99% αντίστοιχα

• PPT
– Ειδικότητα 70%, ευαισθησία 73%
– Προτείνεται όταν αρνητικές SPT, s IgE, πειστικό ιστορικό

• s IgE
– Προτείνεται γιατί θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να αποκλείσει 

παρά να διαγνώσει αλλεργία στο σουσάμι
– Η s IgE μπορεί να φθάσει έως και 5.52 kUa/L σε ασθενείς 

αλλεργικούς στο φιστίκι ή στο καρύδι που ανέχονται το σουσάμι

• CRD
– Συνίσταται στον προσδιορισμό της s IgE έναντι κεκαθαρμένων

φυσικών και ανασυνδυασμένων αλλεργιογονικών μορίων
– Η ευαισθητοποίηση στην ανασυνδυασμένη μορφή της πρωτεΐνης 2S 

αλβουμίνης (rSes i 1) είχε συγκρίσιμη ευαισθησία ως προς την 
εμπορική δοκιμασία, αλλά σημαντικά καλύτερη ειδικότητα

– Η ευαισθητοποίηση στην Oleosin πιθανόν να εντοπίζει ένα πιο σοβαρό 
αλλεργικό φαινότυπο (αναφυλαξία)

Journal of Asthma and Allergy 2017:10 141–151



Αλλεργία στο σουσάμι-Διάγνωση

• Τροφικές προκλήσεις
– Λυδία λίθος

– Μη πειστικό ιστορικό ή ο ασθενής δεν έχει ποτέ εκτεθεί
• θετικά SPT ή sIgE

– Εκτίμηση ανοχής

• NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)
– Η μεγαλύτερη ποσότητα ανεκτής τροφής χωρίς αντίδραση 

• LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level)
– Μικρότερη ποσότητα τροφής που προκαλεί αντίδραση



Αλλεργία στο σουσάμι-Διάγνωση
Μελλοντικές προοπτικές

ΒΑΤ (Basophil Activation Test)

To ΒΑΤ είναι ένα in-vitro διαγνωστικό εργαλείο με αναδυόμενες εφαρμογές στη διάγνωση 
τροφικής αλλεργίας

• Η διέγερση ευαισθητοποιημένων βασεόφιλων με αλλεργιογόνο επάγει την έκφραση 
πρωτεϊνών κυτταρικής επιφάνειας που μπορούν να ανιχνευθούν με ειδικά αντισώματα 
χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής.

• Ο CD63 είναι ο συνηθέστερος δείκτης υπό μελέτη

• Αρνητικές οι άλλες μέθοδοι Δχ

• Υπό ανάπτυξη, αλλά παραμένει πειραματική



Πρωτοπαθής πρόληψη

• Η ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης της τροφικής αλλεργίας είναι 
ένας σημαντικός τομέας της έρευνας για την κλινική αλλεργία

• CCS, 1272 παιδιά
– Προγεστερόνης σε έλαιο σουσαμιού Καμία διαφορά

– Κατανάλωση σησαμιού από τη μητέρα         Ευαισθητοποίηση, Αλλεργία;

• RCT- EAT (Enquiring About Tolerance)

J Allergy Clin Immunol. 2016;137(5):1477–1486.e8

ΜΘ
3 μην NS

>6 μην NS

Η μητρική αποφυγή αλλεργιογονικών τροφών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν 
συνιστάται σήμερα από τις κατευθυντήριες οδηγίες καμίας αλλεργιολογικής εταιρείας



Παιδί με διαπιστωμένη αλλεργία στο 
σουσάμι

Α) Αποχή μόνο απ το σουσάμι

Β) Αποχή απ΄όλους τους σπόρους 

Γ) ΔΔΝ στους υπόλοιπους σπόρους

Δ) Απελευθερώνω τους λοιπούς σπόρους



Διασταυρούμενες αντιδράσεις

13-28%

✓ Ψηλά % ευαισθητοποίησης ωστόσο όχι κλινικής 
αλλεργίας

✓ Ses i 3, παρουσιάζει 80% ομολογία με Ara h 1
✓ Ses i 6, διασταυρούμενη αντίδραση με Jug r 4
✓ Oι περισσότεροι ασθενείς με αλλεργία στο σουσάμι δεν 

έχουν αλλεργία σε άλλους σπόρους (ηλίανθο)

10-40%

<10%

50%



Αλλεργία στο σουσάμι-Αντιμετώπιση…

• Αποφυγή
– Ένας από τους βασικούς άξονες της διαχείρισης της τροφικής 

αλλεργίας
– Η επιτυχής αποφυγή απαιτεί από τους ασθενείς να έχουν ακριβείς 

πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά και τις πιθανές αλλεργιογονικές
ουσίες στα τρόφιμα

– Πολλές χώρες έχουν αναπτύξει κανονισμούς για την επισήμανση των 
αλλεργιογόνων στα τρόφιμα

– Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ο Καναδάς 
έχουν χαρακτηρίσει το σουσάμι ως ένα από τα αλλεργιογόνα για τα 
οποία υπάρχουν απαιτήσεις επισήμανσης των τροφίμων

– Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι οι ΗΠΑ όπου το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο δεν αναγνωρίζει το σουσάμι ως αλλεργιογόνο προτεραιότητας

– Εκπαίδευση-Ποσότητα
• Ένας σπόρος σησαμιού ζυγίζει ~ 3,2 mg (~ 0,544 mg πρωτεΐνης σουσαμιού) 
• LOAEL είναι 1,02 mg
• Μόνο δύο σπόροι σουσαμιού        αλλεργική αντίδραση        προσεκτική 

αποφυγή 
• Benne, Til, Teel, Gingelly, simsim, anjonjolly, tahini….



….Αλλεργία στο σουσάμι-Αντιμετώπιση

• ΑΕ Αδρεναλίνη
– Παρά την αυστηρή αποφυγή των τροφίμων, τυχαίες εκθέσεις 

είναι σχετικά συχνές με ετήσιο ποσοστό 15,9%
– 20-30% μόνο, ανοχή σε διάστημα 4-7 χρόνων
– Έφηβοι, λιγότερη εποπτεία, αψηφούν τον κίνδυνο
– <10% με αναφυλαξία από σουσάμι έκαναν χρήση ΑΕΑ

• Ανοσοθεραπεία
– Δια στόματος, υπογλώσσιες ανοσοθεραπείες έχουν προταθεί ως 

πιθανές ανοσο-τροποποιητικές μέθοδοι της τροφικής αλλεργίας
– Τα περισσότερα πρωτόκολλα ανοσοθεραπείας περιλαμβάνουν την 

παροχή σταδιακά υψηλότερων δόσεων του αλλεργιογόνου
• Απευαισθητοποίηση
• Ανοχή
• Χ 10 ποσότητα αλλεργιογόνου 



Σ
υ
μ
π
ε
ρ
ά
σ
μ
α
τ
α

• Η αλλεργία στο σουσάμι είναι σχετικά συχνή, 
αυξανόμενη, ενίοτε σοβαρή, πλήττει ασθενείς 
όλων των ηλικιών

• Συχνά συνυπάρχει με άλλες τροφικές αλλεργίες
• Επί του παρόντος, επτά πρωτεΐνες σουσαμιού 

έχουν αναγνωριστεί ως αλλεργιογόνα (Ses i 1-7)

• Νέες διαγνωστικές (CRD, BAT) και 
θεραπευτικές επιλογές (OIT,SLIT), 
βρίσκονται υπό εξέλιξη, αλλά δεν είναι έτοιμες 
για γενική κλινική εφαρμογή

• Η ανοχή στο σουσάμι αναπτύσσεται μόνο σε 20-
30% των ασθενών

• Ανάγκη για μελλοντική έρευνα για τη μελέτη 
της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
της δια στόματος ανοσοθεραπείας





Αλλεργία στα όσπρια
• Τα όσπρια είναι φυτά, βοτανικά, ανήκουν στην οικογένεια Fabaceae (ή 

Leguminosae) και συναντώνται ως: 
– Φυτό
– Καρπός
– Σπόρος

• Αποτελούν το 27% του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (καλλιέργειες)  
• Άριστη πηγή πρωτεϊνών, φυτικών ινών, ιχνοστοιχείων
• Χαμηλά επίπεδα πολυακόρεστων λιπιδίων (χαμηλά επίπεδα LDL)
• Είδη αντιδράσεων

– IgE
– Εισπνεόμενα
– Food Dependent Exercise Induced anaphylaxis
– EoE ?

• H υψηλή κατανάλωση οσπρίων είναι υπεύθυνη για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης
– Ισπανία, 5η > συχνή τροφική αλλεργία στα παιδιά

• Διασταυρούμενη αντίδραση ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή
– Εκτεταμένη στην Ν. Ευρώπη (φακές, ρεβίθια και μπιζέλια)
– Ελάχιστη στην Β. Αμερική (Φιστίκι «αράπικο», σόγια)

• Αλλεργιογόνα μπορεί να ομαδοποιηθούν σε μικρές οικογένειες κ υπερ-
οικογένειες



Αλλεργία στα όσπρια
Τα αλλεργιογόνα

Αλλεργιογόνα 
οσπρίων

Seed Storage 
Protein

Cupin

2S globulins 11S globulins

Prolamins

2S Albumins Ns LTP

Pollen 
related

Profilins Bet V 1

Pathogen 
Related Protein

Defensins Oleosins



Αλλεργία στο
«αράπικο» Φιστίκι 

Arachis hypogea (Ara h)

• Καλύτερα χαρακτηρισμένο όσπριο 
• 17 αλλεργιογόνα (WHO/IUIS)

– Προγνωστικός δείκτης κλινικής αντίδρασης
– Πιθανή μείωση ανάγκης OFC
– Παιδική ηλικία, φθίνουσα πορεία

• Ara h 5, profilin (ΟΑS)
• Ara h 8, (Bet v 1 related) 

– Κεντροδυτική κ βόρεια Ευρώπη αντίστοιχα
– Όψιμη ευαισθητοποίηση, ενήλικες

• Ara h 9 (ns LTP)= Pru p 3 (ροδάκινο)
– Αρχική ευαισθητοποίηση Ροδάκινο
– Νότια Ευρώπη

• Ara h 12, 13 Defensins
– Ταυτοποιήθηκαν κατά την διαδικασία κάθαρσης του 

Ara h 8

• Ara h1 
– Στη γλυκοζυλιωμένη μορφή, το τμήμα γλυκάνης μπορεί 

να δράσει ως έκδοχο (Th2), ενεργοποιώντας 
δενδριτικά κύτταρα για να επάγει ωρίμαση και 
πολλαπλασιασμό των Th2κυττάρων , τα οποία 
προάγουν την παραγωγή IgE

Prolamin

2S Albumin

Ara h2

Ara h 6

Ara h 7

Ns-LTP

Ara h 9

Ara h 16

Ara h 17



Αλλεργία στη Σόγια
Glycine max (Gly m)

• Επιπολασμός 0,8%, συνήθως παροδική 

– Δείκτης σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης
– Καλά διατηρημένη τρισδιάστατη δομή 2S Albumin
– Μεγάλη ανθεκτικότητα στην θερμότητα, πεπτικά ένζυμα

• Η όξινη αλυσίδα γλυκίνη G1 της σόγιας (Gly m 6) μοιράζεται την ομοιότητα των 
επιτόπων IgE με το Ara h 3

• Gly m 1 και Gly m 2 εντοπίστηκαν ως τα κύρια εισπνεόμενα αλλεργιογόνα 
(επιδημία έκρηξης άσθματος στη Βαρκελώνη)

• Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της αλλεργίας στην σόγια και της γύρης της σημύδας
(Bet v 1, Gly m4, Ara h 8)

• LOAEL χαμηλότερο επίπεδο ανεπιθύμητων ενεργειών για υποκειμενικά 
συμπτώματα ήταν 10 mg σόγιας (5.3 mg πρωτεΐνης σόγιας)
– Η αντίστοιχη δόση για το ΑΦ ήταν 100 μg
– Οι ασθενείς με αλλεργία στη σόγια απειλούνται λιγότερο από την έκθεση στα ίχνη των 

επεξεργασμένων τροφίμων (σπάνιες αναφορές σε θανατηφόρες αντιδράσεις)

• Δεν βρέθηκαν στοιχεία αυξημένης αλλεργιογονικότητας σε γενετικά 
τροποποιημένα προϊόντα σόγιας

• Γενικά δεν συνιστάται η αποφυγή της λεκιθίνης σόγιας από ασθενείς με 
αλλεργία στη σόγια

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2008, 8:270–275



Αλλεργία στις Φακές
Lens culinaris (Len c)

✓ Η κατανάλωση φακής ως κύρια τροφή, (βρέφη) είναι συχνή στη Μέση Ανατολή 
και τη Μεσόγειο (τρόφιμα απογαλακτισμού)

✓ Η συχνότητα των αλλεργιών σε φακές στα παιδιά με τροφική αλλεργία (7% 
Τουρκία- 20% στην Ισπανία)

✓ Είδη αντίδρασης
✓ IgE μεσολαβούμενη
✓ Εισπνεόμενο αλλεργιογόνο
✓ Πνευμονίτιδα !!!! (HRCT)

✓ Ο βρασμός της πρωτεΐνης της φακής παρήγαγε ελάχιστες ή και καθόλου 
τροποποιήσεις στην ικανότητα δέσμευσης IgE

✓ Η προσθήκη ξιδιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος μπορεί να 
μειώσει την αλλεργιογονικότητα της φακής

✓ Ο κίνδυνος αναφυλακτικής αντίδρασης (βρώση ή εισπνοή) είναι 
αυξημένος αν sIgE> 23 kU / l

✓ Tα παιδιά με αρχική sIgE <4,9 kU / l έχουν σημαντικά υψηλότερη 
πιθανότητα εμφάνισης ανοχής

✓ Διασταυρούμενη αντίδραση Len c 1 και Ara h 1

Len c 1

Ara h 1



Αλλεργία στα Ρεβίθια
Cicer Arietinum (Cic a)

• Τα ρεβίθια, Garbanzo beans, αποτελούν σημαντική πηγή 
πρωτεϊνών, υδατανθράκων, βιταμινών Β και 
ιχνοστοιχείων, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς των 
αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και στις μεσογειακές 
περιοχές

• Η συχνότητα των αλλεργιών στα ρεβίθια στα παιδιά με 
τροφική αλλεργία ισπανικού πληθυσμού έχει εκτιμηθεί 
γύρω στο 20%

• Δυο αλλεργιογονικά πολυπεπτίδια (Cic a 2S albumin και
Cic a 11S globulin), είναι υδατοδιαλυτά, ιδιαίτερα 
ανθεκτικά στην θερμική επεξεργασία (60΄βρασμού) , στο 
χαμηλό pH και στις πρωτεάσες

• Επεξεργασία σε 2,6 atm για 15΄-30’ σχεδόν μείωσε 
εντελώς την αλλεργιογονικότητα των πρωτεϊνών (γεύση; 
διατροφική αξία;)

• ‘Αλλες μέθοδοι επεξεργασίας
– η στιγμιαία ελεγχόμενη πίεση (DIC)
– η βασιζόμενη σε συνδυασμό πίεσης, θερμότητας και ατμού
– ΦΑ, φακές, σόγια και ρεβίθια (Ινδία)



Αλλεργία στα Φασόλια
Phaseolus vulgaris (Pha v)

• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά, 
ιχνοστοιχεία και πολυφαινόλες

• Ανησυχίες σχετικά με την πιθανή τοξικότητα καθώς και 
αλλεργιογονικότητά τους

• Τοξικολογικές αντιδράσεις
– Λεκτίνες κ Φυτοσυγκολλιτίνες

• Αιμοσυγκόλληση ερυθροκυττάρων κ λεμφοκυττάρων

– Αναστολείς πρωτεάσης και α-αμυλάσης, σαπωνίνες (Αντιδιατροφικές)
• Υπερχοληστεριναιμία, δεσμεύουν σίδηρο, ψευδάργυρο, ασβέστιο και μαγνήσιο  

• Αλλεργικές αντιδράσεις 
– Τροφική αλλεργία IgE
– Εισπνοή ατμού 
– Επιδερμική εφαρμογή από ακατέργαστο και βραστό φασόλι 
– Δερματίτιδα εξ επαφής έχει αναφερθεί από τα φύλλα του φυτού στους 

αγρότες 

• Πρόσφατα, έχει χαρακτηριστεί ένα αλλεργιογόνο, Ρha v3, 
μοριακού βάρους 8,8-9kDa

• Διασταυρούμενη αντίδραση με Φιστίκι «Αράπικο», σόγια, 
ρεβίθια



Αλλεργία στo Λούπινο
Lupinus angustifolius (Lup an)

• Λούπινο
– Άλευρο ή επιπρόσθετο στο σιταρένιο αλεύρι 
– Αρχές του 1990 αρχικά ως διασταυρούμενη με το Αρ. φιστίκι
– Πρωτοπαθής ευαισθητοποίηση, καταλαμβάνει την 9η θέση λίστα αλλεργιογόνων
– Ο επιπολασμός της ευαισθητοποίησης στην περιοχή της Μεσογείου, (4,1%) ενώ 

στη Βόρεια Ευρώπη (1,6 %) 

• Lup an 1, Cupin
• Lup a 5, profilin

– Ψηλή αλληλεπίδραση με τις άλλες profilins (Ara h 5)

• Εισπνεόμενο αλλεργιογόνο, επαγγελματικό άσθμα
• Η θερμική επεξεργασία 

– σημαντική επίδραση στη συνολική αλλεργιογονικότητα της πρωτεΐνης λούπινου 
– στους 138 ° C προκαλείται σημαντική μείωση της αλλεργιογονικότητας



Θερμική επεξεργασία ΑΦ
Μείωση της αλλεργιογονικότητας

Α) Βρασμός

Β) Ψήσιμο



Αλλεργία στα όσπρια
Επίδραση της επεξεργασίας 

• Βρασμός
• Μειώνει την ικανότητα δέσμευσης IgE Αρ. φιστικιού
• Απώλεια αλλεργιογόνων χαμηλού μοριακού βάρους (Ara h 2, Ara h 6 ή Ara h 7) κατά τη διάρκεια 

του βρασμού, με μεταφορά στο βραστό νερό
• Μεταβολές στη δομή (Ara h 2) ή τη συσσωμάτωση των πρωτεϊνών
• Παρατεταμένος βρασμός (έως 12 ώρες), 19-πλάσια μείωση της ικανότητας δέσμευσης IgE του 

φιστικιού
• Τεμαχισμένα πεπτίδια διατηρούνται στο βρασμένο φιστίκι και έχουν την ικανότητα να 

ενεργοποιούν τα ειδικά αντιγόνα Τ κύτταρα (ΟΙΤ)

– Σταθερότητα των αλλεργιογόνων φακής και ρεβιθιών (15’,30’,60’) 
μπιζελιών, πράσινα φασόλια (αύξηση;)

• Ψήσιμο, τηγάνισμα
– Αύξηση της ικανότητας δέσμευσης IgE των αλλεργιογόνων φιστικιών (Χ90)

• Χημικές τροποποιήσεις στην επιφάνεια της πρωτεΐνης
• Σχηματισμός πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων υψηλού μοριακού βάρους 

– Maillard reaction, αύξηση της ικανότητας δέσμευσης IgE
– Πιο ανθεκτικό στη δράση των γαστρεντερικών ενζύμων

• Αύξηση της ανασταλτικής δράσης της  θρυψίνης του  Ara h 2, η οποία με τη σειρά της αυξάνει την 
προστασία από τα πεπτικά ένζυμα

• Οξείδωση λιπιδίων (Ara h 8), δεσμεύει λιπίδια
• Μείωση διαλυτότητας πρωτεϊνών



Αλλεργία στα όσπρια
Επίδραση της επεξεργασίας 

• Βρασμός

• Ψήσιμο

• Ενζυματική υδρόλυση
– Ανάλογη με αυτήν του γάλακτος

• Genetic Engineering
– Η εξάλειψη των αλλεργιογονικών πρωτεϊνών από 

τη γενετική επεξεργασία τροφίμων, θα αποτελούσε 
μια οικονομική και πιθανή εναλλακτική λύση για 
την καταπολέμηση της αλλεργίας στο μέλλον



Παιδί με αλλεργία στις φακές

Α) Αποχή απ τις φακές μόνο

Β) Αποχή απ όλα τα όσπρια

Γ) Αποχή από συγκεκριμένα όσπρια 

Δ) Αποχή και από ΞΚ



Αλλεργία στα όσπρια
Διασταυρούμενες αντιδράσεις…

• Γενικές αρχές
– Εκτεταμένη ορολογική IgE διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των ειδών 

οσπρίων (in vitro), ωστόσο χαμηλά επίπεδα κλινικής έκφρασης

– Οι περισσότεροι ασθενείς με αλλεργία σε όσπρια δεν χρειάζεται να 
αποφεύγουν ολόκληρη την οικογένεια των οσπρίων.

– Η ατοπική δερματίτιδα ο κύριος παράγοντας κινδύνου για κλινικά 
σημαντική  διασταυρούμενη αντίδραση σε παιδιά με αλλεργία στο ΑΦ 

• 7.9% από 319 αλλεργία στο ΑΦ, αλλεργία σε τουλάχιστον ένα όσπριο

– Απουσία ‘Αλλεργιογονικού βιοδείκτη,’ δεν υπάρχει δυνατότητα 
πρόβλεψης του κινδύνου διασταυρούμενης αντίδρασης

– IgE διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ ορισμένων ειδών οσπρίων 
φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη κλινική σημασία από άλλα

• Ειδικά για την περιοχή της Μεσογείου
– Άλλα μέλη της οικογένειας Leguminosae, όπως η φακή, το ρεβίθι και το 

μπιζέλι, έχουν αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν κλινικά σημαντική IgE
διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ τους

14%



• Διασταυρούμενες αντιδράσεις έχουν βρεθεί μεταξύ μη 
σχετιζόμενων ειδών αλλεργιογόνων 

• Υπάρχει διασταυρούμενη αντιδραστικότητα μεταξύ οσπρίων και 
γύρης, επομένως η ευαισθητοποίηση στην γύρη μπορεί να 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αλλεργίας σε όσπρια ως 
αποτέλεσμα κοινών αντιγονικών επιτόπων
– Το μπιζέλι και τα φασόλια έχουν in vitro διασταυρούμενη αντίδραση με γύρεις 

Lolium perenne, Olea europea και Betula alba

– Αλλεργιογόνα σόγιας έχουν διασταυρούμενη αντίδραση με αλλεργιογόνα γύρης 
σημύδας

• Όσπρια και άλλες μη σχετιζόμενες τροφές 
– Αράπικο Φιστίκι 25-50% διασταυρούμενη αντίδραση με ΞΚ 

• Ara h 2 μοιράζεται επιτόπους δεσμεύσεως IgE με αλλεργιογόνα αμυγδάλου και Brazil Nut

– Το αλλεργιογόνο ρεδουκτάσης ισοφλαβόνης από μπιζέλι έχει ομοιότητα 
αλληλουχίας 56-80% με πρωτεΐνες από διάφορα φυτά, π.χ., σημύδα, μήλο, 
αχλάδι, πορτοκάλι, μάνγκο, λίτσκι, καρότο, μπανάνα 

– Ρεβίθια και Latex



ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ:
• Αποτελούν άριστη πηγή πρωτεϊνών, φυτικών ινών, 

ιχνοστοιχείων
• Η αλλεργία στα όσπρια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

πιθανόν λόγω της αυξημένης κατανάλωσης
• Παρουσιάζουν μεταξύ τους διασταυρούμενες αντιδράσεις με 

ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις
• Οι περισσότεροι ασθενείς με αλλεργία σε όσπρια δεν 

χρειάζεται να αποφεύγουν ολόκληρη την οικογένεια των 
οσπρίων.

• Η συνεχιζόμενη προσπάθεια για τον χαρακτηρισμό των 
αλλεργιογόνων των οσπρίων, κατανόησης των προτύπων 
ευαισθητοποίησης, των διασταυρούμενων αντιδράσεων και η 
επίδραση της θερμικής επεξεργασίας θα συμβάλλουν στη 
βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας 

• Ανάγκη ανάπτυξης  νέων ανοσολογικών θεραπευτικών 
προσεγγίσεων




