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• Ορισμοί

• IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

• Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

• Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

• Συμπεράσματα

Περίγραμμα παρουσίασης



Φαινότυπος 

• Το σύνολο των κλινικά παρατηρούμενων χαρακτηριστικών 

ενός νοσήματος (π.χ. κλινικές εκδηλώσεις, εκλυτικοί

παράγοντες, ανταπόκριση στη θεραπεία) 

• Δεν σχετίζεται υποχρεωτικά ή δεν αποκαλύπτει τον 

υποκείμενο παθοφυσιολογικό μηχανισμό

Ορισμοί

Lotvall J et al J Allergy Clin Immunol 2011



• Τροφική αλλεργία

Ανοσιακά μεσολαβούμενη αντίδραση υπερευαισθησίας σε 

πρωτεΐνες των τροφών

• Υπερευαισθησία

Αντικειμενικά και αναπαραγώγιμα συμπτώματα ή σημεία που 

εκλύονται κατά την έκθεση σε συγκεκριμένο παράγοντα, σε δόση 

ανεκτή από τα  «φυσιολογικά» άτομα

Ορισμοί

Johansson et al J Allergy Clin Immunol 2004



Ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις σε τροφές

Ανοσιακά μεσολαβούμενες

Τροφική αλλεργία και Κοιλιοκάκη

Μη ανοσιακά μεσολαβούμενες

Τροφικές δυσανεξίες

1.IgE Μεσολαβούμενες (οξεία κνίδωση, 

αναφυλαξία, σύνδρομο στοματικής 

αλλεργίας)

2.Μη IgE Μεσολαβούμενες (FPIES, 

αλλεργική πρωκτοκολίτιδα)

3.Μικτού τύπου (ατοπική δερματίτιδα, 

ηωσινοφιλικές γαστρεντεροπάθειες)

4.Κύτταρο μεσολαβούμενες 

(δερματίτιδα εξ επαφής)

1.Μεταβολικές (δυσανεξία στη λακτόζη)

2.Φαρμακολογικές (καφεΐνη)

3.Τοξικές (τοξίνες)

4.Ιδιοπαθείς

Sampson HA et al J Allergy Clin Immunol 2014



• 5% ενήλικες - 8% παιδιά

• Γάλα αγελάδας, αβγό, σόγια, δημητριακά, ψάρια, ξηροί καρποί

• Αιφνίδια έναρξη συμπτωμάτων (έως 2 ώρες)

• Ήπια έως πολύ σοβαρά συμπτώματα

• Συστηματικές εκδηλώσεις:

- Δέρμα

- Αναπνευστικό 

- Γαστρεντερικό 

- Καρδιαγγειακό

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Anvari S et al Clin Rev Allergy Immunol. 2019



Φάση της  
ευαισθητοποίησης

Εκλυτική
φάση

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Παθοφυσιολογικός μηχανισμός



• Ερύθημα

• Κνησμός

• Οξεία κνίδωση 

• Αγγειοοίδημα

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Εκδηλώσεις από το δέρμα



• Πομφοί με ωχρό κέντρο 

• Εξαφανίζονται  με την πίεση

• Διάρκεια < 24ώρες

• Κνησμός

• +/- αγγειοοίδημα

• Αίτια:

- Ιοί

- Τροφές (20%) 

- Φάρμακα

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Οξεία κνίδωση



Οίδημα σε περιοχές με χαλαρό 

συνδετικό ιστό ή/και βλεννογόνους

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Αγγειοοίδημα ή οίδημα Quincke



• Ανώτερο αναπνευστικό:

- Πταρμοί και κνησμός ρινός

- Ρινική καταρροή

- Δακρύρροια, ερυθρότητα επιπεφυκότων, κνησμός οφθαλμών

- Βράγχος φωνής, οίδημα σταφυλής, σιγμός

• Κατώτερο αναπνευστικό:

- Βήχας

- Εκπνευστικός συριγμός

- Αναπνευστική δυσχέρεια/Δύσπνοια

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Εκδηλώσεις από το αναπνευστικό



• Στοματοφαρυγγικά συμπτώματα (π.χ. κνησμός, οίδημα)

• Ναυτία 

• Κοιλιακό άλγος

• Έμετοι (έως 2 ώρες ≠ FPIES )

• Διάρροιες

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό



• Στοματοφαρυγγικά συμπτώματα

• Ωμά φρούτα και λαχανικά

• Διασταυρούμενη αντίδραση

• Ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα 

• Περίοδος ανθοφορίας

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Oral allergy syndrome (Pollen-food)

Boyce et al Allergy Clin Immunol. 2010 



‘‘ Anaphylaxis is a serious allergic reaction that is 

rapid in onset and may cause death ’’ 

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Αναφυλαξία

Sampson HA et al J Allergy Clin Immunol 2006



• Βήχας
• Ρινίτιδα
• Βράγχος φωνής
• Σιγμός
• Δύσπνοια
• Συριγμός

• Κνησμός
• Ερύθημα
• Οξεία κνίδωση
• Αγγειοοίδημα

• Ζάλη
• Ταχυκαρδία
• Υπόταση
• Συγκοπή

• Κοιλιακό άλγος 
• Ναυτία/Εμετοί
• Διάρροιες

• Διέγερση
• Νωθρότητα

IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Αναφυλαξία (≥ 2 οργανικά συστήματα)



Οξεία έναρξη συμπτωμάτων 

(λεπτά έως μερικές ώρες) με 

συμμετοχή από το δέρμα 

ή/και τους βλεννογόνους

≥ 2 από τα παρακάτω μετά από 

έκθεση (λεπτά έως μερικές 

ώρες) σε πιθανό αλλεργιογόνο

↓ ΑΠ μετά από έκθεση 

(λεπτά έως μερικές 

ώρες) σε γνωστό

αλλεργιογόνο

1 2 3

• Βρέφη και παιδιά: 

↓ ΣΑΠ ανάλογα με την 

ηλικία ή > 30% μείωση 

της ΣΑΠ

• Ενήλικες: 

ΣΑΠ < 90 mmHg ή > 30%     

μείωση της ΣΑΠ

• Δέρμα ή/και βλεννογόνους

(π.χ. κνησμός, ερύθημα, Flushing, 

κνίδωση, αγγειοοίδημα)

• Προσβολή αναπνευστικού 

(π.χ. δύσπνοια, συριγμός, 

βρογχόσπασμος, ↓ PEF, σιγμός, 

υποξαιμία)

• ↓ ΑΠ και δυσλειτουργία οργάνου 

στόχου

(π.χ. Collapse, συγκοπή, ακράτεια)

• Επίμονα συμπτώματα από το ΓΕΣ

(π.χ. κοιλιακό άλγος, έμετοι)

και

ή ή

• Προσβολή αναπνευστικού 

(π.χ. δύσπνοια, συριγμός, 

βρογχόσπασμος, ↓ PEF, σιγμός, 

υποξαιμία)

ή

• ↓ ΑΠ και δυσλειτουργία 

οργάνου στόχου

(π.χ. Collapse, συγκοπή, 

ακράτεια)

Διαγνωστικά Κλινικά Κριτήρια Αναφυλαξίας
Sampson HA et al J Allergy Clin Immunol 2006



• Σπάνια διαταραχή (~ 0,05%)

• Έφηβοι και νεαροί ενήλικες

• Αναφυλαξία μετά από άσκηση και έκθεση σε συγκεκριμένες 

τροφές (εντός 2-4 ωρών)

• Σιτάρι, σέλινο, θαλασσινά

• Θετικές ΔΔΝ και RAST

• ΜΣΑΦ, αλκοόλ, λοιμώξεις

Food-dependent exercise-induced anaphylaxis

Felweg AM et al J Allergy Clin Immunol Pract. 2017



Εντεροπάθεια

εκλυόμενη από 

τροφικές 

πρωτεΐνες(FPE)

Αλλεργική 

πρωκτοκολίτιδα 

(FPIAP)

Σύνδρομο

εντεροκολίτιδας 

(FPIES)

• Υποξέα ή χρόνια 
συμπτώματα

• Κυρίως ΓΕΣ

Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Κλινικές εκδηλώσεις



• Πιο συχνή μη-IgE μεσολαβούμενη 

• Υγιή βρέφη που θηλάζουν 

• < 3μηνών (συνήθως 2-8 εβδομάδες)

• Βλέννη και αίμα στις κενώσεις

• Παροδική, καλοήθης πορεία

• Υποχωρεί έως την ηλικία του 1 έτους

• Ηωσινοφιλική φλεγμονή

Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Αλλεργική πρωκτοκολίτιδα

Leonard SA et al Curr Allergy Asthma Rep 2017



• 15.4/100.000/έτος σε παιδιά ηλικίας < 2 ετών   

• Βρέφη < 9 μηνών, μέση ηλικία: 5-7 μήνες

• Αγόρια 53-61%

• Αίτια: γάλα, σόγια, ρύζι, σιτηρά, αβγό

• Συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα

• 30% ατομικό ιστορικό ατοπίας

• Ανοχή μέχρι την ηλικία 3-5 ετών

Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES)

Leonard et al World Allergy Organ J 2018

Leonard SA et al Curr Allergy Asthma Rep 2017



Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES)

Παθοφυσιολογικός μηχανισμός



• Επαναλαμβανόμενοι έμετοι ανά 10-15 λεπτά, 1-3 ώρες (> 90%)

• Διάρροιες, 4-6 ώρες (< 50%)

• Λήθαργος - Ωχρότητα (70%)

• Αφυδάτωση - Υπόταση (15%)

• Υποθερμία (25%)

• Λευκοκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση

• Μεταβολική οξέωση, μεθαιμοσφαιριναιμία

• Λευκοκύτταρα, ηωσινόφιλα, ερυθρά αιμοσφαίρια στα κόπρανα

Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Σύνδρομο εντεροκολίτιδας (Οξύ FPIES)

Nowak-Wegrzyn A et al J Allergy Clin Immunol 2017 



• Διαλείποντες έμετοι

• Υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις με αίμα και βλέννη

• Ανεπαρκής αύξηση

• Μετεωρισμός 

• Λήθαργος - Ωχρότητα - Αφυδάτωση

• Χαμηλή αλβουμίνη και ολικά λευκώματα

• Αναιμία

• Λευκοκυττάρωση

Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Σύνδρομο εντεροκολίτιδας (Χρόνιο FPIES)

Nowak-Wegrzyn A et al J Allergy Clin Immunol 2017 



• Σπάνια διαταραχή

• Κυρίως βρέφη που σιτίζονται με γάλα αγελάδας

• Βρέφη < 9 μηνών (έως 2 ετών)

• Κλινική εικόνα: 

- Χρόνια διάρροια

- Δυσαπορρόφηση

- Στεατόρροια

- Ανεπαρκής αύξηση

• CD8 Τ-λεμφοκύτταρα, ατροφία εντερικών λαχνών,↑ INFγ, ↑ IL-4

Μη-IgE μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία

Εντεροπάθεια εκλυόμενη από τροφικές πρωτεΐνες

Leonard SA et al Curr Allergy Asthma Rep 2017



• Ατοπική δερματίτιδα

• Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

• Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα

Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Κλινικές εκδηλώσεις



• Πιο συχνή δερματίτιδα της παιδικής ηλικίας

• 10-20% παιδιά, 1-3% ενήλικες

• Χρόνια φλεγμονώδης νόσος του δέρματος

• Υπεραντιδραστικότητα του δέρματος σε:

- Αλλεργιογόνα

- Μικροβιακούς παράγοντες

- Ερεθιστικούς παράγοντες

• Εκζεματικές βλάβες ειδικής κατανομής

• Κνησμός

Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Ατοπική δερματίτιδα (Έκζεμα)



Simpson EL et al, J Allergy Clin Immunol, 2014

Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Ατοπική δερματίτιδα (Έκζεμα)



Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Ατοπική δερματίτιδα (Έκζεμα)



Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Ατοπική δερματίτιδα (Έκζεμα)



• Ηωσινοφιλική διήθηση οισοφάγου

• Χρόνια ή διαλείποντα συμπτώματα

• Βρέφη και μικρά παιδιά: 

- Διαταραχές σίτισης

- Ανεπαρκής αύξηση

• Μεγαλύτερα παιδιά και έφηβοι: 

- Δυσφαγία

- Έμετοι 

- Κοιλιακό άλγος

• Αποτυχία αγωγής με PPIs και H2 ανταγωνιστές ισταμίνης

Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα

Lucendo et al United European Gastrenterol J 2017  



• Ηωσινοφιλική φλεγμονή (γαστρίτιδα, εντεροπάθεια, κολίτιδα)

• 1-20/100.000 ασθενείς ανά έτος

• Εμφάνιση σε οποιαδήποτε ηλικία

• Κοιλιακό άλγος, ναυτία, διάρροια

• Δυσαπορρόφηση, απώλεια βάρους

• Βρέφη: δ/δ πυλωρική στένωση

• Παιδιά και ενήλικες: δ/δ Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

• +/- περιφερική ηωσινοφιλία και ιστορικό ατοπίας

Μικτού τύπου τροφική αλλεργία

Ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα

Uppal V et al Clinic Rev Allerg Immunol 2015



• Η τροφική αλλεργία είναι συχνή στην παιδική ηλικία

• Χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλινική ετερογένεια

• Εκδηλώσεις από διάφορα οργανικά συστήματα

• Απαιτείται ισχυρή κλινική υποψία

Συμπεράσματα


