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Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Διαχείριση της τροφικής αλλεργίας στο θηλάζον βρέφος



Το μητρικό γάλα

▪ έκκριμα του μαζικού αδένα μεταβαλλόμενης σύστασης

▪ * πύαρ  μεταβατικό γάλα  ώριμο γάλα

* γάλα πρόσθιου μέρους μαστού  οπίσθιου

* αλλαγές στη διάρκεια της ημέρας & της γαλουχίας 

& από μητέρα σε μητέρα

J Ped Gastroenterol Nutr, 2009



Σύσταση μητρικού γάλακτος

▪ Μακρο - θρεπτικά συστατικά

πρωτεΐνες: 0,9 - 1,2 gr%

υδατάνθρακες (λακτόζη): 6,7-7,8 gr%

λίπη: 3,2 - 3,6 gr%

▪ Μικρο - θρεπτικά συστατικά

(LC-PUFAs, ένζυμα, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, ορμόνες)

▪ Ανοσολογικά δραστικά συστατικά

sIgA, λυσοζύμη, λακτοφερίνη

ολιγοσακχαρίτες [πρεβιοτικά]: 1gr%

κυτταροκίνες (IL10, TGFβ, IFγ, sCD14, IL5, IL4, IL13) 

νουκλεοτίδια, λευκοκύτταρα, ελεύθερα αμινοξέα

προβιοτικά

πρωτεΐνες αλλεργιογόνα
J Ped Gastroenterol Nutr, 2009

Ped Clin N Am, 2015



Αλλεργιογόνα στο μητρικό γάλα

▪ Μετά λήψη της ίδιας δόσης τροφής η συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

στο μητρικό γάλα (ΜΓ) ποικίλλει ευρέως μεταξύ των γυναικών 

0,1 – 11,5 ng/ml ovalbumin (μετά 1 ωμό αυγό)  

0,5- 150 ng/ml βόειος β-λακτοσφαιρίνη (μετά 500 ml γάλακτος αγελάδος (ΓΑ) 

5-95 ng/ml gliadin μετά 20gr γλουτένης

120-430 ng/ml πρωτεΐνη φυστικιού μετά 50 gr φυστίκι

▪ Δεν υπάρχουν μελέτες τι συμβαίνει στην ίδια γυναίκα με διαφορετικές 

τροφές

;;; Τι προδιαθέτει σε ↑ συγκέντρωση

Palmer DJ et al, Curr Opin Clin Nutr Metabol Care 2006   



Palmer DJ et al, Clin Exp Allergy 2005

▪ Υπήρξε 

δοσοεξαρτώμενη

απάντηση μεταξύ 

της ποσότητας του 

αυγού & της ολικής 

συγκέντρωσης 

αντιγόνου στο ΜΓ

▪ Όχι συσχέτιση με 

ατοπία μητέρας

▪ Σε 24% γυναικών 

δεν ανιχνεύθηκε 

αντιγόνο στο ΜΓ



Host A et al, Clin Exp Allergy, 1990

2 ατοπικές μητέρες

2 μη-ατοπικές μητέρες

▪ 10 ατοπικές και 

10 μη ατοπικές μητέρες

▪ Ανίχνευση βοείου BLG 

στο ΜΓ σε: 19 μητέρες

▪ Συγκέντρωση:

0,9-150 μg/l (median:4,2 μg/l)

▪ Μεγάλη διακύμανση μεταξύ των 

γυναικών αλλά και της ίδιας 

γυναίκας 

▪ Όχι συσχέτιση με ιστορικό 

μητέρας

▪ Η βόειος BLG ανιχνεύεται           

4-24 hrs μετά λήψη 500ml ΓΑ

(median 8hrs)



Αλλεργιογόνα στο μητρικό γάλα

▪ ;;; ευαισθητοποίηση & αλλεργική νόσο

ή ευόδωση ανοσολογικής ανοχής (tolerance) 

& ωρίμανσης ανοσοποιητικού

▪ ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις δύο πιθανές 

εκβάσεις;;



Μητρικός θηλασμός και ωρίμανση ανοσοποιητικού

▪ Ποικιλία τροφικών αντιγόνων

πειραματόζωα σε δίαιτα με αμινοξέα →  ανάπτυξη 

λεμφικού ιστού ΓΕΣ & συστηματικής ανοσίας

▪ παρουσία παραγόντων που ευνοούν ανοσολογική 

ωρίμανση (TGF-β, συμπλέγματα Ag-IgG)

▪ μικροβίωμα (ποικιλία μικροοργανισμών) 

πειραματόζωα σε αποστειρωμένο περιβάλλον →

 ανοσολογική απάντηση

Verhasselt V, Curr Opin Immunol, 2010



Jarvinen K M et al, Clin Exp Allergy 2014



Jarvinen K M et al, Clin Exp Allergy 2014



▪ Το ΜΓ είχε sIgA έναντι των περισσοτέρων πρωτεϊνών του ΓΑ

κ-casein: 90% των δειγμάτων 

as2 και β-casein: 61-77% 

β – lactoglobulin (BLG) και as1-casein: 13-19%

▪ Ο ορός των βρεφών είχε sIgA έναντι λιγότερων πρωτεϊνών του ΓΑ

(.. μέχρι 87% είχε sIgA έναντι τουλάχιστον μίας πρωτεΐνης του ΓΑ)

▪ Οι δεσμευτικοί επίτοποι της sIgA διαφέρουν μεταξύ του ΜΓ και του 

ορού της μητέρας (πιθανότατη ύπαρξη έντερο-μαστικής σύνδεσης 

για την έναντι των sIgA τροφών

Seppo AE et al, Clin Exp Allergy 2017



Τροφική αλλεργία 

ανοσολογικοί μηχανισμοί

έκζεμα

ηωσινοφιλική

οισοφαγίτιδα

γαστρεντερίτιδα

αναφυλαξία

κνίδωση

αγγειοοίδημα

πρωκτοκολίτιδα

εντεροκολίτιδα

εντεροπάθεια

βρεφικοί κολικοί

νόσος ΓΟΠ

δυσκοιλιότητα

IgE Μη-IgEIgE & μη IgE



Τροφική αλλεργία σε αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη

ανοσολογικοί μηχανισμοί

σοβαρό έκζεμα

ηωσινοφιλική

οισοφαγίτιδα

γαστρεντερίτιδα

αναφυλαξία

κνίδωση

αγγειοοίδημα

πρωκτοκολίτιδα

εντεροκολίτιδα

εντεροπάθεια

;;βρεφικοί κολικοί

;;νόσος ΓΟΠ

;;;δυσκοιλιότητα

IgE Μη-IgEIgE & μη IgE



Τροφική αλλεργία 

και αποκλειστικός μητρικός θηλασμός

Σοβαρά συμπτώματα εξαιρετικά σπάνια

αναιμία εξ αιτίας κολίτιδας

εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεΐνης

σοβαρό έκζεμα



Τροφική αλλεργία σε αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη

Συχνότητα: 0,5 - 1% αντιδρά σε πρωτεΐνες του γάλακτος 

αγελάδος που καταναλώνει η μητέρα

↓ ↓ ↓ συχνότητα: 

ελάχιστη ποσότητα τροφικών πρωτεϊνών 

ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες στο ΜΓ

διαφορετικό μικροβίωμα

Τροφές που έχουν ενοχοποιηθεί

Γάλα αγελάδος: 65% Αυγό: 19% Σόγια: 3% 

σιτάρι, ψάρι, ξηροί καρποί

Breastfeeding Medicine, 2011



Πρωκτοκολίτιδα από αλλεργία 

στο γάλα αγελάδος

▪ Υγιή βρέφη με κηλίδες/γραμμώσεις αίματος με βλέννη στα 

κόπρανα (60% θηλάζοντα)

▪ εμφάνιση: ~ 2 μην (2-8 εβδ) (μπορεί και λίγων ημερών)

▪ υποχώρηση: ~ 9 μην (<12 μην)

▪ ενδοσκόπηση: 

εστιακή →→ διάχυτη κολίτιδα  με οίδημα  διαβρώσεις 

βλεννογόνου

▪ βιοψία: διήθηση με Εος σε επιθήλιο  βασική μεμβράνη



Αιμορραγία από το ορθό στα βρέφη

Συνολικά ΑΓΑ

7 βρέφη (18%)

(τα 2 με 

πρωκτοκολίτιδα)

Διάρκεια 

αιμορραγικών 

κενώσεων (ημ)

mean (range)

1η επίσκεψη

5,6 (0-22)

2η επίσκεψη 
μετά 1 μήνα

3η επίσκεψη 
σε ηλικία 1 έτος

5,5 (0-20)

64 βρέφη
controls

40 βρέφη (68% θηλάζοντα) 

1-6 μηνών (mean: 2,7)

με πρωκτοκολίτιδα

τυχαιοποίηση

Αποφυγή ΓΑ 
n=19

Κανονική 
σίτιση 
n=21

Επάνοδος 
σε κανονική 

σίτιση
n=19

Συνέχεια 
κανονικής 

σίτισης 
n=21

Τελικό 
check up

n= 19

Τελικό 
check up

n= 21

Arvola T et al Pediatrics, 2006



Αιμορραγία από το ορθό στα βρέφη

▪ Διαφορετικό μικροβίωμα εντέρου μεταξύ υγιών (controls) 

πασχόντων (πρωκτοκολίτιδα)

▪ Εργαστηριακός έλεγχος: συνήθως όχι απαραίτητος

▪ Ηωσινοφιλία περιφερικού αίματος: όχι αξιόπιστος δείκτης

▪ Ανεύρεση λοιμωδών παραγόντων (μικρόβια, ιοί): ασυνήθης 

(κυρίως όχι μικρόβια)

▪ Ανεύρεση ειδικής IgE για γάλα, αυγό, σιτάρι: ασυνήθης

▪ Μακροσκοπικές  μικροσκοπικές αλλοιώσεις βλεννογόνου: συνήθεις 

(εστιακές βλάβες και διήθηση με Εος)

Δίαιτα αποφυγής γάλακτος για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

ακολούθως πρόκληση, λόγω της αυτόματης ευνοϊκής έκβασης

Arvola T et al Pediatrics, 2006



16 υγιή νεογνά με αιμορραγικές κενώσεις

Εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος και ενδοσκόπηση

Παρακολούθηση για 4 ημέρες

αυτόματη υποχώρηση: 10

‘Ιδιοπαθής νεογνική 

παροδική κολίτιδα’

επιμονή : 6 →

υποαλλεργική δίαιτα

υποχώρηση μετά 3 ημέρες

πρόκληση

4 όχι υποτροπή

‘Ιδιοπαθής νεογνική 

παροδική κολίτιδα’

2 αλλεργική 

πρωκτοκολίτιδα

Jang H-J et al, Eur J Pediatr 2012



Αντιμετώπιση αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας

σε αποκλειστικά θηλάζοντα

▪ 20% αυτόματη υποχώρηση χωρίς αλλαγές σε διατροφή μητέρας

▪ Αποφυγή αλλεργιογόνου τροφής από τη μητέρα 

(συνήθως μόνο γάλα)

▪ Χορήγηση 1000mg ασβεστίου/ημέρα

▪ Συνήθως βελτίωση σε 72-96 ώρες (max 2-4 εβδ)

▪ Μετά 4-8 εβδ επανεισαγωγή (πρόσφατα και μετά 1 εβδ)           

για αποφυγή ψευδώς θετικών διαγνώσεων

▪ Αν υποτροπή, δίαιτα αποφυγής μέχρι 9-12 μηνών

▪ Όχι καθυστέρηση εισαγωγής άλλων τροφών

Breastfeeding Medicine, 2011

Caubet J-C et al, Pediatr Allergy Immunol 2017



Αντιμετώπιση αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας

σε αποκλειστικά θηλάζοντα (δύσκολες περιπτώσεις)

▪Αποφυγή πολλών αλλεργιογόνων (διαιτολόγος)

▪Παρακολούθηση βάρους, αιμοσφαιρίνης, αλβουμίνης

▪Χορήγηση παγκρεατικών ενζύμων στη μητέρα (Creon)

(όχι μεγάλες μελέτες)

▪Στοιχειακό γάλα

Breastfeeding Medicine, 2011  



Τροφική αλλεργία σε αποκλειστικά θηλάζοντα βρέφη

Αντιμετώπιση

σοβαρό έκζεμα

ηωσινοφιλική

οισοφαγίτιδα

γαστρεντερίτιδα

αναφυλαξία

κνίδωση

αγγειοοίδημα

πρωκτοκολίτιδα

εντεροκολίτιδα

εντεροπάθεια

βρεφικοί κολικοί

νόσος ΓΟΠ

;;;δυσκοιλιότητα

IgE Μη-IgEIgE & μη IgE

Μεμονωμένα 

περιστατικά, ήπιας 

κνίδωσης κυρίως σε 

πρόσωπο 

(κατανάλωση από 

μητέρα έως 2 hrs πριν 

ΓΑ, αυγού, φυστικιού). 

Συνιστάται έλεγχος & 

συνήθως όχι δίαιτα 

αποφυγής

Επιμονή σοβαρού 

εκζέματος παρά την 

άριστη φροντίδα. 

Συνιστάται έλεγχος 

& δίαιτα αποφυγής

Βρεφικοί κολικοί, 

νόσος ΓΟΠ συνιστάται 

δίαιτα αποφυγής 

συνήθως μόνο ΓΑ για 

2-4 εβδ & συχνή 

επανεκτίμηση



μητρικό γάλα και εκπαίδευση

ανοσοποιητικού συστήματος βρέφους 

▪ Το ΜΓ είναι ένα πολύπλοκο υγρό του ανθρώπινου σώματος

▪ Τα αντιγόνα βοηθούν στην εκπαίδευση του ανοσοποιητικού 

προς την κατεύθυνση της ανοχής (tolerance)

▪ Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από 

έκθεση μητέρας σε αντιγόνα, 

απάντηση του ανοσοποιητικού της σε αυτά 

διαπερατότητα μαζικού αδένα 

εντερική χλωρίδα 

παρουσία μορίων που ευνοούν την ανοχή 



μητρικό γάλα και εκπαίδευση  ανοσοποιητικού 

συστήματος βρέφους 

Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης και ο προσδιορισμός 

των παραγόντων του μητρικού γάλακτος με ρόλο κλειδί 

στην επαγωγή ανοσολογικής ανοχής θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη στρατηγικών για πρόληψη ανοσολογικά 

μεσολαβούμενων νοσημάτων


