
Σοφία Τσαμπούρη



μπορεί

Δεν μπορεί

Σοφία Τσαμπούρη



Χρειαζόμαστε EAT;

▪Η σύγχρονη αποδεκτή θεραπεία:

▪ ΑΠΟΦΥΓΗ
▪ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

▪Είναι αυτό αρκετό;

▪ OXI



▪Η τροφική αλλεργία (ΤΑ) μπορεί να είναι σοβαρή

▪Αρνητική επίπτωση στην ποιότητα ζωής του παιδιού και της 
οικογένειας

▪Αρνητική επίπτωση στην διατροφή 

Χρειαζόμαστε EAT;

➢5-8 % των παιδιών έχουν ΤΑ

Allergy 2017;72: 1133-1147



❖Αυτόματη ανοχή: 

❖ 85% με αλλεργία στο γάλα, αυγό, σιτάρι

❖15 -20% με αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, ψάρι και 
οστρακοειδή

Χρειαζόμαστε EAT;

JACI 2013 Mar;131(3):805-12, JACI 007;120:1413–7  



Χρειαζόμαστε EAT;

H EΑT είναι μια προσέγγιση για αυτούς που δεν έχουν 
αποκτήσει από μόνοι τους ανοχή;

Η πιθανότητα να αποκτήσει ανοχή  είναι μεγαλύτερη 
στους ασθενείς με ΕΑΤ σε σχέση με τους ασθενείς που 

είναι σε δίαιτα αποκλεισμού 

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση  μπορεί να τροποποιήσει 
την ανοσολογική απάντηση

CEA 2014;44 (1):130, 
Eur J Pediatr 2012; 171:1389 



Είναι η ΕΑΤ 
αποτελεσματική;

EAACI GUIDELINES 
2018

23 μελέτες

• Συστηματική ανασκόπηση: 18 
τυχαιοποιημένες μελέτες,                        
5 ελεγχόμενες μελέτες

22 μελέτες

• 982 ασθενείς (παιδιά και ενήλικες)
• Καλή αποτελεσματικότητα για 

γάλα, αυγό & φιστίκι (RR=0,14, IC 
del 95%:0,08;0,24)

7 μελέτες 
παρατεταμένης 

ανοχής

• Δεν επιβεβαιώθηκε (RR=0,29, IC 
del 95%:0,08;1,13) 

• Θετικές προκλήσεις μετά από 1-3 
μήνες εκτός ΕΑΤ 



▪Η κλινική ανοχή είναι παροδική

▪ Αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο 

(μαστοκύτταρα, βασεόφιλα)

▪ Χωρίς αλλαγή στον υποκείμενο 
παθογενετικό μηχανισμό

▪ Το παιδί παραμένει αλλεργικό= δεν έχει 
αποκτήσει ανοχή



Είναι η ΕΑΤ 
αποτελε-
σματική;

▪Μήπως τελικά η ΕΑΤ δεν 
μπορεί να επάγει την ανοχή;

▪Μήπως μόνο στα παιδιά που 
θα ξεπερνούσαν την αλλεργία 
τους ούτως ή άλλως;

▪Μήπως απαιτείται μεγαλύτερη 
περίοδο για την ΕΑΤ για την 
επαγωγή της ανοχής;



Είναι η ΕΑΤ 
αποτελε-
σματική;

▪Ποιοι είναι οι ανοσολογικοί 
μηχανισμοί που συμβάλλουν 
στην τελική επαγωγή της 
ανοχής ή της 
ευαισθητοποίησης;

▪Θα βοηθούσε κάποιο 
«ανοσοενισχυτικό» στην 
ανοχή;

▪Δεν έχουμε μελέτες για το αν 
έχουμε οικονομικό όφελος 

▪Δεν έχουμε μελέτες που να 
δείχνουν βελτίωση της 
ποιότητας ζωής



Είναι η ΕΑΤ αποτελεσματική;

Αυξάνει το κατώφλι της αντίδρασης

Αυξάνει το κατώφλι της αντίδρασης

Δεν συστήνεται για την αποτελεσματικότητα 
μετά την διακοπή της ΕΑΤ!!!



Είναι η ΕΑΤ αποτελεσματική;     
EAACI 2018

Διαφορετικά πρωτόκολλα: είδος τροφής, μεσοδιαστήματα, διάρκεια 

Δύσκολο να ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο σχήμα

Αποτελεσματικότητα = αύξηση στο κατώφλι

Πολύ διαφορετικό μεταξύ των μελετών



Είναι η ΕΑΤ 
ασφαλής;

Eur J Pediatr (2012) 171:1389–1395



63

2006-9

Μετά από την 
είσοδο

2018

55,5% (35 ασθεν) ανέχονται: 



32

F-U μετά από 
3, 5 χρόνια

Μετά από την 
ΕΑΤ με γάλα

J Allergy Clin Immunol. 2013;132:737–9, Immunopathol (Madr). 2012;40:41–50.



32

F-U μετά από 
3, 5 χρόνια

Μετά από την 
ΕΑΤ με γάλα

64% : αντιδράσεις
35%: > 5 αντιδράσεις

4%: έλαβαν αδρεναλίνη 
132

Μετά από την 
ΕΑΤ με γάλα

F-U μετά από 
2μήνες- 7 χρόνια

J Allergy Clin Immunol. 2013;132:737–9, Immunopathol (Madr). 2012;40:41–50.



Είναι η EΑT ασφαλής;

▪ Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ συχνές

▪ Συνήθως είναι ήπιες  και μειώνονται με τον χρόνο

ΑΛΛΑ

▪ Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν σχεδόν όλους (50-100%)

▪ Η διακοπή της θεραπείας είναι πολύ συχνή (5-35%)

▪ Σοβαρές και σχεδόν απειλητικές για τη ζωή  αντιδράσεις

Β Α Σ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  Γ Ι Α  Ν Α  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ι  Σ Υ Ν Η Θ Η Σ  Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η



Είναι η EΑT
ασφαλής;

50 ασθενείς

40 (80% 
ολοκλήρωσαν 

την φάση με το 
ωμό αυγό)

9 (18%): 
διέκοψαν την 

θεραπεία 

• Λόγω πολλών 
ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων



Είναι η EΑT
ασφαλής;

Στη φάση 
συντήρησης

28 (56%): 
πλήρη 

απευαισθη-
τοποίηση

3 (6 %): 
μερική 

απευαισθη-
τοποίηση

9 (18%): 
διακοπή 

θεραπείας  

❖ Αντιδράσεις: 7,6% των δόσεων
❖ Αδρεναλίνη: 26% των παιδιών

❖ Σαλβουταμόλη: 159 περιπτ
❖ Αντιισταμινικά: 475 περιπτ



Είναι η EΑT
ασφαλής;

43 ασθενείς

• 33 (76,7%) ολοκλήρωσαν την φάση 
εισαγωγής

• 1,4% ανεπιθύμητες αντιδράσεις/δόση

ΕΑΤ ΜΕ ΨΗΜΕΝΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΟΜΕΛΕΤΤΑ



Είναι η EΑT ασφαλής;



Συμπεράσματα

▪ Η ΕΑΤ είναι ασφαλής στο να πετύχει 
απευαισθητοποίηση αλλά όχι μόνιμη ανοχή

▪ Η επιτυχής ΕΑΤ βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής

▪ Η ασφάλεια είναι το μόνο πρόβλημα και 
περιορίζει την καθημερινή κλινική πράξη

▪ Η ΕΑΤ είναι μη ασφαλής στα παιδιά με 
σοβαρή ΤΑ

▪ Νέες μέθοδοι θα διερευνηθούν για να 
βελτιωθεί η ασφάλεια

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ



Συμπεράσματα

▪ Υπάρχουν πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα και 
είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα

▪ Είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ΕΑΤ 
αποδεκτές?

▪ Μπορούμε να προβλέψουμε ποιος ασθενής δεν 
είναι ασφαλής; 

▪ Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ενοποιημένα για 
να αναφέρουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
ΕΑΤ σε όλη την Ευρώπη

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ



Είναι η EΑT
έτοιμη;


