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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Αποφυγή-
Εκπαίδευση

Διαιτολογική
υποστήριξη 

Set 
αναφυλαξίας

Χειρισμός τροφικής αλλεργίας

• Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής θεραπεία που 
αποδεδειγμένα να τροποποιεί την πορεία 
της νόσου

• Προτεινόμενη θεραπεία υποστηρικτική 



Eκπαίδευση - Αποφυγή

Διασταυρούμενες αντιδράσεις Κρυμμένα αλλεργιογόνα

Έμφαση στη σήμανση τροφίμων

January 1, 2006, all food containing “Big 
Eight Allergens” (cow’s milk, peanut, tree 
nut, hen’s egg, soy, wheat, fish, crustacean) 
in the U.S. MUST declare the ingredient on 
the label in COMMON language. 



Επεισόδια από κατά λάθος έκθεση στο τροφικό αλλεργιογόνο…

Blom W.M et al. Accidental food allergy reactions: Products and undeclared ingredients. J Allergy Clin Immunol 2018;142:865-75

Hallet R et al. Food allergies and kissing.N Engl J med 2002

Σε 1 έτος: 

73/157 ασθενείς (48%)
151 αντιδράσεις

2,1 επεισόδια/έτος



Επηρεασμένη ποιότητα ζωής σε παιδιά και γονείς…

➢Όσο μεγαλύτερα ηλικιακά
➢Όσο σοβαρότερη αντίδραση
➢Όσο περισσότερα τροφικά 

αλλεργιογόνα

Wassenberg J, et al.  Parent perceived quality of life is age‐dependent in children with food allergy. Pediatr Allergy Immunol 2012

Τόσο χειρότερη η ποιότητα ζωής

Ψυχο-κοινωνικές και Οικονομικές επιπτώσεις



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Αποφυγή-
Εκπαίδευση

Διαιτολογική
υποστήριξη 

Set 
αναφυλαξίας

Επαγωγή 
ανοχής

Τελευταίες δεκαετίες, 
αρχικά ερευνητικά αλλά 
στη συνέχεια και στην 

κλινική πράξη 



Επαγωγή Ανοχής σε Τροφές (ΕΑΤ)

• Χορήγηση σταδιακά αυξανόμενων δόσεων 
τροφικού αλλεργιογόνου (αυτούσιου ή 
τροποποιημένου) μέχρι μια τελική δόση 
συντήρησης και συνέχιση αυτής

• Πολλά υποσχόμενη ειδική προσέγγιση για 
τον χειρισμό τροφικής αλλεργίας 

1. Εισαγωγή τροφής στο διαιτολόγιο ασθενούς
2. Ταχύτερη αποδρομή τροφικής αλλεργίας (?)
3. Αποφυγή σοβαρών αντιδράσεων από τυχαία έκθεση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 



Τρεις μορφές ΕΑΤ

• Αποτελεσματικότητα
• Κίνδυνος αντιδράσεων

Διαδερμική
Υπογλώσσια Από του στόματος



Πολλά πρωτόκολλα με κάποιες διαφορές …

Gernez Y, Nowak-Wegrzyn A. Immunotherapy for Food Allergy: Are We There Yet? J Allergy Clin Immunol Pract 2017 Mar - Apr;5(2):250-272. 

1η μέρα Εβδομάδες – Μήνες Μήνες – Έτη 2 Εβδομάδες –
2 Μήνες



• Summary Statement 61: 

• “Although immunotherapeutic approaches, such as oral immunotherapy, in 
clinical trials show promise in treating food allergy, they are not ready for 
implementation in clinical practice at the present time because of 
inadequate evidence for therapeutic benefit over risks of therapy.” 

Strength of recommendation: Strong; A Evidence

J Allergy Clin Immunol 2014



Κριτική λόγω….

• Ετερογένεια μελετών σχετικά:

➢ με το σχεδιασμό 

➢ ορισμό ασθενών (DBPCFC)

➢ πρωτόκολλο

➢ δόση συντήρησης 

➢ πρωτογενή στόχο (απευαισθητοποίηση ή παρατεινόμενη
υποαντιδραστικότητα)

➢Mακροχρόνια αποτελέσματα 

➢ Μη αποδεδειγμένο όφελος σε σύγκριση με την αποφυγή



Αξίζει να το συζητάμε;

Schoemaker et al. Cows’ milk allergy in European children: the EuroPrevall birth cohort Allergy 2015; 70: 963–972
Xepapadaki P et al. Incidence and natural history of hen’s egg allergy in the first 2 years of life—the EuroPrevall birth cohort study. Allergy 2016; 71: 350–357.

Επίπτωση τροφικής αλλεργίας στα πρώτα 2 έτη στην Ευρώπη

1,2%
(0,1%-2,2%)

0,5%
(0,1%-1,0%)

69% ανοχή 1 έτος μετά τη διάγνωση



Μικρή επίπτωση στην Ελλάδα!

Schoemaker et al. Allergy 2015

Αυγό: 0,07%

Xepapadaki P et al. Allergy 2016

Αξίζει να το συζητάμε;



2019





Πόσο κρατάει η αλλεργία;

Savage J et al. The Natural History of Food Allergy. J Allergy Clin Immunol Pract 2016;4:196-203



Μπορεί να αφορά <0,3% παιδιών

Μπορεί το 50% περίπου να 
ξεπερνούν την αλλεργία τους στο 
γάλα και στο αυγό στα 5 έτη

Αλλά αυτόν που την έχει και σε 
αυτόν που επιμένει τον απασχολεί 

στο 100%



Είναι αποτελεσματική η ΕΑΤ ?

Εξαρτάται από το στόχο μας 

• Μειώνει τα «ατυχήματα»;

• Οδηγεί σε απευαισθητοποίηση ;

• Βελτιώνει την ποιότητα ζωής;



Η αύξηση της δόσης peanut που εκλύει αντίδραση (ουδός), που 
επιτυγχάνεται με την ΕΑΤ  μειώνει τον κίνδυνο αντίδρασης σε τυχαία 

έκθεση
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Baumert et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6:457-65

Μειώνει τα «ατυχήματα»;



Προκαλεί απευαισθητοποίηση;

➢ Διεθνής, Πολυκεντρική, 
phase 3, DBPC

➢ 4-55 ετών με αλλεργία στο 
peanut, <100mg  ̴ (1/3)

➢ AR101 (προερχόμενο από 
φυστίκι, βιολογικό 
φάρμακο από του στόματος 
ανοσοθεραπείας)

➢ 300mg ×24 εβδομάδες



Αποτελεσματικότητα AR101 σε παιδιά 4-17 ετών 

PALISADS Group of Clinical Investigators. N Engl J Med 2018;379:1991‐2001.



Μήπως πρέπει να ξεκινάμε νωρίς;

Μη σημαντικό αποτέλεσμα σε ενήλικες 18 με 55 ετών

PALISADS Group of Clinical Investigators. N Engl J Med 2018;379:1991-2001.



Και όχι μόνο για το peanut…

Calatayud MC et al. J Investig Allergol Clin immunol 2014;24(5):298-307

Παιδιά υπό ΕΑΤ σε γάλα → 10,2 φορές πιθανότερο να ανεχτούν 
γάλα από παιδιά που είναι σε πλήρη  αποφυγή

Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι 
συχνές, αλλά είναι συνήθως 

ήπιες-μέτριες και δεν απαιτούν 
πάντα αδρεναλίνη 



Rigbi NE, et al. Allergy. 2017 Dec; 72(12):1883‐1890

➢ Άγχος για το φαγητό
➢ Κοινωνικοί και διαιτητικοί περιορισμοί
➢ ↓ Σκορ στο Ερωτηματολόγιο Ποιότητας ζωής 

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής;

➢Βελτιώνονται στην ομάδα των 
παιδιών με ΕΑΤ σε γάλα, αυγό, 
φιστίκι μετά από 4 μήνες θεραπείας

➢Μόνο στα παιδιά >6 ετών

➢ Σε αυτά με χαμηλότερο σκορ στην 
αρχή



Ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής 
μετά από ΕΑΤ σε φυστίκι

• DBPC study
• Πολυκεντρική
• 3-17 ετών
• 4 εβδ πριν την αρχική πρόκληση
• 4 εβδ μετά την τελική πρόκληση 

Blumchen K et al. J Allergy Clin Immunol Pract 2019;7:479‐91



Είναι ασφαλής;

AR101 πειραματική θεραπεία για την απευαισθητοποίηση ασθενών με 
σοβαρή αλλεργία στο φιστίκι, χωρίς να συνοδεύεται από νέες ή μη 

αναμενόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις

• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις και στις δυο ομάδες

• Σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις συνέβησαν σε <6% στην ενεργή και <2% στην ομάδα 
ελέγχου

• Η βαρύτητα συμπτωμάτων που σχετίζονται με AR101 μειώνεται όσο προχωράει η θεραπεία 

• Το ποσοστό διακοπής λόγω γαστρεντερικών ενοχλήσεων (6,5%) ήταν χαμηλότερο από το 
αναμενόμενο      



Σοβαρότερες αντιδράσεις στην 
τελική πρόκληση στην ομάδα 

ελέγχου

Χρήση αδρεναλίνης στις 
προκλήσεις αρχικά και στο 

τέλος



➢ ↑ πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων
➢ ↑ χρήση αδρεναλίνης
➢ ↑ σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
➢ ↑ κίνδυνο αναφυλαξίας κατά 3,12 φορές
➢ Μέτριο αποτέλεσμα

Η ΕΑΤ στο φιστίκι δεν υπερέχει της αποφυγής, περισσότερες αντιδράσεις χωρίς 
σημαντικό αποτέλεσμα ως προς την απευαισθητοποίηση 

Κόστος
Όφελος



Αλλά κριτική ως προς:

1. Συμπεριέλαβε μελέτες με διαφορετικό σχεδιασμό ( σε άλλες σύγκριση με  placebo σε 
άλλες με SLIT)

2. Διαφορές στη δόση συντήρησης

3. Πρωτεύων στόχος: επεισόδια αναφυλαξίας από φιστίκι, είτε από τυχαία έκθεση, είτε 
λόγω της παρέμβασης και όχι ως αποτέλεσμα ελεγχόμενης πρόκλησης 

4. Τριπλάσιος κίνδυνος αναφυλαξίας στην ΕΑΤ, αλλά 12,4 φορές πιθανότερο να έχουν 
επιτυχή πρόκληση σε φιστίκι 

5. Συμπεριέλαβε στις Σοβαρές Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις (ΣΑΑ: near fatal ή απαιτούν 
νοσοκομείο) και 11 μέτριας βαρύτητας 

Που είναι τελικά καλύτερα να συμβεί η αντίδραση;

Graham R, Angier E. Lancet 2019 Jun 1;393(10187):2180-2181



EAACI Task Force on Allergen Immunotherapy for IgE-mediated Food Allergy

Evidence level Grade Strength Considerations

Θεραπευτική επιλογή 
για παιδιά 4-5 ετών με 
επίμονη αλλεργία, με 
σκοπό την αύξηση του 
ουδού αντίδρασης

Ι: Systematic reviews, 
meta-analysis, 

randomized
controlled trials

A: Consistent level I 
studies

Strong: is 
recommended

• Κίνδυνος
αντιδράσεων

• Η ηλικία εξαρτάται 
από τη γνώμη 
ειδικού

Μη επαρκή δεδομένα 
για αποτελεσματικότητα 
μετά τη διακοπή της ΕΑΤ

Ι Β Weak: Evidence 
from 1 study at 
high risk of bias

Απαιτούνται 
περισσότερες μελέτες

ΕΑΤ σε παιδιά με επίμονη αλλεργία σε γάλα, αυγό, αράπικο φιστίκι 

Pajno et al. Allergy 2018;73:799–815.



Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε «ψηλά»…

Εξίσου 
αποτελεσματική και 

ασφαλέστερη, ακόμα 
και σε high risk

ασθενείς 

Yanagida N, et al. Int Arch Allergy Immunol. 2015; 168:131–137.

Low-Dose-Induction Oral Immunotherapy with Cow’s Milk



Παροδική απευαισθητοποίηση ή ανοχή που διαρκεί;



Παροδική απευαισθητοποίηση ή ανοχή που διαρκεί;

ΕΑΤ στο φιστίκι 
επιτυγχάνεται και 

ανέχονται ακόμα και  
4gr τροφής, αλλά η 

διακοπή της ή η 
μείωση της δόσης

σε 300mg, δεν 
διατηρεί το 
αποτέλεσμα



➢ Εξωτερικό ιατρείο → 79% ασθενών μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία 
πρωτόκολλο απευαισθητοποίησης σε φιστίκι

➢ Η ηλικία έναρξης επηρεάζει το αποτέλεσμα: για κάθε έτος καθυστέρησης μετά 
την ηλικία των 5, μειώνεται η πιθανότητα επιτυχίας κατά 17%

Wasserman RL, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(2):418e426.



ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

• 10 ετών

• Σοβαρή αλλεργία στο 
γάλα (Καζεϊνη >100KU/L)

• 5-6 επεισόδια/έτος

• ΕΑΤ με γάλα, για 4,5 έτη

• 6,5 ml καθημερινά

• 2 επεισόδια/4,5 έτη 

• 9 ετών

• 1.5 ετών ανοχή σε 
ψημένο γάλα αλλά 
διέκοψε

• Σοβαρή αλλεργία στο 
γάλα 

• 2-3 επεισόδια/έτος

• Έντονο άγχος, φοβία!



ΕΑΤ: Ιδανικό Μοντέλο για Κοινή λήψη αποφάσεων

• Shared decision-making:  πρώτη αναφορά το 2001

• Χρόνια νοσήματα

• Απαιτεί καλά ενημερωμένους γιατρούς και γονείς 

➢ Χρόνια θεραπεία και όχι μια γρήγορη λύση, που απαιτεί εκπαίδευση, αφοσίωση, 
προσπάθεια, συμμόρφωση και συνεργασία

➢ Εξατομικευμένη θεραπεία

➢ Προσαρμόζεται στον κάθε ασθενή και στη συγκεκριμένη κατάσταση αυτού (πχ, 
λοιμώξεις)

➢ Για κάποιους ασθενείς μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα

Anagnostou A,et al.  The role of shared decision making in pediatric food allergy management, The Journal of Allergy and Clinical 
Immunology: In Practice (2019)



Επαγωγή Ανοχής σε Τροφή

Ενθουσιώδες πεδίο στην Αλλεργιολογία



1. Τον κατάλληλο ασθενή / αλλεργιογόνο
2. Τον κατάλληλο γονιό
3. Την κατάλληλη υποστήριξη

Στην τροφική αλλεργία η απευαισθητοποίηση από του 
στόματος μπορεί να εφαρμοστεί στην κλινική πράξη;



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


