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Τροφική Αλλεργία
…..πρόβλημα δημόσιας υγείας

 Παιδιά: 8%

Ενήλικες: 5%

Αλλεργία στο φυστίκι: 2%

UK, USA, Αυστραλία

 Παιδιά έως 3 ετών (IgE τύπου): 5,2%   

Αλλαγή προφίλ τα τελευταία 10-20 έτη

Πάτρα, 2016

↑ Συχνότητας



Αύξηση συχνότητας τροφικής αλλεργίας
Γιατί;;;

 Υπόθεση της υγιεινής

(ανθρώπινο μικροβίωμα, συρρίκνωση βιοποικιλότητας)

 Υπόθεση της βιταμίνης D

 Υπόθεση της διπλής έκθεσης σε τροφικά αλλεργιογόνα



Συρρίκνωση της βιοποικιλότητας (biodiversity)
(αστικοποίηση, εκβιομηχάνιση, αποψίλωση δασών, χρήση χημικών) 
αφορά στο μακρο- και μικρο-επίπεδο δηλ στο ανθρώπινο μικροβίωμα

Renz H et al, J Allergy Clin Immunol 2017



Haahtela T et al, WAO Journal 2013

: Living Planet Index

: Waterbird Population Status Index



Σύγχρονες περιβαλλοντικές αλλαγές
(χαρακτηριστικά ‘western lifestyle’)

Pediatr Allergy Immunol, 2013



Περιβάλλον και ανοσοποιητικό σύστημα

Renz H et al, J Allergy Clin Immunol 2017



Η ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος

Renz H et al, J Allergy Clin Immunol 2017

ικανότητα παραγωγής IFN- γ, IL10, IL12

Οδηγός δύναμη ωρίμανσης ανοσοποιητικού:

μικροβίωμα ΓΕΣ



Γαστρεντερική ανοχή

(oral tolerance)

Γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ) 

το μεγαλύτερο ανοσολογικό όργανο του σώματος. 

Φυσιολογικά αναπτύσσει ανοχή σε τεράστιο αριθμό 

πρωτεϊνών τροφών & συμβιωτικών βακτηρίων

Τροφική αλλεργία

αποτυχία ανάπτυξης φυσιολογικής ανοχής (oral tolerance)



Μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης 
ΚΤ : 3πλάσια πιθανότητα εκδήλωσης τροφικής αλλεργίας, 
μέχρι τα 3 έτη ζωής, ανεξάρτητα από τους άλλους παράγοντες  
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες: ατοπία γονέων, ηλικία κύησης  

Ηλικία κύησης

Ατοπία γονέων

Λόγος σχετικών πιθανοτήτων (διορθωμένος)

Καισαρική τομή

Καισαρική τομή & πιθανότητα εκδήλωσης τροφικής αλλεργίας 

Papathoma E et al, Pediatr Allergy Immunol, 2016

460 νεογνά

Συχνότητα ΚΤ: 50,8%



 Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης  

 ΚΤ & ατοπία γονέων: 12πλάσια πιθανότητα εκδήλωσης 
τροφικής αλλεργίας σε σχέση με ΦΤ χωρίς ατοπία γονέων

Καισαρική τομή & πιθανότητα εκδήλωσης τροφικής αλλεργίας 

Papathoma E et al, Pediatr Allergy Immunol, 2016



Σύσταση ανθρώπινου μικροβιώματος
(the window of opportunity in early life)

Μικροβίωμα γαστρεντερικού

 Πρώτες ημέρες ζωής: E. Coli, Enterococcus spp, Staph. spp, 

a-hemolytic streptococci

 Πρώτες εβδομάδες ζωής: σταδιακή επικράτηση αναεροβίων

όπως Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium spp

 Τέλος βρεφικής ηλικίας – 3 έτη ζωής: μικροβίωμα τύπου 

ενήλικα;;

 Το μικροβίωμα παιδιών σχολικής ηλικίας & εφήβων διαφέρει 

από των ενηλίκων  

Johnson CL et al, Pediatrics 2012

Bertelsen RJ et al, Best Practise and Research Clin Gastroenterology 2016 



Χορήγηση αντιβιοτικών και μικροβίωμα

 Η χορήγηση αντιβιοτικών αλλάζει δραστικά τη σύσταση 

της μικροβιοκοινότητας εντέρου & στόματος

 Η αλλαγή επέρχεται μέσα σε λίγες ημέρες από τη 

χορήγηση & σπάνια επιτυγχάνεται πλήρης αποκατάσταση 

 Περισσότερο εμφανής επίδραση στα βρέφη

 Επιλογή ανθεκτικών στελεχών, επικράτηση C. difficile

Dethlefsen L et al, PNAS USA 2011

Johnson CL et al, Pediatrics 2012



Ανθρώπινο μικροβίωμα και διατροφή 

Το ανθρώπινο γάλα
ανοσοσφαιρίνες, κυτταροκίνες, GFs, lysozyme, lactoferrin
πρεβιοτικά (ολιγοσακχαρίτες)

~ 1gr% (κυρίως γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες) 
ενώ μέχρι προ 10ετίας εθεωρείτο στείρο τώρα γνωρίζουμε 

ότι περιέχει βακτήρια
(staphylococci, streptococci, lactic acid bacteria, 
bifidobacteria)

Παραδοσιακή τροφή
όχι επεξεργασμένη, πλούσια σε φρέσκα τρόφιμα  

Bertelsen RJ et al, Best Practise and Research Clin Gastroenterology 2016



 Η εντερική χλωρίδα των αλλεργικών & μη αλλεργικών 

παιδιών διαφέρει (↑↑ Clostridia, ↓↓ Bifidobacteria)

 Ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η χορήγηση προβιοτικών

στο τέλος της κύησης & ακολούθως στο υψηλού κινδύνου 

βρέφος για 6 μήνες → ↓ συχνότητα ΑΔ 

(πολύ δύσκολα τα συμπεράσματα από τις μελέτες)



Fiocchi A et al, WAO Journal, 2015

Χορήγηση προβιοτικών κατά την εγκυμοσύνη, κατά τη 
διάρκεια του θηλασμού στη μητέρα ή κατ’ ευθείαν στο 
βρέφος για ποικίλο χρονικό διάστημα



Guello-Garcia CA et al, WAO Journal, 2016



Πρόληψη τροφικής αλλεργίας

Γαστρεντερική ανοχή (oral tolerance)

 Διαδικασία που εξαρτάται από

● μικροβίωμα εντέρου

● άλλους ανοσορυθμιστικούς παράγοντες 

(λιπαρά οξέα, βιταμίνες, αντιοξειδωτικά, stress)

● pH στομάχου (όχι κατάχρηση Η2RAS, PPIS)



ω-3 LCPUFAs, βιταμίνη D και πρόληψη αλλεργίας

Χορήγηση συμπληρώματος ω-3 LCPUFAs σε μητέρα κατά την 
κύηση ή/και το θηλασμό          IgE αλλεργιών στα παιδιά 12-36 μην

Gunavatne AW et al, Cochrane syst rev 2015

Η Βιταμίνη D έχει ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες 
Μελέτες παρατήρησης συνδέουν την ανεπάρκειά της με 
↑ συχνότητας αλλεργικών νοσημάτων
όχι οριστικά συμπεράσματα για τη σχέση με πρόληψη αλλεργιών
 Συστάσεις

Βρέφη 0-12 μηνών, ανεξάρτητα τρόπου σίτισης: 400 IU / ημ
Παιδιά > 12 μηνών και ενήλικες: 

600 IU / ημ (με διατροφή ή/και συμπλήρωμα)
Έγκυες: 600 IU / ημ (συμπλήρωμα)

Munns CF et al, J Clin Endocrinol Metab, 2016



Η υπόθεση της διπλής έκθεσης σε αλλεργιογόνα

du Toit G et al, J Allergy Clin Immunol, 2016; 137:998 

ΤΟ ΔΕΡΜΑ Ο ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ



Μειονεκτικός δερματικός φραγμός  
(γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες)



Διαχρονική κατανάλωση προϊόντων καθαρισμού

Πωλήσεις σαπουνιών & προϊόντων προσωπικής υγιεινής (ΗΒ)

(κατόπιν διόρθωσης για τον πληθωρισμό)

1981: £ 76 εκατ (πληθυσμός 56,3 εκατ)

2001: £ 453 εκατ (πληθυσμός 59,1 εκατ) 

www. wales.gov.uk

Μέσος όρος κατανάλωσης νερού για προσωπικό πλύσιμο (ΗΒ)

1961:          11 L / άτομο / ημέρα

1997/1998: 51 L / άτομο / ημέρα

Cork MJ et al, Dermatol Pract 2002



Δέρμα & προϊόντα καθαρισμού



Συσχέτιση Ατοπικής Δερματίτιδας & τροφικής αλλεργίας
Χρονική σχέση μεταξύ εμφάνισης ΑΔ και τροφικής αλλεργίας

562 παιδιά
(γενικού πληθυσμού)

από τη γέννηση 
με αυστηρά 
Follow-ups

The Danish Allergy Research Centre (DARC) cohort, Allergy 2009 



Συσχέτιση Ατοπικής Δερματίτιδας & τροφικής αλλεργίας

Χρονική σχέση μεταξύ εμφάνισης ΑΔ και τροφικής αλλεργίας

The ALSPAC cohort, N Engl J Med 2003

The Danish Allergy Research Centre (DARC) cohort, Allergy 2009 

Η sIgE (έναντι τροφών) του ομφαλίου λώρου σπάνια 

ανιχνεύεται και δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ΑΔ

ενισχύοντας την υπόθεση ότι η ΑΔ προηγείται και πιθανότατα 

ευοδώνει την ευαισθητοποίηση σε τροφές 



Kelleher MM et al, J Allergy Clin Immunol 2016

1903 βρέφη από τη γέννηση

Έλεγχος διαδερμικής απώλειας ύδατος (TEWL) προ εξόδου από το μαιευτήριο

1355 παρέμειναν έως 2 ετών

1260 ελέγχθηκαν για τροφική αλλεργία

 Πιθανότητα τροφικής αλλεργίας στα 2 έτη ζωής σε παιδιά με  TEWL

OR 4,1; 95% CI 1,5-4,8

 Πιθανότητα τροφικής αλλεργίας στα 2 έτη ζωής σε παιδιά με  TEWL 

(χωρίς ΑΔ) OR 3,5; 95% CI 1,3-11,1



Kelleher MM et al, J Allergy Clin Immunol 2016



J Allergy Clin Immunol 2016



Ατοπική δερματίτιδα και τροφική αλλεργία

Simpson EL et al, J Allergy Clin Immunol, 2014
Czarnowicki T et al, J Allergy Clin Immunol, 2017



 118 νεογνά υψηλού κινδύνου για ΑΔ 

 Καθημερινή επάλειψη ενυδατικού 

γαλακτώματος

Ομάδα παρέμβασης: 32% λιγότερα 

νεογνά ανέπτυξαν ΑΔ μέχρι την 32η εβδ

ζωής

Horimukai K et al, J Allergy Clin Immunol, 2014



Πρόληψη αλλεργικών νοσημάτων και μικροβίωμα

 Συνεχής ↑ χρόνιων φλεγμονωδών νόσων λόγω εκτροπής 
ανοσολογικών μηχανισμών για προσαρμογή στο σύγχρονο 
περιβάλλον (biodiversity loss)

 Αναδύονται προσεγγίσεις όπως ecotherapy, forest therapy,
green exercise, σύγχρονος αστικός σχεδιασμός

 Επιδίωξη έκθεσης & άσκησης στο φυσικό περιβάλλον
 Μητρικός θηλασμός, εισαγωγή στερεών 4-6 μηνών, υγιής 

παραδοσιακή διατροφή, αποφυγή παχυσαρκίας
 Χρήση αντιβιοτικών σε πραγματική ένδειξη 

(τα περισσότερα μικρόβια είναι χρήσιμα & χτίζουν υγιές 
ανοσολογικό σύστημα)

 Η χρήση προ-, πρε- & συν-βιοτικών ίσως αποδειχθεί 
πολλαπλώς ευεργετική



Περιποίηση δέρματος φυσιολογικού νεογνού/βρέφους
 Μετά τη γέννηση περιτύλιξη χωρίς τρίψιμο με στεγνή πετσέτα
 Διατήρηση σμήγματος μέχρι να πλυθεί το μωρό
 Όχι μπάνιο μέχρι σταθεροποίησης θερμοκρασίας & 

καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας για 2-4 ώρες 
& όχι πριν τις 6 ώρες ζωής

 Θ νερού 37-37,5o C για 5-10 min, κάθε 2η ημ ή 2-3 φορές/εβδ
 Υγρό καθαριστικό με ουδέτερο/όξινο pH ή νερό
 Ενυδατικά προϊόντα μετά το μπάνιο τουλάχιστον 2 φορές/εβδ

(η επιλογή- lotion/lait, crème, baume- προσαρμόζεται στη 
γεωγραφική περιοχή & την εποχή) 

Blume-Peytavi U et al, Pediatr Dermatology 2016

Πρόληψη αλλεργικών νοσημάτων και δερματικός φραγμός



Πρόληψη αλλεργικών νοσημάτων 

Γενικός πληθυσμός
 Αποφυγή καπνίσματος
 Ισορροπημένη υγιεινή διατροφή στην κύηση, το θηλασμό & δια βίου 

(↑ πρόσληψη ω-3 PUFA, αντιοξειδωτικών, φυτικών ινών, φυσιολογικά 
επίπεδα βιταμίνης D)
 Ενθάρρυνση αποκλειστικού ΜΘ για τουλάχιστον 4 μήνες, χορήγηση 

βιταμίνης D στο βρέφος
 Πρόληψη/αντιμετώπιση ΑΔ
 Εισαγωγή στερεών τροφών μεταξύ 4-6 μηνών
 Όχι κατάχρηση Η2RAS, PPIS
Βρέφη υψηλού κινδύνου για αλλεργία (επί πλέον)
 Χορήγηση μερικώς υδρολυμένου βρεφικού γάλακτος (ΗΑ), όταν ο ΜΘ 

δεν είναι εφικτός
 ;Χορήγηση προβιοτικών (τελευταίοι μήνες κύησης, πρώτοι μήνες ζωής)



www.pedallso.gr

www.synedra.gr

http://www.pedallso.gr/
http://www.synedra.gr/
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