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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 
Ειςαγωγι: Θ αλλεργικι πρωκτοκολίτιδα (AΠ) είναι ζνασ τφποσ τροφικισ αλλεργίασ, μθ 

μεςολαβοφμενοσ από ανοςοςφαιρίνθ Ε (IgE), ςε μια ομάδα τροφίμων όπωσ το αγελαδινό 

γάλα, τθ ςόγια, το αυγό, το ρφηι, τα ψάρια και το ςιτάρι (Marie-Julie Debuf 2017). Πρωτεφον 

αίτιο είναι θ πρωτεΐνεσ του αγελαδινοφ γάλακτοσ (ΠΑΓ) και/ι θ ςόγια που ςυνδζονται με το 

κθλαςμό. Όπωσ γνωρίηουμε θ διατροφι τθσ μθτζρασ επθρεάηει τα βρζφθ που κθλάηουν 

(Ludmilla S. 2016). 

Σκοπόσ: Θ ςυςχζτιςθ τθσ διατροφισ μθτζρων υγιϊν παιδιϊν με τθ διατροφι μθτζρων παιδιϊν 

με ΑΠ κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ και του κθλαςμοφ για τθν εφρεςθ διαφορϊν που 

ςυμβάλλουν ςτθν εμφάνιςθ τθσ αλλεργίασ. 

Δείγμα/Μεκοδολογία: τθν παροφςα μελζτθ ςυμμετείχαν δεκαοκτϊ (18) μθτζρεσ (6 μθτζρεσ 

παιδιϊν με ΑΠ, 12 μθτζρεσ με υγιι παιδιά (ΤΠ)) εκ των οποίων τα παιδιά είχαν θλικίεσ μεταξφ 

τεςςάρων (4) ζωσ πενιντα πζντε (55) μθνϊν. Οι ςυνεντεφξεισ των μθτζρων διιρκεςαν επτά (7) 

μινεσ ξεκινϊντασ από τον Μάιο ζωσ τον Νοζμβριο του περαςμζνου ζτουσ (2018). Θ 

διερεφνθςθ των διατροφικϊν τουσ ςυνθκειϊν πραγματοποιικθκε με τθν χριςθ του 

Ερωτθματολογίου υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων (FFQ), του ερωτθματολογίου 

MedDietScore και του κλινικοφ ιςτορικοφ των παιδιϊν ςε ςυνεργαςία με παιδιάτρουσ και μια 

αλλεργιολόγο.  

Αποτελζςματα: Διαπιςτϊκθκε κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του οικογενειακοφ ιςτορικοφ ατοπίασ 

και τθσ εμφάνιςθσ τθσ ΑΠ. Επίςθσ ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό των αλλεργικϊν παιδιϊν θ ΑΠ 

ςυνοδευόταν από τθν παρουςία άςκματοσ και εκηζματοσ. Θ μειωμζνθ διάρκεια του 

αποκλειςτικοφ κθλαςμοφ ενδεχομζνωσ επθρεάηει κετικά τθν εμφάνιςθ τθσ αλλεργίασ. Ωσ 

προσ τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των μθτζρων, θ υψθλι κατανάλωςθ κορεςμζνων λιπαρϊν και 

ςυμπλθρωμάτων διατροφισ επθρεάηει κετικά τθν εμφάνιςθ τθσ ΑΠ. Αντίκετα, θ αυξθμζνθ 

κατανάλωςθ καφζ και παγωτοφ φαίνεται να επθρεάηουν αρνθτικά τθν εμφάνιςθ ΑΠ. 

Επιπλζον, θ πρϊιμθ ειςαγωγι ςτερεϊν τροφϊν επθρεάηει αρνθτικά τθν εμφάνιςθ τθσ ΑΠ. 

Συμπεράςματα: Οι διατροφικζσ ςυνικειεσ τθσ μθτζρασ τόςο κατά τθν εγκυμοςφνθ όςο και 

κατά τον κθλαςμό, θ θλικία ειςαγωγισ ςτερεϊν τροφίμων και θ διάρκεια του αποκλειςτικοφ 

κθλαςμοφ φαίνεται να επθρεάηουν τθν εμφάνιςθ τθσ αλλεργικισ πρωκτοκολίτιδασ. 

Επιπρόςκετα το ατοπικό ιςτορικό τθσ οικογζνειασ και θ φπαρξθ κάποιου είδουσ αλλεργίασ ι 

εκηζματοσ φαίνεται να διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο.  
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ABSTRACT 
Introduction: Allergic proctocolitis (AP) is a type of food allergy, non immunoglobulin E (IgE) 

mediated, in a group of foods such as cow's milk, soy, egg, rice, fish and wheat (Marie-Julie 

Debuf 2017). The major allergens are cow's milk protein and/or soy associated with 

breastfeeding. As we know, maternal nutrition affects breast-fed infants (Ludmilla S. 2016). 

Aim: The association of healthy mothers' nutrition with the mothers of children with AP during 

pregnancy and breastfeeding, in order to to find differences that contribute to the onset of 

allergy. 

Sample/Methodology: Eighteen (18) mothers (6 mothers of children with AP, 12 mothers with 

healthy children) were included in this study, of which the children’s age ranged from four (4) 

to fifty-five (55) months. Mother interviews lasted seven (7) months starting in May to 

November last year (2018). Their nutritional habits were investigated using Food Frequency 

Questionnaire (FFQ), MedDietScore and clinical history of children in collaboration with 

pediatricians and an allergist. 

Results: A positive correlation was found between the family history of atopy and the 

appearance of AP. Also, the majority of children with AP were associated with the presence of 

asthma and eczema. The reduced duration of exclusive breastfeeding may positively affect the 

onset of AP. Regarding the dietary habits of mothers, the high consumption of saturated fats 

and dietary supplements positively affects the appearance of AP. Conversely, the increased 

consumption of coffee and ice cream seems to adversely affect the appearance of AP. In 

addition, the early introduction of solid foods negatively affects the appearance of AP. 

Conclusions: Maternal dietary habits during pregnancy and breastfeeding, the age of solid food 

introduction and the duration of exclusive breastfeeding seem to affect the appearance of AP. 

In addition, the family history of atopy and the existence of some type of allergy or eczema 

seem to play an important role. 
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ΤΝΣΜΘΕΙ 
ΑΑΓ: Αλλεργία ςτο Αγελαδινό Γάλα 

ΑΓ: Αγελαδινό Γάλα 

ΑΕ: Αλλεργικι Εντεροκολίτιδα 

ΑΘΟ: Αλλεργικι Θωςινοφιλικι Οιςοφαγίτιδα 

ΑΠ: Αλλεργικι Πρωκτοκολίτιδα 

ΠΑΓ: Πρωτεΐνεσ Αγελαδινοφ Γάλακτοσ 

ΠΟΑ: Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Αλλεργιϊν 

ΠΟΤ: Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ  Τγείασ 

ΤΠ: Τγιι Παιδιά 

AP: Allergic proctocolitis 

IgE: Ανοςοςφαιρίνθ Ε 

IgA: Ανοςοςφαιρίνθ Α 

TNF-α: Παράγοντασ Νζκρωςθσ Όγκων-α  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ελίδα | 6  
 

ΕΙΑΓΩΓΘ 

1.1 Θθλαςμόσ 
Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ), (2001) για τθν 

ςυμπλθρωματικι διατροφι ςυςτινουν αποκλειςτικό κθλαςμό για τουλάχιςτον 6 μινεσ (Heine 

2018). Οι μθχανιςμοί με τουσ οποίουσ ο αποκλειςτικόσ κθλαςμόσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

πρόλθψθ τθσ αλλεργικισ νόςου είναι πακθτικοί και δραςτικοί. Οι πακθτικοί μθχανιςμοφ 

δρουν μειϊνοντασ τθν ζκκεςθ ςε εξωγενι αντιγόνα και δραςτικοί, παρζχοντασ ουςίεσ που 

υπάρχουν ςτο μθτρικό γάλα ικανζσ να προςτατεφουν το βρζφοσ από λοιμϊξεισ, προκαλϊντασ 

τθν ωρίμανςθ γαςτρεντερικοφ βλεννογόνου, προάγοντασ τθν ανάπτυξθ υγιοφσ μικροβιϊματοσ 

ςτο ζντερο και παρζχοντασ ανοςοδιαμορφωτικά και αντιφλεγμονϊδθ οφζλθ (Carlos Lifschitz 

2014). Σα αποκλειςτικά κθλάηοντα βρζφθ μποροφν να εκδθλϊςουν κλινικζσ εκδθλϊςεισ 

αλλεργίασ ςτα τρόφιμα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρωκτοκολίτιδασ που προκαλείται από 

πρωτεΐνθ τροφίμου και τθσ πολλαπλισ τροφικισ δυςανεξίασ τθσ βρεφικισ θλικίασ. Μια 

επιςκόπθςθ τθσ μελζτθσ Cochrane ςχετικά με τθ δράςθ των  υδρολυμζνων  τφπων γάλακτοσ 

ςτθν πρόλθψθ των αλλεργιϊν βρικε περιοριςμζνο ευεργετικό αποτζλεςμα, ςε ςφγκριςθ με 

τον τφπο που βαςίηεται ςτο αγελαδινό γάλα (ΑΓ), ςε «υψθλοφ κινδφνου» βρζφθ με 

οικογενειακό ιςτορικό ατοπίασ. Δφο άλλεσ μετα-αναλφςεισ επιβεβαίωςαν επίςθσ μια 

προλθπτικι δράςθ, κυρίωσ για τθν ατοπικι δερματίτιδα. Ο κθλαςμόσ δεν φαίνεται να 

προςδίδει ιςχυρό προςτατευτικό αποτζλεςμα ςτισ τροφικζσ αλλεργίεσ. Ωςτόςο, θ διάρκεια 

του αποκλειςτικοφ κθλαςμοφ φαίνεται να επθρεάηει τον κίνδυνο αλλεργικισ νόςου (Heine 

2018). 

1.2 Σροφικι αλλεργία 

1.2.1 Οριςμόσ 
Ωσ τροφικι αλλεργία, ορίηεται θ ανεπικφμθτθ ανοςολογικι αντίδραςθ ςτισ πρωτεΐνεσ των 

τροφίμων, επθρεάηει το 6% των μικρϊν παιδιϊν και το 3% των παιδιϊν και το 4% των 

ενθλίκων. Οι αλλεργικζσ αντιδράςεισ που προκαλοφνται από τρόφιμα είναι υπεφκυνεσ για μια 

ποικιλία ςυμπτωμάτων που αφοροφν το δζρμα, τθν γαςτρεντερικι οδό και τθν αναπνευςτικι 

οδό και μποροφν να προκλθκοφν από μεςολαβθτζσ ανοςοςφαιρίνθσ Ε (IgE) και από 

μθχανιςμοφσ χωρίσ μεςολαβθτζσ IgE (Scott H. Sicherer 2006). 

1.2.2 Επιπολαςμόσ 
τθν Ευρϊπθ και τθν Βόρειο Αμερικι, θ τροφικι αλλεργία φαίνεται να επθρεάηει το 1-5% του 

πλθκυςμοφ (Heine 2018). τα μικρά παιδιά, οι ςυνθκζςτερεσ αιτιϊδεισ τροφζσ είναι το ΑΓ 

(2,5%), το αυγό (1,3%), το φιςτίκι (0,8%), το ςιτάρι (περίπου 0,4%), θ ςόγια (περίπου 0,4%), τα 

καρφδια (0,2%), τα ψάρια (0,1%) και τα οςτρακοειδι (0,1%) (Scott H. Sicherer 2006). 

1.3 Αλλεργία ςτο γάλα  

1.3.1 Οριςμόσ 
Θ αλλεργία ςτο αγελαδινό γάλα (ΑΑΓ) είναι μια ανεπικφμθτθ κλινικι αντίδραςθ που 

ςυνδζεται με τθ δζςμευςθ τθσ IgE ςε αντιγόνα ικανά να προκαλζςουν ανοςολογικι 

αντίδραςθ. ε περιπτϊςεισ όπου θ αλλεργία δεν προκαλείται από IgE ζχουν προτακεί άλλεσ 

κατθγορίεσ ανοςοςφαιρίνθσ, ανοςοςυμπλεγμάτων ι κυτταρομεςολαβοφμενθσ αντίδραςθσ. ε 

αλλεργία με μεςολαβθτζσ IgE, τα κυκλοφοροφντα αντιςϊματα αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνεσ 

μοριακζσ περιοχζσ ςτθν επιφάνεια αντιγόνου (επίτοπα), οι οποίεσ ταξινομοφνται ςφμφωνα με 
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τθν ειδικι αλλθλουχία αμινοξζων τουσ (διαδοχικά επίτοπα) ι τθν αναδίπλωςθ και 

διαμόρφωςθ των πρωτεϊνικϊν αλυςίδων τουσ (διαμορφωτικά επίτοπα) (Jessica Savage 2015). 

1.3.2 Επιπολαςμόσ 
Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Αλλεργιϊν (ΠΟΑ) εκτιμά ότι το 1,9% ζωσ το 4,9% των παιδιϊν ζχει 

ΑΑΓ (Alessandro Fiocchi 2010), κακιςτϊντασ τθν, τθν πιο κοινι αιτία τροφικισ αλλεργίασ ςτον 

παιδιατρικό πλθκυςμό. Μόνο ςτα βρζφθ που κθλάηουν είναι ο επιπολαςμόσ μικρότεροσ 

(0,5%). Αυτοί οι αρικμοί πικανότατα αναφζρονται ςε αλλεργία ςτο ΑΓ με μεςολάβθςθ τθσ IgE, 

ενϊ ο επιπολαςμόσ τθσ αλλεργίασ ςτο ΑΓ χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τθσ IgE  δεν είναι πολφ 

γνωςτόσ (Carlos Lifschitz 2014). 

1.3.3 Αλλεργιογόνα 
Σα κφρια αλλεργιογόνα του ΑΓ κατανζμονται μεταξφ των κλαςμάτων των καηεϊνϊν των 

πρωτεϊνϊν (αs1-, αs2-, β- και κ-καηεΐνθ) και ςε πρωτεΐνεσ του οροφ γάλακτοσ (α-

λακταλβουμίνθ και β-γαλακτοςφαιρίνθ). Τπάρχει κάποια διαςταυροφμενθ αντίδραςθ με τθν 

πρωτεΐνθ τθσ ςόγιασ, ιδιαίτερα ςε αλλεργία που δεν προκαλείται από IgE. Τπάρχουν 

ανοςολογικά και μθ ανοςοποιθτικά αλλεργικά φαινόμενα. Οι ανοςοαντιδραςτικζσ 

ανεπικφμθτεσ αντιδράςεισ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τζςςερισ κφριεσ κατθγορίεσ: 

Αντιδράςεισ με μεςολάβθςθ IgE, μθ-IgE-μεςολαβοφμενεσ, μικτζσ και κυτταρο-

μεςολαβοφμενεσ αντιδράςεισ. Θ ΑΑΓ προκαλείται ςυχνότερα από ζναν μθχανιςμό που δεν 

είναι IgE μεςολαβοφμενοσ (Carlos Lifschitz 2014). 

Σα αλλεργιογόνα γάλακτοσ είναι γνωςτό ότι διατθροφν τθ βιολογικι τουσ δραςτθριότθτα 

ακόμθ και μετά από τον βραςμό, τθν παςτερίωςθ, τθν επεξεργαςία ςε υψθλι κερμοκραςία ι 

εξάτμιςθ για τθν παραγωγι κονιοποιθμζνθσ βρεφικισ φόρμουλασ. Για να λθφκοφν 

υποαλλεργικοί τφποι, απαιτείται εκτεταμζνθ υδρόλυςθ και περαιτζρω επεξεργαςία, όπωσ θ 

κερμικι επεξεργαςία, θ υπερδιικθςθ και θ εφαρμογι υψθλισ πίεςθσ. Ζχουν γίνει 

προςπάκειεσ για τθν ταξινόμθςθ των τφπων ςε μερικϊσ και εκτεταμζνωσ υδρολυμζνα 

προϊόντα ανάλογα με τον βακμό κατακερματιςμοφ των πρωτεϊνϊν τουσ, αλλά δεν υπάρχει 

ςυμφωνία ωσ προσ τα κριτιρια βάςει των οποίων κα βαςίηεται αυτι θ ταξινόμθςθ. Παρ 'όλα 

αυτά, οι υδρολυμζνοι τφποι μζχρι ςιμερα ζχουν αποδειχκεί ότι είναι μια χριςιμθ και ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενθ πθγι πρωτεΐνθσ για βρζφθ που πάςχουν από ΑΑΓ (Alessandro Fiocchi 

2010). 

Σο γάλα μπορεί να προκαλζςει πολλζσ υπερευαιςκθςίεσ ςτα τρόφιμα, ςυνικωσ 

ταξινομθμζνεσ ωσ αλλεργία ςτο γάλα ι δυςανεξία ςτο γάλα. Ο μθχανιςμόσ δυςανεξίασ ςτο ΑΓ 

δεν είναι μεςολαβοφμενοσ από τθν IgE και ζχει κατθγορθκεί για τθ λειτουργικότθτα μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ ανεπάρκειασ ενηφμων, ςυνικωσ δυςανεξίασ ςτθ λακτόηθ, γαλακτοηιδάςθ 

(λακτάςθ) (Alessandro Fiocchi 2010). 

1.3.4 Αλλεργία ςτο γάλα με κακυςτερθμζνθ ζναρξθ 
Σα ςυμπτϊματα τθσ ΑΑΓ με κακυςτερθμζνθ ζναρξθ δεν είναι μεςολαβοφμενα από τθν IgE και 

ςυνικωσ αναπτφςςονται μία ζωσ μερικζσ ϊρεσ ι μετά από αρκετζσ θμζρεσ κατάποςθσ 

αγελαδινοφ γάλακτοσ. Δεν υπάρχουν αξιόπιςτεσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ για τθ διάγνωςθ τθσ 

ΑΑΓ με κακυςτερθμζνθ ζναρξθ και οι δοκιμζσ για αντιςϊματα τθσ IgE είναι αρνθτικζσ. Θ 

πλειοψθφία των διαταραχϊν που εμπλζκουν τθν ΑΑΓ με κακυςτερθμζνθ ζναρξθ εντοπίηονται 

ςτθ γαςτρεντερικι οδό, αλλά εμφανίηονται επίςθσ διαταραχζσ που αφοροφν το δζρμα και τθν 

αναπνευςτικι οδό (Alessandro Fiocchi 2010). 
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Σα δερματικά ςυμπτϊματα εμφανίηονται ςυχνότερα ωσ μορφι εκηζματοσ λόγω κατάποςθσ ι 

επαφισ με το αγελαδινό γάλα. Θ ατοπικι δερματίτιδα μπορεί να περιλαμβάνει τόςο 

μθχανιςμοφσ που προκαλοφνται από IgE όςο και μθχανιςμοφσ χωρίσ μεςολαβθτζσ IgE ςτο 

δζρμα. Θ κατάλλθλθ διάγνωςθ και θ εξάλειψθ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων από τθ δίαιτα 

των παιδιϊν που πάςχουν από ΑΑΓ ςυχνά οδθγεί ςε βελτίωςθ των ςυμπτωμάτων εκηζματοσ 

(Alessandro Fiocchi 2010). 

Σα γαςτρεντερικά ςυμπτϊματα τθσ ΑΑΓ μπορεί να εμφανιςτοφν ωσ μια ποικιλία διαφορετικϊν 

διαταραχϊν: κρικοφαρυγγικόσ ςπαςμόσ, ςυμπτϊματα ομοιάηοντα με τθν γαςτροοιςοφαγικι 

παλινδρόμθςθ (ΓΟΠ) και τθν αλλεργικι θωςινοφιλικι οιςοφαγίτιδα (ΑΘΟ), πυλωρικι 

ςτζνωςθ, ςφνδρομο εντεροκολίτιδασ που προκαλείται από πρωτεΐνεσ γάλακτοσ, εντεροπάκεια 

ι γαςτρεντερίτιδα και πρωκτοκολίτιδα, δυςκοιλιότθτα και ςφνδρομο ευερζκιςτου εντζρου 

(Alessandro Fiocchi 2010). 

Σα ςυμπτϊματα τθσ γαςτρεντερικισ ΑΑΓ ςυχνά περιλαμβάνουν ναυτία, ζμετο, κοιλιακό άλγοσ, 

διάρροια και ςε πιο χρόνιεσ διαταραχζσ, δυςαπορρόφθςθ και αποτυχία ανάπτυξθσ ι 

απϊλειασ βάρουσ (Alessandro Fiocchi 2010). 

Σο ςφνδρομο πρωκτοκολίτιδασ που προκαλείται από το ΑΓ είναι μια ςχετικά καλοικθσ 

διαταραχι που προκαλεί χαμθλι αιμορραγία από το ορκό (ςυνικωσ ςτίγματα αίματοσ) και 

περιςταςιακά ιπια διάρροια ςε ζνα κατά τα άλλα υγιζσ βρζφοσ. Θ πλειοψθφία των βρεφϊν 

με αυτι τθ διαταραχι κθλάηουν και τα ςυμπτϊματα ςυχνά εξαφανίηονται όταν το γάλα 

εξαλείφεται από τθ μθτρικι διατροφι. Όπωσ και ςε άλλεσ γαςτρεντερικζσ αλλεργίεσ με 

κακυςτερθμζνθ ζναρξθ, αυτι θ διαταραχι ςυνικωσ εξαφανίηεται ςτα πρϊτα χρόνια ηωισ. Οι 

ςοβαροί κολικοί και θ δυςκοιλιότθτα ζχουν ςυςχετιςτεί με ΑΑΓ χωρίσ τθν μεςολάβθςθ τθσ IgE, 

ανταποκρίνονται ςτθν εξάλειψθ του γάλακτοσ από τθ διατροφι και τυπικά εξαλείφονται κατά 

το πρϊτο (1ο) ι δεφτερο (2ο) ζτοσ  ηωισ (Alessandro Fiocchi 2010). 

1.3.5 Εντερικόσ φραγμόσ 
Σο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα του βλεννογόνου πρζπει να προςαρμόηεται και να είναι ικανό να 

διακρίνει τισ διαφορζσ μεταξφ των πακογόνων, των αβλαβϊν αντιγόνων και να 

ανταποκρίνεται ανάλογα, δθλαδι να προςτατεφει το νεογνό από εντερικοφσ πακογόνουσ 

οργανιςμοφσ, ενϊ παράλλθλα κακιερϊνει μια κατάςταςθ ανοχισ ςε διατροφικζσ πρωτεΐνεσ 

και ςυνθκιςμζνα βακτιρια. Αυτό το ςθμαντικό κακικον αναλαμβάνουν τα κφτταρα του 

λεμφοειδοφσ ιςτοφ που ςχετίηονται με το ζντερο, το μεγαλφτερο ανοςολογικό όργανο ςτο 

ςϊμα. Πολλζσ μελζτεσ ζχουν αναφζρει αυξθμζνθ μακρομοριακι μεταφορά κατά μικοσ του 

φραγμοφ του εντζρου ςε παιδιά με ατοπία, κεωρείται δθλαδι ότι οφείλεται ςε βλάβθ του 

βλεννογόνου που προκαλείται από τοπικι αντίδραςθ υπερευαιςκθςίασ ςτα τρόφιμα. Μελζτεσ 

διαπερατότθτασ τθσ ηάχαρθσ (λακτουλόηθ / μαννιτόλθ) ζδειξαν ότι ςε κθλάηοντα νεογνά με 

ατοπία, θ λειτουργία του φραγμοφ του εντζρου βελτιϊκθκε όταν ςταμάτθςε ο κθλαςμόσ και 

ξεκίνθςε θ χοριγθςθ υποαλλεργικισ φόρμουλασ (Alessandro Fiocchi 2010). 
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1.3.6 Πακογονικοί μθχανιςμοί τθσ τροφικισ αλλεργίασ 

 

 

τθν εικόνα (a) παρουςιάηεται ο μθχανιςμόσ δράςθσ τροφικισ αλλεργίασ μεςολαβοφμενθσ 

από IgE . Οι κυτοκίνεσ Th2 όπωσ οι ιντερλευκίνεσ IL-4 και IL-13, οι οποίεσ παράγονται από τα Σ-

κφτταρα ςε απόκριςθ ςε ειδικά αντιγόνα τροφίμων, προκαλοφν τα Β-κφτταρα για παραγωγι 

ειδικϊν για τα τρόφιμα αντιςωμάτων IgE. Σα ςυγκεκριμζνα αντιςϊματα IgE δεςμεφονται ςτθν 

επιφάνεια των μαςτοκυττάρων. Κατά τθν εκ νζου ζκκεςθ ςτα ζνοχα τρόφιμα, τα ςυγκεκριμζνα 

αντιςϊματα IgE τθσ τροφισ ςυνδζονται εγκάρςια ςτθν επιφάνεια των ιςτιοκυττάρων, 

προκαλϊντασ ενεργοποίθςθ και αποκοκκίωςθ των κυττάρων. Οι απελευκερωμζνοι 

μεςολαβθτζσ, όπωσ θ ιςταμίνθ και τα λευκοτριζνια, προκαλοφν δερματικά και/ι 

αναπνευςτικά ςυμπτϊματα.  

τθν εικόνα (b) αναπαρίςταται ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ γαςτρεντερικισ τροφικισ αλλεργίασ. 

ε αντίκεςθ με τθν προκαλοφμενθ από IgE τροφικι αλλεργία, μεγάλεσ ποςότθτεσ 

κυτταροκινϊν φλεγμονισ όπωσ ο παράγοντασ νζκρωςθσ όγκων α (TNF-α) παράγονται επίςθσ 

ειδικά αντιγόνα από Σ-κφτταρα ςε αλλεργίεσ με AΠ. Ο ΣΝF-α αυξάνει τθν διαπερατότθτα του 

εντζρου. Από τθν άλλθ πλευρά, όπωσ ςτθν περίπτωςθ μεςολαβοφμενθσ από IgE τροφικισ 

αλλεργίασ, Th2 κυτοκίνεσ όπωσ οι ιντερλευκίνεσ IL-4, IL-5 και IL-13 παράγονται από Σ-κφτταρα 

ςε απόκριςθ ςε ειδικά αντιγόνα τροφισ. Ωςτόςο, τα Β-κφτταρα δεν παράγουν αντιγόνα IgE 

ειδικά για τα τρόφιμα ςτουσ περιςςότερουσ αςκενείσ με αλλεργία ςτο γαςτρεντερικό 

ςφςτθμα. (Hideaki Morita 2013). 
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1.4 Αλλεργικι πρωκτοκολίτιδα 

1.4.1 Οριςμόσ 
Θ αλλεργικι πρωκτοκολίτιδα (AΠ) είναι ζνασ τφποσ τροφικισ αλλεργίασ μθ μεςολαβοφμενοσ 

από IgE ςε μια ομάδα τροφίμων, που ονομάηεται επίςθσ θωςινοφιλικι πρωκτοκολίτιδα 

(Ludmilla S. 2016). Είναι μια καλοικθσ κατάςταςθ με ζναρξθ κατά τθ διάρκεια των πρϊτων 

δυο (2) μθνϊν τθσ ηωισ, εξαιτίασ τθσ ανοςολογικισ αντίδραςθσ προσ τισ προςλαμβανόμενεσ 

πρωτεΐνεσ, όπωσ το ΑΓ, τθν ςόγια, το αυγό, το ρφηι, τα ψάρια και το ςιτάρι (Marie-Julie Debuf 

2017). τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ εξαφανίηεται γφρω ςτο πρϊτο ζτοσ τθσ ηωισ. Πρωτεφον 

αίτιο είναι οι πρωτεΐνεσ του αγελαδινοφ γάλακτοσ (ΠΑΓ), και/ι θ ςόγια που ςυνδζονται με το 

κθλαςμό. Όπωσ γνωρίηουμε θ διατροφι τθσ μθτζρασ επθρεάηει τα βρζφθ που κθλάηουν 

(Ludmilla S. 2016). 

 Ο πακοφυςιολογικόσ μθχανιςμόσ τθσ ΑΠ δεν πλιρωσ κατανοθτόσ, αλλά είναι γνωςτό ότι 

ςυνεπάγεται τθν παρουςία του κυττάρων τφπου CD8, Σh-2 και διείςδυςθ θωςινόφιλων ςε όλα 

τα ςτρϊματα του βλεννογόνου. Σα ςτοιχεία δείχνουν ότι οι γενετικοί παράγοντεσ αςκοφν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν ζκφραςθ τθσ τροφικισ αλλεργίασ, δεδομζνου τθσ υψθλισ ςυχνότθτασ 

εμφάνιςθσ ιςτορικοφ ατοπίασ ςτισ οικογζνειεσ των παιδιϊν με ΑΠ (Ludmilla S. 2016).  

1.4.2 Επιπολαςμόσ 
Θ ΑΠ κεωρείται κοινι αιτία αιμορραγίασ του ορκοφ κατά τθν παιδικι θλικία, ενϊ οι εκτιμιςεισ 

επικράτθςθσ κυμαίνονται από το 0,16% ζωσ το 64% των βρεφϊν με απομονωμζνθ αιμορραγία 

από το ορκό (Lori Connors 2018). 

Φαίνεται επίςθσ πιο ςυνθκιςμζνθ ςε χϊρεσ με χαμθλότερο επιπολαςμό αλλεργίασ ςτα 

τρόφιμα. Ζνα κετικό οικογενειακό ιςτορικό ατοπίασ υπάρχει ζωσ και ςτο 25% των βρεφϊν με 

ΑΠ και μεταξφ 40% και 70% των βρεφϊν με αλλεργικι εντεροκολίτιδα (Lori Connors 2018). 

ε αντίκεςθ με άλλεσ μορφζσ γαςτρεντερικισ τροφικισ υπερευαιςκθςίασ, θ ΑΠ είναι κοινι ςε 

βρζφθ που κθλάηουν, που αντιπροςωπεφουν το 60% των δθμοςιευμζνων περιπτϊςεων. Σο 

οξφμωρο είναι, ότι θ ΑΠ είναι κοινι ςτισ χϊρεσ με χαμθλότερθ επικράτθςθ αλλεργίασ ςε 

τρόφιμα όπωσ θ Ελλάδα και θ Βραηιλία. Επίςθσ παρατθρείται ζκηεμα ςε περίπου 22% των 

κθλαηόντων βρεφϊν (Nowak-Wegrzyn 2015). 

1.4.3 Κλινικι εικόνα 
Θ κλινικι εικόνα αναπτφςςεται ςτισ πρϊτεσ εβδομάδεσ ι μινεσ τθσ ηωισ, ςε νεογνά και βρζφθ 

μεταξφ δυο (2) θμερϊν και  τριϊν (3) μθνϊν πρακτικά πάντα εντόσ των πρϊτων ζξι (6) μθνϊν 

τθσ ηωισ. Σα ςυμπτϊματα είναι πάντα γαςτρεντερικά και περιλαμβάνουν ορκικι αιμορραγία, 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςχετίηονται με διάρροια, βλζννα, αν και τα κόπρανα μπορεί 

επίςθσ να εμφανίηονται κανονικά. Θ αιμορραγία μπορεί να κυμαίνεται από μικρζσ κθλίδεσ 

αίματοσ ανάμεικτεσ με τα κόπρανα ωσ και ςε άφκονθ αιμορραγία (rectorrhagia). Σο αίμα ςτα 

κόπρανα μπορεί να αυξθκεί ςταδιακά, με τθν αςτακι εμφάνιςθ του αίματοσ για αρκετζσ 

θμζρεσ, ακολουκοφμενθ από τθν παρουςία αίματοσ μζςα περιςςότερεσ κινιςεισ του εντζρου, 

μζχρι να αποκλειςτεί ο αιτιϊδθσ παράγοντασ. Θ γενικι κατάςταςθ του παιδιοφ δεν 

επθρεάηεται, δεν υπάρχει καμία απϊλεια ςωματικοφ βάρουσ και κοιλιακι ψθλάφθςθ δεν 

αποκαλφπτει καμία αλλαγι (J. Bonéa 2009). 

Σα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων είναι φυςιολογικά ςτα περιςςότερα βρζφθ, 

αν και είναι δυνατό να ανιχνευκοφν διακριτζσ μεταβολζσ με μορφι αναιμίασ, 

υποαλβουμιναιμίασ ι περιφερειακισ θωςινοφιλίασ ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ (J. Bonéa 

2009). 
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Οι παράγοντεσ κινδφνου για τθν ανάπτυξθ ΑΠ είναι ζνα ανϊριμο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, 

αλλοιωμζνθ διαπερατότθτα του εντζρου και άλλοι παράγοντεσ που ενεργοποιοφν τθν εςτιακι 

ανοςολογικι λειτουργία, όπωσ θ γενετικι ευαιςκθςία ςε ςυνδυαςμό με ιδιαίτερα 

ευαιςκθτοποιθτικά τρόφιμα (γάλα, αυγό, ξθροί καρποί, ςόγια) (Nowak-Wegrzyn 2015). 

Σα ςυμπτϊματα και θ ςοβαρότθτα τθσ υπερευαιςκθςίασ ςτα τρόφιμα ποικίλλουν ανάλογα με 

τον μθχανιςμό ανοςοαπόκριςθσ (IgE ζναντι κυτταρομεςολαβοφμενθ) και τθ κζςθ τθσ 

εντερικισ εμπλοκισ. Θ ΑΠ ςτο βρζφοσ που κθλάηει είναι μια διαταραχι υπερευαιςκθςίασ 

μεςολαβοφμενθ από κφτταρα του περιφερικοφ παχζοσ εντζρου που χαρακτθρίηεται από 

οίδθμα του βλεννογόνου, εςτιακι επικθλιακι διάβρωςθ και θωςινοφιλικι διικθςθ του 

επικθλίου. Σα δείγματα βιοψίασ επιδεικνφουν ςυνικωσ μετριςεισ θωςινοφίλων μεγαλφτερεσ 

από είκοςι (20) ανά πεδίο υψθλισ ιςχφοσ. Θ μετάβαςθ των διαιτθτικϊν πρωτεϊνϊν ςτο 

μθτρικό γάλα είναι υπεφκυνθ για τθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων (Adam P. Matson 2011). 

1.4.4 Αλλεργιογόνα ςχετιηόμενα με ΑΠ 
Ζνασ αρικμόσ τροφίμων ζχει ςυςχετιςτεί με αλλεργικι κολίτιδα (ςόγια, φροφτα, αυγά, ςιτάρι 

κ.λπ.), αν και το ΑΓ είναι εμπλεκόμενο ςε όλεσ ςχεδόν τισ περιπτϊςεισ. Σα αλλεργιογόνα που 

τθν πυροδοτοφν ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι ΠΑΓ, εκκρίνονται ςτο μθτρικό γάλα μετά τθν 

κατάποςθ γαλακτοκομικϊν προϊόντων από τθ μθτζρα. Κατά κανόνα, θ πιο αλλεργιογόνοσ 

πρωτεΐνθ είναι θ β-λακτοςφαιρίνθ. Σο υπόλοιπο των αςκενϊν που επθρεάηονται αντιςτοιχοφν 

ςε βρζφθ που κατανάλωναν φόρμουλεσ που περιζχουν ΠΑΓ ι ςόγια. Ζρευνεσ αναφζρουν ότι 

μζχρι το 30% όλων των αςκενϊν είναι αλλεργικοί και ςτισ δφο πρωτεΐνεσ (δθλαδι ΠΑΓ και 

ςόγια) (Nowak-Wegrzyn 2015). 

Σα περιςτατικά κθλαηόντων βρεφϊν ςυνικωσ ςυνεχίηουν να ζχουν αιμορραγία παρά τθ 

μθτρικι αποφυγι των τροφϊν. Θ επιμονι τθσ αιμορραγίασ από το ορκό, παρά τουσ 

περιοριςμοφσ τθσ διατροφισ ςτθ μθτζρα μπορεί να εξθγθκεί από τθν αδυναμία κατάργθςθσ 

όλων των πθγϊν αλλεργιογόνων από τθ διατροφι ι από αλλεργιογόνα που δεν ζχει ζχουν 

ταυτοποιθκεί. Εναλλακτικά, το μωρό μπορεί να αντιδράςει ςτθν ανκρϊπινθ πρωτεΐνθ μαςτοφ 

(Nowak-Wegrzyn 2015). 

1.4.5 Ζκκεςθ ςε κφρια αλλεργιογόνα τροφίμων 
φμφωνα με πρόςφατα δθμοςιευμζνεσ οδθγίεσ για τθ διάγνωςθ και τθ διαχείριςθ τθσ 

τροφικισ αλλεργίασ ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, βρζφθ που κθλάηουν με ιςτορικό ΑΠ δεν κα 

πρζπει να περιορίηουν τθν ζκκεςι τουσ ςε άλλα κφρια αλλεργιογόνα. Αντίκετα με παλαιότερα 

ευριματα που υποςτιριηαν ότι τα μικρά παιδιά με αλλεργικζσ αντιδράςεισ ςτθν ΠΑΓ 

ςυνιςτάται να αποφεφγουν τα μείηονα αλλεργιογόνα όπωσ τα φιςτίκια, τα καρφδια, τα ψάρια 

και τα οςτρακοειδι μζχρι τα τρία (3) ζτθ ηωισ. Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα βρζφθ 

και οι κθλάηουςεσ μθτζρεσ κα πρζπει να αποφεφγουν μόνο το αλλεργιογόνο που εντοπίηεται 

ςτθν διατροφι τουσ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με μθτρικι αποβολι του αλλεργιογόνου μζχρι 

τθν θλικία των εννζα ζωσ δϊδεκα (9-12) μθνϊν και για τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ. Πρόκειται 

για ζναν ενεργό τομζα και πρόςκετεσ μελζτεσ ενδζχεται να παρζχουν πιο ουςιαςτικά ςτοιχεία 

για να υποςτθρίξουν ι να αλλάξουν αυτζσ τισ ςυςτάςεισ (Adam P. Matson 2011). 

Σο ανκρϊπινο γάλα περιζχει βιϊςιμα λευκοκφτταρα που μπορεί να παίηουν κάποιο ρόλο ςτθν 

επεξεργαςία και τθν παρουςίαςθ αντιγόνων ςτα λεμφοκφτταρα ςτο ζντερο των νεογνϊν. Ζτςι, 

είναι πικανό θ κατάποςθ διατροφικϊν πρωτεϊνϊν που εκκρίνονται ςτο μθτρικό γάλα, 

ςυνοδευόμενθ από φυςιολογικζσ ςυνκικεσ που ευνοοφν τισ ανοςολογικζσ αντιδράςεισ (ςτο 

νεογνό ι ςτο μθτρικό γάλα),  να οδθγιςει ςε αλλεργικι ευαιςκθτοποίθςθ (Adam P. Matson 

2011). 
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1.4.6 Διάγνωςθ 
Δυςτυχϊσ, δεν υπάρχουν μθ επεμβατικζσ, ειδικζσ διαγνωςτικζσ δοκιμζσ και οι υπάρχουςεσ 
εργαςτθριακζσ ι βιοχθμικζσ τεχνικζσ υπολείπονται τθσ απαιτοφμενθσ ειδικότθτασ και 
ευαιςκθςίασ. Ο υπζρθχοσ είναι ςε κζςθ να αποδείξει τθν πάχυνςθ του βλεννογόνου. Θ 
διάγνωςθ βαςίηεται ςε λεπτομερζσ ιςτορικό και τθν ανταπόκριςθ των αςκενϊν ςτθν εξάλειψθ 
των υποψιφιων πρωτεϊνϊν από τθ διατροφι (αγελαδινό γάλα), αφοφ αποκλείςτθκαν άλλεσ 
πικανζσ εξθγιςεισ για τισ κλινικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ θ μόλυνςθ, θ νεκρωτικι εντεροκολίτιδα, 
οι ρινικζσ ςχιςμζσ ι αλλοίωςθ. Οι περιςςότερεσ περιπτϊςεισ διαγιγνϊςκονται και 
αντιμετωπίηονται ςε μια εμπειρικι βάςθ. ε αυτά τα παιδιά, θ εκ νζου ζκκεςθ (πρόκλθςθ 
δοκιμισ) κα πρζπει να εξετάηεται για να επιβεβαιωκεί θ διάγνωςθ (Adriana Chebar Lozinsky 
2014). ε μια μελζτθ το 64% των βρεφϊν με ΑΠ και υγιι εμφάνιςθ παρουςίαςαν αιμορραγία 
από το ορκό (Stavra A. Xanthakos 2005). 
Θ θωςινοφιλία μπορεί να βρεκεί ςε περίπου 50% των αςκενϊν με αλλεργικι κολίτιδα. Οι 

δερματικζσ δοκιμζσ και θ μζτρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ IgE ζναντι του ΑΓ μπορεί να 

παρουςιάςουν αρνθτικά αποτελζςματα ςε βρζφθ (Adriana Chebar Lozinsky 2014). 

Θ δοκιμι πρόκλθςθσ αλλεργίασ κεωρείται θ πιο αξιόπιςτθ μζκοδοσ για τθ διάγνωςθ τθσ 

τροφικισ αλλεργίασ. Μπορεί να πραγματοποιθκεί με τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ: ανοιχτι, 

μονι-τυφλι και διπλι-τυφλι ελεγχόμενθ με εικονικό φάρμακο(placebo). Οι δφο τυφλοί 

τρόποι πρζπει να χρθςιμοποιοφνται όταν οι κλινικζσ εκδθλϊςεισ είναι υποκειμενικζσ. τθν 

περίπτωςθ των βρεφϊν, ςυνιςτάται παραδοςιακά θ ανοιχτι δοκιμι αλλεργιϊν. Θ Ευρωπαϊκι 

Εταιρεία Παιδιατρικισ Γαςτρεντερολογίασ και Διατροφισ αναγνωρίηει τθν ανοιχτι δοκιμαςία 

πρόκλθςθσ αλλεργίασ κατάλλθλθ για τα βρζφθ (Adriana Chebar Lozinsky 2014). 

Θ ςθμαςία τθσ επανεμφάνιςθσ ζχει επιςθμανκεί πρόςφατα, λόγω τθσ διαπίςτωςθσ ότι πολλά 

βρζφθ με αιμορραγία από το ορκό ζχουν παροδικι κολίτιδα που επιλφεται αυκόρμθτα ακόμθ 

και χωρίσ αλλαγι ςτθ διατροφι. Μια ζρευνα εξζταςε δεκαζξι (16) νεογνά με αιμορραγία του 

ορκοφ και μθ φυςιολογικζσ ενδοςκοπικζσ εμφανίςεισ του παχζοσ εντζρου. Μετά τθν αρχικι 

διατροφικι απζκκριςθ, ςχεδόν το 90% αυτϊν των βρεφϊν δεν είχαν άλλθ αιμορραγία μετά 

από πρόκλθςθ γάλακτοσ. Αυτό ςυμφωνεί με μια μελζτθ που τυχαιοποιεί νεογνά με 

αιμορραγία από το ορκό για να ςυνεχίςουν τθν τρζχουςα πρόςλθψθ ι να εξαλείψουν το 

αγελαδινό γάλα. Σα ςυμπτϊματα επιλφκθκαν ςτθν πλειοψθφία των βρεφϊν και ςτισ δφο 

ομάδεσ και μόνο δυο (2) από τα δεκαεννζα (19) είχαν ςυμπτϊματα ςτθν πρόκλθςθ. Τπάρχει 

ζνασ πολφ χαμθλόσ κίνδυνοσ βλάβθσ από μια ςφντομθ πρόκλθςθ και τα πικανά οφζλθ μιασ 

απεριόριςτθσ διατροφισ ςτθ μθτζρα και το βρζφοσ δικαιολογοφν αυτό (J. L. Turnbull 2014). 

1.4.7 Θεραπεία 
Για τθν κεραπεία τθσ ΑΠ ςυνίςταται θ ςταδιακι εξάλειψθ των ζνοχων πρωτεϊνϊν από τθ 

διατροφι (κυρίωσ ΠΑΓ). τθν περίπτωςθ των κθλαηόντων βρεφϊν, αν θ επικυμία είναι να 

διατθρθκεί ο κθλαςμόσ, θ καταςτολι των γαλακτοκομικϊν προϊόντων από τθ μθτρικι 

διατροφι ςταδιακά κα επιλφςουν τα ςυμπτϊματα ςτουσ περιςςότερουσ αςκενείσ. ε 

απομονωμζνεσ περιπτϊςεισ ςυνιςτάται αποκλειςμόσ τθσ ςόγιασ και των αυγϊν. Αν θ 

κατάςταςθ δεν αρχίηει να υποχωρεί εντόσ 48-72 ωρϊν,  ςυςτινεται πρόςλθψθ βρεφικισ 

τροφισ με υδρολυμζνεσ πρωτεΐνεσ και εάν αυτό δεν βελτιϊςει τθν κατάςταςθ τότε 

ςυςτινεται πρόςλθψθ ςτοιχειακισ βρεφικισ τροφισ (με αμινοξζα) (J. Bonéa 2009). 

Αυτά τα μζτρα κεραπείασ είναι μόνο προςωρινά, δεδομζνου ότι πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι 

θ πρωκτοκολίτιδα είναι καλοικθσ και αυτοπεριοριηόμενθ αςκζνεια ςτθν οποία τα βρζφθ 

θλικίασ ενόσ (1) ζτουσ είναι ςε κζςθ να ανεχτοφν μια ελεφκερθ διατροφι και θ 

μακροπρόκεςμθ πρόγνωςθ είναι εξαιρετικι (J. Bonéa 2009). Παράλλθλα, μια μελζτθ για τα 
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μωρά με εντονότερα ςυμπτϊματα, προτείνει ςτισ μθτζρεσ διατροφι αρκετά χαμθλι ςε 

αλλεργιογόνα τρόφιμα, όπωσ για παράδειγμα το αρνί, τα αχλάδια, το κολοκφκι  και το ρφηι 

(Adam P. Matson 2011). 

1.4.8  Φυςικι ιςτορία 
Σα νεογνά με πρωκτοκολίτιδα αναπτφςςουν ανοχι ςτθν προςβολι από τα τρόφιμα ςτθν 

θλικία ενόσ ζωσ τριϊν (1-3) ετϊν και θ πλειοψθφία επιτυγχάνει κλινικι ανοχι κατά το πρϊτο 

ζτοσ ηωισ. Μζχρι και το 20% των νεογνϊν που κθλάηουν ζχουν αυκόρμθτθ εξάλειψθ τθσ 

αιμορραγίασ χωρίσ μεταβολζσ ςτθ μθτρικι διατροφι, θ μακροπρόκεςμθ πρόγνωςθ είναι 

εξαιρετικι, δεν υπάρχουν αναφορζσ για τθ φλεγμονϊδθ νόςο του εντζρου ςε βρζφθ με ΑΠ 

ακολουκοφμενθ για περιςςότερα από 10 χρόνια (Nowak-Wegrzyn 2015). 

1.4.9 Πακοφυςιολογία 
Θ ΑΠ επθρεάηει κατά κφριο λόγο το ορκογλυκοειδζσ (Nowak-Wegrzyn 2015). Ιςτολογικά, τα 

θωςινόφιλα απελευκερϊνουν πολλαπλοφσ κυτταροτοξικοφσ παράγοντεσ (υπεροξειδάςθ 

θωςινόφιλων, κατιονικι πρωτεΐνθ θωςινόφιλων, κφρια βαςικι πρωτεΐνθ) ανοςορυκμιςτικζσ 

κυτοκίνεσ: ιντερλευκίνθ (IL) -1, IL-6, τον TNF-α, προκαλοφν φλεγμονι και βλάβθ ιςτϊν. Θ 

αιμορραγικι διάρροια ςυνικωσ εξαφανίηεται εντόσ εβδομιντα δφο (72) ζωσ ενενιντα ζξι (96) 

ωρϊν, αλλά θ ενδοςκοπικι και θ ιςτολογικι εποφλωςθ μπορεί να διαρκζςει αρκετζσ 

εβδομάδεσ. Σα περιςςότερα μωρά είναι ανεκτικά ςτθν επακόλουκθ επανειςαγωγι τθσ 

πρωτεΐνθσ μζχρι τθν θλικία των 1 ζωσ 3 ετϊν (Marie-Julie Debuf 2017). 

Θ λεμφοειδισ υπερπλαςία εντόσ του εντζρου κακϊσ και θ θωςινοφιλία είναι δφο 

χαρακτθριςτικά ευριματα τθσ αιματοχεςίασ ςτθν πρϊιμθ βρεφικι θλικία, είτε ςτθν ΑΠ είτε 

ςτθ νεογνικι παροδικι θωςινοφιλικι κολίτιδα. Και οι δφο οντότθτεσ παρουςιάηουν "πρϊιμθ" 

αιμορραγία από το ορκό και αμφότερα εμπλζκουν θωςινόφιλα (Marie-Julie Debuf 2017). 

1.4.10 Μικροβίωμα και προβιοτικά 
Πολλζσ ομάδεσ ερευνθτϊν ζχουν αναφζρει ζνα ενδιαφζρον εφρθμα ότι θ κακυςτερθμζνθ 

ωρίμανςθ τθσ εντερικισ χλωρίδασ πικανϊσ προκαλεί αιμορραγία από το ορκό ςτα βρζφθ. ε 

φυςιολογικά νεογζννθτα βρζφθ, υπάρχει παροδικόσ εντερικό αποικιςμόσ από προαιρετικά 

αναερόβιουσ οργανιςμοφσ αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ. τθ ςυνζχεια, οι αναερόβιοι οργανιςμοί, 

όπωσ τα είδθ Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium και Lactobacillus, αυξάνουν και 

κακιερϊνουν τον αποικιςμό με μείωςθ του αρικμοφ των προαιρετικϊν αναερόβιων 

οργανιςμϊν. Ωςτόςο, οι μετριςεισ των υποχρεωτικϊν αναερόβιων, ιδιαίτερα των 

Bifidobacterium, Lactobacillus, Clostridium leptum group (C. leptum) και Clostridium coccoides 

group (C. coccoides), ιταν ςθμαντικά χαμθλότερεσ ςτα κόπρανα αςκενϊν με ΑΠ, ςε ςχζςθ με 

τα υγιι κθλάηοντα βρζφθ. Αυτά τα ευριματα υποδεικνφουν ότι υπάρχει κακυςτζρθςθ 

ωρίμανςθσ τθσ εντερικισ χλωρίδασ ςε αςκενείσ με ΑΠ. Απαιτείται περαιτζρω διερεφνθςθ για 

να εξακριβωκεί εάν οι βαςικοί μθχανιςμοί είναι οι ίδιοι μεταξφ των αςκενϊν με ΑΠ που 

ανταποκρίνονται πραγματικά ςε ειδικά αντιγόνα τροφίμων και εκείνων που δεν 

ανταποκρίνονται (Hideaki Morita 2013). 

Ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Αλλεργιϊν (ΠΟΑ) πρόςφατα κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι μζχρι 

ςιμερα δεν ζχει αποδειχκεί ότι κανζνα από τα ςυμπλθρωματικά προβιοτικά ςυμπλθρϊματα ι 

ςυνδυαςμόσ αυτϊν δεν επθρζαςε δραματικά τθν πορεία των αλλεργικϊν εκδθλϊςεων ι των 

μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων με μόνιμο τρόπο. Μια τυχαιοποιθμζνθ ελεγχόμενθ δοκιμι 

του ΠΟΑ διαπίςτωςε ότι θ προςκικθ του Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ςτον κεραπευτικό 

τφπο ζχει αντίκτυπο ςτθν απόκτθςθ ανοχισ (Carlos Lifschitz 2014). 
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Τπάρχουν ενδείξεισ ότι θ ςυμπλθρωματικι κεραπεία με το προβιοτικό Lactobacillus 

rhamnosus GG (LGG) μπορεί να επιταχφνει τθν εξάλειψθ των ςυμπτωμάτων τθσ ΑΠ όταν 

ςυνδυάηεται με τθν υδρολυμζνθ φόρμουλα. Θ προβιοτικι μονοκεραπεία ςτθν ΑΠ δεν ζχει 

αναφερκεί. (Victoria J. Martin 2016). 

Τπάρχουν ςτοιχεία που υποδεικνφουν ότι θ  ΑΠ ςυνδζεται με τθ διάγνωςθ άλλων αλλεργικϊν 

εντερικϊν πακιςεων, ςυγκεκριμζνα τθσ θωςινοφιλικισ οιςοφαγίτιδασ, αργότερα ςτθν 

παιδικι θλικία. Άλλοι παράγοντεσ κινδφνου για τθν ανάπτυξθ θωςινοφιλικισ οιςοφαγίτιδασ 

περιελάμβαναν τθν καιςαρικι τομι και τθ χριςθ αντιβιοτικϊν από τθν αρχι τθσ ηωισ, γεγονόσ 

που υποδθλϊνει μια πικανι κοινι πακοφυςιολογία που ςχετίηεται με το εντερικό 

μικροβίωμα. Τποκζτουμε ότι οι προςβολζσ ςτθν κανονικι ανάπτυξθ του εντερικοφ 

μικροβιϊματοσ του βρζφουσ οδθγοφν ςε δυςβίωςθ ςτθν πρϊιμθ βρεφικι θλικία και 

προςδίδουν κίνδυνο για τθν ανάπτυξθ ΑΠ και ίςωσ και άλλων γαςτρεντερικϊν τροφικϊν 

αλλεργικϊν πακιςεων ςε όλθ τθν παιδικι θλικία (Victoria J. Martin 2016). 

Επιπλζον, υπάρχουν ολοζνα και περιςςότερεσ ενδείξεισ ότι πικανόν να υπάρξουν αρνθτικζσ 

(αλλεργικζσ) επιπτϊςεισ ςτθν αυςτθρι αποφυγι των αντιγόνων διατροφισ κατά τθ βρεφικι 

θλικία. Ωσ εκ τοφτου, θ αξιολόγθςθ των παρεμβάςεων που μπορεί να μετριάςουν τθν ανάγκθ 

περιοριςμοφ τθσ διατροφισ κατά τθν παιδικι θλικία είναι ζγκαιρθ και ςθμαντικι (Victoria J. 

Martin 2016). 

1.4.11 Γενετικοί μθχανιςμοί 
Εκτιμάται ότι οι γενετικοί παράγοντεσ αςκοφν κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν ζκφραςθ αυτισ τθσ 

αλλεργικισ νόςου, κακϊσ ζχει περιγραφεί μια μεγάλθ εμφάνιςθ ιςτορικοφ ατοπίασ ςε 

οικογζνειεσ παιδιϊν με θωςινοφιλικι κολίτιδα. Εκτιμάται ότι ο επιπολαςμόσ τθσ τροφικισ 

αλλεργίασ εμφανίηεται μεταξφ 2,5% και 5% του παιδικοφ πλθκυςμοφ και το αγελαδινό γάλα 

επθρεάηει τα δφο τρίτα των περιπτϊςεων, ιδιαίτερα ςτθν αλλεργικι πρωκτοκολίτιδα, το 50% 

των περιπτϊςεων, ακόμα και ςε εκείνα που κθλάηουν (Ulysses Fagundes-Neto 2012). 

Επιπλζον, όταν οι αςκενείσ υποβλικθκαν ςε υποαλλεργικι δίαιτα βαςιςμζνθ ςε εκτεταμζνα 

υδρολυμζνεσ πρωτεϊνικζσ φόρμουλεσ ι ςε τφπο με βάςθ ζνα μείγμα αμινοξζων, υπιρξε 

εξαφάνιςθ τθσ αιμορραγίασ του ορκοφ μζςα ςε ςαράντα οκτϊ (48) και (72) ϊρεσ μετά τθν 

ειςαγωγι του υποαλλεργικοφ τφπου (Ulysses Fagundes-Neto 2012). 

Επί του παρόντοσ, γενικά αναγνωρίηεται ότι υπάρχει μια γενετικι προδιάκεςθ ζναντι τθσ 

αλλεργίασ που δρα ςε ςυνδυαςμό με ζναν ι περιςςότερουσ παράγοντεσ ενεργοποίθςθσ. 

Ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ τθσ τροφικισ αλλεργίασ, ζχουν περιγραφεί μερικοί από τουσ 

παράγοντεσ που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ενεργοποίθςι τθσ, όπωσ θ διατροφι τθσ 

μθτζρασ, θ διατροφι των παιδιϊν, θ πρόωρθ γιρανςθ, θ απουςία αποκλειςτικοφ φυςικοφ 

κθλαςμοφ, θ ανεπάρκεια τθσ εκκριτικισ ανοςοςφαιρίνθσ Α (IgA), θ ανεπάρκεια τθσ εντερικισ 

διαπερατότθτασ κλπ. Ωςτόςο, θ εμφάνιςθ αλλεργικισ κολίτιδασ ςε οικογενειακζσ ομάδεσ 

φαίνεται να υποδθλϊνει ιςχυρζσ ενδείξεισ οικογενοφσ γενετικισ προδιάκεςθσ. Περιπτϊςεισ 

αλλεργικισ κολίτιδασ ζχουν ςπάνια περιγραφεί μεταξφ αδελφϊν ι ςτενϊν ςυγγενϊν. Σα 

ευριματα αυτά επιβεβαιϊνονται από αυτά των Nowak-Wegrzyn et al., που περιγράφουν μια 

περίπτωςθ αλλεργικισ κολίτιδασ που προκαλείται από πρωτεΐνθ ςόγιασ ςε ζνα ηευγάρι 

δίδυμων, κακϊσ και εκείνεσ που αναφζρονται από τουσ Behjati et al.  που περιζγραψαν τθν 

κλινικι κατάςταςθ αλλεργικισ κολίτιδασ ςε τρεισ αδελφοφσ, ςε μια ομάδα δεκατριϊν (13) 

αςκενϊν με ιςτορικό ατοπίασ ςε μζλθ τθσ οικογζνειασ με πρϊτο βακμό ςυγγζνειασ (Ulysses 

Fagundes-Neto 2012). 
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1.4.12 Αλλεργικι πρωκτοκολίτιδα ςε βρζφθ και παιδιά 
Θ ΑΠ επίςθσ γνωςτι ωσ θωςινοφιλικι πρωκτίτιδα, ζχει ταξινομθκεί ςε μια ομάδα διαταραχϊν 

που ονομάηονται πρωτογενείσ Θωςινοφιλικζσ Γαςτρεντερικζσ Διαταραχζσ, οι οποίεσ ορίηονται 

ωσ διαταραχζσ που επθρεάηουν επιλεκτικά τθ γαςτρεντερικι οδό, με πλοφςια ςε θωςινόφιλα 

φλεγμονι απουςία γνωςτϊν αιτιϊν τθσ θωςινοφιλίασ. Θ ΑΠ είναι γνωςτό από καιρό να είναι 

μια κοινι αιτία αιμορραγίασ του ορκοφ ςε μικρά βρζφθ. Πρόςφατα, όμωσ, περιγράφθκε μια 

ςειρά δεκαζξι (16) παιδιϊν θλικίασ μεταξφ δφο (2) και δεκατεςςάρων (14) ετϊν, με 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα παρόμοια με εκείνα που παρατθρικθκαν ςτθν παιδικι θλικία 

ΑΠ, παρζχοντασ αποδείξεισ ότι θ ΑΠ επθρεάηει επίςθσ τα μεγαλφτερα παιδιά. Θ ΑΠ είναι 

ςυνικωσ μια αςκζνεια που δεν ςχετίηεται με τθν IgE ςτθν οποία ζχει προτακεί διαδικαςία με 

τθ μεςολάβθςθ Σ-λεμφοκυττάρων. ε αυτό το πλαίςιο, μια κεμελιϊδθσ αρχι για τθν ανάπτυξθ 

ανοςολογικισ αντίδραςθσ ςε αντιγόνα τροφίμων είναι θ ζννοια τθσ ςτοματικισ ανοχισ. Σα 

περιςςότερα παιδιά με αλλεργία ςτο ΑΓ ξεπερνοφν τα ςυμπτϊματά τουσ με τθν πάροδο του 

χρόνου με τθν ανάπτυξθ ςτοματικισ ανοχισ. Δεδομζνθσ τθσ θλικιακισ κατανομισ και το 

γεγονόσ ότι δεν είναι μια μεςολαβοφμενθ από τθν IgE κατάςταςθ ςε αντίκεςθ με τισ 

περιςςότερεσ άλλεσ τροφικζσ αλλεργίεσ, θ φφςθ των ελαττωμάτων ςτθν ανοχι μπορεί να 

είναι αρκετά διαφορετικι ςτθν ΑΠ, ακόμα και ςτισ ατομικζσ του μορφζσ, δθλ. εκείνεσ τθσ 

νθπιακισ θλικίασ και τα μεγαλφτερα παιδιά (Ahmet Ozen 2015). 

Ο ΣΝF-α είναι μια ευρζωσ κατανεμθμζνθ κυτταροκίνθ που εμπλζκεται ςτισ χρόνιεσ 

φλεγμονϊδεισ αςκζνειεσ. Ζχει αποδειχκεί ότι μειϊνει τθν χωρθτικότθτα του φραγμοφ των 

εντερικϊν κυτταρικϊν γραμμϊν με παραποίθςθ των ςφιχτϊν ςυνδζςεων μεταξφ των 

επικθλιακϊν κυττάρων. Προθγοφμενεσ μελζτεσ ςε βρζφθ με ΑΕ ζχουν αποδείξει αυξθμζνα 

επίπεδα ΣΝF-α ςε λεμφοκφτταρα περιφερικοφ αίματοσ και ςε δωδεκαδακτυλικζσ βιοψίεσ. 

Παρόμοια με τθν ΑΠ, θ ΑΕ είναι επίςθσ μια διατροφικι αλλεργία με  μθ μεςολαβοφμενθ από 

τθν IgE διαταραχι. Πράγματι, ςτθν εντεροκολίτιδα θ μζγιςτθ φλεγμονϊδθσ απάντθςθ είναι 

ςυνικωσ ςτο ορκό. Ζχει προτακεί ότι ο περιοριςμόσ τθσ φλεγμονϊδουσ απόκριςθσ ςτο 

χαμθλότερο κόλον ςτθν ΑΕ μπορεί να αντικατοπτρίηει μια υποομάδα βρεφϊν με πολφ ιπια 

εντεροκολίτιδα. Ζχει επίςθσ καταδειχκεί ότι τα επίπεδα του TNF-α των κοπράνων αυξάνεται 

ςε παιδιά με ατοπικό ζκηεμα και αλλεργία ςτο αγελαδινό γάλα που εκδθλϊνεται με εντερικά 

ςυμπτϊματα (Ahmet Ozen 2015) 

Εν κατακλείδι, ο TNF-α μπορεί να εμπλζκεται ςτθν πακογζνεια τθσ ΑΠ τθσ παιδικισ θλικίασ και 

τθσ βρεφικισ θλικίασ. Οι δφο υποτφποι τθσ ΑΠ φαίνεται να περιλαμβάνουν ξεχωριςτοφσ 

μθχανιςμοφσ: υψθλότερα επίπεδα CD86 ςτθν παιδικι μορφι και χαμθλότερθ ζκφραςθ του 

TGF-β ςτθν ΑΠ μεγαλφτερων παιδιϊν. Εάν αυτι θ ανομοιογζνεια αντιςτοιχεί ςε δφο διακριτζσ 

διαδρομζσ που οδθγοφν ςε ελάττωμα τθσ ανοχισ του βλεννογόνου ι τθν πρωταρχικι 

αποτυχία να κακοριςτεί ανοχι χαμθλισ δόςθσ ςτο βρζφοσ ι απϊλεια ανοχισ μετά τθν 

κακιζρωςι τθσ ςτθν ΑΠ μεγαλφτερων παιδιϊν απαιτεί περαιτζρω διερεφνθςθ (Ahmet Ozen 

2015). 
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1.4.13 Σεχνολογικζσ Θεραπείεσ και Αλλεργιογζνεια Πρωτεΐνθσ Γάλακτοσ 
Αγελάδασ 

Θ αποφυγι των ΠΑΓ ςε οποιαδιποτε μορφι είναι θ μόνθ διακζςιμθ κεραπεία για τθν 

εξάλειψθ τθσ ΑΠ. τθν περίπτωςθ των κθλαηόντων βρεφϊν, θ μθτζρα πρζπει να αποβάλλει 

όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα από τθ δικι τθσ διατροφι. Πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι 

μπορεί να χρειαςτοφν ζωσ και εβδομιντα δφο (72) ϊρεσ για να αφαιρεκοφν τα αντιγόνα από 

το μθτρικό γάλα που προςλαμβάνονται από τθ κθλάηουςα γυναίκα. Σα ςυμπλθρϊματα 

αςβεςτίου κα πρζπει να προςτεκοφν ςτθ διατροφι τθσ μθτζρασ για να αντικαταςτιςουν τθν 

πρόςλθψθ γάλακτοσ (Carlos Lifschitz 2014). 

Οι υποαλλεργικοί τφποι μποροφν να παραςκευαςτοφν με υδρόλυςθ και περαιτζρω 

επεξεργαςία, όπωσ κερμικι επεξεργαςία, υπερδιικθςθ και εφαρμογι υψθλισ πίεςθσ. Ζχουν 

γίνει προςπάκειεσ για να ταξινομθκοφν οι τφποι ςε μερικϊσ και εκτεταμζνα υδρολυμζνα 

προϊόντα ανάλογα με τον βακμό κατακερματιςμοφ των πρωτεϊνϊν, αλλά δεν υπάρχει 

ςυμφωνία ωσ προσ τα κριτιρια βάςει των οποίων κα βαςίηεται αυτι θ ταξινόμθςθ. Παρ 'όλα 

αυτά, οι υδρολυμζνοι τφποι μζχρι τϊρα ζχουν αποδειχκεί χριςιμοι και ευρζωσ 

χρθςιμοποιοφμενθ πθγι πρωτεΐνθσ για βρζφθ που πάςχουν από ΑΑΓ. Επειδι θ 

αδιαβροχοποιθμζνθ πρωτεΐνθ μπορεί ακόμθ να είναι παροφςα ωσ υπόλειμμα ςτο τζλοσ τθσ 

πρωτεόλυςθσ, απαιτείται περαιτζρω επεξεργαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ενηυματικι κεραπεία. 

Μια άλλθ προςπάκεια εξάλειψθσ τθσ αντιγονικότθτασ περιλαμβάνει τθ χριςθ πρωτεόλυςθσ 

ςε ςυνδυαςμό με υψθλι πίεςθ (Alessandro Fiocchi 2010). 

1.4.14 Γάλα κατςίκασ 
Ζχει υποτεκεί ότι το γάλα κατςίκασ μπορεί να είναι λιγότερο αλλεργιογόνο από το ΑΓ λόγω τθσ 

χαμθλότερθσ περιεκτικότθτάσ του ςε άλφα-καηεΐνθ. Θ άλφα καηεΐνθ μπορεί να δρα ωσ φορζασ 

άλλων αλλεργιογόνων ΑΓ όπωσ θ β-λακτοςφαιρίνθ, θ οποία είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τα 

μικκφλια τθσ καηεΐνθσ και ωσ εκ τοφτου είναι πιο δφςκολθ ςτθν πζψθ. Θ χαμθλότερθ 

περιεκτικότθτα ςε αλφα-καηεΐνθ γάλακτοσ κατςίκασ μπορεί να επιτρζψει καλφτερθ πζψθ β-

λακτοςφαιρίνθσ και άλλων αλλεργιογόνων. ε μοντζλο τροφισ αλλεργίασ ποντικοφ, το γάλα 

κατςίκασ που δόκθκε ωσ πρϊτθ πθγι πρωτεΐνθσ μετά τον απογαλακτιςμό βρζκθκε λιγότερο 

ανοςογόνο από το ΑΓ ςε νεογνά ςτα οποία προκάλεςε μια αςκενζςτερθ απόκριςθ. 

(Alessandro Fiocchi 2010). 
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ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

1.5 κοπόσ μελζτθσ 
κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν τθσ μθτζρασ 

κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ και του κθλαςμοφ με τθ χριςθ του Ερωτθματολογίου 

υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων (FFQ) και του διατροφικοφ εργαλείου MedDietScore και 

θ ςυςχζτιςθ τουσ με τθν εμφάνιςθ τθσ ΑΠ. Με τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ 

κζλουμε να εντοπίςουμε τθν επιρροι των διατροφικϊν ςυνθκειϊν τθσ μθτζρασ ςτθν 

εμφάνιςθ τθσ ΑΠ, τα οποία μπορεί να ςυμφωνοφν με μια μελζτθ με μεγαλφτερο πλθκυςμό. 

1.6 Μεκοδολογία 
Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία, αποτελεί μζροσ μιασ ευρφτερθσ ζρευνασ που διεξάγεται ςε 

πζντε νομοφσ τθσ Ελλάδοσ. Σο δείγμα τθσ παροφςασ ζρευνασ ςυλλζχκθκε ςε ςυνεργαςία με 

τθν αλλεργιολόγο του Νομοφ Καβάλασ ζπειτα από τθν γραπτι ςυγκατάκεςθ των γονζων για 

ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα. Σα ςτοιχεία  που ςυλλζχκθκαν από τθν αλλεργιολόγο αφοροφςαν το 

κλινικό ιςτορικό του παιδιοφ με ΑΠ. Σα δεδομζνα που αφοροφν τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ των 

μθτζρων κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και του κθλαςμοφ ςυλλζχκθκαν με δια ηϊςθσ 

ςυνζντευξθ ςτισ μθτζρεσ των παιδιϊν. 

1.7 Δειγματολθψία 
Θ ζρευνα ξεκίνθςε τον Μάρτιο του 2018 και ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του 2018. τθ 

μελζτθ ςυμμετείχαν εκελοντικά δεκαοκτϊ (18) άτομα κάτοικοι του Νομοφ Καβάλασ. Όλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ ιταν ενιμεροι για τον ςτόχο και τον ςκοπό τθσ ζρευνασ και υπζγραψαν ζντυπθ 

ςυγκατάκεςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ. Θ μελζτθ βαςίςτθκε ςε δια ηϊςθσ ςυνζντευξθ με τρία 

ερωτθματολόγια: 1) Ερωτθματολόγιο υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων κατά τθ διάρκεια 

τθσ εγκυμοςφνθσ, 2) Ερωτθματολόγιο υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων κατά τθ διάρκεια 

του κθλαςμοφ  και 3) Κλινικό Ιςτορικό. Σα κριτιρια ενςωμάτωςθσ των αςκενϊν ςτθν ζρευνα 

ιταν τα βρζφθ να είναι διαγνωςμζνα με αλλεργικι πρωκτοκολίτιδα. 

1.8 Ερωτθματολόγια 

1.8.1 Ερωτθματολόγιο υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων 
Σο Ερωτθματολόγιο υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων (FFQ) ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε 

μεγάλεσ επιδθμιολογικζσ μελζτεσ από τθ δεκαετία του 1990. Αποτελεί μια ποιοτικι μζκοδο 

καταγραφισ τθσ διαιτθτικισ πρόςλθψθσ και ηθτά από τουσ ερωτϊμενουσ να πλθροφορθκοφν 

πόςο ςυχνά και πόςα τρόφιμα ζτρωγαν για μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο. Παρουςιάηοντασ 

περίπου εκατό (100) ζωσ  εκατόν πενιντα (150) τρόφιμα, αυτό το ερωτθματολόγιο διαρκεί 

είκοςι ωσ τριάντα (20-30) λεπτά για να ολοκλθρωκεί μπορεί είτε να ςυμπλθρωκεί απευκείασ 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ (self-adiministered) να ςυλλεχκεί μζςω ςυνζντευξθσ (interviewer-

adiministered questionnaires). Αυτι θ μζκοδοσ κακιςτά δυνατι τθν αξιολόγθςθ των 

μακροπρόκεςμων διαιτθτικϊν προςλιψεων με ςχετικά απλό, οικονομικό και χρονικά 

αποδοτικό τρόπο. Σα FFQ κα πρζπει να αναπτυχκοφν ειδικά για κάκε ομάδα μελζτθσ και 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ, διότι θ διατροφι μπορεί να επθρεάηεται από τθν εκνικότθτα, τον 

πολιτιςμό, τθν προτίμθςθ ενόσ ατόμου, τθν οικονομικι κατάςταςθ κλπ. (Jee-Seon Shim n.d.). 

τθν παροφςα μελζτθ το Ερωτθματολόγιο υχνότθτασ Κατανάλωςθσ αποτελείται από εκατό 

ςαράντα ζξι  (146) ερωτιςεισ, οι ερωτιςεισ που αφοροφςαν τισ ομάδεσ τροφίμων είχαν 

επιλογζσ απάντθςθσ: «Ποτζ/ πάνια»,  «1-3 φορζσ/μινα», «1-2 φορζσ/εβδομάδα», «3-6 
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φορζσ/εβδομάδα», «1 φορά/θμζρα», «>2 φορζσ/θμζρα». Για τθν διερεφνθςθ των 

διατροφικϊν ςυνθκειϊν οι ερωτιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν οι εξισ: 

1. Πόςο ςυχνά καταναλϊνεισ πρωινό; 
2. Πόςα γεφματα τρωσ ςυνολικά τθν θμζρα μαηί με τα ςνακ; 
3. Πόςα από αυτά είναι κυρίωσ γεφματα (πρωινό, μεςθμεριανό, βραδινό); 
4. Σρωσ από το ορατό λίποσ και τθν πζτςα ςτο κρζατοσ; 
5. Πόςεσ φορζσ τρωσ ψθτό φαγθτό; 
6. Πόςεσ φορζσ τρωσ τθγανθτό φαγθτό; 
7. Χρθςιμοποιείσ αντικολλθτικά ςκεφθ ςτο μαγείρεμα; 
8. Χρθςιμοποιείσ αλάτι ςτο φαγθτό μετά το μαγείρεμα; 
9. Πόςο ςυχνά παραγγζλνεισ από ζξω ι τρωσ εκτόσ ςπιτιοφ; 
10. Καταναλϊνεισ βιολογικά προϊόντα θ προϊόντα ςόγιασ; 
11. Λαμβάνεισ ςυμπλθρϊματα διατροφισ (π.χ. Βιταμίνεσ); 
12. Αν ναι, πόςο ςυχνά ςυμβαίνει αυτό;  

 Οι πικανζσ απαντιςεισ για τισ ερωτιςεισ 1, 4-10, 12 ιταν «πάντα», «ςυχνά», «μερικζσ 
φορζσ», «ποτζ». Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ 2,3  ιταν  «2», «3», «4», «5», «6» ενϊ θ 
ερϊτθςθ 11 απαντικθκε με «ναι» και «όχι». 
Σα δεδομζνα του κλινικοφ ιςτορικοφ των ΑΠ ςυλλζχκθκαν ςε ςυνεργαςία με αλλεργιολόγο, 
ενϊ τθν ομάδασ ελζγχου είτε από τισ μθτζρεσ των παιδιϊν είτε ζπειτα από τθν επικοινωνία με 
τον παιδίατρο των παιδιϊν. 

1.8.2 MedDietScore 
Πρόκειται για ζναν δείκτθ ο οποίοσ αποτελείται από ζντεκα (11) ςυνιςτϊςεσ (ερωτιςεισ 

διατροφικοφ περιεχομζνου) και δθμιουργικθκε για να αποτιμά τθν προςκόλλθςθ ςτο 

Πρότυπο τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ. Κάκε ερϊτθςθ αντιςτοιχεί και ςε μια κφρια ομάδα 

τροφίμων που αφορά το παραπάνω πρότυπο. υγκεκριμζνα περιλαμβάνει τισ ομάδεσ «Μθ 

επεξεργαςμζνα δθμθτριακά», «Πατάτεσ», «Φροφτα», «Λαχανικά», «Όςπρια», «Ψάρια», 

«Κόκκινο κρζασ», «Πουλερικά», «Γαλακτοκομικά προϊόντα πλιρθ ςε λίποσ», «Ελαιόλαδο ςτο 

μαγείρεμα», «Αλκοολοφχα ροφιματα». Ο δείκτθσ MedDietScore ζχει για κάκε ερϊτθςθ 6 

κατϊφλια διατροφικισ πρόςλθψθσ ςφμφωνα με τθν εβδομαδιαία κατανάλωςθ, όπου το 

κακζνα αντιςτοιχεί ςε μια βακμολογία από το  μθδζν (0) ζωσ το πζντε (5).  

Ειδικότερα, τα κατϊφλια ζχουν ωσ εξισ: 

 «Μθ επεξεργαςμζνα δθμθτριακά» βακμολογία  μθδζν (0) όταν ο ερωτϊμενοσ 

αναφζρει ςπάνια ζωσ μθδενικι πρόςλθψθ και βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει 

κατανάλωςθ >32 μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ ζνα ζωσ τζςςερα (1-4) 

δίνονται ςτισ ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Πατάτεσ», βακμολογία 0 όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει μθδενικι πρόςλθψθ, 

βακμολογία ζνα (1) όταν αναφζρει πρόςλθψθ λιγότερο από μία (<1) μερίδα ανά 

εβδομάδα, βακμολογία δφο (2) όταν θ αναφζρει πρόςλθψθ μια ωσ δφο (1-2) μερίδεσ 

ανά εβδομάδα και βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει πρόςλθψθ περιςςότερεσ από 

τζςςερισ (>4) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ τρία ζωσ τζςςερα (3-4) δίνονται 

ςτισ ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Φροφτα», βακμολογία μθδζν (0) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει μθδενικι πρόςλθψθ 

και βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει πρόςλθψθ περιςςότερε από είκοςι δφο (>22) 

μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ ζνα ζωσ τζςςερα (1-4) δίνονται ςτισ 

ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Λαχανικά», βακμολογία μθδζν (0) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει ςπάνια ζωσ 

μθδενικι πρόςλθψθ και βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει πρόςλθψθ 
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περιςςότερεσ από τριάντα τρείσ (>33) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ ζνα ζωσ 

τζςςερα (1-4) δίνονται ςτισ ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Όςπρια», βακμολογία μθδζν (0) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει μθδενικι πρόςλθψθ, 

βακμολογία μθδζν (1) όταν αναφζρει πρόςλθψθ λιγότερο από μία (<1) μερίδα ανά 

εβδομάδα και βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει κατανάλωςθ περιςςότερεσ από 

ζξι (>6) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ ζνα ζωσ τζςςερα (1-4) δίνονται ςτισ 

ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Ψάρια», βακμολογία μθδζν (0) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει μθδενικι πρόςλθψθ, 

βακμολογία ζνα (1) όταν αναφζρει πρόςλθψθ λιγότερθ από μία (<1) μερίδα ανά 

εβδομάδα και βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει κατανάλωςθ περιςςότερεσ από 

ζξι (>6) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ ζνα ωσ τζςςερα (1-4) δίνονται ςτισ 

ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Κόκκινο κρζασ», βακμολογία πζντε (5) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει πρόςλθψθ 

λιγότερο από μία (<1) μερίδα ανά εβδομάδα, βακμολογία ζνα (1) όταν αναφζρει 

πρόςλθψθ οκτϊ με δζκα (8-10) μερίδεσ ανά εβδομάδα και βακμολογία μθδζν (0) όταν 

αναφζρει κατανάλωςθ περιςςότερεσ από δζκα (>10) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι 

βακμολογίεσ τζςςερα ζωσ δφο (4-2) δίνονται ςτισ ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Πουλερικά», βακμολογία πζντε (5) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει πρόςλθψθ 

λιγότερεσ από τρείσ (<3) μερίδεσ ανά εβδομάδα και βακμολογία μθδζν (0) όταν 

αναφζρει κατανάλωςθ περιςςότερεσ από δζκα (>10) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι 

βακμολογίεσ τζςςερα ζωσ ζνα (4-10 δίνονται ςτισ ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Γαλακτοκομικά προϊόντα πλιρθ ςε λίποσ», βακμολογία πζντε (5) όταν ο 

ερωτϊμενοσ αναφζρει πρόςλθψθ λιγότερεσ από πζντε (<5) μερίδεσ ανά εβδομάδα, 

βακμολογία δφο (2) όταν αναφζρει πρόςλθψθ είκοςι μία με είκοςι οκτϊ (21-28) 

μερίδεσ ανά εβδομάδα, βακμολογία ζνα (1) όταν αναφζρει κατανάλωςθ είκοςι εννζα 

με τριάντα (29-30) μερίδεσ ανά εβδομάδα και βακμολογία μθδζν (0) όταν αναφζρει 

κατανάλωςθ περιςςότερεσ από τριάντα (>30) μερίδεσ εβδομαδιαίωσ. Οι βακμολογίεσ 

τζςςερα ζωσ τρία (4-3) δίνονται ςτισ ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ. 

 «Ελαιόλαδο ςτο μαγείρεμα», βακμολογία μθδζν (0) για μθδενικι πρόςλθψθ, 

βακμολογία ζνα (1) όταν κατανάλωνε ςπάνια, βακμολογία δφο (2) όταν κατανάλωνε 

λιγότερθ από μία (<1) μερίδα ανά εβδομάδα, τρία (3) όταν κατανάλωνε μία με τρείσ 

(1-3) μερίδεσ ανά εβδομάδα, βακμολογία τζςςερα (4) όταν κατανάλωνε τρείσ με πζντε 

(3-5) μερίδεσ ανά εβδομάδα και βακμολογία πζντε (5) όταν κατανάλωνε ελαιόλαδο 

κακθμερινά. 

  «Αλκοολοφχα ροφιματα» βακμολογία μθδζν (0) όταν ο ερωτϊμενοσ αναφζρει  

μθδενικι πρόςλθψθ, βακμολογία πζντε (5) όταν αναφζρει κατανάλωςθ >700ml 

θμερθςίωσ. Οι βακμολογίεσ τζςςερα (4), τρία (3), δφο (2), ζνα (1)  δίνονται ςτισ 

ενδιάμεςεσ καταναλϊςεισ 600ml/θμζρα 500ml/θμζρα 400ml/θμζρα και 300ml/θμζρα 

αντίςτοιχα. 

Θ ςυνολικι βακμολογία παίρνει τιμζσ από μθδζν ζωσ πενιντα πζντε (0-55)και δείχνει τον 

βακμό προςκόλλθςθσ ςτο Πρότυπο τθν Μεςογειακισ Διατροφισ. Οι τιμζσ κοντά ςτο πενιντα 

πζντε (55) δείχνουν υιοκζτθςθ του προτφπου ενϊ οι τιμζσ κοντά ςτο μθδζν (0) δείχνουν 

παρζκκλιςθ από το Πρότυπο Μεςογειακισ Διατροφισ. 
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ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΝΑΛΤΘ 
Ωσ εργαλείο για τθν εκπόνθςθ του ςτατιςτικοφ μζρουσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, 

χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα IBM S.P.S.S. STATISTICS 21. Με τθν χριςθ του 

προαναφερόμενου προγράμματοσ πραγματοποιικθκαν ενζργειεσ ελζγχου των ςυχνοτιτων 

(frequencies), των δεδομζνων του κλινικοφ ιςτορικοφ. Οι ςυγκρίςεισ των μεταβλθτϊν των FFQ 

πραγματοποιικθκαν με τθν χριςθ των μεκόδων χ2 (chi-square), t-test, multiple response 

(frequency,crosstabs), ανάλογα με τθ φφςθ κάκε μεταβλθτισ (ποιοτικι ι ποςοτικι), ϊςτε να 

ερμθνευκοφν με ακρίβεια τα αποτελζςματα τθσ εκάςτοτε ςφγκριςθσ. Ωςτόςο λόγω του 

μεγζκουσ του δείγματοσ δεν μποροφμε να εγγυθκοφμε απόλυτθ ακρίβεια και εγκυρότθτα των 

αποτελεςμάτων. Επίςθσ δεν μποροφμε να ποφμε αν είναι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι θ διαφορά 

με τθ χριςθ του X2, διότι ςτουσ πίνακεσ Crosstab υπάρχουν περιςςότερα από δφο (>2) κελιά 

με τιμζσ ςυχνότθτασ λιγότερο από πζντε (<5). Σο ίδιο κα ιςχφει και ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ 

τροφίμων, δθλαδι εάν δεν αναφζρεται ςτο κείμενο το «ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι διαφορά» 

ςθμαίνει ότι δεν είναι αςφαλισ θ χριςθ του Χ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ελίδα | 21  
 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

1.9 Περιγραφικά χαρακτθριςτικά του δείγματοσ 
φμφωνα με τον Πίνακα 1, όπου παρουςιάηονται τα περιγραφικά χαρακτθριςτικά του 

δείγματοσ, θ μζςθ θλικία τθσ ομάδασ αλλεργικϊν παιδιϊν ιταν τριάντα δφο (32) μινεσ. 

Αντίςτοιχθ ιταν θ μζςθ θλικία τθσ ομάδασ ελζγχου (υγιι παιδιά) γεγονόσ που υποδεικνφει ότι 

το δείγμα μασ ιταν αντιπροςωπευτικό. Αναφορικά με το μζςο βάροσ και φψοσ των παιδιϊν 

παρατθροφμε ότι τα παιδιά με ΑΠ τείνουν να ζχουν μεγαλφτερο βάροσ και φψοσ τόςο κατά 

τθν γζννθςθ όςο και κατά τθν εξάλειψθ τθσ αλλεργίασ, ςυγκριτικά με αυτά των ΤΠ. υνεπϊσ, 

παρά τθν ςυμπτωματολογία τθσ ΑΠ, τα παιδιά ςυνζχιςαν να ζχουν ομαλι ανάπτυξθ. Αξίηει να 

ςθμειωκεί ότι ςτισ μθτζρεσ με ΤΠ θ περίοδοσ κθλαςμοφ ιταν μεγαλφτερθ ςυγκριτικά με αυτι 

των μθτζρων των παιδιϊν με ΑΠ. Θ πρϊιμθ εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθν 

αδυναμία εξάλειψθσ  τουσ ςτα βρζφθ με ΑΠ ςυςχετίηονται κετικά με  τον μθτρικό κθλαςμό με 

αποτζλεςμα να περιορίηεται ςθμαντικά θ διάρκεια του αποκλειςτικοφ κθλαςμοφ. Επίςθσ, θ 

θλικία ειςαγωγισ ςτερεϊν τροφίμων κατά τθ  βρεφικι θλικία πραγματοποιικθκε νωρίτερα 

ςτθν ομάδα ΤΠ ςε αντίκεςθ με αυτϊν με ΑΠ. Σο κετικό ιςτορικό τροφικισ αλλεργίασ των 

γονζων και αδελφϊν των παιδιϊν με ΑΠ ενδεχομζνωσ να ϊκθςε ςτθν κακυςτερθμζνθ 

ειςαγωγι ςτερεϊν τροφίμων. Θ πλειονότθτα τθσ ομάδασ ελζγχου ζλαβε υποκατάςτατο ΑΓ, 

όπου το 58,3% αυτϊν περιείχε προβιοτικά ενϊ θ ομάδα ΑΠ ζλαβε μερικϊσ υδρολυμμζνο γάλα 

εκ των οποίων μόνο το 33,3% είχε προβιοτικά. Θ ςυμπτωματολογία των παιδιϊν με ΑΠ 

περιλάμβανε αίμα ςτα κόπρανα ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ πλειονότθτα (83,3%) είχε βλζννα 

και το 50% παρουςίαςε και ζκηεμα. Ακόμθ, θ μζςθ θλικία εμφάνιςθσ τθσ ΑΠ ςυμπτωμάτων 

ιταν ο ενάμιςι (1,5) μινασ και τα ςυμπτϊματα εξαλείφκθκαν τον δζκατο πζμπτο (15ο) μινα 

ηωισ. Επιπλζον, οι γονείσ των αλλεργικϊν παιδιϊν φαίνεται να ζχουν υψθλότερο επίπεδο 

μόρφωςθσ κάτι το οποίο ίςωσ ϊκθςε του γονείσ ςτθν αναηιτθςθ μιασ πιο ζγκυρθσ διάγνωςθσ. 

Ο τόποσ διαμονισ των παιδιϊν με ΑΠ ιταν κυρίωσ ςε αςτικι περιοχι,  το οποίο πικανϊσ να 

διευκόλυνε τθν διάγνωςθ τθσ αλλεργίασ.   

 

Πίνακασ 1 

 Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΥΠ 

1. Θλικία (μινεσ) 32 32,5 

2. Φφλο (%) 
2.1. Αρςενικό 50 33,3 

2.2. Θθλυκό  50 66,7 

3. Βάροσ γζννθςθσ (kg) 3,208 3,136 

4. Υψοσ γζννθςθσ (cm) 48,17 50,5 

5. Βάροσ διάγνωςθσ (kg) 5,96 - 

6. Υψοσ διάγνωςθσ (cm) 55,67 - 

7. Σωρινό βάροσ (kg) 13,25 9,316 

8. Σωρινό φψοσ (cm) 92,5 91,5 

9. Διάρκεια αποκλειςτικοφ κθλαςμοφ (μινεσ) 5 7 

10. Θλικία εμφάνιςθσ αλλεργίασ (μινεσ) 1,5 - 

11. Θλικία ειςαγωγισ ςτερεϊν τροφίμων (μινεσ) 6 5,6 

12. Θλικία ειςαγωγισ φόρμουλασ (μινεσ) 2 4 

13. Είδοσ φόρμουλασ  (%) 

13.1. Τποκατάςτατο ΑΓ 33,3 66,7 

13.2. Μερικϊσ υδρολυμμζνο γάλα 66,7 25 

13.3. τοιχειακό γάλα  0 8,3 

13.4. Προβιοτικά  33,3 58,3 

14. Θλικία επίλυςθσ αλλεργίασ (μινεσ) 15 - 

15. Σροφικι αλλεργία παιδιοφ (%) 100 0 
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50% 

33% 

17% 

Τρόφιμα που αποφεφγουν οι μθτζρεσ 

Γαλακτοκομικά 
(50%) 

Γαλακτοκομικά 
και ςιτθρά 
(33,3%) 

Γαλακτοκομικά, 
ςιτθρά, αυγά και 
αχλάδι ( 16,67%) 

18% 

18% 
56% 

9% 

Τρόφιμα υπζυκυνα για ΑΠ 

Αυγό 

ιτθρά 

Αγελαδινό γάλα 

Καλαμπόκι 

Εικόνα 2 

 

τθν Εικόνα 1 παρουςιάηονται τα τρόφιμα τα οποία 

απζφευγαν οι μθτζρεσ τθσ ομάδασ ΑΠ και ςτθν 

Εικόνα 2 τα τρόφιμα που ιταν υπεφκυνα για τθν 

εμφάνιςθ τθσ ΑΠ. Παρατθροφμε ότι το ΑΓ 

είναι θ κφρια αιτία εμφάνιςθσ ΑΠ και το 

τρόφιμο από το οποίο αποςταςιοποιικθκε θ πλειονότθτα των μθτζρων.  Επιπρόςκετα τα 

16. υμπτωματολογία (%) 

16.1. Αίμα ςτα κόπρανα 100 0 

16.2. Βλζννα ςτα κόπρανα 83,3 0 

16.3. Ζκηεμα 50 0 

17. Σροφικι αλλεργία μθτζρασ (%) 33,3 0 

18. Άςκμα/υριγμόσ  μθτζρασ (%) 50 0 

19. Καπνίςτριεσ (%) 16,7 16,7 

20. Σόποσ διαμονισ (%) 
20.1. Αγροτικι περιοχι  0 91,7 

20.2. Αςτικι περιοχι 100 8,3 

21. Επίπεδο μόρφωςθσ 
μθτζρασ (%) 

21.1. 1=Απολυτιριο δθμοτικοφ 0 8,3 

21.2. 2=Απολυτιριο γυμναςίου 0 8,3 

21.3. 3=Πτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ 
Επιπζδου 3 
ΕΚ /Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 
Επιπζδου 1 ΙΕΚ/ Απολυτιριο ΓΕΛ/ Απολυτιριο 
ΕΠΑΛ 

0 41,7 

21.4. 4=Δίπλωμα/ Πτυχίο Ανωτζρασ ςχολισ/ Πτυχίο 
επαγγελματικισ ειδικότθτασ επιπζδου 4 

0 8,3 

21.5. 5=Πτυχίο πανεπιςτθμίου/ ΣΕΙ/ Πενταετείσ 
ςπουδζσ/ τρατιωτικζσ ςπουδζσ 

50 33,3 

21.6. 6=Μεταπυχιακό δίπλωμα 16,7 0 

21.7. 7=Διδακτορικό δίπλωμα 33,3 0 

22. Σροφικι αλλεργία πατζρων (%) 33,3 0 

23. Καπνιςτζσ (%) 0 41,7 

24. Σόποσ διαμονισ (%) 
24.1. Αγροτικι περιοχι 0 91,7 

24.2. Αςτικι περιοχι 100 8,3 

25. Επίπεδο μόρφωςθσ 
(%) 

25.1. 2=Απολυτιριο γυμναςίου 0 16,7 

25.2. 3=Πτυχίο Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ 
Επιπζδου 3 
ΕΚ /Πιςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ 
Επιπζδου 1 ΙΕΚ/ Απολυτιριο ΓΕΛ/ Απολυτιριο 
ΕΠΑΛ 

16,7 41,7 

25.3. 4=Δίπλωμα/ Πτυχίο Ανωτζρασ ςχολισ/ Πτυχίο 
επαγγελματικισ ειδικότθτασ επιπζδου 4  

0 33,3 

25.4. 5=Πτυχίο πανεπιςτθμίου/ ΣΕΙ/ Πενταετείσ 
ςπουδζσ/ τρατιωτικζσ ςπουδζσ 

83,3 8,3 

26. Αδζλφια (%) 
26.1. Κορίτςια 75 14,3 

26.2. Αγόρια 25 85,7 

27. Σροφικι αλλεργία αδελφϊν (%) 50 0 

Εικόνα 1 
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66,70% 

8,30% 

33,30% 

58,30% 

33,30% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Πόςεσ φορζσ τρωσ τθγανθτό φαγθτό; 

1=ςυχνά 2=μερικζσ φορζσ 3= Ποτζ 

Πίνακασ 2 

50% 

8,30% 

33,30% 
25% 

16,70% 

66,70% 

Ομάδεσ ΑΠ Ομάδεσ ΤΠ 

Τρωσ απο το ορατό λίποσ και τθν πζτςα του 
κρζατοσ; 

Πάντα υχνά Μερικζσ φορζσ  Ποτζ 

ςιτθρά και το καλαμπόκι μαηί με το ΑΓ ευκυνόταν για το 36% των περιπτϊςεων τροφικισ 

αλλεργίασ. ε μικρότερα ποςοςτά οι μθτζρεσ απζφευγαν τα αυγά και το αχλάδι εκ των οποίων 

μόνο το αυγό ευκφνεται για τθν εμφάνιςθ τθσ ΑΠ. 

1.10 Ερωτθματολόγιο ςυχνότθτασ κατανάλωςθσ τροφίμων (FFQ) – 
φγκριςθ μεταξφ εγκφων μθτζρων  

 

Αναφορικά με τισ διατροφικζσ 

ςυνικειεσ των μθτζρων 

αντιλαμβανόμαςτε ότι οι μθτζρεσ 

τθσ ομάδασ με ΑΠ τείνουν να 

καταναλϊνουν περιςςότερα 

κορεςμζνα λιπαρά. Ειδικότερα το 

66,7% των μθτζρων ΤΠ δεν 

ζτρωγε ποτζ ορατό λίποσ και τθν 

πζτςα του κρζατοσ, ςε αντίκεςθ 

με  το 50% των μθτζρων των 

παιδιϊν με ΑΠ (p=0,035). Επίςθσ, 

όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 2 το 

66,7% των μθτζρων με ΑΠ ζτρωγε 

ςυχνότερα τθγανθτά φαγθτά ςε αντίκεςθ με το 58,3% των μθτζρων υγιϊν παιδιϊν που 

ζτρωγε ςπανιότερα(p=0,025). 

 

Θ διατροφι μεταξφ των μθτζρων 

κατά τθν περίοδο εγκυμοςφνθσ δεν 

διαφζρει ςθμαντικά ωςτόςο 

υπάρχουν κάποιεσ κατθγορίεσ 

τροφίμων οι οποίεσ 

καταναλϊνονται άλλοτε 

ςπανιότερα και άλλοτε ςυχνότερα. 

Ειδικότερα παρατθροφμε ότι θ 

ςυχνότθτα κατανάλωςθσ τθσ 

κατθγορίασ μακαρόνια, κρικαράκι, 

χυλοπίτεσ και άλλα ηυμαρικά τείνει 

να είναι υψθλότερθ ςτθν ομάδα 

των ΤΠ ,αντίκετα με τθν ομάδα των 

μθτζρων με ΑΠ που τα καταναλϊνει ςε ςυχνότθτα 1-2 φορζσ/εβδομάδα (p=0,055). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακασ 3 
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16,70% 

33,30% 

58% 

33,30% 33,30% 

16,75% 
8,30% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Τόςτ, ςάντουιτσ 

1= 1-3 φορζσ/μινα 2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 3= 3-6 φορζσ/εβδομάδα 
 

4= 1 φορά/θμζρα 5= >2 φορζσ/θμζρα 

83,30% 

8,30% 
16,70% 16,70% 

50% 

8,30% 
16,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Μζλι, μαρμελάδα, ηάχαρθ 

0=Ποτζ/ πάνια  1= 1-3 φορζσ/μινα 

2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 3= 3-6 φορζσ/εβδομάδα 
 

4= 1 φορά/θμζρα 

83,30% 

8,30% 
25,00% 

16,70% 

50% 

16,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Παγωτό, Milkshake, κρζμα, ρυηόγαλο 

0=Ποτζ/ πάνια  1= 1-3 φορζσ/μινα 

2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 3= 3-6 φορζσ/εβδομάδα 
 

φμφωνα με τον Πίνακα 4 ζνα μεγάλο μζροσ των μθτζρων υγιϊν παιδιϊν (58,3%) 
καταναλϊνει τοςτ, ςάντουιτσ 1-2 φορζσ/ εβδομάδα ενϊ οι μθτζρεσ παιδιϊν με ΑΠ από 3-6 
φορζσ/ εβδομάδα ζωσ 1φορά/ θμζρα (p=0,016). υνεπϊσ οι μθτζρεσ παιδιϊν με ΑΠ 
ςυνθκίηουν να τρϊνε τα παραπάνω πολφ ςυχνότερα, ςτρζφονται δθλαδι προσ τθν 
κατανάλωςθ τροφϊν οι οποίεσ δεν απαιτοφν πολφ χρόνο προετοιμαςίασ. 
 

Όπωσ παρατθροφμε 
ςτουσ Πίνακα 5 και 
Πίνακα 6 οι μθτζρεσ ΤΠ 
τρϊνε μζλι, μαρμελάδα 
και ηάχαρθ 1-2 φορζσ/ 
εβδομάδα (50%) ενϊ οι 
μθτζρεσ παιδιϊν με ΑΠ 
(83,3%) τρϊνε ςπάνια 
(p=0,034). Επίςθσ το 
83,3% των μθτζρων με 
ΑΠ καταναλϊνει παγωτό, 
ρυηόγαλο, Milkshake, 
κρζμα ποτζ/ ςπάνια ενϊ 

το 50% των μθτζρων 
υγιϊν παιδιϊν τα 
καταναλϊνει 1-2 
φορζσ/εβδομάδα 
(p=0,016). υμπεραίνουμε 
λοιπόν ότι οι μθτζρεσ ΤΠ 
κατά τθν περίοδο τθσ 
εγκυμοςφνθσ ςτρεφόταν 
περιςςότερο προσ τθν 
κατανάλωςθ διαφόρων 
γλυκιςμάτων. 
 
 

Πίνακασ 4 

Πίνακασ 5 

Πίνακασ 6 
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100% 

41,70% 
58,30% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Λιψθ ςυμπλθρωμάτων 

1=Ναι 2=Όχι  

100% 

25% 33,30% 33% 

8,30% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Συχνότθτα λιψθσ ςυμπλθρωμάτων 

0=Κακθμερινά 1= Εβδομαδιαία 2= Μερικζσ φορζσ τον χρόνο 3= Ποτζ 

50% 

16,70% 
33,30% 

100% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Γάλα, γιαοφρτι με προβιοτικά 

>30 μερίδεσ/ εβδομάδα 16-20 μερίδεσ/εβδομάδα 

<5 μερίδεσ/ εβδομάδα 

Αναφορικά με τθν πρόςλθψθ μθ αλκοολοφχων ροφθμάτων και ςυγκεκριμζνα του καφζ, το 

83,3% των 

μθτζρων παιδιϊν 

με ΑΠ 

κατανάλωνε 

καφζ ποτζ ι 

ςπάνια ενϊ οι 

μθτζρεσ υγιϊν 

τον παιδιϊν 

κατανάλωναν  

πολφ ςυχνότερα.  

Κατά τθν 

περίοδο τθσ 

εγκυμοςφνθσ οι 

μθτζρεσ ΑΠ φαίνεται πωσ κατανάλωναν γάλα ι γιαοφρτι με προβιοτικά και γιαοφρτι με πζτςα 

ςυχνότερα από τισ μθτζρεσ ΤΠ θ κατανάλωςθ των οποίων μειϊνεται κατά τθν περίοδο του 

κθλαςμοφ(p=0,006). Γεγονόσ το οποίο δεν αποδεικνφει τθν προλθπτικι δράςθ των 

προβιοτικϊν κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ. 

1.10.1 υμπλθρϊματα κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ 
 

Οι μθτζρεσ παιδιϊν με ΑΠ,  όπωσ φαίνεται 
ςτον Πίνακα 7, καταναλϊνουν όλεσ 
(100%) ςυμπλθρϊματα ενϊ μόνο το 
58,3%  των μθτζρων υγιϊν παιδιϊν 
καταναλϊνει ςυμπλθρϊματα (p=0,017). 
Επιπρόςκετα ςτον Πίνακα 9 
παρουςιάηεται θ ςυχνότθτα λιψθσ 
ςυμπλθρωμάτων, όπου ςτισ μθτζρεσ 
παιδιϊν με ΑΠ είναι κακθμερινι, ενϊ ςτισ 
μθτζρεσ υγιϊν παιδιϊν θ πλειοψθφία τα 
καταναλϊνει ςπανιότερα (p=0,029). 

 

 

Πίνακασ 8 

Πίνακασ 9 

Πίνακασ 7 
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3,80% 
1,90% 

13,50% 
17,30% 

23,10% 

1,90% 1,90% 

28,80% 

7,70% 

Μθτζρεσ 

Συμπλθρϊματα 

Βιταμίνθ Β12 Ψευδάρυροσ 

Μαγνιςιο Φυλλικό οξφ 

Αςβζςτιο Πολυβιταμινοφχα ςκευάςματα 

Βιταμίνθ C Σίδθροσ 

Βιταμίνθ D 

8,30% 

33% 

16,70% 

41,70% 

83,30% 

16,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Τομάτα, αγγοφρι, καρότο, πιπεριά 

1= 1-3 φορζσ/μινα 2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 

3= 3-6 φορζσ/εβδομάδα 
 

4= 1 φορά/θμζρα 

Σα ςυμπλθρϊματα που λαμβάνουν οι δφο ομάδεσ των μθτζρων κατά τθν περίοδο τθσ 

εγκυμοςφνθσ δίνονται ςτον Πίνακα 10. Κατά μζςο όρο μία μθτζρα λαμβάνει περίπου 4 

διαφορετικά ςυμπλθρϊματα. Σο 28,8%  των μθτζρων ανζφεραν μεταξφ των ςυμπλθρωμάτων 

που λαμβάνουν τον ίδθρο, το 23,1% το αςβζςτιο, το 17,3% το φυλλικό οξφ και το 13,5% το 

μαγνιςιο. Σα παραπάνω ςυμπλθρϊματα ιταν τα πιο δθμοφιλι και ςτισ δφο ομάδεσ μθτζρων. 

1.11 Ερωτθματολόγιο ςυχνότθτασ κατανάλωςθσ (FFQ) – φγκριςθ μεταξφ 
κθλαηουςϊν μθτζρων 

Θ διατροφι μεταξφ των μθτζρων κατά τθν περίοδο του κθλαςμοφ διαφζρει, ωςτόςο 
υπάρχουν κάποιεσ κατθγορίεσ τροφίμων που καταναλϊνονται ςπανιότερα και άλλεσ 
ςυχνότερα. υγκεκριμζνα οι μθτζρεσ παιδιϊν με ΑΠ καταναλϊνουν πατάτεσ κλπ 1-2 φορζσ/ 
εβδομάδα ενϊ οι μθτζρεσ υγιϊν παιδιϊν ςπανιότερα (p=0,057). 
 
Επίςθσ  όπωσ 
φαίνεται ςτον 
Πίνακα 11 οι 
μθτζρεσ παιδιϊν 
με ΑΠ ζχουν τθν 
τάςθ να 
καταναλϊνουν τθν 
τομάτα, αγγοφρι, 
καρότο, πιπεριά  1 
φορά/θμζρα, ενϊ 
οι μθτζρεσ υγιϊν 
παιδιϊν  ςε 
μικρότερθ 
ςυχνότθτα 
(p=0,05). 

Πίνακασ 10 

Πίνακασ 11 
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8,30% 

50,00% 

33,30% 

41,70% 

50,00% 

0 

16,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Καλοκαιρινά φροφτα 

0=Ποτζ/ πάνια  2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 3= 3-6 φορζσ/εβδομάδα 
 

4= 1 φορά/θμζρα 5= >2 φορζσ/θμζρα 

Όςον αφορά τθν κατανάλωςθ καλοκαιρινϊν φροφτων ςτον Πίνακα 12 φαίνεται οι  μθτζρεσ 
των υγιϊν παιδιϊν καταναλϊνουν ςυχνότερα καλοκαιρινά φροφτα από τισ μθτζρεσ παιδιϊν 
με ΑΠ (p=0,036). 
 

Κατά τθν περίοδο του κθλαςμοφ οι μθτζρεσ των παιδιϊν με ΑΠ ζπειτα από τθν εμφάνιςθ των 
ςυμπτωμάτων τθσ ΑΠ ξεκίνθςαν διατροφι αποφυγισ των  πρωτεϊνϊν  του ΑΓ. Όπωσ 
παρουςιάηεται ςτον Πίνακα 13  υπάρχει ςθμαντικι διαφορά μεταξφ των ομάδων κακϊσ οι 
μθτζρεσ υγιϊν παιδιϊν κατανάλωναν ςυχνότερα γάλα ι γιαοφρτι πλιρεσ (p=0,021). 
Πίνακασ 13 

 

 

Οι μθτζρεσ με επίμονα ςυμπτϊματα ακολοφκθςαν χαμθλι ςε αλλεργιογόνα διατροφι οπότε 

απζφευγαν τθν κατανάλωςθ του μοςχαριοφ, των προϊόντων από κιμά (μπιφτζκι, κεμπάπ, 

κεφτεδάκια) (p=0,004), του χοιρινοφ κρζατοσ (p=0,015) και το χοιρινό ςουβλάκι (p=0,05). 

83,30% 

16,70% 8,30% 

58% 

16,70% 16,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Γάλα, γιαοφρτι πλιρεσ 

0=Ποτζ/ πάνια  1= 1-3 φορζσ/μινα 2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 

3= 3-6 φορζσ/εβδομάδα 
 

4= 1 φορά/θμζρα 5= >2 φορζσ/θμζρα 

Πίνακασ 12 
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66,70% 

50,00% 

33,30% 

50,00% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Μπιφτζκι, κεμπάπ, κεφτεδάκια, κιμάσ 

0=Ποτζ/ πάνια  

1= 1-3 φορζσ/μινα 

2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 

66,70% 

8,30% 

58,30% 

33,30% 33% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Χοιρινό 

0=Ποτζ/ πάνια  

1= 1-3 φορζσ/μινα 

2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 

66,70% 

33,30% 

58,30% 

33,30% 

8% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Χοιρινό ςουβλάκι 

0=Ποτζ/ πάνια  1= 1-3 φορζσ/μινα 2= 1-2 φορζσ/εβδομάδα 

33,30% 

91,70% 

8,30% 

33,30% 

16,70% 16,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Αρνί, κατςίκι, κυνιγι, παϊδάκια 

0=Ποτζ/πάνια 1=1-3 φορζσ/μινα 

2=1-2 φορζσ/ εβδομάδα 3=3-6 φορζσ/εβδομάδα 

4= 1 φορά/θμζρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οπότε οι μθτζρεσ  

ςτράφθκαν προσ τθν 

κατανάλωςθ άλλων 

μορφϊν πρωτεΐνθσ για 

αναπλιρωςθ των 

θμεριςιων αναγκϊν 

τουσ. υγκεκριμζνα 

κατανάλωναν 

περιςςότερο αρνί 

ςοφβλασ κοτόπουλο 

ςοφβλασ, κοτόπουλο 

ςουβλάκι, αρνί κατςίκι 

Πίνακασ 16 

Πίνακασ 15 Πίνακασ 14 

Πίνακασ 17 
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100% 

25% 
33,30% 

41,70% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Παγωτό, milkshake, κρζμα, ρυηόγαλο 

0=Ποτζ/ςπάνια 1= 1-3 φορζσ/ μινα 2= 1-2 φορζσ/ εβδομάδα 

16,70% 

50% 50% 

8,30% 
16,70% 

50% 

8,30% 

Ομάδα ΑΠ Ομάδα ΤΠ 

Χυμοί φροφτων 

0= Ποτζ/πάνια 1= 1-3 φορζσ/ μινα 

2= 1-2φορζσ/ εβδομάδα 3= 3-6 φορζσ / εβδομάδα 

4= 1 φορά/ θμζρα 

κυνιγι και παιδάκια  

(p=0,034). 

Οι μθτζρεσ υγιϊν 

παιδιϊν ςυνεχίηουν να 

ζχουν τθν τάςθ να 

προτιμοφν περιςςότερα 

γλυκίςματα, όπωσ και 

κατά τθν περίοδο τθν 

εγκυμοςφνθσ. 

Ειδικότερα 

καταναλϊνουν 

ςυχνότερα κρουαςάν, γκοφρζτεσ και παγωτό, milkshake, κρζμα, ρυηόγαλο (p=0,011). Επίςθσ 

δείχνουν μια προτίμθςθ προσ τα μαγειρευτά φαγθτά όπωσ  παςτίτςιο, μουςακά και 

παπουτςάκια. 
Ακόμθ οι μθτζρεσ παιδιϊν με ΑΠ καταναλϊνουν χυμοφσ ςυχνότερα από ότι οι μθτζρεσ των 
υγιϊν παιδιϊν(p=0,024). 
 

 

 
 

 

Αναφορικά με τθν λιψθ ςυμπλθρωμάτων κατά τθν περίοδο του κθλαςμοφ παρατθροφμε ότι 

το 66,7% των μθτζρων με ΑΠ παιδιά λαμβάνει ςυμπλθρϊματα, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό  

των μθτζρων με υγιι παιδιά είναι 33,3%. Σα αποτελζςματα δεν διαφζρουν  με αυτά που 

παρατθροφνται ςτθν περίοδο εγκυμοςφνθσ. Οι μθτζρεσ υγιϊν παιδιϊν δεν  μειϊνουν τθν 

λιψθ ςυμπλθρωμάτων. Όταν οι μθτζρεσ λαμβάνουν ςυμπλθρϊματα κατά τθν διάρκεια του 

κθλαςμοφ, θ ςυχνότθτα λιψθσ των ςυμπλθρωμάτων είναι ςυνικωσ κακθμερινι ι μερικζσ 

φορζσ τον χρόνο. Σα αποτελζςματα είναι παρόμοια με αυτά που παρατθροφνται ςτθν περίοδο 

εγκυμοςφνθσ. Σα ςυμπλθρϊματα που λαμβάνουν οι δφο ομάδεσ των μθτζρων κατά τον 

κθλαςμό δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.   

Πίνακασ 18 

Πίνακασ 19 
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4,50% 

27,30% 

9,10% 9,10% 

31,80% 

13,60% 

4,50% 

Μθτζρεσ 

Συμπλθρϊματα  

Ψευδάργυροσ Βιταμίνθ D 

Μαγνιςιο Φυλλικό οξφ 

 Σίδθροσ Αςβζςτιο 

Πολυβιταμινοφχα ςκευάςματα 

Σο 31,8%  των μθτζρων ανζφεραν μεταξφ των ςυμπλθρωμάτων που λαμβάνουν τον ίδθρο, 

27,3% τθν Βιταμίνθ D, ενϊ το 13,6% το αςβζςτιο. Από τα παραπάνω ςυμπλθρϊματα, θ 

Βιταμίνθ D ιταν το μόνο που κατανάλωναν και οι δφο ομάδεσ και το μοναδικό για τισ μθτζρεσ 

ΑΠ κατά τθν περίοδο του κθλαςμοφ. Σο πιο δθμοφιλζσ ςυμπλιρωμα ςτισ μθτζρεσ με υγιι 

παιδιά ιταν ο ίδθροσ. 
 

1.12 Αποτελζςματα MedDietScore 
Αναφορικά με τθν προςκόλλθςθ των μθτζρων ςτο πρότυπο τθσ Μεςογειακισ Διατροφισ 

παρατθροφμε ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξφ των ομάδων. Οι μθτζρεσ τόςο κατά τθν 

περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ όςο και κατά τθν περίοδο του κθλαςμοφ ςυνεχίηουν να ζχουν τον 

ίδιο βακμό προςκόλλθςθσ ςε αυτό χωρίσ να υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ 

τουσ όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 21.  

         

Πίνακασ 21 Αποτελζςματα MedDietScore 

 Ομάδα ΑΠ SD Ομάδα ΤΠ SD P value 

Περίοδοσ εγκυμοςφνθσ 
(Μ.Ο) 

34,17 1,722 31,42 6,374 p>0.05 

Περίοδοσ κθλαςμοφ 
(Μ.Ο) 

32,17  3,896 28,5 9,327 p>0.05 

 

 

 

 

 

Πίνακασ 20 
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ΤΗΘΣΘΘ 
Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν 

τθσ μθτζρασ κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ και του κθλαςμοφ και θ ςυςχζτιςθ τθσ με τθν 

εμφάνιςθ αλλεργικισ πρωκτοκολίτιδασ. Σο οποίο διερευνικθκε με τθ χριςθ του 

Ερωτθματολογίου υχνότθτασ Κατανάλωςθσ Σροφίμων (FFQ) και του ερωτθματολογίου 

MedDietScore. Ο περιοριςμζνοσ πλθκυςμόσ του δείγματοσ (6 παιδιά με ΑΠ, 12 ΤΠ) δεν μασ 

επιτρζπει να καταλιξουμε ςε ζνα αποτζλεςμα με ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά, λόγω τθσ 

ανεπαρκοφσ διάγνωςθσ και τθσ λανκαςμζνθσ πλθροφόρθςθσ των γονζων ςχετικά με τθν 

προκείμενθ μορφι αλλεργίασ.   

Παρατθρϊντασ αρχικά τα περιγραφικά χαρακτθριςτικά του δείγματοσ ςυμπεραίνουμε ότι τα 

βρζφθ ανικουν ςτθν ίδια θλικιακι ομάδα, ςυνεπϊσ το δείγμα μασ είναι αντιπροςωπευτικό. 

Επίςθσ, παρατθρείται  ότι τα παιδιά με ΑΠ εξακολουκοφν να παρουςιάηουν ομαλι ανάπτυξθ 

κακϊσ το μζςο βάροσ και φψοσ τουσ αυξάνονται ομαλά. υνεπϊσ θ φπαρξθ τθσ αλλεργίασ δεν 

επθρεάηει τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ και θ εμφάνιςθ τουσ είναι υγιισ. Επιπρόςκετα, θ μζςθ 

θλικία εξάλειψθσ των ςυμπτωμάτων τθσ αλλεργίασ φαίνεται να είναι οι δεκαπζντε (15) μινεσ, 

όπου παρόμοια αποτελζςματα παρατθρικθκαν ςε μία ζρευνα με θλικία ανοχισ τουσ 

δεκαοκτϊ  (18) μινεσ (Ulysses Fagundes-Neto 2012). 

Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΠΟΤ (2001) όςον αφορά τθν ςυμπλθρωματικι διατροφι 

ςυςτινουν αποκλειςτικό κθλαςμό για τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ από τθν θμζρα γζννθςθσ 

(Heine 2018).  Με τθν παραπάνω οδθγία φαίνεται να ςυμφωνοφν τα αποτελζςματα τθσ 

ομάδασ των ΤΠ κακϊσ θ διάρκεια  του κθλαςμοφ ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεισ ιταν 

επτά (7) μινεσ, ενϊ ςτθν ομάδα των ΑΠ ιταν ςυντομότερθ (5 μινεσ). Εν κατακλείδι, θ 

διάρκεια του αποκλειςτικοφ κθλαςμοφ φαίνεται να επθρεάηει τον κίνδυνο εμφάνιςθσ 

αλλεργικισ νόςου αρνθτικά (Heine 2018). 

τθν πρϊτθ ομάδα παιδιϊν, ςτθν οποία ςυγκαταλζγονται τα παιδιά με ΑΠ, θ ειςαγωγι 

ςτερεϊν τροφϊν πραγματοποιικθκε μεταξφ πζμπτου (5ου) και ζκτου (6ου) μινα ηωισ. 

Αντικζτωσ, ςτθν ομάδα των υγιϊν παιδιϊν ζλαβε μζροσ τον ζκτο (6ο) μινα. Παρόμοια 

ευριματα παρατθρικθκαν ςε μία μελζτθ που πραγματοποιικθκε ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, 

όπου θ ειςαγωγι ςτερεϊν-πικανϊν αλλεργιογόνων τροφίμων ( ΑΓ, αυγό, φιςτίκι, αλευρά, 

ςουςάμι και ψάρι) ζλαβε μζροσ τον τζταρτο (4ο) μινα ςτθν ομάδα παρζμβαςθσ, ενϊ ςτθν 

ομάδα ελζγχου τον ζκτο (6ο) μινα ηωισ. Σα αποτελζςματα ζδειξαν ότι το 7.1% τθσ ομάδασ 

ελζγχου εμφάνιςε τροφικι αλλεργία ςε ζνα από αυτά τα τρόφιμα ςυγκριτικά με το 5.6% τθσ 

ομάδασ παρζμβαςθσ (George Du Toit 2016). υμπεραίνουμε λοιπόν ότι πικανότατα θ πρϊιμθ 

ειςαγωγι ςτερεϊν τροφίμων προλαμβάνει τθν εμφάνιςθ τροφικϊν αλλεργιϊν. 

Αρκετά ενδιαφζρον κα ιταν να μελετθκεί ςε μελλοντικζσ ζρευνεσ θ προλθπτικι δράςθ 

προβιοτικϊν ςτθν εμφάνιςθ αλλεργιϊν. φμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ για τισ Αλλεργίεσ ςυνίςταται θ χριςθ προβιοτικϊν και πρεβιοτικϊν 

για τθν πρόλθψθ του εκηζματοσ και των αλλεργιϊν (Heine 2018).  Ωςτόςο ςτο δείγμα μασ θ 

κατανάλωςθ προϊόντων με προβιοτικά κατά τθν περίοδο τθσ εγκυμοςφνθσ  φαίνεται πωσ δεν 

ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ τθσ  ΑΠ.  

ε μια επιςκόπθςθ του Cochrane ςχετικά με τθ δράςθ των υδρολυμζνων τφπων γάλακτοσ ςτθν 

πρόλθψθ των αλλεργιϊν βρζκθκε περιοριςμζνο ευεργετικό αποτζλεςμα ςε ςφγκριςθ με τον 

τφπο που βαςίηεται ςτο γάλα αγελάδασ, ςε «υψθλοφ κινδφνου» βρζφθ με οικογενειακό 

ιςτορικό ατοπίασ (Heine 2018). Ανάλογα είναι και τα ευριματα ςτθν ομάδα αλλεργικϊν 
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παιδιϊν. Δεν υπιρξε ευεργετικό αποτζλεςμα μετά τθν ειςαγωγι υδρολυμζνου τφπου 

γάλακτοσ κατά τον δεφτερο (2ο)μινα κακϊσ θ επίλυςθ των ςυμπτωμάτων επιλκε μετά το 

πζρασ  του δζκατου πζμπτου ( 15ο) μινα ηωισ. 

Παρατθριςαμε επίςθσ ότι το 50% τον μθτζρων των παιδιϊν με ΑΠ ζπαςχε από άςκμα/ 

ςυριγμό, κάτι που δεν ςυνζβαινε ςτουσ πατζρεσ των ίδιων παιδιϊν. Όςον αφορά τα αδζλφια 

των αλλεργικϊν παιδιϊν, τα αρςενικά δεν φαίνεται να παρουςιάηουν τροφικι 

αλλεργία/άςκμα/ςυριγμό/ ζκηεμα, ςε αντίκεςθ με τα κθλυκά όπου το 50% παρουςίαηε 

τροφικι αλλεργία ςτο ΑΓ (50%), ςτο αυγό (16,7%) και το 33.3%  ζκηεμα. Αντίςτοιχα, ςε μια  

παρόμοια ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθν Ρϊμθ, ςε 14 αποκλειςτικά κθλάηοντα βρζφθ 

με ΑΠ βρζκθκε ότι το 64% είχε κετικό οικογενειακό ιςτορικό ατοπίασ (Sandra Lucarelli 2011). 

Επιπρόςκετα, το 50% των παιδιϊν με ΑΠ παρουςίαηε άςκμα και ζκηεμα. Όμοια ιταν τα 

ευριματα ςε μία ζρευνα όπου το 27% των ατόμων που παρουςίαςαν κάποιο είδοσ τροφικισ 

αλλεργίασ εμφάνιςαν επίςθσ ζκηεμα ι κάποια δερματικι αλλεργία. (Amy M. Branum 2008) 

Αναλφοντασ τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ςυμπεραίνουμε πωσ κατά τθν περίοδο τθσ 

εγκυμοςφνθσ οι μθτζρεσ των αλλεργικϊν παιδιϊν ςτρζφονται ςε μεγαλφτερο ποςοςτό  προσ 

τθν κατανάλωςθ κορεςμζνων λιπαρϊν (τθγανθτά φαγθτά και ορατό λίποσ). Αντικζτωσ, οι 

μθτζρεσ υγιϊν παιδιϊν προτιμοφν καλφτερεσ πθγζσ λιπαρϊν, όπωσ τουσ ξθροφσ καρποφσ και 

τουσ ςπόρουσ, που περιζχουν λιπαρά οξζα απαραίτθτα για τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου του 

εμβρφου κατά το τρίτο τρίμθνο τθσ κφθςθσ και το πρϊτο ζτοσ  ηωισ τουσ.  

Οι μθτζρεσ υγιϊν παιδιϊν επίςθσ παρουςίαηαν μια  ιδιαίτερθ προτίμθςθ ςτθν κατανάλωςθ 

καφζ και γλυκιςμάτων, ςε ςυμφωνία καταλιγει και μια αντίςτοιχθ ζρευνα, θ οποία ζδειξε ότι 

θ κατανάλωςθ καφζ, ςοκολάτασ και παγωτοφ ςυνδζκθκε ςθμαντικά αρνθτικά με τον 

επιπολαςμό ατοπικισ δερματίτιδασ. (Sunmin Park 2016) 

Όςον αφορά τθν λιψθ ςυμπλθρωμάτων οι μθτζρεσ αλλεργικϊν παιδιϊν καταναλϊνουν 

ςυχνότερα ςυμπλθρϊματα διατροφισ. Σα πιο διαδεδομζνα ςυμπλθρϊματα μεταξφ των 

ομάδων είναι ο ίδθροσ (Fe), το Αςβζςτιο (Ca), το Φολλικό Οξφ (Folic acid), το Μαγνιςιο(Mg) 

και θ Βιταμίνθ D. Τψθλά επίπεδα ςυμπλθρϊματοσ φολικοφ οξζοσ μετά το πρϊτο τρίμθνο 

ζχουν ςυςχετιςτεί με μια αφξθςθ ςτο παιδικό άςκμα και το ζκηεμα, ενϊ χαμθλά επίπεδα 

φολικϊν αλάτων ζχουν ςυνδεκεί με κακυςτζρθςθ τθσ ομιλίασ, ςυναιςκθματικά προβιματα 

και ςχιηοφρζνεια (Draga Pledaš 2014). 

Κατά τθν περίοδο του κθλαςμοφ, οι μθτζρεσ αλλεργικϊν παιδιϊν κατανάλωναν πολφ 

ςπανιότερα γάλα, γιαοφρτι, μοςχάρι, μπιφτζκι, χοιρινό, φροφτα  κακϊσ ακολουκοφςαν 

διατροφι χαμθλι ςε αλλεργιογόνα. Επιπρόςκετα, τρεφόταν ςυχνότερα με αρνί, κοτόπουλο, 

πατάτεσ και αγγοφρι/ντομάτα. Παράλλθλα, μια μελζτθ για τα μωρά με εντονότερα 

ςυμπτϊματα, προτείνει ςτισ μθτζρεσ διατροφι αρκετά χαμθλι ςε αλλεργιογόνα τρόφιμα, 

όπωσ για παράδειγμα το αρνί, τα αχλάδια, το κολοκφκι  και το ρφηι (Adam P. Matson 2011). 

Εν κατακλείδι, θ εμφάνιςθ τθν ΑΠ επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ. Αρχικά, θ αυξθμζνθ 

κατανάλωςθ κορεςμζνων λιπαρϊν, αρνιοφ, κοτόπουλου, αγγουριοφ, ντομάτασ και 

ςυμπλθρωμάτων διατροφισ επθρεάηει κετικά τθν εμφάνιςθ τθσ ΑΠ. Αντίκετα, θ αυξθμζνθ 

κατανάλωςθ καφζ και παγωτοφ φαίνεται να επθρεάηουν αρνθτικά τθν εμφάνιςθ ΑΠ. 

Επιπλζον, θ αυξθμζνθ διάρκεια αποκλειςτικοφ κθλαςμοφ, θ πρϊιμθ ειςαγωγι ςτερεϊν 

τροφϊν και το αρνθτικό οικογενειακό ιςτορικό τροφικισ αλλεργίασ επθρεάηουν εξίςου 

αρνθτικά τθν εμφάνιςθ ΑΠ. Ωςτόςο, λόγω του μικροφ δείγματοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ κακϊσ 

και του περιοριςμζνου αρικμοφ ερευνϊν που αφοροφν τθν διατροφι τθσ μθτζρασ είναι 
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απαραίτθτθ θ περαιτζρω διερεφνθςθ των παραγόντων ςε μεγαλφτερο δείγμα, με ςκοπό τθν 

εφρεςθ νζων ολοκλθρωμζνων κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθν καλφτερθ διάγνωςθ, πρόλθψθ 

και διαχείριςθ τθσ. 
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