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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
APC

Antigen Presenting Cells/ αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο

CD

Cluster Differentiation/Σύμπλεγμα διάκρισης

EASI

Eczema Area and Severity Index/Δείκτης έκτασης και
βαρύτητας του εκζέματος

ELISA

Enzyme-linked immunosorbent assay/Ανοσο- ενζυμική
μέθοδος

ELISA/REAST Reverse Enzyme Allergosorbent Test/ Ανάστροφη μέθοδος
ανοσοπροσροφητικού προσδιορισμου σε ενζυμικό
υπόστρωμα
GM-CSF

Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating
Factor/Αυξητικός παράγοντας των κοκκιοκυττάρωνμακροφάγων

IFN-γ

Interferon-γ/ιντερφερόνη γ

IG

Immunoglobulin G/ανοσοσφαιρίνη G

IgE

Immunoglobulin E/ΑνοσοσφαιρίνηΕ

IL

Ιντερλευκίνη (Interleukin)

IPEX

Immune dysregulation, polyendocrinopathy, X-linked
enteropathy / Ανοσοαπορύθμιση, πολυενδοκρινοπάθεια,
εντεροπάθεια συνδεδεμένη με το χρωμόσωμα X

LT

λευκοτριένιο /leukotriene

PG

Prostaglandin/προσταγλανδίνη

RANTES

Regulated upon activation, normal T-cell expressed and
secreted/Χημειοτακτικός παράγοντας RANTES
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RAST

Radio allergosorbent test/Ραδιο-ανοσολογική μέθοδος

SCORAD

Scoring Atopic Dermatitis Index/Δείκτης βαρύτητας
ατοπικής δερματίτιδας

TGF

Tumor growth Factor/αυξητικός παράγοντας όγκου

TGF-β

Tumor growth Factor-β/Παράγοντας αύξησης όγκου-β

Th

T-helper cell/Βοηθητικό Τ-λεμφοκύτταρο

Th1

Tl-helper cells/Τ1-βοηθητικό λεμφοκύτταρο

Th2

T2-helper cells/Τ2-βοηθητικό λεμφοκύτταρο

TNF

Tumor necrosis factor/ Παράγοντας νέκρωσης των όγκων

TReg

Τ -Regulatory cells/Τ- ρυθμιστικά κύτταρα
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα είναι ένα ιδιαίτερα συχνό
νόσημα της παιδικής ηλικίας με αυξητική τάση τα τελευταία 30 χρόνια.
Συσχετίζεται με άλλα αλλεργικά νοσήματα, όπως άσθμα, αλλεργική
ρινίτιδα αλλά και την τροφική αλλεργία. Οι γνώσεις μας όσον αφορά
την παθοφυσιολογία των ατοπικών νοσημάτων έχουν εμπλουτισθεί σε
μεγάλο με την αναγνώριση των μηχανισμών που χαρακτηρίζουν την
υποκείμενη αλλεργική φλεγμονή. Εν τούτοις, ο παθογενετικός
μηχανισμός του νοσήματος δεν είναι ακόμη πλήρως διευκρινισμένος.
Φαίνεται

ότι

ανοσολογικοί

στην

παθογένεια

του

και

περιβαλλοντικοί

νοσήματος
παράγοντες.

εμπλέκονται
Διάφοροι

περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως αεροαλλεργιογόνα (οικιακή σκόνη,
γύρεις, μύκητες, ακάρεα) αλλά και τροφικά αλλεργιογόνα (γάλα, αυγό,
σιτηρά, σόγια, ψάρι και ξηροί καρποί) έχουν σχέση με εμμένουσα
συμπτωματολογία του νοσήματος και αν εντοπισθούν και δοθούν
οδηγίες αποφυγής, τότε βελτιώνεται η κλινική πορεία του νοσήματος.
Η συσχέτιση της ατοπικής δερματίτιδας με την τροφική αλλεργία
έχει ερευνηθεί και σε άλλες χώρες με ευρέως κυμαινόμενα ποσοστά
(15-40%). Μελέτη σε πληθυσμό από την Αυστραλία (Martin PE και συν.
2015) αναφέρει ότι παιδιά με έκζεμα είχαν πολλαπλάσιες πιθανότητες
να εμφανίσουν αλλεργίες σε αυγό και ξηρούς καρπούς σε σχέση με
παιδιά που δεν είχαν έκζεμα. Μελέτες από τις Η.Π.Α (Sampson HA και
συν. 1983, Sampson HA και συν. 1985) καθώς και μελέτη από την
Ελβετία (Eigenmann PA και συν. 1998) αναφέρουν ότι το ποσοστό της
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IgE μεσολαβούμενης τροφικής αλλεργίας σε δείγματα ασθενών με
ατοπική δερματίτιδα κυμαίνεται από 30-40%. Στον ελληνικό πληθυσμό
δεν έχει ερευνηθεί αυτή η συσχέτιση.
Σκοπός της μελέτης ήταν να ερευνηθεί η συχνότητα της τροφικής
αλλεργίας σε παιδιά με ατοπική δερματίτιδα. Η εκτίμηση των παιδιών
έγινε με τη λήψη ιστορικού ατομικού και κληρονομικού και η
τεκμηρίωση της διάγνωσης του εκζέματος έγινε με βάση τα κριτήρια
Hanifin & Rajka αλλά και με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια της
Αμερικανικής Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας (Eichenfield LF
και συν. 2014). Η εκτίμηση της βαρύτητας του εκζέματος σε όλους τους
ασθενείς έγινε με βάση τον κλινικό δείκτη SCORAD(Scoring Atopic
Dermatitis Index).
Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει: α) τον προσδιορισμό
του απόλυτου αριθμού των ηωσινόφιλων κυττάρων, β) τον
προσδιορισμό της ολικής IgE, γ) τον προσδιορισμό των ειδικών IgE
αντισωμάτων και δ) τη διενέργεια των δοκιμασιών πρόκλησης για την
εκτίμηση της κλινικά ενεργού τροφικής αλλεργίας.
Στα

παιδιά

που

ήταν

ευαισθητοποιημένα

σε

τροφικά

αλλεργιογόνα δόθηκαν διαιτητικές οδηγίες εκτός από την κλασσική
θεραπευτική αγωγή της ατοπικής δερματίτιδας ανάλογα με τη
βαρύτητα της κλινικής εικόνας του νοσήματος.
Η εργασία αποτελείται από τα παρακάτω:
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Γενικό μέρος
1. Ατοπική δερματίτιδα- Έκζεμα
2. Τροφική αλλεργία
3. Συσχέτιση εκζέματος και τροφικής αλλεργίας
Ειδικό μέρος
1. Υλικό και Μέθοδοι
2. Στατιστική ανάλυση
3. Αποτελέσματα
4. Συζήτηση
5. Συμπεράσματα
6. Πίνακες αποτελεσμάτων
7. Σχήματα-Διαγράμματα
8. Περίληψη
9. Summary
10. Βιβλιογραφία
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά την ομότιμη
καθηγήτρια παιδιατρικής Α.Π.Θ Θ. Παπασταύρου- Μαυρουδή για την
ανάθεση της διατριβής, την υπόδειξη του θέματος, την πολύτιμη
συμπαράσταση και το μεγάλο ενδιαφέρον της γι’ αυτή.
Πολλές ευχαριστίες οφείλω στην καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ
Μ. Εμποριάδου- Πετικοπούλου δεύτερο μέλος της τριμελούς
επιτροπής για τις πολύτιμες και πολύ εποικοδομητικές συμβουλές και
τις παρατηρήσεις της.
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Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην Μ. Φωτουλάκη Αναπλ.
Καθηγήτρια Παιδιατρικής τρίτο μέλος της τριμελούς επιτροπής για τις
πολύτιμες συμβουλές της και τη συμπαράσταση της.
Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή ΠαιδιατρικήςΠαιδιατρικής Πνευμονολογίας Ι. Τσανάκα και Διευθυντή της Γ’
Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ ο οποίος ενθάρρυνε τη συνέχιση της
διατριβής μου με τη συμπαράσταση του.
Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την Επίκουρη Καθηγήτρια της Γ’
Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ υπεύθυνη της Αλλεργιολογικής Μονάδας
της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ Α. Μαυρουδή και πρώτη
επιβλέπουσα της διατριβής μου για τη συνεχή συμπαράσταση της στη
συλλογή του υλικού από το Ειδικό Εξωτερικό Παιδοαλλεργιολογικό
Ιατρείο,

τη

συνεχή

επίβλεψη

της

για

τη

διενέργεια

των

αλλεργιολογικών εξετάσεων, την κριτική καθοδήγηση της και τις
πολύτιμες υποδείξεις της κατά τη συγγραφή της διατριβής.
Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά το Γ. Κουρέντα Βιοτεχνολόγο όχι
μόνο για τη βοήθεια του στο τεχνικό μέρος αλλά και για την προθυμία
και το ζήλο που έδειξε σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μου.
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω τους γιατρούς της Γ’
Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη
συνεργασία σε όλη τη διάρκεια της εργασίας.
Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και
τις οικογένειες τους που δέχθηκαν με προθυμία να συμμετάσχουν στη
μελέτη.
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1. ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ-ΕΚΖΕΜΑ
Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του
δέρματος συνώνυμη με το έκζεμα που συνοδεύεται από κνησμό και
συχνά κάνει την εμφάνισή της ήδη από τη βρεφική ηλικία ( Leung DYM
2002) Σε αρκετές περιπτώσεις η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί την
πρώτη εκδήλωση ατοπίας, ενώ το οικογενειακό ιστορικό ενδέχεται να
είναι θετικό για αναπνευστική αλλεργία, όπως αλλεργικό βρογχικό
άσθμα ή αλλεργική ρινίτιδα ( Simpson CR και συν 2008, Wananukul και
συν. 2015).
1.1 Επιδημιολογία
Πρόσφατα πολλές δημοσιευμένες μελέτες που αναφέρουν ότι το
νόσημα είναι ευρύτατα διαδεδομένο στον Δυτικό κόσμο, με συχνότητα
που ανέρχεται σε ποσοστό 10-20% ( Ring J και Huss-Marp J 2004,
Larsen FS και Hanifin JM 2002) στον παιδιατρικό πληθυσμό, με τάση
πολλαπλασιασμού.

Το

αποκορύφωμα

στον

διπλασιασμό

ή

τριπλασιασμό της ατοπικής δερματίτιδας παρατηρήθηκε το 1970. Η
συχνότητά της είναι αρκετά χαμηλότερη σε αγροτικές κοινωνίες, όπως
στην Κίνα, την Ανατολική Ευρώπη, στις αγροτικές περιοχές της Αφρικής
και στην Κεντρική Ασία.
1.2 Γενετική
Αυξημένος είναι ο κίνδυνος γενετικής μεταβίβασης του
νοσήματος, όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό και ιδιαίτερα
όταν πάσχει η μητέρα. Αρκετοί ερευνητές έχουν εστιάσει το
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ενδιαφέρον τους στο χρωμόσωμα 5q31-33, καθώς περιέχει πληθώρα
γονιδίων, τα οποία συμμετέχουν στην έκφραση των γονιδίων των
κυτταροκινών IL-3, IL-4, IL5, IL-13 και GM-CSF που εκκρίνονται από τα
Th2 λεμφοκύτταρα. Υπάρχουν δεδομένα που ενισχύουν την άποψη ότι
η έκφραση του γονιδίου της IL-4 παίζει αποφασιστικό ρόλο στην
εκδήλωση της ατοπικής δερματίτιδας. Έχει αναφερθεί συσχέτιση
μεταξύ της ατοπικής δερματίτιδας και της υποομάδας-α του υποδοχέα
για την ΙL-4, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 16q12. Επίσης έχει
αναφερθεί ότι μεταλλάξεις της περιοχής C-C της κυτταροκίνης RANTES
στη χρωμοσωμική θέση 17q11, καθώς και μιας περιοχής που
κωδικοποιεί την ιντερλευκίνη-13 σχετίζονται με την εκδήλωση
ατοπικής δερματίτιδας. Η ατοπική δερματίτιδα έχει επίσης συνδεθεί
με το χρωμόσωμα 11q13 που περιέχει γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί
την υποομάδα-β του υποδοχέα υψηλής συγγένειας για την IgE (FcεR1).
Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές διεξήχθησαν σε ασθενείς με
αυξημένη IgE. Τα υποψήφια γονίδια δηλώνουν ότι η ατοπική
δερματίτιδα έχει κοινή γενετική βάση με άλλα ατοπικά νοσήματα.
Άλλες

μελέτες

έδειξαν

σημαντική

συσχέτιση

μεταξύ

πολυμορφισμού του γονιδίου της χυμάσης των μαστοκυττάρων και της
ατοπικής δερματίτιδας, ενώ δεν βρέθηκε παρόμοια συσχέτιση σε
πάσχοντες από άσθμα ή ρινίτιδα ( Mao XQ και συν 1996). Το εύρημα
αυτό δείχνει ότι μια γενετική παραλλαγή της χυμάσης των
μαστοκυττάρων, η οποία είναι μια πρωτεάση που εκκρίνεται από τα
μαστοκύτταρα του δέρματος, έχει εκλεκτική δράση στο δέρμα. Η

20

ατοπική δερματίτιδα επίσης συσχετίζεται με γονότυπο χαμηλής
παραγωγής της κυτταροκίνης TGF-β (Arkwright PD και συν 2001). Η
κυτταροκίνη TGF-β ασκεί ρυθμιστική δράση στα ενεργοποιημένα Τλεμφοκύτταρα. Για τον λόγο αυτό χαμηλή έκφραση του γονιδίου της,
ίσως συμβάλλει σε αυξημένη τάση φλεγμονής του δέρματος. Μελέτη
των Turner και συν. (Turner JD και Schwartz RA 2006) αναφέρει ότι η
γενετική προδιάθεση σε ατοπική δερματίτιδα συνδέεται με το
χρωμόσωμα 3q21, που είναι μια χρωμοσωμική περιοχή η οποία
κωδικοποιεί τα CD80 και CD86 μόρια συνδιέγερσης. Αντίθετα, οι
Cookson και συν ( Cookson WO και συν 2001, Cookson WO και Moffatt
MF 2002) συνδέουν την ατοπική δερματίτιδα με τα χρωμοσώματα
1q21 και 17q25 και 20q. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ίδιες χρωμοσωμικές
θέσεις περιέχουν γόνους που προδιαθέτουν στην εκδήλωση
ψωρίασης. Επομένως οι γονιδιακές αυτές θέσεις προδιαθέτουν σε
νοσολογικές οντότητες που χαρακτηρίζονται από ξηρότητα και
φολίδωση του δέρματος και είναι ανεξάρτητες από την αλλεργική
προδιάθεση του ατόμου.
1.3 Αιτιοπαθογένεια
Η

ατοπική

δερματίτιδα

είναι

νόσημα

με

ανοσολογικό

υπόστρωμα, για την εκδήλωση της οποίας αλληλεπιδρούν το γενετικό
υπόστρωμα σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η
φιλαγγρίνη είναι η πρωτεΐνη που συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση
της επιδερμίδας και στη δημιουργία του δερματικού φραγμού. Έχει
δειχθεί σε πρόσφατη μελέτη ότι η απώλεια της λειτουργίας δύο
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γενετικών παραλλαγών (R510X και 2282de14) του γονιδίου που
κωδικοποιεί τη φιλαγγρίνη είναι ισχυροί προδιαθεσικοί παράγοντες
ατοπικής δερματίτιδας (Palmer CN και συν 2006). Το γονίδιο της
πρωτεΐνης φιλλαγγρίνης βρίσκεται στο χρωμόσωμα 1q21. Η πρωτεΐνη
φιλαγγρίνη βρίσκεται στην κεράτινη στιβάδα του δέρματος και είναι
εξαιρετικά υδατοδιαλυτή. Η φιλαγγρίνη υφίσταται πρωτεόλυση σε
μικρές υδατοδιαλυτές χημικές ενώσεις που ονομάζονται συλλογικά
φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες.

Τα

αμινοξέα της πρωτεΐνης

υδρολύονται σε όξινους οσμολύτες του πολυκαρβολικού οξέος, οι
οποίοι διατηρούν το όξινο PH του δέρματος. Η διατήρηση του όξινου
PH του δέρματος αποτελεί κύρια προστατευτική λειτουργία για την
ακεραιότητα και τη συνοχή της κεράτινης στιβάδας του δέρματος αλλά
και για την αντιμικροβιακή άμυνα του δέρματος. (Lee H. J και Lee S. H
2014). Η άποψη ότι η ατοπική δερματίτιδα έχει ανοσολογικό
υπόβαθρο

στηρίζεται

στην

παρατήρηση

ότι

οι

πρωτοπαθείς

ανεπάρκειες των Τ-κυττάρων συχνά συνυπάρχουν με αυξημένα
επίπεδα IgE και έκζεμα.
1.4 Συστηματική ανοσιακή απάντηση στην ατοπική δερματίτιδα
Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν διαταραχή, τόσο της
φυσικής, όσο και της ειδικής ανοσίας. Σε ό,τι αφορά τη φυσική ανοσία,
ο έντονος κνησμός που χαρακτηρίζει την ατοπική δερματίτιδα
αναμφισβήτητα οδηγεί σε παρατεταμένο ξύσιμο του δέρματος, αλλά
ενδεχομένως και η μη λειτουργική φιλαγγρίνη να οδηγεί σε διάσπαση
του δερματικού φραγμού. Είναι γνωστό ότι για την αποτελεσματική
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φυσική ανοσιακή απάντηση απαιτείται ένας άθικτος λειτουργικός
δερματικός φραγμός. ( Palmer CN και συν 2006) Οι λεκτίνες που
συνδέονται με μαννάνες δρουν απευθείας ως οψωνίνες με την
επικάλυψη του παθογόνου μικροοργανισμού, ώστε να γίνουν προσιτές
για φαγοκυττάρωση ή ενεργοποιώντας απευθείας το συμπλήρωμα.
Έχουν ανακοινωθεί περιπτώσεις ασθενών με ατοπική δερματίτιδα με
τάση για επιμόλυνση, οι οποίοι είχαν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα
μαννάνης συνδεόμενης με λεκτίνες. ( Mc Girt L και Berk L 2006). Η
μετάλλαξη στο γονίδιο R735Q που εκφράζει TLR2 βρέθηκε με
αυξημένη συχνότητα σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα οι οποίοι
είχαν

τάση

για

αποικισμό

του

δέρματος

από

χρυσίζοντα

σταφυλόκοκκο.( Werfel T. και συν 2004)
Η οδός της ιντερλευκίνης-1 έχει ενοχοποιηθεί για ελαττωματική
ανοσιακή απάντηση του ξενιστή από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο,
πιθανότατα λόγω ελαττωματικής χημειοταξίας των ουδετερόφιλων
(Miller LS και συν 2006).Επειδή οι φλεγμονές του δέρματος
επιδεινώνονται κατά το συναισθηματικό stress, θεωρείται πιθανό ότι η
έκκριση κορτικοτροπίνης με επακόλουθη μείωση των επιπέδων της IL18 και IL-1β, συνηγορεί για την επιρρέπεια σε δερματικές λοιμώξεις
στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα.(Park HJ και συν 2005)
Παιδιά με ατοπική δερματίτιδα βρέθηκε ότι είχαν ελαττωμένα
επίπεδα του υποδοχέα CD14 που πιθανότατα σχετίζεται με μειωμένη
ικανότητα ανοσιακής απάντησης σε μικρόβια, συμπεριλαμβανομένου
και του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου.
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Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ο ιδρώτας ασθενών με ατοπική
δερματίτιδα έχει χαμηλότερα επίπεδα αντιμικροβιακών πεπτιδίων σε
σύγκριση με υγιή άτομα. Τα πεπτίδια αυτά χαρακτηρίζονται από την
ιδιότητά τους να αποσυνθέτουν την κυτταρική μεμβράνη των
παθογόνων μικροοργανισμών.( Rieg S και συν 2005)
Τέλος, τα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα των ασθενών με
ατοπική δερματίτιδα έχουν ελαττωματική λειτουργία, σε ό,τι αφορά τη
λειτουργία της φαγοκυττάρωσης. Επιπλέον τα πολυμορφοπύρηνα
ουδετερόφιλα των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα εμφάνιζαν
ελαττωματική χημειοταξία που σχετιζόταν με τη σοβαρότητα της
νόσου και την ύπαρξη δερματικής λοίμωξης ( Mc Girt L και Berk L
2006).
Σε ότι αφορά την ειδική ανοσιακή απάντηση, στο περιφερικό
αίμα ασθενών με ατοπική δερματίτιδα ανευρίσκονται συχνά Τλεμφοκύτταρα του δέρματος που παράγουν IL-4, IL-5 και IL-13, αλλά
χαμηλά επίπεδα IFN-γ. Οι ανοσολογικές αυτές μεταβολές είναι
σημαντικές, επειδή η IL-4 και η IL-13 είναι οι μόνες κυτταροκίνες που
προάγουν τη μεταγραφή του εξονίου C, προάγοντας έτσι την εκτροπή
προς τον IgE ισότυπο. Η IL-4 και η ιντερλευκίνη 13 προάγουν την
έκφραση των αγγειακών μορίων προσκόλλησης, όπως το μόριο
προσκόλλησης-1, που ευθύνονται για τη διήθηση των ιστών από
ηωσινόφιλα και ασκούν ρυθμιστική δράση στην Th1 παραγωγή
κυτταροκινών. Η IL-5 παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και
επιβίωση των ηωσινόφιλων. Σε αντίθεση η IFN-γ εμποδίζει τη σύνθεση
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IgE, τον πολλαπλασιασμό των Τh2 κυττάρων και την έκφραση του
υποδοχέα της IL-4 στα Τ-λεμφοκύτταρα( Leung D και συν 2004). Η
ελαττωμένη παραγωγή IFN-γ από τα Τ-λεμφοκύτταρα των ασθενών με
ατοπική δερματίτιδα, ίσως είναι η αιτία για την ελαττωμένη παραγωγή
IL-18 ( Higashi N και συν 2001).
Οι παράγοντες που καθορίζουν την εκτροπή σε μια Th2 ανοσιακή
απάντηση στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα είναι πολλοί, όπως
το περιβάλλον των κυτταροκινών μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα Τλεμφοκύτταρα, φαρμακολογικοί παράγοντες και διάφορα μηνύματα
ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων από αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα.
Τα μονοκύτταρα ασθενών με ατοπική δερματίτιδα έχουν
αυξημένη

δραστηριότητα

του

ενζύμου

κυκλική

αδενοσινο-

μονοφωσφορική (cAMP)-φωσφοδιεστεράση (PDE) ( Hanifin JM και συν
1996). Αυτή η διαταραχή συμβάλλει στην αυξημένη σύνθεση IgE από
τα Β-λεμφοκύτταρα και στην παραγωγή IL-4 από τα Τ-λεμφοκύτταρα
σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα, ενώ η παραγωγή της IgE και IL-4
μειώνονται

σε

in

vitro

δοκιμασίες

με

αναστολείς

της

φωσφοδιεστεράσης.
Μετά την κατάληψη των υποδοχέων των Τ-κυττάρων από τα
μόρια MCH I, σε συνδυασμό με πεπτιδικό σύμπλεγμα στα
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, η πλήρης ενεργοποίηση των Τκυττάρων απαιτεί συνδιεγερτικά μηνύματα, όπως για παράδειγμα
αλληλεπίδραση

μεταξύ

των

μορίων
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CD80

ή

CD86

των

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και των μορίων CD28 των Τκυττάρων. Η έκφραση του μορίου συνδιέγερσης CD28 στα Βλεμφοκύτταρα είναι σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς με ατοπική
δερματίτιδα σε σχέση με τους φυσιολογικούς ασθενείς ή τους
ασθενείς με ψωρίαση. Η έκφραση του υποδοχέα CD86 στα Β
λεμφοκύτταρα ασθενών με ατοπική δερματίτιδα και φυσιολογικών
ασθενών παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με αύξηση των επιπέδων
της ολικής IgE. Τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος, τα οποία
έχουν προηγουμένως διεγερθεί με IL-4 και αντι-CD40, παρουσιάζουν
σημαντικά ελαττωμένη παραγωγή IgE ύστερα από χορήγηση
μονοκλωνικών αντι-CD-86, αλλά όχι και μετά τη χορήγηση CD80. Τα
δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την άποψη ότι η έκφραση των CD86
στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα προάγει τη σύνθεση IgE.
Βρέθηκε επίσης ότι οι ιντερλευκίνες 4 και 13 επάγουν την έκφραση του
μορίου CD86 στα Β λεμφοκύτταρα προκαλώντας μια κυκλική αύξηση
της σύνθεσης της ΙgE στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα
(Jirapongsananuruk O και συν 1998, Boguniewicz M και Leung DYM
2006).

1.5 Η ανοσοπαθολογία του δέρματος
1.5.1 Κυτταροκίνες
Το μη προσβεβλημένο δέρμα των ασθενών με ατοπική
δερματίτιδα έχει αυξημένο αριθμό κυττάρων που παράγουν IL-4 και IL26

13, αλλά δεν υπάρχει αύξηση στην παραγωγή IL-5, IL 12 ή IFN-γ, και mRNA. Οι οξείες και χρόνιες δερματικές βλάβες των ασθενών με ατοπική
δερματίτιδα έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων που
παράγουν IL-4, IL-5 και IL-13 σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς
ασθενείς ( Hamid Q και συν 1994).
Οι οξείες δερματικές βλάβες χαρακτηρίζονται από αυξημένη
διήθηση από ενεργοποιημένα CD4+ μνημονικά λεμφοκύτταρα και
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε κύτταρα που παράγουν IL-4, IL-5
και IL-13, αλλά λίγα κύτταρα εκκρίνουν IFN-γ και IL-12 σε σχέση με το
φυσιολογικό δέρμα.
Εντούτοις, οι χρόνιες δερματικές βλάβες των ασθενών που
πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα έχουν σημαντικά λιγότερα κύτταρα
που παράγουν IL-4 και IL-13, αλλά αυξημένο αριθμό κυττάρων που
παράγουν IL-5, GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating
factor) και IFN-γ σε σχέση με τις οξείες δερματικές βλάβες. Πιθανότατα
η IL-5 και ο παράγοντας GM-CSF συμβάλλουν στον αυξημένο αριθμό
ηωσινόφιλων και μακροφάγων. Πιθανότατα η αυξημένη έκφραση της
ΙL-12 στις χρόνιες δερματικές βλάβες των ασθενών με ατοπική
δερματίτιδα επάγει την παραγωγή IFN-γ. Ίσως η έκφραση στα
ηωσινόφιλα και/ή στα μακροφάγα αποτελεί το έναυσμα για εκτροπή
σε Th1 ή Tho ανοσιακή απάντηση στους ασθενείς με χρόνια ατοπική
δερματίτιδα. ( Hamid Q και συν 1996).
Τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα που διηθούν το δέρμα των
ασθενών με ατοπική δερματίτιδα βρέθηκε ότι επάγουν την απόπτωση
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των

κερατινοκυττάρων,

η

οποία

συμβάλλει

στην

διαδικασία

σπογγίωσης του δέρματος.(Trautmann A και συν 2001)

1.5.2 Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
Το δέρμα των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα περιλαμβάνει
έναν αυξημένο αριθμό αντιγονοπαρουσιαστικών APC (Antigen
presenting cells), όπως τα κύτταρα Langerhans και φλεγμονώδη
δενδριτικά επιθηλιακά κύτταρα, τα οποία φέρουν υποδοχείς της IgE
και φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση του
αλλεργιογόνου στα Τh2 λεμφοκύτταρα και στα Th1 λεμφοκύτταρα,
αντίστοιχα(von Budnoff D και συν 2001). Τα φυσιολογικά άτομα και οι
ασθενείς με αλλεργία του αναπνευστικού εμφανίζουν σε μικρό βαθμό
έκφραση του υποδοχέα FcεRI στα κύτταρα Langerhans. Αντίθετα, ο
υποδοχέας FcεRI εκφράζεται σε υψηλό ποσοστό στα κύτταρα
Langerhans και στα δενδριτικά κύτταρα ατόμων με ατοπική
δερματίτιδα. Το υψηλό ποσοστό έκφρασης έχει ως αποτέλεσμα τη
σύλληψη του αλλεργιογόνου και την ενεργοποίηση των κυττάρων
Langerhans κατά τη σύνδεση αλλεργιογόνου-υποδοχέα. Τα κύτταρα
Langerhans του δέρματος που φέρουν τις βλάβες της ατοπικής
δερματίτιδας έχουν σε υψηλό ποσοστό τον υποδοχέα CD86 σε
σύγκριση με τον υποδοχέα CD80 (Ohki O και συν 1997,Schuller E και
συν 2001). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο υποδοχέας CD86, που
εκφράζεται στα κύτταρα Langerhans, παίζει σημαντικό ρόλο ως μόριο
συνδιέγερσης στην ενεργοποίηση των T-κυττάρων και ίσως να
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συνηγορεί για την αυξημένη Th2 ανοσιακή απάντηση που επέρχεται
έπειτα από επαναλαμβανόμενη παρουσίαση του αντιγόνου από τα
κύτταρα Langerhans.

1.5.3 H κυτταρική διήθηση στη φλεγμονή
Ο χημειοτακτικός παράγοντας IL-16 των CD4+ λεμφοκυττάρων
είναι αυξημένος στις οξείες βλάβες της ατοπικής δερματίτιδας
(Laberge S και συν 1998, Reich K και συν 2002). Στις δερματικές βλάβες
των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα έχουν βρεθεί οι κυτταροκίνες CC, RANTES, η χημειοτακτική πρωτεΐνη-4 των μονοκυττάρων και η
εοταξίνη, που είναι πιθανό να συνηγορούν στη χημειοταξία
ηωσινοφίλων και Th2 λεμφοκυττάρων στο δέρμα (Taha RA και συν
2000,MoritaE και συν 2001). Η χημειοκίνη CTACK/CCL27 των Τλεμφοκυττάρων φαίνεται ότι έλκει εκλεκτικά τα CLA+T κύτταρα στο
δέρμα (Morales J και συν 1999). Οι χημειοκίνες εοταξίνη, RANTES και
MCP-4 ασκούν τη δράση τους μέσω του υποδοχέα CCR3 που
ανευρίσκεται στα ηωσινόφιλα και στα Th2 λεμφοκύτταρα και
αναφέρεται ότι ανευρίσκονται αυξημένες, τόσο στο δέρμα που
παρουσιάζει βλάβες, όσο και στο υγιές δέρμα. των ασθενών με
ατοπική δερματίτιδα (Yawalkar N και συν 1999).
1.5.4 Η οξεία και χρόνια φλεγμονή του δέρματος
Η παθογένεια της ατοπικής δερματίτιδας δεν είναι πλήρως
διευκρινισμένη. Ο μηχανισμός των αντιδράσεων υπερευαισθησίας
μπορεί

να

πυροδοτηθεί

από
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ποικίλους

παράγοντες,

όπως

αεροαλλεργιογόνα ή τροφικά

αλλεργιογόνα.

Η

σύνδεση του

αλλεργιογόνου με την προσκολλημένη στο κύτταρο IgE ανοσοσφαιρίνη
προκαλεί την παρουσίασή του στα Th2 λεμφοκύτταρα, τα οποία
εκκρίνουν με τη σειρά τους ένα πλήθος κυτταροκινών, μεταξύ των
οποίων IL-4, IL-5, IL-10 και IL-13. Η IL-4 και η IL-13 είναι υπεύθυνες για
τη διέγερση των Β-λεμφοκυττάρων, τον πολλαπλασιασμό τους και τη
σύνθεσή τους από αυτά IgE αντισωμάτων. Η ιντερλευκίνη-5 είναι
κυρίως υπεύθυνη για την ενεργοποίηση και την επιβίωση των
ηωσινόφιλων.( Leung D και συν 2004)
Άλλοτε η ατοπική δερματίτιδα θεωρείτο ως νόσος που
περιλάμβανε μόνο τα Th2 κύτταρα. Τώρα έχει δειχθεί ότι επισυμβαίνει
μια διφασική απάντηση στο δέρμα και ότι, ενώ στην ατοπική
δερματίτιδα αρχικά τα Th2 λεμφοκύτταρα προκαλούν ανοσιακή
απάντηση, αυτή μπορεί να αλλάξει και να καταστεί μια Th1 απάντηση
σε λίγες μόνο μέρες.
Η χρόνια ατοπική δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από επικράτηση
της Th1 ανοσιακής απάντησης. Τα Th1 λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται
από παραγωγή IFN-γ, IL-12, IL-2, TGF-β1 και άλλων κυτταροκινών.
(D'Auria και συν. 2016). Η χρόνια φλεγμονή έχει συνδεθεί με την
παρατεταμένη επιβίωση των ηωσινόφιλων και των μακροφάγων στο
ατοπικό δέρμα. Η έκφραση της IL-5 στη χρόνια ατοπική δερματίτιδα
παίζει ρόλο στην παράταση της επιβίωσης των ηωσινόφιλων και στην
αύξηση της δραστηριότητάς τους. Στη χρόνια ατοπική δερματίτιδα, η
αυξημένη έκφραση του παράγοντα GM-CSF διαδραματίζει σημαντικό
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ρόλο στη διατήρηση της επιβίωσης και της λειτουργίας των
μονοκυττάρων, των κυττάρων Langerhans και των ηωσινόφιλων
(Bratton DL και συν 1995).Τα επιδερμικά κερατινοκύτταρα σττους
ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα ύστερα από διέγερση από τους
παράγοντες TNF-α και IFN-γ έχουν αυξημένα επίπεδα RANTES σε
σχέση με τα κερατινοκύτταρα των ασθενών με ψωρίαση. Ίσως η
παραγωγή TNF-α και IFN-γ στη χρόνια ατοπική δερματίτιδα
συμβάλλουν στη χρονιότητα και στη σοβαρότητα του εκζέματος. Το
μηχανικό τραύμα και αυτό με τη σειρά του, επάγει την απελευθέρωση
ΤΝF-α και πολλών άλλων προφλεγμονωδών κυτταροκινών από τα
επιδερμικά κερατινοκύτταρα. Έτσι, ο χρόνιος κνησμός του δέρματος
συμβάλλει στην έναρξη και στη διαιώνιση της δερματικής φλεγμονής
(Giustizieri ML και συν 2001).
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Εικόνα 1. Η ανοσιακή απάντηση στην οξεία και χρόνια φλεγμονή του δέρματος. Η
οξεία

φλεγμονή

του

δέρματος

συνοδεύεται

από

αύξηση

των

Th2

λεμφοκυττάρων, ενώ στη χρόνια ατοπική δερματίτιδα το δέρμα είναι διηθημένο
από φλεγμονώδη δενδριτικά επιδερμικά κύτταρα, μακροφάγα και ηωσινόφιλα.
Η παραγωγή IL-12 από αυτούς τους κυτταρικούς τύπους έχει ως αποτέλεσμα τη
στροφή της ανοσιακής απάντησης προς τον Th1 φαινότυπο, με αποτέλεσμα την
αυξημένη έκκριση IFN-γ από τα Τ- λεμφοκύτταρα.

1.6 Διάγνωση και διαφορική διάγνωση
Τα διαγνωστικά κριτήρια κατά Hanifin και Rajka διακρίνονται σε
μείζονα και ελάσσονα, όπως φαίνεται στους Πίνακες I και II. Τη
διάγνωση μπορούν να θέσουν τρία μείζονα κριτήρια ή και τρία μόνο
ελάσσονα

κριτήρια.
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Πίνακας I. Μείζονα κριτήρια
Κνησμός
Τυπική μορφολογία και κατανομή. Καταλαμβάνει τις καμπτικές επιφάνειες στους
ενήλικες,ενώ στα βρέφη και στα μικρότερα παιδιά εντοπίζεται στις εκτατικές επιφάνειες.)
Χρόνια υποτροπιάζουσα δερματοπάθεια
Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας

(άσθμα ,αλλεργική ρινίτιδα, ατοπική

δερματίτιδα)

Πίνακας II. Ελάσσονα κριτήρια
Ξηροδερμία
Ιχθύωση, υπεργράμμωση παλαμών
Δερματίτιδα παλαμών/πελμάτωνΆμεσου τύπου Ι υπερευαισθησία
Αυξημένη ολική IgE
Μικρή ηλικία έναρξης
Τάση για δερματικές λοιμώξεις ιδιαίτερα από σταφυλόκοκκο και απλό έρπη.
Μη ειδική δερματίτιδα χεριών-ποδιών
Έκζεμα θηλών
Χειλίτιδα
Υποτροπιάζουσες επιπεφυκίτιδες
Πτυχές των DennieMorgan στα κάτω βλέφαρα
Κερατόκωνος
Πρόσθιος υποκάψιος καταράκτης
Περιοφθαλμική σκίαση
Ωχρότητα προσώπου ή ερύθημα
Λευκή πυτιρίαση
Πρόσθιες τραχηλικές πτυχές
Κνησμός κατά την εφίδρωση
Δυσανοχή στο μάλλινο
Περιθυλακιώδης επίταση
Τροφική δυσανεξία
Πορεία που επηρεάζεται από συναισθηματικούς παράγοντες
Λευκός δερμογραφισμός
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Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας προτείνει διεθνή κριτήρια για
τη διάγνωση της ατοπικής δερματίτιδας, όπως φαίνονται στον Πίνακα
III.
Πίνακας III. Διαγνωστικά κριτήρια ατοπικής δερματίτιδας που προτείνονται από την
Αμερικανική Εταιρία Δερματολογίας
Α. Βασικά συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα ,τα οποία εάν είναι επαρκή θέτουν τη
διάγνωση.
Κνησμός
Εκζεματοειδείς βλάβες οξείες ,υποξείες και χρόνιες
Εντόπιση που σχετίζεται με την ηλικία
1. Πρόσωπο, λαιμός και εκτατικές επιφάνειες στα βρέφη και τα παιδιά
2. Καμπτικές επιφάνειες σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες
3. Οι δερματικές βλάβες αφήνουν ελεύθερη την περιοχή της πάνας και την περιοχή της
μασχάλης
Χρόνια υποτροπιάζουσα πορεία
Β. Σημαντικά χαρακτηριστικά που στις περισσότερες περιπτώσεις υποστηρίζουν τη
διάγνωση
Μικρή ηλικία έναρξης
Ατοπία ( IgE υπεραντιδραστικότητα )
Ξηροδερμία
Γ. Συνοδά χαρακτηριστικά που βοηθούν τη διάγνωση,παρόλο που δεν είναι ειδικά
Κεράτωση των θυλάκων/Ιχθύαση/υπεργράμμωση παλαμών
Άτυπες αγγειακές αντιδράσεις
Περιθυλακιώδης επίταση/Λειχηνοποίηση/Κνήφη
Οφθαλμικές/περιοφθαλμικές αλλαγές του δέρματος
Περιστοματικές/περιωτικές βλάβες
Δ. Αποκλεισμός: προκειμένου να τεκμηριωθεί η διάγνωση πρέπει να αποκλεισθούν
καταστάσεις,όπως

φθειρίαση,

δερματίτιδα

εξ

επαφής,σμηγματορροϊκή

δερματίτιδα,δερματικό λέμφωμα,ιχθύαση, ψωρίαση και άλλες πρωτοπαθείς νοσολογικές
οντότητες.
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Η διαφορική διάγνωση, όπως φαίνεται στον Πίνακα IV,
περιλαμβάνει διάφορες φλεγμονώδεις καταστάσεις του δέρματος,
ανοσοανεπάρκειες, κακοήθειες του δέρματος, γενετικές διαταραχές,
λοιμώξεις που εμφανίζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της
ατοπικής δερματίτιδας.
Πίνακας IV. Η Διαφορική Διάγνωση της Ατοπικής Δερματίτιδας
Ανοσοανεπάρκειες

Μεταβολικά νοσήματα

Σύνδρομο Wiskott-Aldrich

Φαινυλοκετονουρία

Σύνδρομο Di George

Τυροσιναιμία

Σύνδρομο Hyper-IgE

Ανεπάρκεια απαραίτητων λιπαρών οξέων

Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια

Ανεπάρκεια βιταμίνης Β6

Ιστιοκύττωση Χ

Ανεπάρκεια ψευδαργύρου

Αταξία-Τηλαγγειεκτασία
Λοιμώξεις

Δερματίτιδες

Απλός έρπης

Δερματίτιδα εξ επαφής

Σταφυλόκοκκος Aureus

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Ψώρα

Ψωρίαση

Μυκητιασικές λοιμώξεις

Αντίδραση σε φάρμακα

Ερισύπελας

Δερματίτιδα μετά από έκθεση σε ακτινοβολία

Κακοήθειες
Δερματικό λέμφωμα των Τ-κυττάρων
Νόσοςτων Letterer-Siwe

1.7 Παράγοντες που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα –
Βακτηρίδια, ιοί, μύκητες
Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν αυξημένη τάση να
αναπτύξουν βακτηριδιακές, ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις του
δέρματος. Ο Staphylococcus aureus βρίσκεται σε ποσοστό μεγαλύτερο
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από 90% των βλαβών του δέρματος στην ατοπική δερματίτιδα. Ο
χρυσίζων σταφυλόκοκκος προκαλεί εξάρσεις και διατήρηση της
δερματικής φλεγμονής εκκρίνοντας τοξίνες, οι οποίες δρουν ως
υπεραντιγόνα διεγείροντας και ενεργοποιώντας τα T-κύτταρα και τα
μακροφάγα. Οι περισσότεροι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν
ειδικά IgE αντισώματα έναντι σταφυλοκοκκικών υπεραντιγόνων του
δέρματος τους.( Breuer K και συν 2000).
Οι διπλής έλικας DNA ιοί συμπεριλαμβανομένου του απλού
έρπητα ,της μολυσματικής τέρμινθου και του ιού της ευλογιάς είναι
ικανοί να προκαλέσουν περισσότερο σοβαρές και γενικευμένες
λοιμώξεις στους ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα. Το ερπητικό έκζεμα
είναι μεταδοτική μορφή ερπητικής λοίμωξης που συχνά αποτελεί
επείγον ιατρικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεση συστηματική
χορήγηση αντιιικής θεραπείας. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι οι
ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα, οι οποίοι εμφανίζουν αρχικά Th2
ανοσιακή απάντηση έχουν αυξημένη σοβαρότητα λοιμώξεων από τον
ιό του απλού έρπητα και άλλες εξανθηματικές λοιμώξεις (όπως για
παράδειγμα η μολυσματική τέρμινθος) καθώς η καταπολέμηση αυτών
των λοιμώξεων εξαρτάται από μια φυσιολογική Th1 ανοσιακή
απάντηση.
Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι τα άτομα με ατοπική
δερματίτιδα έχουν ασυνήθιστη τάση για αποικισμό με ορισμένα είδη
μυκήτων, όπως μύκητες που ανήκουν στο γένος Malassezia και
Candida. Μελέτη από τη Σουηδία με 132 άτομα με ατοπική
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δερματίτιδα αποκάλυψε ότι το 60% είχαν θετικές δερματικές
δοκιμασίες στο γένος Malessezia σε σχέση με τους μη ατοπικούς
ασθενείς,οι

οποίοι

είχαν

αρνητικές

δερματικές

δοκιμασίες.

Επιπρόσθετα, το γένος Candida απομονώθηκε συχνότερα από το
δέρμα ασθενών με ατοπική δερματίτιδα σε σχέση με τους ασθενείς
που είχαν ψωρίαση και σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες.
(Mc Girt L και Berk L 2006).
1.8 Συσχέτιση εκζέματος – Τροφικής αλλεργίας
Η

συσχέτιση

του

εκζέματος

με

την

τροφική

αλλεργία

αναπτύσσεται αναλυτικά στο κεφάλαιο Γ.
Τα κλινικά κριτήρια για την κατάταξη του εκζέματος σε ήπιο,
μέτριο και βαρύ φαίνονται στον πίνακα V. Για την αξιολόγηση της
βαρύτητας του εκζέματος έχουν χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές
μελέτες οι κλίμακες SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis Index), με
βαθμολογία <15 για το ήπιο, 15-40 για το μέτριο και >40 για τη
σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (Kunz B και συν 1997) και η κλίμακα EASI
(Eczema Area and Severity Index),
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( πίνακες VI και VII)

Πίνακας V. Κατάταξη της βαρύτητας του εκζέματος
Ηπιο

Μέτριο

Βαρύ

Περιοχές ξηρότητας

Περιοχές ή/και διάχυτη

Διάχυτη ξηρότητα

ξηρότητα
Ήπιος περιστασιακός κνησμός

Συχνός κνησμός

Συνεχής κνησμός

Στοιχεία ερυθρότητας λίγες

Ερυθρότητα ή/και εκδορές

Ερυθρότητα ή/και εκδορές

βλατίδες

ή/και απολέπιση ή/και

ή/και οροροή ή/και

βλατίδες ή/και τοπικά

βλατίδες ή/και

λειχηνοποίηση

λειχηνοποίηση ή/και
αλλοιωμένη εναπόθεση
μελανίνης

Πίνακας VI. Δείκτης SCORAD
(A) Έκταση
Προσβεβλημένη περιοχή επιφάνειας του σώματος (κανόνας των εννέα,0-100%)
(Β)Ένταση
Ερύθημα

0-3

Οίδημα/Βλατίδωση

0-3

Μικροαιμορραγία/σχηματισμός εφελκίδων 0-3
Εκδορά

0-3

Λειχηνοποίηση

0-3

Ξηρότητα του προσβεβλημένου δέρματος
0 = απούσα
1 = ήπια
2 = μέση
3 = βαριά

(Γ) Υποκειμενικά συμπτώματα
Κνησμός

0-10

Αϋπνία

0-10

SCORAD τύπος : Α/5 + 7Β/2 + Γ

38

ΠίνακαςVΙI. Eczema Area and Severity Index (EASI)
Προσβολή διαφόρων περιοχών του σώματος
0

1

2

3

4

5

6

0%

<10%

10-29%

30-49%

50-69%

70-89%

90-100%

Σοβαρότητα των σημείων «κλειδιών» Ερύθημα Διήθηση Εκδορά Λειχηνοποίηση
0

Καμιά

1

Ήπια

2

Μέση

3

Βαριά

Περιοχές σώματος
Άνω άκρα

(Ε+Δ+Εκ+Λ) x προσβολή περιοχής x 0,2 α

Κάτω άκρα

(Ε+Δ+Εκ+Λ) x προσβολή περιοχής x 0,4α

Θώρακας

(Ε+Δ+Εκ+Λ) x προσβολή περιοχής x 0,3α

Κεφάλι και λαιμός (Ε+Δ+Εκ+Λ) x προσβολή περιοχής x 0,1α
EASI=Αθροισμα των ανωτέρω τεσσάρων περιοχών του σώματος
Ε= ερύθημα, Δ=διήθηση, Εκ=εκδορά, Λ=λειχηνοποίηση
α=συμμεταβολή

εξαρτώμενη από την ηλικία του ασθενούς που αξιολογήθηκε

1.9 Τοπική θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας
Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν βλάβη στη λειτουργία
του δερματικού φραγμού που σχετίζεται με ελαττωμένα επίπεδα
κερατίνης και αυξημένη διαδερμική απώλεια νερού. Ως αποτέλεσμα
των διαταραχών αυτών υπάρχει ξηρότητα του δέρματος, η οποία
οδηγεί σε ανάπτυξη μικροσχισμών που λειτουργούν ως πύλες εισόδου
για

παθογόνους

μικροοργανισμούς,

ερεθιστικές

ουσίες

και

αλλεργιογόνα. Η θεραπεία αποκατάστασης του δερματικού φραγμού
περιλαμβάνει παραμονή του παιδιού σε χλιαρό νερό στο οποίο
ενδέχεται να έχουν προστεθεί μαλακτικές ουσίες διάρκειας 20 λεπτών
με

επακόλουθη

χρήση

υδατικής
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κρέμας.

Η

χρήση

ενός

αποτελεσματικού μαλακτικού σε συνδυασμό με θεραπεία ενυδάτωσης
βοηθούν στην επαναδόμηση και διατήρηση της κεράτινης στιβάδας
του δέρματος (EliasPM 2008, Vickery BP 2007, Weidinger και Novak
2016).
Ως τοπικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα χρησιμοποιούνται τα
τοπικά γλυκοκορτικοειδή και οι αναστολείς της καλσινευρίνης. Τα
τοπικά γλυκοκορτικοειδή διακρίνονται ανάλογα με τη δραστικότητά
τους σε ισχυρά, μέτριας δραστικότητας και ήπια γλυκοκορτικοειδή,
όπως φαίνεται στον πίνακα VIII. (Simon C 2008).
Πίνακας VIII. Κατάταξη των τοπικών στεροειδών με βάση τη δραστικότητα τους
Ισχυρά τοπικά

Μετρίως ισχυρά τοπικά

Ήπια τοπικά

γλυκοκορτικοειδή

γλυκοκορτικοειδή

γλυκοκορτικοειδή

Βηταμεθαζόνη διπροπιονική

Βηταμεθαζόνη βαλεριανική 0,1%

Υδροκορτιζόνη 1%(κρέμα)

0,05% (κρέμα )

(αλοιφή)

Δεξαμεθαζόνη 0,1% (κρέμα)

Βηταμεθαζόνη βαλεριανική
0,1%(κρέμα)

Μομεταζόνη φουροϊκή 0,1%

Μομεταζόνη φουροϊκή 0,1%

(αλοιφή)

(κρέμα)
Φλουτικαζόνη προπιονική 0,05%
(κρέμα)

Η δραστικότητα των διαθέσιμων γλυκοκορτικοειδών δεν
εξαρτάται μόνο από τη φαρμακευτική ουσία αλλά και από το έκδοχο
που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και από την επί τοις εκατό
αναλογία του σκευάσματος. Γενικά, οι αλοιφές έχουν ισχυρότερη
αντιφλεγμονώδη δράση από τα αντίστοιχα σκευάσματα σε μορφή
κρέμας.
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Τα τοπικά γλυκοκορτικοειδή χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της
οξείας φάσης της ατοπικής δερματίτιδας. Ο θεραπευτικός στόχος είναι
να οδηγηθεί ο ασθενής σε θεραπεία συντήρησης με ενυδάτωση του
δέρματος και χαμηλής δραστικότητας γλυκοκορτικοειδή. Γενικά, οι
ασθενείς πρέπει να καθοδηγούνται για θεραπεία μικρής χρονικής
διάρκειας, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικές παρενέργειές τους, ενώ
η χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται στην περιοχή του προσώπου και
των γεννητικών οργάνων.
Οι

αναστολείς

της

καλσινευρίνης

(pimecrolimus

και

tacrolimus)έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην τοπική θεραπεία
του παιδικού εκζέματος. Το pimecrolimus έχει αποδειχθεί ότι
εμποδίζει την Th1 και Th2 παραγωγή κυτταροκινών, ελαττώνει την
αντιγονοπαρουσιαστική ικανότητα των δενδριτικών κυττάρων και
επίσης έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει την απελευθέρωση μεσολαβητών
από τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα. Το φάρμακο έχει εγκριθεί
από τον FDA για μικρής χρονικής διάρκειας ή διαλείπουσα μακράς
διάρκειας θεραπεία ήπιας έως μέτριας ατοπικής δερματίτιδας σε
παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών.(Zuberbier T και συν 2001). Η χρήση
του pimecrolimus αναφέρεται ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική
στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας ακόμη και για χρήση σε
παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών (Sigurgeirsson και συν. 2015)
Η τοπική χρήση του tacrolimus, ενός αναστολέα σύνδεσης στην
πρωτείνη σύνδεσης Fk εμποδίζει την ενεργοποίηση ενός αριθμού
κυττάρων που εμπλέκονται στην ατοπική δερματίτιδα, όπως τα T-
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κύτταρα, τα κύτταρα του Langerhan, τα μαστοκύτταρα, τα κύτταρα
κερατίνης. Το tacrolimus χρησιμοποιείται για βραχεία ή για
διαλείπουσα μακράς διάρκειας θεραπεία σε παιδιά 2 έως 15 ετών με
μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα. Η μόνη παρενέργεια που
αναφέρθηκε ήταν τοπικά το αίσθημα καύσου( Cury Martins και συν.
2015). Σε αντίθεση με τα τοπικά γλυκοκορτικοειδή το tacrolimus σε
μορφή

αλοιφής

δεν

προκαλεί

δερματική

ατροφία

και

έχει

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο έκζεμα του προσώπου και των
βλεφάρων.(Reitamo S 2001).
Η στρατηγική της θεραπευτικής αντιμετώπισης, όπως φαίνεται
στον πίνακα IX συνίσταται σε σταδιακή αύξηση ή μείωση των μέτρων
τοπικής φροντίδας του δέρματος, αλλά και του αριθμού ή της
δραστικότητας των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται τοπικά ή
συστηματικά ανάλογα με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας.(National
Institute for Clinical Excellence NICE 2007, Wollenberg και συν 2016).
Πίνακας IX. Η στρατηγική της θεραπείας του εκζέματος
Στάδιο I:Δέρμα ελεύθερο βλαβών .Χρήση μόνο μαλακτικών
Στάδιο ΙΙ: Ήπιο έκζεμα- σε ορισμένες περιοχές ξηρότητα του δέρματος και όχι έντονος
κνησμός. Χρήση μαλακτικών ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ήπια τοπικά
γλυκοκορτικοειδή.
Στάδιο ΙΙΙ: Μέτριο -Περιοχές ξηρότητας ,συχνός κνησμός και ερυθρότητα. Χρήση μαλακτικών
σε συνδυασμό με μετρίως ισχυρό τοπικό τοπικό γλυκοκορτικοειδές. Διάρκεια εφαρμογής:714 ημέρες για το σώμα και 3-5 ημέρες για το πρόσωπο. Μπορεί να συνδυαστεί με τοπικό
αναστολέα της καλσινευρίνης, όπως το tacrolimus.
Στάδιο ΙV: Σοβαρό Εκτεταμένες περιοχές ξηρότητας του δέρματος, ακατάπαυστος κνησμός,
ερυθρότητα. Χρήση μαλακτικών και ισχυρών τοπικών γλυκοκορτικοειδών (μέτριας ισχύος
γλυκοκορτικοειδή για το λαιμό και το πρόσωπο).Μπορεί να συνδυαστεί με tacrolimus.
Συστηματική αντιμετώπιση γίνεται με επίβλεψη ειδικού μόνο σε περίπτωση επιμονής του
εκζέματος και επί αποτυχίας της συμβατικής αντιμετώπισης.
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1.10 Συστηματική θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας
Η συστηματική χορήγηση γλυκοκορτικοειδών, όπως η από του
στόματος πρεδνιζολόνη σπάνια ενδείκνυται στη θεραπεία της
ατοπικής δερματίτιδας. Η σημαντική κλινική βελτίωση που ίσως
προκύψει από τη χρήση της συχνά σχετίζεται με σοβαρή υποτροπή του
εκζέματος που ακολουθεί τη διακοπή της. Η βραχεία χορήγηση από
του στόματος γλυκοκορτικοειδών, ίσως είναι κατάλληλη σε περίπτωση
έξαρσης του νοσήματος. Αν ο ασθενής πρόκειται να λάβει βραχείας
διάρκειας κορτικοστεροειδή από το στόμα, τότε είναι σημαντικό να
ελαχιστοποιήσουμε τη δόση και να εντατικοποιήσουμε τη φροντίδα
του δέρματος με έναρξη χρήσης τοπικών γλυκοκορτικοειδών, και
χρήση ενυδατικών, ώστε να αποφεύγονται οι εξάρσεις του νοσήματος.
Η ενδοφλέβια χρήση γ-σφαιρίνης σε υψηλές δόσεις φαίνεται να
ελαττώνει τη δερματική φλεγμονή σε ανθεκτικές στη θεραπεία μορφές
ατοπικής δερματίτιδας. Εντούτοις, τα πλεονεκτήματα από τη χρήση
δεν ήταν μακροπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό τη χρήση της πρέπει να
ακολουθεί η εντατικοποίηση των τοπικών μέτρων φροντίδας του
δέρματος.( Jolles S 2002).
Η ιντερφερόνη-γ είναι γνωστό ότι καταστέλλει τις IgE
μεσολαβούμενες αντιδράσεις και ασκεί ρυθμιστικό ρόλο στον
πολλαπλασιασμό και τη λειτουργία των Th2 λεμφοκυττάρων. Μείωση
της βαρύτητας της κλινικής εικόνας σχετίστηκε με την ικανότητα της
ιντερφερόνης-γ να ελαττώνει τον ολικό αριθμό κυκλοφορούντων
ηωσινόφιλων.
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Η κυκλοσπορίνη είναι ισχυρό ανοσοκατασταλτικό φάρμακο που
δρα πρωταρχικά στα T-κύτταρα καταστέλλοντας την αντιγραφή των
κυτταροκινών. Πολλαπλές μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς τόσο
ενήλικες όσο και παιδιά που δεν απαντούν στις συμβατικές θεραπείες
έχουν ωφεληθεί από βραχείας διάρκειας θεραπεία με κυκλοσπορίνη.
Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας. Η
άνοδος της κρεατινίνης ή η περισσότερο σοβαρή βλάβη της νεφρικής
λειτουργίας και η υπέρταση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν
γίνεται χρήση κυκλοσπορίνης. (Leung DΥΜ 2003).
Παρόλο που οι ιογενείς και μυκητιασικές λοιμώξεις αποτελούν το
έναυσμα που επιδεινώνει το νόσημα, ο αποικισμός με το χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο αποτελεί τη συχνότερη αιτία των εξάρσεων της
ατοπικής δερματίτιδας. Για το λόγο αυτό ο συνδυασμός της
αντιφλεγμονώδους αγωγής με συστηματικά αντιβιοτικά ή τοπικά
αντιβιοτικά, έχουν ως αποτέλεσμα τον καλύτερο έλεγχο των
συμπτωμάτων, ενώ η από του στόματος χορήγηση αντιισταμινικών για
την ανακούφιση από τον κνησμό έχει ένδειξη σε όλα τα στάδια της
αντιμετώπισης ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του νοσήματος.
Γενικές αρχές στην αντιμετώπιση του εκζέματος (National Institute for
Clinical Excellence NICE 2007).
Τα γενικά μέτρα αντιμετώπισης περιλαμβάνουν την αποφυγή
των αλκαλικών σαπουνιών, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται από
ουδέτερα ή όξινα, καθώς επίσης και παραγόντων που διεγείρουν το
νόσημα,

όπως

ερεθιστικών

ουσιών

44

(πχ.

απορρυπαντικών,

αλλεργιογόνων, ερεθιστικών ουσιών, παθογόνων μικροοργανισμών,
stress).
Στις περιπτώσεις μέτριου ή σοβαρού εκζέματος η χρήση στο
μπάνιο αντισηπτικού-αντιμικροβιακού καθαριστικού δύο φορές την
εβδομάδα θα αποφορτίσει τον αυξημένο μικροβιακό αποικισμό
συνεισφέροντας ουσιαστικά στον έλεγχο των εξάρσεων.
1.11 Μαλακτικές ουσίες
Αποτελούν την πλέον κατάλληλη θεραπεία του εκζέματος, όταν η
διάγνωση

είναι

αναμφισβήτητη

και

είναι

σωστό

να

συνταγογραφούνται σε μεγάλες ποσότητες. Στα βρέφη μπορούν να
αντικαταστήσουν το σαπούνι ή το σαμπουάν.
1.12 Τοπικά στεροειδή
Τα ήπια τοπικά στεροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
ήπιο έκζεμα, τα μέτριας ισχύος για το μέτριας βαρύτητας έκζεμα, ενώ
τα ισχυρά τοπικά γλυκοκορτικοειδή έχουν ένδειξη στο σοβαρό έκζεμα.
Η εκπαίδευση του αρρώστου ή των γονέων περιλαμβάνει τη συμβουλή
για χρήση ήπιων τοπικών γλυκοκορτικοειδών για περιοχές όπως το
πρόσωπο και ο λαιμός με εξαίρεση την περίπτωση έξαρσης του
νοσήματος, κατά την οποία συνιστάται χρήση μέτριας ισχύος τοπικών
γλυκοκορτικοειδών και για σύντομο χρονικό διάστημα (3-5 ημέρες)
στις περιοχές του προσώπου και του λαιμού. Τα μέτριας ισχύος και τα
ισχυρά τοπικά γλυκοκορτικοειδή χρησιμοποιούνται σε περιόδους
έξαρσης του νοσήματος σε ευαίσθητες περιοχές, όπως η περιοχή της
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πάνας ή της μασχάλης και για σύντομο χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τις 7 έως 14 ημέρες. Αν ένα ήπιο ή μέτριας δραστικότητας
γλυκοκορτικοειδές δεν υπήρξε αποτελεσματικό στον έλεγχο των
συμπτωμάτων της οξείας φάσης εντός διαστήματος 7-14 ημερών, τότε
γίνεται σκέψη για δευτεροπαθή βακτηριδιακή ή ιογενή λοίμωξη του
δέρματος.

Αν

ένα

ισχυρό

τοπικό

στεροειδές

αποδειχθεί

αναποτελεσματικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τότε χρήζει
παραπομπής σε ειδικό δερματολόγο.
1.13 Επίδεσμοι και επιθέματα
Μπορούν να καλύψουν επιφάνειες του δέρματος πάνω στις
οποίες έχει γίνει χρήση μαλακτικών ή και χρήση μαλακτικού σε
συνδυασμό με τοπικά στεροειδή.
1.14 Αντιισταμινικά
Σε παιδιά με σοβαρό έκζεμα καθώς και σε παιδιά με ήπιο ή
μέτριο έκζεμα αλλά με έντονο και επίμονο κνησμό μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αντιισταμινικά χωρίς κατασταλτική δράση για
διάστημα ενός μηνός και να συνεχιστούν εφόσον η δοκιμή τους έχει
επιτυχία. Σε περιπτώσεις έξαρσης του νοσήματος που διαταράσσεται ο
ύπνος του παιδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιισταμινικά που
προκαλούν καταστολή για διάστημα ενός ή δύο εβδομάδων.
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1.15 Λοιμώξεις
Οι γονείς πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συσκευασίες των
φαρμάκων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τοπική θεραπεία,
ενδέχεται να μολυνθούν και να προκαλέσουν εκ νέου λοίμωξη του
δέρματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να συνταγογραφούνται εκ νέου για
τη θεραπεία μιας υποτροπής. Μέρος της εκπαίδευσης των γονέων
αφορά και την αναγνώριση τυχόν επεισοδίου έξαρσης του νοσήματος.
Συμπτώματα και σημεία, όπως κλάμα, ευερεθιστότητα, φλύκταινες ή
ξαφνική επιδείνωση του εξανθήματος ενδέχεται να συνηγορούν για
επιδείνωση της ατοπικής δερματίτιδας.
Όταν υπάρχει υποψία για βακτηριδιακή λοίμωξη άλλη εκτός από
αυτή του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου ή υποψία για ανθεκτικότητα στα
αντιβιοτικά πρέπει να λαμβάνεται καλλιέργεια δέρματος. Οι
εντοπισμένες λοιμώξεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με τοπική
χρήση αντιβιοτικών μόνα ή σε συνδυασμό με τοπικά στεροειδή, ενώ
εκτεταμένη λοίμωξη πρέπει να αντιμετωπίζεται με συστηματικά
αντιβιοτικά.
Σε κάθε περίπτωση σοβαρής έξαρσης του εκζέματος πρέπει να
τίθεται υπόνοια για λοίμωξη από ερπητοϊό. Η περίπτωση του
ερπητικού

εκζέματος

χρήζει

επείγουσας

αντιμετώπισης

με

συνταγογράφηση ακυκλοβίρης για συστηματική χορήγηση και άμεσης
εκτίμησης από δερματολόγο. Αν το εξάνθημα περιλαμβάνει και την
περιοχή γύρω από τα μάτια, τότε πρέπει να συνταγογραφηθεί
ακυκλοβίρη για οφθαλμική χρήση και ταυτόχρονα να αναζητηθεί
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επειγόντως εκτίμηση από οφθαλμίατρο.(National Institute for Clinical
Excellence NICE 2007).
1.16 Παραπομπή σε ειδικό δερματολόγο
Επείγουσα παραπομπή σε ειδικό δερματολόγο έχει ένδειξη, όταν
υπάρχει υπόνοια ερπητικού εκζέματος, όταν σε περίπτωση σοβαρού
εκζέματος δεν υπήρχε ανταπόκριση στην τοπική συμβατική θεραπεία
ή

στη

θεραπεία

για

βακτηριδιακή

λοίμωξη

εντός

χρονικού

διαστήματος δύο εβδομάδων.
Μη επείγουσα παραπομπή ενδείκνυται σε περίπτωση που η
διάγνωση της ατοπικής δερματίτιδας είναι αβέβαιη, όταν η συμβατική
θεραπεία ήταν αναποτελεσματική, αν υπάρχει υπόνοια δερματίτιδας
εξ επαφής, σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του εκζέματος και στις
περιπτώσεις

που

το

έκζεμα

έχει

σοβαρές

ψυχολογικές

και

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

1.17 Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις

1.18 Φωτοθεραπεία
Ευρέως φάσματος υπεριώδης ακτινοβολία Α(UVA), στενού
φάσματος υπεριώδης ακτινοβολία Β (UVB) που είναι λιγότερο
αποτελεσματικές στην οξεία φάση, υψηλής δόσης υπεριώδης Α1
ακτινοβολία και συνδυασμός UVAB φωτοθεραπείας ενδέχεται να είναι
χρήσιμες στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας. Έχει αποδειχθεί ότι
στους ασθενείς με έξαρση της νόσου η φωτοθεραπεία κατάφερε να
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μειώσει σημαντικά τα επιδερμικά κύτταρα, τα οποία συνδέουν την IgE,
όπως μαστοκύτταρα, κύτταρα Langerhan και δενδριτικά κύτταρα.
(Leung DΥΜ 2003)
Στις άμεσες πιθανές παρενέργειες περιλαμβάνονται ο πόνος, η
ερυθρότητα, ο κνησμός και η υπέρχρωση του δέρματος, ενώ οι
απώτερες είναι η γήρανση και οι κακοήθειες του δέρματος. Η σκέψη
για φωτοθεραπεία γίνεται όταν οι άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις
έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται κατάλληλες, ή όταν υπάρχει
σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής.
1.19 Προβιοτικά βακτηρίδια και πρεβιοτικές ίνες
Αρκετές είναι οι έρευνες που είχαν ως στόχο τόσο την πρόληψη
όσο και τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας με την επαγωγή του
Th1 φαινότυπου

χρησιμοποιώντας προβιοτικά βακτηρίδια και

πρεβιοτικές ίνες στη διατροφή των βρεφών. Ορισμένες μελέτες έχουν
δείξει ελάττωση της βαθμολογίας του δείκτη SCORAD σε παιδιά με
ατοπική δερματίτιδα σε διπλές τυφλές μελέτες με χρήση placebo, κατά
τις οποίες έγινε εμπλουτισμός με προβιοτικά βακτηρίδια και σε άλλες
μελέτες με πρεβιοτικές ίνες ή συνδυασμό τους, δηλαδή προσθήκη
συμβιοτικών,

ενώ

σε

κάποιες

άλλες

διαπιστώθηκε

αναποτελεσματικότητα από τη χρήση τους.(vander Aa και συν 2009,
Mavroudi A. Probiotics in Pediatrics2012)
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πρώιμη διαιτητική παρέμβαση με
μίγμα πρεβιοτικών ολιγοσακχαριτών τους πρώτους 6 μήνες της ζωής
ελάττωσε την επίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας και τις λοιμώξεις
49

κατά την περίοδο της διαιτητικής παρέμβασης. Σε προοπτική
τυχαιοποιημένη διπλή, τυφλή μελέτη με χρήση placebo που
ακολούθησε για να διαπιστωθεί, αν τα ευνοϊκά αποτελέσματα ήταν
μακροπρόθεσμα έδειξε ότι η χαμηλή επίπτωση των αλλεργικών
εκδηλώσεων, όπως έκζεμα και τροφική αλλεργία, διατηρήθηκε μέχρι
το δεύτερο έτος της ζωής. (Arslanoglou S και συν 2008).
Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση που είχε ως στόχο να
αξιολογήσει ένα σύνολο από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στις
οποίες χρησιμοποιήθηκαν προβιοτικά στη θεραπεία του εκζέματος
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε όφελος ως προς την ύφεση
και ως προς τη σοβαρότητα του εκζέματος σε σχέση με τις ομάδες
ελέγχου, για το λόγο αυτό η θεραπεία με προβιοτικά βακτηρίδια προς
το παρόν δε συνιστάται για τη θεραπεία του εκζέματος( Boyle R και
συν 2009).
Απαιτούνται περισσότερες μελέτες στο μέλλον, ώστε να
αποδειχθούν τα αποτελέσματα των διαιτητικών παρεμβάσεων με
στόχο την πρόκληση ανοσομετατροπής σε ότι αφορά την πρόληψη και
τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας.
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2. ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Η υπερευαισθησία σε τροφές περιλαμβάνει ανεπιθύμητες
αντιδράσεις σε τροφές, οι οποίες εμφανίζονται σε γενετικά
προδιατεθειμένα
μηχανισμούς.

Οι

άτομα

και

αποδίδονται

αντιδράσεις

σε

υπερευαισθησίας

ανοσολογικούς
σε

τροφές

διακρίνονται σε IgE μεσολαβούμενες ή άμεσου τύπου και σε μη IgE
μεσολαβούμενες. Οι τελευταίες είναι πιθανό να οφείλονται σε
αντιδράσεις
μεσολάβηση

υπερευαισθησίας

επιβραδυνομένου

Τ-λεμφοκυττάρων

και

τύπου

χαρακτηρίζονται

με
από

καθυστερημένη έναρξη. (Lasley MV 2006).
2.1 Επιδημιολογία
Η συχνότητα της τροφικής αλλεργίας στην παιδική ηλικία
ανέρχεται σε ποσοστό 8% των παιδιών ηλικίας μικρότερης των 3 ετών,
ενώ η συχνότητα της τροφικής αλλεργίας στους ενήλικες υπολογίζεται
σε 2% περίπου του πληθυσμού των ενηλίκων. (Krishna M.T και συν
2001) Στα μικρότερα παιδιά οι αλλεργίες σε τροφές, όπως γάλα, αυγό,
ξηρούς καρπούς, δημητριακά και οστρακοειδή θεωρούνται υπεύθυνες
για το 90% περίπου των IgE μεσολαβούμενων αντιδράσεων στις
τροφές, ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά οι συχνότερες τροφικές αλλεργίες
είναι αυτές που οφείλονται σε ξηρούς καρπούς, ψάρια και
οστρακοειδή. (Lasley M.V 2006). Παγκοσμίως το γάλα και το αυγό
θεωρούνται τα συχνότερα τροφικά αλλεργιογόνα στα παιδιά με
συχνότητα 1,5-3,2% στον παιδιατρικό πληθυσμό ( Host A 2002, Clark
AT και συν 2010). Η αλλεργία στο αυγό τυπικά θεωρείται ότι υποχωρεί
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στο 66% των παιδιών στο 5 έτος της ηλικίας και στο 75% των παιδιών
σε ηλικία 7 ετών. Πρόσφατες όμως μελέτες δείχνουν μεγαλύτερη
διάρκεια της τροφικής αλλεργίας με τάση παραμονής στο 33% των
ασθενών ηλικίας 16 ετών. Η αλλεργία στο φιστίκι, το καρύδι και στο
σουσάμι υποχωρεί σε μικρό ποσοστό στην παιδική ηλικία και
εμφανίζει τάση παραμονής στην ενηλικίωση.( Savage JH και συν 2007,
Osterballe M και συν 2005).

2.2 Διάγνωση της τροφικής αλλεργίας
Πληρέστερα μελετημένες και περισσότερο κατανοητές είναι οι
IgE μεσολαβούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις τροφές, οι
κλινικές εκδηλώσεις των οποίων περιλαμβάνουν το δέρμα, το
αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Η
έκθεση στα αλλεργιογόνα των τροφών έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεση
των ειδικών για το αλλεργιογόνο αντισωμάτων με τους υποδοχείς
υψηλής συγγένειας FcεRI στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων και των
βασεόφιλων η οποία οδηγεί σε ενεργοποιήσή τους και αποκοκκίωση
με απελευθέρωση πολυάριθμων μεσολαβητών και κυτταροκινών.
(Lasley M.V 2006)
Η

ατοπική

υποτροπιάζουσα

δερματίτιδα
κνησμώδη

ή

έκζεμα

εξανθηματική

αποτελεί

χρόνια

δερματοπάθεια

που

αποδίδεται σε αλλεργική προδιάθεση και χαρακτηρίζεται από
ερύθημα, εφελκιδοποίηση, εκδορές, λειχηνοποίηση και αφυδάτωση
των προσβεβλημένων περιοχών του δέρματος. Η τροφική αλλεργία
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θεωρείται αιτιολογικός παράγοντας σε αρκετές περιπτώσεις μέτριας ή
σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας στα παιδιά.
Οι εκδηλώσεις άμεσης υπερευαισθησίας του γαστρεντερικού
περιλαμβάνουν ναυτία, κοιλιακό άλγος, καθώς και επεισόδια εμέτου ή
διάρροιας. Οι έμετοι συνήθως προκαλούνται άμεσα μετά τη λήψη
υπεύθυνης τροφής με ταυτόχρονη απαλλαγή όλων των συμπτωμάτων
δυσφορίας, ενώ η IgE μεσολαβούμενη διάρροια συνήθως εκδηλώνεται
μετά τη πάροδο μιας ή δύο ωρών.
Τα συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως πταρμοί, ρινόρροια,
βήχας, σπασμός του λάρυγγα αποτελούν λιγότερο συχνά συμπτώματα
υπερευαισθησίας σε τροφές και είναι δυνατό να εμφανιστούν σχεδόν
ταυτόχρονα με τις κλινικές εκδηλώσεις από το δέρμα και το
γαστρεντερικό,

ενώ

το

άσθμα

αποτελεί

σπάνια

εκδήλωση

υπερευαισθησίας σε τροφές.
Σοβαρή και απειλητική για τη ζωή αναφυλακτική αντίδραση
αποτελεί η κυκλοφορική ανεπάρκεια με πτώση της αρτηριακής πίεσης,
οίδημα του λάρυγγα, δυσκολία στη αναπνοή ως αποτέλεσμα
υπερευαισθησίας σε τροφές, η οποία επέρχεται συχνά επί απουσίας
άλλων συμπτωμάτων με κίνδυνο να μη γίνει άμεσα αντιληπτή.(Krishna
M.T και συν 2001)
2.3 Ιστορικό
Σημαντικές πληροφορίες του ιστορικού αποτελούν ο χρόνος από
τη λήψη της τροφής έως την έναρξη των συμπτωμάτων, ο αριθμός των
αντιδράσεων υπερευαισθησίας στην τροφή, η ποσότητα της τροφής
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που απαιτείται για την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ο χρόνος της
περισσότερο πρόσφατης αντίδρασης και πιθανοί σχετιζόμενοι με την
αντίδραση υπερευαισθησίας παράγοντες (π.χ. άσκηση, ταυτόχρονη
λήψη φαρμάκων).(Bock AS και Sampson HA 2003)
2.4 Φυσική εξέταση
Η φυσική εξέταση κατευθύνεται στην αναζήτηση σημείων
ατοπίας από το δέρμα, το γαστρεντερικό και το αναπνευστικό
σύστημα. Περίπου 35% των παιδιών που πάσχουν από μέτρια έως
σοβαρή ατοπική δερματίτιδα έχουν τροφική αλλεργία. Τα συμπτώματα
από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, κοιλιακό άλγος, κωλικοί και
έμετοι ή διάρροια μπορεί να εμφανιστούν μερικά λεπτά έως και 2
ώρες μετά την κατανάλωση της υπεύθυνης τροφής και μπορεί να
συνοδεύονται από κνίδωση, αγγειοοίδημα, δυσκολία στην αναπνοή ή
και παράταση εκπνοής. Σε σπάνιες περιπτώσεις το άσθμα αποτελεί τη
μοναδική εκδήλωση μιας τροφικής αλλεργίας, ενώ υπολογίζεται ότι
περίπου 6% των ασθματικών παιδιών έχουν ιστορικό παράτασης
εκπνοής προκαλούμενο από τροφές.( Krishna MT και συν 2001)Οι
γενικευμένες αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου ως επιπλοκή
αλλεργίας σε τροφή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές με πτώση της
αρτηριακής

πίεσης,

ανωμαλίες

του

καρδιακού

ρυθμού

και

θάνατο.(Covar RA και συν 2003)
Η πολλαπλή τροφική αλλεργία είναι δυνατό να προκαλέσει
αλλεργική

ηωσινοφιλική

διαταραχή

η

οποία

γαστρεντεροκολίτιδα.

οφείλεται
54

σε

μη

IgE

Πρόκειται

για

μεσολαβούμενη

υπερευαισθησία στις τροφές και χαρακτηρίζεται από διήθηση του
επιθηλίου του γαστρεντερικού και ιδιαίτερα του λεπτού εντέρου από
ηωσινόφιλα. (Sampson HA και Anderson JA 2000)
Τα συμπτώματα σχετίζονται με το βαθμό της ηωσινοφιλίας αλλά
και με το όργανο που προσβάλλεται. Προσβολή του στομάχου είναι
δυνατό να εμφανιστεί με κοιλιακό άλγος, αναγωγές, εμέτους,
δυσφαγία και άρνηση λήψης τροφής. Σε περίπτωση προσβολής του
εντέρου κυρίαρχο σύμπτωμα της τροφικής αλλεργίας συχνά αποτελεί
η χρόνια διάρροια και η επιμονή των συμπτωμάτων παρά την
θεραπευτική παρέμβαση.(Kelly KJ 2000) Σε ποσοστό 50% των
περιπτώσεων

υπάρχει

θετικό

οικογενειακό

Συμπτώματα

σοβαρής

νόσου

αποτελούν

ιστορικό
η

ατοπίας.

αιμορραγία

του

γαστρεντερικού, η σιδηροπενική αναιμία, η υπολευκωματιναιμία
(λόγω

απώλειας

πρωτεϊνών

από

το

γαστρεντερικό)

και

η

υπολειπόμενη ανάπτυξη.(Kelly KJ 2000) Σε ποσοστό περίπου 75% οι
ασθενείς εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα ηωσινόφιλων στο περιφερικό
αίμα. (Krishna MT και συν 2001) Ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός
παραμένει άγνωστος. Έχουν ενοχοποιηθεί τόσο IgE μεσολαβούμενες
όσο και μη IgE μεσολαβούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Η
συσχέτιση

της

ηωσινοφιλικής

γαστρεντεροκολίτιδας

με

IgE

μεσολαβούμενες φλεγμονώδεις αντιδράσεις υποστηρίζεται από τη
συχνή συνύπαρξή της με ατοπικό νόσημα. Σε ότι αφορά τις μη IgE
μεσολαβούμενες αντιδράσεις η φλεγμονή θεωρείται αποτέλεσμα
έκκρισης κυτταροκινών οι οποίες παράγονται από ενεργοποιημένα Τ-
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λεμφοκύτταρα. Μετά την αρχική ευαισθητοποίηση σε τροφή τα ειδικά
για το αντιγόνο Th2 λεμφοκύτταρα εκκρίνουν IL-5 συγκεντρώνοντας
και ενεργοποιώντας τα ηωσινόφιλα. Πρόσφατα ο χημειοτακτικός
παράγοντας IL-5 θεωρήθηκε υπεύθυνος για την ηωσινοφιλική διήθηση
των ιστών. Αλλά και τα ίδια τα ηωσινόφιλα ευθύνονται για την
παραγωγή κυτταροκινών, όπως IL-3 και IL-5, καθώς επίσης και για την
παραγωγή λευκοτριενίων. (Takafuji S και συν 1991)
Η διάγνωση της ηωσινοφιλικής γαστρεντεροκολίτιδας θεωρείται
πιθανή όταν υπάρχουν οι ανάλογες κλινικές εκδηλώσεις αλλά για την
επιβεβαίωσή της απαιτείται βιοψία εντέρου. Ιστολογικά ευρήματα,
όπως επιπέδωση, ολική ή υφολική ατροφία των λαχνών και διήθηση
της στιβάδας του συνδετικού ιστού του εντερικού επιθηλίου με
ηωσινόφιλα θέτουν τη διάγνωση.
Η ηωσινοφιλία συχνά υποχωρεί παράλληλα με τη βελτίωση των
κλινικών συμπτωμάτων, όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε στοιχειακή
διατροφή για διάστημα 6 έως 8 εβδομάδων. Σε περιπτώσεις
πολλαπλής τροφικής αλλεργίας, όπως συχνά αποδεικνύεται από τις
δερματικές δοκιμασίες μια περίοδος αυστηρού αποκλεισμού που
ακολουθείται από μια περίοδο προσεκτικής επανεισαγωγής των
τροφών της μιας μετά την άλλη με μεσοδιάστημα περίπου 7 ημερών
μπορεί να αποκαλύψει τις τροφές που πρέπει να αποφεύγονται.
Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ενοχοποιήθηκαν
τροφές

η

χρήση

χρωμογλυκικού

56

νατρίου

ή

πρεδνιζολόνης

αποδείχθηκαν αποτελεσματικά φάρμακα στην αντιμετώπιση του
νοσήματος.(Krishna MT και συν 2001)
2.5 Εργαστηριακή διερεύνηση
Σε κάθε περίπτωση που το ιστορικό υποδηλώνει άμεσου τύπου
υπερευαισθησία πρέπει να ακολουθεί έλεγχος για την αναζήτηση των
υπεύθυνων τροφικών αλλεργιογόνων.

2.6 Δερματικές δοκιμασίες νυγμών (Skin prick tests)
Χρησιμοποιούνται εκχυλίσματα τροφών υπό μορφή διαλυμάτων
γλυκερίνης σε αραίωση 1:10 ή 1:20 του βάρους ανά όγκο του διαλύτη,
τα οποία τοποθετούνται στο δέρμα συνοδευόμενα από αρνητικό
μάρτυρα (διαλύτης) και θετικό μάρτυρα (ισταμίνη). Γίνεται νυγμός του
δέρματος με κατάλληλη ακίδα και τα αλλεργιογόνα των τροφών που
προκαλούν πομφούς διαμέτρου μεγαλύτερης των 3mm από αυτές του
αρνητικού μάρτυρα θεωρούνται ότι προκαλούν θετική αντίδραση.
Η αρνητική προγνωστική αξία της τεχνικής αυτής για τα
περισσότερο κοινά αλλεργιογόνα των τροφών είναι μεγαλύτερη του
95%, έτσι ώστε μια αρνητική δερματική δοκιμασία ουσιαστικά
αποκλείει μια IgE μεσολαβούμενη υπερευαισθησία σε τροφή.
Αντίθετα, μια θετική δερματική δοκιμασία έχει θετική προγνωστική
αξία σε ποσοστό 50% υποδηλώνοντας την παρουσία ειδικών IgE
αντισωμάτων, χωρίς να επιβεβαιώνεται η διάγνωση συμπτωματικής
υπερευαισθησίας στην τροφή.(Burks A.W και συν 1998)
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Η δερματική δοκιμασία σε μια συγκεκριμένη τροφή θεωρείται
διαγνωστική όταν είναι θετική και ταυτόχρονα υπάρχει ιστορικό
προηγούμενης αλλεργικής αντίδρασης σε αυτή την τροφή. Σε παιδιά
ηλικίας μικρότερης των 3 ετών η αρνητική προγνωστική αξία των
δερματικών δοκιμασιών ανέρχεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το
80% έως 85% καθώς θεωρείται ότι η ευαισθητοποίηση στην ηλικία και
η ικανότητα αντίδρασης των μαστοκυττάρων του δέρματος είναι
χαμηλότερη.( Sporik R και συν 2000, Hill DJ και συν 2001)
Κατά την εκτέλεση των δερματικών δοκιμασιών πρέπει να
λαμβάνονται υπ’ όψη οι εξής παράγοντες:
Τα διαθέσιμα στο εμπόριο εκχυλίσματα πολλών φρούτων και
λαχανικών που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια δεν περιέχουν
κάποιες ασταθείς πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τις IgE
μεσολαβούμενες αντιδράσεις που παρατηρούνται στις τροφές
αυτές.(Rance F και συν 1997)
Η διενέργεια δερματικών δοκιμασιών σε επιφάνεια του δέρματος
στην οποία έχει γίνει χρήση τοπικών στεροειδών, λόγω ατοπικής
δερματίτιδας, ενδέχεται να μειώσει την αντίδραση του δέρματος
δίνοντας μικρότερο μέγεθος πομφών σε σχέση με τις μη θεραπευμένες
περιοχές.
Αρνητικές δερματικές δοκιμασίες που δεν συμφωνούν με ένα
θετικό ιστορικό αλλεργίας και οι οποίες διενεργούνται με τα
διαθέσιμα

στο

επαναλαμβάνονται

εμπόριο

εκχυλίσματα

χρησιμοποιώντας
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τροφών

φρέσκες

πρέπει
τροφές

να
πριν

αποκλεισθεί η διάγνωση της αλλεργίας και να διενεργείται δοκιμασία
πρόκλησης υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι η
τροφή επανεισάγεται με ασφάλεια στη δίαιτα του ασθενούς.
Μακράς διάρκειας θεραπεία με υψηλές δόσεις συστηματικών
κορτικοστεροειδών, ίσως μειώσουν την προκαλούμενη από τα
αντιδραστήρια (αλλεργιογόνα) διάμετρο των πομφών.
Η πρόσφατη χρήση αντιισταμινικών τις τελευταίες 10-15 ημέρες .
Οι ενδοδερμικές δοκιμασίες δεν έχουν ένδειξη στην αξιολόγηση
ασθενών με πιθανή τροφική αλλεργία. Οι δοκιμασίες αυτές δεν είναι
περισσότερο

ευαίσθητες

ή

υψηλότερης

προγνωστικής

αξίας

συγκριτικά με διπλές τυφλές δοκιμασίες πρόκλησης σε τροφές με
χρήση placebo, ενώ έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις θανάτων μετά
τη διενέργειά τους. (Lockey RF 1995).
2.7 In vitro δοκιμασίες
Η μέτρηση των ειδικών IgE αντισωμάτων έναντι τροφικών
αλλεργιογόνων αποτελεί την πιο χρήσιμη εργαστηριακή δοκιμασία για
τη διαπίστωση άμεσου τύπου υπερευαισθησίας σε τροφές. Για τη
διερεύνηση

ασθενών

μεσολαβούμενης
ραδιολογικές

στους

τροφικής

μέθοδοι

οποίους

υπάρχει

αλλεργίας

(RASTs)

και

ο

υπόνοια

IgE

χρησιμοποιούνται

οι

ανοσοπροσροφητικός

προσδιορισμός με ενζυμική σύνδεση (ELISA). Οι δοκιμασίες αυτές
έχουν θεωρηθεί λιγότερο ευαίσθητες από τις δερματικές δοκιμασίες.
Σύμφωνα όμως με ορισμένες άλλες μελέτες οι δύο αυτές μέθοδοι
έχουν παρόμοια ευαισθησία και ειδικότητα, όταν αξιολογηθεί ως
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θετική η δοκιμασία RAST με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 3. (Bock AS
και Sampson HA 2003)
Ο έλεγχος της τροφικής αλλεργίας με RAST είναι προτιμότερος
για τις εξής κλινικές περιπτώσεις:
 Σε ασθενείς με σημαντικό δερμογραφισμό.
 Σε ασθενείς με σοβαρό νόσημα του δέρματος (π.χ. ατοπική
δερματίτιδα) και περιορισμένη δερματική επιφάνεια διαθέσιμη
για έλεγχο.
 Σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να διακόψουν τα
αντιϊσταμινικά.
Στον πίνακα X φαίνονται οι συγκεντρώσεις των ειδικών IgE
αντισωμάτων στον ορό έναντι τροφικών αλλεργιογόνων για τις οποίες
προβλέπεται η αντίδραση στην τροφή μέσω μιας θετικής δοκιμασίας
πρόκλησης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%.Είναι εμφανές ότι για
συγκεντρώσεις 7kU/L στο γάλα και 15Ku/L στο αυγό των ειδικών IgE
αντισωμάτων στον ορό η θετική προγνωστική αξία είναι άριστη (98%
και 95% αντίστοιχα),ενώ για τροφές, όπως σόγια, σιτάρι, η θετική
προγνωστική αξία ακόμη και για υψηλότερους τίτλους ειδικών IgE
αντισωμάτων είναι χαμηλότερη (73 % και 74% αντίστοιχα ).(Sampson
H.A 2001)
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Πίνακας X. Επίπεδα ειδικών IgE αντισωμάτων έναντι τροφικών αλλεργιογόνων σε σχέση με
τη θετική και αρνητική προγνωστική αξία τους αξία.
Τροφικά

Συγκέντρωση στον

%θετική

%αρνητική

Αλλεργιογόνα

ορό των ειδικών για

προγνωστική αξία

προγνωστική αξία

την τροφή IgE (kU/L)
Αυγό

7

98

38

Γάλα

15

95

53

Φιστίκι

14

100

36

Ψάρι

3

56

93

Σόγια

30

73

82

Σιτάρι

26

74

87

2.8 Δοκιμασίες πρόκλησης
Σε κάθε περίπτωση που η επιβεβαίωση της διάγνωσης είναι
δυσχερής και ο αποκλεισμός μιας τροφικής αλλεργίας θεωρείται
αμφίβολος, εφαρμόζονται δοκιμασίες πρόκλησης. Οι δοκιμασίες
πρόκλησης έχουν αναγνωριστεί ως ο χρυσός κανόνας βάσει του
οποίου αξιολογούνται όλες οι άλλες δοκιμασίες. Σε ορισμένους
ασθενείς απαιτούνται δοκιμασίες πρόκλησης με τροφές ,για να
επιβεβαιωθεί η αλλεργία, ή η ανοχή (πίνακας ΧΙ) (Vandenplas Y και συν
2007).
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Πίνακας XI. Η διαγνωστική προσέγγιση παιδιού με πιθανή τροφική αλλεργία με
βάση το ιστορικό και τον αλλεργιολογικό έλεγχο.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μη

Μη ενδεικτικό διάγνωσης

Ασαφές

Ενδεικτικό διάγνωσης

Αποκλεισμός διάγνωσης

Δοκιμασία

Δοκιμασία πρόκλησης

ενδεικτικός

πρόκλησης

διάγνωσης
Ασαφής

Αποκλεισμός διάγνωσης

Δοκιμασία

Δοκιμασία πρόκλησης

πρόκλησης
Ενδεικτικός

Δοκιμασία πρόκλησης

διάγνωσης

Δοκιμασία

Τροφική αλλεργία

πρόκλησης

Ο εργαστηριακός έλεγχος σε κάποιες περιπτώσεις ανιχνεύει την
υπερευαισθησία σε ορισμένες τροφές, έτσι ώστε η δοκιμασία
πρόκλησης να μη θεωρείται αναγκαία. Ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις
μη-IgE μεσολαβούμενων αντιδράσεων ο εργαστηριακός έλεγχος (όπως
οι δερματικές δοκιμασίες νυγμού και/ή τα Rast tests) αναμένεται να
είναι αρνητικός, ενώ υπάρχει κλινική υπόνοια σε ότι αφορά τη
διάγνωση.
Γενικά, η εφαρμογή δοκιμασίας πρόκλησης σε τροφή έχει ένδειξη στις
παρακάτω περιπτώσεις:
 Να διαλευκανθεί ποιες είναι οι τροφές που προκαλούν αλλεργική
αντίδραση στον άρρωστο
 Σε θετικό ιστορικό τροφικής αλλεργίας, ενώ ο εργαστηριακός
έλεγχος είναι αρνητικός
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 Σε φτωχό ιστορικό σε ότι αφορά τις τροφικές αλλεργίες, ενώ ο
εργαστηριακός έλεγχος έχει αποβεί έντονα θετικός
 Να προσδιοριστεί η ανάπτυξη ανοχής σε κάποιες τροφές
 Προσδιορισμός μη IgE μεσολαβούμενων αντιδράσεων όταν δεν έχει
γίνει εργαστηριακός έλεγχος.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι δίαιτες αποκλεισμού για χρονικό
διάστημα 4 εβδομάδων χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της
διάγνωσης. Τα συμπτώματα που αποδίδονται στη συγκεκριμένη τροφή
υποχωρούν και επανεμφανίζονται όταν η τροφή επανεισάγεται στη
δίαιτα. Σε ήδη διαγνωσμένη τροφική αλλεργία, όπου η δοκιμασία
πρόκλησης γίνεται με στόχο τον έλεγχο ανάπτυξης ανοχής στην
ενοχοποιούμενη τροφή, η δίαιτα αποκλεισμού συστήνεται για χρονικό
διάστημα ενός έτους. Τροφική αλλεργία που έχει προκαλέσει σοβαρή
συστηματική αναφυλακτικού τύπου αντίδραση αποτελεί αντένδειξη
για τη διενέργεια δοκιμασίας πρόκλησης. (Bock SA και Sampson HA
2003)

2.9 Διαφορική διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση της τροφικής αλλεργίας φαίνεται στον
Πίνακα XII.
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Πίνακας XII. Διαφορική διάγνωση της τροφικής αλλεργίας
Βρέφη
Νοσήματα του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος
Λοίμωξη
Κωλικοί
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Πυλωρική στένωση
Οισοφαγοκήλη
Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο
Νοσήματα του κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος
Ενζυμική ανεπάρκεια (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής), έλλειψη λακτάσης
Έλλειψη δισακχαριτών (λακτάση, σουκρόζη-ισομαλτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη)
Γαλακτοζαιμία
Φαινυλοκετονουρία
Λοίμωξη
Δυσκοιλιότητα
Νόσος του Hirschprung
Νήπια
Λοίμωξη
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Δυσκοιλιότητα
Δυσανοχή στη λακτόζη
Δυσαπορρόφηση (κοιλιοκάκη, κυστική ίνωση)
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Λοίμωξη
Υποτροπιάζων κοιλιακό άλγος
Δυσανοχή στη λακτόζη
Δυσαπορρόφηση (κοιλιοκάκη, κυστική ίνωση, σύνδρομο Schwachman)
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
Άλλα αίτια (ανοσοανεπάρκεια, πορφύρα Henoch-Schönlein)
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2.10 Θεραπευτική προσέγγιση
Σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης της τροφικής αλλεργίας
τηνκύρια θεραπευτική παρέμβαση αποτελεί ο πλήρης αποκλεισμός
της υπεύθυνης τροφής από τη δίαιτα των ασθενών. Το μέτρο αυτό
θεωρείται αρκετό για την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων και τη
βελτίωση της ανάπτυξης των παιδιών.( Krishna M.T και συν 2001).
Οι δίαιτες αποκλεισμού πρέπει να διενεργούνται με προσοχή
ιδιαίτερα όταν ένας αριθμός ή ομάδα τροφών πρέπει να αποκλεισθεί,
όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις πολλαπλής τροφικής αλλεργίας. Έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις καταχρήσεών τους οι οποίες είναι δυνατό να
έχουν

ως

αποτέλεσμα

ανεπαρκή

πρόσληψη

θερμίδων

και

υπολειπόμενη ανάπτυξη. (Arvola T και Holmberg-Marttila D 1999, Liu T
και συν 2001).
Η

περισσότερο

αποδεκτή

θεραπεία

σε

περιπτώσεις

ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας ή γαστρεντεροκολίτιδας σχετιζόμενης με
πολλαπλή τροφική αλλεργία είναι η στοιχειακή δίαιτα με χορήγηση
παρασκευασμάτων αποτελούμενα από αμινοξέα. Η χορήγηση
στοιχειακής δίαιτας έχει ως αποτέλεσμα την άμεση υποχώρηση όλων
των κλινικών εκδηλώσεων αλλά και της φλεγμονώδους διήθησης των
ιστών στα ιστολογικά παρασκευάσματα. Η ύφεση των συμπτωμάτων
σε τυπικές περιπτώσεις γίνεται εμφανής μέσα σε διάστημα 10 ημερών,
ενώ η βελτίωση της ιστολογικής εικόνας απαιτεί συνήθως διάστημα 4
εβδομάδων. (Liacouras CA και Markowitz JE 1991)
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Αντιισταμινικά ταχείας δράσης, όπως λοραταδίνη, σετιριζίνη και
λεβοσετιριζίνη έχουν θέση στην αντιμετώπιση ήπιων δερματικών
κυρίως εκδηλώσεων αλλεργικής αντίδρασης σε τροφή, αλλά δεν
μπορούν να εμποδίσουν τις σοβαρές συστηματικές αναφυλακτικού
τύπου

αντιδράσεις

υπερευαισθησίας.

Τα

αντιισταμινικά

ίσως

καλύπτουν εν μέρει τα συμπτώματα της αλλεργίας ιδιαίτερα αυτά των
IgE μεσολαβούμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας στο δέρμα, αλλά
γενικά έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των
συστηματικών αντιδράσεων. Τα από του στόματος στεροειδή γενικά
θεωρούνται

αποτελεσματικά

στην

εξάλειψη

χρόνιων

IgE-

μεσολαβούμενων διαταραχών (π.χ. σε ατοπική δερματίτιδα ή άσθμα)
και μη-IgE μεσολαβούμενων γαστρεντερικών διαταραχών, όπως η
ηωσινοφιλική

οισοφαγίτιδα

και

η

ηωσινοφιλική

γαστρoεντεροκολίτιδα, αλλά οι παρενέργειες της παρατεταμένης
χρήσης στεροειδών δε θεωρούνται αποδεκτές.
Άμεση αντιμετώπιση
Η

θεραπευτική

αντιμετώπιση

μιας

αναφυλακτικής

αντίδρασης που οφείλεται σε τροφή δε διαφέρει από την
αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων οποιασδήποτε άλλης
αιτίας. Οι οξείες αναφυλακτικές αντιδράσεις απαιτούν άμεση
αντιμετώπιση

των

συμπτωμάτων

με

ενδομυϊκή

χορήγηση

αδρεναλίνης, αντιισταμινικά ταχείας δράσεως, συστηματική χορήγηση
κορτικοστεροειδών

και εισπνεόμενους β2-αγωνιστές.Η αδρεναλίνη

πρέπει να χορηγηθεί ενδομυϊκά σε διάστημα λίγων λεπτών μετά την
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αλλεργική

αντίδραση.

Έχει

παρατηρηθεί

ότι

σε

περιπτώσεις

αναφυλακτικών αντιδράσεων η εμφάνιση επιπλοκών που απειλούν τη
ζωή ή ακόμη και η θανατηφόρος κατάληξη είναι υψηλότερη, όταν η
αρχική θεραπεία γίνεται με καθυστέρηση.(Bock SA και συν 2001)
Η αποτελεσματικότερη οδός χορήγησης της αδρεναλίνης είναι η
ενδομυϊκή, ενώ η υποδόρια ,ή η εισπνεόμενη χορήγηση επιτυγχάνουν
κατώτερα θεραπευτικά επίπεδα ( Muraro A και συν 2007) Οι ασθενείς
πρέπει να μεταφέρονται άμεσα στο νοσοκομείο για χορήγηση
οξυγόνου και ενδοφλέβιων υγρών. Η καθυστέρηση στη χρήση της
αδρεναλίνης συνοδεύεται με κίνδυνο αναφυλακτικής αντίδρασης και
αυξημένη

πιθανότητα

διφασικής

αντίδρασης

(καθυστερημένης

αντίδρασης που ακολουθεί τα οξέα συμπτώματα) (Simons PER 2004), η
οποία

οφείλεται

στην

καθυστέρηση

της

απορρόφησης

των

αλλεργιογόνων από την γαστρεντερική οδό. Διφασικές αλλεργικές
αντιδράσεις αναφέρεται ότι συμβαίνουν στο 6% των περιπτώσεων
αναφυλαξίας. Οι μισές από αυτές τις αντιδράσεις είναι σοβαρές και
στο 90% των περιπτώσεων εμφανίζονται σε 4-12 ώρες μετά τα πρώτα
συμπτώματα.( Ellis . Day J.H 2007).
Η αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή αντίδραση πρέπει να
γίνεται στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα
από το αναπνευστικό συστήνεται να παρακολουθούνται τουλάχιστον
για 8 ώρες, διότι οι περισσότερες διφασικές αντιδράσεις συμβαίνουν
σ΄ αυτό το διάστημα. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν υπόταση ή
απώλεια της συνείδησης χρήζουν παρακολούθησης για διάστημα
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τουλάχιστον 24 ωρών. Η χορήγηση κοριτικοστεροειδών per os σε δόση
1-2 mg/Kg/ΒΣ την ημέρα για 3 ημέρες συνιστάται για την πρόληψη της
επιβραδυνόμενης αντίδρασης. (Muraro A και συν 2007, Ellis A.K και
Day J.H 2007)
Υψηλός

κίνδυνος

για εμφάνιση σοβαρής

αναφυλακτικής

αντίδρασης θεωρείται ότι υπάρχει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)
ιστορικό προηγούμενης αναφυλακτικής αντίδρασης, 2) ιστορικό
άσθματος, ιδιαίτερα αν είναι φτωχά ελεγχόμενο, 3) αλλεργία σε
ξηρούς καρπούς, ψάρια, οστρακοειδή, 4) έφηβοι ασθενείς, 5) ασθενείς
οι οποίοι λαμβάνουν β-αποκλειστές ή αναστολείς του μετατρεπτικού
ενζύμου της αγγειοτενσίνης.

Μακρά αντιμετώπιση
Ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας
είναι η πλήρης αποφυγή της υπεύθυνης τροφής. Σε περίπτωση
πολλαπλής τροφικής αλλεργίας η συμβουλή ενός εκπαιδευμένου
διαιτολόγου

θεωρείται

εξέχουσας

σημασίας

προκειμένου

να

αποφευχθούν δευτερογενή διαιτητικά ελλείμματα με ενδεχόμενες
δυσμενείς επιπτώσεις, όπως ραχίτιδα, σιδηροπενική αναιμία, κακή
ανάπτυξη και οστεοπόρωση.
Η εκπαίδευση αποφυγής μιας τροφής περιλαμβάνει και την
αποφυγή των "κρυμμένων" τροφικών αλλεργιογόνων. Τα “κρυμμένα”
τροφικά αλλεργιογόνα είναι στην πλειοψηφία τους κοινά τροφικά
αλλεργιογόνα, όπως το γάλα και το αυγό, που περιέχονται συνήθως σε
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προπαρασκευασμένες

τροφές

και

των

οποίων

τα

συστατικά

αναφέρονται στο εμπόριο με άλλα ονόματα. Επεξεργασμένες τροφές
που μπορεί να περιέχουν γάλα και αυγό φαίνονται στον πίνακα XIII,
ενώ κάποιες ουσίες που αναγράφονται σε ετικέτες τροφίμων είναι
δηλωτικές ύπαρξης γάλατος ή αυγού φαίνονται στον πίνακα XIV.

Πίνακας XIII.Επεξεργασμένες τροφές που μπορεί να περιέχουν γάλα ή αυγό.
Γάλα

Αρτοσκευάσματα, μπισκότα, προπαρασκευασμένες σούπες, επεξεργασμένο
κρέας, μαργαρίνη, dressing για σαλάτες, σοκολάτα, χυμοί και ροφήματα

Αυγό

Ψημένα ψωμιά, μίγματα ψησίματος, δημητριακά για πρωινό, αλεύρι για
κέικ ,γλυκά, μπισκότα, γκοφρέτες, κρέμα, τόστ, παγωτό, μακαρόνια,
μαγιονέζα, μαρέγκες, χυλοπίτες, τηγανίτες, ομελέτες, μεταποιημένα
προϊόντα με βάση το κρέας ( κεφτέδες ,λουκάνικα ),πουτίγκες, σάλτσα
σαλάτας, γρανίτες, σουφλέ, σούπες, σπαγγέτι, κρασιά.

Πίνακας

XIV.Ουσίες

που

μπορεί

να

αναγράφονται

στα

συστατικά

επεξεργασμένης τροφής που είναι δηλωτικά της ύπαρξης γάλατος ή αυγού.
Γάλα








Πρωτεΐνη γάλατος
Γάλα κρέμα
συμπυκνωμένο γάλα
Βούτυρο
Σαντιγύ
σκόνη γάλατος







καζεϊνη
ορόγαλα
λακτόζη
λακταλβουμίνη
τυρί γιαούρτι

Αυγό








Λευκωματίνη
Συνδετική ύλη
Πηκτικό
Άσπρο αυγού
Κρόκος αυγού
Γαλακτοματοποιητής








Σφαιρίνη
Λεκιθίνη
Λυσοζύμη
Οβαλβουμίνη
Αυγό σκόνη
Ολόκληρο αυγό
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Η εκπαίδευση, σε κάποιες περιπτώσεις, περιλαμβάνει, με βάση
το ιστορικό, την αποφυγή προσθετικών ουσιών ,που περιέχονται στα
επεξεργασμένα τρόφιμα. Προσθετικές ουσίες της κατηγορίας Ε ,που
χρησιμεύουν ως συντηρητικά, ή ως βελτιωτικά της εμφάνισης, ή της
γεύσης των τροφίμων, έχουν ενοχοποιηθεί για σοβαρές επιπτώσεις
στην

υγεία,

όπως

νευρολογικές

διαταραχές,

νοσήματα

του

γαστρεντερικού συστήματος, καρδιακές παθήσεις, καρκινογένεση,
αλλά και αναφυλαξία.
Παρά τις διαιτητικές συμβουλές που έχουν δοθεί στον ασθενή
σχετικά με την αποφυγή τροφών που έχουν ενοχοποιηθεί για την
τροφική αλλεργία, ο κίνδυνος τυχαίας έκθεσης είναι υπαρκτός και για
το λόγο αυτό η αυτοενέσιμη αδρεναλίνη ως φάρμακο πρώτης εκλογής
πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμη και να χρησιμοποιείται σε τέτοιες
επείγουσες καταστάσεις σε παιδιατρικούς ασθενείς που εμφανίζουν
δυνητικά θανατηφόρες αντιδράσεις αναφυλακτικού τύπου. Σε
περίπτωση σοβαρής και απειλητικής για τη ζωή αναφυλακτικής
αντίδρασης δεν υπάρχουν αντενδείξεις σε ότι αφορά τη χρήση της.
(AAAAI Board of Directors 1998, Beyer K και συν 2012)
Τόσο οι ίδιοι οι ασθενείς, όσο και τα άτομα που ασχολούνται με
τη φροντίδα του αρρώστου, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να
γνωρίζουν τα πρώιμα σημεία αλλεργικής αντίδρασης σε τροφή και να
χορηγούν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή,

όταν αυτή

εκδηλωθεί. Φάρμακα που χρησιμεύουν για την αντιμετώπιση της
αναφυλαξίας πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμα για τον άρρωστο.
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Επιπρόσθετα, βάσει κλινικής εμπειρίας, συστήνεται, ότι τα διαθέσιμα
φάρμακα για τον αλλεργικό σε τροφή ασθενή, πρέπει να είναι ένα
ταχείας δράσης αντιισταμινικό ( MuraroA και συν 2007), ενώ για
ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης, ή άσθματος
επιβάλλεται επιπρόσθετα η αυτοενέσιμη αδρεναλίνη. Όλοι οι ασθενείς
με τροφική αλλεργία, που ταυτόχρονα πάσχουν και από άσθμα, πρέπει
να έχουν στη διάθεσή τους ένα εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτικό. Οι
κατευθυντήριες

οδηγίες

στην

Ευρώπη

συνιστούν

τη

χρήση

γλυκοκορτικοειδών σε ασθενείς, που στο παρελθόν χρειάστηκαν
αδρεναλίνη, ή είχαν εμφανίσει βρογχόσπασμο (Simons PER 2004)
Εμβολιασμοί
Τρία είναι τα εμβόλια που καλλιεργούνται σε ουσίες που προέρχονται
από αυγό:1) Το τριπλό εμβόλιο ιλαράς , ερυθράς, παρωτίτιδας (MMR)
2) Το εμβόλιο της γρίπης 3) Το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού. Τα
εμβόλια της γρίπης και του κίτρινου πυρετού καλλιεργούνται σε
έμβρυα όρνιθας και περιέχουν μετρήσιμες ποσότητες πρωτεϊνών
αυγού. (Pickering LK και συν 2006)
Το εμβόλιο MMR καλλιεργείται σε ινοβλάστες νεοσσού όρνιθας και για
το λόγο αυτό η ποσότητα της πρωτεΐνης του αυγού είναι αμελητέα.
Όλα τα παιδιά με αλλεργία στο αυγό μπορούν ανεπιφύλακτα να
εμβολιάζονται με το MMR στα πλαίσια εμβολιασμού ρουτίνας από τον
οικογενειακό ιατρό.
Τα αντιγριπικά εμβόλια παρασκευάζονται σε έμβρυα όρνιθας, τα
οποία εμβολιάζονται με ορισμένους τύπους του ιού .Τα εμβόλια
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περιέχουν μετρήσιμες ποσότητες της πρωτεΐνης του λευκού τμήματος
του αυγού (OVA). Άμεσου τύπου αναφυλακτική αντίδραση στο
εμβόλιο έχει αναφερθεί σε ασθενείς με αλλεργία στο αυγό. Η
αναφερόμενη συχνότητα ήταν 11 περιστατικά σε 48 εκατομμύρια
ασθενών που εμβολιάστηκαν. Αν η δερματική δοκιμασία νυγμού στο
αντιγριπικό εμβόλιο είναι αρνητική , τότε το εμβόλιο μπορεί να
χορηγηθεί σε δύο διαιρεμένες δόσεις. Άτομα με θετική δερματική
δοκιμασία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αντίδρασης και στα άτομα
αυτά χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο των 2 δόσεων ,ή σταδιακή
χορήγηση του σε πολλές δόσεις (απευαισθητοποίηση)(James J.M και
συν 1998)

Πρόληψη της τροφικής αλλεργίας
Διαιτητικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει έως σήμερα σε βρέφη
υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη αλλεργίας, όπως παράταση του
μητρικού θηλασμού, θηλασμός με ταυτόχρονη χρήση γαλάτων μερικής
,ή εκτεταμένης υδρόλυσης, υποαλλεργικές δίαιτες της μητέρας ή του
βρέφους ,χρήση προβιοτικών βακτηριδίων και πρεβιοτικών ινών ,δεν
έχουν δώσει επαρκείς αποδείξεις ότι προφυλάσσουν τα βρέφη, ώστε
να μην αναπτύξουν τροφική αλλεργία.(Greer FR και συν 2008)
2.11 Μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις
Ορισμένες νέες ανοσοτροποποιητικές στρατηγικές έχουν γίνει
αντικείμενο

διερεύνησης

ως

μέθοδοι

θεραπείας

στην

IgE

μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία: 1) εξανθρωποποιημένα anti IgE
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μονοκλωνικά

αντισώματα,

αλλεργιογόνα,

3)

ανοσοδιεγερτικών

2)

ανοσοθεραπεία

ανοσοθεραπεία

με

ολιγονουκλοετιδίων,

σειρά
4)

με

πρωτεϊνικά

τροποποιητικών

ανοσοθεραπεία

με

πεπτίδια, 5) ανοσοθεραπεία με DNA πλασμίδια, 6) ανοσοθεραπεία με
ρυθμιστική δράση έναντι κυτταροκινών. (Sampson HA 2001, NowakWegrzyn A και Sampson H 2011)
Η χρήση εξανθρωποποιημένων μονοκλονικών αντισωμάτων
ειδικών για το τμήμα C 3 της IgE (τμήμα της περιοχής IgE Fc που
ενώνεται με τον υποδοχέα Fcε) σε ασθενείς με αλλεργία στο φυστίκι
έδειξε δοσοεξαρτώμενη αύξηση της ανοχής των ασθενών στις
πρωτεΐνες του φιστικιού, όπως αποδείχθηκε σε διπλές τυφλές
δοκιμασίες πρόκλησης με χρήση placebo. (Bock SA και συν 2001)
Οι IgE-μεσολαβούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας είναι
αποτέλεσμα υπερπαραγωγής των Τh2 κυτταροκινών από ειδικά για τα
αλλεργιογόνα CD4+T-λεμφοκύτταρα. Πρόσφατα έχει διερευνηθεί μια
σειρά από ανοσοτροποποιητικές στρατηγικές σε πειραματικά μοντέλα
με αλλεργία στο φιστίκι. Τα μείζονα αλλεργιογόνα στην πρωτεΐνη του
φιστικιού Ara h1, Ara h2 και Ara h3 αναγνωρίζονται και
κλωνοποιούνται. Με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής γίνεται
επεξεργασία στο DNA που κωδικοποιεί τις πρωτεΐνες αυτές, ώστε να
εξαλείφονται οι περιοχές σύνδεσης με την IgE της ανασυνδυασμένης
πρωτεΐνης.

Όταν

η

ανασυνδυασμένη

πρωτεΐνη

ενίεται

στο

πειραματόζωο, δεν προκαλεί αλλεργική αντίδραση, ενώ ταυτόχρονα
αναχαιτίζει την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων προκαλώντας
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απευαισθητοποίηση. Σε πειραματόζωα με αλλεργία στο φιστίκι
αποδείχθηκε ότι όταν σε αυτά ενωθεί η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη
δεν παρουσιάζουν αναφυλαξία κατά τη βρώση φιστικιών.
Σειρές τροποποιητικών ανοσοδιεγερτικών ολιγονουκλεοτιδίων
ISS-ODNs που περιέχουν μη μεθυλιωμένα παλίνδρομα μοτίβα CpG
έχουν αποδειχθεί ότι έχουν ανοσομετατρεπτικές ιδιότητες, οι οποίες
ελαττώνουν

την

υπεραντιδραστικότητα

των

αεραγωγών,

την

ηωσινοφιλία των πνευμόνων και την παραγωγή ειδικών IgE
αντισωμάτων,

όταν

αυτά

χορηγούνται

ως

θεραπεία

απευαισθητοποίησης.(Kline JN και συν 1999). Οι σειρές αυτές των
νουκλεοτιδίων ενεργοποιούν τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
(πρωτογενή μονοπύρηνα λεμφοκύτταρα) για έκκριση ιντερφερόνης
(IFN) α/β,ιντερλευκίνης (IL-5, IL-12 και IL-18 και τα φυσικά
κυτταροκτόνα Τ-λεμφοκύτταρα για έκκριση IFN-γ, δηλαδή για την
τύπου

Th1

κυτταρική

απάντηση.

Η

χρήση

ISS-ODNs

ως

ανοσοενισχυτικών σε πρωτεϊνικά μόρια έχει αποδειχθεί έως τώρα
αποτελεσματική μορφή ανοσοθεραπείας για την IgE μεσολαβούμενη
τροφική αλλεργία στο φιστίκι.
Η ανοσοθεραπεία με χρήση πεπτιδίων αποτελεί μια ακόμη
μελλοντική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της αλλεργίας. Πρόκειται
για εμβόλια τα οποία περιέχουν μικρά πεπτίδια (10 έως 20 αμινοξέα)
και αντιπροσωπεύουν ορισμένα πρωτεϊνικά μόρια των τροφών. Τα
πεπτίδια αυτά είναι ιδιαίτερα μικρά, γι’ αυτό δεν μπορούν να
συνδέσουν τα μόρια της IgE στα μαστοκύτταρα, έτσι ώστε δεν είναι
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δυνατό να ενεργοποιήσουν μια άμεσου τύπου αντίδραση αλλά δρουν
στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα τα οποία με τη σειρά τους
ενεργοποιούν τα Τ-κύτταρα για προαγωγή απευαισθητοποίησης.
Μελέτες σε πειραματόζωα με αναφυλαξία στο φιστίκι έδειξαν ότι η
χορήγηση πεπτιδίων (με μέγεθος 20 αμινοξέα) προκαλούσε σε αυτά
απευαισθητοποίηση. Μια παρόμοια προσέγγιση έδειξε ότι σε
ασθενείς με αλλεργία στη γάτα επαναλαμβανόμενες ενέσεις με
πεπτίδια προερχόμενα από το Fel d1 μείζον αλλεργιογόνο της γάτας,
οδηγούσε σε αποτελεσματική μορφή ανοσοθεραπείας. (Oldfield WL
και συν 2001) Νέες και ενδιαφέρουσες στρατηγικές ανοσοθεραπείας
βρίσκονται προς το παρόν στο στάδιο της αξιολόγησης από τους
επιστήμονες. Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό
ίσως δώσει αποτελεσματικούς τρόπους θεραπείας για την IgE
μεσολαβούμενη τροφική αλλεργία τα επόμενα χρόνια.
Σχετικά πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η αποφυγή τροφικής
αλλεργίας ήταν εφικτή όταν σε πειραματικά μοντέλα χορηγήθηκε είτε
Lactococcus lactis που εκκρίνει IL-10,είτε το στέλεχος Salmonella
typhimurium που προάγει την έκκριση IL-10 στο έντερο.(Frossard CP
και συν2007, Eigenmann PA και συν 2008).
Μελέτη που είχε ως στόχο να διερευνήσει το μηχανισμό
ανάπτυξης ανοχής σε παιδιά με τροφική αλλεργία αναφέρουν ότι τα Τρυθμιστικά

κύτταρα

έχουν

κύριο

ρόλο.

Σε

παιδιά

με

γαστρεντερολογικά συμπτώματα τροφικής αλλεργίας τα οποία
ανέπτυξαν ανοχή, βρέθηκε ότι είχαν αυξημένο αριθμό CD4+CD25+ T
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ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων στο επιθήλιο του εντέρου. (Karlsson MR
και συν 2004, Eigenmann PA 2009).
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3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Η τροφική αλλεργία εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με την
εκδήλωση και επιμονή της ατοπικής δερματίτιδας, ιδιαίτερα κατά τη
βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία. Το δέρμα είναι το συχνότερο
όργανο στόχος που προσβάλλεται σε μια αντίδραση υπερευαισθησίας
σε τροφή. Από το σύνολο των δερματικών εκδηλώσεων της τροφικής
αλλεργίας, ο κνησμός αποτελεί κύριο παθογνωμονικό σημείο της
νόσου.
3.1 Παθοφυσιολογία
Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Schloss ( Schloss OM
1915),Talbot (Talbot FB 1918) και Blackfan (Blackfan KD 1920)
δημοσίευσαν περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι παρατήρησαν βελτίωση
του εκζέματος από το οποίο έπασχαν με

τον αποκλεισμό

συγκεκριμένων τροφών από τη δίαιτά τους. Οι σημαντικότεροι
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της ατοπικής δερματίτιδας είναι η
λειτουργία του δερματικού φραγμού, η πρωτοπαθής και η επίκτητη
ανοσιακή απάντηση και η γενετική προδιάθεση, οι οποίοι σχετίζονται
με την έκθεση σε αλλεργιογόνα. (Bieber T 2008, Leung DY και συν.
2004). Μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων
από αλλεργιογόνα χαρακτηρίζεται τελικά από διήθηση των ιστών από
φλεγμονώδη κύτταρα (ηωσινόφιλα, μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα).
(Bieber T 2008, Leung DYΜ και συν. 2004, Solley GO και συν 1976).
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Στις οξείες βλάβες της ατοπικής δερματίτιδας κυριαρχούν τα Τβοηθητικά-2 λεμφοκύτταρα, ενώ στις χρόνιες αλλοιώσεις τα
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα ενεργοποιούν το συνδυασμό της
ανοσιακής απάντησης που επάγεται από τα Τ-βοηθητικά 1 και Τβοηθητικά 2 λεμφοκύτταρα.
Η μελέτη νοσημάτων που οφείλονται σε γενετικές μεταλλάξεις
έχουν διαφωτίσει περαιτέρω σε ότι αφορά τη συσχέτιση της ατοπικής
δερματίτιδας με την τροφική αλλεργία. Δύο διαταραχές δίνουν
επιπλέον πληροφορίες αυτής της συσχέτισης. Tο σύνδρομο IPEX
(Immune

dysregulation,

polyendocrinopathy,

enteropathy,

X-

linked)είναι θανατηφόρος διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
αυτοάνοση

εντεροπάθεια,

πολυενδοκρινοπάθεια,

σοβαρή

δερματίτιδα, αυξημένα επίπεδα ολικής IgE και πολλαπλή τροφική
αλλεργία. Το σύνδρομο IPEX οφείλεται σε μια γενετική μετάλλαξη στο
FOXP3, μια πρωτεΐνη η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή των
Τ-ρυθμιστικών κυττάρων τα οποία έχουν σημασία για την ανάπτυξη
από του στόματος ανοχής και την εκδήλωση τροφικής αλλεργίας.
(Leung DYM 2004, Torgerson TR και συν 2007) Παρομοίως, μεταλλάξεις
στο γονίδιο SPINK5 έχουν συσχετισθεί με το σύνδρομο Netherton μια
διαταραχή που κληρονομείται με υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα,
η οποία χαρακτηρίζεται από εξάνθημα που μοιάζει με αυτό της
ατοπικής δερματίτιδας και συνοδεύεται από εκτροπή προς την Th2
ανοσιακή απάντηση και αυξημένα επίπεδα IgE. Πρόσφατα Ιάπωνες
ερευνητές έχουν βρει συσχέτιση μεταξύ της μετάλλαξης SPINK5 σε
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παιδιά με ατοπική δερματίτιδα και τροφική αλλεργία (Kusunoki T και
συν 2005).

3.2 Εργαστηριακή έρευνα
Αρκετές μελέτες υποστηρίζουν το ρόλο των τροφικών ειδικών IgE
αντισωμάτων στην παθογένεια της ατοπικής δερματίτιδας. Πολλοί
ασθενείς έχουν αυξημένα επίπεδα ολικής IgE και των ειδικών IgE
αντισωμάτων έναντι τροφικών αλλεργιογόνων. (Johnson EE και συν
1974, Boguniewicz και συν 2006).
Παιδιά που είχαν θετικά IgE αντισώματα έναντι τροφών και είχαν
θετική από του στόματος δοκιμασία πρόκλησης στις τροφές αυτές
εμφάνισαν αύξηση των συγκεντρώσεων ισταμίνης στο πλάσμα τους,
ενεργοποίηση

των

ηωσινόφιλων

κυττάρων

και

αύξηση

των

φλεγμονωδών προϊόντων τους.
Ορισμένοι ερευνητές έχουν δείξει ότι η ευαισθητοποίηση σε
τροφικά αλλεργιογόνα μπορεί να προκληθεί και με δερματική έκθεση
στα αλλεργιογόνα, λόγω κακής λειτουργίας του δερματικού φραγμού.
(Bieber T 2008, Lack G 2008).Ο Lack και συν έχουν επιβεβαιώσει
αλλεργία στο φιστίκι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυξημένη
έκθεση σε ελαιώδη σκευάσματα που περιείχαν εκχύλισμα φιστικιού.
Μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι η επάλειψη του δέρματος τους με
ωολευκωματίνη (πρωτεΐνη του αυγού) είχαν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση σε αυτά εκζέματος και την ανάπτυξη ειδικών IgE
αντισωμάτων έναντι της ωολευκωματίνης (Spergel JM και συν 1998)
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και οδήγησαν τον Lack στην υπόθεση ότι η περιβαλλοντική έκθεση των
βρεφών με ατοπική δερματίτιδα σε αλλεργιογόνα μέσω του δέρματος
ευθύνεται για την ευαισθητοποίηση στα αλλεργιογόνα και την
αλλεργική νόσο. (Lack G και συν 2003)
3.3 Κλινικές μελέτες
Πολλές κλινικές μελέτες έχουν δείξει το ρόλο της τροφικής
αλλεργίας σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα. Ο αποκλεισμός των
τροφικών αλλεργιογόνων από τη δίαιτα των ασθενών έχει οδηγήσει σε
βελτίωση των συμπτωμάτων από το δέρμα. Ορισμένες προοπτικές
μελέτες με μακροχρόνια παρατήρηση ασθενών έδειξαν ότι η
εκδήλωση ατοπικής δερματίτιδας μπορεί να καθυστερήσει ή να
προληφθεί με τον αποκλειστικό θηλασμό, τη δίαιτα υδρολυμένων
γαλάτων ή την προφύλαξη με υποαλλεργικές δίαιτες (συνήθως με
αποκλεισμό γάλατος και αυγού) των γενετικά προδιατεθειμένων στον
κίνδυνο αλλεργίας βρεφών.(von Berge A και συν 2008, Arshad SH και
συν 2007, Zeiger RS και Heller S 1995).
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει το θεραπευτικό αποτέλεσμα
που έχουν οι δίαιτες αποκλεισμού στη θεραπεία της ατοπικής
δερματίτιδας. Οι Atherton και συν (Atherton DJ και συν 1978) σε διπλή
τυφλή μελέτη ανακοίνωσαν ότι τα 2/3 των παιδιών με ατοπική
δερματίτιδα ηλικίας 2 με 8 ετών εμφάνισαν σημαντική βελτίωση με
δίαιτα αποκλεισμού αυγού και γάλατος.
Προοπτικές μελέτες με μακροχρόνια παρατήρηση του γενικού
πληθυσμού, καθώς και πληθυσμού βρεφών υψηλού κινδύνου,
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μελέτησαν το ρόλο του μητρικού θηλασμού, της υποαλλεργικής
δίαιτας της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της χρήσης
υδρολυμένων γαλάτων και καθυστέρησης της έναρξης στερεών
τροφών στην ανάπτυξη ατοπικής δερματίτιδας. Οι μελέτες αυτές
οδήγησαν την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής να ανακοινώσει
συστάσεις για πρόληψη μέσω έγκαιρων διαιτητικών παρεμβάσεων το
2008.(Greer FR και συν 2008) Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε ότι
ο αποκλειστικός θηλασμός κατά τους 3 πρώτους μήνες της ζωής
σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά ατοπικής δερματίτιδας στην
παιδική ηλικία παιδιών με θετικό οικογενειακό ιστορικό ατοπίας
(Gdalevich M και συν 2001). Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι ο
θηλασμός πρέπει να συστήνεται ανεπιφύλακτα σε μητέρες βρεφών με
οικογενειακό ιστορικό ατοπίας ως τρόπος πρόληψης της ατοπικής
δερματίτιδας.
3.4 Επιδημιολογία της τροφικής αλλεργίας στην ατοπική δερματίτιδα
Η συχνότητα της τροφικής αλλεργίας σε ασθενείς με ατοπική
δερματίτιδα ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και τη βαρύτητα της
ατοπικής δερματίτιδας. Σε μελέτη από την Αυστραλία με 2184 βρέφη
οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο μικρότερη ήταν η ηλικία έναρξης
του νοσήματος τόσο βαρύτερη ήταν η νόσος, καθώς και η συχνότητα
συσχέτισης υψηλών τίτλων ειδικών IgE αντισωμάτων έναντι τροφών
(Hill DJ και συν 2008). Ο Burks και συν (Burks AW 1988, Burks AW 1998)
διέγνωσε σε ότι 165 ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα ποσοστό 35%
αυτών είχαν τροφική αλλεργία, ενώ ο Nutten και συν. ( Nutten S και
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συν 2015 ) αναφέρουν ότι η συχνότητα της τροφικής αλλεργίας σε
παιδιά με ατοπική δερματίτιδα είναι κυμαίνεται από 20-80% με
περισσότερο αποδεκτή συχνότητα αυτήν του 30%. Ο Eigenmann και
συν. (Eigenmann PA και συν 1998) προσδιόρισαν τη συχνότητα της
τροφικής αλλεργίας σε παιδιά με μέτρια και σοβαρή ατοπική
δερματίτιδα. Η αξιολόγηση των παιδιών αυτών συμπεριέλαβε τη
διενέργεια δοκιμασιών πρόκλησης με την από του στόματος χορήγηση
τροφικών αλλεργιογόνων με τις οποίες τέθηκε η διάγνωση της
τροφικής αλλεργίας στο 37% των περιπτώσεων. Η μελέτη έδειξε ότι
ένας

περιορισμένος

αριθμός

τροφών

προκαλούσε

κλινικά

συμπτώματα τροφικής αλλεργίας σε παιδιά με ατοπική δερματίτιδα.
Το γάλα, το αυγό και οι ξηροί καρποί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%
η αιτία των κλινικών εκδηλώσεων αλλεργίας με IgE μηχανισμό. Αν στα
αίτια αυτά προστεθούν η σόγια, τα σιτηρά και τα ψάρια, τότε η
αναγνώριση των τροφών που προκαλούν κλινικές εκδηλώσεις
αλλεργίας ανέρχεται στο 98%. Μελέτες σε ενήλικες με σοβαρή ατοπική
δερματίτιδα δεν έδειξαν σημαντική συσχέτιση με τροφική αλλεργία
(de Maat- Bleeker F και Bruijnzeel- Koomen C 1996) ή επιτυχία ως προς
την ελάττωση των συμπτωμάτων σε κατά τις κλινικές δοκιμές με
δίαιτες αποκλεισμού (Munkvad M και συν 1984).
3.5 Διάγνωση
Το ιστορικό βοηθάει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης σε
περιπτώσεις αντιδράσεων υπερευαισθησίας άμεσου τύπου με ταχεία
έναρξη των συμπτωμάτων μετά τη λήψη των υπεύθυνων τροφών. Τα
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διαγνωστικά

προβλήματα

συμβαίνουν

στις

αντιδράσεις

υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου, όπου η διάγνωση της
τροφικής αλλεργίας σε ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα είναι
περίπλοκη, καθώς οι παράγοντες που σχετίζονται με το νόσημα είναι
πολλοί: 1) οι άμεσου τύπου αντιδράσεις στις τροφές που
ενοχοποιούνται μειώνονται κατά την επαναλαμβανόμενη κατανάλωση
των τροφών αυτών κάνοντας έτσι την αναγνώριση τους περισσότερο
δυσχερή.2)Πολλές φορές κάποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που
διεγείρουν το νόσημα, όπως άλλα αλλεργιογόνα, ερεθιστικές ουσίες,
λοιμώξεις, συμβάλλουν στην κάλυψη των εκδηλώσεων που προκαλούν
οι υπεύθυνες τροφές, 3)ασθενείς να αναπτύσσουν IgE αντισώματα
έναντι

πολλών

αλλεργιογόνων

από

τα

οποία

κάποια

δεν

ανταποκρίνονται στην κλινική συμπτωματολογία κάνοντας αδύνατη τη
διάγνωση με βάση αποκλειστικά τα εργαστηριακά ευρήματα. Σε ότι
αφορά τα θηλάζοντα βρέφη απαιτείται ένα λεπτομερές διαιτητικό
ιστορικό από την πλευρά της μητέρας, καθώς τα αντιγόνα των τροφών
περνούν στο μητρικό γάλα και ευαισθητοποιούν το βρέφος που
θηλάζει. Για ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των αντιδράσεων σε
τροφές ευθύνεται ένας μικρός μόνο αριθμός τροφών. (Sampson HA και
McCaskill CC 1985, Burks AW και συν 1998, Bock SA και Atkins FM
1990))(Sicherer SH και Sampson HA 1999) Η καλύτερη διαγνωστική
προσέγγιση είναι η διερεύνηση των παιδιών με ατοπική δερματίτιδα
για πιθανή ευαισθησία σε γάλα, αυγό, σόγια, σιτάρι, ψάρι και ξηρούς
καρπούς με δερματικές δοκιμασίες νυγμού ή προσδιορισμό ειδικών
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IgE αντισωμάτων στον ορό. Η διερεύνηση είναι σωστό να επεκτείνεται
και σε τροφές που έχουν ενοχοποιηθεί από το κλινικό ιστορικό που
δίνουν οι ασθενείς. Σε μερικές περιπτώσεις το ιστορικό, οι δερματικές
δοκιμασίες νυγμού και τα ειδικά IgE αντισώματα στον ορό δε
συσχετίζονται με τις κλινικές παρατηρήσεις. Έτσι, οι δοκιμασίες
πρόκλησης σε τροφές είναι απαραίτητες για την κλινική εκτίμηση των
εργαστηριακών ευρημάτων. Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει τον
αποκλεισμό της πιθανής υπεύθυνης τροφής από τη δίαιτα
ακολουθούμενη από δοκιμασία πρόκλησης εφόσον υπάρχει ένδειξη.
(Sampson HA 2001) Σε ότι αφορά την αξιολόγηση ασθενών με
υπάρχων έκζεμα το δέρμα πρέπει να εκτιμάται με αντικειμενικά
κριτήρια σε (δείκτης SCORAD) πριν και μετά τη δοκιμασία πρόκλησης,
καθώς και 24 ώρες αργότερα, ώστε να καταγραφεί πιθανή επιδείνωση
του εκζέματος.
3.6 Θεραπεία
Ο αποκλεισμός των τροφικών πρωτεϊνών είναι δύσκολος στη
διαχείριση, καθώς ο μη πλήρης αποκλεισμός της βλαπτικής τροφής
ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ως προς το αποτέλεσμα μιας
δοκιμασίας

πρόκλησης,

η

οποία

ακολουθεί

έναν

διαιτητικό

αποκλεισμό. Σε περίπτωση δίαιτας αποκλεισμού γάλατος πρέπει να
δίνονται λεπτομερείς διαιτητικές οδηγίες, ώστε να αποκλειστεί όχι
μόνο το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αλλά και ως προς τον
έλεγχο των ετικετών των επεξεργασμένων τροφίμων, ώστε να
αποκλειστούν και τροφές που αναφέρονται ως «κρυμμένα τροφικά
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αλλεργιογόνα» (hidden allergens) και αποτελούν πηγές πρωτεϊνών
γάλατος.
Γενικά, ένα προσεκτικό ιστορικό, οι σωστές εργαστηριακές
εξετάσεις και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να τροποποιήσουν το
νόσημα μεταβάλλοντας έτσι τη ζωή των ασθενών με ατοπική
δερματίτιδα και τροφική αλλεργία.
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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1. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί 88 παιδιά 59 αγόρια και 29
κορίτσια ηλικίας 3 μηνών έως 7 ετών με μέση ηλικία 27.55±19.53
μήνες. Η συλλογή παιδιών έγινε στο Ειδικό Παιδοαλλεργιολογικό
Εξωτερικό Ιατρείο της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ στο
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την διακήρυξη του
Ελσίνκι και είχε έγκριση της Επιτροπής Ηθικής Δεοντολογίας της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Ζητήθηκε γραπτή συναίνεση των κηδεμόνων
των παιδιών τα οποία συμμετείχαν στη μελέτη.
Κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν η ηλικία (3 μηνών-7 ετών)
και η διάγνωση του εκζέματος με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια της
Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας του 2013, ενώ ταυτόχρονα να
έχουν αποκλεισθεί σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που μπορεί να
συνυπάρχουν

με

έκζεμα,

όπως

ανοσοανεπάρκειες,

χρόνιες

δερματοπάθειες, κακοήθειες, μεταβολικά νοσήματα.
Η μελέτη των ασθενών περιέλαβε τη λήψη λεπτομερούς κλινικού
ιστορικού ατομικού και οικογενειακού, λεπτομερές διαιτητικό ιστορικό
του παιδιού αλλά και της μητέρας σε περιπτώσεις θηλαζόντων
βρεφών, καθώς και λεπτομερή κλινική εξέταση με την οποία τίθετο ή
αποκλείονταν η διάγνωση του εκζέματος.
Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν στην ακόλουθη κλινική και
εργαστηριακή αξιολόγηση:
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1) Αξιολόγηση της βαρύτητας του εκζέματος με βάση την κλίμακα
SCORAD.
2) Προσδιορισμό ηωσινόφιλων κυττάρων στο περιφερικό αίμα
3) Προσδιορισμό ολικής IgE στον ορό των ασθενών που μετρήθηκε με
μέθοδο ELISA REAST (Reverse Enzyme Allergo Sorbent Test) της
εταιρίας RADIMS.p.A. (Rome) Italia(Zen Tech s.a Liege Belgium και
εφαρμόστηκαν οι οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας).
4) Προσδιορισμός ειδικών IgE αντισωμάτων στον ορό σύμφωνα με την
οποία τιμές ειδικών IgE αντισωμάτων στον ορό σε 10 τροφικά
αλλεργιογόνα με τη μέθοδο ELISA/REAST (Reverse Emzyme Allergo
Sorbent Test) της εταιρείας Zen Techs.a. Liege Belgium

και

εφαρμόσθηκαν οι οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Τιμές
μεγαλύτερες του 0,35 KU/L θεωρούνται θετικές.
5) Διαγνωστικές δοκιμασίες πρόκλησης σε ασθενείς, οι οποίοι
βρέθηκαν ευαισθητοποιημένοι σε τροφές, ώστε να προσδιοριστεί
το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι παρουσίαζαν κλινική αντίδραση
στο τροφικό αλλεργιογόνο που ήταν ευαισθητοποιημένοι. Όλοι οι
συμμετέχοντες που βρέθηκαν ευαισθητοποιημένοι σε τροφή, και
δέχθηκαν να υποβληθούν σε δοκιμασία πρόκλησης στην τροφή
αυτή έλαβαν οδηγίες για πλήρη αποφυγή της σχετικής τροφής για
περίοδο 6 τουλάχιστον εβδομάδων προ της δοκιμασίας και για
αποφυγή της χρήσης αντιισταμινικών για τουλάχιστον 10 ημέρες.
Επιπλέον, οι ασθενείς έπρεπε να έχουν επιτύχει μια καλή ρύθμιση
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της ατοπικης δερματίτιδας με χρήση μόνο ενυδατικών κρεμών ή σε
συνδυασμό με τοπικούς αναστολείς της καλσινευρίνης.

1.1 Προσδιορισμός του δείκτη SCORAD (The European Task Force

on Atopic Dermatitis 1993)
Προκειμένου να υπολογιστεί ο δείκτης SCORAD υπολογίζονται οι
εξής παράμετροι:
1) Η προσβεβλημένη επιφάνεια Α
2) η βαρύτητα (Β) και τέλος
3) τα υποκειμενικά συμπτώματα(Γ).
1.2 Η προσβεβλημένη επιφάνεια (Α)
Το ποσοστό ( Α) της προσβεβλημένης επιφάνειας από έκζεμα
σώματος υπολογίζεται με βάση τα σχήματα 2 και 3 που αντιστοιχούν
σε παιδιά ηλικίας κάτω και άνω των 2 ετών αντίστοιχα. Η μέγιστη τιμή
που μπορεί να λάβει είναι Α= 100%.

Σχήμα 2. Υπολογισμός της επιφάνειας του προσβεβλημένου δέρματος σε παιδιά
<2 ετών.
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Σχήμα 3. Υπολογισμός της επιφάνειας του προσβεβλημένου δέρματος σε παιδιά
>2 ετών.

1.3 Βαρύτητα του εκζέματος
Γίνεται

επιλογή

μιας

αντιπροσωπευτικής

περιοχής

του

προσβεβλημένου δέρματος και στη συνέχεια αξιολογούνται σε μια
κλίμακα από 0 έως 3 (0=καθόλου,1=ήπιο, 2=μέτριο και 3=σοβαρό) τα
παρακάτω σημεία:
Ερύθημα(0-3),Οίδημα/Βλατίδωση(0-3),
Μικροαιμορραγία/σχηματισμός

εφελκίδων

(0-3),

Εκδορά

(0-3),

Λειχηνοποίηση (0-3), Ξηρότητα του δέρματος (0-3)
Οι

επιμέρους

βαθμολογίες

που

αντανακλούν

τη

βαρύτητααθροίζονται και συνιστούν τη τιμή Β (μέγιστη τιμή 18)
1.4 Τα υποκειμενικά συμπτώματα
Τα υποκειμενικά συμπτώματα που αξιολογούνται είναι ο
κνησμός και η αϋπνία, λόγω ανησυχίας κατά τη διάρκεια της νύχτας σε
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μια κλίμακα από 0-10 για κάθε επιμέρους σύμπτωμα και αθροίζονται
δίνοντας την τιμή Γ (μέγιστη τιμή 20)
Η συνολική βαθμολογία συνιστά το δείκτη SCORAD που
υπολογίστηκεμε βάση τον τύπο: SCORAD= Α/5+7Β/2+Γ.
1.5 Μέτρηση απόλυτου αριθμού ηωσινόφιλων κυττάρων στο
περιφερικό αίμα
Δείγμα ολικού αίματος αραιώνεται σε αναλογία 1: 20 με
διαλυτικό υγρό Hinkleman το οποίο προκαλεί αιμόλυση των
ερυθροκυττάρων και μονιμοποίηση και χρώση των ηωσινόφιλων.
Το αντιδραστήριο Hinkleman παρασκευάζεται ως εξής: α) Eosin
yellow, β) Formaldehyde ( 40%) 0,5ml, γ) Phenol ( 95% υδατικό
διάλυμα) 0,5ml, και δ) συμπληρώνεται μέχρι τα 100ml με απεσταγμένο
νερό. Στη συνέχεια διηθείται και διατηρείται στους 4 ο C. Για τη
μέτρηση των ηωσινόφιλων κυττάρων χρησιμοποιείται πλάκα μέτρησης
Fuchs- Rosenthal, και υπολογίζεται ο αριθμός των ηωσινόφιλων
κυττάρων ως εξής:
Αριθμός ηωσινόφιλων/mm3=αριθμός κυττάρων/όγκος μετρηθέντος
δείγματος×αραίωση.(Lynch και συν 1969)

1.6 Προσδιορισμός ολικής IgE στον ορό
Ο προσδιορισμός της ολικής IgE στον ορό των ασθενών έγινε με
ανοσοενζυμική ποσοτική μέθοδο προσδιορισμού ολικής τύπου Ε
ανοσοσφαιρίνης (IgE) της εταιρίας RADIM S.p.A (Roma) Italia και
εφαρμόστηκαν οι οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας.
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1.7 Προσδιορισμός ειδικών IgE αντισωμάτων στον ορό των ασθενών
Ο προσδιορισμός των ειδικών IgE αντισωμάτων στον ορό των
ασθενών έγινε με τη μέθοδο ELISA REAST( Reverse Enzyme Allergo
Sorbent Test) της εταιρίας Zen Tech s.a Liege Belgium και
εφαρμόστηκαν

οι

οδηγίες

της

κατασκευάστριας

εταιρίας.

Προσδιορίστηκαν τα ειδικά IgE αντισώματα για τα ακόλουθα 10
τροφικά αλλεργιογόνα που θεωρούνται ότι είναι τα πιο κοινά
αλλεργιογόνα των τροφών (10) στο τελικό άρθρο (Werfel T και συν
2007) 1) ολικό γάλα, 2) αυγό(λευκό), 3) αυγό (κρόκος), 4)
μπακαλιάρος, 5) σιτηρά, 6) σόγια,7)μοσχάρι, 8) α-λακταλβουμίνη, 9) βλακτοσφαιρίνη, 10) καζεΐνη.
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε KU/L διεθνώς των θετικών
τίτλων των ειδικών IgE αντισωμάτων αποδίδεται στον Πίνακα XV:
Πίνακας XV. Η κατάταξη των συγκεντρώσεων των ειδικών IgE αντισωμάτων σε τάξεις από 1
έως 6 και η ερμηνεία του αποτελέσματος
< 0,35 KU/L

Τάξη 0

IgE απουσιάζουν/μη ανιχνεύσιμα

0,35- 0,7 KU/L

Τάξη 1

IgE χαμηλή συγκέντρωση

0,7-3,5KU/L

Τάξη 2

IgE μέτρια συγκέντρωση

3,5-17,5KU/L

Τάξη 3

Μετρίως υψηλή συγκέντρωση

17,5-50KU/L

Τάξη 4

Υψηλή συγκέντρωση

50-100KU/L

Τάξη 5

Πολύ υψηλή συγκέντρωση

>100KU/L

Τάξη 6

Πολύ υψηλή συγκέντρωση

1.8 Δοκιμασίες πρόκλησης σε τροφές

1.9 Δοκιμασία πρόκλησης σε γάλα αγελάδας (Niggerman B και συν
1994, Sicherer, S.H και Sampson, H.A 1999).
94

Βήμα 1

Αξιολόγηση
Ενημέρωση του προσωπικού και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
Παίδων ότι λαμβάνει χώρα δοκιμασία πρόκλησης σε τροφή.
Επιβεβαίωση ότι υπάρχει παροχή οξυγόνου, η οποία λειτουργεί δίπλα
από το κρεβάτι του ασθενούς.
Επιβεβαίωση ότι υπάρχει διαθέσιμος όλος ο εξοπλισμός που
απαιτείται για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας καθώς και ότι τα
φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της έχουν
συνταγογραφηθεί για τον ασθενή.
Λήψη ιστορικού, ώστε να γίνει επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι
κατάλληλος να υποβληθεί σε δοκιμασία πρόκλησης, δηλαδή ότι δεν
έχει λάβει αντιισταμινικά και ότι δεν παρουσιάζει κρίση άσθματος ή
έξαρση ρινίτιδας ή εκζέματος κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Επίσης ο κηδεμόνας ή γονέας πρέπει να έχει υπογράψειτο έντυπο
συγκατάθεσης για τη δοκιμασία πρόκλησης.
Βήμα 2

Τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος γάλατος στο αντιβράχιο του
παιδιού, κάλυψη με tegaderm επί 20 λεπτά.
Αφαίρεση του επιδέσμου μετά την πάροδο 20 λεπτών, επισκόπηση του
δέρματος τοπικά για ερύθημα και/ή πομφούς και αξιολόγηση του
παιδιού για τυχόν εμφάνιση συστηματικών συμπτωμάτων, όπως π.χ.
συριγμό.
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Βήμα 3

Προετοιμασία της από του στόματος δοκιμασίας πρόκλησης
Δόση 1η
Δοκιμασία πρόκλησης χειλέων
Τοποθέτηση μιας σταγόνας αγελαδινού γάλατος στα χείλη και
παραμονή της επί 20 λεπτά, στη συνέχεια επισκόπηση και επί μη
αντίδρασης συνέχεια στο επόμενο στάδιο.
Δόση 2η
Χορήγηση

2,5ml

αγελαδινού

γάλατος

(περιεκτικότητα

0,15γρ

πρωτεΐνης γάλατος) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά. Επί μη
αντίδρασης συνεχίζεται η δοκιμασία.
Δόση 3η
Χορήγηση 10ml αγελαδινού γάλατος (περιεκτικότητα 0,3 γρ πρωτεΐνης
γάλατος) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά. Επί μη αντίδρασης
συνεχίζεται η δοκιμασία.
Δόση 4η
Χορήγηση 30ml αγελαδινού γάλατος (περιεκτικότητα 1 γρ πρωτεΐνης
γάλατος) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά . Επί μη αντίδρασης
συνεχίζεται η δοκιμασία.

Δόση 5η
Χορήγηση 150ml αγελαδινού γάλατος (περιεκτικότητα 6,6 γρ
πρωτεΐνης γάλατος) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά και επίσης
αξιολόγηση ανά μισή ώρα για τις επόμενες 2 ώρες.
Λήξη δοκιμασίας πρόκλησης.
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Προετοιμασία για την έξοδο από την κλινική
Εφόσον δεν παρατηρήθηκε αντίδραση κατά τη χορήγηση του
αλλεργιογόνου per os, καθώς και δύο ώρες μετά τη χορήγηση της
τελευταίας δόσης, τότε η δοκιμασία χαρακτηρίζεται ως αρνητική. Αν
παρατηρήθηκε αντίδραση σε οποιοδήποτε στάδιο, τότε η δοκιμασία
χαρακτηρίζεται ως θετική.
Εφόσον υπάρχει ένδειξη, ο ασθενής λαμβάνει αυτοενέσιμη
αδρεναλίνη, καθώς και οδηγίες για χρήση άλλων φαρμάκων με τα
οποία αντιμετωπίζονται άλλες ενδεχομένως λιγότερο σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις σε τροφή. Επίσης, ο ασθενής λαμβάνει
διαιτητικές συμβουλές, εφόσον κριθεί απαραίτητη η συνέχιση της
δίαιτας αποκλεισμού.
Αφαιρείται η κάνουλα της ενδοφλέβιας χρήσης υγρών.
Δίνεται

στον

ασθενή

ημερομηνία

επανελέγχου

στα

πλαίσια

παρακολούθησης στο Ειδικό Παιδοαλλεργιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
της Κλινικής.
1.10 Δοκιμασία πρόκλησης σε αυγό
Βήμα 1

Αξιολόγηση
Ενημέρωση του προσωπικού και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
Παίδων ότι λαμβάνει χώρα δοκιμασία πρόκλησης σε τροφή.
Επιβεβαίωση ότι υπάρχει παροχή οξυγόνου, η οποία λειτουργεί δίπλα
από το κρεβάτι του ασθενούς.
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Επιβεβαίωση ότι υπάρχει διαθέσιμος όλος ο εξοπλισμός που
απαιτείται για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας καθώς και ότι τα
φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της έχουν
συνταγογραφηθεί για τον ασθενή.
Λήψη ιστορικού, ώστε να γίνει επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι
κατάλληλος να υποβληθεί σε δοκιμασία πρόκλησης, δηλαδή ότι δεν
έχει λάβει αντιισταμινικά και ότι δεν έχει παρουσιάσει κρίση άσθματος
ή έξαρση ρινίτιδας ή εκζέματος κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Επίσης ο κηδεμόνας ή γονέας πρέπει να έχει υπογράψει το έντυπο
συγκατάθεσης για τη δοκιμασία πρόκλησης.
Βήμα 2

Τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος μαγειρεμένου αυγού στο
αντιβράχιο του παιδιού, κάλυψη με tegaderm επί 20 λεπτά.
Αφαίρεση του επιδέσμου μετά την πάροδο 20 λεπτών, επισκόπηση του
δέρματος τοπικά για ερύθημα και/ή πομφούς και αξιολόγηση του
παιδιού για τυχόν εμφάνιση συστηματικών συμπτωμάτων τοπικών,
όπως ερυθρότητα ή/και δερματικός πομφός ή συστηματικές, όπως π.χ
συριγμός.
Βήμα 3

Προετοιμασία της από του στόματος δοκιμασίας πρόκλησης.
Δόση 1η:
Χορήγηση 0,5g μαγειρεμένου αυγού(περιεκτικότητα 0,12g πρωτεΐνης
αυγού) Παρακολούθηση του παιδιού επί 20 λεπτά και επί μη
αντίδρασης προχωρούμε στο επόμενο στάδιο.
Δόση 2η
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Χορήγηση 4gμαγειρεμένου αυγού(περιεκτικότητα 0,6g πρωτεΐνης
αυγού) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά. Επί μη αντίδρασης
συνεχίζεται η δοκιμασία.
Δόση 3η
Χορήγηση 10g μαγειρεμένου αυγού (περιεκτικότητα 1,25g πρωτεΐνης
αυγού) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά. Επί μη αντίδρασης
συνεχίζεται η δοκιμασία.
Δόση 4η
Χορήγηση 30gμαγειρεμένου αυγού (περιεκτικότητα 3,75g πρωτεΐνης
αυγού) και παρακολούθηση επί 20 λεπτά .
Προετοιμασία για την έξοδο από την κλινική
Εφόσον δεν παρατηρήθηκε αντίδραση κατά τη χορήγηση του
αλλεργιογόνου per os, καθώς και δύο ώρες μετά τη χορήγηση της
τελευταίας δόσης, τότε η δοκιμασία χαρακτηρίζεται ως αρνητική. Αν
παρατηρήθηκε αντίδραση σε οποιοδήποτε στάδιο, τότε η δοκιμασία
χαρακτηρίζεται ως θετική.
Εφόσον υπάρχει ένδειξη, ο ασθενής λαμβάνει αυτοενέσιμη
αδρεναλίνη, καθώς και οδηγίες για χρήση άλλων φαρμάκων με τα
οποία αντιμετωπίζονται άλλες ενδεχομένως λιγότερο σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις σε τροφή. Επίσης, ο ασθενής λαμβάνει
διαιτητικές συμβουλές, εφόσον κριθεί απαραίτητη η συνέχιση της
δίαιτας αποκλεισμού.
Αφαιρείται η κάνουλα της ενδοφλέβιας χρήσης υγρών.
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Δίνεται

στον

ασθενή

ημερομηνία

επανελέγχου

στα

πλαίσια

παρακολούθησης στο Ειδικό Παιδοαλλεργιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
της Κλινικής.
1.11 Δοκιμασία πρόκλησης σε σιτηρά
Βήμα 1

Αξιολόγηση
Ενημέρωση του προσωπικού και της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας
Παίδων ότι λαμβάνει χώρα δοκιμασία πρόκλησης σε τροφή.
Επιβεβαίωση ότι υπάρχει παροχή οξυγόνου, η οποία λειτουργεί δίπλα
από το κρεβάτι του ασθενούς.
Επιβεβαίωση ότι υπάρχει διαθέσιμος όλος ο εξοπλισμός που
απαιτείται για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας καθώς και ότι τα
φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της έχουν
συνταγογραφηθεί για τον ασθενή.
Λήψη ιστορικού, ώστε να γίνει επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι
κατάλληλος να υποβληθεί σε δοκιμασία πρόκλησης, δηλαδή ότι δεν
έχει λάβει αντιισταμινικά και ότι δεν υποφέρει από κρίση άσθματος ή
έξαρση ρινίτιδας ή εκζέματος κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Επίσης ο κηδεμόνας ή γονέας πρέπει να έχει υπογράψει το έντυπο
συγκατάθεσης για τη δοκιμασία πρόκλησης.
Βήμα 2

Τοποθέτηση ενός λεπτού στρώματος σιτηρών στο αντιβράχιο του
παιδιού, κάλυψη με tegaderm επί 20 λεπτά.
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Αφαίρεση του επιδέσμου μετά την πάροδο 20 λεπτών, επισκόπηση του
δέρματος τοπικά για ερύθημα και/ή πομφούς και αξιολόγηση του
παιδιού για τυχόν εμφάνιση συστηματικών συμπτωμάτων τοπικών,
όπως ερυθρότητα ή/και δερματικός πομφός ή συστηματικές, όπως π.χ
συριγμός.
Βήμα 3

Προετοιμασία της από του στόματος δοκιμασίας πρόκλησης
Δόση 1η
Δοκιμασία πρόκλησης χειλέων
Τοποθέτηση μιας σταγόνας γλυκερινούχου διαλύματος σιτηρών (SoluPrick) σε αραίωση 1:10 στα χείλη και παραμονή της επί 20 λεπτά, στη
συνέχεια επισκόπηση και επί μη αντίδρασης συνέχεια στο επόμενο
στάδιο.
Δόση 2η
Χορήγηση

από

του

στόματος

ενός

γραμμαρίου

σιτηρών

(περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 0.12gr). Παρακολούθηση του παιδιού επί
20 λεπτά και επί μη αντίδρασης προχωρούμε στο επόμενο στάδιο.

Δόση 3η
Χορήγηση από του στόματος 2 γραμμαρίων σιτηρών (περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη 0.6gr). Παρακολούθηση του παιδιού επί 20 λεπτά και επί
μη αντίδρασης προχωρούμε στο επόμενο στάδιο.
Δόση 4η

101

Χορήγηση από του στόματος 4 γραμμαρίων σιτηρών (περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη 1.2gr). Παρακολούθηση του παιδιού επί 20 λεπτά και επί
μη αντίδρασης προχωρούμε στο επόμενο στάδιο.
Δόση 5η:
Χορήγηση από του στόματος 8 γραμμαρίων σιτηρών (περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη 2.4gr). Παρακολούθηση του παιδιού επί 20 λεπτά και επί
μη αντίδρασης προχωρούμε στο επόμενο στάδιο.
Δόση 6η:
Χορήγηση από του στόματος 16 γραμμαρίων σιτηρών (περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη 4.8gr).
Προετοιμασία για την έξοδο από την κλινική
Εφόσον δεν παρατηρήθηκε αντίδραση κατά τη χορήγηση του
αλλεργιογόνου per os, καθώς και δύο ώρες μετά τη χορήγηση της
τελευταίας δόσης, τότε η δοκιμασία χαρακτηρίζεται ως αρνητική. Αν
παρατηρήθηκε αντίδραση σε οποιοδήποτε στάδιο, τότε η δοκιμασία
χαρακτηρίζεται ως θετική.
Εφόσον

υπάρχει

ένδειξη,

ο

ασθενής

λαμβάνει

αυτοενέσιμη

αδρεναλίνη, καθώς και οδηγίες για χρήση άλλων φαρμάκων με τα
οποία αντιμετωπίζονται άλλες ενδεχομένως λιγότερο σοβαρές
αλλεργικές αντιδράσεις σε τροφή. Επίσης, ο ασθενής λαμβάνει
διαιτητικές συμβουλές, εφόσον κριθεί απαραίτητη η συνέχιση της
δίαιτας αποκλεισμού.
Αφαιρείται η κάνουλα της ενδοφλέβιας χρήσης υγρών.
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Δίνεται

στον

ασθενή

ημερομηνία

επανελέγχου

στα

πλαίσια

παρακολούθησης στο Ειδικό Παιδοαλλεργιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο
της Κλινικής.
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2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών έγινε με το κριτήριο ChiSquare ή το Fisher’s Exact τεστ, όταν αυτό θεωρούνταν καταλληλότερο.
Οι συγκρίσεις μέσων όρων πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του
Mann-Whitney U, όταν οι βαθμοί ελευθερίας ήταν λίγοι και δεν
υπήρχε απόρριψη της υπόθεσης της κανονικότητας των δειγμάτων.
Τιμές p<0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές. Η ανάλυση των
δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0 (IBM
Corp.Released 2013, Armonk, NY).
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3 . ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκτιμήθηκαν 88 παιδιά με ΑΔ (59 αγόρια και 29 κορίτσια από 3
μηνών έως 7 ετών με μέση ηλικία 27.55± 19.53 μηνών) για
συνυπάρχουσες τροφικές αλλεργίες. Η κατανομή της ομάδας μελέτης
σχετικά με τη βαρύτητα της ΑΔ ήταν 62.5% (n= 55) και 37.5% (n=33)
για ήπια-μέτρια και σοβαρή ΑΔ αντίστοιχα. Ευαισθητοποιημένα σε
τροφές ήταν 39/88 άτομα, 26 από 55 άτομα (47.27%) με ήπια-μέτρια
ΑΔ και 13 από 33 άτομα με σοβαρή ΑΔ (39.39%) είχαν ευαισθησία σε
ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα των τροφών. (Chi-square: 0.405,
p=0.524). Είκοσι από τους 39 (51.28%) ευαισθητοποιημένους σε τροφή
ασθενείς είχαν ευαισθησία σε μία μόνο τροφή, ενώ οι 19 από τους
39(48.71%)

είχαν

πολλαπλή

ευαισθησία.

(Chi-square:

0.017,

p=0.895)(Σχήμα 4)
Από το δείγμα των 39 ευαισθητοποιημένων σε τροφή παιδιών με
ΑΔ τα 31 (79.48%) ήταν ευαισθητοποιημένα στο αγελαδινό γάλα, τα
22(56.41%) στο αυγό, τα 8 (20.51%) στα σιτηρά, ένας ασθενής ήταν
ευαισθητοποιημένος στον μπακαλιάρο (2.56%) και ένας στη σόγια
(2.56%) (Σχήμα 5) Από τους 20 ασθενείς με μονοευαισθησία σε τροφή
οι 7(35%) είχαν σοβαρή ΑΔ, ενώ από τους 19 που είχαν ευαισθησία
πολλές τροφές οι 6 ( 31.57%) είχαν σοβαρή ΑΔ (Fisher’s Test=1,
p=0.501) (Σχήμα 6). Το ποσοστό των ασθενών με σοβαρή ΑΔ μεταξύ
αυτών που είχαν μονοευαισθητοποίηση σε σύγκριση με αυτούς που
είχαν ευαισθητοποίηση σε πολλές τροφές δεν είχε στατιστικά
σημαντική διαφορά.
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Περαιτέρω αξιολόγηση των ευαισθητοποιημένων σε τροφές
ασθενών περιελάβανε τις από του στόματος δοκιμασίες πρόκλησης σε
ασθενείς με ευαισθητοποίηση στις πρωτεΐνες γάλατος (n= 28),
αυγού(n= 19) και σιτηρών (n= 8). Οι δοκιμασίες πρόκλησης ήταν
θετικές

σε

11

(39.28%),

σε

8(42.34%)

και

σε

0%

των

ευαισθητοποιημένων σε γάλα, αυγό και σιτηρά ασθενών αντίστοιχα.
(Σχήμα

7)

Δοκιμασίες

πρόκλησης

δεν

έγιναν

σε

3

άτομα

ευαισθητοποιημένα στο αγελαδινό γάλα, καθώς και σε 3 άτομα
ευαισθητοποιημένα στο αυγό, λόγω υψηλών επιπέδων ειδικών IgE
αντισωμάτων στον ορό στις αντίστοιχες τροφές. Συνολικά 17 άτομα
είχαν θετικές δοκιμασίες πρόκλησης σε μία ή περισσότερες τροφές,
ενώ 6 θεωρήθηκαν αλλεργικοί, εξαιτίας των υψηλών επιπέδων ειδικών
IgE αντισωμάτων σε τροφές και δεν υποβλήθηκαν σε δοκιμασία
πρόκλησης στις αντίστοιχες τροφές. Σύμφωνα με τα προηγούμενα ένα
σύνολο 23 από 88 ασθενείς (26.13%) είχαν κλινικά ενεργό τροφική
αλλεργία.
Σαράντα ένα από 55 παιδιά με ήπια- μέτρια ΑΔ (74.74% ) και 29
από 33 παιδιά με σοβαρή ΑΔ (87.87%) είχαν αυξημένα επίπεδα ολικής
IgE στον ορό (Chi- square=0.252, p=0.615). Αυξημένα επίπεδα ολικής
IgE

διαπιστώθηκε

σε

ποσοστό

74.35%

(29/39)

των

ευαισθητοποιημένων σε τροφή ασθενών με ΑΔ σε σχέση με το 83.67%
(41/49) των μη ευαισθητοποιημένων σε τροφή ασθενών με ΑΔ. (Chisquare=0.132, p= 0.715). Έντεκα από 55 παιδιά με ήπια- μέτρια ΑΔ
(20%) και 9 από 33 παιδιά με σοβαρή ΑΔ (27.27%) είχαν περιφερική
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ηωσινοφιλία

(Chi-

square=0.385,

p=0.534).

Ηωσινοφιλία

στο

περιφερικό αίμα διαπιστώθηκε επίσης σε 11/39 (28.20%) στους
ευαισθητοποιημένους σε τροφές ασθενείς και 10/49 (20.40%) στους
μη ευαισθητοποιημένους ασθενείς (Chi-square=0.443, p=0.505). Το
ποσοστό της σοβαρής ΑΔ στους ευαισθητοποιημένους ασθενείς ήταν
9/39 (23.07%), ενώ στους μη ευαισθητοποιημένους σε τροφή ασθενείς
18/49 (36.07%) (Chi-square=1.025, p=0.311). Η σύγκριση των μέσων
τιμών των δεικτών SCORAD στους 39 ευαισθητοποιημένους και στους
49 μη ευαισθητοποιημένους ασθενείς δεν έδειξε στατιστικά σημαντική
διαφορά. (Wilcoxon-Mann- Whitney Test) (p=0.937). Δεν υπήρχε
στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής SCORAD μεταξύ της
ομάδας των ασθενών με υψηλή ολική IgE και της ομάδας με
φυσιολογική IgE (Wilcoxon- Mann- Whitney Test) (p=0.937). Δεν
υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά της μέσης τιμής SCORAD
μεταξύ της ομάδας των ασθενών με και χωρίς περιφερική ηωσινοφιλία
(Wilcoxon- Mann- Whitney Test) (p=0.907).
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στη μελέτη αυτή αναζητήθηκε η συσχέτιση της ΑΔ με την τροφική
αλλεργία. Διαπιστώθηκε ότι περίπου 45% των παιδιών με ΑΔ ήταν
ευαισθητοποιημένα σε τροφικά αλλεργιογόνα. Η εκτίμηση της
βαρύτητας της ΑΔ έγινε με βάση το κλινικό ιστορικό και την κλινική
εξέταση, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο σε ότι αφορά την εκτίμηση της
βαρύτητας του νοσήματος είχε η χρήση του δείκτη SCORAD(The
European Task Force on Atopic Dermatitis 1993, Karagiannidou A και
συν 2014)ο οποίος δεν επηρεάζεται από υποκειμενικά κριτήρια. Έτσι,
το υλικό της μελέτης μας ταξινομήθηκε σε δύο ομάδες με βάση τη
βαρύτητα του νοσήματος: α) την ομάδα των παιδιών με ήπιο-μέτριο
έκζεμα (σύνολο 55 παιδιά) και β) την ομάδα των παιδιών με σοβαρό
έκζεμα (σύνολο 33 παιδιά). Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά
σε ότι αφορά το ποσοστό ευαισθητοποίησης σε τροφή μεταξύ των
ασθενών με ήπια-μέτρια και αυτών με σοβαρή ΑΔ. Η κλινικά ενεργός
τροφική αλλεργία στα ευαισθητοποιημένα σε τροφές παιδιά που
αξιολογήθηκε με δοκιμασίες πρόκλησης με τα αντίστοιχα της
ευαισθητοποίησης τροφικά αλλεργιογόνα ήταν 26.13%.Αναλυτικά το
39.28% (11/28) των ευαισθητοποιημένων στο γάλα ασθενών και το
42.34% (8/19) των ευαισθητοποιημένων στο αυγό ασθενών είχε
κλινικά ενεργό τροφική αλλεργία με βάση τις θετικές από του
στόματος δοκιμασίες πρόκλησης.
Η πλειοψηφία των παιδιών με ΑΔ είχαν ευαισθητοποίηση στο
γάλα αγελάδας με ποσοστό 80%. Στις πρωτεΐνες του αυγού το ποσοστό
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των παιδιών με ευαισθητοποίηση ανέρχονταν σε 55%, ενώ η 3η σε
σειρά συχνότητα τροφικής ευαισθητοποίησης στα παιδιά με ΑΔ ήταν
στις πρωτεΐνες των σιτηρών (20%). Η ευαισθητοποίηση στον
μπακαλιάρο και τη σόγια είχε συχνότητα 2.5%. Προηγούμενες μελέτες
έχουν δείξει ποικίλες συχνότητες τροφικής αλλεργίας σε διάφορους
παιδιατρικούς πληθυσμούς με ΑΔ. Σε μελέτη σχετική με την πορεία της
ατοπίας ποσοστό 15.9% σε πληθυσμό περισσότερων των 1000 βρεφών
με

ΑΔ ανέπτυξαν

μία

ή περισσότερες

IgE μεσολαβούμενες

αλλεργίες.(Spergel JM και συν 2015). Ο Eigenmann P και συνεργάτες το
1998 (Eigenmann PA και συν 1998) για πρώτη φορά αναγνώρισαν τη
συσχέτιση ΑΔ και της τροφικής αλλεργίας. Μεταξύ 63 ασθενών με ΑΔ
σε 23 διεγνώσθη τροφική αλλεργία με βάση τα αποτελέσματα των
δοκιμασιών πρόκλησης, ένα θετικό κλινικό ιστορικό, καθώς και τους
προσδιορισμούς

των

CAP-System

FEIA,

και/ή

τις

δερματικές

δοκιμασίες νυγμού. Είκοσι τρεις από 63 ασθενείς (37%) ήταν
αλλεργικοί τουλάχιστον σε μία τροφή. Στη μελέτη τους η σύγκριση των
23 ευαισθητοποιημένων σε τροφή ασθενών με 40 που αξιολογήθηκαν
ως μη αλλεργικοί σε τροφή δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά
ως προς τη μέση τιμή του δείκτη SCORAD μεταξύ ασθενών με και χωρίς
τροφική αλλεργία. Οι μέσες ηλικίες αυτών με και αυτών χωρίς τροφική
αλλεργία ήταν παρόμοιες. Η μελέτη των Burks και συνεργατών έδειξε
υψηλότερη συχνότητα τροφικής αλλεργίας στα παιδιά με ΑΔ (37%)
(Burks AW και συν 1988). Οι Wahn και συνεργάτες σε μια
πληθυσμιακή μελέτη που έγινε σε πληθυσμό (Wahn U και συν 2008)
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παιδιών με ΑΔ αναφέρουν ότι η IgE μεσολαβούμενη τροφική
ευαισθητοποίηση στο αυγό ήταν η περισσότερο συχνή (42%), ενώ η
ευαισθητοποίηση στο γάλα και το φιστίκι είχαν συχνότητες που
κυμαίνονταν μεταξύ του 24 και 27% των παιδιών. Βεβαίως, η
προγνωστική αξία των ειδικών IgE αντισωμάτων σε τροφές ασθενών με
ΑΔ δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Οι Fleischer και συνεργάτες
διαπίστωσαν ότι ο αλλεργιολογικός έλεγχος αποβαίνει σε υψηλό
ποσοστό ψευδώς θετικός. (Fleischer DM και συν 2011) Στη μελέτη τους
που συμπεριέλαβε 125 παιδιά με ΑΔ τα οποία υποβλήθηκαν συνολικά
σε 364 δοκιμασίες πρόκλησης σε τροφή το ποσοστό των αρνητικών
δοκιμασιών άγγιζε το 89%.
Οι συχνότητες των ασθενών της μελέτης μας με σοβαρή ΑΔ δεν
ήταν μεγαλύτερες στα παιδιά που ήταν ευαισθητοποιημένα σε τροφή
σε σύγκριση με τα μη ευαισθητοποιημένα σε τροφή παιδιά. Η
διαφορά της μέσης τιμής του δείκτη SCORAD μεταξύ των
ευαισθητοποιημένων

σε

τροφή

ασθενών

και

των

μη

ευαισθητοποιημένων ασθενών δεν ήταν στατιστικά σημαντική, ενώ
παρόμοια

ευρήματα

έχουν

δείξει

και

προηγούμενες

μελέτες(Eigenmann PA και συν 1985). Οι Guillet και Guillet(Guillet G
και Guillet MH 1992) αναφέρουν ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα
τροφικής αλλεργίας στους ασθενείς καθώς αυξάνει η βαρύτητα της ΑΔ.
Εντούτοις, δε διαπίστωσαν διαφορά στη συχνότητα της τροφικής
αλλεργίας σε σχέση με τη βαρύτητα της ΑΔ. Οι ασθενείς με ή χωρίς
τροφική αλλεργία είχαν παρόμοιους δείκτες SCORAD.
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Στη μελέτη μας η συχνότητα υψηλής ολικής IgE στον ορό δε
συσχετίζονταν με τροφική ευαισθητοποίηση και τη βαρύτητα του
νοσήματος. Παρόμοια συχνότητα αύξησης της ολικής IgE στον ορό
είχαν και οι ομάδες των ασθενών με ήπια-μέτρια και σοβαρή ΑΔ. (οι
μέσες τιμές των δεικτών SCORAD ήταν παρόμοιες μεταξύ των παιδιών
που είχαν αυξημένη και αυτών που είχαν φυσιολογική ολική IgE).
Παρόλο που η παθογένεια της ΑΔ δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη
πολλοί παράγοντες υποδηλώνουν το ρόλο της IgE μεσολαβούμενης
υπερευαισθησίας στην παθογένεια της. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει
ότι οι συγκεντρώσεις IgE του ορού ήταν υψηλές σε ποσοστό 50-80%
των παιδιών με ΑΔ.(Sampson HA και McCaskill CC 1985, Johnson E και
συν 1974, de Benedictis FM

και συν 2009).Δεν υπάρχουν

προηγούμενες μελέτες που να συγκρίνουν τη συχνότητα ανεύρεσης
αυξημένης ολικής IgE σε ασθενείς σε ευαισθητοποιημένους και σε μη
ευαισθητοποιημένους σε τροφή ασθενείς ή μεταξύ ασθενών με ήπιομέτριο και σοβαρό έκζεμα.
Στη μελέτη μας περιφερική ηωσινοφιλία υπήρχε σε παρόμοιες
συχνότητες στις ομάδες των ασθενών με ήπια ή μέτρια και σοβαρή ΑΔ.
Ένα στα τέσσερα παιδιά με ΑΔ είχε περιφερική ηωσινοφιλία.
Προηγούμενη μελέτη αναφέρει ότι η βαρύτητα της ΑΔ αποτελεί
παράγοντα εμφάνισης ηωσινοφιλίας στο αίμα των ασθενών με ΑΔ.
(Noh G και συν 2010) Στη μελέτη μας δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ ευαισθητοποιημένων και μη ευαισθητοποιημένων σε
τροφή ασθενών σε ότι αφορά την περιφερική ηωσινοφιλία. Στη μελέτη
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αυτή σε ότι αφορά τη βαρύτητα της ΑΔ η τιμή του δείκτη SCORAD δεν
είχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών με και χωρίς
ηωσινοφιλία. Δεν υπάρχουν προηγούμενες μελέτες που να συγκρίνουν
τη συχνότητα της ηωσινοφιλίας μεταξύ ευαισθητοποιημένων και μη
ευαισθητοποιημένων σε τροφή ασθενών ή μεταξύ ασθενών με ήπιομέτριο και σοβαρό έκζεμα.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, τροφική αλλεργία διαγνώσθηκε σε περίπου ένα για
κάθε τέσσερα άτομα με ΑΔ (26.13%) ανεξαρτήτως της βαρύτητας του
νοσήματος, ενώ τροφική ευαισθητοποίηση διαπιστώθηκε στο 44.31%
αυτών. Υψηλά επίπεδα ολικής IgE και περιφερική ηωσινοφιλία στο
περίπου 80% και 25% των ασθενών με ΑΔ, ενώ η συχνότητα εμφάνισης
τους ήταν παρόμοια ανεξαρτήτως βαρύτητας της ΑΔ και τροφικής
ευαισθητοποίησης. Η τροφική αλλεργία μπορεί να υπάρχει σε ένα
σημαντικό ποσοστό παιδιών με ΑΔ και αποτελεί εκλυτικό αίτιο που
λειτουργεί ως παράγοντας ενεργοποίησης του νοσήματος. Η
αναζήτηση των τροφικών αλλεργιογόνων σε παιδιά με έκζεμα είναι
πολύ σημαντική, ώστε να δίνονται σωστές οδηγίες για την αποφυγή
τους, όταν χρειάζεται και να μην υποβάλλονται σε άσκοπες δίαιτες
αποκλεισμού παιδιά τα οποία έχουν έκζεμα, χωρίς τροφική αλλεργία,
καθώς

σε

ποσοστό

55%

περίπου

δεν

υπάρχει

τροφική

ευαισθητοποίηση. Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να αναζητήσουν από το
ιστορικό τα πιθανά ύποπτα αλλεργιογόνα στις τροφές. Περαιτέρω
διερεύνηση

μέσω

διαγνωστικών

δοκιμασιών

πρόκλησης

θα

καθορίσουν τη διάγνωση πιθανής υποκείμενης τροφικής αλλεργίας σε
παιδί στο οποίο έχει διαγνωσθεί ΑΔ. Είναι δύσκολο να διακοπεί ο
φαύλος κύκλος της ΑΔ και φαίνεται ότι σε ορισμένα παιδιά η τροφική
αλλεργία αποτελεί υποκείμενο εκλυτικό αίτιο που την πυροδοτεί. Είναι
σημαντικό να διερευνάται η συσχέτιση μεταξύ ΑΔ και τροφικής
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αλλεργίας και να υποβάλλονται σε διερεύνηση όλα τα παιδιά με
διάγνωση ΑΔ για υποκείμενη τροφική αλλεργία ανεξαρτήτως της
βαρύτητας του νοσήματος.
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6. ΠΙΝΑΚΕΣ
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Πίνακας XVI. Το δείγμα των ασθενών σε σχέση με την κατάταξη της βαρύτητας του εκζέματος, την
ολική IgE και τα ηωσινόφιλα του περιφερικού αίματος.
Ολική IgE
Φύλο

Ηλικία (μήνες)

SCORAD

(IU/ml)

Ηωσινόφιλα/mm3

Α/α 1

Κ

24

20 μέτριο

10

260

Α/α 2

Κ

36

15 ήπιο

9

250

Α/α 3

Κ

6,5

15 ήπιο

11 ↑

515↑

Α/α 4

Κ

5

49,37 βαρύ

5

280

Α/α 5

Κ

3

20 μέτριο

2

270

Α/α 6

Κ

48

15 ήπιο

18 ↑

350

Α/α 7

Κ

54

38,6 μέτριο

18

234

Α/α 8

Κ

24

56,8 βαρύ

34,4 ↑

276

Α/α 9

Κ

6

39 μέτριο

316 ↑

516↑

Α/α 10

Κ

28

70 βαρύ

13 ↑

252

Α/α 11

Κ

36

69,84 βαρύ

252,81↑

533↑

Α/α 12

Κ

24

13 ήπιο

57 ↑

380

Α/α 13

Κ

15

43,17 βαρύ

56 ↑

116

Α/α 14

Κ

26

29,71 μέτριο

45,1 ↑

126

Α/α 15

Κ

36

25 μέτριο

24,38 ↑

204

Α/α 16

Α

7

23 μέτριο

15 ↑

230

Α/α 17

Α

30

39 μέτριο

19,61 ↑

863↑

Α/α 18

Α

14

49,72 βαρύ

68 ↑

616↑

Α/α 19

Κ

14

25 μέτριο

92 ↑

243

Α/α 20

Κ

30

40,55 βαρύ

13 ↑

110

Α/α 21

Κ

36

30 μέτριο

31 ↑

180

Α/α 22

Κ

12

30 μέτριο

18

260

Α/α 23

Κ

19

25 μέτριο

15 ↑

270

Α/α 24

Κ

13

32,9 μέτριο

39 ↑

606↑

Α/α 25

Κ

15

50,45 βαρύ

23,42 ↑

172

Α/α 26

Κ

42

35 μέτριο

108 ↑

290

Α/α 27

Κ

48

39 μέτριο

2,84

932↑

117

118

Α/α 28

Κ

9

45 βαρύ

14,52 ↑

206

Α/α 29

Κ

52

25 μέτριο

113 ↑

112

Α/α 30

Κ

65

42 βαρύ

90,1 ↑

582↑

Α/α 31

Κ

15

29,54 μέτριο

24,01 ↑

340

Α/α 32

Κ

35

25 μέτριο

25 ↑

450

Α/α 33

Α

36

54 βαρύ

14,81 ↑

499

Α/α 34

Α

72

25 μέτριο

88,9 ↑

550↑

Α/α 35

Α

24

30 μέτριο

38 ↑

186

Α/α 36

Α

48

35 μέτριο

9,4

275

Α/α 37

Α

15

39 μέτριο

96 ↑

285

Α/α 38

Α

39

45 βαρύ

19 ↑

76

Α/α 39

Α

84

42 βαρύ

159,16 ↑

260

Α/α 40

Α

83

39 μέτριο

1000 ↑

201

Α/α 41

Α

12

25 μέτριο

21 ↑

260

Α/α 42

Α

84

44,8 βαρύ

9,49

162

Α/α 43

Α

60

35 μέτριο

1000 ↑

280

Α/α 44

Α

12

26,3 μέτριο

13,92 ↑

230

Α/α 45

Α

4

36 μέτριο

10 ↑

500↑

Α/α 46

Α

48

38 μέτριο

351 ↑

302

Α/α 47

Α

9

42 βαρύ

7,47

233

Α/α 48

Α

35

25 μέτριο

48

826↑

Α/α 49

Α

19

2 ήπιο

38 ↑

345

Α/α 50

Α

34

39,06 μέτριο

57 ↑

360

Α/α 51

Α

30

25 μέτριο

157

530

Α/α 52

Α

30

25 μέτριο

290 ↑

260

Α/α 53

Α

20

35 μέτριο

65↑

270

Α/α 54

Α

56

42 βαρύ

266↑

350

Α/α 55

Α

9

32 μέτριο

25↑

40

Α/α 56

Α

36

41 βαρύ

200↑

160

Α/α 57

Α

8

25 μέτριο

5

180

Α/α 58

Α

11

51,61 βαρύ

21↑

665↑

119

120

Α/α 59

Α

13

25 μέτριο

10↑

250

Α/α 60

Α

10

35 μέτριο

70↑

260

Α/α 61

Α

4

59,28 βαρύ

7,34↑

409

Α/α 62

Α

3

72,29 βαρύ

10↑

806↑

Α/α 63

Α

12

55,91 βαρύ

32↑

426

Α/α 64

Α

20

25 μέτριο

976↑

270

Α/α 65

Α

24

38 μέτριο

10

729↑

Α/α 66

Α

33

54,84 βαρύ

2

134

Α/α 67

Α

59

46,83 βαρύ

279,49↑

436

Α/α 68

Α

36

25 μέτριο

51↑

251

Α/α 69

Α

7

35 μέτριο

2

138

Α/α 70

Α

21

41 βαρύ

269↑

296

Α/α 71

Α

21

48,11 βαρύ

430↑

130

Α/α 72

Α

6

59,36 βαρύ

41,88↑

123

Α/α 73

Α

24

74,18 βαρύ

23,58↑

38

Α/α 74

Α

36

24 μέτριο

11,58

391

Α/α 75

Α

24

25,45 μέτριο

143,37↑

8

Α/α 76

Α

3

76,95 βαρύ

16,06↑

1400↑

Α/α 77

Α

19

50,08 βαρύ

387,13↑

840↑

Α/α 78

Α

22

46,15 βαρύ

97,9↑

160

Α/α 79

Α

47

41,32 βαρύ

568,64↑

560↑

Α/α 80

Α

21

4,04 ήπιο

1001↑

640↑

Α/α 81

Α

35

39,13 μέτριο

20,61↑

616↑

Α/α 82

Α

60

34,86 μέτριο

2

150

Α/α 83

Α

24

34,86 μέτριο

142↑

350

Α/α 84

Α

36

34,19 μέτριο

25↑

160

Α/α 85

Α

9

41,36 βαρύ

214,69↑

492

Α/α 86

Α

6

51,28 βαρύ

211,68↑

1600↑

Α/α 87

Α

36

23,15 μέτριο

26,35↑

144

Α/α 88

Α

8

39,62μ'ετριο

26↑

380

121

122

Πίνακας XVII. Το δείγμα των ασθενών σε σχέση με τη βαρύτητα του εκζέματος και την τροφική
ευαισθητοποίηση.
Ηλικία
Φύλο

(μήνες)

SCORAD

Ευαισθητοποίηση

Α/α 1

Κ

24

20 μέτριο

f2: II, F76:II

Α/α 2

Κ

36

15 ήπιο

f1:IV, f2:II, f76:II

Α/α 3

Κ

6,5

15 ήπιο

Α/α 4

Κ

5

49,37 βαρύ

Α/α 5

Κ

3

20 μέτριο

Α/α 6

Κ

48

15 ήπιο

Α/α 7

Κ

54

38,6 μέτριο

Α/α 8

Κ

24

56,8 βαρύ

Α/α 9

Κ

6

39 μέτριο

Α/α 10

Κ

28

70 βαρύ

Α/α 11

Κ

36

69,84 βαρύ

Α/α 12

Κ

24

13 ήπιο

Α/α 13

Κ

15

43,17 βαρύ

Α/α 14

Κ

26

29,71 μέτριο

Α/α 15

Κ

36

25 μέτριο

Α/α 16

Α

7

23 μέτριο

Α/α 17

Α

30

39 μέτριο

Α/α 18

Α

14

49,72 βαρύ

Α/α 19

Κ

14

25 μέτριο

Α/α 20

Κ

30

40,55 βαρύ

Α/α 21

Κ

36

30 μέτριο

Α/α 22

Κ

12

30 μέτριο

Α/α 23

Κ

19

25 μέτριο

Α/α 24

Κ

13

32,9 μέτριο

Α/α 25

Κ

15

50,45 βαρύ

Α/α 26

Κ

42

35 μέτριο

f2:II, f76:II

f2:II, f76:II

f1:II,f75:III, f2:VI, f77:VI

f1:III, f75:II, f2:III, f76:III,f77:II, f4:II

f1: II, f4: II, f2:II

f1:II, f75: II, f2:II, f76:II

f2:II , f4:II , f76:II

f2: II, f77:II

123

124

Α/α 27

Κ

48

39 μέτριο

f1:III, f75:IV, F3:V,f4:II

Α/α 28

Κ

9

45 βαρύ

Α/α 29

Κ

52

25 μέτριο

f2: II, F14:II

Α/α 30

Κ

65

42 βαρύ

f2:II, F76:II, f1: II,F75:II,

Α/α 31

Κ

15

29,54 μέτριο

f1: II

Α/α 32

Κ

35

25 μέτριο

Α/α 33

Α

36

54 βαρύ

Α/α 34

Α

72

25 μέτριο

Α/α 35

Α

24

30 μέτριο

f2: II, F76:II

Α/α 36

Α

48

35 μέτριο

f2:II, f77:II, f1:II, f4: IV

Α/α 37

Α

15

39 μέτριο

f2:II, f76:II

Α/α 38

Α

39

45 βαρύ

Α/α 39

Α

84

42 βαρύ

Α/α 40

Α

83

39 μέτριο

Α/α 41

Α

12

25 μέτριο

Α/α 42

Α

84

44,8 βαρύ

Α/α 43

Α

60

35 μέτριο

Α/α 44

Α

12

26,3 μέτριο

Α/α 45

Α

4

36 μέτριο

Α/α 46

Α

48

38 μέτριο

Α/α 47

Α

9

42 βαρύ

Α/α 48

Α

35

25 μέτριο

f1: II

Α/α 49

Α

19

2 ήπιο

f2:II, f76:II,f77:II, f1:II, f75:II, f14:II

Α/α 50

Α

34

39,06 μέτριο

Α/α 51

Α

30

25 μέτριο

f1: II

Α/α 52

Α

30

25 μέτριο

f2:II, f1: II, F75:II

Α/α 53

Α

20

35 μέτριο

f1:V, F75: II

Α/α 54

Α

56

42 βαρύ

f2: II, f78: II

Α/α 55

Α

9

32 μέτριο

f2:II

Α/α 56

Α

36

41 βαρύ

f2: III, f76:III

125

126

Α/α 57

Α

8

25 μέτριο

f2: II, F76:II

Α/α 58

Α

11

51,61 βαρύ

Α/α 59

Α

13

25 μέτριο

Α/α 60

Α

10

35 μέτριο

Α/α 61

Α

4

59,28 βαρύ

f1:III

Α/α 62

Α

3

72,29 βαρύ

f2: II

Α/α 63

Α

12

55,91 βαρύ

f1:II

Α/α 64

Α

20

25 μέτριο

f2:IV, f76:IV, f77: III, f4: III

Α/α 65

Α

24

38 μέτριο

Α/α 66

Α

33

54,84 βαρύ

Α/α 67

Α

59

46,83 βαρύ

f2:II, f76: II, f77: II

Α/α 68

Α

36

25 μέτριο

f2: II, F76:II

Α/α 69

Α

7

35 μέτριο

Α/α 70

Α

21

41 βαρύ

Α/α 71

Α

21

48,11 βαρύ

Α/α 72

Α

6

59,36 βαρύ

Α/α 73

Α

24

74,18 βαρύ

Α/α 74

Α

36

24 μέτριο

Α/α 75

Α

24

25,45 μέτριο

Α/α 76

Α

3

76,95 βαρύ

Α/α 77

Α

19

50,08 βαρύ

Α/α 78

Α

22

46,15 βαρύ

Α/α 79

Α

47

41,32 βαρύ

Α/α 80

Α

21

4,04 ήπιο

f2:IV, f76:V, f77:VI, f78:IV, f1:III,f75:II,f4:II,f14:II

Α/α 81

Α

35

39,13 μέτριο

f2:II, f76:II

Α/α 82

Α

60

34,86 μέτριο

Α/α 83

Α

24

34,86 μέτριο

Α/α 84

Α

36

34,19 μέτριο

Α/α 85

Α

9

41,36 βαρύ

f2:III, f76:II, f77: II,f78 II,f1:III, f75:II, f3: II

Α/α 86

Α

6

51,28 βαρύ

f2:II, f1:IV, f75: III

Α/α 87

Α

36

23,15 μέτριο

Α/α 88

Α

8

39,62μ'ετριο

f2:II, f1:II

127

f2:III, f76: II, f77: II, f1:III, f75:II,f4:III,f14:II

f2: II

128

Πίνακας XVIII. Οι ασθενείς που είχαν ευαισθητοποίηση σε μία ή περισσότερες πρωτεΐνες των
τροφών, σε σχέση με την ολική IgE και την περιφερική ηωσινοφιλία.
Ολική

SCORAD

IgE

Ηωσινόφιλα

(IU/ml)

/mm3

Ευαισθητοποίηση

Τροφή

10

260

f2: II, F76:II

Ολικό γάλα

20
Α/α 1

μέτριο

Ολικό γάλα, α-lact, Αυγό
Α/α 2

15 ήπιο

9

250

f1:IV, f2:II, f76:II

λευκό

5

280

f2:II, f76:II

Ολικό γάλα, α-lact

49,37
Α/α 4

βαρύ
39

Α/α 9

μέτριο

Ολικό γάλα, β-lact, Αυγό
316 ↑

516↑

43,17
Α/α 13

Α/α 15

f1:VI,f75:III, f2:VI, f77:VI
f1:III,

βαρύ

56 ↑

25

24,38

μέτριο

↑

116

f75:II,

f2:III, Ολικό γάλα, α-lact, β-lact,

f76:III,f77:II, f4:II

βαρύ

Αυγό λευκό/κρόκος, σιτηρά
Αυγό λευκό, σιτηρά, ολικό

204

f1: II, f4: II, f2: II

49,72
Α/α 18

λευκό/κρόκος

γάλα
Αυγό λευκό/κρόκος, Ολικό

68 ↑

616↑

f1:II, f75: II, f2:II, f76:II

γάλα, α-lact

31 ↑

180

f2:II , f4:II , f76:II

Ολικό γάλα, α-lact, σιτηρά

15 ↑

270

f2: II, f77:II

Ολικό γάλα, β-lact

30
Α/α 21

μέτριο
25

Α/α 23

μέτριο
39

Α/α 27

μέτριο

Αυγό λευκό/κρόκος, ψάρι,
2,84

932↑

f1:III, f75:IV, F3:V,f4:II

σιτηρά

113 ↑

112

f2: II, F14:II

Ολικό γάλα, σόγια

25
Α/α 29

μέτριο

Ολικό γάλα, α-lact, Αυγό
Α/α 30

Α/α 31

42 βαρύ

90,1 ↑

29,54

24,01

μέτριο

↑

582↑

f2:II, F76:II, f1: II,F75:II,

λευκό/κρόκος

340

f1: II

Αυγό λευκό

129

130

Πίνακας XIX. Ασθενείς που είχαν τροφική ευαισθητοποίηση σε σχέση τις τροφές στις οποίες είχαν αντισώματα, το αποτέλεσμα των από του
στόματος δοκιμασιών πρόκλησης στις οποίες υποβλήθηκαν και το είδος της αντίδρασης σε περίπτωση θετικής δοκιμασίας.
Δοκιμασία
SCORAD

Ευαισθητοποίηση

Τροφή

Πρόκλησης (ΔΠ) Είδος αντίδρασης
Επιτυχής : χωρίς αντίδραση στο

Α/α 1

20 μέτριο

f2: II, F76:II

Ολικό γάλα

γάλα
Δεν

Α/α 2

15 ήπιο

f1:IV, f2:II, f76:II

Ολικό γάλα, α-lact, Αυγό λευκό

υποβλήθηκε σε

Επιτυχής : χωρίς αντίδραση στο

ΔΠ στο αυγό

γάλα
Επιτυχής : χωρίς αντίδραση στο

Α/α 4

49,37 βαρύ

f2:II, f76:II

Ολικό γάλα, α-lact

γάλα
Δεν υποβλήθηκε σε ΔΠ σε

Α/α 9

39 μέτριο

f1:II,f75:III, f2:VI, f77:VI

Ολικό γάλα, β-lact, Αυγό λευκό/κρόκος

γάλα

Επιτυχής στο αυγό
Αυγό: Κνίδωση κορμού και

Α/α 13

43,17 βαρύ

f1:III, f75:II, f2:III,

Ολικό γάλα, α-lact, β-lact, Αυγό

άκρων την 1η ώρα, Γάλα:

f76:III,f77:II, f4:II

λευκό/κρόκος, σιτηρά

έμετοι
Επιτυχής: χωρίς αντίδραση

Α/α 15

25 μέτριο

f1: II, f4: II, f2:II

Αυγό λευκό, σιτηρά, ολικό γάλα

Α/α 18

49,72 βαρύ

f1:II, f75: II, f2:II, f76:II

Αυγό λευκό/κρόκος, Ολικό γάλα, α-lact

σεγάλα,αυγό και σιτηρά
Αυγό: Οίδημα βλεφάρων στη λήξη της

131

δοκιμασίας, Γάλα: εμφάνιση διαρροιών

132

Γάλα: οίδημα άνω χείλους σε 1
ml γάλατος- Αρνητική η
Α/α 21

30 μέτριο

f2:II , f4:II , f76:II

Ολικό γάλα, α-lact, σιτηρά

δοκιμασία στα σιτηρά
Γάλα: έμετος μετά τη χορήγηση

Α/α 23

25 μέτριο

f2: II, f77:II

Ολικό γάλα, β-lact

της μέγιστης δόσης
Δεν
υποβλήθηκε σε

Α/α 27

39 μέτριο

f1:III, f75:IV, F3:V,f4:II

Αυγό λευκό/κρόκος, ψάρι, σιτηρά

ΔΠ στο αυγόκαι

Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στα

στο ψάρι

σιτηρά
Γάλα:διάρροιες μετά την
πάροδο 24ωρου- Χωρίς

Α/α 29

25 μέτριο

f2: II,f1: II,F14:II

Ολικό γάλα, αυγό λευκό, σόγια

αντίδραση στο αυγό
Γάλα:Κνίδωση-ερύθημα
προσώπου-παρειών, Αυγό:

Α/α 30

42 βαρύ

f2:II, F76:II, f1: II,F75:II,

Ολικό γάλα, α-lact, Αυγό λευκό/κρόκος

αρνητική
Αυγό: έμετος λίγα λεπτά μετά

29,54
Α/α 31

μέτριο

τη χορήγηση της μέγιστης
f1: II

Αυγό λευκό

δόσης
Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στο

Α/α 35

30 μέτριο

f2: II, F76:II

Ολικό γάλα, α-lact

γάλα

133

134

Επιτυχής στο γάλα και τα
σιτηρά, Αυγό: Κνίδωση κορμού
Α/α 36

35 μέτριο

f2:II, f77:II, f1:II, f4: IV

Ολικό γάλα, β-lact, Αυγό λευκό, σιτηρά

και άκρων
Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στο

Α/α 37

39 μέτριο

f2:II, f76:II

Ολικό γάλα, α-lact

γάλα
Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στο

Α/α 48

25 μέτριο

f1: II

Αυγό λευκό

αυγό
Αυγό: Διάρροια μετά από 8

Α/α 49

2 ήπιο

f2:II, f76:II,f77:II, f1:II,

Ολικό γάλα, α-lact,β-lact, Αυγό

ώρες, Γάλα και σιτηρά:

f75:II, f14:II

λευκό/κρόκος, σόγια

Επιτυχής : χωρίς αντίδραση
Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στο

Α/α 51

25 μέτριο

f1: II

Αυγό λευκό

αυγό
Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στο

Α/α 52

25 μέτριο

f2:II, f1: II, F75:II

Ολικό γάλα, Αυγό λευκό/κρόκος

γάλα και το αυγό
Δεν
υποβλήθηκε σε

Α/α 53

35 μέτριο

f1:V, F75: II

Αυγό λευκό/κρόκος

Α/α 54

42 βαρύ

f2: II, f78: II

Ολικό γάλα, καζεΐνη

ΔΠ στο αυγό
Γάλα: 3 επεισόδια διάρροιας
Γάλα: Επιτυχής χωρίς

Α/α 55

32 μέτριο

f2:II

Ολικό γάλα

αντίδραση στο γάλα

135

136

Γάλα: Επιτυχής χωρίς
Α/α 56

41 βαρύ

f2: III, f76:III

Ολικό γάλα, α-lact

αντίδραση στο γάλα

Α/α 57

25 μέτριο

f2: II, F76:II

Ολικό γάλα, α-lact

Γάλα: 2 έμετοι
Αυγό: Κνίδωση κορμού, άκρων,

Α/α 61

59,28 βαρύ

f1:III

Αυγό λευκό

προσώπου
Γάλα: Επιτυχής χωρίς

Α/α 62

72,29 βαρύ

f2: II

Ολικό γάλα

αντίδραση στο γάλα
Αυγό: Επιδείνωση εκζέματος το

Α/α 63

55,91 βαρύ

f1:II

Αυγό λευκό

3ο 24ωρο
Δεν
υποβλήθηκε σε

Α/α 64

25 μέτριο

f2:IV, f76:IV, f77: III, f4: III

Ολικό γάλα, α-lact, β-lact, σιτηρά

ΔΠ στο γάλα

Σιτηρά: χωρίς αντίδραση
Γάλα: Επιτυχής χωρίς

Α/α 67

46,83 βαρύ

f2:II, f76: II, f77: II

Ολικό γάλα, α-lact, β-lact

αντίδραση στο γάλα

Α/α 68

25 μέτριο

f2: II, F76:II

Ολικό γάλα, α-lact

Γάλα: 1 επεισόδιο εμέτου

Α/α 74

24 μέτριο

f2:II, f1:II

Ολικό γάλα, Αυγό λευκό

Γάλα: (-), Αυγό: (-). Επιτυχής

f2:III, f76: II, f77: II, f1:III,

Ολικό γάλα, Αυγό λευκό/κρόκος, σιτηρά,

Γάλα: Διάρροια 5 ώρες μετά τη

f75:II,f4:III,f14:II

σόγια

δοκιμασία

Α/α 77

50,08 βαρύ

Δεν

Α/α 80

4,04 ήπιο

f2:IV, f76:V, f77:VI, f78:IV,

Ολικό γάλα, Αυγό λευκό/κρόκος, σιτηρά,

υποβλήθηκε σε

Επιτυχής: χωρίς αντίδραση στο

f1:III,f75:II,f4:II,f14:II

σόγια

ΔΠ στο γάλα

αυγό και τα σιτηρά

137

138

39,13
Α/α 81

μέτριο

Γάλα: Επιτυχής χωρίς
f2:II, f76:II

Ολικό γάλα, α-lact

αντίδραση στο γάλα

34,86
Α/α 83

μέτριο

Γάλα: Επιτυχής χωρίς
f2: II

Ολικό γάλα

αντίδραση στο γάλα
Γάλα: Κνιδωτικό εξάνθημα με
ερυθρότητα στις παρειές.
Αρνητική στο αυγό. Δεν

Α/α 85

41,36 βαρύ

f2:III, f76:II, f77: II,f78

Ολικό γάλα, α-lact,β-lact, Αυγό

υποβλήθηκε σε ΔΠ στον

II,f1:III, f75:II, f3: II

λευκό/κρόκος, ψάρι

μπακαλιάρο.

Αυγό: Κνίδωση και οίδημα
Α/α 86

51,28 βαρύ

f2:II, f1: III, f75: III

Ολικό γάλα, Αυγό λευκό/κρόκος

139

χειλέων. Επιτυχής στο γάλα.

140

Πίνακας XX. Οι μη ευαισθητοποιμένοι σε τροφή ασθενείς σε σχέση με τη βαρύτητα του
εκζέματος, την ολική IgE και την ηωσινοφιλία.
Φύλο

Ηλικία (μήνες) SCORAD

Ολική IgE ( IU/ml) Ηωσινόφιλα/mm3

Α/α 3

Κ

6,5

15 ήπιο

11 ↑

515↑

Α/α 5

Κ

3

20 μέτριο

2

270

Α/α 6

Κ

48

15 ήπιο

18 ↑

350

Α/α 8

Κ

24

56,8 βαρύ

34,4 ↑

276

Α/α 10

Κ

28

70 βαρύ

13 ↑

252

Α/α 11

Κ

36

69,84 βαρύ

252,81↑

533↑

Α/α 12

Κ

24

13 ήπιο

57 ↑

380

Α/α 14

Κ

26

29,71 μέτριο

45,1 ↑

126

Α/α 16

Α

7

23 μέτριο

15 ↑

230

Α/α 17

Α

30

39 μέτριο

19,61 ↑

863↑

Α/α 19

Κ

14

25 μέτριο

92 ↑

243

Α/α 20

Κ

30

40,55 βαρύ

13 ↑

110

Α/α 22

Κ

12

30 μέτριο

18

260

Α/α 24

Κ

13

32,9 μέτριο

39 ↑

606↑

Α/α 25

Κ

15

50,45 βαρύ

23,42 ↑

172

Α/α 26

Κ

42

35 μέτριο

108 ↑

290

Α/α 28

Κ

9

45 βαρύ

14,52 ↑

206

Α/α 32

Κ

35

25 μέτριο

25 ↑

450

Α/α 33

Α

36

54 βαρύ

14,81 ↑

499

Α/α 34

Α

72

25 μέτριο

88,9 ↑

550↑

Α/α 38

Α

39

45 βαρύ

19 ↑

76

Α/α 39

Α

84

42 βαρύ

159,16 ↑

260

Α/α 40

Α

83

39 μέτριο

1000 ↑

201

Α/α 41

Α

12

25 μέτριο

21 ↑

260

Α/α 42

Α

84

44,8 βαρύ

9,49

162

Α/α 43

Α

60

35 μέτριο

1000 ↑

280

Α/α 44

Α

12

26,3 μέτριο

13,92 ↑

230

Α/α 45

Α

4

36 μέτριο

10 ↑

500↑

141

142

Α/α 46

Α

48

38 μέτριο

351 ↑

302

Α/α 47

Α

9

42 βαρύ

7,47

233

Α/α 50

Α

34

39,06 μέτριο

57 ↑

360

Α/α 58

Α

11

51,61 βαρύ

21↑

665↑

Α/α 59

Α

13

25 μέτριο

10↑

250

Α/α 60

Α

10

35 μέτριο

70↑

260

Α/α 65

Α

24

38 μέτριο

10

729↑

Α/α 66

Α

33

54,84 βαρύ

2

134

Α/α 69

Α

7

35 μέτριο

2

138

Α/α 70

Α

21

41 βαρύ

269↑

296

Α/α 71

Α

21

48,11 βαρύ

430↑

130

Α/α 72

Α

6

59,36 βαρύ

41,88↑

123

Α/α 73

Α

24

74,18 βαρύ

23,58↑

38

Α/α 75

Α

24

25,45 μέτριο

143,37↑

8

Α/α 76

Α

3

76,95 βαρύ

16,06↑

1400↑

Α/α 78

Α

22

46,15 βαρύ

97,9↑

160

Α/α 79

Α

47

41,32 βαρύ

568,64↑

560↑

Α/α 82

Α

60

34,86 μέτριο

2

150

Α/α 84

Α

36

34,19 μέτριο

25↑

160

Α/α 87

Α

36

23,15 μέτριο

26,35↑

144

Α/α 88

Α

8

39,62μέτριο

26↑

380
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8.ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ατοπική δερματίτιδα ( ΑΔ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του
δέρματος, η οποία χαρακτηρίζεται από τυπική κατανομή και χρόνια
υποτροπιάζουσα πορεία.
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η συχνότητα της κλινικά
ενεργού τροφικής αλλεργίας σε παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 7 ετών με
ΑΔ.
Σε 88 παιδιά με ΑΔ προσδιορίστηκαν τα ειδικά IgE αντισώματα σε
τροφικές πρωτεΐνες. Όλοι οι ασθενείς με ΑΔ και θετικά IgE αντισώματα
υποβλήθηκαν σε από του στόματος δοκιμασία πρόκλησης (ΣΔΠ) με τις
υπεύθυνες τροφές στις οποίες βρέθηκαν ευαισθητοποιημένοι.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ποσοστό 44.31% των παιδιών με ΑΔ
διαπιστώθηκε

τροφική

ευαισθητοποίηση

σε

κοινά

τροφικά

αλλεργιογόνα, ενώ σε 26.13% αυτών διαπιστώθηκε κλινικά ενεργός
τροφική

αλλεργία.

Ένα

ποσοστό

40%

από

το

σύνολο

των

ευαισθητοποιημένων σε τροφή ασθενών με μέτριους τίτλους ειδικών
IgE αντισωμάτων είχε κλινικά ενεργό τροφική αλλεργία στο γάλα και το
αυγό. Ασθενείς που είχαν τίτλους ειδικών IgE μεγαλύτερους από το 95%
της θετικής προγνωστικής αξίας για θετική ΣΔΠ θεωρήθηκαν
αλλεργικοί. Αυξημένη ανοσοσφαιρίνη E και περιφερική ηωσινοφιλία
είχε το 80% και το 25% των ασθενών αντίστοιχα ανεξαρτήτως
βαρύτητας και τροφικής ευαισθητοποίησης.
Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι το ¼ περίπου των παιδιών με ΑΔ
(26.13%) είχε κλινικά ενεργό τροφική αλλεργία. Η μελέτη αυτή δεν
155

έδειξε συσχέτιση μεταξύ τροφικής ευαισθητοποίησης και σοβαρότητας
της ΑΔ. Υψηλή IgE και περιφερική ηωσινοφιλία δεν ήταν περισσότερο
συχνές στην ομάδα των ασθενών με σοβαρή ΑΔ ούτε μεταξύ αυτών με
τροφική ευαισθητοποίηση. Τα βρέφη και τα νήπια με διάγνωση ΑΔ
πρέπει να διερευνώνται για πιθανή υποκείμενη τροφική αλλεργία
ανεξάρτητα από την βαρύτητα του νοσήματος.
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9. SUMMARY
Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory disease of the skin, which is
characterized by a chronic relapsing course.
The aim of the study was to assign the prevalence of clinically active
food allergies among a group of children between 3 months up to 7
years of age with AD.
Eighty-eight (88)children with AD were screened for specific IgE food
proteins. All patients with AD and positive levels of specific IgE
antibodies were subjected to Oral Food Challenge (OFC) with the relative
foods to which they were found sensitized.
The study has shown that a percentage of 44.31% of the children with
AD was sensitized to common foods and in 26.13% food allergy was
confirmed. Approximately 40% of milk and egg food sensitized patients
with moderate levels of sIgE had clinical active food allergy to milk and
egg.Patients who had antibody titers more than 95% of the cutoff
predictive value for a positive reaction were considered allergic. High IgE
and eosinophilia had a prevalence of almost 80% and 25% of the study
group regardless of concomitant food sensitization and disease severity.
In conclusion, clinical active food allergies were recognized in almost 1/4
of children with AD. This study has failed to establish an association
between food sensitization and the severity of AD. High IgE and
peripheral eosinophilia have not been found more prevalent neither
among children with severe AD nor among children with food
sensitization. Infants and younger children with AD should be screened
for an underlying food allergy regardless of disease severity.
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