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Ορισμοί  

  
Αιιεξγία:  

“αλεπηζύκεηε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξνθαιείηαη κε  κηα εηδηθή 

αλνζνινγηθή απάληεζε θαη πνπ αλαπαξάγεηαη θάζε θνξά κεηά ηελ έθζεζή 

ηνπ αηόκνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αιιεξγηνγόλν” 

 

 Αιιεξγηνγόλν:  

“ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά (ζπλήζσο πξσηεΐλεο) πνπ αλαγλσξίδνληαη από 

θύηηαξα ηνπ αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο εηδηθά γηα ην αιιεξγηνγόλν-

πξσηεΐλε απηή θαη εθιύνπλ εηδηθέο αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο, πνπ έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηώκαηα” 



Ση πξνθαιεί κηα αιιεξγηθή αληίδξαζε? 

 Υπεξαληίδξαζε ηνπ αλνζνινγηθνύ 
ζπζηήκαηνο 
 

 Ο νξγαληζκόο αλαγλσξίδεη ην αιιεξγηνγόλν 
ζαλ βιαβεξό ζηνηρείν 

 

 ακύλεηαη κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία  

 

 απειεπζεξώλνληαη δηάθνξεο ρεκηθέο νπζίεο 
ηζηακίλε 

 

 αιιεξγηθή αληίδξαζε- ζπκπηώκαηα 



‘ 



                           Πεξηβάιινλ 

  
•Αλαπησζζόκελες τώρες 

•Ποισκειής οηθογέλεηα 

•Αγροηηθό ζπίηη, δώα 

•Εληερηθή τιφρίδα ποηθίιε 

•Μηθρή αληηβηοηηθή τρήζε 

•Τυειό θορηίο κε παράζηηα 

•Φηφτή σγηεηλή 

    

Μη αλλεργικά νοσήματα 
Αιιεργηθά λοζήκαηα 
 

•Αλαπησγκέλες (δσηηθές) τώρες 

•Οιηγοκειής οηθογέλεηα 

•Αζηηθό ζπίηη 

•Εληερηθή τιφρίδα ζηαζερή 

•Μεγάιε αληηβηοηηθή τρήζε 

•Υακειό θορηίο κε παράζηηα 

•Καιές ζσλζήθες σγηεηλής 

Γολίδηα 

Παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν  

εκθάληζεο αιιεξγηώλ 



Κοινά αλλεργιογόνα 

 Τξνθέο 

 Φάξκαθα 

 Latex 

 Επηζήιηα Ζώσλ 

 Γύξεηο γξαζηδηώλ 

 Γύξεηο αγξηόρνξησλ 

 Γύξεηο δέληξσλ 

 Αθάξεα 

 Λύθεηεο 

 Έληνκα 



Συχνότητα 

 

 Απμαλόκελε ζπρλόηεηα 
 

 15% -30% πηζηεύνπλ όηη ην 
παηδί ηνπο έρεη κηα ηξνθηθή 
αιιεξγία 

 

 0,3-7,5 % : αιιεξγία ζην 
γάια 

 

 Σξνθή:  > 90 % αλαθπιαμίαο               
ζηα παηδηά  

Gupta Rs. Pediatrics, 2011 Osterballe M, PAI 2005.  Sampson H, JACI 2004        



Οδοί ευαισθητοποίησης 



Αλνζνινγηθή απάληεζε 

Δξεζηζηηθέο 

νπζίεο 

Λνίκωμε 

Γνλίδηα 

Σξνθή 

Εηζπλεόκελα  

αιιεξγηνγόλα 

Αηνπηθή Δεξκαηίηηδα Ρηλίηηδα/ Άζζκα  Τξνθηθή αιιεξγία Αιιεξγία ζε 
έληνκα 



Εκδήλωση συμπτωμάτων στον χρόνο 
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Αηοπηθή δερκ. 

 

Σροθηθή αιιεργία 

Holgate et al 2001 
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όγηα 

Γάια Φπζηίθη Ξεξνί θαξπνί 

Ψάξη Οζηαθνεηδή 

Απγό 

ηηάξη 

Κοινά αλλεργιογόνα 
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Πνιιαπιέο ηξνθηθέο αιιεξγίεο 

 Πεξηζζόηεξα παηδηά κε ηξνθηθέο αιιεξγίεο 

 

 Λειέηεο            ε αιιεξγία ζην γάια θαη 
ζην απγό κπνξεί λα επηκέλνπλ έσο θαη ηα 10 
έηε 
(Skripak JACI 2007) 

 

 Οη μεξνί θαξπνί, ηα ςάξηα θαη ηα 
νζηξαθνεηδή ζπλήζσο επηκέλνπλ ζηελ 
εθεβεία ή θαη ζηελ ελήιηθε δσή 
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Αλλεργική αντίδραση:  

Τι μπορεί να πει ή να κάνει ένα παιδί;   

Λέεη 
 “Η γιώζζα κνπ (ή ην 

ζηόκα κνπ) κε μύλεη” 

 “Η γιώζζα κνπ είλαη 

δεζηή/κε θαίεη” 

 “Σν ζηόκα κνπ είλαη 

πεξίεξγν”  

 “Κάηη θόιιεζε ζην ιαηκό 

κνπ” 

 “Αηζζάλνκαη θάηη λα έρσ 

ζηα απηηά κνπ 

 “Απηό ην θαγεηό θαίεη” 

Κάλεη 

 Σξαβάεη ή μύλεη ηε γιώζζα 

ηνπ 

 Σξέρνπλ ζάιηα 

 Βξάγρνο θσλήο 

 Βάδεη ην ρέξη ηνπ ζην ζηόκα 

ηνπ 

 Μπεξδεκέλεο ιέμεηο 

 Γείρλεη αζπλήζηζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάξηεζε – 

πξνζθόιιεζε  



εκεία θαη ζπκπηώκαηα 

  Πνηθίινπλ:  

Άκεζα ζπκπηώκαηα: ήπηα - ζνβαξά- απεηιεηηθά 
γηα ηε δωή 

 

ρξόληα ζπκπηώκαηα: 

 

• έκεηνο / δηάξξνηα / θηωρή αλάπηπμε 

 

• Έθδεκα 

 

 



Έθδεκα 



εκεία θαη ζπκπηώκαηα 

Πνηθίινπλ: ζπκπηώκαηα → ήπηα- ζνβαξά-
απεηιεηηθά γηα ηε δωή 

 

• έκεηνο / δηάξξνηα / θηωρή αλάπηπμε 

 

• Έθδεκα 

 

• θλίδσζε / αγγεηννίδεκα 

 

 

 

 



Αγγεηννίδεκα Κλίδσζε 



εκεία θαη ζπκπηώκαηα 

• Πνηθίινπλ: ρξόληα ζπκπηώκαηα-ήπηα ζνβαξά-
απεηιεηηθά γηα ηε δωή 

• Έθδεκα 

• έκεηνο / δηάξξνηα / θηωρή αλάπηπμε 

• θλίδσζε / αγγεηννίδεκα 

 

• βήραο / ζπκθόξεζε 

• Κλεζκόο θάξπγγα 

• Κλεζκόο νθζαικώλ 

• Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα 

 



 

Σημεία και συμπτώματα 



εκεία θαη ζπκπηώκαηα 

• θλίδωζε / αγγεηννίδεκα 

• Έθδεκα 

• έκεηνο / δηάξξνηα / θηωρή αλάπηπμε 

• βήραο / ζπκθόξεζε 

• Αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα 

 

• Τπόηαζε / shock 

• Αλαθπιαμία – ζπζηεκαηηθή αιιεξγηθή 
αληίδξαζε 



Τι είναι αναφυλαξία-αναφυλακτικό 

shock;  

 Ο πην ζνβαξόο θαη αηθλίδηνο ηύπνο 
αιιεξγηθήο αληίδξαζεο-ηαρεία έλαξμε 

 

 Σπκβαίλεη όηαλ ην παηδί εθηίζεηαη ζην 
αιιεξγηνγόλν πνπ είλαη 
επαηζζεηνπνηεκέλν 

 

 Απεηιεηηθό γηα ηε δσή 

 

 Επείγνπζα θαηάζηαζε 



πρλόηεηα ηεο αλαθπιαμίαο 

 Σε 2 κεγάιεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο: 
  >59% (12-19 εηώλ) 
 

 Σε κειέηε 13 επεηζνδίσλ αλαθπιαθηηθώλ 
αληηδξάζεσλ παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο                  
     νη 6 ζπλέβεζαλ ζην ζρνιείν 
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Θαλαηεθόξεο αληηδξάζεηο:           
πόηε ζπκβαίλνπλ ; 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ: 

 

 Άζζκα (κε ειεγκέλν) 

 

 Έθεβνη 

 

 Αιιεξγία ζε μεξνί θαξπνί 

 

 Ιαζπζηεξεκέλε ρνξήγεζε θαξκάθσλ 
(αδξελαιίλεο) 
 

                                             (Bock JACI 2001/2007) 



 

πκπηώκαηα αλαθπιαθηηθνύ 

shock 

 Δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαη/ ή ζνξπβώδεο 
αλαπλνή 

 Οίδεκα γιώζζαο 

 Οίδεκα ιάξπγγα 

 Δπζθνιία ζηελ νκηιία ή βξάγρνο θσλήο 

 Επίκνλνο βήραο 

 Ζάιε 

 Ωρξόηεηα  

 Απώιεηα ζπλείδεζεο/Κηπνζπκία 



Διάγνωση Αλλεργιών 

 Θζηνξηθό 

 

 Εμεηάζεηο αίκαηνο 
(RAST) 

 

 Τεζη αιιεξγίαο  

 -δεξκαηηθά ηεζη 
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Θεξαπεία τροφικής 
αλλεργίας 

 

 Γελ ππάξρεη ζεξαπεία (αθόκα) γηα ηελ 

ηξνθηθή αιιεξγία 

 

 Η κόλε ζεξαπεία είλαη ε ΑΠΟΦΤΓΗ 

 



 Αληηηζηακηληθά  

 

 Εηζπλεόκελα ξηληθά θνξηηθνζηεξνεηδή 

 

 Εηζπλεόκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά 

 

 Εηζπλεόκελα θνξηηθνζηεξνεηδή 

 

 Ινξηηδόλε από ηνπ ζηόκαηνο 

 

 Αλνζνζεξαπεία 

Θεραπεία αναπνευστικής αλλεργίας 



 Ελπδαηηθέο θξέκεο/ γαιαθηώκαηα 

 

 Τνπηθά θνξηηθνζηεξνεηδή 

 

 Αλνζνηξνπνπνηεηηθέο θξέκεο 

 

Θεραπεία εκζέματος 
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Θεξαπεία τροφικής 
αλλεργίας 

 

 Γελ ππάξρεη ζεξαπεία (αθόκα) γηα ηελ 

ηξνθηθή αιιεξγία 

 

 Η κόλε ζεξαπεία είλαη ε  

      ΑΠΟΦΤΓΗ >> Δίαηηα   

      

 



Αντιμετώπιση οξείας αλλεργικής 

αντίδρασης 

 

 

 

 

 

 Φαξκαθεπηηθή αγσγή: αληηηζηακηληθά 

                                    θνξηηδόλε 



Αντιμετώπιση αναφυλαξίας 

 

I. Αληηκεηώπηζε νμέσλ επεηζνδίσλ  

 

 

 

 

II. Απνθπγή ππνηξνπώλ (πξόιεςε)  



Αντιμετώπιση  

αναφυλαξίας 

ΙΔΙΑ  

αληηκεηώπηζε ζε  

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ  

αίηην 

 



Αδρεναλίνη 

 

 

Θεξαπεία εθινγήο 



ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΔΚΣΗ= 
Γπάιηλε ζύξηγγα κε αδξελαιίλε  

θαιύπηεηαη από ειαζηηθό έκβνιν  

ΒΔΛΟΝΑ= 
Καιύπηεηαη από ειαζηηθό 

ζήθε  

150 mcg 

300 mcg 

Πως χρησιμοποιείται;;; 

ΠΑΙΔΙΑ 

>30kg 

ΠΑΙΔΙΑ 



1.Αθαηξέζηε ην καύξν 

θαπάθη ηεο βειόλαο 

2. Αθαηξέζηε ην  

καύξν θαπάθη  

αζθαιείαο από ην  

θόθθηλν θνπκπί  

εθηόμεπζεο 



3. Κξαηήζηε ηελ Anapen 

 ζηαζεξά, θάζεηα ζηελ έμσ  

 πιάγηα  επηθάλεηα ηνπ  

 κεξνύ 

4. Σελ θξαηάηε ζηαζεξά  

γηα 10 sec 



Αντιμετώπιση αναφυλαξίας 

 

I. Αληηκεηώπηζε νμέσλ επεηζνδίσλ  

 

II. Απνθπγή ππνηξνπώλ (πξόιεςε)  
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Προλαμβάνοντας την τροφική 
αλλεργία 

  Γεκηνπξγία ελόο αζθαινύο πεξηβάιινληνο: 

 

Πξόιεςε 

 

Αλαγλώξηζε κηαο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο 

 

Αληηκεηώπηζε 

 

Σπζηάζεηο ζηνπο γνλείο θαη ηνπο 
εθπαηδεπηέο 
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Πξνιακβάλνληαο κηα αληίδξαζε 

 Απνθπγή έθζεζεο ζην αιιεξγηνγόλν 

 

 Ιαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιείνπ  

 

 Ιαηά ηε κεηαθίλεζε από θαη πξνο ην     
 ζρνιείν  

 

Ιαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθώλ εθδειώζεσλ 

 

Ιαηά ηε δηάξθεηα ζρνιηθώλ εθδξνκώλ 



41 © 2010 Children’s Memorial Hospital 

Η έθζεζε ζε ηξνθηθά αιιεξγηνγόλα κε 
ηελ επαθή ή κε ηελ εηζπλνή είλαη 
απίζαλν λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή 
αληίδξαζε επηθίλδπλε γηα ηελ δσή 
 

 Υπάξρεη θίλδπλνο αληίδξαζεο: εάλ ην 
παηδί αθνπκπήζεη ην αιιεξγηνγόλν θαη 
κεηά βάιεη ηα ρέξηα ηνπ θνληά ζην ζηόκα 
ή ζηε κύηε  

Πξνιακβάλνληαο κηα αληίδξαζε 

Simonte SJ JACI 2003 
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Η απνθπγή είλαη ην θιεηδί γηα ηελ 

πξόιεςε κηαο αληίδξαζεο 

 

Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρνπκε 

•    Γηαζηαπξνύκελε αληίδξαζε 

•    Κάζνο εηηθέηεο ζε ηξνθέο  

•    Τξνθέο ρσξίο εηηθέηεο 

 

Πξνιακβάλνληαο κηα αληίδξαζε 



Γιατί τα σχολεία πρέπει να έχουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την αντιμετώπιση τροφικής αλλεργίας   

 Έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ παηδηώλ 

 

 Σπλήζσο ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο ζηνλ ρώξν ηνπ 
ζρνιείνπ 

 

 Θλεηόηεηεο: κεηά από θαζπζηέξεζε ρνξήγεζεο 
αδξελαιίλεο & παξνρήο ηαηξηθήο βνήζεηαο 

 

 ↑ θίλδπλνο: αλ ζπλππάξρεη άζζκα 

 

 Τα αιιεξγηθά παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο 
θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πξνθιήζεηο 

NSBA’s School Health Programs (2010).  Food Allergies and Schools: Keeping students safe and ready to learn.  

http://static.cdn.esgn.tv/food_allergy_webcast_slides.pdf 

Γιατί τα σχολεία πρέπει να έχουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την αντιμετώπιση τροφικής αλλεργίας   
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…και κάτι περισσότερο από έναν φυσικό 

κίνδυνο  

 Να αλαγλσξίδνπκε πηζαλό ζπλαηζζεκαηηθό  

stress 

 Δηαηαξαρέο ζίηηζεο 

 Αλεζπρία 

 θαηάζιηςε 

 Μα εληνπίδνπκε πείξαγκα/ bullying 

 Μα απνθεύγνπκε ηελ απνκόλσζε θαη ηνλ 
ζηηγκαηηζκό 

 Μα δεηήζνπκε βνήζεηα από ηηο θνηλσληθέο 
ππεξεζίεο     



 
1. Οη αιιεξγίεο είλαη ζνβαξό ζέκα                              

Λελ αθήλεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα θάλνπλ 
αζηεία γη’απηέο 
 

2. Μα κελ κνηξάδνληαη ηελ ηξνθή ηνπο κε θίινπο 
 

3. Μα κελ παίξλνπλ θαγεηό από ηνπο ζπκκαζεηέο 
ηνπο  
 

4. Μα θέξνπλ ην δηθό ηνπο πξόγεπκα από ην ζπίηη 
 

5. Μα γλσξίδνπλ ηηο αιιεξγίεο ηνπο 

Τη πξέπεη λα ιέκε ζε έλα αιιεξγηθό παηδί  
ζην ζρνιείν 



Ο ρόλος του γονέα/κηδεμόνα 

 Μα ελεκεξώζνπλ γξαπηώο ην ζρνιείν όηη ην παηδί ηνπο 
παξνπζηάδεη αιιεξγίεο 

 

 Μα ελεκεξώζνπλ γξαπηώο ην ζρνιείν όηη ην παηδί ηνπο 
αληηκεησπίδεη θίλδπλν αλαθπιαθηηθήο αληίδξαζεο 

 

 Οη γξαπηέο νδεγίεο λα είλαη από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό 

 

 Μα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθό ζρήκα 
αληηκεηώπηζεο ζε πεξίπησζε αλαθπιαμίαο 

 

 Μα παξέρνπλ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ζην ζρνιείν γηα 
ρνξήγεζε Anapen=αδξελαιίλεο ή/θαη λα εθπαηδεύνπλ ην 
παηδί ηνπο ζηε ρξήζε ηνπο 



Εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα 

αντιμετώπισης 

http://www.kdheks.gov/c-f/guidelines/special_needs.pdf 



 Μα παξέρνπλ ηελ Anapen ζην ζρνιείν 

 

 Μα πιεξνθνξήζνπλ ην ζρνιείν εάλ ην παηδί θέξεη ηελ 
αδξελαιίλε καδί ηνπ θαη/ ή αλ πξέπεη λα θξαηείηαη ζηα 
θαξκαθείν ηνπ ζρνιείνπ 

 

 Μα βεβαηώλνληαη όηη ην θάξκαθν δελ έρεη ιήμεη 

 

 Μα θέξεη βξαρηνιάθη (medic alert) πνπ επηβεβαηώλεη ηελ 
αιιεξγία ηνπ 

 

 Μα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ αδξελαιίλε όηαλ απηή ιήμεη ή όηαλ 
ρξεζηκνπνηεζεί 

 

Ο ρόλος του γονέα/κηδεμόνα 
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Συμπερασματικά 

 Δμαζθαιίδνληαο έλα πγηέο πεξηβάιινλ 

 
  Πξνιακβάλσ κηα αληίδξαζε:  

 Απνθπγή 
 Ελεκέξσζε γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε πεξίζαιςε 

παηδηνύ κε πξόβιεκα πγείαο 
 

  Αλαγλώξηζε κηαο αληίδξαζεο:   
 Σεκεία θαη ζπκπηώκαηα 

 

  Aληηκεηώπηζε κηαο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο:  
 Ελεκέξσζε γηα ην ζεξαπεπηηθό ζρήκα αληηκεηώπηζεο 

κηαο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο 
 Εμνηθείσζε κε ηα θάξκαθα 



 …χωρίς να ξεχνάμε 

 Η αλαθπιαμία είλαη δπλεηηθά επηθίλδπλε γηα ηε 
δσή 

 

 Το θεραπευτικό σχήμα - απαραίτητο για κάθε 
μαθητή: κεηώλεη ηνλ θίλδπλν 

 

 Μα γλσξίδνπκε ηνλ αιιεξγηθό καζεηή ηνπ 
ζρνιείνπ θαη ζε ηη είλαη αιιεξγηθόο/ή 

 

 Μα γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηεο 
επείγνπζαο αληηκεηώπηζεο  

 Ιαιέζηε βνήζεηα εάλ δελ είζηε ζίγνπξνη! 




