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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η τροφική αλλεργία παρουσιάζει σημαντική αύξηση της συχνότητας τα τελευταία χρόνια. Η 

ευαισθητοποίηση  σε πρωτεΐνες μεταφοράς λιπιδίων (LTP) παρουσιάζει μεγάλο εύρος αντιδράσεων με συχνή 

παρουσία επαγωγέων αλλεργικής αντίδρασης και είναι υπεύθυνη για σοβαρές αντιδράσεις στις μεσογειακές χώρες. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, κλινική ευαισθησία παρουσιάζουν, στη συντριπτική πλειοψηφία, άτομα ηλικίας >15 

ετών. 

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζουμε μία περίπτωση παιδιού 22 μηνών με πολλαπλές τροφικές αλλεργίες από ηλικία 6 μηνών 

και κλινική συμπτωματολογία σε LTP που εμφάνισε από ηλικία 16 μηνών. 

ΥΛΙΚΟ: Κορίτσι 22 μηνών με μητρικό θηλασμό μέχρι τον έκτο μήνα χωρίς ατοπική δερματίτιδα προσήλθε για 

διερεύνηση τροφικής αλλεργίας. 1ο επεισόδιο (6 μηνών): διάχυτο κνιδωτικό εξάνθημα άμεσα στην πρώτη δόση 

ρυζάλευρου. 2o επεισόδιο (12 μηνών): αναφυλακτική αντίδραση με κνίδωση, έμετο, δυσκολία στην αναπνοή και 

βράγχος φωνής στη δεύτερη χορήγηση γεύματος με ψάρι. 3ο επεισόδιο (16 μηνών): παρόμοια συμπτωματολογία 

στην τρίτη χορήγηση φακής. 4ο επεισόδιο (17 μηνών): οίδημα βλεφάρων σε λίγα λεπτά σε μπάρα δημητριακών που 

περιείχε φιστίκι αιγίνης. 5ο επεισόδιο (18 μηνών): άμεσα έμετος σε κατανάλωση ροδάκινου με φλούδα. 

ΜΕΘΟΔΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκαν δερματικές δοκιμασίες νυγμού (ΔΔΝ) με εμπορικά εκχυλίσματα σε 

τροφικά αλλεργιογόνα, προσδιορισμός ολικής IgE 112 (ΦΤ<100), Τρυπτάση ορού: 4,2 (ΦΤ<11,0), Λευκά: 6.220 

(Η:2%=124), καθώς και έλεγχος με προσδιορισμό sIgE (μέθοδος ImmunoCAP Phadia) σε τροφικά και άερο - 

αλλεργιογόνα (Πίνακας). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχουν διάφοροι φαινότυποι πολλαπλών τροφικών αλλεργιών στα παιδιά. Παρουσιάζουμε 

ένα σπάνιο φαινότυπο βρέφους χωρίς ατοπική δερματίτιδα και με πολλαπλή κλινική αντιδραστικότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ (Leti) ΔΔΝ (mm) CAP-FEIA sIgE(KU/L) 

Ρύζι  8 x 4 10,60 

Μπακαλιάρος 12 x 5 11,60 

Φακή 11 x 7 6,67 

Αρακάς 4 x 5 7,21 

Φιστίκι αράπικο 4 x 5 16,20 

Φουντούκι 5 x 5 4,23 

Αμύγδαλο 5 x 6 12,20 



 
Καρύδι 6 x 7 29,40 

Κάσιους (prick to prick) 3 x 4 6,27 

Φιστίκι αιγίνης 4 x 8 7,80 

Ροδάκινο  8 x 22 6,23 

LTP Ροδάκινο  Δεν υπάρχει Pru P3 9,08 

Πλάτανος 0 x 0 0,01 

Αρτεμισία 0 x 0 0,01 

Αμβροσία 0 x 0 0,01 

 


