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Εισαγωγή: Οι τροφικές αλλεργίες αποτελούν τη συχνότερη
αιτία αλλεργικής αντίδρασης που οδηγεί τα άτομα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Σκοπός: Ο Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αποτύπωση των ερευνητικών δεδομένων για την αντιμετώπιση
της τροφικής αλλεργίας στο σύγχρονο ΤΕΠ.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας της τελευταίας εικοσαετίας, μέσω των
ηλεκτρονικών βάσεων Pubmed και Google Scholar, καθώς
και ιστοσελίδων διεθνών και ελληνικών επιστημονικών
ενώσεων, με λέξεις-κλειδιά τις εξής: ΤΕΠ, τροφική αλλεργία, αναφυλαξία, αντιμετώπιση.
Αποτελέσματα: Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για
την αντιμετώπιση όλων των σοβαρών αλλεργικών και των
αναφυλακτικών αντιδράσεων περιλαμβάνουν τη χορήγηση
επινεφρίνης (αδρεναλίνης), τη διδασκαλία της τεχνικής για
τη χρήση της αυτο-χορηγούμενης ένεσης επινεφρίνης και
την παραπομπή σε ειδικό αλλεργιολόγο. Σε όλες τις μελέτες, ωστόσο, καταγράφεται μικρή συμμόρφωση, ακόμη και
στις περιπτώσεις σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης. Οι
παρεμβάσεις που αναφέρονται από τους περισσότερους
ερευνητές περιλαμβάνουν, επιπρόσθετα, και αφού έχει
εξασφαλισθεί ο αεραγωγός και η ενυδάτωση του ασθενή,
τη χορήγηση αντιϊσταμινικών και κορτικοστεροειδών φαρμάκων. Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και για παιδιά με
τροφικές αλλεργίες, που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια στο
ΤΕΠ.
Συμπέρασμα: Απαιτούνται περισσότερες μελέτες στο
μέλλον, έτσι ώστε, από τη μία πλευρά, οι πολίτες να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα ύποπτα κλινικά σημεία που χρήζουν
επείγουσας φροντίδας, και από την άλλη, οι επαγγελματίες
υγείας των ΤΕΠ να έχουν την ικανότητα σωστής καθοδήγησης των ασθενών, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλλεργιών και τη διατήρηση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή.
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Εισαγωγή

Αναφυλαξία

Αλλεργία είναι μια υπέρμετρη και βλαβερή αντίδραση του οργανισμού στην είσοδο μιας, κατά τα άλλα,
αβλαβούς ουσίας1. Σαν αποτέλεσμα αντί για προστασία δημιουργούνται παθολογικές καταστάσεις, που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή
του ασθενή. Η είσοδος μιας τέτοιας ουσίας, ενός αντιγόνου, όπως ονομάζεται, προκαλεί την παραγωγή ανοσοσφαιρίνης Ε(IgE), μέσω της διέγερσης μιας ομάδας
Β-λεμφοκυττάρων. Στη συνέχεια, η ανοσοσφαιρίνη αυτή
προσκολλάται σε ειδικούς υποδοχείς των βασεόφιλων
κυττάρων των ιστών, τα οποία παράγουν τις μεταβιβαστικές ουσίες της αλλεργίας, όπως είναι η ισταμίνη και η
τρυπτάση. Τέλος, οι ουσίες αυτές επιδρούν στα διάφορα
συστήματα του οργανισμού και προκαλούν ανάλογες εκδηλώσεις (π.χ. βρογχόσπασμο στο αναπνευστικό σύστημα)2,3.
Σ’ ό,τι αφορά στις αλλεργίες, που προκαλούνται
από την κατανάλωση συγκεκριμένης τροφής, η διάγνωση πολλές φορές διαφεύγει, καθώς είναι δύσκολο να
αποδειχθεί η ύπαρξη ανοσολογικής βάσης. Εντούτοις,
είναι γνωστό ότι οι περισσότερες περιπτώσεις τροφικής αλλεργίας εκλύονται μέσω του σχηματισμού IgΕ και
παρατηρούνται 2 με 4 ώρες μετά την κατανάλωση της
τροφής4. Οι τροφικές αλλεργίες είναι πιο συνηθισμένες
στα βρέφη και παιδιά με επίπτωση περίπου 6% σε ηλικίες κάτω των τριών ετών σε σχέση με τους ενήλικες που
εμφανίζουν επίπτωση περίπου 3,5%. Σε μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή αλλεργική αντίδραση σε τρόφιμα βρίσκονται οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες με άσθμα και
ιστορικό τροφικής αλλεργίας5.
Οι τροφικές αλλεργίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές
εξαιτίας της συχνής παρουσίας στην καθημερινή ζωή των
περισσότερων τροφικών αλλεργιογόνων και του κινδύνου της επίδρασης στον άνθρωπο, ακόμα και με την κατανάλωση πολύ μικρών ποσοτήτων τροφής. Αποτελούν
τη συχνότερη αιτία αλλεργίας που οδηγεί τα άτομα στο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), όντας υπεύθυνες
για περίπου 30000 επείγουσες επισκέψεις ετησίως στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 150-200 θανάτους6.

Η αναφυλαξία είναι οξεία, σοβαρή, γενικευμένη αλλεργική αντίδραση 4,7 που προκαλείται μετά την επαφή
του ατόμου με κάποιο αντιγόνο. Η είσοδος του αντιγόνου στον οργανισμό μπορεί να γίνει από την αναπνευστική ή τη στοματική οδό, παρεντερικά ή διαδερμικά7,8. Ένας
μεγάλος αριθμός αναφυλαξιών οφείλεται σε υπερευαισθησία έναντι της κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών.
Όλα τα τρόφιμα είναι δυνατόν να προκαλέσουν αναφυλαξία, αλλά ορισμένα συνοδεύονται από μεγαλύτερο
κίνδυνο, όπως για παράδειγμα τα φιστίκια, τα καρύδια,
τα ψάρια και το λεύκωμα του αυγού6,7.
Τα συμπτώματα της αναφυλακτικής αντίδρασης που
οφείλεται στην κατανάλωση συγκεκριμένης τροφής
μπορεί να περιλαμβάνουν εξάνθημα, αναπνευστικά συμπτώματα, γαστρεντερικές διαταραχές και υπόταση (Πίνακας 1)9. Σύμφωνα με τους Clark και Camargo ο ορισμός
της αναφυλαξίας από τρόφιμα περιλαμβάνει την εμπλοκή δύο ή περισσότερων συστημάτων από τα ακόλουθα:
δέρμα (π.χ. εξάνθημα), αναπνευστικό (π.χ. οίδημα χειλιών, γλώσσας ή λαιμού, δυσκολία στην αναπνοή, αναπνευστικό συριγμό, άσθμα), καρδιαγγειακό (π.χ. υπόταση, ζάλη ή λιποθυμία, επηρεασμένη νοητική κατάσταση),
γαστρεντερικό (π.χ. κοιλιακό πόνο)10,11. Η παρουσία της
υπότασης που ορίζεται ως συστολική πίεση κάτω από
100 mmHg, αυτόματα οδηγεί στην υποψία αναφυλακτικής αντίδρασης6.

Επιδημιολογία
Ακριβής καθορισμός της επίπτωσης των τροφικών αλλεργιών είναι δύσκολο να επιτευχθεί, λόγω της έλλειψης
διεθνώς αποδεκτών διαγνωστικών κριτηρίων. Η πλειοψηφία των πρόσφατα δημοσιευμένων επιδημιολογικών
μελετών για τις τροφικές αλλεργίες αφορά στο σύγχρονο
δυτικό κόσμο. Η επιδημιολογία των τροφικών αλλεργιών
και αναφυλαξιών στο γενικό πληθυσμό στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) παραμένει αβέβαιη. Οι
Yocum και συν. το 1999 μελέτησαν την επιδημιολογία της
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αναφυλαξίας στους κατοίκους μίας πολιτείας της Αμερικής και κατέληξαν ότι η επίπτωση ήταν λιγότερο από 1%
(30 περιστατικά ανά 10000 κατοίκους)12. Ποσοστό της τάξης του 36% του συνόλου των επεισοδίων αποδόθηκε σε
αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο. Αντίθετα, ανασκόπηση που
πραγματοποιήθηκε το 2001 από τους Neugut και συν.
υπολόγισε την επίπτωση της αναφυλαξίας στο σύνολο
του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών ανάμεσα στο
1% και 15%13.Τυχαιοποιημένη τηλεφωνική μελέτη που
έγινε το 1999 στις ΗΠΑ από τους Sicherer και συν. για την
αναφυλαξία που οφείλεται συγκεκριμένα σε φιστίκια και
καρύδια, βρήκε επίπτωση της τάξης του 1,1%14. Επιπρόσθετα, ανασκοπήσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας, που
αφορούν τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στον Καναδά, αλλά και
το Ηνωμένο Βασίλειο, αποδίδουν στην αναφυλαξία ποσοστά που ποικίλλουν από 0,3-0,6 έως 0,95% 6,12,15.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβή επιδημιολογικά
στοιχεία για τις τροφικές αλλεργίες και τις περιπτώσεις
αναφυλαξίας που οφείλονται σε αυτές. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η επίπτωση κυμαίνεται από 0,3% έως
2,5%2. Στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι αλλεργία
στο γάλα αγελάδας παρουσιάζει ένα ποσοστό περίπου
3%, στα αυγά περίπου 1,5%, στους ξηρούς καρπούς περίπου 1%, στο σιτάρι και στη σόγια περίπου 0,5%. Στην
περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει επιβαρημένο
ιστορικό, τότε το ποσοστό των παιδιών που θα αναπτύξουν αλλεργία είναι πολλαπλάσιο και μπορεί να φθάσει
το 80%16.
Η επιδημιολογία των τροφικών αλλεργιών φαίνεται
να επηρεάζεται από πολιτιστικούς και γεωγραφικούς παράγοντες, που επιδρούν στις διατροφικές συνήθειες. Σε
μελέτες, για παράδειγμα, που έγιναν στις ΗΠΑ, τα τρόφιμα που εμπλέκονται στην πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων σε παιδιά είναι κυρίως το αγελαδινό γάλα, τα
αυγά και τα φιστίκια, ενώ στους ενήλικες τα καρύδια, τα
φιστίκια, τα ψάρια και τα οστρακοειδή. Επιπλέον, οι τροφικές αλλεργίες και αναφυλαξίες καθορίζονται μερικώς
γενετικά και συχνά συνδέονται με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας5.
Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εκτιμήσεις για
την επίπτωση της τροφικής αναφυλαξίας κυμαίνονται
γύρω στο 1% διεθνώς, δεν πρόκειται για σπάνια κατάσταση. Αυτό προκύπτει αν αναλογιστεί κανείς ότι το 1%
ενός μεγάλου πληθυσμού (όπως για παράδειγμα του
πληθυσμού των ΗΠΑ που αγγίζει τα 290 εκατομμύρια)
είναι 2,9 εκατομμύρια άτομα. Εντούτοις, και παρά το
γεγονός ότι η αναφυλαξία έχει απειλητικό για τη ζωή
χαρακτήρα, λίγα είναι γνωστά για τον αριθμό των αναφυλαξιών γενικά, αλλά και των τροφικών αναφυλαξιών
ειδικότερα, που αντιμετωπίζονται στα ΤΕΠ. Σύγχρονες
μελέτες αποδίδουν ποσοστά που είναι κάτω του 1% των
συνολικών επισκέψεων για επείγουσα φροντίδα17,18. Αλλού αναφέρονται ποσοστά επίπτωσης των περιστατικών
αναφυλαξίας, που φθάνει στα ΤΕΠ, από 0,09% έως 2,1%5.
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Πιο πρόσφατη μελέτη για την τροφική αναφυλαξία αναφέρει ότι αποτελεί την πρώτη αιτία προσφυγής στα ΤΕΠ
στο σύνολο των αναφυλακτικών περιστατικών7.

Αντιμετώπιση τροφικών αλλεργιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Μικρός είναι ο αριθμός των πρόσφατα δημοσιευμένων άρθρων που αφορούν στην αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας και αναφυλαξίας στα ΤΕΠ διεθνώς. Αν
και τα άτομα που εμφανίζουν αναφυλαξία αναζητούν
φροντίδα στα ΤΕΠ, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της
κατάστασής τους, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το
πώς αντιμετωπίζονται τελικά.
Διάγνωση
Η ταχεία και ακριβής διάγνωση των ατόμων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για δυσμενή έκβαση
είναι ουσιαστική και πολύτιμη για την αποτελεσματική
επείγουσα αντιμετώπιση. Ιδιαίτερα στα παιδιά, το ενδεχόμενο αναφυλακτικής αντίδρασης πρέπει να εξετάζεται
σε κάθε περίπτωση καταπληξίας (shock). Το λεπτομερές
ιστορικό, καθώς και η αντικειμενική εξέταση είναι αυτά
που, συνήθως , θέτουν τη διάγνωση. Επιπλέον, η ανίχνευση IgE με εργαστηριακή εξέταση τύπου αλλεργιοκαθήλωσης (RAST) ή με δερμοαντίδραση πρέπει να σχετίζεται με το ύποπτο τρόφιμο, αν και αρνητικό αποτέλεσμα
δεν αποκλείει την αναφυλακτική ευαισθησία4.
Η διαφορική διάγνωση της τροφικής αναφυλαξίας
περιλαμβάνει την καρδιακή ανεπάρκεια, τη σηψαιμία,
την καταπληξία από ενδοτοξίνες και άλλα αίτια shock4,5.
Με την αναφυλαξία συχνότερα συγχέεται η παρασυμπαθητικοτονική καταπληξία, η οποία, όμως, μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί, μια και χαρακτηρίζεται από βραδυκαρδία, ναυτία και απουσία δερματικών ή αναπνευστικών
συμπτωμάτων4.
Αντιμετώπιση
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία για τις Αλλεργίες, το Άσθμα και την Ανοσολογία (American Academy of
Allergy, Asthma & Immunology) οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση όλων των σοβαρών αλλεργικών
και των αναφυλακτικών αντιδράσεων περιλαμβάνουν
τη χορήγηση επινεφρίνης (αδρεναλίνης), τη διδασκαλία
της τεχνικής για τη χρήση της αυτο-χορηγούμενης ένεσης επινεφρίνης και την παραπομπή σε ειδικό αλλεργιολόγο19. Ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων,
προηγείται η εξασφάλιση ανοικτής αεροφόρου οδού και
φλεβικής προσπέλασης για την ενδοφλέβια χορήγηση
φαρμάκων - αντιϊσταμινικών και κορτικοστεροειδών - και
υγρών7,17,18. Υποστηρίζεται ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση
ανάμεσα στην ταχύτητα της έναρξης των συμπτωμάτων
μετά από την έκθεση στον ενοχοποιητικό παράγοντα και
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στην βαρύτητα του επεισοδίου.
Η εκτίμηση της αντιμετώπισης των τροφικών αλλεργιών και αναφυλαξιών στο ΤΕΠ αποτελεί το αντικείμενο
λίγων, σχετικά, άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί την τελευταία εικοσαετία. Το 1995, μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τον Schwartz στις ΗΠΑ στο ΤΕΠ ενός νοσοκομείου, βρήκε ότι 45 από τους συνολικά 326 ασθενείς που
εμφανίστηκαν με αλλεργία, είχαν αλλεργία σε κάποιο
τρόφιμο. Από αυτούς κανένας δεν έλαβε συνταγή για την
αυτο-χορηγούμενη ενέσιμη επινεφρίνη, ούτε παραπέμφθηκε σε αλλεργιολόγο για την περαιτέρω αντιμετώπιση
και πρόληψη ενός νέου επεισοδίου20.
Αντίστοιχα, σε μελέτη που έγινε σε ΤΕΠ στο Ηνωμένο
Βασίλειο την επόμενη χρονιά, οκτώ ασθενείς εμφάνισαν
σοβαρή αλλεργική αντίδραση, σε τρεις από τους οποίους υπεύθυνη ήταν η κατανάλωση κάποιου τροφικού
αλλεργιογόνου. Κανένας από τους ασθενείς αυτούς δεν
έλαβε συνταγή για επινεφρίνη, συμβουλές ή διδασκαλία
για την αποφυγή του επικίνδυνου αλλεργιογόνου και δεν
παραπέμφθηκε σε ειδικό αλλεργιολόγο21.
Στην Αυστραλία πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη το 2001 σε ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ ενός
νοσοκομείου ενηλίκων για χρονικό διάστημα ενός έτους.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους 304 ασθενείς,
που παρουσιάστηκαν με συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης, ποσοστό 17% προήλθε λόγω αλλεργίας σε κάποιο τρόφιμο. Σχεδόν στο 75% των ασθενών χορηγήθηκαν αντιϊσταμινικά φάρμακα και κορτικοστεροειδή στο
ΤΕΠ, ενώ επινεφρίνη σε ενέσιμη μορφή έλαβε το 27,4%
των ασθενών. Στο σύνολο των 60 ασθενών του δείγματος
με σοβαρή αλλεργική αντίδραση, το 43% έλαβε οδηγίες για παραπομπή σε ειδικό αλλεργιολόγο, γεγονός που
υποδεικνύει πιθανή καλύτερη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση αλλεργικών
αντιδράσεων στα ΤΕΠ της Αυστραλίας. Εντούτοις, και σε
αυτήν τη μελέτη, οι ασθενείς δεν έλαβαν ιατρική συνταγή για αυτο-χορηγούμενη ένεση επινεφρίνης, καθώς και
καθοδήγηση για τη χρήση της22.
Το 2003 οι Bellou και συν. μελέτησαν τα διαγράμματα
από 324 ασθενείς που προσέφυγαν σε ΤΕΠ στη Γαλλία
για αλλεργικό επεισόδιο και βρήκαν ότι 31 (9,5%) από
αυτούς διαγνώστηκαν με τροφική αλλεργία. Οι έξι από
αυτούς παρουσίασαν αναφυλακτικό shock. Συνολικά πήραν εξιτήριο από το ΤΕΠ οι 233 ασθενείς με αλλεργικό
επεισόδιο από τους οποίους το ένα τέταρτο περίπου (55
ή 24%) παραπέμφθηκαν σε ειδικό αλλεργιολόγο για συμβουλευτική και περαιτέρω παρακολούθηση23.
Ακολούθησε μία μεγάλη πολυκεντρική μελέτη στοχευμένη στην αντιμετώπιση της τροφικής αλλεργίας στο
ΤΕΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2004 στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν δεδομένα για 678 ασθενείς με τροφική αλλεργία που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια σε 21 ΤΕΠ της Βόρειας Αμερικής.
Στα αποτελέσματα αναδείχθηκε η έντονη ανακολουθία

της αντιμετώπισης της τροφικής αλλεργίας στο ΤΕΠ και
των αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς μόλις
στο 2% των ασθενών με σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση, οι οποίοι αποτελούσαν το 50% του συνόλου, έγιναν
και οι τρεις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Όσον αφορά
τους υπόλοιπους, χορηγήθηκε επινεφρίνη στο ΤΕΠ σε
ποσοστό 24%, δόθηκε ιατρική συνταγή για αυτο-χορηγούμενη ένεση επινεφρίνης σε ποσοστό 22%, ενώ το 13%
των ασθενών παραπέμφθηκε σε ειδικό αλλεργιολόγο18.
Πρόσφατα, παρατηρήθηκε, ότι τα στοιχεία για την
αναφυλαξία διαφέρουν στα παιδιά σε σχέση με τους
ενήλικες. Οι περιπτώσεις στα παιδιά συνδέονται πιο
συχνά με τρόφιμα, ενώ στους ενήλικες πλειοψηφούν οι
αντιδράσεις σε φάρμακα και σε δήγματα εντόμων24,25.
Αναφορικά με την αντιμετώπιση τροφικών αλλεργιών
σε παιδιά, αναδρομική μελέτη δύο ετών σε ΤΕΠ τριτοβάθμιου παιδιατρικού νοσοκομείου της Βόρειας Αμερικής, κατέγραψε 237 περιπτώσεις αλλεργικής αντίδρασης
σε σύνολο 29000 επισκεπτών. Διάφορες τροφές βρέθηκαν να ευθύνονται στο 39,5% των ασθενών, με συχνότερες εκδηλώσεις από το δέρμα. Περισσότερα από τα μισά
παιδιά (55%) δεν έλαβαν επίσημες οδηγίες για φάρμακα
ή μεταγενέστερη παρακολούθηση από ειδικό αλλεργιολόγο26.
Επιπρόσθετα, οι Russell και συν. το 2010 μελέτησαν
περιστατικά με τροφική αλλεργία που αντιμετωπίστηκαν
στο ΤΕΠ παιδιατρικού νοσοκομείου στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια πέντε ετών. Επινεφρίνη χορηγήθηκε
στο 56% των ασθενών κατά την παραμονή τους στο ΤΕΠ,
αντιϊσταμινικά στο σύνολο σχεδόν των παιδιών και κορτικοστεροειδή στο 79%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες δύο
παρεμβάσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες,
το 63% των παιδιών έλαβε ιατρική συνταγή για αυτοχορηγούμενη ένεση επινεφρίνης, με ταυτόχρονη εκπαίδευση των γονέων, ενώ μόνο το 33% παραπέμφθηκε σε
ειδικό αλλεργιολόγο17.

Συμπέρασμα
Οι τροφικές αλλεργίες αποτελούν την κύρια αιτία περιστατικών αναφυλακτικής αντίδρασης που αντιμετωπίζονται στο ΤΕΠ. Η συμμόρφωση, ωστόσο, με τις κατευθυντήριες οδηγίες παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή διεθνώς.
Οι θάνατοι που σχετίζονται με την αναφυλαξία και η
αυξανόμενη επίπτωση των επισκέψεων σε ΤΕΠ αναδεικνύουν το γεγονός της γενικότερης έλλειψης γνώσεων
για το θέμα και από τους πολίτες και από το προσωπικό
των σύγχρονων ΤΕΠ. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες
στο μέλλον, έτσι ώστε, από τη μία πλευρά, οι πολίτες να
αναγνωρίζουν έγκαιρα τα ύποπτα κλινικά σημεία, που
χρήζουν επείγουσας φροντίδας, και από την άλλη, οι
επαγγελματίες υγείας των ΤΕΠ να έχουν την ικανότητα
σωστής καθοδήγησης των ασθενών, με απώτερο στόχο

Τροφικές Αλλεργίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλλεργιών και
τη διατήρηση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή.

Summary
Food-Related Allergies in the Emergency Department
P. Pantelidou , A.Tsaloglidou, Chr. Ermidis, K. Koukourikos
Introduction: Food-related allergic reactions are the leading cause of anaphylactic reactions treated in the emergency department.
Purpose: The purpose of this review is the documentation of research findings on food-related allergic reactions
in the contemporary Emergency Department (ED).
Method: A review of the Greek and international literature was conducted for the last twenty years through
Pubmed and Google Scholar, as well as, Greek and International Scientific Associations’ websites, using as key
words the following terms: emergency department, food
allergy, anaphylaxis, management.
International guidelines recommend treatment of all severe allergic and anaphylactic reactions with epinephrine,
teaching of proper techniques for self-injectable epinephrine, and referral to an allergist. In all cases, concordance
with suggested guidelines for the treatment of severe
acute allergic reactions is recorded poor. Interventions
referred from almost all researchers include, in addition,
after securing the airway and the hydration of the patient,
the administration of antihistamines and corticosteroids.
The results were similar for children with food-related allergies seeking medical aid in the emergency department.
Conclusion: More studies are needed in the future, so
that, on the one hand, citizens will have the ability to
promptly recognize suspicious clinical signs that request
urgent care, and, on the other hand, health care professionals in the ED will have the competence to correctly
guide patients, with a view to effective management of
allergies and maintaining quality in everyday life.
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