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Εισαγωγή




Τις περασµένες δεκαετίες ένας αριθµός
αποκλειστικά θηλαζόντων βρεφών αναφερόταν
ότι παρουσίασαν αίµα στα κόπρανα, ενώ
βρίσκονταν σε άριστη γενική κατάσταση. Πλέον
αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως
αλλεργική πρωκτοκολίτιδα.
Η γνώση αυτής της οντότητας, της κλινικής
εικόνας της, των παραγόντων πρόκλησής της
και των τρόπων αντιµετώπισής της είναι βασική
για την επιτυχία του µητρικού θηλασµού και τη
φυσιολογική ανάπτυξη του βρέφους.

Παθοφυσιολογία




Οι διατροφικές πρωτεΐνες που εκκρίνονται στο µητρικό
γάλα προκαλούν φλεγµονώδη απάντηση του ορθού και
του περιφερικού σιγµοειδούς.
Πρόκειται για κυτταροµεσολαβούµενη υπερευαισθησία.

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από :
ü Οίδηµα βλεννογόνου
ü Έλκη και διαβρώσεις επιθηλίου
ü Διήθηση από ηωσινόφιλα του επιθηλίου και του
συνδετικού ιστού του εντέρου.


Παθοφυσιολογία


Πότε γίνεται η ευαισθητοποίηση;

ü

Υπόθεση της ενδοµήτριας ευαισθητοποίησης κατά την κύηση:
τα περιβαλλοντικά και διατροφικά αντιγόνα µπορούν να διασχίζουν
τον πλακουντιακό φραγµό ή να εισέρχονται στο αµνιακό υγρό,
οπότε καταπίνονται από το έµβρυο.
Διακύµανση συγκεντρώσεων ανοσοτροποποιητικών ουσιών στο
µητρικό γάλα, το οποίο περιέχει ζώντα λευκοκύτταρα που παίζουν
ρόλο στην επεξεργασία και παρουσίαση αντιγόνων στα νεογνικά
λεµφοκύτταρα στο έντερο.

ü



!ΟΧΙ προληπτικός περιορισµός στη δίαιτα της µητέρας στην κύηση



και τη γαλουχία για πρόληψη αλλεργίας.
Στοιχεία ότι η έκθεση στις µικρές ποσότητες αλλεργιογόνου που
περιέχονται στο µητρικό γάλα προστατεύει το νεογνό από µετέπειτα
εκδήλωση αλλεργίας σε αυτό το αλλεργιογόνο.

Επίπτωση







ü
ü
ü

Η συχνότητα δεν έχει προσδιοριστεί µε ακρίβεια.
Ενδεικτικά στοιχεία: περίπου 0.5-1% των αποκλειστικά
θηλαζόντων βρεφών αναπτύσσουν αλλεργική αντίδραση στις
πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος.
Η πρωτεΐνη αγελαδινού γάλακτος ενοχοποιείται στο 50-65%
περιπτώσεων τροφικής αλλεργίας στα αποκλειστικά
θηλάζοντα βρέφη.
Τα θηλάζοντα βρέφη παρουσιάζουν µικρότερη συχνότητα
αλλεργικής αντίδρασης στο γάλα αγελάδας συγκριτικά µε τα
σιτιζόµενα µε φόρµουλα. Αυτό σχετίζεται µε:
Μικρότερα επίπεδα πρωτεΐνης αγελαδινού γάλακτος στο
µητρικό γάλα.
Διαφορές στην εντερική χλωρίδα.
Παρουσία ανοσοτροποποιητικών ουσιών στο µητρικό γάλα.

Κλινική εικόνα



ü
ü




!

Καλή γενική κατάσταση βρεφών
Δερµατικές αντιδράσεις (έκζεµα)
Γαστρεντερικές εκδηλώσεις
Η πιο συχνή εκδήλωση είναι κενώσεις µε µικρή πρόσµιξη
αίµατος.
Εµφάνιση συνήθως 2-4η εβδοµάδα ζωής, αν και έχει
αναφερθεί εµφάνιση και την 1η µέρα, µέχρι και τον 6ο µήνα.
Αναιµία
Υπαλβουµιναιµία
σπάνια
Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους.
Συστηµατικές εκδηλώσεις (έµετοι, έντονες διαρροϊκές
κενώσεις, µετεωρισµός) προσανατολίζουν σε άλλες
διαταραχές πχ FPIES

Μορφές αλλεργικής πρωκτοκολλίτιδας
Σοβαρή αλλεργική πρωκτοκολίτιδα
Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους
Μέτρια ως µεγάλη απώλεια αίµατος στις κενώσεις µε µείωση αιµοσφαιρίνης.
Εντεροπάθεια µε απώλεια πρωτεΐνης.

Ήπια προς µέτρια αλλεργική πρωκτοκολίτιδα
Θετική εξέταση για αιµοσφαιρίνη στα κόπρανα ή παρουσία µικρής ποσότητας
ορατού αίµατος στα κόπρανα
Φυσιολογική πρόσληψη βάρους και ύψους
Απουσία κοιλιακής διάτασης
Απουσία εµέτων
Σταθερή αιµοσφαιρίνη και αλβουµίνη αίµατος

Εργαστηριακές εξετάσεις







Τα ηωσινόφιλα στη γενική αίµατος µπορεί να είναι
αυξηµένα.
Οι καλλιέργειες κοπράνων είναι αρνητικές για
παθογόνα µικρόβια.
Ο ακτινολογικός έλεγχος αποκλείει την περίπτωση
νεκρωτικής εντεροκολίτιδας.
Η ολική και ειδική IgE ορού είναι παρεµφερής µε
τιµή σε µη επηρεασµένα παιδιά, οπότε δε
χρειάζεται µέτρησή της.
Σε σοβαρές περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται
σε διατροφή αποκλεισµού, µπορεί να ληφθεί γενική
αίµατος, αλβουµίνη και να δικαιολογηθεί ο
ενδοσκοπικός έλεγχος.

Περιοριστική δίαιτα µητέρας


Για όσο το δυνατό µεγαλύτερη απλοποίηση έναρξη µε
περιορισµό των πιο ύποπτων για πρόκληση αλλεργίας τροφών:

ü

Γάλα αγελάδας και τα προϊόντα του

ü

Αβγά

ü

Καλαµπόκι

ü

Σόγια

ü

Εσπεριδοειδή

ü

Καρύδια, φυστίκια

ü

Σιτάρι

ü

Φράουλες

ü

Σοκολάτα



Σε πρόσφατη µελέτη σε 95 βρέφη υπεύθυνα κυρίως: γάλα
αγελάδας (65%), αβγά (19%), καλαµπόκι (6%), σόγια (3%).



Περιορισµός ενός τροφίµου ή οµάδας τροφίµων τη φορά και
αναµονή από 2-4 εβδοµάδες.

Περιοριστική δίαιτα µητέρας







Αν δεν υπάρχει βελτίωση µε τον αποκλεισµό
µιας οµάδας τροφίµων, επανένταξη στο
διαιτολόγιο και αποκλεισµός άλλου τροφίµου.
Αυτό συνεχίζεται µέχρι να δοκιµαστούν όλα τα
τρόφιµα της λίστας.
Περιορισµός όλων των τροφίµων που περιέχουν
αυτό το προϊόν πχ για το γάλα αποκλεισµός και
τροφίµων που περιέχουν καζεΐνη, ορό γάλακτος
και λακτοσφαιρίνη.
Μη ξεχνάµε φάρµακα, βιταµίνες και εµβόλια µε
αλλεργιογόνα συστατικά
Αν ο περιορισµός δεν αποδώσει, διατήρηση
ηµερολογίου διατροφής για 2 ηµέρες και ένα
σαββατοκύριακο.

Σε δύσκολες περιπτώσεις…


Η εφαρµογή αυστηρής δίαιτας που αποκλείει το ψάρι ,
το σιτάρι και άλλα δηµητριακά µε γλουτένη, αυξάνει
τον κίνδυνο µη συµµόρφωσης και µη υγιεινής
διατροφής.



Σε βρέφη µε σοβαρά συµπτώµατα, η µητέρα µπορεί να
τεθεί σε διατροφή πολύ χαµηλή σε αλλεργιογόνα όπως
αρνί, αχλάδια, κολοκύθια και ρύζι, πάντα µε
καθοδήγηση διαιτολόγου.
Μετά τη βελτίωση της εικόνας του βρέφους σταδιακή
επανένταξη τροφίµων στη διατροφή της µητέρας, ένα τη
φορά µε ενδιάµεσο διάστηµα µίας εβδοµάδας
τουλάχιστον.
Αν υποτροπιάσει, αποκλεισµός του πιο πρόσφατα
ενταγµένου τροφίµου.





Παγκρεατικά ένζυµα


Θεωρία: δίνοντας στη µητέρα εξωγενώς
παγκρεατικά ένζυµα, η περιλαµβανόµενη
πρωτεάση συµβάλλει σε περαιτέρω διάσπαση
των πρωτεϊνικών αλλεργιογόνων στο
γαστρεντερικό σύστηµα της µητέρας, πριν
απορροφηθούν στην κυκλοφορία και έπειτα
εκκριθούν στο µητρικό γάλα.



Έναρξη µε µία κάψουλα µε το σνακ και δύο µε
τα γεύµατα, διπλασιασµός αν χρειαστεί.

Αξιολόγηση και διαχείριση
Αρχική εκτίµηση:
ü Οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας
ü Επιβεβαίωση αποκλειστικότητας µητρικού θηλασµού, διαφορετική
αντιµετώπιση αν σίτιση µε φόρµουλα.
ü Συµπληρωµατικά συµπτώµατα, πχ δερµατικές εκδηλώσεις
(έκζεµα).
ü Εκτίµηση ανάπτυξης (πρόσληψη βάρους και ύψους), παλµών και
αναπνευστικής συχνότητας.
ü Κλινική εξέταση κοιλιάς : τα βρέφη µε πρωκτοκολίτιδα
χαρακτηρίζονται από καλή γενική κατάσταση και µη διατεταµένη
κοιλία.
ü Εκτίµηση πρωκτικού δακτυλίου για παρουσία ραγάδας.
ü Δεν χρειάζεται εργαστηριακός έλεγχος. Σε σοβαρές µόνο
περιπτώσεις µπορεί να έχουν ένδειξη γενική αίµατος και
αλβουµίνη.

Συστάσεις:


Σε ήπια και µέτρια µορφή:

ü Το

βρέφος συνεχίζει το µητρικό θηλασµό.
ü Η µητέρα εφαρµόζει περιορισµό στη διατροφή
της, µε συνέχιση συµπληρώµατος βιταµινών και
προσθήκη ασβεστίου (1000mg/ηµέρα).
ü Η δοκιµασία περιορισµού για ένα τρόφιµο ή
οµάδα τροφίµων πρέπει να διαρκεί από 2-4
εβδοµάδες. Οι περισσότερες περιπτώσεις θα
παρουσιάσουν βελτίωση εντός 72-96ωρών.

Συστάσεις :
Σε ύποπτες περιπτώσεις µε ήπια εικόνα και
βελτίωση µε το διαιτητικό περιορισµό:
ü Σκέψη για επανένταξη αλλεργιογόνου στη δίαιτα
µητέρας.
ü Αν παρουσιαστεί υποτροπή συµπτωµάτων, το
ύποπτο τρόφιµο περιορίζεται από τη διατροφή της
µητέρας και του βρέφους µέχρι την ηλικία των 9-12
µηνών και για τουλάχιστον 6 µήνες.
ü Τα περισσότερα βρέφη θα µπορέσουν να ανεχθούν
το προσφερόµενο αλλεργιογόνο στη δίαιτά τους
µετά από 6 µήνες από τη διάγνωση και τουλάχιστον
σε ηλικία 9 µηνών.


Συστάσεις :
Σε ύποπτες περιπτώσεις µε ήπια εικόνα, χωρίς
βελτίωση µε το διαιτητικό περιορισµό:
ü Σκέψη για περιορισµό άλλων αλλεργιογόνων.
ü Συνέχιση θηλασµού, µε έλεγχο ανάπτυξης
βρέφους.
ü Αν συνεχίζεται µέτρια απώλεια αίµατος µε τα
κόπρανα, σκέψη για έλεγχο αιµοσφαιρίνης και
αλβουµίνης αίµατος.
ü Σκέψη για χρήση παγκρεατικών ενζύµων από τη
µητέρα.
ü Σε σοβαρές περιπτώσεις , µε περιορισµό
ανάπτυξης, πτώση αιµοσφαιρίνης ή αλβουµίνης,
σκέψη για χρήση υποαλλεργικής φόρµουλας και
παραποµπής σε ειδικό.


Συστάσεις :


Σε σοβαρή µορφή:

ü Παραποµπή

σε ειδικό.
ü Εν αναµονή του ραντεβού έναρξη περιοριστικής
δίαιτας στη µητέρα, µε συνέχιση
συµπληρώµατος βιταµινών και προσθήκη
ασβεστίου (1000mg/ηµέρα).
ü Συνέχιση θηλασµού µε παρακολούθηση
αιµοσφαιρίνης και αλβουµίνης αίµατος. Αν είναι
ιδιαίτερα χαµηλές σκόπιµη η έναρξη
υποαλλεργικής φόρµουλας.

Πεδία προς διερεύνηση








Καθορισµός της τρέχουσας επίπτωσης στα αποκλειστικά θηλάζοντα
βρέφη.
Καθορισµός του ρόλου του ανοσοποιητικού συστήµατος της µητέρας
και του νεογνού. Είναι ασαφές αν η ευαισθητοποίηση γίνεται στο
έµβρυο κατά την κύηση ή στο νεογνό µετά από επαναλαµβανόµενη
έκθεση.
Καθορισµός της χρησιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων στη
διάγνωση. Ασαφές αν η µέτρηση κυτοκινών πλάσµατος (πχ
εκλεκτική αύξηση IL-5) συµβάλλει στη διάγνωση.
Καθορισµός της ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των
παγκρεατικών ενζύµων και των περιπτώσεων χρήσης τους.
Καθυστέρηση ή αποφυγή έκθεσης σε µείζονα αλλεργιογόνα στα
θηλάζοντα βρέφη µε ιστορικό αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας για
πρόληψη ανάπτυξης επιπρόσθετης τροφικής αλλεργίας. Σε
πρόσφατες οδηγίες συστήνεται να µην υπάρχει περιορισµός, παρά
µόνο στο τρόφιµο που προκαλεί την πρωκτοκολίτιδα

