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επιστημονικές σελίδες

Μ ε τον όρο τροφική αλ
λεργία εννοούμε την 
υπερδραστικότητα του 

ανοσοποιητικού συστήματος στην 
παρουσία διάφορων συστατικών 
που βρίσκονται στα τρόφιμα. τα 
συστατικά αυτά (αλλεργιογόνα) 
απορροφώνται από το γαστρε
ντερικό μας σύστημα και στη 
συνέχεια προκαλούν τη δράση 
του ανοσοποιητικού μας συστή
ματος. 

Η δράση αυτή εκδηλώνεται με 
ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμά-
των, με ποικίλη ένταση, που κυρί-
ως εντοπίζονται στο γαστρεντερι-
κό σωλήνα, το αναπνευστικό σύ-
στημα και το δέρμα.

Συστατικά τροφίμων, όμως, ευ-
θύνονται και για την εμφάνιση 
τροφικών δυσανεξιών. Η ειδοποι-
ός διαφορά είναι ότι στη συμπτω-
ματολογία της δυσανεξίας δε συμ-
μετέχει το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα. Η εμφάνιση δυσανεξιών 
μπορεί να οφείλεται σε κάποια 
μεταβολική διαταραχή όπως εί-
ναι στην περίπτωση της δυσανο-
χής στη λακτόζη (συστατικό γά-
λακτος), όπου η απουσία ενός έν-
ζυμου (β-γαλακτοσιδάση) στον 
οργανισμό, προκαλεί την εμφά-
νιση τυμπανισμού και διάρροι-
ας λίγη ώρα μετά την κατανάλω-
ση γάλακτος.

Δυσανεξίες επίσης μπορεί να 
προκαλέσουν τρόφιμα τα οποία 
έχουν υποστεί μικροβιακή επιμό-
λυνση ή περιέχουν κάποιες φαρ-
μακευτικές ουσίες όπως φαινυθε-
λαμίνη (σοκολάτα, τυρί, κόκκινο 
κρασί), τυραμίνη (τυριά), ισταμί-
νη (επεξεργασμένα τυριά και τρό-
φιμα). Επιπλέον, για την εμφάνιση 
δυσανεξιών στον άνθρωπο, έχουν 
κατηγορηθεί και κάποια πρόσθετα 
στα τρόφιμα, όπως είναι τα συντη-
ρητικά (νιτρώδη και νιτρικά άλατα 
καλίου και νατρίου, θειώδη άλα-
τα), τα ενισχυτικά γεύσης (γλου-
ταμινικό μονονάτριο) και οι χρω-
στικές ουσίες.

Τα συμπτώματα της δυσανεξίας 
περιορίζονται κυρίως σε πονοκε-
φάλους, εξανθήματα και γαστρε-
ντερικές διαταραχές. Μία τροφι-
κή αλλεργία, όμως, έχει συνήθως 
έντονη συμπτωματολογία, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει και στον θά-
νατο, μετά από κάποιο αναφυλα-
κτικό σοκ. 

Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική η έγκυρη διάγνω-
ση από τον γιατρό σας, η οποία 
καθίσταται δυνατή από τα υπάρ-
χοντα τεστ, αλλά και από την δι-
κή σας περιγραφή συμπτωμάτων. 
Ιδιαίτερα βοηθητική μέθοδος στην 
διάγνωση αλλεργιών και δυσανε-
ξιών είναι η καταγραφή των τρο-
φών που καταναλώνετε, καθώς 
και των συμπτωμάτων που τυ-
χόν συνοδεύονται από την κατα-
νάλωση αυτή.

Για την εμφάνιση αλλεργιών 
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογρα-
φία 170 περίπου τρόφιμα που 
προκαλούν αντίστοιχα συμπτώμα-
τα. Τα τρόφιμα με την μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφάνισης αλλεργιών 
φαίνονται στον Πίνακα 1.

Η αντιμετώπιση της τροφικής 
αλλεργίας συνίσταται κυρίως στην 
πλήρη αποφυγή των αλλεργιο-
γόνων συστατικών από την δια-
τροφή. 

Μετά από τη διάγνωση από τον 
γιατρό, απαραίτητη είναι η σύντα-
ξη ενός κατάλληλου εξατομικευμέ-
νου διαιτολογίου, από το οποίο 
να απουσιάζουν τα αλλεργιογό-
να τρόφιμα, ενώ ταυτόχρονα τα 
τρόφιμα αυτά να αντικαθίστανται 
από τρόφιμα με αντίστοιχα θρε-
πτικά συστατικά, ώστε η διατρο-
φή να παραμένει ισορροπημέ-

νη. Πολύ σημαντική είναι, όμως, 
η πρόληψη των αλλεργιών. 

Ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία για 
την εκδήλωση αλλεργιών είναι η 
βρεφική ηλικία (άνω του 1 έτους), 
όπου το 40% περίπου εμφανίζει 
κάποιο σύμπτωμα (π.χ. ατοπικό 
έκζεμα). 

Για τον περιορισμό των συμπτω-
μάτων η επιστημονική κοινότητα 
προτείνει τον παρατεταμένο θη-
λασμό (4-6 μήνες), την καθυστε-
ρημένη εισαγωγή (μετά τους 4 
μήνες) στερεών τροφών στη δί-
αιτα των βρεφών και την προ-
οδευτική εισαγωγή αλλεργιογό-
νων τροφίμων (1 τρόφιμο ανά 
εβδομάδα).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται στα τυποποιημένα τρόφι-
μα. Η περιεκτικότητά τους σε αλ-
λεργιογόνα μπορεί να προκαλέσει 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις γι’ αυ-
τό και επιβάλλεται η προσεκτική 
ανάγνωση των διατροφικών επι-
σημάνσεων (ετικέτες τροφίμων). 
Επιπλέον, τα άτομα τα οποία εμ-
φανίζουν κάποια αλλεργία ή δυ-
σανοχή θα πρέπει να προσέχουν 
τα καινοφανή τρόφιμα (π.χ. με-
ταλλαγμένα) τα οποία κι αυτά με 
την σειρά τους μπορεί να περιέ-
χουν αλλεργιογόνα.

Τόσο για την πρόληψη, όσο και 
για τον περιορισμό των αλλεργι-
κών συμπτωμάτων είναι απαραί-
τητη η διαρκής ενημέρωση του 
κοινού για την σύσταση των τρο-
φίμων, η καθοδήγηση και η πα-
ροχή πρακτικών συμβουλών από 
τους ειδικούς.

Για επικοινωνία: 6947 446882 

Αλλεργίες και Δυσανεξίες: Tί κρύβουν τα τρόφιμα;

ΕΥΔΟΚΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Απόφοιτη Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία (Tufts University, Boston)

Σήμερα, περίπου το 1% των ενηλίκων και το 2%2,5% των παιδιών εμφανίζουν τροφικές 
αλλεργίες, ενώ ταυτόχρονα το 2% των ενηλίκων και το 5%8% των παιδιών εμφανίζουν 
τροφικές δυσανεξίες. 
Τί είναι όμως τροφική αλλεργία και τί δυσανεξία; 

Πίνακας 1. 
Αλλεργιογόνα τρόφιμα

Τρόφιμο 
Γάλα αγελάδας
Αυγά
Ψάρια
Εσπεριδοειδή
Ξηροί Καρποί
Οστρακοειδή
Σόγια
Σιτάρι




