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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 Αλλεργικζσ πακιςεισ: 
αποτζλεςμα 
αλλθλεπίδραςθσ γενετικϊν 
και περιβαλλοντικϊν 
παραγόντων. 
 Υπολογίηεται ότι περίπου 
1 ςτα 4 παιδιά υποφζρει 
από κάποια αλλεργία. 
 Γνωςτόσ, μζχρι τϊρα, ο 
προςτατευτικόσ ρόλοσ του 
μθτρικοφ κθλαςμοφ. 
 Το ερευνθτικό 
ενδιαφζρον επικεντρϊνεται 
ςτθν πικανι εμφάνιςθ 
αλλεργίασ ςε 
αποκλειςτικώσ κθλάηοντα 
βρζφθ. 
 Οι περιςςότερεσ μελζτεσ 
αφοροφν ςτον πικανό ρόλο 
των αλλεργιογόνων που 
απομονϊνονται ςτισ 
τροφζσ τθσ κθλάηουςασ 
μθτζρασ και μεταφζρονται 
μζςω του μθτρικοφ 
γάλακτοσ,  
 Σε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ, θ δίαιτα 
αποκλειςμοφ των 
γαλακτοκομικϊν από τθ 
μθτζρα φαίνεται να οδθγεί 
ςε φφεςθ των αλλεργικϊν 
ςυμπτωμάτων. 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
• Σε όλεσ τισ μελζτεσ διερευνικθκε θ 
ςφςταςθ του μθτρικοφ γάλακτοσ (ΜΓ) 
μετά από δίαιτα τθσ μθτζρασ χωρίσ 
αποκλειςμό των γαλακτοκομικϊν.  
• Σε 13/40 μελζτεσ, πρωτεΐνεσ του 
αγελαδινοφ γάλακτοσ, όπωσ θ β-
λακτοςφαιρίνθ και α1-καηεΐνθ, 
ανιχνεφτθκαν ςτο ΜΓ και κεωρικθκαν 
υπεφκυνεσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ 
γενετικά προδιατεκειμζνων κθλαηόντων 
νεογνϊν και τθν εμφάνιςθ αλλεργίασ. 
• Ιδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει θ ανίχνευςθ 
ανοςολογικών παραγόντων, όπωσ 
χαμθλών επίιπζδων τθσ εκκριτικισ IgA 
ςε 12/40 μελζτεσ (Πίνακασ).  
• Σε 15/40 μελζτεσ βρζκθκαν χαμθλά 
επίπεδα κυτταροκινών, όπωσ του TGF-
β και IL-10, γνωςτϊν για τθν 
προςτατευτικι τουσ δράςθ ζναντι τθσ 
εμφάνιςθσ αλλεργιϊν.  
• Σθμαντικι ετερογζνεια μεταξφ των 
μελετϊν, τόςο ωσ προσ τθν 
περιεκτικότθτα του ΜΓ ςτουσ ανωτζρω 
ανοςολογικοφσ παράγοντεσ όςο και ωσ 
προσ τισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ των 
επιμζρουσ ςυςτατικϊν του. 

 

ΤΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ 
•Συςτθματικι αναηιτθςθ ςτθ βάςθ 
Pubmed με τθν χριςθ ςχετικϊν όρων-
κλειδιά.  
• Προζκυψαν 746 αποτελζςματα εκ των 
οποίων 40 περιγραφικζσ μελζτεσ 
ςυμπεριελιφκθςαν ςτθν αναςκόπθςθ. 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 Υπάρχουν περιοριςμζνεσ ενδείξεισ ότι ςυγκεκριμζνοι 
ανοςολογικοί παράγοντεσ που περιζχονται ςτο ΜΓ 
ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ αλλεργίασ ςε κθλάηοντα βρζφθ 
ανεξαρτιτωσ από τθ διατροφι τθσ μθτζρασ.  

 Αναγκαία είναι θ προτφπωςθ των μεκόδων προςδιοριςμοφ 
τθσ ςφςταςθσ του ΜΓ ϊςτε να καταςτεί εφικτι θ διενζργεια 
επιδθμιολογικϊν μελετϊν για τθ διερεφνθςθ τθσ πικανισ 
ςυςχζτιςθσ των ανοςολογικϊν παραγόντων που περιζχονται 
ςτο ΜΓ με τθν εμφάνιςθ αλλεργίασ 

Πίνακασ: Περιεκτικότθτα του μθτρικοφ γάλακτοσ ςε 
ανοςολογικοφσ παράγοντεσ (εκκριτικι IgA)- Αναςκόπθςθ τθσ 

βιβλιογραφίασ 

Μελζτθ  Δείγμα υγκζντρωςθ 
 

Μζκοδοσ 
προςδιοριςμοφ 

Mickleson, 1982 Πρωτόγαλα, 0 
θμζρα ηωισ (ΗΖ) 

32.0 mg/mL RI, radial 
immunodiffusion 

Araujo, 2005 Πρωτόγαλα, 1θ ΗΖ 28.31 mg/mL IDQR: quantitative 
radial 
immunoassay 

Jatsyk, 1985  Πρωτόγαλα, 3θ-4θ 
ΗΖ 

2.39 mg/mL SRI: single radial 
immunodiffusion 

Jatsyk, 1985 Ώριμο γάλα, 5θ-6θ 
ΗΖ 

0.782 mg/mL  SRI: single radial 
immunodiffusion 
 

Tregoat, 2001 Ώριμο γάλα, 6θ-
14θ ΗΖ 

3.97 mg/mL Immunonephe-
lometry 


