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Διπλασιάστηκε και σε κάποιες περιπτώσεις τετραπλασιάστηκε η συχνότητά τους

Αυξάνονται οι αλλεργικές παθήσεις
Ο βαθμός της αύξησης είναι απίθανο να οφείλεται μόνο σε αλλαγή του γενετικού υποστρώματος
και οι αιτίες αναζητούνται, πλέον, σε μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών

Η διάγνωση και
η αντιμετώπιση

ΕΡΕΥΝΕΣ έχουν

δείξει ότι η κληρονομική προδιάθεση κληρονομείται
με τρόπο σύνθετο
και αυτό που παρεμβαίνει καθοριστικά στην εκδήλωση ή όχι της αλλεργικής νόσου είναι το περιβάλλον.
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Ρ

αγδαία αύξηση των αλλεργικών αντιδράσεων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής αρκετών
ανθρώπων και σε ακραίες καταστάσεις
να κινδυνεύει ακόμα και η ίδια η ζωή τους,
καταγράφεται τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως. Οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι
άμεσες, εκδηλώνονται δηλαδή μέσα σε μερικά
λεπτά, μέχρι και περίπου δύο ώρες από την
επαφή με το αλλεργιογόνο. Η δράση του
ανοσοποιητικού συστήματος εκδηλώνεται με
ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμάτων με
ποικίλη ένταση και περιλαμβάνουν, μεταξύ

ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ
αντιδράσεις είναι άμεσες,
εκδηλώνονται δηλαδή μέσα
σε μερικά λεπτά, μέχρι και
περίπου δύο ώρες από την
επαφή με το αλλεργιογόνο
άλλων, εξανθήματα, οιδήματα, φαγούρα, κνίδωση, έκζεμα, δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα,
κοκκινισμένα και ερεθισμένα μάτια, άσθμα,
ρινίτιδα, δύσπνοια, βήχα, φτάρνισμα, μπούκωμα, καταρροή, αγγειοοίδημα, ναυτία, εμετό
και διάρροια, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις
μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και αναφυλαξία
(αναφυλακτικό σοκ), η οποία είναι μία γενικευμένη αντίδραση στην οποία συμμετέχουν
πολλά ζωτικά όργανα του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Σώτο Μανναρίδη, βιοϊατρικό
επιστήμονα, έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες
δεκαετίες μια δραματική αύξηση των αλλερ-

Πιο ευαίσθητα τα παιδιά
Η «ΥΠΟΘΕΣΗ της υγιεινής», η οποία ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 και υποστηρίζει ότι τα σημερινά παιδιά, επειδή έχουν
μειωμένες πιθανότητες μικροβιακών λοιμώξεων στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, λόγω
της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, έχουν
αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν αλλεργία επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστηγικών παθήσεων στις λεγόμενες κοινωνίες
«δυτικού τύπου». «Σε μερικές αλλεργικές παθήσεις η αύξηση της συχνότητας είναι εντυπωσιακή, αφού έχει διπλασιασθεί ή και τετραπλασιαστεί αυτή η συχνότητα μέσα σε
διάστημα 20-30 ετών. Μια τέτοια αύξηση
είναι απίθανο να οφείλεται μόνο σε αλλαγή
του γενετικού υποστρώματος (κληρονομική
προδιάθεση), και οι αιτίες αναζητούνται πλέον
σε μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών»,
ανέφερε. Εξάλλου, διάφορες έρευνες έχουν
δείξει ότι η κληρονομική προδιάθεση κληρονομείται με τρόπο σύνθετο και αυτό που παρεμβαίνει καθοριστικά στην εκδήλωση ή όχι
της αλλεργικής νόσου είναι το περιβάλλον.

Ποιες ουσίες τις προκαλούν
Οι ουσίες που προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις λέγονται αλλεργιογόνα και αυτά μπορεί
να είναι τροφικά ή περιβαλλοντικά, δήλωσε ο
κ. Μανναρίδης. «Στα συχνότερα τροφικά αλλεργιογόνα που εμπλέκονται στις αλλεργίες
συμπεριλαμβάνονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα,
αβγά, ξηροί καρποί, οστρακοειδή, δημητριακά,
φράουλες, ντομάτα, σόγια κ.ά. Στα δε συχνότερα
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα συμπεριλαμβάνονται οι γύρεις των φυτών και δένδρων, γρασίδια, ακάρεα σκόνης σπιτιού, μύκητες, δηλητήρια εντόμων και κατοικίδια ζώα», επισήμανε.
Υπάρχουν, επίσης, και επιβαρυντικοί παράγοντες
που συμβάλλουν στην εκδήλωση μιας αλλεργικής

μα δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά και «εκπαιδεύεται» να αντιδρά με «αλλεργικό τρόπο», δηλαδή να παράγει τα IgE αντισώματα,
αντί τα αντισώματα IgG όπως στην περίπτωση της επαφής με τα μικρόβια, σύμφωνα με
τον κ. Μανναρίδη. «Ο μητρικός θηλασμός θεωρείται ότι δρα προστατευτικά στην εκδήλωση αλλεργικών παθήσεων», τόνισε.
αντίδρασης, όπως είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος(ιγμορίτιδα, αλλά
και τα κρυολογήματα), οι καιρικές συνθήκες,
όπως η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, ο
κρύος αέρας και η υγρασία, η ατμοσφαιρική
ρύπανση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
όπως καυσαέρια, ρύποι εργοστασίων και αυξημένη χρήση κλιματιστικών συσκευών.
Μια κακή διατροφή μπορεί να επιτείνει το
πρόβλημα, επισήμανε ο κ. Μανναρίδης. «Οι
τροφές που καταναλώνουμε έχουν αλλάξει τα
τελευταία χρόνια, τόσο όσον αφορά τη σύσταση,
τη συντήρηση και την επεξεργασία τους με την
προσθήκη διαφόρων ουσιών, όπως συντηρητικών, χρωστικών και των διαφόρων πρόσθετων
(τα γνωστά Ε) των τροφίμων, καθώς και την
πρόσθεση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί
στην περίπτωση αυτή κατά πόσον πρόκειται
για Τροφική Αλλεργία (αντισώματα IgE) ή
Τροφική Δυσανεξία (αντισώματα IgG)», είπε.
Άλλοι παράγοντες αλλεργιών είναι και οι διάφορες
χημικές ουσίες, όπως απορρυπαντικά, σπρέι,
διάφορα καλλυντικά και αρώματα, καθώς και
οι σκόνες στο περιβάλλον και οι οσμές της
κουζίνας. Το κάπνισμα, όπου το παθητικό κάπνισμα ευθύνεται για την εκδήλωση αλλεργίας
και βρογχικού άσθματος σε μεγάλο αριθμό παιδιών. Διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως
είναι οι έντονες συγκινήσεις, η υπερβολική
χαρά και λύπη, ο θυμός και το άγχος.

ΕΦ’ ΟΣΟΝ διαγνωσθεί το αίτιο (αλλεργιογόνο), η απομάκρυνση και η αποφυγή
του είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο,
αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτό. Σε κάποιες περιπτώσεις η πλήρης αποφυγή του
αλλεργιογόνου είναι αδύνατη (π.χ. αερομεταφερόμενες γύρεις), ενώ σε άλλες
περιπτώσεις η απομάκρυνση του αλλεργιογόνου μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από όσα καλείται να
λύσει (π.χ. απομάκρυνση αγαπημένων
κατοικίδιων ζώων). Συχνά, όμως, είναι
δυνατή η πλήρης αποφυγή του αλλεργιογόνου ή τουλάχιστον η μείωση της έκθεσης σ’ αυτό (π.χ. αποφυγή συγκεκριμένων τροφίμων, απορρυπαντικών, λήψη
μέτρων για μείωση του επιπέδου των
ακάρεων της οικιακής σκόνης). Σήμερα
υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά αποτελεσματικά φάρμακα για τις αλλεργίες, η
σωστή χρήση των οποίων εξασφαλίζει,
στις περισσότερες περιπτώσεις, έλεγχο
των συμπτωμάτων και άριστη ποιότητα
ζωής. Τα κυριότερα φάρμακα είναι αντιισταμινικά, αποσυμφορητικά, βρογχοδιασταλτικά, αντιφλεγμονώδη, αδρεναλίνη
και ανοσοθεραπεία (αντί- IgE θεραπεία).
Η μέθοδος της ανοσοθεραπείας στοχεύει στο αίτιο της αλλεργίας, δηλαδή
το υπεύθυνο αλλεργιογόνο. Αυτή τροποποιεί την αντίδραση του ανοσοποιητικού
συστήματος, με ειδικά «αλλεργικά εμβόλια», ώστε να μην εκλαμβάνει πλέον τις
αλλεργιογόνους ουσίες ως απειλητικές
και να μην υπεραντιδρά σε αυτές με τα
γνωστά αλλεργικά συμπτώματα.
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη
διάγνωση της αλλεργίας είναι το ιστορικό
του ασθενούς, αφού έτσι μπορεί ο ειδικός
ιατρός να υποπτευθεί πότε και πού ο ασθενής εμφανίζει τα συμπτώματα. «Συχνά δεν
αναζητείται μόνο ένα αίτιο αλλά ένα πλήθος από παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για τα συμπτώματα τα οποία δεν είναι ειδικά της αλλεργίας και μπορεί να
οφείλονται και σε άλλες παθήσεις, όπως
π.χ. Τροφική Δυσανεξία. Έτσι, αφού προσδιοριστεί ότι υπάρχουν πιθανότητες ένας
ασθενής να είναι αλλεργικός και αφού εντοπιστούν οι πιθανές αιτίες που μπορεί να
προκαλούν την αλλεργία, ακολουθεί η επαλήθευση-επιβεβαίωση με ειδικές εξετάσεις», σημείωσε ο κ. Μανναρίδης. «Σήμερα», κατέληξε, «η εργαστηριακή ιατρική
διαθέτει βασικά δύο μεθόδους διάγνωσης
της αλλεργίας: Τη δερματική εξέταση
(Skin-Prick Test) και τις ειδικές εξετάσεις
αίματος για τον ποσοτικό προσδιορισμό
των ειδικών αντισωμάτων IgE που υπάρχουν στα διάφορα αλλεργιογόνα».

