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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι αλλεργικές παθήσεις επηρεάζουν τις ζωές περισσότερων από ενός δισεκατομμυρίων ανθρώπων
παγκοσμίως. Με την αύξηση της επιδημίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών η επίπτωσή
τους αναμένεται να φτάσει έως και τα 4 δισεκατομμύρια ασθενών μέχρι το 2050. Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των πασχόντων, το γενικό κοινό αντιμετωπίζει τεράστιο άμεσο και έμμεσο
κόστος με μείζονες επιδράσεις στη μακροοικονομία, που οφείλονται στη φροντίδα της υγείας, στις
απώλειες παραγωγικότητας και στις απουσίες των ασθενών από την εργασία. Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός ανικανοποίητων αναγκών παραμένουν ανεκπλήρωτες λόγω έλλειψης επιστημονικής
γνώσης για τους μηχανισμούς της αλλεργικής νόσου, την πρόληψη, τη φροντίδα των ασθενών και
τις κοινωνικές συνέπειες αυτής.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα, εμείς ως EAACI αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε τον “Παγκόσμιο Άτλαντα της Αλλεργίας” ως μια συνέχεια του “Παγκόσμιου Άτλαντα του Άσθματος” που εκδόθηκε το προηγούμενο έτος. Με τον Άτλαντα αυτόν στοχεύουμε να
συλλέξουμε στοιχεία ώστε να στρέψουμε την προσοχή στο πρόβλημα των αλλεργικών παθήσεων,
να εγγυηθούμε την αναγνώρισή τους ως μείζονος σημασίας θέμα των στρατηγικών δημόσιας
υγείας, να αποκαλύψουμε την προτεραιότητά τους για έρευνα, να περιγράψουμε περιβαλλοντικούς
παράγοντες πρόκλησης, να αξιολογήσουμε τους καλύτερους τρόπους πρόληψης και ελέγχου των
αλλεργιών, να παρέχουμε καθοδήγηση για το πώς θα ξεπεραστούν τα εμπόδια, και να θέσουμε
σε επιφυλακή τις πολιτικές δυνάμεις ώστε να εξασφαλίσουν παγκόσμιου βεληνεκούς στρατηγικές
αντιμετώπισης.
Ο Άτλας Αλλεργίας της EAACI περιέχει 139 κεφάλαια γραμμένα από 183 συγγραφείς με 274 εικόνες και 100 πίνακες. Δημιουργήθηκε για να χρησιμεύσει ως επιτραπέζιος οδηγός αναφοράς για
χρήση σε διαφόρους τομείς, ενώ καλύπτει όλες τις πτυχές των αλλεργικών παθήσεων – από αλλεργιογόνα, επιδημιολογία, παράγοντες κινδύνου και μοριακούς και κυτταρικούς παθογενετικούς
μηχανισμούς έως την αντιμετώπισή τους, τα κύρια σημερινά προβλήματα με την αλλεργία και τις
σχετιζόμενες νόσους, αλλά και την πρόληψη και τον έλεγχο των εν λόγω παθήσεων. Επιπλέον, ο
Άτλας θα αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο και σημείο αναφοράς για τους σπουδαστές της Ιατρικής,
συναδέλφους εργαζόμενους στην υγεία, ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας, την ιατρική βιομηχανία,
όσους χαράσσουν πολιτική, τους οργανισμούς ασθενών και τους ειδικούς που ασχολούνται με τις
αλλεργίες και τις συναφείς παθήσεις. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγραφείς για
τη συνεισφορά τους.

Cezmi A. Akdis
Ioana Agache
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Johannes Ring

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Technical University Munich
Munich, Germany
Ο όρος “Αλλεργία” γεννήθηκε
στο Münchener Medizinische Wochenschrift στις 24 Ιουλίου 1906
ως “ειδικά τροποποιημένη αντιδραστικότητα του οργανισμού”. Σήμερα ορίζουμε ως αλλεργία μια ανοσολογικά επαγόμενη και ειδική σε
αλλεργιογόνο υπερευαισθησία που
μπορεί να οδηγήσει σε ποικιλία διαφορετικών ασθενειών μέσω διαφόρων παθομηχανισμών, και έτσι
θα πρέπει να ληφθούν διαφορε-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ο όρος “Αλλεργία” χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 24
Ιουλίου 1906 ως “ειδικά τροποποιημένη αντιδραστικότητα του
οργανισμού”
• Σήμερα ορίζουμε ως αλλεργία μια ανοσολογικά επαγόμενη και
ειδική σε αλλεργιογόνο υπερευαισθησία
• Αλλεργίες μπορεί να εκδηλωθούν σε κάθε όργανο, με συνηθέστερα
το δέρμα και τους βλεννογόνους
• Η Αλλεργιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις αλλεργικές παθήσεις, τους μηχανισμούς και τη διαφορική τους διάγνωση
τικές προσεγγίσεις στη διάγνωση,
αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών
(Πίνακας 1). Αρκετές παρερμηνείες
μπορούν να ξεκαθαριστούν (Πίνακας 2).
Η Αλλεργιολογία είναι η επιστήμη
που σχετίζεται με τις αλλεργικές
παθήσεις, τους μηχανισμούς και τη
διαφορική τους διάγνωση. Απαιτεί
κλινική εμπειρία στις αλλεργίες, βασική κατανόηση της φυσιολογίας
και παθολογίας του ανοσιακού συστήματος, και τέλος εκτενείς γνώσεις των περιβαλλοντικών παραγόντων πρόκλησης ή τροποποίησης
των αλλεργικών αντιδράσεων.

Εικόνα 1. Ο όρος “Αλλεργία” πρωτοεμφανίστηκε στο Münchener Medizinische
Wochenschrift στις 24 Ιουλίου 1906, σε μια πραγματεία του Clemens von
Pirquet, ενός παιδιάτρου από τη Βιέννη. (Reproduced with permission from Ring
J: Allergy in Practice. Springer Berlin, Heidelberg, New York, 2005).
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Η αλλεργία δεν αποτελεί η ίδια
νόσο, αλλά έναν μηχανισμό που
οδηγεί σε νοσηρές καταστάσεις.
Στην κλινική πράξη η αλλεργία
εκδηλώνεται με τη μορφή διαφορετικών καταστάσεων όπως αναΤι είναι αλλεργία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εξηγήσεις των όρων που χρησιμοποιούνται συχνά στην αλλεργία

Οι συνηθέστερες παρερμηνείες
σχετικά με την αλλεργία

Ευαισθησία

Φυσιολογική απόκριση σε κάποιο ερέθισμα

Υπερευαισθησία

Υπερβολικά ισχυρή απόκριση σε κάποιο ερέθισμα

Ευαισθητοποίηση

Ανάπτυξη υπερβολικής ευαισθησίας μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση

Αλλεργία

Ανοσολογικά επαγόμενη υπερευαισθησία που οδηγεί
σε ασθένεια

• Ασυμβατότητα με τοξικές/ερεθιστικές ουσίες (π.χ. καπνός τσιγάρου)

Αναφυλαξία

Σοβαρή, επικίνδυνη για τη ζωή, γενικευμένη ή συστημική αντίδραση υπερευαισθησίας

• Ανίατη

• Φυσική αντίδραση
• Ένα σύμπτωμα ή ένα σημάδι
(π.χ. ρινίτιδα)

• Ψυχολογική αποστροφή

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Εικόνα 2. Κατηγοριοποίηση των διαταραχών της υγείας που σχετίζονται με το περιβάλλον.
(Reproduced with permission from Ring J: Allergy in Practice. Springer Berlin, Heidelberg, New York, 2005).

φυλαξία, κνίδωση, αγγειο-οίδημα,
αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα,
αλλεργικό άσθμα, ορονοσία, αλλεργική αγγειίτιδα, πνευμονίτιδα
υπερευαισθησίας, ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα), δερματίτιδα εξ
επαφής και κοκκιωματώδεις αντιδράσεις, καθώς επίσης και το πολυποίκιλο φάσμα των τροφικά ή
φαρμακολογικά επαγόμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Αλλεργίες μπορεί να εκδηλωθούν σε
κάθε όργανο. Συνηθέστερα όμως
συμμετέχουν το δέρμα και οι βλεννογόνοι, καθώς αντιπροσωπεύουν
τον φραγμό μεταξύ του συγκεκριμένου οργανισμού και του περιβάλλοντός του.
Τι είναι αλλεργία

Η αλλεργία συχνά εμφανίζεται
στους πρώτους τρεις μήνες της
ζωής και πολύ σπάνια κατά τη
γέννηση, αν και υπάρχει ένα πολύ
ισχυρό γενετικό υπόβαθρο. Σε μερικές περιπτώσεις η αλλεργία δεν
παραμένει σε όλη τη διάρκεια της
ζωής. Εμφανίζεται, και σε κάποιους
ασθενείς εξαφανίζεται αυτομάτως.
Θα πρέπει να μελετήσουμε διεξοδικά τους ασθενείς αυτούς που χάνουν αιφνιδίως την αλλεργία τους.
Πολλές αλλεργικές παθήσεις έχουν
χρόνια πορεία, όμως υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισής τους. Οι αλλεργικές παθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από ψυχολογικές διαδικασίες
με θετικό ή με αρνητικό τρόπο.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bergmann KC, Ring J. History of Allergy. Basel:Karger, 2014 – in press.
2. Johansson SGO, Bieber C, Dahl R,
Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey RF
et al. Revised nomenclature for allergy for global use: Report of the nomenclature committee of the World
Allergy Organization. J Allergy Clin Immunol 2004; 113: 832-836.
3. Ring J. Allergy in Practice. Berlin:
Springer, 2005.
4. Adkinson NF, Bochner BS, Burks AW,
Busse WW, Holgate ST, Lemanske
LF, O’Hehir RE. Middleton’s Allergy
Principles and Practice. 8th edition.
Philadelphia: Elsevier 2014.
5. Ring J, Akdis C, Behrendt H, Lauener
RP, Schäppi G, Akdis M et al. Davos
declaration: allergy as a global problem. Allergy 2012;67:141-143.
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Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙgE
S.G.O. Johansson

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Karolinska Institute
Stockholm, Sweden

Το αλλεργικό άσθμα και η ρινίτιδα
είχαν ήδη αναγνωριστεί από τον
19ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να είναι
κατανοητοί οι μηχανισμοί που διέπουν τις ασθένειες αυτές. Το 1919
ο Ramirez παρατήρησε ότι η μετάγγιση αίματος μπορούσε να μεταφέρει το αλλεργικό άσθμα και να ευαισθητοποιήσει παθητικά τον δέκτη.
Το 1921, οι Prausnitz και Kustner
έδειξαν παθητική ευαισθητοποίηση του δέρματος, κάτι που έκτοτε
αναφέρεται ως ΡΚ-τεστ.
Η αναζήτηση της αντιδραστικής
ουσίας (αντιδρασίνης), του παράγοντα στο πλάσμα που προκαλούσε θετικό ΡΚ-τεστ, ήταν αποτυχημένη για περίπου 45 χρόνια, και
είχαν δημοσιευθεί κάποια μάλλον
συγκεχυμένα αποτελέσματα, π.χ.
ταυτοποιώντας την αντιδραστική
ουσία ως την IgA. Στη δεκαετία του
1960 οι Κ. και Τ. Ishizaka δημοσίευσαν αρκετά άρθρα που περιέγραφαν έναν αντιορό ο οποίος μπορούσε να αναστείλει το ΡΚ-τεστ,
γεγονός που αποτελούσε ένδειξη
ότι αντιδρούσε με την αντιδρασίνη. Ονόμασαν τον αντι-ορό αυτόν
αντι-γΕ. Δεν αποτέλεσε έκπληξη
το γεγονός ότι λόγω της πολύ χαμηλής συγκέντρωσης της IgE στον
ορό, δεν κατάφεραν να την απομονώσουν.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το 1921, οι Prausnitz και Kustner έδειξαν παθητική ευαισθητοποίηση του δέρματος, κάτι που έκτοτε αναφέρεται ως ΡΚ-τεστ
• Στη δεκαετία του 1960 οι Κ. και Τ. Ishizaka δημοσίευσαν αρκετά
άρθρα όπου περιέγραφαν έναν αντιορό ο οποίος μπορούσε να
αναστείλει το ΡΚ-τεστ, γεγονός που έδειχνε ότι αντιδρούσε με την
αντιδραστική ουσία (αντιδρασίνη)
• Το 1965 ο S.G.O. Johansson στην Ουψάλα κατάφερε να ανιχνεύσει στον ορό ενός ασθενούς με μυέλωμα ένα στοιχείο Μ, το οποίο
δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε κάποια από τις 4 γνωστές
τάξεις ανοσοσφαιρινών
• Η ανακάλυψη της IgE και η κατανόηση της ΙgΕ-επαγόμενης φλεγμονής, του αλλεργικού άσθματος και της ρινο-επιπεφυκίτιδας, της
τροφικής αλλεργίας και του εκζέματος, έχει προσφέρει σημαντικά
στη διάγνωση και αντιμετώπιση της αλλεργίας

Η ανακάλυψη της IgE
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Το 1965 ο S.G.O. Johansson στην
Ουψάλα εντόπισε στον ορό ενός
ασθενούς με μυέλωμα ένα στοιχείο Μ, το οποίο δεν μπορούσε να
ταξινομηθεί σε κάποια από τις 4
γνωστές τάξεις ανοσοσφαιρινών.
Σε συνεργασία με τον Η. Bennich
κατάφερε να ταυτοποιήσει και να
δημοσιεύσει τα μοναδικά ανοσολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της νέας ανοσοσφαιρίνης,
η οποία αρχικά ονομάστηκε IgND
από τα αρχικά του ασθενούς από
τον οποίο απομονώθηκε. Πολύ
μικρές ποσότητες της IgND μπορούσαν, με δοσομετρικό τρόπο,
να αναστείλουν το ΡΚ-τεστ και
η ενεργός δομή εντοπιζόταν στο
Fc-τμήμα. Αναπτύχθηκε μια ευαίσθητη ραδιο-ανοσολογική μέθοδος για την ανίχνευση της IgND.
Σε υγιή άτομα μπορούσαν να ανιχνευθούν εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις αυτής στον ορό, της
τάξης των λίγων νανογραμμαρίων
Η ανακάλυψη της IgE

ανά mL, αλλά σε αλλεργικά άτομα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ανιχνεύονταν επίπεδα 10–100 φορές
υψηλότερα.
Κεκαθαρμένη IgND στάλθηκε
στους Ishizakas το 1967 και βρέθηκε να αντιδρά με τη δική τους αντιγΕ. Τον Φεβρουάριο 1968 το WHO
International Reference Centre στη
Λωζάνη, όπου διεξάγονταν μελέτες πάνω στην IgND για αρκετούς
μήνες, κάλεσαν τις δύο ομάδες σε
μια συνάντηση για να ανασκοπήσουν συγκριτικά τα εργαστηριακά
τους ευρήματα στην IgND και την
γΕ, με αποτέλεσμα τη δημοσίευση
της επίσημης αναφοράς για την
πέμπτη τάξη ανοσοσφαιρινών,
την ΙgE.
Η ανακάλυψη της IgE είχε σημαντική επίδραση στη διάγνωση και
αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων, επιτρέποντας στους ιατρούς να διαχωρίσουν μεταξύ τους

τις επαγόμενες από την IgE αλλεργικές παθήσεις και άλλες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, και να
αντιμετωπίσουν τις αλλεργικές παθήσεις ανάλογα με τους υποκείμενους μηχανισμούς. Δημιουργήθηκαν διάφορα τεστ που επιτρέπουν
μια απλούστερη και πιο αξιόπιστη
διάγνωση, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αλλεργιογόνων.
Ο χαρακτηρισμός και η προτυποποίηση των παρασκευασμάτων αλλεργιογόνων για κλινική διάγνωση
και για ειδική ανοσοθεραπεία, ASIT,
βελτιώθηκε πολύ, αν και υπάρχουν
ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν
στον τομέα αυτόν. Ένα ενέσιμο μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-IgE είναι
σήμερα διαθέσιμο, το οποίο εξουδετερώνει την IgΕ και παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του
σοβαρού αλλεργικού άσθματος,
της σοβαρής τροφικής αλλεργίας
και της χρόνιας κνίδωσης.
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Εικόνα 1. Από αριστερά οι L. Wide, H. Bennich και S.G.O. Johansson ενόσω παρουσιάζουν το RAST το 1974.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

er of reaginic activity. J Immunol
1967;99:1187.
4. Johansson SGO, Bennich H. Immunological studies of an atypical (myeloma) immunoglobulin. Immunology
1967;13:381-394.
5. Stanworth DR, Humphrey JH, Bennich H, Johansson SGO. Specificinhibition of the Praunitz-Küstner

reaction by an atypical human myeloma protein. Lancet 1967;2:330332.
6. Bennich H, Ishizaka K, Johansson
SGO, Rowe DS, Stanworth DR, Terry
WD. Immunoglobulin E, a new class
of human immunoglobulins. Bull
World Health Organ 1968;38:151152.
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1. Ramirez MA. Horse asthma following blood transfusion. JAMA
1919;73:984.
2. Prausnitz C, Küstner H. “Studien über
die Ueberempfindlicheit”, Zenralbl
Bakteriol 1921;86:160–169.
3. Ishizaka K, Ishizaka T. Identifiction of γE-antibodies as a carri-
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3α

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ – ΔΟΜΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ronald van Ree

Academic Medical Center
Amsterdam, The Netherlands

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε κοινές δομικές ή λειτουργικές ιδιότητες σε πρωτεΐνες οι οποίες τις μετατρέπουν σε αλλεργιογόνα; Προτού
απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή,
είναι σημαντικό να ορίσουμε ξεκάθαρα τι είναι το αλλεργιογόνο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να
οριστεί ένα μόριο ως αλλεργιογόνο είναι να συνδέεται με ειδικά IgE
αντισώματα. Ωστόσο δεν είναι όλες
οι πρωτεΐνες που πληρούν αυτές
τις προδιαγραφές ικανές να καθοδηγήσουν το ανοσιακό σύστημα να
αρχίσει να παράγει IgE αντισώματα,
δηλαδή να είναι ένας πρωτογενής
παράγοντας ευαισθητοποίησης (Εικόνα 1). Ξεκάθαρα παραδείγματα
αλλεργιογόνων που δεν μπορούν
να κάνουν κάτι τέτοιο είναι εκείνα
που βρίσκονται στα φρούτα, στα
φιστίκια και στα λαχανικά, τα οποία
κάνουν διασταυρούμενη αντίδραση με τη γύρη σημύδας Bet v 1. Η
αλλεργιογονικότητά τους εξαρτάται από τη δομική (και λειτουργική)
τους ομοιότητα με το “πατρικό” μόΑλλεργιογόνα – δομή και λειτουργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μια πρωτεΐνη ικανή να καθοδηγήσει το ανοσιακό σύστημα να
αρχίσει την παραγωγή αντισωμάτων IgE ονομάζεται πρωτογενής
παράγοντας ευαισθητοποίησης
• Οι προ-αλλεργιογόνες ιδιότητες μιας πρωτεΐνης δεν μπορούν να
διαχωριστούν από το άτομο που εκτίθεται ή από το ευρύτερο πλαίσιο της έκθεσης
• Έχουν αναγνωριστεί αρκετές δομικές και λειτουργικές ιδιότητες
που συμβάλουν στην αλλεργιογονικότητα
• Δεν υπάρχει ένας μόνο κοινός παρανομαστής για αλλεργιογονικότητα

ριο Bet v 1, τον πρωτογενή παράγοντα ευαισθητοποίησης.
Η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση όμως
είναι η εξής: τι είναι αυτό που προσδιορίζει το κατά πόσο μια πρωτεΐνη
είναι ικανή να είναι ο πρωτογενής
παράγοντας ευαισθητοποίησης.
Η απάντηση στην ερώτηση αυτή
είναι περίπλοκη, καθώς οι δυνητικές ενδογενείς προ-αλλεργιογόνες
ιδιότητες μιας πρωτεΐνης δεν μπορούν να διαχωριστούν από το άτομο που εκτίθεται ή από το ευρύτερο πλαίσιο της έκθεσης, στο οποίο
περιλαμβάνονται ο χρόνος, η δοσολογία έκθεσης και η παρουσία
συμπαραγόντων που μπορεί να
λειτουργούν ως προ-αλλεργιογόνα
ή ως αντι-αλλεργιογόνα πρόσθετα
(Εικόνα 2).

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Οι ασθενείς με τύπου Ι αλλεργία
παράγουν IgE αντισώματα έναντι
κάποιων, αλλά όχι όλων των περιβαλλοντικών ή διατροφικών πρωτεϊνών στις οποίες εκτίθενται. Μάλιστα, τα περισσότερα αλλεργιογόνα ανήκουν σε έναν περιορισμένο
αριθμό πρωτεϊνικών οικογενειών.

Με αυτό κατά νου, υπάρχουν συνήθεις ενδογενείς δομικές ή λειτουργικές ιδιότητες που προσδιορίζουν
την αντιγονικότητα; Η ίδια η γλυκοζυλίωση έχει συχνά αναφερθεί
ως δείκτης αντιγονικότητας, αλλά
δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για μια τόσο γενική υπόθεση.
Κάποιες ιδιότητες των πρωτεϊνών,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων τύπων γλυκοζυλίωσης και
σύνδεσης με λιπίδια, φαίνονται να
προσδιορίζουν τον ρόλο τους ως
αλλεργιογόνων μέσω αλληλεπιδράσεων με το μη ειδικό ανοσιακό
σύστημα. Πολλά γνωστά αλλεργιογόνα είναι πράγματι πρωτεΐνες
συνδεδεμένες με λιπίδια (π.χ. Bet v
1 και ομόλογα, αλλεργιογόνα ομάδας 2 του ακάρεως οικιακής σκό-
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 1. Στο Α παρουσιάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να οριστεί ένα μόριο ως αλλεργιογόνο: συνδέεται με
IgE αντισώματα. Στα Β και Γ παρουσιάζονται οι δύο ιδιότητες που μπορεί να έχει ένα αλλεργιογόνο: μπορεί το ίδιο να
ενεργεί ως πρωτογενής ευαισθητοποιητής (πορτοκαλί στα B και Γ) ή να μην ενεργεί και να συνδέεται με IgE μόνο λόγω
διασταυρούμενης αντίδρασης με τον πρωτογενή ευαισθητοποιητή (μπλε στο Γ).

νης, λιποκαλίνες κατοικιδίων, λιπομεταφορικές πρωτεΐνες φυτών) και
κάποιες είναι γλυκοπρωτεΐνες (π.χ.
Arah 1 από φιστίκια και Phl p 1 της
γύρης αγρωστωδών). Οι λιπιδικοί
τους συνδέτες και οι συζευγμένες
γλυκάνες έχει αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρούν με υποδοχείς αναγνώρισης παθογόνων όπως οι Toll-like
υποδοχείς και οι C-type λεκτίνες σε
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα,
παρεκτρέποντας έτσι το ανοσιακό
σύστημα προς Th2-τύπου αντιδράσεις και παραγωγή IgE (Εικόνα 3). Επιπλέον, η δραστηριότητα
πρωτεασών, όπως της πρωτεάσης
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της κυστεΐνης Der p 1, έχει αποδειχθεί ότι καθοδηγεί την Th2 τύπου
φλεγμονή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι φυσικού
τύπου ιδιότητες Th2-παρεκτροπής
μπορεί επίσης να τροποποιήσουν
άλλες πρωτεΐνες, χωρίς αυτές τις
προ-αλλεργιογόνες ιδιότητες, σε
αλλεργιογόνα κατά τη διάρκεια
της ταυτόχρονης έκθεσης σε αυτές.
Συνοψίζοντας, έχουν αναγνωριστεί
αρκετές δομικές και λειτουργικές
ιδιότητες, οι οποίες συμβάλουν σε
αλλεργιογονικότητα, αλλά είναι
ασφαλές να πούμε ότι δεν υπάρχει

ένας μόνον απλός παρονομαστής
για την αλλεργιογονικότητα.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Chapman MD, Pomés A, Breiteneder
H, Ferreira F. Nomenclature and structural biology of allergens. J Allergy Clin
Immunol 2007;119:414-420.
2. Vieths S, Scheurer S, Ballmer-Weber
B. Current understanding of crossreactivity of food allergens and pollen.
Ann N Y Acad Sci 2002;964:47-68.
3. Thomas WR. Innate affairs of allergens.
Clin Exp Allergy 2013;43:152-163.
4. Chapman MD, Wünschmann S, Pomés
A. Proteases as Th2 adjuvants. Curr
Allergy Asthma Rep 2007;7:363-367.
Αλλεργιογόνα – δομή και λειτουργία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 3. Τα αλλεργιογόνα μπορεί να αλληλεπιδρούν μέσω διαφόρων μηχανισμών με δενδριτικά κύτταρα,
τροποποιώντας τα προς έναν DC2 φαινότυπο, που με τη σειρά του τροποποιεί την επίκτητη ανοσία
προς Th2 και παραγωγή IgΕ.
Αλλεργιογόνα – δομή και λειτουργία
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Εικόνα 2. Η ευαισθητοποίηση αποτελεί μια περίπλοκη αλληλεπίδραση του ατόμου που εκτίθεται
(κληρονομικός κίνδυνος για αλλεργία), του χρόνου έκθεσης (νωρίτερα στη ζωή το ανοσιακό σύστημα είναι πιο επιρρεπές
στην ευαισθητοποίηση, αλλά και στην επαγωγή ανοχής), της δόσης (έκθεση σε υψηλή δόση νωρίς στη ζωή μπορεί
να παρεκτρέψει προς τη δημιουργία ανοχής), του γενικού πλαισίου της έκθεσης (περιβαλλοντικές εκθέσεις
όπως ρύπανση, μικρόβια, παράσιτα, διατροφή, τρόπος ζωής) και ενδογενών ιδιοτήτων της πρωτεΐνης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

3β

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ
Heimo Breiteneder

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Τα αλλεργιογόνα αλληλεπιδρούν
με διάφορα μέρη του φυσικού ανοσιακού συστήματος, το οποίο διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση των προσαρμοστικών
ανοσιακών αντιδράσεων (Εικόνα
1). Το φυσικό ανοσιακό σύστημα
αποτελείται από αρκετούς τύπους
κυττάρων τα οποία εκφράζουν
υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων
(PRRs). Οι PRRs αναγνωρίζουν σχετιζόμενα με παθογόνα ή με κυτταρική καταστροφή μοριακά μοτίβα
(PAMPs, DAMPs) τα οποία συχνά
συνοδεύουν τα αλλεργιογόνα.
ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΙ,
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΙ PRRS
Οι Toll-like υποδοχείς (TLR) είναι
μια συντηρημένη οικογένεια PRRs.
Τα αλλεργιογόνα Der p 2 (ακάρι οικιακής σκόνης), Fel d 1 (γάτα) και
Can f 6 (σκύλος) συνδέονται με λιποπολυσακχαρίτες (LPS) και αλληλεπιδρούν με TLR4, μετακινώντας
την καμπύλη LPS-αντίδρασης σε
μια Th2-τύπου ανταπόκριση. Οι
βακτηριδιακές επιμολύνσεις που
αναγνωρίζονται στη γύρη, όπως
έχει δειχθεί για τα αγροστώδη (rye
grass) και την Parietaria, είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση των
TLR2, TLR4 και TLR9 σηματοδοτήσεων. Οι C-type υποδοχείς λεκτίνης
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το φυσικό ανοσιακό σύστημα διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη
διαμόρφωση της αντίδρασης σε δυνητικά αλλεργιογόνες ιδιότητες
• Η αλλεργική ευαισθητοποίηση, μια πολυπαραγοντική διαδικασία,
επηρεάζεται από τα βιολογικά και μοριακά χαρακτηριστικά μιας
πρωτεΐνης και από τα μονοπάτια αλληλεπίδρασης με το ανοσιακό
σύστημα
• Οι πρωτεΐνες αντιδρούν με Toll-like-, C-type lectin-, NOD-like και
ενεργοποιημένους από πρωτεάση υποδοχείς (παρόντες σε επιθηλιακά και δενδριτικά κύτταρα) ή με επιφανειοδραστικές πρωτεΐνες
(παρούσες σε διαλυτή μορφή) για να εκδηλώσουν την αλλεργιογονικότητά τους
• Τα λιπίδια (άμεσα συνδεδεμένα με αλλεργιογόνα, παρόντα στην
πηγή του αλλεργιογόνου, ή προερχόμενα από μικροβιακές επιμολύνσεις) τροποποιούν την ανοσιακή αντίδραση προεκτεθειμένων
ατόμων μέσω αλληλεπιδράσεων με το φυσικό ανοσιακό σύστημα

περιέχουν περιοχές αναγνώρισης
υδατανθράκων όπου συνδέονται
γλυκοζυλιωμένα αλλεργιογόνα και
ενεργοποιούν μονοπάτια τα οποία
προκαλούν πόλωση Τ λεμφοκυττάρων. Τα Ara h 1 (φιστίκια), Der p
1 (ακάρι οικιακής σκόνης) και Can
f 1 (σκύλος) αλληλεπιδρούν με
τους υποδοχείς C-type λεκτίνης
DC-SIGN, τα Ara h 1, Der p 1 και 2,
Fel d 1, Can f 1 και Bla g 2 (κατσαρίδα) με τον υποδοχέα μαννόζης.
Οι υποδοχείς που ενεργοποιούνται
από πρωτεάσες (PARs) σηματοδοτούν αντιδρώντας σε εξωκυττάριες
πρωτεάσες. Τα αλλεργιογόνα του

ακάρεως οικιακής σκόνης (Der p 1,
-3, -9) και του μύκητα (Pen c 13)
ενεργοποιούν τον PAR-2 και επάγουν IL-25 και στρωματική λεμφοποιϊτίνη του θύμου (TSLP).
Οι υποδοχείς NOD-like (NLRs)
αντιλαμβάνονται τα κυταρροπλασματικά PAMPs και DAMPs.
Μερικοί NLRs αποτελούν βασικά στοιχεία των φλεγμοσωματίων
(inflammasomes), πρωτεϊνικών συμπλόκων που συμμετέχουν στην
παραγωγή των προφλεγμονωδών
κυτταροκινών IL-1β και IL-18. Τα
φλεγμοσωμάτια ενεργοποιούνται
από Der p 1, Api m 4 (μέλισσα) και

Μηχανισμοί aλλεργιογονικότητας των αλλεργιογόνων
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εκχυλίσματα γύρης από Ambrosia
artemisiifolia.

ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πρωτεΐνες που σχετίζονται με επιφανειοδραστικές ουσίες (SP) και
βρίσκονται στις κυψελίδες των
πνευμόνων, συνδέονται με εισπνεόμενα γλυκοζυλιωμένα αλλεργιογόνα μέσω μιας περιοχής αναγνώρισης υδατανθράκων. Τα Der
p 1 και Der f 1 αποδιατάσσουν την
SP-A, με αποτέλεσμα την αύξηση
της αποκοκκίωσης των μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων που
ενεργοποιούνται από τα αλλεργιογόνα αυτά.

Τα επιθηλιακά κύτταρα λειτουργούν ως φυσικός φραγμός των
οποίων οι εφαρμοστές συνδετικές
πρωτεΐνες διασπώνται από πρωτεάσες όπως από των Der p 1 και
Act d 1 (kiwi). Μετά από την επαφή
με το αλλεργιογόνο, τα επιθηλιακά κύτταρα παράγουν TSLP, IL-25
και IL-33 και καθοδηγούν τα δενδριτικά κύτταρα να επάγουν Th2τύπου αντιδράσεις. Τα δενδριτικά
κύτταρα γεφυρώνουν τη φυσική
με την επίκτητη ανοσία και πολώ-

Μηχανισμοί aλλεργιογονικότητας των αλλεργιογόνων

νουν την αντίδραση των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων. Η πόλωση
προς μια Th2-τύπου αντίδραση σε
συν-καλλιέργειες δεντριτικών κυττάρων και Τ λεμφοκυττάρων έχει
αποδειχθεί για τα Bet v 1 (γύρη
σημύδας) και Pru p 3 (ροδάκινο)
με κύτταρα που προέρχονταν από
αλλεργικούς δότες. Αναλλοίωτα
Τ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα
(iNKT) αναγνωρίζουν λιπίδια που
παρουσιάζονται από CD1d. Αυτά
εκκρίνουν IL-4, -5 και -13 όταν παρουσιάζουν λιπίδια από βραζιλιάνικα φιστίκια ή σφιγγομυελίνη από
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Εικόνα 1. Απλοποιημένο μοντέλο των μηχανισμών φυσικής ανοσίας που ενεργοποιούνται από αλλεργιογόνα. Δίνονται
παραδείγματα για αλληλεπιδράσεις αλλεργιογόνων με Toll-like υποδοχείς (TLRs) μέσω σύνδεσης από το αλλεργιογόνο
ή συμμεταφορά βακτηριδιακών συστατικών (LPS: λιποπολυσακχαρίτης, LTA: λιποτειχοϊκό οξύ), με C-type υποδοχείς
λεκτίνης μέσω υδατανθρακικών στοιχείων που υπάρχουν στα αλλεργιογόνα, με υποδοχείς που ενεργοποιούνται από
πρωτεάσες (PAR2) μέσω της πρωτεολυτικής ενεργότητας των αλλεργιογόνων και με συμπλέγματα φλεγμονοσωματίων.
Επιπλέον, η παρουσίαση λιπιδίων από την πηγή αλλεργίας μέσω των CD1d σε αμετάβλητα κυτταροτοξικά
Τ λεμφοκύτταρα, είναι γεγονός που ενισχύει –ή ακόμα, σε κάποιες περιπτώσεις, που οδηγεί– την ευαισθητοποίηση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

γάλα. Η ταυτόχρονη παρουσίαση
συγκεκριμένων λιπιδίων και δυνητικά αλλεργιογόνων πρωτεϊνών
προσδιορίζει την έκβαση της διαδικασίας ευαισθητοποίησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

induced priming of NLRP3 inflammasomein human macrophages. Immunology 2013;138:392-401.
5. Hammad H, Lambrecht BN. Dendritic cells and airway epithelial cells
at the interface between innate and
adaptive immune responses. Allergy
2011;66:579-587.
6. Brennan PJ, Brigl M, Brenner MB. Invariant natural killer T cells: an innate
activation scheme linked to diverse
effector functions. Nat Rev Immunol
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Barbara Bohle
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Το Bet v 1, το κύριο αλλεργιογόνο της γύρης της σημύδας ανήκει
στην παθογενετική πρωτεϊνική οικογένεια 10, ενώ ομόλογα μόρια
βρίσκονται σε διάφορες τροφές,
π.χ. Mal d 1 στα μήλα, Pru av 1 στα
κεράσια, Gly m 4 στη σόγια και Ara
h 8 στα φιστίκια. Αν και αυτές οι
πρωτεΐνες προέρχονται από φυτικά είδη που δεν σχετίζονται με τα
δέντρα τύπου σημύδας, οι πρωτογενείς και τεταρτοταγείς δομές
τους είναι ιδιαίτερα ομόλογες με
τη Bet v 1.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μέλη της ίδιας οικογένειας πρωτεϊνών μπορεί να μοιράζονται IgE
και Τ λεμφοκυτταρικούς επίτοπους, που μπορεί να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις λόγω διασταυρούμενης αντίδρασης
• Κοινοί IgE επίτοποι μεταξύ εισπνεόμενων και τροφικών αλλεργιογόνων μπορεί να προκαλέσουν μια άμεση IgE-επαγόμενη αντίδραση, περιορισμένη στη στοματική κοιλότητα, γνωστή ως σύνδρομο
στοματικής αλλεργίας
• Η διασταυρούμενη αντίδραση στο επίπεδο των Τ λεμφοκυττάρων
αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς επιδείνωσης του ατοπικού
εκζέματος σε ασθενείς αλλεργικούς στη γύρη σημύδας
• Η ανοσολογική διασταυρούμενη αντίδραση μελετάται ως μια πιθανή θεραπεία για αλλεργίες, με την επαγωγή αντιδρώντων ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων και/ή IgG4 ανασταλτικών αντισωμάτων

Η Βet v 1 περιέχει κυρίως προσαρμοσμένους IgE επίτοπους, καθώς η
καταστροφή της τριτοταγούς δομής της οδηγεί σε δραματική μείωση της δυνατότητας σύνδεσής της
με την IgE. Λόγω της παρόμοιας
πρωτεϊνικής αναδίπλωσης, τα ομόλογα της Bet v 1 περιέχουν επιφανειακά τμήματα που σχηματίζουν
επίτοπους οι οποίοι μπορεί να αναγνωριστούν από ειδικά IgE-Bet v
1 αντισώματα (Εικόνα 1Α). Αν και
δεν είναι όλοι οι IgE επίτοποι κοινοί, τα Bet v 1-σχετιζόμενα τροφικά
αλλεργιογόνα περιέχουν αρκετούς
επίτοπους ώστε να επιτυγχάνουν
διασταυρούμενη αντίδραση με την
IgE που βρίσκεται στην επιφάνεια

Αλλεργιογόνα και διασταυρούμενη αντίδραση

των μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό προκαλεί ένα σύνδρομο στοματικής αλλεργίας, μια
άμεση επαγόμενη από την IgE αντίδραση που περιορίζεται στη στοματική κοιλότητα. Καταστροφή της
τριτοταγούς πρωτεϊνικής δομής,
π.χ. μετουσίωση από το γαστρεντερικό ή από θερμότητα, ελαττώνει
τη διασταυρούμενη αντίδραση με
την IgE, γεγονός που εξηγεί το γιατί
τα μαγειρεμένα φαγητά που περιέχουν συγγενείς της Bet v 1 πρωτεΐνες γίνονται ανεκτά από αλλεργικά
στη γύρη σημύδας άτομα.
Η διασταυρούμενη αντίδραση στο
επίπεδο των Τ λεμφoκυττάρων
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Τα αλλεργιογόνα ανήκουν σε έναν
σχετικά μικρό αριθμό διαφορετικών πρωτεϊνικών οικογενειών
σύμφωνα με τα ενδογενή χαρακτηριστικά, π.χ. παρόμοιες αμινοξικές αλληλουχίες και/ή τριτοταγή
αναδίπλωση. Τα μέλη της ίδιας
πρωτεϊνικής οικογένειας μπορεί να
μοιράζονται IgE και Τ λεμφοκυτταρικούς επίτοπους, οι οποίοι από
διασταυρούμενη αντίδραση μπορεί
να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Στο πλαίσιο αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς η σχετιζόμενη με τη
γύρη σημύδας τροφική αλλεργία.
Αυτή η ειδική μορφή τροφικής αλλεργίας επηρεάζει περισσότερους
από το 70% των αλλεργικών στη
γύρη σημύδας ασθενών, και αποτελεί μια από τις συχνότερες τροφικές αλλεργίες των ενηλίκων.

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί
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Εικόνα 1. Α. Επίτοποι με ομόλογη διαμόρφωση προκαλούν διασταυρούμενη αντίδραση με την IgE. Ένας υποτιθέμενος
επίτοπος που υπάρχει στο Bet v 1 και Pru av 1, το ομόλογο του Bet v 1 στα κεράσια, παρουσιάζεται με πράσινο. Τα
πρωτεϊνικά μοντέλα (pdb 1BV1 και 1E09, αντίστοιχα) παρουσιάζονται με τη χρήση του Polyview3D. B. Ομόλογοι
γραμμικοί επίτοποι προκαλούν διασταυρούμενη αντίδραση με Τ λεμφοκύτταρα. Πρωτεΐνες με ομολογία στην αμινοξική
τους αλληλουχία (κόκκινες και πράσινες γραμμές) υφίστανται ανάλογη επεξεργασία από αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία παρόμοιων πεπτιδίων. Στην εικόνα παρουσιάζονται το ιδιαίτερα αντιδραστικό
ανοσοεπικρατές καρβοξυλικό άκρο του Bet v 1 και το ομόλογο πεπτίδιο Mal d 1. Τα όμοια αμινοξέα επισημαίνονται
με έντονα γράμματα, ενώ τα παρόμοια υπογραμμίζονται. Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων από οποιονδήποτε
επίτοπο προκαλεί πολλαπλασιασμό και παραγωγή κυτταροκινών.

εξαρτάται από την ομολογία των
αμινοξικών αλληλουχιών. Μετά την
πρόσληψη από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, τα αλλεργιογόνα
διασπώνται σε μικρά γραμμικά πεπτίδια, τα οποία στη συνέχεια φορτώνονται στα τάξης ΙΙ MHC μόρια
για να παρουσιαστούν στα Τ λεμφοκύτταρα (Εικόνα 1Β). Πρωτεΐνες
με ομολογία στην αμινοξική τους
αλληλουχία υφίστανται ανάλογη
επεξεργασία, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία παρόμοιων πεπτιδίων.

14

Αυτά ενεργοποιούν αντιδρώντα Τ
λεμφοκύτταρα ώστε να πολλαπλασιαστούν και να παράγουν κυτταροκίνες. Κλινικά, η ενεργοποίηση
των Τ λεμφοκυττάρων από τροφικά αλλεργιογόνα που σχετίζονται
με Bet v 1 μπορεί να προκαλέσει
επιδείνωση του ατοπικού εκζέματος σε ασθενείς με αλλεργία στη
γύρη σημύδας.
Η ανάλυση των υποκείμενων ανοσιακών μηχανισμών στην τροφική αλλεργία από τη γύρη σημύδας

έχει συμβάλει σημαντικά στην κατανόησή μας για το πώς η ανοσολογική διασταυρούμενη αντίδραση μπορεί να επαγάγει αλλεργία.
Η αλλεργία στη γύρη σημύδας
βρίσκεται σήμερα υπό διερεύνηση ως μοντέλο νόσου για να ξεκαθαρίσει κατά πόσο η ανοσολογική
διασταυρούμενη αντίδραση μπορεί να θεραπεύσει την αλλεργία,
π.χ. με αντιδρώντα ρυθμιστικά Τ
λεμφοκύτταρα και/ή ανασταλτικά
IgG4 αντισώματα.

Αλλεργιογόνα και διασταυρούμενη αντίδραση
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Τα ακάρεα της οικιακής σκόνης είναι η πιο διαδεδομένη πηγή αλλεργιογόνων εσωτερικού χώρου
η οποία προκαλεί αλλεργίες που
σχετίζονται ιδιαίτερα με το άσθμα.
Έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε
όλες, εκτός από λίγες, περιοχές του
κόσμου όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω ανυδρίας, υπερβολικού ψύχους ή υψομέτρου.
Πειράματα διασύνδεσης με την IgE
έχουν αποκαλύψει ότι ενώ υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από πρωτεΐνες
ακάρεων που μπορεί να προκαλέσουν παραγωγή αντισωμάτων, οι
περισσότερες επάγουν χαμηλούς
ή περιοδικά ανιχνεύσιμους τίτλους
(Πίνακας 1). Λαμβάνοντας ως πρότυπο το D. Pteronyssinus, μόνο 3
αλλεργιογόνα συνδέονται με IgE
από τα περισσότερα άτομα σε υψηλούς τίτλους, τα Der p 1 και 2 και
το πρόσφατα αναγνωρισθέν Der p
23. Τα αλλεργιογόνα Der p 4, 5, 7
και 21 προκαλούν όλα παραγωγή
IgE αντισωμάτων στο 30–50% των
ατόμων με αλλεργία στα ακάρεα,
και συνολικά –μερικές φορές και
ατομικά– προκαλούν παραγωγή
τίτλων σε επίπεδα που θεωρούνται
σημαντικά για την εμφάνιση νόσου. Η ομάδα αλλεργιογόνων 1 και
2 μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί στη
σκόνη και αποκλειστικά σε εκχυλίσματα από ακάρεα οικιακής σκόνης
που προέρχονται από καλλιέργειες
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Πολλές πρωτεΐνες των ακάρεων της οικιακής σκόνης προκαλούν
σύνθεση αντισωμάτων IgE, αλλά για τις περισσότερες οι τίτλοι
είναι χαμηλοί
• Οι ομάδες 1, 2 και πιθανώς η πρόσφατα αναγνωρισμένη ομάδα 23,
αποτελούν τα κύρια αλλεργιογόνα του γένους Dermatophagoides
• Όπως έχει βρεθεί και για το D. Pteronyssinus, οι ομάδες 4, 5, 7 και
21 των αλλεργιογόνων είναι ποσοτικά τα επόμενα πιο σημαντικά
μεσαίας βαθμίδας αλλεργιογόνα
• Η Blomia tropicalis αποτελεί σημαντική πηγή αλλεργιογόνων σε
κάποιες τροπικές και υποτροπικές περιοχές, με τις κύριες εξειδικεύσεις των Blo t5 και Blo t21
• Πρωτεάσες από ακάρεα, άλλων από την ομάδας αλλεργιογόνων
1, προκαλούν μόνο χαμηλά επίπεδα ευαισθητοποίησης, και πολύ
λίγα αλλεργιογόνα από άλλες πηγές είναι πρωτεάσες κυστεΐνης

ακάρεων σε ιδανικές συνθήκες για
παραγωγή αλλεργιογόνων. Η κατανομή άλλων αλλεργιογόνων στο
περιβάλλον είναι κατά κύριο λόγο
άγνωστη, και συχνά δεν μπορούν
να ανιχνευθούν σε αποκλειστικά
εκχυλίσματα.
Η εξελικτική διατήρηση της αμινοξικής αλληλουχίας της ομάδας
10 της τροπομυοσίνης κάνει τις
πρωτεΐνες αυτές δυνητική πηγή
διασταυρούμενης αντίδρασης με
αλλεργιογόνα από ένα ευρύ φάσμα ειδών. Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου ωστόσο, απλώς
επάγουν IgE σε περίπου 10% των
ατόμων με αλλεργία στα ακάρεα.

Υπάρχουν πιθανές εξαιρέσεις που
αναφέρονται σε ανεπιβεβαίωτες
αναφορές από τη Ζιμπάμουε και
την Ιαπωνία, οι οποίες δείχνουν διασύνδεση υψηλών τίτλων και συνηγορούν υπέρ περιοχικής σημασίας. Σε ένα άλλο παράδειγμα μιας
περιοχικής επίδρασης, οι ιθαγενείς
στη Βόρεια Αυστραλία δεν διαθέτουν IgE στα Der p 1, 2 ή 10, αλλά
αντί αυτού διαθέτουν υψηλούς τίτλους στην αμυλάση Der p 4. Συνεπώς το προφίλ των αλλεργιογόνων
που είναι υπεύθυνα για ευαισθητοποίηση μπορεί να ποικίλει από τις
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αστικές, εύκρατες περιοχές.
Αλλεργιογόνα ακάρεων οικιακής σκόνης
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Εικόνα 1. Στερεομικροσκοπική
άποψη του Dermatophagoides
pteronyssinus σε υφασμάτινο
κάλυμμα. Μέγεθος: τα ακάρεα έχουν
μήκος 0,3 mm. Απόδοση: Gilles San
Martin from Namur, Belgium
(By Gilles San Martin from Namur,
Belgium (House dust mites Uploaded
by Jacopo Werther) [CC-BYSA-2.0], via
Wikimedia Commons).

Σημαντικά γνωστά αλλεργιογόνα από οικιακά ακάρεα σκόνης
Είδος

Αλλεργιογόνο

Βιοχημικά

Κατηγορία

D. pteronyssinus

Der p 1

Πρωτεάση
κυστεΐνης

Κύριο

Der p 2

Συνδέεται
με λιπίδια

Κύριο

Der p 23

Περιτροφίνη

Κύριο

Der p 4

Αμυλάση

Μεσαίου επιπέδου

Der p 5

Αγνωστο

Μεσαίου επιπέδου

Der p 7

LPS/BPI
οικογένεια

Μεσαίου επιπέδου

Der p 21

Σχετιζόμενο
με Der p 5

Μεσαίου επιπέδου

Der f 1

Πρωτεάση
κυστεΐνης

Κύριο

Der f 2

Συνδέεται
με λιπίδια

Κύριο

Άλλα

Δεν έχουν
μελετηθεί

Δεν έχουν μελετηθεί

Blo t 5

Άγνωστο

Κύριο

Blo t 21

Σχετιζόμενο
με Blo t 5

Κύριο

Blo t 7

LPS/BPI
οικογένεια

Μεσαίου επιπέδου

D. farinae

B. tropicalis

Ο πίνακας δείχνει αλλεργιογόνα που έχουν τη δυνατότητα δέσμευσης της IgE και που
αναμένεται ότι συμβάλουν σημαντικά στους συνολικούς τίτλους των αντισωμάτων
έναντι οικιακών ακάρεων.
LPS/BPI: συνδεόμενο με λιποπολυσακχαρίτες/πρωτεΐνη αύξησης διαπερατότητας
βακτηριδίων
Αλλεργιογόνα ακάρεων οικιακής σκόνης

Τα κύρια είδη που προκαλούν αλλεργική ευαισθητοποίηση είναι τα
D. Pteronyssinus και D. farinae. Το πιο
διαδεδομένο –D. Pteronyssinus (Εικόνα 1)– είναι ουσιαστικά το μόνο
είδος που βρίσκει κανείς στην Αυστραλασία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σε άλλα μέρη ανευρίσκονται μείγματα ειδών, με εξαίρεση
τις περιοχές που είναι πλούσιες σε
D. Farinae της κεντρικής και βόρειας Κορέας, της βόρειας Ιταλίας και
περιοχές μεγάλου υψομέτρου των
ανατολικών ΗΠΑ, όπου βρίσκονται
ακάρεα σε μικρές συγκεντρώσεις.
Τα αλλεργιογόνα από τα είδη αυτά
προκαλούν εκτεταμένη διασταυρούμενη αντίδραση, και γι’ αυτό
δεν μπορεί να προσδιοριστεί ειδικότητα με κάποιο είδος στη δερματική δοκιμασία. Η πιθανότητα
κάποιες βιοχημικές λειτουργίες των
αλλεργιογόνων να βοηθούν στην
προώθηση της αλλεργιογονικότητάς τους έχει διερευνηθεί διεξοδικά
ιδιαίτερα για την ενεργότητα της
πρωτεάσης κυστεΐνης του Der p 1,
την ενεργότητα σύνδεσης λιποπολυσακχαριτών του Der p 2, και της
σύνδεσης με τη χιτίνη του Der p
23, αλλά παραμένει προς το παρόν
αναπόδειχτη. Η Blomia tropicalis,
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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ένα γλυκοφαγοϊδικό ακάρι που
βρίσκεται με το D. Pteronyssinus σε
κάποιες τροπικές και υποτροπικές
περιοχές, παρέχει ακόμα μια πηγή
αλλεργιογόνων, τα σημαντικότερα
εκ των οποίων είναι τα Blo t 5 και
Blo t 21, και σε μικρότερο βαθμό
το Blo t 2.
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Εικόνα 1. Παραδοσιακά,
τα αλλεργιογόνα από τα κατοικίδια
εκχυλίζονται από τις τρίχες.
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες
επισημάνσεις ότι άλλες πηγές, όπως
ο σίελος (Can f 2) ή τα ούρα (Can f 5),
μπορεί να συμβάλουν σημαντικά
στο ΙgE προφίλ του ασθενούς
με αλλεργία στον σκύλο.
Αλλεργιογόνα κατοικιδίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η έκθεση σε αλλεργιογόνα κατοικιδίων είναι πολύ διαδεδομένη
στην καθημερινή μας ζωή
• Το 10–15% του πληθυσμού σε εύπορες περιοχές εμφανίζουν ειδικές
IgE έναντι αλλεργιογόνων κατοικιδίων
• Η αλλεργία στα κατοικίδια είναι ανάμεσα στις συνηθέστερες αιτίες
άσθματος και η πολυευαισθησία σε διάφορα κατοικίδια αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για σοβαρό, προβληματικό άσθμα
• Η ανοσοθεραπεία με ειδικά αλλεργιογόνα στις γάτες είναι αποτελεσματική, ενώ εκείνη από εκχυλίσματα σκύλων και αλόγων
χρειάζεται βελτιώσεις

ότι ευθύνονται για τις αλλεργίες
του 10–15% του πληθυσμού στις
εύπορες χώρες. Η ευαισθητοποίηση πιστεύεται ότι εξαρτάται από
τη διασπορά αερομεταφερόμενων
σωματιδίων από το δέρμα, τον σίελο ή τα ούρα. Μετά από την εισπνοή και την πρόσληψη αυτών
των σωματιδίων μέσω των βλεννογόνων προκαλείται έκκριση αντισωμάτων IgE έναντι πολλών αναγνωρισμένων συστατικών τους,
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, αν
και υπάρχουν πολλά ακόμα που
πρέπει να ταυτοποιηθούν. Η αλλεργία στα κατοικίδια αποτελεί παράγοντα κινδύνου για συμπτώματα
άσθματος, ρινο-επιπεφυκίτιδας και
εκζέματος, ενώ σε μερικές περιοχές
θεωρείται η πιο συνηθισμένη αιτία
παιδικού άσθματος.

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ αλλεργιογόνα από γάτες (Felis domesticus), έξι από σκύλους (Canis familiaris), τέσσερα από
άλογα (Equus caballus), και κάποια
επιπλέον από λιγότερο συνηθισμένες πηγές (Πίνακας 1). Τα κύρια αλλεργιογόνα σε εκχυλίσματα
από γάτες, σκύλους και άλογα είναι τα Fel d 1, Can f 1 and Equ c
1, με ΙgE-αντιδραστικότητα στον
ορό αλλεργικών ατόμων της τάξης του 95, 50 και 75%, αντίστοιχα.
Εντούτοις, τα ποσοστά τους μπορεί
να ποικίλουν μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών. Στο
προφίλ της IgE στην αλλεργία σε
γάτες επικρατεί η Fel d 1, ενώ το
προφίλ για τους σκύλους και τα
άλογα είναι πιο περίπλοκο. Η Fel d
1 είναι γλυκοπρωτεΐνη που εκκρίνει
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Τα θηλαστικά κατοικίδια είναι συνηθισμένα στην κοινωνία μας και
έχουν παραμείνει για λόγους κοινωνικούς, εργασιακούς αλλά και
αναψυχής. Μόνο στις ΗΠΑ ο αριθμός των ιδιοκτητών σκύλων και γατών υπολογίζεται σε 77,5 και 93,6
εκατομμύρια, αντιστοίχως. Τα κατοικίδια είναι ανάμεσα στις συνηθέστερες αιτίες αλλεργίας: σποραδικές πληροφορίες υποδηλώνουν
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Πρόσφατος κατάλογος χαρακτηρισμένων αλλεργιογόνων από κατοικίδια
(www.allergen.org)
Ζώο

Γάτα

Αλλεργιογόνο

Fel d 1

Εκκριτική
σφαιρίνη

Fel d 2

Λευκωματίνη

Fel d 3
Fel d 4
Fel d 5

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Fel d 6
Fel d 7
Fel d 8
Σκύλος

Can f 1
Can f 2
Can f 3
Can f 4
Can f 5
Can f 6

Άλογο

Equ c 1
Εqu c 2§
Equ c 3
Equ c 4
Equ c 5

Ινδικό
χοιρίδιο

Cav p 1§
Cav p 2
Cav p 3

Κουνέλι

Ory c 1§
Ory 2§
Ory c 3

Αρουραίος

20

Πρωτεϊνική
οικογένεια

Rat n 1

Προέλευση

MW
(kDa)

Ευαισθητοποιημένοι
(%)

Σίελος

30–38

80–95

68

20–35

11
20

10
63

28,64

38

Πιτυρίδα,
ορός, ούρα
Κυστατίνη
Πιτυρίδα
Λιποκαλίνη
Σίελος
Σίελος,
IgA
ορός
Σίελος,
IgM
ορός
Λιποκαλίνη
Σίελος
Λαθερίνη
Σίελος
Σίελος,
Λιποκαλίνη
Πιτυρίδα
Σίελος,
Λιποκαλίνη
Πιτυρίδα
Πιτυρίδα,
Λευκωματίνη
Σίελος,
ορός
Σίελος,
Λιποκαλίνη
Πιτυρίδα
Καλλικρεΐνη
Ούρα
Λιποκαλίνη
Πιτυρίδα
Πιτυρίδα,
Λιποκαλίνη
Σίελος
Λιποκαλίνη
Πιτυρίδα
Πιτυρίδα,
Λευκωματίνη
κρέας,
ορός
Πιτυρίδα,
Λαθερίνη
Σίελος
Λαθερίνη
Πιτυρίδα
Πιτυρίδα,
Λιποκαλίνη
ούρα
Πιτυρίδα,
Λιποκαλίνη
δάκρυα
Λιποκαλίνη
Σίελο
Πιτυρίδα,
Λιποκαλίνη
σίελο
Πιτυρίδα,
Λιποκαλίνη
σίελο
Εκκριτική
Πιτυρίδα,
σφαιρίνη
σίελο
Λιποκαλίνη
ούρα

28,94
18
24

38
19

22–25

45–55

22–27

20–30

69

15–35

18

15–30

28
27,29

70
38

22

76

16

50

65

18

17–19
17
20

70–87

17–19

55–65

18–19

54

17–18
21
18–19

77

17–21

66

σφαιρίνη, η οποία αποτελείται κατά
10–20% από υδατάνθρακες, που
έχει προταθεί ότι αυξάνουν την αλλεργικότητα μέσω της πρόσληψής
τους από τους υποδοχείς μαννόζης.
Ακόμα ένας μηχανισμός μέσω του
οποίου η Fel d 1 ασκεί την αλλεργικότητά της είναι η σηματοδότηση
μέσω των φυσικών Toll-like υποδοχέων 4 και 2.
H πολυευαισθητοποίηση μεταξύ
των κατοικιδίων είναι εκτεταμένη
και αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για σοβαρό άσθμα. Η πιο διαδεδομένη ομάδα αλλεργιογόνων που
δίνουν διασταυρούμενες αντιδράσεις είναι η οικογένεια λιποκαλίνης,
που περιλαμβάνει για παράδειγμα
από τη γάτα το Fel d 4, από το άλογο το Equ c 1, το σκύλο Can f 6
και από τον αρουραίο το Rat n 1.
Μια δεύτερη ομάδα διασταυρούμενης αντίδρασης είναι οι λευκωματίνες ορού, που είναι υπεύθυνες
για το σύνδρομο χοίρου-γάτας, ένα
σπάνιο φαινόμενο που μπορεί να
οδηγήσει σε πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Τα IgE έναντι του τμήματος galactose-α1,3-galactose
carbohydrate, που υπάρχει στα
δήγματα ακάρεων, στα παρασιτικά σκουλήκια και στα θηλαστικά,
έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα ότι
προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις
μετά από θεραπεία με συγκεκριμένα βιοφαρμακευτικά σκευάσματα,
και έχει επιπλέον σχετιστεί με την
αλλεργία στο κόκκινο κρέας.
Η ακρίβεια των διαγνωστικών μεθόδων για την αλλεργία στα κατοικίδια και η επιτυχία της ανοσοθεραπείας εξαρτώνται κατά κύριο
λόγο από την ποιότητα της πηγής
των αλλεργιογόνων και από το
αλλεργικό προφίλ του ασθενούς.
Έτσι, η ειδική ανοσοθεραπεία των
ασθενών με IgE ευαισθητοποίηση
στη γάτα έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, ενώ η ανοσοθεραπεία
στην αλλεργία στον σκύλο και στο
Αλλεργιογόνα κατοικιδίων
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Εικόνα 3. Σε αντίθεση με την πιτυρίδα από σκύλο και άλογο, στα εκχυλίσματα από πιτυρίδα γάτας (άξων -x) κυριαρχεί
ένα αλλεργιογόνο Fed d 1 (άξων-y) όπως απεικονίζεται με την IgE συσχέτιση ανάλυσης 110 ατόμων που είναι
ευαισθητοποιημένοι στη γάτα με τη χρήση συστήματος CAP (Reproduced with permission from Grönlund H, Adédoyin J,
Reininger R et al. Higher immunoglobulin E antibody levels to recombinant Fel d 1 in cat-allergic children with asthma compared
with rhinoconjunctivitis. Clin Exp Allergy. 2008 ;38:1275-81, with permission from Willey Blackwell).
Αλλεργιογόνα κατοικιδίων
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Εικόνα 2. A) Σίελος (n=14) από διαφορετικούς σκύλους και ράτσες δείχνει διαφορετική έκφραση στο αλλεργιογόνο, με
IgE immunoblot, από πηγές ασθενών που είναι αλλεργικοί στον σκύλο. Μοριακός δείκτης, αριστερά (Reproduced with
permission from Polovic N, Wadén K, Binnmyr J, et al. Dog saliva – an important source of dog allergens. Allergy, 2013;68:58592, with permission from Willey Blackwell). B) Διαφοροποίηση της πρωτεΐνης που περιέχεται σε εμπορικά εκχυλίσματα
εκχυλισμάτων πιτυρίδας σκύλου τα οποία είναι διαθέσιμα για επιδερμικές δερματικές δοκιμασίες (STP). Αριστερά σε
εκχύλισμα σκόνης και δεξιά μοριακοί δείκτες (Reproduced with permission from Curin M, Reininger R, Swoboda I, et al. Skin
prick test extracts for dog allergy diagnosis show considerable variations regarding the content of major and minor dog allergens.
Int Arch Allergy Immunol 2011;154:258–263; with permission from Karger Publishers).
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άλογο δεν έχουν καθιερωθεί με τον
ίδιο τρόπο.
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Αλλεργιογόνα γύρης δένδρων
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι πιο κλινικά ενδιαφέρουσες πηγές προέλευσης αλλεργιογόνων γύρης δένδρων ανευρίσκονται μεταξύ των δένδρων Fagales,
Oleaceae και Cupressaceae, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα
παγκοσμίως
• Οι Bet v 1-like πρωτεϊνες, οι Ole e 1-like πρωτεΐνες και οι pectate
λιάσες/πολυγαλακτουρονάσες αντιπροσωπεύουν τα κύρια αλλεργιογόνα της γύρης των φυτών Fagales, Oleaceae και Cupressaceae,
αντίστοιχα
• Τα Bet v 1-like αλλεργιογόνα είναι υπεύθυνα για αλλεργικές διασταυρούμενες αντιδράσεις μεταξύ της γύρης του δένδρου Fagales
και διαφόρων φρούτων και λαχανικών, μιας κλινικής κατάστασης
που αποκαλείται σύνδρομο στοματικής αλλεργίας
• Τα Ole e 1-like αλλεργιογόνα και οι οι pectate λιάσες/πολυγαλακτουρονάσες ευθύνονται για εκτεταμένες διασταυρούμενες IgE- αντιδράσεις μεταξύ των δένδρων Oleaceae και Cupressaceae, αντίστοιχα
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΥΡΗΣ
ΔΕΝΔΡΩΝ FAGALES
Οι αλλεργίες από τη γύρη των δένδρων Fagales οφείλεται κυρίως στα
Bet v 1-like αλλεργιογόνα, τα οποία
ανήκουν στην οικογένεια 10 των
πρωτεϊνών που σχετίζονται με παθογένεση των φυτών. Εκτός από
διασταυρούμενες αντιδράσεις μεταξύ των δένδρων Fagales, η Bet v 1
ευαισθητοποίηση οδηγεί συχνά σε
αλλεργικές αντιδράσεις σε διάφορα φρούτα και λαχανικά λόγω της
παρουσίας ομολόγων πρωτεϊνών
σε συγκεκριμένες οικογένειες δένδρων, όπως τα Rosaseae, Apiaceae

και Fabaceae (Εικόνα 3). Επιπλέον,
παναλλεργιογόνα που ανήκουν στις
οικογένειες πρωτεϊνών που συνδέονται με ασβέστιο και προφιλίνη
συμβάλουν στις εκτεταμένες διασταυρούμενες αντιδράσεις μεταξύ
τροφών και γύρης, οι οποίες παρατηρούνται σε ασθενείς ευαισθητοποιημένους σε δένδρα Fagales.
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΥΡΗΣ
ΔΕΝΔΡΩΝ OLEACEAE
Οι ole e 1-like πρωτεΐνες αποτελούν το κύριο αλλεργιογόνο των
δένδρων Oleaceae, συμπεριλαμβανομένων της ελιάς, της φλα-
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Τα δένδρα Fagales, Oleaceae και
Cupressaceae αποτελούν τις πιο
κλινικά ενδιαφέρουσες πηγές προέλευσης αλλεργιογόνων γύρης σε
πολλές περιοχές παγκοσμίως. Η
προσέγγιση αυτή της ταξινόμησης των αλλεργιογόνων δένδρων
σύμφωνα με τη φυλογενετική τους
θέση προσφέρει χρήσιμες οδηγίες σχετικά με τη γεωγραφική τους
κατανομή και τις συνήθεις εποχές
ανθοφορίας τους (Εικόνα 1). Έτσι
τα δένδρα Fagales είναι ευρέως
κατανεμημένα ανάμεσα στην εύκρατη κλιματική ζώνη του βορείου
ημισφαιρίου και ανθίζουν κυρίως
την άνοιξη. Τα δένδρα Oleaceae
βρίσκονται σε περιοχές της Μεσογείου, καθώς και σε άλλα μέρη της
εύκρατης κλιματικής ζώνης. Η περίοδος ανθοφορίας τους ποικίλει
ανάλογα με την περιοχή, κυμαινόμενη από νωρίς τον Ιανουάριο έως
τον Ιούνιο. Τα δένδρα Cupressaceae
έχουν ευρεία κατανομή σε μέρη της
Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αμερικής, με περιόδους ανθοφορίας μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, ανάλογα με την περιοχή. Η Εικόνα 2
δείχνει τα ποσοστά ευαισθητοποίησης σε αντιπροσωπευτικές πηγές
αλλεργιογόνων γύρης δένδρων σε
δεκατέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες.

Gabriele Gadermaier
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Εικόνα 1. Παγκόσμιοι χάρτες που δείχνουν την κατανομή δένδρων που προκαλούν αλλεργικές αναπνευστικές
αντιδράσεις. Αντιπροσωπευτικά μέλη της οικογένειας Fagales (Betula και Quercus), της οικογένειας Oleaceae (Olea
και Flaxinus) και της οικογένειας Cupressaceae (Cryptomeria και Juniperus) παρουσιάζονται στους χάρτες ανάλογα με τη
συχνότητά τους (αυξανόμενη συχνότητα από κίτρινο σε πορτοκαλί) μέσα από την Global Biodiversity Information Facility
(www.gbif.org), μια δωρεάν και ανοικτή βάση δεδομένων που χρηματοδοτείται από κυβερνήσεις.

μουριάς και του λιγούστρου. Έχει
αποδειχθεί ότι η έκθεση σε υψηλά
φορτία γύρης από ελιά μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά
ευαισθητοποίησης σε δευτερεύο-
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ντα αλλεργιογόνα (λιπομεταφορικές πρωτεΐνες, 1,3-β-glucanase) και
σχετίζεται με σοβαρότερα συμπτώματα αλλεργίας, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΥΡΗΣ
CUPRESSACEAE
Τα κύρια αλλεργιογόνα γύρης από
δένδρα Cupressaceae (π.χ. κυπαρίσσι, κέδρος) ανήκουν στην οιΑλλεργιογόνα γύρης δένδρων
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κογένεια των pectate lyases και
polygalacturonases. Φυσικά απομονωμένα αλλεργιογόνα από
Cupressaceae παρουσιάζουν
εκτεταμένη διασταυρούμενη αντίδραση τύπου IgE, που οφείλεται
μερικώς στην ύπαρξη υδατανθρακικών συστατικών. Επιπλέον,
η επικάλυψη της περιόδου ανθοφορίας με την εποχιακή γρίπη
περιπλέκει την κλινική διάγνωση
των αλλεργιών από τη γύρη των
φυτών αυτών.
Αλλεργιογόνα γύρης δένδρων

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα κύρια αλλεργιογόνα των δένδρων Fagales,
�����������������������������
Oleaceae και Cupressaceae ανήκουν σε συγκεκριμένες
οικογένειες πρωτεϊνών και έτσι
αντιπροσωπεύουν ιδανικά εργαλεία
για μοριακή διάγνωση και θεραπεία
της αλλεργίας από τη γύρη τους.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mothes N, Valenta R. Biology of tree
pollen allergens. Curr Allergy Asthma
Rep 2004;4:384-390.

2. Radauer C, Breiteneder H. Pollen allergens are restricted to few protein
families and show distinct patterns
of species distribution. J Allergy Clin
Immunol 2006;117:141–147.
3. Villalba M, Rodriguez R, Batanero E.
The spectrum of olive pollen allergens. From structures to diagnosis
and treatment. Methods 2013;66:4454.
4. Charpin D, Calleja M, Lahoz C, Pichot
C, Waisel Y. Allergy to cypress pollen.
Allergy 2005;60:293-301.
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Εικόνα 2. Ποσοστά
ευαισθητοποίησης (έγχρωμο)
και κλινικά ενδιαφέρουσας
ευαισθητοποίησης (διαγραμμήσεις)
σε αλλεργιογόνα γύρης δένδρων
από τη μελέτη GA2LEN. Οι ασθενείς
(n=3.034) που επισκέφθηκαν κλινικές
αλλεργίας σε 14 ευρωπαϊκές χώρες
διαγνώστηκαν με δερματικό τεστ
για εκχυλίσματα σημύδας, ελιάς
και κυπαρισσιού. Στις βόρειες
και κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες
παρατηρήθηκε μεγάλη συχνότητα
αντίδρασης σε γύρη σημύδας, ενώ η
αντιδραστικότητα σε κυπαρίσσι ήταν
γενικά χαμηλή. Ευαισθητοποίηση
σε ελιά παρατηρήθηκε κατά κόρον
στην Ελβετία και την Ελλάδα,
προτείνοντας διασταυρούμενη
αντίδραση με τη γύρη
φλαμουριάς. Η πλειοψηφία των
ευαισθητοποιημένων ασθενών
(66-75%) παρουσίαζαν κλινικά
συμπτώματα στην επαφή με το
αλλεργιογόνο. (Reproduced with
permission from Burbach GJ, Heinzerling
LM, Edenharter G, et al. GA(2)LEN
skin test study II: clinical relevance
of inhalant allergen sensitizations in
Europe. Allergy 2009,64:1507-1515,
with permission from Willey Blackwell).
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Εικόνα 3. Κύρια και δευτερεύοντα
αλλεργιογόνα που ανιχνεύονται στη
γύρη από δένδρα Fegales, Oleaceae
και Cypressaceae. Διασταυρούμενης
αντίδρασης αλλεργιογόνα που
ανιχνεύονται από άλλες πηγές
παρουσιάζονται στο αριστερό μέρος.
Η IgE-τύπου διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ Bet v 1-like
πρωτεΐνες που βρίσκονται στη γύρη, στα φρούτα και στα
λαχανικά μπορεί να προκαλέσει μια κλινική κατάσταση που
αναφέρεται ως Στοματικό Αλλεργικό Σύνδρομο.
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ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΓΥΡΕΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ

Jörg Kleine-Tebbe

Allergy & Asthma Center Westend
Berlin, Germany
ΒΟΤΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ανάλογα με το κλίμα και τη γεωγραφία, η γύρη των αγρωστωδών
αντιπροσωπεύει κύριο παράγοντα
που συμβάλει στα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα κατά τη διάρκεια της άνοιξης αλλά και του καλοκαιριού. Αναπτύσσονται σε όλες τις
ηπείρους και αντιπροσωπεύουν το
25–35% των φυτών του πλανήτη.
Τα Pooideae επικρατούν σε ζώνες
με εύκρατο κλίμα, τα Chlorodoideae
καλύπτουν τις βόρειες ηπείρους
της Αμερικής, της Αφρικής και της
Αυστραλίας, και τα Panicoideae
αναπτύσσονται στο τροπικό και
υποτροπικό περιβάλλον της Ασίας, της Αυστραλίας, της Αφρικής
και της Νότιας Αμερικής (Εικόνα 3).
Αλλεργιογόνα γύρεων αγρωστωδών

The University of Queensland
Brisbane, Australia

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι γύρεις από διάφορα είδη αγρωστωδών αποτελούν κύριους
παράγοντες που συμβάλουν στις εποχικές αλλεργίες από εισπνοή
σε παγκόσμια κλίμακα
• Τα αλλεργιογόνα ομάδας 1 και 5 από αγρωστώδη αντιπροσωπεύουν υψηλής διασταυρούμενης αντίδρασης ισχυρά αλλεργιογόνα,
με την ομάδα 5 να απαντάται μόνο σε αγρωστώδη από εύκρατα
κλίματα (Pooideae)
• Ανάλογα με το κλίμα και την περιοχή, τα ποσοστά ευαισθητοποίησης στην γύρη από αγρωστώδη ποικίλουν μεταξύ 1–30% στον
γενικό πληθυσμό
• Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη χρήση ειδικής
ανοσοθεραπείας με εκχυλίσματα γύρης αγρωστωδών

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΥΡΕΩΝ
ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ
Τα αλλεργιογόνα των γύρεων
αγρωστωδών χωρίζονται σύμφωνα με τη δομή και λειτουργία των
πρωτεϊνών τους (Πίνακας 1). Ονομάζονται σύμφωνα με την επίσημη
ονοματολογία (www.allergen.org),
π.χ.: Phl p 1 = αλλεργιογόνο ομάδας αγρωστωδών 1 από Phleum
pretense (τριφύλλι). Δέκα συγκεκριμένες ομάδες αποτελούνται από
κύρια (> 50 ποσοστό ευαισθητοποίησης, SR) και δευτερεύοντα αλλεργιογόνα (< 50% SR). Λόγω της
εξάπλωσης και της δραστικότητάς
τους, τα αλλεργιογόνα των ομάδων
αγρωστωδών 1 και 5 θεωρούνται
ανοσοεπικρατή κύρια αλλεργιο-

γόνα γύρης Pooideae (Εικόνα 4).
Ενώ τα αλλεργιογόνα της ομάδας
5 περιορίζονται στην οικογένεια
Pooideae, εκείνα της ομάδας 1 είναι παρόντα σε όλες της υπο-οικογένειες των Pooceae. Αντίθετα,
τα παν-αλλεργιογόνα προφιλίνη
(ομάδα 12) και πολκαλσίνη (ομάδα 7) συμβάλουν στη διαδεδομένη
διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ γύρης αγρωστωδών, δένδρων
και αγριόχορτων στο 10–15% των
ευαισθητοποιημένων στη γύρη
αγρωστωδών ατόμων. Οι σύγχρονες θεωρήσεις σχετικά με την
ύπαρξη ομολόγων ομάδων αλλεργιογόνων βασίζονται στην παρόμοια βιοχημική σύσταση, ομολογία και ανοσιακή διασταυρούμενη
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Τα αγρωστώδη είναι φυτά που
υπάρχουν στις περισσότερες
περιοχές του κόσμου. Η οικογένεια των αγρωστωδών (Pooceae)
περιλαμβάνει > 600 γένη και >
11.000 αναγνωρισμένα είδη με
ευρεία κατανομή. Περισσότερο
από το 95% των σχετιζόμενων με
αλλεργίες αγρωστωδών ανήκουν
σε τρεις υποοικογένειες: Pooideae,
Chloridoideae και Panicoideae (Εικόνες 1 και 2).

Janet Davies

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

β

α

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

γ

Εικόνα 1. Εικόνες διαφόρων ειδών αγρωστωδών και της γύρης τους: α – Τριφύλλι (Phleum pretense), υπο-οικογένεια
Pooideae, β – Αγριάδα (Cynodon dactylon) υπο-οικογένεια Cloridoideae, γ – πάσπαλος (Paspalum notatum),
υπο-οικογένεια Panicoideae.

Εικόνα 2. Ταξινόμηση των αγρωστωδών (σημαντικές υπο-οικογένειες μέσα σε έγχρωμα κουτάκια). Οι επικαλύψεις
των κύκλων (έγχρωμες γραμμές) δείχνουν μερική διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ γειτονικών υπο-οικογενειών
(τροποποιημένο από 2, 4 και 10).
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νοεπιπεφυκίτιδας και/ή βρογχικού
άσθματος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ζεστών εποχών σε περιοχές με ήπια κλίματα.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

α

β

γ
Εικόνα 3. Παγκόσμια κατανομή επιλεγμένων ειδών αγρωστωδών (10): α –
Τριφύλλι (Phleum pratense), υπο-οικογένεια Pooideae, β – Αγριάδα (Cynodon
dactylon) υπο-οικογένεια Cloridoideae, γ – πάσπαλος (Paspalum notatum), υποοικογένεια Panicoideae.

αντίδραση που αντιπροσωπεύει
στις περισσότερες περιπτώσεις τη
στενή ταξινομική τους σχέση, και
έχουν υιοθετηθεί από την European
Medicines Agency (ΕΜΑ).
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ευαισθητοποιήσεις σε αλλεργιογόνα γύρης αγρωστωδών, όπως
αποδεικνύονται από θετικές δερματικές δοκιμασίες σε εκχυλίσματα
ή ειδική IgE, αντανακλούν την πεΑλλεργιογόνα γύρεων αγρωστωδών

ριοχική κατανομή των φυτών και
την έκθεση στη γύρη. Ποσοστά
ευαισθητοποίησης με βάση τον
πληθυσμό είναι κυρίως διαθέσιμα
για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ και
ποικίλουν σημαντικά μεταξύ και
εντός των χωρών (Εικόνα 5). Η αλλεργία στη γύρη των αγρωστωδών
αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα (Εικόνα 5γ). Τουλάχιστον τα μισά από
τα ευαισθητοποιημένα στη γύρη
αγρωστωδών άτομα υποφέρουν
από συμπτώματα αλλεργικής ρι-

Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε θερμά
τους Andreas Nandy (Allergopharma, Reinbek, Germany), Jonas
Lidholm και Kerstin Wall (ThermoFisher, Uppsala, Sweden) για
επιπρόσθετες πληροφορίες και
χρήσιμες συμβουλές.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Esch RE. Grass pollen allergens. In:
Lockey RF, Ledford DK, editors. Allergens and Allergen Immunotherapy.
4th Edition ed: Informa Healthcare,
New York; 2008. p. 107-126.
2. Andersson K, Lidholm J. Characteristics and immunobiology of grass pollen allergens. Int Arch Allergy Immunol
2003;130:87-107.
3. Hrabina M, Peltre G, van Ree R,
Moingeon P. Grass pollen allergens.
Clin Exp Allergy Rev 2008;8:7-11.
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Θετικές δερματικές δοκιμασίες και
αυξημένα επίπεδα ειδικής σε γύρη
αγρωστωδών IgΕ στον ορό αποδεικνύουν αλλεργική ευαισθητοποίηση, η οποία έχει κλινική σημασία
μόνο στην περίπτωση αντίστοιχης
συμπτωματολογίας. Η μέτρηση IgE
σε κύρια αλλεργιογόνα (π.χ. Phl p 1
και 5) αυξάνει την αναλυτική ειδικότητα για ήπια αλλεργία σε γύρη
αγρωστωδών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ευαισθητοποίησης
σε διασταυρούμενης αντίδρασης
σε παναλλεργιογόνα γύρεων. Η
ειδική ανοσοθεραπεία είναι κυρίως επιτυχής όταν εφαρμόζεται για
τουλάχιστον τρία χρόνια με υποδόριες ενέσεις ή υπογλώσσια χρήση σταγόνων ή χαπιών στο σπίτι
με μονοσκευάσματα ενός είδους
αγρωστωδών, αλλά επίσης και
μείγματος αγρωστωδών (κυρίως
Pooideae) με ή χωρίς πρόσθετα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ομάδες αλλεργιογόνων γύρης αγρωστωδών
Ομάδα
αλλεργιογόνου
1

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

2

Βιοχημική
λειτουργία
β-expansin

Άγνωστη

3

Άγνωστη

4

Οξειδοαναγωγάση

5

Άγνωστη

6

Άγνωστη

7

Polcalcin,
πρωτεΐνη συνδεόμενη με Ca++

11

Πρωτεΐνη
σχετιζόμενη με
το Ole e 1

Μοριακό
βάρος [kDa]
27 - 35

11

11 - 14

50 - 60

27 - 35

12 - 13

8 - 12

16 - 20

Μέλος σε
Phleum pratense

Χαρακτηριστικά

IgE
αντιδραστικότητα

Phl p 1

Γλυκοπρωτεΐνη, κύριο αλλεργιογόνο γύρης αγρωστωδών, παράγεται από
όλα τα είδη αγρωστωδών

> 90%
85–99%

Phl p 2

Υψηλή ομολογία με τα αλλεργιογόνα ομάδας 3 και
με το καρβοξυλικό άκρο
της ομάδας 1

35–50%
40–60 %

Phl p 3

Υψηλή ομολογία με τα αλλεργιογόνα ομάδας 2 και
με το καρβοξυλικό άκρο
της ομάδας 1

35–70%
57–67 %

Phl p 4

Γλυκοπρωτεΐνη, μέλος της
ομάδας ενζύμων Βerberine
bridge, σύστημα απόκρισης φυτοπαθογόνων

50–75%
45–88%

Phl p 5

Βρίσκεται στα είδη αγρωστωδών Pooideae, σχετίζεται με κυτταροπλασματικά
μικρο-σωματίδια αμύλου

65–85%
50–88 %

Phl p 6

Ομολογία με εσωτερικές
αλληλουχίες της ομάδας
5, μόνο στα Anthoxanthum
odoratum, Phleum
pratense και Poa pratensis

60–70%
45–70%

Phl p 7

Παν-αλλεργιογόνο, σχηματισμός διμερών στη γύρη
αγρωστωδών, ευρεία διασταυρούμενη αντίδραση
σχετιζόμενη με τη γύρη

5–35%
2–12%

Phl p 11

Γλυκοπρωτεΐνη παρόμοιας δομής με αλλεργιογόνα γύρης από ελαιόδενδρα
(Ole e 1) και χηνοπόδιο
(Che a 1)

18–56%

10–40%
9–32%

30–40%
36–56 %

12

Προφιλίνη

13 - 14

Phl p 12

Παν-αλλεργιογόνο, ιδιαίτερα διατηρημένο, με ευρεία
διασταυρούμενη αντίδραση σχετιζόμενη με τη γύρη
και τα φυτά διατροφής

13

Πολυγαλακτουρονάση

45 - 60

Phl p 13

Γλυκοπρωτεΐνη, ευαίσθητη στη διάσπαση από πρωτεάσες

Τροποποιημένο από το (1). Λόγω των ταξινομικών και βιοχημικών συσχετίσεων, πολλά είδη αγρωστωδών περιέχουν παρόμοια αλλεργιογόνα ομαδοποιημένα σύμφωνα με τις κοινές αμινοξικές αλληλουχίες. Συγκεκριμένα αλλεργιογόνα από το τριφύλλι (Phleum
pratense) δίνονται ως παραδείγματα των ομάδων αλλεργιογόνων αγρωστωδών που αναφέρθηκαν.
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Εικόνα 4. Συμμετοχή των
αλλεργιογόνων γύρης αγρωστωδών
στην ευαισθητοποίηση ασθενών (3).

5. Lorenz AR, Lüttkopf D, May S, Scheurer S, Vieths S. The principle of homologous groups in regulatory affairs
of allergen products--a proposal. Int
Arch Allergy Immunol 2009;148:1-17.
6. European Medicines Agency (EMA).
Guideline on allergen products: pro-
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duction and quality issues. (EMEA/
CHMP/BWP/304831/2007) 2009.
7. Newson RB, van Ree R, Forsberg B,
Janson C, Lotvall J, Dahlen SE et al.
Geographical variation in the prevalence of sensitization to common
aeroallergens in adults: the GA2LEN
survey. Allergy 2014;69:643-651.
8. Salo PM, Arbes SJ Jr, Jaramillo R, Calatroni A, Weir CH, Sever ML, et. al
Prevalence of allergic sensitization
in the United States: Results from the
National Health and Nutrition Exami-

nation Survey (NHANES) 2005-2006.
J Allergy Clin Immunol 2014 (in press).
9. Davies JM. Grass pollen allergens
globally; the contribution of subtropical grasses to burden of allergic
respiratory diseases. Clin Exp Allergy
2014;44:790-801.
10. Simon BK, Clayton WD, Harman
KT, Vorontsova M, Brake I, Healy D
and Alfonso Y. 2011. Grass-World,
http://grassworld.myspecies.info/
(Accessed April 25, 2014).
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4. Gangl K, Niederberger V, Valenta R.
Multiple grass mixes as opposed to
single grasses for allergen immunotherapy in allergic rhinitis. Clin Exp
Allergy 2013;43:1202-1216.
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Εικόνα 5. Ποσοστά ευαισθητοποίησης στη γύρη αγρωστωδών (Pooidaea) στην Ευρώπη [(α: τροποποιημένο από (7)),
σε Λόλιο (β) και Αγριάδα (γ) στις ΗΠΑ (β και γ: τροποποιημένο από (8)) και σε Johnson, Bahia και Αγριάδας σε άλλα μέρη
(δ: περιορισμένες πληροφορίες, τροποποιημένο από (9))].
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ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΓΥΡΕΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΩΝ
Richard W. Weber

National Jewish Medical & Research Center
Denver, USA

Αλλεργιογόνα γύρεων αγριόχορτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι κύριες οικογένειες αγριόχορτων που προκαλούν αλλεργική ρινίτιδα είναι τα Amaranthaceae, τα Asteraceae και τα Urticaceae
• Συχνή είναι η διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των μελών της
οικογένειας
• Στις περισσότερες εύκρατες περιοχές η εποχή της γύρης των αγριόχορτων είναι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, αλλά η κλιματική
αλλαγή μπορεί να συσχετιστεί με μια επιμήκυνση της περιόδου
γυρεοφορίας

δίκταμο (Kochia scoparia): είναι και
τα δύο εισαγόμενα φυτά. Άλλα είδη
Salsola και Bassia είναι κοινά στην
Κεντρική Ασία. Οι θάμνοι Αtriplex
είναι κοινοί στις ξηρές ζώνες καλλιέργειας. Το τραχύ βλήτο (A. retroflexus) είναι ένα πανταχού παρόν
κοσμοπολίτικο χόρτο που απαντάται σε όλες τις κλιματικά ήπιες περιοχές της γης. Η αλλεργιογόνος
διασταυρούμενη αντίδραση είναι
πολύ ισχυρή ανάμεσα στους θάμνους Αtriplex και παρομοίως μεταξύ των ειδών Amaranthus που έχουν
εξεταστεί, ενώ υπάρχει και ανάμεσα
σε άλλα αγριόχορτα, αλλά ποικίλει
περισσότερο.
Τα Asteraceae/Σύνθετα (προηγουμένως γνωστά ως Compositae) είναι η μεγαλύτερη οικογένεια ανθοφόρων φυτών (Angiospermae)
και περιέχει αρκετούς διαβόητους
παράγοντες πρόκλησης αλλεργίας

οφειλόμενης στη γύρη. Στο γένος
Ambrosia ανήκουν όλα τα αγριόχορτα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που έχουν επαναταξινομηθεί
από το γένος Franseria. Τα τέσσερα
κύρια είδη Ragweeds (Artemisia) είναι το γιγάντιο (Α. trifida) (Εικόνα
1), το κοντό (A. artemisiifolia) (Εικόνα 2), το δυτικό (A. psilostachya)
και το λανθασμένο (A. acanthicarpa). Αυτά είναι όλα αυτόχθονα της
Βόρειας Αμερικής, αλλά τα περισσότερα έχουν εισαχθεί στην Ευρώπη και έχουν εξαπλωθεί ταχύτατα
στα Βαλκάνια, στην Ουκρανία και
στην Πολωνία. Στις περισσότερες
εύκρατες περιοχές η περίοδος της
γύρης είναι Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Η διασταυρούμενη αλλεργιογονικότητα είναι ισχυρή ανάμεσα
στα κύρια είδη αγριόχορτων. Άλλα
σημαντικά μέλη των Asteraceae είναι το γένος Artemisia, το φασκό-
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Τα αγριόχορτα (ζιζάνια) μπορούν να
προσδιοριστούν ως ανεπιθύμητα
φυτά και ως τέτοια μπορεί να έχουν
πολλές διαφορετικές μορφές. Ενώ
πολλά είναι βοτανοειδή, κάποια
έχουν περισσότερα ή λιγότερα ξύλινα τμήματα, για παράδειγμα οι
αρτεμισίες, Artemisia tridentata και
A. frigida. Μερικά είναι ξαπλωμένα
και αγκαλιάζουν το έδαφος, ενώ
άλλα, όπως η γιγάντια αμβροσία,
Ambrosia trifida, μπορεί να φτάνουν
πάνω από 3 μέτρα. Οι βοτανοειδείς
ποικιλίες μπορεί να είναι ετήσιες ή
ολοετείς. Τα αγριόχορτα που ανήκουν σε διάφορες βοτανικές οικογένειες μπορεί να προκαλούν αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα, αλλά
ξεχωρίζουν μερικές μόνο οικογένειες στις οποίες ανήκει η πλειοψηφία
των αερο-αλλεργιογόνων πηγών.
Στα Amaranthaceae ανήκουν οι
αμβροσίες (Amaranthus), οι θάμνοι saltbushes (Atriplex), και τα
tumbleweeds (Salsola, Kochia,
Bassia), καθώς και άλλα αγριόχορτα (Chenopodium). Οι τελευταίες
τρεις ομάδες είχαν τοποθετηθεί
προηγουμένως σε μια ξεχωριστή
οικογένεια, τα Chenopodiaceae.
Πιο πρόσφατη συστηματοποίηση
όμως επαναπροσδιόρισε την ομάδα αυτή ως υπο-οικογένεια των
Amaranthaceae. Τα κύρια αγριόχορτα στη Βόρεια Αμερική είναι η ρώσικη τσουκνίδα (Salsola kali) και το
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β

α

γ
Εικόνα 1. α – γιγάντια αρτεμισία (Artemisia), β – κοντό αμβροσία (Ragweed), γ – περδικάκι (Parietaria).

μηλο. Υπάρχουν περίπου δώδεκα
είδη στις ΗΠΑ. Το πιο κοινό στις
ανατολικές ΗΠΑ και στην Ευρώπη
είναι το λεβιδόχορτο (A. vulgaris).
Οι αρκτικές αρτεμίσιες (A. frigida)
είναι συνηθισμένο είδος που καλύπτει το έδαφος των στεπών της
Σιβηρίας. Η διασταυρούμενη αντίδραση είναι πολύ ισχυρή ανάμεσα
στα είδη Artemisia.
Τα Urticaceae περιλαμβάνουν δύο
σημαντικά μέλη: περδικάκι (Parietaria) (Εικόνα 1γ) και τσουκνίδα
(Urtica). Η πρώτη είναι κύριο εποχικό αεριο-αλλεργιογόνο στη Μεσόγειο. Η κλιματική αλλαγή ευθύ-
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νεται για την παράταση της εποχής
της ανθοφορίας αυτής σε περίπου
δέκα μήνες.
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Τροφικά αλλεργιογόνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Διαφορές στην ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα τροφών στις
διάφορες γεωγραφικές περιοχές έχουν παρατηρηθεί κυρίως για
αλλεργιογόνα φυτικών τροφών
• Το 65% των αλλεργιογόνων φυτικών τροφών είναι μέρος τεσσάρων
πρωτεϊνικών οικογενειών/υπερ-οικογενειών: προλαμίνες, κουπίνες,
Bet v 1 και προφιλίνες
• Στην Ευρώπη η επίπτωση της IgE σε τροφές σχετίζεται σημαντικά
με τη συχνότητα ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα σχετιζόμενα
με γύρη σημύδας (Bet v 1 και Bet v 2)
• Οι ασθενείς με τροφικές αλλεργίες από κράτη της Μεσογείου παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και σε μη ειδικές λιπο-μεταφορικές πρωτεΐνες σε σχέση με
εκείνους από την Κεντρική, τη Δυτική ή την Ανατολική Ευρώπη
στις πιο διαδεδομένες αλλεργικές
τροφές (http://www.allergen.org/,
http://www.allergome.org/, http://
www.meduniwien.ac.at/allergens/
allfam/) και για τη σύγκριση των
μοτίβων ευαισθητοποίησης μεταξύ
των διαφορετικών γεωγραφικών
περιοχών.
Περισσότερο από το 65% των αλλεργιογόνων φυτικών τροφών είναι μέρος τεσσάρων πρωτεϊνικών
οικογενειών/υπερ-οικογενειών:
προλαμίνες, κουπίνες, Bet v 1 και
προφιλίνες (Πίνακας 1). Τα αλλεργιογόνα που προέρχονται από
ζωικές τροφές ανήκουν κυρίως σε
τρεις πρωτεϊνικές οικογένειες: τροπομυοσίνες, παρβαλβουμίνες και
καζεΐνες.

Στη σχολική ηλικία, στην εφηβεία
και στην ενήλικη ζωή επικρατεί η
τροφική αλλεργία διασταυρούμενης αντίδρασης. Σύμφωνα με
νέα επιδημιολογικά δεδομένα η
ευαισθητοποίηση στα αντίστοιχα
τροφικά αλλεργιογόνα εξαρτάται
σημαντικά από την έκθεση και την
ευαισθητοποίηση σε εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα. Σε μια πρόσφατη
μελέτη στην οποία συμμετείχαν
ενήλικες από οκτώ ευρωπαϊκά κέντρα, η συχνότητα εμφάνισης της
IgE στις τροφές κυμαινόταν από
6,6% (Ισλανδία) έως 23,6% (Ελβετία) και σχετιζόταν σημαντικά με
τη συχνότητα ευαισθητοποίησης
στα σχετιζόμενα με τη γύρη σημύδας αλλεργιογόνα Bet v 1 και
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Ανάλογα με τον τρόπο ευαισθητοποίησης, οι άμεσου τύπου τροφικές υπερευαισθησίες είναι είτε
αποτέλεσμα αντιδραστικότητας σε
αλλεργιογόνα των τροφών μέσω
του γαστρεντερικού συστήματος
(τάξης Ι αλλεργιογόνα) ή αποτέλεσμα δευτερογενούς ευαισθητοποίησης σε διασταυρούμενης
αντίδρασης αλλεργιογόνα τροφών
οφειλόμενης κυρίως σε πρωτογενή
ευαισθητοποίηση σε ομόλογα αλλεργιογόνα γύρης μέσω της αναπνευστικής οδού (τάξης ΙΙ αλλεργιογόνα, Εικόνα 1). Τα αλλεργογόνα
τάξης Ι είναι συχνά ανθεκτικά στη
θερμότητα, στον εκφυλισμό και
στην πέψη. Τα αλλεργιογόνα τάξης ΙΙ είναι συνήθως ευαίσθητα και
εκφυλίζονται εύκολα. Σύμφωνα με
τα χαρακτηριστικά αυτά η κλινική
εκδήλωση επηρεάζεται από το είδος του αλλεργιογόνου στο οποίο
ευαισθητοποιείται κάποιο άτομο.
Τα αλλεργιογόνα τάξης Ι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις σε
σύγκριση με τα εύκολα εκφυλιζόμενα αλλεργιογόνα τάξης ΙΙ, τα οποία
συνήθως προκαλούν συμπτώματα που περιορίζονται στη στοματική κοιλότητα. Λόγω αυτών των
αιτιών, έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για
την αναγνώριση και χαρακτηρισμό
μορίων τροφικών αλλεργιογόνων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Bet v 2 (προφιλίνη), ενώ η IgE ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα
που δεν σχετίζονταν με τη γύρη
φυτών παρουσίαζαν πιο κανονική
κατανομή. Τα αποτελέσματα αυτά

επιβεβαίωσαν τα ευρήματα από
μελέτες αξιολόγησης των μοτίβων
ευαισθητοποίησης σε τροφικά αλλεργιογόνα σε όλη την Ευρώπη.
Οι συχνότητες ευαισθητοποίησης

στις ομόλογες με το Bet v 1 πρωτεΐνες στο μήλο (Mal d 1), στο ακτινίδιο (Act d 8), στο καρότο (Dau c
1) ή στο φουντούκι (Cor a 1) ήταν
σημαντικά μεγαλύτερες σε χώρες

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Εικόνα 1. Ομολογία μεταξύ
του κύριου αλλεργιογόνου της γύρης
σημύδας Bet v 1 και ομολόγων
πρωτεϊνών τροφίμων. Η μεγάλη
δομική ομολογία μεταξύ του κύριου
αλλεργιογόνου της γύρης σημύδας
Bet v 1 και ομόλογης πρωτεΐνης
τροφίμων (εδώ ως παράδειγμα το
αλλεργιογόνο του κερασιού Pru av 1,
κάτω μέρος) εξηγεί το φαινόμενο της
διασταυρούμενης ευαισθητοποίησης
μεταξύ γύρης σημύδας και φυτικών
τροφών και την υψηλή συχνότητα
ευαισθητοποίησης σε τροφές ατόμων
από περιοχές με έκθεση σε γύρη
σημύδας στην Ευρώπη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σημαντικότερες οικογένειες πρωτεϊνών για αλλεργίες σε φυτικές τροφές
Πρωτεϊνική
οικογένεια

Προλαμίνη

Κουπίνη

Βιοχημική
δομή

2S αλβουμίνη

nsLTP

Λειτουργία

Αποθηκευτική
πρωτεΐνη

Αμυντική
πρωτεΐνη

Αποθηκευτική Αποθηκευτική
πρωτεΐνη
πρωτεΐνη

Παραδείγματα
τροφών

Αμύγδαλα,
σόγια,
καρποί
δένδρων,
σουσάμι,
μουστάρδα

Ροδοειδή,
φρούτα,
ξηροί
καρποί,
σπόρια,
λαχανικά

Φιστίκι,
σόγια,
φασόλια,
φακές,
ξηροί καρποί,
σουσάμι
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7S-σφαιρίνη
βισιλίνη

Προφιλίνη

Βet v 1

Τhaumatinlike
πρωτεΐνη

11S-σφαιρίνη
οσπρίων

Φιστίκι,
σόγια,
ξηροί καρποί

Σύνδεση
με
ακτίνη

Όλες οι
φυτικές
τροφές

Αντίσταση
Αντίσταση
σε παθογόνα σε παθογόνα
PR-10
PR-5
Ροδοειδή,
φρούτα,
ξηροί
καρποί,
όσπρια,
λαχανικά

Κεράσια,
μήλα,
ροδάκινα,
τομάτες,
πορτοκάλια,
σταφύλια,
ακτινίδια,
πιπεριές
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με υψηλή έκθεση σε γύρη σημύδας όπως η Ολλανδία, η Αυστρία,
η Βόρεια Ιταλία, η Ελβετία και η
Δανία, σε σχέση με εκείνες από μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία
ή η Ελλάδα (Εικόνα 2). Οι Ισπανοί
και οι Έλληνες ασθενείς, εντούτοις,
παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά
ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη
και στην μη ειδική λιπιδο-μεταφορική πρωτεΐνη (LTP). Μια παρόμοια
συσχέτιση της ευαισθητοποίησης στη γύρη από την οικογένεια
Betulaceae, ιδιαίτερα της σημύδας, και ανάπτυξης αλλεργίας στα
φρούτα, έχει παρατηρηθεί στην Ιαπωνία. Η ευαισθητοποίηση σε LTP
τροφών είναι ιδιαίτερα συχνή σε
μεσογειακές χώρες και σχετίζεται
με μεγαλύτερο ποσοστό συστηματικών αντιδράσεων. Επίσης στην
Κίνα η ευαισθητοποίηση στην LTP
Τροφικά αλλεργιογόνα

του ροδάκινου, Pru p 3, σχετιζόταν
με μεγαλύτερο ποσοστό συστηματικών αντιδράσεων.
Διαφορές στα μοτίβα ευαισθητοποίησης ανακαλύφθηκαν επίσης
σε παιδιά με αλλεργία στα φιστίκια
από τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Οι ισπανοί ασθενείς
ήταν ευαισθητοποιημένοι κυρίως
στη μη ειδική LTP (Ara h 9), οι Ελβετοί ασθενείς στο ομόλογο με το
Bet v 1 αλλεργιογόνο Ara h 8, και οι
Αμερικανοί ασθενείς με τις αποθηκευτικές πρωτεΐνες των φιστικιών
Ara h 1, Ara h 2 και Ara h 3.
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Εικόνα 2. Μοτίβα ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα ακτινίδιου (Kiwi). Μοτίβα ευαισθητοποίησης στα αλλεργιογόνα
ακτινίδιου Act d 1 (Actinidin), Act d 5 (Kiwellin), Act d 8 (Bet v 1 ομόλογη πρωτεΐνη), Act d 9 (Profilin) and Act d 10
(μη ειδική LTP) σε τέσσερεις περιοχές της Ευρώπης (Βόρεια: Ισλανδία. Κεντρική/Δυτική: Γαλλία, Βόρεια Ιταλία, Ελβετία,
Ολλανδία, Αγγλία. Ανατολική: Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Λιθουανία. Νότια: Ισπανία, Ελλάδα). Οι ασθενείς από την
Ισλανδία ήταν ευαισθητοποιημένοι κυρίως σε Act d 1 (32%), εκείνοι από δυτική/κεντρική και ανατολική Ευρώπη
σε Act d 8 (58% και 44%, αντίστοιχα), και αυτοί από τη νότια Ευρώπη σε Act d 9 (προφιλίνη, 31%) και Act d 10
(μη ειδική LTP, 22%). (Le et al., J Allergy Clin Immunol 2013).
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ΕΝΤΟΜΑ
Όσον αφορά τις αλλεργικές αντιδράσεις σε δήγματα εντόμων, σημαντικοί διεγέρτες είναι κυρίως τα
κοινωνικά Aculeatae (κεντροφόρα).
Τα κοινωνικά έντομα έχουν αναπτύξει μια εργατική τάξη που αποτελείται από στείρα θηλυκά άτομα.
Οι θηλυκές εργάτριες διαθέτουν
κεντρί μέσω του οποίου ενίεται
δηλητήριο κατά τη διάρκεια ενός
δήγματος στο δέρμα. Στα Aculeatae
(κεντροφόρα) ανήκουν τα Vespidae
(σφήκες), τα Apidae (μέλισσες) και
τα Formidaceae (μυρμήγκια), τα
οποία είναι κοινωνικά έντομα (Εικόνες 1α και 1β). Τα Vespidae χωρίζονται σε δύο υπο-οικογένειες,
τα Polistinae και τα Vespinae. Στα
τελευταία περιέχονται τρία γένη:
Vespula, Dolichovespula και Vespa.
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ
Τα δηλητήρια των εντόμων περιέχουν ένα πολύπλοκο μείγμα τοξικών πεπτιδίων και πρωτεϊνών,
κάποια από τα οποία μπορεί να
προκαλούν ευαισθητοποίηση επαγόμενη από την IgE. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά δώδεκα μοριακά
αλλεργιογόνα από το δηλητήριο
της μέλισσας και πέντε από το δηλητήριο της σφήκας Vespula, των
οποίων η αλληλουχία έχει προσδιοριστεί (Πίνακας 1). Για κάποια
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Είναι γνωστά δώδεκα μοριακά αλλεργιογόνα από το δηλητήριο της
μέλισσας και πέντε από το δηλητήριο της σφήκας, των οποίων η
αλληλουχία έχει προσδιοριστεί
• Η χρήση των μοριακών αλλεργιογόνων έχει βελτιώσει τον έλεγχο
για ειδικά σε δηλητήρια IgE αντισώματα
• Χρειάζεται περισσότερη έρευνα πάνω στον κλινικό ρόλο των διαφορετικών μοριακών αλλεργιογόνων δηλητηρίων εντόμων
• Τα συστατικά των αλλεργιογόνων των δηλητηρίων θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα για δοκιμασίες ρουτίνας

από τα αλλεργιογόνα αυτά έχουν
βρεθεί ισομορφικά ανάλογα.
Τα κύρια αλλεργιογόνα χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι υπάρχουν
αντίστοιχα ειδικά IgE-αντισώματα
(sIgE) στο αίμα της πλειοψηφίας
των αλλεργικών ατόμων. Τα κύρια
αλλεργιογόνα είναι πιθανώς πιο σημαντικά από τα δευτερεύοντα όσον
αφορά την πρόκληση αλλεργικής
αντίδρασης. Τα δευτερεύοντα αλλεργιογόνα μπορεί επίσης να προκαλούν την παραγωγή sIgE, όμως αυτό
συμβαίνει σε μικρό ποσοστό των αλλεργικών στο δηλητήριο ασθενών.
Τα κύρια αλλεργιογόνα του δηλητηρίου της μέλισσας είναι η φωσφολιπάση Α2, η υαλουρονιδάση
και η όξινη φωσφατάση, ενώ της
σφήκας είναι η φωσφολιπάση Α1,
η υαλουρονιδάση και το αντιγόνο
5. Μερικά αλλεργιογόνα της σφή-

α

β

Εικόνα 1. α-Apidae (μέλισσα),
β-Vespidae (σφήκα).
Αλλεργιογόνα δηλητηρίων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σημαντικότερες οικογένειες πρωτεϊνών για αλλεργίες σε δηλητήρια εντόμων
Αλλεργιογόνο

Όνομα/Λειτουργία

Μοριακό
Βάρος (KDa)

Ποσοστό
ξηρού βάρους

Αλλεργιογόνα δηλητηρίου μέλισσας
Api m1

Φωσφολιπάση Α2*

16

12

Api m2

Υαλουρονιδάση*

39

2

Api m3

Όξινη φωσφατάση

43

1-2

Api m4

Μελιττίνη*

3

50

Api m5

Διπεπτιδυλική
πεπτιδάση ΙV

100

<1

8

1-2

Api m6
CUB πρωτεάση σερίνης

39

?

Api m8

Καρβοξυλεστεράση

70

?

Api m9

Καρβοξυπεπτιδάση
σερίνης

60

?

Api m10

Παραλλαγή 2 ικαπαρίνης, πρωτεΐνη πλούσια
σε υδατάνθρακες

50-

<1

Api m11

Κύρια πρωτεΐνη
βασιλικού πολτού

50
(απογλυκοζυλιωμένη μορφή)

?

Api m12

Βιτελογενίνη

200

?

Αλλεργιογόνα δηλητηρίου σφήκας Vespula
Ves v1

Φωσφολιπάση Α1*

34

6-14

Ves v2

Υαλουρονιδάση*

28

1-3

Ves v3

Διπεπτιδυλοπεπτιδάση ΙV

100

?

Ves v5

Αντιγόνο 5*

23

5-10

Ves v6

Βιτελογενίνη

200

?

(IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee. www.allergen.org). Tα κύρια αλλεργιογόνα
σημειώνονται με αστερίσκο (*).

κας και της μέλισσας μοιράζονται
λίγες έως αρκετές ομολογίες στην
αλληλουχία τους και παρουσιάζουν
αντίστοιχα κάποια διασταυρούμενη αντίδραση. Εντούτοις, όσο πιο
κοντινή είναι η ταξινομική σχέση
των εντόμων τόσο μεγαλύτερη είναι η επικάλυψη των βιοχημικών
δομών των μοριακών αλλεργιογόνων των δηλητηρίων τους. Τα αλλεργιογόνα του δηλητηρίου της μέλισσας παρουσιάζουν μεγαλύτερη
διασταυρούμενη αντίδραση με τα
Αλλεργιογόνα δηλητηρίων

αλλεργιογόνα του βομβίνου (μπάμπουρα) σε σύγκριση με εκείνα του
δηλητηρίου της σφήκας. Τα αλλεργιογόνα δηλητηρίου από Polistinae
ή Dolichovespula σχετίζονται περισσότερο με εκείνα της Vespula.
IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ
Η εμφάνιση ειδικής σε δηλητήριο
ευαισθητοποίησης είναι απαραίτητη για τη διάγνωση αλλεργίας

Αντίθετα με συγκεκριμένες τροφικές αλλεργίες, όπου τα μοτίβα ευαισθητοποίησης βρέθηκε να σχετίζονται με μέτριες ή σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση
κινδύνου, για την αλλεργία σε δηλητήρια η κλινική συσχέτιση συγκεκριμένων μοτίβων sIgE δηλητηρίων παραμένει ασαφής.
Ο έλεγχος της sIgE σε μεμονομένα
αλλεργιογόνα δηλητηρίων είναι
πολύ σημαντική για τη βελτίωση
της ευαισθησίας και της ειδικότητας των in vitro διαγνωστικών. Η
χρήση αλλεργιογόνων ανασυνδυασμένης τεχνολογίας βελτίωσε την αξία των δοκιμασιών που
εξετάζουν για sIgE σε ολόκληρο το
δηλητήριο.
Ένα άλλο πρόβλημα για τη διάγνωση της αλλεργίας σε δηλητήριο
εντόμων είναι η διπλή θετικότητα,
αν και ο ασθενής θεωρητικά πάσχει από μία μόνο μορφή αλλεργίας. Η διπλή θετικότητα μπορεί
να οφείλεται σε πραγματική διπλή
αλλεργία, σε διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των συστατικών των
αλλεργιογόνων δηλητηρίων της
μέλισσας και της σφήκας, και σε
ευαισθητοποίηση σε ευρέως δια-
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Api m7

σε έντομα και επίσης απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιλογή του
κατάλληλου δηλητηρίου για ανοσοθεραπεία. Για την αναγνώριση
ειδικών σε δηλητήρια IgE στο αίμα
του ανθρώπου χρησιμοποιούνται
δηλητήρια εντόμων από τη δεκαετία του 1970, ενώ στο τέλος της
δεκαετία του 1980 παρασκευάστηκαν καθαρά αλλεργιογόνα. Σήμερα,
υπάρχει διαθέσιμο ένα ανασυνδυασμένης τεχνολογίας αλλεργιογόνο δηλητηρίου μέλισσας (Api m 1)
και δύο σφήκας (Ves v 1 και 5) για
τη διάγνωση σε επίπεδο ρουτίνας.
Στο εγγύς μέλλον είναι σίγουρο ότι
θα υπάρξουν περισσότερα μοριακά
συστατικά για την αποκάλυψη sIgE
δηλητηρίων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Ollert M, Ring J. Double positivity to
bee and wasp venom: improved diagnostic procedure by recombinant
allergen-based IgE testing and basophil activation test including data
about cross-reactive carbo-hydrate
determinants. J Allergy Clin Immunol
2012;130:155-161.
2. Vos B, Köhler J, Müller S, Stretz E,
Ruëff F, Jakob T. Spiking venom with
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Vespula venom. J Allergy Clin Immunol
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δεδομένη διασταυρούμενη αντίδραση σε υδατανθρακικά συστατικά (CCD) τα οποία βρίσκονται
σε πολλές πηγές αλλεργιογόνων
από φυτά και ζώα. Τα τελευταία,
εντούτοις, συνήθως δεν δρουν ως
αλλεργιογόνα. Τα συστατικά των
αλλεργιογόνων τα οποία δεν έχουν
προσμίξεις με CCD βελτιώνουν την
ειδικότητα των in vitro διαγνωστικών τεχνικών.
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
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Karin Hoffmann-Sommergruber
Medical University of Vienna
Vienna, Austria

Μια μειοψηφία μόνο πρωτεϊνών
διαθέτουν αλλεργιογόνο δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα αλλεργιογόνα
μπορούν να χαρακτηριστούν περίπου 2% των γνωστών πρωτεϊνικών
οικογενειών. Σύμφωνα με τις βάσεις
δεδομένων των αλλεργιογόνων, οι
επικρατούσες οικογένειες πρωτεϊνών ανάμεσα στα ζωικής προέλευσης αλλεργιογόνα των τροφών
είναι εκείνες των τροπομυοσινών,
των παραλβουμινών και των καζεϊνών. Παρομοίως, οι προλαμίνες, οι
κουπίνες και οι PR10 πρωτεΐνες είναι οι 3 σημαντικότερες οικογένειες
φυτικών πρωτεϊνών (Πίνακας 1).
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΤΡΟΦΩΝ
Οι τροπομυοσίνες είναι ιδιαίτερα διατηρημένες ευκαρυωτικές πρωτεΐΑναδυόμενα αλλεργιογόνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Μόνο μια μειοψηφία γνωστών πρωτεϊνών εμφανίζουν αλλεργιογονική δραστηριότητα
• Τα panel των αλλεργιογόνων συμβάλουν στη βελτίωση της in vitro
διάγνωσης της αλλεργίας
• Ενώ κάποια αλλεργιογόνα προκαλούν μάλλον ήπια συμπτώματα,
κάποια άλλα είναι γνωστό ότι σχετίζονται με σοβαρή συμπτωματολογία (αλλεργιογόνα δείκτες)
• Ανάλογα με την περιβαλλοντική έκθεση και τις διατροφικές συνήθειες, τα μοτίβα αναγνώρισης IgE μπορεί να ποικίλουν στις διάφορες ομάδες ασθενών

νες με μια τυπική δομή σπειροειδούς
σπειράματος, οι οποίες είναι απαραίτητες στη ρύθμιση της μυϊκής σύσπασης. Μέχρι τώρα, αλλεργιογόνες
τροπομυοσίνες έχουν αναγνωριστεί
από e-σπονδυλωτά, ιδιαίτερα διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ
οστρακοειδών και μαλακίων, καθώς
και εισπνεόμενα αλλεργιογόνα ακάρεων και κατσαρίδων.
Οι παραλβουμίνες μοιράζονται μια
περιοχή EF-χεριού συνδεδεμένη
με Ca2+, άρα συμμετέχουν σε μονοπάτια μετάδοσης μηνυμάτων ή
μεταφορά ασβεστίου. Αυτά τα κύρια αλλεργιογόνα τροφών αναγνωρίστηκαν από ψάρια και αμφίβια,
αλλά όχι από ανώτερα σπονδυλωτά.
Οι καζεΐνες αποτελούν μια κύρια
ετερογενή ομάδα πρωτεϊνών του
γάλακτος των θηλαστικών που

παρουσιάζει δομή τυχαίου σπειράματος. Συνδέονται με ασβέστιο
και με αλλεργιογόνες καζεΐνες και
παρουσιάζουν σημαντική διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ των ειδών των θηλαστικών.
Μέχρι τώρα η ευαισθητοποίηση
στους υδατάνθρακες έχει θεωρηθεί
χαμηλής κλινικής σημασίας στις
αλλεργικές παθήσεις. Εντούτοις,
πρόσφατα παρατηρήθηκαν αλλεργικές αντιδράσεις σε alpha-gal
επιτόπους σε αλλεργία στο κρέας.
Προηγούμενη χορήγηση δόσεων
μονοκλωνικών αντισωμάτων προκάλεσε ευαισθητοποίηση, πράγμα
που υπογραμμίζει ότι θα πρέπει κανείς να υποπτευθεί επαναλαμβανόμενες εκθέσεις όταν συμβαίνουν
νέες και μη αναμενόμενες περιπτώσεις αλλεργίας.
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Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για να
χαρακτηριστούν τα αλλεργιογόνα.
Αυτό με τη σειρά του έχει φέρει επανάσταση στην in vitro διάγνωση, με
τον προσδιορισμό του εύρους των
διασταυρούμενων αντιδράσεων και
την καθιέρωση των panels αλλεργιογόνων. Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η ταυτοποίηση αλλεργιογόνων-δεικτών: αλλεργιογόνα που
προκαλούν σοβαρά συμπτώματα σε
σύγκριση με εκείνα που ευθύνονται
για ήπια συμπτωματολογία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επισκόπηση τριών σημαντικότερων οικογενειών αλλεργικών πρωτεϊνών ζωικών και φυτικών τροφίμων
Πρωτεϊνική
υπεροικογένεια

Πρωτεϊνική
οικογένεια

Βιολογική
λειτουργία

Μοριακή
μάζα (KDa)

Αλλεργιογόνα
γνωστά από

Μυϊκή
σύσπαση

36–38

Οστρακοειδή,
μαλάκια

Δομή

Αλλεργιογόνα ζωικών τροφίμων

Τροπομυοσίνη

PDB: 1C1G

Παραλβουμίνη

Σύνδεση Ca2+

12

Ψάρια, αμφίβια

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

PDB: 1B8R
Καζεΐνη

Σύνδεση Ca2+

20–30

Γάλα
θηλαστικών

Αποθήκευση
σπόρων

15–17

Φιστίκια, ξηροί
καρποί δέδρων,
σπόροι

Μη διαθέσιμη

Αλλεργιογόνα φυτικών τροφίμων
Υπεροικογένεια
προλαμίνης

2S Αλβουμίνη

PDB: 1PNB

ns-LTP

Άμυνα φυτών

7–9

Φυτικές τροφές
PDB: 2B5S

Υπεροικογένεια
κουπίνης

7/8S σφαιρίνη

Αποθήκευση
σπόρων

150–190

Φακές, ξηροί
καρποί δένδρων,
σπόροι
PDB: 3SMH

11S σφαιρίνη

Αποθήκευση
σπόρων

60

Φιστίκια, ξηροί
καρποί δένδρων,
σπόροι
PDB: 3FZ3

PR10

Άμυνα φυτών

17

Φυτικές τροφές
PDB: 2BK0

(ns-LTP: μη ειδική λιπομεταφορική πρωτεΐνη, PR10: σχετιζόμενη με παθογένεια πρωτεΐνη οικογένειας 10, δομές από το pdb)
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ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΤΡΟΦΩΝ

Αναδυόμενα αλλεργιογόνα

Συμπερασματικά, είναι σήμερα διαθέσιμα αρκετά αλλεργιογόνα για
in vitro διάγνωση. Η ανάλυση των
φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα η τρισδιάστατη δομή
τους, συμβάλει στην κατανόηση
της σταθερότητας της πρωτεΐνης,
στο εύρος της διασταυρούμενης
αντίδρασης και στις αλλαγές στην
αλλεργικότητα κατά τη διάρκεια
της θερμικής ή ενζυματικής κατεργασίας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Radauer C, Bublin M, Wagner S, Mari
A, Breiteneder H. Allergens are distributed into few protein families
and possess a restricted number of
biochemical functions. J Allergy Clin
Immunol 2008:121:847-852.
2. Hoffmann-Sommergruber K, Mills
ENC. Food allergen protein families
and their structural characteristics
and application in componentresolved diagnosis: new data from
the EuroPrevall project. Anal Bioanal
Chem 2009:395:25-35.
3. Ballmer-Weber B, Hoffmann-Sommergruber K. Molecular diagnosis of
fruit and vegetable allergy. Curr Opin
Allergy Clin Immunol 2011:3:229-235.
4. Alessandri S, Sancho A, Vieths S,
Mills CE, Wal JM, Shewry PR, Rigby N, Hoffmann-Sommergruber K.
High-throughput NMR assessment
of the tertiary structure of food allergens. PLos One 2012:7:e39785.
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Οι μη ειδικές μεταφορικές πρωτεΐνες λιπιδίων (LTP) και οι 2S αλβουμίνες ανήκουν στην υπεροικογένεια της προλαμίνης. Οι δύο αυτές
κατηγορίες πρωτεϊνών διαθέτουν
ισχυρή τεταρτοταγή δομή και είναι
ανθεκτικές σε κατεργασίες με ένζυμα ή θερμότητα. Μη ειδικές LTPs
συμμετέχουν στην άμυνα των φυτών και είναι σχετικά αλλεργιογόνα από διάφορα φρούτα, ξηρούς
καρπούς και γύρη. Οι 2S αλβουμίνες είναι αποθηκευτικές πρωτεΐνες
σπορίων και μαζί με τις πρωτεΐνες
της υπεροικογένειας της κουπίνης
αντιπροσωπεύουν σημαντικά αλλεργιογόνα σε σπόρια και ξηρούς
καρπούς, τα οποία συνήθως προκαλούν σοβαρά συμπτώματα σε

ασθενείς. Οι PR10 πρωτεΐνες, που
συμμετέχουν στην άμυνα των φυτών, βρίσκονται στη γύρη, καθώς
και στις φυτικές τροφές, και συνήθως προκαλούν ήπια στοματικά
συμπτώματα. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί τελικά να προκαλέσουν
σοβαρά συμπτώματα, όπως στην
αλλεργία στη σόγια.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
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ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Jeroen Buters
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Technical University Munich Helmholtz Center
Munich, Germany
Οι αλλεργίες στη γύρη είναι οι πιο
συχνές τύπου Ι αλλεργίες, οι οποίες μάλιστα ξεπερνούν τη συχνότητα των αλλεργιών στα ακάρεα της
οικιακής σκόνης. Η συχνότητά τους
παρουσιάζει αύξηση τις τελευταίες
δεκαετίες και δεν φαίνεται πως οι
αλλεργίες αυτές θα σταματήσουν.
Η γύρη είναι ένα φυσικό προϊόν και
παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική
και κλιματική διακύμανση. Πραγματικά είναι τόσο μεγάλη η φυσική της ποικιλότητα που μια απλή
πρόβλεψη του φορτίου της ανάλογα με την εμπειρία ενός έτους
δεν είναι εφικτή. Αυτό οδήγησε στη
εφαρμογή δικτύων παρακολούθησης της γύρης.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΥΡΗ
Υπάρχουν μερικά δίκτυα παρακολούθησης της γύρης παγκοσμίως
(Εικόνα 1), και ενώ στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται αεριοδειγματολήπτες
Rotorod, στην Ευρώπη υπάρχουν
παγίδες γύρης τύπου Hirst, γεγονός που κάνει τις ποσοτικές συγκρίσεις μεταξύ των ηπείρων αρκετά
δύσκολες.
Εντούτοις, τα αποτελέσματα που
προκύπτουν είναι παρόμοια: η έκθεση στη γύρη εμφανίζει σημαντική ποικιλία. Για την Ευρώπη, σύμφωνα με έναν μέσον όρο εικοσαε-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η έκθεση στη γύρη ποικίλει ανάμεσα στις διάφορες γεωγραφικές
περιοχές
• Η ίδια ποσότητα γύρης ελιάς ελευθερώνει 12 διαφορετικές ποσότητες Ole e1, η γύρη σημύδας 10 διαφορετικές ποσότητες Bet v1,
ενώ ακόμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις έχουν καταγραφεί για τη
γύρη των αγρωστωδών και το Phl p5
• Η δυνατότητα απελευθέρωσης αλλεργιογόνων γύρεων δεν είναι
γεωγραφικά σταθερή και μεταβάλλεται κάθε χρόνο
• Η δυνατότητα απελευθέρωσης αλλεργιογόνων γύρεων προσδιορίζεται την προηγούμενη εβδομάδα από την ανθοφορία μέσω
δύο ταυτόχρονα ανταγωνιζόμενων διαδικασιών ωρίμανσης: του
σχηματισμού ανθέων και της εξατομικευμένης ωρίμανσης γύρης

τίας, η γύρη της σημύδας είναι το
επικρατές είδος με διπλάσια ποσά
από τη γύρη των αγρωστωδών
σχεδόν σε όλες τις περιοχές αναφοράς. Μεταξύ των περιοχών παρατηρείται διακύμανση στα επίπεδα γύρης με πολλαπλασιαστή 10
(Εικόνα 2).
Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται ότι
επηρεάζει την εποχή της γύρης ως
προς την ημερομηνία έναρξης και
την ένταση για είδη πρώιμης άνθισης. Η φυσική ετήσια διακύμανση στην έκθεση σε γύρη είναι μεγάλη, γεγονός που κάνει δύσκολη
την πρόβλεψη της επίδρασης της
κλιματικής αλλαγής. Μια παράταση της εποχής της γύρης σημύδας
αναφέρθηκε μόνο σε μερικές τυχαί-

ες τοποθεσίες. Η έκθεση στη γύρη
εξαρτάται κυρίως από τις βραχυπρόθεσμες τοπικές καιρικές συνθήκες, γεγονός που κάνει την επιτόπια
παρακολούθηση απαραίτητη για τη
διαπίστωση της έκθεσης.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ
Η γύρη είναι φυσικό προϊόν και –
όπως το κρασί και οι φράουλες– η
“ποιότητά τους” εξαρτάται από τις
κλιματικές συνθήκες στην πηγή,
οι οποίες ποικίλουν με τη γεωγραφική περιοχή. Η ποσότητα αλλεργιογόνου που ελευθερώνεται ανά
γύρη ποικίλει από έτος σε έτος,
ανάλογα με την τοποθεσία αλλά
και, επίσης, με την ημέρα. Σε ένα
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πανευρωπαϊκό πρόγραμμα (www.
hialine.eu) αναλύθηκε η δυνατότητα ελευθέρωσης αλλεργιογόνων
από τη γύρη ελιάς, αγρωστωδών
και σημύδας με τυποποιημένες μεθόδους. Κατά μήκος της Ευρώπης,
η δυνατότητα απελευθέρωσης αλλεργιογόνων για τη γύρη ελιάς εμφανίζει διακύμανση με πολλαπλασιαστή 12, για τη γύρη σημύδας
10, και για τη γύρη των αγρωστωδών ακόμα περισσότερο. Επίσης,
η δυνατότητα απελευθέρωσης για
τη γύρη ελιάς και σημύδας εξαρτιόταν από την προέλευσή της, καθώς
αυτή επηρεάζεται από τον καιρό
στην περιοχή της απελευθέρωσής
της και όχι στην περιοχή όπου με-

τριέται αυτή. Μέσα στη Γερμανία
παρατηρείται μια σταθερή κλίση
3 φορές στη δυνατότητα απελευθέρωσης για τη γύρη σημύδας, με
τη γύρη από τον νότο να είναι πιο
δραστική απ’ όσο εκείνη από τον
βορρά. Παρομοίως, η γύρη ελιάς
από την Ισπανία απελευθερώνει 5
φορές περισσότερο Ole e 1 απ’ όσο
η γύρη από την Πορτογαλία.
Η διαφορά στη δυνατότητα απελευθέρωσης αλλεργιογόνων της
γύρης μπορεί να οφείλεται σε
δύο ανταγωνιζόμενες διαδικασίες
ωρίμανσης: η έκφραση αλλεργιογόνων στη γύρη αυξάνεται από
το μηδέν κατά την εβδομάδα πριν
από την ανθοφορία (ωρίμανση
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του Bet v 1). Ταυτόχρονα τα άνθη
επίσης ωριμάζουν και απελευθερώνουν γύρη όταν ολοκληρωθεί η
ωρίμανσή τους και το επιτρέψουν
οι καιρικές συνθήκες. Άρα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να
προκαλέσουν καθυστέρηση στην
άνθιση και συνεπώς παρατεταμένες περιόδους ωρίμανσης για το
αλλεργιογόνο, με αποτέλεσμα πιο
αποτελεσματική γύρη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όλα τα υπό διερεύνηση αεροαλλεργιογόνα: γύρη από σημύδα,
ελιά και αγρωστώδη, αλλά επίσης
από γάτα, σκύλο και άλογα παρουσιάζουν διακύμανση με πολλαπλα-
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Εικόνα 1. Δίκτυα παρακολούθησης γύρης σε όλο τον κόσμο. Σημερινές θέσεις παρακολούθησης που λειτουργούν
περισσότερο από 6 χρόνια. Τρία είδη μέτρησης της γύρης χρησιμοποιούνται παγκοσμίως: παγίδες Rotorod, Durham
και τύπου Hirst. Αυτό κάνει τις μετρήσεις δύσκολο να συγκριθούν. Τα στοιχεία για την Ευρώπη είναι από τον U. Berger,
European Aerobiology Network (EAN), Medical University Vienna, για τις ΗΠΑ από τον Jerome Schultz (AAAAI),
για τη Ρωσία από τον E. Severova, για την Ιαπωνία από τον R. Kishikawa, για τη Νότια Αφρική από τον D. Byrman,
για το Ισραήλ από τον A. Eshel, για τη Σαουδική Αραβία από τον H. Syed, για τις Αζόρες από τον Rui Brandao,
για τον Καναδά από τον F. Coates, και για την Αυστραλία από την Janet Davies.
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Εικόνα 2. Κατανομή γύρης και δυναμική αυτής στην Ευρώπη. Το μέγεθος των κύκλων παριστάνει
τις ποσοτικές διαφορές στη γύρη, τα χρώματα τις διαφορές στα είδη της γύρης (οικογένειες), και οι μπάρες
την ποσότητα αλλεργιογόνου που ελευθερώνεται ανά γύρη (δραστικότητα) για τις περιοχές που σημειώνονται.

σιαστή τουλάχιστον το 10 ως προς
την απελευθέρωση αλλεργιογόνων
εντός του ίδιου είδους. Το ίδιο περιμένουμε και για αλλεργιογόνα από
άλλες πηγές.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Langen U, Schmitz R, Steppuhn H.
[Prevalence of allergic diseases in
Germany: results of the German
Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1)].
Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz
2013;56:698-706.
2. Haahtela T, Holgate S, Akdis C. The
biodiversity hypothesis and allergic
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Οι υποκείμενοι μηχανισμοί στην αλλεργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η πρώιμη ανάπτυξη αντιδράσεων κυττάρων Τ και Β μνήμης και η
παραγωγή IgE αντιπροσωπεύουν τη φάση ευαισθητοποίησης της
αλλεργικής αντίδρασης
• Οι IL-4 και IL-13 είναι απαραίτητες για την επαγωγή της μετατροπής
της τάξης των Β λεμφοκυττάρων σε IgE και την παραγωγή ειδικών
στο αλλεργιογόνο IgE αντισωμάτων
• Η διασταυρούμενη αντίδραση των συμπλεγμάτων IgE-FcεRI στα
βασεόφιλα και μαστοκύτταρα και στη συνέχεια η απελευθέρωση
αναφυλακτογενών μεσολαβητών είναι υπεύθυνη για την άμεση
αντίδραση υπερευαισθησίας
• Η διήθηση των επηρεασμένων ιστών από ενεργά Τ και Β λεμφοκύτταρα και ηωσινόφιλα ελέγχεται από ένα δίκτυο χημειοκινών
• Τα τύπου 2 έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο
στην ηωσινοφιλική φλεγμονή σε μοντέλα ποντικών και παρατηρούνται σε ρινικούς πολύποδες στον άνθρωπο
• Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις γύρω από τους παθολογικούς μηχανισμούς ανοχής σε αλλεργιογόνα από Τ και Β ρυθμιστικά κύτταρα
• Ο επιθηλιακός φραγμός παρουσιάζει ρωγμές διαρροής στο άσθμα,
στη χρόνια ρινο-ιγμορίτιδα και στην ατοπική δερματίτιδα
• Οι διαφορετικοί ενδότυποι της νόσου παρουσιάζουν διαφορετικούς
επικρατούντες μοριακούς μηχανισμούς, βιοδείκτες και θεραπευτικές ανταποκρίσεις σε βιολογικούς παράγοντες
στο αλλεργιογόνο IgE συνδέεται με
το υψηλής συγγένειας FcεRI στην
επιφάνεια των μαστοκυττάρων και
των βασεοφίλων, οδηγώντας έτσι
στην ευαισθητοποίηση του ασθενούς. Στην εκτελεστική φάση, όταν
μια νέα επαφή με το αλλεργιογόνο προκαλεί διασταυρούμενη αντίδραση του IgE-FcεRI συμπλόκου σε
ευαισθητοποιημένα βασεόφιλα και

μαστοκύτταρα, αυτά ενεργοποιούνται και στη συνέχεια απελευθερώνουν αναφυλακτικούς μεσολαβητές που είναι υπεύθυνοι για την
οξεία αντίδραση υπερευαισθησίας.
Ελαττωματική λειτουργία του επιθηλιακού φραγμού έχει αποδειχθεί
σε βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα
από ασθματικούς πνεύμονες, επιθηλιακά κύτταρα των παραρρινίων
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Το ανοσιακό σύστημα σχηματίζει ένα
διαδραστικό δίκτυο με τους ιστούς
και παίρνει τις αποφάσεις του με
βάση τα σήματα που λαμβάνει από
τα κύτταρα των ιστών, από λοιμώδεις παράγοντες, συμβιωτικά βακτηρίδια, και σχεδόν κάθε περιβαλλοντικό παράγοντα. Η ανοσολογική βάση
των αλλεργικών παθήσεων (Πίνακας 1) παρατηρείται σε δύο φάσεις:
ευαισθητοποίηση και εκδήλωση Τ
και Β λεμφοκυτταρικών αντιδράσεων, και παραγωγή IgE και εκτελεστικές λειτουργίες που σχετίζονται
με ιστική φλεγμονή, τραυματισμό
των ιστών, ανασχηματισμό των
ιστών και χρονιότητα στο άσθμα,
την ατοπική δερματίτιδα (AD) και
την αλλεργική ρινίτιδα (AR). Διάφοροι ενδότυποι ασθενειών μπορεί να αναδυθούν με διαφορετικούς
επικρατούντες μοριακούς μηχανισμούς, σχετιζόμενους βιοδείκτες και
αντίδραση στη βιολογική θεραπεία.
Στη φάση της ευαισθητοποίησης,
κατά την ανάπτυξη των αλλεργικών παθήσεων, εκτελεστικά Th2
κύτταρα παράγουν IL-4, IL-5 και IL13. Οι IL-4 και IL-13 προκαλούν μεταβολή τάξης στην ε βαριά αλυσίδα
των ανοσοσφαιρινών στα Β λεμφοκύτταρα, και παραγωγή ειδικών
για το αλλεργιογόνο IgE αντισωμάτων (Εικόνα 1). Τα έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα (ILC2) επίσης παρέχουν
Th2 τύπου κυτταροκίνες. Το ειδικό
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κυτταρικά και μοριακά γεγονότα στην αλλεργική φλεγμονή
• Βλάβη στον επιθηλιακό φραγμό στο επηρεασμένο δέρμα και στους βλεννογόνους
• Ενεργοποίηση επιθηλιακών κυττάρων και των προφλεγμονωδών κυτταροκινών τους και παραγωγή χημειοκινών που επάγουν φλεγμονή, συμβάλουν
σε Th2 τύπου αντίδραση: TNF-α, IL-13, IL-25, IL-31, IL-33, TSLP
• Απελευθέρωση χημειοκινών που προσελκύουν Th2 κύτταρα και ηωσινόφιλα
• Επιθηλιακή απόπτωση και αποσύνθεση σε AD και άσθμα: IFN-γ, TNF-α, IL-32
• Αντίδραση έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων τύπου 2: IL-5, IL-13
• Αντίδραση τύπου Th2: IL-4, IL-5, IL-13
• Ηωσινοφιλία: IL-5. IL-25, IL-33
• Τοπική και συστηματική παραγωγή IgE: IL-4, IL-13
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• Διασταυρούμενη αντίδραση του ΙgE υποδοχέα FcεRI στην επιφάνεια των
μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων και αποκοκκίωσή τους
• Ενεργοποίηση λείων μυών, μυο-ινοβλαστών και βρογχική υπερδραστηριότητα στο άσθμα: IL-4, IL-9, IL-13, IL-25, IL-33
• Αγγειογένεση στη χρόνια φλεγμονή: VEGF, IL-32
• Επιβίωση και επανενεργοποίηση μεταναστευόντων φλεγμονωδών κυττάρων και αλληλεπίδρασή τους με κύτταρα ιστών και άλλα φλεγμονώδη κύτταρα: IL-2, IL-4
• Ενεργοποίηση άλλων ενεργών υπο-ομάδων Τ λεμφοκυττάρων, όπως Th9,
Th17 και Th22 και συμμετοχή τους στην παραγωγή βλέννας, στην ιστική
φλεγμονή και αποσύνθεση

κόλπων σε ασθενείς με χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα (CRS), καθώς και σε κερατινοκύτταρα δέρματος ασθενών με AD. Πρόσφατες
μελέτες υποδηλώνουν ότι η ακεραιότητα των ιστών διαταράσσεται
και επιτρέπει τη διείσδυση αλλεργιογόνων, βακτηριδιακών τοξινών
και άλλων σωματιδίων διαμέσου
της επιδερμίδας, των πνευμόνων
και του επιθηλίου των ιγμορείων,
όπου μπορούν να ενεργοποιήσουν
το ανοσιακό σύστημα οδηγώντας
έτσι σε σοβαρή φλεγμονή σε αυτές
τις καταστάσεις. Η ενεργοποίηση
των επιθηλιακών κυττάρων και η
απελευθέρωση IL-25, IL-31, IL-33
και TSLP συμβάλουν σε τύπου 2
αντιδράσεις των Τ λεμφοκυττάρων
και των έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων (Εικόνα 2). Αυτές οι κυτταροκίνες παίζουν κάποιον ρόλο στην
παραγωγή ειδικού για το αλλεργιογόνο IgE, στην ηωσινοφιλία, στην
ανεκτικότητα του ενδοθηλίου για
συγκέντρωση φλεγμονωδών κυττάρων σε φλεγμαίνοντες ιστούς,
την παραγωγή βλέννας και τον

Εικόνα 1. Στη φάση της ευαισθητοποίησης
παράγονται ειδικά για το αλλεργιογόνο
IgE αντισώματα και συνδέονται με τους
υψηλής συγγένειας FcεRI υποδοχείς
στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων
και των βασεοφίλων, οδηγώντας έτσι
στην ευαισθητοποίηση του ασθενούς.
Όταν μια νέα επαφή με το αλλεργιογόνο
προκαλεί διασταυρούμενη αντίδραση
των συμπλεγμάτων IgE-FcεRI στα
ευαισθητοποιημένα βασεόφιλα και
μαστοκύτταρα, αυτά απελευθερώνουν
αναφυλακτογενείς μεσολαβητές που
είναι υπεύθυνοι για την οξεία αντίδραση
υπερευαισθησίας.
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Eικόνα 2. Παθογενετικοί μηχανισμοί στην αλλεργική φλεγμονή. Η επιθηλιακή διαρροή και η ενεργοποίηση των επιθηλίων
μαζί με τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και χημειοκίνες τους (TNF-α, IL-13, TSLP, IL-31, IL-33) προκαλούν φλεγμονή και
συμβάλουν στην Th2-τύπου αντίδραση. Τα ιδιαίτερα ενεργοποιημένα επιθηλιακά κύτταρα υποβάλλονται σε απόπτωση
και λαμβάνει χώρα διάσπασή τους. Οι χημειοκίνες είναι απαραίτητοι παράγοντες για τη συγκέντρωση φλεγμονωδών
κυττάρων, γεγονός που ακολουθείται από επιβίωση και επανενεργοποίηση μεταναστευτικών φλεγμονωδών κυττάρων και
αλληλεπίδραση αυτών με τα ιστικά κύτταρα και άλλα φλεγμονώδη κύτταρα. Τα έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα (ILC2) παίζουν
κάποιον ρόλο στην ενεργοποίηση των Τ και Β λεμφοκυττάρων και τη συγκέντρωσή τους, και συμβάλουν στην πρώιμη
συσσώρευση Th2 και T λεμφοκυτταρικών κυτταροκινών. Ο Τh2 τύπος ενός ανοσιακού περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από
παραγωγή IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-25, IL-33 που προέρχονται από Th2 και ιστικά κύτταρα. Η ηωσινοφιλία προκαλείται από
IL-5, IL-25 και IL-33. Σε αλλεργικούς ασθενείς συμβαίνει τοπική και συστηματική παραγωγή IgE με τη συμμετοχή των IL-4
και IL-13. Άλλα ενεργά T λεμφοκύτταρα, όπως τα Th9, Th17 και Th22, παίζουν επίσης κάποιον ρόλο στη φλεγμονή, στην
παραγωγή βλέννας και στην επούλωση των ιστών. Η ενεργοποίηση των λείων μυών, των μυο-ινοβλαστών και η βρογχική
υπεραντιδραστικότητα σχετίζονται με τις IL-4, IL-9, IL-13, IL-25 και IL-33. Αρκετές χημειοκίνες και μόρια της οδού του
αραχιδονικού οξέος καθώς και άλλα μικρά μόρια παίζουν επίσης ρόλο στη συγκέντρωση των φλεγμονωδών κυττάρων και
στην περαιτέρω ενίσχυση των οδών της φλεγμονής.
Οι υποκείμενοι μηχανισμοί στην αλλεργία
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Μεταγραφικοί
παράγοντες

μειωμένο ουδό ευαισθησίας για τη
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών.
Η ανακάλυψη των ILCs έχει αλλάξει την αντίληψή μας σχετικά με
το ότι τα Τ λεμφοκύτταρα είναι οι
κύριοι εκτελεστές που εκκρίνουν
κυτταροκίνες στο ανοσιακό σύστημα, και μας υπέδειξε τελείως υποτιμημένα προηγουμένως έμφυτα
κύτταρα του ανοσιακού ως πηγές
εκτελεστικών κυτταροκινών. Ιδιαίτερα, τα τύπου 2 ILCs μπορεί να
συμβάλουν σε Th2 τύπου φλεγμονή, όπως και τα Τh2 κύτταρα σε
μοντέλα ποντικών. Τα Th1 κύτταρα
μπορεί να συμβάλουν αποτελεσμα-
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τικά στην εκτελεστική φάση στις
αλλεργικές παθήσεις με τον ρόλο
τους στην απόπτωση του επιθηλίου στο άσθμα και την AD.
Τα τελευταία χρόνια, η επαγωγή
ανοσιακής ανοχής έχει γίνει κύριος στόχος για τις στρατηγικές
πρόληψης και θεραπείας των αλλεργικών παθήσεων. Η ανοσιακή
ανοχή στα αλλεργιογόνα μπορεί
να προσδιοριστεί ως καθιέρωση
μιας μακροχρόνιας κλινικής ανοχής έναντι αλλεργιογόνων, γεγονός το οποίο ανοσολογικά υπονοεί
αλλαγές στις αντιδράσεις των ειδικών σε αλλεργιογόνα Τ και Β κυτ-

Εικόνα 3. Ανάπτυξη εννοιών γύρω
από την T λεμφοκυτταρική ανοχή
στην αλλεργία και στην αυτο-ανοσία.
Μετά την ανακάλυψη των Th1 και
Th2 κυτταρικών υπο-ομάδων το
1986, θεωρήθηκε ότι τα Th1 κύτταρα
παίζουν κάποιον ρόλο στις λοιμώξεις
και στην αυτο-ανοσία, και τα Th2
κύτταρα στις αλλεργικές παθήσεις.
Και οι δύο υπο-ομάδες θεωρήθηκε
ότι είχαν αμοιβαίους ρόλους
στην αντίθετη ρύθμιση η μία της
άλλης. Μετά την ανακάλυψη των T
ρυθμιστικών κυττάρων αποδείχθηκε
ότι ενώ συμβαίνει αμοιβαία ρύθμιση
μεταξύ των Th-υποομάδων, τα
κύτταρα αυτά παίζουν σημαντικό
ρόλο στην επαγωγή της ανοσιακής
ανοχής στις αλλεργίες, στην
αυτοανοσία, στη μεταμόσχευση
οργάνων, στον καρκίνο, στην κύηση
και στις χρόνιες παθήσεις.

τάρων μνήμης, καθώς επίσης και
αλλαγές στον ουδό ενεργοποίησης
των μαστοκυττάρων και βασεοφίλων τα οποία δεν προκαλούν πια
αλλεργικά συμπτώματα (Εικόνα
3). Τα Τ και Β ρυθμιστικά κύτταρα
και η παραγωγή ειδικών στα αλλεργιογόνα κατασταλτικών για ΙgΕ
αντισωμάτων (IgG4) παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσιακή ανοχή.
Παρόμοιοι μηχανισμοί ανοσιακής
ανοχής λαμβάνουν χώρα σε μελισσοκόμους που εκτέθηκαν σε πολύ
υψηλές δόσεις αλλεργιογόνου και
σε ιδιοκτήτες γατών (οι οποίοι δεν
αναπτύσσουν αλλεργία), μετά από
ειδική στο αλλεργιογόνο ανοσοθεΟι υποκείμενοι μηχανισμοί στην αλλεργία
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ραπεία, καθώς και σε άτομα που
ξεπερνούν φυσικά τις αλλεργικές
παθήσεις.
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Ενώ η υποβόσκουσα φλεγμονή στο
αλλεργικό άσθμα, την αλλεργική
ρινίτιδα και την ατοπική δερματίτιδα πιστεύεται ότι είναι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας των
Th2 κυττάρων, η έμφυτη (μη ειδική
σε αντιγόνα) αντίδραση σε αυτά τα
ερεθίσματα παρέχει σημαντική διέγερση για την εγκατάσταση χρόνιας φλεγμονής.
Οι έμφυτες ανοσιακές αντιδράσεις ξεκινούν με την αντίληψη της
προσβολής από τα επιθηλιακά
κύτταρα των αεραγωγών και του
δέρματος. Μη ειδική σε αντιγόνα
αναγνώριση από επιθηλιακά κύτταρα συμβαίνει μέσω υποδοχέων
αναγνώρισης μοτίβων (PRR), στους
οποίους περιλαμβάνονται διαλυτοί
(κολεκτίνες) και κυτταρικοί [Toll-like
υποδοχείς (TLR)] PRRs. Οι διαλυτοί PRRs αναγνωρίζουν τα υδατανθρακικά συστατικά των μικροβίων
και μπορούν να ενεργοποιήσουν
το συμπλήρωμα, εγκαθιστώντας
έτσι φλεγμονώδεις αντιδράσεις.
Οι κυτταρικοί PRRs είναι καλύτερα γνωστοί για τη συσχέτισή τους
με μοριακές δομές που σχετίζονται
με παθογόνα (PAMPs). Αν και οι
TLRs είναι καλύτερα γνωστοί για
τη διασύνδεσή τους με προϊόντα
μικροβίων και ιών, τα αλλεργιογόνα αντιδρούν επίσης με TLRs (π.χ.
η πρωτεΐνη των ακάρεων της οικιακής σκόνης Der p2 με τον TLR4).

52

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα και τα κερατινοκύτταρα του δέρματος παίζουν σημαντικό ρόλο στο άσθμα και στην ατοπική δερματίτιδα
• Τα τύπου 2 έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα είναι απαραίτητα για την
εξέλιξη του άσθματος
• Οι υπο-ομάδες των δενδριτικών κυττάρων μπορεί να παίζουν προκαι αντι-φλεγμονώδεις ρόλους
• Τα επιθηλιακά κύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα και τα έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα έχουν κρίσιμους ρόλους κατά τη διάρκεια της
χρόνιας φάσης της αλλεργικής φλεγμονής με την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών, οι οποίες προσελκύουν άλλα φλεγμονώδη κύτταρα σε επηρεασμένους ιστούς
• Η μη ειδική σε αντιγόνα έμφυτη ανοσία λειτουργεί ως γέφυρα στις
προσαρμοστικές ανοσιακές αντιδράσεις
Η σύνδεση των TLRs με άλλους
κυτταρικούς PRRs προκαλεί την
παραγωγή ιντερφερόνης (IFN) και
προ-φλεγμονωδών κυτταροκικών
και χημειοκινών. Η παραγωγή τύπου Ι και τύπου ΙΙΙ ΙFN είναι επίσης σημαντικές για την αντι-ιική
άμυνα. Τα επιθηλιακά κύτταρα των
αεραγωγών ατόμων με άσθμα διαθέτουν ελαττωμένα επίπεδα παραγωγής IFN μετά από ιογενή λοίμωξη, προτείνοντας ότι η IFN μπορεί
να παίζει προστατευτικό ρόλο στην
πρόληψη των ιογενών εξάρσεων
του άσθματος. Η παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών/χημειοκινών (π.χ. ΤΝFα, IL-1, IL-6, IL25, IL-33, TSLP) από τα επιθηλιακά

κύτταρα είναι το αποτέλεσμα της
PRR ενεργοποίησης του NFκB.
Tα επιθηλιακά κύτταρα που αντιδρούν σε αλλεργική διέγερση
παράγουν επίσης IL-25, IL-33 και
στρωματική λεμφοποιητίνη του
θύμου (TSLP) (Εικόνα 1). Οι κυτταροκίνες αυτές επιδρούν στη συνέχεια σε έμφυτα και επίκτητα ανοσιακά κύτταρα. Συγκεκριμένα, τα
τύπου 2 έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα (OLC2, Νeucytes) είναι σημαντικά για την παθογένεση του άσθματος. Τα ILC2 προέρχονται από ένα
κοινό λεμφοειδές προγονικό κύτταρο που έχει συγγένεια με τα ΝΚ
και τα RORγt έμφυτα λεμφοειδή
κύτταρα (Εικόνα 2). Τα ILC2 αντιΈμφυτη ανοσιακή απόκριση στην αλλεργία
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Εικόνα 2. Διαφοροποίηση των ILC2 κυττάρων. Τα προγονικά ILC κύτταρα (ILCP) προέρχονται από τα κοινά λεμφοειδή
προγονικά (CLP) κύτταρα με μια διαδικασία Id2-ανεξάρτητη. Τα ILCP διαφοροποιούνται περαιτέρω σε RORγt, NK και
ILC2 κύτταρα μέσω μεταγραφικών παραγόντων (GATA3, RORα) και κυτταροκινών (IL-7, IL-15). Τα CLP κύτταρα επίσης
διαφοροποιούνται σε Th2 κύτταρα μέσω θυμικής ωρίμανσης. Τα ILC2 και Th2 κύτταρα εκκρίνουν επικαλυπτόμενα είδη
κυτταροκινών. Προσαρμοσμένο από τη βιβλ. 3.
Έμφυτη ανοσιακή απόκριση στην αλλεργία
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Εικόνα 1. Έμφυτη ανοσιακή αντίδραση στο άσθμα. Έκθεση σε αλλεργιογόνα ή ιούς επάγει έμφυτες ανοσιακές
αντιδράσεις στα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών. Η ιογενής λοίμωξη προκαλεί αντιδράσεις ιντερφερόνης τύπου
Ι και τύπου ΙΙΙ. Τα επιθηλιακά κύτταρα επίσης εκκρίνουν IL-25, IL-33 και TSLP, που ενεργοποιούν τύπου 2 έμφυτα
λεμφοειδή κύτταρα (ILC2) και δενδριτικά κύτταρα (DC). Τα ILC2 κύτταρα παράγουν Th2-like κυτταροκίνες (π.χ. IL5, IL-9 και IL-13). Οι κυτταροκίνες αυτές στη συνέχεια ενεργοποιούν ηωσινόφιλα, μαστοκύτταρα και κύτταρα goblet
για να προκαλέσουν νόσο. Τα ILC2 επίσης παράγουν αμφιρεγγουλίνη (Areg) που επάγει τον επανασχηματισμό των
αεραγωγών. Τα ενεργοποιημένα DC κυκλοφορούν σε λεμφικά όργανα για να ξεκινήσουν Τ κυτταρικές αντιδράσεις σε
αλλεργιογόνα/ιούς και να επιδεινώσουν την παθογένεση της νόσου. Προσαρμοσμένο από τη βιβλ. 3.
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δρούν στην ενεργοποίηση IL-25,
IL-33 και TSLP παράγοντας υψηλά
επίπεδα Th2 τύπου κυτταροκίνες
(π.χ. IL-5, -9 και -13) μόλις διεγερθούν. Αυτές οι κυτταροκίνες μπορούν στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν ηωσινόφιλα (μέσω των IL-5
και IL-13) και μαστοκύτταρα (μέσω
IL-9) καθώς επίσης και Β και T λεμφοκύτταρα (Εικόνα 1). Επιπλέον, η
έκκριση IL-13 προκαλεί παραγωγή
βλέννας, σύσπαση λείων μυών και
εναλλακτική ενεργοποίηση κυψελιδικών μακροφάγων που οδηγεί
σε ενίσχυση της παραγωγής IL-33.
Τα ILC2 επίσης εκκρίνουν αμφιρεγγουλίνη, που μπορεί να συμμετέχει
στον επανασχεδιασμό των αεραγωγών. H TSLP καθοδηγεί επίσης
την ωρίμανση των ανώριμων δενδριτικών των πνευμόνων σε συμ-
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βατικά δενδριτικά κύτταρα ικανών
να παρουσιάζουν αντιγόνα σε T
λεμφοκύτταρα. Αυτά τα ενεργοποιούμενα από αντιγόνα δενδριτικά κύτταρα εκκινούν τις επίκτητες
ανοσιακές αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν την ατοπική νόσο των
αεραγωγών.
Συνοψίζοντας, η έμφυτη ανοσία
παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη
του άσθματος. Η αναγνώριση των
προκλήσεων από ΑΕC οδηγεί σε
ενεργοποίηση των ILC2, τα οποία
εκκρίνουν Th2-τύπου κυτταροκίνες και των δενδριτικών κυττάρων,
τα οποία με τη σειρά τους ενεργοποιούν ειδικά για το αλλεργιογόνο
CD4+ T λεμφοκυτταρικές αντιδράσεις που είναι απαραίτητες για την
εξέλιξη του άσθματος.
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Εικόνα 1. Δενδριτικά κύτταρα κατά
μήκος του επιθηλιακού φραγμού.
Δενδριτικά κύτταρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τα δενδριτικά κύτταρα είναι από τα πρώτα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος που έρχονται σε επαφή με αλλεργιογόνα στις
βλεννογόνες επιφάνειες και μπορούν να δοκιμάζουν αντιγόνα του
αυλού άμεσα επεκτείνοντας δενδρίτες διαμέσου του επιθηλιακού
φραγμού
• Στους λεμφαδένες αναφέρουν τον τύπο του αντιγόνου με το οποίο
ήρθαν σε επαφή και στη συνέχεια επάγουν τη διαφοροποίηση των
CD4 βοηθητικών T λεμφοκυττάρων και την ενεργοποίηση των CD8
T λεμφοκυττάρων, ενώ επίσης μεταφέρουν κάποια από τα αντιγόνα
με τα οποία ήρθαν σε επαφή στα Β λεμφοκύτταρα
• Τα δενδριτικά κύτταρα των πνευμόνων και του δέρματος επίσης
παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της χρόνιας φάσης της
αλλεργικής φλεγμονής, παράγοντας χημειοκίνες οι οποίες προσελκύουν άλλα φλεγμονώδη κύτταρα σε φλεγμαίνοντες ιστούς
• Η αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο τα δενδριτικά κύτταρα
επάγουν και διατηρούν την Th2 τύπου ανοσία θα προσφέρει νέους
επιλεκτικούς θεραπευτικούς στόχους για τις αλλεργικές παθήσεις
μονες, το έντερο και το δέρμα, τα
DCs βρίσκονται στη βασοπλευρική
μεριά των επιθηλιακών κυττάρων
και μπορούν να δοκιμάζουν άμεσα
αντιγόνα από τον αυλό επεκτείνοντας τους δενδρίτες διαμέσου του
επιθηλιακού φραγμού (Εικόνα 1).
Μετά από την πρόσληψη του αντιγόνου τα DCs μεταναστεύουν στον
αποχετευτικό λεμφαδένα και παρουσιάζουν το κατεργασμένο αντιγόνο σε παρθένα T λεμφοκύτταρα,
προκαλώντας κλωνική εξάπλωση
και διαφοροποίηση ειδικών για το
αντιγόνο T λεμφοκυττάρων (Εικό-

να 2). Τα δενδριτικά κύτταρα που
φτάνουν στον λεμφαδένα «αναφέρουν» σχετικά με τον τύπο του
παθογόνου ή αλλεργιογόνου που
έχουν συναντήσει στην περιφέρεια και στη συνέχεια επάγουν τη
διαφοροποίηση των CD4 T βοηθητικών κυττάρων (Εικόνα 3), την
ενεργοποίηση των CD8 T λεμφοκυττάρων, και μεταφέρουν κάποια
από τα αντιγόνα με τα οποία ήρθαν
σε επαφή σε Β λεμφοκύτταρα.
Δενδριτικά κύτταρα προερχόμενα
από τους πνεύμονες ποντικών που
εκτέθηκαν σε ακάρεα οικιακής σκό-
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Η επίκτητη ανοσιακή αντίδραση σε
αλλεργιογόνα χαρακτηρίζεται από
ένα χυμικό μέρος (παραγωγή IgE
από τα Β λεμφοκύτταρα) και ένα
κυτταρικό μέρος (CD8 και CD4 T
λεμφοκύτταρα τα οποία αντιδρούν
στο αλλεργιογόνο με τη βοήθεια
των MHCI και MHCII μορίων). Προτού προκληθεί η προσαρμοστική
ανοσία σε περιβαλλοντικά ή τροφικά αλλεργιογόνα, το αντιγόνο
πρέπει να εισέλθει διαμέσου των
φυσικών φραγμών του σώματος
(δέρμα, βλεννογόνοι) και να φτάσει στα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος τα οποία επανακυκλοφορούν στους λεμφαδένες (LN). Τα
δενδριτικά κύτταρα (DCs) είναι ένα
από τα πρώτα κύτταρα του ανοσιακού συστήματος που έρχονται σε
επαφή με αλλεργιογόνα στις βλεννογόνες επιφάνειες. Στους πνεύ-
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Eικόνα 2. Ο ρόλος των δενδριτικών κυττάρων στη φλεγμονή και στην πόλωση των T λεμφοκυττάρων.

Εικόνα 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση των T λεμφοκυττάρων.
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νης (HDM) είναι απαραίτητα και
ικανά για την επαγωγή Th2 τύπου
ευαισθητοποίησης σε HDM. Τα
DCs των πνευμόνων και του δέρματος παίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο
κατά τη διάρκεια της χρόνιας φάσης της αλλεργικής αντίδρασης,
παράγοντας χημειοκίνες οι οποίες
προσελκύουν άλλα φλεγμονώδη
κύτταρα πίσω στους περιφερικούς
ιστούς (Εικόνα 2). Επιπλέον, ειδικά στο αλλεργιογόνο IgE και IgG1,
μέσω της ενεργοποίησης των FcεRI
και FcγRIII αντίστοιχα, στοχοποιούν
τα αλλεργιογόνα στα DCs, ενιχύοντας έτσι περαιτέρω την Th2 τύπου ανοσία. Κατά τη διάρκεια της
ευαισθητοποίησης και της πρόκλησης τα DCs επικοινωνούν στενά με
γειτονικά επιθηλιακά κύτταρα. Η
ενεργοποίηση από τα αλλεργιογόνα υποδοχέων αναγνώρισης μοτίβων στα επιθηλιακά κύτταρα όπως
οι Toll-like υποδοχείς 4 ή υποδοχέων ενεργοποιούμενων από πρωτεάσες, οδηγεί στην παραγωγή χημειοκινών και κυτταροκινών από τα
επιθήλια (Εικόνα 4) που προσλαμΔενδριτικά κύτταρα

βάνουν DCs και τα προγραμματίζουν να επάγουν Th2 τύπου ανοσιακές αντιδράσεις. Τα επιθηλιακά
κύτταρα και άλλα έμφυτα ανοσιακά κύτταρα δημιουργούν επίσης
σήματα κινδύνου όπως ουρικό οξύ,
ΑΤΡ και HM-GB1, που μπορεί να
έχουν τις ίδιες επιδράσεις στα DCs.
Ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα,
αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα διαθέτουν αυξημένο αριθμό ενεργοποιημένων DCs οπλισμένων με IgE
στους φλεγμαίνοντες ιστούς. Δεν
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η
στόχευση της λειτουργίας των DCs
στην αλλεργία θεωρείται μια θεραπευτική προσέγγιση. Εντούτοις, το
να καταστείλει κανείς τη λειτουργία των DCs εντελώς θα προκαλέσει επίσης ανοσοκαταστολή, και
γι’ αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό
να αποκαλυφθεί ο τρόπος με τον
οποίο τα DCs προκαλούν και διατηρούν επιλεκτικά την Th2 τύπου
ανοσία, ώστε να βρεθούν νέες θεραπευτικές διαδικασίες για την αλλεργία.
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Εικόνα 4. Η αλληλεπίδραση των δενδριτικών
και των επιθηλιακών κυττάρων καθοδηγεί
τη φλεγμονώδη διαδικασία.
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Istanbul University
Istanbul, Turkey
Εκτός από την ετερογένεια της παθογένεσης του άσθματος, οι σύγχρονες εξελίξεις υπογραμμίζουν
την επικράτηση μιας υπο-ομάδας
με Th-2 ομοιάζουσα ανοσιακή απόκριση και ηωσινοφιλία. Εντούτοις,
στο αλλεργικό άσθμα μπορεί επιπλέον να συμμετέχουν έμφυτες,
ανεξάρτητες των Τ λεμφοκυττάρων ανοσιακές αντιδράσεις. Αρκετοί διαφορετικοί πληθυσμοί των
έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων
(ILCs), συμπεριλαμβανομένων των
κυττάρων φυσικών φονέων (ΝΚ),
των γδ-Τ λεμφοκυττάρων και των
CD1-περιορισμένων ΝΚ1 κυττάρων, έχουν εμπλακεί προηγουμένως στη ρύθμιση των ανοσιακών
αποκρίσεων της αναπνευστικής
οδού.
Τα ΝΚ κύτταρα είναι φυσικά λεμφοκύτταρα, τα οποία αποτελούν
την πρώτη γραμμή άμυνας έναντι
των λοιμώξεων και του καρκίνου.
Οι αεραγωγοί είναι μια κύρια οδός
εισόδου πολλών σημαντικών παθογόνων στο σώμα, και η ικανότητα των ΝΚ κυττάρων να αντιδρούν
ταχύτατα σε λοιμώξεις υποδεικνύει
έναν σημαντικό ρόλο των κυττάρων αυτών στις οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις. Πρόσφατες εξελίξεις
στην κατανόησή μας γύρω από τις
υποκατηγορίες των ΝΚ κυττάρων
υποστηρίζουν τον ρόλο τους στις
αλλεργικές παθήσεις, όπου μπο-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τα κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ) εκτελούν μια ισχυρή ρυθμιστική
λειτουργία εκκρίνοντας διάφορες κυτταροκίνες ή δημιουργώντας
επαφή κυττάρου με κύτταρο, και με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζουν
τις έμφυτες και τις επίκτητες ανοσιακές αποκρίσεις και διατηρούν
την ανοσιακή ομοιόσταση
• Τα ΝΚ κύτταρα εκφράζουν υποκατηγορίες παρόμοιες με τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα όπως τα ΝΚ1, ΝΚ2 και ΝΚ ρυθμιστικά
κύτταρα
• Η κατανόηση των μηχανισμών που συμμετέχουν στη δημιουργία
των αλλεργικών παθήσεων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας
• Πρόσφατες εξελίξεις στις υποκατηγορίες των ΝΚ κυττάρων υποστηρίζουν τον ρόλο τους στις αλλεργικές παθήσεις

ρεί να συμβάλουν στην ειδική για
τα αλλεργιογόνα δημιουργία Th1
και Th2 κυττάρων, καθώς επίσης
και στην επαγωγή ή καταστολή
της IgE. Η in vivo και in vitro ύπαρξη υποκατηγοριών ΝΚ-κυττάρων
στον άνθρωπο, με ιδιαίτερα μοτίβα
κυτταροκινών όπως IFN-γ εκκρίνοντα και μη εκκρίνοντα ΝΚ-κύτταρα,
υποστηρίζει ισχυρά αυτή την ιδέα
(Εικόνα 1). Η υπο-ομάδα ΝΚ που
εκκρίνουν IFN-γ παρουσιάζει ένα
τυπικό Th1-ομοιάζον μοτίβο κυτταροκινών. Αντίθετα, τα ΝΚ που δεν
εκκρίνουν IFN-γ αποτελούνται από
κύτταρα που εκφράζουν IL-4, IL-5
και IL-13. Τα αποτελέσματα αυτά
δείχνουν ότι τα κυκλοφορούντα ΝΚ

κύτταρα διατηρούν δραστικά υποσύνολα στον άνθρωπο με ιδιαίτερα προφίλ κυτταροκινών, και μπορεί να επιδεικνύουν διαφορετικές
φλεγμονώδεις ιδιότητες. Επιπλέον,
έχει αναφερθεί ότι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό και κυτταροτοξικότητα
ΝΚ κυττάρων σε σύγκριση με μη
ατοπικούς ασθενείς. Το μέσο ποσοστό ΝΚ κυττάρων που εκφράζουν
IL-4 και IL-13 ήταν σημαντικά υψηλότερο, ενώ τα IFN-γ+ ΝΚ κύτταρα
δεν ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε
ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα σε
σύγκριση με μη ατοπικούς μάρτυρες. Καθότι τα ΝΚ κύτταρα είναι
σημαντικά για την έμφυτη ανοσία
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Εικόνα 1. Τα ΝΚ κύτταρα διαιρούνται σε τέσσερεις υπο-ομάδες σύμφωνα με την έκκριση των κυτταροκινών τους. Τα
ΝΚ κύτταρα έχουν ανιχνευθεί σε στενή επαφή με τα δενδριτικά κύτταρα. Τα ΝΚ κύτταρα που αναπτύσσονται παρουσία
IL-12 και IL-18 (ΝΚ1) παράγουν IFN-γ και αναστέλλουν την παραγωγή IgΕ, ενώ τα ΝΚ κύτταρα που αναπτύσσονται
παρουσία IL-4 (NK2) παράγουν IL-5 και IL-13 και ενεργοποιούν την παραγωγή IgE. Τα ΝΚ ρυθμιστικά κύτταρα παράγουν
IL-10 και TGF-β και καταστέλουν την παραγωγή IgE. Τα ΝΚ22 που εκκρίνουν IL-22 μπορεί να παίζουν κάποιον ρόλο στην
προστασία των επιθηλιακών κυτταρικών φραγμών. (Από J Allergy Clin Immunol, 132/3, Deniz G,van de Veen W, Akdis M.
Natural killer cells in patients with allergic diseases, 527-35, Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).

και την έναρξη των ανοσιακών αποκρίσεων, τα διαφορετικά μοτίβα
των εν λόγω κυτταροκινών μπορεί
να είναι σημαντικά για την αλλαγή
των κυτταροκινών του περιβάλλοντος και την επαγωγή της παράκαμψης των Τ λεμφοκυττάρων.
Τα Τ λεμφοκύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ-Τ) είναι μοναδικά CD1d-

περιορισμένα Τ λεμφοκύτταρα με
δείκτες επιφανείας ΝΚ κυττάρων.
Τα κύτταρα αυτά μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση του άσθματος. ΝΚ-Τ κύτταρα και όχι συμβατικά τάξης ΙΙ
του MHC CD4+ T λεμφοκύτταρα
βρέθηκαν κυρίως στους πνεύμονες
και στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυ-
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μα ασθενών με αλλεργικό άσθμα.
Αν και τα CD1d-περιορισμένα
ΝΚ-Τ κύτταρα μπορεί να παίζουν
κάποιον ρόλο στην τροποποίηση
του ασθματικού φαινοτύπου, δεν
είναι οι κρίσιμοι καθοδηγητές της
ασθματικής αντίδρασης, και τουλάχιστον διαδραματίζουν έναν
τροποποιητικό ρόλο.
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ΕΜΦΥΤΑ
ΛΕΜΦΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ
Hirohisa Saito

National Research Institute for Child Health & Development
Tokyo, Japan
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ

Τα ILCs μπορούν να ταξινομηθούν
σε τρεις ομάδες. Τα τάξης 1 ILC
(ILC1s) προσδιορίζονται από τη δυνατότητά τους να παράγουν Th1
τύπου κυτταροκίνη IFNγ και την
αδυναμία τους να παράγουν Th2
τύπου και Th17 κυτταρο-σχετιζόμενες κυτταροκίνες. Αναπτύσσονται
υπό την επίδραση των IL-12 και IL18. Τα τάξης 2 ILCs (ILC2s) έχουν τη
δυνατότητα να παράγουν Th2 τύπου κυτταροκίνες (IL-5, IL-9 και IL13) ως αντίδραση στις προερχόμενες από το επιθήλιο κυτταροκίνες
IL-25, IL-33 και στρωματική λεμφοΈμφυτα λεμφοειδή κύτταρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τα έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα (ILCs) διαθέτουν λεμφοειδή μορφολογία, αλλά απουσιάζουν οι αντιγονικοί υποδοχείς και οι δείκτες
μυελοειδών και δενδριτικών κυττάρων
• Tα ILCs προκύπτουν από ένα δεσμευμένο προγονικό ILC
• Τα Τάξης 1 ILCs (ILC1s) ελευθερώνουν IFN-γ αλλά όχι Th2 και Th17
κυτταροκίνες υπό την επίδραση IL-12 και IL-18
• Tα Τάξης 2 ILCs (ILC2s) μπορεί να παίζουν κάποιον ρόλο στις αλλεργικές παθήσεις και στην ηωσινοφιλική φλεγμονή ελευθερώνοντας
τις Th2 τύπου κυτταροκίνες IL-5, IL-9 και IL-13, όταν ενεργοποιούνται με IL-25, IL-33 και στρωματική λεμφοπρωτεΐνη του θύμου
• Τα Τάξης 3 ΙLCs (ILS3s) μπορεί να παίζουν κάποιον ρόλο σε μερικές
χρόνιες αλλεργικές παθήσεις απελευθερώνοντας τις Th17 κυτταροκίνες IL-17 και IL-22.
ποιητίνη θύμου (TSLP). Τα τάξης 3
ILCs (ILC3s) μπορούν να παράγουν
τις Th17 τύπου κυτταροκίνες IL-17
και/ή IL-22 παρουσία των IL-1β και
IL-23. Μερικά ILC3s εκφράζουν
τον υποδοχέα επαγωγής φυσικής
κυτταροτοξικότητας (NCR) NKp46
(NCR + ILC3s). Tα NCR+ ILC3s μπορούν να παράγουν IL-22 αλλά όχι
IL-17, ενώ τα NCR- ILC3s μπορούν
να παράγουν IL-17 αλλά όχι IL-22.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι μερικά NCR- ILC3s μπορούν
επίσης να παράγουν IL-22. Πρόσφατα προτάθηκε ότι τα ILCs προέρχονται από ένα δεσμευμένο προγονικό ILC, το οποίο δεν σχετίζεται
αναπτυξιακά με τα ΝΚ και τα LTi
κύτταρα.

ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ILCS
ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Τα ILC2s περιλαμβάνουν τα LinSCA1+ φυσικά βοηθητικά κύτταρα που βρίσκονται σε λεμφοειδείς
ομάδες του λίπους, Lin-SCA1+
nuocytes και Lin-SCA1- έμφυτα
βοηθητικά τύπου 2 κύτταρα, προερχόμενα από λεμφαδένες σε ποντίκια που τους χορηγήθηκαν IL-25
και/ή IL-33 ή ποντίκια μολυσμένα
με N. brasiliensis. Τα ILC2s είναι
σημαντικά για την αντίσταση του
ξενιστή έναντι των νηματωδών. Αν
και τα Th2 κύτταρα είναι μια κύρια
πηγή των τύπου 2 κυτταροκινών
κατά τη διάρκεια ασθματικών και
αλλεργικών αντιδράσεων, τα ILC2s
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Τα έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα
(ILCs) είναι κύτταρα με λεμφοειδή
μορφολογία, τα οποία όμως δεν
διαθέτουν αναδιαταγμένους αντιγονικούς υποδοχείς εξαρτώμενους
από το γονίδιο ενεργοποίησης ανασυνδυασμού (RAG). Επίσης δεν
διαθέτουν δείκτες μυελοειδών και
δενδριτικών κυττάρων (Lin-). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν, κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ) και κύτταρα επαγωγείς λεμφικών ιστών (LTi)
περιλαμβάνονται στον πληθυσμό
των ILCs. Τα ΝΚ κύτταρα ρυθμίζουν
τις αρχικές ανοσιακές αντιδράσεις
έναντι ιών και καρκινικών κυττάρων. Τα LTi κύτταρα είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό λεμφαδένων.
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Εικόνα 1. Η οντογένεση των έμφυτων λεμφοειδών κυττάρων (ILCs). Ένα δεσμευμένο προγονικό κύτταρο (ILCP)
με υψηλά επίπεδα μεταγραφικού παράγοντα PLZF (2) μπορεί να σχηματίσει ILC1s, ILC2s και ILC3s, αλλά όχι κύτταρα LTi
και ΝΚ κύτταρα, το οποίο προέρχεται από ένα α4β7+ κοινό πρόγονο που μοιράζονται οι τρεις ILC γενεαλογικές σειρές.
Η ανάπτυξη των ILC2s εξαρτάται από τους μεταγραφικούς παράγοντες Gfi1, GATA3 και RORα. Τα ILC3s απαιτούν τον
μεταγραφικό παράγοντα RORγt για την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους. Αν και τα NCR+ ILC3s
μπορούν να δημιουργήσουν ILC1s εάν ενεργοποιηθούν με IL-12 και IL-18, το μονοπάτι διαφοροποίησης των ILC1s
δεν είναι πλήρως κατανοητό ακόμα.
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επίσης συμβάλουν στην παθολογία ασθενειών, ιδιαίτερα εκεί που
απελευθερώνονται IL-25, IL-33 και
TSLP από φλεγμαίνοντα και κατεστραμμένα επιθήλια. Τα ανθρώπινα ILC2s έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τα αντίστοιχα των ποντικών.
Επιπλέον, τα ανθρώπινα ILC2s εκφράζουν CRTh2 (χημειο-ελκυστικό
μόριο ομόλογο με υποδοχείς που
εκφράζεται σε Th2 κύτταρα) στην
επιφάνειά τους.
Τα ILC3s που παράγουν IL-17 παίζουν ρόλο στην ουδετεροφιλική
φλεγμονή σε συγκεκριμένο ενδότυπο του άσθματος μέσω της παραγωγής IL-1β από μακροφάγα
Έμφυτα λεμφοειδή κύτταρα

που ενεργοποιούνται από μοριακά
πρότυπα που σχετίζονται με ιστική
καταστροφή (DAMPs) και/ή με παθογόνα (PAMPs). Η έκφραση της
κυτταροκίνης IL-22 της οικογένειας IL-10, που μπορεί να απελευθερώνεται από ILC3s, LTi κύτταρα ή
Th17 κύτταρα, είναι αυξημένη σε
χρόνια αλλεργική φλεγμονή στους
πνεύμονες και το δέρμα. Η IL-22
αναστέλει την παραγωγή κυτταροκινών που ενεργοποιούν τα ILC2s,
όπως οι IL-25 και IL-33.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Spits H, Artis D, Colonna M, Diefenbach A, Di Santo JP, Eberl G, et al.

Innate lymphoid cells-a proposal for
uniform nomenclature. Nat Rev Immunol 2013;13:145-149.
2. Constantinides MG, McDonald BD,
Verhoef PA, Bendelac A. A committed
precursor to innate lymphoid cells.
Nature 2014 [Epub ahead of print
Feb 9] doi: 10.1038/nature13047.
3. Walker JA, Barlow JL, McKenzie
AN. Innate lymphoid cells--how
did we miss them? Nat Rev Immunol
2013;13:75-87.
4. Kim HY, Lee HJ, Chang YJ, Pichavant
M, Shore SA, Fitzgerald KA, et al.
Interleukin-17-producing innate
lymphoid cells and the NLRP3 inflammasomefacilitate obesity-associated airway hyperreactivity. Nat
Med 2014;20:54-61.
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Εικόνα 2. Ο ρόλος των ILCs στην αλλεργία. Οι επιθηλιακοί ιστοί μπορούν να απελευθερώνουν IL-25, IL-33 και TSLP
ως αντίδραση σε αλλεργιογόνα πρωτεάσης, όπως τα ακάρεα της οικιακής σκόνης ή η παπαΐνη, DAMPs, PΑMPs και Th2
κυτταροκίνες. Ως αντίδραση στις κυτταροκίνες που προέρχονται από το επιθήλιο τα ILC2s μπορούν να απελευθερώνουν
IL-33, η οποία προκαλεί φλεγμονή και ανασχεδιασμό (όπως υπερπλασία των κυττάρων goblet) του ιστού και IL-5,
που μπορεί να προκαλέσει ηωσινοφιλική φλεγμονή. Tα ILC3s ελευθερώνουν IL-17, η οποία μπορεί να προκαλέσει
ουδετεροφιλική φλεγμονή και IL-22, η οποία με τη σειρά της αναστέλει την απελευθέρωση κυτταροκινών που
ενεργοποιούν τα ILC2.
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Stanford University
Stanford, USA
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ;
Στον άνθρωπο και άλλα σπονδυλωτά, μαστοκύτταρα ανευρίσκονται
σχεδόν σε κάθε ιστό, συνήθως κοντά σε επιθηλιακές επιφάνειες (π.χ.
δέρμα, αναπνευστικό σύστημα, γαστρεντερικός σωλήνας) και κοντά σε
αιμοφόρα αγγεία, νεύρα, λείες μυικές ίνες και ινοβλάστες. Τα προγονικά κύτταρα των μαστοκυττάρων
δημιουργούνται στον μυελό των
οστών, κυκλοφορούν στο αίμα, και
κατόπιν εισέρχονται στους ιστούς
όπου ολοκληρώνουν την ωρίμανσή
τους, μετατρεπόμενα σε κύτταρα με
εμφανή κυτταροπλασματικά κοκκία
(Εικόνες 1Α και Γ). Τα κοκκία αυτά είναι χώροι αποθήκευσης για τα προϊόντα τους (συνήθως αποκαλούνται
“μεσολαβητές”) τα οποία, όταν ελευθερώνονται από τα κύτταρα αυτά
ασκούν δυναμικές επιδράσεις σε
άλλους τύπους κυττάρων. Τα κοκκία
των μαστοκυττάρων περιέχουν το
μεγαλύτερο ποσοστό ισταμίνης του
σώματος και σχεδόν όλη την ηπαρίνη, καθώς επίσης και μια ποικιλία
πρωτεασών (Πίνακας 1). Όταν τα
μαστοκύτταρα “ενεργοποιούνται”
(π.χ. διεγείρονται για να απελευθερώνουν τα προϊόντα τους) εκκρίνουν ισταμίνη, ηπαρίνη και πρωτεάσες με “αποκοκκίωση” (Εικόνες 1Β
και Δ) και επίσης πολλούς άλλους
μεσολαβητές που δεν είναι αποθηκευμένοι, αλλά συντίθενται από τα
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• Τα μαστοκύτταρα αναπτύσσονται σχεδόν σε όλους τους ιστούς
από προγονικά κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα
• Τα μαστοκύτταρα είναι οι κύριες πηγές ισταμίνης και άλλων προϊόντων (μεσολαβητών) που συμβάλουν σε αναφυλαξία και άλλες
αλλεργικές διαταραχές
• Τα μαστοκύτταρα μπορούν να ενεργοποιηθούν ταχύτατα (εντός λεπτών) για να απελευθερώσουν μεσολαβητές όταν αναγνωρίζονται
αλλεργιογόνα από IgE αντισώματα συνδεδεμένα σε IgE υποδοχείς
(FcεRI) στην επιφάνεια των κυττάρων
• Τα μαστοκύτταρα μπορεί επίσης να ενεργοποιηθούν για να απελευθερώσουν μεσολαβητές από πολλούς παράγοντες που δρουν
ανεξάρτητα της IgE
• Τα μαστοκύτταρα μπορεί να παίζουν ωφέλιμο ρόλο στην ενίσχυση
της αντοχής έναντι δηλητηρίων ζώων και σε αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή έναντι συγκεκριμένων παρασίτων
ενεργοποιημένα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των λευκοτριενίων,
προσταγλανδινών, κυτταροκινών,
χημειοκινών και πεπτιδικών αυξητικών παραγόντων (Πίνακας 1). Ο
αριθμός των μαστοκυττάρων μπορεί να αυξηθεί σε ιστούς στις θέσεις
των αλλεργικών παθήσεων ή παρασιτικών λοιμώξεων, καθώς και σε
άλλες περιπτώσεις.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΤΑ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
Τα μαστοκύτταρα εκφράζουν στην
επιφάνειά τους εκατοντάδες χιλιά-

δες υποδοχείς υψηλής συγγένειας
(FcεRI) οι οποίοι συνδέονται ισχυρά
με το Fc τμήμα των IgE αντισωμάτων. Μεμονωμένα μαστοκύτταρα
μπορούν να συνδεθούν με IgEs τα
οποία αναγνωρίζουν οποιαδήποτε
ποικιλία διαφορετικών αλλεργιογόνων που προέρχονται από γύρη,
τροφές, ακάρεα σκόνης, φάρμακα,
κ.λπ. Τέτοιου είδους μαστοκύτταρα
μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν
συναντήσουν οποιαδήποτε αντιγόνα τα οποία κάνουν διασταυρούμενη αντίδραση με δύο γειτονικά μόρια IgE, γεγονός που προκαλεί συσσώρευση των συνδεδεμένων με IgE
FcεRIs και παρέχει στα κύτταρα το
σήμα ώστε να απελευθερώσουν τα
Μαστοκύτταρα
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Εικόνα 1. (Α, Γ) Ένα ανενεργό
μαστοκύτταρο (σε μικρογραφία
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου
στο Α και σε σχεδιάγραμμα
στο Γ) περιέχει πολλά
κυτταροπλασματικά κοκκία (βέλη
στο Α) και ειδικά σε αλλεργιογόνα
IgE (κίτρινα σύμβολα στο Γ)
συνδεδεμένα σε FcεRI υποδοχείς
(πράσινα σύμβολα στο Γ) στην
επιφάνειά του (B, Δ). Όταν
το αλλεργιογόνο (κόκκινα
σύμβολα στο Δ) αναγνωρίζεται
A
B
από γειτονικά IgΕ αντισώματα
συνδεδεμένα στους FcεRI
υποδοχείς του μαστοκυττάρου,
αυτό έχει ως συνέπεια τη
συσσώρευση των FcεRIs στην
επιφάνεια του κυττάρου, και την
ενεργοποίηση του μαστοκυττάρου
να απελευθερώσει τα περιεχόμενα
των κοκκίων του σε σημεία που
τα κοκκία συνδέονται με την
πλασματική μεμβράνη (βέλη στη
φωτογραφία του μικροσκοπίου
στο B και στο σχεδιάγραμμα
στο Δ). Αυτά τα ενεργοποιημένα
Γ
Δ
μαστοκύτταρα επίσης εκκρίνουν
νεοσυντιθέμενα προϊόντα που
δεν έχουν αποθηκευτεί σε κοκκία.
(Τροποποιημένο από Fig. 9.44 in Parham P. The Immune System. 3rd edition, Copyright 2009 from The Immune System
by Parham. Reproduced by permission of Garland Science/Taylor & Francis LLC. The electron micrographs in A & B are
courtesy of Ann M. Dvorak).
Ανενεργό μαστοκύτταρο

Όταν μεγάλος αριθμός μαστοκυττάρων ενεργοποιείται ταχύτατα
από τη συστηματική κατανομή
κάποιου αλλεργιογόνου σε άτομα
τα οποία έχουν IgE που αναγνωρίζουν αυτό το αλλεργιογόνο, μπορεί να συμβεί αναφυλαξία μέσα σε
λίγα μόλις λεπτά. Τέτοιου είδους
IgE-εξαρτώμενη αναφυλαξία δεν
Μαστοκύτταρα

υπάρχει ή είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε ποντίκια γενετικά τροποποιημένα να μην περιέχουν μαστοκύτταρα (αν και έχουν βασεόφιλα,
ένα άλλο κύτταρο που προέρχεται
από τον μυελό των οστών και που
μπορεί να συνδεθεί με IgE), γεγονός το οποίο δείχνει ότι τα μαστοκύτταρα συμβάλουν σημαντικά σε
αυτή την οξεία, καταστροφική και
δυνητικά θανατηφόρα αντίδραση.
Μέσω των επιδράσεων των προϊόντων που απελευθερώνονται από
τα μαστοκύτταρα στη φλεγμονή
και των δομικών κυττάρων σε επηρεασμένους ιστούς (Πίνακας 1), η
IgE-εξαρτώμενη ενεργοποίηση των

μαστοκυττάρων μπορεί να συμβάλει σε αντιδράσεις όψιμης φάσης
(που αναπτύσσονται ώρες μετά την
έκθεση στο αλλεργιογόνο) και σε
χαρακτηριστικά χρόνιας αλλεργικής φλεγμονής (π.χ. στο αλλεργικό
άσθμα).
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΤΑ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ή ΜΟΝΟ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ;
Από εξελικτική άποψη τα μαστοκύτταρα δεν δημιουργήθηκαν για
να προκαλούν ασθένειες. Στους πιθανούς ωφέλιμους ρόλους των μαστοκυττάρων περιλαμβάνονται η
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προϊόντα τους (Εικόνα 1Β και Δ). Τα
μαστοκύτταρα μπορούν επίσης να
ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα των
IgE, για παράδειγμα από προϊόντα
μικροοργανισμών, ορισμένα νευροπεπτίδια και συστατικά που περιέχονται σε δηλητήρια ζώων (Πίνακας 2).

Ενεργοποιημένο μαστοκύτταρο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Προϊόντα μαστοκυττάρων
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Αποθήκευση
προσχηματισμένου προϊόντος
σε κοκκία, και έκκριση μετά από
ενεργοποίηση
(εντός λεπτών)

Σύνθεση και έκκριση μετά από
ενεργοποίηση
(εντός λεπτών
για λιπίδια και
επεκτεινόμενη σε
ώρες για πεπτιδικά προϊόντα+)

Προϊόντα

Βιολογικές δράσεις*

Ισταμίνη

•Α
 ύξηση της αγγειακής διαπερατότητας και της διαστολής των αιμοφόρων αγγείων
•Σ
 ύσπαση των λείων μυών των αεραγωγών
•Π
 ρόκληση κνησμού και πόνου
•Ε
 πίδραση στις ανοσιακές αντιδράσεις και στη λειτουργία κάποιων
νεύρων

Ηπαρίνη

•Α
 ντιπηκτικό
•Χ
 ρήσιμη για την αποθήκευση άλλων προϊόντων σε κοκκία

Πρωτεάσες (π.χ.
τρυπτάση, χυμάση, καρβόξυπεπτιδάση Α3)

•Α
 ποδιάταξη συγκεκριμένων πρωτεϊνών και πεπτιδίων, όπως συστατικών των δηλητηρίων από ζώα
•Ρ
 ύθμιση ανασχεδιασμού των ιστών
•Μ
 ετατροπή αγγειοτενσίνης Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ (χυμάση)

Λιπιδικοί μεσολαβητές (π.χ.
λευκοτριένια,
προσταγλανδίνες)

•Ρ
 ύθμιση της μετανάστευσης και δράσης των λευκοκυττάρων
•Α
 ύξηση αγγειακής διαπερατότητας
•Π
 ρόκληση συστολής και διάτασης των αιμοφόρων αγγείων (ανάλογα με τον τύπο του μεσολαβητή)
•Σ
 ύσπαση ή χαλάρωση λείων μυών (αεραγωγοί, γαστρεντερικός σωλήνας)
•Ε
 νίσχυση παραγωγής βλέννας

Κυτταροκίνες,
χημειοκίνες, πεπτιδικοί αυξητικοί παράγοντες

•Π
 ολλές επιδράσεις σε άλλα κύτταρα (λευκοκύτταρα και δομικά κύτταρα ιστών) που μπορεί να προάγουν ή να αναστείλουν τη φλεγμονή
και/ή τον ανασχεδιασμό των ιστών

Μόνο κάποιες από τις πολλές βιολογικές δράσεις των προϊόντων αυτών αναφέρονται.
Κάποια μπορεί να βρίσκονται σε κοκκία και άρα να απελευθερώνονται άμεσα με την ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων.

*

+

ενίσχυση της αντίστασης του ξενιστή σε κάποια παράσιτα και άλλα
παθογόνα, και η ενίσχυση της φυσικής και επίκτητης αντίστασης σε
συγκεκριμένα δηλητήρια ζώων. Τα
μαστοκύτταρα έχουν επίσης τη δυνατότητα να περιορίζουν την παθολογία που σχετίζεται με συγκεκριμένες φυσικές ή επίκτητες
ανοσιακές αντιδράσεις μέσω της
παραγωγής μεσολαβητών με αντι-
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φλεγμονώδεις ή ανοσοκατασταλτικές δράσεις.

2. Galli SJ, Tsai M. IgE and mast cells in allergic disease. Nat Med 2012;18:693704.
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3. Reber L, Marichal T, Galli SJ. New
models for analyzing mast cell
functions in vivo. Trends Immunol
2012;33:613-625.

1. Galli SJ, Metcalfe DD, Arber DA,
Dvorak AM. Basophils and mast cells
and their disorders. In: Kaushansky
K, Lichtman MA, Beutler E, Kipps
TJ, Seligsohn U, Prchal JT, eds. Williams Hematology, 8th ed. New York:
McGraw-Hill Medical, 2010;63:915932.

4. Marichal T, Starkl P, Reber LL, Kalesnikoff J, Oettgen HC, Tsai M, Metz
M, Galli SJ. A beneficialrole for Immunoglobulin E in host defense
against honeybee venom. Immunity
2013;39:963-975.
Μαστοκύτταρα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μηχανισμοί ενεργοποίησης μαστοκυττάρων*
Περιπτώσεις
όπου συμβαίνουν

Σχόλια

Διασταυρούμενη αντίδραση του
IgE που βρίσκεται σε επιφανειακά FcεRI των μαστοκυττάρων με
πολυδύναμα αντιγόνα που αναγνωρίζονται από IgE

Αναφυλαξία, αλλεργική ρινίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, αλλεργικό άσθμα, κάποια είδη
κνίδωσης

Η θέση της ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων εξαρτάται από την περιοχή έκθεσης
στο αντιγόνο. Στην αναφυλαξία, υπάρχει
μια συστηματική κατανομή του υπεύθυνου
αντιγόνου σε ολόκληρο το σώμα

Αντίδραση μικροβιακών προϊόντων κατεστραμμένων ή νεκρών
κυττάρων με υποδοχείς (Toll-like
υποδοχείς ή άλλου είδους υποδοχείς που αναγνωρίζουν δομές)
στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό των μαστοκυττάρων

Διαφόρων τύπων ιογενείς ή
βακτηριδιακές λοιμώξεις. Διάφορες περιστάσεις όπου συμβαίνει κυτταρική καταστροφή
ή θάνατος

Έκθεση των μαστοκυττάρων σε κάποια
από τα κυτταρικά αυτά προϊόντα μπορεί
να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα
μαστοκύτταρα αντιδρούν σε άλλα σήματα
ενεργοποίησης, όπως IgE και αντιγόνα

Αντίδραση ενδογενών πεπτιδίων με υποδοχείς σε αυτά τα πεπτίδια στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων

Διάφορες διαδικασίες παθήσεων ή μηχανισμοί άμυνας του
ξενιστή που διατηρούν την
ομοιόσταση

Ενδογενή πεπτίδια που μπορούν να ενεργοποιήσουν κάποιους τύπους μαστοκυττάρων όπως συγκεκριμένα νευροπεπτίδια,
ενδοθηλίνη 1 και προϊόντα ενεργοποίησης
του συμπληρώματος (C3a, C5a)

Δηλητηρίαση από ερπετά

Κάποια από αυτά τα δηλητηριώδη πεπτίδια
είναι δομικά παρόμοια με ενδογενή πεπτίδια που μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν μαστοκύτταρα. Οι πρωτεάσες των
μαστοκυττάρων που απελευθερώνονται
κατά την αποκοκκίωση αυτών μπορούν να
αποδιατάξουν και έτσι να ελαττώσουν την
τοξικότητα αυτών των συστατικών των δηλητηρίων

Αντίδραση εξωγενών πεπτιδίων με υποδοχείς στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων που
αναγνωρίζουν τέτοια πεπτίδια

Εκτός από τους μηχανισμούς που ενεργοποιούν τα μαστοκύτταρα, συγκεκριμένα ερεθίσματα μπορούν να περιορίσουν τον βαθμό ενεργοποίησης των κυττάρων αυτών.
+
Τα μαστοκύτταρα που ενεργοποιούνται από IgE και συγκεκριμένα αντιγόνα μπορούν να ελευθερώσουν πολλά ή και όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα 1. Αντίθετα, άλλοι μηχανισμοί ενεργοποίησης μπορεί να προκαλέσουν μια σχετικά επιλεκτική
απελευθέρωση προϊόντων που είναι αποθηκευμένα σε κοκκία (π.χ. αντίδραση σε κάποια πεπτίδια) ή κυτταροκινών, χημειοκινών
και αυξητικών παραγόντων (π.χ. σε αντίδραση σε κάποια μικροβιακά προϊόντα).
*

Μαστοκύτταρα
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Μηχανισμοί ενεργοποίησης+
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Tokyo Medical and Dental University
Tokyo, Japan
Τα βασεόφιλα είναι τα λιγότερο διαδεδομένα κοκκιοκύτταρα και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1%
των λευκοκυττάρων του περιφερικού αίματος. Καταγράφηκαν για
πρώτη φορά από τον Paul Ehrlich
περισσότερο από 100 χρόνια πριν,
αλλά η λειτουργική τους σημασία
παρέμεινε αινιγματική για πολύ
χρόνο. Τα βασεόφιλα έχουν κοινά
χαρακτηριστικά με τα ιστικά μαστοκύτταρα, όπως την παρουσία
βασεοφίλων κοκκίων στο κυτταρόπλασμα, την επιφανειακή έκφραση
υποδοχέων της IgE (FcεRI) και την
απελευθέρωση χημικών μεσολαβητών σε απάντηση σε διάφορα
ερεθίσματα (Πίνακας 1). Γι’ αυτό
συχνά θεωρούνταν λανθασμένα
ως μικρής σημασίας και περιττοί
συγγενείς ή πρόδρομοι των ιστικών μαστοκυττάρων. Πράγματι,
σε κλινικό επίπεδο τα βασεόφιλα
έχουν χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατα λιγότερο προσβάσιμων
ιστικών μαστοκυττάρων για την
in vitro ποσοτικοποίηση της άμεσης απόκρισης σε αλλεργιογόνα σε
αλλεργικούς ασθενείς.
Τα βασεόφιλα κυκλοφορούν στο
περιφερικό αίμα και βρίσκονται
σπάνια σε περιφερικούς ιστούς σε
συνθήκες ομοιόστασης, σε αντίθεση με τα μαστοκύτταρα. Ο χρόνος
ημισείας ζωής των κυκλοφορούντων βασεοφίλων υπολογίζεται
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• Τα βασεόφιλα έχουν για πολύ καιρό παραμεληθεί σε ανοσολογικές μελέτες, λόγω του μικρού αριθμού και της φαινοτυπικής τους
ομοιότητας με τα μαστοκύτταρα
• Η αποκάλυψη ότι τα βασεόφιλα εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες από
Th2-τύπου κυτταροκίνες (IL-4 και IL-13) έβαλε τέλος στην υπάρχουσα από καιρό άποψη ότι τα βασεόφιλα είναι μικρής σημασίας
συγγενείς των μαστοκυττάρων με περιορισμένη λειτουργικότητα
• Τα βασεόφιλα συνήθως κυκλοφορούν στο αίμα και συγκεντρώνονται σε πάσχουσες περιοχές σε διάφορες περιπτώσεις αλλεργίας,
όπως στην αλλεργική ρινίτιδα, στη χρόνια κνίδωση, στην ατοπική
δερματίτιδα και στο άσθμα
• Πρόσφατες εξελίξεις στα αναλυτικά μέσα σε μοντέλα ποντικών
έχουν αποκαλύψει βασικούς και καίριους ρόλους για τα βασεόφιλα σε διάφορες ανοσιακές αποκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης
της αλλεργίας

σε περίπου 2 ημέρες, ενώ τα μαστοκύτταρα επιβιώνουν για μήνες
στους περιφερικούς ιστούς. Αν και

οι διαφορές αυτές προτείνουν ότι
τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα μπορεί να έχουν διαφορετικούς

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαφορές μεταξύ βασεοφίλων και μαστοκυττάρων
Βασεόφιλα

Μαστοκύτταρα

Τόπος γέννησης

Μυελός οστών

Μυελός οστών

Τόπος ωρίμανσης

Μυελός οστών

Περιφερικοί ιστοί

Ανατομική εντόπιση

Περιφερικό αίμα

Περιφερικοί ιστοί

Χρόνος ζωής

Σύντομος
(μερικές ημέρες)

Μεγάλος
(εβδομάδες ή μήνες)

Δυνατότητα
πολλαπλασιασμού

-

+

Βασεόφιλα
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ρόλους in vivo, μέχρι πρόσφατα
δεν υπήρχαν απόλυτες αποδείξεις
γι’ αυτό. Τα βασεόφιλα εκκρίνουν
προσχηματισμένη ισταμίνη, νεοσχηματισμένη λευκοτριένη C4 και
Th2-τύπου κυτταροκίνες (IL-4 και
IL-13) που εμπλέκονται όλα στις
αλλεργικές αντιδράσεις. Πράγματι, τα βασεόφιλα έχει δειχθεί ότι
διηθούν παθολογικούς ιστούς σε
διάφορες αλλεργικές καταστάσεις,
όπως στην αλλεργική ρινίτιδα, τη
χρόνια κνίδωση, την ατοπική δερματίτιδα και το άσθμα. Όμως, η
υπερβολική μαζική εισροή ηωσινοφίλων στις αντιδράσεις αυτές έχει
για πολύ καιρό περιθωριοποιήσει
τη σημασία της διήθησης των βασεοφίλων, και παρέμενε αβέβαιο
το κατά πόσον τα βασεόφιλα έχουν
κρίσιμο ρόλο ή είναι απλώς πλεονάζοντα μαστοκύτταρα.
Πρόσφατες εξελίξεις στα αναλυτικά εργαλεία σχετικά με την in vivo
λειτουργία των βασεοφίλων, συμπεριλαμβανομένων των ποντικών
χωρίς βασεόφιλα, έχουν αποκαλύΒασεόφιλα

ψει βασικούς και καίριους ρόλους
για τα βασεόφιλα σε διάφορες ανοσιακές αποκρίσεις σε μοντέλα ποντικών, όπως σε αλλεργικές αντιδράσεις (αλλεργική ρινίτιδα, χρόνια
δερματική αλλεργική φλεγμονή,
συστηματική αναφυλαξία και ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα), σε αυτοανοσίες (νεφρίτιδα από λύκο), σε
προστατευτική ανοσία έναντι παρασιτικών λοιμώξεων (ακάρεα και
εντεροσκώληκες) και στη ρύθμιση
της φυσικής και επίκτητης ανοσίας (δημιουργία Th2-τύπου κυττάρων, Μ2-τύπου μακροφάγων και
ενίσχυση της χυμικής ανοσίας) (Εικόνα 1). Σημειωτέον ότι ο αριθμός
των βασεοφίλων που συγκεντρώνονται σε επηρεασμένους ιστούς
σε μοντέλα ποντικών είναι πολύ
μικρότερος απ’ όσο εκείνου των
ηωσινοφίλων, όπως παρατηρείται
σε αλλεργικούς ασθενείς, προτείνοντας ότι τα βασεόφιλα μπορεί
να παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία και επιδείνωση των
αλλεργικών παθήσεων στον άν-

θρωπο, παρά την αδράνειά τους.
Αυτό σημαίνει ότι τα βασεόφιλα
και τα προϊόντα τους μπορεί να
αποτελούν υποσχόμενους στόχους
για τη θεραπεία των αλλεργικών
παθήσεων.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Karasuyama H, Mukai K, Obata K,
Tsujimura Y, Wada T. Nonredundant
roles of basophils in immunity. Annu
Rev Immunol 2011;29: 45-69.
2. Falcon, F.H., Knol, E.F., Gibbs, B.F.
The role of basophils in the pathogenesis of allergic disease. Clin Exp
Allergy 2011;41:939-947.
3. Schroeder JT. Basophils: emerging
roles in the pathogenesis of allergic
disease. Immunol Rev 2011;242:144160.
4. Siracusa MC, Kim BS, Spergel JM,
Artis D. Basophils and allergic inflammation. J Allergy Clin Immunol
2013;132:789-801.
5. Voehringer D. Protective and pathological roles of mast cells and basophils. Nat Rev Immunol 2013;13:36275.
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Εικόνα 1. Ρόλοι των βασεοφίλων που δεν υπολογίζονταν προηγουμένως και που αποκαλύφθηκαν
από μελέτες σε ποντίκια.
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Τα ηωσινόφιλα είναι τελείως διαφοροποιημένα εκτελεστικά κοκκιοκύτταρα τα οποία παράγουν και
αποθηκεύουν βιολογικά ενεργά
μόρια, όπως κυτταροτοξικές πρωτεΐνες, λιπιδικούς μεσολαβητές, χημειοτακτικά πεπτίδια και κυτταροκίνες. Θεωρούνται πολυλειτουργικά
κύτταρα ικανά να τροποποιήσουν
τη φυσική και την προσαρμοστική ανοσία (Εικόνα 1). Τα ηωσινόφιλα παράγονται στον μυελό των
οστών κάτω από την επίδραση ηωσινοποιητικών (IL-3, IL-5, GM-CSF),
απελευθερώνονται στο περιφερικό αίμα μόλις ωριμάσουν, και απαντώνται συνήθως στα αιμοποιητικά
και λεμφοποιητικά όργανα, όπως ο
μυελός των οστών, ο σπλήνας, οι
λεμφαδένες και ο θύμος. Ο φυσιολογικός τους αριθμός κυμαίνεται
από 50–500 x109/L. Ο αριθμός των
ηωσινοφίλων μπορεί να αυξηθεί σε
διάφορες φλεγμονώδεις αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των
αλλεργικών παθήσεων. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές προτάσεις για
την ταξινόμηση των διαταραχών
που οφείλονται στα ηωσινόφιλα.
Στις αλλεργικές παθήσεις η ηωσινοφιλία επάγεται κυρίως από Τ
λεμφοκύτταρα που παράγουν IL-5.
Κλινικές παρατηρήσεις δείχνουν
προς έναν πιθανό ρόλο των ηωσινοφίλων στην παθογένεια των
αλλεργικών καταστάσεων. Ο αριθ-
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• Τα ηωσινόφιλα είναι πολυλειτουργικά κύτταρα
• Η ηωσινοφιλία στις αλλεργικές παθήσεις επάγεται κυρίως από Τ
κύτταρα που παράγουν IL-5
• Τα ηωσινόφιλα μπορεί να προκαλέσουν οργανική ανεπάρκεια λόγω
κυτταροτοξικότητας αλλά και λόγω ίνωσης
• Συγκεκριμένες αντι-ηωσινοφιλικές θεραπείες έχει δειχθεί ότι είναι
αποτελεσματικές στο άσθμα
μός των ηωσινοφίλων στο αίμα
και η διήθηση των ιστών με αυτά
σχετίζεται συχνά με τη σοβαρότητα της νόσου. Επομένως, οι θεραπείες που ελαττώνουν τον αριθμό
των ηωσινοφίλων είναι συνήθως
αποτελεσματικές στις αλλεργικές
παθήσεις. Επιπλέον, ο αριθμός των
ηωσινοφίλων στα πτύελα έχει αποδειχθεί ότι προβλέπει την επιτυχία
των αντι-ηωσινοφιλικών θεραπειών σε ασθματικούς ασθενείς. Για
παράδειγμα, η προσαρμογή της
θεραπείας του άσθματος με βάση
τα ηωσινόφιλα στα πτύελα είναι
αποτελεσματική για την ελάττωση
των κρίσεων του άσθματος.
Ο ακριβής ρόλος των ηωσινοφίλων
στη παθογένεια των αλλεργικών
παθήσεων αποτελεί σήμερα θέμα
εντατικής έρευνας. Στο άσθμα, κυτταροτοξικές πρωτεΐνες ηωσινοφιλικής προέλευσης και οξειδωτικά
παραπροϊόντα έχει αποδειχθεί ότι
προκαλούν καταστροφές στα επι-

θηλιακά κύτταρα των βρόγχων, που
οδηγούν σε διαταραχές του φραγμού. Τα ηωσινόφιλα είναι επίσης
πηγή λιπιδικών μεσολαβητών, όπως
τα C4 λευκοτριένια και ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, που μπορεί να προκαλέσουν
βρογχοσυστολή. Επιπλέον, τα ηωσινόφιλα μπορεί να ενισχύσουν τις
Τ βοηθητικές τύπου 2 ανοσιακές
αντιδράσεις μέσω της δημιουργίας
κυτταροκινών. Ο ρόλος των ηωσινοφίλων στο πειραματικό άσθμα
έχει αποδειχθεί σε ποντίκια με έλλειψη ηωσινοφίλων, στα οποία υπήρχε
μειωμένη συγκέντρωση Τ λεμφοκυττάρων και παραγωγή βλέννας,
καθώς και μειωμένη υπεραντιδραστικότητα στους βρόγχους.
Τα ηωσινόφιλα παίζουν επίσης
ρόλο στην επούλωση των ιστών
και στις διαδικασίες επανασχεδιασμού. Ειδική αντι-ηωσινοφιλική
θεραπεία με αντι-IL-5 αντισώματα σχετίζεται με ελαττωμένη ίνωΗωσινόφιλα
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ση στο αλλεργικό άσθμα και στην
ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα. Η περιβρογχική ίνωση επίσης περιορίζεται σε πειραματικό άσθμα που
προκαλείται σε ποντίκια με έλλειψη ηωσινοφίλων. Επομένως, τα
ηωσινόφιλα μπορεί να συμβάλουν
σε δυσλειτουργίες οργάνων μέσω
κυτταροτοξικότητας και ίνωσης.
Ηωσινόφιλα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Simon D, Simon HU. Eosinophilic
disorders. J Allergy Clin Immunol
2007;119:1291-1300.
2. Valent P, Klion AD, Horny HP, Roufosse F, Gotlib J, Weller PF et al. Contemporary consensus proposal on criteria and classificationof eosinophilic
disorders and related syndromes. J

Allergy Clin Immunol 2012;130:607612.
3. Radonjic-Hoesli S, Simon HU. Novel
targeted therapies for eosinophil-associated diseases and allergy. Ann Rev
Pharmacol Toxicol 2014;55:in press.
4. R
 osenberg HF, Dyer KD, Foster PS.
Eosinophils: changing perspectives in
health and disease. Nat Rev Immunol
2013;13:9-22.
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Εικόνα 1. Διήθηση ιστών και ρόλος των ηωσινοφίλων σε ασθένειες. (Α) Τα ηωσινόφιλα προέρχονται από πολυδύναμα
και περιορισμένης κυτταρικής σειράς αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα. Ωριμάζουν στον μυελό των οστών υπό
την επίδραση ηωσινοποιητικών κυτταροκινών (IL-3, IL-5 και GM-CSF). Τα ώριμα ηωσινόφιλα ελευθερώνονται στο
περιφερικό αίμα και μπορούν να διηθήσουν φλεγμαίνοντες ιστούς όπως συμβαίνει στις αλλεργικές παθήσεις. Στις
περιοχές της φλεγμονής, τα ηωσινόφιλα ενεργοποιούνται και η απόπτωσή τους καθυστερεί (ανασκόπηση από Geering
B, Stoeckle C, Conus S, Simon HU. Living and dying for inflammation: neutrophils, eosinophils, basophils. Trends Immunol
2013;34:398–409). Σε περίπτωση μη φλεγμονώδους κατάστασης, τα ηωσινόφιλα υπόκεινται σε απόπτωση χωρίς να
διηθήσουν όργανα εκτός του αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος. (Β) ένα παράδειγμα ηωσινοφιλικής διήθησης
ιστού: ηωσινοφιλική διήθηση δέρματος σε ασθενή με φαρμακευτική αλλεργία. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης (αρχική
μεγέθυνση x63). (Γ) Τα ηωσινόφιλα είναι πολυλειτουργικά κύτταρα. Μετά από την ενεργοποίησή τους ελευθερώνουν
κοκκιωματώδεις πρωτεΐνες και οξειδωτικά παραπροϊόντα (ROS), που μπορούν να θανατώσουν παθογόνα, αλλά και
κύτταρα των ιστών προκαλώντας οργανική δυσλειτουργία. Επιπλέον, τα ηωσινόφιλα ελευθερώνουν μιτοχονδριακό
DNA, το οποίο σχηματίζει μαζί με τις κοκκιωματώδεις πρωτεΐνες εξωκυττάριες παγίδες ηωσινοφίλων (ανασκόπηση
από Simon D, Simon HU, Yousefi S. Extracellular DNA traps in allergic, infectious, and autoimmune diseases. Allergy
2013;68:409–416). Απελευθερώνοντας κυτταροκίνες και λιπιδικούς μεσολαβητές τα ηωσινόφιλα συμμετέχουν επιπλέον
στη ρύθμιση του ανοσιακού συστήματος και σε γεγονότα επανασχεδιασμού (αναδόμησης) ιστών.
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ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ – ΚΑΛΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ,
ΚΑΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η δραστικότητα της ανοσιακής
μνήμης θεωρείται ένα σημαντικό
γεγονός στην εξέλιξη, το οποίο επέτρεψε την επιτυχία των μεγαλύτερων οργανισμών σε σχέση με τα
μικρότερου μεγέθους πλάσματα
και συνετέλεσε στη μακροβιότητά
τους. Εντούτοις, η ικανότητα της
μνήμης για τα παθογόνα έχει επίσης τα μειονεκτήματά της.
Ένα χαρακτηριστικό σημείο της
αλλεργίας είναι ότι τα συμπτώματα επανεμφανίζονται κάθε συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό είναι παρόμοιο με το ανοσιακό χαρακτηριστικό που κρατά στη μνήμη του στοιχεία των παθογόνων ή άλλων ακίνδυνων μορίων όπως τα αυτοαντιγόνα ή τα αλλεργιογόνα. Η ακατάλληλη ανοσιακή απόκριση που
οφείλεται σε δυσλειτουργία της
ανοσολογικής ανοχής βρίσκεται
πίσω από τις αυτοάνοσες και αλλεργικές παθήσεις.
Η μνήμη αλλά και η ανοσολογική
ανοχή επάγονται από Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία αναγνωρίζουν
ανοσογόνες δομές μέσω των υποδοχέων τους (TCR). Αυτοί οι TCR
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλομορφία που δημιουργείται
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η αλλεργία συνδέεται με την ανοσιακή μνήμη μια και επανεμφανίζεται σε τακτικά διαστήματα
• Τα αλλεργικά συμπτώματα σχετίζονται με την ενεργοποίηση των Τ
λεμφοκυττάρων και ιδιαίτερα την Τh2 τύπου ενεργοποίηση
• Τα Τ λεμφοκύτταρα αντιδρούν με αλλεργιογόνα σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και μπορεί να ρυθμίζουν την ανοχή σε αυτά μέσω
ενεργού ανοσοκαταστολής
από πολλαπλές κασέτες γονιδιακών τμημάτων τα οποία επαναδιατάσσονται εναλλακτικά ώστε να
δημιουργούν ένα τελικό γονιδιακό
προϊόν. Περαιτέρω ποικιλομορφία
δημιουργείται μέσω μιας ελαστικής
διαδικασίας διασύνδεσης η οποία
αυξάνει την πολυμορφικότητα και,
ως εκ τούτου, τη δημιουργία ενός
εκτεταμένου ρεπερτορίου από
TCRs που καλύπτουν τους περισσότερους αντιγονικούς παράγοντες του περιβάλλοντος. Εκτός από
την εξεζητημένη δομή των TCRs,
η ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών ενσωματώνει πολλαπλά σήματα από τον
ιστό, το ανοσιακό σύστημα και το
εξωτερικό περιβάλλον. Σε αυτή τη
διαδικασία ενσωμάτωσης συμμετέχουν αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα (APC) τα οποία χρειάζεται
να αποδιατάξουν το περιβαλλοντικό αλλεργιογόνο/αντιγόνο και να
το παρουσιάσουν σε ένα μόριο με

παρόμοια μεγάλη ποικιλομορφία
όπως οι TCRs. Τα συμπλέγματα του
μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (MHC) φέρνουν τα αποδιαταγμένα πεπτίδια στην επιφάνεια
των APCs και επίσης παραδίδουν
επιπλέον σημάδια που είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων. Το επιτυχημένα ενεργοποιημένο Τ λεμφοκύτταρο θα διαιρεθεί, ενώ κάποια κύτταρα (κύτταρα
μνήμης) θα παραμείνουν και μετά
από την καταστολή της ανοσιακής απόκρισης. Αυτά τα κύτταρα
μνήμης είναι ικανά να πολλαπλασιαστούν γρηγορότατα και να αναπαράγουν μια ανοσιακή απόκριση
που έχει αποδειχθεί επιτυχημένη.
Αναμένεται ότι η δημιουργία κυττάρων μνήμης είναι απαραίτητη για
την επιτυχία των ανοσοποιήσεων
(εμβολιασμών) έναντι λοιμογόνων
παραγόντων. Η υπο-ευαισθητοποίηση μέσω ανοσοθεραπείας με ειδιΤ λεμφοκύτταρα
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κά αλλεργιογόνα μπορεί επίσης να
ρυθμίζεται από πληθυσμούς κυττάρων μνήμης.
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων
αποτελεί αντικείμενο ανοσολογικής έρευνας και σκοπεύει να λύσει
το “μαύρο κουτί” των μηχανισμών
ανοσολογικής ανοχής. Οι στόχοι
είναι να αποφευχθεί η απώλεια
ανοσολογικής ανοχής μέσω πρωτοβουλιών της δημόσιας υγείας
(π.χ. έλεγχος ρύπανσης, διατροφικές συμβουλές κ.λπ.), να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα της ειδικής
ανοσοθεραπείας και παρόμοιων
στρατηγικών, και να αναπτυχθούν
νέες θεραπείες που να εμποδίζουν
τη σοβαρή ιστική καταστροφή
όπως αυτή στο έντερο, το δέρμα και
τους αεραγωγούς. Η απόφαση του
ανοσιακού συστήματος αντικατοπτρίζεται από την ενεργότητα των
Τ λεμφοκύτταρα

T λεμφοκυττάρων, κυρίως μέσα
από τους εκκρινόμενους μεσολαβητές, όπως οι ιντερλευκίνες (IL). Οι
ιντερλευκίνες είναι συνήθως τύπου
Th2, όπως IL-4, IL-5 και IL-13, ενώ οι
αυτοανοσίες ή τα Τ λεμφοκύτταρα
που πυροδοτούνται από παθογόνα
συνήθως εκφράζουν τύπου Th1 ή
Th17 ιντερλευκίνες και ιντερφερόνες (IFN) όπως IFN-γ ή IL-17. Η IL-4
που παράγεται από τα Τ λεμφοκύτταρα είναι απαραίτητη για την
παραγωγή της IgE, τη σημαντική
διαγνωστική παράμετρο στην ανίχνευση αλλεργιών. Οι ιντερλευκίνες επιτελούν διάφορες λειτουργίες
και χαρακτηρίζουν τη ρυθμιστική
επίδραση των Τ λεμφοκυττάρων
σε άλλα ανοσιακά κύτταρα και σε
κύτταρα ιστών. Η εξερεύνηση των
σημάτων που απευθύνονται από τα
Τ λεμφοκύτταρα σε κύτταρα ιστών
βρίσκεται μόλις στην αρχή της και
έχει ήδη αποκαλύψει ότι τα Τ λεμφοκύτταρα μπορεί να μεσολαβούν

άμεσα στην παθολογία των ιστών,
όπως την καταστροφή των επιθηλίων ή την εναπόθεση κολλαγόνου
(Εικόνα 1).
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΑΝΟΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το ανοσιακό σύστημα. Τα Τ ρυθμιστικά
κύτταρα (Treg) αποτελούν μια σημαντική ανακάλυψη που ανήκει
στην κατηγορία αυτήν, καθώς καταστέλουν ενεργά άλλα ανοσιακά
κύτταρα, ιδιαίτερα τύπου Th1, Th2
και Th17. Μάλιστα, τα υγιή άτομα
επιδεικνύουν ανοσιακή ενεργοποίηση in vitro, γεγονός που προτείνει
ότι υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι
κρατούν τις διαδικασίες αυτές υπό
ασυμπτωματικό έλεγχο. Διαφορετικοί ανοσορρυθμιστικοί φαινότυποι
Τ λεμφοκυττάρων υποτίθεται ότι
αποτελούν τους μεσολαβητές αντιφλεγμονωδών σημάτων και πάλι
στα κύτταρα των ιστών. Η διαδι-
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Εικόνα 1. Διάφοροι τύποι T λεμφοκυττάρων προέρχονται από παρθένα κύτταρα (ηρεμούντα, χωρίς εμπειρία σε
αντιγόνα Τ λεμφοκύτταρα) μετά από ενεργοποίηση από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και από κυτταροκίνες (δεν
απεικονίζονται). Η εικόνα υπογραμμίζει μια ποικιλία αντιδρώντων κυττάρων του ανοσιακού συστήματος, αλλά και από
ιστούς μη ανοσιακής (μεσεντέριας) προέλευσης.
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κασία αυτή πιστεύεται ότι προκαλεί Treg κύτταρα και η μελλοντική
έρευνα και πρωτότυπες φαρμακευτικές στρατηγικές στοχεύουν να ενισχύσουν τους μηχανισμούς αυτούς
ώστε να αναδιοργανωθεί η ανοσιακή ανοχή με ελάχιστη επίδραση
στις αποκρίσεις στα παθογόνα.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4. Akdis M, Verhagen J, Taylor A, Karamloo F, Karagiannidis C, Crameri R, et
al. Immune responses in healthy and
allergic individuals are characterized
by a finebalance between allergenspecific T regulatory 1 and T helper 2
cells. J Exp Med 2004;199:1567-1575.
5. Pennino D, Bhavsar PK, Effner R,
Avitabile S, Venn P, Quaranta M, et
al. IL-22 suppresses IFN-gammamediated lung inflammationin asthmatic patients. J Allergy Clin Immunol
2013;131:562-570.
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Β λεμφοκύτταρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Με την παραγωγή ειδικών έναντι του αλλεργιογόνου IgE αντισωμάτων, τα Β λεμφοκύτταρα συνεισφέρουν στην παθοφυσιολογία
πολλών διαφορετικών αλλεργικών παθήσεων
• Τα CD4+ Th2 κύτταρα τα οποία παράγουν IL-4 και εκφράζουν
CD40L ενορχηστρώνουν την IgE αλλαγή και διαφοροποίηση των
Β λεμφοκυττάρων
• Τα πρόσφατα περιγραφέντα Β ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα αναστέλλουν τις υπερ-ενεργοποιημένες ανοσιακές αντιδράσεις
• Η αποσαφήνιση των μηχανισμών που ρυθμίζουν τον διαμοιρασμό
των αντιδράσεων των Β λεμφοκυττάρων σε ρυθμιστικά έναντι
εκείνων που παράγουν IgE, κρατά υποσχέσεις για θεραπευτικές
παρεμβάσεις

μνήμης, που έχουν δημιουργηθεί
κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς
ανοσιακής απόκρισης, σε πλασματοκύτταρα, γεγονός που οδηγεί σε
δυναμική ανάκληση της απόκρισης
με IgE αντισώματα. Η σχετική συνεισφορά κάθε μονοπατιού στη
δημιουργία παθογόνων IgΕ αντισωμάτων που προάγουν νόσο, παραμένει να διευκρινιστεί (Εικόνα 1).
Η ιδιαίτερα ποικίλη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των ειδικών
έναντι του αλλεργιογόνου IgE αντισωμάτων και της ευαισθησίας σε
αναφυλαξία δείχνει ότι άλλοι παράγοντες, όπως τα IgG αντισώματα, έχουν σημαντικές επιδράσεις
στις αντιδράσεις που ρυθμίζονται

από IgE αντισώματα. Η ανοσοθεραπεία σε αερο-αλλεργιογόνα έχει
δειχθεί ότι προκαλεί την παραγωγή ειδικών στο αλλεργιογόνο αντισωμάτων IgG1 και IgG4, τα οποία
προστατεύουν έναντι ασθενειών
αναστέλλοντας την αλληλεπίδραση του αλλεργιογόνου με ΙgE
συνδεδεμένα με FcεRI πάνω στα
μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα,
εμποδίζοντας έτσι την αποκοκκίωσή τους.
Πρόσφατα, έχει δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στα ρυθμιστικά Β λεμφοκύτταρα (Breg) τα οποία αναστέλλουν τις υπερνεργοποιημένες
ανοσιακές αποκρίσεις. Αρκετές
ομάδες έχουν προτείνει ότι μια
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Τα Β λεμφοκύτταρα είναι κρίσιμα
στις αλλεργικές παθήσεις λόγω της
παραγωγής αντισωμάτων IgE ειδικών για αλλεργιογόνα, τα οποία
παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση άμεσων αντιδράσεων υπερευαισθησίας, και συμβάλουν στην
παθοφυσιολογία πολλών διαφορετικών αλλεργικών παθήσεων όπως
μεταξύ άλλων το άσθμα, η ατοπική
δερματίτιδα, οι τροφικές και φαρμακευτικές αλλεργίες. Η παραγωγή
IgE από τα Β λεμφοκύτταρα επιφέρει μετασχηματισμό τάξης της
βαριάς αλυσίδας των ανοσοφαιρινών σε IgE βαριά αλυσίδα (Cε). Τα
CD4+ Th2 κύτταρα τα οποία παράγουν IL-4 και εκφράζουν CD40L
ενορχηστρώνουν την IgE αλλαγή
και διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων που παράγουν πλέον
IgE. Έχει προταθεί ότι υπάρχουν
δύο μονοπάτια για παραγωγή IgE
μετά από δευτερογενή έκθεση σε
αλλεργιογόνο.
Το πρώτο περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση των IgE-αλλαγμένων
πλασματοκυττάρων από IG1+
προγονικά κύτταρα με διαδοχικές
αλλαγές από Cγ1 σε Cε, που οδηγεί
στον παραγωγή υψηλής συγγένειας αντισωμάτων IgE μέσω σωματικών υπερμεταλλάξεων (ωρίμανση
συγγένειας). Το δεύτερο μονοπάτι
περιλαμβάνει την άμεση διαφοροποίηση των IgE+ B λεμφοκυττάρων
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Εικόνα 1. Μονοπάτια παραγωγής Β λεμφοκυττάρων μνήμης. Η
αλληλεπίδραση Th2 κυττάρων με ειδικά σε αλλεργιογόνα Β λεμφοκύτταρα
μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή είτε σε IgE+ ή σε IgG1+ κύτταρα μνήμης. Το
πρώτο θα διαφοροποιηθεί άμεσα σε IgE+ πλασματοκύτταρο σε περίπτωση
δευτερογενούς απόκρισης, ενώ το δεύτερο πρώτα θα μετατραπεί από Cγ1 σε
Cε προτού διαφοροποιηθεί περαιτέρω σε πλασματοκύτταρο.

ελάττωση στα Breg κύτταρα επιδεινώνει τα συμπτώματα της αλλεργικής νόσου όπως είναι η εξ
επαφής υπερευαισθησία και η αναφυλαξία. Τα Βreg χαρακτηρίζονται
από τη παραγωγή των αρνητικά
ρυθμιστικών κυτταροκινών IL-10
και TGF-β. Αυξημένος αριθμός Β
λεμφοκυττάρων που παράγουν IL10 έχει παρατηρηθεί σε λοιμώξεις
από το σκουλήκι S. Mansoni, και η
in vivo μεταφορά αυτών των κυττάρων προλαμβάνει την αναφυλαξία
σε πειραματικά ποντίκια. Τα Breg
πολλαπλασιάζονται όταν ενεργοποιούνται από το αντιγόνο του γάλακτος καζεΐνη σε άτομα με ανοχή στο γάλα αλλά όχι σε ασθενείς
αλλεργικούς στο γάλα. Οι Akdis
et al βρήκαν πρόσφατα αυξημένο
αριθμό κατασταλτικών IL-10+ Breg
σε μη αλλεργικούς μελισσοκόμους
που υποβάλλονταν σε ειδική για το
αλλεργιογόνο ανοσοθεραπεία και
είχαν εκτεθεί σε υψηλές δόσεις δηλητηρίου μέλισσας. Αποκάλυψαν
ότι τα Breg κύτταρα διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα που παράγουν IgG4 (Εικόνα 2). Συνεπώς,
η αποσαφήνιση των μηχανισμών
που ρυθμίζουν τον διαχωρισμό των
αποκρίσεων των Β λεμφοκυττάρων σε Breg έναντι κυττάρων που
παράγουν IgE υπόσχεται ελπίδες
για θεραπευτικές παρεμβάσεις.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Larché M, Akdis CA, Valenta R. Immunological mechanisms of allergenspecificimmunotherapy. Nat Rev Immunol 2006;6:761-771.
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ANOΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Ε
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
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Yih-Chih Chan
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Η ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) είναι μία
από τις πέντε τάξεις αντισωμάτων,
IgM, IgD, IgG, IgA και IgΕ στα θηλαστικά (Εικόνα 1). Υπάρχουν τέσσερεις υποτάξεις της IgG (IgG1-4) και
δύο της IgA (ΙgΑ1, IgA2), με αποτέλεσμα την ύπαρξη 9 διαφορετικών
τάξεων συμπεριλαμβανομένων και
των υποτάξεων στον άνθρωπο.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να φτιάξει
ένα αντίσωμα που να αναγνωρίζει σχεδόν κάθε πιθανό αντιγόνο
μέσω ενός συνδυασμού μηχανισμών. Το αρχικό ρεπερτόριο των
IgMs που δημιουργείται στον μυελό των οστών μέσω των “V(D)J”
γονιδιακών ανασυνδυασμών και
της νουκλεοτιδικής ποικιλομορφίας είναι ιδιαίτερα πολυποίκιλο και
προσαρμόζεται περαιτέρω από
την αντιγονική ενεργοποίηση των
Β λεμφοκυττάρων στην ανοσιακή
απόκριση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη δημιουργία βλαστικών
κέντρων σε λεμφικούς ιστούς, όπου
υποβάλλονται σε δύο διαδικασίες:
σωματικές υπερμεταλλάξεις (SHM)
και αλλαγή τάξης ανασυνδυασμού
(CSR). Οι SHM εισάγουν σημειακές
μεταλλάξεις στις περιοχές σύνδεσης των αντιγόνων, οι οποίες μπορεί να αυξάνουν ή να μειώνουν τη
συγγένεια σύνδεσης για το αντιγόνο, με αποτέλεσμα την επιλογή
υψηλής συγγένειας αλληλομόρ-
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• Τα αντισώματα της IgE τάξης είναι κεντρικής σημασίας στην αλλεργική απόκριση.
• Τα IgΕ αντισώματα συντίθενται και εκκρίνονται από ειδικά σε αλλεργιογόνα Β λεμφοκύτταρα τα οποία έχουν υποστεί αλλαγή στις
βαριές τους αλυσίδες σε IgE και έχουν διαφοροποιηθεί σε πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν IgE
• Η IgΕ συνδέεται στον FcεRI στα μαστοκύτταρα και στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (στην περίπτωση αυτή αλλεργιογονοπαρουσιαστικά) στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα ώστε να ευαισθητοποιήσει τα κύτταρα προς ενεργοποίηση από το αλλεργιογόνο
• Τα άμεσα συμπτώματα της αλλεργίας οφείλονται στην απελευθέρωση δραστικών φυσιολογικών μεσολαβητών, που παράγονται
από τα μαστοκύτταρα, οι οποίοι ενεργοποιούνται από το αλλεργιογόνο, ενώ τα ενεργοποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
έμμεσα κάνουν τα νέα ειδικά στο αλλεργιογόνο Β λεμφοκύτταρα
να παράγουν περισσότερη IgΕ
• Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή ειδικών στο αλλεργιογόνο αντισωμάτων τάξης IgG και IgΑ,
τα οποία ανταγωνίζονται με την IgΕ για τα αλλεργιογόνα
φων τα οποία συναγωνίζονται για
το αντιγόνο σε μια διαδικασία που
λέγεται ωρίμανση συγγένειας. Η
CSR αντικαθιστά τη σταθερή περιοχή της βαριάς αλυσίδας με μία
περιοχή άλλης τάξης που κωδικοποιείται σε μια τυχαία συστοιχία μετά από την VDJ αλληλουχία
στο εκφραζόμενο γονίδιο ανοσοσφαιρίνης (Εικόνα 2). Αυτό αλλάζει
την τάξη του αντισώματος και τον
τρόπο που μπορεί να εμπλέξει διαφορετικά δραστικά κύτταρα στην

ανοσιακή απόκριση. Αντιδράσεις
βλαστικών κέντρων μπορεί επίσης
να συμβούν στα όργανα-στόχους
της αλλεργίας.
Τα αντισώματα της IgE τάξης είναι κεντρικής σημασίας για την
αλλεργική απάντηση (Εικόνα 3).
Συντίθενται και εκκρίνονται από
Β λεμφοκύτταρα που εκφράζουν
IgE τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί σε πλασματοκύτταρα. Τα IgEs
συνδέονται σε μαστοκύτταρα και
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Δομή αντισώματος

Εικόνα 1. Και οι πέντε τάξεις αντισωμάτων διαθέτουν την ίδια “ανοσοσφαιρινική” δομή με δύο βαριές
και δύο ελαφριές αλυσίδες, καθεμία
με μεταβλητές περιοχές (άσπρο) που
περιλαμβάνει τη θέση σύνδεσης του
αντιγόνου και ειδικές για την κάθε
τάξη σταθερές περιοχές που παρουσιάζονται με διάφορα χρώματα. Η ξεΒλαστικός γονιδιακός τόπος
χωριστή ε σταθερή περιοχή των IgECε
Cα2
ΙH
Cμ
Cδ
Cγ3
Cγ1
ψC ε
Cα1
Cγ2
Cγ4
βαριών αλυσίδων παρουσιάζεται με
πράσινο.
Οι υδατάνθρακες που συνδέονται στις
πρωτεΐνες παρουσιάζονται ως μικροί
μωβ κύκλοι. Οι διαφορετικές σταθερές περιοχές κωδικοποιούνται σε τυχαία διάταξη στη βλαστική σειρά της περιοχής των
γονιδίων των ανοσοσφαιρινών στο χρωμόσωμα 14 του ανθρώπου κάτω από την περιοχή των αντίστοιχων γονιδίων για
τις μεταβλητές βαριές αλυσίδες.
ΙgM

ΙgD

ΙgG

ΙgA

ΙgE
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Εικόνα 2. Αλλαγή ανασυνδυασμού
τάξης απαιτείται για την έκφραση
VDJ
Ε
Ιμ Sμ
Cμ
Iε Sε
Cε
Ια Sα
Cα
E
της IgE. Η περιοχή των βαριών ανοσοσφαιρινικών αλυσίδων περιέχει την
αναδιαταγμένη μεταβλητή περιοχή
(VDJ) συνδεδεμένη με έναν μεταγραGermline
φικό ενισχυτή (Ε) και μια σειρά τριών
transcription
στοιχείων που απαιτούνται για την
έκφραση της όλης βαριάς αλυσίδας,
Splicing
ένα “παρεμβαλλόμενο” εξόνιο (Ι), μια
περιοχή αλλαγής (S), και μια σταθερή περιοχή (C). Κατά τη διάρκεια του
ανασυνδυασμού λόγω αλλαγής τάξης
Germline transcript
Class switch
η VDJ, το Ι και το εγγύς τμήμα της S
recombination
ανασυνδυάζονται με το περιφερικό
τμήμα της S μέσα σε μια άλλη γονιSwitch
circle
διακή κασέτα (I, S και C που διακρίνονται με ελληνικά γράμματα τα οποία
Transcription
αντιστοιχούν στις νεοεκφραζόμενες
Transcription
τάξεις αντισωμάτων). Η ενδιάμεση
αλληλουχία απαλείφεται και συνδέονται τα άκρα ώστε να σχηματίσουν
κύκλο. Πριν από τον ανασυνδυασμό,
Splicing
Splicing
συγκεκριμένες κυτταροκίνες ενεργοποιούν τη μεταγραφή σε βλαστικά
κύτταρα από εκκινητές του εξονίου Ι
Circle transcripts
ε-chain mRNA
των δύο γονιδίων που στη συνέχεια
υπόκεινται σε ανασυνδυασμό. Το μετάγραφο του γονιδίου της βλαστικής
σειράς που αντιστοιχεί στο γονίδιο που πρόκειται να εκφραστεί βοηθά να ξεκινήσει ο επικείμενος ανασυνδυασμός. Ο
υποκινητής του εξονίου Ι στον κύκλο αλλαγής, τώρα συνδεδεμένος με το προηγουμένως εκφραζόμενο γονίδιο, παραμένει
παροδικά ενεργός, παράγοντας ένα κυκλικό μετάγραφο του οποίου οι αλληλουχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
αναγνώριση των γονιδίων που ανασυνδυάζονται. Το νέο ανοσοσφαιρινικό γονίδιο στο μικρότερο χρωμόσωμα εκφράζεται
από τον VDJ εκκινητή, οδηγώντας στη σύνθεση του mRNA και της πρωτεΐνης της βαριάς αλυσίδας. Η ελαφριά αλυσίδα
παραμένει ίδια μετά τον ανασυνδυασμό της βαριάς αλυσίδας.
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Εικόνα 3. Τα IgE συνδέονται πολύ ισχυρά με τα μαστοκύτταρα και τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα μέσω των
υψηλής συγγένειας υποδοχέων FcεRI.
Η ειδική διασύνδεση του συμπλέγματος IgΕ-υποδοχέα στα μαστοκύτταρα
προκαλεί κυτταρική αποκοκκίωση με
ελευθέρωση μεσολαβητών που οδηγούν στην αλλεργική αντίδραση, καθώς και στην παραγωγή IL-4 και IL-13
και έκφραση CD40L από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και από
τα μαστοκύτταρα. Οι κυτταροκίνες
αυτές προκαλούν πολλαπλασιασμό
των Β λεμφοκυττάρων και περαιτέρω αλλαγή σε Β λεμφοκύτταρα που
εκφράζουν IgΕ με μια θετική καμπύλη
ανάδρασης, που έχει ως αποτέλεσμα
την παραγωγή επιπλέον IgΕ.

Ανοσοθεραπεία
(υψηλές δόσεις αλλεργιογόνου)

Φυσική έκθεση
(χαμηλές δόσεις αλλεργιογόνου)

Εικόνα 4. Η φυσική έκθεση σε αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλέσει την
παραγωγή ειδικών στο αλλεργιογόνο ΙgΕ σε ευαίσθητα άτομα μέσω της
ενεργοποίησης αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων σε μια τύπου Τ βοηθητικών 2 (Th2) ανοσιακή απάντηση.
Αυτή η IgΕ ευαισθητοποιεί δραστικά
κύτταρα (μαστοκύτταρα, βασεόφιλα
και ηωσινόφιλα) και την παραγωγή ειδικής έναντι του αντιγόνου IgΕ από Β
λεμφοκύτταρα. Η έκθεση σε υψηλές
δόσεις αλλεργιογόνου μέσω της ανοσοθεραπείας προκαλεί την απελευθέρωση IL-10/IL-27 από δενδριτικά
κύτταρα, η οποία οδηγεί στην καταστολή της Th2 μέσω παράκαμψης της
διαφοροποίησης των Τ λεμφοκυττάρων σε βοηθητικά Τ 1 κύτταρα και Τ
ρυθμιστικά κύτταρα (Treg). Οι κυτταροκίνες που ελευθερώνονται, IFN-γ,
IL-12, IL-10 και TGF-β, οδηγούν στη
δημιουργία ειδικών για το αλλεργιογόνο αντισωμάτων IgG4 και IgA2, τα
οποία ανταγωνίζονται με τα IgE για τα
αλλεργιογόνα.
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σε αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα τα οποία διαθέτουν τον υψηλής
συγγένειας υποδοχέα τους FcεRI,
ώστε να τα ευαισθητοποιήσουν για
αντιγονική ενεργοποίηση. Τα ενεργοποιημένα μαστοκύτταρα ελευθερώνουν τα φυσιολογικά ενεργά μόρια που προκαλούν τα αλλεργικά
συμπτώματα. Τα ενεργοποιημένα
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
ενεργοποιούν βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα τύπου 2 (Th2), τα οποία
με τη σειρά τους προκαλούν την
παραγωγή περισσότερων ειδικών
στο αλλεργιογόνο αντισωμάτων με
μια θετική θηλιά ανάδρασης που
ξεκινά από το αλλεργιογόνο.

Αντισώματα της ίδιας ή διασταυρούμενης ειδικότητας αντίδρασης
αλλά διαφορετικής τάξης, μπορεί
να ανταγωνίζονται με τα IgE για
σύνδεση με το αντιγόνο ώστε να
αναστέλλουν ή να καταστέλουν
την αλλεργική αντίδραση. Αυτό
μπορεί να συμβεί σε ανοσοθεραπεία έναντι ειδικού αλλεργιογόνου
που ενεργοποιεί μια τροποποιημένη Th2 αντίδραση, προκαλώντας
τεράστια αύξηση των IgG4 και
IgA2. Μερικά από αυτά τα αντισώματα μπορεί να αναγνωρίζουν
το αλλεργιογόνο και να ανταγωνίζονται με τις IgE. Πιστεύεται ότι
η ανοσιακή παράκαμψη σε IgG4

και IgA2 αλλεργιογονικές εξειδικεύσεις μπορεί να συμβάλει στην
επιτυχία της ανοσοθεραπείας έναντι συγκεκριμένου αλλεργιογόνου
(Εικόνα 4).
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Gould HJ, Sutton BJ. IgE in allergy
and asthma today. Nat Rev Immunol
2008; 8:205-17.
2. Gould HJ, Takhar P, Harries HE, Durham SR, Corrigan CJ. Germinal-centre reactions in allergic inflammation.
Trends Immunol 2006;27:446-52.
3. Matsuoka T, Shamji MH, Durham SR.
Allergen immunotherapy and tolerance. Allergol Int 2013;62:403-13.
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Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι
η πιο συνηθισμένη χρόνια δερματική πάθηση στον γενικό πληθυσμό. Συνήθως εμφανίζεται νωρίς
στην παιδική ηλικία και προμηνύει
την ανάπτυξη τροφικής αλλεργίας,
άσθματος και αλλεργικής ρινίτιδας.
Η πλειοψηφία των ασθενών με ΑΔ
εμφανίζουν συστηματική και καθοδηγούμενη από το δέρμα τύπου
Th2 ανοσιακή αντίδραση που οδηγεί σε ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα και αυξημένο αποικισμό
του δέρματος από χρυσίζοντα στα-

Εικόνα 1. Παιδί με ατοπική
δερματίτιδα και επιμόλυνση με
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο που
εκκρίνει υπεραντιγόνα. (Από J Allergy
Clin Immunol, 125/1, Boguniewicz
M, Leung DY. Recent insights into
atopic dermatitis and implications
for management of infectious
complications, 4–13, Copyright 2010,
με άδεια από τον Elsevier).
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• Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος είναι μείζων παράγοντας πρόκλησης
ατοπικής δερματίτιδας και μπορεί να συμβάλει στη σοβαρότητα
της ρινοπαραρρινοκολπίτιδας και του άσθματος
• Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος επιδεινώνει τις αλλεργικές παθήσεις εκκρίνοντας λοιμογόνους παράγοντες όπως υπεραντιγόνα και άλφα
τοξίνες
• Οι σταφυλοκοκκικοί λοιμογόνοι παράγοντες τροποποιούν τις αντιδράσεις του ξενιστή σε αλλεργιογόνα και μικρόβια
• Οι Th2 τύπου δερματικές ανοσιακές αντιδράσεις και η έλλειψη
φιλαγγρίνης αυξάνουν την τάση του ατοπικού δέρματος να αποικισθεί και να μολυνθεί από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο

φυλόκοκκο (S. aureus). Οι ασθενείς
αυτοί εμφανίζουν επίσης διαταραχή στην τελική διαφοροποίηση των
κερατινοκυττάρων της επιδερμίδας
τους, με αποτέλεσμα τη μειωμένη
έκφραση πρωτεϊνών του δερματικού φραγμού όπως της φιλαγγρίνης, και την ελαττωμένη έκφραση
αντιμικροβιακών πεπτιδίων που
χρειάζονται για την άμυνα του δέρματος του ξενιστή έναντι βακτηριδιακών εισβολέων και ιών. Η μειωμένη λειτουργία του δερματικού
φραγμού οφείλεται στον συνδυασμό γονιδιακών μεταλλάξεων που
κωδικοποιούν για αμυντικές πρωτεΐνες όπως η φιλαγγρίνη και υποβάθμιση των επιπέδων των πρωτεϊνών επιθηλιακής διαφοροποίησης
από Th2-τύπου κυτταροκίνες και

IL-22. Η απώλεια της φιλαγγρίνης
έχει σχετιστεί με την ενίσχυση της
διείσδυσης αλλεργιογόνων στο
δέρμα, με αυξημένη ανάπτυξη και
μόλυνση από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Εικόνα 1). Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος προκαλεί και διατηρεί
φλεγμονή του δέρματος στην ΑΔ
μέσω τα παραγωγής λοιμογόνων
παραγόντων, όπως υπεραντιγόνα
και οι άλφα τοξίνες (Εικόνα 2).
Τα υπεραντιγόνα είναι δραστικοί
πολυκλωνικοί ενεργοποιητές των
Τ λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούν επίσης την απελευθέρωση
κυτταροκινών από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (Εικόνα 3).
Στα στοιχεία που υποστηρίζουν
κάποιον ρόλο των υπεραντιγόνων στην ΑΔ περιλαμβάνονται η

Ο ρόλος των υπεραντιγόνων στις αλλεργικές παθήσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ
ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Πρωτεΐνη Α
2. Πρωτεΐνη συνδεόμενη
με ινονεκτίνη
3. Παράγοντας συμπύκνωσης
4. Άλλα MSCRAMMs

ΕΚΚΡΙΤΙΚΟΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
1. Υπεραντιγόνα
(SEs, SEIs, TSST-1)
2. Κυτολυσίνες
(α,β,γ,δ-τοξίνες, PVL)
3. Εξωένζυμα
4. Πολυσακχαριτιδικός διακυτταρικός συγκολλητής (slime)

KYTTAΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ
1. Πεπτιδογλυκάνη
2. Λιποτειχικά οξέα,
τειχικά οξέα
ΚΑΨΟΥΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ

Χρυσίζων
Σταφυλόκοκκος

CD4+ T λεμφοκύτταρο

Ανοσιακή ενεργοποίηση
από υπεραντιγόνο
IL-2, IFN-γ, TNF-β

(εξάνθημα και υπόταση)

50%
ενεργοποιημένο

0,01%
ενεργοποιημένο

Vβ-TCR
SEB

Ανοσιακή
ενεργοποίηση
από αντιγονικό
πεπτίδιο

MHC II

IL-1β, TNF-α

(πυρετός και υπόταση)

ΜΦ

Εικόνα 3. Μοντέλο που συγκρίνει την ενεργοποίηση των CD4+
T λεμφοκυττάρων και των μακροφάγων από το υπεραντιγόνο, SEB, σε σχέση
με την αντιγονική πεπτιδική ενεργοποίηση των ίδιων κυττάρων. Σε σύγκριση
με την πεπτιδική ενεργοποίηση, το SEB προκαλεί πολυκλωνική διέγερση
Τ λεμφοκυττάρων. (Από J Allergy Clin Immunol, 125/1, Schlievert PM, Strandberg
KL, Lin YC, Peterson ML, Leung DYM. Secreted virulence factor comparison between
methicillin resistant and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, and its
relevance to atopic dermatitis, 39–49, Copyright 2010, με άδεια από τον Elsevier).
Ο ρόλος των υπεραντιγόνων στις αλλεργικές παθήσεις

Η θεραπεία των ασθενών με ΑΔ
θα πρέπει να εστιάζει στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού με ελάττωση της φλεγμονής
στο δέρμα. Οι ασθενείς με ΑΔ και
μόλυνση από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο θα πρέπει να λαμβάνουν
αντιβιοτικά, καθώς αυτό μπορεί
να ελαττώσει τη σοβαρότητα της
δερματικής τους πάθησης. Μαζί οι
παρατηρήσεις αυτές πληρούν τα
κριτήρια του Κωχ και υποστηρίζουν
τον ρόλο των σταφυλοκοκκικών
υπεραντιγόνων στην ΑΔ.
Υπάρχουν επίσης ολοένα και περισσότερα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι σε συγκεκριμένες
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Εικόνα 2. Παραγωγή λοιμογόνων παραγόντων από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο
(Από J Allergy Clin Immunol, 125/1, Schlievert PM, Strandberg KL, Lin YC, Peterson
ML, Leung DYM. Secreted virulence factor comparison between methicillinresistant and methicillinsensitive Staphylococcus aureus, and its relevance to atopic
dermatitis, 39–49, Copyright 2010, με άδεια από τον Elsevier).

παρατήρηση ότι οι περισσότεροι
ασθενείς με ΑΔ φτιάχνουν IgE αντισώματα έναντι υπεραντιγόνων που
απαντώνται στο δέρμα, και η παρουσία αυτών των αντισωμάτων
στα υπεραντιγόνα σχετίζεται με τη
σοβαρότητα της δερματοπάθειας.
Τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα του δέρματος από ασθενείς
με IgE έναντι αντι-υπεραντιγόνων
ελευθερώνουν ισταμίνη κατά την
επαφή τους με υπεραντιγόνα, αλλά
όχι σε αντίδραση σε υπεραντιγόνα
για τα οποία δεν διαθέτουν ειδικά
IgE. Ενδιαφέρον είναι ότι το υπεραντιγόνο σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη Β (SEB), μπορεί να προκαλέσει
εκζεματικές δερματικές εκδηλώσεις
όταν τοποθετείται στο δέρμα. Μετά
την ενεργοποίηση με SΕΒ, τα T
ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα χάνουν
την ανοσοκατασταλτική τους δράση, προτείνοντας έτσι έναν καινοτόμο μηχανισμό μέσω του οποίου
τα υπεραντιγόνα μπορούν να ενισχύουν την ενεργοποίηση των T
λεμφοκυττάρων και τη φλεγμονή
του δέρματος σε ασθενείς με ΑΔ.
Τα υπεραντιγόνα επίσης επιλεκτικά
ενεργοποιούν τα T λεμφοκύτταρα
να αντιστέκονται στα κορτικοστεροειδή και να εκκρίνουν IL-31, μια
ιδιαίτερα κνησμογενή κυτταροκίνη
που προκαλεί έκζεμα στα ζώα.
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κλινικές καταστάσεις, ο χρυσίζων
σταφυλόκοκκος μπορεί να συμβάλει
στη σοβαρότητα της ρινοπαραρρινοκολπίτιδας και του άσθματος,
ενισχύοντας τη φλεγμονή των αεραγωγών και προάγοντας τον τοπικό σχηματισμό πολυκλωνικών IgE,
αλλά και προκαλώντας αντίσταση
στα κορτικοστεροειδή.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

selective epidermal proteins characterizes acute and chronic atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2012;
130:1344-54.
5. Schlievert PM, Strandberg KL, Lin YC,
Peterson ML, Leung DYM. Secreted
virulence factor comparison between
methicillin-resistant and methicillinsensitive Staphylococcus aureus, and
its relevance to atopic dermatitis. J
Allergy Clin Immunol 2010;125:39-49.
6. Boguniewicz M, Leung DY. The ABC’s
of managing patients with severe atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol
2013;132: 511-512.
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1. Boguniewicz M, Leung DY. Recent
insights into atopic dermatitis and
implications for management of in-

fectious complications. J Allergy Clin
Immunol 2010;125:4-13.
2. Ong PY, Ohtake T, Brandt C, Strickland I, Boguniewicz M, Ganz T, et al.
Endogenous antimicrobial peptides
and skin infections in atopic dermatitis. N Engl J Med 2002;347:11511160.
3. Irvine AD, McLean WHI, Leung DY.
Filaggrin Mutations Associated with
Skin and Allergic Diseases. N Engl J
Med 2011;365:1315-1327.
4. Gittler JK, Shemer S, Suárez-Fariñas
M, Fuentes-Duculan J, Gulewicz KJ,
Wang CQF, et al. Progressive activation of TH2/TH22 cytokines and
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ΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ
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Lars K. Poulsen
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Copenhagen, Denmark

Οι κυτταροκίνες στην αλλεργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι κυτταροκίνες ενεργούν ως αγγελιαφόροι του ανοσιακού συστήματος με άλλα κύτταρα του σώματος
• Διάφορες ομάδες κυτταροκινών είναι υπεύθυνες για την ευαισθητοποίηση σε ένα αλλεργιογόνο και για την εκδήλωση της αλλεργικής φλεγμονής
• Υπάρχουν αισθητηριακές κυτταροκίνες, καθοδηγητές Τ λεμφοκυττάρων, εκτελεστικές κυτταροκίνες, κατασταλτικές κυτταροκίνες
και χημειοκίνες
• Οι ενσωματωμένες δράσεις των κυτταροκινών στην ανάπτυξη,
εκτέλεση και καταστολή της φλεγμονής αποκαλούνται δίκτυο κυτταροκινών της αλλεργίας
κάποιες μπορεί ακόμα να έχουν
διάφορα ονόματα που τους έχουν
δοθεί από τις διαφορετικές ερευνητικές ομάδες. Μια προσπάθεια
να ενοποιηθούν οι ονοματολογίες
έγινε με τον όρο ιντερλευκίνες –
που σημαίνει αγγελιαφόροι μεταξύ των λευκών αιμοσφαιρίων– με
κάποιον αριθμό, αλλά έχουν βρεθεί
πολλά και παρόμοια μόρια, γι’ αυτό
αντί να έχουμε απλώς ιντερλευκίνη-1 (IL-1) έχουμε τώρα IL-1α, IL-1β
και IL-RA (ανταγωνιστής υποδοχέα
ιντερλευκίνης 1).
Διάφορες ομάδες κυτταροκινών
είναι υπεύθυνες για τις διαφορετικές φάσεις της αλλεργικής ευαισθητοποίησης (δημιουργία της αλλεργικής ανοσιακής απόκρισης) και
πρόκλησης (αντιδράσεων λόγω έκθεσης σε ένα αλλεργιογόνο):

Οι αισθητηριακές κυτταροκίνες: IL33, IL-25, TSLP. Αυτές απελευθερώνονται από τα επιθηλιακά κύτταρα
των βλεννογόνων μεμβρανών και
δίνουν σήμα στα αντιγονοπαρουσιαστικά δενδριτικά κύτταρα να
προσλάβουν εισερχόμενα αλλεργιογόνα και να τα μεταφέρουν στους
λεμφαδένες.
Οι κυτταροκίνες καθοδηγητές των Τ
λεμφοκυττάρων θα δώσουν οδηγίες σε αδιαφοροποίητα βοηθητικά
Τ λεμφοκύτταρα (CD4+) να διαφοροποιηθούν σε διάφορα είδη
κυττάρων, που το καθένα είναι
εφοδιασμένο με διαφορετικά είδη
ανοσιακής απόκρισης: η IL-12 και η
ιντερφερόνη-γ παράγουν βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα τύπου 1 (Th1)
τα οποία βοηθούν στην αντιμετώπιση βακτηριδίων και ιών, η IL-4
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Οι κυτταροκίνες είναι διαλυτές
πρωτεΐνες ή πεπτίδια που λειτουργούν ως ορμόνες –αγγελιαφόροι–
του ανοσιακού συστήματος και
άλλων κυττάρων του σώματος.
Επιτελούν την ενδοκυτταρική επικοινωνία που μπορεί να παίρνει μέρος μεταξύ γειτονικών κυττάρων
(παρακρινικό) ή σε διάφορα όργανα του σώματος (παρα- ή ενδοκρινικό). Ένα μήνυμα κυτταροκίνης
αποδίδεται μέσω υποδοχέα στην
επιφάνεια του κυττάρου και καθώς διαφορετικά κύτταρα μπορεί
να εκφράζουν τον ίδιο υποδοχέα,
μια κυτταροκίνη μπορεί να έχει
πολλαπλές λειτουργίες (πλειοτροπισμός) ανάλογα με το κύτταρο
στόχος. Επίσης, ένα κύτταρο στόχος μπορεί να διαθέτει υποδοχείς
για διαφορετικές παρόμοιες κυτταροκίνες, επιτρέποντας έτσι την
εναλλαξιμότητα.
Έχουν περιγραφεί πάνω από 100
κυτταροκίνες με ονόματα δύσκολα να τα συνηθίσει κανείς, καθώς
δεν υπάρχει συγκεκριμένη ονοματολογία. Κάποιες έχουν ονομαστεί
από το σημείο όπου βρέθηκαν αρχικά και/ή από τη λειτουργία τους,
όπως στρωματική λεμφοποιητίνη
του θύμου (TSPL), άλλες από την
πρώτη λειτουργία τους που αποκαλύφθηκε, όπως παράγοντας κινητοποίησης αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF), και
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Εικόνα 1. Η σύνθετη αλληλεπίδραση των κυτταροκινών στην αλλεργική φλεγμονή: κόκκινο – αισθητικές κυταροκίνες,
πράσινο – κυτταροκίνες καθοδηγητές, μωβ – εκτελεστικές κυτταροκίνες, μπλε – κατασταλτικές κυτταροκίνες, ροζ –
χημειοκίνες.

οδηγεί σε κύτταρα Th2, τα οποία
αντιμετωπίζουν μεγάλα πολυκυτταρικά παράσιτα όπως τα σκουλήκια, αλλά δυστυχώς επιφέρουν
επίσης την αλλεργική ανοσιακή
απόκριση. Υπάρχουν και άλλα είδη
τύπου Th-κύτταρα, όπως τα Τh17
(πιστεύεται ότι είναι ενεργά στην
αντιμετώπιση βακτηριδιακών και
μυκητιασικών λοιμώξεων, αλλά
δυστυχώς εμπλέκονται και σε αυτοάνοσα νοσήματα) και τα Τ ρυθμιστικά (αναστέλλουν τη φλεγμονή).
Οι εκτελεστικές κυτταροκίνες των
Τ λεμφοκυττάρων στην αλλεργία
είναι οι κυτταροκίνες μέσω των
οποίων τα Th-κύτταρα εκτελούν τη
λειτουργία τους: τα Th2 κύτταρα
ελευθερώνουν IL-4 και IL-13 που
καθοδηγούν τα Β λεμφοκύτταρα
να παράγουν το αντίσωμα της αλλεργίας IgΕ, η IL-5 που κινητοποιεί
τον μυελό των οστών να σχηματί-
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σει το ηωσινοφιλικό κοκκιοκύτταρο, και η IL-9 που μαζί με την IL-13
προκαλεί την αλλεργική φλεγμονή
π.χ. των πνευμόνων, όπως συμβαίνει στο άσθμα.
Οι κατασταλτικές κυτταροκίνες όπως
η IL-10 και ο αυξητικός παράγοντας
μετασχηματισμού (�������������
TGF����������
-β) αποτελούν μια μικρή αλλά σημαντική
ομάδα κυτταροκινών οι οποίες
καταστέλουν την αλλεργική φλεγμονή και επαναφέρουν την ομοιόσταση του ανοσιακού συστήματος.
Οι χημειοκίνες είναι μια ειδική ομάδα κυτταροκινών οι οποίες προσελκύουν λευκοκύτταρα στην περιοχή της φλεγμονής, τις οποίες
χρησιμοποιεί το ανοσιακό σύστημα
για να τα μετακινήσει στους ιστούς
μετά από την απομάκρυνσή τους
από την κυκλοφορία του αίματος.
Οι συνολικές δράσεις των κυτταροκινών στη δημιουργία, την εξέ-

λιξη και τελικά την υποχώρηση
της φλεγμονής αποκαλούνται το
δίκτυο κυτταροκινών της αλλεργίας.
Καθώς αρκετές από τις κυτταροκίνες αυτές παίζουν προφανή ρόλο
στην αλλεργία, έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν
θεραπευτικά στις αποκαλούμενες
βιολογικές θεραπείες όπου επιχειρείται ανταγωνισμός της δράσης
των κυτταροκινών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Galli SJ, Tsai M, Piliponsky AM. The
development of allergic inflammtion.
Nature 2008; 454:445-454
2. Poulsen LK, Hummelshoj L. Triggers
of IgE class switching and allergy development. Ann Med 2007;39:440456.
3. Williams CM, Rahman S, Hubeau C,
Ma HL. Cytokine pathways in allergic
disease. Toxicol Pathol 2012;40:205215.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η κυτταρική μετανάστευση στο ανοσιακό σύστημα είναι μια ιδιαίτερα ρυθμιζόμενη, πολυσταδιακή διαδικασία στην οποία συμμετέχουν συγκολλητικά μόρια, χημειοτακτικοί παράγοντες και οι
υποδοχείς τους, και είναι σημαντική για την ομοιοστατική ανοσιακή
εποπτεία καθώς επίσης για τη συντονισμένη συγκέντρωση φλεγμονωδών κυττάρων σε περιοχές φλεγμονής
• Οι χημειοκίνες αντιπροσωπεύουν μια υπερομάδα μικρών πρωτεϊνών που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των ανοσιακών κυττάρων και
τη συνάθροιση και ενεργοποίηση συγκεκριμένων λευκοκυτταρικών
τύπων σε περιοχές φλεγμονής
• Οι χημειοκίνες διαιρούνται σε τέσσερεις υποκατηγορίες –CC, CXC,
CX3C και C– και ενεργοποιούν κυτταρικούς στόχους μέσω ειδικών
ανά κατηγορία επτά διαμεμβρανικών υποδοχέων
• Η απορρύθμιση του συστήματος των χημειοκινών παίζει σημαντικό
ρόλο σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, μεταβολικές παθήσεις,
στον καρκίνο και στην προχωρημένη ηλικία
• Ο ανταγωνισμός των υποδοχέων χημειοκινών έχει επιδείξει μέχρι
τώρα κάποια επιτυχία ως θεραπευτική στρατηγική, και ενισχύεται
τώρα με την έρευνα γύρω από πιο συγκεκριμένα ρυθμιστικά μονοπάτια τροποποίησης του δικτύου των χημειοκινών
λώσεων, που παρέχουν εντέλει ένα
υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στην
κυτταρική κυκλοφορία.
Οι χημειοκίνες αποτελούν μια
υπεροικογένεια μικρών πολυπεπτιδίων, των οποίων το πρώτο
αναγνωρισμένο μέλος, το CXCL8,
χαρακτηρίστηκε αρχικά από την
ισχυρή και ειδική λευκοκυτταρική
χημειοτακτική δράση – απ’ όπου
και το όνομα “χημειοτακτικές κυτταροκίνες”. Οι χημειοκίνες κατα-

τάσσονται στις CXC, CC, CX3C
και C υπο-οικογένειες με βάση τον
αριθμό και την απόσταση συντηρημένων συστατικών κυστεΐνης.
Συνδέονται με τους επτά διαμεμβρανικούς υποδοχείς ζευγαρωμένους με G-πρωτεΐνες, που είναι
ειδικοί για κάθε υποκατηγορία, με
αρκετά μέλη να μοιράζονται τον
ίδιο υποδοχέα (Πίνακας 1). Η επακόλουθη σηματοδότηση περιλαμβάνει πολλαπλά και διαφορετικά
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Το ανοσιακό σύστημα στηρίζεται
σε μια ιδιαίτερα ρυθμιζόμενη διαδικασία μετανάστευσης για την
τακτική διαμερισματοποίηση των
ανοσιακών κυττάρων μέσα στα
λεμφικά όργανα, για την εφαρμογή της ανοσιακής ομοιοστατικής
εποπτείας, καθώς και για την κατάλληλη αντίδραση σε περιβαλλοντικούς εισβολείς, μέσω φυσικών
και προσαρμοστικών εκτελεστικών
αποκρίσεων. Κυκλοφορούντα λευκά αιμοσφαίρια και ιστικής προέλευσης ανοσιακά κύτταρα προωθούνται από αιμοποιητικά σε αγγειακά διαμερίσματα και σε ιστούς
μέσω μιας πολυσταδιακής διαδικασίας επαγόμενης από υποδοχείς,
στην οποία συμμετέχουν πολλές
κατηγορίες κυκλοφορούντων μορίων, όπως μορίων συγκόλλησης
(σελεκτίνες και ιντεγκρίνες) με τους
αντίστοιχους συνδέτες και χημειοτακτικούς παράγοντες, είτε προερχόμενους από λίπη ή ανήκοντες
στην υπεροικογένεια των χημειοκινών. Είναι η συνδυαστική φύση
των πολλαπλών διαφορετικών μοτίβων έκφρασης και ενεργοποίησης αυτών των μορίων και των
υποδοχέων τους σε κύτταρα δομικά και του ανοσιακού συστήματος,
μαζί με την τροποποίησή τους ως
απάντηση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως στην περίπτωση
φλεγμονωδών ή καρκινικών εκδη-

Gilda Varricchi
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ονοματολογία οικογενειών χημειοκινών και αντίστοιχων υποδοχέων
Κανονικό
όνομα

Χρωμόσωμα

Ανθρώπινος
συνδέτης

Υποδοχέας(είς)
χημειοκινών

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

CxC-χημειοκίνες

Κανονικό
όνομα

Χρωμόσωμα

Ανθρώπινος Υποδοχέας(είς)
συνδέτης
χημειοκινών

CCL3L3

17q21.1

LD78β

CCR1, CCR5
(CD195)

CXCL1

4q21.1

GROα/MGSAα

CXCR2>CXCR1

CCL4

17q12

MIP-1β

CCR5 (CD195)

CXCL2

4q21.1

GROβ/MIP-2α

CXCR2

CCL4L1

17q12

LAG-1

CCR5 (CD195)

CXCL3

4q21.1

GROβ/MIP-2β

CXCR2

CCL4L2

17q12

CCL4L

CCR5 (CD195)

CXCL4

4q21.1

Platelet Factor-4 CXCR3 (CD183)

CCL5

17q12

RANTES

CCR1, CCR3,
CCR5 (CD195)

CXCL4L1

4q12-q21

PF4V1

CXCR3 (CD183)

CCL6*

CXCL5

4q21.1

ENA-78

CXCR2

CCL7

17q11.2

MCP-3

CCR1, CCR2,
CCR3

CXCL6

4q21.1

GCP-2

CXCR1,CXCR2

CCL8

17q11.2

MCP-2

CCR3, CCR5
(CD195)

CXCL7

4q21.1

NAP-2

CXCR2

CCL9*

CXCL8

4q21.1

IL-8CX

CR1,CXCR2C

CL10*

CXCL9

4q21.1

MIG

CXCR3 (CD183)

CCL11

17q11.2

Eotaxin

CCR3

CXCL10

4q21.1

IP-10

CXCR3 (CD183)

CCL12*

CXCL11

4q21.1

I-TAC

CXCR3 (CD183)

CCL13

17q11.2

MCP-4

CCR2, CCR3

CXCL12

10q11.2

1SDF-1α/β

CXCR4 (CD184)

CCL14

17q12

HCC-1

CCR1, CCR5
(CD195)

CXCL13

4q21.1

BCLC

CXCR5

CCL15

17q12

HCC-2

CCR1, CCR3

CXCL14

5q31.1

BRAK

CXCR4 (CD184)

CCL16

17q12

HCC-4

CCR1, CCR2

CCL17

16q13

TARC

CCR4

CXCL15*
CXCL16

17p13

SR-PSOX

CXCR6

CCL18

17q12

PARC

Unknown

CXCL17

19q13.2

DMC

Unknown

CCL19

9p13.3

ELC

CCR7 (CD197)

CCL20

2q36.3

MIP-3α,
LARC

CCR6

C-χημειοκίνες
XCL1

1q24.2

Lymphotactin/α

XCR1

CCL21

9p13.3

SLC

CCR7 (CD197)

XCL2

1q24.2

Lymphotactin/β

XCR1

CCL22

16q13

MDC

CCR4

CCL23

17q12

MPIF-1

CCR1

CCL24

7q11.23

Eotaxin-2

CCR3

Cx3C-χημειοκίνες
CX3CL1

16q13

Fractalkine

CX3CR1

CC-χημειοκίνες

CCL25

19p13.3

TECK

CCR9

CCL1

17q11.2

I-309

CCR3

CCL26

7q11.23

Eotaxin-3

CCR3

CCL2

17q11.2

MCP-1

CCR2

CCL27

9p13.3

CTACK

CCR10

CCL3

17q12

MIP-1α

CCR1, CCR5
(CD195)

CCL28

5p12

MEC

CCR3/CCR10

CCL3L1

17q21.1

LD78β

CCR1, CCR5
(CD195)

*Δεν έχει περιγραφεί ανάλογο στον άνθρωπο
Τροποποιημένο από Bachelerie et al., Pharmacol. Rev. 66: 1-79, 2014, με ενημέρωση από την Pubmed Library and Genebank.
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Εικόνα 1. Η σχέση μεταξύ CC και CXC χημειοκινών (οι CCL και CXCL δείχνονται με τα εξωτερικά βέλη, οι αριθμοί των
μελών αναφέρονται στον εξωτερικό γκρι κύκλο) και των υποδοχέων τους (αναφέρονται στον ροζ κύκλο πιο κάτω) σε μια
επιλογή ασθενειών, όπως έχουν εξαχθεί από μοντέλα ζώων και από δεδομένα κλινικών δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα.
Συντμήσεις: Sep = Σήψη, RA = ρευματοειδής αρθρίτιδα, Τ = Μόσχευμα, IBD = φλεγμονώδης νόσος του εντέρου,
Onc = ογκολογία, SLE = Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, MS = πολλαπλή σκλήρυνση, Ath Scl = Αθηροσκλήρωση,
COPD = χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, AMD = οξεία εκφύλιση ωχράς κηλίδας, NP = νευροπαθητικός πόνος,
Asth = άσθμα, At. Derm = ατοπική δερματίτιδα, Hep = ηπατίτιδα, Panc = παγκρεατίτιδα, Pso = ψωρίαση, GVHD = νόσος
μοσχεύματος έναντι ξενιστή. (Ανατύπωση με άδεια από Garin και Proudfoot, Exp. Cell. Res. 317:602–612, 2011).

μονοπάτια, τα οποία είναι απόλυτα
ειδικά σε σχέση με τον υποδοχέα,
τον κυτταρικό τύπο και το περιεχόμενο και παράγουν διαφορετικά
λειτουργικά αποτελέσματα. Ανάμεσα σε αυτά, ο έλεγχος της κυκλοφορίας των ανοσιακών κυττάρων
Κυτταρική μετανάστευση και χημειοκίνες

στην ομοιόσταση και η ρύθμιση της
επιστράτευσης του φαινοτύπου και
της ενεργοποίησης των λευκοκυττάρων στις φυσικές και προσαρμοστικές ανοσιακές αποκρίσεις παραμένουν καθοριστικής και ζωτικής
σημασίας λειτουργίες της οικογέ-

νειας των χημειοκινών. Ο ρόλος
κλειδί των χημειοκινών στις χρόνιες
φλεγμονώδεις παθήσεις καθιερώνεται πλέον ακλόνητα σήμερα (Εικόνα 1). Σε αυτό το γενικό πλαίσιο,
οι υποκατηγορίες CXC και CC, αν
και με επικαλύψεις, μοιράζονται τον
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καρκινικά κύτταρα, έχει βρεθεί να
εκφράζει ρυθμιστικά προφίλ λειτουργικών υποδοχέων χημειοκινών. Ρυθμίζοντας τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό, τις λειτουργίες
της διαφοροποίησης και απόπτωσης και –είτε άμεσα είτε έμμεσα–
ελέγχοντας την αγγειογένεση και
τον ανασχεδιασμό της εξωκυττάριας ουσίας, το σύστημα των χημειοκινών έχει επίσης κεντρική
σημασία στη σχετιζόμενη με τον
καρκίνο φλεγμονή, στην αγγειογένεση, στην επιβίωση και επιθετικότητα των καρκινικών κυττάρων,
και έχει κρίσιμη σημασία στη βήμαβήμα διαδικασία της επούλωσης
μιας πληγής.
Η αναστολή της μετανάστευσης
των λευκοκυττάρων αποτελεί τον
κύριο μηχανισμό της αντιφλεγμονώδους δράσης των γλυκοκορτικοειδών και πρωταρχική επιδίωξη
για καινοτόμες θεραπείες που στοχεύουν επιλεκτικά σε συγκεκριμένα μονοπάτια της μετανάστευσης.
Ο ανταγωνισμός των λειτουργιών
που ρυθμίζονται από χημειοκίνες
αποτελεί σημαντική πρόκληση, μερικώς λόγω της ομοιότητας των μελών σε κάθε υποκατηγορία, αλλά
κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας
του ελέγχου της έκφρασής τους,
που επεκτείνεται από μεταγραφικούς έως μετα-μεταφραστικούς και
εξαρτώμενους από το εξωκυττάριο
υλικό μηχανισμούς, οι οποίοι είναι
επηρεασμένοι με διαφορετικούς
τρόπους σε συγκεκριμένες παθήσεις. Ο ανταγωνισμός συγκεκριμέ-

νων υποδοχέων χημειοκινών έχει
μέχρι τώρα αποφέρει μόνο μερική
επιτυχία ως θεραπευτική στρατηγική, και πλέον ενισχύεται με έρευνα
προς πιο εξειδικευμένα ρυθμιστικά
μονοπάτια που τροποποιούν το δίκτυο των χημειοκινών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Rot A, von Andrian UH. Chemokines
in innate and adaptive host defense: basic chemokinese grammar
for immune cells. Annu Rev Immunol
2004;22:891-928.
2. Luster AD, Alon R, von Andrian UH.
Immune cell migration in inflammtion: present and future therapeutic
targets. Nat Immunol 2005;6: 11821190.
3. Charo IF, Ransohoff RM. The many
roles of chemokines and chemokine
receptors in inflammation. N Engl
J Med 2006;354:610-621.
4. Garin A, Proudfoot AE. Chemokines
as targets for therapy. Exp Cell Res
2011;317:602-612.
5. Islam SA, Luster AD. T cell homing to
epithelial barriers in allergic disease.
Nat Med 2012;18:705-715.
6. Fan J, Heller NM, Gorospe M, Atasoy
U, Stellato C. The role of post-transcriptional regulation in chemokine
gene expression in inflammationand
allergy. Eur Respir J 2005;26:933-947.
7. Bachelerie F, Ben-Baruch A, Burkhardt AM, Combadiere C, Farber
JM, Graham GJ et al. International
Union of Pharmacology. LXXXIX.
Update on the extended family of
chemokine receptors and introducing a new nomenclature for a typical
chemokine receptors. Pharmacol Rev
2014;66:1-79.

Εικόνα 2. Συμμετοχή χημειοκινών και υποδοχέων τους στη φλεγμονώδη αντίδραση που εμφανίζεται στο βρογχικό
άσθμα και στη ΧΑΠ. Στο άσθμα οι χημειοκίνες των δενδριτικών και επιθηλιακών κυττάρων που εκλύονται
από το εισπνεόμενο αλλεργιογόνο επιστρατεύουν και ενεργοποιούν Th2 κύτταρα και ηωσινόφιλα μέσω CCR4
και CCR3 αντίστοιχα, συμβάλοντας έτσι στη δημιουργία φλεγμονώδους αντίδρασης που επάγεται από την IgE.
Στη ΧΑΠ, οι χημειοκίνες που απελευθερώνονται από τα επιθηλιακα κύτταρα του πνεύμονα και τα μακροφάγα
μετά από έκθεση στο κάπνισμα και/ή σε ρύπους, προκαλούν διήθηση από ουδετερόφιλα/μονοκύτταρα καθοδηγούμενα
από Th1/Th17 κυτταρα που συμβάλουν στη φλεγμονώδη αντίδραση και προσδιορίζουν τη δομική καταστροφή
των πνευμόνων. (Ανατύπωση με άδεια από Macmillan Publishers Ltd: Nat Rev Immunol, Barnes PJ, Immunology of asthma and
chronic obstructive pulmonary disease, 8, 183–192, copyright 2008).
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έλεγχό τους πάνω σε διαφόρους
κυτταρικούς τύπους, με τα μέλη
της CXC να παίζουν δραστικό ρόλο
σχετιζόμενο με παθήσεις που χαρακτηρίζονται από ουδετεροφιλικές, Th1- και Th2- καθοδηγούμενες
αντιδράσεις, όπως στη ΧΑΠ, στη
σκλήρυνση κατά πλάκας, στη νόσο
Crohn και σε ειδικούς φαινοτύπους
σοβαρού άσθματος. Οι CC�������
���������
χημειοκίνες ρυθμίζουν την κυκλοφορία
των λευκοκυττάρων και ενεργούν
σε Th2-εξαρτώμενες, πλούσιες σε
ηωσινόφιλα φλεγμονώδεις διαδικασίες όπως το αλλεργικό άσθμα,
η πρώιμου σταδίου ατοπική δερματίτιδα και οι ηωσινοφιλικές γαστρεντερικές παθήσεις (Εικόνα 2). Από
τις CC���������������������������
�����������������������������
χημειοκίνες, η CCL��������
�����������
2/χημειοτακτική πρωτεΐνη μονοκυττάρων
(������������������������������
MCP���������������������������
-1) είναι ένας μη επαναλαμβανόμενος, ισχυρός ρυθμιστής των
μονοκυττάρων, των βασεοφίλων
και των δενδριτικών κυττάρων, και
συμμετέχει στην Th2 πόλωση των
Τ λεμφοκυττάρων μνήμης. Οι οικογένειες CXC������������������
���������������������
3 και C�����������
������������
αντιπροσωπεύονται από ένα μοναδικό μέλος,
την CX3CL/fractalkine, που είναι η
μόνη σχετιζόμενη με την κυτταρική
μεμβράνη χημειοκίνη, και η λεμφοτακτίνη, αντίστοιχα.
Το εύρος της ρυθμιστικής ικανότητας των χημειοκινών έχει διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες,
καθώς σχεδόν κάθε κυτταρικός
τύπος, συμπεριλαμβανομένων και
των δομικών κυττάρων όπως οι
ινοβλάστες, τα ενδοθηλιακά και
επιθηλιακά κύτταρα, καθώς και
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
Marsha Wills-Karp
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Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Baltimore, USA
Το άσθμα πιστεύεται ότι προκαλείται από ασυνήθεις Th2 (βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων τύπου 2)
ανοσιακές αποκρίσεις σε ακίνδυνα περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα,
εντούτοις οι μηχανισμοί που οδηγούν αυτές τις αντιδράσεις παραμένουν ασαφείς. Ως φυλογενετικά
αρχαίο ανοσιακό σύστημα, το σύστημα ενεργοποίησης του συμπληρώματος είναι ένα εκλεπτυσμένο
δίκτυο διαλυτών και συνδεδεμένων σε μεμβράνες πρωτεϊνών. Έχει
εξελιχθεί να αναγνωρίζει “κίνδυνο
ή μοριακά ή σχετιζόμενα μοτίβα”
που εκφράζονται από ξένους οργανισμούς μέσω εξειδικευμένων
υποδοχέων (PRRs). Ενεργοποίηση
αυτών των PRRs καταλήγει στη
δημιουργία του C3 και την παραγωγή δύο προφλεγμονωδών αναφυλοτοξινών, των C3a και C5a, οι
οποίες προκαλούν φλεγμονή αλλά
και ενεργοποίηση του μεμβρανικού
συμπλέγματος επίθεσης, το οποίο
καταστρέφει ξένα κύτταρα. Οι
αναφυλοτοξίνες C3a και C5a είναι
ισχυροί προφλεγμονώδεις μεσολαβητές οι οποίοι συνδέονται σε συγκεκριμένους επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς και ρυθμίζουν
πολλές διαδικασίες που παρατηρούνται στο άσθμα, όπως την ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων, τη
σύσπαση των λείων μυϊκών ινών
και την έκκριση βλέννας.
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• Το φυλογενετικά αρχαίο σύστημα ενεργοποίησης του συμπληρώματος ενεργοποιείται στους πνεύμονες ατόμων με άσθμα
• Αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες διέγερσης του άσθματος
όπως αλλεργιογόνα, ατμοσφαιρικοί ρύποι, καπνός τσιγάρου και
ιοί ενεργοποιούν το σύστημα του συμπληρώματος και επάγουν
Th-2 τύπου ανοσιακές αντιδράσεις
• Γενετικοί πολυμορφισμοί στα γονίδια C3 και C3aR1 σχετίζονται με
προδιάθεση για εκδήλωση άσθματος σε παιδιά και ενήλικες
• Η τροποποίηση των μονοπατιών ενεργοποίησης του συμπληρώματος μπορεί να αποτελέσει μια καινοτόμο στρατηγική για τη
θεραπεία του άσθματος

Σύμφωνα με τον ρόλο τους στο
άσθμα, τα C3-C3a, μετά από έκθεση σε διαφόρους περιβαλλοντικούς ερεθιστικούς παράγοντες
άσθματος σε μοντέλα ζώων, ενεργοποιούν άμεσα το συμπλήρωμα
στην επιφάνεια των αεραγωγών.
Γενετική απαλοιφή του C3 σε μοντέλα ζώων έχει αποδειχθεί ότι
προστατεύει έναντι της εκδήλωσης ασθματικών αντιδράσεων σε
αλλεργιογόνα, ρύπους και RSV, καθώς και της παραγωγής Th2-τύπου
κυτταροκινών, προτείνοντας ότι η
παραγωγή C3a στην επιφάνεια
των αεραγωγών αποτελεί κοινό
μονοπάτι για την επαγωγή Th-2
τύπου φλεγμονωδών αντιδράσεων, καθοδηγώντας έτσι και/ή επιδεινώνοντας τη νόσο (Εικόνες 1, 2,

3). Ο ακριβής μηχανισμός με τον
οποίο το C3 ρυθμίζει τις αλλεργικές
αντιδράσεις είναι άγνωστος, αλλά
πρόσφατα δεδομένα υποστηρίζουν ότι το C3a μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη αντιγόνου από
τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, επιτείνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα και
προκαλώντας μετανάστευση και
ενεργοποίηση διαφόρων φλεγμονωδών κυττάρων που σχετίζονται
με την παθογένεια του άσθματος
(Εικόνα 4).
Στους ανθρώπους, τμηματική πρόκληση με αλλεργιογόνα έχει ως
αποτέλεσμα σημαντική αύξηση
των επιπέδων του C3a στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα ασθματικών
ασθενών, ενώ δεν παρατηρούνται
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Εικόνα 1. Το άσθμα που προκαλείται από αλλεργιογόνο εξαρτάται από το C3. Α) Η επίδραση της έλλειψης του C3
στην υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών (AHR) σε αναισθητοποιημένα C3-/- και C3+/+ ποντίκια.
Η AHR εκτιμήθηκε 24 ώρες μετά την τελευταία πρόκληση και εκφράζεται ως η συγκέντρωση της Ach (μg/gr) που
αύξησε το κατώφλι της αντίστασης των αεραγωγών 200% (PC200). Β) Τα κύτταρα που παράγουν IL-4 και IFN-γ
στους πνεύμονες από C3-/- (▪) και C3+/+ (▫) ποντίκια συγκατοίκους μετρήθηκαν 24 ώρες μετά την τελευταία αντιγονική
πρόκληση. (Reproduced from Drouin SM, Corry DB, Kildsgaard J, Wetsel RA. 167:4141–4145, Copyright 2001 with permission
from the American Association of Immunologists).
A
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Εικόνα 2. Η υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών που επάγεται από έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση εξαρτάται
από το C3. Τομές πνεύμονα από εκτεθειμένα σε σωματιδιακές ουσίες (ΡΜ) ποντίκια μετά από χρώση με αντι-C3
μονοκλωνικό αντίσωμα (Α) ή (Β) ισότυπα αντισώματα μάρτυρες. Ειδική για C3 χρώση παρατηρείται στο επιθήλιο
των αεραγωγών. Γ) Η αντιδραστικότητα των αεραγωγών (APTI) στη διέγερση με ακετυλοχολίνη ελαττώνεται σημαντικά
σε ποντίκια με έλλειψη C3 μετά από έκθεση σε σωματιδιακές ουσίες (ΡΜ) σε σύγκριση με έκθεση σε ΡΜ φυσιολογικών
ποντικών. (Ρ<0,05). (Reproduced from American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, the official journal of the
American Thoracic Society, Walters DM, Breysse PN, Schofield B, et al., 27, 413–418, Copyright 2002 with permission
from American Thoracic Society).

διαφορές σε υγιείς εθελοντές. Αυτή
η διαφορετική παραγωγή C3a μεταξύ ατόμων με άσθμα και φυσιολογικών προτείνει ότι μπορεί να
υπάρχουν αλλαγές στον γενετικό
έλεγχο παραγωγής, ενεργοποίησης
ή αντίδρασης σε διάφορα στοιχεία του συμπληρώματος, οι οποίες υποκρύπτουν ευαισθησία στο
άσθμα. Πράγματι, έχουν αναφερθεί συσχετίσεις μεταξύ νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs) στο

γονίδιο C3 και ατοπικού άσθματος
σε παιδιά και σε ενήλικες. Είναι ενδιαφέρον ότι η συχνότητα των πολυμορφισμών αυτών είναι υψηλή,
γεγονός που δείχνει ότι ενδέχεται
αυτοί να έδιναν κάποιο εξελικτικό
πλεονέκτημα στο παρελθόν, πιθανώς στην προστασία από παρασιτικές λοιμώξεις.
Αν και βρισκόμαστε στα αρχικά
στάδια κατανόησης του ρόλου των
μονοπατιών του συμπληρώματος
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στην παθογένεια του άσθματος,
μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αλλαγές στην ενεργοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων του συμπληρώματος λόγω διαφορών στην
έκθεση σε διαφορετικούς περιβαλλοντικούς εκλυτικούς παράγοντες
ή λόγω γενετικών τροποποιήσεων
σε γονίδια της οικογένειας του συμπληρώματος ή του συνδυασμού
και των δύο αυτών παραγόντων,
μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο
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Εικόνα 3. Η υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών που επάγεται από έκθεση σε συγκυτιακό αναπνευστικό ιό (RSV)
εξαρτάται από το C3. Υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών σε φυσιολογικά και σε ποντίκια με έλλειψη C3 και B
λεμφοκυττάρων μετά από πρόκληση με RSV επτά ημέρες μετά τον εμβολιασμό. (Α) Β6129F2 φυσιολογικά (C3+/+) και
με έλλειψη C3 (C3-/-) και (Β) C57BL/10 (B+/+) και Β10μΜΤ (Β-/-) ποντίκια. Η AHR στην πρόκληση με ακετυλοχολίνη
προσδιορίζεται από τη χρονικά εξαρτώμενη αύξηση στη μέγιστη πίεση στους αεραγωγούς. (Reproduced from Journal of
Experimental Medicine, Polack FP, Teng MN, Collins PL, et al., 196, 859–65, Copyright 2002 with permission from The Rockefeller
University Press).

Εικόνα 4. Μονοπάτια ενεργοποίησης συμπληρώματος ρυθμίζουν Th2-τύπου ανοσιακές αποκρίσεις.
Μετά από έκθεση των αεραγωγών σε διαφόρους περιβαλλοντικούς παράγοντες πρόκλησης άσθματος σε γενετικά
προδιατεθειμένα άτομα, παράγεται και εκκρίνεται C3 από επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών. Το C3 κόβεται
στην ενεργό μορφή του, το C3a, προφανώς από πρωτεάσες που είτε υπάρχουν στα αλλεργιογόνα ή παράγονται
από το επιθήλιο. Το C3a στη συνέχεια συνδέεται με τον υποδοχέα του, το C3aR1 στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
(APCs), ενισχύοντας την πρόσληψη του αντιγόνου από τα κύτταρα αυτά. Τα φορτωμένα με αντιγόνο APCs στη συνέχεια
καθοδηγούν τη διαφοροποίηση παρθένων T λεμφοκυττάρων σε Th2 κύτταρα. Οι Th2 κυτταροκίνες με τη σειρά τους
στρατολογούν και ενεργοποιούν τα δραστικά κύτταρα της αλλεργικής απόκρισης, ηωσινόφιλα και μαστοκύτταρα.
Κατά τη διάρκεια των δραστικών κυττάρων της απόκρισης, το C3a μπορεί να συνδεθεί με τον υποδοχέα του
στα δραστικά αυτά κύτταρα ενισχύοντας τη μετανάστευση και την ενεργοποίησή τους. Αυξητικοί παράγοντες
και βρογχοδραστικές ουσίες από τα κύτταρα αυτά οδηγούν σε αύξηση των λείων μυϊκών ινών των αεραγωγών
και σε ενίσχυση της συσπαστικής τους ικανότητας.
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στην προδιάθεση για ανάπτυξη
αλλεργικών παθήσεων. Περαιτέρω εργασίες γύρω από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων το
C3a ρυθμίζει το αλλεργικό άσθμα
μπορεί να προσφέρει καινοτόμες
θεραπευτικές προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση της νόσου.
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Kraków, Poland
Από την ανακάλυψη ότι η βρογχοσυστολή και το οίδημα μπορούν να
ρυθμιστούν από κυστεϊνιλικά λευκοτριένια, οι λιπιδικοί μεσολαβητές προσέλκυσαν πολλή προσοχή στην αλλεργιολογία. Η βιολογική δράση των λιπιδικών μεσολαβητών καθορίζεται από τη συγγένεια του υποδοχέα τους και από
την ενδοκυττάρια μεταγωγή σήματος, ενώ οι υποδοχείς διαφέρουν
στην ειδικότητα και την κυτταρική
κατανομή. Οι λιπιδικοί μεσολαβητές της φλεγμονής είναι δύσκολο
να μελετηθούν λόγω του περίπλοκου μεταβολισμού τους, της χημικής τους ομοιότητας και της ταχύτατης αδρανοποίησής τους. Τα επίπεδά τους στους αεραγωγούς μπορούν να μετρηθούν σε βρογχικό ή
ρινικό έκπλυμα, προκλητά πτύελα
ή συμπύκνωμα εκπνοής, ενώ η συστηματική τους παραγωγή μπορεί
να αξιολογηθεί στα ούρα.
Η ρύθμιση της τονικότητας των
αεραγωγών, της έκκρισης ή της
φλεγμονής περιλαμβάνει αρκετούς μεσολαβητές (Εικόνες 1 και
2). Το αναπνευστικό επιθήλιο παράγει προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2),
η οποία εκκρίνεται στην επιφάνεια
των αεραγωγών. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι υπερβολική PGE2 μπορεί να εμποδίσει τη φαγοκυτταρική
απομάκρυνση στερεών σωματιδίων από τα κυψελιδικά μακροφάγα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι λιπιδικοί μεσολαβητές ρυθμίζουν τη φυσιολογική κατάσταση
αλλά και τη φλεγμονή στους αεραγωγούς
• Οι κυστεϊνιλικά λευκοτριένια και η προσταγλανδίνη D2 είναι οι
καλύτερα μελετημένοι φλεγμονώδεις μεσολαβητές της υπερευαισθησίας και των αλλεργικών παθήσεων
• Άλλοι λιπιδικοί μεσολαβητές –όπως προ-φλεγμονώδεις εοξίνες και
αντιφλεγμονώδεις λιποξίνες– συμμετέχουν επίσης στην αλλεργική
αντίδραση
• Μια τάξη φωσφολιπιδικών και κεραμιδικών μεσολαβητών αλληλεπιδρούν με την ανοσιακή απόκριση στην αλλεργία
Ελαττωμένος αριθμός σωματιδίων άνθρακα στα κυψελιδικά μακροφάγα και αυξημένη συστηματική παραγωγή μεταβολιτών της
PGE2 έχουν αναφερθεί σε παιδιά με
άσθμα. Το αναπνευστικό επιθήλιο
εκκρίνει επίσης 15-υδροξυ-εικοσιπεντανοϊκό οξύ (15-ΗΕΤΕ) στη
βασική του επιφάνεια. Μετά από
ενεργοποίηση με Th2 κυτταροκίνες
(IL-4, IL-13) το ασθματικό αναπνευστικό επιθήλιο υποβάλλεται σε μετάπλαση των κυττάρων της βλέννας, με αποτέλεσμα την παραγωγή
15-ΗΕΤΕ. Το 15-ΗΕΤΕ μπορεί να
μεταβολιστεί σε εοξίνες, ισομερή
των κυστεϊνιλικών λευκοτριενίων.
Η συγκέντρωση των εοξινών (EXC4,
EXD4 και EXE4) αυξάνεται μαζί με τα
κυστεϊνιλικά λευκοτριένια στα παιδιά με άσθμα. Επιπλέον, τα επίπε-

δα EXD4 και EXE4 σχετίζονται με τη
βρογχική υπεραντιδραστικότητα.
Ένας από τους φαινοτύπους του
άσθματος χαρακτηρίζεται από
υπερπαραγωγή κυστεϊνιλικών
λευκοτριενίων. Τα άτομα αυτά
έχουν υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
και χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα. Οι ασθενείς με αναπνευστική
νόσο που επιδεινώνεται με ασπιρίνη (AERD) υπερπαράγουν προσταγλανδίνη D2, αλλά αυτό εκδηλώνεται και σε άλλους ηωσινοφιλικούς
φαινοτύπους του άσθματος. Κατά
τη διάρκεια δοκιμασίας πρόκλησης
με ασπιρίνη η βρογχοσυστολή ρυθμίζεται από μια επιπλέον αύξηση
στην τοπική και συστηματική παραγωγή κυστεϊνιλικών λευκοτριενίων, εύρημα μοναδικό για την εν
λόγω πάθηση.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 2. Οι λιπιδικοί μεσολαβητές παράγονται στους αεραγωγούς από δομικά
και φλεγμονώδη κύτταρα. Γενικά, φλεγμονώδη κύτταρα που διηθούν
τους ιστούς παράγουν προ-φλεγμονώδεις μεσολαβητές, ενώ τα δομικά
παράγουν αντι-φλεγμονώδεις μεσολαβητές. Η περίσσεια παραγωγής
λιπιδικών μεσολαβητών από επιθηλιακά κύτταρα του αναπνευστικού
και κυψελιδικά μακροφάγα, επίσης προωθεί τη φλεγμονή.
Λιπιδικοί μεσολαβητές της υπερευαισθησίας και της φλεγμονής

1. Brugha RE, Mushtaq M, Round T,
Gadhvi DH, Dundas I, Gaillard E, et
al. Carbon in airway macrophages
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2014 in press.
2. Jakieła B, Gielicz A, Plutecka H, Hubalewska M, Mastalerz L, Bochenek
G, et al. Eicosanoid biosynthesis during mucocilliary and mucous metaplastic differentiation of bronchial
epithelial cells. Prostaglandins Other
Lipid Mediat 2013;106:116-23.
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Εικόνα 1. Κύριες τάξεις λιπιδικών μεσολαβητών φλεγμονής στους αεραγωγούς
είναι οι λευκοτριένες κυστεΐνης, οι εοξίνες και οι προσταγλανδίνες.
Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων και οι κεραμίδες επίσης
ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της αλλεργικής αντίδρασης.

Η ακεραιότητα της πνευμονικής
λειτουργίας διατηρείται με την
PGE2, η οποία αναστέλει τη φλεγμονή σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις. Σε υψηλές δόσεις, η PGE2
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό των ιστών.
Άλλοι λιπιδικοί μεσολαβητές εκλύονται μόνο από ενεργοποιημένα
κύτταρα. Δρουν ως ιδιαίτερα βιοενεργές τοπικές ορμόνες ικανές
για χημειοπροσέλκυση ουδετεροφίλων (12-HETE, λευκοτριένιο Β4)
ή ηωσινοφίλων και λεμφικών κυττάρων (PGD2). Κάποια μπορούν
να παρέχουν σήματα τερματισμού
της φλεγμονής (λιποξίνες, ρεσολβίνες, προτεκτίνες) και η βιοσύνθεσή
τους απαιτεί κυτταρική αλληλεπίδραση. Βιοενεργές οξυλιπίνες επίσης δημιουργούνται από πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μέσω ενεργών παραγώγων οξυγόνου μέσω
μη ενζυμικής αντίδρασης. Μια ξεχωριστή τάξη λιπιδικών μεσολαβητών είναι τα φωσφολιπίδια και οι
κεραμίδες. Ο παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, ένας αιθέρας φωσφατιδυλχολίνης αλκυλοακετυλογλυκερόλης, είναι ο πλέον
δραστικός μεσολαβητής αναφυλαξίας και βρογχοσυστολής. Οι κεραμίδες είναι πανταχού παρόντα παράγωγα της επαγόμενης από την
κυτταρική μεμβράνη απόπτωσης.
Οι λιπιδικοί μεσολαβητές είναι σε
θέση να γεφυρώνουν τη φλεγμονή
με την κυτταρική ανοσιακή απόκριση στις αλλεργικές παθήσεις.
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Η καταστολή της φλεγμονής αποτελεί μια ενεργητική και με ιδιαίτερη ακρίβεια ενορχηστρωμένη
διαδικασία παρόμοιας πολυπλοκότητας με την έναρξη και την εξέλιξη της φλεγμονής. Ξεκινά από
νωρίς στη φλεγμονώδη αντίδραση και περιλαμβάνει την επαγωγή
αντιφλεγμονωδών/ρυθμιστικών
δικτύων που στόχο έχουν τον τερματισμό των προ-φλεγμονωδών
σημάτων και βιοσυνθετικά κυκλώματα που προκαλούν την παραγωγή εξειδικευμένων προκατασταλτικών λιπιδικών μεσολαβητών
(SPMs) απαραίτητων για την επαναφορά της ομοιόστασης. Η σχετική ισορροπία μεταξύ προφλεγμονωδών, αντιφλεγμονωδών και
προκατασταλτικών αντιδράσεων,
επηρεαζόμενη από περιβαλλοντικές εκθέσεις και παράγοντες του
τρόπου διαβίωσης προσδιορίζει
τελικά το κατά πόσο η φλεγμονώ-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η μη καταστολή της φλεγμονής αποτελεί τη βάση της παθογένεσης
των αλλεργικών παθήσεων
• Η καταστολή της φλεγμονής αποτελεί μια ενεργητική, ενορχηστρωμένη με ακρίβεια πολύπλοκη διαδικασία
• Η καταστολή της φλεγμονής περιλαμβάνει αντιφλεγμονώδεις,
ανοσορρυθμιστικούς, και σχετιζόμενους με κυτταρικό θάνατο και
λιπιδικούς μεσολαβητές, μηχανισμούς
• Εξειδικευμένοι προκατασταλτικοί λιπιδικοί μεσολαβητές που προέρχονται από ω3 (SPMs) όπως οι προτεκτίνες, οι ρεσολβίνες και οι
μαρεσίνες αποτελούν σημαντικούς μεσολαβητές της καταστολής
της φλεγμονής
• Οι αλλεργικές παθήσεις σχετίζονται με ανωμαλίες στη δημιουργία
των SPMs
• Οι συνθετικοί SPMs ή ενώσεις που προκαλούν την παραγωγή τους
αποτελούν υποσχόμενα θεραπευτικά μέσα για την αντιμετώπιση
των αλλεργικών παθήσεων

δης αντίδραση θα παραμείνει ή θα
τερματιστεί.
Κεντρικής σημασίας για την καταστολή της φλεγμονής είναι τα βιοενεργά λιπίδια που προέρχονται
από ω3 και ω6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA). Η πρώιμη μετατροπή του αραχιδονικού οξέος
σε προσταγλανδίνες και λευκοτριένια που συμβαίνει κατά την έναρξη της φλεγμονώδους αντίδρασης
ακολουθείται από την παραγωγή
λιποξινών, λιπιδίων με αντιφλεγμονώδεις και προκατασταλτικές
ιδιότητες, με μια διαδικασία που

Οι λιπιδικοί μεσολαβητές στην καταστολή της αλλεργικής φλεγμονής

αποκαλείται “μετατροπή τάξης
λιπιδικών μεσολαβητών”. Καθώς
εξελίσσεται η φλεγμονώδης αντίδραση, επακολουθεί παραγωγή
επιπλέον SPMs που προέρχονται
από ω3 PUFAs, όπως οι προτεκτίνες και οι μαρεσίνες (Εικόνα 1). Αυτές ενεργούν με έναν στερεο-ειδικό
τρόπο μέσω υποδοχέων συνδεδεμένων με την πρωτεΐνη G ώστε να
αντιστρέψουν την αγγειοδιαστολή
και να καταστείλουν τη λευκοκυτταρική διήθηση, να απενεργοποιήσουν τα φλεγμονώδη κύτταρα,
να προαγάγουν την απομάκρυνση
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Η επιμένουσα μη καταστολή της
φλεγμονής αποτελεί τη βάση της
παθογένεσης των αλλεργικών παθήσεων όπως η ρινίτιδα και το
άσθμα και προσδιορίζει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τη
χρονιότητα της νόσου. Εντούτοις,
οι μηχανισμοί που ελέγχουν την
καταστολή της φλεγμονής μόνο
πρόσφατα έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανείς.
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Εικόνα1. Παραγωγή εικοσανοειδών και εξειδικευμένων προκατασταλτικών λιπιδικών μεσολαβητών καθώς η φλεγμονή
εξελίσσεται. Ακολουθεί η παραγωγή επιπλέον προκατασταλτικών λιπιδίων που προέρχονται από ω3 PUFAs όπως
οι προτεκτίνες, οι ρεσολβίνες και οι μαρεσίνες. Αυτές δρουν με οργανωμένο τρόπο για να τερματίσουν τη φλεγμονή
και να εξασφαλίσουν την μεταγωγή στην ομοιόσταση.

Εικόνα 2. Προκατασταλτικές δράσεις των προερχόμενων από ω3/ω6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) βιοενεργών
λιπιδίων στις αναπνευστικές αλλεργίες. Εξειδικευμένοι προκατασταλτικοί λιπιδικοί μεσολαβητές (SPMs) δημιουργούνται
ως αντίδραση σε ιογενή λοίμωξη, ενεργοποίηση των Toll-like υποδοχέων ή τύπου 2 φλεγμονής.
Οι SPMs δρουν σε συμφωνία για να αντιστρέψουν την αγγειοδιαστολή, να εμποδίσουν τη διήθηση των λευκοκυττάρων,
να απενεργοποιήσουν φλεγμονώδη κύτταρα όπως τα Th2 κύτταρα και τα φυσικά λεμφοκύτταρα (ILCs), να προωθήσουν
τη φαγοκυτταρική δράση και τις αντιμικροβιακές άμυνες, την απομάκρυνση των αποπτωτικών κυττάρων, και να
αποκαταστήσουν την ιστική βλάβη, επαναφέροντας τελικά την ομοιόσταση. ΑΑ, αραχιδονικό οξύ, DHA, εικοσιδιεξαενοϊκό
οξύ, ΕΡΑ, εικοσιπεντανοϊκό οξύ, EOS, ηωσινόφιλα, MAC, μακροφάγα, NUE, ουδετερόφιλα. (Προσαρμοσμένο από Andreakos
E. Asthma exacerbations: a molecular dichotomy between antiviral and pro-inflammatory responses revealed; EMBO Mol Med.
2012;4(12):1231–3. Reprinted with permission under the Creative Common Attribution License or equivalent).
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αποπτωτικών κυττάρων και νεκρών
ιστών, και να επιδιορθώσουν την
ιστική βλάβη, οδηγώντας έτσι συνολικά στην αποκατάσταση της
ομοιόστασης.

Υπάρχουν συνεχώς περισσότερες
ενδείξεις ότι οι SPMs��������������
������������������
είναι απαραίτητοι για την καταστολή της αλλεργικής φλεγμονής. Η λιποξίνη
Α4 (LXA4) έχει βρεθεί σε ρινικές

Οι λιπιδικοί μεσολαβητές στην καταστολή της αλλεργικής φλεγμονής

λούν την παραγωγή τους στη θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων.
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Σημειωτέον ότι οι ω3-προερχόμενοι
SPMs�����������������������������
διαθέτουν επίσης και αντιμικροβιακή δράση. Ο PD1 επάγεται
από αντι-ιικούς TLRs������������
����������������
και εμφανίζει ισχυρή αντι-ιική δράση, ενώ αρκετές ρεσολβίνες και προτεκτίνες
ενισχύουν την αντιβακτηριδιακή
άμυνα. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στον ρόλο των λιπιδικών
μεσολαβητών στις εξάρσεις των
αλλεργικών παθήσεων, οι οποίες
συχνά προκαλούνται από λοιμώξεις. Η βιοσύνθεση των ����������
SPMs������
εξαρτάται από τη λιποξυγενάση-5 και
τη λιποξυγενάση-12, 15, που είναι
σημαντικά ένζυμα τα οποία φέρουν
εις πέρας την οξυγόνωση των PU���
FAs����������������������������
. Η διαθεσιμότητα υποστρώματος, η έκφραση και ενεργοποίηση
των ενζύμων αυτών και άλλων σημαντικών ενζύμων προσδιορίζουν
τελικά ποιοι SPMs θα παραχθούν,
πού και πότε.

εκκρίσεις ασθενών με αλλεργική
ρινίτιδα ή χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα, καθώς και σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και συμπύκνωμα
εκπνοής ασθενών με άσθμα, ενώ
χαμηλά επίπεδα ��������������
LXA�����������
4 έχουν συσχετιστεί με τη σοβαρότητα της νόσου. Η LXA4 έχει επίσης αποδειχθεί
ότι αναστέλει την παραγωγή IL-13
από ανθρώπινα φυσικά λεμφοκύτταρα και καταστέλει την αλλεργική
φλεγμονή σε τρωκτικά. Παρομοίως, η προτεκτίνη D�����������������
������������������
1 (��������������
PD������������
1) έχει ανιχνευθεί σε συμπύκνωμα εκπνοής
ασθενών με άσθμα, ενώ χαμηλά
επίπεδα αυτής έχουν παρατηρηθεί
κατά τη διάρκεια οξείας έξαρσης
της νόσου. Οι PD�����������������
�������������������
1 και οι ρεσολβίνες �����������������������������
D����������������������������
1 και Ε1 έχουν επιπλέον χρησιμοποιηθεί για την επαγωγή της
καταστολής της αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών σε πειραματικά μοντέλα ποντικών. Με βάση
τα σημερινά δεδομένα, οι SPMs
μπορούν να επηρεάσουν διάφορες διαδικασίες κατά τη διάρκεια
της αλλεργικής αντίδρασης, όπως
παρουσιάζεται και στην Εικόνα 2.
Συμπερασματικά, αν και είναι στις
πρώτες του μέρες, ο τομέας της καταστολής της φλεγμονής διεγείρει
προσδοκίες για την εφαρμογή των
SPMs������������������������
ή των ουσιών που προκα-
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University of Southampton
Southampton, UK
Το άσθμα είναι μια διαταραχή που
περιορίζεται κυρίως στους αεραγωγούς και χαρακτηρίζεται από επεισοδιακό βρογχόσπασμο πάνω σε
περιβάλλον υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών και ανταποκρίνεται γενικά σε βρογχοδιασταλτικά φάρμακα. Η φλεγμονή των αεραγωγών είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό του άσθματος το οποίο, σε
βαθμό που ποικίλει, ανταποκρίνεται στα κορτικοστεροειδή και σχετίζεται συχνά με την αλλεργία.
Αυτή η έννοια ότι η αλλεργία καθοδηγεί μια IgE, μαστοκυτταρική
και ηωσινοφιλική φλεγμονή στο
άσθμα, έχει υποστηριχθεί πολύ
από τη συμμετοχή του υπότυπου
Th2 των Τ λεμφοκυττάρων που είναι ικανά να ελευθερώνουν μια σειρά κυτταροκινών και χημειοκινών
που σχετίζονται με την αλλεργική
ακολουθία.
Εντούτοις, αυτή η απλοϊκή προσέγγιση δεν έχει βρει θεραπευτικές εφαρμογές στοχεύοντας σε
ατομικά στοιχεία της αλλεργικής
ακολουθίας, η οποία ενώ μπορεί να
αναγνωρίσει εξειδικευμένες υποομάδες “ανταποκρινόμενων”, δεν
έχει προσφέρει κάποιες θεραπείες
που να μπορούν να εφαρμοσθούν
σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτά τα
ελάχιστα ενθαρρυντικά ευρήματα
διεγείρουν την ερώτηση του κατά
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• Το επιθήλιο στο χρόνιο άσθμα προσομοιάζει με εκείνο σε χρόνιο
τραυματισμό με διαταραχή της λειτουργίας φραγμού
• Αυτό εκδηλώνεται ως αυξημένη ευαισθησία σε βλάβες από ιούς,
ρύπους και αλλεργιογόνα και παθολογική επιδιόρθωση που διατηρεί τη φλεγμονή και την αναδιαμόρφωση
• Η ανακεφαλαίωση της μορφογενετικής επιθηλιακής ανάπτυξης και
των μεταγραφικών παραγόντων προτείνει μόνιμη ενεργοποίηση
της τροφικής μονάδας του επιθηλιακού μεσεγχύματος (EMTU)
• Μια νέα προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία μπορεί να στοχεύει περισσότερο στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των
αεραγωγών παρά στην καταστολή της φλεγμονής μετά την εμφάνισή της
• Ανεπαρκής συναρμολόγηση του επιθηλιακού φραγμού έχει επιδειχθεί στο άσθμα, στην ατοπική δερματίτιδα και στη χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
πόσο το υπάρχον Th2 μοντέλο για
το άσθμα εξηγεί επαρκώς τη νόσο
και τις πολυποίκιλες και διαφορετικές της εκδηλώσεις.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΟΣ
Επιπλέον της φλεγμονής, η παθολογία του άσθματος κυριαρχείται
από δομικές αλλαγές συμπεριλαμβανομένης της επιθηλιακής καταστροφής της μετάπλασης των
βλεννογόνων, της αγειογένεσης και
του πολλαπλασιασμού των λείων

μυικών ινών. Το 2000 προτείναμε
ότι αυτές οι δομικές αλλαγές αποτελούσαν τη συνέπεια της κατάστασης των αεραγωγών που θύμιζε μια
χρόνια πληγή κατά την οποία η επιθηλιακή καταστροφή συνοδεύεται
από αφύσικη παραγωγή αυξητικών
παραγόντων και μεσολαβητών που
δεν καθοδηγούν μόνο τον επανασχεδιασμό, αλλά διατηρούν επίσης
μια χρόνια κατάσταση φλεγμονής
(Εικόνα 1). Αναφερόμαστε στην αλληλεπίδραση αυτή ως ενεργοποίηση της τροφικής μονάδας επιθηλιακού μεσεγχύματος (EMTU), καθώς
πολλοί από τους μηχανισμούς μετάδοσης σήματος είναι παρόμοιοι
Αλλεργία και επιθηλιακοί φραγμοί
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Αυξημένη ευαισθησία του επιθηλίου
σε βλάβη από περιβαλλοντικούς παράγοντες
και φλεγμονώδη κυτταρικά προϊόντα

(μυο)ινοβλάστες

Λείες μυϊκές ίνες
Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση της ενεργοποιημένης τροφικής μονάδας επιθηλιακού μεσεγχύματος (EMTU) σε
ενεργό άσθμα. Η αυξημένη ευαισθησία του επιθηλίου σε περιβαλλοντικό τραυματισμό, όπως από βιολογικά ενεργά
αλλεργιογόνα, αναπνευστικούς ιούς και ρύπους, μαζί με μια καθυστερημένη αντίδραση αποκατάστασης, οδηγούν
στην έκκριση πολλών αυξητικών παραγόντων, κυτταροκινών και χημειοκινών που καθοδηγούν τον ανασχεδιασμό
του τοιχώματος των αεραγωγών και διατηρούν μια χρόνια φλεγμονή σε αυτούς. (Από Holgate S.T. Arshad SH, Roberts
GC, Howarth PH et al. A new look at the pathogenesis of asthma. Clin Sci. 2009; Reprinted with permission under the Creative
Common Attribution License or equivalent).

με εκείνους που συμμετέχουν στη
μορφογένεση των πνευμόνων κατά
την εμβρυϊκή ανάπτυξη.
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Οι αεραγωγοί στο χρόνιο άσθμα
είναι πιο ευάλωτοι σε τραυματισμούς, όπως αποκαλύπτεται από
την πλειοψηφία των γονιδίων που
έχουν βρεθεί με GWAS τα οποία
εκφράζονται κατά προτίμηση στο
επιθήλιο. Υπάρχουν επίσης ισχυρές
γενετικές και γονιδιακές ενδείξεις
ότι τα αντι-οξειδωτικά μονοπάτια
στους ασθματικούς αεραγωγούς
είναι ελαττωματικά και οδηγούν σε
αυξημένη καταστροφή των ιστών
Αλλεργία και επιθηλιακοί φραγμοί

μετά από έκθεση σε ιούς και ρύπους. Ακόμα και σε βασικές συνθήκες, το ασθματικό επιθήλιο παρουσιάζει αυξημένη έκφραση των
βιοδεικτών της απόπτωσης (π.χ.
κασπάσες, Ρ85 τμήμα της ΡΑRΡ),
στοιχείο που δείχνει απώλεια της
προσαρμοστικότητας.
Οι ασθματικοί αεραγωγοί, σε παιδιά και ενήλικες, είναι πιο ευάλωτοι
σε κοινούς και συνήθως ακίνδυνους
αναπνευστικούς ιούς όπως οι ρινοϊοί (��������������������������������
RVs�����������������������������
), οι αδενοϊοί και οι κοροναϊοί. Αφού μολυνθούν από κύριες
ή δευτερεύουσες υποτάξεις RVs,
τα ασθματικά επιθηλιακά κύτταρα αδυνατούν να εξουδετερώσουν
επαρκώς τον ιό με αποτέλεσμα τον
ενισχυμένο πολλαπλασιασμό, τη δι-

ασπορά και τον κυτταροτοξικό θάνατο με ταυτόχρονη απελευθέρωση
προφλεγμονωδών μεσολαβητών.
Ένας τέτοιου είδους μηχανισμός
εξηγεί τους ασθματικούς παροξυσμούς από ιούς, τη σχετικά ασθενή
επίδραση των κορτικοστεροειδών
και το ανάμικτο ουδετεροφιλικό/
ηωσινοφιλικό φλεγμονώδες προφίλ. Το κύριο πρόβλημα φαίνεται να
είναι στο πρώτο βήμα της επαγωγής
των αντι-ιικών προστατευτικών κυτταροκινών των ιντερφερονών (IFNs)
β και γ μετά από τη σύνδεση δίκλωνου ιικού ���������������������
RNA������������������
με τον μικροσωματικό TLR3 (Εικόνα 2). Τουλάχιστον
μέρος αυτής της βλάβης μπορεί να
αποδοθεί στην ενισχυμένη βασική
παραγωγή TGFβ που ελαττώνει την
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Εικόνα 2. Στο χρόνιο άσθμα υπάρχει ελαττωματική φυσική ανοσία στο επίπεδο παραγωγής ιντερφερονών όταν οι TLR3,
5 και 7 ενεργοποιούνται από ιικά νουκλεϊκά οξέα, ως το πρώτο βήμα στην πρόκληση αντι-ιικής αντίδρασης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβίωση του ιού, τον πολλαπλασιασμό του και τελικά την καταστροφή των επιθηλιακών
κυττάρων με ταυτόχρονη ελευθέρωση φλεγμονωδών μεσολαβητών που συμβάλουν στους ασθματικούς παροξυσμούς.
Η βλάβη φαίνεται να βρίσκεται στο πρώτο βήμα του αντι-ιικού καταρράκτη, όπου συμμετέχει η ελαττωματική μετάδοση
μηνύματος από τον IRF3 παράγοντα στα γονίδια των IFΝ και η ελαττωματική μετάδοση μηνύματος μέσω του κοινού
υποδοχέα των IFN, με αποτέλεσμα τον μειωμένο πολλαπλασιασμό του IRF7 του αντι-ιικού καταρράκτη στο βήμα 2.
Το ίδιο το μονοπάτι IRF7 παραμένει φυσιολογικό. Αυτός είναι ο λόγος που μια μικρή ποσότητα IFNβ εξωγενώς, η οποία
δρα μέσω του κοινού υποδοχέα των IFN, μπορεί να αποκαταστήσει μια πλήρη αντι-ιική αντίδραση, όπως φαίνεται στο
κάτω αριστερά τμήμα. Σε αυτή την αρχή βασίζεται η παραγωγή εισπνεόμενης IFNβ1 για την πρόληψη/θεραπεία των
σοβαρών εξάρσεων του άσθματος. (Από Holgate S.T. Arshad SH, Roberts GC, Howarth PH et al. A new look at the pathogenesis
of asthma. Clin Sci. 2009; Reprinted with permission under the Creative Common Attribution License or equivalent).

φωσφορυλίωση του SMAD3 και
αυξάνει τα πυρηνικά ανασταλτικά
σήματα τα οποία παρέχονται από
τους ��������������������������
SOCS����������������������
1 και 3. Καθότι η εξωγενής IFNβ μπορεί να επαναφέρει
την ελαττωματική αντι-ιική άμυνα
στο ασθματικό επιθήλιο in vitro, η
εισπνεόμενη �������������������
IFN����������������
β μπορεί να αποτελέσει μια καινοτόμο θεραπευτική
προσέγγιση για σοβαρούς παροξυσμούς. Πράγματι, όταν χορηγείται
στα πρώτα σημάδια ενός κοινού
κρυολογήματος σε σοβαρό άσθμα
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εισπνεόμενη IFNβ1α ημερησίως για
14 ημέρες, σχεδόν εξαφανίζονται οι
μεταϊικοί παροξυσμοί παράλληλα
με τη διατήρηση βιοδεικτών αντιιικής άμυνας στις αναπνευστικές
εκκρίσεις.
ΤΟ ΑΣΘΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ
Το επιθήλιο επίσης συμβάλει στη
διατήρηση του άσθματος μέσω

της ενίσχυσης των μονοπατιών
ανασχεδιασμού με τη μορφή της
ελαττωματικής επιθηλιακής επούλωσης. Η υπερέκφραση της οικογένειας των υποδοχέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
(EGF) και η φωσφορυλίωσή τους
στο ασθματικό επιθήλιο αυξάνει
ανάλογα με τη σοβαρότητα της
νόσου και δεν συνοδεύεται από
κατάλληλες πολλαπλασιαστικές
αντιδράσεις λόγω της κινητοποίησης αναστολέων του κυτταρικού
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Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση του ρόλου των επιθηλιακών μεταγραφικών παραγόντων που συμμετέχουν
στη μορφογένεση του εμβρυϊκού πνεύμονα, όπως των SPDEF, FoxA2 και TTF1, που αλληλεπιδρούν με σημαντικούς
μεταγραφικούς παράγοντες του αλλεργικού καταρράκτη –όπως ο STAT6– για να καθοδηγήσουν τη μετάπλαση του
βλεννογόνου και να ενορχηστρώσουν τη χρόνια τύπου Τh2 φλεγμονή και τον ιστικό ανασχεδιασμό. Στο άσθμα,
το “σημείο έναρξης” για την αντίδραση σε περιβαλλοντικές προσβολές είναι τροποποιημένο ώστε να ελαττώνεται
η προσαρμοστικότητα των αεραγωγών και να ενισχύεται το σενάριο της χρόνιας βλάβης όπως εμφανίζεται στην εικόνα
1 και στο δεξιό μέρος της εικόνας αυτής. (Με άδεια από Holgate S.T. The sentinel role of the airway epithelium in asthma
pathogenesis. Immunol Rev 2011; 242: 205–219, with permission from Willey Blackwell).

κύκλου όπως του P21waf στους πυρήνες των επιθηλίων όπου αναστέλλεται ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι η καθυστέρηση της επούλωσης του επιθηλίου μετά από
περιβαλλοντικές προσβολές και
η ενίσχυση της παραγωγής προινωτικών, μυογενών και αγγειογενών αυξητικών παραγόντων όπως
Αλλεργία και επιθηλιακοί φραγμοί

οι TGFβ, PDGFs, IGFs, FGFs και
VEGFs�������������������������
που καθοδηγούν τον δομικό ανασχεδιασμό (5). Το επιθήλιο
ασθματικών παιδιών εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά και –όταν
καλλιεργείται σε μονόστιβο μοτίβο
και τραυματίζεται φυσικά– παρουσιάζει καθυστερημένη και ατελή
επούλωση, γεγονός που δείχνει ότι
η ανωμαλία είναι ενδογενής στο

ασθματικό επιθήλιο ανεξάρτητα
από την ηλικία.
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΑΓΜΟΥ
ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ
Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα
στοιχεία για το ότι η λειτουργία του
επιθηλιακού φραγμού είναι μόνι-
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μα αποδιοργανωμένη στο άσθμα
στο επίπεδο της ακεραιότητας της
διασύνδεσης. Η ελαττωματική λειτουργία του φραγμού στο ασθματικό επιθήλιο συνεχίζει να υπάρχει
σε καλλιέργειες διαφοροποιημένων
επιθηλιακών κυττάρων μετά από
επανειλημμένους κύκλους, προτείνοντας μια ενδογενή ανωμαλία συνδεόμενη με ενισχυμένη μετάπλαση
βλεννογόνου, ελαττωμένη βλεφαριδογένεση και φυσική ανοσιακή
απόκριση. Η αυξημένη διαπερατότητα ενισχύεται από αλληλεπιδράσεις Τ λεμφοκυττάρων εντός του
επιθηλίου, καθώς επίσης και από
τη δράση “βιολογικά ενεργών” αλλεργιογόνων (π.χ. πρωτεάσες), ιογενών λοιμώξεων και έκθεσης σε
ρύπους, καταστάσεις που απαιτούν
όλες καλή λειτουργία του φραγμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ
ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ
ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
Ένα τέτοιο “προ-ασθματικό” επιθήλιο μπορεί να οφείλει την προέ-
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λευσή του στον τρόπο με τον οποίο
το επιθήλιο αισθάνεται το εισπνεόμενο περιβάλλον, με τη διαταραγμένη ευαισθησία να προσδιορίζεται από διαταραχές στην έκφραση
μεταγραφικών παραγόντων που
συμμετέχουν στην εμβρυϊκή μορφογένεση των πνευμόνων όπως η
αύξηση του SPDEF δευτερογενώς
στη μείωση των FoxA2 και NKX21 (�����������������������������
TTF��������������������������
-1). Αναλύσεις των μονοπατιών έχουν δείξει σήμερα ότι πέρα
από τη ρύθμιση του “σημείου έναρξης” για την παραγωγή επιθηλιακής βλέννας, οι ίδιοι μεταγραφικοί
παράγοντες συμμετέχουν επίσης
στην ενορχήστρωση της φυσικής
ανοσιακής άμυνας (συμπεριλαμβανομένων των αντιδράσεων των
IFN στις ιογενείς λοιμώξεις) και σε
μονοπάτια φλεγμονής όπως εκείνα
που οδηγούν σε τύπου Th��������
����������
2 αλλεργικές αντιδράσεις (Εικόνα 3).
Αυτό οδηγεί στο τελικό συμπέρασμα ότι οι διάφοροι υπότυποι του
άσθματος οφείλουν την προέλευσή τους στον τρόπο με τον οποίο
το επιθήλιο των αεραγωγών “διαβάζει” το περιβάλλον και το μεταφράζει κατά μήκος απομονωμένων
μονοπατιών σε διάφορες εκδηλώ-

σεις της νόσου και ανταποκρίσεων
σε θεραπευτικές παρεμβάσεις.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Holgate S.T. Stratified approaches
to the treatment of asthma. Br J Clin
Pharmacol 2013;76: 277-291.
2. Holgate ST, Davies DE, Lackie PM,
Wilson SJ, Puddicombe SM, Lordan
JL. Epithelial-mesenchymal interactions in the pathogenesis of asthma.
J Allergy Clin Immunol 2000;105 (2 Pt
1): 193-204.
3. Wark PA, Johnston SL, Bucchieri F,
Powell R, Puddicombe S, Laza-Stanca
V, et al. Asthmatic bronchial epithelial
cells have a deficientinnate immune
response to infection with rhinovirus.
J Expt Med 2005;201: 937-947.
4. Holgate ST. Innate and adaptive immune responses in asthma. Nat Med
2012;18: 73-83.
5. Xiao C, Puddicombe SM, Field S, Haywood J, Broughton-Head V, Puxeddu I,et al Defective epithelial barrier
function in asthma. J Allergy Clin Immunol 2011;128: 549-556.
6. Maeda Y, Chen G, Xu Y, Haitchi HM,
Du L, Keiser AR, et al. Airway epithelial transcription factor NK2 homeobox 1 inhibits mucous cell metaplasia and Th2 inflammation.Am J Respir
Crit Care Med 2011; 184:421-429.
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Οι πρωτεάσες είναι φυσιολογικά
παρούσες σε όλους τους οργανισμούς. Ανάλογα με το καταλυτικά ενεργό τους κέντρο, ορίζονται
ως πρωτεάσες σερίνης, κυστεΐνης,
ασπαρτικού και μεταλλοπρωτεάσες. Οι ενδογενείς πρωτεάσες παράγονται από φλεγμονώδη κύτταρα, κυρίως από μαστοκύτταρα
(χυμάση, τρυπτάση), ουδετερόφιλα
(καθεψίνη, ελαστάση) και επιθηλιακά κύτταρα (θρομβίνη). Σχεδόν όλα
τα αλλεργιογόνα, συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων οικιακής
σκόνης, της γύρης, των μυκήτων
και των κατσαρίδων, αλλά και πολλών βακτηριδίων όπως οι σταφυλόκοκκοι και ιών όπως ρινοϊοί και
γρίπη, διαθέτουν σημαντικές δραστηριότητες πρωτεάσης.
Φυσιολογικά, οι πρωτεάσες δρουν
ως πεπτικά ένζυμα, δημιουργώντας
ενεργά πεπτίδια από προγονικά
μόρια, και καθοδηγούν τη φυσι-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι πρωτεάσες είναι φυσιολογικά σημαντικά πεπτικά ένζυμα και
δημιουργούν πεπτίδια από προγονικές πρωτεΐνες. Εντούτοις, οι
πρωτεάσες αλλά και οι αναστολείς αυτών μπορεί να παίζουν ενεργό
ρόλο στη φλεγμονή
• Οι πρωτεάσες μπορεί να είναι ενδογενείς και εξωγενείς. Σχεδόν
όλα τα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα, όπως η γύρη, τα ακάρεα και οι
μύκητες έχουν πρωτεολυτική δράση
• Οι πρωτεάσες εκτελούν τη δράση τους μέσω των υποδοχέων που
ενεργοποιούνται από πρωτεάσες, PAR 1-4, οι οποίοι σχετίζονται
σημαντικά με το άσθμα και άλλες αλλεργικές παθήσεις
• Οι πρωτεάσες διακόπτουν τις στενές διασυνδέσεις μεταξύ των
κυττάρων, μπορούν να διεισδύουν μέσα στον ιστό και να ενεργοποιήσουν άμεσα τα κύτταρα ξεχωριστά από την κλασική ροή των
ανοσολογικών μηχανισμών
κή ανοσία εναντίον πολυκυτταρικών οργανισμών όπως τα παράσιτα, που είναι πολύ μεγάλα για να
φαγοκυτταρωθούν. Συμμετέχουν
επίσης σε παθολογικές διαδικασίες,
συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών παθήσεων (Πίνακας 1).
Η δράση των πρωτεασών ρυθμίζεται μέσω των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από πρωτεάσες (PAR
1-4). Αποτελούν υποδοχείς συνδεδεμένους με G-πρωτεΐνη και υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους κυτταρικούς τύπους. Η εξαρτώμενη από
τους PAR δράση των πρωτεασών
έχει ως αποτέλεσμα: αυξημένη παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών από επιθηλιακά κύτταρα,
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ενδοθηλιακά κύτταρα, φλεγμονώδη κύτταρα, κερατινοκύτταρα και
ινοβλάστες, ενίσχυση της παραγωγής IgE, αγγειογένεση, αύξηση της
κυτταρικής μετανάστευσης, της διήθησης και της αποκοκκίωσης των
φλεγμονωδών κυττάρων, πολλαπλασιασμό και σύσπαση των λείων μυϊκών ινών των αεραγωγών,
πολλαπλασιασμό και ενεργοποίηση βλεννοπαραγωγών κυττάρων,
και αύξηση της παραγωγής βλέννας (Εικόνα 1).
Κάποιες δράσεις των πρωτεασών είναι ανεξάρτητες των PAR
και αποτελούν βασική λειτουργία
εξωγενών πρωτεασών. Αυξάνουν
την παραγωγή προ-φλεγμονωδών
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Οι πρωτεάσες αποτελούν μια ομάδα μορίων με διαφορετικές φυσιολογικές και παθολογικές δράσεις.
Το ανθρώπινο σώμα είναι εφοδιασμένο με ποικιλία αναστολέων
πρωτεασών οι οποίες λειτουργούν
αντίρροπα ελέγχοντας μ’ αυτόν τον
τρόπο τη δράση των πρωτεασών.
Εντούτοις, αυτοί οι αναστολείς των
πρωτεασών μπορεί να παίρνουν
μέρος ενεργά στη φλεγμονή.
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Πρωτεάσες στη φλεγμονή
Πηγή

Πρωτεάση

Τρόπος
δράσης

Δράσεις

Εξωγενής

Γύρεις
Μύκητες
Ακάρεα
Κατσαρίδες
Υπενόπτερα
Βακτηρίδια
Ιοί

PAR
εξαρτώμενος
PAR
ανεξάρτητος

Διακοπή στενών
διασυνδέσεων
Διακοπή λειτουργίας
φραγμού
Th2-πρόσθετα
Έκκριση προφλεγμονωδών
κυτταροκινών
Προαγωγή σύνθεσης IgE
Ενεργοποίηση
Επιθηλιακών κυττάρων,
Κερατινοκυττάρων,
Φλεγμονωδών κυττάρων,
Λείων μυϊκών ινών

Ενδογενείς

Θρομβίνη
Πλασμίνη
Τρυπτάση
Χυμάση
Πλασμίνη
Καλλικρεΐνη
Θρυψίνη
Ελαστάση
Καθεψίνη G

Κυρίως PAR
εξαρτώμενη

Ενεργοποίηση
Ενδοθηλιακών κυττάρων
Επιθηλιακών κυττάρων
Κερατινοκυττάρων
Ινοβλαστών
Λείων μυϊκών ινών
Φλεγμονωδών κυττάρων
Αδενική έκκριση

κυτταροκινών από τα επιθηλιακά
κύτταρα των αεραγωγών, ενεργοποιούν τα ηωσινόφιλα και αυξάνουν την παραγωγή βλέννας.
Η ιδιαίτερη σχετικά με τις αλλεργίες δράση τους είναι η επίδραση
των πρωτεασών στη στενή διασύνδεση των επιθηλίων και των
μορίων προσκόλλησης. Μέσω της
ικανότητάς τους να διακόπτουν τα
μόρια οκλουδίνης και κλωδίνης και
να ενεργοποιούν τη MMP9 (που
ενεργοποιεί άλλες κυτταρικές πρωτεάσες) οι πρωτεάσες μπορούν να
διεισδύσουν μέσω των διακυτταρικών συνδέσμων στον επιθηλιακό φραγμό του βλεννογόνου και
στην επιδερμίδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στα αλλεργιογονικά μόρια να διεισδύσουν στους ιστούς
όπου εκτελούν τις πρωτεολυτικές
και ανοσοδιεγερτικές τους δράσεις.
Αυτή η πρόσφατα αποκαλυφθείσα δυνατότητα διεγείρει την πολύ
ενδιαφέρουσα πιθανότητα ότι οι
δράσεις των πρωτεασών των αλλεργιογόνων όχι μόνο μπορεί να
είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της
φλεγμονής των ιστών που παρατηρείται στις αλλεργικές παθήσεις,
αλλά μπορεί να είναι σημαντικές
και στην έναρξη αυτών. Επιπλέον,
αυτή η αρχική διείσδυση μπορεί να
ακολουθείται από την ενεργοποίηση ποικιλίας κυτταρικών τύπων
χωρίς την κλασική IgE και άλλους
κυτταρικούς ανοσιακούς μηχανισμούς.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα1. Η δράση των πρωτεασών ρυθμίζεται μέσω των υποδοχέων
που ενεργοποιούνται από πρωτεάσες (PAR).
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Η ανοσιακή ανοχή σε αλλεργιογόνα έχει μελετηθεί σε άτομα που
υπόκεινται σε ειδική σε αλλεργιογόνα ανοσοθεραπεία (ΑΙΤ) και σε
μοντέλα έκθεσης σε υψηλές δόσεις αλλεργιογόνων όπως οι μελισσοκόμοι και οι ιδιοκτήτες γατών
• Η πρώιμη απευαισθητοποίηση των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων είναι το πρώτο γεγονός της ανοσιακής ανοχής σε αλλεργιογόνα
• Η επαγωγή ειδικών σε αλλεργιογόνα Τ ρυθμιστικών κυττάρων
(reg) χαρακτηρίζεται από την έκφραση πολλαπλών κατασταλτικών
παραγόντων: oι CD25, CTLA-4, PD1, RUNX, HR2, IL-10 και TGF-β
είναι απαραίτητοι
• Η επαγωγή Breg κυττάρων που παράγουν IL-10 μετά από έκθεση
σε υψηλές δόσεις αντιγόνου και ΑΙΤ περιγράφηκε, μαζί με την αυξημένη παραγωγή IgG4 ειδικών στο αλλεργιογόνο, που περιορίζεται
συγκεκριμένα στα Breg κύτταρα που παράγουν IL-10
• Ελαττωμένη μετανάστευση και ενεργοποίηση ηωσινοφίλων, μαστοκυττάρων και βασεοφίλων στους επηρεασμένους ιστούς λαμβάνει χώρα επίσης κατά τη διάρκεια της ανοχής σε αλλεργιογόνα
μαστοκυττάρων και βασεοφίλων
στους αλλεργικούς ιστούς.
Τα Treg και Breg κύτταρα παίζουν
σημαντικό ρόλο στην επαγωγή
και διατήρηση της ανοχής έναντι
αλλεργιογόνων. Τα κύτταρα αυτά
παράγουν ανοσορρυθμιστικές κυτταροκίνες όπως IL-10 και TGF-β. O
TGF-β είναι μια πλειοτροπική κυτταροκίνη που έχει μεγάλο εύρος
λειτουργιών όπως την καταστολή του πολλαπλασιασμού και της
διαφοροποίησης Β και Τ λεμφο-
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κυττάρων, καθώς επίσης και τον
έλεγχο της φλεγμονής των αεραγωγών και την επανασυγκρότησή
τους. Η IL-10 είναι μια σημαντική
αντι-φλεγμονώδης κυτταροκίνη, η
οποία αναστέλει την ενεργοποίηση
δραστικών Τ λεμφοκυττάρων άμεσα με την καταστολή μονοπατιών
συνενεργοποίησης αυτών, και έμμεσα με την καταστολή της δυνατότητας αντιγονοπαρουσίασης των
δενδριτικών κυττάρων DCs. Η ΙL-10
επίσης καταστέλει την ενεργοποί-
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Η αλλεργία χαρακτηρίζεται από επικρατούσες ειδικές στο αλλεργιογόνο Th2 αντιδράσεις και επακόλουθη
επαγωγή IgE. Πολλοί παράγοντες
επηρεάζουν την παθοφυσιολογία
των αλλεργικών νόσων, συμπεριλαμβανομένων της γενετικής προδιάθεσης, του τρόπου/χρόνου/δόσης έκθεσης στο αλλεργιογόνο,
των δομικών χαρακτηριστικών του
αλλεργιογόνου και της μικροβιακής έκθεσης. Οι ανοσορρυθμιστικοί μηχανισμοί που διέπουν την
ανοχή έναντι των αλλεργιογόνων
στον άνθρωπο έχουν αποτελέσει το
αντικείμενο εντατικής έρευνας τις
τελευταίες δεκαετίες. Οι μηχανισμοί
αυτοί έχουν μελετηθεί σε αλλεργικούς ασθενείς που λαμβάνουν ειδική σε αλλεργιογόνο ανοσοθεραπεία (ΑΙΤ), καθώς και σε υγιή άτομα,
τα οποία εκτίθενται σε υψηλές δόσεις αλλεργιογόνων, όπως οι μελισσοκόμοι και οι ιδιοκτήτες γατών.
Αυτά τα ανθρώπινα in vivo μοντέλα έχουν δείξει ότι οι μηχανισμοί
που οδηγούν σε περιφερική ανοχή
σε αλλεργιογόνα περιλαμβάνουν
την πρώιμη απευαισθητοποίηση
μαστοκυττάρων και βασεοφίλων,
την επαγωγή Τ ρυθμιστικών (reg)
και Breg κυττάρων, τη ρύθμιση της
παραγωγής ειδικής στο αλλεργιογόνο ανοσοσφαιρίνης και την παρεμβολή στη μετανάστευση και
ενεργοποίηση των ηωσινοφίλων,
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Εικόνα 1. Ρόλος των Treg και Breg
λεμφοκυττάρων στην καταστολή
της αλλεργικής φλεγμονής.
Τα Treg λεμφοκύτταρα και οι κυτταροκίνες
τους, κυρίως IL-10 TGF-β, αναστέλλουν Th2τύπου ανοσιακές αντιδράσεις και ελέγχουν
τις αλλεργικές παθήσεις με πολλούς τρόπους.
Τα μαύρα βέλη δείχνουν τις ρυθμιστικές και
κατασταλτικές επιδράσεις των Treg σε: Β
λεμφοκύτταρα με την επαγωγή IgG4 και IgA και
καταστολή της IgE, στα Th2 κύτταρα
με την καταστολή του πολλαπλασιασμού
και της εγκατάστασης σε ιστούς,
σε μαστοκύτταρα, βασεόφιλα και ηωσινόφιλα,
με άμεσες και έμμεσες κατασταλτικές επιδράσεις,
και στην ενεργοποίηση των επιθηλιακών
κυττάρων και των προφλεγμονών ιδιοτήτων τους
με άμεση και έμμεση καταστολή. Επιπλέον, τα Br1
κύτταρα τα οποία παράγουν IL-10 καταστέλουν
τα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα και συμβάλουν στη
σύνθεση IgG4.

ηση των μαστοκυττάρων και των
ηωσινοφίλων, εμποδίζοντας έτσι
την πρώιμη και όψιμη φάση των
αλλεργικών αντιδράσεων. Τα Treg
και Breg επίσης συμβάλουν στην
παραγωγή IgG4 και καταστολή
της παραγωγής IgE�������������
����������������
. Τα επαγόμενα Β ρυθμιστικά 1 κύτταρα (Br1)
που παράγουν IL-10 τείνουν προς
την παραγωγή αντιφλεγμονωδών
IgG4 αντισωμάτων. Τα κύτταρα
αυτά μπορεί να παίζουν κάποιον
ρόλο στην επαγωγή ανοχής σε
αλλεργιογόνα, καθώς μια αύξηση
στη συχνότητα των ειδικών για το
αλλεργιογόνο του δηλητηρίου της
μέλισσας φωσφολιπάσης Α2 B
λεμφοκύτταρα που παράγουν IL10 παρατηρήθηκε σε αλλεργικούς
ασθενείς στο δηλητήριο της μέλισσας που λαμβάνουν ΑΙΤ.
Η ευαισθησία των μαστοκυττάρων
και βασεοφίλων σε αποκοκκίωση
επαγόμενη από αλλεργιογόνο είναι
ήδη ελαττωμένη μετά την πρώτη
ένεση AIT. Αυτό μπορεί να είναι το
αποτέλεσμα υποκλινικών επιπέδων
αποκοκκίωσης στα κύτταρα αυτά
που προκαλείται από το αλλεργιογόνο, και το οποίο οδηγεί στο αυξημένο κατώφλι ενεργοποίησης που
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παρατηρείται κατά τη διάρκεια in
vitro μετρήσεων. Έχει επίσης παρατηρηθεί ταχύτατη αύξηση των υποδοχέων ισταμίνης (���������������
HR�������������
)2 στα βασεόφιλα κατά τη διάρκεια των πρώτων
6 ωρών ανοσοθεραπείας με δηλητήριο. Η πρόκληση των HR������
��������
2 μπορεί να καταστέλει την αποκοκκίωση βασεοφίλων που ρυθμίζεται από
τους FcεRI. Η ισταμίνη μπορεί να
ελευθερώνεται από μαστοκύτταρα
και βασεόφιλα τα οποία ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια ΑΙΤ και τα
οποία μπορεί να ρυθμίζουν επίσης
αντιδράσεις Τ λεμφοκυττάρων. Οι
HR2 ρυθμίζουν αρνητικά τύπου
Th�����������������������������
1 και Th���������������������
�����������������������
2 αντιδράσεις. Επομένως, οι HR�����������������������
�������������������������
2 φαίνεται να είναι σημαντικοί ρυθμιστές της καταστολής
των Th2 τύπου αντιδράσεων και
της επαγωγής ανοχής έναντι αλλεργιογόνων. Απαραίτητη είναι η
εντατική έρευνα στον τομέα αυτόν
ώστε να αποκαλυφθούν πλήρως τα
μοριακά μονοπάτια της ανοχής σε
αλλεργιογόνα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η απώλεια ισορροπίας των νευρογενών αντιδράσεων μπορεί να
συμβάλει στην παθογένεια των αλλεργικών και άλλων φλεγμονωδών παθήσεων
• Ο άξονας των αντανακλαστικών συμμετέχει στην οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στη ρινίτιδα ή το άσθμα, και επιδεινώνεται σε
ασθματικούς ασθενείς λόγω της μεγάλης ανελαστικότητας των
νευρώνων
• Έχουν περιγραφεί αυξημένα επίπεδα νευροτροφίνης σε ασθματικούς ασθενείς τα οποία παίζουν πολύ κρίσιμο ρόλο τόσο στη διατήρηση της ηωσινοφιλίας και της φλεγμονής που καθοδηγείται
από Th2 κύτταρα, όσο και στην ενεργοποίηση μαστοκυττάρων,
ενώ ενισχύουν την παραγωγή ΙgE από Β λεμφοκύτταρα
• Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη ανάπτυξη βιοδεικτών που να
αξιολογούν την κατάσταση της νευρογενούς απορρύθμισης σε
ασθματικούς ασθενείς, μαζί με την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων που να στοχεύουν στην επανεγκατάσταση
της νευρογενούς ομοιόστασης

Εικόνα 1. Οι νευροτροφίνες συμβάλουν στην αμφίδρομη επικοινωνία
μεταξύ νευρικού και ανοσιακού συστήματος.
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Η παθοφυσιολογία του άσθματος
είναι περίπλοκη και ετερογενής και
επιδεικνύει διαπροσωπική αλλά και
ενδοπροσωπική ποικιλομορφία.
Εκτός από την προφανή απορρύθμιση των φυσικών και επίκτητων
ανοσιακών λειτουργιών, η απώλεια
ισορροπίας των νευρογενών αντιδράσεων μπορεί να συμβάλει στην
εμφάνιση της νόσου (Εικόνα 1).
Η υπερ-αντιδραστικότητα των αεραγωγών θεωρείται σήμα κατατεθέν του άσθματος. Η συσταλτικότητα των λείων μυϊκών κυττάρων
των αεραγωγών ελέγχεται από αρκετούς τύπους νευρώνων συμπεριλαμβανομένων συμπαθητικών
(αδρενεργικών), παρασυμπαθητικών (χολινεργικών) και μη αδρενεργικών, μη χολινεργικών (NANC)
νευρώνων. Αυτοί οι τύποι των νευρώνων είναι μέρος του περίπλοκου
δικτύου νεύρωσης των αεραγωγών
και των πνευμόνων.
Τα νευρικά κύτταρα ελέγχουν τη
λειτουργία των πνευμόνων μέσω
του αξονικού αντανακλαστικού
(Εικόνα 2). Αυτό περιγράφεται καλύτερα για τους αισθητηριακούς
νευρώνες, οι οποίοι λαμβάνουν σήματα διέγερσης στους αεραγωγούς
και τα μεταδίδουν μέσω των αισθητικών νευρώνων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Ερεθίσματα
που μπορούν να διεγείρουν αυτούς
τους νευρώνες περιλαμβάνουν μη
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Εικόνα 2. Νευρογενής φλεγμονή – Το αξονικό αντανακλαστικό.

Εικόνα 3. Νευροτροφίνες και υποδοχείς.
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ειδικούς ρύπους όπως τα σωματίδια του καπνού των τσιγάρων, το
όζον και το NO2, καθώς επίσης και
σήματα που οφείλονται σε μικρόβια και αλλεργιογόνα. Η κυτταρική
βλάβη που προκαλείται από ιογενείς λοιμώξεις και πολλαπλασιασμό
των ιών αποτελεί έναν σημαντικό
προκλητικό παράγοντα του αξονικού αντανακλαστικού. Απαγωγά
σήματα στέλνονται πίσω από τα
κυτταρικά σώματα των νευρώνων
στην περιφέρεια των πνευμόνων.
Μέσα στα κυτταρικά σώματα παράγονται και αποθηκεύονται νευροπεπτίδια. Προσαγωγά νευρωνικά
σήματα προκαλούν όχι μόνο παραγωγή αλλά και ανάδρομη μεταφορά αυτών των νευροπεπτιδίων
πίσω στην περιοχή διέγερσης και
ενεργοποίησης. Αυτά τα τοπικά παραγόμενα πεπτίδια (όπως ταχυκινίνες, νευροκινίνες και άλλα) παίζουν
σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση οξέων προ-φλεγμονωδών γεγονότων
όπως αγγειοδιαστολή, συγκέντρω-

Νευρο-ανοσολογική ρύθμιση της αλλεργικής φλεγμονής

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Η οικογένεια NGF και οι υποδοχείς τους στο βρογχικό άσθμα
 Ενίσχυση της Th2 φλεγμονής (NGF, p75)
 Αντι-αποπτωτικά σήματα (NGF, BDNF, p75)
• Ηωσινόφιλα
• Πνευμονικά πλασματοκύτταρα
 Οξύς βρογχόσπασμος (NGF, p75)
 Νευρωνικός έλεγχος της υπεραντιδραστικότητας (BDNF)
 Επιθηλιακή επούλωση τραύματος

Το αξονικό αντανακλαστικό επιδεινώνεται σε ασθματικούς ασθενείς
λόγω της παρατηρούμενης υψηλόβαθμης ανελαστικότητας των
νευρώνων σε πολλές χρόνιες παθήσεις. Η δημιουργία περιφερικού
νευρικού δικτύου, η κατάσταση
ενεργοποίησης και η διαφοροποίηση των νευρώνων και διαφόρων
υποτύπων ελέγχεται στενά από
μια άλλη ομάδα μεσολαβητών
που ονομάζονται νευροτροφίνες
(Εικόνα 3). Οι νευροτροφίνες ανήκουν σε μια οικογένεια μεσολαβητών, οι οποίοι ελέγχουν νευρωνικές
λειτουργίες και επίσης εκτελούν
σημαντικούς εκτελεστικούς μηχανισμούς σε πολλά άλλα κύτταρα,
συμπεριλαμβανομένων των ανοσιακών κυττάρων. Το πρότυπο της
οικογένειας των νευροτροφινών είναι ο παράγοντας ανάπτυξης των
νεύρων (NGF). Ο προερχόμενος
από τον εγκέφαλο νευροτροφικός
παράγοντας (BDNF) και άλλα μέλη
της οικογένειας αυτής έχουν επίσης μελετηθεί εκτενώς. Οι νευροτροφίνες σηματοδοτούν μέσω δύο
διαφορετικών τύπων υποδοχέων,
τον παν-νευροτροφικό υποδοχέα
p75 και τους υψηλής συγγένειας
υποδοχείς νευροτροφινών TRKA, B

και C�����������������������������
������������������������������
. Οι υποδοχείς αυτοί εκφράζονται επίσης σε διαφόρους βαθμούς
και έκταση σε κύτταρα του φυσικού και του επίκτητου ανοσιακού
συστήματος.
Ένα σημαντικό βήμα προς την καλύτερη κατανόηση του νευρογενούς στοιχείου στο άσθμα ήταν η
περιγραφή αυξημένων επιπέδων
νευροτροφινών σε ασθματικούς
ασθενείς (σε πτύελα, BAL, ιστούς,
αίμα). Περαιτέρω μηχανιστικές μελέτες σε ανθρώπους και μοντέλα
ποντικού αποκάλυψαν επίσης ότι οι
NGF και BDNF παίζουν σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση της ηωσινοφιλίας και της Th2-τύπου φλεγμονής,
της ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται
η παραγωγή IgE����������������
�������������������
από Β λεμφοκύτταρα. Συνεπώς, οι νευροτροφίνες
θεωρούνται σημαντικότατοι παίκτες γενικά στη διατήρηση μιας
ήδη υπάρχουσας φλεγμονώδους
αντίδρασης (Πίνακας 1).
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την
ανάπτυξη καλύτερων διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης της
κατάστασης της νευρογενούς απορρύθμισης σε ασθματικούς ασθενείς.
Η δημιουργία νέων βιοδεικτών θα
πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την
ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων με στόχο την
επαναφορά της νευρογενούς ομοιόστασης στην ασθένεια αυτή.
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ση φλεγμονωδών κυττάρων, ενεργοποίηση μαστοκυττάρων και ηωσινοφίλων, και άλλα. Επομένως, το
αξονικό αντανακλαστικό είναι ένα
σημαντικό παράδειγμα του τρόπου
ενεργού συμμετοχής των νευρώνων στην οξεία φλεγμονώδη αντίδραση στη ρινίτιδα και το άσθμα.

ronal growth factors to intercellular
signaling molecules. J Allergy Clin Immunol 2006;117:583-589.
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Είναι πλήρως επιβεβαιωμένο το γεγονός ότι οι ανώτεροι και οι κατώτεροι αεραγωγοί είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, γι’ αυτό και τους
αποκαλούμε “Ενωμένους Αεραγωγούς”. Η εξέλιξη του άσθματος συνήθως ξεκινά νωρίς στη ζωή και η
νόσος εκδηλώνεται πριν την ηλικία των 16 ετών, ενώ τις περισσότερες φορές προηγούνται συμπτώματα ρινίτιδας. Πάνω από 80% των
παιδιών με άσθμα είναι ευαισθητοποιημένα σε αλλεργιογόνα, ενώ η
ατοπία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα
αυξάνει τη νοσηρότητα της κατάστασης. Επιπλέον η ατοπία παίζει
σημαντικό ρόλο στην έναρξη των
κρίσεων του άσθματος σε αυτή την
ηλικιακή ομάδα, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια κάποιας ιογενούς λοίμωξης. Επίσης, αργότερα στη ζωή, η
ρινίτιδα αποτελεί ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για το άσθμα,
και η ατοπία αυξάνει σημαντικά
τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος
σε περιπτώσεις όψιμης εμφάνισης
της νόσου.
Μια πρόσφατη ευρωπαϊκή επιδημιολογική μελέτη στην επίπτωση
της χρόνιας ρινοπαραρρινοκολπίτιδας (CRS), μιας νόσου που εντοπίζεται στη μύτη και στους παραρρίνιους κόλπους, επιβεβαίωσε την
ήδη εμπεριστατωμένη σχέση μεταξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και της
πρώιμης εμφάνισης του άσθματος,
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• Οι ανώτεροι και κατώτεροι αεραγωγοί συχνά νοσούν μαζί
• Μεγάλο ποσοστό νέων παιδιών με άσθμα είναι ευαισθητοποιημένα
σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
• Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος όψιμης εμφάνισης άσθματος σε ασθενείς με χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
• Οι ασθενείς αυτοί είναι συχνά μη ατοπικοί, αλλά εκφράζουν IgE σε
εντεροτοξίνες σταφυλόκοκκου
• Εκτός από τα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα η ειδική IgE στην εντεροτοξίνη σταφυλόκοκκου σχετίζεται με το άσθμα
αλλά επίσης έδειξε έναν ξεκάθαρα μεγαλύτερο κίνδυνο όψιμης
εμφάνισης άσθματος σε ασθενείς
με CRS. Έτσι, ενώ οι νεαροί ασθενείς με άσθμα συχνά παραπονιούνται για συμπτώματα αλλεργικής
ρινίτιδας, οι μεγαλύτερης ηλικίας
ασθενείς με άσθμα συχνά πάσχουν
από νόσο των παραρρινίων κόλπων με συμπτώματα ρινικής συμφόρησης, απώλεια όσφρησης και
πόνο στο πρόσωπο/κεφαλαλγία.
Η CRS μπορεί να διαφοροποιηθεί
σε CRS χωρίς ρινικούς πολύποδες
(CRSsNP) και με ρινικούς πολύποδες (CRSwNP) με βάση τα συμπτώματα (η απώλεια όσφρησης είναι
τυπική σε CRSwNP, οι κεφαλαλγίες και ο πόνος στο πρόσωπο είναι
τυπικά για CRSsNP), τη ρινοσκόπηση (παρουσία αμφοτερόπλευρων ρινικών πολυπόδων), και την

αξονική τομογραφία. Από τους
φαινοτύπους αυτούς, η CRSwNP
έχει φανερά αυξημένο κίνδυνο για
συννοσηρότητα άσθματος στους
Καυκάσιους.
Η αλλεργική νόσος των αεραγωγών χαρακτηρίζεται από σύνθεση
μορίων IgE στους βλεννογόνους,
τα οποία ενεργοποιούν τα δενδριτικά κύτταρα και τα μαστοκύτταρα.
Αυτά τα ενεργοποιημένα κύτταρα
σε περίπτωση επαφής με το αλλεργιογόνο ελευθερώνουν ειδικούς
μεσολαβητές και κυτταροκίνες. Με
επικράτηση των Th2 κυττάρων
ενορχηστρώνεται μια ηωσινοφιλικού τύπου φλεγμονή, στην οποία
συμμετέχουν σημαντικές ιντερλευκίνες (ILs) όπως η IL-4 κι η IL-5. Αρκετά παρόμοιοι μηχανισμοί, αν και
οι ασθενείς με CRSwNΡ συνήθως
δεν είναι ατοπικοί, επίσης επικραΕνωμένοι αεραγωγοί και ανοσορρύθμιση
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Τρέχον άσθμα πρώιμης εμφάνισης, μη ισορροπημένο (Ν=54549)
Χωρίς ρινικές αλλεργίες, CRS
Ρινικές αλλεργίες, όχι CRS

Τρέχον άσθμα πρώιμης εμφάνισης,+φύλο+ηλικία+κάπνισμα+πακέτα/έτος (Ν=50993)
Χωρίς ρινικές αλλεργίες, CRS
Ρινικές αλλεργίες, όχι CRS
Ρινικές αλλεργίες, CRS
Τρέχον άσθμα όψιμης εμφάνισης, μη ισορροπημένο (Ν=54549)
Χωρίς ρινικές αλλεργίες, CRS
Ρινικές αλλεργίες, όχι CRS
Ρινικές αλλεργίες, CRS
Τρέχον άσθμα όψιμης εμφάνισης,+φύλο+ηλικία+κάπνισμα+πακέτα/έτος (Ν=50993)
Χωρίς ρινικές αλλεργίες, CRS
Ρινικές αλλεργίες, όχι CRS
Ρινικές αλλεργίες, CRS

Εικόνα 1. Η σχέση (σχετικός λόγος κινδύνου με 95% εύρος εμπιστοσύνης) άσθματος πρώιμης και όψιμης εμφάνισης
με ρινικές αλλεργίες (πρώιμη εμφάνιση) και χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα (όψιμη εμφάνιση).
(Αναπαραγωγή με άδεια από Jarvis D, Newson R, Lotvall J, et al. Asthma in adults and its association with chronic rhinosinusitis:
The GA2LEN survey in Europe. Allergy 2012;67:91–98, with permission from Willey Blackwell).

Εικόνα 2. Δένδρο ταξινόμησης
για συννοσηρότητα άσθματος σε
ασθενείς με ρινικούς πολύποδες:
Η SE-IgE θετικότητα (κατηγοριακός
ταξινομικός παράγοντας) σχετίζεται
με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης συννοσηρότητας
με άσθμα. (Από J Allergy Clin
Immunol, 126/5, Bachert C, Zhang N,
Holtappels G, Presence of IL-5 protein
and IgE-antibodies to staphylococcal
enterotoxins in nasal polyps is
associated with co-morbid asthma,
962–968, Copyright 2010,
με άδεια από τον Elsevier).
Ενωμένοι αεραγωγοί και ανοσορρύθμιση
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Παραρρινοκολπίτιδα ή/και Ρινικές αλλεργίες

Ρινικές αλλεργίες, CRS
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Εικόνα 3. Χάρτης ανάλυσης πολλαπλής συσχέτισης με ελλείψεις 95%
εμπιστοσύνης που αποκαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ παραμέτρων
και σοβαρότητας της νόσου. Η SE-IgE βρίσκεται κοντά στο σοβαρό άσθμα,
ενώ τα GP και HDM IgEs βρίσκονται κοντά στο μη σοβαρό άσθμα.
(Από J Allergy Clin Immunol, 130/2, Bachert C, van Steen K, Zhang N, Specific IgE
against Staphylococcus aureus enterotoxins: an independent risk factor for asthma,
376–381, Copyright 2012, με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 4. Λόγος πιθανοτήτων για εμφάνιση άσθματος για κάθε τριτημόριο
ορού SE-IgE σε μια πανευρωπαϊκή μελέτη με περίπου 3.000 ασθενείς.
Η συγκέντρωση του SE-IgE σχετίζεται σημαντικά με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης άσθματος. (Αναπαραγωγή με άδεια από Tomassen P, Jarvis D, Newson
R, et al. Staphylococcus aureus enterotoxin specific IgE and its association with
asthma in the general population: a GA²LEN. Study. Allergy 2013;68:1289–97,
with permission from Willey Blackwell).
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τούν σε όψιμη εμφάνιση άσθματος
με παραρρινοκολπίτιδα. Ανάμεσα
στην ομάδα των ρινικών πολυπόδων, ιδιαίτερα ο IL-5 θετικός ενδότυπος, που παρουσιάζει κυρίως
ηωσινοφιλική φλεγμονή, διαθέτει
υψηλό κίνδυνο συννοσηρότητας
άσθματος (έως και 70%). Στους
ασθενείς αυτούς η ολική IgE ορού
είναι συνήθως αυξημένη, ανεξάρτητα με την κατάσταση ατοπίας
του ασθενούς. Σε μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών μπορεί
να ανιχνευθούν στους ανώτερους
αεραγωγούς IgΕ-αντισώματα έναντι των υπεραντιγόνων του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου, όπως επίσης
και με την αυξανόμενη σοβαρότητα
του άσθματος στον ορό. Τα SE-IgE
αντισώματα σχετίζονται σημαντικά
με το σοβαρό άσθμα, με τη χρήση
κορτικοστεροειδών από το στόμα
και τις εισαγωγές σε νοσοκομείο
εντός των τελευταίων 12 μηνών,
και με παραμέτρους λειτουργίας
των πνευμόνων.
Όπως και με τα IgE αντισώματασε
εισπνεόμενα αλλεργιογόνα, τα SEIgE αντισώματα σχετίζονται επίσης
με αυξημένο κίνδυνο για άσθμα
στον γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό,
σύμφωνα με μια πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη περισσότερων
των 55.000 ασθενών. Η τοπική IgE
λοιπόν θα πρέπει να αναγνωριστεί
ως σημαντικός μεσολαβητής της
νόσου στους αεραγωγούς.
Τα διαγνωστικά εργαλεία στο
άσθμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις γύρω από τα συμ
πτώματα ρινίτιδας και ιγμορίτιδας,
τα ηωσινόφιλα του αίματος, την
ολική IgE και ειδικά IgE αντισώματα
σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα και
SEs, επίσης σε μη ατοπικά άτομα. Η
θεραπεία των ανώτερων αεραγωγών στους ασθενείς αυτούς μπορεί
επιπροσθέτως να υποστηρίζει την
αντιμετώπιση των κατώτερων αεραγωγών, συνεπώς θα πρέπει να
αποτελεί μέρος της εξατομικευμένης θεραπευτικής στρατηγικής.
Ενωμένοι αεραγωγοί και ανοσορρύθμιση

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Shaaban R, Zureik M, Soussan D,
Neukirch C, Heinrich J, Sunyer J,
et al. Rhinitis and onset of asthma:
a longitudinal population-based
study. Lancet 2008;372:10491057.
2. Jarvis D, Newson R, Lotval J, Hastan
D, Tomassen P, Bousquet PJ, Bousquet J, et al. Asthma in adults and its
association with chronic rhinosinusitis: The GA2LEN survey in Europe.
Allergy 2012;67:91-98.

3. Bachert C, Zhang N, Holtappels G,
De Lobel L, van Cauwenberge P, Shixi
L, et al. Presence of IL-5 protein and
IgE-antibodies to staphylococcal enterotoxins in nasal polyps is associated with comorbid asthma. J Allergy
Clin Immunol 2010;126:962-968.
4. Bachert C, van Steen K,Zhang N, Holtappels G,, Cattaert T, Maus B, et al.
SpecificIgE against Staphylococcus
aureus enterotoxins: an independent
risk factor for asthma. J Allergy Clin
Immunol 2012;130:376-381.

5. Tomassen P, Jarvis D, Newson R,
Van Ree R, Forsberg R, Howarth
P, et al. Staphylococcus aureus enterotoxin specificIgE and its association with asthma in the general
population: a GA²LEN. Study. Allergy
2013;68:1289-97
6. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F et al. European Position Paper on Rhinosinusitis
and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl
2012;23:1-298.

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

Ενωμένοι αεραγωγοί και ανοσορρύθμιση

117

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

26

Stephan Weidinger

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί

University Hospital Schleswig-Holstein
Kiel, Germany
Οι ατοπικές παθήσεις (έκζεμα,
άσθμα, ρινίτιδα) επηρεάζουν έναν
διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ατόμων παγκοσμίως και αποτελούν
κύριο πρόβλημα υγείας για ολόκληρο τον πλανήτη. Οι επιδημιολογικές και γενετικές έρευνες έχουν
αποφέρει ισχυρές αποδείξεις για
την ύπαρξη γενετικών παραγόντων στις ατοπικές παθήσεις με
αναφερόμενα ποσοστά κληρονομικότητας μέχρι και 80% (Εικόνα 1).
Οι ατοπικές παθήσεις είναι συνήθως περίπλοκα, πολυγονιδιακά χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύεται
ότι επηρεάζονται από πολλαπλά
παθολογικά γονίδια. Όπως και σε
άλλους περίπλοκους χαρακτήρες,
η αποκάλυψη των γονιδίων αυτών δυσχεραίνεται από ιδιαίτερη
φαινοτυπική και γονοτυπική ετερογένεια, ελλιπή διεισδυτικότητα και
αλληλεπιδράσεις με κυρίως άγνωστους μη γενετικούς παράγοντες,
καθώς επίσης και από τη μέχρι
τώρα ανεπαρκώς κατανοητή ενδοσυσχέτιση των παθήσεων αυτών
μεταξύ τους, αλλά και με ενδιάμεσα
χαρακτηριστικά όπως η IgE. Μόλις
πρόσφατα έγινε εφικτό να αποκαλυφθεί η πολυγονιδιακή αιτιολογία
σύνθετων νόσων στον άνθρωπο
με μεθόδους χαρτογράφησης συσχετίσεων υψηλής πληθυσμιακής
πυκνότητας, που έχουν επιτρέψει
μια επανάσταση στον προσδιορι-

118

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η γενετική και επιδημιολογική έρευνα έχει προσφέρει ισχυρές
αποδείξεις για την ύπαρξη γενετικών παραγόντων στις ατοπικές
παθήσεις με αναφερόμενη κληρονομικότητα που υπολογίζεται ότι
φτάνει έως και 80%
• Οι ατοπικές παθήσεις είναι περίπλοκα, πολυγονιδιακά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από πολλά παθολογικά γονίδια
• Αποτελέσματα από μελέτες που χρησιμοποιούν υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας χαρτογράφηση συσχετίσεων προτείνουν ότι
οι επιθηλιακές διαδικασίες και η φυσική ανοσιακή λειτουργία είναι
κύριοι φορείς της παθογένειας
• Η αποκάλυψη των μοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιδίων
προδιάθεσης και περιβαλλοντικών επιδράσεων στη διάρκεια του
χρόνου και η αποσαφήνιση των επιγενετικών παραγόντων ως
πιθανώς υποεκτιμημένης πηγής κρυφής κληρονομικότητας θα
αποτελέσουν κύριες διαδικασίες για τα επόμενα χρόνια

σμό των υπεύθυνων γονιδίων, με
ανεπανάληπτο πλούτο ευρημάτων
και εκπληκτικά υψηλό βαθμό επαναληψιμότητας. Για τις αλλεργικές
παθήσεις τα αποτελέσματα από τέτοιες μελέτες δείχνουν ότι οι επιθηλιακές διαδικασίες, π.χ. οι κληρονομικές αλλαγές δομικών πρωτεϊνών
και η λειτουργία της φυσικής ανοσίας, είναι οι κύριοι καθοδηγητές
της παθογένειας αυτών. Με την
εξαίρεση μερικών συγκεκριμένων
γενετικών θέσεων που προκαλούν
σημαντικές επιδράσεις σε κάποιους
φαινοτύπους, π.χ. μεταλλάξεις στη
φιλαγγρίνη στην ατοπική δερμα-

τίτιδα (Εικόνα 2), η πλειοψηφία
των γενετικών θέσεων προκαλεί
μέτριες μάλλον επιδράσεις όταν
εξετάζεται ξεχωριστά και –παρόλη την εντυπωσιακή εξέλιξη στον
τομέα– ένα μικρό μόνο ποσοστό
της συνολικής κληρονομικότητας
εξηγείται ακόμα από γνωστές γενετικές παραλλαγές. Γίνεται ολοένα
πιο ξεκάθαρο ότι οι γενετικοί παράγοντες κινδύνου αλληλοεπικαλύπτονται με γνωστές οντότητες
χωρίς να προσφέρουν άμεσο τρόπο διαχωρισμού, προτείνοντας έτσι
την ύπαρξη ενδιάμεσων και κοινών
μοριακών μηχανισμών στο ανοσιΓενετική της αλλεργίας
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Εικόνα 2. Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των χαμηλής συχνότητας FLG μεταλλάξεων με την ατοπική δερματίτιδα
αποτελεί μια από τις πιο συμπαγείς συνάφειες μεταξύ γονοτύπου-φαινοτύπου που παρατηρείται
σε πολύπλοκες γενετικές διαταραχές στον άνθρωπο, και επισημαίνει τη σημασία των διαταραχών
του επιθηλιακού φραγμού στην ανάπτυξη τη αλλεργικής νόσου.
Γενετική της αλλεργίας
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Εικόνα 1. Η γενετική προδιάθεση για την ανάπτυξη άσθματος, αλλεργικής ρινίτιδας και ατοπικής δερματίτιδας (AD),
έχει επιβεβαιωθεί από αρκετές επιδημιολογικές μελέτες, με τις ισχυρότερες αποδείξεις να έρχονται από μελέτες
σε διδύμους, όπου φαίνεται μια ιδιαίτερα μεγαλύτερη συχνότητα συμφωνίας ανάμεσα σε μονοζυγωτικά σε σχέση
με ετεροζυγωτικά ζευγάρια (για AD: 0,72-0,77 vs 0,15-0,23) και από αναλύσεις διαχωρισμού οι οποίες προτείνουν
ότι οι γενετικοί παράγοντες ευθύνονται για περισσότερο από το 80% της διακύμανσης στην προδιάθεση σε AD.
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Εικόνα 3. Η πλειοψηφία των γνωστών επικίνδυνων γενετικών περιοχών για ατοπική δερματίτιδα συμμετέχει επίσης
στην ανάπτυξη άλλων επαγόμενων από το ανοσιακό σύστημα παθήσεων
με αγωνιστικές και ανταγωνιστικές επιδράσεις.

ακό σύστημα και στη φλεγμονή,
και αποκαλύπτοντας έτσι την ανάγκη για μια ακριβέστερη ταξινόμηση των αλλεργικών παθήσεων με
βάση τη φαινοτυπική και τη μοριακή τους φύση (Εικόνα 3). Σημειωτέον ότι η παρατηρούμενη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης των
ατοπικών παθήσεων δεν είναι κατά
κύριο λόγο γενετικής φύσεως, αλλά
μάλλον οφείλεται στις δραματικές
αλλαγές των περιβαλλοντικών
συνθηκών και στους σύγχρονους
κινδύνους για την υγεία που ενεργοποιούν κάποια υπάρχουσα γενετική προδιάθεση. Η αποκάλυψη
των μοριακών αλληλεπιδράσεων
μεταξύ γονιδίων προδιάθεσης και
περιβαλλοντικών επιδράσεων στη
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διάρκεια του χρόνου και η αποσαφήνιση των επιγενετικών παραγόντων ως πιθανώς υποεκτιμημένης
πηγής κρυφής κληρονομικότητας,
θα αποτελέσουν κύριες διαδικασίες έρευνας για τα επόμενα χρόνια.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ellinghaus D, Baurecht H, EsparzaGordillo J, Rodriguez E, Matanovic
A, Marenholz I, H et al. High-density
genotyping study identifiesfour new
susceptibility loci for atopic dermatitis. Nat Genet 2013;45:808-812.
2. Esparza-Gordillo J, Weidinger S, Folster-Holst R, Bauerfeind A, Ruschendorf F, Patone G et al. A common
variant on chromosome 11q13 is associated with atopic dermatitis. Nat
Genet 2009;41:596-601.

3. Irvine AD, McLean WH, Leung DY.
Filaggrin mutations associated with
skin and allergic diseases. N Engl J
Med 2011;365:1315-1327.
4. Moffatt MF, Gut IG, Demenais F, Strachan DP, Bouzigon E, Heath S, et al. A
largescale, consortium-based genomewide association study of asthma.
N Engl J Med 2010;363:1211-1221.
5. Paternoster L, Standl M, Chen CM,
Ramasamy A, Bonnelykke K, Duijts L
et al. Meta-analysis of genome-wide
association studies identifiesthree
new risk loci for atopic dermatitis.
Nat Genet 2012;44:187-192.
6. Weidinger S, Baurecht H, Naumann A,
Novak N. Genome-wide association
studies on IgE regulation: are genetics of IgE also genetics of atopic disease? Curr Opin Allergy Clin Immunol
2010;10:408-417.
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Επιγενετικές επιδράσεις στην αλλεργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι επιγενετικές τροποποιήσεις έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στην
έκφραση του γενετικού υλικού και μπορούν να συμβούν με τρεις
διαδικασίες: μεθυλίωση του DNA, τροποποίηση ιστονών ή αλλαγές
επαγόμενες από microRNA
• Όπως και οι γενετικές, οι επιγενετικές αλλαγές κληρονομούνται με
κάθε κυτταρική διαίρεση και μπορεί να παραμένουν από γενιά σε
γενιά και να είναι υπεύθυνες εν μέρει για την αυξημένη επίπτωση
των αλλεργικών παθήσεων
• Γονίδια σε ανοσιακά κύτταρα υπεύθυνα για νόσους μπορεί να τροποποιηθούν επιγενετικά από μεταβλητές όπως περιβαλλοντικές
εκθέσεις, διατροφή, και από το μικροβίωμα
• Μονοζυγωτικοί δίδυμοι με διαφορετικές ασθματικές καταστάσεις
έχει δειχθεί ότι διαθέτουν διαφορετικές επιγενετικές αλλαγές σε
σημαντικά ανοσολογικά γονίδια στο γονιδίωμά τους

από τα κύρια χαρακτηριστικά των
επιγενετικών αλλαγών είναι ότι
περνούν στα θυγατρικά κύτταρα με
κάθε κυτταρική διαίρεση, και έτσι
μπορεί να έχουν μακροχρόνια επίδραση στην κυτταρική λειτουργία.
Η σημασία της επιγενετικής στον
καθορισμό του αλλεργικού φαινοτύπου αποδείχθηκε σε μελέτες με
μονοζυγωτικούς δίδυμους, όπου
ο ένας υπέφερε από άσθμα ενώ ο
άλλος όχι. Οι ασθματικοί δίδυμοι
βρέθηκε ότι παρουσίαζαν μοτίβα
μεθυλίωσης του DNA τα οποία διέφεραν από τον αντίστοιχο υγιή
αδελφό τους. Πιο συγκεκριμένα,
είναι η αυξημένη μεθυλίωση και

η ελαττωμένη έκφραση του γονιδίου FOXP3 που είναι σημαντικές
για την αντιφλεγμονώδη λειτουργία των Τ ρυθμιστικών κυττάρων.
Επιπλέον, παρουσίαζαν μειωμένη
λειτουργικότητα σε μη αλλεργικά εκτελεστικά Τ λεμφοκύτταρα
λόγω μεθυλίωσης του γονιδίου
της IFN-γ.
Επιπροσθέτως, υπάρχουν ενδείξεις
ότι κάποιες επιγενετικές αλλαγές
μπορεί να μεταφερθούν από γονείς
στα παιδιά τους μέσω γενεών, με
προσθετικές επιδράσεις μετά από
πολλαπλές γενιές (Εικόνα 4). Αυτό
είναι ιδιαιτέρως σχετικό όταν κανείς εξετάζει την επιδημιολογία των
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Η επιγενετική είναι η μελέτη κληρονομούμενων αλλαγών στη γονιδιακή ενεργότητα που δεν προκαλούνται από αλλαγές στην αλληλουχία του DNA (Εικόνα 1). Αυτές
περιλαμβάνουν αλλαγές στη δομή
που υποστηρίζει το DNA και ονομάζεται χρωματίνη, και συγκεκριμένα στις ιστόνες που είναι τα κύρια συστατικά της. Τροποποιήσεις
των ιστονών (προσθήκη ή απομάκρυνση ακετυλομάδων) προσδιορίζουν το πακετάρισμα του DNA και
την ικανότητα του κυττάρου να έχει
πρόσβαση και να μπορεί να αξιοποιήσει τις σχετικές αλληλουχίες
του. Το DNA μπορεί επίσης να τροποποιηθεί άμεσα με την προσθήκη
μεθυλομάδας στις κυτοσίνες του,
γεγονός που μπορεί να περιορίσει
την πρόσβαση στη μεταγραφή του
DNA σε mRNA. Τέλος, η γονιδιακή
έκφραση μπορεί να ρυθμιστεί σε
μετα-μεταγραφικό επίπεδο από τα
microRNAs, τα οποία μπορούν να
τροποποιήσουν επιπλέον τα mRNA
μετάγραφα και τις ιστόνες ώστε να
μεταβάλουν την έκφραση των γονιδίων (Εικόνα 2).
Πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες πιστεύεται ότι ρυθμίζουν τη
γονιδιακή έκφραση μέσω των μηχανισμών αυτών, και γίνονται μελέτες για την αποκάλυψη συγκεκριμένων εκθέσεων και μονοπατιών
που συμμετέχουν (Εικόνα 3). Ένα

Kari C.
Nadeau
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Εικόνα 1. Διάφοροι επιγενετικοί μηχανισμοί προσδιορίζουν την ενεργό ή σιωπηλή κατάσταση ενός ενζύμου.
Η μεθυλίωση του DNA περιλαμβάνει την προσθήκη μεθυλιωμένων βάσεων κυτοσίνης στο DNA (κόκκινοι κύκλοι). Αυτό
εμποδίζει την πρόσβαση των μεταγραφικών παραγόντων προς το γονίδιο και προωθεί άλλες επιγενετικές αλλαγές.
Οι ιστόνες που είναι μεγάλα μόρια τα οποία λειτουργούν ως περίβλημα των αλυσίδων DNA, μπορούν να
τροποποιηθούν στα άκρα τους. Τροποποιήσεις όπως η ακετυλίωση των ιστονών (πράσινα αστέρια) μπορεί να
προκαλέσουν τη διάλυση των ιστονών, επιτρέποντας έτσι την ύπαρξη γυμνού DNA που αποκαλείται ευχρωματίνη.
Άλλες τροποποιήσεις των ιστονών έχει βρεθεί ότι προωθούν μια ιδιαίτερα συσπειρωμένη κατάσταση στη χρωματίνη
(ετεροχρωματίνη) στην οποία η μεταγραφή του DNA είναι αδύνατη. Η αναδιαμόρφωση της χρωματίνης είναι μια
ενεργός διαδικασία που απαιτεί την παρέμβαση διαφόρων ενζύμων που εξαρτώνται από το ΑΤΡ.
(ΗΑΤ = ακετυλοτρανσφεράση ιστονών, ΤΕΤ = 10-11 διοξυγενάση μετατόπισης, DNMT = μεθυλοτρανσφεράση DNA,
HDAC = διακετυλάση ιστονών).

Εικόνα 2. Το MicroRNA (miRNA) μεταγράφεται από ευκαρυωτικό DNA με RNA πολυμεράση για να σχηματίσει μια δομή
διπλής έλικας. Περαιτέρω κατεργασία του miRNA έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μια δομής μαζί με άλλες πρωτεΐνες
που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του, και η οποία παρουσιάζεται εδώ με τα τρία μπλε γεωμετρικά σχήματα.
Το σύμπλοκο αυτό ονομάζεται σύμπλοκο καταστολής επαγόμενο από RNA ή RISC. Το RISC συνδέεται
με συμπληρωματικές mRNA αλληλουχίες και διαθέτει δύο τρόπους δράσης: πρώτον, μπορεί να αναστείλει και να
εμποδίσει τη μετάφραση του mRNA σε λειτουργική πρωτεΐνη, και δεύτερον, μπορεί να συγκεντρώσει άλλες πρωτεΐνες
για να αποδιατάξουν το συνδεδεμένο mRNA.
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Εικόνα 4. Η εικόνα Α παρουσιάζει ένα
διαγενεαλογικό μοντέλο προδιάθεσης
σε ατοπική νόσο που βασίζεται μόνο σε
περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες. Το μοντέλο αυτό προβλέπει
ότι η περιβαλλοντική πίεση σχετίζεται
άμεσα με μια αύξηση στον βασικό γενετικό κίνδυνο για τη νόσο μόνο για
γενιές που έζησαν κατά τη διάρκεια της
αλλαγής του περιβάλλοντος. Η Εικόνα Β παρουσιάζει ένα μοντέλο επιγενετικής διαγενεαλογικής κληρονόμισης
όπου μια αλλαγή στο περιβάλλον όχι
μόνον αυξάνει τον βασικό κίνδυνο για
τη νόσο, αλλά επίσης προκαλεί επιγενετικές αλλαγές σε επόμενες γενιές,
όπως έχει δειχθεί σε μοντέλα ζώων.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση
της ατοπικής νόσου που διαρκεί μέχρι
και δύο γενιές μετά την επιστροφή στο
φυσιολογικό περιβάλλον.

Επιγενετικές επιδράσεις στην αλλεργία
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Εικόνα 3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
όπως η ρύπανση, οι τροφές, η γεωργία και το μικροβίωμα, έχει δειχθεί ότι
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον
πρώιμο ανοσιακό προγραμματισμό και
την ανάπτυξη. Προγεννητική έκθεση
στα στοιχεία αυτά θεωρείται ότι προκαλεί επιγενετικές αλλαγές σε γονίδια και
σε μονοπάτια μεταφοράς μηνυμάτων
της εμβρυϊκής ανοσίας που μπορεί να
έχει μόνιμες επιδράσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του παιδιού.
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γές σε διάφορα μέρη του κόσμου,
οι οποίες προωθούν τους ανθρώπους προς έναν αλλεργικό φαινότυπο. Η επιγενετική αποτελεί έναν
ενδιαφέροντα και πολύ αναπτυσσόμενο τομέα της έρευνας γύρω
από το άσθμα και την αλλεργία, ο
οποίος παρέχει νέες γνώσεις και
αντιλήψεις για την κατανόηση αυτών των περίπλοκων συνδρόμων,
και πιθανώς χρήσιμους βιοδείκτες
για τη διάγνωση και τον χαρακτηρισμό διαφόρων αλλεργικών υποφαινοτύπων.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Kohli A, Garcia MA, Miller RL, Maher
C, Humblet O, Hammond SK, et al.

Secondhand smoke in combination
with ambient air pollution exposure is
associated with increased CpG methylation and decreased expression of
IFN-γ in T effector cells and Foxp3
in T regulatory cells in children. Clin
Epigenetics 2012;4:17.
2. Amarasekera M, Prescott SL, Palmer
DJ. Nutrition in early life, immuneprogramming and allergies: the role
of epigenetics. Asian Pac J Allergy Immunol 2013;31:175-182.
3. Martino D, Prescott S. Epigenetics
and prenatal influenceson asthma
and allergic airways disease. Chest
2011;139:640-647.
4. Begin P, Nadeau KC. Epigenetic regulation of asthma and allergic disease.
Allergy, Asthma & Clinical Immunology
2014
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αλλεργικών παθήσεων, οι οποίες
φαίνεται να ενισχύονται μετά από
μερικές γενιές. Σε επίπεδο πληθυσμού η αλλεργική ευαισθητοποίηση φαίνεται να έχει γίνει σε κύματα. Το πρώτο κύμα χαρακτηρίζοταν
από αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα
σε βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Αγγλία, Αυστραλία) περισσότερο από
50 χρόνια πριν. Το δεύτερο κύμα
είναι τώρα οι τροφικές αλλεργίες.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι
αναπτυσσόμενες χώρες αρχίζουν
τώρα μόλις να βλέπουν το πρώτο
κύμα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι
παράγοντες όπως η ρύπανση, η διατροφή και ο τρόπος ζωής μπορεί
να καθοδηγούν επιγενετικές αλλα-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ετερογένεια των αλλεργικών παθήσεων σε σχέση με κλινικά σημαντικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στη
θεραπεία, έχει προωθήσει την ανάγκη δημιουργίας των εννοιών
των φαινοτύπων και ενδοτύπων
• Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης ενδοτύπων
όπως της διαστρωμάτωσης της θεραπείας και του πληρέστερου
χαρακτηρισμού των ατόμων σε γενετικές και επιδημιολογικές μελέτες και κλινικές δοκιμές για δοκιμαζόμενα φάρμακα
• Αρκετοί ενδότυποι μπορούν να περιγραφούν για το άσθμα, τη
ρινίτιδα και τη χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα με βάση τους μηχανισμούς της φλεγμονής, την οδηγούσα αιτία, τους γενετικούς
παράγοντες, τους παράγοντες που σχετίζονται με τους ιστούς, και
την ανταπόκριση στη θεραπεία
• Η εφαρμογή των βιοδεικτών σε ειδικές για τα μονοπάτια διαγνωστικές δοκιμασίες είναι απαραίτητη και θα πρέπει να καθοδηγεί τον
σχεδιασμό των μελλοντικών κλινικών δοκιμών, συμπεριλαμβάνοντας διαχρονικά αλλά και μηχανιστικά σημεία ελέγχου
• Η διαστρωματική θεραπεία θα πρέπει να καθοδηγείται από τους
ενδοτύπους, τους βιοδείκτες και τις εκβάσεις
Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα
από τον καθορισμό ενδοτύπων σε
ένα κλινικό σκηνικό (Εικόνα 1). Επιπλέον, η εναρμόνιση των μοντέλων
ποντικών με τους ανθρώπινους ενδοτύπους αποτελεί μια πιο σχετική προσέγγιση για την κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των αλλεργικών παθήσεων.

λεγμένη ομάδα ασθενών. Η ανταπόκριση σε στοχευμένες παρεμβάσεις στις αλλεργικές παθήσεις μπορεί να ποικίλει ανάμεσα στα διάφορα άτομα σε σχέση με τις εκβάσεις (επίδραση διαχωρισμού). Επομένως, η στοχευμένη θεραπεία θα
πρέπει να καθοδηγείται από βιοδείκτες και από την έκβαση (Εικόνα 2).

Νέες και ακριβές βιολογικές θεραπείες για αλλεργικές παθήσεις αναδύονται, οι οποίες είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικές μόνο για μια επι-

Ο ιδανικός βιοδείκτης θα πρέπει
να είναι ειδικός για το συγκεκριμένο μονοπάτι, να έχει επαναληψιμότητα, να μετριέται εύκολα και να εί-
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Η ετερογένεια των αλλεργικών παθήσεων σε σχέση με κλινικά σχετικές εκβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης στη θεραπεία, έχει καθιερωθεί πέρα από
κάθε αμφιβολία. Εντούτοις, πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες
αγνοούν την ετερογένεια της νόσου και τους παθογενετικούς παράγοντες, οδηγώντας έτσι σε ανεπιτυχείς κλινικές δοκιμές ή σε αντικρουόμενα αποτελέσματα σε επιδημιολογικές και γενετικές ερευνητικές εργασίες.
Αρχικά, είχαν αναπτυχθεί φαινότυποι ασθενειών που περιέγραφαν κλινικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς επίσης και
μοναδικές ανταποκρίσεις σε θεραπείες ώστε να εξηγηθούν οι πολυπλοκότητες της νόσου. Οι φαινότυποι αποτελούν κλινικά σχετικά παρατηρούμενα χαρακτηριστικά που αφορούν την εκδήλωση, τους παράγοντες πρόκλησης
και την ανταπόκριση στη θεραπεία,
αλλά που δεν σχετίζονται υποχρεωτικά ή που δεν αποκαλύπτουν τους
υποκείμενους παθολογικούς μηχανισμούς. Για τις περισσότερες αλλεργικές παθήσεις έχουν περιγραφεί ετερογενείς μηχανισμοί και μονοπάτια μεταβολικών, φλεγμονωδών και ανοσολογικών αναδιαμορφώσεων, τα οποία προσδιορίζονται
ως ενδότυποι.

Cezmi A. Akdis
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ναι προσιτός οικονομικά. Η έρευνα γύρω από τους βιοδείκτες αλλάζει συνεχώς προς περισσότερο
πολυδιάστατες προσεγγίσεις, στις
οποίες μελετάται η κλινική αξία
ενός συνδυασμού διαφόρων δεικτών. Η μεταφορά των βιοδεικτών
σε ειδικά για συγκεκριμένα μονοπάτια διαγνωστικά τεστ είναι απαραίτητη και θα πρέπει να καθοδηγεί τον σχεδιασμό μελλοντικών κλινικών δοκιμών, περιλαμβάνοντας
διαχρονικά αλλά και μηχανιστικά
σημεία ελέγχου. Η επιλογή των μέτρων έκβασης είναι δύσκολη, καθώς μπορεί να αντανακλά τη μηχανιστική παρέμβαση και θα πρέπει να είναι σχετική με τον πληθυσμό συνολικά, αλλά και για το συγκεκριμένο άτομο.
Ενώ οι θεραπευτικές στρατηγικές
που καθοδηγούνται από τον ενδότυπο φαίνεται να είναι ολοένα και
πιο επιτυχείς στο άσθμα, έχουν γίνει πολύ λίγες προσπάθειες για άλλες αλλεργικές παθήσεις. Επιπλέον, τα θέματα που σχετίζονται με
την επίδραση διαχωρισμού και την
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων στην περιοχή του στόχου παραμένουν άλυτα.
Για το άσθμα έχουν χαρακτηριστεί
καλά οι “Th2-υψηλοί” και “Th2χαμηλοί” ενδότυποι και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό συγκεκριμένης θεραπείας. Αρκετοί
υπότυποι αυτών των δύο ενδοτύπων μπορούν να αναγνωριστούν
με βάση τους κύριους υποκείμενους μοριακούς μηχανισμούς (Πίνακας 1).
Η εφαρμογή του ίδιου μοντέλου
στην αλλεργική και στη μη αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να αποδειχθεί
εξίσου επιτυχής για την προώθηση
εξατομικευμένων προσεγγίσεων,
ιδιαίτερα για τις σοβαρές μορφές
της νόσου. Η πλήρως εμπεριστατωμένη διασύνδεση μεταξύ ρινίτιδας και άσθματος πρέπει να ενσωματωθεί και να αντιμετωπισθεί στα
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πλαίσια που παρέχονται από τους
ενδοτύπους.
Ενδότυποι ρινίτιδας μπορούν να
προσδιοριστούν σε σχέση με την
υπάρχουσα φλεγμονή ή ανάλογα
με την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Οι ακόλουθοι ενδότυποι μπορούν
να προταθούν για την αλλεργική
ρινίτιδα: ηωσινοφιλική ή Th2 (IL-4/
IL-13) φλεγμονή, ανταποκρινόμενη
σε στεροειδή, ανταποκρινόμενη σε
αντι-IgΕ, ανταποκρινόμενη σε αντι
IL-5, ανταποκρινόμενη σε αντι IL-4/
IL��������������������������������
-13. Για τη μη αλλεργική ρινίτιδα ο καθορισμός των ενδοτύπων
(ηωσινοφιλική ή ουδετεροφιλική
φλεγμονή, ανταπόκριση ή αντοχή
σε στεροειδή) θα πρέπει να περιλαμβάνει και την υπεύθυνη αιτία:
υπεραντιγόνα, τοπική παραγωγή
IgΕ, αυτοαντισώματα. Σε αυτό το
πλαίσιο το αρχείο PRACTALL����
������������
περιγράφει αρκετούς ενδοτύπους
για χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα (CRS) που χαρακτηρίζονται από
διαφορές στην ανταπόκριση στη
θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων
τοπικών ενδορρινικών κορτικοστεροειδών και βιολογικών παραγόντων, όπως αντι-IL-5 και αντιIgE μονοκλωνικών αντισωμάτων
(Εικόνα 2). Κάποιοι από τους CRS
ενδοτύπους που περιγράφονται
βασίστηκαν σε διαφορετικούς βιοδείκτες που συνδέονται με υποκείμενους μηχανισμούς.
Η ατοπική δερματίτιδα (AD) είναι
μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος
του δέρματος με περίπλοκους γενετικούς και ανοσολογικούς μηχανισμούς. Αρκετοί ενδότυποι μπορούν να προταθούν σύμφωνα με
το φλεγμονώδες υπόβαθρο, όπως
με υψηλά επίπεδαTH2/IL-22/
περιοστίνη ή υψηλά επίπεδα Th17/
Th1 ή σε σχέση με την έκφραση
φιλαγγρίνης, ή μεταλλάξεων σε
γονίδια των μονοπατιών ΜΑΤΤ ή
της βιταμίνης D. Για την τύπου Th2
AD τα επίπεδα περιοστίνης στον
ορό σχετίζονται με τη σοβαρότη-

τα της νόσου. Η επικέντρωση σε
απορρυθμισμένα μονοπάτια φλεγμονής–ανοσίας ή σε διαταραχές
του φραγμού είναι υποσχόμενη
για το μέλλον. Αναδύονται επίσης
αρκετοί νέοι στόχοι όπως οι Tolllike υποδοχείς, τα τύπου 2 φυσικά
λεμφικά κύτταρα και οι πρωτεΐνες
διασύνδεσης. Υποσχόμενοι νέοι θεραπευτικοί παράγοντες για το εγγύς μέλλον είναι οι sphinganin, τα
κανναβιδοειδή, και απόλυτα στοχευμένα μονοκλωνικά αντισώματα.
Για την τροφική αλλεργία οι φαινότυποι αποδεικνύονται χρήσιμοι
για την πρόβλεψη σοβαρών αντιδράσεων. Διαφορετικοί φαινότυποι
αλλεργίας παιδιών στο αγελαδινό
γάλα μπορούν να αναγνωριστούν
από τα επίπεδα καζεΐνης και από
τα επίπεδα ειδικών για το γάλα
IgE������������������������������
, από ειδική στο γάλα βασεόφιλη αντιδραστικότητα, και από το
μέγεθος της δερματικής δοκιμασίας στο γάλα. Σε μια άλλη μελέτη η
IL-25 βρέθηκε ιδιαίτερα αυξημένη
μόνο σε παιδιά με κλινική ανταπόκριση στα φιστίκια, προτείνοντας
έναν ρόλο για την IL��������������
����������������
-25 στην παθογένεια της αλλεργίας από φιστίκια
και ως βιοδείκτη για σοβαρό ατοπικό φαινότυπο.
Στις φαρμακευτικές αλλεργίες περιγράφηκαν αρκετοί φαινότυποι
για την υπερευαισθησία σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
(ΜΣΑΦ): επιδεινούμενη από ασπιρίνη αναπνευστική νόσος, επιδεινούμενη από ασπιρίνη δερματική πάθηση, πολλαπλό εξάνθημα/
αγγειοοίδημα επαγόμενο από
ΜΣΑΦ, απλές ΜΣΑΦ-���������
IgE������
αντιδράσεις, και απλές ΜΣΑΦ-Τ λεμφοκυτταρικές αντιδράσεις, φαινότυποι που διαφέρουν σε σχέση με
τους παθογενετικούς μηχανισμούς
που υπεισέρχονται, καθώς επίσης
και τους μεσολαβητές που απελευθερώνονται μετά από δοκιμασίες
πρόκλησης.
Ενδότυποι των αλλεργικών παθήσεων
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Σε επιδημιολογικές δοκιμές: ο χωρισμός σε υποομάδες των ασθματικών περιπτώσεων
χρησιμοποιώντας ενδοτύπους μπορεί να προσδιορίσει καλύτερα την επίπτωση,
τη συχνότητα, τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και τη χρησιμοποίηση
των υποδομών παροχής υπηρεσιών υγείας που σχετίζονται με το άσθμα.
Σε γενετικές μελέτες: η συσχέτιση ενδοτύπων με γονίδια
μπορεί να προσφέρει πιο ειδικές σχέσεις
Σε φαρμακευτικές δοκιμές: η βελτίωση των κριτηρίων κατάταξης
με τη χρήση ενδοτύπων μπορεί να αναγνωρίσει υποομάδες ασθενών με
συγκεκριμένα οφέλη από υπάρχουσες αλλά και από νέες θεραπείες.
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική βελτίωση στη φροντίδα του άσθματος.

Εικόνα 1. Δυνητικά πλεονεκτήματα των ενδοτύπων. (Αναπαραγωγή με άδεια από Agache I, Akdis C, Jutel M, Virchow JC,
Untangling asthma phenotypes and endotypes. Allergy. 2012;67:835–46, with permission from Willey Blackwell).

Εικόνα 2. Ανταπόκριση σε στοχευμένη θεραπεία στο άσθμα. (Αναπαραγωγή από Agache IO. From phenotypes to endotypes
to asthma treatment. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2013 Jun;13:249–56).
Ενδότυποι των αλλεργικών παθήσεων
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Αναμένεται ότι στο μέλλον οι προσαρμοσμένες σε ενδοτύπους θεραπείες
(διαστρωματική ιατρική) θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αξιοσημείωτη βελτιστοποίηση
της φροντίδας ατομικών περιπτώσεων με την ελπίδα να βελτιωθεί το κόστος
της φροντίδας υγείας εφαρμόζοντας συγκεκριμένες θεραπείες μόνο για εκείνους
οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτές
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πίνακας 1
Ενδότυποι άσθματος με Th2 χαμηλά και Th2 υψηλά επίπεδα
Ενδότυπος
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Υψηλά Th2

Χαμηλά Th2

Βιοδείκτης
Καθοδηγούμενη από
IgE (ατοπική και μη
ατοπική

Ολική IgE ορού
IgE σε δενδριτικά κύτταρα
Ολική ή ειδική IgE πτυέλων

Καθοδηγούμενη
από IL-4/IL-13

Περιοστίνη ορού
IL-13 πτυέλων
Πολυμορφισμοί IL-4 Rα

Καθοδηγούμενη
από IL-5/ηωταξίνη

Ηωσινόφιλα πτυέλων/αίματος
FeNO
Ηωταξίνη 2

Καθοδηγούμενη από
PGD2

;

Δυσανεξία
στην ασπιρίνη

Λευκοτριένια και προσταγλανδίνες
πτυέλων/ούρων

Καθοδηγούμενη από
μαστοκύτταρα/IL-9

;

Ηωσινοφιλικό άσθμα
με παχυσαρκία

IL-5 πτυέλων
Ηωσινόφιλα υποβλεννογόνων

Ασθματική κοκκιωμάτωση (καθοδηγούμενη
από Th1)

Ηωσινοφιλική φλεγμονή
Αντίσταση στα κορτικοστεροειδή
; Δείκτες αυτοανοσίας

Καθοδηγούμενη
από φυσική ανοσιακή
απόκριση

TSLP
IL-33/ST-2

5. Wollenberg A, Seba A, Antal AS. Immunological and molecular targets
of atopic dermatitis treatment. Br J
Dermatol 2014 Apr 11. doi: 10.1111/
bjd.12975. [Epub ahead of print]

Ουδετεροφιλική
Th17/IL-8/καθοδηγούμενη από πουρινεργική φλεγμονή

Ουδετεροφιλία πτυέλων
Χαμηλή IgE
Χαμηλά ηωσινόφιλα
Υψηλή αναστρεψιμότητα

6. Mu Z, Zhao Y, Liu X, Chang C, Zhang
J. Molecular Biology of Atopic Dermatitis. Clin Rev Allergy Immunol
2014. [Epub ahead of print]

Ολιγοκοκκιοκυτταρική
(καθοδηγούμενη από
EMTU)

Χωρίς φλεγμονή (πτύελα/βιοψίες
βρόγχων)
Εμφανής ανασχεδιασμός

Νόσος μικρών
αεραγωγών

Ετερογένεια ροής, αντίστασης,
αερισμού
Φλεγμονή κυψελίδων

7. Ford LS, Bloom KA, Nowak-Węgrzyn
AH, ShrefflerWG, Masilamani M,
Sampson HA. Basophil reactivity, wheal size, and immunoglobulin
levels distinguish degrees of cow's
milk tolerance. J Allergy Clin Immunol
2013;131:180-186.

Μικροβίωμα

Μη ηωσινοφιλικό με τάσεις παροξυσμών άσθμα
Ενδείξεις λοιμώξεων με PCR

Φυσική καθοδηγούμενη από IR

ΒΑL/TNF-a πτυέλων

Μη ηωσινοφιλικό
άσθμα με παχυσαρκία

L-Arg/ADMA

Συντμήσεις:
ADMA = ασύμμετρη διμεθυλ-αργινίνη, BAL = βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, EMTU =
τροφική μονάδα επιθηλιακού μεσεγχύματος, FeNO = κλάσμα εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου, L-Arg = L-αργινίνη, PCR = αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μοντέλων πειραματοζώων για διάφορες
αλλεργικές παθήσεις
• Τα πειραματόζωα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανακάλυψη καινοτόμων κυτταρικών και μοριακών ανοσολογικών μηχανισμών
της αλλεργίας
• Δεν υπάρχει ένα μοναδικό πειραματόζωο που να αναπαριστά πλήρως όλες τις απόψεις μιας αλλεργικής απόκρισης

φλεγμονώδους απόκρισης επηρεάζεται άμεσα από το γενετικό υπόβαθρο των ποντικών, το αλλεργιογόνο, τον τύπο της ευαισθητοποίησης
και το πρωτόκολλο πρόκλησης
και επιμόλυνσης του αλλεργιογόνου με ουσίες (π.χ. LPS), τα οποία
ενεργοποιούν τη φυσική ανοσιακή
απόκριση. Ορισμένα πρωτόκολλα απαιτούν τον συνδυασμό ενός
αλλεργιογόνου με πρόσθετα, για
παράδειγμα υδροξείδιο του αργιλίου (ALOH3, Alum), που είναι ένα
από τα προτιμώμενα σε μοντέλα
αναπνευστικής αλλεργίας. Η ευαισθητοποίηση, η πρόκληση και η
ανάλυση των παραμέτρων κάποιων
μοντέλων αλλεργίας στον ποντικό
συνοψίζονται στην Εικόνα 1.
Αν και τα μοντέλα ποντικών για την
αλλεργία προσφέρουν σημαντικές
γνώσεις γύρω από τους μηχανισμούς της νόσου, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που θα πρέπει

Μοντέλα πειραματοζώων για την αλλεργική νόσο

να ληφθούν υπόψη. Εκτός από τις
γενετικές και φυσιολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και των
ποντικών, υπάρχουν και περιορισμοί που οφείλονται στην πολυπλοκότητα της νόσου. Με άλλα λόγια, τα ποντίκια δεν παρουσιάζουν
αλλεργία. Μπορεί κανείς να αναπαραγάγει σημαντικά συστατικά
της νόσου, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πειραματόζωο
που να αναπαριστάνει με ακρίβεια
όλα τα χαρακτηριστικά της αλλεργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
να λαμβάνεται υπόψη όταν κανείς
επιλέγει το σωστό μοντέλο για να
απευθύνει τη συγκεκριμένη πειραματική ερώτηση. Για παράδειγμα,
χρειάζονται μοντέλα χρόνιας έκθεσης για να εξεταστούν πολλές
από τις δομικές αλλαγές που σχετίζονται με αλλεργικές αποκρίσεις
μέσα στους αεραγωγούς.
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Μοντέλα πειραματοζώων έχουν
αναπτυχθεί για σχεδόν όλους τους
τύπους των αλλεργικών παθήσεων, όπως το άσθμα, η αλλεργική
ρινίτιδα, η τροφική αλλεργία, η
αναφυλαξία, η ατοπική δερματίτιδα και η αλλεργική επιπεφυκίτιδα.
Τα μοντέλα αυτά είναι σημαντικά
για τη διερεύνηση των μηχανισμών
της νόσου, της ενεργότητας διαφόρων γονιδίων και κυτταρικών
μονοπατιών, τον προσδιορισμό
του ρόλου των περιβαλλοντικών
παραγόντων (όπως του μικροβιώματος), την πρόβλεψη της ασφάλειας νέων φαρμάκων πριν τη
χρήση τους σε κλινικές δοκιμές,
τη διευκρίνιση των παθογενετικών μονοπατιών, και την πρόταση νέων θεραπευτικών επιλογών.
Το σωστό μοντέλο πειραματοζώου θα πρέπει να αντανακλά την
παθοφυσιολογία της νόσου όσο
το δυνατόν καλύτερα, και τα νέα
μοντέλα είναι απαραίτητα για τη
δημιουργία νέων θεραπειών.
Τα ποντίκια του εργαστηρίου δεν
παρουσιάζουν συνήθως αυτόματα αλλεργίες, και έτσι έχουν αναπτυχθεί αρκετά πρωτόκολλα πρόκλησης και ευαισθητοποίησης. Ο
αριθμός των ευαισθητοποιήσεων
και προκλήσεων είναι καθοριστικός
για τη δημιουργία οξέων και χρόνιων τύπων των μοντέλων αυτών. Η
φύση της αλλεργικής νόσου και της

ΜΕΡΟΣ A-Αλλεργία-Μηχανισμοί
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Εικόνα 1. Ανασκόπηση πειραματικών βημάτων που εφαρμόζονται συνήθως σε μοντέλα αλλεργίας. Τα μοντέλα
αλλεργίας σε ποντίκια συνήθως περιλαμβάνουν φάσεις ευαισθητοποίησης, πρόκλησης και ανάλυσης. Μετά την
ευαισθητοποίηση προκαλούνται αλλεργικές αντιδράσεις, ανάλογα με το μοντέλο, με εφαρμογή από το στόμα (τροφική
αλλεργία), με εισπνοή (αναπνευστική αλλεργία) ή με δερματική επαφή (δερματική αλλεργία) με το αλλεργιογόνο.
Η σοβαρότητα των μηχανισμών αλλεργικής αντίδρασης προσδιορίζεται με διάφορες τεχνικές, που εστιάζουν στα
ανάλογα όργανα, ή με λειτουργικές αξιολογήσεις όπως δοκιμασία πνευμονικής λειτουργίας ή μετρήσεις πάχους αυτιών.

Παρά τους περιορισμούς των
μοντέλων αυτών, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες σε
πειραματόζωα οι οποίες έχουν
προσφέρει σημαντικά στοιχεία τα
οποία εξηγούν τις παθοφυσιολογικές συνθήκες που σχετίζονται με
την κατάσταση της νόσου. Για παράδειγμα, ο ρόλος των τύπου Th2
κυτταροκινών και των Τ ρυθμιστικών κυττάρων στην παθογένεση
της αλλεργίας έχει μελετηθεί ιδιαίτερα καλά σε μοντέλα πειραματοζώων.
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Οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους
παραμένουν η “������������������
gold��������������
�������������
standard�����
” μέθοδος για τη διαπίστωση της κλινικής αποτελεσματικότητας νέων
θεραπευτικών προσεγγίσεων. Τα
μοντέλα ποντικών ως πειραματόζωα θα συνεχίσουν να προσφέρουν
σημαντικά μηχανιστικά στοιχεία,
ενώ βελτιωμένα μοντέλα μπορεί
να επεκτείνουν την κατανόησή μας
πάνω στους βασικούς μηχανισμούς
στα πλαίσια της διερεύνησης νέων
θεραπευτικών επιλογών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Fuchs B, Braun A. Improved mouse
models of allergy and allergic asthma--chances beyond ovalbumin. Curr
Drug Targets 2008;9:495-502.
2. Nials AT, Uddin S. Mouse models of
allergic asthma: acute and chronic
allergen challenge. Dis Model Mech
2008;1:213-220.
3. Lyons A, O’Mahony D, O’Brien F,
MacSharry J, Sheil B, Ceddia M et al.
Bacterial strain-specificinduction of
Foxp3+ T regulatory cells is protective in murine allergy models. Clin Exp
Allergy 2010;40:811-819.

Μοντέλα πειραματοζώων για την αλλεργική νόσο

Μέρος Β

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
•Η επιδημία της αλλεργίας
•Φυσική ιστορία της αλλεργίας
•Ομάδες γεννήσεων
•Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου 
για αλλεργία: εξωτερική και εσωτερική ρύπανση
και κλιματική αλλαγή
•Μέτρηση της έκθεσης σε περιβαλλοντικά
αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα
•Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για αλλεργία: τροφές
•Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για αλλεργία: 
οικιακό περιβάλλον

•Παράγοντες που οδηγούν σε αλλεργία: 
εργασιακό περιβάλλον
•Παράγοντες κινδύνου για παιδικό άσθμα: 
ιογενείς λοιμώξεις και αλλεργική ευαισθητοποίηση
•Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου 
για αλλεργία: παρασιτικές λοιμώξεις
•Περιγεννητική ανάπτυξη του ανοσιακού 
και ο ρόλος της στη δημιουργία ατοπίας
•Περιγεννητικοί παράγοντες προστασίας 
και κινδύνου αλλεργικών παθήσεων
•Ο ρόλος του μικροβιώματος
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Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Paolo Maria Matricardi

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογίακαιπαράγοντεςκινδύνου

Charité Medical University
Berlin, Germany

Τοαυξανόμενοπρόβλημαπαγκοσμίως της αλλεργικής ρινίτιδας,
τουάσθματοςκαιτουατοπικούεκζέματοςέχειοριστείπολύσωστά
ως“επιδημίααλλεργίας”.Κατάτη
διάρκειατωντελευταίωνδύοδεκαετιών το φαινόμενο αυτό έχει
χαρακτηρίσειτιςχώρεςοιοποίες
υπόκεινταισεμεταβατικήεπιδημιολογικήφάση.Οιαναπνευστικές
αλλεργίες(αλλεργικήρινίτιδακαι
άσθμα)εμφανίστηκαναρχικάμεταξύτωνπλουσίων,στησυνέχεια
εξαπλώθηκανστημεσαίατάξη,και
στο τέλος επηρέασαν ακόμη και
τουςμειονεκτούντες.Ακολουθώνταςέναπαρόμοιομοτίβο,οιαναπνευστικέςαλλεργίεςκαιτοατοπικόέκζεμαβρίσκονταισήμερασε
έξαρσησεχώρεςμεσαίουεισοδήματος,ιδιαίτεραστιςαστικέςπεριοχές(Εικόνα1).
Πιοπρόσφατα,οιτροφικέςαλλεργίεςεπικρατούνξεκάθαρασεδυτικούτύπουπληθυσμούς(Εικόνα2).
Αυτότο“δεύτεροκύμα”τηςεπιδημίαςτηςαλλεργίαςδημιουργεί
ήδηένατεράστιοβάροςστασυστήματαυγείας,ταοποίαδενείναικαλάπροετοιμασμένανααντιμετωπίσουντηνέααυτήπρόκληση.Ηαυξανόμενησυχνότητατων
τροφικώναλλεργιώνσχετίζεταιμε
θανατηφόρααναφυλαξίασεπαιδιάκαιεφήβους.
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• Σεχώρεςπουβρίσκονταισεφάσηεπιδημιολογικήςμετατροπής,
οιαλλεργίεςεμφανίζονταιπρώταμεταξύτωνπλουσιοτέρων,αλλά
σύντομαεπηρεάζουντημεσαίατάξηκαιτελικάτουςμειονεκτούντες
• Οιτροφικέςαλλεργίεςαναδύονταιως“τοδεύτεροκύμα”τηςεπιδημίαςτηςαλλεργίαςκαιεπιμένουνσυχνότερα
• Επιδημιολογικέςμελέτεςπροτείνουνότιέναυψηλό“αντιγονικό
φορτίο”νωρίςστηζωή,προερχόμενοαπόλοιμώξειςκαιτηδιατροφή,μπορείνα“επιμορφώσει”κατάλληλατοανοσιακόσύστημακαι
νααποτρέψειτιςαλλεργικέςπαθήσειςστηνπαιδικήηλικία
• Έναελαττωμένο“αντιγονικόφορτίο”υποσημαίνειελαττωμένη
ενεργοποίησητουανοσιακούσυστήματοςκαισυμβάλει–σεγενετικάπροδιατεθειμέναάτομα–σεαπορρυθμισμένηανοσιακή
απόκρισηπουοδηγείσεαλλεργία
• Ηανακάλυψητωνπαραγόντωντουτρόπουζωήςπουπροωθούν
ευαισθησίασεαλλεργίαθαδώσειέμπνευσησεπρωτογενείςστρατηγικέςπρόληψηςγιατηναντιμετώπισητηςεπιδημίαςαλλεργίας

Μιαμείωσητηςμικροβιακήςποικιλότηταςπροτάθηκεαπότοτέλος
τηςδεκαετίαςτου’90ωςκύριααιτίατηςεπιδημίαςτηςαλλεργίας.
Αυτόςοτομέαςτηςυγιεινήςυπόθεσης,πουτώραορίζεταιως“υπόθεση βιοποικιλότητας”,βρήκεειδική
υποστήριξησεαρκετέςεπιδημιολογικέςμελέτες:1)οιαναπνευστικές
αλλεργίεςσχετίζονταιαρνητικάμε
τοναριθμότωνδιαφορετικώντροφικήςπροέλευσηςλοιμώξεων·2)
μιαμικρότερηποικιλίαστημικροβιακήχλωρίδατουεντέρουκατά
τηνπρώτηεβδομάδατηςζωήςσχε-

τίζεταιμεατοπικόέκζεμαστους18
μήνες(Εικόνα3)·3)ηπιθανότητα
ανάπτυξηςάσθματοςσταπαιδιά
αγροτικών περιοχών σχετίζεται
αρνητικά με τον βαθμό έκθεσης
σεπεριβαλλοντικάβακτηρίδιακαι
μύκητες.
Δύοπρόσφατεςμελέτεςέχουνδείξειλογικάότιημειωμένηποικιλία
στη διατροφή των νεογέννητων
σχετίζεταιμεατοπικήευαισθητοποίηση και αλλεργικές παθήσεις
αργότεραστηνπαιδικήηλικία(Εικόνα4).Έναεπαρκώςυψηλό“αντιγονικό φορτίο”νωρίςστηζωή–που
Η επιδημία της αλλεργίας
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Εικόνα 2. Παρατηρούμενες και προβλεπόμενες τιμές για την επίπτωση
της τροφικής IgE ευαισθητοποίησης
σε άτομα ηλικίας 20–54 ετών σε ευρωπαϊκές χώρες. (reprinted from
Allergy, Vol. 69. Burney PGJ et al. The
prevalence of food sensitization among
European adults. pp. 365–71. Copyright
2014 (Reproduced with permission from
Burney PGJ, Potts J, Kummeling I, et
al. The prevalence of food sensitization
among European adults. Allergy, 2014
69: 365–71, with permission from Willey
Blackwell)).
Η επιδημία της αλλεργίας
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Εικόνα 1. Η εξάπλωση της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας και του αλλεργικού άσθματος 
σύμφωνα με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και το επίπεδο δυτικού τρόπου διαβίωσης. 
(Reproduced with permission from Annals of Allergy, Asthma & Immunology, Vol. 89(S1). Matricardi PM, Bouygue GR, Tripodi S.
Inner-city asthma and the hygiene hypothesis, 69–74. Copyright Elsevier 2002).
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Εικόνα 3. Δείκτης Shannon-Wiener μετά από T-RFLP του 16SrDNA με AluI για πέψη και TTGE, αντιστοίχως,
προερχόμενος από το μικροβίωμα κοπράνων νεογέννητων 1 εβδομάδας, τα οποία παρουσίασαν ατοπικό έκζεμα στους
18 μήνες ή παρέμειναν υγιή. Για κάθε ομάδα παρουσιάζεται μέσοι όροι και 10η, 25η, 75η και 90ή ποσοστιαία μονάδα.
*Για T-RFLP, P<0,01 και για TTGE, P<0,05. (Από J Allergy Clin Immunol, 121/1, Wang M, Karlsson C, Olsson C, et al. Reduced
diversity in the early fecal microbiota of infants with atopic eczema, 129–134,
Copyright 2008, με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 4. Συσχέτιση της αυξημένης ποικιλίας τροφών που εισάγονται το πρώτο έτος της ζωής με (Α) το άσθμα και (Β)
την τροφική αλλεργία ανάμεσα σε 856 παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε μια μελέτη ομάδων γέννησης, την Protection
Against Allergy Study in Rural Environments/EFRAIM. Η εικόνα παρουσιάζει τον βαθμό ποικιλίας για όλα τα διαφορετικά
τροφικά συστατικά και για ολόκληρο τον πληθυσμό της μελέτης. Οι συνεχείς γραμμές παρουσιάζουν την προβλεπόμενη
τιμή για (Α) άσθμα ή (Β) τροφική αλλεργία, ως μεταβλητή του βαθμού ποικιλίας, και οι διακεκομμένες γραμμές
παρουσιάζουν το αντίστοιχο CI. Ο άξονας των y είναι το Γραμμικό logit για (Α) το άσθμα ή (Β) την τροφική αλλεργία, και
οι τιμές έχουν ρυθμιστεί γύρω από το 0 (50/50 πιθανότητες) και επεκτείνονται σε θετικές και αρνητικές τιμές. Όλα τα
μοντέλα έχουν ρυθμιστεί για αγρότες, διάρκεια θηλασμού, γονείς με αλλεργία, μορφωτικό επίπεδο μητέρας, φύλο και
αδέλφια. (Από J Allergy Clin Immunol, 133/4, Roduit C, Frei R, Depner M et al. Increased food diversity in the first year of life is
inversely associated with allergic diseases, 1056–1064, Copyright 2014, με άδεια από τον Elsevier).
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προέρχεται από λοιμώξεις και τη
διατροφή– είναι συνεπώς απαραίτητο για να “επιμορφώσει” επαρκώς το ανοσιακό σύστημα και να
αποτρέψει τις αλλεργικές παθήσεις
στην παιδική ηλικία.

Η επιδημία της αλλεργίας
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2011;22:155-160.

3. Rook GA, Stanford JL. Give us this
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1998;19:113-116.
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L et al. The biodiversity hypothesis
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paper. WAO Journal 2013;6:3.
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Οι σημερινές γνώσεις αποτελούν
μια καλή βάση για την αποκάλυψη
των παραγόντων προστασίας από
την αλλεργία και για τη δημιουργία πρωτογενών και δευτερογενών
στρατηγικών πρόληψης για την
αντιμετώπιση της επιδημίας της
αλλεργίας. Η πρόληψη της αλλεργίας που βασίζεται στη χορήγηση
προβιοτικών σε εγκύους μητέρες
και σε νεογέννητα έχει μέχρι τώρα
προσφέρει δυστυχώς αντικρουόμενα και ακόμα αμφιλεγόμενα

αποτελέσματα. Άλλες μελέτες οι
οποίες διερευνώνται περιλαμβάνουν την ασφαλή χορήγηση –από
το στόμα ή ενδορρινικά– εκχυλισμάτων βακτηριδίων και την πιο
πρώιμη εισαγωγή τροφών στα νεογέννητα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

2

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Susanne Lau
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Charité Medical University
Berlin, Germany
Ηαλλεργίαείναισυχνήσεπαιδιά,
εφήβουςκαιενήλικες.Επιδημιολογικέςμελέτες,όπωςηγερμανική
MAS (Multicentre Allergy Study)
έδειξαντυπικέςεκδηλώσειςεξαρτώμενεςαπότηνηλικίασεατοπικέςκαιαλλεργικέςπαθήσεις.Στην
“ατοπικήπορεία”τοβρεφικόέκζεμακαιητροφικήαλλεργίαπροηγούνταιτηςεμφάνισηςτηςαλλεργικήςνόσουτωναεραγωγών
(ρινίτιδακαιάσθμα).
Εντούτοις, υπάρχουν άτομα με
μεμονωμένηαλλεργικήνόσοτων
αεραγωγών(γιαπαράδειγμαεποχικήαλλεργικήρινίτιδα)πουξεκινά
αργότεραστηζωή,κατάτησχολικήηλικία,χωρίςκαθόλουσημάδιαάλληςατοπικήςνόσουκατάτη
διάρκειατηςνεογνικήςήπροσχολικήςηλικίας.Παρομοίως,υπάρχουν παιδιά με νεογνικό έκζεμα
χωρίςκάποιοσημάδιτροφικήςή
εισπνεόμενηςαλλεργίας.Επιπρόσθετα,υποτροπήκαιύφεσητων
παθολογικώνκαταστάσεωνείναι
πιθανέςσεοποιαδήποτεστιγμή.
Μελέτεςγύρωαπόταμοριακάμοτίβατηςευαισθητοποίησηςσεαλλεργιογόναγύρηςέδειξανμιαπροκλινικήφάση,όπουηευαισθητοποίηση
(ΙgEαντισώματαστονορό)σεσυγκεκριμέναμόριαμιαςπηγήςαλλεργίας (αγρωστώδη ή σημύδα)
προηγείταιτωνσυμπτωμάτων.Η
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• Τοατοπικόέκζεμα(δερματίτιδα)είναισυνήθωςηπρώτηεκδήλωση
τηςατοπικήςνόσου.Δενπαρουσιάζουνόλαταπαιδιάμεβρεφικό
έκζεμαευαισθητοποίησησετροφικάαλλεργιογόναούτεθααναπτύξουνκλασικήαλλεργία
• Ηευαισθητοποίησησετροφέςπροηγείταιτηςευαισθητοποίησης
σεεισπνεόμενααλλεργιογόνα.Ηδιαρκήςευαισθητοποίησηπριν
απότηνηλικίατων3ετώναποτελείπαράγοντακινδύνουγιαάσθμα
σχολικήςηλικίας
• Πρώιμοβρεφικόέκζεμα,πρόωρηευαισθητοποίησηκατάτηδιάρκειατωνπρώτων3ετώντηςζωήςκαιοικογενειακόιστορικόατοπίας,αποτελούνόλαπαράγοντεςπρόβλεψηςαλλεργικήςνόσου
τωναεραγωγώνκαιπαραμονήςτουάσθματοςμέχριτηνεφηβεία
• Ταπαιδιάμεβρεφικόέκζεμασυχνάσταματούνναεμφανίζουν
συμπτώματαμέχριτησχολικήηλικία,ανκαιηπρώιμηέναρξη
σχετίζεταισυχνότεραμεπαραμονήαυτώνμέχριτηνεφηβεία,σε
σύγκρισημεπαιδιάπουεμφάνισαναργότερατηνόσο
• Υποτροπήτουαλλεργικούάσθματοςσυμβαίνεισχετικάσπάνια
μέχριτηνηλικίατων20ετών
πιθανότητα για κλινική αλλεργία
αυξάνεταιμετοναριθμότωνμορίωνπουαναγνωρίζονταιαπόIgE.
ΑΤΟΠΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ
Ησυχνότηταεμφάνισηςτουατοπικούεκζέματοςκαιτηςτροφικής
αλλεργίας στο αγελαδινό γάλα,
στααυγάκότας,στοσιτάρικαιστη
σόγια είναι μεγαλύτερη κατά τη
διάρκειατωνπρώτων2ετώντης
ζωήςστηνπαιδικήηλικία,υπάρχει
ωστόσοκαιμιαδεύτερηπερίοδος

νέαςεμφάνισηςατοπικούεκζέματοςκατάτηνεφηβείαστακορίτσια.
Ταδύοτρίτατωννέωνπαιδιώνμε
νεογνικό έκζεμα θα πάψουν να
παρουσιάζουνσυμπτώματαμέχρι
τηνηλικίατωντριώνετών.Εντούτοις,ταπαιδιάπουθαεμφανίσουν
ατοπικόέκζεμααργότεραστηζωή
τους(μετάτα5έτη)είναιπολύπιθανότεροναξεπεράσουντοέκζεμά
τουςσεσύγκρισημεταπαιδιάπου
εμφάνισαντηνόσονωρίτεραστη
ζωήτους(στηδιάρκειατουπρώτου
έτους).
Φυσική ιστορία της αλλεργίας
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Εικόνα 2. Οικογενειακό ιστορικό για άσθμα και συνολική επίπτωση εμφάνισης αλλεργικών παθήσεων στους απογόνους.
(Από J Allergy Clin Immunol, 133/4, Grabenhenrich LB, Gough H, Reich A, et al. Early-life determinants of asthma from birth to
age 20 years: A German birth cohort study, 979–988, Copyright 2014, με άδεια από τον Elsevier).

ΑΣΘΜΑ
Στη γερμανική ομαδοποιημένη μελέτη ΜΑS, η επίπτωση του άσθματος είναι 4% στα 6 έτη της ζωής και
συχνότερη σε αγόρια – είναι δε 9%
στην ηλικία των 20 ετών. Η επίπτωση αλλεργικού άσθματος είναι
μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της
προσχολικής και των πρώτων χρόνων της σχολικής ηλικίας (Εικόνα
Φυσική ιστορία της αλλεργίας

1). Υπάρχει μια δεύτερη περίοδος
αύξησης για νέα εμφάνιση άσθματος σε θήλεα άτομα κατά την εφηβεία. Το ατοπικό οικογενειακό ιστορικό αποτελεί κύριο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη άσθματος
(Εικόνα 2). Το 29% των παιδιών της
μελέτης MAS με πλήρη παρακολούθηση εμφάνισαν επεισόδια συριγμού κατά τη διάρκεια των τριών

πρώτων χρόνων της ζωής (πρώιμη
εμφάνιση). Το 9% εμφάνισε συριγμό μεταξύ 3–6 ετών (όψιμη εμφάνιση) και άλλο ένα 9% μετά την ηλικία των 6 ετών (πολύ όψιμη εμφάνιση). Τα άτομα με πρώιμη εμφάνιση και επιμένοντα συριγμό (πρώιμη εμφάνιση πριν τα 3 έτη, επίσης συριγμό μετά τα 6 έτη) επέδειξαν τα υψηλότερα ποσοστά ατοπί-
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Εικόνα 1. Συχνότητα εμφάνισης άσθματος στην ομαδοποιημένη γερμανική μελέτη MAS. (From Matricardi PM, Illi S,
Grüber C, et al. Wheezing in childhood: incidence, longitudinal patterns and factors predicting persistence. Eur Resp J 2008;
32:585–92; Reprinted with permission under the Creative Common Attribution License or equivalent).
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ας. Στην ομάδα αυτήν, το πρώιμο
ατοπικό έκζεμα, η ατοπία στους γονείς και η πρώιμη ευαισθητοποίηση (<3 έτη), ιδιαίτερα σε ολοετή αλλεργιογόνα, αποδείχθηκαν οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για επιμένον άσθμα/συριγμό στην ηλικία
των 11–13 ετών.

Εικόνα 3. Επιπολασμός πρόσφατου συριγμού από τη γέννηση μέχρι τα 13 έτη
σε παιδιά με οποιοδήποτε επεισόδιο συριγμού στη σχολική ηλικία (5–7 έτη)
κατηγοριοποιημένα για ατοπία σε ηλικία σχολείου. (Από The Lancet, 368, Illi S,
von Mutius E, Lau S, et al, Perennial allergen sensitisation early in life and chronic
asthma in children: a birth cohort study, 763–770, Copyright 2006,
με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 4. Επιπολασμός άσθματος και ασθματικών συμπτωμάτων στα 7 έτη
ζωής, στρωματοποιημένα για μοτίβα ευαισθητοποίησης και βρογχική υπεραντιδραστικότητα (BHR). * p< 0.05; ** p<0.001. (Από J Allergy Clin Immunol,
108/5, Illi S, von Mutius E, Lau S, et al. The pattern of atopic sensitization is
associated with the development of asthma in childhood, 709–714,
Copyright 2001, με άδεια από τον Elsevier).
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IgE ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Τα πρώτα αλλεργιογόνα που αναγνωρίζονται από το ανοσιακό σύστημα όσον αφορά την παραγωγή
IgE είναι τα τροφικά αλλεργιογόνα. Τα συχνότερα αλλεργιογόνα
της τροφής που προκαλούν IgEεπαγόμενη ευαισθητοποίηση είναι
τα αυγά της κότας, το γάλα της
αγελάδας και τα φιστίκια. Αν και η
ευαισθητοποίηση σε εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα όπως της γάτας, των
ακάρεων της οικιακής σκόνης και
της γύρης μπορεί να υπάρχει ήδη
κατά τα 3 πρώτα έτη της ζωής, για
τα περισσότερα παιδιά η κλινική
σημασία παρατηρείται αργότερα,
κατά τη σχολική περίοδο.
Η ατοπία (ευαισθητοποίηση) γενικά αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για το άσθμα στη σχολική ηλικία
(Εικόνα 3).
Η ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου (ακάρεα
οικιακής σκόνης και κατοικίδια)
σχετίζεται με το αλλεργικό άσθμα.
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας με ευαισθητοποίηση σε ολοετή αλλεργιογόνα (ακάρεα οικιακής σκόνης, επιθήλια γάτας), τα οποία εκτίθενται
σε μεγάλο βαθμό στα αλλεργιογόνα αυτά νωρίς στη ζωή, κινδυνεύουν να παρουσιάσουν διαταραχές
της πνευμονικής λειτουργίας στη
σχολική ηλικία σε σύγκριση με τα
παιδιά χωρίς ευαισθητοποίηση και
μικρή έκθεση σε αλλεργιογόνα
εσωτερικού χώρου κατά το πρώτο έτος της ζωής τους.
Παιδιά ευαισθητοποιημένα σε
οποιοδήποτε αλλεργιογόνο πριν
Φυσική ιστορία της αλλεργίας
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από την ηλικία των 3 ετών και ευαισθητοποιημένα σε εισπνεόμενα
αλλεργιογόνα διαθέτουν αυξημένο κίνδυνο για άσθμα στη σχολική
ηλικία (Εικόνα 4).

Υπάρχει μια σταθερή αύξηση του
ποσοστού επίπτωσης και επιπολασμού της αλλεργικής ρινίτιδας (AR)
από την προσχολική και πρώιμη
σχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία.

στην ατοπική δερματίτιδα κατά τη
διάρκεια των 2 πρώτων ετών της
ζωής. Σε επίπεδο πληθυσμού, το
41,5% (95% CI: 20,0–61,3) όλων
των νέων περιπτώσεων συριγμού
αποδόθηκε σε προηγηθείσα AR.
Ούτε η AR μέχρι την ηλικία των 2
ετών, ούτε η μη αλλεργική ρινίτιδα
μέχρι την ηλικία των 5 ετών δεν
συσχετίστηκαν σημαντικά με την
εμφάνιση συριγμού στην παιδική
ηλικία.

Η αλλεργική ρινίτιδα μέχρι την
ηλικία των 5 ετών βρέθηκε ότι
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
επικείμενη εμφάνιση συριγμού
με σταθμισμένο σχετικό κίνδυνο
3,79 (p<0,001). Η σχέση αυτή δεν
αποδόθηκε στο είδος της ευαισθητοποίησης, τη σοβαρότητά της ή

Η πρώτη εκδήλωση AR συμβαίνει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπου και αποτελεί παράγοντα
κινδύνου για επικείμενη εμφάνιση
συριγμού. Παιδιά προσχολικής ηλικίας με ρινίτιδα μπορεί συνεπώς να
ωφεληθούν από πρώιμη εκτίμηση
της αλλεργικής ευαισθητοποίησης

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Φυσική ιστορία της αλλεργίας

ώστε να ταυτοποιηθούν παιδιά σε
υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη
συριγμού.
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ:
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΑΕΡΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Η δωδεκάμηνη επίπτωση της ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
στη μελέτη MAS, αυξανόταν με
κάθε χρονικό σημείο αξιολόγησης,
φτάνοντας περίπου στο 60% των
αγοριών, και στο ένα τρίτο των κοριτσιών ηλικίας 13 ετών (σε παιδιά
με έναν ή δύο αλλεργικούς γονείς).
Παιδιά από μη αλλεργικούς γονείς
παρουσίαζαν μικρότερη ευαισθητοποίηση σε σχέση με εκείνα από
αλλεργικούς γονείς. Ανεξάρτητα
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Eικόνα 5. Πιθανότητα για εμφάνιση συριγμού στρωματοποιημένη σύμφωνα με τους 4 φαινότυπους της ρινίτιδας
(αλλεργική, μη αλλεργική, ατοπία χωρίς ρινίτιδα και μάρτυρες) στην ηλικία των 2 και 5 ετών. (Από J Allergy Clin Immunol,
126/6, Rochat MK, Illi S, Ege MJ, et al. Allergic rhinitis as a predictor for wheezing onset in school-aged children, 1170–1175,
Copyright 2010, με άδεια από τον Elsevier).
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από τη γονική αλλεργία, ο αριθμός
των αγοριών με ευαισθητοποίηση
σε αερο-αλλεργιογόνα ήταν περίπου διπλάσιος του αριθμού κοριτσιών με ευαισθητοποίηση στην
ηλικία των 13 ετών.
Στην ηλικία των 13 ετών, το 91%
από τα 35 παιδιά με “σοβαρή επιμένουσα” ΑR (ARIA) ήταν ευαισθητοποιημένα σε τουλάχιστον ένα
αερο-αλλεργιογόνο, ενώ αυτό το
ποσοστό ήταν μόνο 70% ανάμεσα
στα 56 παιδιά με “ήπια επιμένουσα” AR (p=0,015). Η διαφορά αυτή
ήταν παρόμοια σε ηλικία 10 ετών,
αν και ελαφρώς λιγότερα παιδιά
με AR ήταν ευαισθητοποιημένα
(p=0.033). Ανάμεσα στα ασυμπτωματικά παιδιά το 18% (32/175) ήταν
ευαισθητοποιημένα σε τουλάχιστον
ένα κοινό αερο-αλλεργιογόνο στην
ηλικία των 13 ετών, σε σύγκριση με
το 24% (49/289) στο προηγούμενο
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χρονικό σημείο αξιολόγησης στην
ηλικία των 10 ετών.
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Ομάδες γεννήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οιαλλεργικέςπαθήσειςγενικάεμφανίζονταινωρίςστηζωή,και
έτσιοιομάδεςγεννήσεωνείναιαπαραίτητεςγιατηδιευκρίνισητων
μηχανισμώντηςνόσουκαιτηφυσικήτηςπορεία,καθώςκαιγιαβασισμένεςσεαποδείξειςστρατηγικέςπρόληψηςκαιαντιμετώπισης
• Οιμελέτεςομάδωνγεννήσεωνέχειβρεθείπωςέχουνκαθοριστική
σημασίαγιατηναπόδειξητηςύπαρξηςαλληλεπιδράσεωνμεταξύ
γονιδίωνκαιπεριβάλλοντοςστηνανάπτυξηαλλεργίαςκαιστην
αναγνώρισηπαιδιώνμεκίνδυνοναπαρουσιάσουναλλεργία
• Αρκετέςκοινοπραξίες(STELAR,MeDALL,EuroPreval/iFAM,EAGLE)
έχουνσυγκεντρώσειέναναριθμόαπόπραγματοποιούμενεςμελέτεςομάδωνγέννησηςώστεναδιευκολυνθείηανταλλαγήδεδομένων

πώςμπορούμενατροποποιήσουμετοπεριβάλλονώστεναελαττωθούναυτοίοικίνδυνοι.Στιςομάδες
γεννήσεωνμπορούνναμετρηθούν
οιπεριβαλλοντικέςεκθέσειςώστε
ναεπιτραπείημελέτητωνπερίπλοκωναλληλεπιδράσεωνμεταξύ γονιδίων και περιβάλλοντος.
Οι μελέτες ομάδων γεννήσεων
έχουναποδειχθείυψίστηςσημασίαςγιατηναπόδειξητηςύπαρξηςαλληλεπιδράσεωνμεταξύγονιδίων και περιβάλλοντος στην
ανάπτυξηαλλεργίας,γεγονόςτο
οποίοέχειβοηθήσειναεξηγηθούν
οιανομοιότητεςσεμελέτεςγενετικήςσυσχέτισηςσεδιαφορετικά
περιβάλλοντα σε όλο το κόσμο.
Αρκετές κοινοπραξίες έχουν συ-

γκεντρώσειπολλέςεξελισσόμενες
μελέτεςομάδωνγεννήσεωνώστε
ναδιευκολυνθείηδιασποράτων
δεδομένων.Γιαπαράδειγμα,ημελέτηSTELAR(UKStudyTeamfor
EarlyLifeAsthmaResearch)συγκεντρώνειταδίκτυαόλωντωνμελετώνπουέγινανστηνΑγγλίαγια
τημελέτητηςαλλεργίαςμεειδικούςστηναυτόματηεκμάθησηκαι
στηνεπιδημιολογικάπροσανατολιζόμενηπληροφορικήτηςυγείας.
Ομοίως,ταεπιχορηγούμενααπό
την ΕΕ προγράμματα MeDALL
(MechanismsoftheDevelopment
ofALLergy)1καιEuroPreval/iFAM2
συγκεντρώνουνδεδομένααπόχιλιάδεςπαιδιάπουπαίρνουνμέρος
σεομάδεςγεννήσεωνσεόλητην
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Αντίθεταμετιςπερισσότερεςάλλες πολύπλοκες νόσους (για παράδειγμαδιαβήτηήυπέρταση)οι
αλλεργικέςπαθήσειςξεκινούνγενικάνωρίςστηζωή.Άρα,οκαλύτεροςτρόποςναμελετήσεικανείς
τιςαλλεργίεςείναιναστρατολογήσεινεογέννητακαιναταπαρακολουθήσει καθώς μεγαλώνουν
(οι αποκαλούμενες ομάδες νεογέννητων). Οι ομάδες νεογέννητωνξεπερνούνπροβλήματαπου
σχετίζονταιμετηνέλλειψηακρίβειας(ήπληρότητας)τωναναπολήσεωνότανερωτώνταιοιασθενείςγιαγεγονόταπουσυνέβησαν
πολλάχρόνιαπριν.Τέτοιουείδους
μελέτεςεπιτρέπουνπροσεκτικήκαι
πλήρηεκτίμησητωνσυμπτωμάτων,τηςκατάστασηςευαισθητοποίησης,τηςιατρικήςδιάγνωσης
καιτηςχρήσηςφαρμάκων,καθώς
καιαντικειμενικώνμέτρωνόπως
τηςπνευμονικήςλειτουργίας.
Οιαλλεργίεςείναικληρονομικές,
αλλά–παράτιςπολλέςπροσπάθειες–υπήρξεμικρήεπιτυχίαστην
αναγνώρισητωνγονιδίωνπουείναι σημαντικά, γεγονός που δεν
έχειακόμαεπηρεάσειτηφροντίδατωνασθενών.Πολλοίπεριβαλλοντικοίπαράγοντεςσυμβάλουν
στηνανάπτυξηαλλεργιών(γιαπαράδειγμαηδιατροφή,οιεμβολιασμοί,τααντιβιοτικά,τακατοικίδια
καιτοκάπνισμα)αλλάδενξέρουμε

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 1. Τα διαχρονικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε διάστημα ετών από μελέτες ομάδων γέννησης αποτελούν 
τα θεμέλια για τη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των τελευταίας τεχνολογίας τεχνικών ανάλυσης για τη δημιουργία
σύνθετων μοντέλων περιγραφής των διαφορετικών τύπων αλλεργικών παθήσεων. Με τον τρόπο αυτόν θα
κατανοήσουμε τους βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς που αποτελούν τη βάση των διαφορετικών αλλεργιών και θα
αναγνωρίσουμε νέους στόχους για μελλοντικές φαρμακοθεραπείες.

ήπειρο, και θα βοηθήσουν να αποκτηθεί σημαντική και κρίσιμη γνώση σχετικά με τους μηχανισμούς
εμφάνισης της αλλεργίας. Οι ομάδες γεννήσεων στην κοινοπραξία
The EΑrly Genetics and Lifecourse
Epidemiology (EAGLE) Consortium
συνεργάζονται εντατικά για τη δια
πίστωση της γενετικής βάσης της
αλλεργίας και των σχετιζόμενων με
το άσθμα φαινοτύπων στην παιδική ηλικία.
Αρκετές πρώιμες σημαντικές ανακαλύψεις έχουν ήδη γίνει. Οι εξελισσόμενες μελέτες ομάδων γεν-
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νήσεων προσφέρουν την καλύτερη
πιθανότητα αναγνώρισης παιδιών
με αυξημένο κίνδυνο για αλλεργία. Αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο
και σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη βασισμένων στις ενδείξεις
στρατηγικών πρόληψης της εκδήλωσης της αλλεργίας, και στρωματοποιημένης (εξατομικευμένης)
αντιμετώπισης της νόσου (Εικόνα
1). Οι υπάρχουσες ομάδες γεννήσεων ατόμων σήμερα σε διάφορες
ηλικίες –από την παιδική έως την
ενηλικίωση– θα πρέπει να θεωρούνται θησαυρός, ενώ θα πρέπει να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά-

θεια να διατηρηθεί η μακροχρόνια
οικονομική στήριξη σε τέτοιου είδους μεγάλες προσπάθειες.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Holguin F. The atopic march: IgE is
not the only road. Lancet Respir Med
2014;2:88-90.
2. McBride D, Keil T, Grabenhenrich
L, Dubakiene R, Drasutiene G, Fiocchi A et al. The EuroPrevall birth
cohort study on food allergy: baseline characteristics of 12,000 newborns and their families from nine
European countries. Pediatr Allergy
Immunol 2012;23:230-239.
Ομάδες γεννήσεων
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Stefanie Gilles

Claudia Traidl-Hoffmann

Technical University of Munich
Augsburg, Germany

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Στονδυτικόπολιτισμό,οιπερισσότεροιάνθρωποιδαπανούνσημαντικόμέροςτηςζωήςτουςσε
εσωτερικούςχώρους.Εσωτερική
έκθεση σε ακάρεα, μύκητες, χημικάκαιεισπνεόμενασωματίδια
μπορεί να προκαλέσει και/ή να

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ηαλλεργίαείναιμιαπεριβαλλοντικήνόσοςκαιαντιπροσωπεύειτην
πιοκοινήκαιτηνπιοπρώιμηςέναρξηςχρόνιαμημεταδοτικήνόσο
• Υπάρχουνπαράγοντεςκινδύνουπουσχετίζονταιμετοντρόποζωής
καιτονπολιτισμό,καιπουτουςσυναντάκανείςσεεσωτερικούςκαι
εξωτερικούςχώρους
• Στουςσχετικούςμετηναλλεργίαρύπουςεσωτερικούχώρουπεριλαμβάνονταιηπεριβαλλοντικήέκθεσησεπροϊόντακαπνούκαι
πτητικέςοργανικέςενώσεις
• Ανθρωπογενείςπεριβαλλοντικοίπαράγοντεςεπηρεάζουντηναλλεργιογονικότητατηςγύρηςέμμεσαμέσωτωνεπιδράσεώντους
σταφυτάπουπαράγουνγύρη
• Οιεπιδράσειςπουσχετίζονταιμετηνκλιματικήαλλαγήσυμβάλουνστοαυξημένοαλλεργικόφορτίοτουαέραστουςεξωτερικούς
χώρους
• Ταολοένααυξανόμεναστοιχείασχετικάμετουςανθρωπογενείς
περιβαλλοντικούςπαράγοντεςκινδύνουγιααλλεργίαυπογραμμίζουντησημασίατωνστρατηγικώνπρόληψηςγιατηβελτίωση
τηςδημόσιαςυγείας

επιδεινώσειαλλεργικέςπαθήσεις.
Οι καλύτερα αξιολογημένοι από
τουςρύπουςεσωτερικώνχώρων
είναιοιπτητικέςοργανικέςενώσεις(VOCs)καιηπεριβαλλοντική
έκθεσηστοκάπνισμα(ETS),που
αποτελεί μείγμα απόVOCs, μονοξείδιοτουάνθρακακαιστερεά
σωματίδια.Στηνομαδοποιημένη
μελέτηγεννήσεωνLINA(Lifestyle
andenvironmentalfactorsandtheir
InfluenceonNewbornsAllergyrisk)

ηπρογεννητικήκαιπρώιμημεταγεννητική έκθεση στο κάπνισμα
συσχετίστηκεθετικάμεκυκλοφορούντα πρόδρομα κύτταρα ηωσινοφίλων και βασεοφίλων στο
πλακουντιακόαίμα,πουαποτελεί
ένδειξηγιαεπιδράσειςπροώθησης
τηςαλλεργίαςσεπαιδιάμεπροδιάθεση.Σεέναμοντέλοποντικών
γιατοάσθμα,μακροχρόνιαέκθεση
σεVOCsεκπεμπόμενωναπόδάπεδοπολυβυνιλοχλωριδίου(PVC)
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Οι αλλεργικές παθήσεις αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικο-οικονομικόπρόβλημαπαγκοσμίως.
Υπάρχειέλλειψηστηνενημέρωση
του κοινού, την εκπαίδευση και
τηνεπιμόρφωσήτου,καθώςκαι
επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικέςστρατηγικέςπρόληψης.
Ηαυξανόμενητάσηστιςαλλεργίεςέχεισχετιστείμεαλλαγέςστον
τρόποζωής,όπωςτηβελτίωσητων
συνθηκώνυγιεινής,τομικρότερο
μέγεθοςτωνοικογενειώνκαιτον
έλεγχοτωνλοιμώξεων,ταοποία
μαζί έχουν ως αποτέλεσμα ένα
“υπο-δοκιμαζόμενο”ανοσιακόσύστημα.Απότηνάλληπλευρά,οι
αλλαγές στον τρόπο ζωής περιλαμβάνουντηνέκθεσησεδυνητικά
επικίνδυνους–εσωτερικούκαιεξωτερικούχώρου–περιβαλλοντικούς
ρύπουςπουυποτίθεταιότικρατάνε
τοανοσιακόμαςσύστημασεδιαρκήεγρήγορση.Πώςαυτάπηγαίνουνμαζί;
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Εικόνα 1. Τροποποιήσεις που προκαλούνται από ανθρωπογενείς ρύπους στα αλλεργιογόνα γύρης.

Εικόνα 2. Επίδραση κλίματος στο οικοσύστημα των φυτών που παράγουν γύρη.
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Εικόνα 3. Η περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων και ξενιστή που οδηγούν
σε αλλεργική νόσο: ανθρωπογενείς
παράγοντες μπορεί να ενεργήσουν
άμεσα αυξάνοντας την ευαισθησία
σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα ή
έμμεσα τροποποιώντας/ενισχύοντας
άλλους βιογενείς παράγοντες.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το αυξημένο κυκλοφοριακό και
η αστυφιλία αποτελούν το σήμα
κατατεθέν του Δυτικού πολιτισμού. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση προοπτικών, πολυκεντρικών
δοκιμών απέτυχε να δείξει την
ξεκάθαρη σχέση μεταξύ μιας μοντελοποιημένης σχετιζόμενης με
το κυκλοφοριακό ρύπανσης της
ατμόσφαιρας και της αλλεργικής
ευαισθητοποίησης σε παιδιά (Εικόνες 1 και 2). Άλλες μελέτες δείχνουν
κάποια σχέση μεταξύ της έκθεσης
σε σωματίδια εξατμίσεων πετρελαιοκίνητων (DEP), ΝΟ2, όζοντος
και σωματιδίων (ΡΜ) με το άσθμα,
την αλλεργική ρινίτιδα ή την ευαι-

σθητοποίηση σε αερο-αλλεργιογόνα. Αυτά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα δείχνουν πως η έκθεση
και οι συνυπάρχοντες παράγοντες
–π.χ. γενετική προδιάθεση, τρόπος ζωής και διατροφή– αλληλεπιδρούν στενά για την αλλαγή από
την υγεία στην ασθένεια (Εικόνα 3).
Εκτός από τις άμεσες επιδράσεις
από ρυπαντές του εξωτερικού χώρου στον άνθρωπο, τα φυτά που
παράγουν γύρη είναι και αυτά
αντικείμενα τροποποιήσεων από
ανθρωπογενείς ρύπους (Εικόνες 1
και 2). Πρόσφατα αναγνωρίσαμε
το όζον της ατμόσφαιρας ως κύριο παράγοντα που επηρεάζει το
περιεχόμενο σε αλλεργιογόνο και
τα πρόσθετα λιπιδικής σύστασης
συστατικά της γύρης από σημύδα. Αυτό δείχνει τον τρόπο με τον
οποίο οι ανθρωπογενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες, μέσω της επί-

δρασής τους στον μεταφορέα του
αλλεργιογόνου, μπορούν έμμεσα
να επηρεάσουν την υγεία των αλλεργικών ασθενών.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η άνοδος της θερμοκρασίας του
πλανήτη σχετίζεται με τα αυξημένα
επίπεδα CO2 και τις παρατεταμένες
περιόδους βλάστησης. Αυτά με τη
σειρά τους προκαλούν παρατεταμένες περιόδους ανθοφορίας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει το
φορτίο της αλλεργιογόνου γύρης.
Η επιθετική εξάπλωση των αλλεργιογόνων νεοφύτων –όπως η
Ambrosia artemissifolia– στα νοτιοανατολικά και σε μέρη της κεντρικής
Ευρώπης έχουν ήδη οδηγήσει σε de
novo ευαισθητοποιήσεις στον πληθυσμό του εκτέθηκε. Επιπρόσθετα,
η έκθεση σε γύρη Ambrosia μπορεί
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προκάλεσε αύξηση στην οξεία και
χρόνια αλλεργική φλεγμονή των
πνευμόνων.
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να προκαλέσει συμπτώματα, ακόμα
και σε ευαισθητοποιημένους στην
αρτεμισία ασθενείς, λόγω του μεγάλου βαθμού διασταυρούμενων
αντιδράσεων μεταξύ των ειδών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ring J, Akdis C, Behrendt H, Lauener
RP, Schaeppi G, Akdis M, and participants of the Global Allergy Forum,
Davos 2011. Davos Declaration: Allergy as a global problem. Allergy
2012;67:141-143.

6.Fuertes E, Standl M, Cyrys J, Berdel
D, von Berg A, Bauer CP et al. A
longitudinal analysis of associations
between traffic-relatedair pollution
with asthma, allergies and sensitization in the GINIplus and LISAplus
birth cohorts. Peer J 2013;1:e193.
7. Beck I, Jochner S, Gilles S, McIntyre
M, Buters JTM, Schmidt-Weber C,
et al. High environmental ozone
levels lead to enhanced allergenicity of birch pollen. PLoS One 2013;8:
e80147.
8. Ziello C, Sparks TH, Estrella N, Belmonte J, Bergmann KC, Bucher E,
et al. Changes to airborne pollen
counts across Europe. PLoS One
2012;7: e34076.
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2. Weisse K, Lehmann I, Heroux D, Kohajda T, Herberth G, Roeder S et al.
The LINA cohort: indoor chemical
exposure, circulating eosinophl/basophil (Eo/B) progenitors and early

life skin manifestations. Clin Exp Allergy 2012;42:1337-1346.
3. Boenisch U, Boehme A, Kohajda T,
Moegel I, Schuetze N, von Bergen M
et al. Volatile organic compounds enhance allergic airway inflamation in
an experimental mouse model. PLoS
One 2012;7: e39817.
4. Gruzieva O, Gehring U, Aalberse R,
Agius R, Beelen R et al. Meta-analysis of air pollution exposure association with allergic sensitization in
European birth cohorts. J Allergy Clin
Immunol 2014;133:767-776.e7.
5. Morgenstern V, Zutavern A, Cyrys J,
Brockow I, Koletzko S, Kramer U et
al. Atopic diseases, allergic sensitization, and exposure to traffic-related
air pollution in children. Am J Respir
Crit Care Med 2008;177: 1331-1337.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Isabella Annesi-Maesano

French Institute of Health and Medical Research
and UPMC Sorbonne University
Paris, France

Προκειμένουναμετρήσουμετην
έκθεσησεαερομεταφερόμενααλλεργιογόνα είναι απαραίτητο να
αναφέρουμε την παρουσία της
προέλευσης των αλλεργιογόνων
(αριθμόςακάρεων,παρουσίακατοικιδίων),καθώςταεπίπεδατων
αλλεργιογόνωνμπορείναπαραμείνουνυψηλάότανδενυπάρχουν
πηγέςήοαριθμόςτουςείναιχαμηλός.
Ηεπιλογήτωνκαλύτερωνδιαδικασιώνεξαρτάταιαπότοσκηνικό
καιτουςσκοπούςτηςπαρακολούθησηςτωναλλεργιογόνων(Εικόνα
1):επιδημιολογικές(πληθυσμιακές)
μελέτεςγύρωαπότησχέσηέκθε-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ακριβείςεκτιμήσειςτωνσυγκεντρώσεωντωναλλεργιογόνωνείναι
απαραίτητεςπροκειμένουναπροσδιοριστούνταεπίπεδαπρόκλησηςευαισθητοποίησης,πρόκλησηςσυμπτωμάτωνκαιεξάρσεων
τωναλλεργικώνπαθήσεων
• Οκίνδυνοςαπότηναναπνευστικήαλλεργίαήαπότηνεκδήλωση
τωνσυμπτωμάτωνμπορείναελαττωθείμετημείωσητηςέκθεσης
• Ταμέτραελέγχουθαπρέπειναβασίζονταιστηνπαρακολούθηση
τηςέκθεσηςστοαλλεργιογόνοπουθαεφαρμόζεταισύμφωναμε
καθορισμένεςκαιεπαληθευμένεςμεθόδους

σης-αντίδρασης,παρεμβατικέςμελέτες,διάγνωσηκαιπαρακολούθηση συγκεκριμένων ασθενών,
αναγνώρισηκινδύνουγιαομάδες
ασθενειών,αναγνώρισηπεριπτώσεων“νέαςαλλεργίας”,ωςμέρος
παρακολούθησηςρουτίναςήενός
προγράμματοςπαρακολούθησης
θεμάτωνυγείας.
Ταεπίπεδααλλεργιογόνωνεσωτερικούχώρουμπορούννααξιολογηθούνσεεπικαθήμενησκόνηήσε
δείγμααπότοναέρα.Έναδείγμα
σκόνηςσυλλέγεταιαπότοκρεβάτι,
τοχαλίήτονκαναπέμεαναρρόφησηπεριοχήςμιαςτετραγωνικής
γιάρδας του κρεβατιού/χαλιού/
καναπέγια2λεπτάμεηλεκτρική
σκούπαμεειδικήσυσκευήσυλλογής.Ηπαρουσίααλλεργιογόνων
ποσοτικοποιείται με δοκιμασία
ELISA.Πρόσφαταέχειεφαρμοσθεί

Μέτρηση της έκθεσης σε περιβαλλοντικά αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα

μιαεναλλακτικήμέθοδοςδειγματοληψίαςμευγρόπανίγιααλλεργιογόνααπότησκόνητουπατώματος,όπουαυτάπροσδιορίζονταιμε
μεθοδολογίαπραγματικούχρόνου
ποσοτικήςPCR.Εντούτοις,οιμέθοδοιμέτρησηςεπικαθήμενηςσκόνηςμπορείναμηνπαρέχουνακριβείςμετρήσειςτωνεισπνεόμενων
αλλεργιογόνων. Προκειμένου να
μετρηθούντααερομεταφερομενα
αλλεργιογόναστοναέραέχειαναπτυχθείμιατεχνικήκατάτηνοποία
συλλέγεταιέναενσωματωμένοσυνολικόδείγμααιωρούμενωνσωματιδίωνμέσωμιαςσυσκευής.Τα
εκχυλίσματατωνδειγμάτωναέρα
στη συνέχεια αναλύονται με μια
τροποποιημένη ELISA με χρήση
ενός χρωματομετρικού σήματος
ανίχνευσης.
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Έναςσημαντικόςπαράγονταςγια
τηνανάπτυξηαναπνευστικήςαλλεργίαςείναιηεπαφήμεταξύτου
αναπνευστικούοργάνουκαιτουεισπνεόμενουαέραπουθαπεριέχει
τααλλεργιογόνα.Αερομεταφερόμενααλλεργιογόναμπορείναβρεθούνσεδιάφορεςπηγές(Πίνακας
1).Οκίνδυνοςαπότηναναπνευστικήαλλεργίαήαπότηνεκδήλωσητωνσυμπτωμάτωνμπορείνα
ελαττωθείμετημείωσητηςέκθεσης.Ταμέτραελέγχουθαπρέπει
ναβασίζονταιστηνπαρακολούθησητηςέκθεσηςστοαλλεργιογόνο
πουθαεφαρμόζεταισύμφωναμε
καθορισμένεςκαιεπαληθευμένες
μεθόδους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συνήθη αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα και οι πιθανές αντιδράσεις τους
Αλλεργιογόνα
Γύρη
Lpl p 1, Phl p5, Cyn d1, Amb a
1, Bet v ...

Πού, πότε
Εξωτερικοί χώροι
Άνοιξη/καλοκαίρι/φθινόπωρο
Εσωτερικοί χώροι (ετησίως) και εξωτερικοί χώροι (εποχικά).

Μύκητες
Alt 1, Cla 1…

Σε εσωτερικούς χώρους, μύκητες μπορεί να
βρεθούν σε οποιοδήποτε υγρό, σκοτεινό μέρος. Σε εξωτερικούς χώρους, οι μύκητες είναι
αποτέλεσμα αποσύνθεσης της βλάστησης.
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Οι μύκητες διασπείρονται εύκολα στον αέρα.
Ακάρεα οικιακής σκόνης (HDM)
Dermatophagoïdespteronyssinus
(European HDM),
Dermatophagoïdes
farina (American
HDM), Blomia tropiclais.
Derp 1, Derf 1, Blo...

Εσωτερικοί χώροι
Στην οικιακή σκόνη, στα στρώματα, στα σκεπάσματα, στα έπιπλα, στα χαλιά και στις κουρτίνες
Τα HDM τρέφονται από απορριπτόμενα επιθήλια δέρματος
Τα HDM αυξάνονται πολύ σε υγρό και ζεστό
περιβάλλον
Εσωτερικοί χώροι

Κατοικίδια
Cat (Feld1), Dog (Can1)

Τα κύρια αλλεργιογόνα είναι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από αδένες στο δέρμα των ζώων και
απορρίπτονται με τα επιθήλια, καθώς και πρωτεΐνες στο σάλιο, οι οποίες κολλάνε στο τρίχωμα όταν τα ζώα γλείφονται. Τα ούρα επίσης είναι πηγή αλλεργιογόνων.
Όταν οι ουσίες που μεταφέρουν αλλεργιογόνα
ξεραίνονται αυτά γίνονται αερομεταφερόμενα
Εσωτερικοί χώροι/εργασία

Χάμστερ, σκίουρος, κουνέλι

Τα ούρα είναι η κύρια πηγή αλλεργιογόνων από
αυτά τα ζώα

Παράσιτα
Ποντικός, αρουραίος
(Mus m1, Rat 1)

Τα ούρα είναι η κύρια πηγή αλλεργιογόνων από
αυτά τα ζώα

Κατσαρίδα
Βlatella germanica

Μικροσκοπικά σωματίδια πρωτεϊνών απορρίπτονται ή εκκρίνονται από κατσαρίδες

(Γερμανική κατσαρίδα) (Bla g1)
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Εικόνα 1. Βήματα διαδικασίας επιλογής μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης αλλεργιογόνου 
(τροποποιημένο από βιβλ. 1).

Γ
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A

Β

Ε

Δ

Εικόνα 2. Αξιολόγηση γύρης και μυκήτων. Α: παγίδα γύρης, Β και Ε: μέτρηση ELISA, 
Γ και Δ: μικροσκοπική εκτίμηση γύρης και μυκήτων.
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Τα κυρίαρχα αλλεργιογόνα εξωτερικών χώρων είναι η γύρη και οι
μύκητες. Συνήθως μετριέται η γύρη
και οι μύκητες και όχι τα αλλεργιογόνα αυτών.
Η μέτρηση της γύρης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μέτρηση της ποσότητας της γύρης στον
αέρα. Εκφράζεται ως συγκέντρωση
της γύρης στον αέρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Η μέτρηση αντανακλά τα σωματίδια γύρης ανά
κυβικό μέτρο σε μια περίοδο 24
ωρών. Οι μετρήσεις των μυκήτων,
όπως της γύρης, αντανακλούν τον
αριθμό των σπορίων μυκήτων σε
συγκεκριμένη περιοχή του αέρα σε
μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η
παρακολούθηση του αριθμού των
μυκήτων και της γύρης σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια των
εποχών που παρουσιάζονται αποτελεί ένα από τα πλέον προενεργητικά βήματα ελέγχου του άσθματος
και της αλλεργίας. Η γύρη και οι
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μύκητες συλλέγονται με μια ειδική παγίδα δειγματοληψίας που
συνήθως τοποθετείται στη στέγη
του σπιτιού, αρκετά πατώματα από
το έδαφος (Εικόνα 2). Η συσκευή
διαθέτει μια κολλητική επιφάνεια
όπου συλλέγονται σωματίδια γύρης και σπόροι μυκήτων από τον
αέρα. Η ταυτοποίηση της γύρης και
των μυκήτων γίνεται με τη βοήθεια
του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου.
Πρόσφατα ευρήματα έχουν δείξει
ότι τα ποσοστά γύρης και μυκήτων
δεν αντιπροσωπεύουν την έκθεση
στα αλλεργιογόνα. Η δειγματοληψία στον αέρα για την εκτίμηση
της γύρης και των μυκήτων μπορεί
να γίνει με μια μεγάλου μεγέθους
συσκευή για μεγάλο όγκο αέρα και
σταδιακή απομόνωση των σωματιδίων (PM)>10 μm, 10 μm>PM>2,5
μm και 2,5 μm>PM>0,12 μm. Τα αερο-αλλεργιογόνα προσδιορίζονται
με ειδική ELISA.
Ακριβείς εκτιμήσεις των συγκεντρώσεων των αλλεργιογόνων εί-

ναι απαραίτητες προκειμένου να
προσδιοριστούν τα επίπεδα πρόκλησης ευαισθητοποίησης, πρόκλησης συμπτωμάτων και εξάρσεων των αλλεργικών παθήσεων.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Raulf-Heimsoth M, Buters J, Chapman M, Cecchi L, de Blay F, Doekes
G, et al. Monitoring of occupational
and environmental aeroallergensEAACI Position Paper. Allergy (in
press)
2. Polzius R, Wuske T, Mahn J. Wipe
test for the detection of indoor allergens. Allergy 2002;57:143-145.
3. Krop EJ, Jacobs JH, Sander I, RaulfHeimsoth M, Heederik DJ. Allergens
and β-Glucans in Dutch Homes and
Schools: Characterizing Airborne
Levels. PLoS One 2014;9: e88871.
4. Buters JT, Weichenmeier I, Ochs S,
Pusch G, Kreyling W, Boere AJ et
al. The allergen Bet v 1 in fractions
of ambient air deviates from birch
pollen counts. Allergy 2010;65:850858.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ: ΤΡΟΦΕΣ
Scott H. Sicherer

Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, USA
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Περιβαλλοντικοίπαράγοντεςκινδύνουπουμπορείναεπηρεάσουντηντροφικήαλλεργία,μαζίμετηνατοπία,περιλαμβάνουν
την“υγιεινήυπόθεση”,τηνανεπάρκειαβιταμίνηςD,τημειωμένη
πρόσληψηυγιεινώνδιατροφικώνλιπιδίωνκαιαντιοξειδωτικών,
καιτηνπαχυσαρκία
• Οιθεωρίεςπουυποστήριζαντηνπρώιμηπρόσληψηαλλεργιογόνωντροφήςαπόνεογέννηταωςπαράγοντακινδύνουγιααλλεργία
έχουνκαταρριφθείσεσημαντικόβαθμό
• Ηαποφυγήτροφικώναλλεργιογόνωννωρίςστηζωήτωνβρεφών
μπορείνααποτελείπαράγοντακινδύνουγιααλλεργίαλόγωτης
παράκαμψηςτηςανοχήςαπότοστόμακατάτηδιάρκειαμιαςπεριόδουευαισθητοποίησηςτηςδερματικήςέκθεσης
• Ητροφικήαλλεργίαείναιτοαποτέλεσμαμιαςπολύπλοκηςαλληλεπίδρασηςγενετικών,ανοσολογικώνκαιπεριβαλλοντικώνεπιδράσεων,ηοποίααποτελείμιαπρόκλησηγιααναζήτησηαποτελεσματικώνστρατηγικώνπρόληψης

ειδικώνκαιεπαγγελματικοίοργανισμοί πρότειναν αποφυγή των
αλλεργιογόνωνγιατανεογέννητα
πουκινδυνεύουν.Κάποιεςκατευθυντήριεςοδηγίεςπεριελάμβαναν
αποφυγήαλλεργιογόνωνκατάτη
διάρκειατηςεγκυμοσύνηςκαιτου
θηλασμού. Στόχος ήταν να αποφευχθείηέκθεσησεαλλεργιογόνα
τροφήςγιαέναυποτιθέμενοανώριμοκαιμεεπιρρέπειασεαλλεργίεςανοσιακόσύστημα.
Όμως, σημαντικές μελέτες προτείνουν ότι παρατεταμένη απο-

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για αλλεργία: τροφές

φυγή αλλεργιογόνων των τροφών μπορεί να αποτελεί περισσότερο παράγοντα κινδύνου για
τροφικέςαλλεργίες,παράτρόπο
αποφυγήςτους.Γιατίνασυμβαίνειαυτό;Μιαπιθανότηταείναιότι
ηπρωιμότερηέκθεσηκαθιστάδυνατήτηνανοχήαπότοστόμα.Για
παράδειγμα,σεμιαμελέτησχετικάμεταποσοστάαλλεργίαςστα
φιστίκιασεπαιδιάΕβραίωνστην
Αγγλίασεσύγκρισημεπαιδιάστο
Ισραήλ, διαπιστώθηκε ένα δέκα
φορές μεγαλύτερο ποσοστό αλ-
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Οεπιπολασμόςτωντροφικώναλλεργιώνφαίνεταιναέχειαυξηθεί.
Περιβαλλοντικοίπαράγοντεςπρέπειναευθύνονταιγιατηνπροφανήάνοδο,καιόχιηγενετικήπροδιάθεση.Μιακυρίαρχηεπίδραση
μπορείνααποδοθείστηνανοσιακήαπορρύθμισηπουοφείλεται
στην“υπόθεσηυγιεινής”.Επιπλέον
θεωρίεςγιατηνεξήγησητηςαυξημένηςατοπίας,μετηντροφική
αλλεργίαωςπαριστάμενη,περιλαμβάνουν την ανεπάρκεια της
βιταμίνης D, που αποδίδεται σε
περισσότερη χρήση αντηλιακών
και μικρότερο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους, μειωμένηπρόσληψηυγιεινώνω-3πολυακόρεστων λιπαρών οξέων
και αντιοξειδωτικών, αλλά και
αυξημένηπαχυσαρκία,πουμπορείναπαριστάνειμιακατάσταση
φλεγμονής.Εντούτοις,γιατηνπεριβαλλοντικήεπίδρασηστηντροφικήαλλεργίασυγκεκριμένα,ορόλοςτηςέκθεσηςσεπρωτεΐνεςτης
τροφήςγίνεταισημαντικός.
Πιθανώςωςαντίδρασηστιςπρώτεςμελέτεςπουπρότεινανότιτα
νεογέννηταπουελάμβανανπλήρες
αγελαδινόγάλαείχανμεγαλύτερο
κίνδυνοεμφάνισηςαλλεργίαςστο
γάλασεσύγκρισημεεκείναπου
θήλαζανήέπαιρνανυποαλλεργικότεχνητόγάλα,εκτόςτωνάλλων
παρατηρήσεων,διάφορεςομάδες
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Β

Εικόνα 1. Η προηγούμενη κατανάλωση φιστικιών σχετίστηκε με χαμηλότερα
ποσοστά αλλεργίας στα φιστίκια. Α – Επιπολασμός αλλεργίας στα φιστίκια
σε παιδιά ηλικίας 4–8 ετών, Β – Κατανάλωση πρωτεϊνών από φιστίκια σε
ηλικία 8–14 μηνών, Αγγλία n=5171, Ισραήλ n=5615. (Data from Du Toit G, Katz
Y, Sasieni P, Mesher D, Maleki SJ, Fisher HR et al. Early consumption of peanuts in
infancy is associated with a low prevalence of peanut allergy. J Allergy Clin Immunol
2008; 122(5):984–91. Από J Allergy Clin Immunol, 129/5, Lack G. Update on risk
factors for food allergy, 1187–1197, Copyright 2012, με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 2. Η δερματική έκθεση σε αλλεργιογόνο της τροφής, ιδιαίτερα σε
φλεγμαίνον δέρμα, μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο ευαισθητοποίησης. Με μια
ταυτόχρονη έλλειψη στοματικής έκθεσης για την επίτευξη ανοχής, η επίδραση
αυτή μπορεί να προάγει την τροφική αλλεργία. (Από J Allergy Clin Immunol,
129/5, Lack G. Update on risk factors for food allergy, 1187–1197,
Copyright 2012, με άδεια από τον Elsevier).
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λεργίας στην Αγγλία, όπου η πρώιμη κατανάλωση φιστικιών ήταν
συγκριτικά πολύ χαμηλή (Εικόνα
1). Η χρονική περίοδος της κατανάλωσης μπορεί να είναι μέρος
μόνο της ιστορίας. Οι τρόποι έκθεσης εκτός από την κατανάλωση από το στόμα μπορεί να είναι
ισχυροί προκλητικοί παράγοντες
ευαισθητοποίησης: για παράδειγμα, παρά την κατανάλωση ωμών
φρούτων, πολλά άτομα αναπτύσσουν τροφικό σύνδρομο σχετιζόμενο με τη γύρη που προκαλείται από την εισπνοή πρωτεϊνών
ομολόγων με τις τροφικές στη
γύρη, παρακάμπτοντας έτσι την
από του στόματος ανοχή. Παρομοίως προτάθηκε ότι η τοπική έκθεση, ιδίως μέσω φλεγμαίνοντος
δέρματος, π.χ. ατοπική δερματίτιδα, κατά τη διάρκεια αποχής από
στοματική επαφή θα μπορούσε
να αποτελεί έναν τρόπο ευαισθητοποίησης παρακάμπτοντας την
από του στόματος ανοχή (Εικόνα
2). Επιπρόσθετες αποδείξεις έρχονται από την παρατήρηση ότι
τα ποσοστά κατανάλωσης φιστικιών στο σπίτι, ιδιαίτερα πρόχειρων προϊόντων που αυξάνουν
την περιβαλλοντική έκθεση, αποτελούν παράγοντα κινδύνου για
αλλεργία στα φιστίκια, ιδιαίτερα
εάν το νεογέννητο δεν έχει έρθει
σε επαφή από νωρίς με τα φιστίκια. Προηγούμενες συστάσεις για
αποφυγή αλλεργιογόνων τροφής
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, και για τα
παιδιά κατά τη διάρκεια του απογαλακτισμού, έχουν σε σημαντικό βαθμό ανακληθεί, αν και ακόμα υπάρχουν παραδείγματα για το
αντίθετο (Εικόνα 3) και απαιτούνται περισσότερες μελέτες. Τελικά, οι καθοριστικοί περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες τροφικής αλλεργίας είναι περίπλοκοι,
και αποτελούν πρόκληση για την
ανακάλυψη νέων στρατηγικών
πρόληψης (Εικόνα 4).
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 4. Μια περίπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, ανοσολογικών 
και περιβαλλοντικών επιδράσεων είναι πιθανό να συνωμοτούν 
ώστε να προκαλέσουν τροφική αλλεργία, εδώ με τα φιστίκια ως παράδειγμα.
(Από J Allergy Clin Immunol, 120/3, Sicherer SH, Sampson HA. Peanut allergy:
emerging concepts and approaches for an apparent epidemic, 491–503, Copyright
2007, με άδεια από τον Elsevier).
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για αλλεργία: τροφές

1. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis,
diagnosis, and treatment. J Allergy
Clin Immunol 2014;133:291-307.
2. L ack G. Update on risk factors for
food allergy. J Allergy Clin Immunol
2012; 129:1187-1197.
3. Fox AT, Sasieni P, Du Toit G, Syed
H, Lack G. Household peanut consumption as a risk factor for the development of peanut allergy. J Allergy Clin Immunol 2009;123:417-423.
4. Fleischer DM, Spergel JM, Assa'ad
AH, Pongracic JA. Primary prevention of allergic disease through nutritional interventions. J Allergy Clin
Immunol Pract 2013;1:29-36.
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Εικόνα 3. Αν και κάποιες μελέτες προτείνουν ότι η κατανάλωση αλλεργιογόνων από τη μητέρα κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού δεν αυξάνει τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης/τροφικής αλλεργίας, υπάρχει κάποια
αντιπαράθεση και χρειάζονται περισσότερες μελέτες. Εδώ, μια μελέτη υψηλού κινδύνου νεογέννητων προτείνει
υψηλότερη κατανάλωση φιστικιών από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα
IgE αντισωμάτων στα πρώιμα στάδια της βρεφικής ηλικίας (Ρ<0,001). (Από J Allergy Clin Immunol, 126/6, Sicherer SH,
Wood RA, Stablein D, et al. Maternal consumption of peanut during pregnancy is associated with peanut sensitization in atopic
infants, 1191–1197, Copyright 2010, με άδεια από τον Elsevier).
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ:
ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Thomas A.E. Platts-Mills

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογίακαιπαράγοντεςκινδύνου

University of Virginia
Charlottesville, USA

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ
Η δραματική αύξηση στην ηλεκτρονικήδιασκέδασηαπότο1950
έωςτο2000έγινεπαράλληλαμε
τηναύξησητουπαιδικούάσθματος.Οιαλλαγέςστοντρόποζωής
οδήγησανσεμιασημαντικήαύξησητουχρόνουπουπερνάκανείς
μέσαστοσπίτι,καθώςκαισεσυνεχείς “βελτιώσεις” στο οικιακό
περιβάλλον.Οιαλλαγέςαυτέςόχι
μόνονεπέτρεψαντησυγκέντρωσηαλλεργιογόνωνσεμοκέτες,καναπέδες,σκεπάσματα,κ.λπ.,αλλά
επίσηςσευγράκλίματαεπέτρεψαν
τηνάφθονηανάπτυξητωνακάρεων σκόνης. Κατά την ίδια χρονικήπερίοδοσχεδόνόλεςοιμελέτεςέχουνδείξειισχυρήσυσχέτιση
μεταξύτηςευαισθητοποίησηςσε
αλλεργιογόναεσωτερικούχώρου
καιτουάσθματοςσεπαιδιάάνω
των5ετώνκαινεαρούςενήλικες
(Πίνακας1).
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταπαιδιάπερνούνμέχρικαι95%
του χρόνου τους στο σπίτι, στο
σχολείο ή σε άλλους κλειστούς
χώρους.Αρχικάθεωρήθηκεότιτο
περιβάλλοντουσπιτιούθαπρέπει
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Κατάτηδιάρκειατουτελευταίουμισούτου20ούαιώνα,ταολοετή
αλλεργιογόναεσωτερικούχώρουαυξήθηκανσταδιακάσεσημασίακαιέγιναντακυριότερααλλεργιογόναπουσχετίζονταιμετο
άσθμαπαγκοσμίως
• Ενώτοσπίτιτουκάθεανθρώπουαποτελείένασημαντικόμέρος
έκθεσης,είναιτώραξεκάθαροότιηέκθεσησεαλλεργιογόνασε
άλλασπίτιαήστοσχολείομπορείναπαίξεισημαντικόρόλοστην
ευαισθητοποίησηκαιστασυμπτώματα
• Ησύγκρισητηςευαισθητοποίησηςτωνπαιδιώνμεάσθμαστις
διάφορεςκοινότητεςξεκαθαρίζειτογεγονόςότιηεπικράτησηενός
αλλεργιογόνουστηνκοινότηταμπορείναείναιτοίδιοσημαντική
όπωςτασυγκεκριμέναεπίπεδαστοσπίτιτουπαιδιού
• Ανκαιταακάρεατηςσκόνηςείναιάφθονασευγράκλίματα,αυτά
μπορείνααπουσιάζουντελείωςσεπολύξηράπεριβάλλονταόπως
τοNorbottenστηΣουηδίακαισεκάποιαδιαμερίσματαστοΣικάγο

ναήταντοπρωταρχικόμέροςτης
ευαισθητοποίησης.Εντούτοις,δύο
ευρήματα προκάλεσαν σύγχυση
στηναρχικήαπλούστευση.
1.ΜελέτεςπουέγινανστοΜanchesterκαιστοSydney,σχεδιασμένεςέτσιώστενααποφεύγεταιηέκθεσησεακάρεασκόνης,
δενκατάφεραννααποδείξουν
πρόληψη της ευαισθητοποίησηςστοαλλεργιογόνοαυτό.Η
εξήγηση για το εύρημα αυτό
φαίνεταιναείναιότισχετικήέκθεσησεαλλεργιογόναακάρεων
μπορεί να συμβεί και σε άλλα
σπίτια. Σε πόλεις στηνΑγγλία

ήστιςακτέςτηςΑυστραλίαςτα
περισσότερασπίτιαστηνκοινότηταπεριέχουνακάρεα.ΣτηΒόρειαΣουηδίαήστοΣικάγο,πολύ
λίγαπαιδιάγίνονταιαλλεργικά
σεακάρεαδιότιτασπίτιαείναι
πολύξηράγιανααναπτυχθούν
ταπαράσιτα.
2.Πολλέςαλλάόχιόλεςοιμελέτες
απότηνέκθεσησεγάτεςέχουν
βρειμικρότεραποσοστάευαισθητοποίησης σε παιδιά που
εκτέθηκανπερισσότεροσεαυτές
(Εικόνα1).Γιατααλλεργιογόνα
τηςγάταςείναισήμεραξεκάθαροότιFeld1σεσωματίδιααπό
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τα αλλεργιογόνα που σχετίζονται με το άσθμα
Πηγή

Σωματίδια

Αλλεργιογόνο

MW (KDa)

Der p 1
Der p 2
Der p 10
Der p 11

25
16
33
102

Bla g 1
Bla g 2
Bla g 4
Bla g 5

47
39
21
23

Fel d 1
Fel d 2
Fel d 4
Cat lgA

10
69
10
200+

Alt a 1
Alt a 2

17
22

Alt a 3

14

Lop p 1

17*

Δομή

Ακάρεα σκόνης

Κατσαρίδα

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Γάτα

Μύκητες

Αγρωστώδη
Τα αλλεργιογόνα που σχετίζονται με το άσθμα κυμαίνονται κυρίως από 15–50 KD και τα περισσότερα είναι παρόντα σε σημαντικό ποσοστό (>10%) στα εκχυλίσματα που χρησιμοποιούνται στις in vitro δοκιμασίες δέρματος (www.allergen.
org). Εντούτοις, τα αλλεργιογόνα από γάτες, ακάρεα, κατσαρίδες ή μύκητες γενικά δεν είναι αερομεταφερόμενα και είναι
πολύ μεγάλα για να είναι πτητικά, διότι η κορεσμένη πίεση των μορίων >10.000 MW πλησιάζει το μηδέν. Έτσι όλη η σχετική έκθεση είναι με τη μορφή σωματιδίων. Οι αεροδυναμικές ιδιότητες των σωματιδίων προσδιορίζουν πόσο πολύ παραμένουν αερομεταφερόμενα και ο όγκος τους προσδιορίζει το ποσό του αλλεργιογόνου που μπορούν να μεταφέρουν (5).
+
Γλυκοζυλιωμένη με a-gal, *Γλυκοζυλιωμένη με MUXF3

το τοίχωμα μπορεί να βρει κανείς σε σπίτια και σχολεία χωρίς
γάτες. Έτσι, η έκθεση παιδιών
χωρίς γάτα είναι αρκετή για να
προκαλέσει ευαισθητοποίηση.
ΣΧΕΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΑΣΘΜΑ
Αν και η ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου σχε-

τίζεται σημαντικά με το άσθμα, η
διαδικασία αυτή δεν είναι απλή. Η
ευαισθητοποίηση, όπως αυτή κρίνεται από δερματικές δοκιμασίες,
είναι συνήθης διαδικασία σε μη
ασθματικά παιδιά, και επίσης μπορεί να είναι διαδεδομένη σε αστικά
χωριά στην Αφρική και στον Ισημερινό, όπου κανένα από τα παιδιά δεν έχουν αλλεργικό άσθμα.

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για αλλεργία: οικιακό περιβάλλον

Εντούτοις, ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του άσθματος στα παιδιά και στους ενήλικες
σε δυτικού τύπου ή μετα-υγιεινής
κοινωνίες είναι το ότι οι τίτλοι σε
IgE αντισώματα σε ακάρεα, κατσαρίδες, γάτες και μύκητες μπορεί να
είναι πολύ υψηλοί , π.χ. >30 IU/mL.
Έχουμε δει ιδιαίτερα σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τίτλου των IgE
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Εικόνα 1. Επίπτωση ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα γάτας και ΙgG αντισώματα σε Fel d1 για έξι ομάδες παιδιών
δημοτικού (ηλικίας 11 ετών) με ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων Fel d1 στη σκόνη από τα σπίτια τους. Στις ομάδες με
τη μεγαλύτερη έκθεση η επίπτωση του IgG στο Fel d1 ήταν υψηλότερη, ενώ η συχνότητα ευαισθητοποίησης ήταν
σημαντικά μικρότερη. (Από The Lancet, 357, Platts-Mills T,Vaughan J, Squillace S, et al. Sensitisation, asthma, and a modified
Th2 response in children exposed to cat allergen: a population-based cross-sectional study, 752–756,
Copyright 2001, με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 2. Πιθανότητα πρόσφατου συριγμού με βάση τους αυξανόμενους τίτλους IgE αντισωμάτων σε D. pteronyssinus
σε παιδιά με αρνητικά τεστ για ρινοϊούς με πραγματικού χρόνου PCR (Α) σε σύγκριση με παιδιά με θετικά τεστ για
ρινοϊούς (Β). (Από J Allergy Clin Immunol, 129/6, Soto-Quiros M, Avila L, Platts-Mills TA, et al, High titers of IgE antibody to dust
mite allergen and risk for wheezing among asthmatic children infected with rhinovirus., 1499–1505,
Copyright 2012, με άδεια από τον Elsevier).
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αντισωμάτων σε ακάρεα ή γάτες
και τη σοβαρότητα του άσθματος (Εικόνα 2). Επιπρόσθετα, μελετώντας παιδιά στην Κόστα Ρίκα
βρήκαμε ισχυρή σχέση μεταξύ του
τίτλου των IgE αντισωμάτων σε
ακάρεα και της επίδρασης της λοίμωξης από ρινοϊό στην εκδήλωση
συριγμού (Εικόνα 2).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Sears, M.R., Greene JM, Willan AR,
Wiecek EM, Taylor DR, Flannery EM,

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για αλλεργία: οικιακό περιβάλλον

Cowan JO, Herbison GP, Silva PA,
Poulton Ret al. A longitudinal, population-based, cohort study of childhood asthma followed to adulthood.
N Engl J Med 2003;349: 1414-1422.
2. Erwin, E.A., Wickens K, Custis NJ,
Siebers R, Woodfolk J, Barry D,
Crane J, Platts-Mills TA et al Cat and
dust mite sensitivity and tolerance
in relation to wheezing among children raised with high exposure to
both allergens. J Allergy Clin Immunol
2005;115:74-79.
3. Platts-Mills, T., Vaughan J, Squillace S, Woodfolk J, Sporik R. Sensitisation, asthma, and a modified
Th2 response in children exposed
to cat allergen: a population-based
cross-sectional study. Lancet
2001;357:752-756.
4. Perzanowski , M.S., Ronmark E,
Platts-Mills TA, Lundack B. Effect
of cat and dog ownership on sensitization and development of asthma
among preteenage children. Am J
Respir Crit Care Med 2002;166:696702.
5. Platts-Mills TA, Woodfolk JA. Allergens and their role in the allergic immune response. Immunol Rev
2011;242:51-68.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αύξηση στο άσθμα έχει καταγραφεί ως “συριγμός” στην ISAAC, ως
χρήση εισπνεόμενων φαρμάκων, ή
ως παρουσίαση με οξύ άσθμα είτε
στο ΤΕΠ ή το νοσοκομείο. Σε καθένα από αυτά τα περιβάλλοντα,
η αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης έχει δείξει ισχυρή συσχέτιση
μεταξύ άσθματος και των ολοετών
–και κατά κύριο λόγο εσωτερικού
χώρου– αλλεργιογόνων. Σε αστικές
περιοχές στην Αφρική, στον Ισημερινό, στο Νεπάλ, κ.λπ. η ευαισθητοποίηση –όπως αυτή κρίνεται
από δερματικές δοκιμασίες– μπορεί να υπάρχει, όμως ο συριγμός
είναι πιο πιθανό να σχετίζεται με
ενδείξεις μολύνσεων από Ascaris

ή άλλα παράσιτα. Σε πρόσφατες
μελέτες στην Κόστα Ρίκα, τη Νέα
Ζηλανδία, τη Γκάνα, τον Ισημερινό
και το Norbotten υπάρχουν σταθερές αποδείξεις ότι το δυτικού τύπου
μοντέλο άσθματος σχετίζεται με
υψηλούς τίτλους IgE αντισωμάτων
έναντι ενός ή περισσότερων από τα
ετήσια αλλεργιογόνα. Έτσι, σε γενικές γραμμές έχουμε ένα μοντέλο
όπου, όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής σε κλειστούς χώρους σε
υπερθερμαζόμενα και πλημμελώς
αεριζόμενα κτήρια, τόσο περισσότερο προκαλείται ευαισθητοποίηση στο κυρίαρχο αλλεργιογόνο
της κοινότητας, το οποίο μπορεί
να προέρχεται από ακάρεα, κατσαρίδες ή πιτυρίδα ζώων. Η κύρια αύξηση στην επίπτωση του
άσθματος σε παιδιά οφείλεται κατά
κύριο λόγο σε έναν συνδυασμό αυξημένης έκθεσης σε αλλεργιογόνα
εσωτερικού χώρου και του σχετιζόμενου καθιστικού τρόπου ζωής.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ:
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Roy Gert van Wijk

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογίακαιπαράγοντεςκινδύνου

Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
στον χώρο της εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε διάφορες αλλεργικέςκαιμηαλλεργικέςκαταστάσεις.Ηεργασιακήρινίτιδαήτο
άσθμα,αλλάκαιοχρόνιοςεργασιακόςβήχαςμπορείναεμφανιστούν
μετάαπόέκθεσησεπαράγοντες
στονχώροεργασίας.Οιπαράγοντεςευαισθητοποίησης–στιςπερισσότερεςπεριπτώσειςυψηλού
μοριακούβάρους(HMW)αλλεργιογόνακαισεκάποιεςπεριπτώσεις
χαμηλούμοριακούβάρους(LMW)
αλλεργιογόνα– μπορεί να προκαλέσουνμιαIgE-επαγόμενηαλλεργικήαντίδραση,υπεύθυνηγια
εργασιακήαλλεργικήρινίτιδακαι
άσθμα.Λιγότεροσυχνά,οιαπλές
ήπολλαπλέςεκθέσειςσεερεθιστικούς παράγοντες θα οδηγήσουν
σεμηαλλεργικήεπαγόμενηαπό
ερεθιστικά εργασιακή ρινίτιδα ή
άσθμα.Εκτόςαπότιςεργασιακές
παθήσειςπουπροκαλούνταιαπό
τηνίδιατηνεργασία,περιβαλλοντικάερεθίσματαστονχώροτης
εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσουνσεεπιδείνωσηπροϋπάρχουσαςρινίτιδας,τουάσθματοςή
τουβήχα(ρινίτιδαεπιδεινούμενη
απότηνεργασία,άσθμαήβήχας).
ΗΕικόνα1δείχνειπαραδείγματα
αλλεργιογόνωνκαιπροκλητικών
παραγόντωνπουείναιυπεύθυνοι
γιατιςδιάφορεςδιαταραχέςπου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Παράγοντεςευαισθητοποίησης(υψηλούκαιχαμηλούμοριακού
βάρουςαλλεργιογόνα,HMW,LMW)καιερεθιστικέςουσίεςμπορεί
ναοδηγήσουνσεαναπνευστικήνόσοπουοφείλεταιστηνεργασία.
Υπάρχειαλληλεπικάλυψημεταξύτωνδιαφορετικώνκατηγοριών
προκλητικώνπαραγόντων.Οιπαράγοντεςευαισθητοποίησηςμπορείεπίσηςναδιαθέτουνκαιερεθιστικέςιδιότητες.Ταερεθιστικά
μέσαμπορείναοδηγήσουνσενέαέναρξηεργασιακήςνόσου,αλλά
καισεεπιδείνωσηπροϋπάρχουσαςπαθολογίας
• Τοεπίπεδοέκθεσηςθεωρείταιπαράγονταςκλειδίγιατηδημιουργία
εργασιακήςρινίτιδαςκαιάσθματος
• Η ατοπία είναι παράγοντας κινδύνου για τη δημιουργία IgEεπαγόμενηςευαισθητοποίησηςσεHMWαλλεργιογόνα.Εντούτοις,ηπαρουσίαατοπίαςδενμπορείναχρησιμοποιηθείγιατην
ταυτοποίησηκαιτοναποκλεισμόευπαθώνεργαζομένων
• Ηεπίδρασητουκαπνίσματοςστηνανάπτυξηεργασιακήςαλλεργίαςμπορείναεξαρτάταιαπότασυγκεκριμένααλλεργιογόναπου
συμμετέχουν

σχετίζονταιμετηνεργασία.Οχρόνιοςβήχαςστηνεργασίαμπορείνα
θεωρηθείωςδιαφορετικήσχετιζόμενημετηνεργασίαδιαταραχή.Ο
Πίνακας1δείχνειταεπαγγέλματα
καιτιςαιτίεςτουσχετιζόμενουμε
τηνεργασίαχρόνιουβήχα.Υπάρχεικάποιααλληλεπικάλυψημεταξύτωνδιαφορετικώνκατηγοριών
προκλητικώνπαραγόντων.Οιπαράγοντεςευαισθητοποίησηςμπορεί επίσης να έχουν ερεθιστικές
ιδιότητες. Οι ερεθιστικές ουσίες
μπορείναοδηγήσουνσεεργασι-

ακήνόσο,αλλάμπορείεπίσηςνα
επιδεινώσουνμιαπρο-υπάρχουσα
νόσο.
Το επίπεδο έκθεσης θεωρείται ο
παράγονταςκλειδίγιατηδημιουργίατωνεργασιακώνδιαταραχών.Ο
κίνδυνοςαυξάνεταιμετομέγεθος
τηςέκθεσης.Λιγότεραείναιγνωστάγιατηνεπίδρασητουμοτίβου
τηςέκθεσης(διάρκεια,συνεχήςή
διαλείπουσα, κορυφές της έκθεσης).
Εκτόςαπότηνέκθεση,παράγοντες
τουξενιστήμπορείναπροσδιορί-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παράγοντες που προκαλούν τον χρόνιο βήχα που συσχετίζεται με την εργασία
Επάγγελμα

Παράγοντες

Εργάτες ορυχείων

Μεθακρυλικό μεθύλιο

Παραγωγή τσιμέντου και γυάλινων μπουκαλιών

Αλειφατικές πολυαμίνες

Οικοδόμοι

Μύλοι δημητριακών και αλευριών

Αγρότες

Καρυκεύματα

Βιομηχανία τροφίμων

Σκόνη από την κατάρρευση των πύργων εμπορίου

Βιομηχανία μανιταριών

Αέρια, ατμός, σκόνη, καυσαέρια

Βιομηχανία ξύλων

Φάρμες αγελάδων και πουλερικών

Οδοντοτεχνίτες

Προϊόντα καθαρισμού

Πυροσβέστες

Δευτεροπαθές κάπνισμα (παθητικό)

Αρτοποιοί
Εργασίες μηχανικών και επισκευών
Βιομηχανία καρυκευμάτων
Θερμοκήπιο
Καθαριστές
Reproduced with permission from Moscato
G, Pala G, Cullinan P, et al. EAACI Position Paper on assessment of cough in the workplace. Allergy 2014;69:292–304, with permission from Willey Blackwell.
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Εικόνα 1. Αίτια ρινίτιδας 
και άσθματος που σχετίζονται 
με την εργασία.
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εργασιακής αλλεργίας να εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αλλεργιογόνα που συμμετέχουν. Τέλος,
γενετικοί παράγοντες μπορεί επίσης να σχετίζονται με αυξημένη
ευαισθησία σε εργασιακό άσθμα.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Baur X, Bakehe P, Vellguth H. Bronchial asthma and COPD due to irritants in the workplace - an evidencebased approach. J Occup Med Toxicol
2012;7:19.
2. Gautrin D, Malo JL. Risk factors,
predictors, and markers for workrelated asthma and rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep 2010;10:365-372.
3. Lemiere C, Begin D, Camus M, Forget
A, Boulet LP, Gerin M. Occupational

risk factors associated with workexacerbated asthma in Quebec. Occup Environ Med 2012;69:901-907.
4. Malo JL, Chan-Yeung M. Agents
causing occupational asthma. J Allergy Clin Immunol 2009;123:545-550.
5. Moscato G, Pala G, Cullinan P, Folletti I, Gerth van Wijk R, Pignatti P et
al. EAACI Position Paper on assessment of cough in the work-place. Allergy 2014;69:292-304.
6. Moscato G, Vandenplas O, Van Wijk
RG, Malo JL, Perfetti L, Quirce S, et
al. EAACI position paper on occupational rhinitis. Respir Res 2009;10:16.
7. Tarlo SM. Irritant-induced asthma in
the workplace. Curr Allergy Asthma
Rep 2014;14:406.
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σουν τον κίνδυνο της εργασιακής
ρινίτιδας και άσθματος. Η ατοπία
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
την εμφάνιση IgE-επαγόμενης ευαισθητοποίησης σε HMW αλλεργιογόνα στο περιβάλλον εργασίας, και σε μικρότερο βαθμό για την
ανάπτυξη εργασιακού άσθματος ή
ρινίτιδας. Εντούτοις, η παρουσία
ατοπίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ταυτοποιήσει ή να αποκλείσει ευπαθείς εργαζόμενους. Το
κάπνισμα έχει σχετιστεί με κάποιες
αλλεργίες σχετιζόμενες με την εργασία, όπως αλλεργίες σε πιπεριές
και άλατα λευκόχρυσου, αλλά όχι
σε άλλα. Είναι πιθανό η επίδραση
του καπνίσματος στη δημιουργία
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ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΙΟΓΕΝΗΣ
ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΑΣΘΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ανκαιέχεικαταγραφείότιπρώιμηςηλικίαςλοιμώξειςαπότονανθρώπινοσυγκυτιακόαναπνευστικό
ιό(RSV)συμβάλουνστονκίνδυνο
μελλοντικήςεμφάνισηςάσθματος,

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οιπροσχολικέςιογενείςαναπνευστικέςπαθήσειςμεσυριγμόαποτελούνπαράγοντακινδύνουγιατηνανάπτυξηπαιδικούάσθματος,
μετονανθρώπινορινοϊό(HRV)ναπαίζειτονσημαντικότερορόλο
• Ηευαισθητοποίησηαπόαερο-αλλεργιογόνασταπρώταδύομε
τρίαχρόνιατηςζωήςαυξάνειτονκίνδυνοανάπτυξηςάσθματος
σταπαιδιά,ταοποίαέχουνσυριγμόιογενούςπροέλευσης
• Οινόσοισυριγμούαπόρινοϊόμπορείναοδηγήσουνστηνεμφάνιση
άσθματοςμέσωδύομονοπατιών,πουεξαρτώνταιήείναιανεξάρτητααπότηναλλεργικήευαισθητοποίηση
πρόσφατεςεξελίξειςσεμοριακές
διαγνωστικέςτεχνικέςέχουνεπιτρέψειστουςερευνητέςνακαθιερώσουντησχέσημεταξύHRVνόσουμεσυριγμόκαιάσθμα.Σεμια
αξιολόγησημιαςομάδαςγεννήσεωνυψηλούκινδύνου,οιJacksonet
alβρήκανότιημόλυνσημεHRV
κατάτατρίαπρώταέτητηςζωής
σχετιζότανσημαντικάμετηνανάπτυξηάσθματοςστηνηλικίατων
6ετών(Εικόνα1).
Οιμηχανισμοίπουείναιυπεύθυνοι για τις εξελίξεις αυτές εξετάζονται εντατικά αυτή τη στιγμή.
ΟιWarketalβρήκανότικύτταρα
απόασθματικούςασθενείςπαρουσίαζανμειωμένηπαραγωγήιντερφερονώνΙκαιΙΙΙ,δύοσημαντικές
κυτταροκίνεςτηςφυσικήςανοσιακήςαπάντησηςτουξενιστήστις
ιογενείςλοιμώξεις.Πρόσφατα,οι

Caliskanetalέδειξανότιηποικιλία
τωναλληλόμορφωνσεένανιδιαίτεραμεταβλητόγενετικότόπογια
τοάσθμασχετιζότανμεσημαντικόκίνδυνογιαάσθμαμόνοσεπαιδιάπουπαρουσίαζανσυριγμόμε
λοιμώξειςαπόHRV(όχιRSV)στα
πρώταστάδιατηςζωής.Καθώςτα
γονίδιαπουπεριέχονταιστονγενετικόαυτόντόποεμπλέκονταισε
λειτουργίεςπουεμπλέκονταιστη
διαμεμβρανικήροήασβεστίουκαι
τηναντίδρασητηςαποπτυχωμένης
πρωτεΐνης,είναιπιθανόότιτροποποιήσειςσεαυτάταμονοπάτια
μπορείναεπηρεάσουνπεραιτέρω
τηνανοσιακήαντίδρασητουξενιστήσειογενείςλοιμώξειςκατάτη
διάρκεια κρίσιμων χρονικών περιόδωντηςανάπτυξηςτωνπνευμόνων. Πρόσφατα, λοιμώξεις με
ΗRV-Cβρέθηκεότισχετίζονταιμε
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Το άσθμα είναι η επικρατέστερη
χρόνιανόσοςστηνπαιδικήηλικία.
Λόγωτηςσημαντικήςεπιβάρυνσης
στηνυγείακαιτωνκοινωνικο-οικονομικώνεπιπτώσεων,ερευνητές
σεόλοτονκόσμοπροσπαθούννα
προσδιορίσουνπεριβαλλοντικούς
και γενετικούς παράγοντες που
συμβάλουν στην εμφάνιση τους
άσθματοςσταπρώταστάδιατης
ζωής.Έναςσημαντικόςπεριβαλλοντικόςπαράγονταςπουέχειεπιδειχθείαπόπολλέςμελέτεςείναιοι
λοιμώξειςτουαναπνευστικούσυστήματος.Απόγενετικήάποψηη
ατοπίακαιοιγενετικέςπαραλλαγές
στηνπεριοχή17q21(πουφαίνεται
ναείναιανεξάρτητοιτηςατοπίας)
αποτελούνπαράγοντεςκινδύνου
γιατηνανάπτυξηάσθματος.Ενδιαφέρονείναιότικαιοιδύοφαίνεταιναεξαρτώνται,τουλάχιστονεν
μέρει,απόσυνυπάρχουσεςνόσους
συριγμούλόγωρινοϊών(HRV)κατά
τηνπροσχολικήηλικία.
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Εικόνα 1. Σε μια υψηλού κινδύνου ομάδα γεννήσεων
με HRV λοίμωξη στα πρώτα τρία έτη της ζωής, ο ιός
σχετιζόταν ιδιαίτερα με την ανάπτυξη άσθματος στην
ηλικία των έξι ετών.

πιο σημαντικές κλινικές παθήσεις,
οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν
ακόμα μεγαλύτερη σοβαρότητα σε
ατοπικά παιδιά.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕ ΑΕΡΟ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ
Η σχέση της ατοπίας με την επακόλουθη ανάπτυξη άσθματος είναι
ευρέως αναγνωρισμένη. Η ευαισθητοποίηση με αεροαλλεργιογόνα στα πρώτα 2-3 χρόνια της ζωής
έχει αναφερθεί ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για επακόλουθη
ανάπτυξη άσθματος. Η ανάπτυξη
πολλαπλών πρώιμων ευαισθητοποιήσεων αυξάνει όχι μόνο τον κίνδυνο εμφάνισης παιδικού άσθματος, αλλά και την κλινική του σοβαρότητα όσον αφορά τη συχνότητα εισαγωγής στο νοσοκομείο.
Οι προσχολικές νόσοι με ιογενούς
αιτιολογίας συριγμό και η ανάπτυξη αλλεργικής ευαισθητοποίησης
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Εικόνα 2. Η ευαισθητοποίηση με αεροαλλεργιογόνο
χωρίς καταγεγραμμένη προσχολική RV με συριγμό
αυξάνει τον κίνδυνο για άσθμα στην ηλικία των έξι
ετών. Εάν υπάρχουν ταυτόχρονα RV με συριγμό και
ευαισθητοποίηση με αερο-αλλεργιογόνο στην ηλικία των
τριών ετών, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης
άσθματος στα έξι χρόνια της ζωής.

μπορούν και τα δύο να αυξήσουν
ανεξάρτητα τον κίνδυνο για άσθμα.
Η παρουσία και των δύο μπορεί να
επηρεάσει περαιτέρω την εκδήλωση άσθματος, όπως φαίνεται από
δεδομένα που προέρχονται ανεξάρτητα από δύο ομάδες γεννήσεων
υψηλού κινδύνου. Σε μία από αυτές τις ομάδες η ευαισθητοποίηση από αεροαλλεργιογόνα χωρίς
αποδεδειγμένη προσχολικής ηλικίας RV με συριγμό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου
για άσθμα στην ηλικία των έξι ετών
(OR=3,4) (Εικόνα 2). Εάν συνέβαιναν και η RV με συριγμό αλλά και
η ευαισθητοποίηση με αλλεργιογόνο ταυτόχρονα στην ηλικία των
τριών ετών, ο κίνδυνος εκδήλωσης
άσθματος στα 6 χρόνια ήταν σημαντικά αυξημένος (OR=80).
Οι Jackson et al αξιολόγησαν διαχρονικά τι συμβαίνει νωρίτερα: η
αλλεργική ευαισθητοποίηση προδιαθέτει σε ιογενούς αιτιολογίας
συριγμό ή το αντίθετο. Χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό μοντέλο

τεσσάρων σταδίων, η μελέτη αποκάλυψε ότι η αλλεργική ευαισθητοποίηση είναι πολύ πιθανότερο να
προηγείται του συριγμού ιογενούς
αιτιολογίας. Επιπρόσθετα, οι HRV
νόσοι με συριγμό ήταν οι πιθανότερες λοιμώξεις που ευθύνονταν
για αυτή την παροδική αναπτυξιακή σειρά. Η αλλεργική ευαισθητοποίηση μπορεί να αυξάνει τη
φλεγμονή των κατώτερων αεραγωγών και τα συμπτώματα λόγω
της ικανότητας του αριθμού και της
διασύνδεσης των IgE υποδοχέων,
γεγονός που σχετίζεται με μειωμένη παραγωγή ιντερφερονών Ι και ΙΙ
από τα δενδριτικά κύτταρα με μειωμένη αντι-ιική άμυνα του ξενιστή
(Εικόνα 3).
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΗRV
ΜΕ ΣΥΡΙΓΜΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΑΤΟΠΙΑΣ
Μελέτες συσχέτισης σε ολόκληρο το γονιδίωμα του κινδύνου για
παιδικό άσθμα αποκάλυψε έναν
τόπο υψηλής επιδεκτικότητας στο
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χρωμόσωμα 17q21. Η γενετική
ποικιλομορφία στην περιοχή αυτή
του 17q21 έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο για άσθμα παιδικής ηλικίας αλλά όχι για ατοπία.
Οι Caliskan et al έδειξαν ότι αυτή
η συσχέτιση περιορίζεται στην
πραγματικότητα μόνο στα παιδιά που πέρασαν HRV με συριγμό
στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής
τους. Σημαντικό είναι το γεγονός
ότι αυτού του τύπου ο αυξημένος
κίνδυνος που αποδίδεται στο γονιδίωμα είναι τελείως ανεξάρτητος
της αλλεργικής ευαισθητοποίησης
(ατοπία).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 4. Δύο διαφορετικά μηχανιστικά μονοπάτια εξαρτώμενα από
προηγηθείσα HRV νόσο με συριγμό προδιαθέτουν παιδιά για άσθμα. 
Το πρώτο μονοπάτι, που ονομάζεται 17q21, φαίνεται να εξαρτάται 
από έναν τόπο ευαισθησίας στο άσθμα που είναι τελείως ανεξάρτητος 
από την παρουσία αλλεργικής ευαισθητοποίησης. Το δεύτερο μονοπάτι, που
ονομάζεται FcεRI, εξαρτάται από την ανάπτυξη αλλεργικής ευαισθητοποίησης.

1. Jackson DJ, Gangnon RE, Evans
MD, Roberg KA, Anderson EL, Pappas TE et al. Wheezing rhinovirus
illnesses in early life predict asthma
development in high-risk children.
Am J Respir Crit Care Med 2008;178:
667-672.
2. Sly PD, Boner AL, Bjorksten B, Bush
A, Custovic A, Eigenmann PA et al.
Early identificationof atopy in the
prediction of persistent asthma in
children. Lancet 2008;372:11001106.

Παράγοντες κινδύνου για παιδικό άσθμα: ιογενείς λοιμώξεις και αλλεργική ευαισθητοποίηση

163

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Εικόνα 3. Η διαδικασία της αλλεργικής ευαισθητοποίησης μπορεί να
επηρεάσει τις έμφυτες ανοσιακές αποκρίσεις σε λοίμωξη από τον ανθρώπινο
ρινοϊό (HRV). Επώαση μονοκυττάρων περιφερικού αίματος (PBMCs) με HRV
χωρίς διασταυρούμενη αντίδραση του υψηλής συγγένειας υποδοχέα για
IgE αντίσωμα (FcεRI) (αριστερά) έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή
τύπου Ι και ΙΙΙ ιντερφερονών (IFN). Μετά από διασταυρούμενη αντίδραση του
υποδοχέα αυτού (δεξιά) η μείωση αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τουλάχιστον δύο διαφορετικά μηχανιστικά μονοπάτια μπορεί να
προδιαθέτουν τα παιδιά στο άσθμα
(Εικόνα 4), που και τα δύο εξαρτώνται από προγενέστερη HRV λοίμωξη με συριγμό. Το πρώτο μονοπάτι
–που ονομάστηκε 17q21– φαίνεται να εξαρτάται από τον τόπο της
ευαισθησίας και να είναι εντελώς
ανεξάρτητο από την παρουσία
αλλεργικής ευαισθητοποίησης. Το
δεύτερο μονοπάτι, που ονομάζεται
FcεRI, εξαρτάται από την παρουσία
αλλεργικής ευαισθητοποίησης. Η
συνεχής αξιολόγηση των υπεύθυνων μηχανισμών για τα μονοπάτια
αυτά ελπίζουμε ότι θα παράσχει την
απαιτούμενη διορατικότητα για τη
θεραπεία της νόσου και τη δημιουργία στρατηγικών πρόληψης.
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Παρά τα παρόμοια ανοσολογικά
προφίλπουσχετίζονταιμεέλμινθεςκαιαλλεργίες,υπάρχειμιαμικρήεπικάλυψηστηγεωγραφική
κατανομή αυτών των δύο προβλημάτωνυγείας.Επιπλέον,στις
αναπτυσσόμενεςχώρες,ανάμεσα
σεαστικούςπληθυσμούςμευψηλόκοινωνικο-οικονομικόεπίπεδο
(SES),ηβελτιωμένηυγιεινήκαιοι
λιγότερεςμολύνσειςέχουνσυσχετιστείμεαύξησηστιςαλλεργικές
παθήσεις.Πράγματι,σεέναναριθμόμελετώνέχειβρεθείαρνητική
συσχέτισημεταξύμολύνσεωναπό
σκουλήκιακαιαλλεργικώνπαθήσεωνανάμεσασεαγροτικούςκαιχα-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Σεαναπτυσσόμενεςχώρεςυπάρχουνμεγάλεςδιαφορέςστηνεπίπτωσητωναλλεργιώνμεταξύαγροτικώνκαιαστικώνπεριοχών,
καθώςκαιμεταξύομάδωνμευψηλόκαιχαμηλόκοινωνικο-οικονομικόεπίπεδο(SES)εντόςτωναστικώνπεριοχών
• Οιλοιμώξειςαπόέλμινθες,οιοποίεςείναιδιαδεδομένεςσεαγροτικέςπεριοχέςκαισεκατοίκουςχαμηλούSESστιςπόλεις,προκαλούν
Tβοηθητικών2(TH2)-τύπουαντιδράσεις
• ΥψηλάεπίπεδαολικήςIgEκαιειδικώνστοαλλεργιογόνοIgEπαρατηρούνταισεάτομαμολυσμένααπόέλμινθες,αλλάαυτόδενμεταφράζεταισεδερματικήαντιδραστικότηταήκλινικάσυμπτώματα
• ΤορυθμιστικόδίκτυοπουπροκαλείταιαπόταέλμινθεςκαιηεπαγόμενηαπόαυτάIgEδιασταυρούμενηαντίδρασηεμποδίζειτη
μετάφρασητωνTh2-τύπουαντιδράσεωνσεαλλεργικέςπαθήσεις
• ΤαειδικάστοαλλεργιογόνοIgEέχουνπεριορισμένηδιαγνωστική
αξίαγιατηναλλεργικήνόσοσεενδημικέςγιαέλμινθεςπεριοχές

μηλούSESαστικούςπληθυσμούς
μέσασ’αυτέςτιςχώρες(Εικόνα1).
Μηχανιστικά,οιχρόνιεςμολύνσεις
απόέλμινθεςέχειδειχθείότιπροκαλούνέναανοσιακόρυθμιστικό
δίκτυοστονξενιστήτοοποίοχαρακτηρίζεται από ρυθμιστικά Τ
καιΒλεμφοκύτταρα,εναλλακτικά
ενεργοποιημέναμακροφάγα,και
τροποποιημέναδενδριτικάκύτταρα(Εικόνα2).Αυτόοδηγείσεένα
αντι-φλεγμονώδεςπεριβάλλοντο
οποίοεμποδίζειτηνεπόμενηλειτουργική φάση των Th2 τύπου
αντιδράσεων που σχετίζονται με
τις αλλεργικές παθήσεις. Εντού-

Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου για αλλεργία: παρασιτικές λοιμώξεις

τοις,ηχρονικήστιγμήκαιηδιάρκειατωνμολύνσεωναπόέλμινθες
είναισημαντικές,καθότιοιμολύνσειςπουγίνονταινωρίςστηζωή
και/ήοιχρόνιεςλοιμώξειςείναιπιο
αποτελεσματικέςγιατηναπορρύθμισητωναλλεργικώνπαθήσεων.
Επιπλέον,τοείδοςτωνελμίνθων
είναιεπίσηςσημαντικόςπαράγοντας ρύθμισης των αλλεργικών
παθήσεων.
Έναςάλλοςμηχανισμόςπουμπορεί να εξηγήσει την αντίστροφη
συσχέτιση μεταξύ της μόλυνσης
από έλμινθες και της αλλεργίας
μπορείναπεριλαμβάνειτηνεπα-
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Πάνω από ένα δισεκατομμύριο
άνθρωποι παγκοσμίως είναι μολυσμένοι από παράσιτα. Τα περισσότερα από τα άτομα αυτά
βρίσκονται σε τροπικές περιοχές
τουκόσμου,όπουτέτοιουείδους
λοιμώξειςσυνδέονταιμετηφτώχειακαιτηναγροτικήζωή.Οιέλμινθεςκαιτααλλεργιογόναείναι
και τα δύο ισχυροί προκλητικοί
παράγοντεςΤβοηθητικών2(Th2)
τύπουαντιδράσεωνπουοδηγούν
σευψηλάεπίπεδαανοσοσφαιρίνης
Ε(IgE),σειστικήηωσινοφιλία,μαστοκυττάρωση,καθώςεπίσηςκαι
έκκρισηTh2τύπουκυτταροκινών
όπωςιντερλευκίνης4(IL-4),IL-5,
IL-9καιIL-13.

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 1. Έρευνα πεδίου στην αλλεργία σε ενδημικές για έλμινθες περιοχές
στα νησιά Flores, στην Ινδονησία. Η μελέτη έδειξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ
πρόσφατης μόλυνσης από έλμινθες και θετικής δερματικής δοκιμασίας για
ακάρεα οικιακής σκόνης σε πληθυσμό ημιαστικής περιοχής. (From Hamid F,
Wiria AE, Wammes LJ, Kaisar MM, Djuardi Y, Versteeg SA, Wahyuni S, van Ree R,
Sartono E, Supali T, Yazdanbakhsh M. Risk Factors Associated with the Development
of Atopic Sensitization in Indonesia. PLoS One. 2013 19;8(6) :e67064).

μπτωμάτων της αλλεργίας ανάμεσα σε αστικούς πληθυσμούς υψηλού SES. Εντούτοις, σε αγροτικούς
πληθυσμούς, καθώς και σε αστικούς πληθυσμούς χαμηλού SES, η
επαγόμενη από τους έλμινθες IgE
διασταυρούμενη αντίδραση και τα
ρυθμιστικά δίκτυα μπορεί να εμποδίζουν τη μετάφραση του ειδικού
στο αλλεργιογόνο IgE σε δερματική αντιδραστικότητα ή αλλεργικά
συμπτώματα (Εικόνα 4). Άρα, η ειδική στο αλλεργιογόνο IgE έχει περιορισμένη διαγνωστική αξία για
τις αλλεργικές παθήσεις σε ενδημικές για έλμινθες περιοχές.
Απαραίτητες είναι οι μελλοντικές
μελέτες που να διαθέτουν διεθνή
προοπτική για την κατανόηση των
περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου και των υποκείμενων μηχανισμών, ώστε να αναπτυχθούν νέες
θεραπείες οι οποίες θα σταματήσουν την επιδημία της αλλεργίας
σε παγκόσμιο επίπεδο.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 2. Οι έλμινθες και τα προϊόντα τους προκαλούν ένα ανοσιακό
ρυθμιστικό δίκτυο στον ξενιστή που χαρακτηρίζεται από ρυθμιστικά Τ (Tregs),
ρυθμιστικά Β κύτταρα (Bregs), εναλλακτικά ενεργοποιημένα μακροφάγα
(ΑΑΜΦ) και τροποποιημένα δενδριτικά κύτταρα (ανώριμα δενδριτικά κύτταρα
[iDC] και ρυθμιστικά δενδριτικά κύτταρα [DCreg]).

γόμενη από τους έλμινθες IgE διασταυρούμενη αντίδραση. Οι πρόσφατες μολύνσεις από έλμινθες
σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα
ειδικών για το αλλεργιογόνο IgE, τα
οποία δεν μεταφράζονται σε δερματική αντιδραστικότητα ή κλινικά
συμπτώματα (Εικόνα 3). Επιπλέον,
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αυτή η επαγόμενη από τους έλμινθες IgE φαίνεται να έχει χαμηλή χημική συγγένεια και δεν οδηγεί σε
αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων.
Μάλιστα, σε αναπτυσσόμενες χώρες, παρατηρούνται ισχυρές συγκριτικές σχέσεις μεταξύ ειδικών
στα αλλεργιογόνα IgE και των συ-

1. Cooper PJ, Vaca M, Rodriguez A,
Chico ME, Santos DN, Rodrigues LC,
et al. Hygiene, atopy and wheezeeczema-rhinitis symptoms in schoolchildren from urban and rural Ecuador. Thorax 2014;69:232-239.
2. Smits HH, Everts B, Hartgers FC,
Yazdanbakhsh M. Chronic helminth
infections protect against allergic
diseases by active regulatory processes. Curr Allergy Asthma Rep
2010;10:3-12.
3. Amoah AS, Obeng BB, Larbi IA, Versteeg SA, Aryeetey Y, Akkerdaas JH
et al. Peanut-specific IgE antibodies
in asymptomatic Ghanaian children
possibly caused by carbohydrate determinant cross-reactivity. J Allergy
Clin Immunol 2013;132:639-647.
4. Mpairwe H, Webb EL, Muhangi L,
Ndibazza J, Akishule D, Nampijja
M et al. Anthelminthic treatment
during pregnancy is associated
with increased risk of infantile eczema: randomised-controlled trial
results. Pediatr Allergy Immunol.
2011;22:305-312.
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Εικόνα 4. (i) Σε αναπτυσσόμενες χώρες, το ρυθμιστικό δίκτυο που επάγεται από σκουλήκια και η IgE διασταυρούμενη
αντίδραση που προκαλείται από έλμινθες εμποδίζουν την εξέλιξη των Th2 τύπου αντιδράσεων σε αλλεργικές διαταραχές
ανάμεσα σε ομάδες με χρόνιες λοιμώξεις από έλμινθες. (ii) Στις ίδιες χώρες, ανάμεσα σε ομάδες χωρίς λοιμώξεις από
έλμινθες, τα ειδικά IgE μεταφράζονται σε θετικότητα σε δερματικές δοκιμασίες και σε αλλεργικά συμπτώματα από
μελέτες πεδίου στη Γκάνα και στο Sulawesi της Ινδονησίας).
Περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου για αλλεργία: παρασιτικές λοιμώξεις
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Εικόνα 3. Διαφορές στον επιπολασμό της ευαισθητοποίησης στα ακάρεα όταν μετριέται ως IgE ή ως SPT ανάμεσα σε
παιδιά 5–16 ετών από τρεις πληθυσμούς που κατοικούν στη Γκάνα (αγροτικές και περισσότερο αστικές περιοχές της
Greater Accra ευρύτερης περιοχής, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση ταχείας αστικοποίησης) και σε δύο νησιά στην
Ινδονησία (ημιαστικά και αγροτικά μέρη της νήσου Flores, καθώς επίσης και ανάμεσα σε υψηλού SES και χαμηλού SES
άτομα που κατοικούν σε ένα αστικό κέντρο στο νησί Sulawesi). Τα στοιχεία είναι από Hamid F, Wiria AE, Wammes LJ,
Kaisar MM, Djuardi Y, Versteeg SA, Wahyuni S,van Ree R, Sartono E, Supali T, Yazdanbakhsh M. Risk Factors Associated
with the Development of Atopic Sensitization in Indonesia. PLoS One. 2013 19;8(6) :e67064, καθώς και από αδημοσίευτα
στοιχεία από μελέτες πεδίου στη Γκάνα και στο Sulawesi της Ινδονησίας.
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ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΠΙΑΣ
Patrick G. Holt

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογίακαιπαράγοντεςκινδύνου

Telethon Kids Institute, The University of Western Australia and Queensland
Children’s Medical Research Institute, The University of Queensland
Queensland, Australia
Τοενδιαφέροντουρόλουτηςανάπτυξηςτουανοσιακούσυστήματος
ωςπαράγοντακινδύνουγιαατοπία δημιουργήθηκε αρχικά από
πειραματικές μελέτες γύρω από
τιςσυνέπειεςτηςde novoέκθεσης
ανοσολογικάπαρθένωνζώωνσε
αεροαλλεργιογόνα. Τέτοιου είδους έκθεση προκάλεσε μια αρχική“προεπιλεγμένη”αντίδραση
αποτελούμενηαπόχαμηλούεπιπέδουTh2-ανοσία,πουπεριλαμβάνειτηνπαραγωγήειδικήςIgE,καιη
οποίατελικάτερματίζεταιαπότην
εμφάνισηειδικώνTρυθμιστικών
κυττάρων(Tregs)πουεπάγουνμια
κατάστασημακροχρόνιαςανοσολογικήςανοχήςπροστατεύοντας
ταζώαέναντιευαισθητοποίησης
σεεπόμενεςεπανεκθέσεις.Ταευρήματα αυτά βοήθησαν ώστε οι
μελέτεςστονάνθρωποναεστιαστούνστηναιτιολογίατηςατοπίας
κατάτηδιάρκειατηςπεριόδουτης
ζωής(βρεφικήηλικία)στηνοποία
το παρθένο ανοσιακό σύστημα
αντιμετωπίζει αλλεργιογόνα για
πρώτηφορά.Έναςαριθμόςπαρατηρήσεωνπουακολουθείεπιβεβαιώνουντηνπιστότητατηςπροσέγγισηςαυτής:
(i)Δεδομένααπόομάδεςγεννήσεων(Εικόνα1)δείχνουνμιααρχικήεπαγωγήειδικούστοαεροαλλεργιογόνοIgΕσεατοπικάκαιμη
ατοπικάπαιδιάκατάτηδιάρκεια
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οπρογραμματισμόςτηςμακροχρόνιαςευαισθητοποίησηςέναντι
τηςανοχήςσεαλλεργιογόνασυμβαίνεινωρίςστηζωήσταπλαίσια
ενόςυπόβαθρουλειτουργικήςανωριμότηταςεντόςτουανοσιακού
συστήματος
• Ηαργήμεταγεννητικήωρίμανσητωνανοσιακώνλειτουργιώναυξάνειτονκίνδυνοευαισθητοποίησης
• Οιπολλαπλοίκυτταρικοίτύποιεντόςτουφυσικούκαιεπίκτητου
ανοσιακούσυστήματοςπαρουσιάζουναργήκινητικήωρίμανσης
σταπαιδιά,ταοποίαστησυνέχειααναπτύσσουνατοπία
• Ημεταγεννητικήωρίμανσηκαθοδηγείταιαπόμικροβιακάσήματα,
ιδιαίτερααπότηχλωρίδατουεντέρου
• Ητροχιάγιατημεταγεννητικήανάπτυξητουανοσιακούσυστήματοςείναιπαρούσαστημήτρα,καθοδηγούμενηαπόσήματαπου
υπάρχουνμέσαστομητρικόπεριβάλλον,συμπεριλαμβανομένης
τηςέκθεσηςσεμικρόβια

τηςβρεφικήςηλικίας,πουπροηγείται επικείμενης σταθεροποίησηςσε“ανεκτικούς”έναντι
“ευαισθητοποιημένων”ανοσοφαινοτύπων,καθώςτοανοσιακό
σύστημαπρογραμματίζειπροοδευτικάεναλλακτικέςμορφέςT
λεμφοκυττάρωνμνήμης.
(ii)Ορυθμόςτηςμεταγεννητικής
ωρίμανσης της λειτουργικής
ικανότητας των Th-κυττάρων
(όπωςμετριέταιαπότηδυνατότηταδημιουργίας“ισορροπημένων”Th1/Th2αντιδράσεων
κυτταροκινών)είναιχαμηλότε-

ροςσεπαιδιάυψηλούκινδύνου
γιαανάπτυξηαλλεργίας.
(iii)Επόμενες μελέτες έχουν επεκτείνειτοεύροςτωνκυτταρικώντύπωνπουπαρουσιάζουν
αναπτυξιακές ελλείψεις οι
οποίεςσχετίζονταιμεκίνδυνο
γιαατοπίασεεπιπλέονπληθυσμούςεντόςτουφυσικούκαι
επίκτητου ανοσιακού συστήματος,συμπεριλαμβανομένων
των μονοκυττάρων, των δενδριτικώνκυττάρωνκαιτωνT
ρυθμιστικώνλεμφοκυττάρων.
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Εικόνα 1. Μεταγεννητική ανάπτυξη ευαισθητοποίησης έναντι ανοχής στα ακάρεα της οικιακής σκόνης (HDM).
Διακυμάνσεις σε τίτλους HDM-ειδικών IgE σε παιδιά που δεν είχαν (αριστερά) ή είχαν (δεξιά) ευαισθητοποιηθεί στα 5
έτη. Η γραμμή δείχνει το κατώφλι ευαισθητοποίησης των 0,35 kU/L. Σημειώστε την “κυκλικότητα” της παραγωγής
IgE, ιδιαίτερα σε μη ατοπικούς, που αντανακλά υποβόσκουσες αλληλεπιδράσεις ανταγωνισμού μεταξύ ρυθμιστικών
και βοηθητικών πληθυσμών T λεμφοκυττάρων. (© Holt et al. 2010 originally published in J Allergy Clin Immunol 125(3),
645–651. Reprinted under Rightslink Lic No 3346780104940).

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Εικόνα 2. Προτεινόμενοι μηχανισμοί μέσω των οποίων η μητρική έκθεση σε βακτηρίδια προστατεύει έναντι αλλεργιών
στο παιδί της. Μια πολυσταδιακή διαδικασία μπορεί να λαμβάνει χώρα: (i) αρχική ελαφριά-έως-μέτρια φλεγμονή στους
πνεύμονες η οποία προκαλείται από αερογενή έκθεση σε σκόνη που περιέχει μικρόβια, (ii) σήματα για κυτταροκίνες
μεταφέρονται από τους πνεύμονες στον πλακούντα μέσω της κυκλοφορίας, όπου ενισχύουν την τοπική έκφραση TLR
και τροποποιούν τις λειτουργίες τοπικών μυελοειδών κυττάρων, (iii) κυκλοφορούσες κυτταροκίνες εισέρχονται στον
μυελό των οστών της μητέρας, όπου “προγραμματίζουν” προγονικά μυελοκύτταρα τα οποία στη συνέχεια κυκλοφορούν
στο ενδομήτριο για να αναπληρώσουν τον τοπικό μυελοειδή πληθυσμό και να επηρεάσουν το τοπικό φλεγμονώδες
περιβάλλον. (Reproduced with permission from Patrick G. Holt, et al. Soothing signals: transplacental transmission of resistance
to asthma and allergy. J Exp Med. 2009;206(13):2861–2864).
Περιγεννητική ανάπτυξη του ανοσιακού και ο ρόλος της στη δημιουργία ατοπίας
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Μετά την έλευση της Υπόθεσης
Υγιεινής στο τέλος του 1980, το ενδιαφέρον έχει προοδευτικά αυξηθεί
γύρω από τον ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου ως “οδηγητή”
της μεταγεννητικής ανάπτυξης
της ανοσο-ανοχής. Πρόσφατα ευρήματα υποστηρίζουν ότι υπάρχει
διασύνδεση μεταξύ της μεταγεννητικής ανάπτυξης ανοσίας με τους
οργανισμούς που βρίσκονται στο
μικροβίωμα του αναπνευστικού και
του κινδύνου για ατοπικό άσθμα.
Καθώς πολλές από αυτές τις λειτουργικές ελλείψεις είναι ήδη παρούσες στο πλακουντιακό αίμα, η
τροχιά για τη μεταγεννητική ανοσιακή ωρίμανση φαίνεται να είναι
τουλάχιστον εν μέρει προσχεδιασμένη πριν από τη γέννηση. Παρατηρήσεις προερχόμενες από τις
μελέτες “αγροτικού στάβλου” στην
Ευρώπη έχουν αποκαλύψει TLR-
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εξαρτώμενη μετάδοση μικροβιακών μηνυμάτων σε έμφυτα ανοσιακά κύτταρα του ενδομητρίου της
μητέρας ως πιθανό μηχανισμό:
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
τη σταθεροποίηση του ανοσολογικού περιβάλλοντος του πλακούντα,
συμβάλοντας στην προστασία της
ακεραιότητας του τοπικού αγγειακού δικτύου που είναι υπεύθυνο για
τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών στο έμβρυο, βελτιστοποιώντας
έτσι την ενδομήτρια ανάπτυξη και
αύξηση (Εικόνα 2).
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Holt PG, Clough JB, Holt BJ, BaronHay MJ, Rose AH, Robinson BWS et
al. Genetic risk for atopy is associated with delayed postnatal maturation of T-cell competence. Clin Exp
Allergy 1992;22:1093-1099.
2. Holt PG, Strickland DH, Bosco A,
Jahnsen FL. Pathogenic mechanisms

of allergic inflammation:atopic asthma as a paradigm. In: Advances in
Immunology. Eds: FW Alt. 2009;51113.
3. Holt PG, Rowe J, Kusel M, Parsons
F, Hollams E, Bosco A, et al. Towards
improved prediction of risk for atopy
and asthma amongst preschoolers: a
prospective cohort study. J Allergy
Clin Immunol 2010;125:645-651.
4. Schaub B, Liu J, Hoppler S, Schleich
I, Huehn J, Olek S, et al. Maternal
farm exposure modulates neonatal
immune mechanisms through regulatory T cells. J Allergy Clin Immunol
2009;123:774-782.
5. H
 olt PG, Strickland DH. Soothing
signals: transplacental transmission
of resistance to asthma and allergy. J
Exp Med 2009;206:2861-2864.
6. Holt PG, Strickland DH, Hales BJ,
Sly PD. Defective “immune surveillance” of respiratory mucosal surfaces: a primary causal factor in asthma onset and progression. Chest
2014;145:370-378.
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ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Arne Høst

Hans Christian Andersen Children’s Hospital
Odense, Denmark
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ηανάπτυξηκαιφαινοτυπικήέκφρασητωναλλεργικώνπαθήσεων
εξαρτάταιαπόμιαπερίπλοκηαλληλεπίδρασημεταξύγενετικών
παραγόντων,περιβαλλοντικώνπαραγόντων(έκθεσησετροφέςή
εισπνεόμενααλλεργιογόνα)καιπαραγόντωνκινδύνου/προστασίας
• Ηέννοιατηςυγιεινήςυπόθεσηςέχειερευνηθείεκτενώςκαιέχει
επηρεάσειτηνκατανόησήμαςγιαταγεγονότασταπρώταστάδια
τηςζωής
• Κάποιαευαίσθητα/προδιατεθειμέναάτομαμπορείναωφεληθούν
απότηνελάττωσητηςέκθεσηςστοαλλεργιογόνο
• Ηέκθεσησεαλλεργιογόνατροφώνήσεεισπνεόμενααλλεργιογόνα
δενμπορείνααποφευχθείτελείωςκαιοιμελέτεςπαρατήρησηςκαι
παρέμβασηςγύρωαπότηναποφυγή/ελάττωσητηςέκθεσηςδεν
έχουνεπιδείξειπειστικάαποτελέσματα
• Πολυπαραγοντικήαποφυγήτηςαλλεργίαςκατάτηδιάρκειατης
βρεφικήςηλικίαςμετηναποφυγήτροφώνκαιαερομεταφερόμενωναλλεργιογόνωνεσωτερικούχώρουέχουνεπιφέρειμόνιμη
ελάττωσηστοάσθμα

έναντιαστικούπεριβάλλοντος,και
μολυσματικόφορτίο.Έχουνπροταθείπολλέςυποθέσειςμεβάσηπαρατηρηθείσεςσυσχετίσειςμεταξύ
περιβαλλοντικώνπαραγόντωνκαι
ανάπτυξης αλλεργικών παθήσεων.Τέτοιεςσυσχετίσειςμπορούν
ναχρησιμοποιηθούνμόνογιατη
δημιουργίαυποθέσεων.
Έχουνγίνειπολλέςυποθέσειςγια
τιςαιτίεςτηςαύξησηςτωναλλεργικώνπαθήσεων,συνήθωςχωρίς
πειστικά και σταθερά αποτελέσματα(Πίνακας4).Ηέννοιατης
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υπόθεσης υγιεινής έχειδιερευνηθεί
εκτεταμένακαιέχειεπηρεάσειτην
κατανόησή μας για τα γεγονότα
στηναρχήτηςζωής.Σύμφωναμε
τηνενλόγωυπόθεση,ηπρώιμη
έκθεσησεκοινούςβακτηριδιακούς
παράγοντεςπρόκλησηςόπωςενδοτοξίνες,LPSήέλμινθες,μπορεί
ναέχειπροληπτικήδράσηέναντι
τωναλλεργιών.Ηυπόθεσηυγιεινής μπορεί να εξηγήσει εν μέρει
την αύξηση της επίπτωσης των
αλλεργικώνπαθήσεων.Εντούτοις,
πολυπαραγοντικοίπεριβαλλοντι-
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Ηανάπτυξηκαιφαινοτυπικήέκφρασητωναλλεργικώνπαθήσεωνεξαρτάταιαπόμιαπερίπλοκη
αλληλεπίδρασημεταξύγενετικών
παραγόντων, περιβαλλοντικών
παραγόντων (έκθεση σε τροφές
ήεισπνεόμενααλλεργιογόνα)και
παραγόντωνκινδύνου/προστασίας
(Πίνακας1).Τιςτελευταίεςδεκαετίες έχει αναφερθεί παγκοσμίως
αύξησηστονεπιπολασμότωναλλεργικώνπαθήσεων.Απόπροοπτικέςμελέτεςσεομάδεςγεννήσεων
έχουναναγνωριστείπιθανοίπαράγοντεςκινδύνουκαιπροστατευτικοίπαράγοντες(Πίνακες2,3).Το
οικογενειακόιστορικόαλλεργικών
παθήσεων(άσθμα,αλλεργικήρινοεπιπεφυκίτιδα,ατοπικόέκζεμα
ήτροφικήαλλεργία)σεσυγγενείς
πρώτουβαθμού,σχετίζεταιισχυρά
μεαυξημένοκίνδυνογιααλλεργικέςνόσους.
Θεωρώντας ότι η αύξηση στη
συχνότητα εμφάνισης των αλλεργικών παθήσεων δεν μπορεί
νααποδοθείμόνοσεγενετικούς
παράγοντες,οιπερισσότερεςμελέτεςγύρωαπότηνανάπτυξηαλλεργικώνπαθήσεωνέχουνεστιάσει
στηνεπιρροήτωνπεριβαλλοντικώνπαραγόντων,π.χ.βρεφικήδιατροφή(θηλασμόςέναντιτεχνητού γάλακτος), δίαιτες/θρεπτικά
στοιχεία, έκθεση σε αλλεργιογόνα,κάπνισμα,ρύπανση,αγροτικού
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Ανάπτυξη αλλεργικής νόσου

Υποθέσεις σε αιτίες αύξησης των
αλλεργικών παθήσεων

Η ανάπτυξη και η φαινοτυπική έκφραση των αλλεργικών παθήσεων εξαρτάται από περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ:
• Γενετικών παραγόντων
• Περιβαλλοντικών παραγόντων
• Έκθεση σε αλλεργιογόνα τροφίμων
• Έκθεση σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
• Παραγόντων κινδύνου/προστασίας, π.χ.
• Κάπνισμα
• Μικρόβια, ενδοτοξίνες, LPS
• Λοιμώξεις
• Διατροφή (θρεπτικά στοιχεία/τροφές)
• Άλλα

• Αλλαγές σε διαιτητικούς παράγοντες
• Αλλαγές στην έκθεση σε αλλεργιογόνα
• Τροποποιημένο μολυσματικό φορτίο – υγιεινή υπόθεση
• Ρυπαντές/ερεθιστικά
• Παχυσαρκία
• Παράγοντες τρόπου ζωής

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Η ηλικία, η δόση και η διάρκεια της έκθεσης
αποτελούν σημαντικές συνεργικές επιδράσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράγοντες πρόβλεψης για ευαισθητοποίηση και επιμένουσα αλλεργική νόσο
Παράγοντες πρόβλεψης για ευαισθητοποίηση και αλλεργική νόσο
• Κληρονομικότητα ατοπίας
• Αυξημένη IgE ομφάλιου λώρου
• Πρώιμη ευαισθητοποίηση σε τροφές και αερο-αλλεργιογόνα
• Επιμένουσα ευαισθητοποίηση
Παράγοντες πρόβλεψης για επιμένουσα αλλεργική νόσο αεραγωγών
στην εφηβεία/ενήλικη ζωή
• Επιμένουσα ευαισθητοποίηση
• Υψηλός βαθμός ευαισθητοποίησης και πολυ-ευαισθητοποίησης
• Πρώιμη έναρξη επιμένοντος άσθματος
• Σοβαρή νόσος
• Μειωμένη αναπνευστική λειτουργία
• Παρουσία άλλης ατοπικής νόσου

κοί παράγοντες μπορεί να παίζουν
κάποιον ρόλο και να αλληλεπιδρούν (Πίνακας 3).
Έχει τεκμηριωθεί μια ισχυρή σχέση
μεταξύ της έκθεσης σε αλλεργιογόνα και της IgE ευαισθητοποίησης,
και επίσης μια στενή σχέση μεταξύ
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης
αλλεργικών παθήσεων, όπως το
αλλεργικό άσθμα και η ρινοεπιπεφυκίτιδα. Πρώτη εμφανίζεται η ευαισθητοποίηση σε τροφές, ακολουθούμενη από την ευαισθητοποίηση
σε αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου (π.χ. ακάρεα οικιακής σκόνης)
και αργότερα από ευαισθητοποίηση σε αλλεργιογόνα εξωτερικού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Πιθανοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη αλλεργικών παθήσεων
Παράγοντες κινδύνου

Προστατευτικοί παράγοντες

Έκθεση σε αλλεργιογόνο

Αποκλειστικός θηλασμός για 4–6 μήνες

Καπνός τσιγάρου ;

Πρώιμη έκθεση σε ενδοτοξίνες, LPS, έλμινθες;

Έλλειψη θηλασμού ;

Λοιμώξεις ;

Πρώιμη εισαγωγή στερεάς τροφής ;

Δίαιτες/θρεπτικά στοιχεία ;
Αντι-οξειδωτικά, λιπίδια, προβιοτικά, βιταμίνες

Τρόπος γέννησης (καισαρική τομή)
Λοιμώξεις ;
Πρώιμη θεραπεία με αντιβιοτικά ;
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Παράγοντες στο ανθρώπινο γάλα που επηρεάζουν την ανάπτυξη αλλεργίας
Παράγοντες

Πρόκληση

Προστασία

Αντιγόνα
(π.χ. πρωτεΐνες τροφής)

Αλλεργιογόνα
ευαισθητοποίησης

Αλλεργιογόνα ανοχής

IL-4

TGF-beta

IL-5

sCD 14

Κυτταροκίνες

IL-13
Ανοσοσφαιρίνες
PUFA

s-IgA
Αραχιδονικό οξύ

N3-PUFA

N-6 PUFA

Άλλα

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Για όλα τα βρέφη:
• Καμία ειδική δίαιτα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας
• Αποκλειστικός θηλασμός για 4–6 μήνες
Επιπλέον κατευθυντήριες οδηγίες για βρέφη με ατοπική προδιάθεση:
• Εάν χρειάζεται συμπλήρωμα στους πρώτους 4 μήνες προτείνεται μια κατοχυρωμένη υποαλλεργική συνταγή
Εισαγωγή συμπληρωμάτων τροφών μετά την ηλικία των 4 μηνών σύμφωνα
με κανονικές standard πρακτικές απογαλακτισμού και διατροφικές συστάσεις
για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την κληρονομική ατοπία
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες σε ενδείξεις για την πρόληψη της αλλεργίας σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
• Αποφυγή έκθεσης στον καπνό του τσιγάρου
• Αποφυγή κατοικιδίων εάν οι γονείς ή οι συγγενείς είναι αλλεργικοί
Κοινή λογική:
• Περιορισμός έκθεσης σε ακάρεα οικιακής σκόνης και κατοικίδια για παιδιά
με ατοπική προδιάθεση

χώρου (π.χ. γύρη, μύκητες). Εντούτοις, η ευαισθητοποίηση μπορεί
να αποτελεί παροδικό φυσιολογικό φαινόμενο ακολουθούμενη από
τη δημιουργία ανοχής.
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
Για δεκαετίες, η πρωτογενής πρόληψη με στόχο την αποφυγή ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης κλινι-

κών αλλεργικών παθήσεων εστίαζε
κυρίως στην αποφυγή της έκθεσης σε αλλεργιογόνα (π.χ. τροφές,
αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου).
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας έχει αναδυθεί μια νέα έννοια της πρωτογενούς πρόληψης.
Παλαιότερα υπήρχε η πεποίθηση
ότι ο θηλασμός και η αποφυγή
των πρωτεϊνών του αγελαδινού

Περιγεννητικοί παράγοντες προστασίας και κινδύνου αλλεργικών παθήσεων

173

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Κατευθυντήριες οδηγίες βασισμένες σε ενδείξεις για την πρωτογενή πρόληψη
της τροφικής αλλεργίας

γάλακτος μπορούσε να προλάβει
την αλλεργία στις πρωτεΐνες του
αγελαδινού γάλακτος. Όμως, το
μητρικό γάλα περιέχει πρωτεΐνες
που βρίσκονται στο γάλα της αγελάδας, εάν η μητέρα προσλαμβάνει
αγελαδινό γάλα. Άλλες πρωτεΐνες
των τροφών είναι επίσης παρούσες στο ανθρώπινο γάλα. Έτσι, δεν
μπορεί κανείς να αποφύγει ξένες
πρωτεΐνες με αποκλειστικό θηλασμό. Η ιδέα της αποφυγής άλλων
τροφών κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι λανθασμένη. Τα βρέφη εκτίθενται σε μικρές ποσότητες
ξένων πρωτεϊνών (περιορισμένη
έκθεση) γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει περισσότερο σε ανοχή
παρά σε κλινική αλλεργική νόσο.
Επιπλέον, το γάλα του θηλασμού
περιέχει πολλούς ανοσο-τροποποιητικούς παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν την ανάπτυξη αλλεργίας (Πίνακας 5).
Υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι
έκθεσης, όπως η εισπνοή (πρωτεΐνες στην οικιακή σκόνη) ή η διαδερμική οδός. Με τον ίδιο τρόπο δεν
μπορεί κανείς να αποφύγει τελείως
την έκθεση σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα. Μελέτες παρατήρησης και
παρέμβασης σχετικά με την αποφυγή/ελάττωση της έκθεσης σε
αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου
(ακάρεα οικιακής σκόνης, γάτες)
δεν έχουν επιδείξει πειστικά αποτελέσματα. Εντούτοις, πολυπαραγοντική αποφυγή της αλλεργίας κατά
την εμβρυϊκή περίοδο με αποφυγή
τροφών και αερομεταφερόμενων
αλλεργιογόνων εσωτερικού χώρου,
έχει δείξει μια παραμένουσα ελάττωση στο άσθμα. Σημαντικό είναι
ότι η ανάπτυξη αλλεργίας σε περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα αποτελεί μια περίπλοκη αλληλεπίδραση
γονιδίων-περιβάλλοντος, και κάποια ευαίσθητα/προδιατεθειμένα
άτομα μπορεί να ωφεληθούν από
μία ελάττωση στην έκθεση στο
αλλεργιογόνο. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες γύρω από την
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επίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι σημερινές κατευθυντήριες οδηγίες για την
πρωτογενή πρόληψη αλλεργικών
παθήσεων παρουσιάζονται στους
Πίνακες 6 και 7.
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Ο ρόλος του μικροβιώματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οαριθμόςτωνμικροοργανισμώνπουζουνμέσακαιπάνωστις
επιφάνειεςτουσώματόςμαςξεπερνάτοναριθμότωνανθρώπινων
κυττάρωνκατά10φορές
• Τομικροβίωμαείναιαπαραίτητογιαμιαυγιήανοσιακήαπόκριση
• Τομικροβίωματουεντέρουπαίζεισημαντικόρόλοστηνπροστασία
απότηνανάπτυξηαλλεργικήςνόσουτωναεραγωγώνσταποντίκια
• Έκθεσησεέναπλούσιοκαιπολύπλοκομικροβιακόπεριβάλλον,
όπωςαυτόπουβλέπεικανείςσεπαραδοσιακάαγροκτήματα,προσφέρειπροστασίααπόαλλεργικέςπαθήσεις

ντίκιαπουμεγάλωσανσεσυνθήκες
στείρεςμικροβίωνπαρουσιάζουν
προφανείςελλείψειςστηνέμφυτη
καιεπίκτητηανοσία,γεγονόςπου
δηλώνειότιτομικροβίωμαεπιμορφώνειτοανοσιακόσύστηματου
παιδιού.
Πειραματικέςμελέτεςσεποντίκια
επίσηςυποστηρίζουνότιτομικροβίωμαέχεικάποιονρόλοστηνανάπτυξητωναλλεργικώνπαθήσεων.
Ταποντίκιαχωρίςμικρόβιααναπτύσσουνευκολότερααλλεργικό
άσθμα από τα συμβατικά ποντίκια.Ηεγκατάστασηενόςσυμβατικού μικροβιώματος σε νεογέννητα–άλλαόχιενήλικα–ποντίκια
πουδενείχανμικρόβια,τουςπαρείχεπροστασίααπόαλλεργικέςπαθήσεις.Αυτήηπροστατευτικήεπίδρασημπορείναρυθμίζεταιαπό
τηνενεργοποίησητωνανοσιακών

αντιδράσεωνλόγωτωνμικροβιακώνσυστατικών.Εναλλακτικάήκαι
επιπλέον,μεταβολικάπαράγωγα
πουεκκρίνονταιαπόταίδιαταμικρόβια,όπωςλιπαράοξέαβραχείαςαλύσου,μπορείναμεσολαβούν
γιατιςωφέλιμεςαυτέςεπιδράσεις.
Αλλαγέςστομικροβίωμαμπορεί
νασυμβούνμετηδιατροφήκαιτα
αντιβιοτικά,εφόσοναυτάληφθούν
απότοστόμα.Όμωςεπίσηςημικροβιακήέκθεσηστοπεριβάλλον
μπορείναεπηρεάσειτομικροβίωμα,καισυνεπώςτονκίνδυνογια
αλλεργικέςπαθήσεις.
Παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε
περιβάλλον πλούσιο σε μικροβιακήέκθεσηόπωςσεπαραδοσιακάαγροκτήματα(Εικόνα2)έχουν
πολύμικρότερησυχνότηταεμφάνισηςάσθματος,εποχικήςαλλεργικήςρινίτιδαςκαιαλλεργικήςευ-
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Όλαταφυτά,ταζώακαιοιάνθρωποιζουνέχονταςστενέςσχέσειςμε
τουςμικροβιακούςοργανισμούς.
Ιστορικά,οιμικροβιολόγοιέχουν
απομονώσεικαικαλλιεργήσειμικροοργανισμούςπροκειμένουνα
αναγνωρίσουνπαθογόναπουπροκαλούνασθένειες.Ηανακάλυψη
τωνμεθόδωνπουβασίζονταιστην
αλληλουχίατουDNAέχειεπιτρέψειτονπολλαπλασιασμόγενετικούυλικούαπόμικροοργανισμούς,
καιμ’αυτόντοντρόποτηνταυτοποίησημιαςτεράστιαςποικιλίας
αυτώνπουδενείχανκαλλιεργηθεί
ποτέπροηγουμένως.ΤοΠρόγραμματουΑνθρώπινουΜικροβιώματος έχει δείξει ότι το ανθρώπινο
σώμα περιέχει τρισεκατομμύρια
μικροοργανισμούς, οι οποίοι ξεπερνούνσεαριθμόταανθρώπινα
κύτταρα τουλάχιστον 10 φορές
(Εικόνα1).Ταγονίδιάτουςκωδικοποιούν προϊόντα απαραίτητα
γιατηνεπιβίωσητουανθρώπου.
Στονγαστρεντερικόσωλήναταμικρόβιαδιασπούνπολλέςαπότις
πρωτεΐνες,ταλιπίδιακαιτουςυδατάνθρακεςτηςδιατροφήςμαςσε
θρεπτικάσυστατικά,έτσιώστενα
μπορούμενατααπορροφήσουμε.
Επιπρόσθετα,ταμικρόβιαπαράγουνωφέλιμασυστατικά,όπωςοι
βιταμίνες.Το μικροβίωμα επίσης
επηρεάζεισημαντικάτιςανοσιακέςαντιδράσειςτουξενιστή.Πο-
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Εικόνα 1. Η ποικιλομορφία του μικροβιώματος του δέρματος σε διάφορες ανατομικές περιοχές. (Reprinted by permission
from Macmillan Publishers Ltd: Nat Rev Microbiol, Grice EA1, Segre JA, The skin microbiome, 9, 244–253, copyright 2011).

αισθητοποίησης σε σχέση με παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε αστικές περιοχές. Η ποικιλομορφία της
μικροβιακής έκθεσης έχει αποδειχθεί σημαντική για την προστατευτική επίδραση του αγροτικού περιβάλλοντος (Εικόνα 3). Σε αστικές
περιοχές η υψηλή έκθεση σε περι-
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βαλλοντικά μικρόβια (π.χ. κατοικίδια ζώα) επίσης σχετίζεται με μικρότερη επίπτωση αλλεργικών παθήσεων. Μια πρόσφατη μελέτη σε
ποντικούς έδειξε τον καθοριστικό
ρόλο του μικροβιώματος του εντέρου στην επίτευξη της προστασίας στην περιβαλλοντική έκθεση.

Κάποιες μελέτες ομάδων γεννήσεων επίσης προτείνουν ότι η σύσταση του μικροβιώματος του εντέρου
μπορεί να προβλέψει την έναρξη
του ατοπικού εκζέματος σε μικρά
παιδιά, αλλά οι παρατηρήσεις αυτές δεν είναι σταθερές και χρειάζονται περαιτέρω επιβεβαίωση.
Ο ρόλος του μικροβιώματος
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Εικόνα 2. Προστασία από το παιδικό
άσθμα και αλλεργίες έχει δειχθεί ότι
συμβαίνει σε παιδιά που μεγαλώνουν
σε παραδοσιακά αγροκτήματα
πλούσια σε μικροβιακές εκθέσεις στο
περιβάλλον.

ΜΕΡΟΣ B-Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου

Εικόνα 3. Η ποικιλομορφία της βακτηριδιακής και μυκητιασικής έκθεσης στο περιβάλλον προφυλάσσει 
από το παιδικό άσθμα. (From New Engl J Med, Ege MJ, Mayer M, Normand AC, et al. Exposure to environmental microorganisms and
childhood asthma, 364,701–9, Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. Reprinted with permission from Massachusetts
Medical Society).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. h t t p://genome.c shlp.or g /content/19/12/2317.full.html

mationin the absence of microbial
colonization. Am J Respir Crit Care
Med. 2011;184:198-205.

2. Herbst T, Sichelstiel A, Schär C, Yadava K, Bürki K, Cahenzli J et al. Dysregulation of allergic airway inflam-

3. von Mutius E, Vercelli D. Farm living: effects on childhood asthma and allergy.
Nat Rev Immunol 2010;10:861-868.

Ο ρόλος του μικροβιώματος

4. Ege MJ, Mayer M, Normand AC,
Genuneit J, Cookson WO, BraunFahrländer C et al; GABRIELA Transregio 22 Study Group. Exposure
to environmental microorganisms
and childhood asthma. N Engl J Med
2011;364:701-709.
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• In vivo διάγνωση αλλεργίας - δερματικές
δοκιμασίες
• In vivo διάγνωση αλλεργίας - ρινικές και βρογχικές
δοκιμασίες πρόκλησης
• In vivo διάγνωση αλλεργίας - δοκιμασίες τροφικής
πρόκλησης
• In vivo διάγνωση υπερευαισθησίας σε ΜΣΑΦ
• In vivo διάγνωση της αλλεργίας - δοκιμασία
φαρμακευτικής πρόκλησης
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 θάλαμος πρόκλησης με αλλεργιογόνο
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 ιάγνωση αλλεργίας in vitro - ειδικά σε IgE
αλλεργιογόνα
•Δ
 ιάγνωση αλλεργίας in vitro - διάγνωση βασισμένη
σε μόρια και συστατικά
•Δ
 ιάγνωση αλλεργίας in vitro - κυτταρική δοκιμασία
αλλεργίας
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της αλλεργίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

1

ΙΝ VIVO ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ – ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Julia Katharina Genser Peter

Schmid-Grendelmeier

ΜΕΡΟΣ Γ-Διάγνωση της αλλεργίας

University Hospital of Zürich
Zürich, Switzerland
Οι δερματικές δοκιμασίες αποτελούν ένα σημαντικό διαγνωστικό
εργαλείο στη διαδικασία διερεύνησης πολλών αλλεργικών παθήσεων (Πίνακας 1) χρησιμοποιούνται
ευρέως για τη διάγνωση αλλεργιών από εισπνεόμενα, αλλά επίσης
τροφές, δηλητήρια, εργασιακούς
παράγοντες και φάρμακα.
ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι δερματικές δοκιμασίες (SPTs) και
οι ενδοδερμικές δοκιμασίες αποτελούν ακόμη τον θεμέλιο λίθο για τη
διάγνωση της IgE-επαγόμενης (τύπου Ι) αλλεργίας. Ιδιαίτερα οι SPTs
εφαρμόζονται σε ευρεία κλίμακα
(Εικόνα 1). Επειδή συνήθως είναι
εύκολες στην εφαρμογή τους, οικονομικές και επιτρέπουν γρήγορη ερμηνεία, αποτελούν ιδανικό εργαλείο για τη γρήγορη διάγνωση.
Η ενδοδερμική, επίσης αποκαλούμενη διαδερμική δοκιμασία (Εικόνα
2) είναι πιο απαιτητική, αλλά επιτρέπει μέσω της τιτλοδότησης διαφόρων συγκεντρώσεων αλλεργιογόνων μια ιδιαίτερα ακριβή αξιολόγηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης.
Οι επιδερμικές ή δοκιμασίες με αυτοκόλλητα (patch) εφαρμόζονται σε
ασθενείς με υποψία αλλεργίας τύπου IV για δερματίτιδα εξ επαφής
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι δερματικές δοκιμασίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο στη διάγνωση των αλλεργικών παθήσεων
• Η εφαρμογή των δερματικών δοκιμασιών απαιτεί ειδική εκπαίδευση
• Οι δερματικές δοκιμασίες αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο για την
ανίχνευση ευαισθητοποιήσεων σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα και
αλλεργιογόνα τροφής
• Οι ενδοδερμικές δοκιμασίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις
υπερευαισθησίες σε δηλητήρια και φάρμακα

ή καθυστερημένου τύπου φαρμακευτική υπερευαισθησία. Λόγω της
πιθανής πρόκλησης ουλών στο
δέρμα από το ξύσιμο, περιορίζεται
σε κάποιες ειδικές μορφές φαρμάκων ή κυρίως για εργασιακά αλλεργιογόνα. Οι δοκιμασίες ατοπίας με
αυτοκόλλητα (ΑΡΤ) μπορεί να βοηθήσουν να αποκαλυφθούν αιτίες
επιδείνωσης σε περιπτώσεις ατοπικής δερματίτιδας ή ηωσινοφιλικής
οισοφαγίτιδας, αλλά η αξία τους
ακόμα αμφισβητείται. Η εφαρμογή
των δερματικών δοκιμασιών απαιτεί συγκεκριμένη εκπαίδευση, ιδιαίτερα για τις ενδοδερμικές και επιδερμικές δοκιμασίες με μη προτυποποιημένα αλλεργιογόνα.
Θα πρέπει πάντα να αξιολογούνται
οι αντενδείξεις, όπως η χρήση κάποιων φαρμάκων, η εγκυμοσύνη

ή άλλες καταστάσεις που αποκλείουν κάποιους τύπους ελέγχου αλλεργιών. Επίσης η κατάσταση του
δέρματος του ασθενούς θα πρέπει
να είναι τέτοια που να επιτρέπει τις
δοκιμασίες αυτές. Οι ασθενείς πρέπει να απέχουν από φάρμακα όπως
τα αντιισταμινικά, που θα μπορούσαν να καλύψουν ένα θετικό αποτέλεσμα για τύπου Ι αντίδραση.
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη καταστάσεις όπως τα τατουάζ/
κνίδωση από πίεση, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ψευδώς
θετικές δερματικές αντιδράσεις. Η
χρήση μαρτύρων όπως ισταμίνη
(θετικός μάρτυρας) και φυσιολογικός ορός (αρνητικός μάρτυρας)
έχει μεγάλη σημασία για τις SPT/
διαδερμικές δοκιμασίες.
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ΠΊΝΑΚΑΣ 1
Διαφορά μεταξύ βασεοφίλων και μαστοκυττάρων
Ενδοδερμικές
δοκιμασίες

Επιδερμικές
(patch)
δοκιμασίες

Δοκιμασίες
patch αλλεργίας

Αλλεργίες
από εισπνεόμενα

+++
Κανονικό

Σπανίως απαιτείται,
λίγα διαθέσιμα
αλλεργιογόνα

Ν.Α.

Μερικές μορφές
ατοπικής δερματίτιδας1

Τροφική αλλεργία

++
Με εμπορικά διαθέσιμα
εκχυλίσματα και φρέσκες
τροφές

Ν.Α.

Ν.Α.

Ηωσινοφιλική
οισοφαγίτιδα (;)
Κάποιες μορφές
ατοπικής δερματίτιδας2

+
(μειωμένη ευαισθησία)

+++
(τιτλοδότηση)

Ν.Α.

Ν.Α.

+ έως ++

+++
(με όλα τα διαλυτά
φάρμακα·
τιτλοδότηση)

(++)
Σε καθυστερημένη
φαρμακολογική
υπερευαισθησία3

Ν.Α.

(+)
(σε περιπτώσεις
δερματίτιδας εξ επαφής)

Ν.Α.

+++

Αλλεργία
σε δηλητήρια
Φαρμακολογική
υπερευαισθησία
Αλλεργιογόνα
επαφής
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Δερματική
prick δοκιμασία

Εάν η ατοπική δερματίτιδα φαίνεται να επιδεινώνεται από την παρουσία εισπνεόμενων αλλεργιογόνων
Εάν η ατοπική δερματίτιδα φαίνεται να επιδεινώνεται από την παρουσία τροφικών αλλεργιογόνων
3
Ιδιαίτερα όταν συμβαίνουν δερματικές εκδηλώσεις επιβραδυνόμενου τύπου (έκζεμα, εξάνθημα)
1
2

α

β

In vivo διάγνωση αλλεργίας - δερματικές δοκιμασίες

Εικόνα 1. Δερματική prick δοκιμασία με
α) εισπνεόμενα αλλεργιογόνα
και β) φρέσκες τροφές.
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Εικόνα 2. Ενδοδερμική δοκιμασία
με δηλητήριο (μέλισσας) σε
διαφορετικές συγκεντρώσεις
(τιτλοδότηση).

ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Οι SPT αποτελούν τα κλασικά δια
γνωστικά εργαλεία που δίνουν
άμεσες πληροφορίες σχετικά με ευαισθητοποιήσεις έναντι εισπνεόμενων αλλεργιογόνων όπως η γύρη,
τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, τα
κατοικίδια και, σε μικρότερο βαθμό,
οι μύκητες. Επειδή συνήθως είναι
εύκολες στην εφαρμογή, οικονομικές και επιτρέπουν άμεση απάντηση, αποτελούν ιδανικό εργαλείο
για γρήγορη διάγνωση. Υπάρχουν
διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες
σχετικά με πρότυπες σειρές διαλυμάτων SPT για πολλές γεωγραφικές και κλιματικές περιοχές.
Οι δερματικές δοκιμασίες μπορούν επίσης να εφαρμοσθούν σε
τροπικές περιοχές και σε χώρες με
περιορισμένα μέσα όπου ανθίζει
η αλλεργία. Εντούτοις, τα τοπικά
αλλεργιογόνα ενδέχεται να μην
αναγνωριστούν ή να μην είναι διαθέσιμα και έτσι να μην αντιπροσωπεύονται στη δερματική δοκιμασία.
Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να περιλαμβάνονται αλλεργιογόνα όπως η Blomia tropicalis στη
δερματική δοκιμασία που λαμβάνει
χώρα σε τροπικές χώρες.
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ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
Για τις τροφικές αλλεργίες χρησιμοποιείται κυρίως η SPT, με εμπορικά διαθέσιμα εκχυλίσματα αλλεργιογόνων τροφών, αλλά και με
φρέσκες τροφές (τεχνική prick-toprick, Εικόνα 1β). Η δοκιμασία με
φρέσκες τροφές επιτρέπει μια γρήγορη αποκάλυψη της ευαισθητοποίησης σε τροφές που παρέχονται
προσωπικά από τον ίδιο τον ασθενή ή που διατίθενται μόνο τοπικά.
Καθώς οι δερματικές δοκιμασίες
δεν διαχωρίζουν μεταξύ ευαισθητοποίησης και κλινικά σχετικής
τροφικής αλλεργίας, ενδείκνυται
η χρήση επιπρόσθετων εργαλείων όπως δοκιμασιών πρόκλησης
με τροφικά αλλεργιογόνα από το
στόμα, δίαιτες αποκλεισμού, και
πιο πρόσφατα ειδικές για συστατικά in vitro τεχνικές διάγνωσης. Η
ενδοδερμική δοκιμασία με αλλεργιογόνα τροφών δεν ενδείκνυται.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΑΠΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ
Οι δερματικές δοκιμασίες για αλλεργία από δηλητήριο υμενοπτέρων είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο

και χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο. Ενώ η SPT με δηλητήρια έχει
περιορισμένη ευαισθησία, η ενδοδερμική δοκιμασία με αυξανόμενες συγκεντρώσεις επιτρέπει την
αναγνώριση του κατώτατου ορίου ευαισθητοποίησης με ιδιαίτερη ευαισθησία και ειδικότητα. Χρησιμοποιούνται συγκεντρώσεις που
ξεκινούν από 0,00001 μg/mL, με
10Χ αύξηση των δόσεων σε κάθε
βήμα μέχρι το 1,0 μg/mL. Η ταυτόχρονη δοκιμασία με δύο δηλητήρια υμενοπτέρων φαίνεται να είναι ασφαλής και επιτρέπει γρήγορη διάγνωση.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Οι δερματικές δοκιμασίες είναι
πολύ χρήσιμα αλλά και ευαίσθητα
εργαλεία διερεύνησης της φαρμακευτικής υπερευαισθησίας. Ιδιαίτερα για την ενδοδερμική δοκιμασία διαλυτών φαρμάκων, είναι
απαραίτητη η εκτίμηση των ιδανικών συγκεντρώσεών τους. Σε μια
πρόσφατη δημοσίευση-θέση της
ENDA/EAACI Drug Allergy Interest
Group αναφέρθηκε ότι η συγκέντρωση των φαρμάκων για δερματικές δοκιμασίες στοχεύει να επι-
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τύχει ειδικότητα τουλάχιστον 95%.
Αυτή τη στιγμή συγκεντρώσεις
φαρμάκων μπορούν να προταθούν
για τα αντιβιοτικά β-λακτάμες, για
περιεγχειρητικά φάρμακα, ηπαρίνες, άλατα πλατίνας και σκιαγραφικά μέσα. Για πολλά άλλα φάρμακα δεν υπάρχουν προς το παρόν
επαρκείς ενδείξεις ώστε να προσδιοριστεί η κατάλληλη συγκέντρωση.
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ΜΕΡΟΣ Γ-Διάγνωση της αλλεργίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν
δείξει ότι τα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα αποτελούν σημαντικές
αιτίες για αλλεργική ρινίτιδα (AR)
και άσθμα. Η πρόκληση εισπνοής
αλλεργιογόνου μιμείται τη φυσική
κατάσταση και είναι χρήσιμη για
την κατανόηση των μηχανισμών
της αλλεργικής φλεγμονής και της
υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών (AHR). Επιπλέον, οι δοκιμασίες πρόκλησης παίζουν σημαντικό
ρόλο στη διάγνωση του άσθματος,
και σε μικρότερη έκταση στη διάγνωση της AR. Μέσω μιας δοκιμασίας βρογχικής πρόκλησης (ΒΡΤ),
η AHR μπορεί να μετρηθεί μέσω
της πρόκλησης των αεραγωγών με
ποικιλία φυσικών και εισπνεόμενων χημικών ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των αεραγωγών (Εικόνα 1). Η εκλέπτυνση
αυτή των αεραγωγών μετριέται
από αλλαγές στην FEV1 μετά από
σταδιακή αύξηση της δοσολογίας
προκλητικών παραγόντων.
Μια δοκιμασία ρινικής πρόκλησης
(ΝΡΤ) εφαρμόζεται σε περιπτώσεις
ενός τυπικού ιστορικού AR όπου
συνυπάρχει αρνητική αλλεργική
δοκιμασία (Εικόνα 2). Είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωστεί η αλλεργική από τη μη αλλεργική ρινίτιδα, καθώς η αντιμετώπιση μπορεί
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι ρινικές και βρογχικές δοκιμασίες πρόκλησης αποτελούν μια επιπρόσθετη αξία για την κατανόηση και διάγνωση της αλλεργικής
ρινίτιδας και του άσθματος
• Οι δοκιμασίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε κλινικές από
εξειδικευμένο προσωπικό
• Συστήνεται ιδιαιτέρως να ακολουθείται ένα πιστοποιημένο και
προτυποποιημένο πρωτόκολλο
• Σε έμπειρα χέρια οι κίνδυνοι ασφαλείας των δοκιμασιών πρόκλησης είναι λίγοι

να είναι διαφορετική. Θετικό αποτέλεσμα της δοκιμασίας ορίζεται
από την παρουσία συμπτωμάτων
τυπικών για AR μαζί με αντικειμενικές παραμέτρους, όπως μειωμένη λειτουργικότητα των ανώτερων αεραγωγών (μετρούμενη με
ακουστική ρινομέτρηση ή οπίσθια
ρινομανομετρία) ή ρινική έκκριση
φλεγμονωδών μεσολαβητών. Οι
ασθενείς μπορεί να έχουν άμεσες
ή διπλές αντιδράσεις.
ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για ΝΡΤ και για μετρήσεις των
ρινικών αντιδράσεων. Τα φάρμακα
που μπορεί να διαφοροποιούν τα
αποτελέσματα πρέπει να διακόπτονται πριν από τη δοκιμασία και οι
αντενδείξεις να αποκλείονται. Συ-

στήνεται να ακολουθείται ένα πιστοποιημένο και προτυποποιημένο
πρωτόκολλο, εφόσον διατίθεται.
Η πρόκληση με εισπνεόμενα αλλεργιογόνα ξεκινά νωρίς το πρωί
ώστε να μετρηθεί η όψιμη ασθματική αντίδραση. Ιδανικά οι ασθενείς
παρακολουθούνται για μεγαλύτερη
χρονική περίοδο. Συνιστάται ιδιαιτέρως να εκτελείται η ΒΡΤ σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Στην καθημερινή κλινική πράξη για τη διάγνωση
ΑΗR, οι παράγοντες που προτιμώνται είναι η ισταμίνη, η μεταχολίνη
και η μαννιτόλη. Οι παράγοντες αυτοί προκαλούν βρογχοσυσταλτική
αντίδραση η οποία είναι λιγότερο
παρατεταμένη και γρήγορα αντιστρέψιμη με βρογχοδιασταλτικά
και εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.
Η διάγνωση εργασιακού άσθματος
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Εικόνα 1. Μηχανισμός δράσης δοκιμασιών βρογχικής πρόκλησης. (Αναπαραγωγή με άδεια από το O’Byrne PM, Gauvreau
GM, Brannan JD. Provoked models of asthma: what have we learnt? Clin Exp Allergy 2009;39:181–92, with permission from
Willey Blackwell).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ενδείξεις για ΝΡΤ ή ΒΡΤ

Αντενδείξεις για ΝΡΤ ή ΒΡΤ

• Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης εργασιακής αλλεργικής ρινίτιδας ή άσθματος

• Προχωρημένη ρινική πολυποδίαση (ΝΡΤ)

• Διαφωνίες μεταξύ ιστορικού και διαγνωστικών διαδικασιών ρουτίνας

• Λοίμωξη της αναπνευστικής οδού τις τελευταίες
2 εβδομάδες

• Για την επιβεβαίωση μιας διάγνωσης σε ασθενή ο οποίος
έχει δυσκολίες αποδοχής των συνεπειών της νόσου, όπως
να αποφεύγει τα κατοικίδια ή να αλλάζει επαγγέλματα
• Για τη μελέτη των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και
της φαρμακολογικής αποτελεσματικότητα του φαρμάκου

• Ιστορικό πρόσφατης ρινικής επέμβασης (ΝΡΤ)

• Ασταθές άσθμα (ΒΡΤ)
• FEV1 <70% του προβλεπόμενου επιπέδου (ΒΡΤ)
• Εγκυμοσύνη
• Πρόσφατος εμβολιασμός (< 1 εβδομάδα)
• Συστηματική χρήση β-αναστολέων
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Εικόνα 2. Διαγνωστική προσέγγιση στον ασθενή με αλλεργική ρινίτιδα. (Από J Allergy Clin Immunol, 129/6, Rondon C,
Campo P, Togias A, et al. Local allergic rhinitis: concept, pathophysiology, and management, 1460–1467, Copyright 2012, με
άδεια από τον Elsevier).

και ρινίτιδας μπορεί να απαιτεί ειδικές δοκιμασίες εισπνοής.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι δοκιμασίες πρόκλησης με εισπνεόμενα αλλεργιογόνα είναι
ασφαλείς σε εξειδικευμένο περιβάλλον και από έμπειρο προσωπικό. Υπάρχουν αρκετές αντικειμενικές και πιστοποιημένες
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παράμετροι για τη μέτρηση της
αντίδρασης για ΒΡΤ, αλλά όχι για
ΝΡΤ. Η εφαρμογή αλλεργιογόνων
μπορεί να προκαλέσει μη ειδικές
αντιδράσεις. Εμπορικά διατίθεται
περιορισμένος αριθμός εκχυλισμάτων αλλεργιογόνων. Η δοκιμασία πρόκλησης μπορεί να έχει
ως αποτέλεσμα την προσωρινή
αύξηση των συμπτωμάτων και
μεγαλύτερη χρήση φαρμάκων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι ΝΡΤ και ΒΡΤ είναι ασφαλείς διαδικασίες. Οι γενικευμένες αντιδράσεις σπανίζουν μετά από ΒΡΤ, αν
και μπορεί να έχουμε επιδείνωση
του άσθματος. Μετά από πρόκληση με το αλλεργιογόνο η έκταση
της βρογχοσυστολής μπορεί να
είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί σε
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σχέση με τις άμεσες προκλήσεις,
για παράδειγμα με ισταμίνη ή μεταχολίνη. Επιπλέον, η επαγόμενη
βρογχοσυστολή συνήθως παρατείνεται λόγω της απελευθέρωσης
προφλεγμονωδών μεσολαβητών.
Επομένως, είναι απαραίτητο να
παρευρίσκεται ιατρός κατά τη διάρκεια δοκιμασίας με εισπνεόμενο
αλλεργιογόνο, να είναι έτοιμα για
χρήση τα φάρμακα ανάγκης, και

να διατίθεται στον χώρο συσκευή
ανάνηψης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bousquet J, Van Cauwenberge P,
Khaltaev N. Allergic rhinitis and its
impact on asthma. J Allergy Clin Immunol 2001;108:S147-334.
2. O'Byrne PM, Gauvreau GM, Brannan JD. Provoked models of asthma:
what have we learnt? Clin Exp Allergy
2009;39:181-192.

3. Diamant Z, Gauvreau GM, Cockcroft
DW, Boulet LP, Sterk PJ, de Jongh
FH, et al. Inhaled allergen bronchoprovocation tests. J Allergy Clin
Immunol 2013;132:1045-1055 e6.
4. Rondon C, Campo P, Togias A, Fokkens WJ, Durham SR, Powe DG, et
al. Local allergic rhinitis: concept,
pathophysiology, and management. J
Allergy Clin Immunol 2012;129:14601467.
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ΓΙΑΤΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ;
Η διάγνωση της τροφικής αλλεργίας μπορεί να είναι προφανής,
για παράδειγμα στην περίπτωση ενός παιδιού που αντιδρά με
κνίδωση 10 λεπτά μετά την κατάποση φιστικιών. Στην περίπτωση
αυτή, που οφείλεται σε μια IgEεπαγόμενη αντίδραση, οι δερματικές δοκιμασίες και τα in vitro
τεστ, με τη μέτρηση της ειδικής
IgE στον ορό, είναι συνήθως θετικά και συνδέονται ολοφάνερα με
τα συμπτώματα. Οι τροφικές προκλήσεις μπορεί να γίνουν σε ασθενείς με ελάχιστα συμπτώματα που
πιθανώς σχετίζονται με τροφική
αλλεργία, με σημαντικό ποσοστό
των ασθενών να παρουσιάζει θετικά IgE τεστ που δεν σχετίζονται
με τα συμπτώματα αλλά με μια
ατοπική προδιάθεση (ψευδώς θετικά τεστ που δείχνουν μόνο ευαισθητοποίηση). Στο πλαίσιο αυτό
μια τροφική πρόκληση αποτελεί
τη gold standard της διάγνωσης
(Εικόνα 1).
ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ;
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετές μεταβλητές όταν οργανώνεται μια τροφική πρόκληση. Το
πιο σημαντικό είναι να σχεδιαστεί
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η τροφική πρόκληση αποτελεί διαγνωστική gold standard για τις
τροφικές αλλεργίες, καθώς η παρουσία ατοπίας σε κάποιο άτομο
μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετική ερμηνεία της ΙgE δοκιμασίας
• Η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί το κλειδί για τον σχεδιασμό
μιας τροφικής πρόκλησης
• Η ερμηνεία μιας δοκιμασίας τροφικής πρόκλησης μπορεί να είναι
δύσκολη, ενώ η εμπειρία του προσωπικού είναι καθοριστική
• Οι τροφικές προκλήσεις είναι απαραίτητες διαδικασίες για την
παρακολούθηση της τροφικής αλλεργίας

η διαδικασία με ασφαλή τρόπο.
Η τροφική πρόκληση θα πρέπει
να εφαρμοσθεί σε μια τοποθεσία όπου θα μπορεί να χορηγηθεί
επείγουσα φαρμακευτική αγωγή.
Όταν εφαρμόζονται προκλήσεις
υψηλού κινδύνου, είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση πρόσβαση
σε εγκαταστάσεις εντατικής θεραπείας. Σε όλες τις περιπτώσεις
η τροφική πρόκληση θα πρέπει
να επιβλέπεται από νοσηλευτές
εκπαιδευμένους να αναγνωρίζουν
πρώιμα σημάδια των αντιδράσεων. Επίσης, ο επιβλέπων ιατρός θα
πρέπει να είναι εκπαιδευμένος έτσι
ώστε να διαθέτει επαρκή εμπειρία
στην ερμηνεία των διαφόρων κλινικών συμπτωμάτων που πιθανώς
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια
της τροφικής πρόκλησης.

Η τροφή παρέχεται στον ασθενή
σε αυξανόμενες δόσεις. Η αρχική
δόση, καθώς και τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των δόσεων, θα
αποφασιστούν από το ιστορικό
του ασθενούς και από την αιτία της
πρόκλησης. Μια τροφική πρόκληση που σκοπεύει να προσδιορίσει
το κατώτερο επίπεδο μιας αντίδρασης θα πρέπει να ξεκινήσει ή
με πολύ χαμηλές δόσεις.
Η τροφή μπορεί να χορηγηθεί
ανοιχτά, αλλά και με τρόπο διπλάτυφλό ελεγχόμενο με placebo.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η πρόκληση χωρίζεται σε
δύο μέρη, ενώ η τροφή αποκρύπτεται ώστε να μη γίνεται αντιληπτή
ούτε από τον ασθενή ούτε από τον
εξεταστή (Εικόνα 2).
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παράδειγμα, οι ασθενείς μπορεί να
αντιδρούν στο ωμό αυγό αλλά όχι
στο μαγειρεμένο, και έτσι κάποιος
ασθενής με αρνητική πρόκληση
σε μαγειρεμένο αυγό μπορεί στη
συνέχεια να αντιδράσει σε ωμό ή
σε όχι πλήρως μαγειρεμένο αυγό.
Παρομοίως, μια αρνητική πρόκληση σε κάποιο συγκεκριμένο ψάρι
δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο ασθενής
μπορεί να τρώει όλα τα είδη των
ψαριών.

Εικόνα 2. Γλυκά που περιέχουν κρέμα από βούτυρο φιστικιού ή placebo για μια
διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo τροφική πρόκληση στα φιστίκια.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΜΙΑΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Μια καλά σχεδιασμένη τροφική
πρόκληση θα προσφέρει ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με
την παρουσία ή απουσία κάποιας

τροφικής αλλεργίας. Παρόλ’ αυτά
χρειάζεται κανείς να είναι ενήμερος
σχετικά με κάποιους περιορισμούς.
Μια τροφική πρόκληση είναι έγκυρη μόνο για τον συγκεκριμένο τρόπο προετοιμασίας της τροφής. Για
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Μια καλά σχεδιασμένη τροφική
πρόκληση αποτελεί το απόλυτο διαγνωστικό εργαλείο για τις τροφικές αλλεργίες. Επιπλέον, αποτελεί
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την
παρακολούθηση των αλλεργικών
σε τροφές ασθενών. Μια θετική
δοκιμασία πρόκλησης παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στον ασθενή
για το πώς μπορεί να λάβει χώρα
μια αντίδραση και πώς να την αντιμετωπίσει κανείς, βελτιώνοντας
έτσι την ποιότητα ζωής του.
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Εικόνα 1. Διάγραμμα απόφασης για τροφική αλλεργία όπου συμπεριλαμβάνεται μια ανοικτή τροφική πρόκληση
ή μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo τροφική πρόκληση (DBPCFC).
(Αναπαραγωγή με άδεια από Niggemann B and Beyer K. Diagnosis of food allergy in children: toward a standardization
of food challenge. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007, 45, 399–404).
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

challenges. J Allergy Clin Immunol
2004;114:1164-1168.
3. Sampson HA, Gerth van Wijk R,
Bindslev-Jensen C, Sicherer S, Teuber SS, Burks AW et al. Standardizing double-blind, placebo-controlled
oral food challenges: American
Academy of Allergy, Asthma & Immunology–European Academy of
Allergy and Clinical Immunology
PRACTALL consensus report. J Al-

lergy Clin Immunol 2012;130:12601274.
4. Eigenmann PA, Caubet JC, Zamora
SA. Continuing food-avoidance diets
after negative food challenges. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:601605.
5. Niggemann B, Beyer K. Pitfalls in
double-blind, placebo-controlled
oral food challenges. Allergy
2007;62:729-732.
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1. Bindslev-Jensen C, Ballmer-Weber
BK, Bengtsson U, Blanco C, Ebner
C, Hourihane J et al. Standardization
of food challenges in patients with
immediate reactions to foods – position paper from the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 2004;59:690-697.
2. Perry TT, Matsui EC, Conover-Walker MK, Wood RA. Risk of oral food
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ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Η από το στόμα δοκιμασία με ASA
συστήνεται σε ασθενείς με υποψία αναπνευστικού ή δερματικού
τύπου αντιδράσεις σε ΜΣΑΦ. Θα
πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να
συνυπολογίζονται οι αντενδείξεις
(Πίνακας 1). Σε ασθενείς με NERD,
το διήμερο πρωτόκολλο αρχίζει με
placebo χάπια την πρώτη ημέρα,

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι δοκιμασίες πρόκλησης ασπιρίνης (ASA) εκτελούνται για την
επιβεβαίωση ιστορικού υπερευαισθησίας σε ASA ή για την επιβεβαίωση/αποκλεισμό διασταυρούμενης αντίδρασης
• Η από το στόμα δοκιμασία (OPT) πρόκλησης με ASA είναι η gold
standard μέθοδος, αλλά μπορεί να αντικατασταθεί από εισπνεόμενη ή ενδορρινική πρόκληση με λυσίνη-ASA σε ασθενείς με αναπνευστικού τύπου αντίδραση σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα (ΜΣΑΦ)
• Η ΟΡΤ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της υπερευαισθησίας σε άλλα δραστικά ΜΣΑΦ ή για την εκτίμηση της
ανοχής σε κάποιο εναλλακτικό ΜΣΑΦ
κάθε 1,5–2 ώρες, ενώ μετράμε τον
FEV1 κάθε 30 min ώστε να καταγραφεί το εύρος της βασικής κατάστασης (Πίνακας 2). Τη δεύτερη
ημέρα ο ασθενής λαμβάνει αρχικά
10–30 mg ασπιρίνης και η δόση
διπλασιάζεται κάθε 1,5 ώρα, μέχρι
να εμφανιστεί θετική αντίδραση,
όπως αυτή ορίζεται από τουλάχιστον 20% πτώση στον FEV1 και/ή
εξω-βρογχικά συμπτώματα (ρινική
ή οθφαλμική συμφόρηση, ρινόρροια, δερματική ερυθρότητα, γαστρεντερικά συμπτώματα). Η δοκιμασία θεωρείται αρνητική όταν δεν
εμφανίζεται κάτι από τα παραπάνω
και η τελική δόση των 312 mg ASA
γίνεται καλά ανεκτή. Ένα παρόμοιο
πρωτόκολλο με παρατεταμένα διαλείμματα μεταξύ των δόσεων ASA
ενδείκνυται για τη διάγνωση της

In vivo διάγνωση υπερευαισθησίας σε ΜΣΑΦ

δερματικού τύπου υπερευαισθησίας στα ΜΣΑΦ (Πίνακας 3).
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΣΑΦ
Η ΟΡΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον έλεγχο υπερευαισθησίας
σε άλλα ύποπτα ΜΣΑΦ ή για την
εκτίμηση της ανοχής σε κάποιο
εναλλακτικό ΜΣΑΦ σε ασθενείς
με διασταυρούμενης αντίδρασης
αλλά και ανοσολογικά επαγόμενες
αντιδράσεις.
Ακόμα και αν δεν υπάρχουν άμεσες
ενδείξεις για θεραπεία με ΜΣΑΦ,
θα πρέπει κανείς να περιμένει την
πιθανή ανάγκη του ασθενούς για
κάποια αναλγητική, αντιπυρετική
ή αντιφλεγμονώδη θεραπεία. Οι
δοκιμασίες με εναλλακτικά ΜΣΑΦ
συνήθως ξεκινούν με την από το
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Η από το στόμα δοκιμασία πρόκλησης (ΟΡΤ) με ασπιρίνη (ASA)
είναι η gold standard μέθοδος για
τη διάγνωση τύπου διασταυρούμενης αντίδρασης υπερευαισθησίας
σε ΜΣΑΦ, στις οποίες περιλαμβάνονται η από ΜΣΑΦ επιδεινούμενη αναπνευστική νόσος (NERD), η
από ΜΣΑΦ επιδεινούμενες δερματικές παθήσεις (NECD), και το από
ΜΣΑΦ επαγόμενο αγγειο-οίδημα/
κνίδωση. Σε ασθενείς με απλές
ΜΣΑΦ επαγόμενες αντιδράσεις,
η ASA σπανίως αποτελεί το ένοχο
φάρμακο, και έτσι μπορεί να εφαρμοσθεί ΟΡΤ με το ύποπτο ΜΣΑΦ.
Σε ασθενείς με NERD, οι βρογχικές
ή ρινικές προκλήσεις με διαλυτή
μορφή ASA (λυσίνη-ASA) μπορεί
να είναι εναλλακτικές της ΟΡΤ για
την επιβεβαίωση/αποκλεισμό της
υπερευαισθησίας σε ΜΣΑΦ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ενδείξεις και αντενδείξεις σε πρόκληση με ασπιρίνη από το στόμα ασθενών
με υπερευαισθησία στα ΜΣΑΦ
Ενδείξεις
•Α
 μφισβητούμενο ή όχι ξεκάθαρο ιστορικό αντίδρασης σε ασπιρίνη/ΜΣΑΦ
•Ε
 πιβεβαίωση/αποκλεισμός διασταυρούμενης αντίδρασης εάν η ασπιρίνη δεν
είναι ένα από τα υποψήφια ΜΣΑΦ
•Ξ
 εκίνημα απευαισθητοποίησης
Αντενδείξεις
• Ιστορικό σοβαρών αναφυλακτικών αντιδράσεων στην ασπιρίνη ή άλλα ΜΣΑΦ
•Ό
 χι καλά ελεγχόμενη υποβόσκουσα νόσος (άσθμα/κνίδωση)
• Βασικά επίπεδα FEV1 (κάτω από το 70% της προβλεπόμενης τιμής)
•Σ
 οβαρές αντιδράσεις επιβραδυνόμενου τύπου
Ταυτόχρονες διαταραχές δυνητικά επιδεινούμενες από την πρόκληση

ΜΕΡΟΣ Γ-Διάγνωση της αλλεργίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πρωτόκολλο για πρόκληση με ασπιρίνη από το στόμα σε ασθενή με υποψία
αναπνευστικής νόσου επιδεινούμενης από ΜΣΑΦ
8:00

Placebo

10 mgα

9:30

Placebo

27 mg

11:00

Placebo

44 mg

12:30

Placebo

117 mg

14:00
α

312 mg

Προαιρετικό σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής αντίδρασης σε ΜΣΑΦ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Πρωτόκολλο πρόκλησης με ασπιρίνη από το στόμα σε ασθενή με υποψία
δερματικής νόσου επιδεινούμενης από ΜΣΑΦ

Ώρα

Ημέρα 1

Ημέρα 2

8:00

Placebo

71 mg

10:00

Placebo

117 mg

12:00

Placebo

312 mg

14:00

Placebo

500 mg

στόμα χορήγηση της μισής από τη
θεραπευτική δόση, ακολουθούμενη από παρακολούθηση στο ιατρείο για διάστημα έως και δύο
ωρών.
ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
Σε ασθενείς με NERD, η πρόκληση με εισπνεόμενη ή ενδορινική
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λυσίνη-L-ΑSA (διαλυτή μορφή της
ασπιρίνης) μπορεί να εφαρμοσθεί
ως εναλλακτική της ASA-OPT (εικόνα 1).
Η δοκιμασία βρογχικής πρόκλησης
ξεκινά με την εισπνοή ενός διαλύτη, που ακολουθείται από αυξανόμενες δόσεις L-ASA η οποία χορηγείται με δοσίμετρο σε διαστήματα
30 min, γεγονός που επιτρέπει την

ολοκλήρωση της διαδικασίας σε
εξωτερική βάση σε λιγότερο από
5 ώρες. Η δοκιμασία θεωρείται θετική εάν καταγραφεί τουλάχιστον
20% πτώση του FEV1 στα 10, 20
ή 30 min μετά την εισπνοή. Εάν
παρατηρηθεί θετική αντίδραση
υπολογίζεται η PD20 ASA από την
καμπύλη δοσολογικής αντίδρασης.
Η πρόκληση με εισπνοή μπορεί να

In vivo διάγνωση υπερευαισθησίας σε ΜΣΑΦ
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επιφέρει εξω-βρογχικά συμπτώματα, ενώ μπορεί επίσης να παρατηρηθεί μια αντίδραση όψιμης φάσης. Η από το στόμα διαδικασία
έχει την ίδια ευαισθησία και ειδικότητα με τη διαδικασία με εισπνοή,
αλλά η δεύτερη είναι ταχύτερη και
ασφαλέστερη (η αντίδραση αναστρέφεται εύκολα με εισπνεόμενους β-2 αγωνιστές).
Η ρινική δοκιμασία πρόκλησης με
L-ASA συστήνεται ιδιαίτερα για
ασθματικούς ασθενείς με περιορισμένη αναπνευστική λειτουργία
που δεν είναι κατάλληλοι για βρογχική πρόκληση. Η διαδικασία ξεκινά
με ενστάλαξη φυσιολογικού ορού
ακολουθούμενη από αυξανόμενες
συγκεντρώσεις διαλύματος L-ASA
σε κάθε ρουθούνι ανά 30 min. Καταγράφονται όλες οι παράμετροι
(υποκειμενικές και αντικειμενικές)
κάθε 10 min. Εναλλακτικά, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί διάλυμα ρινικού
εκνεφελώματος ketorolac. Για την

αξιολόγηση της πρόκλησης, τα κλινικά συμπτώματα συνδυάζονται με
αντικειμενικά μέτρα δυνατότητας
ροής του αέρα (ακουστική ρινομετρία, ρινομαννομετρία ή μέγιστη
ρινική ροή εισπνοής).
Η αντίδραση θεωρείται θετική εάν
εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα
και/ή σημαντική ρινική απόφραξη
(25% μείωση της συνολικής ρινικής
ροής ή 40% της ρινικής ροής εισπνοής, σε σύγκριση με το βασικό
επίπεδο).
Σε πεπειραμένα χέρια η ευαισθησία της ενδορρινικής δοκιμασίας
πρόκλησης με ασπιρίνη μπορεί να
φτάσει πάνω από 80%, και η ειδικότητα να προσεγγίσει το 95%, φτάνοντας έτσι τα χαρακτηριστικά της
βρογχικής πρόκλησης.
Η ρινική δοκιμασία δεν συστήνεται
σε ασθενείς με σημαντική ρινική
απόφραξη, στροβιλώδη ρινική ροή
ή μη ειδική ρινική αντιδραστικότητα.
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Εικόνα 1. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί τής από το στόμα, της βρογχικής και της ενδορρινικής οδού πρόκλησης
με ασπιρίνη σε ασθενείς με αναπνευστική νόσο επιδεινούμενη από ΜΣΑΦ.
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IN VIVO ΔΙΑΓΝΩΣΗ THΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ –
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ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μια φαρμακευτική αντίδραση υπερευαισθησίας (DH) είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να αποδειχθεί, καθώς το
ιστορικό μπορεί να είναι αναξιόπιστο, ενώ για πολλά φάρμακα και
αντιδράσεις δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ευαισθητοποίηση από δερματικές και in vitro δοκιμασίες. Μια
δοκιμασία φαρμακευτικής πρόκλησης (DPT) εφαρμόζεται: (α) για τον
αποκλεισμό DH σε περιπτώσεις
όπου το ιστορικό δεν είναι ξεκάθαρο (π.χ. μη ειδικά συμπτώματα
μετά από λήψη πενικιλίνης), (β)
όταν πρέπει να αποκλειστεί μια διασταυρούμενη αντίδραση σε αποδεδειγμένη υπερευαισθησία (π.χ. σε
άλλα αναλγητικά όταν υπάρχει υπερευαισθησία στην ασπιρίνη), (γ) εάν
πρέπει να τεκμηριωθεί η διάγνωση
σε υποψία DH από το ιστορικό με
αρνητικές, μη οριστικές ή μη διαθέσιμες αλλεργιολογικές δοκιμασίες
(Πίνακας 1). Θεωρείται το πρότυπο
αναφοράς για τη διάγνωση DH και
είναι αναγκαία όταν άλλες αλλεργιολογικές δοκιμασίες δεν επιτρέπουν σχετικά συμπεράσματα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μια δοκιμασία φαρμακευτικής
πρόκλησης (DPT) αποτελεί την
ελεγχόμενη χορήγηση ενός φαρμάκου για διαγνωστικούς σκοπούς,
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Για πολλές αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα δεν μπορεί
να αποδειχθεί φάση ευαισθητοποίησης
• Μια δοκιμασία φαρμακευτικής πρόκλησης αποτελεί την ελεγχόμενη χορήγηση ενός φαρμάκου για διαγνωστικούς σκοπούς
• Αποτελεί το πρότυπο αναφοράς για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό φαρμακευτικής υπερευαισθησίας
• Υπάρχουν διαθέσιμα συγκεκριμένα πρωτόκολλα για αρκετά φάρμακα
• Μια δοκιμασία φαρμακολογικής πρόκλησης αποτελεί συχνά τη
μόνη αξιόπιστη οδό για την τεκμηρίωση μιας διάγνωσης και θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μετά από την ανάλυση κινδύνουοφέλους
που εκτελείται υπό στενή ιατρική
παρακολούθηση με διαθέσιμα
φάρμακα επείγουσας ανάγκης,
πάντοτε μετά από μια ατομική
ανάλυση κινδύνου-οφέλους. Στα
προαπαιτούμενα για μια DPT περιλαμβάνονται η πιθανότητα νοσηλείας του ασθενούς, η εμπειρία
με επείγουσα θεραπεία, η γνώση
των φαρμακολογικών επιδράσεων
των δοκιμαζόμενων φαρμάκων, ο
αποκλεισμός των αντενδείξεων, η
συγκατάθεση του ενημερωμένου
ασθενούς, και η επαρκής απομάκρυνση των αντιαλλεργικών
φαρμάκων. Αποτελεί διαδικασία
υψηλού κινδύνου καθώς προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με τα
αρχικά, αν και συνήθως ηπιότερα
λόγω των αρχικά χαμηλών και επι-

Εικόνα 1. Μέτρια γενικευμένη
οξεία κνίδωση μετά από δοκιμασία
φαρμακολογικής πρόκλησης με
500 mg ασπιρίνης σε ασθενή με
αναφερόμενη υπερευαισθησία σε
άλλο αναλγητικό φάρμακο, δυνητικά
διασταυρούμενης αντίδρασης.

In Vivo διάγνωση της αλλεργίας - δοκιμασία φαρμακευτικής πρόκλησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ενδείξεις για δοκιμασία φαρμακολογικής πρόκλησης
•Γ
 ια τον αποκλεισμό υπερευαισθησίας σε ιστορικό φαρμακευτικής υπερευαισθησίας που δεν είναι ξεκάθαρο
•Γ
 ια τον αποκλεισμό διασταυρούμενης αντίδρασης συγγενών φαρμάκων σε
αποδεδειγμένη υπερευαισθησία
•Γ
 ια την καθιέρωση ασφαλούς διάγνωσης σε ιστορικό φαρμακευτικής υπερευαισθησίας όπου υποδηλώνεται αλλεργία, με αρνητικές, μη οριστικές ή μη
διαθέσιμες αλλεργιολογικές δοκιμασίες
•Τ
 εκμηρίωση του ιστορικού και άλλων αλλεργιολογικών δοκιμασιών (πρότυπη αναφορά)
Τροποποιημένο από Aberer W, Bircher A, Romano A, et al. Drug provocation testing
in the diagnosis of drug hypersensitivity reactions: general considerations. Allergy
2003;58: 854–863.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εκδήλωση

Αριθμός (ποσοστό)

Κνίδωση

160 (66.4%)

Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
Βρογχόσπασμος

22 (9.1%)
9 (7.9%)

Λαρυγγικό οίδημα

10 (4.1%)

Αναφυλαξία χωρίς shock

17 (7%)

Αναφυλακτικό shock

13 (5.4%)

μερισμένων δόσεων και της άμεσης θεραπείας (Εικόνα 1, Πίνακας
2).
Η από το στόμα δοκιμασία πρόκλησης είναι η προτιμώμενη οδός
για τις περισσότερες DPTs, αν και
είναι πιθανές τόσο η υποδόρια (π.χ.
για τοπικά αναισθητικά, ηπαρίνες,
ινσουλίνες), όσο και η τοπική ή και
η ενδοφλέβια πρόκληση (π.χ. για
ηπαρίνη). Η χρονική περίοδος μεταξύ των αυξήσεων της δόσης και
της διάρκειας της πρόκλησης θα
πρέπει να προσδιοριστεί, αφού ληφθεί υπόψη η αρχική αντίδραση
και ο υποψήφιος μηχανισμός.
Έχουν δημοσιευθεί αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της DPT, και διατίθενται ειδικά
πρωτόκολλα για κάποια φάρμακα,
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ή
σκιαγραφικά μέσα.
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Κλινικές αντιδράσεις σε φαρμακολογικές δοκιμασίες πρόκλησης 241 ασθενών με επιβεβαιωμένη φαρμακολογική υπερευαισθησία

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στην πλειοψηφία των ασθενών, η
DH μπορεί να αποκλεισθεί μέσω
DPT. Σε κάποιους ασθενείς η επανεμφάνιση των αντιδράσεων επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Πιθανά
είναι τα ψευδώς θετικά, καθώς και
τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στα DPTs. Στην ιατρική ένα DPT
δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί ανοχή
στο 100% των ασθενών, αλλά βοηθά στην απόφαση του κατά πόσο
είναι δικαιολογημένη η αποφυγή
σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Μελέτες αξιολόγησης της εγκυρότητας
του DPT δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ασθενών (>95%) μπορούσε να ανεχθεί το φάρμακο στην
πραγματική ζωή όταν δεν υπήρχαν
αντιδράσεις στο DPT, και συμπεραίνουν ότι η δοκιμασία αυτή είναι
ωφέλιμη για τον ασθενή.

1. Aberer W, Bircher A, Romano A,
Blanca M, Campi P, Fernandez J et
al. Drug provocation testing in the
diagnosis of drug hypersensitivity
reactions: general considerations.
Allergy 2003;58:854-863.
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2. Messaad D, Sahla H, Benahmed S,
Godard P, Bousquet J, Demoly P.
Drug provocation tests in patients
with a history suggesting an immediate drug hypersensitivity reaction.
Ann Intern Med 2004;140:10011006.
3. Joint Task Force on Practice Parameters; American Academy of Allergy,
Asthma and Immunology; American
College of Allergy, Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy,
Asthma and Immunology: Drug allergy: an updated practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol
2010;105:259-273.
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ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ
Friedrich Horak
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Research Consult GmbH
Vienna, Austria
Αντίθετα με άλλες δοκιμασίες πρόκλησης, οι δοκιμασίες στον θάλαμο πρόκλησης αλλεργίας (ACC)
δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένο
όργανο αλλά σε διαφόρους στόχους των αλλεργικών αντιδράσεων
τύπου Ι, όπως τα μάτια, το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό,
ακόμα και το δέρμα. Αντίθετα με
άλλες δοκιμασίες αλλεργίας, η ACC
συνήθως δεν εφαρμόζεται για διάγνωση, αλλά για την αξιολόγηση
θεραπειών, για μελέτες στην εργασιακή αλλεργία και για βασική
έρευνα.
Σήμερα υπάρχουν δώδεκα ACCs
ενεργοί στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ,
τον Καναδά και στην Ιαπωνία (Εικόνα 1). Υπάρχει ευρεία συμμόρφωση μεταξύ των συστημάτων,
αν και θα πρέπει να αναφερθούν
οι επιμέρους διαφορές. Όλες οι
ΑCCs πιστοποιούνται για προκλήσεις με γύρη όπως αγρωστώδη/
σημύδα/αμβροσία ή γύρη ιαπωνικού κέδρου. Κάποιες είναι επίσης
πιστοποιημένες για ακάρεα οικιακής σκόνης ή ακόμα και για γάτες
(Εικόνα 2).
Το κύριο κοινό χαρακτηριστικό
όλων των ACCs είναι μια προκαθορισμένη και σταθερή συγκέντρωση
αλλεργιογόνου στον αέρα, η οποία
πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε
να προκαλέσει συμπτώματα σε ευ-
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• Η δοκιμασία στον θάλαμο πρόκλησης αλλεργίας (ACC) επηρεάζει
αρκετά όργανα στόχους της αλλεργίας τύπου Ι
• Μια σταθερή και επαναλήψιμη φόρτιση με αλλεργιογόνο στον
ACC αποτελεί τη βάση για σταθερές υποκειμενικές βαθμολογήσεις
συμπτωμάτων
• Οι συνεδρίες πρόκλησης με συγκρίσιμα χρήσιμα αποτελέσματα
είναι εφικτές σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους
• Η δοκιμασία ACC επιτρέπει την απόκτηση αντικειμενικών παραμέτρων που υποστηρίζουν τις υποκειμενικές βαθμολογήσεις των
συμπτωμάτων
• Η ACC μπορεί να παρακολουθεί την ειδική ανοσοθεραπεία και
φαρμακοθεραπεία
• Η ACC μπορεί να μειώσει το κόστος της ανάπτυξης φαρμάκων
αισθητοποιημένα άτομα. Επιπλέον,
οι κλιματικές συνθήκες της συγκέντρωσης του αλλεργιογόνου όπως
η θερμοκρασία, η υγρασία και η συγκέντρωση CO2 διατηρούνται σταθερές σε διάστημα αρκετών ωρών.
Όλες οι παράμετροι ελέγχονται
συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται η
επαναληψιμότητα του μοντέλου
ACC. Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας πρόκλησης οι ασθενείς καταγράφουν τα υποκειμενικά τους
συμπτώματα αρκετές φορές την
ώρα με καλή συμμόρφωση. Συνήθως δεν υπάρχει χορήγηση φαρμάκου γρήγορης ανακούφισης, το
οποίο θα μπορούσε να περιπλέξει
την εκτίμηση της βαθμολογίας των
συμπτωμάτων. Τα ρινικά, οφθαλ-

μικά και/ή βρογχικά συμπτώματα
βαθμολογούνται τις περισσότερες
φορές με μια κλίμακα 4 σημείων
(0 έως 3).
Μια συνεδρία πρόκλησης διαρκεί
τουλάχιστον δύο ώρες, καθώς μέχρι τότε έχει συνήθως επιτευχθεί
ένα πλατώ σε όλα τα συμπτώματα
του ασθενούς, το οποίο στη συνέχεια δεν αλλάζει όσο το φορτίο του
αλλεργιογόνου διατηρείται σταθερό. Αυτή η αντίδραση πλατώ συνήθως παρακολουθείται για 2–6
ώρες (Εικόνα 3).
Σε αντίθεση με μελέτες πεδίου ή
πάρκου, είναι δυνατόν να παρακολουθούνται και να αναφέρονται
εκτός των άλλων και αντικειμενικές
Ο θάλαμος πρόκλησης με αλλεργιογόνο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντικειμενικές αξιολογήσεις που
εκτελούνται σε ένα ACC
Ρινομανομέτρηση
Σπιρομέτρηση
Μέγιστη εκπνεόμενη ροή (PEF)
Εικόνα 2. Ο Θάλαμος Πρόκλησης της Βιέννης (VCC).

αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια των
συνεδριών. Αυτές οι αντικειμενικές
παράμετροι δίνουν την ευκαιρία
να ελεγχθεί η καταλληλότητα και
η ακρίβεια της υποκειμενικής βαθμολόγησης (Πίνακας 1). Επιπλέον,
είναι πιθανό να πάρει κανείς δείγμα
αίματος σε διάφορες χρονικές τιμές
της συνεδρίας πρόκλησης ώστε να
Ο θάλαμος πρόκλησης με αλλεργιογόνο

παρακολουθεί την εξελισσόμενη
αλλεργική αντίδραση.
Το μοντέλο ACC έχει εγκριθεί από
τo FDA και την ΕΜΑ, τουλάχιστον
για δοκιμές φάσης ΙΙ, και υπάρχει
επιπλέον υποστήριξη για δοκιμές
φάσης ΙΙΙ. Η ΕΜΑ προτείνει την
ACC για διεξαγωγή δοκιμών αναζήτησης δοσολογίας σε ανοσοθε-

Βάρος ρινικής έκκρισης
Ρινικό ξύσιμο
Ρινικό έκπλυμα
Μέγιστη ρινική εισπνεόμενη ροή
(NPIF)
Μελέτη σχισμοειδούς λαμπτήρα
Απεικόνιση επιπεφυκότα
Ψηφιακή ενδοσκόπηση
Ακουστική ρινομέτρηση
Δείγματα αίματος (επίπεδα φαρμάκου, μεσολαβητών…)
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Εικόνα 1. Κατανομή των Θαλάμων
Πρόκλησης Αλλεργίας στον κόσμο.
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Figure 3 Συνολική βαθμολογία
ρινικών συμπτωμάτων
(TNSS) σε > 500 άτομα
υπό αγωγή placebo.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Καταγεγραμμένες κλινικές δοκιμές
σε ένα ACC

Πιθανοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη
αλλεργικών παθήσεων

Απόδειξη της έννοιας
Ανεύρεση δοσολογίας
Έναρξη δράσης
Έναρξη δράσης
Μέγεθος και διάρκεια της δράσης
Επιπρόσθετες θεραπείες
Φαρμακοδυναμική
Φαρμακοκινητική
Ανταγωνιστικές δοκιμές

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα
και ανεκπλήρωτες ανάγκες

Πιθανές επιπτώσεις κλειστοφοβίας ή
Έκθεση σε ένα ορισμένο, ελεγχόμενο
επίδραση άλλων παραγόντων σε υποεπίπεδο του αλλεργιογόνου
κειμενικά συμπτώματα
Εκτός εποχής χρήση εποχικών εισπνεό
μενων αλλεργιογόνων και δυνατότη- Μικρά χρονικά διαστήματα έκθεσης
τα εξοικονόμησης μέχρι και 12 μηνών (όχι μεγαλύτερα από μερικές ώρες)
στην ανάπτυξη προγράμματος
Η χρήση φαρμάκων γρήγορης ανακούφισης μπορεί να αποφευχθεί ή να
Μια δυνητικά απότομη πρόκληση
ανασταλεί κατά τη διάρκεια της πρόκλησης
Δυνατότητα συλλογής βιολογικών Απουσία εποχικής αρχικής έκθεσης σε
δειγμάτων από τους συμμετέχοντες
μη εποχικές προκλήσεις
Διερεύνηση εύρους δοσολογίας και Μικρός αριθμός λειτουργικών ACCs
έναρξης της δράσης
παγκοσμίως
Γενικά οικονομικά και ηθικά οφέλη
λόγω μικρότερου αριθμού ατόμων σε Έλλειψη προτυποποίησης μεταξύ των
σχέση με τις δοκιμές φυσικών εκθέ- διαφόρων ACCs στον κόσμο
σεων

ραπευτικά προϊόντα. Οι δυνητικοί
τομείς της εφαρμογής των δοκιμών
με ACC, εντούτοις, μπορεί να είναι
πολύ πιο εκτεταμένοι (Πίνακας 2).
Η ACC μπορεί να παρακολουθεί
τη συγκεκριμένη ανοσοθεραπεία
και να μειώνει έτσι σημαντικά το
κόστος της ανάπτυξης φαρμάκων.
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Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ACC
είναι ότι απαιτείται σημαντικά λιγότερος χρόνος απ’ ό,τι στις μελέτες πεδίου, και ότι χρειάζονται λιγότερα άτομα ανά δοκιμή. Εκτός
όμως από τα αρκετά πλεονεκτήματα θα πρέπει να αναφερθούν και
μερικά μειονεκτήματα (Πίνακας 3).

Η προτυποποίηση των διαφόρων
ACCs παγκοσμίως και η “μεταξύ
των μονάδων” επαναληψιμότητα
είναι ακόμα ανεκπλήρωτοι στόχοι.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Day JH, Horak F, Briscoe MP, Canonica GW, Fineman SM et al. The
Ο θάλαμος πρόκλησης με αλλεργιογόνο
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role of allergen challenge chambers
in the evaluation of anti-allergic
medication: an international consensus paper. Clin Exp Allergy Reviews
2006;6:31-59.
2. Ellis AK, North ML, Walker T, Steacy
LM. Environmental exposure unit:
a sensitive, specific,and reproducible methodology for allergen challenge. Ann Allergy Asthma Immunol
2013;111:323-328.
3. Hohlfeld JM1, Holland-Letz T, Larbig M, Lavae-Mokhtari M, Wierenga

E, Kapsenberg M et al. Diagnostic
value of outcome measures following allergen exposure in an environmental challenge chamber compared
with natural conditions. Clin Exp Allergy 2010;40:998-1006.
4. Devillier P, Le Gall M, Horak F. The
allergen challenge chamber: a valuable tool for optimizing the clinical
development of pollen immunotherapy. Allergy 2011;66:163-169.
5. Yuki A, Terada T, Ichihara T, Fujii
K, Hyo S, Kawata R, et al. Evaluat-

ing the effects of testing period on
pollinosis symptoms using an allergen challenge chamber. Allergol Int
2011;60:533-539.
6. B
 ernstein JA. Correlation between
a pollen challenge chamber and a
natural allergen exposure study
design for elicting ocular and nasal
symptoms: early evidence supporting a paradigm shift in drug investigation? J Allergy Clin Immunol 2012;
130:128-129.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
ΙΝ VITRO – ΕΙΔΙΚΑ
ΣΕ IgE ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Reto Crameri
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Swiss Institute of Allergy and Asthma Recearch, University of Zürich
Davos, Switzerland
Η ανακάλυψη που επέτρεψε την
ανάπτυξη ιδιαίτερα ευαίσθητων
και ειδικών in vitro δοκιμασιών για
τις αλλεργικές παθήσεις ήταν η
ανακάλυψη των “αντιδρασινών”
αντισωμάτων που ονομάζονται

Εικόνα 1. Τυπική ανοσολογική
μέθοδος για την ανίχνευση ειδικών
σε αλλεργιογόνο IgE σε τρία βήματα:
(1) το αλλεργιογόνο απορροφάται και
ακινητοποιείται σε μια στερεή φάση,
(2) προστίθεται ο ορός του ασθενούς
και ακολουθεί επώαση για 30–60
min και αρκετά πλυσίματα, και (3)
η συνδεδεμένη με το αλλεργιογόνο
IgE ανιχνεύεται με ένα ενζυματικά
σεσημασμένο αντιανθρώπινο IgE
μονοκλωνικό αντίσωμα (*).
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• Αυξημένα επίπεδα ειδικής σε αλλεργιογόνο IgE στον ορό υποδεικνύουν την ατοπική κατάσταση του ασθενούς και είναι ενδεικτικά
για την ανάπτυξη εν τέλει κλινικά σημαντικής αλλεργίας
• Ο προσδιορισμός ειδικής σε αλλεργιογόνο IgE στον ορό επιτρέπει
την αποκάλυψη του εύρους ευαισθητοποίησης ενός ασθενούς
χωρίς κίνδυνο για ανεπιθύμητες αντιδράσεις
• Πολλαπλές μετρήσεις ειδικών IgE σε αγνά φυσικά ή ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα επιτρέπουν μια καθορισμένη για ένα συστατικό
διαγνωστική, που μπορεί να είναι χρήσιμη για τον σχεδιασμό μιας
εξατομικευμένης ανοσοθεραπευτικής παρέμβασης
• Για τη διάγνωση της αλλεργίας τα αυξημένα επίπεδα ειδικής σε
αλλεργιογόνο IgE θα πρέπει να ερμηνευθούν με βάση το κλινικό
ιστορικό. Σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζονται in vivo δοκιμασίες
πρόκλησης με το ύποπτο αλλεργιογόνο, ώστε να επιβεβαιωθεί η
διάγνωση
ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE), περισσότερο από 40 χρόνια πριν. Το πρωτότυπο της in vitro ανίχνευσης της
IgE στον ορό (η δοκιμασία RAST)
περιγράφηκε για πρώτη φορά το
1967 με τη χρήση ενός χάρτινου
δίσκου ως στερεής φάσης για την
ομοιοπολική ακινητοποίηση του
αλλεργιογόνου, ενώ στη συνέχεια
προστίθετο ο ορός τους ασθενούς.
Μετά από αρκετά πλυσίματα για
την απομάκρυνση μη συνδεδεμένων πρωτεϊνών του ορού και
αντισωμάτων, η συνδεδεμένη IgE
ανιχνεύεται με 125-Ι-σημασμένη
πολυκλωνική αντι-ανθρώπινη IgE
(Εικόνα 1). Οι μοντέρνες μέθοδοι

για την ανίχνευση των ειδικών σε
αλλεργιογόνα IgE έχουν υποστεί
εντυπωσιακές βελτιώσεις συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης
έναντι των προτύπων 75/102 του
ΠΟΥ, επιτρέποντας τόσο ποσοτικούς προσδιορισμούς όσο και την
εφαρμογή εντελώς αυτόματων συσκευών (Εικόνα 2). Μέχρι σήμερα,
το πιο συνηθισμένο σύστημα που
χρησιμοποιείται για την ανίχνευση
ειδικών σε αλλεργιογόνο IgE είναι
το ImmunoCAP σύστημα (Thermo
Fisher Scientific, Uppsala) το οποίο
θεωρείται το “gold standard” για
την in vitro διάγνωση των αλλεργικών καταστάσεων. Προσφάτως

Διάγνωση αλλεργίας in vitro - ειδικά σε IgE αλλεργιογόνα
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εισήχθησαν νέες διαγνωστικές
δοκιμασίες που βασίζονται σε μικροσυστοιχίες αλλεργιογόνων
στην έρευνα αλλά και στην κλινική πράξη. Τα πολλαπλής βάσης
in vitro εργαλεία για τη διάγνωση
της αλλεργίας επιτρέπουν μια καθορισμένη για ένα συστατικό διαγνωστική της ατοπικής κατάστασης του ασθενούς, με οικονομικά
αποδοτικό τρόπο.

Εικόνα 3. Τα βήματα που ενέχονται στην ανάπτυξη των αλλεργικών
παθήσεων. Μια μεταβολή στην παραγωγή ειδικών σε αλλεργιογόνο IgE
ανιχνεύσιμων στον ορό, οδηγεί στην ευαισθητοποίηση του ασθενούς,
αντανακλώντας και την ατοπική του κατάσταση. Εντούτοις, δεν υποφέρουν
όλα τα ευαισθητοποιημένα άτομα από αλλεργικά συμπτώματα, γεγονός
που υπογραμμίζει τους περιορισμούς της in vitro διάγνωσης της αλλεργίας.
Δοκιμασίες πρόκλησης με αλλεργιογόνο είναι απαραίτητες για την
επιβεβαίωση της κλινικής σημασίας μιας αλλεργικής νόσου, που τίθεται
ως υποψία από το ιατρικό ιστορικό και από την παρουσία ειδικών σε
αλλεργιογόνο IgE στον ορό. (Αναπαραγωγή με άδεια from Bousquet J, Anto JM,
Bachert C,et al. Factors responsible for differences between asymptomatic subjects
and patients presenting and IgE sensitization to allergens: a GA2LEN project. Allergy
2006:61;671–680, with permission from Willey Blackwell).
Διάγνωση αλλεργίας in vitro - ειδικά σε IgE αλλεργιογόνα

Στη σημερινή τελευταία λέξη της
τεχνολογίας, αξίζει να διατηρούμε έναν υγιή σκεπτικισμό γύρω
από τα αποτελέσματα των διαγνωστικών δοκιμασιών της αλλεργίας που βασίζονται μόνο στον
προσδιορισμό των επιπέδων της
ειδικής στο αλλεργιογόνο IgE, και
να αφήνουμε το ιατρικό ιστορικό
–συνοδευόμενο από κατάλληλες
δοκιμασίες πρόκλησης– να καθοδηγεί τη διάγνωση, προτού σκεφτούμε τυχόν ανοσοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
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Εικόνα 2. Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές για την ανίχνευση ειδικών
σε αλλεργιογόνα IgE στην έρευνα και στην κλινική πράξη. Όλες οι τεχνικές
βασίζονται στην ανοσολογική αρχή που περιγράφηκε στην Εικόνα 1.

Παρά τις σχετικές τεχνολογικές
εξελίξεις, παραμένουν άλυτα αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με την in vitro διάγνωση της
αλλεργίας (Εικόνα 3). Η ειδική σε
κάποιο αλλεργιογόνο IgE στον ορό
αποτελεί δείκτη για την ευαισθητοποίηση και προϋπόθεση για την
ανάπτυξη IgE-επαγόμενης αλλεργίας, που όμως δεν είναι αρκετή
για την πρόκληση των συμπτωμάτων. Μάλιστα, περισσότεροι από
το 20% των ατόμων με ειδική σε
αλλεργιογόνο IgE στον ορό είναι
ασυμπτωματικοί. Θα πρέπει να
γνωρίζουμε ότι η ειδική σε αλλεργιογόνο IgE στον ορό είναι άνευ
σημασίας όσο δεν συνδέεται στον
υψηλής χημικής συγγένειας υποδοχέα για IgE πάνω στα δραστικά κύτταρα. Άρα, η παρουσία ή η
απουσία ειδικής σε αλλεργιογόνο
IgE στον ορό δεν είναι αρκετή για
την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της αλλεργίας σε όλες τις περιπτώσεις.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ανακάλυψη της τεχνολογίας των μοριακών αλλεργιογόνων έχει
δημιουργήσει μια παραδειγματική αλλαγή στη διάγνωση των IgEεπαγόμενων αλλεργιών
• Η ανάλυση των στοιχείων της συγκεκριμένης IgE αντίδρασης παρέχει μια πιο εξατομικευμένη και στρωματοποιημένη διάγνωση
των αλλεργικών ασθενών
• Η διάγνωση της ειδικής IgE αντισωματικής απάντησης με τα μοριακά αλλεργιογόνα βελτιώνει την ευαισθησία, την ειδικότητα και
τη κλινική απόδοση των εργαστηριακών εξετάσεων
• Η διάγνωση που στηρίζεται στα μοριακά αλλεργιογόνα ενισχύει
την καλύτερη επιλογή ασθενών για ανοσοθεραπεία, την πρόβλεψη
του κινδύνου για σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και την παρακολούθηση ασθενών για την έκβαση της ανοσοθεραπείας
οποία επιτρέπει την κλωνοποίηση
και παραγωγή ανασυνδυασμένων
αλλεργιογόνων σε μεγάλη κλίμακα με επαναληψιμότητα. Κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, τα αλλεργιογόνα μόρια χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στην
έρευνα και σε κλινικές μελέτες,
οδηγώντας έτσι στη συγκέντρωση
μεγάλου αριθμού επιστημονικών
δημοσιεύσεων (Εικόνα 1Β).
Η γνώση αυτή είναι σήμερα διαθέσιμη σε διάφορες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, τεκμηριώνοντας
το μέγεθος του παγκόσμιου προβλήματος της αλλεργίας (Πίνακας
1). Η πιο πρόσφατη θεμελιώδους
σημασίας βελτίωση στον τομέα

Διάγνωση αλλεργίας in vitro - διάγνωση βασισμένη σε μόρια και συστατικά

αυτόν είναι η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στη διάγνωση των
IgE-επαγόμενων ασθενειών. Κατά
τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει γίνει διαθέσιμο ένα νέο
εργαλείο στους αλλεργιολόγους, το
οποίο τους επιτρέπει την παράλληλη διάγνωση εκατοντάδων αλλεργιογόνων μορίων από μια τεράστια
συλλογή πηγών αλλεργιογόνων
με ένα μόνο απλό τεστ (Εικόνα 2).
Αυτή η πολλαπλή δοκιμασία μικροσυστοιχιών είναι σήμερα διαθέσιμη
σε όλο τον κόσμο και επιτρέπει να
ελεγχθούν οι αλλεργικοί ασθενείς
με το ίδιο panel αλλεργιογόνων,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και
είδους αλλεργιογόνου ή τρόπου
έκθεσης σε αυτό.
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Η ιστορία των in vitro (εργαστηριακών) δοκιμασιών για τη διάγνωση
της αλλεργίας ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του ’70, αμέσως μετά
την ανακάλυψη της IgE το 1967. Οι
μέθοδοι πρώτης γενιάς, αρχίζοντας
από τα πρώτα RAST, επέτρεψαν σε
ερευνητές και αλλεργιολόγους να
βελτιώσουν τη διάγνωση των IgEεπαγόμενων ασθενειών. Οι μέθοδοι IgE πρώτης γενιάς βασίζονταν
κυρίως σε εκχυλίσματα αλλεργιογόνων – ένα μείγμα από αλλεργιογόνα και μη αλλεργιογόνα συστατικά προερχόμενο από φυσικές
πηγές (π.χ. εκχύλισμα γύρης).
Ένα μεγάλο βήμα μπροστά για
μια ευρύτερη χρήση της in vitro διάγνωσης στην αλλεργία επετεύχθη
στις αρχές της δεκαετίας του ’90,
όταν εμφανίστηκαν οι πιο αξιόπιστες μέθοδοι δεύτερης γενιάς στα
εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, και
παράλληλα άρχισε να διατίθεται
ένα νέο είδος αντιδραστηρίου δοκιμασίας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του ’90 ανακαλύφθηκαν πολλά νέα αλλεργιογόνα
μόρια, χαρακτηρίστηκαν και –το
σημαντικότερο–άρχισαν σταδιακά να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή διαγνωστική διαδικασία
(Εικόνα 1Α). Τα περισσότερα από τα
νέα διαθέσιμα αλλεργιογόνα μόρια
προέρχονταν από την τεχνολογία
του ανασυνδυασμένου DNA, η

Adriano Mari
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Εικόνα 1. A – Συγκεντρωτικός αριθμός αναγνωρισμένων αλλεργιογενών μορίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων
τριών δεκαετιών. (πηγή: www.allergome.org) B – Αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων πάνω στην αναγνώριση, τον
χαρακτηρισμό και την κλινική χρήση αλλεργιογόνων μορίων ανά έτος δημοσίευσης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Εικόνα 2. Το νέο βασισμένο στη μικροτεχνολογία εργαλείο για την ανίχνευση
ειδικών IgΕ. Αλλεργιογόνα μόρια, που αντιπροσωπεύονται από πρωτεΐνες
διαθέσιμες ως καθαρισμένα φυσικά συστατικά ή ανασυνδυασμένα,
ακινητοποιούνται ως μικροτελείες (διαμέτρου 200 μm) σε περιοχή στερεάς
φάσης 7x10 mm, και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις πηγές και τους ιστούς,
αλλά και με βάση τις βιοχημικές δομές και τους κοινούς IgE επίτοπους. Έτσι
είναι πιθανό να οπτικοποιηθεί η IgE διασταυρούμενη αντίδραση, που τώρα
ορίζεται καλύτερα ως ΙgE συν-αναγνώριση, ως μια ομάδα από φθορίζουσες
τελείες. Η προέκταση της αναγνώρισης ομάδων IgE μπορεί να βοηθήσει στο
να ληφθεί η κλινική απόφαση για το κατά πόσο θα πρέπει να αποφευχθεί
κάποια αλλεργιογόνος πηγή.
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Κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας, πολλές μελέτες από πολλές
χώρες του κόσμου ανέφεραν ανεξάρτητα η μία από την άλλη μία
επιπλέον διαγνωστική αξία από
τη χρήση μοριακών συστατικών
για in vitro διάγνωση της αλλεργίας στα συστήματα singleplex –
την παραδοσιακότερη προσέγγιση
στην εργαστηριακή διάγνωση της
αλλεργίας. Η πρόοδος αυτή έγινε
αντιληπτή κυρίως σε κάποιες από
τις πιο σοβαρές αλλεργικές παθήσεις, όπως η αναφυλαξία λόγω
πρόσληψης τροφών ή από δήγματα εντόμων, που μπορεί να έχει
θανατηφόρο έκβαση. Μέσα από
την εξέλιξη της μοριακής τεχνολογίας, κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις του κλασικού διαγνωστικού
αλγoρίθμου, που βασιζόταν μόνο
στα εκχυλίσματα αλλεργιογόνων
από τη φύση, κατόρθωσαν να
επιλυθούν όσον αφορά την ευαισθησία, την ειδικότητα και τη δυνατότητα πρόβλεψης της κλινικής
σοβαρότητας της μεθόδου. Σήμερα
υπάρχουν αρκετά περίοπτα παραδείγματα, όπου η μέτρηση της sIgE
σε μοριακά συστατικά αλλεργιογόνων συστήνεται ως η πλέον σύγχρονη διαδικασία εντός του αλγο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων αλλεργιογόνων με ελεύθερη πρόσβαση
Βάση δεδομένων

URL

Στόχος/Λειτουργία

WHO/IUIS Allergen
Nomenclature SubCommittee

http://www.allergen.org/

Υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας μοναδικής,
αναμφισβήτητης και συστηματικής ονοματολογίας για αλλεργιογόνες πρωτεΐνες

ALLERGOME

http://www.allergome.org/

Μια ιστοσελίδα σχεδιασμένη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με αλλεργιογόνα μόρια για κλινικούς και ερευνητές

AllergenOnline

http://www.allergome.org/

Παρέχει πρόσβαση σε μια ελεγμένη από ειδικούς λίστα αλλεργιογόνων και βάση δεδομένων αλληλουχιών

AllFam

http://www.meduniwien.
ac.at/allergens/allfam/

Η AllFam βάση δεδομένων είναι μια πηγή για την κατάταξη αλλεργιογόνων σε οικογένειες πρωτεϊνών (βασισμένη στην ιστοσελίδα Allergome)

Συντμήσεις:
WHO, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, IUIS, Διεθνής Ένωση Ανοσολογικών Εταιριών

Μοριακά συστατικά ή αλλεργιογόνα με εξακριβωμένη χρήση για τη λήψη της κλινικής απόφασης σε διάφορες
αλλεργικές καταστάσεις
Αλλεργική νόσος

Μοριακό
συστατικό/
αλλεργιογόνο

Επιλυμένο διαγνωστικό πρόβλημα

Χώρες όπου έγιναν
οι κύριες μελέτες

Αναφυλαξία
σε δηλητήριο εντόμων

Api m 1, Ves v 1,
Ves v 5, Pol d 5

Καλύτερη διαφοροποίηση διπλά ευαισθητοποιημένων ασθενών σε δηλητήριο μέλισσας και σφήκας

GER, SUI, AUT, SLO,
USA, ITA, POL, ESP

Αναφυλαξία
σε δηλητήριο εντόμων

Ves v 5

Αυξημένη ευαισθησία στη μέθοδο sIgE μέσω
προσθήκης rVes v5 σε δηλητήριο σφήκας

GER, SUI, AUT

F/WDEIA

Tri a 19

Αλλεργιογόνο δείκτης για αναφυλαξία
προερχόμενη από τροφή-/σιτάρι-άσκηση
(F/WDEIA)

JAP, FIN, DAN, GER,
SUI

Αλλεργία σε φιστίκια

Ara h 2, Ara h 6

Αλλεργιογόνο δείκτης πρόβλεψης για σοβαρές αντιδράσεις σε κατανάλωση φιστικιών

USA, GBR, GER,
AUS

Αλλεργία
σε κόκκινο κρέας

α-Gal

Αλλεργιογόνο δείκτης για αργοπορημένες
αναφυλακτικές�����������������������������
αντιδράσεις στο κόκκινο κρέας και στα εντόσθια

USA, SWE, GER,
AUT

Αλλεργία στη γύρη,
αναφυλαξία
σε δηλητήριο εντόμων

CCD

Δείκτης για ευρεία βασισμένη σε IgE�����
διασταυρούμενη αντίδραση χωρίς κλινική σημασία

ITA, NED, GER,
AUT

Αναφυλαξία
σε δηλητήριο εντόμων

Api m 10, Api m 3

Πρόβλεψη ασθενών σε κίνδυνο για θεραπευτικές αποτυχίες σε ανοσοθεραπεία με δηλητήριο μέλισσας

GER, SUI

Συντμήσεις και επεξηγήσεις:
Tri a 19, αλλεργιογόνο σιταριού ω-5 γλιαδίνη, α-Gal, καθοριστικός παράγοντας υδατανθράκων θηλαστικών (γαλακτόζη-α-1,3γαλακτόζη), CCD, καθοριστικοί παράγοντες διασταυρούμενης αντίδρασης υδατανθράκων (β-1,2-xylose and α-1,3-fucose); Api m
1, 3, 10, αλλεργιογόνα δηλητηρίου μέλισσας φωσφολιπάσης Α2, όξινης φωσφολιπάσης, ικαπαρίνης, Ves v1,5 αλλεργιογόνα δηλητήριου σφήκας φωσφολιπάση Α1, αντιγόνο 5, Pol d5, αλλεργιογόνο δηλητηρίου σφήκας αντιγόνο 5, Ara h2, 6 αλλεργιογόνο
αποθηκευτικής πρωτεΐνης φιστικιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ρίθμου για τη λήψη της κλινικής
απόφασης (Πίνακας 2).

Cross-sectional survey on immunoglobulin E reactivity in 23 077 subjects using an allergenic moleculebased microarray detection system.
Clin Exp Allergy 2010;40:911-921.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3. Koid AE, Chapman MD, Hamilton
RG, Van Ree R, Versteeg SA, Dreskin SC et al. Ara h 6 complements
Ara h 2 as an important marker for
IgE reactivity to peanut. J Agric Food
Chem 2013 Dec 11. [Epub ahead of
print].

1. Mari A. When does a protein become an allergen? Searching for a
dynamic definitionbased on most
advanced technology tools. Clin Exp
Allergy 2008;38:1089-1094.
2. Scala E, Alessandri C, Bernardi ML,
Ferrara R, Palazzo P, Pomponi D et al.

4. Grunwald T, Bockisch B, Spillner E,
Ring J, Bredehorst R, Ollert MW.
Molecular cloning and expression
in insect cells of honey bee venom
allergen acid phosphatase (Api m 3).
J Allergy Clin Immunol 2007;117:848854.
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Σε παγκόσμιο επίπεδο –παρά την
τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της μοριακής διάγνωσης της αλλεργίας in vitro τις
τελευταίες δύο δεκαετίες– υπάρχει
μεγάλη κλινική και ερευνητική ανάγκη για καλύτερη αντιστοίχιση των
αλλεργιογόνων μορίων με βάση τις
τοπικές διαφορές στον κόσμο. Δεν
είναι όλα τα αλλεργιογόνα παγκόσμια, κάποια είναι τοπικά, αλλά
μπορούν ακόμα να προκαλέσουν
σοβαρές αλλεργικές παθήσεις.
Έχουμε μπει σε μια νέα εποχή στη
διάγνωση της αλλεργίας, η οποία

αναζητά έναν παγκόσμιο ορισμό
των αλλεργιογόνων πηγών και μορίων. Η ανάλυση αυτού του πλούτου των στοιχείων και δεδομένων
είναι σήμερα εφικτή λόγω των
προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας, που μπορούν εν τέλει να
συντελέσουν σε καλύτερη φροντίδα για τους ασθενείς με αλλεργία.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
IN VITRO – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Hans Jürgen Hoffmann
Aarhus University Hospital
Aarhus, Denmark

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι κυτταρικές δοκιμασίες για την αλλεργία αποτελούν επιπλέον εργαλεία για τους αλλεργιολόγους που τους βοηθούν στη διάγνωση
και την παρακολούθηση των αλλεργικών παθήσεων
• Η δοκιμασία ενεργοποίησης των βασεοφίλων (ΒΑΤ) τεκμηριώνει
τύπου 1 ευαισθητοποίηση σε κάποιο αλλεργιογόνο, καθώς μέρος
των βασεοφίλων του αίματος ενεργοποιείται από διαλυτό αλλεργιογόνο
• Η μέτρηση της ευαισθησίας των βασεοφίλων ως ενεργοποίηση
σε διαβαθμισμένες αραιώσεις του αλλεργιογόνου διευρύνει τις
επιλογές, καθώς η ευαισθησία στο αλλεργιογόνο αποτελεί ένα
ιδιαίτερα επαναλήψιμο μέτρο της αλλεργικής νόσου σε σύγκριση
με τη δοκιμασία πρόκλησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αναγνώριση επαρκώς ευαισθητοποιημένων ατόμων και για την
παρακολούθηση της φυσικής και θεραπευτικής υποχώρησης της
αλλεργίας
• Η αναγνώριση δραστικών φαρμάκων στην επαγόμενη από Τ λεμφοκύτταρα τύπου IV φαρμακευτική αλλεργία με Elispot ή κυτταρομετρία ροής είναι διαθέσιμη μόνο σε λίγα εργαστήρια
αλλεργιογόνα διασταυρούμενης
αντίδρασης ή παρασκευασμάτων
αλλεργιογόνων– και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνο και
της αντι-IgE θεραπείας (Εικόνα 2).
Η ενεργοποίηση των βασεοφίλων
μετριέται είτε ως ελευθέρωση
ισταμίνης ή ως ενεργοποίηση των
κοκκιοπρωτεϊνών στην κυτταρική επιφάνεια μετά από αντίδραση στην έκθεση σε αλλεργιογόνο.
Το πιο συνηθισμένο αντιγόνο που

Διάγνωση αλλεργίας in vitro - κυτταρική δοκιμασία αλλεργίας

μετριέται στην επιφάνεια των βεσεόφιλων –τα οποία αναγνωρίζονται ως CD193 ή CD203c θετικά
κύτταρα– είναι η τετρασπανίνη,
CD63. Το CD63 περιέχεται στα
ίδια κυστίδια όπως η ισταμίνη στα
βασεόφιλα και στα μαστοκύτταρα
των ιστών.
Για τη βέλτιστη ερμηνεία θα πρέπει να εφαρμόζεται κυτταρομετρία ροής ώστε να αποκαλύπτεται
η ενεργοποίηση των βασεοφίλων,
στα πλαίσια ενός υπάρχοντος δι-
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Η κυτταρική δοκιμασία για αλλεργίες είναι στην πραγματικότητα
η επαγωγή της αλλεργικής αντίδρασης σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα. Όπως κάθε in vitro δοκιμασία,
έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να
ποσοτικοποιήσει την αλλεργική
αντίδραση χωρίς κίνδυνο για τον
ασθενή.
Η πιο συνηθισμένη κυτταρική δοκιμασία που εφαρμόζεται είναι η
ενεργοποίηση των βασεοφίλων
από αλλεργιογόνα (ΒΑΤ) (Εικόνα
1). Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει
διαφωνία μεταξύ του ιστορικού του
ασθενούς και συγκεκριμένων IgE
ή δερματικών δοκιμασιών, ή εάν
το ιστορικό του ασθενούς υποδηλώνει ότι οι δερματικές δοκιμασίες
μπορεί να προκαλέσουν συστηματική αντίδραση. Η διαπίστωση της
ευαισθησίας των βασεοφίλων με
διαδοχικές αραιώσεις του αλλεργιογόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τη μέτρηση του σημείου διακύμανσης ή της μισής από τη μέγιστη
συγκέντρωση αλλεργιογόνου ως
μέτρο της αλλεργικής αντίδρασης.
Αυτό είναι πιο επαναλήψιμο μέτρο
για την αλλεργική νόσο σε σχέση
με τη δοκιμασία πρόκλησης. Η ευαισθησία των βασεοφίλων μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση των αλλεργιογόνων της
τροφής –του κύριου παράγοντα
ευαισθητοποίησης ανάμεσα σε
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Εικόνα 1. Ενεργοποίηση βασεοφίλων στην κλινική διάγνωση αλλεργίας στο σέλινο.
Ασθενείς (αριστερά) με αρνητικούς (πράσινο) και θετικούς μάρτυρες (μπλε), ενώ η ανταπόκριση στο κόκκινο είναι
αντιδραστική. Ένας μάρτυρας ανεκτικός στην αντίδραση παρουσιάζεται στο δεξιό μέρος (αδημοσίευτα).

Εικόνα 2. Θεραπεία με αντι-IgE ελεγχόμενη με ευαισθησία των βασεοφίλων στο αλλεργιογόνο.
Πριν από τη θεραπεία ο ασθενής ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος (κόκκινο) και μετά από δύο μήνες θεραπείας
η ευαισθησία και η αντιδραστικότητα ελαττώθηκαν (πράσινο). Rubak και Hoffmann (αδημοσίευτα).

κτύου μονάδων που προσφέρουν
την υπηρεσία αυτή. Υπάρχει μια
σοβαρή τάση προς την κανονικοποίηση της μέτρησης της ενεργοποίησης των βασεοφίλων με
κυτταρομετρία ροής, η οποία έχει
ενσωματωθεί, μεταξύ άλλων, από
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τις EAAC-EuroBAT συναντήσεις και
την EAACI Task-Force στο εν λόγω
θέμα. Η συμβολή και η συμμόρφωση με την κανονικοποίηση θα
βελτιώσει την ποιότητα αυτού του
νέου διαγνωστικού εργαλείου στη
θεραπεία της αλλεργίας.

Οι τύπου IV αντιδράσεις σε φάρμακα μπορεί να είναι σοβαρές, και
είναι σημαντικό να ανακαλύψει κανείς το προκλητικό αλλεργιογόνο
στους ασθενείς. Αυτό γίνεται με τη
δοκιμασία μετασχηματισμού των
λεμφοκυττάρων, αλλά ολοένα και
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περισσότερο με το Elispot και με
τεχνικές κυτταρομετρίας ροής. Οι
αναλύσεις αυτές παραμένουν στη
δικαιοδοσία εξειδικευμένων μονάδων που φροντίζουν ασθενείς με
σοβαρή πάθηση.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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2. Hausmann OV, Gentinetta T, Bridts
CH, Ebo DG. The basophil activation test in immediate-type drug allergy. Immunol Allergy Clin North Am
2009;29:555–566.
3. G laumann S, Nopp A, Johansson
SGO, Borres MP, Nilsson C. Oral
peanut challenge identifiesan allergy but the peanut allergen threshold
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One 2013;8:e53465.
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ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Kenji Izuhara

ΜΕΡΟΣ Γ-Διάγνωση της αλλεργίας

Saga Medical School
Saga, Japan
Οι βιοδείκτες χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση ασθενειών, την εκτίμηση της σοβαρότητας μιας νόσου ή τη διερεύνηση των βασικών
τύπων φλεγμονής, προβλέποντας
την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών μέσων. Για παράδειγμα, η μέτρηση μιας συγκεκριμένης
IgE ή λευκοτριένης ούρων Ε4 είναι σημαντική για τη διάγνωση της
ατοπικής κατάστασης ή του ευαίσθητου στην ασπιρίνη άσθματος,
αντίστοιχα. Η ανακάλυψη νέων βιοδεικτών, καθώς και η ανεύρεση
των κατάλληλων συνδυασμών με
τους υπάρχοντες βιοδείκτες, αποτελούν σημαντικό στόχο στην έρευνα
της αλλεργίας, που σκοπεύει στη
βελτίωση της διάγνωσης και της
θεραπείας.
Τα “συνοδευτικά διαγνωστικά”, τα
οποία μπορούν να προβλέψουν
τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα, αναγνωρίζονται ευρέως τώρα
λόγω της ανακάλυψης φαρμάκων
με μοριακούς στόχους έναντι των
αλλεργικών παθήσεων, ιδιαίτερα
του άσθματος. Τα φάρμακα αυτά
–κυρίως βιολογικά– είναι δαπανηρά, και αποτελεσματικά μόνο για
συγκεκριμένους τύπους ασθενών.
Πιστεύεται ότι το άσθμα δεν είναι
μια απλή ασθένεια, αλλά ένα “σύνδρομο”. Έτσι είναι σημαντικό να ταξινομηθεί το άσθμα σε διαφόρους
ενδοτύπους με βάση την παθογέ-
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• Καινούργιοι βιοδείκτες, καθώς επίσης και κατάλληλοι συνδυασμοί
αυτών, είναι σημαντικές παράμετροι για τη βελτίωση της διάγνωσης και θεραπείας της αλλεργίας
• Η ταξινόμηση των αλλεργικών παθήσεων σε διαφόρους ενδοτύπους και η χρήση των κατάλληλων βιοδεικτών για την αξιολόγηση
των μοριακών στόχων για τους ενδοτύπους, θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων
• Το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου θεωρείται ένας συμπληρωματικός βιοδείκτης για την ηωσινοφιλική φλεγμονή των αεραγωγών και την ανταπόκριση των στεροειδών σε ασθενείς με άσθμα
• Η περιοστίνη έχει προκύψει ως βοηθητικός βιοδείκτης για τύπου
2 φλεγμονή και ιστική αναδόμηση στο άσθμα

νεσή τους, και να αξιολογηθεί –με
τη χρήση κατάλληλων βιοδεικτών–
για ποιον ενδότυπο είναι αποτελεσματικό κάθε μοριακά στοχευμένο
φάρμακο.
Αν και τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ICS) παρέχουν ευεργετικές επιδράσεις για τους περισσότερους ασθματικούς ασθενείς, το
5–10% αυτών είναι ανθεκτικοί ή
ανταποκρίνονται ελάχιστα στα ICS.
Οποιοσδήποτε βιοδείκτης θα έδειχνε την αιτία της ανθεκτικότητας
στα ICS θα ήταν χρήσιμος. Επιπρόσθετα, οι βιοδείκτες που μπορούν
να προβλέψουν τις υποτροπές του
άσθματος μετά από ελάττωση των
στεροειδών θα ήταν επίσης πολύ-

τιμοι. Η ηωσινοφιλική φλεγμονή
των αεραγωγών είναι τουλάχιστον
ένας παράγοντας που σχετίζεται με
την ανταπόκριση στα στεροειδή. Το
εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου
(FeNO) θεωρείται ένας συμπληρωματικός βιοδείκτης για την ηωσινοφιλική φλεγμονή των αεραγωγών και για την ανταπόκριση των
στεροειδών σε ασθενείς με άσθμα
(Εικόνα 1). Αν και ακόμα αμφισβητείται, τα συγκεντρωτικά ευρήματα προτείνουν ότι το FeNO είναι
χρήσιμο για την εκτίμηση του ελέγχου με ICS, προβλέποντας την υποτροπή μετά από ελάττωση των ICS
και εκτιμώντας την πνευμονική λειτουργία.
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Eικόνα 1. Οδηγίες θεραπείας για
ενήλικες ασθενείς με άσθμα με βάση
τα υπάρχοντα συμπτώματα και
επίπεδα FeNO (Τροποπ. από Βιβλ. 4).
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Εικόνα 2. Η περιοστίνη του ορού ως βιοδείκτης για την επιλογή Th2 ανταγωνιστών για ασθενείς με άσθμα.
Άνω μέρος: Παρουσιάζεται η ανταπόκριση ασθενών με άσθμα σε Th2 ανταγωνιστές που εξαρτάται από την περιοστίνη
ορού. Οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα περιοστίνης ανταποκρίνονται σε αντι-IL-13 αντισώματα (lebrikizumab) και αντι-IgE
αντισώματα (omalizumab), ενώ εκείνοι με χαμηλά επίπεδα δεν ανταποκρίνονται στους παράγοντες αυτούς. (Summarized
from Corren J, Lemanske RF, Hanania NA, Korenblat PE, Parsey MV, Arron JR, Harris JM. Lebrikizumab treatment in adults
with asthma. N Engl J Med 2011 365; 12, 1088–1098, Hanania NA, Wenzel S, Rosen K, Hsieh HJ, Mosesova S, Choy D F.
Exploring the effects of omalizumab in allergic asthma: an analysis of biomarkers in the EXTRA study. Am J Respir Crit Care
Med 2013 187; 804–811). Κάτω μέρος: Παρουσιάζεται ένας θεραπευτικός αλγόριθμος ασθενών με άσθμα.
Η πρώτη επιλογή για τους ασθενείς με άσθμα είναι τα ICS. Εάν οι ασθενείς είναι ανθεκτικοί στα ICS, συστήνεται
μέτρηση της περιοστίνης ορού. Εάν η περιοστίνη είναι υψηλή, προτείνονται Th2 ανταγωνιστές, ενώ εάν είναι χαμηλή
προτείνονται άλλοι παράγοντες.

Η περιοστίνη, ένα μόριο στη μεταβολική οδό των IL-4 και/ή IL13, έχει αναδειχθεί ως βοηθητικός
βιοδείκτης της τύπου 2 φλεγμο-

νής και ιστικής αναδόμησης στο
βρογχικό άσθμα. Έχει αποδειχθεί
ότι η περιοστίνη στον ορό μπορεί
να προβλέψει την αποτελεσματικό-

Βιοδείκτες για τη διάγνωση και τη θεραπεία της αλλεργίας

τητα του αντι-IL-13 αντισώματος
(lebrikizumab) και αντι-IgE αντισώματος (omalizumab), παρέχοντας
έτσι έναν πρωτότυπο βιοδείκτη για
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Figure 3 Περιοστίνη ορού ως βιοδείκτης για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στα ICS σε ασθματικούς ασθενείς.
Άνω αριστερά: Επίπεδα περιοστίνης ορού σε ασθενείς με ταχεία και χωρίς ταχεία ελάττωση του FEV1 (8). Άνω δεξιά:
Ομαδοποίηση των ασθματικών ασθενών σύμφωνα με τα ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα του περιφερικού αίματος.
Κάτω αριστερά: Χαρακτηριστικά του κάθε υπότυπου άσθματος. Κάτω δεξιά: Συσχέτιση ανάμεσα στην περιοστίνη ορού
και της ανταπόκρισης στα ICS στην ομάδα 3. (Από J Allergy Clin Immunol, 133/5, Nagasaki T, Matsumoto H, Kanemitsu Y et
al. Integrating longitudinal information on pulmonary function and inflammation using asthma phenotypes, 1474-1477,
Copright 2014, με άδεια από τον Elsevier).

τα συνοδευτικά διαγνωστικά των
αλλεργικών παθήσεων (Εικόνα 2).
Επιπλέον, υψηλές συγκεντρώσεις
περιοστίνης στον ορό συνδέονται
με υπο-ανταπόκριση σε ICS, ιδιαίτερα σε αργοπορημένης ηλικιακά
εμφάνισης ηωσινοφιλικό άσθμα
(Εικόνα 3). Εκτός από την περιοστίνη, τα ηωσινόφιλα των πτυέλων
είναι χρήσιμα για την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας τoυ αντιIL-5 αντισώματος (mepolizumab).
Οι γενετικοί βιοδείκτες, όπως το
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γονίδιο της φιλαγγρίνης για δυσλειτουργίες του δερματικού
φραγμού ή το γονίδιο του επαγόμενου από γλυκοκορτικοειδή μεταγράφου 1 για την ανταπόκριση σε
θεραπεία με στεροειδή, αντιπροσωπεύουν άλλον έναν δρόμο που
πρέπει να διερευνηθεί στον τομέα
της αλλεργίας.
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Μέρος Δ

ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
• Αλλεργική ρινίτιδα
• Χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
και ρινική πολυποδίαση
• Οφθαλμική αλλεργία
• Παιδικό άσθμα
• Άσθμα ενηλίκων
• Αναφυλαξία
• Φαρμακευτική αλλεργία
• Τροφική αλλεργία

• Ατοπική δερματίτιδα
• Κνίδωση
• Κατευθυντήριες οδηγίες των EAACI-GA2LEN-EDFWAO για την κνίδωση
• Αγγειοοίδημα
• Αλλεργική δερματίτιδα επαφής
• Αλλεργία στο λάστιχο
• Αλλεργία από νυγμούς εντόμων
• Επαγγελματική αλλεργία
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1

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ
Peter W. Hellings

ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

University Hospitals Leuven
Leuven, Belgium
Η αλλεργική ρινίτιδα (AR) αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο πρόβλημα
υγείας που επηρεάζει το 10–20%
του συνολικού πληθυσμού, γεγονός
που την καθιστά την πιο διαδεδομένη χρόνια μη μεταδοτική νόσο. Ως
εκ τούτου οι οικονομικές συνέπειες
της AR με σημαντικότατο άμεσο και
έμμεσο κόστος δεν μπορούν να υποεκτιμηθούν.
Η διάγνωση της AR βασίζεται στο
ιστορικό του ασθενούς με 2 τουλάχιστον ρινικά συμπτώματα, με επαναλαμβανόμενα ευρήματα στην
πρόσθια ρινοσκόπηση και θετικές
δερματικές διά νυγμού δοκιμασίες ή
αναλύσεις αίματος για ειδικά σε αλλεργιογόνα IgE. Στην AR, τα CD4+T
λεμφοκύτταρα παίζουν σημαντικό
ρόλο στην έναρξη και ενορχήστρωση της αλλεργικής ανοσιακής απόκρισης μέσω της έκκρισης κυτταροκινών όπως IL-4, IL-5, IL-10 και IL-13
(Εικόνα 1). Η IL-4 αποτελεί θεμελιώδη κυτταροκίνη στη διαδικασία της
ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα,
προκαλώντας τη μετατροπή τάξης
IgE στα Β λεμφοκύτταρα. Η διασταυρούμενη αντίδραση των αλλεργιογόνων με ειδικές στα αλλεριογόνα IgE
στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων
οδηγεί σε ταχύτατη ελευθέρωση
προσχηματισμένων μεσολαβητών
όπως η ισταμίνη, που προκαλούν τα
συμπτώματα της πρώιμης ρινικής
αντίδρασης, π.χ. φτάρνισμα, ρινόρ-
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• Η αλλεργική ρινίτιδα είναι μια συμπτωματική καθοδηγούμενη από
IgE φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου
• Η ειδική σε αλλεργιογόνο IgE και η ηωσινοφιλική φλεγμονή είναι
τα κύρια χαρακτηριστικά της αλλεργικής ρινίτιδας
• Η αλλεργική αντίδραση επεκτείνεται πέρα από την ρινική κοιλότητα, ενώ η επιπεφυκίτιδα και το άσθμα σχετίζονται συχνά με την
αλλεργική ρινίτιδα
• Η θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας στοχεύει στη μείωση της αλλεργικής ανοσιακής απόκρισης ή στην πρόκληση ανοχής
ροια και κνησμό. Η ισταμίνη, αλλά
και ο παράγοντας νέκρωσης των
ιστών (TNF-α) καθώς και νεότεροι
ανακαλυφθέντες λιπιδικοί μεσολαβητές όπως η λευκοτριένη C4 και
η προσταγλανδίνη D2, συμβάλουν
στη συγκέντρωση φλεγμονωδών
κυττάρων όπως τα ηωσινόφιλα, τα
CD4+ κύτταρα και τα βασεόφιλα. Η
συγκέντρωση των κυττάρων αυτών
χαρακτηρίζει την όψιμη αλλεργική
αντίδραση, με κύριο σύμπτωμα τη
ρινική απόφραξη. Οι ειδικές σε αλλεργιογόνα IgE καθώς και η ηωσινοφιλική ρινική φλεγμονή αποτελούν
χαρακτηριστικά της AR και την ξεχωρίζουν από άλλες μορφές ρινίτιδας όπως η λοιμώδης ρινίτιδα, η
ορμονική ρινίτιδα, η φαρμακευτική
ρινίτιδα, η ρινίτιδα των ηλικιωμένων
και η μη αλλεργική επαγγελματική
ρινίτιδα. Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι
τα ρυθμιστικά T λεμφοκύτταρα είναι

κριτικής σημασίας για τη διατήρηση
των ανοσιακών αποκρίσεων. Φυσικά
υπάρχοντα CD4+CD25+ ρυθμιστικά
T κύτταρα και/ή Tr-1 κύτταρα που
παράγουν IL-10 καταστέλουν τις
Th2 λεμφοκυτταρικές αντιδράσεις
σε αλλεργιογόνα σε φυσική κατάσταση, ενώ η καταστολή αυτή περιορίζεται σε αλλεργικές καταστάσεις.
Η επιτυχής ανοσοθεραπεία για Th2εξαρτώμενες αλλεργικές καταστάσεις σχετίζεται με την επαγωγή Tr-1
κυττάρων που παράγουν IL-10 και
TGF-β. Άλλες μορφές ιατρικών θεραπειών στοχεύουν στην καταστολή της αλλεργικής φλεγμονώδους
αντίδρασης. Στην πλειοψηφία της η
AR ελέγχεται επιτυχώς με θεραπείες βασισμένες στις κατευθυντήριες
οδηγίες. Σε περίπτωση μη ελέγχου
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αρκετά ζητήματα (Εικόνα 2).
Αλλεργική ρινίτιδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 2. Θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση ανεξέλεγκτης
AR. (από Hellings PW, Fokkens WJ, Akdis C et al. Uncontrolled allergic rhinitis
and chronic rhinosinusitis: where do we stand today? Allergy 2013;68:1–7, with
permission from Willey Blackwell).

Η αλλεργική ανοσιακή απόκριση περιλαμβάνει μια ρινική καθώς επίσης
και μια συστηματική ανοσιακή αντίδραση. Η συστηματική φύση της αλλεργικής ανοσιακής απόκρισης, με
αυξημένα επίπεδα IgE, IL-5 και ηωσινοφιλία, έχει αναγνωριστεί εδώ και
αρκετές δεκαετίες. Πέραν των ρινικών συμπτωμάτων, η εισπνοή αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων
μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα
επιπεφυκίτιδας όπως κνησμό στα
μάτια, δακρύρροια, συμφόρηση των
Αλλεργική ρινίτιδα

αγγείων του επιπεφυκότα, εκχυμώσεις και περιοφθαλμικό οίδημα. Η
AR μπορεί να αποτελεί παράγοντα
προδιάθεσης για την εμφάνιση παθήσεων σε γειτονικές δομές όπως
οι παραρρίνιες κοιλότητες, το μέσο
ους, ο ρινοφάρυγγας και ο λάρυγγας. Από κλινικές μελέτες είναι φανερό ότι οποιαδήποτε αμέλεια μιας
επαρκούς διάγνωσης της ευαισθητοποίησης σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μιαν ανεπαρκή θεραπευτική

1. Bousquet J, Schünemann HJ, Samolinski B, Demoly P, Baena-Cagnani
CE, Bachert C et al. Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma (ARIA):
achievements in 10 years and future needs. J Allergy Clin Immunol
2012;130:1049-1062.
2. Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G,
Scadding GK. Allergic rhinitis. Lancet
2011;378:2112-2122.
3. Meltzer EO, Bukstein DA.The economic impact of allergic rhinitis
and current guidelines for treatment. Ann Allergy Asthma Immunol
2011;106:S12-16.
4. Hellings PW, Fokkens WJ, Akdis C,
Bachert C, Cingi C, Dietz de Loos D
et al. Uncontrolled allergic rhinitis
and chronic rhinosinusitis: where do
we stand today? Allergy 2013;68:1-7.
5. Burks AW1, Calderon MA, Casale
T, Cox L, Demoly P, Jutel M et al.
Update on allergy immunotherapy:
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology/European Academy of Allergy and Clinical Immunology/PRACTALL consensus report. J
Allergy Clin Immunol 2013;131:12881296.
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Εικόνα 1. Μηχανισμοί άμεσης και όψιμης φάσης αντίδρασης στην αλλεργική
ρινίτιδα. (Από The Lancet, 378, Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, Scadding GK,
Allergic rhinitis, 752–756, Copyright 2011, με άδεια από τον Elsevier).

προσέγγιση της ρινοπαραρρινοκολπίτιδας, σωληναριακή δυσλειτουργία και προβλήματα μέσου ωτός,
λαρυγγοφαρυγγικές διαταραχές
και δυσφωνία. Από την άποψη της
εκτίμησης της AR και του αλλεργικού άσθματος (ΑΑ) ως μέρους του
αλλεργικού συνδρόμου των αεραγωγών, διαθέτουμε σήμερα καλή
διορατικότητα σχετικά με την επιδημιολογική σχέση μεταξύ των δύο
αυτών συννοσηροτήτων, καθώς και
τις διαγνωστικές απαιτήσεις για τη
θεώρηση του προβλήματος των άνω
ή κάτω αεραγωγών ως μια οντότητα, και τις θεραπευτικές επιπτώσεις
για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της
AR και της AA. Στους ανοσολογικούς
μηχανισμούς της ρινο-βρογχικής αλληλεπίδρασης περιλαμβάνονται η
συστηματική κυκλοφορία του αίματος, καθώς και το ρινο-βρογχικό
νευρικό δίκτυο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
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Η χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
(CRS) είναι μια από τις πιο κοινές
χρόνιες ιατρικές καταστάσεις, με σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα
ζωής του ασθενούς. Η CRS ταξινομείται γενικά σε δύο ομάδες: CRS
με ρινική πολυποδίαση (CRSwNP)
και CRS χωρίς ΝΡ (CRSsNP). Ως CRS
ορίζεται η φλεγμονή της μύτης και
των παραρρίνιων κόλπων για >12
εβδομάδες, χωρίς πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων. Στη CRSwNP
ρινικοί πολύποδες συνοδεύουν τη
φλεγμονή. Οι πολύποδες μπορούν
να χωριστούν σε ηωσινοφιλικούς
και μη-ηωσινοφιλικούς (ΝΕ). Οι ΝΕ
πολύποδες παρουσιάζουν λεμφική
υπερτροφία και πυκνή εναπόθεση
κολλαγόνου.
Πρόσφατα δεδομένα έδειξαν ότι η
CRS επηρεάζει περίπου το 5–15%
του γενικού πληθυσμού σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ η συχνότητα διάγνωσής της από τους ιατρούς είναι 2–4%.
Οι ΝΡ ήταν συχνότεροι στους άνδρες (2,2 προς 1), στους ηλικιωμένους (5% στα 60 έτη και πάνω) και
στους ασθματικούς. Στις ΗΠΑ η
συχνότητα των ΝΡ ήταν 4,2% με
μεγαλύτερη επίπτωση (6,7%) σε
ασθενείς με άσθμα. Η συχνότητα
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα (CRS) επηρεάζει περίπου το
5–15% του γενικού πληθυσμού στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ,
με αυξανόμενη επίπτωση στους καπνιστές
• Στις ΗΠΑ, η συχνότητα της ρινικής πολυποδίασης (ΝΡ) βρέθηκε 4,2% με μεγαλύτερο ποσοστό (6,7%) μεταξύ των ασθματικών
ασθενών
• Οι χαμένες ημέρες εργασίας λόγω ιγμορίτιδας φτάνουν τα 12,5
εκατομμύρια, ενώ οι αναφερόμενες ημέρες με περιορισμό των
δραστηριοτήτων τα 58,7 εκατομμύρια στην Ευρώπη
• Οι δημόσιες δαπάνες υγείας για CRS υπολογίζονται στα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο στις ΗΠΑ
της CRS έχει αναφερθεί ότι είναι
μεγαλύτερη σε καπνιστές.
Στους μηχανισμούς που συμμετέχουν στη CRS w/wo NP περιλαμβάνονται η τύπου Th2 και Τh1/Τh17
φλεγμονή, η ενεργοποίηση των Β
λεμφοκυττάρων και η τοπική παραγωγή υψηλών επιπέδων IgE, υπεραντιγόνων, καθώς και ο σχηματισμός
βιομεμβράνης (Πίνακας 2 και Εικόνα
1). Έχουν προταθεί διάφοροι ενδότυποι για τη νόσο (Εικόνα 2).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
CRSwNP
Η CRSwNP έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής. Το έμμεσο
κόστος σχετίζεται με τα επεισόδια
της νόσου, οφείλεται σε απώλεια
ημερών εργασίας, αποζημιώσεις
αναπηρίας και απουσίες, και αποτε-

λεί το 40% του συνολικού κόστους
της ρινοπαραρρινοκολπίτιδας.
Οι χαμένες ημέρες εργασίας λόγω
CRS ήταν 12,5 εκατομμύρια, και οι
ημέρες με περιορισμένη δραστηριότητα 58,7 εκατομμύρια.
Οι δημόσιες δαπάνες υγείας στις
ΗΠΑ για την CRS παραμένουν
πολύ υψηλές και υπολογίζονται
στα 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια
κατ’ έτος. Στις ΗΠΑ, το συνολικό
κόστος της φροντίδας ενός ασθενούς με CRS ήταν $2609 κατ’ έτος,
ενώ στην Ευρώπη το άμεσο κόστος
σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο για
έναν ασθενή με σοβαρή CRS ήταν
$1861/έτος. Η ενδοσκοπική επέμβαση είναι δαπανηρή, αλλά μειώνει τη δαπάνη της φροντίδας στα 2
επόμενα μετεγχειρητικά έτη. Η ESSδιαδικασία και η μετεγχειρητική πε-

Χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα και ρινική πολυποδίαση
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Νόσοι που σχετίζονται με τη CRSwNP
Δυσκινησία μικροκροσσών

Οι ΝΡ παρουσιάζονται στο 40% περίπου των
ασθενών με κυστική ίνωση

Αλλεργία

Η συχνότητα των ΝΡ ποικίλει από 10–64%

Άσθμα

Αναφέρεται στο 26% των ασθενών με CRSwNP

Ευαισθησία στην ασπιρίνη

Το 36–96% των ασθενών έχουν CRSwNP

Βιομεμβράνες και S. aureus

Σχετίζονται με σοβαρές μορφές ΝΡs

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μηχανισμοί που συμμετέχουν στη χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
Τα επίπεδα των ηωσινοφίλων και η κλίση προς Th2 κυτταροκίνες σχετίζονται
περισσότερο με δυτικού τύπου CRSwNP
ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

Οι ασιατικοί πολύποδες είναι λιγότεροι ηωσινοφιλικοί από τους δυτικού τύπου
CRSwNP, και παρουσιάζουν Th1/Th17 τύπου κυτταροκίνες
Η CRSwNP παρουσιάζει οίδημα, χαμηλά επίπεδα TGF-β και μειωμένη ενεργότητα των Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων
Αύξηση του αριθμού των Τ λεμφοκυττάρων και ενεργοποιημένων T λεμφοκυττάρων, CD4+/CD8+ T λεμφοκυττάρων και ηωσινοφίλων
Αυξήσεις των ιστικού τύπου Β κυττάρων, πλασματοκυττάρων και ανοσοσφαιρινών (υψηλά επίπεδα IgE τοπικά) σχετίζονται με CRSwNP
Περίπου 50% των CRSwNP ασθενών παρουσιάζουν Β και Τ κυτταρικές αντιδράσεις στους ιστούς, που συνάδουν με προηγούμενη τοπική έκθεση σε σταφυλοκοκκικό υπεραντιγόνο
Οι βιομεμβράνες και/ή ο ενδοκυττάριος αποικισμός με βακτηρίδια μπορεί να
αυξήσουν την αντίσταση στην κανονική θεραπεία
Η αλλεργική μυκητιασική ρινοπαραρρινοκολπίτιδα εμπλέκεται στο 14% των
CRSwNP
Τα επίπεδα βιταμίνης D3 –ενός ανοσορρυθμιστικού μορίου– ήταν χαμηλά σε
CRSwNP, γεγονός που δείχνει πως θα μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο ως
θεραπεία αντικατάστασης

ρίοδος των 45 ημερών κοστίζουν
περίπου $7.726 ($7.554–$7.898).
Συστάσεις για την αντιμετώπιση
της CRSwNP παρουσιάζονται στην
Εικόνα 3.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Chaaban MR, Walsh EM, Woodworth BA.Epidemiology and differential diagnosis of nasal polyps. Am J
Rhinol Allergy 2013;27:473-478.

2. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol
Suppl 2012;1-298.
3. Cohen M, Kofonow J, Nayak JV,
Palmer JN, Chiu AG, Leid JG et
al. Biofilmsin chronic rhinosinusitis: a review. Am J Rhinol Allergy
2009;23:255-260.
4. Akdis CA, Bachert C, Cingi C, Dykewicz MS, Hellings PW, Naclerio RM
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et al. Endotypes and phenotypes of
chronic rhinosinusitis: a PRACTALL
document of the European Academy
of Allergy and Clinical Immunology
and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy
Clin Immunol 2013;131:1479-1490.
5. Bhattacharyya N. Incremental health
care utilization and expenditures for
chronic rhinosinusitis in the United
States. Ann Otol Rhinol Laryngol
2011;120:423-427.
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Εικόνα 1. Μηχανισμοί πίσω από τη χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
(Από J Allergy Clin Immunol, 131/6, Nagasaki T, Akdis CA, Bachert C, Cingi C et al. Endotypes and phenotypes of chronic
rhinosinusitis, 1479–1490, Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).
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Εικόνα 3. Θεραπευτικές ενδείξεις και συστάσεις από CRSwNP. (Από Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. European Position
Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl. 2011; 1–298).
Χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα και ρινική πολυποδίαση
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Εικόνα 2. Προτεινόμενοι φαινότυποι νόσου και ενδότυποι στην CRS.
(Από J Allergy Clin Immunol, 131/6, Nagasaki T, Akdis CA, Bachert C, Cingi C et al. Endotypes and phenotypes of chronic
rhinosinusitis, 1479–1490, Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).
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Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα (AC)
αναφέρεται σε μια ευρεία ομάδα
διαταραχών που περιλαμβάνουν
φλεγμονή του επιπεφυκότα και εκδηλώνονται με διαφορετικές μορφές. Είναι η συνηθέστερη οφθαλμική αλλεργική διαταραχή που
επηρεάζει περίπου 25% του πληθυσμού και ευθύνεται για την παραπομπή τους σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες όπως γενικούς ιατρούς, αλλεργιολόγους και οφθαλμίατρους. Στα χαρακτηριστικά της
AC περιλαμβάνονται οφθαλμικός
κνησμός, δακρύρροια, ερυθρότητα, εκχυμώσεις και οίδημα βλεφάρων (Εικόνα 1). Ο κνησμός θεωρείται το σήμα κατατεθέν των συμπτωμάτων, αν και μπορεί να εμφανιστεί και στα άτομα με ξηροφθαλμία. Τα σημάδια είναι συνήθως δραματικότερα και πιο εμφανή στα άτομα με SAC σε σύγκριση
με εκείνους με PAC.
Η εποχική και ετήσια AC (SAC και
PAC) είναι οι πιο συχνές μορφές και
συνήθως συνυπάρχουν με ρινική
αλλεργία. Οφείλονται σε κλασική
τύπου 1 αντίδραση υπερευαισθησίας σε κοινά αερο-αλλεργιογόνα. Η SAC, που αποτελεί το 80%
όλων των περιπτώσεων οφθαλμικής αλλεργίας, έχει συνήθως πιο
δραματική εκδήλωση και είναι πιο
προβληματική από την PAC. Οι παράγοντες πρόκλησης είναι οι ίδιοι

222
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• Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα (AC) αποτελεί τη συχνότερη απ’ όλες
τις αλλεργικές παθήσεις, επηρεάζοντας περίπου το 25% του πληθυσμού. Συνήθως συνυπάρχει με την αλλεργική ρινίτιδα. Η εποχική
και ετήσια AC, αν και δεν είναι επικίνδυνη για τη ζωή, έχει σοβαρή
επίπτωση στην ποιότητα αυτής
• Η ξηροφθαλμία και η AC συχνά συνυπάρχουν και απαιτούν και οι
δύο κατάλληλη αντιμετώπιση
• Η AC υποχωρεί με τη χρήση κορτικοστεροειδών ενδορρινικά, καθώς
και με ειδική τοπική οφθαλμική αγωγή
• Οι περίπλοκες διαταραχές ατοπική κερατο-επιπεφυκίτιδα και
εαρινή κερατο-επιπεφυκίτιδα είναι απειλητικές για την όραση,
μπορεί να χρειάζονται τοπική χρήση κορτικοστεροειδών, και συναντιμετώπιση με οφθαλμίατρο
• Οι δραστικοί, καλά ανεκτοί τοπικοί σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων έχουν βελτιώσει πολύ την αντιμετώπιση της οφθαλμικής
αλλεργίας. Δεν υπάρχει θέση για τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών στην AC. Οι νεότεροι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες
μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμοι για τις μορφές AC που απειλούν
την όραση
με εκείνους της εποχικής αλλεργικής ρινίτιδας, συνήθως η γύρη
των δένδρων, των αγρωστωδών
και των αγριόχορτων. Η PAC είναι
παρόμοια με τη SAC, αλλά εκδηλώνεται όλες τις εποχές του χρόνου. Προκαλείται από χρόνια έκθεση σε αερο-αλλεργιογόνα όπως
τα ακάρεα της οικιακής σκόνης, τα
επιθήλια των ζώων και οι μύκητες.
Γενικά, η SAC και η PAC αυτοπεριορίζονται, ανάλογα με την έκθεση
στα αλλεργιογόνα.

Άλλες μορφές οφθαλμικής αλλεργίας, όπως η εποχική κερατο-επιπεφυκίτιδα (VKC) και η ατοπική
κερατο-επιπεφυκίτιδα (AKC) είναι
δυνητικά επικίνδυνες διαταραχές
για τη ζωή και εμφανίζουν πιο περίπλοκη ανοσοπαθοφυσιολογία.
Η VKC είναι σπάνια, συμβαίνει σε
παιδιά και εφήβους, με επικράτηση
στα αγόρια κατά 2:1. Υπάρχει εποχική διακύμανση στη σοβαρότητά
της, αν και δεν προκαλείται άμεσα
από την έκθεση σε αερο-αλλεργιΟφθαλμική αλλεργία
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αντιισταμινικών από το στόμα. Η
τακτική χρήση ενυδατικών αποτελεί χρήσιμη επιπρόσθετη θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς αυτούς, καθώς βοηθούν στην απομάκρυνση των αλλεργιογόνων και
ταυτόχρονα ανακουφίζουν από τα
συμπτώματα.

Α

Β

ογόνα, ενώ είναι πιο σοβαρή και
συχνή σε ζεστά και ξηρά κλίματα.
Συνήθως διαρκεί για 2–10 έτη, και
πάντοτε τελικά υποχωρεί με την
ηλικία. Τα χαρακτηριστικά της συμπτώματα είναι έντονος κνησμός,
ιδιαίτερη φωτοφοβία και βλεννώδης έκκριση, ενώ η κλινική εξέταση συνήθως αποκαλύπτει οίδημα
του άνω βλεφάρου με επίστρωμα
του ανώτερου μεσοβλεφάριου επιπεφυκότα, κατά την αναδίπλωσή
του. Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν τελείες Trantas (ηωσινόφιλα
και κυτταρικά κατάλοιπα γύρω από
την κερατοειδή στεφάνη), ενώ σε
σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να
υπάρχει συμμετοχή του κερατοειδούς κυμαινόμενη από στικτή κερατίτιδα έως σχηματισμό έλκους,
που μπορεί να απειλήσουν την
όραση. H AKC είναι χρόνια, αμφοτερόπλευρη, σοβαρή επιπεφυκίτιδα που σχετίζεται με την ατοπική δερματίτιδα. Παρουσιάζεται
σε περίπου 25% των ενηλίκων με
ατοπική δερματίτιδα, με τα σημάδια στο δέρμα να προηγούνται
της οφθαλμικής φλεγμονής, ενώ
συνήθως συνοδεύεται από έκζεμα στα βλέφαρα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ σοβαρά,
Οφθαλμική αλλεργία

όπως ουλές στον υπο-επιπεφυκότα
και παραμόρφωση των ορίων του
βλεφάρου, χρόνια φλεγμονή του
επιπεφυκότα και διαταραχές της
δακρύρροιας που μπορεί να οδηγήσουν σε έλκη των βλεφάρων, ουλές και απώλεια της όρασης. Από
τους ασθενείς με AKC, περίπου
5% αναπτύσσουν καταρράκτη και
κινδυνεύουν από επιπλοκές όπως
κερατόκωνο, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και οφθαλμική ερπητική λοίμωξη.
Η επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλωδών κυττάρων είναι μια κατάσταση που δεν εμφανίζεται συχνά
στις μέρες μας. Προκαλείται από
χρόνια έκθεση σε ξένο σώμα και
εμφανιζόταν συχνά από τη μακροχρόνια χρήση φακών επαφής.
Στις μέρες μας όμως με τους μοντέρνους φακούς ημέρας παρουσιάζεται πολύ πιο σπάνια. Μπορεί
να εμφανιστεί σε άτομα με οφθαλμικές προσθέσεις και ράμματα. Το
σύνδρομο της ξηροφθαλμίας είναι αποτέλεσμα μειωμένης παραγωγής δακρύων ή διαταραχής
της σταθερότητας της ροής αυτών. Μπορεί να εκληφθεί ως αλλεργία και συνήθως συνυπάρχει με
την AC. Επιδεινώνεται με τη χρήση

Τα τοπικά κορτικοστεροειδή αποτελούν σημαντικό στοιχείο για
την αντιμετώπιση των VKC και
AKC, αλλά η χρήση τους πρέπει
να παρακολουθείται προσεκτικά
από οφθαλμίατρο. Η τοπική χρή-
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Εικόνα 1. Α – Δακρύρροια, ερύθημα, εκχυμώσεις και οίδημα βλεφάρων σε
αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Β – επίστρωση του ανώτερου μεσοβλεφάριου
επιπεφυκότα σε ατοπική και εαρινή κερατο-επιπεφυκίτιδα.

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης
για όλες τις μορφές AC ξεκινούν
με την ταυτοποίηση του αλλεργιογόνου, την απομάκρυνση ή τον
περιορισμό του, στη συνέχεια δοκιμές μη φαρμακολογικής αντιμετώπισης όπως επίχυση και ενυδάτωση, και τέλος φαρμακολογική θεραπεία. Η αντιμετώπιση της
ρινικής αιτίας της αλλεργικής ρινο-επιπεφυκίτιδας μπορεί να φέρει σημαντική ανακούφιση από τα
οφθαλμικά συμπτώματα, αν και
υπάρχουν αρκετές ειδικές θεραπείες για την οφθαλμική αλλεργία. Γενικά, τα τοπικά αντιισταμινικά είναι
πολύ πιο αποτελεσματικά από εκείνα που λαμβάνονται από το στόμα, τα οποία μπορεί να επιδεινώσουν την ξηροφθαλμία όταν λαμβάνονται συστηματικά. Υπάρχουν
αρκετοί παράγοντες σταθεροποίησης των μαστοκυττάρων για τα
άτομα που εμφανίζουν συχνά και
ενοχλητικά συμπτώματα. Αυτοί θα
πρέπει να λαμβάνονται 1–2 εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη έναρξη της αλλεργικής εποχής
ώστε να έχουν μέγιστο αποτέλεσμα. Συχνά χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με τοπική αντιισταμινική αγωγή. Τα φάρμακα με πολλαπλές δράσεις (σταθεροποιητές
μαστοκυττάρων και αντιισταμινικά) έχουν γίνει πρώτης γραμμής
για τους ασθενείς με προβληματικά συμπτώματα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ση κυκλοσπορίνης (restasis) μπορεί
να είναι χρήσιμη για ασθενείς με T
λεμφοκυτταρική καθοδηγούμενη
χρόνια φλεγμονή, όπως VKC και
AKC, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στεροειδή.

ή που χρειάζεται τοπική χρήση
κορτικοστεροειδών θα πρέπει να
παραπέμπεται σε ειδικό για την
αντιμετώπισή της.

Η οφθαλμική αλλεργία συνήθως
αντιμετωπίζεται από τον γενικό ιατρό, αλλά ένας ασθενής που δεν
ανταποκρίνεται στην κανονική θεραπεία ή που έχει κάποια από τις
πιο περίπλοκες –δυνητικά επικίνδυνες για την όραση– διαταραχή

1. B remond-Gignac D. The clinical
spectrum of ocular allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2002;2:321-324.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4. Pucci N, Novembre E, Cianferoni A,
Lombardi E, Bernardini R, Caputo
R et al. Efficacyand safety of cyclosporine eyedrops in vernal keratoconjunctivitis. Ann Allergy Asthma
Immunol 2002;89:298–303.
5. Jun J, Bielory L, Raizman MB. Vernal
conjunctivitis. Immunol Allergy Clin
North Am 2008;28:59-82.
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2. Katelaris CH. Ocular allergy: implications for the clinical immunologist. Ann Allergy Asthma Immunol
2003;90:23–27.

3. G ranet D. Allergic rhinoconjunctivitis and differential diagnosis of
the red eye. Allergy Asthma Proc
2008;29:565–574.
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Παιδικό άσθμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών έχει δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση στην αναγνώριση του προβλήματος του άσθματος στα
παιδιά και έχουν γίνει βήματα για την αναγνώριση της νόσου και
την έγκαιρη παρέμβαση σε αυτήν
• Τα προτυποποιημένα μέτρα για τη θεραπεία της δεν είναι ξεκάθαρα,
ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά
• Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο περιορισμένες πληροφορίες υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των
φαρμάκων. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, οι αρχές της θεραπείας
πλησιάζουν εκείνες που χρησιμοποιούνται στους ενήλικες
• Η έρευνα σήμερα στο παιδιατρικό άσθμα κατευθύνεται σε μεθόδους αντιμετώπισης των εξάρσεων και τροποποίησης της φυσικής
του ιστορίας
τους ασθενείς και για την κοινότητα.
Ενώ δεν υπάρχουν επιβεβαιωτικές
διαγνωστικές δοκιμασίες, το άσθμα
μπορεί να παρουσιαστεί στα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας ως
επεισόδιο λοίμωξης της αναπνευστικής οδού. Με την αυξανόμενη
συχνότητα αυτών των επεισοδίων, την εμφάνιση αναπνευστικής
δυσχέρειας μεταξύ των επεισοδίων και την ανάπτυξη αλλεργίας, η
διάγνωση γίνεται εμφανής. Τα συμπτώματα ανακουφίζονται προσωρινά με βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτική αγωγή. Η αύξηση των
συμπτωμάτων συχνά οδηγεί στη
χορήγηση μακροχρόνιας αγωγής

ελέγχου, ιδιαίτερα με εισπνεόμενα
κορτικοστεροειδή.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
20 ετών, έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση του προβλήματος του άσθματος, ιδιαίτερα
στα παιδιά, και έχουν γίνει βήματα
για την έγκαιρη αναγνώριση και
παρέμβαση στη νόσο. Εντούτοις,
προτυποποιημένα μέτρα για την
αντιμετώπιση της νόσου και τις
επιπτώσεις της αγωγής δεν είναι
ξεκάθαρα, ιδιαίτερα για τα μικρά
παιδιά. Η κατάσταση σήμερα στην
αντιμετώπιση του άσθματος περιγράφεται περιληπτικά στη Στρατηγική Αναφορά της Παγκόσμιας
Πρωτοβουλίας για το Άσθμα.
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Στην πρόσφατη ενημέρωση της
Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για το
Άσθμα, το άσθμα περιγράφηκε ως
μια ετερογενής νόσος, που συνήθως χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αεραγωγών και καθορίζεται
από την παρουσία αναπνευστικών
συμπτωμάτων όπως συριγμός, δύσπνοια, σφίξιμο στο στήθος και
βήχα, που ποικίλουν με τον χρόνο
και στην ένταση, μαζί με διαφόρου
βαθμού περιορισμό στη ροή του
αέρα κατά την εκπνοή. Αποτελεί
χρόνια αναπνευστική νόσο που
μπορεί να επηρεάζει το 1–18% του
πληθυσμού, με σημαντική ποικιλομορφία ανάμεσα στις διάφορες
χώρες (Εικόνα 1). Η ποικιλομορφία
των συμπτωμάτων με την πάροδο
του χρόνου προκαλείται από παράγοντες όπως η άσκηση, η έκθεση σε αλλεργιογόνα, ο καιρός ή οι
ιογενείς αναπνευστικές παθήσεις.
Τα συμπτώματα και οι περιορισμοί
στη ροή του αέρα μπορεί να υποχωρήσουν αυτόματα ή μετά από
φαρμακοθεραπεία, και μπορεί μερικές φορές να απουσιάζουν για
εβδομάδες ή μήνες κάθε φορά. Οι
ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν
επεισοδιακές κρίσεις (εξάρσεις)
άσθματος που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή τους, και προκαλούν
σοβαρό πρόβλημα για τους ίδιους
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Εικόνα 1. Στοιχεία “παρέχονται”
από τον Δρ. Richard Beasley και
βασίζονται στην ISAAC phase III (Lai
CKW et al. Thorax 2009; 64: 476–
83). Όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα
στοιχεία από τη μελέτη ISAAC, οι
εικόνες των συχνοτήτων είναι από
το Global Burden of Asthma Report
(Masoli M et al. Allergy 2004; 59: 469–
78). Η συχνότητα άσθματος στην
ομάδα 13–14 ετών υπολογίζεται
ως το 50% αυτών που αναφέρουν
συριγμό τους προηγούμενους 12
μήνες. (Από το Global Strategy for
Asthma Management and Prevention
(Online Appendix), revised 2014, ©
Global Initiative for Asthma (GINA)
all rights reserved. Διαθέσιμο στον
ιστότοπο http:// www.ginasthma.org).

του άσθματος και στην εξέλιξη της
νόσου. Το μέλλον είναι λαμπρό για
τη βελτίωση της φροντίδας στο
άσθμα, την έγκαιρη διάγνωση της
νόσου, την αποτελεσματικότερη
παρέμβαση και την περαιτέρω
μείωση της νοσηρότητας και της
θνητότητας αυτής.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 2. Εξελίξεις στη θεραπεία του άσθματος βασισμένες σε μια προσπάθεια
βελτίωσης της έκβασης της νόσου.

ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ;
Οι κλινικοί δεν είναι ικανοποιημένοι
με τα διαθέσιμα εργαλεία διάγνωσης
και παρακολούθησης του άσθματος.
Οι θεραπείες σήμερα έχουν εξελιχθεί
με το πέρασμα του χρόνου έτσι ώστε
να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον
μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου για
να προλαμβάνονται τα συμπτώματα (Εικόνα 2). Όμως, όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο λιγότερες
πληροφορίες υπάρχουν σχετικά με
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την αποτελεσματικότητα και την
ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν,
οι αρχές της θεραπείας πλησιάζουν
εκείνες των ενηλίκων.
Η έρευνα σήμερα στο παιδιατρικό
άσθμα κατευθύνεται σε μεθόδους
αντιμετώπισης των εξάρσεων και
τροποποίησης της φυσικής του
ιστορίας. Καταβάλλονται προσπάθειες να κατανοηθούν οι παράγοντες που συμβάλουν στις εξάρσεις

1. Global Initiative for Asthma, Global
Strategy for Asthma Management
and Prevention, www.ginaasthma.
org, updated May 2014.
2. Lai CKW, Beasley R, Crane J, Foliaki S,
Shah J, Weiland S; International Study
of Asthma and Allergies in Childhood
Phase Three Study Group. Global variation in the prevalence and severity
of asthma symptoms: phase three of
the International Study of Asthma
and Allergies in Childhood (ISAAC).
Thorax 2009;64:476-483.
3. SzeflerSJ, Chmiel JF, Fitzpatrick AM,
Giacoia G, Green TP, Jackson DJ et al.
Asthma across the ages: Knowledge
gaps in childhood asthma. J Allergy
Clin Immunol 2014;133:3-13.
4. Busse, WW, Morgan WJ, Taggart V,
Togias A. Asthma Outcomes Workshop: Overview. J Allergy Clin Immunol
2012;129:S1-8.
Παιδικό άσθμα
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Lund, Sweden
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΠΑΣΜΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας έχουν υπάρξει αρκετά
παραδείγματα αλλαγής στην κατανόηση των μηχανισμών της νόσου στο άσθμα των ενηλίκων. Στις
Άσθμα ενηλίκων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Στο άσθμα συμμετέχει ολόκληρη η αναπνευστική οδός, από τους
ανώτερους έως τους μικρούς περιφερικούς αεραγωγούς
• Η ανθεκτική στα στεροειδή αποφρακτική φλεγμονή και η αναδιαμόρφωση αποτελούν συχνό φαινόμενο του άσθματος των ενηλίκων
• Ο ανεπαρκής έλεγχος του άσθματος με συνήθη θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή οφείλεται είτε σε ανεξέλεγκτη φλεγμονή μικρών αεραγωγών ή σε μη ελεγχόμενη συννοσηρότητα
• Οι μελλοντικές θεραπείες για το άσθμα πρέπει να απευθύνονται
στο συστηματικό στοιχείο της νόσου, και ο στόχος τους να είναι όχι
μόνον ο έλεγχος αλλά και η τροποποίηση της εξέλιξης της νόσου
δεκαετίες 60–70 ο κύριος στόχος
ήταν το στοιχείο των λείων μυϊκών ινών, και χρησιμοποιούνταν
συστηματικά και εισπνεόμενα
βρογχοδιασταλτικά ως θεραπεία
συντήρησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των οξέων κρίσεων. Από τα
τέλη της δεκαετίας του ’70 συνέβη
μια παραδειγματική αλλαγή από τη
βρογχοδιαστολή στην αντιφλεγμονώδη θεραπεία, κυρίως με τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Το
άσθμα θεωρείτο ως μια ηωσινοφιλική διαταραχή των κεντρικών
αεραγωγών, και πίστευαν ότι η κατάλληλη αντιφλεγμονώδης αγωγή
με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή
(ICS) μπορεί να επιτύχει τον έλεγχο
του άσθματος και, σε μερικές περιπτώσεις, ακόμα τη θεραπεία της
νόσου. Εντούτοις, σύντομα έγινε ξε-

κάθαρο ότι η θεραπεία με ICS μπορούσε να ελέγξει μόνο μέρος της
νόσου, με σύντομη υποτροπή όταν
η θεραπεία διακόπτεται. Αν και τα
κορτικοστεροειδή καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα της ασθματικής φλεγμονής, υπάρχουν άλλοι ανθεκτικοί
στα στεροειδή μηχανισμοί που στο
τέλος προκαλούν ιστικές αλλαγές,
π.χ. την αλλαγή της αρχιτεκτονικής
των αεραγωγών, με αποτέλεσμα
την επίμονη υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών και μια επιταχυνόμενη πτώση της πνευμονικής
λειτουργίας. Έτσι, η χρόνια ασθματική φλεγμονή και η αλλαγή της
αρχιτεκτονικής των βρόγχων αντιπροσωπεύουν μία από τις κύριες
μελλοντικές προκλήσεις στην αντιμετώπιση του άσθματος.
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Το άσθμα αποτελεί ένα παγκόσμιο
πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περίπου 300 εκατομμύρια άτομα σε
όλο τον κόσμο και –καθώς αφορά
κυρίως άτομα σε ηλικίες εργασίας– η κοινωνικο-οκονομική επιβάρυνση είναι τεράστια. Ο συνηθισμένος τρόπος να βλέπει κανείς το
άσθμα έχει αλλάξει σημαντικά τα
τελευταία 50 χρόνια. Ενώ αρχικά
θεωρείτο κυρίως μια βρογχοσπαστική διαταραχή, η φλεγμονώδης
συμμετοχή της νόσου και τελευταία το συστηματικό φλεγμονώδες στοιχείο της έχουν αποκτήσει
ιδιαίτερη σημασία. Ο νέος τρόπος
να βλέπει κανείς το άσθμα ως μια
κυρίως συστηματική φλεγμονώδη
διαταραχή, θα οδηγήσει σε νέες
στρατηγικές αντιμετώπισης και θεραπείας, που θα συνδέονται στενά
με την Αλλεργιολογία και την Κλινική Ανοσολογία.
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Εικόνα 1. Η νέα θεώρηση του άσθματος ως συστηματικής φλεγμονώδους
νόσου με στενή σχέση μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων αεραγωγών.
Η πλειοψηφία των ασθενών με άσθμα παρουσιάζουν ταυτόχρονα και
ρινοπαραρρινοκολπίτιδα. Πολλοί ασθενείς με ρινίτιδα/ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
έχουν υπερ-αντιδραστικότητα των αεραγωγών, ενώ η ανάπτυξη κλινικού
άσθματος σχετίζεται με εκτεταμένη συμμετοχή των περιφερικών “μικρών
αεραγωγών”. Το αναπνευστικό σύστημα βρίσκεται επίσης υπό την επίδραση
άλλων συννοσηροτήτων που σχετίζονται με το γαστρεντερικό σύστημα
(ευαισθητοποίηση σε τροφές, εντερική φλεγμονή), το δέρμα (έκζεμα,
δυσλειτουργία φραγμού) καθώς και το νευρικό σύστημα (νευρο-ανοσολογκό
δίκτυο, γνωσιακή δυσλειτουργία).

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΑΣΘΜΑ
Αποτελεί απόλυτα αναγνωρισμένο γεγονός το ότι μεγάλο ποσοστό
των ασθενών που υποβάλλονται
σε αγωγή με ICS δεν επιτυγχάνουν
ικανοποιητικό κλινικό έλεγχο, ακόμα και όταν διορθώνεται η πλημμελής συμμόρφωσή τους στη θεραπεία. Μια πιθανή εξήγηση είναι
ότι τα ICS δεν καλύπτουν όλες τις
πτυχές της ασθματικής φλεγμονής (διαφορετικοί φλεγμονώδεις
ενδότυποι). Έχει επίσης δειχθεί ότι
οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν
αυξημένη –μερικώς ανθεκτική
στα στεροειδή– φλεγμονή στους
περιφερικούς αεραγωγούς. Οι περιφερικοί μικροί αεραγωγοί, συνήθως αναφερόμενοι ως η “σιωπηλή
ζώνη”, παρέχουν λιγότερη από το
10% της αντίστασης των αεραγωγών, αλλά περισσότερο από το
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90% του συνολικού όγκου. Αυτό
μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι
η πνευμονική λειτουργία που εκτιμάται ως PEF ή FEV ελάχιστα σχετίζεται με σημαντικές εκβάσεις του
άσθματος, όπως τα συμπτώματα, οι
εξάρσεις και η ποιότητα ζωής. Από
κλινική άποψη οι μικροί αεραγωγοί
δεν είναι τόσο σιωπηλοί. Σημαντικά χαρακτηριστικά της νόσου όπως
τα νυχτερινά συμπτώματα ή τα συμπτώματα που προκαλούνται από
την άσκηση και ο κίνδυνος για εξάρσεις του άσθματος, σχετίζονται όλα
με ανεξέλεγκτη φλεγμονή στους μικρούς αεραγωγούς.
ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΟ
Η παραδοσιακή άποψη για το
άσθμα ήταν οργανοκεντρική, με

θεώρηση της νόσου ως καθαρής
πνευμονοπάθειας. Εντούτοις, στην
πραγματικότητα, οι περισσότεροι
ασθενείς με άσθμα παρουσιάζουν
μία ή περισσότερες συννοσηρότητες που παρεμβάλλονται με την
πάθηση. Περισσότερο από το 80%
των ασθενών με άσθμα παρουσιάζουν ταυτόχρονα ρινίτιδα ή ρινοπαραρρινοκολπίτιδα, και η σχέση
αυτή γίνεται ισχυρότερη όσο αυξάνεται η σοβαρότητα της νόσου.
Έτσι, σε περιπτώσεις σοβαρότερης
ανεξέλεγκτης νόσου η παρουσία
επίσης και ρινίτιδας/ρινοπαραρρινοκολπίτιδας είναι σχεδόν πάντοτε βέβαιη. Δυστυχώς, αυτό το
εμφανές γεγονός έχει παραμεληθεί από τις φαρμακοβιομηχανίες
που αναπτύσσουν φάρμακα για
το άσθμα, αποκλείοντας έτσι τον
πιο συνηθισμένο φαινότυπο του
άσθματος, δηλαδή τον ασθενή με
άσθμα-ρινίτιδα, από τις κλινικές
δοκιμές.
Δεν είναι μόνον οι ανώτεροι αεραγωγοί που επηρεάζουν σημαντικά τον έλεγχο του άσθματος. Είναι
γνωστό ότι η ευαισθητοποίηση σε
αλλεργιογόνα τροφών αυξάνει τον
κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος αργότερα στη ζωή. Πρόσφατα στοιχεία επίσης προτείνουν μια στενή
σχέση μεταξύ δυσλειτουργίας του
δερματικού φραγμού, δερματίτιδας και φλεγμονής των αεραγωγών. Έτσι, όχι μόνον οι πνεύμονες,
αλλά επίσης ο ελλιπής δερματικός
φραγμός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο εισόδου για ευαισθητοποίηση από αλλεργιογόνα,
επιπρόσθετα των αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων.
Μια τρίτη σημαντική διασύνδεση
μεταξύ της συστηματικής φλεγμονής και του άσθματος είναι το νευρο-ανοσολογικό δίκτυο (Εικόνα 1).
Το άγχος και η κατάθλιψη είναι πιο
διαδεδομένα ανάμεσα σε ασθενείς
με άσθμα και αλλεργία. Επιπλέον,
η νευροενδοκρινική ανταπόκριση
Άσθμα ενηλίκων
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στο βιολογικό stress επηρεάζει διάφορες σωματικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένων των αεραγωγών, γεγονός που θα αποτελέσει
σημαντικό ερευνητικό πεδίο στο
εγγύς μέλλον.
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Η αναφυλαξία αποτελεί μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπερευαισθησίας που μπορεί να επιφέρει τον θάνατο. Είναι ταχύτατης
έναρξης (λεπτά έως μερικές ώρες)
και συνήθως συμμετέχουν πολλά
οργανικά συστήματα. Η επίπτωση
της αναφυλαξίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής και από όλους τους
εκλυτικούς παράγοντες είναι τουλάχιστον 1%. Οι παράγοντες και
οι συμπαράγοντες που επηρεάζουν την αναφυλαξία είναι παρόμοιοι σε όλο τον κόσμο (Εικόνα 1).
Η σημασία των διαφόρων παραγόντων πρόκλησης ποικίλει με την
ηλικία και τη γεωγραφία. Η αναφυλαξία συμβαίνει συνήθως μέσω
ενός IgE-εξαρτώμενου ανοσολογικού μηχανισμού που ενεργοποιείται από τροφές, νυγμούς εντόμων,
φάρμακα ή latex. Μπορεί επίσης να
προκληθεί από άλλους ανοσολογικούς μηχανισμούς ή από απευθείας ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων. Στην ιδιοπαθή αναφυλαξία, η
πιθανότητα ενός νέου παράγοντα
πρόκλησης ή μιας διαταραχής της
ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων θα πρέπει πάντα να εξετάζεται (Εικόνα 2).
Τα κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση της αναφυλαξίας έχουν πιστοποιηθεί για ιατρική χρήση, αλλά και
για επιδημιολογικές μελέτες, και
έχουν μεγάλη ευαισθησία, καλή ει-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η διάγνωση της αναφυλαξίας βασίζεται σε πιστοποιημένα κλινικά
κριτήρια. Συνήθως επάγεται από την IgE, αλλά μπορεί επίσης να
συμβεί και από ανεξάρτητους της IgE ανοσιακούς μηχανισμούς ή
από απευθείας ερεθισμό των μαστοκυττάρων
• Στους ευπαθείς ασθενείς με αναφυλαξία περιλαμβάνονται βρέφη,
έφηβοι, εγκυμονούσες, ηλικιωμένοι, ασθενείς με άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαταραχές ενεργοποίησης μαστοκυττάρων,
και εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα συγκεκριμένα φάρμακα.
Στους συμπαράγοντες ενίσχυσης περιλαμβάνονται η άσκηση, οι
λοιμώξεις και το συναισθηματικό stress
• Η αρχική αντιμετώπιση εστιάζει σε άμεση ενδομυϊκή χορήγηση
επινεφρίνης (αδρεναλίνης) στο μέσο-έξω μηριαίο, κλήση για βοήθεια, τοποθέτηση του ασθενούς σε ύπτια θέση, παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου και υγρών ενδοφλεβίως, και λεπτομερή παρακολούθηση
• Η φροντίδα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο περιλαμβάνει την
προετοιμασία του ασθενούς για την αντιμετώπιση επανεμφανιζόμενων επεισοδίων στην κοινότητα, και την πρόληψη αυτών των
επεισοδίων, επιβεβαιώνοντας τους εκλυτικούς παράγοντες της
αναφυλαξίας και εφαρμόζοντας αποφυγή των αλλεργιογόνων και
ανοσιακή τροποποίηση

δικότητα και υψηλή αρνητική αξία
πρόβλεψης. Συμπτώματα από το
δέρμα και τους βλεννογόνους και
σημεία όπως κνησμός, ερύθημα
προσώπου, εξάνθημα και αγγειοοίδημα εμφανίζονται στο 80–90%
των επεισοδίων. Αναπνευστικά,
γαστρεντερικά και καρδιαγγειακά
συμπτώματα είναι επίσης συχνά,
όμως, το shock δεν είναι απαραί-

τητο να υπάρχει, ακόμα και σε σοβαρή ή θανατηφόρα αναφυλαξία
(Εικόνα 3).
Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την κατοχή ενός πρωτοκόλλου,
την αξιολόγηση του ασθενούς, στη
συνέχεια την κλήση για βοήθεια,
τη χορήγηση ενέσιμης επινεφρίνης (αδρεναλίνης) ενδομυϊκά στο
μέσο-έξω μηριαίο, και τοποθέτηση
Αναφυλαξία
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Παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία, συνυπάρχουσες νόσοι και ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων, δυνητικά συμβάλουν σε σοβαρή
ή θανατηφόρα αναφυλαξία. Συμπαράγοντες δυνητικά ενισχύουν την αναφυλαξία. Πολλαπλοί παράγοντες και συμπαράγοντες είναι
πιθανό να συμβάλουν σε κάποια αναφυλακτικά επεισόδια.
Οι ατοπικές νόσοι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για αναφυλαξία που προκαλείται από τροφές, άσκηση και latex, αλλά όχι για
αναφυλαξία που προκαλείται από νυγμούς εντόμων.
ACE – μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης

Εικόνα 1. Παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία, με συνυπάρχουσες νόσους, με ταυτόχρονη λήψη φαρμάκων, και
ενισχυτικοί συμπαράγοντες στην αναφυλαξία. Πολλαπλοί παράγοντες και συμπαράγοντες πιθανώς συνεισφέρουν σε
κάποια αναφυλακτικά επεισόδια. (Από J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. World Allergy
Organization anaphylaxis guidelines: summary, 587-593.e1–e22, Copyright 2011, με άδεια από τον Elsevier).
Αναφυλαξία
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Εικόνα 2. Μηχανισμοί και προκλητικοί παράγοντες αναφυλαξίας. Η αναφυλαξία συνήθως προκαλείται από ένα αλλεργιογόνο
μέσω ενός IgE-εξαρτώμενου μηχανισμού. Εντούτοις μπορεί να προκληθεί και από άλλους ανοσολογικούς μηχανισμούς ή
από άμεση ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων. (Από J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. World
Allergy Organization anaphylaxis guidelines: summary, 587-593 .e1–e22, Copyright 2011, με άδεια από τον Elsevier).
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Εικόνα 3. Κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση της αναφυλαξίας. Τα κριτήρια αυτά αναπτύχθηκαν ως ένα όργανο που θα
βοηθήσει στην αναγνώριση αναφυλαξίας σε ασθενείς με αιφνίδια έναρξη χαρακτηριστικών σημείων και συμπτωμάτων. Έχουν
πιστοποιηθεί για χρήση σε κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες. (Από J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso LRF, Bilo
MB, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: summary, 587–593 .e1-e22, Copyright 2011, με άδεια από τον Elsevier).
Αναφυλαξία
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Εικόνα 4. Αρχική αντιμετώπιση αναφυλαξίας. Η ετοιμότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η θεραπεία πρέπει να ξεκινά αμέσως
μόλις αναγνωρίζεται η αναφυλαξία, καθώς μπορεί να επέλθει θάνατος μέσα σε λίγα λεπτά. Προτού ξεκινήσουν οι αναπνοές
σωτηρίας θα πρέπει να γίνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με μαλάξεις του στήθους (ρυθμός 100–120/min και βάθος
5–6 cm σε ενήλικες, ρυθμός >100 μαλάξεις/min και βάθος 5 cm σε παιδιά (4 cm σε νεογνά). (Από J Allergy Clin Immunol, 127/3,
Simons FER, Ardusso LRF, Bilo MB, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: summary, 587-593 .e1–e22, Copyright
2011, με άδεια από το Εlsevier. Αναπαραγωγή από J Allergy Clin Immunol, 117/2, Sampson HA, Munoz-Furlong A, Campbell R, et
al. Second symposium on the definition and management of anaphylaxis: summary report – Second National Institute of Allergy and
Infectious Disease/Food Allergy and Anaphylaxis Network Symposium, 391–397 Copyright 2006, με άδεια από τον Elsevier).
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κοινότητα, φέροντας μαζί του κάθε
στιγμή μία ή περισσότερες ενέσεις
επινεφρίνης και γνωρίζοντας τη
σωστή χορήγησή της όταν συμβεί
αναφυλαξία. Επίσης προετοιμάζεται αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας ένα προσωποποιημένο
πρόγραμμα επείγουσας αντιμετώπισης και φορώντας ιατρική ταυτότητα αναγνώρισης (Εικόνα 5).

του ασθενούς σε ύπτια ή σε άνετη
θέση. Συμπληρωματική χορήγηση
οξυγόνου, ενδοφλέβια και καρδιοπνευμονική ανάνηψη θα πρέπει να
παρέχονται κατ’ ανάγκη. Θα πρέπει
να παρακολουθείται ο καρδιακός
ρυθμός και λειτουργία, η αρτηριακή πίεση και η οξυγόνωση, εάν είναι εφικτό, ενώ Η1-αντιισταμινικά,
Η2-αντιισταμινικά, γλυκοκορτικοειδή και β2-αδρενεργικοί αγωνιστές δεν πρέπει να χορηγούνται
Αναφυλαξία

πριν από την επινεφρίνη ή ως μονοθεραπεία (Εικόνα 4). Οι ασθενείς
με αναφυλαξία ανθεκτική στην επινεφρίνη, σε συμπληρωματικό οξυγόνο και στην ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, χρειάζονται μονάδα
εντατικής θεραπείας με αερισμό
και υποστήριξη με ινότροπα. Μετά
από την αντιμετώπιση ενός αναφυλακτικού επεισοδίου, ο ασθενής
θα πρέπει να προετοιμάζεται για
αυτο-φροντίδα υποτροπών στην

Η έρευνα γύρω από την αναφυλαξία δεν περιορίζεται πλέον από την
αντίληψη ότι η νόσος είναι σπάνια,
από την απουσία ενός αποδεκτού
ορισμού ή από την έλλειψη πιστοποιημένων κλινικών διαγνωστικών
κριτηρίων. Έχει δημιουργηθεί μια
παγκόσμια ατζέντα για την έρευνα στην αναφυλαξία, με σκοπό
τη βελτίωση της κατανόησης της
επιδημιολογίας, των παραγόντων
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Εικόνα 5. Φροντίδα μετά από την έξοδο από το νοσοκομείο. Πεδίο 1: φροντίδα
μετά από αντιμετώπιση αναφυλαξίας σε νοσοκομείο. Πεδίο 2: οι υποτιθέμενοι
από το ιστορικό παράγοντες πρόκλησης της αναφυλαξίας επιβεβαιώνονται
με δερματικές δοκιμασίες και μετρήσεις των επιπέδων IgE ειδικών για το
αλλεργιογόνο. Επίπεδο 3: η μακροχρόνια φροντίδα περιλαμβάνει αποφυγή
των επιβεβαιωμένων παραγόντων πρόκλησης και σχετική τροποποίηση του
ανοσιακού συστήματος. (Από J Allergy Clin Immunol, 127/3, Simons FER, Ardusso
LRF, Bilo MB, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidelines: summary,
587–593 .e1-e22, Copyright 2011, με άδεια από τον Elsevier)..
Οι Εικόνες 1–5 ετοιμάστηκαν από τον J. Schaffer.

Για την πρόληψη των υποτροπών
κάποιος ασθενής που έχει υποστεί
θεραπεία για αναφυλαξία θα πρέπει να αξιολογείται από έναν ειδικό στην αλλεργία/ανοσολογία, ο
οποίος θα επιβεβαιώσει τους παράγοντες πρόκλησης χρησιμοποιώντας δερματικές δοκιμασίες, μετρήσεις των επιπέδων ειδικών για
αλλεργιογόνα IgE, και άλλες εξετάσεις όπως ενδείκνυται. Οι δερματικές δοκιμασίες εκτελούνται 3–4
εβδομάδες μετά από το αναφυλακτικό επεισόδιο, και αν είναι αρνητικές σε ασθενή με ισχυρό ιστορικό αναφυλαξίας θα πρέπει να επαναλαμβάνονται εβδομάδες ή μήνες αργότερα. Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με
την αποφυγή πιθανών προκλητικών παραγόντων. Εάν ενδείκνυται,
θα πρέπει να εφαρμόζεται ανοσιακή τροποποίηση με ανοσοθεραπεία ειδική για το αλλεργιογόνο ή πρωτόκολλα φαρμακευτικής
απευαισθητοποίησης. Συννοσηρότητες όπως το άσθμα ή οι καρδιαγγειακές διαταραχές πρέπει να
αντιμετωπίζονται καταλλήλως (Εικόνα 5).
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κινδύνου, των μηχανισμών και των
παραγόντων πρόκλησης, καθώς
και βέλτιστων μεθόδων διάγνωσης, αντιμετώπισης και πρόληψης
της νόσου.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.���������������������������������������
Panesar SS, Javad S, de Silva D, Nwaru BI, Hickstein L, Muraro A et al.
The epidemiology of anaphylaxis in
Europe: a systematic review. Allergy
2013;68:1353-1361.

Food Allergy and Anaphylaxis Network symposium. J Allergy Clin Immunol 2006;117:391-397.
5. Worm M, Edenharter G, Rueff F,
Scherer K, Pfohler C, Mahler V et
al. Symptom profileand risk factors
of anaphylaxis in Central Europe. Allergy 2012;67:691-698.
6. Dhami S, Panesar SS, Roberts G, Muraro A, Worm M, Bilo MB et al.; on
behalf of the EAACI Food, Allergy
and Anaphylaxis Guidelines Group.
Management of anaphylaxis: a systematic review. Allergy 2014;69:168175.
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SA, Branum A et al. Second symposium on the definitionand management of anaphylaxis: summary
report – Second National Institute
of Allergy and Infectious Disease/
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Pascal Demoly

University Hospital of Montpellier
Montpellier, France

Αν και η κνίδωση και τα κηλιδοβλατιδώδη ξεσπάσματα είναι τα
συχνότερα χαρακτηριστικά, υπάρχουν πολλές άλλες κλινικές εκδηλώσεις που τεχνικά ταξινομούνται
σε δύο τύπους (Εικόνα 1), σύμφωνα με την καθυστέρηση της εμφάνισης της αντίδρασης μετά
από την τελευταία χορήγηση του
φαρμάκου:
1) άμεσες αντιδράσεις, συμβαίνουν λιγότερο από 1 ώρα μετά
Φαρμακευτική αλλεργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι αντιδράσεις φαρμακευτικής υπερευαισθησίας (DHRs) αποτελούν το 15% όλων των ανεπιθύμητων φαρμακευτικών αντιδράσεων και επηρεάζουν περισσότερο από το 7% του γενικού πληθυσμού
• Ο όρος “φαρμακευτική αλλεργία” αναφέρεται σε ανοσολογικά επαγόμενες DHRs με άμεσες ή έμμεσες ενδείξεις ειδικών για φάρμακα
αντισωμάτων ή T λεμφοκυττάρων
• Οι κλινικές εκδηλώσεις ταξινομούνται ως άμεσες ή όχι άμεσες αντιδράσεις. Η πρώτη κατηγορία είναι κυρίως IgE-επαγόμενη, ενώ η
δεύτερη επάγεται από ειδικά T λεμφοκύτταρα
• Συχνή είναι η υπο-διάγνωση (λόγω ελλιπούς αναφοράς) αλλά και
η υπερ-διάγνωση (λόγω κατάχρησης του όρου “αλλεργία”).
• Η διαγνωστική προσέγγιση των DHRs αποτελεί μια βαθμιαία διαδικασία, η οποία ξεκινά με ένα όσο γίνεται πιο εξονυχιστικό κλινικό
ιστορικό, που ακολουθείται όταν υπάρχει πιστοποίηση από in vivo
δοκιμασίες (δερματικές και πρόκλησης), και σε μερικές σπάνιες
περιπτώσεις από in vitro βιολογικές αναλύσεις

την τελευταία πρόσληψη φαρμάκου, συνήθως με τη μορφή μεμονωμένης κνίδωσης, αγγειο-οιδήματος, ρινίτιδας, επιπεφυκίτιδας,
βρογχόσπασμου, γαστρεντερικών
συμπτωμάτων (ναυτία, έμετοι, διάρροια) ή αναφυλαξίας παρουσία
ή απουσία καρδιαγγειακής κατάρρευσης (αναφυλακτικό shock),
και 2) όχι-άμεσες αντιδράσεις, με
ποικίλα δερματικά συμπτώματα
που συμβαίνουν μετά από περισσότερο 1 ώρα και έως και αρκετές
ημέρες μετά από την τελευταία
πρόσληψη φαρμάκου, όπως είναι

η όψιμη κνίδωση, τα κηλιδοβλατιδώδη ξεσπάσματα, οι εξάρσεις
από ένα συγκεκριμένο φάρμακο,
η αγγειίτιδα, οι φλυκταινώδεις διαταραχές (όπως η τοξική επιδερμική νεκρόλυση [ΤΕΝ], το σύνδρομο
Stevens-Johnson [SJS] και γενικευμένα φαρμακευτικά ξεσπάσματα),
οι φαρμακευτικές αντιδράσεις με
ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS), η οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP) και τα συμμετρικά
σχετιζόμενα με φάρμακα εξανθήματα. Διάφορα εσωτερικά όργανα
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Οι ανεπιθύμητες φαρμακολογικές αντιδράσεις (ADRs) που
προσομοιάζουν κλινικά με την
αλλεργία αποκαλούνται αντιδράσεις φαρμακευτικής υπερευαισθησίας (DHRs). Αποτελούν το 15%
όλων των ADRs και επηρεάζουν
περισσότερο από το 7% του γενικού πληθυσμού. Ο όρος “φαρμακευτική αλλεργία” αναφέρεται σε
ανοσολογικά επαγόμενες DHRs με
άμεσες ή έμμεσες ενδείξεις ειδικών για φάρμακα αντισωμάτων ή
T λεμφοκυττάρων. Οι αντιδράσεις
αυτές είναι τις περισσότερες φορές απρόβλεπτες. Μπορεί να είναι
επικίνδυνες για τη ζωή, μπορεί να
απαιτούν ή να παρατείνουν τη νοσηλεία και να κάνουν απαραίτητες
αλλαγές σε επόμενες θεραπείες.
Αποτελούν σημαντικό πρόβλημα
για τους κλινικούς ιατρούς και για
τους ασθενείς.
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Εικόνα 1. Χρονολογική εξέλιξη των DHRs. (Από Demoly P, Adkinson NF, Brockow K, et al. International Consensus on drug
allergy. Allergy 2014;69:420–37, με άδεια από Willey Blackwell).

μπορεί να επηρεάζονται είτε μόνα
τους ή με δερματικά συμπτώματα,
και περιλαμβάνουν ηπατίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμονίτιδα,
αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυτταροπενία. Η πρώτη κατηγορία επάγεται κυρίως από ειδικές
IgE, ενώ η δεύτερη επάγεται από
ειδικά T λεμφοκύτταρα.
Συχνή είναι η υπο-διάγνωση
(λόγω ελλιπούς αναφοράς) αλλά
και η υπερ-διάγνωση (λόγω κατάχρησης του όρου “αλλεργία”).
Η διαγνωστική προσέγγιση των
DHRs αποτελεί μια βαθμιαία διαδικασία, η οποία ξεκινά με ένα όσο
γίνεται πιο εξονυχιστικό κλινικό
ιστορικό, που ακολουθείται –όταν
υπάρχει πιστοποίηση από in vivo
δοκιμασίες (δερματικές και πρόκλησης) και σε μερικές σπάνιες
περιπτώσεις– από in vitro βιολογικές αναλύσεις.
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Υπάρχουν αρκετές κατευθυντήριες οδηγίες και επικρατούσες απόψεις σχετικά με γενικής ή ειδικής
κατηγορίας επαγόμενες DHRs για
τη στήριξη της διάγνωσης. Η πρόσφατη International Consensus on
Drug Allergy (ICON) συγκεντρώνει
πολλές κατευθυντήριες οδηγίες σε
ένα γενικά αποδεκτό και εγκεκριμένο κείμενο συμφωνίας. Παρέχει
καθοδήγηση για σίγουρη διάγνωση και για λύσεις ώστε να βρεθούν
εναλλακτικές όταν επιβεβαιωθεί η
υπευθυνότητα ενός φαρμάκου (Εικόνα 2). Μόνο μια λεπτομερής διαγνωστική διαδικασία είναι σε θέση
να επιτρέψει καλύτερη κατηγοριοποίηση των αντιδράσεων και να
παρέχει στους ασθενείς πιο αξιόπιστες πληροφορίες και συστάσεις
για μελλοντικές θεραπείες. Πρέπει
να γίνουν πολλά ακόμα στον τομέα
της βιολογικής διάγνωσης ώστε να

κατανοηθούν καλύτερα οι DHRs
και να διαγνωσθούν οι σοβαρές
δερματικές αντιδράσεις για τις
οποίες αντενδείκνυνται οι δοκιμασίες φαρμακευτικής πρόκλησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. G omes ER, Demoly P. Epidemiology of hypersensitivity drug reactions. Curr Opin Allergy Clin Immunol
2005;5:309-316.
2. J ohansson SG, Bieber T, Dahl R,
Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey
RF et al. Revised nomenclature for
allergy for global use: Report of the
Nomenclature Review Committee
of the World Allergy Organization,
October 2003. J Allergy Clin Immunol 2004;113:832-836.
3. Demoly P, Adkinson F, Brockow K,
Castells M, Chiriac AM, Green-berger PA et al. International Consensus
on drug allergy. Allergy 2014;69:420437.
Φαρμακευτική αλλεργία
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Εικόνα 2. Διάγραμμα ροής κατά την αξιολόγηση DHRs. *Οι διαθέσιμες σήμερα βιολογικές δοκιμασίες για τη διάγνωση
της φαρμακευτικής αλλεργίας δεν έχουν ευαισθησία. **Όταν δεν υπάρχουν αντενδείξεις. ***Όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές (π.χ. ΝΜΒΑ, χημειοθεραπευτικά φάρμακα), επιτρέπεται η επαναχορήγηση του φαρμάκου υπό στενή παρακολούθηση, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προληπτική αγωγή και/ή η απευαισθητοποίηση. (Από Demoly P, Adkinson NF,
Brockow K, et al. International Consensus on drug allergy. Allergy 2014;69:420–37, με άδεια από Willey Blackwell).

Φαρμακευτική αλλεργία

239

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

8

ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

Susanne Halken
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Odense University Hospital
Odense, Denmark
Οι αλλεργίες σε τροφές σχετίζονται με σημαντική νοσηρότητα,
κακή ποιότητα ζωής και κόστος –
και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις
να προκαλέσουν επικίνδυνη για τη
ζωή αναφυλαξία. Άρα, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ενημέρωση
και η πρόσβαση για όλους στην κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία
ώστε να εξασφαλισθεί μια ασφαλής και ποιοτική διαβίωση. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε τροφές
περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις με ποικίλους μηχανισμούς όπως τοξικές, ενζυματικές
και αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Ο όρος “Τροφική Αλλεργία” αναφέρεται σε μια υποκατηγορία αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε τροφές, στην οποία έχουν αποδειχθεί
ανοσολογικοί μηχανισμοί, είτε IgE
και/ή όχι-IgE-επαγόμενη (Εικόνα 1).
Η κλινική εκδήλωση της τροφικής
αλλεργίας περιλαμβάνει μεγάλο
εύρος συμπτωμάτων (Πίνακας 1),
που προκαλούνται από την πρόσληψη τροφής, μερικές φορές μικρών μόνο ποσοτήτων, ή ακόμα και
από εισπνοή και δερματική επαφή.
Αν και τα συμπτώματα αυτά αναφέρονται συχνά στον πληθυσμό,
αν διερευνηθούν κατάλληλα αποδεικνύεται συχνά ότι δεν προκαλούνται από τροφικές αλλεργίες. Σε
μια πρόσφατη συστηματική ανα-
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Antonella Muraro

Padua General University Hospital
Padua, Italy

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η αλλεργία σε τροφές μπορεί να προκαλέσει σημαντική νοσηρότητα, κακή ποιότητα ζωής και δαπάνες
• Η επικίνδυνη για τη ζωή αναφυλαξία μπορεί να περιπλέξει την
πορεία της τροφικής αλλεργίας
• Ο σχετικός επιπολασμός της αυτο-αναφερόμενης τροφικής αλλεργίας είναι περίπου έξι φορές υψηλότερη από τον επιπολασμό
που αποδεικνύεται με δοκιμασίες Η παρουσία ειδικών για αλλεργιογόνο IgE αποτελεί ένδειξη ευαισθητοποίησης, ενώ μια κλινική
αλλεργική αντίδραση μπορεί να αποδειχθεί μόνο με τροφικές δοκιμασίες από το στόμα
• Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει αποφυγή των υπεύθυνων τροφών,
εξασφάλιση μιας επαρκούς διατροφής και εκπαίδευση, για παράδειγμα όσον αφορά συμπεριφορικές προσεγγίσεις για την αποφυγή αλλεργιογόνων και αντιμετώπιση οξέων αντιδράσεων

σκόπηση, ο σχετικός επιπολασμός
της αυτο-αναφερόμενης τροφικής
αλλεργίας ήταν περίπου έξι φορές
υψηλότερος από τον επιπολασμό
που αποδεικνύεται με δοκιμασίες.
Ο επιπολασμός της τροφικής αλλεργίας ήταν γενικά υψηλότερος
στα παιδιά σε σύγκριση με τους
ενήλικες. Ενώ ο επιπολασμός της
πρωτοπαθούς τροφικής αλλεργίας φαίνεται να είναι σταθερος στο
πέρασμα του χρόνου, ο επιπολασμός της δευτεροπαθούς τροφικής αλλεργίας που προκαλείται
από διασταυρούμενες αντιδράσεις
αλλεργιογόνων της τροφής με ει-

σπνεόμενα αλλεργιογόνα φαίνεται
να αυξάνεται.
Απαραίτητη είναι η κατάλληλη
διάγνωση ώστε να εφαρμοσθεί
επαρκής και ασφαλής θεραπεία.
Ένα προσεκτικό διατροφικό ιστορικό έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς μπορεί να προσδιορίσει την
πιθανότητα της διάγνωσης και να
αποκαλύψει τους πιθανούς προκλητικούς παράγοντες της τροφής
(Πίνακας 2). Οι θετικές δερματικές
(Prick) δοκιμασίες και τα ειδικά IgE
σε αλλεργιογόνα τροφής, μπορεί
να αποκαλύπτουν μόνο ευαισθητοποίηση, συνεπώς είναι απαραίτητη
Τροφική αλλεργία
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Εικόνα 1. Ταξινόμηση της τροφικής αλλεργίας.

Κλινικά χαρακτηριστικά αλλεργίας σε πρωτεΐνες τροφών
Αντιδράσεις

Μηχανισμός

Δερματικές αντιδράσεις

Κνίδωση, οξεία ή χρόνια (σπάνια)
Αγγειο-οίδημα
Εξάνθημα επαφής
Ατοπική δερματίτιδα

ΙgE και/ή μη-IgE-επαγόμενη

Γαστρεντερικές αντιδράσεις

Σύνδρομο στοματικής αλλεργίας
Ναυτία/έμετος
Κοιλιακός πόνος
Διάρροια, δυσκοιλιότητα

ΙgE και/ή μη-IgE-επαγόμενη

Αναπνευστικές αντιδράσεις

Αλλεργική ηωσινοφιλική γαστρίτιδα, εντερίτιδα
& κολίτιδα
Εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεΐνης

Άλλες αντιδράσεις

Τροφική αλλεργία

Μη-IgE-επαγόμενη

Ρινο-επιπεφυκίτιδα
Άσθμα
Λαρυγγικό οίδημα

ΙgE και/ή μη-IgE-επαγόμενη

Αναφυλαξία
Εξαρτώμενη από την τροφή και επαγόμενη από
την άσκηση αναφυλαξία

ΙgE και/ή μη-IgE-επαγόμενη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πότε τίθεται υποψία τροφικής αλλεργίας
Συμπτώματα ενδεικτικά για τροφική αλλεργία
• Επίμονα συμπτώματα
• Συμπτώματα σχετιζόμενα με την πρόσληψη τροφής
• Δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμπτώματα
Ιδιαίτερα σε παιδιά με προδιάθεση για αλλεργία

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συστάσεις για την πρωτογενή πρόληψη της τροφικής αλλεργίας
Συστάσεις για όλα τα βρέφη:
• Καμία ειδική διατροφή κατά την εγκυμοσύνη ή για τη θηλάζουσα μητέρα
• Αποκλειστικός θηλασμός για 4-6 μήνες
ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

Περαιτέρω συστάσεις για βρέφη με προδιάθεση σε ατοπία:
• Εάν χρειάζεται συμπλήρωμα στους 4 πρώτους μήνες συστήνεται μια αποδεδειγμένα υποαλλεργική
φόρμουλα
Εισαγωγή συμπληρωματικών τροφών μετά τους 4 πρώτους μήνες σύμφωνα με τις πρότυπες πρακτικές
απογαλακτισμού και συστάσεις διατροφής για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα της προδιάθεσης για ατοπία
Από Muraro A, Halken S, Arshad SH, et al. EAACI Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Primary prevention
of food allergy. Allergy 2014;69:590-601, with permission from Willey Blackwell.

μια σχετική δίαιτα αποφυγής που
να ακολουθείται από δοκιμασία
πρόκλησης από το στόμα ώστε να
επιβεβαιωθεί η διάγνωση της τροφικής αλλεργίας (Εικόνα 2). Πρόσφατα, οι in vitro μετρήσεις της
IgE σε συγκεκριμένα συστατικά
κάποιων αλλεργιογόνων της τροφής (αναλυτική διάγνωση συστατικών) έχουν προσφέρει υποσχόμενα
αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται
περαιτέρω μελέτες για την τεκμηρίωση της αξίας τους και των κλινικών τους επιπτώσεων.
Εικόνα 2. Αντίδραση σε μια
διαγνωστική πρόκληση από το στόμα
με αυγό όρνιθας.
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Λόγω της καλής πρόγνωσης πολλών τροφικών αλλεργιών με άμεση υποχώρηση, ιδιαίτερα στα παιδιά, θα πρέπει να εφαρμόζονται

επαναληπτικές προκλήσεις τακτικά για να αναγνωριστεί η ανάπτυξη ανοχής. Μελέτες στην πιθανή
πρόληψη της ανάπτυξης τροφικής
αλλεργίας έχουν δείξει ότι απλά διατροφικά μέτρα στη βρεφική ηλικία μπορούν να ελαττώσουν τον
κίνδυνο εμφάνισης αυτής (Εικόνα
2, Πίνακας 3).
Μέχρι τώρα η μόνη ασφαλής θεραπεία είναι η αναγνώριση και
αποφυγή της υπεύθυνης τροφής.
Σημαντική είναι η εκπαίδευση του
ασθενούς, των οικογενειών, των
επαγγελματιών φροντίδας υγείας και άλλων που βρίσκονται στο
περιβάλλον του ασθενούς για τον
τρόπο αποφυγής της πρόσληψης
Τροφική αλλεργία
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τροφής και για τον τρόπο αναγνώρισης και αντιμετώπισης των
αλλεργικών αντιδράσεων. Επιπλέον, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
μια θρεπτική και ισορροπημένη
δίαιτα ώστε να αντισταθμίζεται
ο αποκλεισμός των υπεύθυνων
τροφών. Σήμερα διερευνώνται διάφορες νέες στρατηγικές όπως η
ανοσοθεραπεία από το στόμα, που
μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες
στο μέλλον.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Nwaru BI, Hickstein L, Panesar SS,
Muraro A, Werfel T, Cardona V et
al. The epidemiology of food allergy
in Europe: a systematic review and
meta-analysis. Allergy 2014;69:62-75
2. de Silva D, Geromi M, Panesar SS,
Muraro A, Werfel T, HoffmannSommergruber K et al. Acute and
long-term management of food allergy: systematic review. Allergy
2014;69:159-167.
3. Muraro A, Halken S, Arshad S, Beyer
K, Dubois AE, Du Toit G et al. EAACI

Food Allergy and Prevention Guidelines: Primary prevention of food allergy. Allergy 2014;69:590-601.
4. Wang J, Sampson HA.Treatments for
food allergy: how close are we? Immunol Res 2012;54:83-94.
5. Johansson SG, Bieber T, Dahl R,
Friedmann PS, Lanier BQ, Lockey
RF ,et al: A revised nomenclature
for allergy for global use: Report of
the Nomenclature Review Comittee
of World Allergy Organization, October 2003. J Allergy Clin Immunol
2004;113:832-836.
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ΑΤΟΠΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

9

Thomas Bieber
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Friedrich-Wilhelms University of Bonn
Bonn, Germany
Η ατοπική δερματίτιδα (AD) είναι η πιο κοινή χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια και μπορεί να αποτελεί την πρωταρχική
φάση στην αποκαλούμενη ατοπική πορεία (Εικόνα 1). Η συχνότητα εμφάνισης της AD έχει αυξηθεί κατά 2–3 φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών στις βιομηχανικές χώρες.
Η AD επηρεάζει έως και 20% των
παιδιών και το 2–10% των ενηλίκων, και έχει σοβαρές επιπτώσεις
στην ποιότητα ζωής των ασθενών
και των γονιών τους. Η αυξανόμενη επίπτωση μπορεί να συνδέεται
με τον δυτικό τρόπο ζωής. Η AD
δημιουργεί ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Το μέσο κόστος για
έναν ασθενή με AD στη Γερμανία
έχει υπολογιστεί συνολικά σε περίπου 4.400 € (1.450 € άμεσα καλυπτόμενο κόστος, 1.130 € μη καλυπτόμενο κόστος και 1.850 € έμμεσο κόστος).
Λόγω της περίπλοκης παθοφυσιολογίας η φυσική ιστορία της
AD ποικίλει πολύ και μπορεί να
προσδιοριστεί από έναν αριθμό
επιγενετικών καθώς και περιβαλλοντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα
αναγνωρισθέντος μικροβιώματος
(Εικόνα 2). Περίπου 30% των παιδιών που εμφάνισαν τη νόσο κατά
τις πρώτες εβδομάδες ή μήνες της
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ατοπική δερματίτιδα (AD) παρουσιάζει αύξηση στον επιπολασμό
παγκοσμίως
• Η AD είναι η πιο κοινή χρόνια φλεγμονώδης δερματική πάθηση
και εμφανίζει περίπλοκο κλινικό φαινότυπο
• Η AD έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και αποτελεί
κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, καθώς και σημαντικό πρόβλημα
της δημόσιας υγείας
• Η AD συχνά αποτελεί το πρώτο βήμα της ατοπικής πορείας και
μπορεί να προσφέρει ευκαιρία για την ανάπτυξη στρατηγικών
τροποποίησης

ζωής τους (πρώιμη εμφάνιση) θα
υποφέρουν από αλλεργική ρινίτιδα και/ή άσθμα: η αποκαλούμενη
ατοπική πορεία. Ένα 50% των πασχόντων παιδιών θα εμφανίσουν
υποτροπή πριν από την εφηβεία
(Εικόνα 3). Οι κοινωνικές σχέσεις,
οι ψυχολογικές προσαρμογές, η
επιτυχία στην εργασία, οι σεξουαλικές σχέσεις και η ποιότητα της
ζωής γενικότερα, εξαρτώνται συχνά από την πορεία της νόσου.
Έτσι, ο θεραπευτικός στόχος θα
πρέπει να είναι ο μακροχρόνιος έλεγχος της νόσου, δηλαδή η
ελάττωση των εξάρσεων και των
βακτηριδιακών και ιογενών επιπλοκών. Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές τροποποίησης
της νόσου ώστε να εφαρμοσθεί η
βέλτιστη πρόληψη και αντιμετώ-

πιση, κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου ευκαιρίας σε άτομα που
κινδυνεύουν από την εκδήλωση
ατοπικής πορείας. Αυτές οι προσεγγίσεις θα ωφεληθούν ιδιαιτέρως από την ανακάλυψη και πιστοποίηση βιοδεικτών πρόληψης
στα πλαίσια μιας διαστρωματικής
ιατρικής στην AD.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Asher MI, Montefort S, Bjorksten
B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK
et al. Worldwide time trends in the
prevalence of symptoms of asthma,
allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases
One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet
2006;368:733-743.
Ατοπική δερματίτιδα
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Εικόνα 1. Η ατοπική δερματίτιδα θεωρείται η πρώτη εκδήλωση της ατοπικής πορείας. Τα άτομα υψηλού κινδύνου για
ανάπτυξη αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος μπορούν να αναγνωριστούν σε πρώιμα στάδια και να εφαρμοσθεί σε αυτά
προσωποποιημένη στρατηγική πρόληψης και τροποποίησης της νόσου. (Από Br Med J, Barnetson RS, Rogers M. Childhood
atopic eczema, 324, 1376–9, Copyright 2002 with permission from BMJ Publishing Group Ltd).

ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

Εικόνα 2. Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια ενδεικτική των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ γονιδίων και μεταξύ γονιδίων και περιβάλλοντος. Πρόσφατα, ο ρόλος της επιγενετικής ρύθμισης και του
μικροβιώματος έχουν έρθει στο επίκεντρο με στόχο την ανεύρεση νέων στρατηγικών πρόληψης. Η εικόνα αυτή
παρουσιάζει την φυσική ιστορία μιας AD με πρώιμη εμφάνιση, ακολουθούμενη από την κλασική ατοπική πορεία, και
οδηγώντας έτσι σε αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα. (Από Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med 2008;358:1483–1494).
Ατοπική δερματίτιδα
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Εικόνα 3. Ετερογένεια της φυσικής ιστορίας της AD. Οι στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας πρέπει να
προσαρμόζονται στην κάθε ιδιαίτερη κατάσταση. Οι αξιόπιστοι βιοδείκτες πρόβλεψης αποτελούν μιαν ανεκπλήρωτη
ανάγκη στη στρωματοποίηση των παρεμβάσεων στους ασθενείς με AD. (Από Garmhausen D, Hagemann T, Bieber T,et al.
Characterization of different courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients. Allergy 2013;68:498–506, με άδεια
από Willey Blackwell).

2. Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J
Med 2008;358:1483-1494.
3. Garmhausen D, Hagemann T, Bieber
T, Dimitriou I, Fimmers R, Diepgen T
et al. Characterization of different
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courses of atopic dermatitis in adolescent and adult patients. Allergy
2013;68:498-506.
4. Kong HH, Oh J, Deming C, Conlan S, Grice EA, Beatson MA et

al. Temporal shifts in the skin microbiome associated with disease
flaresand treatment in children
with atopic dermatitis. Genome Res
2012;22:850-859.
Ατοπική δερματίτιδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

10

ΚΝΙΔΩΣΗ
Carsten Bindslev-Jensen
Odense University Hospital
Odense, Denmark

Κνίδωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η κνίδωση αποτελεί μια συνήθη νόσο με σημαντική επιρροή στην
ποιότητα ζωής
• Η κνίδωση μπορεί να διαιρεθεί σε οξεία και χρόνια, αυθόρμητη
ή επαγόμενη, με έμφαση σε πιθανούς προκλητικούς παράγοντες
• Το κύτταρο κλειδί που συμμετέχει είναι το σιτευτικό, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί από τεράστια ποικιλία ερεθισμάτων και ο
κύριος μεσολαβητής είναι η ισταμίνη
• Η κνίδωση μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά χωρίς σημαντικές παρενέργειες στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των ασθενών,
παιδιών ή ενηλίκων
• Η βασική θεραπεία περιλαμβάνει αντιισταμινικά χωρίς κατασταλτική δράση, μερικές φορές σε δόσεις έως και τέσσερεις φορές πάνω
από την προτεινόμενη δοσολογία

διά η κνίδωση φαίνεται να είναι λιγότερο συχνή (3–5%) ενώ η χρόνια κατάσταση ακόμα πιο σπάνια.
Πολύ λίγα είναι γνωστά για τη φυσική ιστορία της νόσου, αλλά η διάρκεια αυτής είναι συνήθως μικρότερη των 5–10 ετών. Συνήθως η
ποιότητα ζωής των ασθενών επηρεάζεται σημαντικά.
Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ταξινομούν την κνίδωση σε οξεία
και χρόνια (με ένα αυθαίρετο όριο
διάρκειας στους 6 μήνες) και σε αυθόρμητης εμφάνισης μορφές (χωρίς γνωστή υποκείμενη αιτία εκτός
από τα αυτοαντισώματα που κατευθύνονται έναντι του υποδοχέα

για IgE), καθώς και σε επαγόμενες
μορφές (Πίνακες 1 και 3).
Η διάγνωση τίθεται εύκολα στις
τυπικές περιπτώσεις, αλλά ένα λεπτομερές ιστορικό είναι κρίσιμο
για τη σωστή ταξινόμηση αλλά
και για την αποφυγή εκτεταμένων
ερευνών για την υποκείμενη νόσο.
Φυσιολογικά, μια δοκιμασία για
αυτοάνοση κνίδωση με αυτόλογο
ορό ή με in vitro δοκιμασίες, μαζί με
διερεύνηση για χρόνιες λοιμώξεις,
είναι αρκετά. Η κνίδωση μπορεί,
παρόλ’ αυτά, να αποτελεί το χαρακτηριστικό πιο σοβαρών παθήσεων και δεν πρέπει να παραμελείται.
Η σοβαρότητα της νόσου αξιολογείται σύμφωνα με το σύστημα
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Η κνίδωση αποτελεί μια συνηθισμένη, ετερογενή ομάδα διαταραχών με μεγάλη ποικιλία υποκείμενων αιτιών. Χαρακτηρίζεται από
την εφήμερη παρουσία σημαδιών
που διαρκούν από 1–24 ώρες το
καθένα και ενός αγγειο-οιδήματος που διαρκεί έως και 72 ώρες.
Το κύτταρο κλειδί που συμμετέχει
είναι το σιτευτικό, το οποίο μπορεί
να ενεργοποιηθεί από τεράστια
ποικιλία ερεθισμάτων. Η ενεργοποίηση των σιτευτικών κυττάρων
που βρίσκονται στις ανώτερες στοιβάδες του δέρματος προκαλεί την
κνίδωση, ενώ τα μαστοκύτταρα στο
ιδίως δέρμα (δερμίδα) συμμετέχουν
στο αγγειο-οίδημα. Συχνά είναι και
οι δύο εκδηλώσεις παρούσες στον
ίδιο ασθενή. Η ισταμίνη αποτελεί
τον βασικό μεσολαβητή στην κνίδωση και στις περισσότερες περιπτώσεις αγγειο-οιδήματος, ενώ
η βραδυκινίνη είναι υπεύθυνη για
κάποιες περιπτώσεις αγγειο-οιδήματος [κληρονομικό αγγειο-οίδημα
και αγγειο-οίδημα επαγόμενο από
το μετατρεπτικό ένζυμο της αγειοτενσίνης (ACE)].
Υπολογίζεται ότι έως και 25% των
ενηλίκων θα περάσουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο οξείας κνίδωσης κάποια στιγμή στη ζωή τους,
ενώ μόνο περίπου 3% θα αναπτύξουν χρόνια αυτόματη κνίδωση
(σημείο επίπτωσης 0,6%). Στα παι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ταξινόμηση κνίδωσης
Τύπος
Αυθόρμητη κνίδωση

Επαγόμενη κνίδωση

Υπότυπος

Ορισμός

Οξεία αυθόρμητη κνίδωση

Αυθόρμητοι πομφοί για <6
εβδομάδες
Αυθόρμητοι πομφοί για >6
εβδομάδες
ο απλούστερος πομφός εξαφανίζεται εντός 24 ωρών.
Παρατεταμένη παραμονή
τους αποτελεί χαρακτηριστικό αγγειίτιδας - κνίδωσης

Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση

Οξεία, αλλά μπορεί να είναι
επαναλαμβανόμενη ακόμα
και σε καθημερινή βάση

Σχόλια

Οι πομφοί προκαλούνται
από ένα συγκεκριμένο εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα

Μπορεί να συσχετίζεται
με ταυτόχρονες παθήσεις
όπως χρόνιες λοιμώξεις ή
θυρεοειδοπάθειες, αλλά
σπάνια αποκαλύπτεται
η αιτία

Βλέπε Πίνακα 3
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Βαθμολογία σοβαρότητας συμπτωμάτων
Βαθμολογία

Πομφοί

Κνησμός

0

Όχι

1

Ήπιοι (<20 πομφοί σε 24 ώρες)

Όχι
Παρών (χωρίς ενόχληση ή πρόβλημα)

2

Μέτριοι (20–50 πομφοί σε 24
ώρες)

Μέτριος (προβληματικό αλλά χωρίς να παρεμβάλλεται στις
φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες ή τον ύπνο

3

Σοβαροί (>50 πομφοί σε 24 ώρες
ή μεγάλες περιοχές γεμάτες με
πομφούς)

Έντονος (αρκετά προβληματικό ώστε να παρεμβάλλεται στις
φυσιολογικές καθημερινές δραστηριότητες και τον ύπνο)

Σύνολο βαθμολογίας 0–6. Από Zuberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, et al. EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO guideline: definition,
classification and diagnosis of urticaria, Allergy 2009;64:1417–26, with permission from Willey Blackwell.

Εικόνα 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος
για χρόνια κνίδωση. (Από
ZuberbierT,Asero R, Bindslev-Jensen
C,et al.EAACI/GA(2) LEN/EDF/WAO
guideline: management of urticaria,
Allergy 2009;64:1427–43, με άδεια
από Willey Blackwell).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Επαγόμενη κνίδωση (οξείες μορφές)
Ερέθισμα

Σχόλια

Επαφή με κρύο

Συνήθως οι πομφοί εμφανίζονται άμεσα,
εκτός από την κνίδωση εκ πιέσεως επιβραδυνόμενου τύπου, όπου τα συμπτώματα εκδηλώνονται ώρες μετά το ερέθισμα

Επαφή με ζεστό
Φυσική κνίδωση

Δόνηση
Υπεριώδης ακτινοβολία
Πίεση

Αλλεργική κνίδωση

Άλλοι τύποι

Συχνά εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλα
αλλεργικά συμπτώματα και σημεία όπως
άσθμα, ρινίτιδα, γαστρεντερικά συμπτώματα ή αναφυλαξία.

Επαφή δέρματος με αλλεργιογόνο

Συμπεριλαμβανομένης της δερματικής δοκιμασίας με αλλεργιογόνο. Προκαλείται επίσης από ουσίες που προκαλούν κνίδωση

Τροφή και σωματική άσκηση

Αναφυλαξία εξαρτώμενη από την τροφή και
επαγόμενη από την άσκηση: εμφανίζεται
μόνο από συνδυασμό πρόσληψης τροφής
(σιτάρι) και σωματικής άσκησης

Οξεία λοίμωξη (συνήθως ιογενής)

Εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά με οξεία
λοίμωξη, και λιγότερο συχνά στους ενήλικες

Νερό
Αύξηση θερμοκρασίας σώματος
Άσκηση (χωρίς πρόσληψη τροφής)

Υδατογενής κνίδωση
Χολινεργική κνίδωση (σημειακοί πομφοί)
Κνίδωση προκαλούμενη από άσκηση (ή αναφυλαξία)

βαθμολόγησης που παρουσιάζεται
στον Πίνακα 2. Καθώς η σοβαρότητα της νόσου κυμαίνεται κατά τη
διάρκεια της ημέρας, συστήνεται η
λήψη μιας 24ωρης βαθμολογίας.
Στις επαγόμενες μορφές η θεραπεία εκλογής (αν και όχι πάντοτε
διαθέσιμη) είναι η αποφυγή. Η
φαρμακολογική αγωγή περιορίζεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε μη κατασταλτικά
αντιισταμινικά σε δόσεις έως και
τέσσερεις φορές πάνω από τη συνιστώμενη δοσολογία (Εικόνα 1). Η
θεραπεία πρέπει να είναι συστηματική στις πιο σοβαρές περιπτώσεις,
και κατ΄επίκληση στις ηπιότερες
μορφές.
Κνίδωση

Η ομαλιζουμάμπη, αρχικά καταχωρημένη ως φάρμακο για το άσθμα,
εγκρίθηκε πρόσφατα για την κνίδωση και έχει επιδείξει πολλά υποσχόμενη αποτελεσματικότητα σε
δύσκολες περιπτώσεις κνίδωσης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Church MK, Weller K, Stock P, Maurer M. Chronic spontaneous urticaria
in children: Itching for insight. Pediatr
Allergy Immunol 2011:22:1–8.
2. Zuberbier T, Asero R, BindslevJensen C, Walter Canonica G,
Church MK, Giménez-Arnau AM
et al. EAACI/GA2LEN/EDF/WAO
guideline: defnition, classifcation
and diagnosis of urticaria. Allergy
2009:64:1417–1426.

3. Zuberbier T, Asero R, Bindslev-Jensen C, Walter Canonica G, Church
MK, Giménez-Arnau AM et al.
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline: management of urticaria. Allergy 2009:64:1427–1443.
4. K rause K, Grattan CE, BindslevJensen C, Gattorno M, Kallinich
T, de Koning HD et al. How not to
miss autoinflammatorydiseases
masquerading as urticaria. Allergy
2012;67:1465-1474.
5. Maurer M, Rosen K, Hsieh HJ,
Saini S, Grattan C, Gimenaez-Arnau A et al. Omalizumab for the
treatment of chronic idiopathic or
spontaneous urticaria. N Engl J Med
2013;368:924-935.
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Λοίμωξη

Τροφές (φιστίκια, ξηροί καρποί, γάλα, αυγά)
Φάρμακα (πενικιλίνη, ασπιρίνη)
Δηλητήριο εντόμων (σφήκα, μέλισσα)
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΩΝ EAACI-GA2LEN-EDF-WAO
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΝΙΔΩΣΗ

Torsten Zuberbier

ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

Charité Medical University
Berlin, Germany

Οι κατευθυντήριες οδηγίες των
EAACI/GA2LEN/EDF/WAO για
την κνίδωση εμφανίστηκαν το
2009. Μετά από τη σύσκεψη
του 2012 στο Βερολίνο μια κοινή πρωτοβουλία των European
Academy of Allergy and Clinical
Immunology (EAACI) Dermatology
Section, Global Allergy and
Asthma European Network
(GA2LEN), European Dermatology
Forum (EDF), και World Allergy
Organization (WAO) προχώρησε
σε συστηματική ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας
τη μεθοδολογία GRADE (Grading
of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation). Το
αποτέλεσμα αυτής είναι οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες των EAACI/GA2LEN/EDF/
WAO για το 2013. Η δύναμη κάθε
οδηγίας και η ποιότητα των στοιχείων που την υποστηρίζουν αξιολογήθηκε ανεξάρτητα από δύο
εκτιμητές. Έλαβαν υπόψη τους ως
αρνητικά/κινδύνους: παρενέργειες
(βαθμολογημένες σύμφωνα με τη
σοβαρότητά τους) και κόστος, ενώ
ως οφέλη: ελάττωση των συμπτωμάτων κνίδωσης και βελτίωση της
ποιότητας ζωής (QoL). Το σύστημα
GRADE επιτρέπει να διατυπωθούν
ισχυρές οδηγίες οι οποίες βασίζονται σε χαμηλής ποιότητας αποδείξεις από πτωχά βαθμολογημένες
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Marcus Maurer

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι αναθεωρήσεις του 2013 και οι ενημερώσεις των κατευθυντήριων οδηγιών των EAACE/GA2LEN/EDF/WAO βασίζονται στη
μεθοδολογία GRADE
• Θα πρέπει να καταγράφεται η επίδραση στην ποιότητα ζωής. Η
κνίδωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική: η μείωση της
παραγωγικότητας φτάνει το 25–30% σε μέτριες έως σοβαρές περιπτώσεις και υπάρχει σημαντική επίδραση στον ύπνο. Η θεραπεία
της κνίδωσης βασίζεται σε έναν προηγμένο αλγόριθμο με πρώτης
γραμμής φάρμακα τα αντιισταμινικά χωρίς υπνωτική δράση
• Στόχος της θεραπείας είναι η πλήρης απουσία των συμπτωμάτων
• Υπογραμμίζονται τα πεδία περαιτέρω έρευνας στην κνίδωση

RCTs ή εργασίες παρατήρησης.
Από την άλλη πλευρά, ασθενείς
συστάσεις μπορεί να βασίζονται
σε υψηλής ποιότητας αποδείξεις
εάν άλλοι παράγοντες είναι σημαντικοί, για παράδειγμα η τιμή μιας
θεραπευτικής επιλογής.

Συστήνεται ιδιαιτέρως να αναζητούνται οι υποκείμενες αιτίες στην
χρόνια αυτόματη κνίδωση, μόνο σε
ασθενείς με παρατεταμένη και/ή
σοβαρή νόσο, και να εφαρμόζονται
εκτενείς διαγνωστικές δοκιμασίες
με βάση το ιστορικό του ασθενούς.

Όλες οι απόψεις της νόσου αξιολογήθηκαν κριτικά με τη χρήση της
μεθοδολογίας GRADE: ορισμός,
κλινικές απόψεις, διαγνωστική διαδικασία, αξιολόγηση της ενεργότητας της νόσου και της επίδρασής
της, και αντιμετώπιση. Ιδανικά, η
διαγνωστική διαδικασία στη χρόνια κνίδωση (CU) (Εικόνα 1) αποκαλύπτει μια αιτία αντιμετωπίσιμη,
αλλά συχνά αυτό δεν είναι δυνατό. Ιδιαίτερα οι επαγόμενες μορφές της CU είναι κυρίως ιδιοπαθείς.

Συνιστάται κανείς να στοχεύει στον
πλήρη έλεγχο των συμπτωμάτων
της κνίδωσης με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρώτη
γραμμή θεραπευτικής επιλογής
είναι τα Η1-αντιισταμινικά χωρίς
κατασταλτική δράση (υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφαλείας για
τη συνεχή τους χρήση για αρκετά
χρόνια). Η συστηματική λήψη είναι
ανώτερη από την κατ΄επίκληση,
καθώς τα αντιισταμινικά αναστέλλουν την ανάπτυξη νέων πομφών

Κατευθυντήριες οδηγίες των EAACI-GA2LEN-EDF-WAO για την κνίδωση
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Εικόνα 1. Διαγνωστικός αλγόριθμος για ασθενείς που παρουσιάζονται με πομφούς, αγγειοοίδημα ή και τα δύο. ΑΑΕ:
επίκτητο αγγειοοίδημα λόγω έλλειψης C1-αναστολέα. ACE: μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης. ΑΕ: αγγειοοίδημα.
ΑΗ: αντιισταμινικά. AID: αυτοάνοση νόσος. ΗΑΕ: κληρονομικό αγγειοοίδημα. IL-1: ιντερλευκίνη-1. 1Αλλα (νέα) φάρμακα
μπορεί επίσης να προκαλέσουν αγγειοοίδημα επαγόμενο από βραδυκινίνη. 2Θα πρέπει να λαμβάνεται λεπτομερές
οικογενειακό ιστορικό από τους ασθενείς, καθώς και η ηλικία εμφάνισης της νόσου. 3Έλεγχος για αυξημένους δείκτες
φλεγμονής (CRP, ΤΚΕ), για παραπρωτεϊναιμία σε ενήλικες, έλεγχος για ενδείξεις διήθησης ουδετεροφίλων σε βιοψία
δέρματος. Εφαρμογή γονιδιακού ελέγχου για μεταλλάξεις σε οικογενή σύνδρομα περιοδικού πυρετού (π.χ. περιοδικό
σύνδρομο σχετιζόμενο με την κρυοπιρίνη), εάν υπάρχει ισχυρή υποψία. 4Θα πρέπει να ερωτηθούν οι ασθενείς: “Πόσο
διαρκούν οι πομφοί σας;”.5Έλεγχος επιπέδων συμπληρώματος C4, C1-INH, και λειτουργικότητας. Επιπλέον έλεγχος για
αντισώματα C1q και C1-INH, εφόσον υπάρχει υποψία ΑΑΕ. Γίνεται έλεγχος για μεταλλάξεις όταν τα παραπάνω τεστ είναι
φυσιολογικά αλλά το ιστορικό του ασθενούς προτείνει κληρονομικό αγγειοοίδημα. 6Περιμένουμε έως και 6 μήνες για
υποτροπή. Επιπλέον διαγνωστικά τεστ για έλλειψη αναστολέα C1 θα πρέπει να εκτελούνται μόνο εάν το οικογενειακό
ιστορικό προτείνει κληρονομικό αγγειοοίδημα. 7Δείχνει η βιοψία δέρματος βλάβη των μικρών αγγείων στη θηλώδη
και δικτυακή επιδερμίδα και/ή ινωματώδη κατάλοιπα στον περιαγγειακό και ενδιάμεσο χώρο που προτείνει κνιδώδη
αγγειίτιδα; 8Θα πρέπει να ερωτηθούν οι ασθενείς: “Μπορείτε να κάνετε τους πομφούς σας να εμφανιστούν;”. 9Σε ασθενείς
με ιστορικό που προτείνει επαγόμενη κνίδωση θα πρέπει να εκτελούνται προτυποποιημένες δοκιμασίες πρόκλησης
σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. 10Στα επίκτητα AIDs (αυτοάνοσα σύνδρομα) περιλαμβάνεται το
σύνδρομο Schnitzler, καθώς και η συστηματική ιδιοπαθής αρθρίτιδα των εφήβων (sJIA) και η νόσος Still (ΑΟSD). Στα
κληρονομικά AIDs περιλαμβάνονται τα περιοδικά σύνδρομα που σχετίζονται με την κρυοπυρίνη (CAPS) όπως τα οικογενή
αυτο-φλεγμονώδη σύνδρομα (FCAS), το σύνδρομο Muckle-Wells (MWS) και η πολυσυστημική φλεγμονώδης νόσος
των νεογνών (NOMID), και σπανιότερα το υπερ-IgD σύνδρομο (HIDS) και το περιοδικό σύνδρομο που σχετίζεται με τον
παράγοντα νέκρωσης των όγκων α (TRAPS). 11Σε σπάνιες περιπτώσεις το επανεμφανιζόμενο αγγειοοίδημα δεν επάγεται
ούτε από τα μαστοκύτταρα ούτε από τη βραδυκινίνη και ο παθογενετικός μηχανισμός είναι άγνωστος. Οι περιπτώσεις
αυτές αναφέρονται ως “ιδιοπαθές αγγειοοίδημα” από κάποιους συγγραφείς. (Από Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The
EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and management of Urticaria, The 2013 revision
and update. 2014 Apr 30. doi: 10.1111/all.12313. [Epub ahead of print], με άδεια από Willey Blackwell).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Περιοχές περαιτέρω έρευνας στην κνίδωση
• Παγκόσμια επιδημιολογία σε ενήλικες και παιδιά
• Οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες
• Αναγνώριση παραγόντων ενεργοποίησης σιτευτικών/βασεοφίλων
• Αναγνώριση νέων ιστολογικών δεικτών
• Αναγνώριση βιοδεικτών ορού για ενεργοποίηση σιτευτικών στην κνίδωση
• Προσδιορισμός ελάχιστων σημαντικών διαφορών για όργανα που αξιολογούν την ενεργότητα της νόσου ή την επίδραση σε σχετικές αντιδράσεις (π.χ. UAS, CU-Q2oL)
• Διευκρίνιση του ρόλου των παραγόντων πήξης στην CSU
• Ανάπτυξη εμπορικά διαθέσιμων in vitro δοκιμασιών για την ανίχνευση αυτο-αντισωμάτων ορού για αντι-IgE ή αντι-FcεRI
• Διευκρίνιση των σχετιζόμενων ψυχιατρικών/ψυχοσωματικών παθήσεων και της επίδρασής τους
• Παθολογικοί μηχανισμοί στην ανθεκτική σε αντιισταμινικά κνίδωση/αγγειοοίδημα

ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

• Διπλά τυφλές ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σύγκρισης διαφόρων μοντέρνων δεύτερης γενιάς αντι-Η1s σε υψηλότερες
δόσεις στην CSU και σε διαφόρους υποτύπους κνίδωσης
• Τακτική σε σχέση με κατ’ ανάγκην χρήση αντι-Η1 αντιισταμινικών στη διάρκεια της κνίδωσης/σοβαρότητα της κνίδωσης
• Πολυκεντρικές μελέτες πάνω στις πιθανές επιδράσεις των αντιπηκτικών (από το στόμα και παραγώγων ηπαρίνης)
στην CSU
• Ελεγχόμενες πολυκεντρικές δοκιμές στην πιθανή επίδραση επιπρόσθετων στα αντι-Η2, μοντελουκάστη, σουλφόνη,
μεθοτρεξάτη, αζαθιοπρίνη
(Από Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and
management of Urticaria, The 2013 revision and update. 2014 Apr 30. doi: 10.1111/all.12313. [Epub ahead of print], με άδεια
από Willey Blackwell).

και αγγειο-οιδήματος, αλλά δεν βοηθούν στον περιορισμό του χρόνου
της εξαφάνισης των ήδη υπαρχόντων.
Συνιστάται να μη χρησιμοποιούνται τα παλαιότερα πρώτης γενιάς
αντιισταμινικά, γιατί παρουσιάζουν
εκτεταμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, μπορεί να
εμποδίσουν τον REM ύπνο (ταχεία
κίνηση ματιών) και να επηρεάσουν
την εκμάθηση και την απόδοση.
Όπως αποδείχθηκε από μια πρόσφατη κλινική δοκιμή, δεν υπάρχουν οφέλη από τα αντιισταμινικά
χωρίς κατασταλτική δράση, όσον
αφορά την αποτελεσματικότητα,
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του ύπνου.
Η δεύτερη θεραπευτική επιλογή
για την CU είναι η αύξηση της δοσολογίας των αντιισταμινικών δεύτερης γενιάς. Αυτή έχει επικυρωθεί
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σε μελέτες που χρησιμοποιούσαν
έως και τέσσερεις φορές μεγαλύτερη από την προτεινόμενη δοσολογία μπιλαστίνης, σετιριζίνη,
δεσλοραταδίνη, φεξοφεναδίνη,
λεβοσετιριζίνη και ρουπαταδίνη.
Η συνιστώμενη τρίτη γραμμή
θεραπείας είναι η χρήση ομαλιζουμάμπης, κυκλοσπορίνης Α ή
μοντελουκάστης ως επιπρόσθετης αγωγής στη θεραπεία με τετραπλάσια δόση αντιισταμινικών.
Από τις επιλογές αυτές μόνο η
ομαλιζουμάμπη έχει λάβει άδεια
για χρόνια αυτόματη κνίδωση, ενώ
η κυκλοσπορίνη Α, για την οποία
υπάρχουν επίσης καλές αποδείξεις,
καθώς και η μοντελουκάστη, παραμένουν χωρίς άδεια. Αυτό συμβαίνει επίσης και για πολλές άλλες
θεραπείες, όταν δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους.

Οι εκβάσεις που σχετίζονται με τον
ασθενή είναι σημαντικό να εξετάζονται για την αντιμετώπιση της
κνίδωσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία
δείχνουν ότι η κνίδωση έχει καταστροφική επίδραση σε αντικειμενικές λειτουργίες αλλά και στην
υποκειμενική ποιότητα ζωής. Σε
μια μελέτη τα επίπεδα κατάστασης
υγείας ασθενών με χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (CSU) ήταν συγκρίσιμα με εκείνα που αναφέρονται
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
Η έκταση και η φύση της βλάβης
παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία ανάμεσα σε διαφορετικές
περιπτώσεις κνίδωσης. Ένα QoL
ερωτηματολόγιο (CU-Q2oL) ειδικά
κατασκευασμένο για CSU επικυρώθηκε, συμπεριλαμβανομένων των
σωματικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και πρακτικών χαρακτηριστικών της κατάστασης αυτής.
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Ένα άλλο ερωτηματολόγιο (AEQoL) καλύπτει ασθενείς με αγγειοοίδημα. Τα ερωτηματολόγια αυτά
συνιστώνται ιδιαιτέρως.
Η επιτροπή και οι συμμετέχοντες
αναγνώρισαν αρκετές περιοχές
στις οποίες χρειάζεται περισσότερη
έρευνα στην κνίδωση (Πίνακας 1).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Magerl M, Borzova E, GimenezArnau A, Grattan CE, Lawlor F,
Mathelier-Fusade P et al. The definitionand diagnostic testing of
physical and cholinergic urticarias-EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus panel recommendations. Allergy 2009;64:1715-1721.

2. Zuberbier T, Aberer W, Asero R,
Bindslev-Jensen C, Brzoza Z, Canonica GW et al. The EAACI/GA²LEN/
EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis and
management of Urticaria. The 2013
revision and update. Allergy 2014
Apr 30. doi: 10.1111/ all.12313.
[Epub ahead of print]
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ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ
Massimo Triggiani
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University of Salerno
Salerno, Italy

Το αγγειοοίδημα ορίζεται ως εντοπισμένο και αυτο-περιοριζόμενο
οίδημα υποδόριων και υποβλεννογόνιων ιστών, λόγω προσωρινής
αύξησης της αγγειακής διαπερατότητας που οφείλεται στην απελευθέρωση αγγειοδραστικών μεσολαβητών (Εικόνα 1). Συχνά συμβαίνει
μαζί με κνίδωση (το αποκαλούμενο
σύνδρομο κνίδωσης-αγγειοοιδήματος) με ταυτόχρονη εμφάνιση
πομφών και αγγειοοιδήματος. Η
κνίδωση και το αγγειοοίδημα μοιράζονται τα ίδια παθοφυσιολογικά
γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων
της οξείας αγγειοδιαστολής μικρών
αγγείων και της αύξησης της αγγειακής διαπερατότητας που οδηγούν σε εξαγγείωση πλάσματος
και μακρομορίων στην επιφανει-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το αγγειοοίδημα μπορεί να είναι κληρονομικό ή επίκτητο και χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα οξέα επεισόδια οιδήματος
στο δέρμα ή στους βλεννογόνους, συχνότερα στο πρόσωπο και
στον λαιμό
• Το αγγειοοίδημα είναι μια από τις πιο συχνές κλινικές εκδηλώσεις
της αλλεργίας και συνήθως σχετίζεται με υπερευαισθησία σε φάρμακα, τροφές ή δηλητήριο υμενοπτέρων
• Αγγειοδραστικοί μεσολαβητές όπως ισταμίνη, βραδυκινίνη, λευκοτριένια, προσταγλανδίνες και παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) συμμετέχουν στην παθογένεση του αγγειοοιδήματος
• Τα περισσότερα επεισόδια αγγειοοιδήματος περιορίζονται στο
δέρμα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε σοβαρά
συμπτώματα στο υπογάστριο ή και επικίνδυνο για τη ζωή λαρυγγικό αγγειοοίδημα
• Οι διαφορετικές μορφές αγγειοοιδήματος ανταποκρίνονται σε
ειδικές θεραπείες, και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η ακριβής
διάγνωση του τύπου του αγγειοοιδήματος για την εφαρμογή αποτελεσματικής πρόληψης και θεραπείας
ακή επιδερμίδα (κνίδωση) ή βαθιά
στο δέρμα και στον υποδόριο ιστό
(αγγειοοίδημα).

Εικόνα 1. Ένα τυπικό αγγειοοίδημα
στα χείλη παιδιού με κληρονομικό
αγγειοοίδημα.
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Το αγγειοοίδημα αποτελεί ένα
πολύ σύνηθες κλινικό επείγον περιστατικό και είναι η δεύτερη αιτία
εισαγωγής στο νοσοκομείο από
τις αλλεργικές διαταραχές, μετά
το άσθμα. Η σημερινή ταξινόμηση
του αγγειοοιδήματος αναγνωρίζει
τις κληρονομικές και τις επίκτητες
μορφές της νόσου. Το κληρονομικό αγγειοοίδημα (ΗΑΕ) οφείλε-

ται σε έλλειψη του αναστολέα C1
(C1INH), μιας πρωτεΐνης του πλάσματος η οποία ελέγχει την ενεργοποίηση του συστήματος κινίνης,
το μονοπάτι του συμπληρώματος
και την πήξη του αίματος (Εικόνα
2). Έλλειψη του C1INH οδηγεί σε
ανεξέλεγκτη παραγωγή βραδυκινίνης, ενός ισχυρού αγγειοδραστικού
μεσολαβητή που είναι υπεύθυνος
για τις εξάρσεις ΗΑΕ. Σπάνιες μορφές ΗΑΕ με φυσιολογικό C1INH
έχουν σχετιστεί με μεταλλάξεις
Αγγειοοίδημα
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ενεργοποίησης του παράγοντα ΧΙΙ,
του παράγοντα πυροδότησης του
μονοπατιού της βραδυκινίνης. Στις
επίκτητες μορφές αγγειοοιδήματος
περιλαμβάνονται εκείνες που σχετίζονται με αλλεργικές αντιδράσεις,
κυρίως επαγόμενων από φάρμακα,
τροφές ή δήγματα υμενοπτέρων.
Αυτές οι μορφές αλλεργικού αγγειοοιδήματος οφείλονται σε αγγειοδραστικούς μεσολαβητές όπως
η ισταμίνη, οι προσταγλανδίνες,
τα λευκοτριένια και ο παράγοντας
ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων
(PAF), που απελευθερώνονται από
ενεργοποιημένα σιτευτικά κύτταρα. Δύο άλλες παραλλαγές επίκτητου αγγειοοιδήματος ρυθμίζονται
από τη βραδυκινίνη και περιλαμβάνουν εκείνους που οφείλονται σε
Αγγειοοίδημα

επίκτητη έλλειψη του C1INH, συχνά σχετιζόμενη με αιματολογικές
νεοπλασίες, και το αγγειοοίδημα
που επάγεται από αναστολείς του
ACE. Το ACE αποτελεί ένζυμο κλειδί
υπεύθυνο για την απενεργοποίηση
της βραδυκινίνης, και ο αποκλεισμός του από αναστολείς αυτού –
μια συχνά χρησιμοποιούμενη τάξη
αντιυπερτασικών παραγόντων–
μπορεί να προκαλέσει οξέα επεισόδια αγγειοοιδήματος σε γενετικά
προδιατεθειμένα άτομα. Σε πολλούς ασθενείς, εντούτοις, η αιτία
του αγγειοοιδήματος παραμένει
άγνωστη και ορίζεται ως “ιδιοπαθές” αγγειοοίδημα. Το ιδιοπαθές
αγγειοοίδημα μπορεί να είναι είτε
ισταμινεργικό ή μη ισταμινεργικό,

ανάλογα με το αν τα αντιισταμινικά
το αποτρέπουν.
Ανεξάρτητα από την αιτία του και
εάν είναι κληρονομικό ή επίκτητο,
το αγγειοοίδημα χαρακτηρίζεται
κλινικά από επαναλαμβανόμενα
οιδήματα του προσώπου (κυρίως
βλέφαρα και χείλη), του λαιμού,
των άνω ή κάτω άκρων και των
εξωτερικών γεννητικών οργάνων.
Το αγγειοοίδημα των βλεννογόνων
συχνότερα εντοπίζεται στο στόμα
(γλώσσα και σταφυλή), στον γαστρεντερικό σωλήνα, με σοβαρό
πόνο στο υπογάστριο που προσομοιάζει με οξύ κοιλιακό σύνδρομο,
ή στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Το λαρυγγικό αγγειοοίδημα
αποτελεί τη σοβαρότερη εντόπιση
και μπορεί να οδηγήσει στον θάνα-
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Εικόνα 2. Μηχανισμοί αγγειοοιδήματος λόγω έλλειψης του αναστολέα C1 (C1-INH). Τα βέλη υποδεικνύουν τα βιοχημικά
βήματα που ελέγχονται από C1-INH στον καταρράκτη του συμπληρώματος, στο μονοπάτι κινίνης και στο ινωδολυτικό
σύστημα. Η δημιουργία ενεργοποιημένου παράγοντα ΧΙΙ (Παράγοντας ΧΙΙα) που προκαλείται από τοπικό τραυματισμό,
έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή προ-καλλικρεΐνης σε ενεργό μορφή καλλικρεΐνης. Το ένζυμο αυτό ενεργεί στo
υψηλού μοριακού βάρους κινινογόνο (ΗΜΚ) και δημιουργεί βραδυκινίνη, ένα μικρό πεπτίδιο που προκαλεί αγγειοοίδημα
αλληλεπιδρώντας με ειδικούς Β2 υποδοχείς (βραδυκινίνης B2-R) οι οποίοι εκφράζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και
στα λεία μυϊκά κύτταρα των μικρών αγγείων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κύρια κλινικά χαρακτηριστικά, διαγνωστικές δοκιμασίες και θεραπείες του αλλεργικού αγγειοοιδήματος και του αγγειοοιδήματος που οφείλεται σε έλλειψη C1ΙΝΗ
Αλλεργική (π.χ. αναφυλαξία)

Έλλειψη αναστολέα C1 (π.χ. ΗΑΕ)

+

-

Ταχεία (min)

Αργή (ώρες)

12–24 h

48–72 h

+/-

+

Βρογχόσπασμος

Συχνά

Απουσιάζει

Κοιλιακό άλγος

Σπάνια

Συχνά

+

-

Τρυπτάση

C1 αναστολέας (ενεργός)
C4

Επινεφρίνη
Αντιισταμινικά
Στεροειδή

Αναστολείς C1
Ικαβιτάντη
Εκαλλαντίδη

Κνίδωση
Εξέλιξη
Διάρκεια
Λαρυγγικό οίδημα

Υπόταση
Διαγνωστικές δοκιμασίες
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Θεραπεία

το εάν δεν αντιμετωπισθεί γρήγορα και κατάλληλα.
Αν και το αλλεργικό αγγειοοίδημα
και το αγγειοοίδημα που οφείλεται σε έλλειψη C1INH έχουν παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά, η
αντιμετώπισή τους είναι εξαιρετικά διαφορετική. Τα επεισόδια αλλεργικού αγγειοοιδήματος συνήθως αντιδρούν σε αντιισταμινικά,
γλυκοκορτικοειδή και επινεφρίνη
(εάν είναι μέρος αναφυλαξίας), ενώ
εκείνα που οφείλονται σε έλλειψη
C1INH απαιτούν θεραπεία με αναστολέα C1 (θεραπεία αντικατάστασης), εκαλλαντίδη (αναστολέας της
καλλικρεΐνης) ή ικατιβάντη, ενός
ανταγωνιστή του υποδοχέα Β2 της
βραδυκινίνης. Ο Πίνακας 1 συνοψί-
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ζει τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά
και τις διαγνωστικές αναλύσεις για
τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο
κυριοτέρων τύπων αγγειοοιδήματος. Η γρήγορη αναγνώριση του
τύπου του αγγειοοιδήματος και η
ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητα ώστε να ξεκινήσει η κατάλληλη
θεραπεία και να αποφευχθούν επικίνδυνες για τη ζωή κρίσεις λαρυγγικού αγγειοοιδήματος.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Z
 uraw BL, Christiansen SC. Pathophysiology of hereditary angioedema. Am J Rhinol Allergy 2011;25:373378.
2. L ang DM, Aberer W, Bernstein JA,
Chng HH, Grumach AS, Hide M et

al. International consensus on hereditary and acquired angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol
2012;109:395-402.
3. Cicardi M, Bork K, Caballero T, Craig
T, Li HH, Longhurst H et al.; HAWK
(Hereditary Angioedema International Working Group). Evidencebased recommendations for the
therapeutic management of angioedema owing to hereditary C1-inhibitor deficiency:consensus report
of an international working group.
Allergy 2012;67:147-157.
4. Cicardi M, Aberer W, Banerji A,
Bas M, Bernstein JA, Bork K et al.
Classification,diagnosis and approach to treatment of angioedema:
consensus report from the hereditary angioedema international working group. Allergy 2014;69:602-616.
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ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΕΠΑΦΗΣ
Thomas Werfel

Hannover Medical School
Hannover, Germany

Τα CD3+CD4+T βοηθητικά είναι
τα κύρια κύτταρα που διηθούν το
δέρμα. Ο ρόλος των CD8+ T κυττάρων που διηθούν το δέρμα δεν
είναι ακόμα ξεκάθαρος, αλλά ένας
υποπληθυσμός αυτών των κυττάρων μπορεί να λειτουργήσει ως κατασταλτικά κύτταρα, τα οποία μειώνουν την ένταση της αντίδρασης.
Αυτόματη υποχώρηση συμβαίνει
μετά την απομάκρυνση του αντιγόνου και την εξαφάνιση των μεσολαβητών των T κυττάρων. Ένας
αριθμός κυττάρων (π.χ. παρθένα ή
ενεργοποιημένα Τ ρυθμιστικά) και
μορίων (π.χ. IL-10, προσταγλανδίνη
Ε) συμμετέχει στην προς τα κάτω
Αλλεργική δερματίτιδα επαφής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η αλλεργική δερματίτιδα επαφής αποτελεί μια T κυτταρική επαγόμενη, επιβραδυνόμενου τύπου αντίδραση υπερευαισθησίας του
δέρματος, με διήθηση αυτού από CD3+ CD4+ βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα
• Τα κλινικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τον τύπο των υπεύθυνων αλλεργιογόνων: συνήθως η δερματίτιδα συμβαίνει στην
περιοχή εφαρμογής του αλλεργιογόνου, αλλά πιθανή είναι και η
διασπορά της
• Ένα καλό ιστορικό και δοκιμασία με αυτοκόλλητα αποτελούν τα
θεμέλια της διάγνωσης
• Η αντιμετώπιση έγκειται στην απομάκρυνση ή τον περιορισμό των
αλλεργιογόνων επαφής και τοπική χρήση στεροειδών ή αναστολέων καλσινευρίνης
• Έως και 70% των ασθενών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε ευρέως διαδεδομένα αλλεργιογόνα θα παρουσιάσουν κάποιου βαθμού
χρόνια δερματίτιδα

ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης.
Τα κλινικά χαρακτηριστικά της
ACD εξαρτώνται από τον τύπο
των υπεύθυνων αλλεργιογόνων.
Συνήθως η δερματίτιδα εμφανίζεται στην περιοχή της εφαρμογής του αλλεργιογόνου, αλλά η
διασπορά της είναι πιθανή (Εικόνα 1α και β). Η δερματίτιδα εξ επαφής που προκαλείται από αερομεταφερόμενα υλικά μπορεί να είναι
πολύ δύσκολο να αναγνωριστεί,
αλλά είναι πιθανό να συμβεί (π.χ.
με φυτά ή πτητικά συντηρητικά

σε χρώματα τοίχων). Εάν ένα αλλεργιογόνο επαφής εισέλθει στο
σώμα με την κατάποση ή την εισπνοή, μπορεί σπανίως να οδηγήσει σε αιματογενή αλλεργική δερματίτιδα επαφής.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το θειικό
νικέλιο αποτελεί την κύρια αιτία
ACD. Οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες
με ACD, και υπάρχει αύξηση του
επιπολασμού με την αύξηση της
ηλικίας. Ένα καλό ιστορικό και μια
δοκιμασία δέρματος (patch) (Εικόνα 2) αποτελούν τη βάση για τη
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Η αλλεργική δερματίτιδα επαφής
(ACD) αποτελεί μια τυπική εκδήλωση Τ κυτταρικής αντίδρασης
υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου στο δέρμα. Τα περισσότερα αλλεργιογόνα στην αλλεργική δερματίτιδα επαφής, λέγονται
απτίνες χαμηλού μοριακού βάρους, και χρειάζεται να συνδέονται
με πρωτεΐνες (μεταφορικές) στο
δέρμα, προτού γίνουν αντιγονικά.
Η ACD δεν σχετίζεται με την ατοπία, ωστόσο ασθενείς με ατοπική
δερματίτιδα παρουσιάζουν ευαισθητοποιήσεις στην επιδερμίδα
συχνότερα από μη ατοπικά άτομα,
πιθανώς λόγω της σχετικής διαταραχής του δερματικού φραγμού.
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διάγνωση της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής. Όταν λαμβάνεται το ιστορικό του ασθενούς είναι
σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι
επαγγελματικές, οι οικιακές και οι
ψυχαγωγικές εκθέσεις σε πιθανά αλλεργιογόνα. Σε περίπτωση
που τίθεται η υποψία για ACD,
ενδείκνυται να γίνεται δοκιμασία
patch. Η ευρωπαϊκή οδηγία από
την European Society of Contact
Dermatitis συστήνει μια ελάχιστη
σειρά από αλλεργιογόνα στα οποία
θα πρέπει να ελέγχονται οι Ευρωπαίοι ασθενείς (http://www.escd.
org/aims/standard_series/). Αυτά
μπορούν να προσαρμοσθούν σε
τοπικές απαιτήσεις με αλλεργιογόνα επαφής και να παρακολουθούνται ώστε να αξιολογείται η
συχνότητα ευαισθητοποιήσεων
επαφής σε μεμονωμένα αλλεργιογόνα. Ανάλογα με το ιστορικό, θα
πρέπει να εφαρμόζεται πιο εκτεταμένη σειρά αλλεργιογόνων όταν
υπάρχει υποψία ACD.

Εικόνα 1. Α – Αλλεργία στο νικέλιο που προκαλείται από το κουμπί ενός
παντελονιού. Β – Χρόνια υπερκερατωσική αλλεργική δερματίτιδα επαφής
στο χρώμιο. Η ερεθιστική δερματίτιδα επαφής αποτελεί σημαντική
διαφοροδιάγνωση.

Εικόνα 2. Δοκιμασία patch και μια θετική αντίδραση σε αυτήν.
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Η αντιμετώπιση όλων των τύπων
ACD αποτελείται από την απομάκρυνση ή τον περιορισμό των αλλεργιογόνων επαφής και τη χρήση
τοπικού στεροειδούς ή –ιδιαίτερα
σε ευαίσθητες περιοχές (πρόσωπο,
παρατριμματικές περιοχές)– ενός
τοπικού αναστολέα καλσινευρίνης
ώστε να επιστρέψει το δέρμα σε
φυσιολογική κατάσταση. Η αποφυγή του αλλεργιογόνου μπορεί
να είναι απλή ή σχεδόν αδύνατη
σε κάποιες περιπτώσεις. Δυστυχώς,
έως και 70% των ασθενών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε ευρέως διαδεδομένα αλλλεργιογόνα θα
εμφανίζουν ακόμα κάποιου βαθμού δερματίτιδα μετά από μερικά
χρόνια.
Οι ιατροί που εφαρμόζουν δοκιμασίες patch θα πρέπει να είναι σε
θέση να ενημερώνουν τους ασθενείς τους για υλικά που μπορεί να
περιέχουν ύποπτα αλλεργιογόνα.
Η αναγνώριση ενός αιτιοπαθογόΑλλεργική δερματίτιδα επαφής
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νου εργασιακού αλλεργιογόνου
επαφής, που μπορεί να αποφευχθεί στη συνέχεια, μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να παραμείνει
στη θέση εργασίας του. Συστήνεται
να λαμβάνει ο ασθενής ένα είδος
“διαβατηρίου αλλεργίας” με πληροφορίες για αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mortz CG, Andersen KE. New aspects in allergic contact dermatitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol
2008;8:428-432.
2. Schnuch A, Geier J, Lessmann H, Arnold R, Uter W. Surveillance of contactallergies: methods and results
of the Information Network of De-

partments of Dermatology (IVDK).
Allergy 2012;67:847-857.
3. Spiewak R. Contact dermatitis in
atopic individuals. Curr Opin Allergy
Clin Immunol 2012;12:491-497.
4. Thyssen JP, McFadden JP, Kimber
I. The multiple factors affecting the
association between atopic dermatitis and contact sensitization. Allergy
2014;69:28-36.
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ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
Clive E. Grattan

ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις

Norfolk and Norwich University Hospital
Norwich, UK
Η αλλεργία στο λάστιχο αναδύθηκε ως ένα κύριο πρόβλημα της
δημόσιας υγείας στη δεκαετία του
’80, από την ευρεία χρήση γαντιών
τύπου latex στους χώρους φροντίδας υγείας για λόγους προστασίας
από τη μετάδοση ιογενών παθήσεων όπως ηπατίτιδα και HIV, σε ένα
υπόστρωμα ατοπικής νόσου ανερχόμενης σε επιπολασμό. Οι εκδηλώσεις της ΙgE-επαγόμενης τύπου
Ι αλλεργίας στο latex κυμαίνονται
από ήπιο κνησμό και ερύθημα στην
περιοχή της δερματικής ή βλεννογόνου επαφής, εντοπισμένη κνίδωση (Εικόνα 1), έως και αναφυλαξία.
Αυτό το ποικίλο φάσμα αντιδράσεων έχει αναφερθεί ως σύνδρομο
κνίδωσης εξ επαφής.
Στα άτομα με κίνδυνο για άμεσες
αντιδράσεις υπερευαισθησίας στο
latex περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, οι
οδοντίατροι, οι ασθενείς με δισχιδή
ράχη που χρειάζονται μακροχρόνιο καθετηριασμό, εκείνοι με ατοπία ή δερματίτιδα στα χέρια, και οι
εργαζόμενοι στη βιομηχανία καουτσούκ. Η χρήση γαντιών με πούδρα φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αλλεργικής ευαισθητοποίησης και έχουν αντικατασταθεί στα περισσότερα μέρη
φροντίδας υγείας από εκείνα χωρίς πούδρα και από εναλλακτικής
φύσης όπως από βινύλιο και νιτρί-
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• Η αλλεργία στη φυσική πρωτεΐνη καουτσούκ του latex μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές εκδηλώσεις, από τοπικό ερύθημα
και κάψιμο έως κνίδωση επαφής και αναφυλαξία
• Tα άτομα που κινδυνεύουν από αλλεργία στο latex είναι τα ατοπικά,
οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και στη βιομηχανία πλαστικών, και οι ασθενείς με δισχιδή ράχη
• Η αλλεργική αντιδραστικότητα εξαρτάται από το προφίλ IgE ευαισθητοποίησης σε πρωτεΐνες latex στο καουτσούκ
• Η επιδημία αλλεργίας στο latex ξεκίνησε στη δεκαετία του ’80 και
έχει τεθεί υπό έλεγχο με μέτρα αναγνώρισης και αποφυγής των
προϊόντων που περιέχουν latex σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, καθώς
και την απομάκρυνση των γαντιών latex από τους χώρους εργασίας

Εικόνα 1. Κνίδωση επαφής λόγω χρήσης πλαστικών γαντιών οικιακής χρήσης.
Αλλεργία στο λάστιχο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου για αλλεργία στο latex
στις χειρουργικές αίθουσες
• Αναγνώριση ασθενών σε κίνδυνο μέσω προ-εγχειρητικής αξιολόγησης (ιστορικό, μετρήσεις συγκεκριμένων IgE και δοκιμασία δέρματος prick)
• Ευκρινής ταυτοποίηση ασθενών σε κίνδυνο (βραχιόλια ταυτοποίησης και διαγράμματα κινδύνου)
• Προσεκτική προ-εγχειρητική αξιολόγηση από τον αναισθησιολόγο
• Πρώτη επέμβαση στην πρωινή λίστα των χειρουργείων
• Αποφυγή όλων των προϊόντων latex, όπως γάντια, καθετήρες, συσκευές
αναισθησίας, σωληνάρια και σύριγγες κ.ά.
• Άμεσα διαθέσιμη υποδομή για αναζωογόνηση

Η ανάπτυξη αλλεργικής δερματίτιδας σε χημικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων
καουτσούκ (τύπου IV υπερευαισθησία), συμπεριλαμβανομένων των
επιταχυντών καουτσούκ, καθώς
και ο κίνδυνος ερεθιστικής δερματίτιδας επαφής μέσω παρατεταμένης χρήσης γαντιών, παραμένουν
πρόβλημα σε κάποια επαγγέλματα, όπως στους οδοντιάτρους,
τους κομμωτές, τους μηχανικούς
και τους εργαζόμενους στη βιομηχανία κατασκευών.
Το φυσικό καουτσούκ latex συλλέγεται από το καουτσουκόδεντρο
Hevea braziliensis, που είναι αυτόχθονο στην περιοχή του Αμαζονίου, αλλά καλλιεργείται κυρίως
Αλλεργία στο λάστιχο

στη Μαλαισία και την Ταϋλάνδη.
Το latex σχηματίζει το κυτταρόπλασμα εξειδικευμένων κυττάρων
(lacticifers), των οποίων η λειτουργία είναι να σφραγίζουν τραυματισμένες περιοχές. Περιέχει νερό,
λάστιχο (cis-1,4-πολυϊσοπρένιο),
πρωτεΐνη, ρητίνες, σάκχαρα, στάχτη και γλυκοσίδια στερόλης.

εξαρτάται από το προφίλ ευαισθητοποίησης στις διαφορετικές
πρωτεΐνες αυτού στο υλικό.

Σε ενήλικες ασθενείς με αλλεργία στο latex, η προχεβεΐνη (Hev b
6.01), η χεβεΐνη (Hev b 6.02), o παράγοντας επιμήκυνσης (Hev b1) και
το Hev b5, αποτελούν σημαντικά
αλλεργιογόνα. Σε παιδιά με δισχιδή ράχη ή σε εκείνους με ιστορικό
πολλαπλών επεμβάσεων, σημαντικά είναι τα Hev b1 και το ομόλογο
του παράγοντα επιμήκυνσης Hev
b3. Το Hev b8, από την άλλη πλευρά, είναι προφιλίνη, με έντονη διασταυρούμενη αντίδραση σε πολλά είδη δένδρων (όπως η ασημένια
σημύδα), τα αγρωστώδη, λαχανικά
και κάποια φρούτα (το σύνδρομο
latex-φρούτων). Η IgE έναντι τoυ
Hev b8 ήταν το πιο συνηθισμένο
εύρημα σε περιπτώσεις μονο-ευαισθητοποίησης σε μικροσυστοιχίες
σε μια σειρά 41 ασθενών με αυξημένη, ειδική στο latex IgE, αλλά
μόνο ένας από αυτούς παρουσίαζε
συμπτώματα, γεγονός που δείχνει
ότι η κλινική αλλεργία στο latex

2. S
 chuler S, Ferrari G, Schmid-Grendelmeier P, Harr T. Microarray-based
component-resolved diagnosis of
latex allergy: isolated IgE-mediated
sensitization to latex profilinHev b8
may act as confounder. Clin Translational Allergy 2013;3:11.
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λιο. Η υιοθέτηση αυστηρών συλλογικών μέτρων για την αναγνώριση και αποφυγή της έκθεσης στο
latex σε χώρους κινδύνου (Πίνακας
1) καθώς και η ελάττωση των πρωτεϊνών latex που ξεπλένονται από
ατομικά αντικείμενα έχουν περιορίσει την “επιδημία latex” σε αντιμετωπίσιμες διαστάσεις στα περισσότερα μέρη, αν και είναι πιθανό
ότι θα αποτελεί δυνητικό πρόβλημα για πολλά ακόμη χρόνια, καθότι η ευαισθητοποίηση είναι συνήθως ισόβια.
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ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΑΠΟ ΝΥΓΜΟΥΣ ΕΝΤΟΜΩΝ
M. Beatrice Bilò
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University Hospital Ospedali Riuniti di Ancona
Ancona, Italy
Τα δηλητήρια των υμενοπτέρων ευθύνονται για σημαντική νοσηρότητα και για επιδείνωση της ποιότητας υγιούς ζωής (HRQL) λόγω των
αλλεργικών αντιδράσεων που προκαλούν, οι οποίες κυμαίνονται από
μεγάλες τοπικές αντιδράσεις (LLRs)
έως τις πιο σοβαρές συστηματικές
αντιδράσεις (SR) που μπορεί να
οδηγήσουν σε θανατηφόρο αναφυλαξία. Τα υπεύθυνα υμενόπτερα
ανήκουν στο υποείδος Aculeate το
οποίο αποτελείται από τα Μελισσοειδή (Apis mellifera και Bombus
species) και τα Σφηκοειδή (Vespinae
και Polistinae) (Εικόνα 1). Στις ΗΠΑ
στα υμενόπτερα που επιφέρουν
νυγμό ανήκουν επίσης το μυρμήγκι
Solenopsis invicta και στην Αυστραλία το μυρμήγκι Myrmecia pilosula.
Παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν επίπτωση των SRs
μεταξύ 0,3–8,9%, με αναφυλαξία να
αναφέρεται στο 0,3–42,8% των περιπτώσεων. Η συχνότητα των SRs
σε παιδιατρικά περιστατικά φαίνεται να είναι χαμηλότερη.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια
παράμετρος που να επιτρέπει στους
ιατρούς να προβλέψουν το ποιος θα
εμφανίσει αντίδραση και κατά πόσο
θα είναι LLR ή γενικευμένη αναφυλαξία. Αρκετοί συνυπάρχοντες παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνεται το περιβάλλον, η γενετική
και τα ατομικά στοιχεία, μπορεί να
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• Οι νυγμοί από υμενόπτερα μπορεί να προκαλέσουν συστηματικές
αντιδράσεις ποικίλης σοβαρότητας έως και θανατηφόρα αναφυλαξία
• Έχουν αναγνωριστεί αρκετοί νέοι παράγοντες που επηρεάζουν τη
σοβαρότητα των αντιδράσεων μετά από νυγμούς υμενοπτέρων
σε ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία
• Η διάγνωση με βάση τα συστατικά μπορεί να ενισχύσει σημαντικά
την ακρίβεια αυτής, επιτρέποντας στους ιατρούς να βελτιστοποιήσουν την επιλογή του ασθενούς για ανοσοθεραπεία
• Η υποδόρια ανοσοθεραπεία με δηλητήρια είναι η μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλεργικών ασθενών σε δήγματα
υμενοπτέρων και βελτιώνει επίσης την ποιότητα ζωής τους
• Ο γενικός πληθυσμός και οι εργαζόμενοι στην υγεία χρειάζεται να
ενημερωθούν για τη νόσο και την διαθεσιμότητα της ανοσοθεραπείας στο δηλητήριο
συντελούν στην ύπαρξη και τη σοβαρότητα μιας SR (Πίνακας 1).
Οι δερματικές δοκιμασίες (συνήθως ενδοδερμικές) συνεχίζουν να
παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διάγνωση της αλλεργίας σε δηλητήρια.
Η διάγνωση με βάση τα συστατικά
μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την
ακρίβεια αυτής, επιτρέποντας στους
ιατρούς να βελτιστοποιήσουν την
επιλογή του ασθενούς για ανοσοθεραπεία, ιδιαίτερα σε “διπλά θετικούς” ασθενείς. Παρόλ’ αυτά κάποια
σχετικά αλλεργιογόνα δηλητηρίων
δεν είναι εμπορικά διαθέσιμα στην
ανασυνδυασμένη τους μορφή. Επιπλέον δοκιμασίες (όπως το τεστ

ενεργοποίησης των βασεοφίλων)
περιορίζονται σε εργαστήρια με ειδικούς τεχνολόγους για τώρα.
Στους ασθενείς με ιστορικό συστηματικής αντίδρασης συνιστάται ιδιαιτέρως να φέρουν μαζί τους κιτ
επείγουσας ανάγκης που περιέχει
αυτοχορηγούμενη ένεση επινεφρίνης, και να παραπέμπονται σε ειδικό αλλεργιολόγο για εκτίμηση και
πιθανώς ανοσοθεραπεία με δηλητήριο (VIT).
Η υποδόρια VIT είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική θεραπεία, που είναι σχεδιασμένη για να ελαττώνει
τον κίνδυνο μιας επόμενης SR, να
προλαβαίνει τη νοσηρότητα και
Αλλεργία από νυγμούς εντόμων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ψηφία των οποίων δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 1. Φωτογραφίες υμενοπτέρων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σοβαρότητα των νυγμών των υμενοπτέρων

• Τύπος εντόμου (Honeybee, European hornet)
• Μεγαλύτερη ηλικία
• Νόσοι των σιτευτικών, αύξηση συγκέντρωσης τρυπτάσης ορού
• Προϋπάρχουσα νόσος (καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις)
• Θεραπεία με Βήτα αναστολείς, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτασίνης
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράγοντες κινδύνου για παρενέργειες κατά τη διάρκεια VIT
• Μέλισσα
• Φάση έναρξης
• Ταχύ σχήμα
• Μαστοκυττάρωση, αυξημένο βασικό επίπεδο τρυπτάσης στον ορό (φάση
δημιουργίας)
• Καρδιαγγειακές παθήσεις
• Θεραπεία με β-αναστολείς*, αναστολείς ACE*
* Χωρίς επιβεβαίωση από όλες τις μελέτες

επίσης να βελτιώνει την HRQL.
Ενώ υπάρχει ισχυρή συμφωνία για
το ότι η VIT ενδείκνυται για σοβαρές SRs, υπάρχει μικρότερος βαθμός
συμφωνίας για το πόσο οι ενήλικες
και ιδιαίτερα τα παιδιά με συστηματικές δερματικές αντιδράσεις αποτελούν κατάλληλους υποψηφίους,
καθώς η πρόγνωση σε δερματικούς
αντιδραστήρες θεωρείται συνήθως
Αλλεργία από νυγμούς εντόμων

καλή. Μια καλύτερη γνώση των παραγόντων κινδύνου για VIT παρενέργειες μπορεί να περιορίσει την
εμφάνισή τους (Πίνακας 2).
Ένας αριθμός νέων στρατηγικών
για VIT, βασισμένων κυρίως σε τεχνολογία ανασυνδυασμένων, βρίσκεται υπό αξιολόγηση, καθώς επίσης και κάποιες εναλλακτικές οδοί
για την χορήγηση VIT, η πλειο-
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• Ιστορικό σοβαρής προηγούμενης αντίδρασης σε τσίμπημα (με αναπνευστικά
ή καρδιαγγειακά συμπτώματα)

1. Ruëff F, Przybilla B, Biló MB, Müller
U, Scheipl F, Aberer W et al. Predictors of severe systemic anaphylactic
reactions in patients with Hymenoptera venom allergy: importance of
baseline serum tryptase-a study of
the European Academy of Allergology and Clinical Immunology Interest Group on Insect Venom Hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol
2009:124;1047-1054.
2. Bilò BM, Ruëff F, Mosbech H, Bonifazi F, Oude Elberink JN; the EAACI
Interest Group on Insect Venom
Hypersensitivity. Diagnosis of hymenoptera venom allergy. Allergy
2005;60:1339–1349.
3. Boyle RJ, Elremeli M, Hockenhull J,
Cherry MG, Bulsara MK, Daniels M,
Oude Elberink JN. Venom immunotherapy for preventing allergic reactions to insect stings. Cochrane
Database Syst Rev 2012 Oct 17;10:
CD008838.
4. Bonifazi F, Jutel M, Bilo BM, Birnbaum J, Muller U. EAACI Interest
Group on Insect Venom Hypersensitivity: Prevention and treatment of
hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy
2005;60:1459-1470.
5. Golden DB, MoffittJ, Nickolas RA,
Freeman T, Graft DF, Reisman, RE
et al. Joint Task Force on Practice
Parameters; American Academy
of Allergy, Asthma & Immunology
(AAAAI); American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI);
Joint Council of Allergy, Asthma and
Immunology. Stinging insect hypersensitivity: a practice parameter
update 2011. J Allergy Clin Immunol
2011;127:852-854.
6. Ruëff F, Przybilla B, Biló MB, Müller U, Scheipl F, Aberer W et al.
European Academy of Allergy and
Clinical Immunology Interest Group.
Predictors of side effects during the
buildup phase of venom immunotherapy for Hymenoptera venom
allergy: the importance of baseline
serum tryptase. J Allergy Clin Immunol 2010;126:105-111.
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Santiago Quirce
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Hospital La Paz Institute for Health Research (IdiPAZ)
Madrid, Spain
Η εργασιακή αλλεργία αφορά τις
διαταραχές εκείνες ή τις καταστάσεις που προκαλούνται από την
έκθεση σε ουσίες στο περιβάλλον
της εργασίας, και για τις οποίες
αναγνωρίζονται παθογενετικοί
αλλεργικοί παράγοντες. Οι αλλεργικές παθήσεις που μπορεί να
αποτελούν συνέπεια της έκθεσης
σε παράγοντες ευαισθητοποίησης
στον χώρο εργασίας είναι η ρινίτιδα, η επιπεφυκίτιδα, το άσθμα,
η ηωσινοφιλική βρογχίτιδα, η
πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας,
η αλλεργική δερματίτιδα επαφής,
η ανοσολογική κνίδωση επαφής
και η επαγγελματική αναφυλαξία. Όταν οι διαταραχές δεν οφείλονται σε επαγγελματική έκθεση
αλλά επιδεινώνονται στον χώρο
εργασίας, χρησιμοποιείται ο όρος
επαγγελματικά-επιδεινούμενη.
Οι παράγοντες του χώρου εργασίας είναι περίπλοκα μείγματα ειδικών και μη ειδικών συστατικών
(Εικόνα 1). Η ευαισθητοποίηση
προηγείται της ανάπτυξης αλλεργικών συμπτωμάτων τα οποία
μπορεί να ακολουθούν το πρότυπο
μιας “επαγγελματικής αλλεργικής
πορείας” (Εικόνα 2).
Η επαγγελματική ρινίτιδα είναι
μια φλεγμονώδης νόσος της μύτης, που χαρακτηρίζεται από διαλείποντα ρινικά συμπτώματα και/ή

264

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η επαγγελματική αλλεργία είναι αποτέλεσμα μιας αλληλεπίδρασης
μεταξύ πολλαπλών γενετικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών επιδράσεων
• Η διάγνωση της επαγγελματικής αλλεργίας είναι μια περίπλοκη
διαδικασία, με πρωταρχικό στόχο της να επιδείξει μια αιτιώδη σχέση μεταξύ της έκθεσης σε κάποιον συγκεκριμένο παράγοντα που
συναντά κανείς στον χώρο εργασίας και των αλλεργικών αντιδράσεων και συμπτωμάτων
• Μια αξιόπιστη διάγνωση έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τη
φροντίδα των ασθενών με επαγγελματική αλλεργία, καθώς η θεραπεία τους βασίζεται ουσιαστικά στην αποφυγή του αλλεργιογόνου
• Το κλινικό ιστορικό αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο για τη διερεύνηση των διαταραχών επαγγελματικής αλλεργίας. Θα πρέπει
να εφαρμόζονται ανοσολογικές δοκιμασίες για την αναγνώριση
ευαισθητοποίησης σε συγκεκριμένα επαγγελματικά αλλεργιογόνα
• Ο έλεγχος του περιβάλλοντος είναι σημαντικός για την πρόληψη
και θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρείται ο χώρος εργασίας ελεύθερος από επικίνδυνες εκθέσεις
ποικίλης έντασης περιορισμό της
ρινικής ροής του αέρα και/ή υπερεκκρίσεις που οφείλονται σε αιτίες και καταστάσεις που μπορεί
να αποδοθούν σε συγκεκριμένο
εργασιακό περιβάλλον και όχι σε
ερεθίσματα που συναντώνται έξω
από τον χώρο εργασίας.
Το επαγγελματικό άσθμα (ΟΑ)
αναφέρεται στο de novo άσθμα ή
στην επανεμφάνιση προηγούμενου αδρανούς άσθματος είτε από
ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένη

ουσία (π.χ. εισπνεόμενη πρωτεΐνη ή
χημικά στην εργασία), που ονομάζεται αλλεργική ή επαγόμενη από
ευαισθητοποιητές ΟΑ, ή από έκθεση σε κάποιο εισπνεόμενο ερεθιστικό στην εργασία, που ονομάζεται επαγόμενη από ερεθιστικά ΟΑ
(Εικόνα 3). Έχουν αναγνωριστεί περίπου 372 διαφορετικές αιτίες αλλεργικής ΟΑ. Οι παράγοντες αυτοί
ταξινομούνται σε ενώσεις υψηλού
μοριακού βάρους (HMW), που είναι
πρωτεΐνες οι οποίες ενεργούν μέσω
ενός IgE-επαγόμενου μηχανισμού,
Επαγγελματική αλλεργία
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οποιασδήποτε ποικιλίας οργανικής σκόνης ή LMW χημικών, με
ή χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις. Η νόσος είναι μια διάχυτη,
μονοκυτταρική κυρίως φλεγμονή
του πνευμονικού παρεγχύματος,
ιδιαίτερα των τερματικών βρογχιολίων, του διάμεσου χώρου και
των κυψελίδων. Υπάρχει μεγάλη
ποικιλία παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν τη νόσο, οι
περισσότεροι από τους οποίους
ανευρίσκονται στους χώρους εργασίας. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί των ΟΑ και ΗΡ συνοψίζονται
στην Εικόνα 4.

Η κατάλληλη θεραπεία των επαγγελματικών αλλεργικών διαταραχών παραμένει η πρώιμη απομάκρυνση από την έκθεση στον
αιτιοπαθογόνο παράγοντα, επιπλέον της εφαρμογής συμβατικής
αντι-αλλεργικής αγωγής.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Moscato G, Vandenplas O, Gerth
Van Wijk R, Malo JL, Quirce S, Walusiak J et al. Occupational rhinitis. Allergy 2008;63:969-980.
Εικόνα 2. Το θεωρητικό μοντέλο της φυσικής ιστορίας του αλλεργικού
εργασιακού άσθματος υποθέτει ότι οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι αναπτύσσουν
πρώτα ανοσολογική αντιδραστικότητα και μετά από αυτό συμπτώματα
που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο όργανο (δέρμα, ρινο-επιπεφυκότα,
αναπνευστικό). Δερματικές εκδηλώσεις μπορεί να υπάρχουν αλλά μπορεί και
όχι. Η σειρά αυτή μπορεί να ονομαστεί “εργασιακή αλλεργική πορεία.”

και σε ενώσεις χαμηλού μοριακού
βάρους (LMW), που είναι χημικοί
ευαισθητοποιητές οι οποίοι, με μερικές εξαιρέσεις, δεν σχετίζονται με
IgE-επαγόμενους μηχανισμούς.
Επαγγελματική αλλεργία

Η πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας
(ΗΡ) αποτελεί αλλεργική νόσο των
πνευμόνων η οποία είναι αποτέλεσμα μιας ανοσολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης στην εισπνοή

2. Tarlo SM, Balmes J, Balkissoon R,
Beach J, Beckett W, Bernstein D et
al. Diagnosis and management of
work-related asthma: American College of Chest Physicians Consensus
Statement. Chest 2008;134: 1S-41S.
3. Baur X. A compendium of causative
agents of occupational asthma. J Occup Med Toxicol 2013;8:15.
4. Holness DL. Occupational skin allergies: testing and treatment (the
case of occupational allergic contact
dermatitis). Curr Allergy Asthma Rep.
2014;14:410.
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Εικόνα 1. Πηγή έκθεσης (πολύπλοκες οργανικές σκόνες ή χημικά) περιέχουν
ειδικά και μη ειδικά συστατικά, σχετικά αντιγόνα ή απτίνες, και πιθανώς έκδοχα
(συμπαράγοντες), καθώς επίσης και πραγματικά νοσογόνα μόρια.

Η επαγγελματική αλλεργική δερματίτιδα επαφής είναι μια από τις
συχνότερες εργασιακές παθήσεις.
Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση
είναι σημαντικές για τη βελτίωση
της έκβασης. Η λήψη επαγγελματικού ιστορικού και οι δερματικές
δοκιμασίες είναι απαραίτητα στοιχεία της διαγνωστικής διαδικασίας.

ΜΕΡΟΣ Δ-Κύριες αλλεργικές παθήσεις
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Εικόνα 3. Ταξινόμηση εργασιακού άσθματος και ρινίτιδας. (Από Moscato G, Vandenplas O, Gerth Van Wijk R,et al.
Occupational rhinitis. Allergy 2008;63:969–980, με άδεια από Willey Blackwell).

Eικόνα 4. Εισπνεόμενα αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλέσουν είτε άσθμα είτε πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας (ΗΡ).
Το άσθμα θεωρείται μια Th2 τύπου αντίδραση, ενώ η παθογένεση της ΗΡ είναι πολύ πιο περίπλοκη, με σημαντική
συμμετοχή της επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας, των Th1 κυτταροκινών και των CD8+ κυττάρων.
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Μέρος Ε

ΑΛΛΕΣ ΝΟΣΟΙ
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
• Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα
• Σύνδρομο εντεροκολίτιδας
• Αντιδράσεις σε πρόσθετα τροφών και φαρμάκων
• Ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε εμβόλια για λοιμώδη
νοσήματα

• Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση
• Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας
• Μαστοκυττάρωση
• Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας
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1

ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ
ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΔΑ
Alex Straumann

University Hospital Basel
Basel, Switzerland

ΜΕΡΟΣ E-Άλλες νόσοι υπερευαισθησίας

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο οισοφάγος είναι ένα απλό σωληνοειδές όργανο, υπεύθυνο για τη
μεταφορά τροφών από τη στοματική κοιλότητα στο στομάχι. Αρχικά
δεν αποδίδονταν ιδιαίτερες απορροφητικές ή ανοσολογικές λειτουργίες στο όργανο αυτό. Στα μέσα της
δεκαετίας του 1990, δύο μελέτες
περιέγραψαν ασθενείς που υπέφεραν από δυσφαγία η οποία συνοδευόταν από έντονη ηωσινοφιλική
διήθηση του οισοφάγου. Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα (ΕοΕ) αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστή οντότητα στην ιατρική βιβλιογραφία.
ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ΕοΕ αντιπροσωπεύει μια Th2τύπου φλεγμονώδη νόσο με IL-5,
IL-13 και ηωταξίνη ως τους σημαντικούς μεσολαβητές, και τα ηωσινόφιλα, τα Τ λεμφοκύτταρα και
τα βασεόφιλα ως τα κρίσιμα συμμετέχοντα κύτταρα. Η αναδόμηση
του οισοφάγου αποτελεί το σήμα
κατατεθέν της ΕοΕ, που οδηγεί
σε οισοφαγική δυσλειτουργία και
ενσφήνωση του βλωμού. Ο οικογενής χαρακτήρας, η εξαρτώμενη
από φλεγμονή γενετική υπογραφή,
μαζί με μια γενετική ανωμαλία στα
3 γονίδια της ηωταξίνης, υπογραμ-

268

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η δυσφαγία σε στερεές τροφές αποτελεί σημάδι για διενέργεια
γαστρο-οισοφαγικής ενδοσκόπησης
• Η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα (ΕοΕ) αποτελεί κλινικοπαθολογική
οντότητα που βασίζεται διαγνωστικά σε συμπτώματα και στην
ηωσινοφιλική φλεγμονή του οισοφαγικού βλεννογόνου
• Οι ασθενείς με ενεργό ΕοΕ πρέπει να τεθούν σε θεραπεία ώστε
να προληφθούν αποφράξεις από τροφές και αναδόμηση του οισοφάγου
• Φάρμακα (τοπικά στεροειδή), δίαιτα και διαστολή είναι σήμερα οι
διαθέσιμες θεραπευτικές διαδικασίες
μίζουν τη γενετική επίδραση στη
νόσο αυτή.
Η ΕοΕ μπορεί να επηρεάζει άτομα
κάθε ηλικίας, αν και η κλινική παρουσίαση εξαρτάται ιδιαίτερα από
την ηλικία. Ενώ τα παιδιά εμφανίζουν ευρύ φάσμα συμπτωμάτων,
όπως πόνο στο στήθος, προβλήματα πρόσληψης τροφής και αναστολή της ανάπτυξης, οι ενήλικες
εμφανίζουν ένα μάλλον περιορισμένο φάσμα συμπτωμάτων, και
συγκεκριμένα δυσφαγία στερεών
τροφών έως τροφική απόφραξη.
Υπάρχει μια σημαντική αλλεργική
προτίμηση στον πληθυσμό ΕοΕ,
με περισσότερο από το 70% των
ασθενών να πάσχουν ταυτόχρονα
από αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα, έκζεμα και/ή ιστορικό ατοπίας. Σημειωτέον, στα παιδιά η ΕοΕ φαίνε-

ται να οφείλεται κυρίως σε κάποιο
αντιγόνο τροφής, ενώ στους ενήλικες έχει κυρίως παρατηρηθεί ευαισθητοποίηση σε αερο-αλλεργιογόνο.
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ενδοσκόπηση αποκαλύπτει κάποια τυπικά σημεία, όπως οίδημα
με απώλεια αγγειακής ακεραιότητας, κατά μήκος αυλακώσεις
και λευκά εξιδρώματα στην οξεία
φλεγμονώδη φάση (Εικόνα 1), καθώς και περιστολές και δακτυλίους
που οδηγούν σε έναν άκαμπτο και
στενό οισοφάγο στο στάδιο της
ίνωσης (Εικόνα 2).
Το ιστοπαθολογικό σήμα κατατεθέν της ΕοΕ είναι μια χαρακτηριστική έντονη ηωσινοφιλική διήθηση
Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα
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Εικόνα 1. Ενδοσκοπική εικόνα από ασθενή με ενεργό ΕοΕ, όπου φαίνεται ένας τυπικός συνδυασμός αρκετών σημείων
φλεγμονής, ιδιαίτερα εξιδρώματα, κατά μήκος αυλακώσεις και οίδημα.

ΜΕΡΟΣ E-Άλλες νόσοι υπερευαισθησίας

Εικόνα 2. Ενδοσκοπική εικόνα από ασθενή με χρόνια ΕοΕ όπου υπάρχει ελάχιστη φλεγμονή του βλεννογόνου αλλά
διακριτοί ινωτικοί δακτύλιοι.

Εικόνα 3. Οισοφαγικός βλεννογόνος από ασθενή με ενεργό ΕοΕ όπου φαίνεται η εκτεταμένη διήθηση του επιθηλίου
από ηωσινόφιλα.
Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα
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(Εικόνα 3), ανθεκτική στη θεραπεία
με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.

ΜΕΡΟΣ E-Άλλες νόσοι υπερευαισθησίας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Οι θεραπευτικές διαδικασίες για
την ΕοΕ περιλαμβάνουν τα εξής:
φάρμακα, κυρίως τοπικά κορτικοστεροειδή και βιολογικούς παράγοντες, δίαιτα και διαστολή. Λόγω της
εξαιρετικής αποτελεσματικότητάς
τους με ποσοστά ανταπόκρισης περίπου 70%, τα τοπικά από το στόμα
κορτικοστεροειδή θεωρούνται ως
φάρμακα πρώτης γραμμής, ενώ οι
βιολογικοί παράγοντες ή τα ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιούνται
μόνο σε ανθεκτικές μορφές της νόσου.
Από τις διαιτητικές προσεγγίσεις, η
στοιχειακή διατροφή με αποφυγή
πρωτεϊνών είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά συνήθως απαιτεί ρι-
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νογαστρικό καθετήρα διατροφής.
Η διαστολή είναι αποτελεσματικός τρόπος ανακούφισης από τα
συμπτώματα, αλλά δεν επηρεάζει
την υποκείμενη φλεγμονή, και συνεπώς εφαρμόζεται κυρίως ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς που παρουσιάζουν αποφράξεις
ανθεκτικές σε φαρμακευτική ή διατροφική αγωγή.

3. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano
I, Atkins D, Attwood SE, Bonis PA
et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations
for children and adults. J Allergy Clin
Immunol 2011;128:3-20.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Attwood SE, Smyrk TC, Demeester
TR, Jones JB. Esophageal eosinophilia with dysphagia. A distinct
clinicopathologic syndrome. Dig Dis
Sci 1993;38:109-116.

5. Blanchard C, Wang N, Stringer KF,
Mishra A, Fulkerson PC, Abonia JP
et al. Eotaxin-3 and a uniquely conserved gene-expression profilein eosinophilic esophagitis. J Clin Invest
2006;116:536-547.

2. Furuta GT, Liacouras C, Collins MH,
Gupta SK, Justinich C, Putnam PE et
al. Eosinophilic esophagitis in children and adults: a systematic review
and consensus recommendations for
diagnosis and treatment. Gastroenterology 2007;133:1342-1363.

6. S
 traumann A, Spichtin HP, Grize L,
Bucher KA, Beglinger C, Simon HU..
Natural history of primary eosinophilic esophagitis: a follow-up of 30
adult patients for up to 11.5 years.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το επαγόμενο από τις πρωτεΐνες της τροφής σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES) ταξινομείται ως μια μη IgE σχετιζόμενη τροφική
αλλεργία
• Η διάγνωση του FPIES συχνά καθυστερεί λόγω απουσίας δερματικών και αναπνευστικών αλλεργικών συμπτωμάτων και λόγω
έλλειψης βιοδεικτών
• Απαραίτητη είναι η υπό επιτήρηση δοκιμασία πρόκλησης με τροφή
από το στόμα για την παρακολούθηση της υποχώρησης του FPIES
• Το FPIES συνήθως υποχωρεί μέχρι την ηλικία των 3–5 ετών. Σε
κάποια από τα άτομα μπορεί να αναπτυχθεί IgE-ευαισθητοποίηση,
ενώ φαίνεται να σχετίζεται με μια πιο παρατεταμένη πορεία

φικές αλλεργικές παθήσεις, όπως
εντεροπάθεια, ηωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα ή κοιλιοκάκη.
Στην πλειοψηφία των παιδιών
(>60%) το FPIES προκαλείται από
μία μόνο τροφή. Τα πιο κοινά αλλεργιογόνα τροφών στο FPIES
είναι το αγελαδινό γάλα (CM), η
σόγια και το ρύζι. Στερεές τροφές
όπως οι πρωτεΐνες των δημητριακών, το ρύζι και η βρώμη, τα αυγά,
τα ψάρια, τα λαχανικά και τα πουλερικά έχουν ενοχοποιηθεί στα
παιδιά, ενώ τα οστρακοειδή και τα
μαλάκια για στους ενήλικες.
Η επίπτωση του FPIES είναι άγνωστη. Η μόνη πληθυσμιακή μελέτη
ομάδων γεννήσεων στο Ισραήλ
ανέφερε FPIES που οφείλεται στο

CM στο 0,34% των 13.019 βρεφών, σε σύγκριση με το 0,5% των
περιπτώσεων IgE-εξαρτώμενης
CM-αλλεργίας που διαγιγνώσκονται στον πρώτο χρόνο της ζωής.
Η παθοφυσιολογία του FPIES δεν
έχει ακόμα προσδιοριστεί πλήρως.
Η κατάποση αλλεργιογόνων τροφής μπορεί να προκαλέσει τοπική
φλεγμονή που οδηγεί σε αυξημένη
εντερική διαπερατότητα και αλλαγή στην ισορροπία των υγρών. Τα
ειδικά σε αντιγόνα Τ κύτταρα και
η ανισορροπία μεταξύ TGF-β και
IFN-γ που επηρεάζουν τη διαπερατότητα του εντερικού φραγμού
μπορεί να διαδραματίζουν κάποιον
ρόλο. Τα συστηματικά IgE αντισώματα που είναι ειδικά σε τροφές
συνήθως απουσιάζουν στο FPIES.
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Το επαγόμενο από τις πρωτεΐνες
της τροφής σύνδρομο εντεροκολίτιδας (FPIES) ταξινομείται ως μια μη
IgE σχετιζόμενη τροφική αλλεργία
με τυπική εμφάνιση κατά τη βρεφική ηλικία. Το FPIES χαρακτηρίζεται
από επαναλαμβανόμενους εμέτους
που ξεκινούν περίπου 2 ώρες μετά
από τη λήψη τροφής και συχνά εξελίσσονται σε λήθαργο, διάρροια,
καθώς και σημεία και συμπτώματα
που υποδηλώνουν μια συστηματική αντίδραση διαφορετική από την
IgE-επαγόμενη αναφυλαξία (π.χ.
απουσία κνίδωσης ή αποφρακτικών αναπνευστικών συμπτωμάτων). Σε σοβαρές περιπτώσεις (περίπου 15%) μπορεί να εμφανιστεί
υποθερμία, μεθαιμοσφαιριναιμία,
οξαιμία και/ή υπόταση/shock. Τα
εργαστηριακά ευρήματα συνήθως
αποκαλύπτουν αυξημένο αριθμό
λευκών αιμοσφαιρίων με ουδετεροφιλία, που μπορεί να περιλαμβάνει θρομβοκυττάρωση. Σε μικρά
βρέφη η εικόνα συχνά μιμείται τη
σήψη.
Οι εκδηλώσεις του FPIES ποικίλουν ανάλογα με την έκθεση στην
υπεύθυνη τροφή και μπορεί να
είναι οξείες ή χρόνιες (Πίνακας 1).
Η εμφάνιση οξέων συμπτωμάτων
μετά από μια περίοδο αποφυγής
τροφών αποτελεί χαρακτηριστικό
το οποίο διαφοροποιεί το FPIES
από άλλες γαστρεντερικές τρο-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Χαρακτηριστικά του οξέος και χρόνιου FPIES
Οξύ FPIES (διαλείπουσα λήψη τροφής)
Πάντοτε: Έμετος: έναρξη συνήθως σε 2 ώρες (30 min –
4 h), επαναλαμβανόμενος (έως 10–20 φορές), μπορεί να
είναι έντονος και εκρηκτικός.
Κλινικά
Σχεδόν πάντα: ωχρότητα, λήθαργος.
χαρακτηριστικά
Άλλα ποικίλα χαρακτηριστικά: αφυδάτωση, διάρροια
(έναρξη συνήθως εντός 12 h), αιματηρή διάρροια, κοιλιακή διάταση, υπόταση, υποθερμία

Διαλείπων έμετος, διάρροια, λήθαργος, απώλεια βάρους,
αδυναμία ανάπτυξης, αύξηση βάρους <10 g/ημέρα, αιματηρή διάρροια, κοιλιακή διάταση, αφυδάτωση

Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν εντός 6–12 ωρών

Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε μερικές μέρες

Αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) με αναστροφή τύπου, θρομβοκυττάρωση, μεθαιμοσφαιριναιμία, οξέωση

Αυξημένα WBC με αναστροφή τύπου και ηωσινοφιλία, αναιμία, υπολευκωματιναιμία, χαμηλά ολικά λευκώματα, οξέωση, μεθαιμοσφαιριναιμία

Κόπρανα: αίμα, βλέννα, στρώσεις λευκοκυττάρων και
ηωσινοφίλων και αυξημένο περιεχόμενο υδατανθράκων

Κόπρανα: Ίχνη αίματος, πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, κρύσταλλοι Charcot-Leyden και αναγωγικές ουσίες

Ενδοτοιχωματικό αέριο μπορεί να εμφανιστεί στις ακτινογραφίες κοιλιάς

Επίπεδα αερίων-υγρών, μη ειδική εκλέπτυνση και αποτύπωση αντίχειρα στο ορθό και στο σιγμοειδές και πάχυνση
των ημισεληνοειδών πτυχώσεων του δωδεκαδακτύλου και
της νήστιδας με περίσσεια υγρών στον αυλό

Ενδοσκόπηση: εύθραυστος βλεννογόνος με έλκη και αιμορραγία ορθού

Ενδοσκόπηση: εύθραυστος βλεννογόνος με έλκη και αιμορραγία ορθού

Οποιαδήποτε τροφή. Συνηθέστερα CM, σόγια** και ρύζι

CM και σόγια

Εργαστηριακά
ευρήματα
ΜΕΡΟΣ E-Άλλες νόσοι υπερευαισθησίας

Χρόνιο FPIES* (τακτική χρήση τροφής,
π.χ. CM ή τεχνητό γάλα σόγιας εμβρύων)

Υπεύθυνοι
παράγοντες
τροφών

Οποιαδήποτε. Οι περισσότερες περιπτώσεις ξεκινούν
Ηλικία έναρξης πριν το πρώτο έτος αλλά FPIES σε ψάρια και οστρακοειδή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία

Μέσα στο πρώτο έτος της ζωής

Βασίζεται στις τυπικές κλινικές εκδηλώσεις. Η δοκιμασία
πρόκλησης με τροφές από το στόμα (OFC) μπορεί να μην
είναι απαραίτητη σε βρέφη με επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις, ιδιαίτερα με υπόταση, τα οποία είναι ασυμπτωματικά όταν η τροφή απομακρύνεται. Οι δερματικές δοκιμασίες prick και τα ειδικά IgE αντισώματα έναντι υπεύθυνων τροφών είναι συνήθως αρνητικά

Η υποψία τίθεται με βάση τις κλινικές εκδηλώσεις, και επιβεβαιώνεται με επιτηρούμενη QFC μετά από μια περίοδο
απομάκρυνσης της τροφής από τη δίαιτα. Οι δερματικές
δοκιμασίες prick και τα ειδικά IgE αντισώματα έναντι προκλητικών τροφών είναι συνήθως αρνητικά

Σήψη, γαστρεντερικές λοιμώξεις, αναφυλαξία, ειλεός, εκκολπωμάτωση, νεκρωτική εντεροκολίτιδα (NEC)

Ηωσινοφιλικές γαστρο-εντεροπάθειες, εντεροπάθεια προκαλούμενη από πρωτεΐνες της τροφής, αλλεργική πρωκτοκολίτιδα, κοιλιοκάκη, κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, συγγενής μεθαιμοσφαιριναιμία, καρδιαγγειακές ή νευρολογικές διαταραχές, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση

Αντιμετώπιση

Αυστηρή απομάκρυνση τροφής. Μπορεί να χρειαστεί
διατροφική συμβουλευτική. Ο θηλασμός συνήθως γίνεται καλά ανεκτός. Αναζωογόνηση με υγρά. Εφάπαξ δόση
μεθυλοπρεδνιζολόνης για σοβαρότερες αντιδράσεις. Το
ondansetron μπορεί να χορηγηθεί για σοβαρούς εμέτους.
Δικαρβονικά για οξέωση. Μπλε του μεθυλενίου για μεθαιμοσφαιριναιμία. Μπορεί να επιχειρηθεί επανεισαγωγή τροφών μετά από μήνες από την τελευταία σοβαρή
αντίδραση. Σε κάποια προσέγγιση η QFC καθυστερεί για
12–18 μήνες μετά από μια αντίδραση***

Αυστηρή απομάκρυνση τροφής. Μπορεί να χρειαστεί διατροφική συμβουλευτική. Ο θηλασμός συνήθως γίνεται καλά
ανεκτός. Αναζωογόνηση με υγρά. Δικαρβονικά για οξέωση.
Μπλε του μεθυλενίου για μεθαιμοσφαιριναιμία. Προσωρινή ανάπαυση του εντέρου με ενδοφλέβια σίτιση

Ηλικία
αποθεραπείας

Ποικίλει, εξαρτάται από τον πληθυσμό. Η αποθεραπεία της CM-FPIES μέχρι την ηλικία των 3 ετών ποικίλει από το
30% σε παραπεμπόμενους ασθενείς έως το 100% σε μη επιλεγμένους ασθενείς

Διάγνωση

Διαφορική
διάγνωση

* Το χρόνιο FPIES έχει γίνει σπάνιο, προφανώς λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας υποαλλεργικού συνθετικού βρεφικού γάλακτος που χρησιμοποιείται εμπειρικά.
** Στις ΗΠΑ η αντιδραστικότητα σε CM και σόγια, όπως έδειξε αναδρομική μελέτη, φαίνεται να κυμαίνεται μεταξύ 30–50%. Εντούτοις, έξω
από τις ΗΠΑ, ένα πολύ μικρότερο ποσοστό παιδιών υποφέρουν από FPIES σε CM και σόγια.
*** Πρόκειται για εμπειρική προσέγγιση. Απαραίτητες είναι ελεγχόμενες μελέτες για την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών αντιμετώπισης
FPIES.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Χαρακτηριστικά οξέος και χρόνιου FPIES

Βασικές εργαστηριακές αναλύσεις

Αριθμός περιφερικών ουδετεροφίλων (γενική αίματος με διαφορική εκτίμηση)

Τροφική πρόκληση

Η ποσότητα τροφής υπολογίζεται ως 0,06–0,6 g/kg βάρους σώματος σε τρεις
ίσες δόσεις, που γενικά δεν ξεπερνούν συνολικά τα 3 g πρωτεΐνης ή 10 g συνολικής τροφής (100 mL υγρών) για αρχική σίτιση*
Η τροφή χωρίζεται σε τρεις ίσες μερίδες και χορηγείται σε διάστημα 30 min εάν
η ειδική για την τροφή IgE είναι αρνητική. Τροποποίηση της πρόκλησης και πιο
αυξητική δοσολογία εφαρμόζεται σε ασθενείς με θετική IgE ειδική για την τροφή.

Αντιμετώπιση της αντίδρασης

Αναζωογόνηση με υγρά: 20 mL/Kg δόσεις φυσιολογικού ορού
Στεροειδή: μεθυλοπρεδνιζόνη 1 mg/Kg IV, μέγιστη δόση 60–80 mg
Ο ρόλος της ondansetron ενδοφλεβίως για την αντιμετώπιση των οξέων FPIES
αντιδράσεων βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αξιολόγηση
Η επινεφρίνη και τα αντιισταμινικά δεν είναι αποτελεσματικά στο FPIES

Εργαστηριακές αναλύσεις
για μετά την πρόκληση

Αριθμός περιφερικών ουδετεροφίλων (γενική αίματος με διαφορική εκτίμηση):
6 ώρες εάν ο ασθενής αντέδρασε ή κατά την έξοδο από το νοσοκομείο εάν ο
ασθενής ανέχθηκε την πρόκληση
Εάν υπάρχει διαθέσιμο δείγμα κοπράνων: εξέταση για ίχνη αίματος και πλακάκι
κοπράνων για λευκοκύτταρα

Παρατήρηση μετά την πρόκληση

Περίπου 6 ώρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων ή 4 ώρες μετά τη σίτιση σε περίπτωση απουσίας συμπτωμάτων

Κριτήρια θετικότητας δοκιμασίας
πρόκλησης**

Έμμεση (έναρξη 0,5–4 ώρες, συνήθως 2 ώρες)
Διάρροια (έναρξη 2–10 ώρες, συνήθως 5 ώρες)
Αυξημένο επίπεδο ουδετεροφίλων (>3.500 κύτταρα/mL, μέγιστο στις 6 ώρες)
Λευκοκύτταρα στα κόπρανα
Ηωσινόφιλα στα κόπρανα

* Εάν δεν υπάρχει αντίδραση σε 2-3 ώρες, χορηγείται μια μερίδα τροφής κατάλληλη για την ηλικία και ακολουθεί παρατήρηση
αρκετών ωρών.
** Η πρόκληση θεωρείται θετική εάν 3 από τα 5 κριτήρια ικανοποιούνται, και αμφίβολη όταν ικανοποιούνται 2 από τα 5.

Η διάγνωση του FPIES βασίζεται
στην αναγνώριση ενός αριθμού
χαρακτηριστικών συμπτωμάτων
και σε μια δοκιμασία πρόκλησης
με τροφή από το στόμα (OFC) (Πίνακες 1 και 2). Σε βρέφη με κλασικά
συμπτώματα, επαναλαμβανόμενες
αντιδράσεις –ιδιαίτερα σχετιζόμενες με υπόταση– οι οποίες υποχωρούν όταν απομακρύνεται η
τροφή, οι OFC μπορεί να μη χρειαστούν για μια αρχική διάγνωση.
Οι OFCs είναι απαραίτητες για την
Σύνδρομο εντεροκολίτιδας

εκτίμηση της θεραπείας του FPIES.
Η αντιμετώπιση στηρίζεται στην
απομάκρυνση της τροφής, στη θεραπεία των οξέων αντιδράσεων και
σε περιοδικές OFC, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.
Η θεραπεία του FPIES ποικίλει ευρέως στις αναφορές από διαφορετικές χώρες. Η μελέτη ομάδων
γέννησης του Ισραήλ έδειξε 90%
υποχώρηση του CM-FPIES μετά
την ηλικία των 3 ετών, ενώ η εμπειρία από παραπομπές αλλεργικών

στις ΗΠΑ έδειξε 60% υποχώρηση
στην ηλικία των 3 ετών. Οι Sicherer
et al παρατήρησαν ότι παιδιά με
ανιχνεύσιμα ειδικά σε τροφές IgE
τείνουν να έχουν πιο παρατεταμένη
πορεία και κινδυνεύουν να αναπτύξουν IgE-επαγόμενα άμεσου τύπου
συμπτώματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται
SPT και/ή μέτρηση των επιπέδων
ειδικών σε τροφές IgE στον ορό
στην αρχική και σε μετέπειτα αξιολογήσεις, ώστε να προσδιορίζεται
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Βασικές απαιτήσεις

Επιτήρηση ιατρού
Ασφαλής περιφερική ενδοφλέβια πρόσβαση σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρών
FPIES αντιδράσεων ή σε εκείνους που αναμένεται δύσκολη πρόσβαση, π.χ. βρέφη
Άμεση διαθεσιμότητα αναζωογόνησης υγρών
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Εικόνα 1. Εμπειρική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του FPIES. (*Ο χρόνος εκτέλεσης τροφικών δοκιμασιών πρόκλησης
για παρακολούθηση είναι εμπειρικός. Η τροφική δοκιμασία πρόκλησης μπορεί να εκτελεστεί νωρίτερα ή να αναβληθεί
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. **Μια ομάδα ασθενών μπορεί να παρουσιάσει
IgE-ευαισθητοποίηση και να εξελιχθεί σε άμεσα συμπτώματα που να απαιτούν τροποποίηση
της διαδικασίας τροφικής πρόκλησης).

η χρονική στιγμή και ο τύπος των
δοκιμασιών πρόκλησης με τροφή
από το στόμα.
Περισσότερη έρευνα πρέπει να
εστιάσει στην παθοφυσιολογία και
στη φυσική ιστορία του FPIES, καθώς και σε μοναδικά διαγνωστικά
εργαλεία για την αρχική διάγνωση
και παρακολούθηση της ανάπτυξης
ανοχής.
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Margitta Worm

Charité Medical University
Berlin, Germany

Στους αναφερόμενους υπεύθυνους
παράγοντες περιλαμβάνονται φυσικές και τεχνητές τροφές ή πρόσθετα τροφών όπως τα χρώματα,
τα αρωματικά και τα συντηρητικά,
καθώς επίσης και άλλα συστατικά όπως η λακτόζη και τα τεχνητά
γλυκαντικά. Τα ποσοστά δυσανεξίας σε τροφές που αναφέρονται
από ασθενείς κυμαίνονται από 7
έως πάνω του 20%. Το αναφερόμενο αυτό ποσοστό είναι 6–10 φορές
μεγαλύτερο από την επίπτωση που
προσδιορίστηκε από διπλά τυφλή
ελεγχόμενη με μάρτυρες τροφική
δοκιμασία πρόκλησης (DBPCFC).
Περίπου 1–2% του πληθυσμού
μπορεί να διαθέτει μη αλλεργική
υπερευαισθησία σε τροφές. Δυσανεξία σε φάρμακα που οφείλεται σε
πρόσθετα έχει αναφερθεί σπανίως
στη βιβλιογραφία, αλλά δεν υπάρχουν ελεγχόμενες προοπτικές μελέτες σχετικά με την επίπτωσή της.
Οι ανοσιακές αντιδράσεις συνήθως διαμεσολαβούνται μέσω μη
IgE επαγόμενης αποκοκκίωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το αυτοαναφερόμενο ποσοστό δυσανεξίας τροφών είναι 6–10
φορές μεγαλύτερο από αυτό που αποδεικνύεται από διπλά τυφλές
ελεγχόμενες με μάρτυρες τροφικές δοκιμασίες πρόκλησης
• Η συχνότητα μη ΙgE-εξαρτώμενων τροφικών ή φαρμακολογικών
αντιδράσεων υπερευαισθησίας στον γενικό πληθυσμό είναι 1–2%
• Τα πρόσθετα τροφών και φαρμάκων (π.χ. χρώματα, συντηρητικά)
μπορεί να προκαλέσουν άμεσες αντιδράσεις υπερευαισθησίας
• Στις κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται η πρωτοπαθής κνίδωση,
το άσθμα και το έκζεμα
• Μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ υψηλού βαθμού πρόσληψης πρόσθετων τροφών και υπερενεργητικότητας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη
μαστοκυττάρων (Εικόνα 1). Μη
ανοσιακές αντιδράσεις μπορεί να
οφείλονται σε:
1. Φαρμακολογικές επιδράσεις:
τροφές πλούσιες σε αγγειοδραστικές αμίνες (π.χ. ισταμίνη)
μπορεί να προκαλούν συμπτώματα είτε μέσω άμεσης δράσης
ή προκαλώντας την απελευθέρωση ισταμίνης in vivo.
2. Ελλείψεις ενζύμων: υπερβολική κατανάλωση φρουτοχυμών
(φρουκτόζη) ή τροφών χωρίς ζάχαρη (σορβιτόλη) ενδέχεται να
προκαλέσει ανωσμωτική διάρροια η οποία μπορεί λανθασμένα να διαγνωστεί ως δυσανεξία
τροφής.

Αντιδράσεις σε πρόσθετα τροφών και φαρμάκων

Πρόσθετα τροφών ή φαρμάκων
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση
της υφής και της γεύσης των σχετικών προϊόντων. Η ταρταζίνη –το
πιο καλά μελετημένο πρόσθετο–
είναι μια τεχνητή χρωστική τροφών που έχει αναφερθεί ότι προκαλεί κνίδωση, έκζεμα, αγγειίτιδα,
άσθμα, ακόμα και αναφυλαξία. Τα
θειώδη επίσης χρησιμοποιούνται
ως συντηρητικά τροφών και φαρμάκων. Μπορεί να προκαλέσουν
βρογχόσπασμο σε παιδιά και ενήλικες με άσθμα. Το βενζοϊκό οξύ είναι
συντηρητικό σε ποτά και τουρσιά
και επίσης χρησιμοποιείται συχνά
σε συνταγές κοινών φαρμάκων σε
υγρή μορφή, όπως τα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη. Το βενζοϊκό μπορεί να προκαλέσει κνίδωση, ατοπι-
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Η δυσανεξία σε τροφές ή φάρμακα περιγράφει οποιαδήποτε αντίδραση σε τροφές ή φάρμακα κυμαινόμενη από τοξικότητα τροφών με επαναλήψιμα συμπτώματα
μιας IgE-επαγόμενης αντίδρασης
έως μη επαναλήψιμα συμπτώματα όπως διάρροια ή πονοκέφαλο.
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ας σε τροφές παρουσιάζεται στον
Πίνακα 1.

Εικόνα 1. Πιθανοί μηχανισμοί ενεργοποίησης μαστοκυττάρων από πρόσθετα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραδείγματα πρόσθετων τροφίμων και φαρμάκων που προκαλούν μη-ΙgΕ
αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Χρωστικές

Οι χρωστικές μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα χρόνιας κνίδωσης και ατοπικής δερματίτιδας
Η ταρταζίνη μπορεί να προκαλέσει βρογχόσπασμο σε περιορισμένο αριθμό ατόμων με άσθμα

Συντηρητικά

Το βενζοϊκό και τα ακετυλιωμένα σαλικιλικά
(ασπιρίνη) μπορεί να προκαλέσουν χρόνια κνίδωση και ατοπική δερματίτιδα
Τα θειώδη μπορεί να προκαλέσουν άσθμα, πιθανώς μέσω απελευθέρωσης διοξειδίου του
θείου

Τεχνητά γλυκαντικά

Οι λίγες αναφορές περιπτώσεων κνίδωσης
λόγω ασπαρτάμης δεν επιβεβαιώθηκαν από
τις περισσότερες μελέτες με προκλήσεις DBPC

Ενισχυτικά/αρωματικά

Η υπόθεση ότι το όξινο γλουταμινικό νάτριο
προκαλεί “Σύνδρομο Κινέζικου Εστιατορίου”
δεν επιβεβαιώθηκε σε προκλήσεις DBPC

Αντιοξειδωτικά

Οι λίγες αναφορές περιπτώσεων κνίδωσης από
BHA/BHT δεν επιβεβαιώθηκαν από προκλήσεις DBPC

κό έκζεμα ή ρινίτιδα. Το όξινο γλουταμινικό νάτριο παράγεται τεχνητά
και χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό
αρωμάτων σε πολλές τροφές. Αυτό
έχει αναφερθεί σε μια ομάδα συμπτωμάτων γνωστά ως “Συνδρομο
Κινέζικου Εστιατορίου” τα οποία περιλαμβάνουν εξάψεις, πονοκέφαλο
και ταχυκαρδίες. Η συμμετοχή των
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σαλικιλικών είναι αμφιλεγόμενη και
εξαρτάται από τον βαθμό ακετυλίωσης. Τα ακετυλιωμένα σαλικιλικά
μπορεί να προκαλέσουν άσθμα,
καθώς και άλλα συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης. Μια σύνοψη
των ενδείξεων γα τα πρόσθετα και
τις χρωστικές των τροφίμων ως αιτίες μη αλλεργικής υπερευαισθησί-

Η σχέση μεταξύ της μεγάλης πρόσληψης πρόσθετων τροφίμων και
υπερενεργητικότητας είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη. Η Μελέτη
Southampton που δημοσιεύθηκε
το 2007 ανέφερε μια μικρή, αλλά
στατιστικά σημαντική αύξηση στα
επίπεδα υπερενεργητικότητας με
αυξανόμενη χρήση προσθέτων σε
σύγκριση με τους μάρτυρες, αλλά
η επίδραση αυτή δεν ήταν σταθερή
σε σχέση με την ηλικία, η δε συνολική επίδραση δεν ήταν στατιστικά
σημαντική. Συνοψίζοντας, δεν φαίνεται να υπάρχουν αρκετά σταθερά
δεδομένα που να επιβεβαιώνουν
τον ρόλο των χρωστικών των τροφών σε συμπεριφορές υπερενεργητικότητας.
Η κανονική διαγνωστική διαδικασία ασθενών με υποψία μη-IgEεπαγόμενης τροφικής υπερευαισθησίας σε πρόσθετα απαρτίζεται
από διατροφή αποχής για 4 εβδομάδες που ακολουθείται από DBPC
πρόκληση με πρόσθετα σε κανονικές συγκεντρώσεις. Τέτοιου είδους
δοκιμασίες πρόκλησης εφαρμόζονται επίσης όταν υπάρχει υποψία
αντίδρασης υπερευαισθησίας σε
κάποιο φαρμακολογικό πρόσθετο.
Όταν δεν είναι θετική η πρόκληση
DBPC θα πρέπει να διακόπτεται η
αφαιρετική διατροφή.
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Ανεπιθύμητες αντιδράσεις μετά
από χορήγηση εμβολίου αναφέρονται συχνά, και αποτελούν ένα κύριο πρόβλημα στην κλινική πρακτική. Η σωστή αντιμετώπιση αυτών
των αντιδράσεων είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς σχετίζονται ξεκάθαρα με μειωμένο ποσοστό εμβολιασμών στον γενικό πληθυσμό.
ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑ
Οι τοπικές αντιδράσεις αποτελούν
τη συχνότερη ανεπιθύμητη αντίδραση μετά από χορήγηση εμβολίου, και οι ασθενείς που εμφανίζουν τέτοιου είδους αντιδράσεις
συχνά θεωρούνται λανθασμένα
αλλεργικοί. Εντούτοις, οι τοπικές
αντιδράσεις δεν έχουν συσχετιστεί
με μεγαλύτερο ποσοστό συστηματικών αντιδράσεων και συνήθως
δεν απαιτούνται εξετάσεις για αλλεργία.
Σε ασθενείς που αναπτύσσουν σοβαρές τοπικές αντιδράσεις (υποψία
αντίδρασης Arthus) η μέτρηση των
ειδικών για το εμβόλιο αντισωμάτων ορού μπορεί να είναι χρήσιμη
για την απόφαση να αναβληθεί
επιπλέον χορήγηση. Σε ασθενείς
που εκδηλώνουν έκζεμα ή επιμένοντες λεμφαδένες μπορούν να
εκτελεστούν patch τεστ για τη διάγνωση επιβραδυνόμενου τύπου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ανεπιθύμητες επιδράσεις μετά από χορήγηση εμβολίου αναφέρονται συχνά και είναι απαραίτητη η σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση δυνητικά σοβαρών αντιδράσεων ώστε να αποφεύγεται και η
μείωση στο ποσοστό των εμβολιασμών
• Οι τοπικές αντιδράσεις δεν έχουν συσχετιστεί με μεγαλύτερο ποσοστό συστηματικών αντιδράσεων και συνήθως δεν απαιτούνται
εξετάσεις για αλλεργία
• Οι πιο συνηθισμένες συστηματικές αντιδράσεις αποτελούν το κηλιδοβλατιδώδες ή καθυστερημένης εμφάνισης κνιδωτικό δερματικό εξάνθημα. Οι αντιδράσεις αυτές δεν αποτελούν αντένδειξη για
περαιτέρω χορήγηση εμβολίων
• Έχουν προταθεί συστηματικές προσεγγίσεις ώστε να αντιμετωπίζονται με τον βέλτιστο τρόπο οι ασθενείς με υποψία υπερευαισθησίας σε εμβόλια

υπερευαισθησίας στα συντηρητικά
ή σε πρόσθετα του εμβολίου. Παρόλ’ αυτά ένα θετικό patch τεστ δεν
θα πρέπει να θεωρηθεί αντένδειξη
για επόμενη χορήγηση εμβολίου.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
Οι πιο συνηθισμένες συστηματικές αντιδράσεις αποτελούν το κηλιδοβλατιδώδες ή καθυστερημένης
εμφάνισης κνιδωτικό δερματικό
εξάνθημα. Οι αντιδράσεις αυτές
δεν αποτελούν αντένδειξη για περαιτέρω χορήγηση εμβολίων, καθώς πιστεύεται ότι είναι αποτέλε-

σμα μιας μη ειδικής ενεργοποίησης
του ανοσιακού συστήματος.
Πραγματικές IgE-επαγόμενες αλλεργίες σε εμβόλια είναι εξαιρετικά
σπάνιες, αλλά η αναγνώρισή τους
είναι σημαντική λόγω της δυνητικά
επικίνδυνης για τη ζωή πιθανότητας. Έχουν προταθεί συστηματικές
προσεγγίσεις για τη βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενών με υποψία υπερευαισθησίας σε εμβόλια (Εικόνα 1).
• Σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας σε συστατικά εμβολίων (π.χ.
αυγό, ζελατίνη, μύκητες, φορμαλδεΰδη, αντιβιοτικά και λάστιχο/latex), στους οποίους δεν
έχει χορηγηθεί το εμβόλιο προ-
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ηγουμένως, συνιστάται πλήρης
έλεγχος για αλλεργίες (δηλαδή
δερματικές δοκιμασίες, μετρήσεις ειδικών IgE και/ή δοκιμασίες
πρόκλησης) για την επιβεβαίωση της αλλεργίας. Εάν συμβαίνει
αυτό θα πρέπει να γίνει δερματική δοκιμασία με το ίδιο το εμβόλιο. Εάν είναι θετική, το εμβόλιο μπορεί ακόμα να χορηγηθεί
χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα πρωτόκολλα. Σχετικά με
τη χορήγηση εμβολίων γρίπης
σε ασθενείς με σοβαρή αλλεργία στο αυγό, έχει δειχθεί ότι το
εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί με
ασφάλεια, με κάποιες προφυλάξεις. Δεν συστήνεται πια δερματική δοκιμασία στο εμβόλιο της
γρίπης πριν από τον εμβολιασμό.
• Σε ασθενείς με ιστορικό συστηματικών αντιδράσεων σε εμβό-

λια, οι εξετάσεις για αλλεργία θα
πρέπει να περιλαμβάνουν τον
έλεγχο του ίδιου του εμβολίου,
καθώς και των συστατικών του.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος σε κάποιο από τα συστατικά, πρέπει κανείς να σκεφτεί
ένα εμβόλιο χωρίς το συγκεκριμένο συστατικό, εάν διατίθεται.
Εάν ο ασθενής είναι θετικός στο
ίδιο το εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση των κινδύνωνωφελειών πριν τη χορήγηση. Ο
ιατρός θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο είναι απαραίτητες
επόμενες δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου. Μετρήσεις των
αντισωμάτων του εμβολίου για
το κατά πόσον βρίσκονται σε
προστατευτικά επίπεδα βοηθούν
στην απόφαση να ακυρωθεί η
αναμνηστική δόση του.
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Εικόνα 1. Χειρισμός ασθενών με υποψία υπερευαισθησίας σε εμβόλιο και ασθενών με γνωστή αλλεργία σε κάποιο
συστατικό του εμβολίου. (Από Caubet JC, Rudzeviciene O, Gomes E, et al. Managing a child with a possible allergy to vaccine,
Pediatric Allergy Immunology 2013;Oct 16. doi: 10.1111/pai.12132. [Epub ahead of print] with permission from Willey Blackwell).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

5

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ
ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΑΣΠΕΡΓΙΛΩΣΗ
J. Christian Virchow

ΜΕΡΟΣ E-Άλλες νόσοι υπερευαισθησίας

Universitätsmedizin Rostock
Rostock, Germany
Οι αλλεργικές βρογχοπνευμονικές
μυκητιάσεις είναι σπάνιες πνευμονικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που συνήθως στρέφονται
έναντι του Aspergillus fumigates (Αλλεργική Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλωση – ΑΒΡΑ). Αρκετοί άλλοι μύκητες μπορεί επίσης να αποτελούν
πηγή αντιγόνων, εξ ου και ο όρος
αλλεργική βρογχοπνευμονική μυκητίαση.
Η ABPA λαμβάνει χώρα σε υπόστρωμα είτε αλλεργικού άσθματος
είτε κυστικής ίνωσης. Η νόσος είναι κυρίως σποραδική, αν και έχουν
αναφερθεί οικογενείς περιπτώσεις.
Η παθογένεση της ΑΒΡΑ περιλαμβάνει περίπλοκες τοπικές αλλά και
συστηματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε αντιγόνα μυκήτων
από μυκήλια αυτών, τα οποία αναπτύσσονται στον βρογχικό αυλό,
όπου προκαλούν τοπική φλεγμονή και στη συνέχεια καταστροφή
των ιστών με αποτέλεσμα κεντρική
βρογχεκτασία. Επιπροσθέτως, σε
μια εκτεταμένη κυτταρική φλεγμονή με ηωσινόφιλα και ουδετερόφιλα υπάρχει ένα χυμικό συστατικό
που περιλαμβάνει την παραγωγή
πολυκλωνικών IgE, IgG και IgA. Συνεπώς, η πολύπλοκη ανοσοπαθογένεια της ABPA φαίνεται να περιλαμβάνει τύπου Ι αλλά και τύπου
ΙΙΙ ανοσιακές αντιδράσεις. Συχνές
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι αλλεργικές βρογχοπνευμονικές μυκητιάσεις είναι σπάνιες πνευμονικές τύπου Ι και ΙΙΙ αντιδράσεις υπερευαισθησίας, που συνήθως
στρέφονται έναντι του Aspergillus fumigates, παρόλο που αρκετοί
άλλοι μύκητες ενδέχεται να αποτελούν επίσης πηγή αντιγόνων
• Η ABPA λαμβάνει χώρα σε υπόστρωμα είτε αλλεργικού άσθματος
είτε κυστικής ίνωσης
• Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συριγμό, βήχα, κόπωση, πυρετό,
πόνο στο στήθος και παραγωγή άφθονης ποσότητας πυωδών
πτυέλων που περιέχουν υφές μυκήτων
• Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά της ABPA είναι κεντρική βρογχεκτασία και φευγαλέα πνευμονικά διηθήματα. Επίσης παρούσα
είναι σημαντική απόφραξη των αεραγωγών που συχνά συνδέεται
με απώλεια πνευμονικού όγκου
• Η διάγνωση της ABPA είναι δύσκολη και απαιτεί πολυεπιστημονική προσέγγιση. Περιγράφονται κύρια και δευτερεύοντα κριτήρια
• Η θεραπεία στοχεύει στην πρόληψη των εξάρσεων ώστε να αποφεύγεται η εξελισσόμενη και εντέλει θανατηφόρα απώλεια πνευμονικού ιστού. Η κύρια θεραπεία αποτελείται από γλυκοκορτικοστεροειδή και αντιμυκητιασικά. Η αποφυγή αλλεργιογόνων είναι
σημαντική για την πρόληψη της εξέλιξης
είναι και οι συννοσηρότητες όπως
εκείνη της αλλεργικής ρινίτιδας.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν
συριγμό, βήχα, κόπωση, πυρετό,
πόνο στο στήθος και παραγωγή άφθονης ποσότητας πυωδών
πτυέλων που περιέχουν υφές μυκήτων. Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά της ABPA είναι κεντρική
βρογχεκτασία και φευγαλέα πνευμονικά διηθήματα, που δεν αντα-

ποκρίνονται σε αντιβιοτική αγωγή
αλλά, αντίθετα, σε συστηματική
χορήγηση κορτικοστεροειδών. Οι
περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν
σημαντική απόφραξη της ροής του
αέρα, συχνά συνοδευόμενη από
απώλεια πνευμονικού όγκου λόγω
ιστικής καταστροφής από τα διηθήματα, καθώς και βρογχεκτασία,
ενώ απαιτούν υψηλές δόσεις βρογχοδιασταλτικής θεραπείας μαζί με
Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαγνωστικά κριτήρια διάγνωσης ΑΒΡΑ
• άσθμα ή κυστική ίνωση
• κεντρική βρογχεκτασία (HRCT)
• θετικές δερματικές δοκιμασίες σε μυκητιασικά αλλεργιογόνα, συχνότερα σε Α. fumigatus

Κύρια
κριτήρια

• Aυξημένα επίπεδα IgE (>400 kU/L)
• αυξημένες συγκεντρώσεις ειδικών IgE ή IgG έναντι
αντιγόνων του Ασπέργιλλου
• ακτινολογικές διηθήσεις
• αντισώματα έναντι Α. fumigatus (ή άλλων μυκήτων)
• ηωσινοφιλία περιφερικού αίματος (1000/mL)

Δευτερεύοντα
κριτήρια

• επίμονα, καφέ χρώματος πτύελα
• θετικές καλλιέργειες Α. fumigatus από τα πτύελα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στάδια της ΑΒΡΑ
Stages
Κριτήρια
Άσθμα

Οροθετική
ΑΒΡΑ

Στάδιο Ι
(οξύ)

Στάδιο ΙΙ
(ύφεση)

Στάδιο ΙΙΙ
(έξαρση)

Στάδιο IV
(άσθμα)

Στάδιο V
(ίνωση)

+

+

+

+

+

+

Ακτινολογικές διηθήσεις/
ακτινολογικές αλλαγές

+/-

(+)

+/-

+

+/-

+

Δερματική αντίδραση
σε Α. fumigatus

++

+

+

+

+

+

Αυξημένα επίπεδα IgE

++

+++

+/-

+++

+/-

+/-

Αντισώματα έναντι
A. fumigatus

+

+

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+

-

+

+/-

-

Κεντρική/εγγύς
βρογχεκτασία

-

+

+

+

+

+

Αυξημένα ειδικά IGe και IgG
ειδικά σε A. fumigatus

+

+

+

+

+/-

+/-

Ηωσινοφιλία περιφερικού
αίματος

αντιφλεγμονώδη γλυκοκορτικοστεροειδή.
Η διάγνωση της ΑΒΡΑ (Πίνακας 1)
είναι δύσκολη και υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση μεταξύ της
πρώτης εμφάνισης των συμπτωμάτων και της καθαυτό διάγνωσης,
Αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλωση

που συχνά διαρκεί πολλά έτη. Ανασυνδυασμένα αντιγόνα του Ασπέργιλλου, όπως τα rASP f4 και rASP f6,
εμφανίζονται αυξημένα –μάλλον
ειδικά– στην ΑΒΡΑ. Τα επίπεδα IgE
στην ABPA μπορεί να αποτελέσουν
δείκτες για επικείμενες εξάρσεις. Η

ΑΒΡΑ έχει κατηγοριοποιηθεί σε διάφορα στάδια (Πίνακας 2).
Η θεραπεία της ΑΒΡΑ απαιτεί σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένο
περιβάλλον. Στοχεύει στην πρόληψη των εξάρσεων ελαττώνοντας
την ενδοβρογχική φλεγμονή, ώστε
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• επιβραδυνόμενου τύπου αντίδραση σε Α. fumigatus σε
δερματικές δοκιμασίες
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 1. Ανοσοπαθογένεση της ΑΒΡΑ. (Από Virchow J.C. Allergische bronchopulmonae Aspergillose. In: Heppt W, Bachert C,
eds. Praktische Allergologie, Thieme, Stuttgart 2nd ed, 2011; pages 57–64).

να αποφευχθεί η εξέλιξη της νόσου
και τελικά η θανατηφόρος απώλεια
πνευμονικού ιστού. Τα γλυκοκορτικοστεροειδή και τα αντιμυκητιασικά –και τα δύο με σημαντικές δυνητικά παρενέργειες– αποτελούν
τους κεντρικούς πυλώνες της θεραπείας. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες αναφορές περιπτώσεων
επιτυχούς θεραπείας της ΑΒΡΑ με
ομαλιζουμάμπη. Πολλοί ασθενείς
σταδίου ΙV χρειάζονται θεραπεία
συντήρησης με συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών.
Η αποφυγή των αλλεργιογόνων
στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας
είναι σημαντική για την πρόληψη
της εξέλιξης. Η θεραπεία σε μεγάλο
υψόμετρο, όπως στο Davos στην
Ελβετία, βελτιώνει τα συμπτώματα και περιορίζει τη φλεγμονή, πι-
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θανότατα λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης αντιγόνων στα ειδικά
αυτά περιβάλλοντα.
Η πρόγνωση εξαρτάται ιδιαίτερα
από την πρώιμη διάγνωση και
την κατάλληλη αγωγή. Συνεπώς η
πνευμονολογική εμπειρία και μια
πλήρης κλινική, ανοσολογική και
ακτινολογική διερεύνηση, είναι
απαραίτητα για την εξοικείωση των
ασθενών με τη σοβαρή αυτή νόσο.
Η θεραπεία πρέπει να απευθύνεται στην πρώιμη αναγνώριση των
εξάρσεων ώστε να αποφευχθεί η
ανάπτυξη θανατηφόρου πνευμονικής καταστροφής.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Virchow JC. Allergische bronchopulmonae Aspergillose. In: Heppt W,
Bachert C, eds. Praktische Allergolo-

gie, Thieme, Stuttgart 2nd ed, 2011;
pages 57-64.
2. Chowdhary A, Agarwal K, Kathuria
S, Gaur SN, Randhawa HS, Meis JF.
Allergic bronchopulmonary mycosis
due to fungi other than Aspergillus: a
global overview. Crit Rev Microbiol
2014;40:30-48.
3. A garwal R, Chakrabarti A, Shah A,
Gupta D, Meis JF, Guleria R, et al.
ABPA complicating asthma ISHAM working group. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review
of literature and proposal of new diagnostic and classification criteria.
Clin Exp Allergy 2013;43:850-873.
4. M oss RB. Treatment options in
severe fungal asthma and allergic
bronchopulmonary aspergillosis. Eur
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Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας (ΗΡ) αποτελεί διάμεση πνευμονοπάθεια λόγω συνδυασμένης τύπου ΙΙΙ και IV αντίδρασης με
κοκκιωματώδη φλεγμονή, που προκαλείται από Τ λεμφοκύτταρα
σε περιβάλλον Th1/Th17, υποβοηθούμενη από μια ανεπαρκή κατασταλτική λειτουργία των Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων. Στροφή
προς τον Th2 φαινότυπο αναφέρεται στη χρόνια ΗΡ
• Η φαινοτυπική έκφραση και η σοβαρότητα εξαρτώνται από περιβαλλοντικούς και/ή γενετικούς και ανοσιακούς συμπαράγοντες
του ξενιστή
• Το ευρύ φάσμα των αιτιολογικών αντιγόνων ανανεώνεται συνεχώς
με νέες πηγές αερομεταφερόμενων οργανικών σωματιδίων και
φαρμακο-επαγόμενες ΗΡ
• Η διάγνωση απαιτεί λεπτομερές ιστορικό, μέτρηση της περιβαλλοντικής έκθεσης, λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων, απεικονιστικές
εξετάσεις, ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων στον ορό, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα, λεμφοκυτταρικό πολλαπλασιασμό επαγόμενο
από αντιγόνα, αναπνευστική πρόκληση περιβαλλοντικά ή εργαστηριακά ελεγχόμενη και βιοψία πνεύμονα
• Η πλήρης αποφυγή του αντιγόνου είναι το καλύτερο θεραπευτικό μέτρο, αν και είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε κάποιες
περιπτώσεις. Η συστηματική χορήγηση στεροειδών είναι χρήσιμη
για υποξίες και χρόνιες μορφές της ΗΡ, αλλά δεν επηρεάζουν τη
μακροχρόνια έκβαση. Η τροποποίηση της ανοσιακής απόκρισης
υπόσχεται πολλά για το μέλλον
φία στη σοβαρότητα της νόσου και
στην ανταπόκριση στη θεραπεία.
Η ΗΡ μπορεί να συμβεί σε εργασιακό περιβάλλον ή σε οικιακή έκθεση μετά από εισπνοή οργανικών
αντιγόνων (πρωτεΐνες θηλαστικών
και πτηνών, μύκητες, βακτηρίδια),
χαμηλού μοριακού βάρους χη-

μικά ή οργανισμοί του συμπλέγματος Mycobacterium aviumintracellulare. Μια μη εισπνεόμενη
παραλλαγή της ΗΡ μπορεί να εμφανιστεί ως εκδήλωση φαρμακολογικά επαγόμενης πνευμονοπάθειας. Τα πιο πρόσφατα φάρμακα
που αναφέρεται ότι προκαλούν ΗΡ
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Η πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας
(ΗΡ) είναι μια διάμεση πνευμονοπάθεια που οφείλεται σε συνδυασμένη τύπου ΙΙΙ και IV αντίδραση με κοκκιωματώδη φλεγμονή.
Η σημερινή άποψη είναι ότι η ΗΡ
προκαλείται από κυτταροτοξικά,
επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας, λεμφοκύτταρα σε περιβάλλον
Th1/Th17 (Εικόνα 1). Οι TLRs 2 και
9 συμβάλουν στην Th17 αντίδραση
και στη συνάθροιση ουδετεροφίλων. Επιπρόσθετοι μεσολαβητές
και υποδοχείς αναγνώρισης προτύπων συμμετέχουν στον σχηματισμό κοκκιώματος. Η απώλεια
ελέγχου των Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων (Τregs) επί της ανοσιακής
απόκρισης είναι απαραίτητη για τη
μειωμένη ανοσιακή ανοχή στην ΗΡ.
Οι μηχανισμοί εξέλιξης σε χρόνια
κατάσταση παραμένουν ασαφείς.
Για τη χρόνια ΗΡ έχει περιγραφεί
στροφή προς Th2 φαινότυπο, η
οποία διευκολύνεται από τάξης 2
φυσικά λεμφοειδή κύτταρα.
Αν και πολλά άτομα εκτίθενται σε
περιβαλλοντικά αντιγόνα που είναι
γνωστό ότι προκαλούν ΗΡ, μόνο το
5–15% αναπτύσσουν τη νόσο. Η
φαινοτυπική έκφραση της νόσου
εξαρτάται από περιβαλλοντικούς
συμπαράγοντες όπως ιούς, και/ή γενετικούς και ανοσιακούς συμπαράγοντες του ξενιστή, οι οποίοι επίσης
προάγουν σημαντική ποικιλομορ-
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Εικόνα 1. Παθογενετικοί μηχανισμοί στην πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας. (Από Agache I, Rogozea L. Management of
hypersensivity pneumonitis. Clin Transl Allergy. 2013;3:5; Reprinted with permission under the Creative Common Attribution
License or equivalent).

είναι τα ανοσοτροποποιητικά, που
χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση νεοπλασματικών νόσων και
παθήσεων του συνδετικού ιστού ή
σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Συνεχώς αποκαλύπτονται νέες πηγές
αερομεταφερόμενων οργανικών
σωματιδίων, όπως οι χρήστες τρομπονιού, ο πνεύμονας Chacinero,
τα πλούσια σε κατεχίνες εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού, η χρήση υπερηχητικών καθαριστών στο σπίτι,
οι σπόροι μανιταριών Shiitake, ο
καπνός των αντικουνουπικών, οι
ινοσανίδες μέσης πυκνότητας ή η
χρήση χαρτονομισμάτων.
Δεν υπάρχει μία μόνο διαγνωστική διαδικασία ή βιοδείκτης για την
επιβεβαίωση της διάγνωσης της
ΗΡ. Η διάγνωση απαιτεί λεπτομερές ιστορικό, μέτρηση της περιβαλ-
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λοντικής έκθεσης, λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων, απεικονιστικές εξετάσεις, ανίχνευση ειδικών
αντισωμάτων στον ορό, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BALF), λεμφοκυτταρικό πολλαπλασιασμό επαγόμενο από αντιγόνα, αναπνευστική πρόκληση περιβαλλοντικά
ή εργαστηριακά ελεγχόμενη, και
βιοψία πνεύμονα. Η αποκάλυψη
μιας πρώτης περίπτωσης θα πρέπει να οδηγήσει σε έρευνα για την
αναγνώριση άλλων εκτεθειμένων
ατόμων που μπορεί να παρουσιάσουν τη νόσο. Η βελτίωση των
συμπτωμάτων μετά από απομάκρυνση από την έκθεση και/ή μια
γρήγορη ανταπόκριση σε στεροειδή από το στόμα θα πρέπει να
επιτείνει την επαγρύπνηση για ΗΡ.

Για την παρακολούθηση της δράσης της ΗΡ προτείνεται η μέτρηση
του κυψελιδικού ΝΟ μετά από επανέκθεση και των βιοδεικτών που
περιγράφουν τον κύκλο τραυματισμού/αναγέννησης των πνευμόνων, όπως της ΚL-6 και της επιφανειοδραστικής πρωτεΐνης D.
Η πλήρης αποφυγή των αντιγόνων
είναι το απαραίτητο βήμα για την
αντιμετώπιση της ΗΡ. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων βελτιώνεται
ή θεραπεύεται, αλλά κάποιες εξελίσσονται σε μια χρόνια κατάσταση
πιθανώς λόγω επίμονης έκθεσης
σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα μαζί
με συσχετιζόμενους γενετικούς
και ανοσολογικούς παράγοντες. Η
συστηματική χρήση κορτικοστεροειδών συστήνεται για υποξίες
και χρόνιες μορφές ΗΡ, αν και δεν
Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας
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επηρεάζουν τη μακροχρόνια έκβαση. Για περιπτώσεις εξελισσόμενης
χρόνιας ΗΡ μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση ανοσοκατασταλτικών (Εικόνα 2).
Η τροποποίηση των ανοσολογικών
αντιδράσεων είναι υποσχόμενη
μελλοντικά για πιθανή θεραπεία.
Σε ένα πειραματικό μοντέλο ΗΡ
το CTLA-4lg προώθησε σημαντική
ελάττωση του βαθμού καταστροφής των πνευμόνων και του αριθμού των φλεγμονωδών κυττάρων
στο BALF, με μείωση του λόγου
CD4/CD8 Τ κυττάρων και σημαντική αύξηση των γδΤ, ΝΚΤ και
Treg κυττάρων στους πνεύμονες.
Άλλοι πιθανοί στόχοι για ανοσολογική τροποποίηση είναι τα T-bet, τα
δενδριτικά κύτταρα και πρόσθετοι
παράγοντες, τα Tregs και τα ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά Τ κύτταρα (Εικόνα 2).
Το μοντέλο GAΡ, ένα κλινικό μοντέλο πρόβλεψης βασισμένο στο
φύλο, την ηλικία και τη φυσιολογία
Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας

των πνευμόνων, προβλέπει τη θνησιμότητα στη χρόνια ΗΡ. Η πνευμονική υπέρταση δεν είναι σπάνιο
φαινόμενο στη χρόνια ΗΡ, και επηρεάζει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης. Τα αναφερόμενα ποσοστά
εμφάνισης καρκίνου στον πνεύμονα στη χρόνια ΗΡ (10,6%) είναι παρόμοια με εκείνα της ιδιοπαθούς
πνευμονικής ίνωσης.
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Εικόνα 2. Αντιμετώπιση πνευμονίτιδας υπερευαισθησίας. (Από Agache I, Rogozea L. Management of hypersensivity
pneumonitis. Clin Transl Allergy. 2013;3:5; Reprinted with permission under the Creative Common Attribution License or
equivalent).
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National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Bethesda, USA
Η μαστοκυττάρωση αποτελεί κλωνική διαταραχή του αιμοποιητικού
συστήματος στην οποία παρατηρείται παθολογική συσσώρευση
μαστοκυττάρων στους ιστούς. Σε
μερικές περιπτώσεις η μαστοκυττάρωση παρουσιάζεται με επεισόδια απελευθέρωσης μεσολαβητών,
οι οποίοι σχετίζονται με εξάψεις ή
αναφυλαξία. Μπορεί να επηρεάσει
όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η επίπτωσή της δεν είναι γνωστή. Πρόσφατες μελέτες έχουν ενισχύσει τον
πιθανό ρόλο μεταλλάξεων ενεργοποίησης του ογκογονιδίου KIT.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η διάγνωση της συστηματικής
μαστοκυττάρωσης (SM) γίνεται με
βάση τη βιοψία του μυελού των
οστών, την κυτταρομετρία ροής,
την ανάλυση των μεταλλάξεων
του KIT, και τα επίπεδα τρυπτάσης ορού (Πίνακας 1). Η ταξινόμηση των παραλλαγών της μαστοκυττάρωσης παρουσιάζεται στον
Πίνακα 2.
Η πιο συχνή μορφή μαστοκυττάρωσης είναι η συστηματική ανώδυνος μαστοκυττάρωση (ISM), η
οποία τείνει να ακολουθεί μια καλοήθη πορεία. Αντίθετα, οι επιθετικές μορφές μαστοκυττάρωσης –
συμπεριλαμβανομένων της SM με
σχετιζόμενη αιματολογική μη μα-

286

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η μαστοκυττάρωση αποτελεί κλωνική διαταραχή των μαστοκυττάρων, και έτσι η διάγνωσή της θα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά
διαγνωστικά κριτήρια
• Μπορεί να συμβούν επεισόδια απελευθέρωσης μεσολαβητή μαστοκυττάρων, στα οποία περιλαμβάνονται εξάψεις αλλά και αναφυλαξία
• Η δερματική μαστοκυττάρωση στα παιδιά μπορεί να υποχωρήσει
με την πάροδο του χρόνου. Στους ενήλικες η δερματική νόσος συνήθως επιμένει και συνοδεύεται από συστηματική νόσο
• Η θεραπεία της μαστοκυττάρωσης είναι κυρίως συμπτωματική. Οι
επιθετικές μορφές της νόσου αντιμετωπίζονται με κυτταροστατικούς παράγοντες όπως αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης και
απαιτούν τη συνεργασία με αιματολόγο
• Η φροντίδα ενός ασθενούς με μαστοκυττάρωση πρέπει να περιλαμβάνει συμβουλευτική πάνω στις συνέπειες της νόσου και
προσεκτική παρακολούθηση
στοκυτταρικής σειράς νόσο (SMAHNMD), της επιθετικής συστηματικής μαστοκυττάρωσης (ASM)
και της μαστοκυτταρικής λευχαιμίας (MCL) μπορεί να οδηγήσουν σε
αναπηρία ή ακόμα και στον θάνατο.
ΚΛΙΝΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Τα δύο τρίτα όλων των περιπτώσεων μαστοκυττάρωσης εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, με μια
δεύτερη έξαρση στην πιθανότητα
εμφάνισης στο τέλος της τρίτης
έως την αρχή της τέταρτης δεκαετίας της ζωής. Η νόσος εμφανίζεται

σε γυναίκες και άνδρες με την ίδια
σχεδόν συχνότητα. Περιπτώσεις
μαστοκυττάρωσης που διαγιγνώσκονται στην παιδική ηλικία συνήθως υποχωρούν μέχρι την ενηλικίωση, ενώ η μαστοκυττάρωση που
εμφανίζεται στους ενήλικες συνήθως επιμένει. Αν και υπάρχουν περιπτώσεις οικογενούς δερματικής
μαστοκυττάρωσης, οι περισσότεροι
ασθενείς είναι ελεύθεροι οικογενειακού ιστορικού. Η IgE-επαγόμενη
αλλεργία δεν είναι αυξημένη.
Τα κλινικά συμπτώματα ακολουθούν πρότυπα συμμετοχής οργανικών συστημάτων στα οποία πεΜαστοκυττάρωση
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαγνωστικά κριτήρια Π.Ο.Υ. για Δερματική και Συστηματική Μαστοκυττάρωση
Τυπικά κλινικά ευρήματα μελαγχρωστικού εξανθήματος(UP)/ κηλιδοβλατιδώδους δερματικής μαστοκυττάρωσης (MPCM), διάχυτης δερματικής μαστοκυττάρωσης (DCM) ή μονήρους μαστοκυττώματος, και τυπικές διηθήσεις μαστοκυττάρων σε πολυεστιακή ή διάχυτη μορφή στη βιοψία δέρματος

Συστηματική
Μαστοκυττάρωση (SM)

H διάγνωση της SM γίνεται όταν ένα κύριο ή δευτερεύον κριτήριο πληρούται, ή όταν υπάρχουν τρία δευτερεύοντα κριτήρια

Κύριο κριτήριο

Πολυεστιακές, πυκνές διηθήσεις μαστοκυττάρων (15 ή περισσότερα σε συσσωματώματα) αναγνωρίζονται σε οστεομυελικές βιοψίες και/ή άλλα εξωδερματικά όργανα, που επιβεβαιώνονται με ανοσοϊστοχημεία με τρυπτάση ή άλλες ειδικές χρωστικές.

Δευτερεύοντα κριτήρια

•Σ
 ε οστεομυελικές βιοψίες ή βιοψίες άλλων εξωδερματικών οργάνων, περισσότερα από
το 25% των μαστοκυττάρων στο διήθημα έχουν ακτινωτό σχήμα ή άτυπη μορφολογία – ή απ’ όλα τα μαστοκύτταρα της βιοψίας του μυελού περισσότερα από το 25% είναι ανώριμα ή άτυπα.
•Α
 νίχνευση μιας σημειακής μετάλλαξης ενεργοποίησης στο κωδικόνιο 816 του KIT στον
μυελό των οστών, στο αίμα ή σε άλλα εξωδερματικά όργανα.
•Τ
 α μαστοκύτταρα στον μυελό των οστών, στο αίμα ή σε άλλα εξωδερματικά όργανα εκφράζουν CD117 με CD2 και/ή CD25.
•Ο
 λική τρυπτάση ορού μεγαλύτερη των 20 ng/mL χωρίς να υπάρχει άλλη κλωνική μυελοειδής διαταραχή

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παραλλαγές συστηματικής μαστοκυττάρωσης του Π.Ο.Υ.
Δερματική μαστοκυττάρωση (CM)

Μελαγχρωστική κνίδωση (UP) = κηλιδοβλατιδώδης CM (MPCM)
Διάχυτη CM (DCM)
Μαστοκύττωμα δέρματος

Βραδέως εξελισσόμενη δερματική
μαστοκυττάρωση (ISM)

Βραδείας εξέλιξης SM
Μεμονωμένη μαστοκυττάρωση μυελού των οστών

Συστηματική μαστοκυττάρωση με
σχετιζόμενη αιματολογική μη μαστοκυτταρικής σειράς νόσο (SMAHNMD)

SM-AML
SM- MDS
SM-MPD
SM-CMML
SM-NHL

Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση (ASM)
Μαστοκυτταρική λευχαιμία (MCL)

Αλευχαιμική MCL

Μαστοκυτταρικό σάρκωμα
Εξωδερματικό μαστοκύττωμα
Συντμήσεις: SM: συστηματική μαστοκυττάρωση, AML: οξεία μυελοειδής λευχαιμία, MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, MPD: μυελοπολλαπλασιαστική νόσος, CMML: χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, NHL: μη Hodgkin λέμφωμα.

ριλαμβάνονται το δέρμα (Εικόνα 1),
ο γαστρεντερικός σωλήνας, οι λεμφαδένες, το ήπαρ, ο σπλήνας και ο
μυελός των οστών. Μπορεί να συμβούν επεισόδια εξάψεων και επικίνΜαστοκυττάρωση

δυνα για τη ζωή υποτασικά συμβάματα, τα οποία μερικές φορές
σχετίζονται με κατανάλωση οινοπνεύματος, δήγματα εντόμων, λοιμώξεις, συγκεκριμένα φάρμακα, και

σκιαγραφικά υλικά. Σε ασθενείς με
επιθετική νόσο συχνά εμφανίζεται
κόπωση και μυοσκελετικοί πόνοι
που μπορεί να συνοδεύονται από
απώλεια βάρους, πυρετό και εφί-
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Δερματική
Μαστοκυττάρωση (CM)
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Εικόνα 1. Τυπικές εκδηλώσεις
μελαγχρωστικής κνίδωσης (UP)
στο στήθος και στα χέρια ενήλικα
ασθενούς με ISM.

δρωση. Στα χρόνια συμπτώματα
περιλαμβάνονται οι πονοκέφαλοι,
η μειωμένη ικανότητα προσήλωσης, η ευερεθιστικότητα και η κατάθλιψη. Συχνοί είναι οι πόνοι στην
κοιλιά που ακολουθούνται από διάρροια, ναυτία και εμέτους. Σχετική
ηπατομεγαλία παρατηρείται συχνά
σε ασθενείς με παρατεταμένη SM,
και μπορεί να συνοδεύεται από
ελαφρώς αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων. Οι επιθετικές μορφές
της μαστοκυττάρωσης σχετίζονται
με ηπατική ίνωση, κίρρωση, ασκίτη
και πυλαία υπέρταση, ενώ σπληνομεγαλία παρατηρείται σε συστηματική νόσο. Οι οστικές βλάβες κυμαίνονται από οστεοπόρωση έως
οστεοσκλήρυνση.
Οι κυτταροπενίες –συμπεριλαμβανομένων της αναιμίας, της
θρομβοκυτταροπενίας και της
ουδετεροπενίας– είναι συχνές σε
επιθετικές μορφές SM. Επίσης παρατηρούνται ουδετεροφιλία, μονοκυττάρωση και ηωσινοφιλία, ενώ
μπορεί ακόμα να συμβεί κεντρική
και περιφερική λεμφαδενοπάθεια.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Στους ενήλικες η ISM τείνει να
παραμένει σχετικά σταθερή ή να
εξελίσσεται αργά. Η μεταπήδηση
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από ISM σε πιο επιθετικές μορφές
της νόσου είναι σπάνια. Οι επιθετικές μορφές, όπως η SM-AHNMD,
συχνά εξελίσσονται και μπορεί να
χρειαστεί παρεμβατική θεραπεία η
οποία συνίσταται στον περιορισμό
του προβλήματος των μαστοκυττάρων και την αντιμετώπιση της
σχετιζόμενης αιματολογικής νόσου.
Η θεραπεία των ατόμων με μαστοκυττάρωση ξεκινά με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και
με αγωγή κατά των μεσολαβητών.
Στους περισσότερους ασθενείς
τα συμπτώματα ελέγχονται με τη
χρήση των φαρμάκων αυτών, ενώ
σε αντίθετη περίπτωση μπορεί
να χρειαστούν γλυκοκορτικοειδή.
Για τα άτομα με δερματοπάθειες η αντιμετώπιση περιλαμβάνει
καλή φροντίδα του δέρματος, με
διατήρηση της υγρασίας στο δέρμα. Η μαστοκυττάρωση μπορεί να
σχετίζεται με αυτόματη υπόταση
λόγω απελευθέρωσης κάποιου μεσολαβητή (αναφυλακτικό shock), η
οποία αντιμετωπίζεται με τον ίδιο
τρόπο όπως η αναφυλαξία σε αλλεργικούς ασθενείς χωρίς μαστοκυττάρωση. Οι κυτταροστατικές
θεραπείες, όπως με αναστολείς
κινάσης της τυροσίνης, που στοχεύουν στο KIT φυλάσσονται για

τους ασθενείς με ASM, MSL και
SM-AHNMD. Μπορεί να χρειαστεί παραπομπή σε εξειδικευμένο
κέντρο για την αντιμετώπιση των
σπάνιων τύπων της νόσου.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η HV προκαλείται συνήθως από
φάρμακα (κυρίως αντιβιοτικά όπως
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Διαγνωστικά Κριτήρια του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας
για την αγγειίτιδα υπερευαισθησίας
1. ηλικία > 16 έτη
2. χρήση ενός πιθανώς προκλητικού
φαρμάκου σε χρονική σχέση με τα
συμπτώματα
3. ψηλαφητή πορφύρα (Εικόνα 1)
4. κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα
5. ουδετερόφιλα γύρω από αρτηριόλια ή αγγεία στη βιοψία δέρματος
Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι ασθενείς με αγγειίτιδα υπερευαισθησίας είναι συνήθως ενήλικες,
οι οποίοι αναπτύσσουν ψηλαφητή πορφύρα και κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα μετά από κάποια λοίμωξη ή χρήση φαρμάκων
• Η βιοψία δέρματος δείχνει λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα και
περιαγγειακά ανοσοσυμπλέγματα με έλλειψη IgA
• Η διακοπή της χρήσης του υπεύθυνου φαρμάκου ή η αντιμετώπιση
της υποβόσκουσας λοίμωξης έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση
των δερματικών βλαβών και συμπτωμάτων

πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες, σουλφοναμίδες, διουρητικά, ΜΣΑΦ, αλλοπουρινόλη, βιολογικούς παράγοντες) ή λοιμώξεις, ιογενείς (π.χ.
ηπατίτιδα Β ή C, παρβοϊός Β-19)
ή βακτηριδιακές (π.χ. στρεπτοκοκκικές).
Τα σημεία και συμπτώματα της HV
(ψηλαφητή πορφύρα και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, Εικόνα 1)
συνήθως εμφανίζονται 7–10 ημέρες μετά τη χρήση φαρμάκων ή
την υπεύθυνη λοίμωξη. Η περίοδος αυτή μπορεί να είναι μικρότερη μετά από επαναλαμβανόμενη
έκθεση στο αντιγόνο. Η οξεία HV
συνήθως υποχωρεί όταν το αντιγόνο απομακρύνεται, κάτι που δεν είναι πάντα δυνατό. Ιδιαίτερα οι χρόνιες λοιμώξεις από ηπατίτιδα Β ή
C μπορεί να σχετίζονται με μια πιο
χρόνια πορεία.

Η διάγνωση της HV βασίζεται στα
τυπικά κλινικά ευρήματα, το ιστορικό (φάρμακα ή λοιμώξεις) και μια
βιοψία δέρματος, όπου εμφανίζεται λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα, και περιαγγειακά ανοσοσυμπλέγματα με έλλειψη IgA. Θα
πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα
συμπληρώματος των ασθενών, οι
δείκτες φλεγμονής (ESR/CRP) και
οι κρυοσφαιρίνες. Η HV ορίζεται
από τα κριτήρια του Αμερικανικού
Κολεγίου Ρευματολογίας (Πίνακας
1). Ωστόσο τα κριτήρια αυτά δεν
διαχωρίζουν με αξιοπιστία την HV
από την IgA αγγειίτιδα (προηγουμένως αποκαλούμενη πορφύρα
Henoch-Schönlein). Η IgA αγγειίτιδα και η HV επάγονται και οι δύο
από ανοσιακά συμπλέγματα, αλλά
στην IgA αγγειίτιδα συμμετέχουν
εσωτερικά όργανα, ενώ η HV –σχε-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η αγγειίτιδα υπερευαισθησίας (HV)
είναι ένας από τους συνηθέστερους
τύπους αγγειίτιδας που αντιμετωπίζουν οι αλλεργιολόγοι. Η αγγειίτιδα ορίζεται από την καταστροφή
αιμοφόρων αγγείων και παρουσία
φλεγμονωδών λευκοκυττάρων στα
αγγειακά τοιχώματα. Οι αγγειίτιδες ταξινομούνται ανάλογα με το
μέγεθος των αιμοφόρων αγγείων
που συμμετέχουν, π.χ. μικρών, μεσαίων και μεγάλων αγγείων αγγειίτιδα. Η HV αποτελεί αγγειίτιδα μικρών αγγείων.

ΜΕΡΟΣ E-Άλλες νόσοι υπερευαισθησίας
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Εικόνα 1. Ψηλαφητή πορφύρα και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα σε αγγειίτιδα υπερευαισθησίας.

δόν σε όλες τις περιπτώσεις– περιορίζεται στο δέρμα.
Η θεραπεία της HV έγκειται στη διακοπή του φαρμάκου ή αντιγόνου
που την προκαλεί, που συνήθως
οδηγεί σε υποχώρηση των σημείων
και συμπτωμάτων μέσα σε μερικές ημέρες έως εβδομάδες, αλλά
σε μερικές περιπτώσεις παραμένει
ιδιοπαθής και γίνεται χρόνια. Σε
σοβαρές ή επίμονες περιπτώσεις
μπορεί να φανούν χρήσιμα τα αντι-
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ισταμινικά, η κολχικίνη ή η δαψόνη.
Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
(π.χ. γλυκοκορτικοειδή) θα πρέπει
να φυλάσσονται για ασθενείς με
εξελισσόμενη νόσο, αφού έχουν
αποκλειστεί οι λοιμώξεις ως υποβόσκουσα αιτία.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Calabrese LH, Michel BA, Bloch DA,
Arend WP, Edworthy SM, Fauci AS
et al. The American College of Rheu-

matology 1990 criteria for the classificationof hypersensitivity vasculitis.
Arthritis Rheum 1990;33:1108.
2. S underkötter C. Hautmanifestationen der verschiedenen Vaskulitiden. Z Rheumatol 2013;72:436444.
3. Carlson JA. The histological assessment of cutaneous vasculitis. Histopathology 2010;56:3-23.
4. Chen KR, Carlson JA. Clinical approach to cutaneous vasculitis. Am
J Clin Dermatol 2008;9:71-92.

Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας

Μέρος ΣΤ
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• Πρωτογενείς ανοσοανεπάρκειες
• Αλλεργικές παθήσεις στους ηλικιωμένους
• Αλλεργικές παθήσεις στην εγκυμοσύνη
• Αλλεργικές παθήσεις και αθλήματα

• Αλλεργικές παθήσεις σε εφήβους
• Συμμόρφωση στο σχέδιο αντιμετώπισης
• Αλλεργικές παθήσεις και ποιότητα ζωής
• Αλλεργικές παθήσεις σε ζώα
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
Mark Ballow

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

University of South Florida
St Petersburg, USA
Οι πρωτογενείς ανοσοανεπάρκειες
(PID) αποτελούν ομάδα κληρονομικών διαταραχών του ανοσιακού
συστήματος οι οποίες αυξάνουν
την ευαισθησία του ατόμου σε
σοβαρές και συχνά δύσκολες στη
θεραπεία λοιμώξεις, σε αυτοανοσία, και σε μερικούς ασθενείς σε
κακοήθειες. Έχουν αναγνωριστεί
πάνω από 200 γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε ποικιλία
PID. Περίπου 250.000 άτομα στις
ΗΠΑ διαγιγνώσκονται με PID,
αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας
πάνω από 250.000 άτομα υποδιαγιγνώσκονται. Προκειμένου να
υπολογιστεί η συχνότητα εμφάνισης PID στην Ευρώπη αλλά και να
καθοριστούν και να αξιολογηθούν
εναρμονισμένες κατευθυντήριες
οδηγίες για τη διάγνωση και θεραπεία της PID, η Εuropean Society
for Immunodeficiencies (ESID) έχει
αναπτύξει μια διαδικτυακή βάση
δεδομένων για κλινικά και ερευνητικά στοιχεία ασθενών με PID
(Πίνακας 1).
Περίπου 55% των PID αποτελούν
χυμικές ανωμαλίες ή ανωμαλίες Β
κυττάρων, 25% είναι Τ κυτταρικές
ή συνδυασμός Τ και Β κυτταρικών
ανοσοανεπαρκειών, 25% είναι φαγοκυτταρικές διαταραχές, 25% είναι σύνδρομα ανοσιακής απορρύθ-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η υπολογιζόμενη συχνότητα της πρωτογενούς ανοσοανεπάρκειας
είναι υποεκτιμημένη
• Η εξέταση των νεογέννητων για σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (μια ανοσιακή ανεπάρκεια που είναι ομοιόμορφα θανατηφόρα εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπισθεί) έχει οδηγήσει στην
πρώιμη διάγνωση και θεραπεία αυτών των βρεφών
• Η μεταμόσχευση προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων έχει δώσει
σημαντικό πλεονέκτημα στη θεραπεία πολλών πρωτογενών διαταραχών ανοσιακής ανεπάρκειας
• Η θεραπεία αντικατάστασης ανοσοσφαιρινών έχει οδηγήσει σε
βελτίωση της έκβασης ασθενών με διαταραχές ανεπάρκειας αντισωμάτων
• Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να περιοριστούν και να αναγνωριστούν καταστάσεις συννοσηρότητας σε ασθενείς με πρωτογενή ανοσοανεπάρκεια ώστε να βελτιωθούν οι εκβάσεις και το
προσδόκιμο της ζωής

μισης και <10% είναι ανεπάρκειες
συμπληρώματος (Εικόνα 1).
Η πιο σοβαρή μορφή PID είναι η
έλλειψη ανοσιακού συστήματος
κατά τη γέννηση, π.χ. απουσία Τ
και Β κυττάρων (Σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια ή SCID).
Τα βρέφη με SCID συνήθως καταλήγουν στο πρώτο έτος της ζωής
τους. Θεραπεία αποτελεί η μεταμόσχευση με αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα μυελού των οστών.
Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι
η πρόγνωση για τα βρέφη αυτά είναι καλύτερη εάν η διάγνωση γίνει

πριν από τους 3 πρώτους μήνες της
ζωής τους για μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων. Με τον στόχο
αυτόν έχει ξεκινήσει σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ έλεγχος των νεογνών
με ποσοτικοποίηση των κύκλων
αποκοπής υποδοχέων Τ κυττάρων
(TRECs). Η πρωτοβουλία αυτή έχει
ως αποτέλεσμα την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία των νεογνών
με SCID και έχει αλλάξει την επίπτωση από 1:100.000 από παλαιότερες επιδημιολογικές μελέτες
σε περισσότερο πρόσφατες εκτιμήσεις των <1:50.000 γεννήσεις.
Πρωτογενείς ανοσοανεπάρκειες
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επίπτωση πρωτογενούς ανοσοανεπάρκειας με βάση τις αναφερόμενες περιπτώσεις από τη βάση δεδομένων της
European Society for Immunodeficiencies (ESID)*
Ζωντανοί PID
ασθενείς
καταγεγραμμένοι

Πληθυσμός
(εκατομμύρια κάτοικοι)

Καταγεγραμμένοι PID
ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους

Γαλλία

2399

64.47

3.72

76

4.24

1.79

1083

70.59

1.53

878

60.59

1.45

15

1.34

1.12

Ιταλία

655

59.13

1.11

Βέλγιο

98

10.53

0.93

352

38.12

0.92

Τσεχία

88

10.31

0.85

Ελλάδα

89

11.17

0.8

Γερμανία

Ιρλανδία
Τουρκία
Ηνωμένο Βασίλειο
Εσθονία

Πολωνία

552

82.24

0.67

Σερβία

47

7.27

0.65

Ελβετία

8

7.59

0.5

Σλοβακία

22

5.43

0.41

Σουηδία

32

9.18

0.35

Σλοβενία
Πορτογαλία

6

2.02

0.3

27

10.95

0.25

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

Χώρα

Πηγή συνολικών πληθυσμών: Wikipedia.
* Aναφέρονται μόνο χώρες με επίπτωση >0,2. Από Gathmann B, Grimbacher B, Beauté J, et al; The European internet-based patient
and research database for primary immunodeficiencies results 2006-2008. Clin Exp Immunol. 2009;157(suppl 1):3–11 with
permission from John Willey and Sons, Inc.

Εικόνα 1. Κατανομή των Πρωτογενών Ανοσοανεπαρκειών στη βάση δεδομένων της ESID. (Από Gathmann B, Grimbacher
B, Beauté J, et al; The European internet-based patient and research database for primary immunodeficiencies results 20062008. Clin Exp Immunol. 2009;157(suppl 1):3–11 with permission from John Willey and Sons, Inc. Updated 2013 - 119 centers
and 18,720 total patients. http://esid.org/Working-Parties/Registry/ESID-Database-Statistics accessed Jan 19, 2014).
Πρωτογενείς ανοσοανεπάρκειες
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Εικόνα 2. Επιβίωση ασθενών με CVIDs σε σχέση με τα έτη από τη διάγνωση και τον φαινότυπο της νόσου. Η κίτρινη
γραμμή παριστάνει τους ασθενείς χωρίς επιπλοκές. Η γαλαζοπράσινη γραμμή παριστάνει τους ασθενείς με τουλάχιστον
μία επιπλοκή. Διάγραμμα επιβίωσης Kaplan-Meier. (Από Blood, from Common variable immunodeficiency disorders:
division into distinct clinical phenotypes, Chapel H, Lucas M, Lee M, et al, 112, 2, 2008; permission conveyed through Copyright
Clearance Center, Inc).

Μια ακόμα προσέγγιση στη θεραπεία του SCID είναι η γονιδιακή
θεραπεία.
Το 27% των PID διαγιγνώσκονται
πριν από τα 6 έτη, αλλά το 51%
αυτών μετά την ηλικία των 30
ετών. Αυτή η τελευταία ομάδα είναι κυρίως ασθενείς με Β κυτταρική ανοσοανεπάρκεια, η συχνότερη
των οποίων είναι η Κοινή Ποικίλη
Ανοσοανεπάρκεια (CVID). Η καθυστέρηση στη διάγνωση αυτών των
ενηλίκων είναι 9–12 έτη, και συμβάλει σε χρόνια πενυμονοπάθεια
και άλλες συννοσηρότηρες (Εικόνα 2). Παρομοίως, είναι σημαντικό
να αναγνωριστούν νωρίς οι CVID
ασθενείς ώστε να ξεκινήσει εγκαίρως η θεραπεία αντικατάστασης
ανοσοσφαιρίνης Ig. Οι δοσολογικές
απαιτήσεις για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των CVID ασθενών έχει συζητηθεί πρόσφατα σε αρκετές δημοσιεύσεις. Η επικρατούσα άποψη
των κλινικών ανοσολόγων είναι ότι
η βέλτιστη δόση της Ig θεραπείας
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είναι εκείνη που ελαχιστοποιεί τις
λοιμώξεις και βελτιώνει την έκβαση του ασθενούς. Συστήνονται δύο
τρόποι χορήγησης θεραπείας αντικατάστασης Ig, είτε ενδοφλεβίως
είτε υποδορίως. Ο δεύτερος τρόπος
έχει χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη
για αρκετές δεκαετίες με πλεονεκτήματα έναντι της ενδοφλέβιας
οδού με λιγότερες συστηματικές
παρενέργειες, καλύτερη επίτευξη
σταθερού επιπέδου IgG στον ορό,
δυνατότητα αυτοχορήγησης στο
σπίτι και καλύτερη ποιότητα ζωής.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Buckley RH. The long quest for neonatal screening for severe combined
immunodeficienc. J Allergy Clin Immunol 2012;129:597–604.
2. Gennery AR, Slatter MA, Grandin
L, Taupin P, Cant AJ, Veys P et al.
Transplantation of hematopoietic
stem cells and long-term survival
for primary immunodeficienciesin
Europe: entering a new century, do

we do better? J Allergy Clin Immunol
2010;126:602–610.
3. Buckley RH. Transplantation of hematopoietic stem cells in human severe combined immunodeficiency:
longterm outcomes. Immunol Res
2011;49:25-43.
4. Al-Herz W, BousfihaA, Casanova JL,
Chapel H, Conley ME, CunninghamRundles C et al. Primary immuno deficiency diseases: an update on the
classification from the international
union of immunological societies expert committee for primary immunodeficienc. Front Immunol 2011;2:54.
5. Chapel H, Cunningham-Rundles C.
Update in understanding common
variable immunodeficiencydisorders (CVIDs) and the management
of patients with these conditions. Br
J Haematol 2009;145:709-727.
6. O
 range JS, Belohradsky BH, Berger
M, Hagan J, Jolles S, Wasserman RL
et al. Evaluation of correlation between dose and clinical outcomes
in subcutaneous immunoglobulin replacement therapy. Clin Exp Immunol
2012;169:172-181.
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ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Robert K. Bush

University of Wisconsin-Madison
Wisconsin, USA
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Αλλεργικές παθήσεις στους ηλικιωμένους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το άσθμα και η αλλεργική ρινίτιδα δεν είναι σπάνια στους ηλικιωμένους
• Το άσθμα στους ηλικιωμένους είναι ετερογενές στην προέλευσή
του και σχετίζεται συχνά με απώλεια πνευμονικής λειτουργίας
• Οι συννοσηρότητες μπορεί να επηρεάσουν τη θεραπεία. Το κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά την έκβαση
• Χρειάζεται επιπλέον έρευνα της παθοφυσιολογίας και των φαινοτύπων ώστε να βελτιωθούν οι θεραπευτικές προσεγγίσεις
Πιο ανησυχητικό είναι το άσθμα
στους ηλικιωμένους, το οποίο είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί, λόγω σύγχυσης με τη ΧΑΠ, της επικάλυψης του
άσθματος με τη ΧΑΠ και συναφείς
καταστάσεις όπως είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τα
αναφερόμενα ποσοστά εμφάνισης
νεοδιαγνωσμένων περιπτώσεων
άσθματος στον πληθυσμό των ΗΠΑ
ήταν 103/100.000 σε ηλικίες 65–74
έτη, 81/100.000 σε ηλικίες 75–84
έτη και 58/100.000 σε ηλικίες άνω
των 85 ετών. Η αλλεργική ευαισθητοποίηση δεν φαίνεται να αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη άσθματος στους ηλικιωμένους.

50 ετών ανέφερε από μόνο του την
παρουσία άσθματος. Εντούτοις, το
ποσοστό του άσθματος που διαγνώσθηκε από ιατρούς στο Χονγκ Κονγκ
σε Κινέζους ηλικίας ≥70 ετών ήταν
μεγαλύτερο (4–5%). Το άσθμα που
διαγνώσθηκε από ιατρούς σε Ελβετούς κατοίκους ηλικίας άνω των 60
ετών ήταν 6,6% στους άνδρες και
7,6% στις γυναίκες. Η σημερινή εικόνα του άσθματος σε Αμερικανούς
πολίτες ≥65 ετών ήταν παρόμοια,
στο 6,3% (Πίνακας 1). Τα ποσοστά
θανάτου από το άσθμα αυξάνονται
με την ηλικία (Εικόνα 1).

Η επίπτωση του άσθματος στους
ηλικιωμένους ποικίλει στους διαφόρους πληθυσμούς (Πίνακας 1), αλλά
φαίνεται να αυξάνεται κατά την τελευταία δεκαετία. Μόνο το 2% των
Κινέζων κατοίκων ηλικίας άνω των

Περίπου 8–15% μεγάλης ηλικίας
άτομα στις ΗΠΑ εισέρχονται ετησίως σε νοσοκομεία. Συχνά οι ηλικιωμένοι δεν έχουν αντίληψη της
δύσπνοιας, και οι νοσηλευόμενοι
ασθενείς χρησιμοποίησαν λιγότερο

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
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Η επίπτωση της αλλεργικής αναπνευστικής νόσου (αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα) στους ηλικιωμένους είναι δύσκολο να υπολογιστεί
λόγω διαφορών στις ηλικίες αναφοράς (≥55, ≥65, ≥75 κ.λπ).. Παρόλ’ αυτά in vitro μέθοδοι για ειδικά
IgE σε ενήλικες ηλικίας ≥55 ετών
στις ΗΠΑ έδειξαν ότι το 65% αυτών
ήταν ευαισθητοποιημένοι σε τουλάχιστον ένα αλλεργιογόνο. Όμως,
μια ελβετική μελέτη βρήκε ότι μόνο
το 26% των ανδρών και το 18% των
γυναικών ηλικίας άνω των 60 ετών
ήταν ευαισθητοποιημένοι. Δερματικές δοκιμασίες prick σε ηλικιωμένους Κορεάτες αποκάλυψαν
ένα παρόμοιο χαμηλότερο ποσοστό αλλεργικής ευαισθητοποίησης
(17–18%). Η χρόνια ρινίτιδα ήταν
επίσης αρκετά συχνή στους ηλικιωμένους Κορεάτες (25%), αλλά
δεν υπήρχε σημαντική συσχέτιση
με την αλλεργική ευαισθητοποίηση. Η ελβετική μελέτη αποκάλυψε
ότι η επίπτωση της αυτο-αναφερόμενης αλλεργικής ρινίτιδας ήταν
13% για τους άνδρες και 15% για
τις γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης
των 60 ετών. Η επίπτωση, σε όλη
τη διάρκεια της ζωής, της αλλεργικής ρινίτιδας σε ενήλικες (18–79
ετών) στη Γερμανία υπολογίστηκε
επίσης στο 15%.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αναφερόμενη επίπτωση του άσθματος σε ηλικιωμένους
Επίπτωση

πληθυσμός

Ηλικία (έτη)

Κινέζοι, αυτοαναφορές

>50

3.9%

Κινέζοι, συμπτώματα

>50

4-5%

Χονγκ-Κονγκ, ιατρική διάγνωση

≥70

6.6% άνδρες
7.6% γυναίκες

Ελβετοί, ιατρική διάγνωση

>60

6.3%

ΗΠΑ, μελέτη NHANES

≥65

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

2%

Εικόνα 1. Ποσοστά θανάτου από άσθμα και ηλικίες, ΗΠΑ 2007–2009. (Από Centers for Disease Control and Prevention,
Morbidity and Mortality Weekly Report, 2012;61:315).

συχνά τους μετρητές μέγιστης ροής
σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς και διέθεταν λιγότερες γνώσεις
αυτοδιαχείρησης. Οι γυναίκες ηλικίας 50–60 ετών όχι λευκού χρώματος και χαμηλότερου μορφωτικού
επιπέδου φαίνεται να κινδυνεύουν
με εισαγωγή στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, όταν ελέγχονται για την ηλικία,
το άσθμα δεν σχετίζεται με τη θνησιμότητα κάθε αιτίας. Εντούτοις, οι
ασθενείς με άσθμα που σχετίζεται
με ΧΑΠ έχουν μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Το άσθμα στους ηλικιωμένους
παρουσιάζει διαγνωστικές προ-
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κλήσεις για τον προσδιορισμό του
παθοφυσιολογικού μηχανισμού,
και περαιτέρω χαρακτηρισμός του
φαινοτύπου μπορεί να οδηγήσει σε
καλύτερες θεραπείες. Η αποφυγή ή
η διακοπή του καπνίσματος μπορεί
ξεκάθαρα να μειώσει το πρόβλημα
του άσθματος στους ηλικιωμένους.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Busse PJ, Cohn RD, Salo PM, Zeldin DC. Characterization of allergic sensitization among asthmatic
adults older than 55 years: results
from the National Health and Nutrition Examination Survey 20052006. Ann Allergy Asthma Immunol
2013;110:247-252.

2. Wüthrich B, Schmid-Grendelmeier
P, Schindler C, Imboden M, Bircher A, Zemp E et al. Prevalence of
atopy and respiratory allergic diseases in the elderly SAPALDIA
population. Int Arch Allergy Immunol
2013;162:143-148.
3. Reed CE. Asthma in the elderly: diagnosis and management. J Allergy Clin
Immunol 2010;126:681-687.
4. Hannia NA, King MJ, Braman SS,
Saltoun C, Wise RA, Enright P et
al. Asthma in the elderly workshop
participants. Asthma in the elderly:
current understanding and future research needs – a report of a National
Institute on Aging (NIA) workshop.
J Allergy Clin Immunol 2011;128:5424.
Αλλεργικές παθήσεις στους ηλικιωμένους
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3

ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Jennifer A. Namazy
Scripps Clinic
San Diego, USA

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ανεπιθύμητες εμβρυϊκές εκβάσεις
αναφέρονται αυξημένες σε νεογνά
ασθματικών γυναικών
Χαμηλό βάρος γέννησης
Πρόωρη γέννηση
Μικρή ηλικία κύησης
Συγγενείς ανωμαλίες
Αποβολή
Χαμηλή βαθμολογία APGAR στη
γέννηση
Αλλεργικές παθήσεις στην εγκυμοσύνη

Kaiser Permanente Medical Center
San Diego, USA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι εγκυμονούσες με άσθμα διαθέτουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεπιθύμητων περιγεννητικών εκβάσεων
• Αντίθετα με τη ρινίτιδα στην εγκυμοσύνη, η οποία εμφανίζεται
κυρίως με συμπτώματα ρινικής συμφόρησης, οι ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα συχνά αναφέρουν έντονο φτάρνισμα, κνησμό
στη μύτη και υδαρή ρινόρροια, και μερικές ταυτόχρονα οφθαλμικό
κνησμό και ερεθισμό
• Η θεραπεία για κνίδωση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί
να είναι απαραίτητη, εάν επηρεάζει την ποιότητα ζωής
• Η ατοπική δερματίτιδα είναι η συχνότερη δερματική διαταραχή
που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
• Η αναφυλαξία αποτελεί σπάνιο γεγονός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά μπορεί να σχετίζεται με σοβαρές επιπλοκές για τη
μητέρα και το νεογνό
φαρμάκων ελέγχου έναντι φαρμάκων σωτηρίας (Πίνακας 2). Τα
εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή είναι η κύρια γραμμή της θεραπείας
ελέγχου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά η χρήση επιπλέον
μακράς δράσης β-αγωνιστών μπορεί να είναι αναγκαία όταν απαιτείται η επίτευξη ελέγχου. Η συμμόρφωση με τη θεραπεία μπορεί
να αλλάξει κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, με αντίστοιχη αλλαγή στον έλεγχο του άσθματος.
Συνήθως παρατηρείται μειωμένη
συμμόρφωση με τη θεραπεία λόγω
της ανησυχίας της μητέρας για την
ασφάλεια των φαρμάκων για το
έμβρυο.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ
Η αλλεργική ρινίτιδα (AR) συνήθως προϋπάρχει, αν και μπορεί
να εμφανιστεί ή να αναγνωριστεί
για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης. Οι ασθενείς με
AR αναφέρουν συνήθως επίμονο φτάρνισμα, ρινικό κνησμό και
υδαρή ρινόρροια, και κάποιοι ταυτόχρονα οφθαλμικό κνησμό και
ερεθισμό. Οι κύριοι προκλητικοί
παράγοντες είναι τα ακάρεα της
σκόνης, η πιτυρίδα των ζώων, οι
μύκητες και η γύρη. Η κύρια γραμμή θεραπείας είναι η αποφυγή των
αλλεργιογόνων, τα αντιισταμινικά
από το στόμα και τα ενδορρινικά
γλυκοκορτικοειδή. Δεν υπάρχουν
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ΑΣΘΜΑ
Μια μετα-ανάλυση προερχόμενη
από σημαντικό όγκο βιβλιογραφίας που καλύπτει αρκετές δεκαετίες και περιλαμβάνει πολύ μεγάλο
αριθμό εγκύων γυναικών (πάνω
από 1.000.000 για χαμηλό βάρος
γέννησης και πάνω από 250.000
για πρόωρο τοκετό) έδειξε ότι οι
εγκυμονούσες με άσθμα διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο για μεγάλο εύρος αρνητικών εκβάσεων
για τη μητέρα και το έμβρυο (Πίνακας 1). Ο ανεπαρκής έλεγχος του
άσθματος ή το πιο σοβαρό άσθμα
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για
τη μητέρα και το έμβρυο.
Αφού επιβεβαιωθεί η διάγνωση
του άσθματος μπορεί να ληφθεί
απόφαση σχετικά με την ανάγκη

Michael Schatz

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ασφάλεια συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων φαρμάκων για τη θεραπεία του άσθματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Φάρμακο

FDA

Εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά
Βραχείας δράσης βρογχοδιασταλτικά

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

Μακράς δράσης βρογχοδιασταλτικά

Αλβουτερόλη (C)
Φορμοτερόλη (C)
Σαλμετερόλη (C)

Περιγεννητική έκβαση
Καθησυχαστικά δεδομένα σε ανθρώπους. Κάποιες συσχετίσεις με ειδικές ανωμαλίες, αλλά μπορεί να είναι τυχαίες ή
να σχετίζονται με τον βαθμό σοβαρότητας
Μικρός αριθμός δεδομένων σε ανθρώπους είναι καθησυχαστικός

Θεοφυλλίνη

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες. Η τοξικότητα μπορεί
να είναι πρόβλημα

Συστηματικά κορτικοστεροειδή

Σχετίζονται με ανοικτή υπερώα, χαμηλό βάρος γέννησης,
πρόωρο τοκετό, προεκλαμψία και ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης. Κάποιες από τις επιδράσεις αυτές μπορεί να
σχετίζονται με τον βαθμό σοβαρότητας

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή

Βουδεσονίδη-B
Μπεκλομεθαζόνη-C
Φλουτικαζόνη-C
Μομεταζόνη-C
Τριαμσινολόνη-C

Αρκετά καθησυχαστικά δεδομένα. Κίνδυνος ανωμαλιών σε
υψηλές δόσεις, που μπορεί να σχετίζεται με τον βαθμό σοβαρότητας. Τα περισσότερα στοιχεία για τη βουδεσονίδη.

Aνταγωνιστές υποδοχέα λευκοτριενίων

Μοντελουκάστη-B
Ζαφιρλικάστη-B

Μέτριος βαθμός καθησυχαστικών δεδομένων

5-LO αναστολείς

Ζιλευτόνη-C

Τα δεδομένα σε ζώα όχι καθησυχαστικά. Όχι δεδομένα σε
ανθρώπους

Αντι-IgE

Xolair-B

Αυξημένος κίνδυνος χαμηλού βάρους γέννησης και πρόωρου τοκετού, αλλά μπορεί να σχετίζεται με βαθμό σοβαρότητας

Από Schatz M, Zeiger RS, Falkoff R, Chambers C, Macy E, Mellon MH. Asthma and allergic diseases during pregnancy. In: Middleton’ s
Allergy: Principles and Practice, 8th ed, Adkinson, NF, Bochner BS, Burks AW et al (Eds), Mosby, St. Louis, MO 2014, pp. 951–69

σημαντικές διαφορές στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια
μεταξύ των διαφόρων σκευασμάτων ενδορρινικών γλυκοκορτικοειδών. Στις εγκυμονούσες που
χρειάζονται αντιισταμινικά για AR
θα πρέπει γενικά να χορηγείται
ένας παράγοντας δεύτερης γενιάς
όπως η λοραταδίνη (10 mg μία
φορά την ημέρα) ή σετιριζίνη (10
mg μία φορά την ημέρα), καθώς
τα φάρμακα αυτά έχουν δεδομένα
ασφαλείας σε ζώα και ανθρώπους,
έχουν μικρότερη υπνωτική δράση
και λιγότερες αντιχολινεργικές πα-
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ρενέργειες σε σχέση με τα φάρμακα πρώτης γενιάς (Πίνακας 3).
ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
Η ατοπική δερματίτιδα (AD) ή έκζεμα είναι μια από τις συχνότερες
δερματικές παθήσεις που παρατηρούνται σε εγκυμονούσες. Οι περισσότερες γυναίκες με AD εμφανίζονται με βλάβες στην καμπτική
θέση των άκρων, αν και η συμμετοχή του κορμού επίσης δεν είναι
σπάνιο φαινόμενο. Η AD μπορεί να
αλλάξει σε σοβαρότητα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν

έχει σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο
περιγεννητικών επιπλοκών, όπως
συγγενείς ανωμαλίες. Όπως και με
τη θεραπεία της AR, η θεραπεία για
την AD συνίσταται στην αποφυγή
των παραγόντων πρόκλησης και
την κατάλληλη χρήση φαρμάκων,
όπως τα αντιισταμινικά για τον
κνησμό και τοπικά κορτικοστεροειδή (Πίνακας 4).
ΚΝΙΔΩΣΗ/ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ
Ενώ δεν υπάρχει ειδική μορφή κνίδωσης που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, ιδιοπαθής κνίδωση μπορεί
Αλλεργικές παθήσεις στην εγκυμοσύνη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ασφάλεια συνήθως χρησιμοποιούμενων φαρμάκων για τη θεραπεία της ρινίτιδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Κατηγορία φαρμάκου
Από το στόμα
αντιισταμινικά

Eνδορρινικά
αντιισταμινικά
Ενδορρινικά
κορτικοστεροειδή

Ανεπιθύμητες περιγεννητικές εκβάσεις

Αζελαστίνη-C

Καθόλου δεδομένα σε ανθρώπους, μελέτες σε ζώα δείχνουν αυξημένη τερατογένεση, σκελετικές ανωμαλίες και εμβρυϊκό θάνατο
σε υψηλές δόσεις

Σετιριζίνη-B

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες

Χλωροφενιραμίνη

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες

Δεχλωρφενιραμίνη-B

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες

Φεξοφεναδίνη-C

Ο ενεργός μεταβολίτης του έχει συσχετιστεί με δοσοεξαρτώμενη
αύξηση βάρους σε ζώα

Διφενυδραμίνη

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες. Κίνδυνος το σύνδρομο
στέρησης

Υδροξυζίνη

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες. Κίνδυνος το σύνδρομο
στέρησης

Λοραταδίνη-B

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες. Χαμηλό βάρος γέννησης
ή προωρότητα

Οξυμεταζολίνη

Καμία αύξηση σε συγγενείς ανωμαλίες. Πιθανή πλακουντική ανεπάρκεια σε υψηλές δόσεις

Φενυλεφρίνη

Σχετίζεται με πλατυποδία, ανωμαλίες στα μάτια/αυτιά

Φενυλπροπανολαμίνη

Αυξημένες γενικές και ειδικές συγγενείς ανωμαλίες σε μια μελέτη,
σχετίζεται με γαστρόσχιση και VSD σε ελεγχόμενες με μάρτυρες
μελέτες

Ψευδοεφεδρίνη

Συσχέτιση με γαστρόσχιση, ημιπροσωπική μικροσωμία και μικρή
ατρησία εντέρου σε κάποιες ελεγχόμενες με μάρτυρες μελέτες

Αζελαστίνη

Δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες

Ολαπαταδίνη

Δεν υπάρχουν ελεγχόμενα δεδομένα. Οι μελέτες σε ζώα καθησυχαστικές

Βουδενοσίδη-B
Φλουτικαζόνη-C
Τριαμσινολόνη-C
Μομεταζόνη-C

Αρκετά δεδομένα από εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Κίνδυνος
για αυξημένες ανωμαλίες σε υψηλή δοσολογία, αλλά μπορεί να
σχετίζεται με τη σοβαρότητα. Τα περισσότερα δεδομένα από τη
βουδενοσίδη.

Από Schatz M, Zeiger RS, Falkoff R, Chambers C, Macy E, Mellon MH. Asthma and allergic diseases during pregnancy. In: Middleton’ s
Allergy: Principles and Practice,8 th. Adkinson, NF, Yunginger, JW, Busse, WW et al (Eds), Mosby, St. Louis, MO (in press)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Θεραπευτικές επιλογές για ατοπική δερματίτιδα στην εγκυμοσύνη
Ασφαλή

Μαλακτικά, ελαφριάς έως μέτριας δυνατότητας τοπικά
κορτικοστεροειδή, αντιισταμινικά από το στόμα, υπεριώδες Β

Σχετικά ασφαλή
(προσοχή)

Από το στόμα κορτικοστεροειδή, κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης

Αποφυγή

Μεθοτρεξάτη, μυκοφενολάτη, μοφετίλη, ψωραλένιο μαζί
με υπεριώδη Α (PUVA)

Αλλεργικές παθήσεις στην εγκυμοσύνη

να εμφανιστεί, καθώς και κνίδωση
που οφείλεται σε οποιαδήποτε από
τις αιτίες που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν μη εγκυμονούσες γυναίκες. Δεν έχουν υπάρξει συσχετίσεις
μεταξύ της παρουσίας κνίδωσης
και ανεπιθύμητων εκβάσεων για
το έμβρυο. Όπως και στις μη εγκύους με κνίδωση, η θεραπεία επιλογής είναι τα αντιισταμινικά από
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Αντισυμφορητικά

Φάρμακο/Κατηγορία
FDA

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

το στόμα, ιδιαίτερα η λοραταδίνη
και η σετιριζίνη, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Αν και δεν έχουν μελετηθεί ειδικά για τον λόγο αυτόν
στην εγκυμοσύνη, οι ανταγωνιστές
του υποδοχέα των λευκοτριενίων
όπως η μοντελουκάστη (κατηγορία
Β από FDA) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επιμένουσα κνίδωση και
να συνεχιστούν αν έχουν ξεκινήσει
πριν από την εγκυμοσύνη.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ
Η αναφυλαξία κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης θεωρείται σπάνια
κατάσταση με υπολογιζόμενη επίπτωση 2,7 περιπτώσεις/100.000
κυήσεις. Τα αντιβιοτικά αποτελούν
τον συχνότερο παράγοντα πρόκλησης. Εάν η οξυγόνωση της μητέρας
επιδεινωθεί μπορεί να προέλθει
εμβρυϊκή υποξαιμία. Η επινεφρίνη παραμένει η θεραπεία επιλογής
και στις εγκυμονούσες ασθενείς.
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Το αναφυλακτοειδές σύνδρομο
της εγκυμοσύνης (ASP) αποτελεί
σπάνια επιπλοκή της κύησης στη
μητέρα και/ή στο έμβρυο, κατά τη
διαδικασία του τοκετού. Το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας για
την επιπλοκή αυτή είναι 10–16%,
ενώ η εμβρυική θνησιμότητα ανέρχεται στο 30%. Αν και τα περισσότερα νεογνά θα επιβιώσουν, επίσης
τα περισσότερα θα παρουσιάσουν
κάποια μορφή νευρολογικής διαταραχής. Η παθοφυσιολογία πιστεύεται ότι σχετίζεται με την είσοδο
του αμνιακού υγρού ή εμβρυϊκών
κυττάρων μέσα στην κυκλοφορία
της μητέρας. Η αποκοκκίωση των
μαστοκυττάρων φαίνεται να είναι
κύριο μέρος του συνδρόμου αυτού.
Τα συμπτώματα συνήθως περιλαμβάνουν αγγειακή κατάρρευση και
διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Η θεραπεία βασίζεται στον έλεγχο της
αιμορραγίας καθώς και της αγγειακής αστάθειας.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Namazy J, Murphy V, Powell H, Gibson P, Chambers C, Schatz M. Effects
of asthma severity,exacerbations
and oral corticosteroids on perinatal
outcomes. Eur Respir J 2013;41:10821090.
2. Kallen B. Use of antihistamine drugs
in early pregnancy and delivery outcome. J Matern Fetal Neonatal Med
2002;11:146–152.
3. Babalola O,Strober BE. Treatment of
atopic dermatitis in pregnancy. Dermatol Ther 2013;26:293-301.
4. Weatherhead S,Robson SC, Reynolds NJ. Eczema in pregnancy. BMJ
2007;335:152-154.
5. B
 erenguer A,Couto A, Brites V, Fernandes R. Anaphylaxis in pregnancy:
a rare cause of neonatal mortality.
BMJ Case Rep 2013;1-6.
6. Healy B,Leclair S. Surviving anaphylactoid syndrome of pregnancy:
a case study. Clin Lab Sci 2013;26:7275.
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ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Matteo Bonini

“Sapienza” University of Rome
Rome, Italy

ΒΡΟΓΧΟΣΥΣΤΟΛΗ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
Η προκαλούμενη από την άσκηση βρογχοσυστολή (ΕΙΒ) αποτελεί
σημάδι πλημμελούς ελέγχου του
άσθματος. Εντούτοις, η ΕΙΒ μπορεί
επίσης να συμβεί σε άτομα χωρίς
ενδείξεις κλινικού άσθματος, ιδιαίτερα σε παιδιά, αθλητές, ασθενείς
με ατοπία ή ρινίτιδα, και μετά από
αναπνευστικές λοιμώξεις. Ο τύπος, η διάρκεια και η ένταση της
σωματικής άσκησης, καθώς και οι
περιβαλλοντικές συνθήκες, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την
εμφάνιση ΕΙΒ.
Η ΕΙΒ αναγνωρίζει ένα παράξενο
παθοφυσιολογικό μονοπάτι. Ο
υπεραερισμός, ιδιαίτερα από κρύο
και ξηρό αέρα, προκαλεί απώλεια
Αλλεργικές παθήσεις και αθλήματα

Second University of Naples
Naples, Italy

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η σωματική δραστηριότητα συστήνεται ιδιαιτέρως ώστε να διατηρείται η κατάσταση της υγείας και να προλαμβάνονται οι χρόνιες
φλεγμονώδεις καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργικών παθήσεων
• Η άσκηση, εντούτοις, μπορεί να προκαλέσει βρογχικά, ρινικά,
οφθαλμικά, δερματικά, ακόμα και συστηματικά συμπτώματα, ιδιαίτερα σε άτομα με αλλεργικές παθήσεις
• Κατά συνέπεια, η διάγνωση αλλεργικών παθήσεων πρέπει να
αποτελεί μέρος της ιατρικής εξέτασης ρουτίνας και σε άτομα που
ασκούνται επαγγελματικά και σ’ εκείνα που δεν ασκούνται επαγγελματικά
• Η πρώιμη διάγνωση συμπτωμάτων που σχετίζονται με την άσκηση
και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους μπορεί να επιτρέψει στα άτομα
με αλλεργία, όχι μόνο να ασχολούνται με αθλήματα με ασφάλεια,
ακόμα και σε ανταγωνιστικό επίπεδο, αλλά να κάνουν τη σωματική
άσκηση πυλώνα της θεραπευτικής τους στρατηγικής
• Η διάγνωση και η θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων σε κορυφαίους αθλητές απαιτεί να ληφθούν ιδιαίτερες αποφάσεις ώστε
να διασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση, διατηρώντας ταυτόχρονα
τον σεβασμό στους υπάρχοντες κανονισμούς αντι-ντόπινγκ
νερού και αυξημένη ωσμωτικότητα
των αεραγωγών, με αποτέλεσμα
την καταστροφή των επιθηλίων και
την απελευθέρωση διαφόρων παραγόντων φλεγμονής. Έχουν προταθεί και διάφοροι άλλοι επιπλέον
μηχανισμοί. Τα αυτοαναφερόμενα
συμπτώματα μετά από άσκηση δεν
είναι αρκετά για τη διάγνωση της
ΕΙΒ, η οποία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με δοκιμασίες πνευμονικής
λειτουργίας, πριν και μετά από μια

προτυποποιημένη βρογχική πρόκληση. Συστήνεται πρόκληση με
άσκηση ή με βοηθητικές έμμεσες
δοκιμασίες (Ευκαπνική Εκούσια
Υπερκαπνία και Υπέρτονος Φυσιολογικός Ορός ή Μαννιτόλη). Η
άμεση βρογχική πρόκληση με ισταμίνη ή μεταχολίνη είναι λιγότερο
ακριβείς για την τεκμηρίωση ΕΙΒ,
ιδιαίτερα σε άτομα χωρίς υποβόσκον άσθμα.
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Η σωματική άσκηση, αν και συστήνεται για τον γενικό πληθυσμό και
για άτομα με αλλεργία, μπορεί να
αποτελέσει παράγοντα πρόκλησης
για βρογχική απόφραξη (σε άτομα με ή χωρίς συνυπάρχον κλινικό
άσθμα), συμπτώματα ρινο-επιπεφυκίτιδας, δερματικές εκδηλώσεις,
ακόμα και σοβαρή αναφυλαξία.
Έχει δειχθεί ότι η ατοπία αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για τις καταστάσεις αυτές σε επαγγελματίες
και μη επαγγελματίες αθλητές.

Sergio Bonini

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

από καουτσούκ) μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα
επαφής και έκζεμα σε εκτεθειμένα
ευαισθητοποιημένα άτομα.
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ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ

Εικόνα 1. Η μύτη του κολυμβητή: επίπτωση, συμπτώματα και φλεγμονώδης
φαινότυπος

Η ΕΙΒ συνήθως αντιστρέφεται
αποτελεσματικά με εισπνεόμενους
β-2-αδρενεργικούς παράγοντες. Η
καλύτερη στρατηγική πρόληψης
για ΕΙΒ σε ασθματικούς αποτελεί
την επίτευξη πλήρους ελέγχου
της νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GINA. Η
πρόληψη της ΕΙΒ σε άτομα χωρίς
κλινικό άσθμα περιλαμβάνει φαρμακολογικά και μη φαρμακολογικά
μέτρα.
ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
Η αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα
αποτελεί μια πολύ συχνή κατάσταση σε άτομα που γυμνάζονται.
Ο τύπος της άθλησης επηρεάζει
τους μηχανισμούς και τα συμπτώματα (κολύμβηση, χειμερινά σπορ,
τρέξιμο, μύτη μποξέρ). Η έκθεση
σε ειδικά ερεθιστικά αλλεργιογόνα κατά τη διάρκεια της άσκησης
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει ρινικά και οφθαλμολογικά
συμπτώματα και να επηρεάσει την
απόδοση. Ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα μπορεί να συμβούν επίσης σε
μη αλλεργικά άτομα: μη αλλεργι-
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κή ρινίτιδα με ουδετεροφιλία έχει
αναφερθεί σε κολυμβητές (Εικόνα
1), πιθανώς λόγω σχέσης με την
έκθεση στο χλώριο, ενώ η έκθεση
στον κρύο αέρα μπορεί να προκαλέσει αγγειοκινητική ρινίτιδα σε
χειμερινούς αθλητές. Η διάγνωση
και η θεραπεία δεν διαφέρουν από
εκείνες που συστήνονται από τις
κατευθυντήριες οδηγίες ARIA για
τον γενικό πληθυσμό. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνητικά ανεπιθύμητες αντιδράσεις
στην εγρήγορση και στον χρόνο
αντίδρασης των αντιισταμινικών,
ιδιαίτερα εκείνων της πρώτης γενιάς.
ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
Κνίδωση και αγγειοοίδημα ενδέχεται να συμβούν όχι μόνο λόγω της
σωματικής δραστηριότητας, αλλά
μπορεί να σχετίζονται και με άλλους παράγοντες οι οποίοι έχουν
να κάνουν με το συγκεκριμένο
άθλημα που εκτελείται (πίεση από
όργανα γυμναστικής, έκθεση σε
νερό, κρύο, ήλιο, κ.λπ.). Τα όργανα
γυμναστικής και οι στολές (συχνά

Η προκαλούμενη από άσκηση αναφυλαξία (ΕΙΑn) είναι σπάνιο αλλά
απρόβλεπτο και σοβαρό σύνδρομο,
στο οποίο η αναφυλαξία συμβαίνει
σε συνάρτηση με την άσκηση. Η
ΕΙΑn σχετίζεται συχνά με τροφική αλλεργία και μπορεί να συμβεί
μόνον όταν συνδυάζεται η άσκηση
με την πρόσληψη της υπεύθυνης
τροφής (FDEIAn). Συνεπώς, θα
πρέπει να γίνει ακριβής διάγνωση
της τροφικής αλλεργίας (συμπεριλαμβανομένων των μοριακών
διαγνωστικών) σε άτομα με ΕΙΑn,
και η υπεύθυνη τροφή θα πρέπει
να αφαιρείται από τη δίαιτα (πιθανώς αποφεύγοντας οποιαδήποτε
λήψη τροφής τρεις ώρες πριν την
άσκηση).
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ
ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι ευαισθητοποίηση και αλλεργικές παθήσεις συμβαίνουν σε κορυφαίους
αθλητές με μεγαλύτερη συχνότητα
απ’ ό,τι στον γενικό πληθυσμό (Εικόνα 2). Ο μηχανισμός που προτείνεται είναι μια συνδυασμένη
επίδραση της εντατικής, χρόνιας
εξάσκησης και της περιβαλλοντικής έκθεσης (αλλεργιογόνα, ρύποι,
κρύος αέρας κ.λπ.) τόσο του ανοσιακού συστήματος (με στροφή
σε τύπου Th2 προφίλ κυτταροκινών, γεγονός που εξηγεί επίσης το
μεγαλύτερο ποσοστό λοιμώξεων,
ιδιαίτερα του ανώτερου αναπνευστικού) όσο και των οργάνων στόχων. Η διάγνωση και η θεραπεία
αλλεργικών παθήσεων σε κορυφαίους αθλητές απαιτούν να ληφθούν υπόψη ειδικές αποφάσεις
Αλλεργικές παθήσεις και αθλήματα
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Εικόνα 2. Επίπτωση ευαισθητοποίησης και αλλεργικών παθήσεων σε 378 Ιταλούς Ολυμπιακούς αθλητές
(Bonini M. Et al. 2014, submitted).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κανόνες της WADA για αντιαλλεργικά φάρμακα
Θεραπεία

Κανόνες WADA

Σημειώσεις

Αντιισταμινικά

Επιτρέπονται

Θα πρέπει να προτιμώνται δεύτερης γενιάς μόρια
ώστε να αποφεύγονται οι παρενέργειες

Τροποποιητές λευκοτριενίων

Επιτρέπονται

Εισπνεόμενα στεροειδή

Επιτρέπονται

Ανοσοθεραπεία

Επιτρέπεται
Εισπνεόμενη σαλβουταμόλη
(max 1600 mcg/24h)

β2-αγωνιστές

Φορμοτερόλη (max 54 mcg/24h)
και Σαλμετερόλη

Η SCIT δεν πρέπει να γίνεται πριν ή μετά τη σωματική άσκηση
Η παρουσία στα ούρα σαλβουταμόλης >1000 ng/
mL ή φορμοτερόλης > 40 ng θεωρείται ότι δεν
λαμβάνεται για θεραπευτική χρήση και αποτελεί
Αρνητικό Αναλυτικό Εύρημα

Όλα τα άλλα απαγορεύονται εντός ή εκτός των αγώνων
Συστηματικά στεροειδή

Απαγορεύονται στους αγώνες

Εφεδρίνη, μεθυλεφεδρίνη

Απαγορεύονται στους αγώνες

Αλλεργικές παθήσεις και αθλήματα

Συγκέντρωση στα ούρα >10 μg/mL θεωρείται Αρνητικό Αναλυτικό Εύρημα
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ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη
απόδοση, σεβόμενοι ταυτόχρονα τους υπάρχοντες κανονισμούς
αντι-ντόπινγκ (Πίνακας 1).
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3. Bonini M, Braido F, Baiardini I, Del
Giacco S, Gramiccioni C, Manara
M et al. AQUA: Allergy Questionnaire for Athletes. Development
and validation. Med Sci Sports Exerc
2009;41:1034-1041.
4. Bonini M, Marcomini L, Gramiccioni
C, Tranquilli C, Melioli G, Canonica

GW et al. Microarray evaluation
of specificIgE to allergen components in elite athletes. Allergy
2012;67:1557-1564.
5. Bonini S, Bonini M, Bousquet J,
Brusasco V, Canonica GW, Carlsen
KH et al. Rhinitis and Asthma in
athletes: an ARIA document in collaboration with GA2LEN. Allergy
2006;61:681-692.
6. Bonini M, Bachert C, Baena-Cagnani
CE, Bedbrook A, Brozek JL, Canonica
GW et al. What we should learn from
the London Olympics. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2013;13:1-3.
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Bonini S, Carlsen KH, Casale TB
et al. Exercise-induced hypersensitivity syndromes in recreational
and competive athletes: a PRACTALL consensus report (what the
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2008;63:953-961.
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ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ
Graham Roberts

University of Southampton
Southampton, UK
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Πολλοί έφηβοι επηρεάζονται από αλλεργικές παθήσεις και οι αλλεργίες ασκούν σημαντική επίδραση στην καθημερινή τους διαβίωση
• Τα βήματα ανάπτυξης των εφήβων μπορεί να αποτελέσουν πρόκληση για τους ίδιους, τους γονείς τους και τους ιατρούς
• Οι έφηβοι ασθενείς πρέπει να προσεγγίζονται με τέτοιον τρόπο
ώστε να προωθείται η ανάπτυξή τους ως ενεργών ασθενών οι
οποίοι έχουν τη δύναμη να ελέγχουν τις αλλεργίες τους
ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο
πρόκλησης για κάθε άτομο, ακόμα κι αν δεν πάσχουν από κάποια
χρόνια κατάσταση υγείας. Ενώ πασχίζουν να αντεπεξέλθουν στις σωματικές αλλαγές που συνδέονται
με την εφηβεία, είναι αναγκασμένοι να αρχίσουν να αναλαμβάνουν
την ευθύνη για τους ίδιους και για
άλλους, να κερδίζουν ανεξαρτησία,
να αναπτύσσουν σχέσεις έξω από
το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον,
και να επαναδιαπραγματεύονται
τους κανόνες στο σπίτι (Εικόνα 1).
Όλα αυτά ενδεχομένως να μπορούν να εξηγήσουν γιατί οι έφηβοι έχουν συνήθως πολύ μικρή
σχέση με τον πάροχο υγείας τους.
Για παράδειγμα, παρά τις συνεχείς
επισκέψεις στην κλινική αλλεργίας
οι έφηβοι ασθενείς συχνά αδυνατούν να αποφύγουν τα προκλητιΑλλεργικές παθήσεις σε εφήβους

κά αντιγόνα των τροφών και δεν
έχουν μαζί τους την ένεση αδρεναλίνης τους. Υπάρχουν παρόμοια
θέματα και με το άσθμα. Κοιτάζοντας μια κλινική αλλεργίας από τη
μεριά των εφήβων μπορεί εκείνοι
να βλέπουν ότι στις συμβουλευτικές συνεδρίες δεσπόζουν οι γονείς
τους, και ίσως να μη νιώθουν ότι
η κλινική είναι για τους ίδιους, με
αποτέλεσμα να έχουν θέματα που
σχετίζονται με την εμπιστοσύνη.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ;
Κατά τη διάρκεια της εφηβείας,
τα παιδιά πρέπει να εξελιχθούν σε
ανεξάρτητους ενήλικες, με τις ευθύνες για τη διατήρηση της κατάστασης της υγείας να μετατίθεται
από τους γονείς στους ίδιους τους
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ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Πολλοί έφηβοι πάσχουν από αλλεργίες. Περισσότερο από το ένα
τρίτο αυτών εμφανίζουν συμπτώματα ρινο-επιπεφυκίτιδας, περίπου 1 στους 7 έχουν άσθμα, και
περίπου 1 στους 50 έχουν τροφική αλλεργία. Η ομάδα αυτή των
ασθενών εμφανίζει μεγαλύτερη
νοσηρότητα και θνησιμότητα απ’
ό,τι θα αναμενόταν και αποτελεί
πλειοψηφία με βάση τα δεδομένα
καταγραφής θανάτων από τροφική αλλεργία και άσθμα. Συνεπώς οι
έφηβοι αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή
σε οποιαδήποτε κλινική αλλεργίας.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 1. Ανάπτυξη εφήβου: προκλήσεις για τους γονείς και τους ιατρούς.

ασθενείς. Οι γονείς το βρίσκουν
αυτό δύσκολο και οι έφηβοι μπορεί να έχουν περιορισμένες ευκαιρίες να αναλάβουν την ευθύνη της
υγείας τους. Η αντιμετώπιση των
εφήβων ασθενών λοιπόν θα πρέπει να προωθεί αυτή τη μετάβαση.
Υπάρχουν αρκετές γενικές προσεγγίσεις που μπορεί να βοηθήσουν
να κάνουμε τους έφηβους ασθενείς
να συμμετέχουν:
• Επιβεβαιώνουμε ότι οι έφηβοι
ασθενείς συμμετέχουν ενεργά
στην κλινική χρησιμοποιώντας
την κατάλληλη γλώσσα, δείχνοντας ενσυναίσθηση και σεβασμό,
δίχως να ασκούμε κριτική.
• Η χρήση μιας ασθενοκεντρικής
μάλλον παρά ασθενειοκεντρικής
προσέγγισης μπορεί να βοηθήσει
τους εφήβους να κατανοήσουν
την αξία της επίσκεψης στην κλινική.
• Αργή αποκοπή από τους γονείς.
Το να βλέπει κανείς τους έφηβους
ασθενείς μόνους τους για το αρχικό μέρος της συνεδρίας μπορεί
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να βοηθήσει να αναλάβουν την
ευθύνη των αλλεργιών τους.
Για τις διαφορετικές αλλεργικές
παθήσεις υπάρχουν επιπλέον ειδικές προσεγγίσεις που μπορεί να
είναι χρήσιμες. Για το άσθμα, για
παράδειγμα, η εστίαση θα πρέπει
να είναι στο ποιες δραστηριότητες
δεν τους επιτρέπει το άσθμα να
κάνουν, και η ενασχόληση με αυτές με τη βοήθεια θεραπειών που
ταιριάζουν στο καθημερινό τους
πρόγραμμα. Για τις τροφικές αλλεργίες, επί παραδείγματι, η εκπαίδευση γύρω από την αναγνώριση
και την αντιμετώπιση των αλλεργικών αντιδράσεων θα πρέπει να
κατευθύνεται στον έφηβο ασθενή χρησιμοποιώντας σενάρια και
ρόλους και επίδειξη προσομοιωτή
αυτοενιέμενης αδρεναλίνης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Anderson HR, Gupta R, Strachan
DP, Limb ES. 50 years of asthma: UK
trends from 1955 to 2004. Thorax
2007;62:85–90.

2. Edgecombe K, Latter S, Peters S,
Roberts G. Health experiences of
teenagers with uncontrolled severe
asthma: interaction with health care
professionals and concordance with
therapy. Arch Dis Child 2010;95:985991.
3. Kurukulaaratchy R, Karmaus W, Raza
A, Matthews S, Roberts G, Arshad
SH. The Influenceof Gender and Atopy on the Natural History of Rhinitis in the First 18 years of Life. Clin
Exp Allergy 2011;41: 851–859.
4. Kurukulaaratchy RJ, Raza A, Scott M,
Williams P, Ewart S, Matthews S et
al. Characterisation of asthma that
develops during adolescence; findings from the Isle of Wight Birth Cohort. Respir Med 2012;106: 329-337.
5. Monks H, Gowland MH, MacKenzie H, Erlewyn-Lajeunesse M, King
R, Lucas JS et al. How do teenagers
manage their food allergies? Clin Exp
Allergy 2010;40:1533–1540.
6. Pereira B, Venter C, Grundy J, Clayton
CB, Arshad SH, Dean T. Prevalence
of sensitization to food allergens,
reported adverse reaction to foods,
food avoidance, and food hypersensitivity among teenagers. J Allergy Clin
Immunol 2005;116:884-892.
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Andrew Nickels

Συμμόρφωση στο σχέδιο αντιμετώπισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η συμμόρφωση είναι ο τρόπος με τον οποίο η συμπεριφορά ενός
ασθενούς αντανακλά τα “συμφωνηθέντα” στο σχέδιο αντιμετώπισης όπως αυτό παρουσιάζεται από τον υπεύθυνο φροντίδας υγείας
• Τα εμπόδια στην προσκόλληση είναι πολλά και περιλαμβάνουν τη
νόσο και τις ειδικές ανησυχίες του ασθενούς, καθώς και το πρότυπο
πρακτικής του παρόχου, τους περιορισμούς του συστήματος υγείας
και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο
• Στις στρατηγικές βελτίωσης της προσκόλλησης περιλαμβάνονται
γραπτά σχέδια δράσης, απλούστευση των θεραπευτικών οδηγιών,
και νεότερες τεχνολογίες όπως κοινωνικά μέσα ή αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (SMS)
• Η κοινή λήψη αποφάσεων μεταξύ του ασθενούς και του παρόχου
είναι σημαντική για τη δημιουργία αποτελεσματικού θεραπευτικού
σχεδίου και για τη βελτίωση της προσκόλλησης

επισκέψεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και των εισαγωγών στο νοσοκομείο.
Η προσκόλληση του ασθενούς
στο “συμφωνία πάνω” στο σχέδιο
αντιμετώπισης μπορεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, και μερικές
φορές όχι προφανής μέχρι να διαπιστωθούν δυσάρεστες εκβάσεις.
Τα εμπόδια στην προσκόλληση
είναι πολλά και περιλαμβάνουν
τη χρονιότητα της νόσου, τα διαρκώς και πολυπλοκότερα θεραπευτικά σχήματα, το υψηλό κόστος
των φαρμάκων, και την έλλειψη
αντιληπτού θεραπευτικού οφέλους (Εικόνα 1). Η αξιολόγηση του

βαθμού προσκόλλησης είναι κρίσιμη και μπορεί να επιτευχθεί με
άμεση συνέντευξη του ασθενούς,
με τον ρυθμό αναπλήρωσης των
φαρμάκων, με μεθόδους παρακολούθησης των φαρμάκων (μέτρηση χαπιών, δοσομετρητής εισπνεόμενων, κ.λπ.) ή με βιοχημικές
μεθόδους. Το οξείδιο του αζώτου
στην εκπνοή εμφανίζεται ως δυνητικά εξαιρετική βιομέθοδος για τη
μέτρηση της προσκόλλησης στη
θεραπεία του άσθματος με κορτικοστεροειδή.
Η βελτίωση της προσκόλλησης
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
αντιμετώπιση των αλλεργικών πα-
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Το παγκόσμιο πρόβλημα της μη
προσκόλλησης είναι σημαντικό
για τις αλλεργικές παθήσεις. Η
ανάπτυξη ενός βέλτιστου σχεδίου
αντιμετώπισης των αλλεργικών
παθήσεων εξαρτάται εξ ίσου από
τις κατάλληλες φαρμακολογικές
συστάσεις και από την ικανότητα
και την επιθυμία του ασθενούς να
ακολουθήσει πιστά την προτεινόμενη θεραπεία. Η προσκόλληση
αποτελεί τον βαθμό στον οποίο η
συμπεριφορά ενός ασθενούς αντανακλά τη “συμφωνία πάνω” στο
σχέδιο αντιμετώπισης όπως αυτό
παρουσιάζεται από τον υπεύθυνο
φροντίδας υγείας. Ο τίτλος “συμφωνία πάνω” υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης κοινής απόφασης μεταξύ του ασθενούς και του
υπεύθυνου φροντίδας υγείας του.
Η προσκόλληση έρχεται σε αντίθεση με τον όρο συμμόρφωση, ο
οποίος αντιλαμβάνεται τον ρόλο
του ασθενούς ως αναγκασμένο
να ακολουθεί οδηγίες, χωρίς απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη οι
δικές του προτιμήσεις και στόχοι.
Στις αλλεργικές παθήσεις το θέμα
της προσκόλλησης έχει διερευνηθεί πληρέστερα στη φροντίδα του
άσθματος, κυρίως λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας ανιχνεύσιμων
μέτρων έκβασης, όπως του ρυθμού
των εξάρσεων, της συστηματικής
χρήσης κορτικοστεροειδών, των

Mayo Clinic
Rochester, USA

James T. Li
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Εικόνα 1. Τα εμπόδια στην προσκόλληση είναι πολλά και επηρεάζονται σε διάφορα επίπεδα. Οι κοινωνικές ανησυχίες
και η κουλτούρα του συστήματος υγείας θέτουν τη σκηνή για την αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενούς και παρόχου. Σε
ατομικό επίπεδο, το πρότυπο πρακτικής του κλινικού και οι προτιμήσεις και οι στόχοι του ασθενούς επηρεάζουν το
περιβάλλον στο οποίο δημιουργείται το σχέδιο θεραπείας. Τα ειδικά θέματα της νόσου και τα διαθέσιμα φάρμακα
δημιουργούν τις μεταβλητές της σύνθετης αυτής εξίσωσης. (Από Middleton’s Allergy: Principles and Practice, 8ed, Apter A,
Bender B, Rand C, Ed. Adkinson et al, Adherence, 1473, copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 3. Η ασθενής αυτή ένιωσε
να καταβάλλεται από ένα σύνθετο
σχέδιο θεραπείας για τις αλλεργικές
παθήσεις της. Η απλούστευση
των θεραπευτικών σχημάτων,
καθώς επίσης και η κατανόηση των
προτιμήσεων και των στόχων του
ασθενούς, οδηγούν σε βελτιωμένη
προσκόλληση.
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θήσεων. Τα Γραπτά Σχέδια Δράσης
(WAPs) μπορεί να είναι χρήσιμα εργαλεία για τους αλλεργιολόγους
ώστε να βελτιώσουν τον βαθμό
κατανόησης των ασθενών γύρω
από το σχέδιο αντιμετώπισης (Εικόνα 2). Στο περιβάλλον επείγουσας φροντίδας, τα WAP έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν σημαντικά
την προσκόλληση του ασθενούς
σε εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή,
βελτιώνουν τον έλεγχο του άσθματος και την ιατρική παρακολούθηση. Τα WAPs είναι διαθέσιμα για
αρκετές αλλεργικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων της αναφυλαξίας και της αλλεργικής ρινίτιδας. Η
απλοποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης μπορεί επίσης να βελτιώσει

την εναρμόνιση του ασθενούς σε
αυτό (Εικόνα 3).
Οι ευρέως διαθέσιμες και προσβάσιμες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η
αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή τα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης, μπορεί
να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία
για τη βελτίωση των ποσοστών προσκόλλησης· πάνω στο συγκεκριμένο θέμα εμφανίζονται συνεχώς νέα
στοιχεία. Από όλες τις πιθανές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της προσκόλλησης του ασθενούς, η προσπάθεια ενδυνάμωσης
της σχέσης ασθενούς-παρόχου και
η εστίαση σε σχέδια αντιμετώπισης
τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους τις
προτιμήσεις του ασθενούς, μπορεί
να οδηγήσουν σε βέλτιστες θεραΣυμμόρφωση στο σχέδιο αντιμετώπισης
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Εικόνα 2. Το Γραπτό Σχέδιο Δράσης για το Άσθμα μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο για τον αλλεργιολόγο που θέλει να
ενισχύσει τον βαθμό κατανόησης του σχεδίου αντιμετώπισης από τον ασθενή. Γραπτά Σχέδια Δράσης είναι διαθέσιμα για
διάφορες αλλεργικές παθήσεις όπως αναφυλαξία, τροφική αλλεργία, άσθμα και έκζεμα. Από Minnesota (USA) Department of
Health with permission. Accessed January 27, 2014. URL:http://www.health.state.mn.us/divs/hpcd/cdee/asthma/ActionPlan.html
Συμμόρφωση στο σχέδιο αντιμετώπισης
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πευτικές εκβάσεις των αλλεργικών
παθήσεων.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3. Ducharme FM, Zemek RL, Chalut D,
McGillivray D, Noya FJ, Resendes S
et al. Written action plan in pediatric emergency room improves
asthma prescribing, adherence, and
control. Am J Respir Crit Care Med
2011;183:195-203.

4. N
 ickels A, Dimov V. Innovations in
technology: social media and mobile technology in the care of adolescents with asthma. Curr Allergy
Asthma Rep 2012;12:607-612.
5. Wilson SR, Strub P, Buist AS, Knowles
SB, Lavori PW, Lapidus J et al. Shared
treatment decision making improves
adherence and outcomes in poorly
controlled asthma. Am J Respir Crit
Care Med 2010;181:566-577.
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1. Apter AJ,. Bender B, Rand C. "Adherence". Middleton's Allergy: Principles and Practice, 8ed. Ed. Adkinson
et al. 2013;1471-1479.
2. McNicholl DM, Stevenson M, McGarvey LP, Heaney LG. The utility of
fractional exhaled nitric oxide sup-

pression in the identifcation of nonadherence in difficultasthma. Am J
Respir Crit Care Med 2012;186:11021108.
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ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Anthony E.J. Dubois

University of Groningen
Groningen, The Netherlands

Αλλεργικές παθήσεις και ποιότητα ζωής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία (HRQL) είναι ένα από
τα σημαντικότερα αποτελέσματα των μελετών πάνω σε αλλεργικές παθήσεις
• Η HRQL μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια χρησιμοποιώντας όργανα
αναπτυγμένα για τον σκοπό αυτόν
• Η HRQL χωρίς δικαιολογία δεν χρησιμοποιείται συχνά σε κλινικές
μελέτες
• Η χρήση HRQL στην κλινική πράξη χρειάζεται περαιτέρω έρευνα

αυτά, παρερμηνείες σχετικά με την
ορθή ανάπτυξη και χρήση εργαλείων για την εκτίμηση της QoL μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι τα
αποτελέσματα είναι υποκειμενικά
και “χαμηλής αξίας”. Στην πραγμα-

τικότητα η ορθή εφαρμογή καλών
εργαλείων παράγει αποτελέσματα
τα οποία δεν είναι καθόλου έτσι.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:
ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ;
Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με
την υγεία (HRQL) είναι μέρος της
συνολικής QoL, η οποία επηρεάζεται από την υγεία και τις νόσους
(Εικόνα 1). Το πιο σημαντικό ζήτημα των ερωτηματολογίων που μετρούν την HRQL είναι ότι πρέπει να
είναι σωστά επικυρωμένα, όπως είναι η διαδικασία αυτή, η οποία επιβεβαιώνει ότι τα θέματα QoL που
δεν σχετίζονται με νόσους αποκλείονται και μετράται μόνο η HRQL.
Πολλά εργαλεία επίσης διαπιστώνουν την ελάχιστη σημαντική κλινική διαφορά (MCID) που παριστάνει
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Οι αλλεργικές παθήσεις σπανίως είναι θανατηφόρες. Ακόμα και
η πιο ακραία και σοβαρή μορφή
αλλεργίας, η αναφυλαξία, έχει
χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας.
Οι αλλεργικές καταστάσεις πολύ
σπάνια οδηγούν σε παραδοσιακές
καταστάσεις ασθένειας, και έτσι η
κοινωνική συναίσθηση και η ανησυχία σχετικά με τις αλλεργικές παθήσεις είναι περιορισμένα. Εντούτοις, έρευνα η οποία έχει διεξαχθεί
τις τελευταίες δεκαετίες έδειξε ότι
οι αλλεργικές παθήσεις επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής
(QoL) των ασθενών, και η γνώση
αυτή έχει ξεκαθαρίσει πολλές αμφιβολίες σχετικά με το αν η αλλεργία
αποτελεί “ασήμαντη” νόσο. Παρόλ’

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις
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Εικόνα 1. Επιλογή του κατάλληλου HRQLQ για τροφική αλλεργία. (Από Muraro A, Dubois AE, Dunngalvin A, et al. EAACI
Food Allergy and Anaphylaxis Guidelines. Food allergy health-related quality of life measures. Allergy. 2014 May 2. doi: 10.1111/
all.12405. [Epub ahead of print], με άδεια από Willey Blackwell).

τη μικρότερη αλλαγή ή διαφορά
στις βαθμολογίες HRQL η οποία
είναι κλινικά σημαντική για τους
ασθενείς. Έτσι, τα εργαλεία HRQL
μπορούν να μετρήσουν με ακρίβεια
ζητήματα της νόσου σημαντικά για
τους ασθενείς. Επιπλέον, μπορούν
να δείξουν κατά πόσο αλλαγές που
έγιναν ως αποτέλεσμα της θεραπείας, σχετίζονται με αυτά που
αντιλαμβάνεται ο ασθενής.
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METΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
25 ετών έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία για τη μέτρηση της
HRQL για τη ρινίτιδα, το άσθμα και
την ατοπική δερματίτιδα, αλλεργικές παθήσεις οι οποίες τείνουν
να είναι χρόνιες και των οποίων η
επιρροή στην HRQL έχει πολύ με-

γάλη σημασία για την αξιολόγηση
της αντιμετώπισης. Προσφάτως
αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία για
τη μέτρηση της HRQL σε ασθενείς που κινδυνεύουν από αναφυλαξία, από δηλητήριο σφήκας και
από τροφές, όπου οι αναμενόμενες
εκβάσεις από μελλοντικά επεισόδια και η επικείμενη συμπεριφορά
αποφυγής τους –παρά τα χρόνια
συμπτώματα– είναι εκείνα που
επηρεάζουν την HRQL. Η επιλογή
του σωστού εργαλείου μέτρησης
Αλλεργικές παθήσεις και ποιότητα ζωής
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της HRQL είναι ιδιαίτερα σημαντική (Εικόνα 1).
Παρά την εξέχουσα καταλληλότητα αυτών των μετρήσεων για ερευνητικούς σκοπούς, η HRQL είναι
μάλλον μια δευτερεύουσα παρά
πρώτης γραμμής παράμετρος στις
περισσότερες εργασίες. Το ειρωνικό είναι ότι οι βαθμολογίες συμπτωμάτων-φαρμακοθεραπείας,
που χρησιμοποιούνται συνήθως
στη θέση της, είναι δύσκολο να
ερμηνευθούν, διότι είναι συνήθως
άγνωστο ποιες αλλαγές θεωρούνται αρκετά μεγάλες ώστε να είναι
σημαντικές για τους ασθενείς. Η

εφαρμογή της μέτρησης της HRQL
στην κλινική πρακτική είναι περιορισμένη από την έλλειψη μελετών
που να αξιολογούν επισήμως τη
συμβολή της πληροφορίας αυτής
στην αντιμετώπιση της νόσου.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Dietz de Loos DA, Segboer CL, Gervorgyan A, Fokkens WJ. Disease
specific quality-of-life questionnaires in rhinitis and rhinosinusitis:
Review and evaluation. Curr Allergy
Asthma Rep 2013;13:162-170.
2. Wilson SL, Rand CS, Cubana MD,
Foggs MB, Halterman JS, Olson L et
al. Asthma outcomes: Quality of life.

J Allergy Clin Immunol 2012;129:S88123.
3. Rehal B, Armstrong A. Health outcome measures in atopic dermatitis: A systematic review of trends in
disease severity and quality-of-life
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΕ ΖΩΑ
Claude Favrot

ΜΕΡΟΣ ΣΤ-Ειδικές εκτιμήσεις

University of Zurich
Zurich, Switzerland
Οι διαταραχές υπερευαισθησίας
αντιπροσωπεύουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα τόσο για τα
κατοικίδια όσο και για μεγαλύτερα
ζώα, ιδιαίτερα για γάτες, σκύλους
και άλογα. Τα υπόλοιπα είδη επίσης
μπορεί να επηρεάζονται, αν και τα
δεδομένα είναι πολύ λίγα. Τα κύρια
αλλεργιογόνα είναι έντομα (ψύλλοι,
μύγες), περιβαλλοντικά (ακάρεα οικιακής σκόνης, γύρη, μύκητες, επιθήλια) και διατροφικής προέλευσης. Από κλινική άποψη το δέρμα
και το γαστρεντερικό είναι τα συνηθέστερα επηρεαζόμενα όργανα,
παρόλο που τα άλογα και οι γάτες
μπορεί να παρουσιάσουν κλινικά
σημεία αλλεργικού άσθματος.
Οι αλλεργίες σε έντομα ήταν οι
πρώτες καλά χαρακτηρισμένες
αλλεργικές διαταραχές σε ζώα, και
θεωρούνται τύπου Ι και ΙV αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Στις
γάτες και στους σκύλους οι ψύλλοι
εμπλέκονται συχνά και η δερματίτιδα υπερευαισθησίας σε ψύλλους
θεωρείτο για πολύ καιρό η πρώτη
αιτία δερματικών διαταραχών στα
ζώα αυτά, ενώ στα άλογα διάφορα είδη μύγας πιθανολογείται ότι
προκαλούν παρόμοιες διαταραχές.
Τα προσβαλλόμενα ζώα παρουσιάζουν έντονο κνησμό, συνήθως
εντοπιζόμενο στο ραχιαίο μέρος
του σώματος. Αντίθετα, οι αλλεργίες από μέλισσες και σφήκες είναι
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• Διαταραχές υπερευαισθησίας, ιδιαιτέρως η αλλεργία, είναι συχνές
σε ζώα και επηρεάζουν όλα τα είδη που χρήζουν συχνά θεραπείας
• Τα κυριότερα όργανα-στόχοι είναι το δέρμα και το γαστρεντερικό,
αν και αναγνωρίζεται μια νόσος αντίστοιχη του άσθματος σε γάτες και άλογα
• Η ατοπική δερματίτιδα, η συχνότερη αλλεργία σε σκύλους και γάτες, επηρεάζει έως και 50% των ζώων σε κάποιες προδιαθεσικές
ράτσες
• Η θεραπεία αλλεργικών διαταραχών σε ζώα βασίζεται κυρίως στην
αποφυγή του αλλεργιογόνου, στη χρήση ανοσοτροποποιητικών
φαρμάκων και στην ειδική στο αλλεργιογόνο ανοσοθεραπεία
συγκριτικά σπάνιες σε κατοικίδια
ζώα, και σχετίζονται συνήθως με
εξανθήματα, αγγειο-οίδημα και/ή
αναφυλαξία.
Οι περιβαλλοντικές αλλεργίες στοχεύουν κυρίως το δέρμα των ζώων.
Η ατοπική δερματίτιδα αποτελεί τη
συχνότερη νόσο στους σκύλους, και
σε κάποιες ράτσες (French Bulldog,
Shar pei, West-Highland-White
Terrier) επηρεάζεται περισσότερο
από το 50% των ζώων. Τα ζώα παρουσιάζουν κνησμό και ερύθημα
συνήθως στο κεφάλι, στα πόδια και
στην κοιλιακή χώρα (Εικόνα 1). Η
ατοπική δερματίτιδα σε σκύλους
θεωρείται το αντίστοιχο της νόσου
στον άνθρωπο, και τα περισσότερα ευρήματα που παρατηρούνται
στον άνθρωπο βρίσκουν εφαρμογή
και στον σκύλο. Μάλιστα, η ατο-

πική δερματίτιδα των σκύλων είναι μια Th2 τύπου διαταραχή στην
οξεία φάση της νόσου, και κυρίως
Th1 τύπου στην πιο χρόνια μορφή
της. Τα αλλεργιογόνα που συμμετέχουν συχνότερα είναι τα ακάρεα
της οικιακής σκόνης, αν και έχουν
παρατηρηθεί παρόμοια συμπτώματα σε αλλεργίες στη γύρη ή στις
τροφές. Η AD δεν είναι καλά χαρακτηρισμένη στις γάτες, στα άλογα
και σε άλλα κατοικίδια ζώα, αλλά
μπορεί να αναγνωριστεί σε όλα
αυτά τα είδη.
Τα αλλεργιογόνα των ακάρεων και
της γύρης εμπλέκονται επίσης στην
παθογένεση του άσθματος των ιπποειδών και των αιλουροειδών. Η
επαναλαμβανόμενη απόφραξη των
αεραγωγών στα ιπποειδή αποτελεί
μια αυτόματα εμφανιζόμενη ομοιΑλλεργικές παθήσεις σε ζώα
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άζουσα με άσθμα κατάσταση που
επηρεάζει το 10–20% των ενήλικων αλόγων στο βόρειο ημισφαίριο και σε άλλα εύκρατα κλίματα.
Όπως και το άσθμα, η κατάσταση
αυτή αποτελεί χρόνια διαταραχή
των αεραγωγών, που χαρακτηρίζεται από ποικίλη και επαναλαμβανόμενη απόφραξη, βρογχική υπεραντιδραστικότητα και φλεγμονή των
αεραγωγών. Κατά τη διάρκεια της
έξαρσης της νόσου τα άλογα καταβάλλουν αυξημένη αναπνευστική
προσπάθεια σε κατάσταση ανάπαυσης, βήχα και δυσανεξία στην άσκηση. Τα κλινικά σημεία προκαλούνται
ή επιδεινώνονται από την εισπνοή
σωματιδίων σκόνης που υπάρχουν
στους στάβλους, ιδιαίτερα αυτών
που συσχετίζονται με τον σανό της
τροφής. Στους αεραγωγούς των
αλόγων αυτών ανευρίσκεται μεγάλος αριθμός ουδετεροφίλων και
μακροφάγων, και μπορεί να συμβάλουν στη νόσο μέσω απελευθέρωσης διαφόρων μεσολαβητών
φλεγμονής. Οι ομοιότητες που παρουσιάζει η νόσος αυτή των αλόγων με το άσθμα στον άνθρωπο
χρησιμοποιούνται σήμερα για την
Αλλεργικές παθήσεις σε ζώα

αξιολόγηση του ανασχηματισμού
των αεραγωγών και της αντιστρεψιμότητάς τους, με διαδικασίες που
δεν είναι θεμιτό να εφαρμοσθούν
στον άνθρωπο για ηθικούς λόγους.
Έχουν αναπτυχθει πειραματικά μοντέλα άσθματος αιλουροειδών με
γάτες ευαισθητοποιημένες σε διάφορα αλλεργιογόνα, όπως ακάρεα
και γύρη. Οι ερευνητικές απόψεις
που μπορεί να είναι σχετικές στο
άσθμα περιλαμβάνουν τον ρόλο
των ουδετεροφίλων στη φλεγμονή των αεραγωγών και την ανταπόκρισή τους στα κορτικοστεροειδή,
τη συστηματική ανταπόκριση στην
πνευμονική φλεγμονή, και τη διατήρηση των αθλητικών επιδόσεων
μετά από πρώιμη παρέμβαση.
Η θεραπεία των αλλεργικών διαταραχών στα ζώα βασίζεται κυρίως
στην αποφυγή των αλλεργιογόνων
(έντομα: αποφυγή χρήσης αντιπαρασιτικής αγωγής, αποφυγή οργανικής σκόνης για heaves), στη χρήση
ειδικών στο αλλεργιογόνο ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων (ΑΙΤ)
όπως γλυκοκορτικοειδή ή κυκλοσπορίνη, και απευαισθητοποίηση.
Τα ΑΙΤ χρησιμοποιούνται κυρίως για

τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας σε σκύλους και γάτες, και είναι
επιτυχής περίπου στο 60–70% των
περιπτώσεων. Βρογχοδιασταλτικά
και κορικοστεροειδή χορηγούνται
συστηματικά μέσω εισπνοής όταν
έχουμε απόφραξη αεραγωγών, για
την άμεση ανακούφιση του αποκλεισμού των αεραγωγών, ή όταν
ο έλεγχος του περιβάλλοντος είναι
ατελής ή απουσιάζει εντελώς.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Scott DW. Chapter 8. Skin immune
system and allergic skin diseases.
Small Animal Dermatology. D. W.
Scott. Philadelphia, Saunders Co.
(2013).
2. Marsella R, Sousa CA, Gonzales AJ,
Fadok VA. Current understanding
of the pathophysiologic mechanisms
of canine atopic dermatitis. J Am Vet
Med Assoc 2012; 241:194-207.
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Εικόνα 1. Ατοπική δερματίτιδα σε σκύλο.

Μέρος Ζ

ANTIMEΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
• Επισκόπηση: αποφυγή, θεραπεία, επαγωγή ανοχής
• Μέτρα αποφυγής στην αντιμετώπιση
των αλλεργικών παθήσεων – επικέντρωση
στο περιβάλλον
• Μέτρα αποφυγής – επικέντρωση στη διατροφή
• Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου
και στρατηγικές πρόληψης της αλλεργίας
• Φαρμακοθεραπεία των αλλεργικών παθήσεων
• Aντι-IgE θεραπεία για αλλεργικές παθήσεις
• Βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία
των αλλεργικών παθήσεων
• Βιοανάλογα και θεραπεία αλλεργίας
• Στοχοποιώντας τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα
για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
• Επαγωγή ανοχής: αρχές και μέθοδοι
• Ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα – Σύνοψη
• Μηχανισμοί ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα

• Υποδόρια ανοσοθεραπεία αλλεργιογόνων
• Υπογλώσσια ανοσοθεραπεία αλλεργιογόνων
• Ανοσοθεραπεία από το στόμα με αλλεργιογόνα
για τροφές
• Ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα για ανοσοθεραπεία
• Ανοσοθεραπεία με πεπτίδια για τις αλλεργικές
παθήσεις
• Νέες οδοί για ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
• Υπολογίζοντας τις κλινικές εκβάσεις
στην ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
• Εφαρμόζοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής
• Ψυχολογική υποστήριξη στην αντιμετώπιση
των ασθενών με αλλεργία
• Φαρμακογενετική και φαρμακογενωμική
των αλλεργικών παθήσεων
• Φαρμακο-οικονομικά των αλλεργικών παθήσεων
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ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Royal Sussex County Hospital
Brighton, UK
Η αλλεργία αποτελεί παράγοντα
πρόκλησης για διάφορες καταστάσεις. Οι εξετάσεις για την αλλεργία
κατευθύνονται προς την ανεύρεση του παράγοντα πρόκλησης, εάν
υπάρχει, που είναι υπεύθυνος για
τα συγκεκριμένα προβλήματα που
βιώνει ο ασθενής. Αφού αναγνωριστεί κάποιο αλλεργικό ερέθισμα,
το σχέδιο αντιμετώπισης εξαρτάται
από τρεις κύριους παράγοντες: (α)
πόσο εύκολο είναι να αποφευχθεί
ο παράγοντας πρόκλησης, (β) κατά
πόσο υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες πρόκλησης, και (γ) πόσο
εύκολο είναι να επιτευχθεί ανοχή
(Εικόνα 1).
Η πιθανότητα αποφυγής εξαρτάται από την πηγή για τα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα. Η γύρη
και οι σπόροι των μυκητών μπορεί
να βρίσκονται παντού, και έτσι τα
μέτρα αποφυγής είναι αδύνατα.
Αντίθετα, κάποια επαγγελματικά
αλλεργιογόνα ενδέχεται να μπορεί να περιοριστούν με τροποποιήσεις στις διαδικασίες παραγωγής
ή στο σύστημα αερισμού. Η πιτυρίδα των ζώων μπορεί να αποφευχθεί όσον αφορά το σπίτι κάποιου
ασθενούς, αλλά να αποτελεί πρόβλημα εάν ο ασθενής πρέπει να
επισκεφθεί άλλα σπίτια στα πλαίσια της εργασίας του. Η έκθεση σε
αλλεργιογόνα ακάρεων οικιακής
σκόνης μπορεί να περιοριστεί με
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• Η αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων εξαρτάται από τρεις
κύριους παράγοντες: (α) πόσο εύκολο είναι να αποφευχθεί ο παράγοντας πρόκλησης, (β) κατά πόσο υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες πρόκλησης, και (γ) πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί ανοχή
• Η φαρμακοθεραπεία για αλλεργίες εστιάζει στον αποκλεισμό σημαντικών μεσολαβητών της φλεγμονής και ευρύτερα σε αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, οι οποίοι αναστέλλουν την ενεργοποίηση
σημαντικών κυτταροκινών που ενισχύουν και διατηρούν τη φλεγμονή των αεραγωγών
• Χρήσιμες είναι οι πιο στοχευμένες θεραπείες σε επιλεγμένους
ασθενείς
• Η ειδική σε αλλεργιογόνα ανοσοθεραπεία επάγει ανοχή εκτρέποντας την ανοσιακή απάντηση μακριά από το αλλεργικό πρότυπο

καλύμματα, αν και αυτό δεν έχει
αποδειχθεί όσο αποτελεσματικό
θα περίμενε κανείς. Εν μέρει, αυτό
μπορεί να αντανακλά την παρουσία πολλαπλών παραγόντων πρόκλησης, αλλά είναι επίσης πιθανό
ότι οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν στην επαγωγή ολοετούς αλλεργικού άσθματος και ρινίτιδας,
δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που
οδηγούν στη διαιώνισή τους. Οι
ιδιαίτερες προσπάθειες αποφυγής
των ακάρεων σκόνης, μέσω διαβίωσης σε μεγάλο υψόμετρο, φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματικότερες από τα μέτρα που μπορούν
να ληφθούν στο επίπεδο της θάλασσας (Πίνακας 1).

Η φαρμακοθεραπεία για τις αλλεργίες εστιάζει στον αποκλεισμό
σημαντικών μεσολαβητών της
φλεγμονής (π.χ. αντιισταμινικά
και αντιλευκοτριένια), και ευρύτερα σε αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, κυρίως γλυκοκορτικοειδή,
οι οποίοι αναστέλλουν την ενεργοποίηση σημαντικών κυτταροκινών που ενισχύουν και διατηρούν
τη φλεγμονή των αεραγωγών. Σε
περιπτώσεις σοβαρής αναφυλαξίας, η αυτοχορήγηση ένεσης αδρεναλίνης μπορεί να είναι σωτήρια
για τη ζωή. Πιο στοχευμένες θεραπείες περιλαμβάνουν μονοκλωνικά
αντισώματα έναντι IgE και έναντι
διαφόρων προ-αλλεργικών κυτ-

Επισκόπηση: αποφυγή, θεραπεία, επαγωγή ανοχής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μελέτες διερεύνησης αποφυγής αλλεργιογόνων στη βρεφική ηλικία
PREVASC

SPACE

Καναδάς

Ολλανδία

Ευρώπη

Υψηλού κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Σχεδιασμός

Προοπτική, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή για τον προσδιορισμό της
αποτελεσματικότητας ενός πολύπλευρου προγράμματος παρέμβασης στην
πρωτογενή πρόληψη του άσθματος σε
βρέφη υψηλού κινδύνου σε δύο κέντρα
του Καναδά.

Μια πολύπλευρη μελέτη
παρέμβασης για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής
έκθεσης σε εισπνεόμενα
και διατροφικά αλλεργιογόνα, καθώς και το κάπνισμα σε γενετικά προδιατεθειμένα παιδιά.

Μια προοπτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με πολύπλευρο σχεδιασμό.

Παρέμβαση

Καλύμματα αδιαπέραστα σε αλλεργιογόνα
Εβδομαδιαίο πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων
Ειδικές απεντομώσεις για ακάρεα
Απομάκρυνση κατοικιδίων
Συμβουλή διακοπής καπνίσματος
Ενθάρρυνση θηλασμού για ολόκληρο
το πρώτο έτος
Καθυστερημένη εισαγωγή στερεών
τροφών μέχρι και 6 μήνες. Το αγελαδινό γάλα, τα φιστίκια και τα θαλασσινά
να αποφεύγονται στη βρεφική ηλικία.
Αποφυγή παιδικού σταθμού μέχρι το
πρώτο έτος της ζωής

Τα κατοικίδια παραμένουν
εκτός οικίας
Καλύμματα αδιαπέραστα
σε αλλεργιογόνα
Αποκλειστικός θηλασμός
έως τον 6ο μήνα
Συμβουλή διακοπής καπνίσματος
Αποφυγή στερεών τροφών
και αγελαδινού γάλακτος
μέχρι τον 6ο μήνα

545

476

Αποκλειστικός θηλασμός για όσο περισσότερο γίνεται
Καθυστέρηση εισαγωγής στερεών τροφών μέχρι τον 6ο μήνα
Αποφυγή αγελαδινού γάλακτος, αυγών
και ψαριών μέχρι τους 12 μήνες
Αποφυγή φιστικιών/ξηρών καρπών μέχρι
τα 3 έτη
Καλύμματα αδιαπέραστα σε αλλεργιογόνα
Απομάκρυνση χαλιών από το βρεφικό
δωμάτιο
Ζεστό καθάρισμα των επίπλων εβδομαδιαίως
Αερισμός του βρεφικού δωματίου τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και ηλεκτρική
σκούπα εβδομαδιαίως
Αποφυγή κατοικιδίων και καπνίσματος
696

7 έτη

6 έτη

2 έτη

Κλινική
έκβαση

Το ποσοστό των παιδιών με πιθανό
άσθμα (όπως προσδιορίζεται από συριγμό τους τελευταίους 12 μήνες μαζί με
βρογχική υπερ-αντιδραστικότητα) ήταν
χαμηλότερο στην ομάδα παρέμβασης
όταν χρησιμοποιήθηκαν ρυθμισμένες
τιμές, 25% έναντι 12,9% (p=0,002)(39).
Η βρογχική υπερ-απαντητικότητα δεν
ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ
των δύο ομάδων.

Δεν υπήρχε σημαντική επίδραση στη διάγνωση του
άσθματος στην ηλικία των
6 ετών.
Επίσης δεν υπήρχε επίδραση στις λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων.

Καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των
δύο ομάδων στη διάγνωση του άσθματος/βρογχίτιδας με συριγμό (18,1% στην
ενεργό έναντι 17,8% στους μάρτυρες)
(54).
Ο αριθμός των παιδιών που ευαισθητοποιήθηκαν στο αλλεργιογόνο ακάρεων
οικιακής σκόνης (HDM) ήταν μικρότερος
στην ενεργό ομάδα, αλλά αυτό μάλλον
δεν ήταν στατιστικά σημαντικό (1,86%
έναντι 5%).

Επιπρόσθετες
πληροφορίες

Το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας παρέμβασης είχε επισκεφθεί το ΤΕΠ του
νοσοκομείου με συριγμό τους προηγούμενους 12 μήνες.
Το επίπεδο αλλεργιογόνου ακάρεων οικιακής σκόνης που βρέθηκε στα σπίτια
των ατόμων από την κάθε ομάδα ήταν
σημαντικά διαφορετικό, εντούτοις δεν
υπήρχε σημαντική διαφορά στα SPTs
μεταξύ των δύο ομάδων.

Η έκθεση σε HDM είναι περιορισμένη στην Ολλανδία,
γεγονός που κάνει τις βελτιώσεις δύσκολες.
Ο αριθμός των εβδομάδων
που θήλασαν τα παιδιά των
δύο ομάδων δεν διέφερε
σημαντικά μεταξύ τους.

Αναφέρθηκε ότι το άσθμα που προκαλείται από HDM συνήθως εμφανίζεται αργότερα στην παιδική ηλικία, και μπορεί
να φανεί η επίδρασή της καθυστερημένα,
εντούτοις δημοσιεύθηκε μια επαναξιολόγηση στους 24 μήνες όπου δεν βρέθηκαν
στοιχεία βελτίωσης στη συμπτωματική
αλλεργία, ενώ δεν έχουν δημοσιευθεί περαιτέρω μελέτες.

Αριθμοί
Ηλικία
τελευταίας
αξιολόγησης

CCAPS = The Canadian Childhood Asthma Primary Prevention Study
PREVASC = The primary prevention of asthma in children study
SPACE = Study of Prevention of Allergy in Children in Europe

Επισκόπηση: αποφυγή, θεραπεία, επαγωγή ανοχής
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Εικόνα 1. Σταδιακή αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων.

ταροκινών (π.χ. αντι-IL-5). Αν και
δαπανηρές, αυτές οι θεραπείες είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση
επιλεγμένων ασθενών.
Η ανοχή προϋποθέτει ότι το άτομο
είτε παύει να αντιδρά ή παρουσιάζει
μειωμένη αντίδραση στην έκθεση
σε αλλεργιογόνα, τα οποία προηγουμένως προκάλεσαν συμπτώματα. Η ειδική ανοσοθεραπεία μπορεί
να πετύχει κάτι τέτοιο εκτρέποντας
την ανοσιακή απάντηση μακριά
από το αλλεργικό μοτίβο. Τα αποτελέσματα είναι πιο εντυπωσιακά σε
περιπτώσεις αναφυλαξίας σε δηλητήριο εντόμων παρά σε αλλεργίες
από αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι κάποιοι ασθενείς τα πηγαίνουν
εξαιρετικά καλά. Πρόσφατες αναφορές επαγωγής ανοχής για αλλεργία σε φιστίκια προτείνουν ότι
υπάρχει προοπτική για περαιτέρω
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ανάπτυξη στον τομέα αυτόν, ως ένα
μέσον ελέγχου της σχετιζόμενης με
τροφές αναφυλαξίας.
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ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ –
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ulrich Wahn

Charité Medical University
Berlin, Germany
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Αρκετές αλλεργικές εκδηλώσεις των ανώτερων και των κατώτερων αεραγωγών –καθώς επίσης και του δέρματος– μπορεί να
επιδεινωθούν μετά από έκθεση σε αλλεργιογόνα εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων
• Η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων
και αλλεργικών συμπτωμάτων υποστηρίζεται από εστιασμένη αποφυγή και επανέκθεση
• Οι σχετιζόμενες με έκθεση αλλεργίες μπορούν να αναπαραχθούν
τεχνητά στο εργαστήριο ή σε θαλάμους έκθεσης
• Η πλήρης αποφυγή των αλλεργιογόνων εξωτερικού χώρου είναι
στις περισσότερες περιπτώσεις μη ρεαλιστική. Η αποφυγή των
αλλεργιογόνων εσωτερικού χώρου θα πρέπει να δοκιμάζεται πάντοτε ως θεραπεία πρώτης επιλογής, εντούτοις τα αποτελέσματα
ποικίλουν και η πλήρης αποφυγή είναι δύσκολο να επιτευχθεί

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Λόγω του γεγονότος ότι η γύρη
που έχει τη μεγαλύτερη αλλεργιογόνο σχέση μπορεί να μεταφερθεί
από τον αέρα για μεγάλες αποστάσεις, είναι φανερό ότι η πλήρης αποφυγή των αλλεργιογόνων
του εξωτερικού χώρου δεν είναι
ρεαλιστική στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα βιβλία συνήθως προτείνουν να παραμένει κανείς μέσα
στο σπίτι, να κλείνει τα παράθυρα,
ή να λούζει τα μαλλιά του που θεωρούνται επιμολυσμένα με αλλεργογόνο γύρη, όμως αυτές οι συστάσεις είναι μάλλον πρακτικές και δεν

βασίζονται στην πραγματικότητα
σε επιστημονικές αποδείξεις. Μια
ακόμα πρακτική προσέγγιση είναι
να ταξιδεύει κανείς σε προνομιακές περιοχές με χαμηλή έκθεση σε
αλλεργιογόνα κατά όσο κρατάει η
κύρια εποχή της επικονίασης (παραθαλάσσια, μεγάλο υψόμετρο).
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Τα σημαντικότερα αλλεργιογόνα
εσωτερικού χώρου με παγκόσμιο
ενδιαφέρον παράγονται από διάφορα είδη ακάρεων της οικιακής
σκόνης (HDM). Η ανάπτυξη και
αναπαραγωγή των ακάρεων δι-
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Η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα μπορεί να
συμβεί σε όλη τη διάρκεια της
ζωής, ωστόσο οι δύο πρώτες δεκαετίες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης IgEαντισωμάτων σε αλλεργιογόνα
εξωτερικού (γύρη και μύκητες) ή
εσωτερικού (ακάρεα σκόνης, κατσαρίδες, κατοικίδια, μύκητες)
χώρου.
Η ευαισθητοποίηση συνήθως προηγείται της εκδήλωσης των κλινικών συμπτωμάτων κατά μήνες ή
έτη. Έχει αποδειχθεί ότι καθορίζεται
από τη γενετική προδιάθεση, ακολουθώντας μάλιστα έναν κίνδυνο
που εξαρτάται από τη δοσολογία.
Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα
εσωτερικό περιβάλλον με υψηλά
επίπεδα αλλεργιογόνων εσωτερικού χώρου από κατοικίδια ή ακάρεα, και τα οποία αναπτύσσουν ευαισθητοποίηση κατά τα πρώτα έτη
της ζωής τους, έχει δειχθεί ότι διαθέτουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές της πνευμονικής
λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια
της σχολικής ηλικίας και για χρονίως επίμονο αλλεργικό άσθμα. Άρα
η αποφυγή του αλλεργιογόνου, ή
τουλάχιστον ο περιορισμός της έκθεσης σε αυτό στο μικρότερο δυνατό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό
στοιχείο της φροντίδας του ασθενούς με αλλεργία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
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+2°C
∼ 0,2 m/s

Εικόνα 1. Έκθεση σε αλλεργιογόνα κατά τη διάρκεια της νύκτας και η παρέμβαση με μαγνητική ροή αέρα.

Εικόνα 2. Κάλυψη κρεβατιού (Bed encasing) για αποφυγή HDM.
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ευκολύνεται από τη μόνωση των
μοντέρνων σπιτιών, τις υψηλότερες θερμοκρασίες, και ιδιαίτερα την
υψηλή υγρασία των εσωτερικών
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Στρατηγικές για την απομάκρυνση
των αλλεργιογόνων εσωτερικού
χώρου
• Αποφυγή κατοικιδίων με τρίχωμα
(γάτες, σκύλοι κ.λπ.)
• Ελάττωση υγρασίας εσωτερικών
χώρων
• Βελτίωση του αερισμού
• Τοποθέτηση ειδικών θηκών για
στρώματα και παπλώματα/μαξιλάρια
• Τα περισσότερα εντομοκτόνα
(benzylbenzoate) είναι αναποτελεσματικά!
• Αποφυγή μοκετών που καλύπτουν
ολόκληρο το δάπεδο
• Πιθανή εγκατάσταση συστήματος
μαγνητικής ροής αέρα

χώρων. Οι μοκέτες που καλύπτουν
ολόκληρο το δάπεδο μπορεί επίσης
να συμβάλουν σε υψηλότερα επίπεδα αλλεργιογόνων από HDΜ. Η
έκθεση του ανθρώπου είναι ιδιαίτερα υψηλή κατά τη διάρκεια της
νύκτας, καθώς τα ακάρεα βρίσκονται στα στρώματα στη μέγιστη
συγκέντρωση (Εικόνα 1). Ενώ η
συχνή χρήση ηλεκτρικής σκούπας
και ακαρεοκτόνων έχει αποδειχθεί
ανεπαρκής, ειδικές θήκες στρωμάτων (Εικόνα 2) οι οποίες επιτρέπουν
την ανταλλαγή υγρασίας αλλά όχι
τη μεταφορά αλλεργιογόνων έχουν
αποδειχθεί χρήσιμοι φραγμοί μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και
των ακάρεων σκόνης που βρίσκονται μέσα στα στρώματα (Εικόνα 3).
Σε παιδιά μονο-ευαισθητοποιημένα, αυτού του είδους οι θήκες όχι
μόνον ελαττώνουν την έκθεση στα
αλλεργιογόνα, αλλά επίσης περιορίζουν την υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων. Πιο πρόσφατα,
τα συστήματα μαγνητικής ροής

αέρα –μαζί με φίλτρα αλλεργιογόνων– έχουν αποδειχθεί χρήσιμα
για ασθενείς αλλεργικούς σε ΗDM
κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σοβαρού, μη
ελεγχόμενου άσθματος (Εικόνα 1).
Η απομάκρυνση των μυκήτων και
των αλλεργιογόνων τους προφανώς σχετίζεται με την υγρασία των
εσωτερικών χώρων. Οι στρατηγικές για την απομάκρυνσή της δεν
βασίζονται ακόμα σε επιστημονικές
ενδείξεις.
Η αποφυγή των αλλεργιογόνων
των κατοικιδίων έχει να κάνει με
την αποφυγή ύπαρξης ζώων μέσα
στο οικιακό περιβάλλον. Ενώ η έκθεση σε αλλεργιογόνα από γάτες
μπορεί να σχετίζεται και με επαφές
στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο,
τα περισσότερα παιδιά περνούν τον
περισσότερο χρόνο τους μέσα στο
σπίτι, γι’ αυτό και η απομάκρυνση
των κατοικιδίων αποτελεί ακόμα
μια λογική σύσταση για οικογένειες
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Εικόνα 3. Σύγκριση μεταξύ θηκών κάλυψης του κρεβατιού και εντομοκτόνων.
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που υποφέρουν από αλλεργίες. Ρεαλιστικά θα πρέπει να υποθέσουμε
ότι σχετικές συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων
από γάτες και άλλα ζώα θα παραμείνουν στον χώρο της κατοικίας
ακόμα και μήνες μετά την απομάκρυνση των κατοικιδίων.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Nocturnal temperature controlled
laminar airflowfor treating atopic
asthma: a randomised controlled
trial. Thorax 2012;67:215-221.
4. Devillier P1 Le Gall M, Horak F. The
allergen challenge chamber, a valuable tool for optimizing the clinical
development of pollen immunotherapy. Allergy 2011;66:163-169.
5. Platts-Mills TA. Allergen avoidance. J
Allergy Clin Immunol 2004;113:388391.
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Reducing domestic exposure to dust
mite allergens reduces bronchial hyperreactivity in sensitive children
with asthma. J Allergy Clin Immunol
1992:90:135-138.
2. L au S1 Illi S, Sommerfeld C, Niggemann B, Bergmann R, von Mutius E
et al. Early exposure to house-dust
mite and cat allergens and development of childhood asthma: a cohort
study. Lancet 2000;356:1392-1397.
3. Boyle RJ, Pedroletti C, Wickman M,
Bjermer L, Valovirta E, Dahl R et al.
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ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ –
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Alexandra F. Santos

Gideon Lack

King’s College London
London, UK
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η αποφυγή τροφικών αλλεργιογόνων στην κύηση, στον θηλασμό
και στη βρεφική περίοδο έχει αποτύχει στην πρόληψη της ανάπτυξης αλλεργικών παθήσεων
• Η κατανάλωση τροφικών αλλεργιογόνων είναι απαραίτητη ώστε
να εξασφαλίζεται η ανοσιακή απάντηση που οδηγεί σε ανοχή
• Οι μόνες συστάσεις σήμερα για την πρόληψη των αλλεργικών
παθήσεων είναι αποκλειστικός θηλασμός για τουλάχιστον 4–6
μήνες και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αρκετό ή δεν είναι
δυνατό, χορήγηση υποαλλεργικού συνθετικού γάλακτος σε βρέφη
υψηλού κινδύνου
• Υπάρχουν ενδείξεις που συμφωνούν με την υπόθεση ότι η ευαισθητοποίηση σε τροφές μπορεί να συμβεί - γίνει μέσω της δερματικής οδού
• Η επαγωγή ανοχής από το στόμα ή η βελτίωση της λειτουργίας
του δερματικού φραγμού μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη
τροφικής αλλεργίας και άλλων αλλεργικών παθήσεων
Η ανοσιακή απάντηση που οδηγεί
σε ανοχή από το στόμα αναπτύσσεται στο έντερο και απαιτεί την
παρουσία τροφικών αλλεργιογόνων. Μπορεί επίσης να χρειάζονται
και άλλοι βοηθητικοί παράγοντες,
όπως ποικιλία γαστρεντερικού μικροβιώματος και ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες στη σίελο και στο
γάλα θηλασμού, για την απόκτηση
ανοχής. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από παρατηρήσεις, ότι η αρχική ευαισθητοποίηση σε τροφικά
αλλεργιογόνα συμβαίνει μέσω της
δερματικής οδού. Για παράδειγμα,
το σοβαρό έκζεμα πρώιμης εμφάνι-

Μέτρα αποφυγής - επικέντρωση στη διατροφή

σης σχετίζεται με τροφικές αλλεργίες, και τοπική έκθεση σε φιστικέλαιο
και υψηλή έκθεση σε φιστίκια στο
περιβάλλον σχετίζεται με αλλεργία
σε αυτά.
Σήμερα δεν υπάρχουν ξεκάθαρες
συστάσεις για την πρόληψη των
αλλεργικών παθήσεων εκτός από
τον αποκλειστικό θηλασμό για τουλάχιστον 4–6 μήνες, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αρκετό ή
δεν είναι δυνατό, χορήγηση υποαλλεργικού συνθετικού γάλακτος σε
βρέφη υψηλού κινδύνου. Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι η αυξημένη ποικιλία τροφών κατά τη δι-

325

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Οι τροφικές αλλεργίες και άλλες
αλλεργικές παθήσεις έχουν γίνει
συχνότερες τα τελευταία χρόνια.
Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία
για τον λόγο που παρατηρείται
κάτι τέτοιο. Το βρεφικό έκζεμα και
η τροφική αλλεργία είναι συνήθως
τα πρώτα βήματα της αλλεργικής
παρέλασης, που ακολουθούνται
αργότερα από αναπνευστικές αλλεργίες, συμπεριλαμβανομένου
του άσθματος και της αλλεργικής ρινίτιδας. Για πολλά χρόνια, η
αποφυγή τροφικών αλλεργιογόνων στην κύηση, στον θηλασμό
και στη βρεφική περίοδο, προτάθηκε για την πρόληψη εμφάνισης
τροφικών αλλεργιών και πιθανώς
και άλλων αλλεργικών παθήσεων,
με την υπόθεση ότι η αλλεργική
ευαισθητοποίηση συμβαίνει στον
γαστρεντερικό σωλήνα και ότι δεν
μπορεί να υπάρξει όταν απουσιάζει έκθεση του γαστρεντερικού.
Εντούτοις, οι κατευθυντήριες οδηγίες δημόσιας υγείας που υποστήριζαν την αποφυγή των αλλεργιογόνων απέτυχαν να αποτρέψουν
τη δημιουργία τροφικών αλλεργιών (Εικόνα 1). Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί απαιτείται αλλεργιογόνο για την επίτευξη ανοχής από το
στόμα και/ή γιατί δεν συμβαίνει
ευαισθητοποίηση μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα αλλά μέσω
άλλων οδών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

β

α

Εικόνα 1. α. Αλλαγή στην εισαγωγή στερεάς τροφής μεταξύ 1975 και 1986, β. Αλλαγή στην επίπτωση αλλεργικών
καταστάσεων σε παιδιά της Νότιας Ουαλίας μεταξύ 1973 και 1988.
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άρκεια του πρώτου έτους της ζωής
μπορεί να προσφέρει προστατευτικό πλεονέκτημα έναντι του άσθματος, της τροφικής αλλεργίας και
της τροφικής ευαισθητοποίησης.
Επιπλέον, η πρώιμη κατανάλωση φιστικιών στη βρεφική ηλικία
σχετίζεται με χαμηλό επιπολασμό
αλλεργίας στα φιστίκια. Υπό εξέλιξη βρίσκονται τυχαιοποιημένες
ελεγχόμενες μελέτες πάνω στην
επίδραση της πρώιμης εισαγωγής
αλλεργιογόνων τροφών στον επιπολασμό της τροφικής αλλεργίας
και άλλων αλλεργικών παθήσεων.
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Εάν κάποια τροφή καταναλώνεται
σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και
τοποθεσία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική και από
το στόμα έκθεση σε αυτή (Εικόνα 2). Εάν πραγματικά συμβαίνει
ευαισθητοποίηση μέσω της δερματικής οδού και ανοχή μέσω της
στοματικής οδού, νέοι τρόποι πρόληψης περιλαμβάνουν: επαγωγή
ανοχής από το στόμα σε υψηλού
αλλά και χαμηλού κινδύνου βρέφη
μέσω πρώιμης εισαγωγής τροφών
ή βελτίωση του φραγμού του δέρματος.
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Εικόνα 1. Ένα “καναρίνι στο ορυχείο”:
Εμφανιζόμενη κατά τη βρεφική
ηλικία, η αλλεργία αποτελεί την
πρώτη εμφανιζόμενη NCD και
ένα ευαίσθητο πρώιμο μέτρο
των επιδράσεων του σύγχρονου
περιβάλλοντος στην υγεία του
ανοσιακού συστήματος. (Από Prescott
SL. Disease Prevention in the Age of
Convergence – the Need for a Wider,
Long Ranging and Collaborative Vision.
Allergol Int 2014; 63:11–20).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το κάπνισμα αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου που μπορεί να
αποφευχθεί, και πρέπει να αποθαρρύνεται σε κάθε περίπτωση,
ιδιαίτερα στην κύηση και στην παιδική ηλικία
• Ο θηλασμός συνιστάται για τουλάχιστον 6 μήνες για πολλούς
λόγους, αν και τα συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόληψη της
αλλεργίας δεν είναι ισχυρά
• Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι αποφεύγοντας αλλεργιογόνες τροφές
ή καθυστερώντας την εισαγωγή συμπληρωματικών στερεών τροφών μπορεί κανείς να μειώσει τον κίνδυνο της αλλεργίας
• Το σημαντικότερο, υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για τη διερεύνηση
του ρόλου των προβιοτικών και πρεβιοτικών συμπληρωμάτων
στην αποκατάσταση της ελαττούμενης ποικιλίας μικροβίων και
άλλων ανοσοτροποποιητικών διατροφικών στοιχείων όπως τα
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα αντιοξειδωτικά, το φυλλικό οξύ και
η βιταμίνη D στην πρόληψη της αλλεργίας – που όλα μπορεί να
ελαττώσουν τον κίνδυνο πολλών άλλων φλεγμονωδών μη μεταδοτικών παθήσεων
παράγοντες κινδύνου. Η αλλεργία
αποτελεί την πιο πρώιμα εμφανιζόμενη NCD, που συχνά ξεκινά
στους πρώτους μήνες της βρεφικής ηλικίας, και ξεκάθαρη ένδειξη
ότι το αναπτυσσόμενο ανοσιακό
σύστημα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο
σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Απ’
αυτή την άποψη μπορούμε να θεωρήσουμε την αλλεργία ως το “καναρίνι στο ανθρακωρυχείο” – ένα
χρήσιμο πρώιμο βαρόμετρο της
περιβαλλοντικής επίδρασης στην
ανθρώπινη υγεία (Εικόνα 1). Αυτές
οι περιβαλλοντικά ελεγχόμενες αλ-
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λαγές αρχίζουν στη διάρκεια της
κύησης με εμφανείς διαφορές στην
ανοσιακή λειτουργία αναγνωρίσιμες κατά τη γέννηση των παιδιών,
τα οποία συνεχίζουν και αναπτύσσουν αλλεργίες (Εικόνα 2).
Η διατροφή της μητέρας, η έκθεση
σε μικρόβια και η έκθεση σε τοξικά
κατά την κύηση εμπλέκονται στην
εμφάνιση αλλεργίας και πολλών
άλλων NCDs, λόγω αύξησης της
προδιάθεσης, κάποιες φορές πολλά χρόνια αργότερα. Αυτοί οι ίδιοι
παράγοντες κινδύνου παίζουν ζωτικό ρόλο κατά την πρώιμη παιδική
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Οι σύγχρονες περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν επιφέρει πολλές αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη
υγεία, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο
για πολλές φλεγμονώδεις μη μεταδοτικές νόσους (NCDs). Οι περισσότερες από αυτές τις χρόνιες
παθήσεις της “μοντέρνας ζωής”
(όπως άσθμα, αλλεργίες, καρδιοπάθειες, διαβήτης και παχυσαρκία) σχετίζονται με παρόμοιους
σύγχρονους περιβαλλοντικούς
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Εικόνα 2. Περιβαλλοντικές εκθέσεις της μητέρας στην κύηση μπορεί να επηρεάσουν πολλές διαστάσεις της ανάπτυξης
μέσω αλλαγών στην εμβρυική γονιδιακή έκφραση. Μαζί με τις συνεχιζόμενες περιβαλλοντικές εκθέσεις κατά τους
πρώτους μήνες της ζωής, επηρεάζεται ο κίνδυνος για πρώιμη και όψιμη εμφάνιση NVDs. (Από Martino D, Prescott SL.
Silent mysteries: epigenetic paradigms could hold the key to conquering the epidemic of allergy and immune disease. Allergy
2010; 65:7-15, με άδεια από τον Willey Blackwell).

ηλικία, επηρεάζοντας την ισορροπία των βακτηριδίων του εντέρου
και τις αναπτυσσόμενες ανοσιακές
και μεταβολικές αντιδράσεις, καθώς και την προδιάθεση σε αλλεργίες και άλλες NCDs (Εικόνα 3).
Τα κλειδιά για την πρόληψη των
ασθενειών πρέπει συνεπώς να βρίσκονται στα πολύ πρώιμα στάδια
της ζωής πριν από την έναρξη αυτών, και προτού να εδραιωθούν οι
αλλεργικές ανοσιακές αντιδράσεις.
Κατά τη διάρκεια των περασμένων
δεκαετιών έχει υπάρξει μια στροφή
μακριά από στρατηγικές αποφυγής
αλλεργιογόνων και προς πιο ανο-
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σοτροποποιητικές προσεγγίσεις.
Αυτό συμβαίνει γιατί η έκθεση σε
αλλεργιογόνα είναι μάλλον απίθανο να καθοδηγεί την επιδημία
της αλλεργίας, και υπάρχουν λίγες αποδείξεις για το ότι αποφυγή
αλλεργιογόνων στην κύηση, στον
θηλασμό ή στη βρεφική διατροφή
παίζουν κάποιον ρόλο στην πρόληψη των αλλεργικών παθήσεων. Η
βέλτιστη στιγμή για την εισαγωγή “αλλεργιογόνων” τροφών για
την πρόληψη της αλλεργίας είναι
ακόμα αντικείμενο ερευνητικών
δοκιμών. Με βάση τα σημερινά διαθέσιμα στοιχεία, οι περισσότεροι
ειδικοί συστήνουν την εισαγωγή

συμπληρωματικών στερεών τροφών από τους 4–6 μήνες περίπου,
συμπεριλαμβανομένων των δυνητικά “αλλεργιογόνων” τροφών.
Ο θηλασμός ενθαρρύνεται ιδιαιτέρως, και υπάρχουν κάποιες συστάσεις ότι μπορεί να βοηθά ακόμα
και κατά τη διάρκεια της πρώτης
εισαγωγής τροφών στην πρόληψη της ανάπτυξης αλλεργίας, αν
και δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο.
Μια πιο υποσχόμενη και λογική
στρατηγική για την πρόληψη της
νόσου είναι να στοχεύσει κανείς
στους υποβόσκοντες περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου
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Εικόνα 4. Οι πρώιμες περιβαλλοντικές εκθέσεις έχουν επιδράσεις διαρκείας σε πολλές απόψεις της αύξησης και
ανάπτυξης, και οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές πρόληψης νόσων πρέπει να ξεκινούν νωρίς στη ζωή. (Από Prescott
SL. Disease Prevention in the Age of Convergence – the Need for a Wider, Long Ranging and Collaborative Vision. Allergol Int
2014; 63:11–20).

(Εικόνα 3), που φαίνεται να καθοδηγούν τον αυξανόμενο κίνδυνο
των αλλεργιών και άλλων φλεγμονωδών παθήσεων – ξεκινώντας
νωρίς στη ζωή (Εικόνα 4). Σήμερα, υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετές
δοκιμές οι οποίες εξερευνούν τον
ρόλο των ανοσοτροποποιητικών
παραγόντων όπως των πρεβιοτι-

κών (διαλυτές διατροφικές ίνες) και
προβιοτικών, που μπορεί να αποκαθιστούν έναν πιο ευνοϊκό αποικισμό του εντέρου για τη βέλτιστη
μεταβολική και ανοσιακή ωρίμανση. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
και άλλες θρεπτικές ουσίες όπως
αντιοξειδωτικά και βιταμίνη D,
μπορεί επίσης να παίζουν κάποιον

Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου και στρατηγικές πρόληψης της αλλεργίας

ρόλο στην εξουδετέρωση της αυξημένης πιθανότητας για αλλεργία
και φλεγμονή. Οι στρατηγικές αυτές είναι πιθανό να έχουν οφέλη όχι
μόνο για αλλεργίες αλλά για όλες
τις NCDs. Οι κοινοί παράγοντες
κινδύνου σημαίνουν κοινές λύσεις
για την αντιμετώπιση της μοντέρνας πανδημίας των NCDs, γεγονός
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Εικόνα 3. Πολλοί από τους μοντέρνους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου που εμπλέκονται στην αύξηση της
αλλεργίας και άλλων NCDs επηρεάζουν την ανοσιακή και μεταβολική ανάπτυξη. Αυτοί είναι όλοι οι λογικοί στόχοι για
την πρόληψη της νόσου. (Από Prescott SL. Disease Prevention in the Age of Convergence – the Need for a Wider, Long Ranging
and Collaborative Vision. Allergol Int 2014; 63:11–20).
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που υπογραμμίζει την ανάγκη για
διατομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3. Infant Feeding Advice. Australiasian
Society of Allergy and Immunology
http://www.allergy.org.au/images/
stories/pospapers/ascia_infantfeedingadvice_oct08.pdf, 2008.
4. Prescott S, Nowak-Wegrzyn A. Strategies to prevent or reduce allergic

disease. Ann Nutr Metab 2011;59:2842.
5. Prescott SL. Disease Prevention
in the Age of Convergence - the
Need for a Wider, Long Ranging
and Collaborative Vision. Allergol
Int 2014;63:11-20.
6. M
 artino D, Prescott SL. Silent mysteries: epigenetic paradigms could
hold the key to conquering the epidemic of allergy and immune dis
ease. Allergy 2010;65:7-15.

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

1. Prescott SL. Early-life environmental
determinants of allergic diseases and
the wider pandemic of inflammatory
noncommunicable diseases. J Allergy
Clin Immunol 2013;131:23-30.
2. Metcalfe J, Prescott SL, Palmer DJ.
Randomized controlled trials inves-

tigating the role of allergen exposure in food allergy: where are we
now? Curr Opin Allergy Clin Immunol
2013;13:296-305.

330

Περιγεννητικοί παράγοντες κινδύνου και στρατηγικές πρόληψης της αλλεργίας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

3

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
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ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ
Από το στόμα: Τα αντιισταμινικά
δεύτερης γενιάς είναι πιο εκλεκτι-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Διάφορα φάρμακα χρησιμοποιούνται για τη συμπτωματική θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων, συνήθως σε στρατηγικές σταδιακής αντιμετώπισης
• Αντίθετα με την ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα, η φαρμακευτική
αγωγή συνήθως δεν αλλάζει τη μακροχρόνια έκβαση της αλλεργίας
• Η θεραπεία θα πρέπει να σχεδιαστεί ειδικά για το κύριο σύμπτωμα
και να προσαρμοσθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων
• Η βέλτιστη χρησιμοποίηση φαρμακοθεραπειών ποικίλει ανάμεσα
σε περιοχές και χώρες. Η διαφορές αυτές μπορεί να αντανακλούν
την εξάρτηση στην υποκειμενικότητα της κλινικής αξιολόγησης,
στην ποικιλομορφία των φαινοτύπων της νόσου και τις διάφορες
θεραπευτικές προτιμήσεις στους εκάστοτε πληθυσμούς
• Επιθυμητή είναι η διαθεσιμότητα πολλαπλών επιλογών ώστε να
εξατομικεύεται η θεραπεία για τον συγκεκριμένο ασθενή

κά για τον πρωταρχικό υποδοχέα
ισταμίνης σε σχέση με τα πρώτης
γενιάς, και η φεξοφεναδίνη εμφανίζει πολύ μικρή συγκέντρωση
στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Το αποτέλεσμα είναι πολύ μικρότερος κίνδυνος για παρενέργειες
από τα δεύτερης γενιάς αντιισταμινικά, με την προτίμηση σε αυτά
να οφείλεται στην ασφάλεια αλλά
όχι στην αυξημένη αποτελεσματικότητα. Σε σύγκριση με τα πρώτης
γενιάς αντιισταμινικά έχουν λιγότερες αντιχολινεργικές επιδράσεις και
μικρότερη επίδραση στις αδενικές
εκκρίσεις.
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Τοπικά: Τα ενδορρινικά ή οφθαλμικά αντιισταμινικά είναι πιθανώς
πιο αποτελεσματικά για ρινικά ή
οφθαλμικά συμπτώματα από εκείνα του στόματος. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται ταχύτερη
εμφάνιση ανακούφισης από τα
συμπτώματα και κάποια οφέλη για
τη συμφόρηση και πιθανώς και τη
φλεγμονή. Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα επίσης βελτιώνεται με ρινική
αντιισταμινική αγωγή, αν και πολλά τοπικά, οφθαλμικά αντιισταμινικά είναι πιο αποτελεσματικά. Η
μη αλλεργική ρινίτιδα δεν ανταποκρίνεται στα αντιισταμινικά από το
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Οι αλλεργικές παθήσεις επηρεάζουν πάνω από το 30% του πληθυσμού με ποικίλη σοβαρότητα
που εξαρτάται από την έκθεση στο
αλλεργιογόνο και τον βαθμό υπερευαισθησίας. Στη συμπτωματική
αντιμετώπιση χρησιμοποιούνται
διάφορα φάρμακα. Γενικά, η θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται
στο κύριο σύμπτωμα ή τα συμπτώματα, καθώς και στη σοβαρότητά
τους. Συνήθως ειδικοί μεσολαβητές αναστολείς, όπως τα αντιισταμινικά, προσφέρουν πιο γρήγορη
ανακούφιση, αλλά είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικοί στα χρόνια
συμπτώματα όπως η συμφόρηση.
Η ποικιλομορφία των αλλεργικών
παθήσεων, οι φαινότυποι και οι
πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές
είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές στρατηγικές σταδιακής αντιμετώπισης
(Πίνακας 1, Εικόνες 1 και 2). Συχνά
εφαρμόζονται συνδυασμένες θεραπείες αν και τα δεδομένα της αποτελεσματικότητάς τους είναι πολύ
λίγα. Σε αντίθεση με την ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα, η φαρμακοθεραπεία συνήθως δεν τροποποιεί τη μακροχρόνια έκβαση, αν
και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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Συνδυασμένη θεραπεία*
Συνδυασμός

Θεραπευτικές επιλογές

Αντιισταμινικά από το στόμα +
αποσυμφορητικά

Αποτελεσματικότερα για ρινική συμφόρηση
από τα αντιισταμινικά μόνα τους

Αντιισταμινικά από το στόμα +
ανταγωνιστές λευκοτριενίων

Μπορεί να είναι αποτελεσματικότερα από το
καθένα μόνο του, αλλά λιγότερο αποτελεσματικά από ρινικά κορτικοστεροειδή

Από το στόμα + τοπικά
αντιισταμινικά

Καμία ένδειξη για επιπλέον όφελος, τα τοπικά
αντιισταμινικά μπορεί να βοηθήσουν με τη
συμφόρηση

Αντιισταμινικά από το στόμα +
τοπικά κορτικοστεροειδή

Δεν υπάρχουν ενδείξεις οφέλους από τα αντιισταμινικά μαζί με τα τοπικά κορτικοστεροειδή, μπορεί να ανακουφίζουν περισσότερο
από τον κνησμό

INCS* + αντιχολινεργικά

Βελτιώνουν τη ρινόρροια καλύτερα από τον
κάθε παράγοντα μόνο του

Ενδορρινικά αντιισταμινικά +
κορτικοστεροειδή

Ο συνδυασμός είναι αποτελεσματικότερος
από τον κάθε παράγοντα μόνο του, ανεπαρκή δεδομένα από την ανεξάρτητη χορήγηση
των δύο

INCS** + από το στόμα
ανταγωνιστές λευκοτριενίων

Ανεπαρκή δεδομένα

* (Από Wallace DV, Dykewicz MS et al, J Allergy Clin Immunol 2008)
** INCS: ενδορρινικά κορτικοστεροειδή

στόμα, αλλά ενδεχομένως εμφανίζει βελτίωση με ρινική αντιισταμινική αγωγή, κυρίως λόγω της επίδρασης στη συμφόρηση. Σήμερα,
τα διαθέσιμα ενδορρινικά αντιισταμινικά προκαλούν μια ήπια καταστολή λόγω συστηματικής απορρόφησης. Η αποτελεσματικότητα
των ρινικών αντιισταμινικών είναι
μικρότερη από των ρινικών κορτικοστεροειδών, αν και κάποιες μελέτες δείχνουν ότι οι δύο τρόποι
θεραπείας είναι παρόμοιοι.
ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
Τοπικά: Τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή είναι η μόνη αποτελεσματικότερη θεραπεία για διαλείπουσα
και επίμονη αλλεργική ρινίτιδα. Η
καθυστερημένη έναρξη της δράσης της κάνει τη θεραπεία λιγότερο
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ελκυστική για διαλείπουσα χρήση
όπως θα χρησιμοποιούταν τυπικά
για διαλείπουσα ρινίτιδα. Τα ενδορρινικά κορτικοστεροειδή είναι ανώτερη θεραπεία από τον συνδυασμό
αντιισταμινικών από το στόμα και
ανταγωνιστών λευκοτριενίων. Τα
ρινικά κορτικοστεροειδή είναι αποτελεσματικά με χρήση κάθε φορά
που παρίσταται ανάγκη, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικότερα σε
τακτική ρινική χορήγηση. Οι τοπικές παρενέργειες είναι ελάχιστες
και περιλαμβάνουν ξηρότητα της
μύτης και ερεθισμό ή ρινορραγία.
Υπάρχουν στη βιβλιογραφία σπάνιες αναφορές διάτρησης του ρινικού διαφράγματος, αλλά αυτό είναι
πολύ σπάνιο. Υπάρχει συστηματική
απορρόφηση των ρινικών κορτικοστεροειδών, όπως έδειξαν προσε-

κτικές μελέτες ανάπτυξης σε παιδιά. Η έκταση των συστηματικών
επιδράσεων είναι μικρή λόγω της
χαμηλής δόσης, αλλά δημιουργούνται ανησυχίες για την ανάπτυξη,
για γλαύκωμα, καταρράκτες και
ακόμα και για οστική απώλεια, αν
και είναι πολύ περιορισμένες στην
πράξη. Τα οφθαλμικά τοπικά κορτικοστεροειδή είναι επίσης πολύ
αποτελεσματικά αλλά οι παρενέργειες είναι σημαντικές με πιθανότητα υποτροπής ιογενούς λοίμωξης στον οφθαλμό –ιδιαίτερα
ερπητικής κερατίτιδας–, αύξησης
της ενδοφθάλμιας πίεσης, καθώς
και μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης καταρράκτη. Τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή συνιστώνται
και αποτελούν την πρώτη γραμμή θεραπείας για τον έλεγχο του
άσθματος (Εικόνα 2). Όπως και με
τη ρινίτιδα η διαλείπουσα χρήση
τους είναι λιγότερο αποδεδειγμένη. Στις τοπικές παρενέργειες περιλαμβάνονται στοματική καντιντίαση και φαρυγγο-λαρυγγικός
ερεθισμός. Όπως και με τα ρινικά
στεροειδή, υπάρχει συστηματική
απορρόφηση με κίνδυνο παρενεργειών όπως καθυστέρηση ανάπτυξης, απώλεια οστού ή οστεοπόρωση, αυξημένη ευθραυστότητα
του δέρματος, και καταστολή των
επινεφριδικών αδένων. Η τοπική
εφαρμογή κορτικοστεροειδών στο
δέρμα συστήνεται ως θεραπεία
δεύτερης γραμμής για το ατοπικό
έκζεμα ή την δερματίτιδα εξ επαφής. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται
η μικρότερη δυνατή δόση για τον
έλεγχο των συμπτωμάτων. Υπάρχει
πιθανότητα για ατροφία δέρματος
σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης τοπικών κορτικοστεροειδών,
ακόμη και αν πρόκειται για παρακευάσματα χαμηλής ισχύος. Ατροφία του δέρματος, μαζί με άλλες
ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως
τηλαγγειεκτασία και ραγάδες, μπορεί να εμφανιστούν πολύ σπάνια
μέσα σε 2-3 ημέρες από την έναρξη
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της ημερήσιας εφαρμογής, με μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβούν
όταν η εφαρμογή γίνει με κλειστή
περίδεση, όταν εφαρμόζονται πολύ
δραστικά κορτικοστεροιδή ή όταν
τοποθετούνται σε εύθραυστο δέρμα. Ο κίνδυνος εξαρτάται από την
ισχύ του κορτικοστεροειδούς, την
περίοδο εφαρμογής του, την περιοχή που εφαρμόζεται, και τη φύση
του δερματικού προβλήματος.
Συστηματικά: Τα κορτικοστεροειδή
από το στόμα ή παρεντερικά είναι
πολύ αποτελεσματικά για όλα τα
συμπτώματα των αλλεργικών πα-

θήσεων. Η θεραπεία με τοπικά κορτικοστεροειδή είναι προτιμότερη,
ενώ η συστηματική θεραπεία συνιστάται σε σοβαρά μη ελεγχόμενα συμπτώματα. Τα συστηματικά
κορτικοστεροειδή προκαλούν σοβαρές πιθανές παρενέργειες, στις
οποίες περιλαμβάνονται διαταραχές ύπνου, αλλαγές διάθεσης, αύξηση όρεξης, δυσανεξία γλυκόζης,
άσηπτη οστική νέκρωση, ταχύτερη
απώλεια οστικής μάζας, αύξηση κεντρικού λίπους σώματος και ελάττωση μυϊκής δύναμης. Λόγω των
σοβαρών παρενεργειών η χρήση

Φαρμακοθεραπεία των αλλεργικών παθήσεων

των κορτικοστεροειδών συστηματικά θα πρέπει να περιορίζεται για
μικρή χρονική περίοδο.
ΧΡΩΜΟΝΕΣ
Η νατριούχος χρωμολύνη διατίθεται για τοπική θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας, του άσθματος και
της επιπεφυκίτιδας, και με περιορισμένο όφελος για τροφική αλλεργία και γαστρεντερική μαστοκυττάρωση. Καθώς η δράση του
φαρμάκου είναι να αναστέλει τη
ροή ασβεστίου σε μαστοκύτταρα
και βασεόφιλα, τα οφέλη γενικά εί-
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Εικόνα 1. Θεραπευτικά βήματα στην αλλεργική ρινίτιδα (από Meltzer Allergy Asthma Proceedings 2013), # Ως
διαλείπουσα ορίζεται από την ARIA με συμπτώματα για 4 ημέρες ή λιγότερο την εβδομάδα ή για 4 συνεχόμενες ημέρες,
*Ήπια σημαίνει απουσία διαταραχών ύπνου, δυσκολιών στις καθημερινές δραστηριότητες, δυσκολιών στο σχολείο ή
στην παραγωγικότητα της εργασίας. Τα συμπτώματα υπάρχουν αλλά δεν προβληματίζουν. ΑΗ: αντιισταμινικά, PRN:
λήψη όταν παρίσταται ανάγκη, LTA: ανταγωνιστές λευκοτριενίων, INCS: ενδορρινικά τοπικά κορτικοστεροειδή, DC:
αποσυμφορητικά, CS: κορτικοστεροειδή, QOL: ποιότητα ζωής.
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Εικόνα 2. Θεραπευτικά βήματα στο άσθμα. Τα φάρμακα του άσθματος χωρίζονται σε ανακούφισης και ελέγχου. Τα
φάρμακα ανακούφισης πρέπει να συνταγογραφούνται σε κάθε βήμα. Τα κύρια φάρμακα ελέγχου είναι τα εισπνεόμενα
κορτικοστεροειδή. Τα μακράς διαρκείας βρογχοδιασταλτικά (β2 αγωνιστές) μπορούν να προστεθούν όταν το άσθμα
δεν ελέγχεται επαρκώς με κορτικοστεροειδή. Όταν οι ασθενείς δεν ελέγχονται με τις βέλτιστες δόσεις εισπνεομένων
κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό με μακράς διαρκείας β2 αγωνιστές θα πρέπει να αναλογιστούμε άλλα βοηθητικά
δευτερογενή φάρμακα ελέγχου. (Από Global Strategy for AsthmaManagement and Prevention, 2012 with permission of Global
Initiative for Asthma (GINA)).

ναι στην πρόληψη των συμπτωμάτων παρά στην ανακούφιση ενεργών εκδηλώσεων της νόσου. Έτσι,
η βέλτιστη θεραπεία είναι η τακτική εφαρμογή κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης των συμπτωμάτων ή
πριν από την επαφή με γνωστά ή
ύποπτα αλλεργιογόνα. Οι χρωμόνες έχουν εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας χωρίς γνωστές σημαντικές
παρενέργειες. Η ανάγκη για δοσολογία αρκετές φορές την ημέρα
περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των παραγόντων αυτών, ενώ γενικά είναι θεραπείες όχι
ιδιαίτερα συμφέρουσες οικονομικά
και μόνο μέτρια αποτελεσματικές.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΛΕΥΚΟΤΡΙΕΝΙΩΝ
Οι ανταγωνιστές λευκοτριενίων
από το στόμα βελτιώνουν τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθματος. Ο συνδυασμός ανταγωνιστών λευκοτριενίων
και αντιισταμινικών από το στόμα
δεν είναι ξεκάθαρα καλύτερος από
οποιονδήποτε από τους παράγοντες αυτούς ξεχωριστά. Οι ανταγωνιστές λευκοτριενίων είναι λιγότερο αποτελεσματικοί για τον
κνησμό και το φτάρνισμα απ’ ό,τι
τα αντιισταμινικά, αλλά μάλλον πιο
αποτελεσματικοί για τη συμφόρηση και τον βήχα. Η βελτίωση του

άσθματος, που συχνά σχετίζεται με
την αλλεργική ρινίτιδα, αποτελεί
πλεονέκτημα της θεραπείας της
ρινίτιδας με μοντελουκάστη από
το στόμα.
ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ
Το βρωμιούχο ιπρατρόπιο ενδορρινικά ανακουφίζει τη ρινόρροια
αλλά δεν επηρεάζει άλλα συμπτώματα. Ο συνδυασμός αντιχολινεργικής θεραπείας ενδορρινικά και
αντιισταμινικών από το στόμα είναι πιο αποτελεσματικός από κάθε
παράγοντα ξεχωριστά. Πρόσφατα αξιολογήθηκε η λήψη μέσω εισπνοής μακράς δράσης αντιχολι-
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ΤΟΠΙΚΑ Β2
ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ
Τα εισπνεόμενα βραχείας δράσης
β2-συμπαθομιμητικά χρησιμοποιούνται ως φάρμακο ανακούφισης
για το άσθμα, ενώ τα LABAs συστήνονται ως επιπρόσθετη θεραπεία ελέγχου όταν το άσθμα δεν
μπορεί να ελεγχθεί μόνο από εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Τα
LABAs μόνα τους αντενδείκνυνται
ως μονοπαραγοντικός έλεγχος για
το άσθμα, λόγω του κινδύνου αύξησης θνησιμότητας από κάθε αιτία και λόγω των σχετιζόμενων με
το άσθμα σοβαρών παρενεργειών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Μια σειρά φαρμακολογικών παραγόντων έχουν δοκιμαστεί τοπικά
και συστηματικά για αλλεργικές
παθήσεις, με ποικίλα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από αυτούς
στοχεύουν ειδικούς φλεγμονώδεις
μεσολαβητές ή μονοπάτια. Η καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση φαρμακολογικών θεραπειών περιγράφεται σε διάφορες κατευθυντήριες
οδηγίες. Αυτές ποικίλουν ανάμεσα
στις διάφορες περιοχές και χώρες
και η αξιολόγηση των δεδομένων
που υποστηρίζουν συγκεκριμένες
θεραπείες μεταφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Η ποικιλία αυτή
μπορεί να αντανακλά την εξάρτηση από την υποκειμενικότητα
στην κλινική αξιολόγηση, την ποικιλομορφία των φαινοτύπων της
νόσου και ειδικών αλλεργιογόνων
που προκαλούν νόσο στα διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς και τις
διαφορετικές προτιμήσεις σχετικά
με τις θεραπείες στους εκάστοτε πληθυσμούς. Η διαθεσιμότητα πολλαπλών φαρμακολογικών
επιλογών είναι επιθυμητή για την
προσαρμογή της θεραπείας στον
κάθε ασθενή.
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νεργικών (τιοτρόπιο) ως πρόσθετη
θεραπεία ελέγχου για μέτριο/σοβαρό άσθμα, και παρείχε παρόμοια
αποτελέσματα όπως τα μακράς
διαρκείας β2-συμπαθομιμητικά
(LABAs). Δεν αποδείχθηκαν σημαντικές συστηματικές παρενέργειες,
αν και έχουν υπάρξει αμφιβολίες
σχετικά με το κατά πόσο η θεραπεία με εισπνεόμενα αντιχολινεργικά αυξάνει τον καρδιαγγειακό και
αγγειοεγκεφαλικό κίνδυνο. Η ανησυχία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί
σε μεγάλες μελέτες με εισπνεόμενα αντιχολινεργικά για χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά
έχει τεθεί υποψία από αναδρομικά
δεδομένα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
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ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Christoph Heusser

Veit Erpenbeck

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Novartis Institutes for Biomedical Research
Basel, Switzerland
Η ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) παίζει
σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία των αλλεργιών και του
αλλεργικού άσθματος, και οι IgEεπαγόμενες αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να προληφθούν από
επιλεγμένα αντισώματα έναντι IgE
τα οποία συνδέονται επιλεκτικά και
εξουδετερώνουν τις IgE στην κυκλοφορία. Λόγω της εξειδίκευσης
στους επιτόπους, τα επιλεγμένα
αντι-IgE αντισώματα εμποδίζουν
τις IgE από το να αλληλεπιδράσουν με υψηλής συγγένειας IgE
υποδοχείς (FcεRI) πάνω στα μαστοκύτταρα, στα βασεόφιλα και
δενδριτικά κύτταρα καθώς και με
χαμηλής συγγένειας IgE υποδοχείς
(FcεRII/CD23) πάνω στα Β κύτταρα, και συγκεκριμένα στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τέτοια
θεραπευτικά αντι-IgE αντισώματα
(π.χ. ομαλιζουμάμπη) κατευθύνονται έναντι της περιοχής της IgE η
οποία αναγνωρίζεται από τους δύο
IgE υποδοχείς, άρα αναστέλλουν
αποτελεσματικά τη σύνδεση της
IgE στους υποδοχείς αυτούς, αλλά
δεν αναγνωρίζουν IgE συνδεδεμένες με τον υποδοχέα και έτσι δεν
προκαλούν αναφυλαξία (Εικόνα 1).
Η ομαλιζουμάμπη είναι εξανθρωποποιημένο IgG1 μονοκλωνικό
αντι-IgE αντίσωμα από το FDA
το 2003 για ενήλικες και εφήβους
με μέτριο έως σοβαρό επίμονο
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι IgE-επαγόμενες αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν να προληφθούν από επιλεγμένα αντισώματα έναντι των ΙgE, τα οποία συνδέονται ειδικά και εξουδετερώνουν την IgE στην κυκλοφορία
• Τα αντι-IgE αντισώματα εμποδίζουν την IgE από το να αλληλεπιδράσει με υψηλής και χαμηλής συγγένειας IgE υποδοχείς πάνω
στα μαστοκύτταρα, βασεόφιλα, Β λεμφοκύτταρα και συγκεκριμένα
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
• Τα θεραπευτικά αντι-IgE αντισώματα δεν αναγνωρίζουν μόρια IgE
συνδεδεμένα με Fc υποδοχείς, συνεπώς δεν προκαλούν αναφυλαξία
• Η ομαλιζουμάμπη είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία μέτριου-σοβαρού αλλεργικού άσθματος· ελαττώνει σημαντικά τις εξάρσεις
και τη χρήση κορτικοστεροειδών, και βελτιώνει την ποιότητα ζωής
• Η ομαλιζουμάμπη πρόσφατα εγκρίθηκε για ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση/χρόνια αυτόματη κνίδωση, οι οποίοι παραμένουν
συμπτωματικοί παρά τη θεραπεία με Η1 αντιισταμινικά
• Η ομαλιζουμάμπη προκαλεί υποέκφραση των FcεRI πάνω στα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα, αναστέλει την IgE-επαγόμενη αντιγονοπαρουσίαση από κύτταρα που διαθέτουν FcεRI, και ελαττώνει
την παραγωγή IgE μετά από μακροχρόνια θεραπεία
• Άλλες εφαρμογές των αντι-IgE αντισωμάτων μπορεί να αποτελούν
η ατοπική δερματίτιδα, η τροφική αλλεργία, ως βοηθητικά στην
ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα, και η αλλεργική ρινίτιδα

αλλεργικό άσθμα, του οποίου τα
συμπτώματα ελέγχονται ανεπαρκώς με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
ομαλιζουμάμπη έχει εγκριθεί για
την θεραπεία ασθενών με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα. Τα
ελεύθερα επίπεδα IgE στον ορό
των ασθενών με άσθμα ελαττώ-

νονται ταχέως μετά την έναρξη της
θεραπείας με ομαλιζουμάμπη, και
καθώς η IgE που είναι συνδεδεμένη
με την ομαλιζουμάμπη δεν μπορεί
να αλληλεπιδράσει με IgE υποδοχείς, το φάρμακο μπορεί να εμποδίζει την IgE-επαγόμενη απελευθέρωση φλεγμονωδών μεσολαβητών
από μαστοκύτταρα και βασεόφιλα,
Αντί ΙgΕ θεραπεία για αλλεργικές παθήσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επιδράσεις θεραπείας με αντι-IgE (ομαλιζουμάμπη) σε ασθενείς με σοβαρό
αλλεργικό άσθμα σε κλινικά σημεία ελέγχου αντιπροσωπευτικής κλινικής
μελέτης
Οmalizunab
Ν=209

Placebo
Ν=210

0.24

0.48

Σοβαρές κρίσεις άσθματος
Ποσοστά ανά περίοδο 28 εβδομάδων
% ελάττωση, p-τιμή για αναλογία ποσοστού

50.1%, p = 0.002

Επισκέψεις στα ΤΕΠ
Ποσοστά ανά περίοδο 28 εβδομάδων
% ελάττωση, p-τιμή για αναλογία ποσοστού

0.24

0.43

43.9% p = 0.038

Συνολική εκτίμηση ιατρού της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας
% εξαιρετικά/καλά ανταποκρινόμενοι

60.5%

p-τιμή

42.8%
<0.001

% ασθενών >0,5 βελτίωση

60.8%

p-τιμή

47.8%
0.008

Πνευμονική λειτουργία (FEV1)
Βελτίωση μετά από θεραπεία 28 εβδομάδων
p-τιμή

190 mL

96 mL
0,043

Η ομαλιζουμάμπη χορηγείται ως
υποδόρια ένεση κάθε 2–4 εβδομάδες σε δοσολογία που ρυθμίζεται
σύμφωνα με το βάρος του σώματος και τα επίπεδα IgE στον ορό,

Εικόνα 1. Μηχανισμός δράσης αντι-IgE θεραπείας
Αντί ΙgΕ θεραπεία για αλλεργικές παθήσεις
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Ποιότητα ζωής στο άσθμα

χωρίς να προκαλεί αποκοκκίωση.
Συνεπώς, η αλλεργική φλεγμονή,
στην οποία συμμετέχουν T κύτταρα
και ηωσινόφιλα και οι φλεγμονώδεις μεσολαβητές τους, εξασθενεί
και μπορούν να παρατηρηθούν
ευεργετικές επιδράσεις στον επανασχεδιασμό των αεραγωγών
(π.χ. ελάττωση της πάχυνσης του
τοιχώματος των αεραγωγών). Η
ομαλιζουμάμπη επίσης προκαλεί
υπορρύθμιση των FcεRI στα μαστοκύτταρα και βασεόφιλα (που
ρυθμίζεται από ελεύθερη IgE), αναστέλει την IgE-επαγόμενη αντιγονοπαρουσίαση από κύτταρα που
διαθέτουν FcεRI, ενώ μετά από πιο
παρατεταμένη θεραπεία ελαττώνει
την παραγωγή IgE (αλληλεπιδρώντας με επιφανειακά IgE-θετικά Β
λεμφοκύτταρα).
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ώστε να διασφαλίζεται επαρκής
εξουδετέρωση της IgE και σε γενικές γραμμές είναι καλά ανεκτή.
Η κλινική αποτελεσματικότητα
της ομαλιζουμάμπης σε ασθενείς
με μέτριο έως σοβαρό καθώς και
με σοβαρό αλλεργικό άσθμα, έχει
αποδειχθεί σε αρκετές μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές, με αποτέλεσμα σε περισσότερους από το
60% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν την ελάττωση των εξάρσεων, τη μείωση της χρήσης κορτικοστεροειδών και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής (Πίνακας 1). Επιπλέον, η ομαλιζουμάμπη εγκρίθηκε
πρόσφατα για ασθενείς με χρόνια
ιδιοπαθή κνίδωση/χρόνια αυτόματη κνίδωση που παραμένουν
συμπωματικοί παρά τη θεραπεία
με Η1 αντιισταμινικά, στους οποί-
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ους επέδειξε ταχύτατη ανταπόκριση σε μεγάλο ποσοστό. Ακόμα, η
ομαλιζουμάμπη έχει αξιολογηθεί σε
αριθμό αλλεργικών παθήσεων με
θετικές αναφορές όπως στην ατοπική δερματίτιδα, εποχική και ετήσια αλλεργική ρινίτιδα, τροφικές
αλλεργίες, αλλά και ως βοηθητική
θεραπεία στην ανοσοθεραπεία με
αλλεργιογόνα.
Καινοτόμα αντι-IgE μονοκλωνικά
αντισώματα με βελτιωμένες φαρμακοδυναμικές και ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες είναι υπό ανάπτυξη.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Heusser C, Jardieu P. Therapeutic
potential of anti-IgE antibodies. Curr
Opin Immunol 1997;9:805-813.
2. Global Initiative for Asthma (GINA).
Global Strategy for Asthma Manage-

ment and Prevention (updated December 2012)
3. Humbert M, Busse W, Hanania NA,
Lowe PJ, Canvin J, Erpenbeck VJ et
al. Omalizumab in Asthma: An Update on Recent Developments. J
Allergy Clin Immunol Pract 2014, in
press.
4. Chang TW, The pharmacological basis fo anti-IgE therapy. Nature Biotechnol 2000;18:157-162.
5. Humbert M, Beasley R, Ayres J,
Slavin R, Hebert J, Bousquet J et
al. Benefitsof omalizumab as addon therapy in patients with severe
persistent asthma who are inadequately controlled despite best
available therapy (GINA 2002 step
4 treatment): INNOVATE. Allergy
2005;60:309-316.
6. Babu KS, Polosa R, Morjaria JB, Anti-IgE – emerging opportunities for
Omalizumab. Expert Opin Biol Ther
2013;13:765-777.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Onur Boyman
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University Hospital Zürich
Zürich, Switzerland
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Η καλύτερη κατανόηση των ενδοτύπων και φαινοτύπων των αλλεργικών παθήσεων μπορεί να οδηγήσει σε εξειδικευμένη στόχευση
του υπεύθυνου μοριακού μηχανισμού με κάποιο βιολογικό (Εικόνα
3). Αντίθετα με τις παραδοσιακές
θεραπείες της αλλεργίας, τα βιολογικά στοχεύουν ένα συγκεκριμένο
μόριο. Έτσι, η χρήση ενός αντιαλλεργικού βιολογικού οδηγεί ιδανικά
στην αναστολή ενός συγκεκριμένου μορίου που συμμετέχει στην
αλλεργική φλεγμονή, χωρίς να
αποδυναμώνεται η ανοσία έναντι
ιών και βακτηριδίων. Ο σχεδιασμός
και η χρήση βιολογικών απαιτούν
μια λεπτομερή κατανόηση των μηχανισμών που υπόκεινται της αλλεργίας.
Η αλλεργία πιστεύεται ότι ξεκινά
ως ανώμαλη ανοσιακή απόκριση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι βιολογικοί παράγοντες (βιολογικά) στοχεύουν ένα επιλεγμένο
μόριο το οποίο προκαλεί νόσο
• Αρκετά βιολογικά αξιολογούνται σε κλινικές δοκιμές για αλλεργικές
διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναστέλλουν τις
IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 και ανοσοσφαιρίνη Ε
• Τα περισσότερα από αυτά τα βιολογικά ακόμα ελέγχονται σε κλινικές δοκιμές, στις οποίες συμμετέχουν ασθενείς με αλλεργικό άσθμα,
αλλεργική ρινίτιδα, τροφική αλλεργία, κνίδωση, ατοπικό έκζεμα,
και παθήσεις με υψηλά επίπεδα ηωσινοφίλων
• Αναμένεται ότι τα βιολογικά θα αντικαταστήσουν ή θα περιορίσουν
τη χρήση της συνταγογραφούμενης σήμερα μη ειδικής φαρμακοθεραπείας για την αλλεργική φλεγμονή
• Παράλληλα αναπτύσσεται ερευνητική προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση των ενδοτύπων της νόσου, την ανακάλυψη νέων
βιοδεικτών και καινοτόμων βιολογικών θεραπειών

σε ένα ή περισσότερα ακίνδυνα περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, όπως
η γύρη, οι τροφές, τα ακάρεα οικιακής σκόνης, τα έντομα ή τα ζωικά
προϊόντα. Τέτοιου είδους επαφή με
κάποιο αλλεργιογόνο έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ανοσιακών κυττάρων, π.χ. τα τύπου 2 T
βοηθητικά λεμφοκύτταρα (Th2)
τα οποία παράγουν κυτταροκίνες,
όπως IL-4, IL-5, IL-9 και IL-13 (Εικόνα 3). Ταυτόχρονα ενεργοποιούνται και Β λεμφοκύτταρα από το
αλλεργιογόνο, και κάτω από την
επίδραση των Th2-επαγόμενων
κυτταροκινών παράγουν ανοσο-

Βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων

σφαιρίνη Ε (IgE). Επιπλέον, οι Th2επαγόμενες κυτταροκίνες ενεργοποιούν άλλα ανοσιακά κύτταρα,
όπως ηωσινόφιλα, μαστοκύτταρα
και βασεόφιλα, που όλα τους προάγουν την αλλεργία. Τα βιολογικά
στοχεύουν για παράδειγμα τις IL4, IL-5, IL-13 ή IgE. Κάποια από τα
βιολογικά που στοχεύουν την IL-4
φάνηκε να προσφέρουν οφέλη σε
υποομάδες ασθενών με αλλεργικό άσθμα, χωρίς να προκαλούν
οποιεσδήποτε από τις ανεπιθύμητες επιδράσεις της συμβατικής
θεραπείας του άσθματος. Σήμερα
βρίσκονται υπό ανάπτυξη βιολογι-
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Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες
έχουν καταφέρει το ανοσιακό σύστημα να παράγει αντισώματα από
συγκεκριμένους κλώνους Β λεμφοκυττάρων, γεγονός που προανάγγειλε την εποχή των μονοκλωνικών
αντισωμάτων (Εικόνες 1 και 2). Οι
βιολογικοί παράγοντες (βιολογικά) έχουν φέρει επανάσταση στη
θεραπεία πολλών ρευματικών και
ανοσολογικών διαταραχών, ενώ
σήμερα αξιολογούνται και στις αλλεργικές νόσους.
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Εικόνα 1. Αρκετές τεχνολογίες
εφαρμόζονται για την παραγωγή
μονοκλωνικών αντισωμάτων. (Από
J Allergy Clin Immunol, 130/Ballow
M, Akdis CA, Casale TB, Wardlaw AJ,
Wenzel SE, Ballas Z, et al. Immune
response modifiers in the treatment of
asthma: A PRACTALL document of the
American Academy of Allergy, Asthma
& Immunology and the European
Academy of Allergy and Clinical
Immunology, 311–24. Copyright 2012,
με άδεια από τον Elsevier).

Εικόνα 2. Τροποποιήσεις του μορίου Ig ώστε να αυξηθεί η φαρμακολογική και κλινική του δραστικότητα. (Από J Allergy
Clin Immunol, 130/Ballow M, Akdis CA, Casale TB, Wardlaw AJ, Wenzel SE, Ballas Z, et al. Immune response modifiers in the
treatment of asthma: A PRACTALL document of the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology and the European
Academy of Allergy and Clinical Immunology, 311–24. Copyright 2012, με άδεια από τον Elsevier).
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κά που στοχεύουν σε IL-4 και IL-13,
και χρειάζονται περαιτέρω κλινικές
δοκιμές με μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών και για μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας. Παρομοίως, τα
βιολογικά που στοχεύουν στην IL-5
φάνηκε να είναι ωφέλιμα σε μια
υποομάδα ασθενών με άσθμα που
χαρακτηρίζονται από την παρουσία
υψηλών συγκεντρώσεων ηωσινοφίλων. Ίδιοι προβληματισμοί επίσης ισχύουν και για ένα βιολογικό
που στοχεύει στην IL-13, καθώς
ασθενείς με άσθμα και υψηλά επίπεδα περιοστίνης ανταποκρίθηκαν
καλύτερα στο φάρμακο αυτό.
Επιπρόσθετα, βιολογικά που στοχεύουν στην IL-4 εξετάζονται σε
ασθενείς με αλλεργικό έκζεμα, ενώ
βιολογικά που μπλοκάρουν την

IL-5 αξιολογούνται σε αλλεργικές
διαταραχές που χαρακτηρίζονται
από αυξημένα επίπεδα ηωσινοφίλων, όπως η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα και η αλλεργική ρινική πολυποδίαση. Επίσης, κάποιοι
υπότυποι της κνίδωσης μπορεί να
ανταποκρίνονται σε βιολογικά που
αναστέλλουν την IL-1.
Ενώ η χρήση των βιολογικών στις
αλλεργικές παθήσεις βρίσκεται
–για τα περισσότερα βιολογικά–
ακόμα στα πρώτα της στάδια, οι
ουσίες αυτές έχουν ήδη αλλάξει
τη θεραπεία πολλών ρευματικών
και ανοσολογικών παθήσεων. Είναι αναμενόμενο ότι η θεραπεία
των αλλεργικών νόσων θα μετατοπιστεί, από τη χρήση μη ειδικών
φαρμάκων σε χρήση βιολογικών.
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Εικόνα 3. Τh2 τύπου ανοσιακές διαδικασίες στους αεραγωγούς ασθματικών ασθενών. Το μονοπάτι ξεκινά με τη
δημιουργία Th2 κυττάρων και την παραγωγή από αυτά IL-4, IL-5 και IL-13. Αυτές οι κυτταροκίνες ενεργοποιούν την
αλλεργική και ηωσινοφιλική φλεγμονή καθώς επίσης και αλλαγές στα επιθήλια και στους λείους μυς που συμβάλουν
στην παθοβιολογία του άσθματος. APC: αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο, CRTH2: υποδοχέας χημειοελκυστικών
ουσιών – ομόλογο μόριο εκφράζεται στα Th2 κύτταρα, iNOS: ενεργοποιημένη συνθετάση οξειδίου του αζώτου, PGD2:
προσταγλανδίνη D2, TSLP: στρωματική λεμφοπρωτεϊνη θύμου. (Από Macmillan Publishers Ltd: Nat Med, Wenzel SE, Asthma
phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches, 18,716–25, copyright 2012).
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Ένας μεγάλος αριθμός πολύ επιτυχημένων βιοθεραπευτικών μορίων παγκοσμίως θα βγουν εκτός
ευρεσιτεχνίας στα επόμενα χρόνια.
Αυτό θα αλλάξει το σενάριο της
αλλεργίας/κλινικής ανοσολογίας
και της θεραπείας του άσθματος.
Υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στον
τομέα των γενόσημων φαρμάκων
για τη μαζική στοχευμένη θεραπεία, που αναφέρονται στην πλειοψηφία των ασθενών (τουλάχιστον
τα δύο/τρίτα αυτών όσον αφορά
το άσθμα). Τα γενόσημα φάρμακα
έχουν δημιουργηθεί και αναπτύσσονται για να ελαττώσουν το κόστος της θεραπείας του άσθματος,
αν και αυτό θα γίνει πιο περίπλοκο λόγω πιθανών αλλαγών των
χρησιμοποιούμενων συσκευών/
εισπνευστήρων (Εικόνα 1).
Από την άλλη πλευρά, ένα μικρότερο ποσοστό ασθενών θα χρειάζονται εξατομικευμένη (ή στις
περισσότερες περιπτώσεις καθοδηγούμενη από τον φαινότυπο)
θεραπεία. Η πραγματική ανάγκη
για μια οικονομικά συμφέρουσα/
αποτελεσματική προσέγγιση στην
τελευταία αυτή θεραπεία είναι η
έλλειψη αρκετών βιοδεικτών πρόβλεψης της ανταπόκρισης (εάν
υπάρχουν κάποιοι μέχρι σήμερα).
Αυτοί οι τελευταίοι ασθενείς είναι
υποψήφιοι για βιολογικές θεραπείες, κυρίως με μονοκλωνικά αντι-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Ένας μεγάλος αριθμός πολύ επιτυχημένων βιοθεραπευτικών μορίων για αλλεργικές παθήσεις και άσθμα βγαίνουν εκτός ευρεσιτεχνίας τα επόμενα χρόνια
• Υπάρχει ανάγκη ρύθμισης του κόστους των φαρμάκων σε αγορές
χαμηλών εισοδημάτων
• Η θεραπεία της αλλεργίας και του άσθματος θα αλλάξει δραματικά
μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ένα μεγάλο μέρος των ασθενών θα
χρησιμοποιεί φαρμακευτικές θεραπείες (γενόσημα ή πρωτότυπα)
ενώ η μειοψηφία θα χρειαστεί βιολογικές θεραπείες (πρωτότυπα
ή βιοανάλογα)
• Τα βιοανάλογα εγκρίνονται μέσω μιας σύντομης διαδικασίας, η
οποία στηρίζεται σε περιορισμένα δεδομένα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας. Το κόστος είναι δέκα φορές χαμηλότερο και η
διαδικασία μέχρι να φτάσει στις αγορές έχει συντομευθεί κατά 50%
• Τα βιοανάλογα προσφέρουν μια καλή ευκαιρία για μείωση του
κόστους των βιολογικών θεραπειών
σώματα, με υψηλό όμως κόστος.
Έτσι, όσον αφορά τα “παλαιότερα” επιτυχημένα φάρμακα, υπάρχει ανάγκη σήμερα να μειωθούν τα
έξοδα/κόστος για βιολογικές θεραπείες, κυρίως σε χρόνιες παθήσεις
(όπως ήδη σε πολλές ανοσολογικές παθήσεις). Μια νέα ευκαιρία σε
αυτή τη λογική προσφέρεται από
τα βιοανάλογα.
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΒΙΟΑΝΑΛΟΓΩΝ
Ανάλογο Βιολογικό Ιατρικό Προϊόν
(ΕΜΑ)

Αντίγραφο πρωτεϊνικό προϊόν (FDA)
Επόμενης εισαγωγής βιολογικό
(Health Canada)
Βιολογικό αντίγραφο (Ιαπωνία)
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EC) ένα
αντίγραφο το οποίο ισχυρίζεται ότι
είναι “ανάλογο” ενός πρωτότυπου
ιατρικού προϊόντος, το οποίο έχει
κερδίσει μια εμπορική αναγνώριση (ΜΑ), εντός της EC ορίζεται ως
“ανάλογο βιολογικό ιατρικό προϊόν” ή “βιοανάλογο”. Η Ευρωπαϊκή
Ιατρική Υπηρεσία (ΕΜΑ) ενέκρινε
το πρώτο βιοανάλογο προϊόν το
2006. Οι πρώτες “κατευθυντήριες
Βιοανάλογα και θεραπεία αλλεργίας
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Εικόνα 1. Το μελλοντικό σενάριο της θεραπείας του άσθματος και της αλλεργίας θα αλλάξει δραματικά στην επόμενη
δεκαετία. Ένα μεγάλο μέρος των ασθενών θα χρησιμοποιήσει φαρμακευτικές θεραπείες (γενόσημα ή πρωτότυπα) ενώ
μια μειοψηφία θα χρησιμοποιήσει βιολογικές θεραπείες (πρωτότυπα ή βιοανάλογα).
ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Εικόνα 2. Η ανάπτυξη βιοαναλόγων είναι λιγότερο δαπανηρή (10 φορές) απ’ ό,τι τα πρωτότυπα βιολογικά προϊόντα.
Αυτό επιτρέπει την εμπορική κυκλοφορία των βιοαναλόγων με μειωμένο κόστος.

οδηγίες για τα βιοανάλογα” ανακοινώθηκαν από την ΕΜΑ, και έτσι η
EC και η ΕΜΑ είναι ηγέτες στην έννοια των βιοαναλόγων στον κόσμο.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΙΟΑΝΑΛΟΓΩΝ
Αντίθετα με τα γενόσημα, τα βιοανάλογα είναι παρόμοια – όχι όμως
ταυτόσημα με τα αντίστοιχα πρωΒιοανάλογα και θεραπεία αλλεργίας

τότυπα προϊόντα γιατί τα χημικά
χαρακτηριστικά τους σχετίζονται
άμεσα με τη διαδικασία παρασκευής, η οποία δεν μπορεί να αντιγραφεί με ακρίβεια. Έτσι, τα βιοανάλογα χρειάζονται μια διαδικασία
για να αποκτήσουν την ΜΑ, που
είναι διαφορετική από των αυθεντικών και των γενοσήμων. Παρόλ’
αυτά, τα προϊόντα αυτά εγκρίνο-

νται μέσω μιας σύντομης οδού, η
οποία βασίζεται σε περιορισμένα
δεδομένα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας (Εικόνα 2). Το κόστος
για την απόκτηση ΜΑ για τα βιοανάλογα είναι δέκα φορές μικρότερο
απ’ ό,τι το κόστος για τα αυθεντικά
βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, η διαδικασία για να φτάσει στην αγορά έχει συντομεύσει κατά το ήμι-
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θεραπεύσουμε τους ασθενείς μας
με μικρότερο κόστος, κάνοντας
έτσι αυτές τις δαπανηρές θεραπείες
πιο προσιτές.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Braido F, Holgate SR, Canonica GW.
From Blockbuster to Biosimilars: an
opportunity for patients, medical

specialists and health care providers.
Pulm Pharmacol Ther 2012;25:483486.
2. Lessons from Lipitor and the broken blockbuster model. Lancet
2011;378:1976.
3. Hamburg MA, Collins FS. The path to
personilized medicine. N Engl J Med
2010;363:301-304.
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συ του απαιτούμενου χρόνου. Για
αναπτυσσόμενες οικονομίες είναι
αναγκαίο να παρέχονται ασφαλή
και οικονομικά συμφέροντα φάρμακα για τον πολύ μεγάλο, ανασφάλιστο, φτωχό πληθυσμό τους.
Η χρήση βιοαναλόγων θα προσφέρει περισσότερες επιτυχίες για να
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ΣΤΟΧΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Edward F. Knol

University Medical Center Utrecht
Utrecht, The Netherlands

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙgE
KAI ΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΟΥΣ
Πολλαπλές προσεγγίσεις έχουν δοκιμαστεί με σκοπό να περιορίσουν
την αλληλεπίδραση των αλλεργιογόνων με IgE και των IgE με FcεRI
πάνω στα μαστοκύτταρα και τα
βασεόφιλα ώστε να περιοριστεί η
ενεργοποίησή τους στην αλλεργία.
Έχουν αναπτυχθεί μικρά ολιγονου-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα είναι σημαντικά κύτταρα στόχοι
για την θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων
• Η ενεργοποίηση των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων από
αλλεργιογόνα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μέσω παρεμβολής με
τη σύνδεση των IgE με τους υψηλής συγγένειας Fc υποδοχείς τους
• Κατά τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας η ενεργότητα των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων ελαχιστοποιείται λόγω άμεσων και
έμμεσων επιδράσεων
• Η έκκριση διεγέρσεων σε βασεόφιλα και μαστοκύτταρα μπορεί να
τροποποιηθεί με την ενεργοποίηση ανασταλτικών υποδοχέων και
εκλεκτικών αναστολέων μονοπατιών ενεργοποίησης
κλεοτιδικά απταμερή, επιλεκτικής
εμφάνισης πεπτίδια φάγων, αντιIgE αντισώματα, αντι-FcεRI αντισώματα και σχεδιασμένες πρωτεΐνες με επαναλήψεις αγκυρίνης
(DARPins) για να μπλοκάρουν τη
σύνδεση των IgE στους υποδοχείς.
Από αυτά μόνο το εξανθρωποποιημένο αντι-IgE αντίσωμα ομαλιζουμάμπη είναι διαθέσιμο για
θεραπεία. Η επίδραση της ομαλιζουμάμπης είναι περιορισμένη,
γιατί απλώς μειώνει την ελεύθερη
IgE και δεν μπορεί να απομακρύνει την IgE από τη μεμβράνη των
βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων. Έχει δειχθεί ότι στα μαστοκύτταρα του δέρματος η αντίδραση στο αλλεργιογόνο επηρεάζεται
ελάχιστα μέσα σε 2 μήνες, ενώ οι

Στοχοποιώντας τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

αντιδράσεις των βασεοφίλων εξαφανίζονται μέσα σε μία εβδομάδα,
πιθανώς λόγω της μικρής ημισείας
ζωής των βασεοφίλων.
Ενδιαφέρουσες νέες εξελίξεις είναι
οι DARPins που μπορούν να προωθήσουν ενεργά την αποσύνδεση
των IgE από τους FcεRI στα βασεόφιλα και στα μαστοκύτταρα εντός
ωρών, και με τον τρόπο αυτόν κάνουν τα κύτταρα αυτά λιγότερο ευαίσθητα σε αλλεργιογόνα.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ
Ένας μεγάλος αριθμός ανασταλτικών ανοσιακών υποδοχέων έχει
περιγραφεί στην ανοσολογία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων πάνω
σε βασεόφιλα και μαστοκύτταρα.
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Ο σημαντικός ρόλος των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων στην
αλλεργία έχει κινητοποιήσει σε
εντατική έρευνα για τρόπους αναστολής της ενεργοποίησής τους
(Εικόνες 1, 2). Τέσσερεις διαφορετικές προσεγγίσεις που αναφέρονται
παρακάτω βρίσκονται υπό διερεύνηση (Εικόνα 3):
• Περιορισμός της αλληλεπίδρασης μεταξύ των IgE και των υψηλής συγγένειας Fc υποδοχέων
(FcεRI)
• Ενεργοποίηση ανασταλτικών
υποδοχέων
• Ειδικοί αναστολείς της κυτταρικής ενεργοποίησης
• Μείωση της λειτουργίας των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων κατά τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
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Εικόνα 1. Ενεργοποίηση βασεοφίλων και μαστοκυττάρων από διαφορετικούς τύπους ερεθίσματος. Η πιο επικρατούσα
ενεργοποίηση είναι μέσω αλληλεπίδρασης αλλεργιογόνων με IgE που προκαλεί διασταυρούμενη σύνδεση των FcεRI.
Επίσης άλλοι συνδέτες μπορεί να διεγείρουν τα κύτταρα μέσω σύνδεσης με ειδικούς υποδοχείς. Για άλλους διεγέρτες
ενεργοποίησης οι υποδοχείς δεν είναι τελείως ξεκάθαροι. Η ενεργοποίηση βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων έχει ως
αποτέλεσμα την απελευθέρωση διαφόρων τύπων μεσολαβητών και κυτταροκινών/χημειοκινών που είναι σημαντικοί
στις αλλεργικές παθήσεις.

Εικόνα 2. Αποκοκκιωμένο
ανθρώπινο βασεόφιλο.
Φωτογραφία ηλεκτρονικού
μικροσκοπίου ενός ενεργοποιημένου
ανθρωπίνου βασεόφιλου.
Μεγέθυνση 19.600 φορές.
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Οι υποδοχείς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να καταστέλουν την FcεRIεπαγόμενη ενεργοποίηση μαστοκυττάρων και των βασεοφίλων.
Πολλοί από τους υποδοχείς αυτούς
μεταβιβάζουν σήματα μέσω των
αποκαλούμενων μοτίβων αναστολής ανοσοϋποδοχέων βασισμένων
στην τυροσίνη (ΙΤΙΜ) που επιλεκτικά διακόπτουν τα FcεRI-επαγόμενα
βασισμένα στην τυροσίνη μοτίβα
ενεργοποίησης ανοσοϋποδοχέων
(ΙΤΑΜ). Ένας από αυτούς τους ITIM
υποδοχείς είναι ο FcγRIIB (CD32b),
που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ως
στόχος για πιθανές θεραπείες με
μείγματα πρωτεϊνών. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι τα μείγματα πρωτεϊνών που συμπλέκουν FcγRIIB
με FcεRI θα μπορούσαν να είναι
αποτελεσματικά ως υποψήφια

νέα φάρμακα πρόληψης και αντιμετώπισης αλλεργικών παθήσεων.
Ωστόσο, μια κλινική δοκιμή με ένα
σύμπλεγμα αλλεργιογόνου-CD32b
διεκόπη για άγνωστο λόγο.
Άλλοι ανασταλτικοί υποδοχείς που
περιγράφηκαν στα βασεόφιλα
και στα μαστοκύτταρα είναι οι
CD200R, CD300a, η οικογένεια
LIR, CD84, SIRP-a, Siglecs, MAFA
(δεν εκφράζεται σε ανθρώπινα βασεόφιλα), Allergin-1 και LAIR-1/
CD305. Αυτές οι οικογένειες ανασταλτικών υποδοχέων περιλαμβάνουν νέες θεραπευτικές επιλογές,
αλλά εφόσον δεν είναι ειδικοί για
τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα, προαπαιτείται να συσχετιστούν
με ειδικές στρατηγικές στόχευσης
σε μαστοκύτταρα/βασεόφιλα.

Στοχοποιώντας τα βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Αρκετές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ήδη κλινικά μπορούν να
αναστείλουν την ενεργοποίηση
των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων. Μια ομάδα αυτών των
φαρμάκων αυξάνουν τα επίπεδα
κυτταρικού cAMP μέσω της αναστολής φωσφοδιεστερασών όπως
η θεοφυλλίνη, η 3-ισοβουτυλ-1-μεθυλο-ξανθίνη, η σιγκουαζοδάνη και
η ρολιπράμη.
Αν και πολλά ΜΣΑΦ δυνητικά αυξάνουν την ενεργοποίηση των βασεοφίλων και των μαστοκυττάρων,
η νιμεζουλίδη είναι ένα χημικά μη
σχετικό ΜΣΑΦ που αναστέλει και
τους δύο κυτταρικούς τύπους. Τα
γλυκοκορτικοστεροειδή, γνωστά
για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, αναστέλλουν επίσης την
ενεργοποίηση των βασεοφίλων,

αλλά όχι των μαστοκυττάρων. Οι
αναστολείς της καλσινευρίνης,
όπως η κυκλοσπορίνη Α και το
FK-506, επίσης αναστέλλουν την
ενεργοποίηση των βασεοφίλων και
των μαστοκυττάρων, καθώς και τη
σύνθεση της IL-4 και της IL-13 στα
βασεόφιλα.
Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στη
χρησιμοποίηση ειδικών αναστολέων μονοπατιών μετάδοσης σημάτων, που διακόπτουν τη μετάδοση
σημάτων μετά από την ενεργοποίηση των FcεRI από τα αλλεργιογόνα. Πειράματα in vitro έχουν περιγράψει ισχυρή αναστολή μέσω της
απενεργοποίησης της PI3-κινάσης,
της πρωτεϊνικής κινάσης C ή της κινάσης της τυρονίνης, όπως οι Lyn,
Syk και Zap-70. Έχουν περιγραφεί
πολύ ισχυροί και ειδικοί αναστολείς
αυτών των μονοπατιών, αλλά εφόσον αυτά τα μόρια σηματοδότησης
δεν είναι ειδικά για βασεόφιλα και
μαστοκύτταρα, η εφαρμογή τους
σε κλινικές δοκιμές είναι πρόκληση.
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ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Η μόνη θεραπευτική αντιμετώπιση της αλλεργίας είναι η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα (ΑΙΤ).
Αρκετοί ανοσολογικοί μηχανισμοί
υποτίθεται ότι εξηγούν αυτή την
επίδραση: αλλαγές στα βοηθητικά T λεμφοκύτταρα και επαγωγή
ρυθμιστικών T κυττάρων, απελευθέρωση IL-10 και σύνθεση ειδικών
στα αλλεργιογόνα IgG και IgG4.
Αν και κάποιες μελέτες έχουν δείξει
ότι η IL-10 μπορεί να αναστείλει τα
μαστοκύτταρα, ίσως αυτή να μην
είναι η πιθανότερη επίδρασή της,
ενώ το γεγονός ότι τα IgGs μπλοκάρουν φυσικά το αλλεργιογόνο
ώστε να μη φτάσoυν στα IgE στα
βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα,
φαίνεται να είναι πολύ πιθανότερος μηχανισμός που εξηγεί την επί-
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Εικόνα 3. Η επαγόμενη από
αλλεργιογόνα ενεργοποίηση
των βασεοφίλων και των
μαστοκυττάρων μπορεί να
ανασταλεί με διαφόρους τρόπους.
Το σήμα που προκαλείται από την
διασταυρούμενη σύνδεση της
IgE με το αλλεργιογόνο μπορεί
να ανασταλεί ελαττώνοντας την
IgE που συνδέεται στο FcεRI,
αλλά και με το μπλοκάρισμα της
περαιτέρω μετάδοσης σήματος από
ειδικούς αναστολείς. Οι αναστολείς
απεικονίζονται με κόκκινο, ενώ
τα θετικά σήματα με πράσινο. Η
ειδική στο αλλεργιογόνο IgG που
επάγεται μετά την ΑΙΤ μπορεί να
συνδεθεί στον FcγRIIb υποδοχέα. Οι
αναστολείς καλσινευρίνης, όπως και
η κυκλοσπορίνη, μπλοκάρουν τη
μεταφορά ασβεστίου, ενώ η αύξηση
του cAMP μετά την αναστολή των
φωσφοδιεστερασών, ελαττώνει την
ενεργοποίηση.
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δραση. Επιπλέον, τα φορτωμένα με
IgG αλλεργιογόνα μπορεί ακόμα να
φτάνουν τα IgE στα μαστοκύτταρα,
αλλά μέσω ταυτόχρονων αλληλεπιδράσεων με FcγRIIb η ενεργοποίηση θα ελαχιστοποιηθεί.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Eggel A, Baravalle G, Hobi G, Kim B,
Buschor P, Forrer P et al. Accelerated
dissociation of IgE-FcεRI complexes
by disruptive inhibitors actively desensitizes allergic effector cells. J Allergy Clin Immunol 2014;133:17091719.

2. Zhu D, Kepley CL, Zhang K, Terada T, Yamada T, Saxon A. A chimeric human-cat fusion protein
blocks cat-induced allergy. Nat Med
2005;11:446-449.
3. Marone G, Genovese A, Granata F,
Forte V, Detoraki A, de Paulis A et
al. Pharmacological modulation of
human mast cells and basophils. Clin
Exp Allergy 2002;32:1682-1689.
4. Thyagarajan A, Jones SM, Calatroni
A, Pons L, Kulis M, Woo CS et al. Evidence of pathway-specific basophil
anergy induced by peanut oral immunotherapy in peanut-allergic children. Clin Exp Allergy 2012;42:11971205.
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Η ανάλυση των βασεοφίλων κατά
την ΑΙΤ έδειξε απελευθέρωση ανασταλτικών παραγόντων στο πλάσμα. Οι απαντήσεις των βασεοφίλων στη μεταβίβαση σήματων των
FcεRI ελαχιστοποιήθηκαν μετά από
ΑΙΤ από το στόμα για αλλεργία στα
φιστίκια, γεγονός που μοιάζει με
ανεργικού τύπου αντίδραση.

Περαιτέρω έρευνα στην ΑΙΤ εστιάζει στην ανάπτυξη παρασκευασμάτων αλλεργιογόνων τα οποία δεν
ενεργοποιούν τα βασεόφιλα και
τα μαστοκύτταρα, ενώ δεν επηρεάζουν ούτε την ενεργοποίηση των
T λεμφοκυττάρων.
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ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΝΟΧΗΣ:
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Catherine M. Hawrylowicz
King’s College London
London, United Kingdom

Υπάρχουν δύο κύρια μονοπάτια
ανοσιακής ανοχής. Κατά τη διάρκεια κεντρικής ανοχής ανοσιακά
κύτταρα (Τ και Β λεμφοκύτταρα)
μαθαίνουν να διακρίνουν τα ίδια
από τα ξένα κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης του θύμου και του μυελού των οστών, αντίστοιχα. Τα λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν αυτο-αντιγόνα είτε καταστρέφονται
(απαλείφονται) ή γίνονται ακίνδυνα (π.χ. τροποποίηση υποδοχέων
Β κυττάρων).
Η περιφερική ανοχή αναπτύσσεται μετά την ωρίμανση των Τ
και Β λεμφοκυττάρων και την είσοδό τους στην περιφέρεια, και
έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη
Επαγωγή ανοχής: αρχές και μέθοδοι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ανοσιακή ανοχή είναι η απουσία ανοσιακής απαντητικότητας
σε αυτο-αντιγόνα και ακίνδυνα περιβαλλοντικά αντιγόνα όπως τα
αλλεργιογόνα
• Υπάρχουν δύο κύρια μονοπάτια ανοσιακής ανοχής –η κεντρική και
η περιφερική ανοχή– τα οποία αποτρέπουν την ανοσία σε αυτοαντιγόνα κατά τη διάρκεια της λεμφοκυτταρικής ανάπτυξης και σε
περιβαλλοντικά αντιγόνα, αντίστοιχα
• Τα ρυθμιστικά T κύτταρα παίζουν κεντρικό ρόλο στην περιφερική
ανοχή, αναστέλλοντας δραστικά μονοπάτια τα οποία καθοδηγούν
τις αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών
σε αλλεργιογόνα Th2 τύπου και IgE απαντήσεων, καθώς επίσης
και κύτταρα τα οποία ρυθμίζουν αλλεργικές αντιδράσεις, όπως τα
μαστοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα
• Θεραπείες όπως η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα ενισχύουν τη
λειτουργία των Τ κυττάρων ώστε να αποκαταστήσουν την ανοσιακή ανοχή
• Τα ρυθμιστικά Β κύτταρα και ανοσιακές ρυθμιστικές υποομάδες
άλλων κυττάρων μπορεί επίσης να παίζουν ρόλους στην ανοσιακή
ανοχή σε αλλεργιογόνα

αντιδραστικότητας σε περιβαλλοντικά αντιγόνα. Ένας σημαντικός
μηχανισμός πιστεύεται ότι είναι
μέσω της επαγωγής υπο-αντιδραστικότητας (ανεργία) στα Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία συναντούν
αντιγόνα παρουσία ανασταλτικών
σημάτων ή απουσία συνενεργοποιητικών σημάτων που συνοδεύουν
τη φλεγμονή. Αυτό οδηγεί σε περιφερικά επαγόμενα ρυθμιστικά
Τ (Treg) κύτταρα, τα οποία κατα-

στέλουν ακατάλληλες ανοσιακές
απαντήσεις μέσω μηχανισμών που
εξαρτώνται ή δεν εξαρτώνται από
την κυτταρική επαφή (Εικόνα 1). Τα
Τreg είναι απαραίτητα για την αναστολή των ανοσιακών μονοπατιών
και των κυττάρων που προκαλούν
αλλεργικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων της Th2 μεσολαβούμενης φλεγμονής, ειδικών σε αλλεργιογόνα IgE, μαστοκυττάρων και
ηωσινοφίλων (Εικόνα 2).
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Η ανοσιακή ανοχή είναι η μη απαντητικότητα του ανοσιακού συστήματος σε ουσίες, κύτταρα και
ιστούς τα οποία προκαλούν ανοσιακή απάντηση (αντιγόνα). Αποτρέπει τις ακατάλληλες ανοσιακές
αντιδράσεις σε “αυτο-αντιγόνα”
που υπάρχουν στους ίδιους τους
ιστούς του σώματος, οι οποίες προκαλούν αυτοάνοσα νοσήματα, και
την αντιδραστικότητα σε ακίνδυνα
περιβαλλοντικά αντιγόνα. Η έλλειψη ανοσιακής ανοχής σε αλλεργιογόνα (π.χ. γύρη αγρωστωδών, ξηρή
σμηγματόρροια γάτας και ακάρεα
οικιακής σκόνης) μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργικές παθήσεις.
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Εικόνα 1. Τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα (Treg) αναστέλλουν ανοσιακές απαντήσεις
μέσω (i) ελευθέρωσης ανασταλτικών κυτταροκινών που καταστέλουν
λειτουργίες δενδριτικών (DC) και δραστικών T κυττάρων (Τeff), (ii) της
σύνθεσης πρωτεασών σερίνης που προκαλούν κυτταρική απόπτωση, (iii)
μεταβολικής διαταραχής με ανταγωνισμό για απαραίτητους αυξητικούς
παράγοντες όπως IL-2, μέσω της συνεχούς έκφρασης του υποδοχέα της IL-2
(CD-25) με αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο, μέσω της αναστολής που
επάγεται από το cAMP, και μέσω ανοσοκαταστολής που οφείλεται σε CD39/
CD73 και αδενοσίνη, (iv) αλληλεπίδρασης με DC για την προώθηση ανεκτικού
φαινοτύπου, αναστολής της ελευθέρωσης προφλεγμονωδών κυτταροκινών,
ενίσχυσης της IL-10 και αναστολής της ενεργοποίησης των Teff.

Μια κύρια υπο-ομάδα Treg κυττάρων που είναι σημαντική στην αλλεργία, εκφράζει τον μεταγραφικό
παράγοντα Foxp3. Νέα αγόρια με
μια σπάνια φυλοσύνδετη γενετική
μετάλλαξη που οδηγεί στην απώλεια Foxp3+Treg (σύνδρομο IPEX),
υποφέρουν από πολυσυστηματική
αυτοανοσία και συμπτώματα σοβαρής ατοπίας συμπεριλαμβανομένων του εκζέματος, της τροφικής
αλλεργίας και της ηωσινοφιλικής
φλεγμονής, υπογραμμίζοντας έτσι
τον ρόλο της υπο-ομάδας αυτής
στην πρόληψη των αλλεργικών
παθήσεων.
Ένας δεύτερος σημαντικός πληθυσμός Treg εκφράζει τον αντιφλεγμονώδη μεσολαβητή ιντελευκίνη
10 (IL-10). Κύτταρα αίματος από
μη αλλεργικά άτομα τα οποία διαγείρονται με αλλεργιογόνα στο
εργαστήριο εκφράζουν σημαντικά
μεγαλύτερες ποσότητες IL-10 απ’
ό,τι κύτταρα από αλλεργικά άτομα. Άτομα με σοβαρή αλλεργική
ή ασθματική νόσο παρουσιάζουν
ελαττωμένη σύνθεση IL-10.
Λόγω του ότι η περιφερική ανοχή
αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα της

Εικόνα 2. Τα Treg ενεργούν σε
πολλαπλά επίπεδα του αλλεργικού
καταρράκτη για την πρόληψη
και έλεγχο της νόσου: επαγωγή
ανεκτικών DC, τα οποία αναστέλλουν
την ενεργοποίηση των ειδικών στο
αλλεργιογόνο Teff και επάγουν
Foxp3+ και IL-10+ Treg. Αναστολή της
μετανάστευσης των Teff στους ιστούς
και καταστολή της ενεργοποίησης
των Teff, συμπεριλαμβανομένης της
έκκρισης Th2 κυτταροκινών. Ελάττωση
παραγωγής IgE και ενίσχυση του IgG4
από Β λεμφοκύτταρα. Καταστολή
ενεργοποίησης και αποκοκκίωσης
μαστοκυττάρων, βασεοφίλων και
ηωσινοφίλων. Tα Treg ενεργοποιούνται
από την ΑΙΤ να ρυθμίσουν πολλές από
αυτές τις δράσεις, εντούτοις και άλλες
θεραπείες μπορεί να προωθήσουν την
ανοσιακή ανοχή.
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έκθεσης σε περιβαλλοντικά αντιγόνα, διατίθεται για θεραπευτικούς χειρισμούς. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η ανοσοθεραπεία με
αλλεργιογόνα (ΑΙΤ) η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση αυξανόμενων δόσεων αλλεργιογόνου στον
ασθενή ώστε να προκληθεί ειδική
στο αλλεργιογόνο μακροχρόνια
ανοσιακή ανοχή. Η ΑΙΤ αυξάνει τα
Treg, ειδικά εκείνα που συνθέτουν
IL-10. Σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες είναι σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών
αναγνώρισης ενισχυτικών που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί
με την ΑΙΤ για να βελτιώσουν την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Chatila TA, Blaeser F, Ho N, Lederman HM, Voulgaropoulos C, Helms
C et al. JM2, encoding a fork headrelated protein, is mutated in Xlinked autoimmunity-allergic disregulation syndrome. J Clin Invest
2000;106:75-81.
2. Akdis M, Verhagen J, Taylor A, Karamloo F, Karagiannidis C, Crameri R

et al. Immune responses in healthy
and allergic individuals are characterized by a finebalance between
allergen-specific T regulatory 1
and T helper 2 cells. J Exp Med
2004;199:1567-1575.
3. Lloyd CM, Hawrylowicz C. Regulatory T cells in asthma. Immunity
2009;31:438-449.
4. A kdis CA. Therapies for allergic inflammation: refiningstrategies to induce tolerance. Nat Med
2012;18:736-749.
5. V
 ignali DA Collison MW, Workman
CJ. How regulatory T cells work. Nat
Rev Immunol 2008;8:523–532.
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ –
ΣΥΝΟΨΗ
Linda Cox
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Allergy and Asthma Center
Fort Lauderdale, USA
Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
(ΑΙΤ) είναι μοναδική στο ότι αντιμετωπίζει και τα συμπτώματα της
αλλεργικής πάθησης αλλά και την
υποκείμενη αιτία, προκαλώντας ειδική στο αλλεργιογόνο ανοσιακή
ανοχή. Πολλές τυχαιοποιημένες
ελεγχόμενες δοκιμές έχουν επιδείξει σημαντική βελτίωση στα συμπτώματα, στη χρήση φαρμάκων
και την ποιότητα ζωής με ΑΙΤ σε
ασθενείς με άσθμα και ασθενείς με
αλλεργική ρινίτιδα. Αντίθετα με τη
φαρμακοθεραπεία, οι επιδράσεις
της ΑΙΤ παραμένουν μετά τη διακοπή της και περιλαμβάνουν την
πρόληψη ευαισθητοποιήσεων σε
νέα αλλεργιογόνα ή την εξέλιξη σε
άσθμα. Η ΑΙΤ έχει επίσης σχετιστεί
με σημαντική μακροχρόνια αλλά
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας
οικονομία σε σύγκριση με τη φαρμακοθεραπεία.
Παγκοσμίως, οι δύο πιο συχνά
συνταγογραφούμενες οδοί χορήγησης ΑΙΤ είναι η υποδόρια (SCIT)
και η υπογλώσσια (SLIT). Η αποτελεσματικότητα αυτών των δύο
οδών χορήγησης είναι συγκρίσιμη,
με τις περισσότερες διπλά τυφλές,
ελεγχόμενες με placebo δοκιμές να
δείχνουν μια περίπου 30% μεγαλύτερη βελτίωση στη συνδυασμένη
βαθμολογία συμπτωμάτων-φαρμάκων σε σύγκριση με το placebo
(Πίνακας 1). Μεγαλύτερου εύρους

352

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα (ΑΙΤ) προκαλεί ειδική στο αλλεργιογόνο ανοσιακή ανοχή
• Αντίθετα με τη φαρμακοθεραπεία, οι επιδράσεις της ΑΙΤ παραμένουν μετά τη διακοπή της και περιλαμβάνουν την πρόληψη
ευαισθητοποιήσεων σε νέα αλλεργιογόνα ή την εξέλιξη σε άσθμα
• Η ΑΙΤ βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα, τη χρήση φαρμάκων
και την ποιότητα ζωής, και είναι οικονομικά συμφέρουσα σε σύγκριση με τη φαρμακοθεραπεία
• Οι δύο συχνότερα συνταγογραφούμενες οδοί ΑΙΤ είναι η υποδόρια
(SCIT) και η υπογλώσσια (SLIT) –με παρόμοια αποτελεσματικότητα–, ενώ η SLIT υπερέχει στην ασφάλεια που παρέχει
• Η συμμόρφωση είναι εξίσου χαμηλή και για τις δύο οδούς και παρόμοια με εκείνη που συναντάται στη μακροχρόνια φαρμακοθεραπεία

βελτίωση εμφανιζόταν στους πιο
συμπτωματικούς πληθυσμούς
ασθενών.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που
σχετίζονται με SCIT περιλαμβάνουν τοπικές αντιδράσεις όπως
συνήθως σκλήρυνση και ερύθημα
στην περιοχή της ένεσης και συστηματικές αντιδράσεις (SR). Οι
συστηματικές αντιδράσεις, που
συμβαίνουν με συχνότητα περίπου
0,1% των ενέσεων, είναι συνήθως
ήπιες (βαθμού 1 ή 2) αλλά μπορεί
δυνητικά να είναι επικίνδυνες για
τη ζωή ή θανατηφόρες.
Λόγω των δυνητικά σοβαρών συστηματικών αντιδράσεων συστή-

νεται η SCIT να χορηγείται σε ένα
ιατρικά επιτηρούμενο περιβάλλον
με την κατάλληλη περίοδο αναμονής μετά την ένεση. Το προφίλ
ασφαλείας της SLIT είναι καλύτερο
από εκείνο της SCIT, γεγονός που
επιτρέπει τη χορήγηση στο σπίτι.
Οι τοπικές αντιδράσεις, όπως κνησμός στη στοματική περιοχή, είναι
πολύ κοινές στη SLIT και επηρεάζουν έως και το 75% των ασθενών.
Οι τοπικές αντιδράσεις συνήθως
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της
έναρξης της θεραπείας και εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ημέρες
ή εβδομάδες, χωρίς καμία ιατρική
παρέμβαση όπως ρύθμιση της δόΑνοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα - Σύνοψη
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σύγκριση μεταξύ διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων ΑΙΤ
Σχήμα

Αποτελεσματικότητα

Ασφάλεια

Άλλα

SCIT με
μη τροποποιημένα
εκχυλίσματα

Εβδομαδιαία αύξηση των δόσεων
ακολουθούμενη από
3–5 έτη μηνιαίας
συντήρησης

Περίπου 20–30%
σε CMS σχέση με
placebo*

0,1% ανά θέση ένεσης SR

Πρόωρα ποσοστά διακοπής:** 6–84%

SLIT

Σχήματα με αύξηση
των δόσεων ή χωρίς
αύξηση των δόσεων,
που όλα χρησιμοποιούν καθημερινή
συντήρηση για 3–5
έτη

Περίπου 20–30%
σε CMS σχέση με
placebo*

Συνήθεις οι αντιδράσεις από τον στοματικό βλεννογόνο, SR
ποσοστό: 0,56% ανά
δόση

Πρόωρα ποσοστά διακοπής: 21–93%

3 ενέσεις που απέχουν έναν μήνα

Ανά ρινική πρόκληση
πιο αποτελεσματική
από placebo

Χωρίς συστηματικές
αντιδράσεις, τοπικές
αντιδράσεις συχνές

Ενδολεμφικά

3–6 ενέσεις με
“ελάχιστη” απόσταση μεταξύ τους 14
ημέρες

Ανά DBPC όχι αποτελεσματικότερη από
placebo (5)

1/38 διέκοψε λόγω
ανεπιθύμητων ενεργειών

Επιδερμικά

6 εβδομαδιαία αυτοκόλλητα που τοποθετούνται για 8
ώρες

30% βελτίωση σε
VAS έναντι placebo

Το 11% διέκοψε τη
θεραπεία λόγω SR,
τοπικές αντιδράσεις
εκζέματος συχνές

T κυτταρικά πεπτίδια
(cat)

4 ενέσεις χορηγούμενες σε διάστημα
4 μηνών

Ρινική πρόκληση
TRSS 66% μεγαλύτερη από placebo

Γεγονότα ασφαλείας:
καμία διαφορά από
placebo

Αμβροσία ECC: 48%
βελτίωση σε TSS έναντι placebo

Περισσότερο ΑΕ τοπικές αντιδράσεις
στη θέση ένεσης,
5/95 σοβαρές τοπικές αντιδράσεις

Εποχή γύρης αγρωστωδών: 13,6% βελτίωση σε CMS έναντι
placebo

Τοπικές αντιδράσεις
συχνές, 1/514 σοβαρή SR σε MATA
MPL-ερύθημα

Τροποποιημένη
SCIT (MAT MPL)
Αμβροσία
και αγρωστώδη

4 ενέσεις χορηγούμενες με διαφορά 7
ημερών

Η αποτελεσματικότητα παρόμοια με την
SCIT για 3 χρόνια σε
ανοικτή μελέτη

Η αποτελεσματικότητα διατηρήθηκε για 2
έτη μετά την έναρξη
της θεραπείας

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ανάλυση υπο-ομάδων:
πιο σοβαρά συμπτώματα, 17%, >35 έτη
διάρκεια νόσου, 31%

Συντμήσεις: CMS: Συνδυασμένη βαθμολογία συμπτωμάτων-φαρμάκων, VAS: οπτική αναλογική βαθμολογία, SR: συστηματική
αντίδραση, TRSS: συνολική βαθμολογία συμπτωμάτων ρινίτιδας, TSS: συνολική βαθμολογία συμπτωμάτων (ρινικά συν μη-ρινικά
συμπτώματα)
*Αναφέρθηκε εύρος αποτελεσματικότητας αλλά γενικά μεταξύ 20–30% μεγαλύτερο έναντι placebο με μεγαλύτερη επίδραση σε
πιο συμπτωματικούς ασθενείς
Η πρόωρη διακοπή προσδιορίστηκε διαφορετικά στις διάφορες μελέτες αλλά γενικά θεωρείται η διακοπή χωρίς την έγκριση του
ιατρού ή <2 ή <3 έτη
MATA MPL είναι ένα παρασκεύασμα που περιέχει αλλεργιογόνο γύρης σε τυροσίνη με πρόσθετο monophosporyl lipid A (MPL).
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σης ή προηγηθείσα φαρμακευτική
αγωγή.
Το ποια οδός χορήγησης συνταγογραφείται εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται –αλλά δεν
περιορίζονται σε αυτούς– η διαθεσιμότητα των εκχυλισμάτων αλλεργιογόνων, η γεωγραφική θέση
του ιατρού/ασθενούς, οι προτιμήσεις του ασθενούς και η ικανότητά
του να ακολουθεί πιστά το συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα. Στην
SCIT το θεραπευτικό σχήμα απαιτεί
συχνές –συνήθως εβδομαδιαίες–
επισκέψεις κατά τη διάρκεια της
αρχικής φάσης αύξησης των δόσεων. Η φάση αυτή ακολουθείται
από μια φάση συντήρησης, κατά τη
διάρκεια της οποίας οι ενέσεις χορηγούνται σε μηνιαία βάση. Πολλά θεραπευτικά σχήματα SLIT δεν
απαιτούν φάση αύξησης των δόσεων και η ανάγκη για μια τέτοια
φάση δεν έχει τεκμηριωθεί ξεκάθαρα. Η συχνότητα χορήγησης κατά
τη φάση συντήρησης για SLIT είναι
συνήθως καθημερινή. Και οι δύο
οδοί απαιτούν πολύχρονη θεραπεία (συνήθως 3–5 χρόνια).
Η συμμόρφωση είναι συνήθως χαμηλή και με τις δύο οδούς και παρόμοια μ’ εκείνη που συναντάται
στη μακροχρόνια φαρμακοθεραπεία. Παρεμβάσεις όπως συχνότερη κλινική παρακολούθηση, υπενθυμίσεις μέσω τηλεπικοινωνίας και
εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί
να βελτιώσουν τη συμμόρφωση.
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Οι προσπάθειες βελτίωσης της ΑΙΤ
έχουν προσφέρει κάποιες υποσχόμενες εξελίξεις όπως τροποποιημένα αλλεργιογόνα, T κυτταρικά πεπτίδια, πρόσθετα και εναλλακτικές
οδούς (ενδολεμφικά ή επιδερμικά)
που μπορεί να προσφέρουν συντομότερη, ασφαλέστερη, αποτελεσματικότερη και πιο βολική ΑΙΤ
(Πίνακας 1).
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Wroclaw, Poland
Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
(ΑΙΤ) χρησιμοποιεί πολλαπλούς μηχανισμούς οι οποίοι επιτυγχάνουν
ταχύτατη απευαισθητοποίηση και
μακροχρόνια ειδική στο αλλεργιογόνο ανοσιακή ανοχή, καθώς επίσης και καταστολή της αλλεργικής
φλεγμονής στους ιστούς που προσβάλλονται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΝΟΧΗ
ΣΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Μακροχρόνια κλινική και ανοσιακή
ανοχή σε αλλεργιογόνα μπορεί να
επιτευχθεί με ΑΙΤ. Οι μηχανισμοί
της ΑΙΤ περιλαμβάνουν αλλαγές
στο προφίλ των αντιδράσεων των
ειδικών σε αλλεργιογόνα Τ και Β
κυττάρων μνήμης, τη σύνθεση
ειδικών ισοτύπων αντισωμάτων
έναντι ενός μη φλεγμονώδους
μοτίβου, και ελαττωμένη ενεργοποίηση, ιστική μετανάστευση και
αποκοκκίωση δραστικών κυττάρων συμπεριλαμβανομένων των
μαστοκυττάρων, βασεοφίλων και
ηωσινοφίλων (Εικόνα 1).
ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Η επιτυχής ΑΙΤ σχετίζεται με την
τροποποίηση του ποσού απελευθέρωσης μεσολαβητών από τα δραστικά κύτταρα κάτω από το “φυσιολογικό” κατώφλι της συστηματικής

αναφυλαξίας. Η αλλαγή στην ισορροπία από ειδική στο αλλεργιογόνο Th2 προς Treg κύτταρα είναι κεντρικής σημασίας στην ανάπτυξη
ανοχής στο αλλεργιογόνο κατά τη
διάρκεια της ΑΙΤ, αλλά επίσης και
για την ανάρρωση από την αλλεργική νόσο (Εικόνα 1). Σε υγιή αλλά
και αλλεργικά άτομα μπορούν να
βρεθούν σε διαφορετικές αναλογίες τρεις κύριοι τύποι ειδικών στο
αλλεργιογόνο υποτύπων Τ κυττάρων, τα Th1, Th2 και Tr1 κύτταρα.
Μελέτες με MHC-τάξης ΙΙ τετραμερή έχουν δείξει μια αλλαγή από την
επικράτηση των Τ κυττάρων που
παράγουν IL-4 σε FOXP3-θετικά
και ειδικά στο αντιγόνο CD4+ Τ
κύτταρα που παράγουν IL-10. Η

Μηχανισμοί ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα

καταστολή των T κυττάρων μπορεί να λάβει χώρα στα δευτερογενή
λεμφικά όργανα και σε επηρεασμένους ιστούς.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ
IGE ΚΑΙ ΙGG ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.
Τα ειδικά σε αλλεργιογόνα Β κύτταρα δεν εμφανίζουν ανοχή ή μη
αντιδραστικότητα σε αλλεργιογόνα
αλλά λοξοδρόμηση από κύτταρα
που παράγουν IgE σε κύτταρα που
παράγουν IgG4. Η IL-10 ρυθμίζει τη
δημιουργία ισοτύπων προς έναν μη
φλεγμονώδη φαινότυπο – IgG4. Το
IgG4 είναι επίσης ένα ανασταλτικό
αντίσωμα το οποίο εμποδίζει την
ενεργοποίηση και την αποκοκκίω-
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• Μακροχρόνια κλινική και ανοσιακή ανοχή σε αλλεργιογόνα μπορεί
να επιτευχθεί με AIT
• Οι μηχανισμοί της ΑΙΤ περιλαμβάνουν αλλαγές στο προφίλ των
αντιδράσεων των ειδικών σε αλλεργιογόνα Τ και Β κυττάρων μνήμης, τη σύνθεση ειδικών ισοτύπων αντισωμάτων έναντι ενός μη
φλεγμονώδους μοτίβου, και ελαττωμένη ενεργοποίηση, ιστική
μετανάστευση και αποκοκκίωση δραστικών κυττάρων συμπεριλαμβανομένων των μαστοκυττάρων, βασεοφίλων και ηωσινοφίλων
• Η αλλαγή στην ισορροπία από ειδική στο αλλεργιογόνο Th2 προς
Treg κύτταρα είναι κεντρικής σημασίας στην ανάπτυξη ανοχής στο
αλλεργιογόνο
• Νέοι βιοδείκτες χρειάζονται για να βοηθήσουν στην επιλογή των
ατόμων με καλύτερη ανταπόκριση στην ΑΙΤ

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 1. Μηχανισμοί μακροχρόνιας ανοσιακής ανοχής από ανοσοθεραπεία σε ειδικό αλλεργιογόνο. Μετά την
πρώτη χορήγηση εμβολίου ΑΙΤ υπάρχει μια πρώιμη ελάττωση στην αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων και των
βασεοφίλων, και μειωμένη τάση προς συστηματική αναφυλαξία λόγω πρώιμης απευαισθητοποίησης. Στη συνέχεια
δημιουργούνται ειδικά στο αλλεργιογόνο Treg κύτταρα και καταστολή των ειδικών στο αλλεργιογόνο Th2 κυττάρων
και άλλων δραστικών κυττάρων. Λόγω ανοσιακής ανοχής στα Th2 κύτταρα, αυτά δεν μπορούν να παράγουν πλέον
IgE, να ενεργοποιήσουν ενδοθηλιακά κύτταρα και να εγκαταστήσουν Th2 κύτταρα στους ιστούς, να παράγει βλέννα
το επιθήλιο, να μεταναστεύουν κύτταρα, να ενεργοποιούνται και να επιβιώνουν τα μαστοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα
και τα βασεόφιλα. Οι ΙL-10 και TGF-β άμεσα και έμμεσα ρυθμίζουν τα Β κύτταρα και άλλα δραστικά κύτταρα. Άλλες
T κυτταρικές υποκατηγορίες όπως Th1, Th9, Th17 και Th22 επίσης καταστέλονται από τα Treg κύτταρα. Μέσα στις
αλλαγές που συμβαίνουν στο ανοσιακό σύστημα μετά από SIT υπάρχει επίσης και μια σχετικά πρώιμη αύξηση της
ποσότητας IgG4 και όψιμη ελάττωση του IgE. Σημαντική ελάττωση του λόγου IgE/IgG4 παρατηρείται μετά από
αρκετούς μήνες. Παρατηρείται ελάττωση των ιστικών μαστοκυττάρων και των ηωσινοφίλων και απελευθέρωση των
μεσολαβητών τους, καθώς και ελάττωση στην απάντηση της όψιμης φάσης στους ιστούς που επηρεάζονται.

ση των δραστικών κυττάρων. Η μετατροπή στην παραγωγή ισοτύπων
δεν μπορεί εντούτοις να εξηγήσει
τη θεραπευτική επίδραση της SIT
που πιθανώς οφείλεται σε μια πολύ
παρατεταμένη διάρκεια ζωής των
πλασματοκυττάρων στον μυελό
των οστών τα οποία παράγουν IgE.
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ΚΑΤΑΣΤΟΛΉ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΉΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΉΣ
Η ΑΙΤ τροποποιεί αποτελεσματικά την IgE-επαγόμενη ενεργοποίηση και απελευθέρωση ισταμίνης
από τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα λόγω μηχανισμών που
εξαρτώνται από τα Treg κύτταρα.

Η IL-10 επίσης απορρυθμίζει τη
λειτουργία και δραστικότητα των
ηωσινοφίλων άμεσα ή μέσω της
καταστολής της παραγωγής IL5, και ελαττώνει την ελευθέρωση
προφλεγμονωδών κυτταροκινών
από τα μαστοκύτταρα. Η ΑΙΤ επίσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείω-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Τι είναι άγνωστο στους μηχανισμούς της ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνο
• Οι μοριακοί μηχανισμοί της in vivo παραγωγής των Treg κυττάρων
• Καλύτερα πρόσθετα τα οποία να επάγουν ειδικά τα Treg κύτταρα
• Ο in vivo χρόνος επιβίωσης των Treg κυττάρων που επάγονται από την ΑΙΤ
• Οι πιθανοί επικίνδυνοι ρόλοι των Treg κυττάρων, όπως ανοσιακή ανοχή σε καρκινικά αντιγόνα και χρόνιους μολυσματικούς παράγοντες
• Ο ρόλος των κυττάρων των ιστών στην ανοσιακή ανοχή
• Οι μοριακοί μηχανισμοί της αυτόματης θεραπείας, των υποτροπών και των εξάρσεων της αλλεργικής νόσου
• Τοπικά ιστικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της SLIT και της επιδερμικής ΑΙΤ
• Πρώιμοι μοριακοί δείκτες και παράγοντες πρόβλεψης για την απόφαση της εφαρμογής ΑΙΤ, της διακοπής της και της επιτυχίας της
• Διαφορές μεταξύ των μηχανισμών της χαμηλής και υψηλής δόσης ΑΙΤ
• Μηχανισμοί της μακροχρόνιας διατήρησης της ανοσιακής ανοχής

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Θα πρέπει να πιστοποιηθούν νέοι
πρώιμης και όψιμης φάσης διαγνωστικοί βιοδείκτες που θα βοηθήσουν στην επιλογή των ατόμων
που ανταποκρίνονται καλύτερα
στην ΑΙΤ, καθώς και στη βελτιστοποίηση της θεραπείας τους. Οι
εξελίξεις στην ανοσολογία και στη
βιοτεχνολογία προσφέρουν βελτιωμένες προσεγγίσεις που βασίζονται σε νεότερα εμβόλια καθώς
και σε συνδυασμό της ΑΙΤ και των
βιολογικών θεραπειών. Η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών
της ΑΙΤ θα βοηθήσει επίσης στην
εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και πολύ πρώ-

ιμης παρέμβασης σε παιδιατρικά
περιστατικά (Πίνακας 1).
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ση των αριθμών των ηωσινοφίλων
και των μεσολαβητών τους στους
βλεννογόνους ιστούς.
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Hospital Médica Sur
Mexico City, Mexico

Στην υποδόρια ανοσοθεραπεία με
αλλεργιογόνα (SCIT) χορηγούνται
εκχυλίσματα αλλεργιογόνων με
ελεγχόμενο, επαναλαμβανόμενο
τρόπο ώστε να επιτευχθεί τελικά
μια κατάσταση ανοχής στην οποία
ο ασθενής δεν αντιδρά πλέον στο
αλλεργιογόνο. Κατά τη φάση αύξησης των δόσεων χορηγούνται
ενέσεις SCIT μία έως δύο φορές
την εβδομάδα, με σταδιακά αυξανόμενη ποσότητα αλλεργιογόνου
(Εικόνα 1). Αφού επιτευχθεί η καθορισμένη δόση συντήρησης, η συχνότητα των ενέσεων ρυθμίζεται
κάθε 2–6 εβδομάδες, χωρίς άλλη
αύξηση της δοσολογίας. Είναι σημαντικό να φτάσει κανείς σε υψηλό
επίπεδο αλλεργιογόνου ώστε να είναι αποτελεσματική η SCIT (”υψηλή δόση” SCIT). H SCIT είναι ειδική
στο αλλεργιογόνο, με αποτέλεσμα
την ανοχή μόνο στα αλλεργιογόνα που χορηγούνται σε αυτήν, και
γι’ αυτό είναι απαραίτητη η σωστή
διάγνωση των αλλεργιογόνων που
είναι υπεύθυνα για τα συμπτώματα
του ασθενούς. Η χορήγηση πολλών διαφορετικών αλλεργιογόνων
ταυτοχρόνως είναι μάλλον λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει
ότι ο ιατρός που συνταγογραφεί θα
πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένος στην αλλεργία και στην SCIT
ώστε να ερμηνεύσει σωστά τις δερματικές prick δοκιμασίες ή τις ορο-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η υποδόρια ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα (SCIT) ελαττώνει τα
συμπτώματα της αλλεργικής νόσου και την ανάγκη για φαρμακοθεραπεία, εκτός από τον περιορισμό των συμπτωμάτων που έχει
ήδη επιτευχθεί με τη φαρμακευτική αγωγή
• Η SCIT ενδείκνυται για αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα, αλλεργικό
άσθμα και ατοπική δερματίτιδα
• Οι ευεργετικές επιδράσεις της SCIT έχουν αποδειχθεί με θεραπείες
υψηλής δοσολογίας
• Μετά από αρκετούς μήνες SCIT το συνολικό κόστος της αντιμετώπισης της αλλεργικής αναπνευστικής νόσου είναι χαμηλότερο απ’
ό,τι εκείνο της φαρμακοθεραπείας

λογικές εξετάσεις και να επιλέξει τα
κατάλληλα αλλεργιογόνα για SCIT.
Η SCIT έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για αρκετές αλλεργικές
παθήσεις (Εικόνα 2). Υψηλής ποιότητας επιστημονικά δεδομένα
(Cohrane μετα-ανάλυση) έχουν
δείξει ότι η SCIT βελτιώνει τα συμπτώματα και περιορίζει τη χρήση φαρμάκων στην αλλεργική
ρινίτιδα, στο αλλεργικό άσθμα,
την αλλεργική επιπεφυκίτιδα, την
ατοπική δερματίτιδα και τις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε
δηλητήρια υμενοπτέρων. Η χρήση
της σε αλλεργία στο latex βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο.
Λόγω του κινδύνου σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων η SCIT
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για

τροφικές αλλεργίες, κνίδωση ή
αναφυλαξία. Όταν χορηγούνται οι
σωστές δόσεις SCIT με εκχυλίσματα γύρης αγρωστωδών, δένδρων
και θάμνων, καθώς και ακάρεων
οικιακής σκόνης, επιθήλια ζώων
και δηλητηρίου υμενοπτέρων τα
αποτελέσματά της είναι ικανοποιητικά. Εντούτοις, η SCIT έχει μέχρι
σήμερα αποδειχθεί μερικώς αποτελεσματική με κάποια είδη μυκήτων
(π.χ. Alternaria και Cladosporium).
Όταν εφαρμόζεται με σωστό τρόπο
και από εξειδικευμένους ιατρούς, η
SCIT είναι γενικά ασφαλής. Μπορεί
να συμβούν τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις (Εικόνα 3). Για λόγους ασφαλείας οι
ενέσεις διακόπτονται σε ασταθείς
ασθενείς και κατά τη διάρκεια οξέΥποδόρια ανοσοθεραπεία αλλεργιογόνων

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Εικόνα 2. Ενδείξεις για SCIT (παθήσεις και αλλεργιογόνα στα οποία η SCIT έχει
αποδειχθεί αποτελεσματική).
Υποδόρια ανοσοθεραπεία αλλεργιογόνων

ων καταστάσεων. Ασθενείς με σοβαρές αλλεργικές παθήσεις –όπως
σοβαρό ή μη ελεγχόμενο άσθμα–
δεν είναι υποψήφιοι για SCIT, όπως
και ασθενείς που παίρνουν συστηματικά β-αναστολείς.
Υψηλές δόσεις SCIT ελαττώνουν
τα συμπτώματα των αλλεργικών
παθήσεων και την ανάγκη για φαρμακοθεραπεία, επιπλέον της ύφεσης των συμπτωμάτων λόγω της
φαρμακευτικής αγωγής. H SCIT
αποτελεί τη μόνη θεραπεία που
τροποποιεί τη νόσο η οποία είναι
διαθέσιμη σήμερα. Οι επιδράσεις
της SCIT διαρκούν πέρα από την
ολοκλήρωση της αγωγής (Εικόνα
4). Στα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα μια τριετής αγωγή με υψηλές
δόσεις SCIT ελαττώνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης αλλεργικού άσθματος
ακόμη και επτά χρόνια μετά τη διακοπή της SCIT (Εικόνα 5).
Αν και η SCIT είναι δαπανηρή, μετά
από αρκετούς μήνες θεραπείας το
συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση των αλλεργικών αναπνευστικών παθήσεων είναι μικρότερο
από εκείνο της φαρμακοθεραπείας.
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Εικόνα 1. Γενικό σχήμα δοσολογίας για SCIT. Κατά μέσον όρο η φάση αύξησης
των δόσεων διαρκεί 3–6 μήνες, κατά την οποία οι ενέσεις χορηγούνται 1–2
φορές/εβδομάδα. Στη φάση συντήρησης οι ενέσεις χορηγούνται κάθε 2–6
εβδομάδες για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Εικόνα 3. Ανεπιθύμητες ενέργειες
της SCIT. Η SCIT μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τοπικές ανεπιθύμητες
αντιδράσεις με πομφό, ερύθημα
και κνησμό στο σημείο της
ένεσης. Μερικές φορές μπορεί να
παρατηρηθούν ήπιες συστηματικές
αντιδράσεις και πολύ σπάνια σοβαρές
συστηματικές αντιδράσεις. Συνεπώς,
η SCIT θα πρέπει να εφαρμόζεται
υπό επιτήρηση στο αλλεργιολογικό
ιατρείο.
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Εικόνα 4. Οφέλη της SCIT. Η
παρατεταμένη αποτελεσματικότητα
μετά τη διακοπή αποδείχθηκε με
ένα 3χρονο σχήμα SCIT με γύρη
αγρωστωδών: οι ασθενείς που
τυχαιοποιήθηκαν για να συνεχίσουν
με θεραπεία ή placebo ήταν το ίδιο
καλά για τρεις συνεχόμενες εποχές
ανθοφορίας. (Από New Engl J Med,
Durham SR, Walker SM, Varga EM, et
al. Long-term clinical efficacy of grasspollen immunotherapy, 341,468-75,
Copyright © 1999 Massachusetts
Medical Society. Ανατύπωση με άδεια
από την Massachusetts Medical
Society).

Εικόνα 5. Η SCIT ελαττώνει τον κίνδυνο
ανάπτυξης άσθματος σε παιδιά με αλλεργική
ρινίτιδα. Ένα 3ετές σχήμα SCIT σε παιδιά με
αλλεργική ρινίτιδα έδειξε ελάττωση του κινδύνου
για άσθμα 7 χρόνια μετά τη διακοπή της SCIT.
(Από Jacobsen L, Niggemann B, Dreborg S, et al.
Specific immunotherapy has long-term preventive
effect of seasonal and perennial asthma: 10-year
follow-up on the PAT study. Allergy. 2007;62:943–8,
με άδεια από τον Willey Blackwell).
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Στη δεκαετία του 1980 προτάθηκε η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία
με αλλεργιογόνα (SLIT) ως εναλλακτική στην υποδόρια ανοσοθεραπεία. Ο κύριος σκοπός ήταν να
προσφερθεί στον αυξανόμενο αλλεργικό πληθυσμό μια νέα εύκολη
στη χρήση παρέμβαση με καλύτερο προφίλ ασφαλείας. Από τότε,
η κλινική αποτελεσματικότητα και
η ασφάλεια της SLIT έχουν αξιολογηθεί λεπτομερώς, ιδίως για αερο-αλλεργιογόνα στις αναπνευστικές αλλεργίες. Σήμερα υπάρχουν
εμπορικά διαθέσιμα παγκοσμίως
νέα προτυποποιημένα προϊόντα.
Η SLIT μπορεί να χορηγηθεί με
σταγόνες ή με ταχέως διαλυόμενα
δισκία.
Αποτελεσματικότητα. Η αξιολόγηση των δεδομένων από τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές ελεγχόμενες
με placebo δοκιμές σχετικά με την
κλινική αποτελεσματικότητα (αξιολογείται βαθμολογώντας την
ελάττωση των συμπτωμάτων και
την ανάγκη για φάρμακα διάσωσης) της SLIT για αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα, αλλεργική
επιπεφυκίτιδα, αλλεργία σε ακάρεα οικιακής σκόνης και αλλεργία
στα αγρωστώδη, έχει επιβεβαιωθεί σε διάφορες μετα-αναλύσεις
(Πίνακας 1). Οι διάφορες αυτές
μελέτες παρουσιάζουν σημαντική
κλινική και μεθοδολογική ετερο-
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• Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία αλλεργιογόνων (SLIT) προτάθηκε
ως εναλλακτική στην υποδόρια ανοσοθεραπεία, και ως μια νέα,
εύκολη στη χρήση θεραπευτική παρέμβαση με καλύτερο προφίλ
ασφάλειας
• Η κλινική αποτελεσματικότητα και το βελτιωμένο προφίλ ασφάλειας έχουν αποδειχθεί σε μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές
σε ενήλικες αλλά και σε παιδιατρικούς πληθυσμούς
• Συστήνονται δόσεις των 15–25 μg της κύριας αλλεργικής πρωτεΐνης ώστε να επιτυγχάνεται μια στατιστικά σημαντική κλινική
βελτίωση
• Η μακροχρόνια επίδραση αποδείχθηκε σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα από γύρη αγρωστωδών

γένεια (Πίνακας 1). Πιο πρόσφατα, έγιναν δυναμικές μελέτες που
περιελάμβαναν μεγάλο αριθμό
ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών που έπασχαν από μέτρια έως
σοβαρή ρινο-επιπεφυκίτιδα λόγω
γύρης αγρωστωδών, με ή χωρίς
άσθμα, που ελέγχονταν ανεπαρκώς με συμπτωματικά φάρμακα.
Οι μελέτες αυτές επιβεβαίωσαν
την κλινική αποτελεσματικότητα
της SLIT στη μείωση των ρινικών
και οφθαλμικών συμπτωμάτων και
της χρήσης φαρμάκων συμπτωματικής ανακούφισης, ενώ από την
άλλη υπήρχε πάντοτε βελτίωση της
ποιότητας ζωής με τη χρήση SLIT.
Δεν υπήρχε διαφορά στην κλινι-

κή αποτελεσματικότητα της SLIT
με μοναδικό αλλεργιογόνο γύρης
αγρωστωδών μεταξύ μονο- και πολυ-ευαισθητοποιημένων ατόμων.
Συστήνονται δόσεις των 15–25 μg
της κύριας αλλεργικής πρωτεΐνης
ώστε να επιτυγχάνεται μια στατιστικά σημαντική κλινική βελτίωση.
Ασφάλεια. Το προφίλ ασφαλείας
της SLIT είναι πολύ καλό. Οι σταγόνες και τα δισκία γίνονται πολύ
καλά ανεκτά από παιδιά και ενηλίκους. Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες λόγω SLIT εντοπίζονται
στον στοματικό βλεννογόνο. Το
65–85% των ασθενών μπορεί να
παραπονείται για κνησμό, πρήξιμο στα χείλη/γλώσσα ή φαγούρα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σύγκριση μεταξύ μελετών SLIT
Συμμετέχοντες
Νόσος

Συγγραφέας

Πληθυσμός

Μελέτες
(n)

Μέγεθος
επίδρασης

Ετερογένεια

Ενεργοί
(n)

Placebo
(n)

SMD (95% CI)

I2

Βαθμολογία συμπτωμάτων
Wilson D
2003

Ενήλικες και
παιδιά

21

484

475

-0.42(-0.69, -0.15)

73%

Ρινίτιδα

Panagos M
2006

Παιδιά

10

245

239

-0.56 (-1.01, -0.10)

81%

Ρινίτιδα

Radulovic S
2011

Ενήλικες και
παιδιά

49

2333

2256

-0.49 (-0.64, -0.34)

81%

Άσθμα

Calamita Z
2006

Ενήλικες και
παιδιά

9

150

153

-0.38 (-0.79, 0.03)

64%

Άσθμα

Panagos M
2008

Παιδιά

9

232

209

-1.14 (-2.10, -0.18)

94%

Calderón
MA 2011

Ενήλικες και
παιδιά

36

1725

1674

-0.41 (-0.53, -0.28)

59%

Compalati E
2009

Ενήλικες και
παιδιά

8

194

188

-0.95 (-1.77, -0.14)

92%

Di Bona D
2010

Ενήλικες και
παιδιά

19

1518

1453

-0.32 (-0.44, -0.21)

56%

Επιπεφυκίτιδα
Ακάρεα
οικιακής σκόνης
Αλλεργιογόνα
αγρωστωδών
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Ρινίτιδα

Βαθμολογία φαρμάκων
Ρινίτιδα

Wilson D
2003

Ενήλικες και
παιδιά

17

405

398

-0.43 (-0.63, -0.23)

44%

Ρινίτιδα

Panagos M
2006

Παιδιά

7

141

138

-0.76 (-1.46, -0.06)

86%

Ρινίτιδα

Radulovic S
2011

Ενήλικες και
παιδιά

38

1737

1642

-0.32 (-0.43, -0.21)

50%

Άσθμα

Calamita Z
2006

Ενήλικες και
παιδιά

6

132

122

-0.91 (-1.94, 0.12)

92%

Άσθμα

Panagos M
2008

Παιδιά

7

192

174

-1.63 (-2.83, -0.44)

95%

Calderón
MA 2011

Ενήλικες και
παιδιά

13

560

478

-0.10 (-0.22, 0.03)

34%

Compalati E
2009

Ενήλικες και
παιδιά

4

89

86

-1.88 (-3.65, -0.12)

95%

Di Bona D
2010

Ενήλικες και
παιδιά

17

1428

1358

-0.33 (-0.50, -0.16)

78%

Επιπεφυκίτιδα
Ακάρεα
οικιακής σκόνης
Αλλεργιογόνα
αγρωστωδών

Επίδραση μεγέθους (SMD): πτωχή <- 0,20, μέτρια = -0,50, υψηλή >-0,80
Ετερογένεια (Ι2)= 0-40%: πιθανώς όχι σημαντική, 30–60%: πιθανώς μέτρια ετερογένεια, 50–90%: πιθανώς αρκετή ετερογένεια,
75–100%: σημαντική ετερογένεια
Υπογλώσσια ανοσοθεραπεία αλλεργιογόνων
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στα αυτιά. Αυτά είναι ήπια, αυτοπεριοριζόμενα συμπτώματα, τα
οποία εμφανίζονται 10–15 min ή
μερικές ώρες μετά τη λήψη των
σκευασμάτων SLIT και διαρκούν
λιγότερο από 14 ημέρες. Οι συστηματικές αντιδράσεις είναι σπάνιες,
αλλά μπορεί να εμφανιστούν, ιδιαίτερα όσο διαρκεί η φάση της αύξησης της δοσολογίας. Συστηματικά συμπτώματα μπορεί να είναι
ήπια κνίδωση, αγγειο-οίδημα και
άσθμα. Έχουν αναφερθεί μόνο 11
περιπτώσεις αναφυλαξίας σε πάνω
από 2 δισεκατομμύρια δόσεις SLIT
παγκοσμίως. Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι λόγω SLIT.

2 χρόνια μετά από 3 χρόνια θεραπείας έχει αποδειχθεί σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε
ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα λόγω
γύρης αγρωστωδών. Τα αποτελέσματα, όπως τα συμπτώματα της
ρινο-επιπεφυκίτιδας και η βαθμολογία της θεραπείας, συνδυασμένες βαθμολογίες, ποιότητα ζωής,
ημέρες με σοβαρά συμπτώματα,
ανοσολογικά σημεία και παράμετροι ασφαλείας, εμφάνισαν όλα
βελτίωση στις ομάδες SLIT σε σύγκριση με την ομάδα placebo.

Η πρώτη δόση SLIT θα πρέπει να
λαμβάνεται παρουσία του ιατρού
(περίοδος παρατήρησης 30–60
min). Με τον τρόπο αυτόν οι ασθενείς καθησυχάζονται σχετικά με την
ασφάλεια του SLIT και μπορεί να
οργανωθεί η συνεχιζόμενη παρακολούθηση και να εξασφαλιστεί η
συνεργασία τους. Οι σταγόνες ή τα
δισκία SLIT συστήνεται να λαμβάνονται στο σπίτι για 3 χρόνια ως
συνεχιζόμενη θεραπεία καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, ή ως προ- και
εποχική αγωγή.

1. Burks AW, Calderon MA, Casale
T, Cox L, Demoly P, Jutel M et al.
Update on allergy immunotherapy: American Academy of Allergy,
Asthma & Immunology/European
Academy of Allergy and Clinical Immunology/PRACTALL consensus
report. J Allergy Clin Immunol 2013;
131:1288-1296.
2. Durham SR, Emminger W, Kapp A,
de Monchy JG, Rak S, Scadding GK
et al. SQ-standardized sublingual
grass immunotherapy: confirmation of disease modification2 years
after 3 years of treatment in a randomized trial. J Allergy Clin Immunol
2012;129:717-725.
3. Didier A, Worm M, Horak F, Sussman G, de Beaumont O, Le Gall M

Μακροχρόνια δράση. Η νοσοτροποποιητική δράση μιας SQτυποποιημένων SLIT-δισκίων για
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et al Sustained 3-year efficacy of
pre- and coseasonal 5-grass-pollen
sublingual immunotherapy tablets in
patients with grass pollen-induced
rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2011;128:559-566.
4. Nelson HS, Nolte H, Creticos P,
Maloney J, Wu J, Bernstein DI. Efficacy and safety of timothy grass
allergy immunotherapy tablet treatment in North American adults. J Allergy Clin Immunol 2011;127:72-80.
5. B
 laiss M, Maloney J, Nolte H, Gawchik S, Yao R, Skoner DP. Efficacyand
safety of timothy grass allergy immunotherapy tablets in North American children and adolescents. J Allergy Clin Immunol 2011; 127:64-71.
6. Wahn U, Tabar A, Kuna P, Halken
S, Montagut A, de Beaumont O et
al; SLIT Study Group. Efficacy and
safety of 5-grass-pollen sublingual
immunotherapy tablets in pediatric
allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy
Clin Immunol 2009;123:160-166.
7. N
 elson H, Blaiss M, Nolte H, Würtz
SØ, Andersen JS, Durham SR. Efficacy and safety of the SQ-standardized
grass allergy immunotherapy tablet
in mono- and polysensitized subjects. Allergy 2013;68:252-255.
8. C alderón MA, Simons FE, Malling
HJ, Lockey RF, Moingeon P, Demoly
P. Sublingual allergen immunotherapy: mode of action and its relationship with the safety profile.Allergy
2012;67:302-311.
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΕΣ

Saira Z. Sheikh

A. Wesley Burks

University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, USA

Στις αρχές του 20ού αιώνα δημοσιεύθηκε στο Lancet μια επιτυχής
ΟΙΤ για τη θεραπεία της αλλεργίας
στο αυγό. Πρόσφατα, επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στη μελέτη
της στρατηγικής αυτής για τη θεραπεία της FA.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΙΤ;
Κατά την εφαρμογή της ΟΙΤ, δόσεις ενός τροφικού αλλεργιογόνου
(υπό τη μορφή πούδρας) αναμιγνύονται με ένα τρόφιμο φορέα (όπως

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη εγκεκριμένη θεραπεία για τροφικές αλλεργίες, και η αντιμετώπισή τους συνιστάται από αυστηρή
αποφυγή των αλλεργιογόνων και πρόσβαση σε άμεσα διαθέσιμη
επινεφρίνη
• Η από το στόμα ανοσοθεραπεία (ΟΙΤ) για τροφές είναι μια πειραματική και ερευνητική οντότητα
• Τα πρώτα δεδομένα της ΟΙΤ είναι ενθαρρυντικά και έχουν δείξει ότι
μπορεί να είναι αποτελεσματική στο να αποκαλύπτει την ποσότητα
της τροφής που χρειάζεται για να προκληθεί αλλεργική αντίδραση
• Η ΟΙΤ για τροφές δεν είναι έτοιμη για χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη. Απουσιάζουν δεδομένα της μακροχρόνιας ασφάλειας
και αποτελεσματικότητας της μεθόδου
• Χρειάζεται περισσότερη έρευνα και μεγάλες, καλά σχεδιασμένες, πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές, ελεγχόμενες με placebo
κλινικές δοκιμές προτού η ΟΙΤ εφαρμοσθεί στην κλινική πράξη

κρέμα, παγωτό κ.λπ.) και προσλαμβάνονται από το άτομο σε σταδιακά αυξανόμενες συγκεντρώσεις,
ξεκινώντας με εξαιρετικά χαμηλές
ποσότητες (Εικόνα 1). Αυτό είναι
αντίθετο με την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία στην οποία μικρές
σταγόνες εκχυλίσματος του αλλεργιογόνου τοποθετούνται κάτω
από τη γλώσσα και στη συνέχεια
καταπίνονται ή απορρίπτονται.
Ενώ το συγκεκριμένο πρωτόκολλο
μπορεί να ποικίλει, οι περισσότερες μελέτες ΟΙΤ αποτελούνται από
μια φάση αυξανόμενης δοσολογίας
που γίνεται σε ένα στενά επιβλεπό-

Ανοσοθεραπεία από το στόμα με αλλεργιογόνα για τροφές

Εικόνα 1. Μια δόση συντήρησης από
φιστίκια OIT (αποτελούμενη από
αλεύρι φιστικιών). Αυτή
αναμιγνύεται με ένα τρόφιμο φορέα
(όπως κρέμα ή παγωτό) προτού
καταποθεί από το άτομο.
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Η από το στόμα ανοσοθεραπεία
(ΟΙΤ) για τροφές είναι μια από τις
πιο καλά μελετημένες ερευνητικές
επιλογές για τη θεραπεία της τροφικής αλλεργίας (FA) σε μικρά παιδιά. Την παρούσα στιγμή, η αντιμετώπιση της FA συνιστάται από
αυστηρή διαιτητική αποφυγή των
αλλεργιογόνων και πρόσβαση σε
άμεσα διαθέσιμη επινεφρίνη. Παρά
την αυξημένη επαγρύπνηση σχετικά με την αποφυγή των αλλεργιογόνων της τροφής, είναι συχνή η
ακούσια έκθεση σε αυτά που μπορεί να προκαλέσει δυνητικά επικίνδυνες για τη ζωή αντιδράσεις.
Υπάρχει μια ισχυρή ανικανοποίητη
ανάγκη για την ανάπτυξη θεραπείας που να τροποποιεί τη νόσο ώστε
να αντιμετωπισθούν οι FA και να
αναπτυχθεί μια θεραπεία γι’ αυτές.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης για
άτομα σε ΟΙΤ για τροφική αλλεργία
• Οξεία εμπύρετη νόσος ή ιογενής
πάθηση
• Έμμηνος ρύση
• Παρατεταμένη εξάντληση/μετά
από άσκηση
• Ανεπαρκώς ελεγχόμενο άσθμα

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Εικόνα 2. Ανοσοθεραπεία από το στόμα για τροφική αλλεργία. (Από Kulis M,
Burks AW. Oral immunotherapy for food allergy: Clinical and preclinical studies.
Advanced Drug Delivery Reviews 2013;65:774–781).

• Εάν οι δόσεις ΟΙΤ λαμβάνονται με
άδειο στομάχι

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ανοσολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια ΟΙΤ για τροφές

Οι διαφορές στην έννοια της απευαισθητοποίησης και της ανοχής σε μελέτες
ΟΙΤ για τροφικές αλλεργίες

↓ Ειδικά IgE αντισώματα έναντι αλλεργιογόνων τροφής
↑ Ειδικά έναντι τροφής IgG4 αντισώματα (προσδίδουν μια πιθανή προστατευτική επίδραση)
↓ Ενεργοποίηση μαστοκυττάρων
που εμφανίζεται με μικρότερου μεγέθους δερματική δοκιμασία έναντι
αλλεργιογόνων τροφής
↓ Δοκιμασίες ενεργοποίησης βασεοφίλων
↓ Κυτταροκίνες σχετιζόμενες με αλλεργικό προφίλ (Th2 κυτταροκίνες)

μενο περιβάλλον όπως ένα ερευνητικό κέντρο, που ακολουθείται από
μια φάση προετοιμασίας και μια
φάση συντήρησης η οποία συνήθως ολοκληρώνονται στο σπίτι. Τα
άτομα απαιτούν στενή παρακολούθηση και πρέπει να αξιολογούνται
τακτικά (Εικόνα 2).
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Απευαισθητοποίηση

Ανοχή

• Η απευαισθητοποίηση αναφέρεται • Η ανοχή υποθέτει ότι ένα αλλεργιοσε μια προστατευτική επίδραση που
γόνο τροφής μπορεί να καταναλωαπαιτεί καθημερινή, αδιάκοπη καταθεί χωρίς συμπτώματα αλλεργικής
νάλωση αλλεργιογόνου τροφής ή
αντίδρασης, παρά τις παρατεταμένες
ΟΙΤ ώστε να διατηρείται η προσταπεριόδους αποφυγής, ακόμη και όταν
σία ή μια κατάσταση απευαισθητοη ΟΙΤ διακόπτεται
ποίησης
• Εάν η δοσολογία της ΟΙΤ ή η κατα- • Ακόμη και αν η δοσολογία της ΟΙΤ ή
νάλωση τροφικού αλλεργιογόνου
η κατανάλωση τροφικού αλλεργιοδιακόπτεται, η προστατευτική αυτή
γόνου διακόπτεται, η προστατευτική
δράση μπορεί να χαθεί
δράση θα πρέπει να παραμένει
• Σε ερευνητικές εργασίες η απευ- • Ο βέλτιστος τρόπος να μετρηθεί η
αισθητοποίηση μετριέται με την
ανοχή είναι άγνωστος. Σε ερευνητιεφαρμογή μιας επιβλεπόμενης πρόκές εργασίες η έννοια αυτή μετριέται
κλησης με τροφή από το στόμα ενώ
με τη διακοπή της δοσολογίας ΟΙΤ
το άτομο λαμβάνει ΟΙΤ
για τουλάχιστον 4 εβδομάδες ή περισσότερο, ακολουθούμενη από μια
επιβλεπόμενη πρόκληση με τροφή
από το στόμα

Η βέλτιστη διάρκεια για ΟΙΤ με
τροφές είναι άγνωστη προς το
παρον. Οι τυπικές ανοσοθεραπείες για αερο-αλλεργιογόνα και δηλητήρια εντόμων συνεχίζονται για
περιόδους 3–5 ετών, και έτσι θα
ήταν λογικό να υπολογίσει κανείς
ότι η ΟΙΤ για τροφές θα απαιτούσε
παρόμοια χρονική δέσμευση.

Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στην
ΟΙΤ είναι συχνές και μπορεί να κυμαίνονται από ήπια αλλεργικά συμπτώματα έως σοβαρές αντιδράσεις που απαιτούν αντιμετώπιση
με επινεφρίνη (Πίνακας 1).
Η ΟΙΤ με τροφές δεν είναι έτοιμη
να εφαρμοσθεί στην κλινική πράξη,

Ανοσοθεραπεία από το στόμα με αλλεργιογόνα για τροφές
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και προς το παρόν παραμένει μια
ερευνητική προσέγγιση. Τα προκαταρτικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και έχουν δείξει ότι η ΟΙΤ
μπορεί να είναι αποτελεσματική
για αλλεργίες σε φιστίκια, γάλα και
αυγά, και κλινικές βελτιώσεις έχουν
συσχετιστεί με θετικές ανοσολογικές αλλαγές (Πίνακας 2). Πολλές
είναι οι ερωτήσεις που παραμένουν αναπάντητες, όπως μηχανισμοί ανοχής έναντι απευαισθητοποίησης που συμμετέχουν στην

ΟΙΤ (Πίνακας 3), και δεν υπάρχουν
μακροχρόνια δεδομένα σχετικά με
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Χρειάζονται μεγάλες,
καλά σχεδιασμένες, πολυκεντρικές,
τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές,
ελεγχόμενες με placebo κλινικές
δοκιμές προτού η ΟΙΤ εφαρμοσθεί
στην κλινική πράξη.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Sheikh SZ, Burks AW. Recent advances in the diagnosis and therapy

of peanut allergy. Expert Rev Clin Immunol 2013;9:551-560.
2. Wang J, Sampson HA. Oral and sublingual immunotherapy for food allergy. Asian Pac J Allergy Immunol
2013;31:198-209.
3. Varshney P, Jones SM, Scurlock AM,
Perry TT, Kemper A, Steele P et al.
A randomized controlled study of
peanut oral immunotherapy: clinical desensitization and modulation
of the allergic response. J Allergy Clin
Immunol 2011;127:654-660.
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ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Rudolf Valenta

Verena Niederberger
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Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Η αλλεργία αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα υγείας για περισσότερο από το 25% του πληθυσμού. Οι
αλλεργικοί ασθενείς παράγουν IgE
αντισώματα έναντι ποικιλίας αλλεργιογόνων, τα οποία μετά από
εισπνοή, κατάποση, επαφή με το
δέρμα και συστηματική χορήγηση
προκαλούν σοβαρές φλεγμονώδεις
αντιδράσεις. Η ειδική σε αλλεργιογόνα ανοσοθεραπεία (ΑΙΤ) είναι η
μόνη εξειδικευμένη έναντι κάποιου
αλλεργιογόνου θεραπεία, η οποία
τροποποιεί τη νόσο με μακροχρόνια αποτελέσματα. Βασίζεται στη
χορήγηση των υπαιτίων για τη
νόσο αλλεργιογόνων υπό τη μορφή εμβολίου. Η ΑΙΤ με εκχύλισμα
αλλεργιογόνου από γύρη αγρωστωδών εφαρμόσθηκε για πρώτη
φορά το 1911 και από τότε βασίζεται ακόμα σε ακατέργαστα εκχυλίσματα αλλεργιογόνων. Όμως,
ακριβώς αυτή η χρήση τέτοιων
ακατέργαστων εκχυλισμάτων
αποτελεί ένα σημαντικό πρόσκομμα για την ανάπτυξη ασφαλών και
αποτελεσματικών εμβολίων αλλεργίας με κατάλληλα προγράμματα
χορήγησης, καθότι η σύνθεση των
εκχυλισμάτων των αλλεργιογόνων
παρουσιάζει ποικιλομορφία, δεν
μπορεί να ελεγχθεί από τον κατασκευαστή, ενώ η χορήγηση φυσικών αλλεργιογόνων μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ανοσοθεραπεία με ειδικά αλλεργιογόνα είναι η μόνη εξειδικευμένη στο αλλεργιογόνο θεραπεία που τροποποιεί την πάθηση της
αλλεργίας
• Σχεδόν όλα τα κλινικά ενδιαφέροντα μόρια αλλεργιογόνων είναι
διαθέσιμα σε ανασυνδυασμένη μορφή και χρησιμοποιούνται στη
διάγνωση και στην ανοσοθεραπεία
• Αρκετές κλινικές μελέτες έχουν επιδείξει την αποτελεσματικότητα
της ανοσοθεραπείας που βασίζεται σε ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα
• Στη βάση των ανασυνδυασμένων αλλεργιογόνων θα είναι πιθανό
να κατασκευαστούν εμβόλια αλλεργίας που να είναι πιο ασφαλή,
κατάλληλα και αποτελεσματικά

Κατά συνέπεια, πολύ λίγοι μόνον
ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν
από ΑIT, ενώ η συμμόρφωση των
ασθενών αυτών είναι πολύ πτωχή.
Η πλειοψηφία των ασθενών με αλλεργία αντιμετωπίζονται επομένως
μόνο με συμπτωματικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ:
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Η δυνατότητα απομόνωσης των
γονιδίων που κωδικοποιούν για
αλλεργιογόνα με τεχνικές μοριακής κλωνοποίησης επέτρεψε τον
χαρακτηρισμό των δομών των
περισσότερων κλινικά ενδιαφερό-

ντων αλλεργιογόνων και την παραγωγή τους ως ανασυνδυασμένων
μορίων αλλεργιογόνων σε απεριόριστες ποσότητες και με σταθερά
επαναλαμβανόμενη υψηλή ποιότητα (Εικόνα 1). Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνολογίες
βασισμένες στη γενετική μηχανική
των ανασυνδυασμένων αλλεργιογόνων για την ελάττωση της αλλεργιογονικότητας των εμβολίων
αλλεργίας, ώστε να αυξάνεται η
ασφάλεια των ΑΙΤ. Επιπλέον, η γενετική μηχανική κατασκευάζει παράγωγα ανασυνδυασμένων αλλεργιογόνων τα οποία αυξάνουν την
ανοσογονικότητα προκαλώντας
με αυτόν τον τρόπο προστατευτική ανοσία με λιγότερες χορηγήσεις.
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Η πρώτη κλινική δοκιμή ανοσοθεραπείας βασισμένη σε ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα εφαρμόσθηκε
πράγματι με ανασυνδυασμένα γενετικά τροποποιημένα παράγωγα
αλλεργιογόνου της γύρης σημύδας, Bet v 1, και από τότε έχουν
πραγματοποιηθεί αρκετές επιτυχείς κλινικές δοκιμές βασισμένες
σε ανασυνδυασμένα μόρια αλλεργιογόνων.
Έχουν αναπτυχθεί ειδικά διαγνωστικά εργαλεία βασισμένα σε μικροσυστοιχίες με ανασυνδυασμένα μόρια αλλεργιογόνων, τα οποία
επιτρέπουν τον προσδιορισμό του

προφίλ αντιδραστικότητας του
ασθενούς, και ως εκ τούτου την
επιλογή των κατάλληλων εμβολίων αλλεργίας για θεραπεία. Επιπλέον, οι επιδράσεις του εμβολιασμού μπορούν να αξιολογηθούν
με το σύστημα μικροσυστοιχιών με
μια απλή εξέταση αίματος.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΕ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
Τα εμβόλια που στηρίζονται σε
ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα
προσφέρουν πολλά σημαντικά

Ανασυνδυασμένα αλλεργιογόνα για ανοσοθεραπεία

Τα ανασυνδυασμένα εμβόλια που
βασίζονται σε αλλεργιογόνα έχουν
αναπτυχθεί και έχουν επιτυχώς αξιολογηθεί για αρκετές κατηγορίες
αναπνευστικών αλλεργιογόνων,
και πρόσφατα για σοβαρές μορφές
τροφικής αλλεργίας (http://www.
allergome. org:8080/fast/index.jsp).
Υπάρχουν επιστημονικά προγράμματα και κλινικές δοκιμές που τρέχουν με σκοπό την διερεύνηση της
χρησιμότητας των ανασυνδυασμένων εμβολίων αλλεργιογόνων για
την προφύλαξη από την αλλεργία,
τα οποία προσβλέπουν στην πρό-
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Εικόνα 1. Από τα γονίδια των αλλεργιογόνων στα εμβόλια της αλλεργίας.
Με βάση τα γονίδια που κωδικοποιούν για αλλεργιογόνα, μπορούν να
κατασκευαστούν ανασυνδυασμένα μόρια αλλεργιογόνων και υποαλλεργικά
παράγωγα για ειδική σε αλλεργιογόνα ανοσοθεραπεία.

πλεονεκτήματα και έτσι θα φέρουν
επανάσταση στην ΑΙΤ. Πρώτον, περιέχουν συγκεκριμένες ποσότητες
συστατικών του αλλεργιογόνου,
οι οποίες μπορούν να κατασκευαστούν σε σταθερή και επαναλαμβανόμενη ποιότητα με απόλυτα
καθορισμένα μοριακά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά. Η σύνθεση του εμβολίου μπορεί να προσαρμοσθεί ειδικά, ανάλογα με τις
ευαισθητοποιήσεις του ασθενούς.
Μαζί με διαγνωστικές εξετάσεις
βασισμένες σε ανασυνδυασμένα
αλλεργιογόνα ως συνοδευτικά διαγνωστικά, μπορεί κανείς να περιμένει όλο και περισσότερο εξατομικευμένες και διαστρωματικές
θεραπείες να γίνονται διαθέσιμες,
οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα σε
κάθε έναν αλλεργικό ασθενή προσωπικά. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι
ότι η αλλεργιογονικότητα των εμβολίων μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά, έτσι ώστε να περιορίζονται
οι παρενέργειες αυτών. Αυτό επιτρέπει να αποφεύγονται τα ακατάλληλα προγράμματα αυξανόμενης δοσολογίας και οι θεραπείες
που βασίζονται σε αρκετές ενέσεις
ή χορηγήσεις ημερησίως. Αντ’ αυτού θα είναι εφικτό να θεραπεύονται οι ασθενείς με μια βέλτιστη
δοσολογία από την αρχή με λίγες
μόνο ενέσεις.
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Η αντιγονικότητα ολόκληρου του
αλλεργιογόνου που χρησιμοποιείται στην ΑΙΤ προσδιορίζεται από
την παρουσία Β κυτταρικών επιτόπων, οι οποίοι διασταυρώνονται με
ειδικά σε αλλεργιογόνα IgE πάνω
σε δραστικά κύτταρα όπως τα μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα.
Οι μηχανισμοί δράσης της ΑΙΤ δεν
είναι επαρκώς κατανοητοί, αλλά
είναι γνωστό ότι περιλαμβάνουν
τροποποίηση των T κυτταρικών
(π.χ. επαγωγή βοηθητικών T κυττάρων) και Β κυτταρικής απάντησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η φαρμακοθεραπεία για αλλεργικές παθήσεις αντιμετωπίζει μόνο
τα συμπτώματα αυτών, πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς ώστε να
διατηρείται η ανακούφιση των συμπτωμάτων, και δεν τροποποιεί
τη διαδικασία της υποκείμενης νόσου
• Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνο (υποδορίως ή υπογλωσσίως)
για αλλεργική ρινίτιδα με τη χρήση ολόκληρων παρασκευασμάτων αλλεργιογόνου, είναι κλινικά αποτελεσματική και προσφέρει
ανακούφιση από τα συμπτώματα η οποία ξεπερνά τη διάρκεια της
θεραπείας
• Παρά την ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, η συμμόρφωση
στην ανοσοθεραπεία είναι πτωχή λόγω των αλλεργικών παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία και το ιδιαίτερα παρατεταμένο θεραπευτικό σχήμα
• Η πεπτιδική ανοσοθεραπεία ελαττώνει τις IgE-διαμεσολαβούμενες
ανεπιθύμητες αντιδράσεις, βελτιώνοντας έτσι την ασφάλεια. Ένα
σύντομο σχήμα από 4 ενδοδερμικές ενέσεις παρείχε συμπτωματική
ανακούφιση για δύο τουλάχιστον χρόνια
(π.χ. επαγωγή ειδικών σε αλλεργιογόνα IgG). Παραμένει ασαφές
ποια από αυτές τις επιδράσεις, ή
πιθανώς άλλοι, άγνωστοι σήμερα
μηχανισμοί, είναι κυρίως υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητα.

ας με τη χρήση μικρών γραμμικών
πεπτιδικών αλληλουχιών που αποτελούν τους επικρατείς T κυτταρικούς επιτόπους αρκετών κύριων
αλλεργιογόνων (π.χ. γάτα, ακάρεα
οικιακής σκόνης, αγρωστώδη).

Με βάση την υπόθεση ότι ειδικά
σε αλλεργιογόνα Τ κύτταρα συντονίζουν την αλλεργική φλεγμονή και ότι οι B κυτταρικοί επίτοποι
σε ολόκληρα αλλεργιογόνα είναι οι
κύριοι υπεύθυνοι για ανεπιθύμητες
επιδράσεις, αναπτύχθηκε μια προσέγγιση πεπτιδικής ανοσοθεραπεί-

Σε διπλές τυφλές, ελεγχόμενες από
μάρτυρες κλινικές δοκιμές που έγιναν κάτω από συνθήκες ελεγχόμενης έκθεσης σε αλλεργιογόνο σε
θαλάμους/μονάδες περιβαλλοντικής έκθεσης, τα άτομα εκτέθηκαν
σε αλλεργιογόνο, πριν και μετά τη
θεραπεία, σε διάστημα άνω των
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Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
(ΑΙΤ) είναι κλινικά αποτελεσματική και, αντίθετα με τη φαρμακοθεραπεία, τροποποιεί τη νόσο. Η
διάρκεια της κλινικής αποτελεσματικότητας ξεπερνά την περίοδο της
θεραπείας. Η ΑΙΤ έχει δειχθεί ότι
προλαβαίνει την εξέλιξη της αλλεργικής ρινίτιδας προς άσθμα και
περιορίζει τον κίνδυνο ανάπτυξης
νέων αλλεργικών ευαισθητοποιήσεων. Εντούτοις, η ΑΙΤ σχετίζεται
με συχνές παρενέργειες (κυρίως
τοπικές, αλλά επίσης δυνητικά συστηματικές) που σχετίζονται με το
γεγονός ότι στους ασθενείς χορηγείται το αλλεργιογόνο στο οποίο
είναι ευαισθητοποιημένοι. Είτε η
ανοσοθεραπεία είναι υποδόρια είτε
υπογλώσσια, σχετίζεται με πτωχή
συμμόρφωση.
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Εικόνα 1. ΤRSSs (μέσος όρος 6 SEMs) σε κάθε χρονικό σημείο 30-λεπτών (3 ώρες την ημέρα) στον θάλαμο σε διάρκεια
4 συνεχόμενων ημερών: βαθμολογία στο σημείο έναρξης (Α), στις 18–22 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας (Β),
και στην πρόκληση μετά από 50–54 εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας (Γ). (Από J Allergy Clin Immunol, 131/1,
Patel D,Couroux P, Hickey P, et al. Fel d 1-derived peptide antigen desensitization shows a persistent treatment effect 1 year after
the start of dosing: a randomized, placebo controlled study, 103–109, Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).
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τριών μηνών (τέσσερεις ή οκτώ
ενδοδερμικές ενέσεις ανά 4 εβδομάδες). Η κλινική αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε ως αλλαγή από
τη βασική κατάσταση της Ολικής
Βαθμολογίας Συμπτωμάτων Ρινοεπιπεφυκίτιδας (TRSS) σε διαφορετικά χρονικά σημεία μετά την
έναρξη της θεραπείας. Η κλινική
αποτελεσματικότητα έχει αποδειχθεί με πεπτιδική ανοσοθεραπεία
για αλλεργίες σε γάτα (Εικόνες 1
και 2), αλλεργίες σε ακάρεα οικιακής σκόνης, και αλλεργίες σε γύρη
αγρωστωδών. Οι επιδράσεις της θεραπείας ήταν μεγαλύτερες σε άτομα με σοβαρή συμπτωματολογία.
Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν
παρόμοιες με τα placebo σε όλες τις
περιπτώσεις.
Έτσι, η πεπτιδική ανοσοθεραπεία
μπορεί να προσφέρει μια λύση στη
πτωχή συμμόρφωση, στα υψηλά
ποσοστά ανεπιθύμητων αντιδράσεων και στα παρατεταμένα θεραπευτικά σχήματα που σχετίζο-

νται με παραδοσιακούς τύπους
ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα
(υποδόρια ή υπογλώσσια) τα οποία
εφαρμόζονται με ολόκληρα αλλεργιογόνα. Η παραμονή της κλινικής
αποτελεσματικότητας για μήνες
έως και χρόνια μετά από ένα βραχύ
θεραπευτικό σχήμα προτείνει ότι
μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος μιας
ασφαλούς, μακροχρόνιας τροποποίησης της νόσου με τρόπο αποδεκτό τόσο στους ασθενείς όσο και
στους κλινικούς ιατρούς.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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2. Worm M, Lee HH, Kleine-Tebbe J,
Hafner RP, Laidler P, Healey D et al.
Development and preliminary clinical evaluation of a peptide immu-

Ανοσοθεραπεία με πεπτίδια για τις αλλεργικές παθήσεις

notherapy vaccine for cat allergy. J
Allergy Clin Immunol 2011;127:89-97.
3. Patel D, Couroux P, Hickey P, Salapatek AM, Laidler P, Larche M et al. Fel
d 1-derived peptide antigen desensitization shows a persistent treatment effect 1 year after the start of
dosing: a randomized, placebo-controlled study. J Allergy Clin Immunol
2013;131:103-109.
4. Hafner RP, Couroux P, Armstrong K,
Patel D, Larché M. Persistent treatment effect achieved at one year after four doses of Der p derived synthetic peptide immuno-regulatory
epitopes in an Exposure Chamber
model of House Dust Mite allergy. J
Allergy Clin Immunol 2014, in press.
5. Ellis AK, Armstrong K, Larche M,
Hafner RP. Treatment with synthetic peptide immuno-regulatory
epitopes derived from grass allergens leads to a substantial reduction in grass allergy symptoms in an
Environmental Exposure Chamber
model. J Allergy Clin Immunol 2014,
in press.

373

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Εικόνα 2. Διαφορά σε TRSSs (μέσος όρος 6 SEMs) σε κάθε σημείο 30-λεπτών (3 ώρες την ημέρα) στον θάλαμο σε
διάστημα 4 συνεχόμενων ημερών: βαθμολογία στο σημείο έναρξης μείον τη βαθμολογία στο PTC 50–54 εβδομάδες
μετά την έναρξη της θεραπείας. (Από J Allergy Clin Immunol, 131/1, Patel D,Couroux P, Hickey P, et al. Fel d 1-derived peptide
antigen desensitization shows a persistent treatment effect 1 year after the start of dosing: a randomized, placebo-controlled
study, 103–109, Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).
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Η ειδική σε αλλεργιογόνα ανοσοθεραπεία (ΑΙΤ) είναι η μόνη θεραπευτική μέθοδος με μακροχρόνιες
επιδράσεις οι οποίες μπορούν να
σταματήσουν την εξέλιξη της νόσου. Εντούτοις, λόγω της μεγάλης
σήμερα διάρκειας της θεραπείας
και των πιθανών παρενεργειών,
μόνο ένα μικρό ποσοστό των ασθενών με αλλεργία επιλέγουν να υποβληθούν σε ΑΙΤ και η συμμόρφωση
είναι πολύ πτωχή.
Σε συμβατική υποδόρια ΑΙΤ (SCIT)
το αλλεργιογόνο χορηγείται υποδορίως (Εικόνα 1). Το μεγαλύτερο
μέρος της χορηγηθείσας δόσης
παραμένει στο σημείο της ένεσης
και προκαλεί τοπικές αντιδράσεις
μέσω της αποκοκκίωσης των μαστοκυττάρων. Διαφυγή του αλλεργιογόνου στον αγγειακό χώρο
ή ακούσια ενδαγγειακή χορήγηση
μπορεί επίσης να προκαλέσει συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις. Μόνο ένα μικρό ποσοστό
(<1%) του χορηγηθέντος αλλεργιογόνου καταλήγει στον τοπικό λεμφαδένα όπου τα δενδριτικά κύτταρα προκαλούν τις απαραίτητες Τ
και Β κυτταρικές αντιδράσεις για
την ανοσοθεραπευτική επίδραση.
Μια πιθανότητα να ενισχυθεί η
δράση της ΑΙΤ και να ελαττωθούν
οι παρενέργειες είναι να χορηγήσουμε το αλλεργιογόνο απευθείας
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• Η σημερινή ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα απαιτεί αρκετές χορηγήσεις αλλεργιογόνου, και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές
ανεπιθύμητες ενέργειες
• Η ενδολεμφική χορήγηση του αλλεργιογόνου (ILIT) είναι ασφαλής
και ενισχύει ιδιαιτέρως την αποτελεσματικότητα
• Η επιδερμική χορήγηση του αλλεργιογόνου (ΕΡΙΤ) είναι βολική
και εξαφανίζει τα συμπτώματα μετά από έξι τοποθετήσεις αυτοκόλλητων
• Η ILIT αλλά και η ΕΡΙΤ απαιτούν περαιτέρω κλινική ανάπτυξη όσον
αφορά τη δοσολογία, τον αριθμό και τη συχνότητα των χορηγήσεων, και τα πρόσθετα
στους λεμφαδένες όπου η συγκέντρωση των αντιγονοπαρουσιαστικών δενδριτικών κυττάρων και
των αντιδρώντων Τ και Β κυττάρων είναι η μέγιστη, και αποτελεί
την αποκαλούμενη ενδολεμφική
ανοσοθεραπεία (ILIT). Μια άλλη
οδός, η επιδερμική ανοσοθεραπεία
με αλλεργιογόνα (ΕΡΙΤ), εξαρτάται
από τις ιδιότητες της επιδερμίδας
που διαθέτει μεγάλη συγκέντρωση
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων Langerhans, αλλά όχι μαστοκύτταρα και όχι αγγειακό δίκτυο,
γεγονός που θα πρέπει να περιορίσει τις τοπικές και συστηματικές
παρενέργειες.
ILIT: Η άμεση ενδολεμφαδενική
χορήγηση αποδίδει περισσότερο
αλλεργιογόνο σε δενδριτικά κύτ-

ταρα, Τ και Β λεμφοκύτταρα. Ταυτόχρονα, οι τοπικές αντιδράσεις θα
πρέπει να περιορίζονται, καθώς οι
λεμφαδένες περιέχουν λίγα μόνο
μαστοκύτταρα.
Μάλιστα, στην πρώτη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή,
μόνο τρεις χαμηλές δόσεις εκχυλίσματος γύρης αγρωστωδών μέσα
στους υποδόριους λεμφαδένες της
βουβωνικής περιοχής αποδείχθηκαν εύκολα πραγματοποιήσιμες
και ανώδυνες. Η ILIT αποδείχθηκε
ασφαλέστερη και είχε παρόμοια
αποτελεσματικότητα με το τριετούς διάρκειας ετήσιο SCIT σχήμα. Αυτά τα πρώτα ευρήματα έχουν
επαληθευθεί και από άλλη ομάδα
σε μια διπλά τυφλή ελεγχόμενη
με μάρτυρες εργασία. Σε μια άλλη
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Εικόνα 1. Συμβατική SCIT.

Εικόνα 2. Η ενδολεμφική χορήγηση τροποποιημένου ανασυνδυασμένου αλλεργιογόνου επιθηλίων γάτας (ΜΑΤ-Fel
d1) προκάλεσε ισχυρές ρυθμιστικές T κυτταρικές απαντήσεις που σχετίζονται με IgG4 απαντήσεις (αριστερά), καθώς
και ρινική ανοχή στα επιθήλια της γάτας (δεξιά). (Από J Allergy Clin Immunol, 129/5, Senti G, Crameri R, Kuster D, et al.
Intralymphatic immunotherapy for cat allergy induces tolerance after only 3 injections, 1290–1296, Copyright 2012, με άδεια
από τον Elsevier).
Νέες οδοί για ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
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διπλά τυφλή ελεγχόμενη με μάρτυρες δοκιμή φάνηκε ότι τρεις χαμηλής δόσης ενδολεμφικές ενέσεις
με ένα τροποποιημένο ανασυνδυασμένο αλλεργιογόνο επιθηλίων γάτας (ΜΑΤ-Fel d1) ήταν ασφαλείς και
προκάλεσαν ισχυρές ρυθμιστικές T
κυτταρικές απαντήσεις που σχετίζονται με IgG4 απαντήσεις, καθώς
και ρινική ανοχή στα επιθήλια γάτας (Εικόνα 2).

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

ΕΡΙΤ: Έγιναν τρεις διπλά τυφλές
ελεγχόμενες με μάρτυρες κλινικές
δοκιμές στις οποίες χορηγήθηκε
εκχύλισμα γύρης αγρωστωδών με
αυτοκόλλητο δέρματος στο επάνω μέρος του χεριού (Εικόνα 3). Η
περιοχή της εφαρμογής του αυτοκόλλητου προετοιμάστηκε με
επικόλληση ειδικής ταινίας. Και οι
τρεις αυτές κλινικές δοκιμές έδειξαν
σημαντική μείωση των συμπτωμάτων σε σχέση με τους μάρτυρες. Η
συνολική χορηγούμενη δόση αλλεργιογόνου συσχετίστηκε με την
κλινική ανταπόκριση. Η τοποθέτηση 6 υψηλής δόσης αυτοκόλλητων
για 8 ώρες, π.χ. κατά τη διάρκεια
της νύκτας, είχε ως αποτέλεσμα
την εξαφάνιση των συμπτωμάτων
σε ποσοστό 70% έναντι 25% στην
ομάδα του placebo. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του δέρματος με αυτοκόλλητες ταινίες, η
τοποθέτηση των αυτοκόλλητων
του φαρμάκου έγινε με ασφάλεια.
Η συχνότερα αναφερόμενη ανεπιθύμητη αντίδραση ήταν ο κνησμός
και το ήπιο έκζεμα κάτω από το αυτοκόλλητο.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 3. Επιδερμική χορήγηση μέσω αυτοκόλλητων ταινιών αλλεργιογόνου
(επάνω μέρος). Η συνολικά χορηγούμενη δόση αλλεργιογόνου σχετιζόταν
με την κλινική ανταπόκριση (κάτω μέρος). (Από J Allergy Clin Immunol, 129/1,
Senti G, von Moos S, Tay F, et al. Epicutaneous allergen-specific immunotherapy
ameliorates grass pollen-induced rhinoconjunctivitis: A double-blind, placebocontrolled dose escalation study, 128–35, Copyright 2012, με άδεια από τον
Elsevier).
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London, UK

University Hospital Mannheim
Mannheim, Germany

Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα (ΑΙΤ) ενδείκνυται για
ασθενείς με μέτρια-σοβαρή IgEδιαμεσολαβούμενη αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα με/χωρίς ήπιο
άσθμα, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε συμπτωματική φαρμακευτική αγωγή και/ή παρουσιάζουν
μη αποδεκτές σχετιζόμενες με τα
φάρμακα ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Στις πρόσφατες εξελίξεις συμπεριλαμβάνεται η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών εμβολίων με
αποδεκτή ανεκτικότητα και προφίλ
ασφαλείας.
Αρκετές δημοσιεύσεις έχουν αναφερθεί στην προτυποποιημένη
εκτέλεση και στα αποτελέσματα
κλινικών δοκιμών σχετικά με την
ΑΙΤ. Σε αυτές περιλαμβάνονται
κατευθυντήριες οδηγίες για την
αναφορά των σχετιζόμενων με
ΑΙΤ συστηματικών ανεπιθύμητων
ενεργειών, και καταγραφή τοπικών
παρενεργειών κατά τη διάρκεια
υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας,
παρέχοντας έτσι την ευκαιρία για
εναρμόνιση των αναφορών σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων σε διεθνές επίπεδο.
Μια ανεκπλήρωτη ανάγκη ήταν
πάντοτε η προτυποποίηση των
κλινικών και βοηθητικών σημείων ελέγχου για την αναφορά της
αποτελεσματικότητας της ΑΙΤ –
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• Μια ομάδα εργασίας της EAACI ανέφερε προσφάτως μέτρα για την
προτυποποίηση της καταγραφής της αποτελεσματικότητας των
κλινικών δοκιμών ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα. Μια απλή
συνδυασμένη βαθμολογία συμπτωμάτων και φαρμάκων (CSMS)
συστήνεται ως το κύριο σημείο αναφοράς
• Ο θάλαμος περιβαλλοντικής έκθεσης αναγνωρίζεται ως πιθανή
εναλλακτική σε κλινικές δοκιμές φάσης 2b
• Οι δοκιμασίες πρόκλησης παραμένουν σημαντικές για αποδείξεις
σε εννοιολογικές μελέτες και για ανεύρεση δοσολογίας
• Η πρόσφατη διαθεσιμότητα συστάσεων για προτυποποιημένη αναφορά των παρενεργειών αποτελεί μια επιπλέον πρόσφατη εξέλιξη
• Αντί για την εξάρτηση από ένα μοναδικό σημείο αναφοράς, θα
πρέπει να εκτιμώνται συνολικά όλα τα στοιχεία κατά την αξιολόγηση της ανοσοθεραπείας

το αντικείμενο μιας πρόσφατης
Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Αλλεργίας και Κλινικής
Ανοσολογίας. Η αναφορά των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια φυσικής έκθεσης σε αλλεργιογόνα έχει
υπάρξει το gold standard, με καταγραφή του φαρμάκου “διάσωσης”
ως σημαντικού δευτερεύοντος σημείου αναφοράς. Μια πρόσφατη
δημοσίευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αλλεργίας (WAO) πρότεινε ότι αυτές οι δύο κλινικές εκβάσεις σχετίζονται σημαντικά και
θα πρέπει να συνδυάζονται. Η βασική σύσταση είναι η χρήση μιας
συνδυασμένης βαθμολογίας συ-

μπτωμάτων ρινο-επιπεφυκίτιδας
και φαρμακοθεραπείας (CSMS) ως
της κύριας σημαντικής έκβασης
των κλινικών δοκιμών ΑΙΤ. Τα συμπτώματα βαθμολογούνται σε μια
κλίμακα 0–3 για 6 συμπτώματα, 4
για ρινίτιδα (κνησμός, φτάρνισμα,
ρινόρροια και ρινική απόφραξη)
και 2 για συμπτώματα επιπεφυκίτιδας (κνησμός/κόκκινα μάτια και
οίδημα). Αυτό παρέχει μια συνολική
βαθμολογία από 0–18/6 δηλαδή
μέγιστη διακύμανση 0–3 για συμπτώματα. Υπάρχει ένα μειονέκτημα ότι για ετήσια συμπτώματα
αλλεργίας από ακάρεα η συνολική
βαθμολογία ρινικών συμπτωμάτων
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Οι ασθενείς μπορεί επίσης να έχουν την αίσθηση επερχόμενης καταστροφής, ιδιαίτερα στους βαθμούς 2, 3 ή 4.
Σημείωση: τα παιδιά με αναφυλαξία έχουν συχνά την αίσθηση επερχόμενης καταστροφής και οι αλλαγές στη συμπεριφορά τους
μπορεί να αποτελούν σημάδι της αναφυλαξίας, π.χ. γίνονται πολύ ήσυχα ή ευερέθιστα και γκρινιάρικα. Η βαθμολόγηση συμπεριλαμβάνει έναν κωδικό που υποδηλώνει το εάν και πότε χορηγήθηκε ή όχι επινεφρίνη σε σχέση με την έναρξη των συμπτωμάτων/
σημείων: α, ::: 5 min, β >5 min έως::: 10 min, γ:>10 έως ::: 20 min, δ:>20 min, z, επινεφρίνη δεν χορηγήθηκε.
Η τελική βαθμολογία της αντίδρασης δεν θα προσδιοριστεί μέχρι το τέλος του γεγονότος, ανεξάρτητα από το φάρμακο που χορηγήθηκε. Η τελική αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πρώτα συμπτώματα/σημεία και τον χρόνο έναρξης αυτών μετά την
υποδόρια χορήγηση ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνο***, και έναν κωδικό που αντιπροσωπεύει το αν και πότε χορηγήθηκε ή όχι
επινεφρίνη, π.χ. Βαθμός 2α, ρινίτιδα: 10 min.
*Κάθε βαθμολογία βασίζεται στο οργανικό σύστημα που συμμετέχει και στη σοβαρότητα. Τα οργανικά συστήματα προσδιορίζονται ως δερματικό, επιπεφυκότας, ανώτερο αναπνευστικό, κατώτερο αναπνευστικό, γαστρεντερικό, καρδιαγγειακό και άλλα. Μια
αντίδραση από ένα μόνον οργανικό σύστημα όπως το δέρμα, ο επιπεφυκότας ή το ανώτερο αναπνευστικό, αλλά όχι άσθμα, γαστρεντερικό ή καρδιαγγειακό, κατατάσσεται ως βαθμού 1. Συμπτώματα/σημεία από περισσότερα του ενός συστήματα ή άσθμα,
γαστρεντερικό ή καρδιαγγειακό κατατάσσονται ως βαθμού 2 ή 3. Η αναπνευστική ανεπάρκεια ή υπόταση με ή χωρίς απώλεια της
συνείδησης προσδιορίζουν βαθμό 4, και ο θάνατος βαθμό 5. Ο βαθμός προσδιορίζεται από την κλινική κρίση του ιατρού. Αυτή η
ομάδα συμπτωμάτων μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε πιο σοβαρή αντίδραση. ***Συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται στα πρώτα
λεπτά μετά την ένεση μπορεί να είναι σημάδι σοβαρής αναφυλαξίας. Τα ήπια συμπτώματα μπορεί να εξελιχθούν ταχύτατα σε σοβαρή αναφυλαξία και θάνατο. Εάν σημεία ή συμπτώματα δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ή η διαφοροποίηση μεταξύ μιας
SR και αγγειοκινητικής αντίδρασης, που μπορεί να συμβούν με κάθε ιατρική παρέμβαση, είναι δύσκολη, παρακαλούμε για σχόλια,
όπως προβλέπεται. (Από J Allergy Clin Immunol, 125/3, Cox L,Larenas-Linnemann D, Lockey RF, et al. Speaking the same language:
The World Allergy Organization Subcutaneous Immunotherapy Systemic Reaction Grading System, 569–574, Copyright 2010, με
άδεια από τον Elsevier).
Υπολογίζοντας τις κλινικές εκβάσεις στην ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σύστημα βαθμολόγησης της συστηματικής αντίδρασης της υποδόριας ανοσοθεραπείας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Αλλεργίας
Βαθμός 1
Βαθμός 2
Βαθμός 3
Βαθμός 4
Βαθμός 5
Συμπτώματα/σημεία από ένα ορ- Συμπτώματα/σημεία από
Κατώτερο
Κατώτερο ή
Θάνατος
γανικό σύστημα*
περισσότερα του ενός ορανώτερο
αναπνευστικό
γανικά συστήματα
αναπνευστικό
Δερματικά
Άσθμα (π.χ. 40%
Αναπνευστική ανεΓενικευμένος κνησμός, κνίδωση, ή
μείωση της PEF ή
πάρκεια με ή χωερύθυμα ή αίσθημα ζέστης
Κατώτερο αναπνευστικό
FΕV1 ΟΧΙ απάντηρίς απώλεια συνείή
ση σε εισπνεόμενα
Άσθμα: βήχας, συριγμός,
δησης
βρογχοδιασταλτιΑγγειο-οίδημα (όχι λαρυγγικό, δύσπνοια (π.χ. λιγότερο
κά)
ή
γλώσσας ή σταφυλής)
από 40% μείωση της PEF
ή FΕV1, απάντηση σε ειή
Καρδιαγγειακό
ή
σπνεόμενα βρογχοδιαΑνώτερο αναπνευστικό
Ανώτερο
Υπόταση με ή
χωρίς απώλεια
Ρινίτιδα – (π.χ. φτάρνισμα, ρι- σταλτικά)
αναπνευστικό
συνείδησης
νόρροια, ρινικός κνησμός και/ή ή
Οίδημα λάρυγγα,
ρινική συμφόρηση)
Γαστρεντερικό
σταφυλής ή γλώσή
Κοιλιακές συσπάσεις, έμεσας με ή εισπνευΑίσθημα καθαρισμού ρινοφά- τοι ή διάρροια
στικό συριγμό
ρυγγα (κνησμός στον λαιμό)
ή
ή
Άλλα
Βήχας που φαίνεται να προέρχεΣυσπάσεις μήτρας
ται από τον ανώτερο αεραγωγό,
όχι τους πνεύμονες, τον λάρυγγα
ή την τραχεία
ή
Επιπεφυκότας
Ερυθρότητα, κνησμός ή δακρύρροια
Άλλα
Ναυτία, μεταλλική γεύση ή πονοκέφαλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σύστημα βαθμολόγησης για τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες από υπογλώσσια ανοσοθεραπεία
Σύμπτωμα/σημείο

Βαθμός 1: Ήπια

Κνίδωση/οίδημα στόμα- d Όχι προβληματική
τος, γλώσσας ή χειλιών, ΚΑΙ
ερεθισμός λαιμού, ναυ- d
Απαιτείται ασυτία, πόνος στην κοιλιά,
μπτωματική θεραέμετος, διάρροια, αίσθημα
πεία
καύσου, οίδημα σταφυλής
ΚΑΙ
d
Όχι διακοπή της
SLIT λόγω τοπικών
παρενεργειών

Βαθμός 2: Μέτρια

Βαθμός 3: Σοβαρή

d
Προβληματική
Βαθμού 2
ή
ΚΑΙ
d
Απαιτεί συμπτωμα- dΔιακοπή της SLIT
τική θεραπεία
λόγω τοπικών παρενεργειών
ΚΑΙ
d
Όχι διακοπή της SLIT
λόγω τοπικών παρενεργειών
d

Άγνωστη σοβαρότητα
Η θεραπεία διακόπτεται, αλλά δεν υπάρχει
υποκειμενική, αντικειμενική ή από κοινού
περιγραφή της σοβαρότητας από τον ασθενή/
κλινικό

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Κάθε τοπική ΑΕ μπορεί να είναι πρώιμη (< 30 min) ή καθυστερημένη
Από Allergy Clin Immunol, 132/1, Passalacqua G, Baena-Cagnani CE, Bousquet J,et al. Grading local side effects of sublingual
immunotherapy for respiratory allergy: Speaking the same language, 93–98 Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier

(δηλαδή 4 συμπτώματα, συνολικά
0–12/4, δίνει ακόμα 0–3 μέγιστη)
μπορεί να αποτελεί μια αξιόπιστη
εναλλακτική, καθώς η ομάδα ειδικών θεωρεί τα οφθαλμικά συμπτώματα λιγότερο κοινά/ενοχλητικά
σε νόσους που προκαλούνται από
ακάρεα. Η βαθμολογία φαρμάκου
διάσωσης καταγράφεται σε μια
συγκριτική κλίμακα 0–3 σύμφωνα
με τη “συμπτωματική” καθημερινή
πρόσληψη τοπικών και/ή από το
στόμα αντιισταμινικών (βαθμός 1),
στεροειδών ενδορρινικά (βαθμός
2, με ή χωρίς αντιισταμινικά) και
πρεδνιζολόνης από το στόμα (μέγιστος βαθμός 3, με/χωρίς ρινικά
στεροειδή και/ή αντιισταμινικά). Η
προσέγγιση αυτή παρέχει μια βαθμολογία 0–6 για το CSMS. Η βαθμολογία βρίσκεται σε συμφωνία με
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τις συστάσεις του WAO
και διαθέτει το πλεονέκτημα της
απλότητας. Παρόλ’ αυτά το CSMS
θα χρειαστεί δοκιμές και πιστοποίηση σε σύγκριση με εναλλακτικές
μεθόδους σε κλινικές δοκιμές.
Η δοκιμασία πρόκλησης με αλλεργιογόνο έχει αξία για αποδείξεις
εννοιολογικών μελετών και για τη
διευκρίνιση της δοσολογίας σε επι-
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κείμενες φάσης 2b και 3 κλινικές
μελέτες.
Η χρήση μιας βαθμολογίας καθημερινών εποχικών συμπτωμάτων
και φαρμακοθεραπείας εξαρτάται
ιδιαιτέρως από τη συγκέντρωση
της γύρης, με τις χαμηλές συγκεντρώσεις να έχουν ως αποτέλεσμα
τη σημαντική ελάττωση της δυνατότητας ανίχνευσης διαφορών στη
θεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε χρήσιμη η χρήση του θαλάμου
περιβαλλοντικής έκθεσης για φάσης 2b κλινικές δοκιμές και ως βοηθητική σε φάσης 3 μελέτες πεδίου,
με το μειονέκτημα ότι η μέθοδος
αυτή απαιτεί προτυποποίηση εντός
και μεταξύ των κέντρων πριν από
τη χρήση σε πολυκεντρικές μελέτες.
Τελικά θεωρήθηκε ότι αντί για την
εξάρτηση από ένα μοναδικό σημείο αναφοράς, θα πρέπει να εκτιμώνται συνολικά όλα τα στοιχεία,
κλινικά και υποβοηθητικά κατά την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΑΙΤ.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bousquet J, Lockey R, Malling HJ.
Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases. A
WHO position paper. J Allergy Clin
Immunol 1998;102:558-562.

2. C anonica GW, Bousquet J, Casale
T, Lockey RF, Baena-Cagnani CE,
Pawankar R et al. Sub-lingual immunotherapy: World Allergy Organisation Position Paper 2009. Allergy
2009;64 Suppl91:1-59.
3. C anonica GW, Baena-Cagnani CE,
Bousquet J, Bousquet PJ, Lockey
RF, Malling HJ et al. Recommendations for standardization of clinical
trials with Allergen Specific Immunotherapy for respiratory allergy.
A statement of a World Allergy Organization (WAO) taskforce. Allergy
2007;62:317-324.
4. Commitee for medicinal products
for human use (CHMP). Guideline
on the clinical development of products for specific immunotherapy for
the treatment of allergic diseases.
CHMP/EWP/18504/2006. London,
20 November 2008.
5. Cox L, Larenas-Linnemann D, Lockey RF, Passalacqua G. Speaking the
same language: The World Allergy
Organization Subcutaneous Immunotherapy Systemic Reaction Grading System. J Allergy Clin Immunol
2010;125:569–574.
6. Passalacqua G, Baena-Cagnani C,
Bousquet J, Canonica GW, Casale
TB, Cox L et al. Grading local side
effects of sublingual immunotherapy for respiratory allergy: Grading
local side effects of sublingual immunotherapy for respiratory allergy:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συνδυασμένη βαθμολογία συμπτωμάτων και φαρμακοθεραπείας (CSMS)
Α) Βαθμολογία συμπτωμάτων
Ρινικά συμπτώματα

0 = χωρίς συμπτώματα
1 = ήπια συμπτώματα (σημεία/συμπτώματα
φανερά παρόντα, αλλά ελάχιστη συναίσθηση, εύκολα γίνονται ανεκτά)
2 = μέτρια συμπτώματα (απόλυτη συναίσθηση σημείων/συμπτωμάτων που είναι ενοχλητικά αλλά μπορούν να γίνουν ανεκτά)
3 = σοβαρά συμπτώματα (σημεία/συμπτώματα δύσκολο να γίνουν ανεκτά, προκαλούν
παρεμβολές στις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και/ή τον ύπνο)

Κνησμός στη μύτη
Φτάρνισμα
Ρινόρροια
Απόφραξη μύτης
Ερεθισμένα/κόκκινα μάτια
Δακρύρροια

0–3
0–3
0–3
0–3
0–3
0–3

Συνολική βαθμολογία καθημερινών
συμπτωμάτων (dSS)*

0–3 (μέγιστη βαθμολογία είναι 3, δηλαδή 18
βαθμοί/διαιρούμενο με τα 6 συμπτώματα)

Β) Βαθμολογία φαρμακοθεραπείας
Από το στόμα και/ή τοπικά (μάτια ή μύτη) μη κατασταλτικά Η1
αντιισταμινικά (Η1Α)
Ενδορρινικά κορτικοστεροειδή
(INS), με/χωρίς Η1Α
Από το στόμα κορτικοστεροειδή
με/χωρίς INS, με/χωρίς Η1Α
Συνολική βαθμολογία καθημερινής
φαρμακοθεραπείας (dMS)

1

2
3

0–3 (μέγιστο είναι το 3)

Γ) Συνδυασμένη βαθμολογία συμπτωμάτων και φαρμακοθεραπείας
CSMS

dSS (0-3) + dMS (0-3)

0–6

*Μέγιστη βαθμολογία 18/6 (π.χ. 4 ρινικά συμπτώματα, μέγιστη βαθμολογία 12, και 2 συμπτώματα επιπεφυκίτιδας, μέγιστη βαθμολογία 6) είναι βέλτιστη για μελέτες γυρεοαλλεργίας. Αυτό θα μπορούσε πιθανώς να τροποποιηθεί για μελέτες για ετήσιες αλλεργίες (π.χ. σε αλλεργικούς σε ακάρεα ασθενείς) για παράδειγμα μέγιστη βαθμολογία 12/4 (π.χ. 4 ρινικά συμπτώματα με παράλειψη
των οφθαλμικών συμπτωμάτων). Δίνοντας 0–3 για όλα τα ατομικά συμπτώματα και διαιρώντας προς τον συνολικό αριθμό των
συμπτωμάτων, τα συμπτώματα κυμαίνονται από 0–3 και η μέγιστη βαθμολογία 3 θα παραμείνει η ίδια.
Από Pfaar O, Demoly P, Gerth van Wijk R,et al. Recommendations for the standardization of clinical outcomes used in allergen
immunotherapy trials for allergic rhinoconjunctivitis: Allergy. 2014 Apr 25. doi: 10.1111/all.12383. [Epub ahead of print], με άδεια
από τον Willey Blackwell

Speaking the same language. J Allergy Clin Immunol 2013; 132:93–98.
7. Pfaar O, Demoly P, Gerth van Wijk
R, Bonini S, Bousquet J, Canonica
GW et al. Recommendations for the
standardization of clinical outcomes

used in allergen immunotherapy trials for allergic rhinoconjunctivitis.
Allergy. 2014 Apr 25. doi: 10.1111/
all.12383. [Epub ahead of print]
8. Durham SR, Nelson HS, Nolte HS,
Bernstein DI, Creticos P, Li Z, Anders-
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en JS. Magnitude of efficactmeasurements in grass allergy immunotherapy trials is highly dependent on
pollen exposure. Allergy 2014; March
10th. doi:10.1111/all.12373. [Epub
ahead of [print]
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Συμπτώματα επιπεφυκίτιδας

(Βαθμολογία 0–3)
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ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ
ΕΝΑΝ ΥΓΙΕΙΝΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ

Caroline Roduit

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

University Children’s Hospital
Zürich, Switzerland
Οι παράγοντες που σχετίζονται με
τον τρόπο ζωής (Εικόνα 1) συζητούνται στον καθημερινό τύπο, καθώς και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στα πλαίσια της ανάπτυξης
αρκετών παθήσεων, των οποίων οι
αλλεργίες δεν αποτελούν εξαίρεση. Ενώ έχουν αναφερθεί πολλές
συσχετίσεις, ο κάπως αδρός όρος
του “lifestyle” κάνει κάπως δύσκολο
να ξεδιαλύνει κανείς τις επιδράσεις
των διαφορετικών εκθέσεων που
συγκαταλέγονται κάτω από τον
όρο αυτόν, ενώ η ρύθμιση για δυνητικά συνεπιδρώντες παράγοντες
αποτελεί πάντοτε ένα πρόβλημα.
Εδώ υπογραμμίζουμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με παράγοντες του τρόπου ζωής όπως η
διατροφή, η σωματική άσκηση/
παχυσαρκία και ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες, και παρέχουμε στοιχεία για πιθανούς υποβόσκοντες
μηχανισμούς. Επιπλέον, παράγοντες του τρόπου ζωής οι οποίοι δεν
συζητούνται εδώ μπορεί επίσης να
είναι σημαντικοί.
Έχει προταθεί ότι παράγοντες του
τρόπου ζωής μπορεί να επηρεάζουν τη φλεγμονή. Η διατροφή, η
σωματική άσκηση και αλλαγές συμπεριφοράς μπορεί να επηρεάζουν
το “επίπεδο σταθερής κατάστασης”
της φλεγμονής. Αυτό μπορεί, μαζί
με τη γενετική προδιάθεση, να
επηρεάζει διάφορα συστήματα,
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Roger Lauener

Children’s Hospital of Eastern Switzerland,
St. Gallen, Switzerland

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής σχετίζονται με την
ανάπτυξη αλλεργικών παθήσεων
• Οι μελέτες παρεμποδίζονται από το πρόβλημα του ακριβούς προσδιορισμού ενός συγκεκριμένου “παράγοντα τρόπου ζωής” για την
πιθανή συσχέτιση με την αιτία και από συνεπιδρώντες παράγοντες
• Παραδείγματα παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής οι
οποίοι φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ή την
εμφάνιση αλλεργιών περιλαμβάνουν τη διατροφή, τη σωματική
άσκηση/παχυσαρκία, ψυχολογικούς παράγοντες όπως το stress,
και το κάπνισμα
• Οι παράγοντες του τρόπου ζωής μπορεί να λειτουργούν ήδη από
την προγεννητική περίοδο
• Οι παράγοντες του τρόπου ζωής είναι δυνητικά τροποποιήσιμοι και
αντιπροσωπεύουν κύριους στόχους για προληπτικές παρεμβάσεις
σε επίπεδο πληθυσμών
• Περαιτέρω μελέτες, ιδιαίτερα κλινικές δοκιμές παρέμβασης, θα
πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προτεραιότητα

συμπεριλαμβανομένης της ανοσιακής ανταπόκρισης, και συνεπώς
προδιαθέτουν σε αλλεργίες. Ένα
κρίσιμο χρονικό παράθυρο μπορεί
να είναι νωρίς στη ζωή, αν και δεν
μπορεί να αποκλειστεί μια κατοπινή επίδραση στις αλλεργίες και
στο άσθμα.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ, ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η τροφή ως απαραίτητο στήριγμα
της ζωής, αποτελεί το προσκήνιο
των περισσότερων, αν όχι όλων,

ανθρώπινων κοινωνιών, τουλάχιστον αφού η πείνα δεν είναι πια
πρόβλημα στον κόσμο. Θεωρείται πολύ συχνά υπεύθυνη για την
υγεία αλλά και για την ασθένεια,
όπως πιστεύεται από τους περισσότερους, καθώς επίσης και σε κάποιες περιπτώσεις από τις επιστημονικές ενδείξεις. Στα πλαίσια των
αλλεργιών, τα στοιχεία της τροφής
μπορεί να ενεργήσουν ως παράγοντες πρόκλησης των αλλεργικών
αντιδράσεων. Επιπροσθέτως, ο ρόλος της διατροφής στην πρόκληΕφαρμόζοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής
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ση των αλλεργιών έχει προκαλέσει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για μεγάλο
χρονικό διάστημα, η αποφυγή δυνητικά αλλεργικών τροφών κατά
τη διάρκεια της πρώιμης βρεφικής
ηλικίας, π.χ. καθυστερώντας την εισαγωγή στερεάς τροφής, γινόταν
αποδεκτή ως το καλύτερο δυνατό
μέτρο. Πιο πρόσφατα δεδομένα,
ωστόσο, έχουν αμφισβητήσει την
προσέγγιση αυτή. Μελέτες δείχνουν ότι ποικιλία τροφών κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους της
ζωής ή πρόσληψη συγκεκριμένων
τροφών όπως τα ψάρια, συμβαδίζει με ελαττωμένα ποσοστά αλλεργικών παθήσεων. Σύμφωνα με αυτές, οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες
δεν συμβουλεύουν τους γονείς να
αποφεύγουν συγκεκριμένες τροφές για τα μωρά τους όταν δεν
έχει εκδηλωθεί κάποια αλλεργία,
δηλαδή μόνο για προληπτικούς
σκοπούς.
Σε στενή συσχέτιση με τη διατροφή από τη μια πλευρά και τη
σωματική άσκηση από την άλλη
βρίσκεται η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είχε συσχετιστεί ιδιαίτερα
Εφαρμόζοντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής

με το άσθμα. Νέες μελέτες υποδεικνύουν ότι ο ρόλος της παχυσαρκίας μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να
λειτουργεί προγεννητικά. Για παράδειγμα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος
(BMI) της μητέρας κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης έχει σχετιστεί με
αυξημένο κίνδυνο του παιδιού για
άσθμα, αλλά δεν πρέπει επίσης
να αποκλειστεί η σοβαρή επίδραση του υπερβολικού βάρους του
ίδιου του παιδιού στη διατήρηση
αυτών των επιρροών. Το γεγονός
ότι οι γονείς επιβάλλουν σωματικούς περιορισμούς στα ασθματικά παιδιά τους για να αποφεύγουν
τα συμπτώματα μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο που
επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των παιδιών. Οι προσεγγίσεις αντιμετώπισης που περιλαμβάνουν διαιτητικές παρεμβάσεις
για απώλεια βάρους και ασκήσεις
ρουτίνας είναι ασφαλείς για τους
ασθματικούς ασθενείς και βελτιώνουν σημαντικές εκβάσεις του
άσθματος, συμπεριλαμβανομένης
της ποιότητας ζωής. Τα άτομα που
παρέχουν φροντίδα σε ασθματι-

κούς θα πρέπει να μάθουν να προωθούν την απώλεια βάρους για
τους παχύσαρκους ασθενείς τους.
Θα πρέπει ίσως να σκεφτεί κανείς
φαρμακολογικές ή χειρουργικές
παρεμβάσεις για απώλεια βάρους
σε ιδιαίτερα παχύσαρκα άτομα με
άσθμα.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Πολλοί ασθενείς και γονείς ασθενών καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και εφαρμόζουν τα πάντα
ώστε να ανακουφίσουν τις αλλεργίες τους, ακόμα και όταν δεν
υπάρχει κανένα στοιχείο που να
υποστηρίζει τη δράση τους. Αντίθετα με αυτή την εξαιρετική ευκολία
στην εφαρμογή πρωτοβουλιών,
ένα φανερό στοιχείο που πολλές
φορές παραμελείται είναι το κάπνισμα. Δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά
ότι ένας από τα πιο σημαντικούς,
αν όχι ο σημαντικότερος δυνητικά
τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου –τουλάχιστον για το άσθμα
και τις αλλεργικές παθήσεις– είναι
το κάπνισμα.
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Εικόνα 1. Παράγοντες του τρόπου ζωής που επηρεάζουν τον κίνδυνο για αλλεργία.
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ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον είναι αναμφισβήτητα σημαντικό
για την εκδήλωση των αλλεργικών παθήσεων. Είναι ενδιαφέρον
να αναφερθεί ότι στα Γερμανικά
ο όρος “Νευροδερματίτιδα” χρησιμοποιείται συχνά για την ατοπική δερματίτιδα υποδεικνύοντας το
νευρολογικό/ψυχολογικό στοιχείο
της νόσου. Πράγματι, το στρες
και το άγχος επηρεάζουν –για παράδειγμα– τα αποτελέσματα των
δερματικών δοκιμασιών. Νεότερα
δεδομένα τα οποία προτείνουν συσχέτιση μεταξύ δεδομένης ασφάλειας στη γειτονιά και άσθματος ή
μεταξύ εμβρυϊκής έκθεσης σε στρεσογόνα γεγονότα της μητέρας και
κινδύνου για άσθμα και ατοπικές
νόσους στην παιδική ηλικία, είναι
πολύ ενδιαφέροντα, ακόμα και αν
κανείς λάβει υπόψη του τις μεθοδολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μελέτες αυτές για να
συνυπολογίσουν όλους τους σχετικούς συμπαράγοντες. Μπορεί να
προταθούν παρεμβάσεις από μελέτες που δείχνουν τη σημασία των
ψυχολογικών στρεσογόνων παραγόντων, αν και κάποιος πρέπει να
παραδεχτεί ότι αυτό είναι ευκολότερα πραγματοποιήσιμο σε ατομικό παρά σε πληθυσμιακό επίπεδο.
ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΔΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ
Εκτός από το κάπνισμα της μητέρας, την παχυσαρκία ή το στρες
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
μπορεί και άλλες εκθέσεις να είναι
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σχετικές ήδη από την προγεννητική
περίοδο. Ένα παράδειγμα γι’ αυτό
αποτελεί η παρατήρηση ότι η έκθεση της μητέρας σε ζώα συμβαδίζει
με μειωμένο κίνδυνο για ατοπική
δερματίτιδα κατά τη διάρκεια των
πρώτων ετών της ζωής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πολλές μελέτες προτείνουν έναν
σημαντικό ρόλο για τους παράγοντες του τρόπου ζωής. Τα επόμενα
βήματα θα πρέπει να στοχεύουν
στον ακόμα πιο ακριβή προσδιορισμό προστατευτικών και επικίνδυνων εκθέσεων και στη διερεύνηση των δυνητικά υποκείμενων
μηχανισμών. Χρειάζονται στοχευμένες μελέτες παρέμβασης ώστε
να γίνει αντιληπτή η δυναμική της
τροποποίησης του τρόπου ζωής
για την προαγωγή της υγείας, σε
σχέση ακόμα και με τις αλλεργίες
και το άσθμα. Επίσης χρειάζονται
ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που
να στοχεύουν σε πολλαπλούς παράγοντες του τρόπου ζωής.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Helen Smith

Brighton & Sussex Medical School
Brighton, UK
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ύπαρξη μιας αλλεργικής κατάστασης μπορεί να σχετίζεται με
σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση για τον ασθενή και την οικογένειά του
• Η υιοθέτηση μιας βιο-ψυχολογικής προσέγγισης όταν φροντίζουμε
ασθενή με αλλεργία εξασφαλίζει ότι αντιμετωπίζονται οι ευρύτερες συνέπειες της νόσου και όχι μόνο τα σωματικά συμπτώματα
• Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες στην
αντιμετώπιση των ασθενών με αλλεργικές παθήσεις και τις οικογένειές τους, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιορισμένες ενδείξεις
για την αποτελεσματικότητά τους
• Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να είναι ενημερωμένοι για την πιθανότητα
ψυχολογικών συννοσηροτήτων, πράγμα που σημαίνει να παραμένουν σε επαγρύπνηση για τις αλλαγές της ψυχολογικής διάθεσης
των ασθενών τους, και να επιθυμούν τη συνεργασία με συγγενείς,
σχολεία ή χώρους εργασίας ώστε να φτιάξουν ένα ασφαλές και
υποστηρικτικό περιβάλλον

τους επεκτείνονται προς τους γονείς, τα άτομα που εξαρτώνται από
εκείνους, τους φίλους και τους συνομηλίκους. Στα παραδείγματα
περιλαμβάνονται ο εκζεματικός
κνησμός που διαταράσσει τον
ύπνο των γονιών και του παιδιού,
ή το ροχαλητό και το φτάρνισμα
των ενηλίκων με ρινίτιδα που διακόπτουν την ανάπαυση του συντρόφου τους. Η αποφυγή τροφών
μέσα στην οικογένεια φαίνεται να
έχει εξαιρετικά σημαντική και εκτεταμένη επίδραση. Μπορεί να διαταράξει τη διατροφική πρόσληψη

Ψυχολογική υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ασθενών με αλλεργία

των υπολοίπων στην οικογένεια, να
περιορίσει τη συνοχή των μελών
της, να εμποδίσει τις οικογενειακές δραστηριότητες και να κάνει
τις ώρες των γευμάτων ιδιαίτερα
στρεσογόνες.
Έτσι οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει
να έχουν συνεχώς στο μυαλό τους
τις πιθανές ψυχολογικές επιδράσεις των αλλεργικών παθήσεων
και της αντιμετώπισής τους τόσο
στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους. Οι ασθενείς με αλλεργική νόσο απαιτούν όχι μόνο μια
σε βάθος αξιολόγηση των σωματι-
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Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις
και αποδείξεις για τις ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες της
αλλεργίας στους ασθενείς και τις
οικογένειές τους. Οι ψυχολογικοί
παράγοντες μπορεί επίσης να αποτελέσουν παράγοντα επιδείνωσης
για αλλεργικές καταστάσεις. Το
stress έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας πρόκλησης για άσθμα και
έκζεμα και, αντιθέτως, μετατραυματική διαταραχή στρες μπορεί
να ακολουθήσει μετά από σχεδόν
θανατηφόρα επεισόδια άσθματος
και αναφυλαξίας. Μειωμένη αποδοτικότητα και έλλειψη προσήλωσης μπορεί να προκληθούν από
τα ίδια τα αλλεργικά συμπτώματα, από τις επιπλοκές της νόσου
ή από τις θεραπείες της αλλεργίας. Στα παιδιά, η χαμηλή απόδοση
στο σχολείο μπορεί να έχει μεγάλη
επίδραση στις επιδόσεις τους και
στην κοινωνικοποίηση. Τα παιδιά
με τροφικές αλλεργίες μπορεί να
τα υποτιμούν, να τα χλευάζουν ή
να τα πειράζουν λόγω της ανάγκης
τους να αποφεύγουν συγκεκριμένες τροφές και να έχουν πάντα μαζί
τους τα φάρμακά τους. Το ίδιο ισχύει για την ανάγκη να έχουν πάντα
μαζί τους συσκευές εισπνοής ως
φάρμακα διάσωσης για το άσθμα.
Οι αλλεργικές παθήσεις σπάνια
επηρεάζουν μόνο το άτομο που
υποφέρει, αλλά οι επιδράσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ανασκόπηση των Ψυχολογικών και Εκπαιδευτικών Παρεμβάσεων
Ψυχολογικές παρεμβάσεις
Συμπεριφορικές
παρεμβάσεις

Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί συμπεριφορική θεραπεία για να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του
ασθενούς ή του ατόμου που τον φροντίζει
Για τη συνήθεια του εκζέματος εφαρμόζεται συμπεριφορική θεραπεία αναστροφής ώστε να σπάσει
η ασυνείδητη συνήθεια του ασθενούς, το επαναλαμβανόμενο ξύσιμο, και να αναπτύξει λιγότερο
καταστροφικές συμπεριφορές όταν υπάρχει πραγματική επιθυμία για ξύσιμο

Τεχνικές
χαλάρωσης

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελάττωση του στρες και του άγχους. Υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους τεχνικές (επίσης γνωστές ως τεχνικές ελάττωσης της ταραχής).
Δύο μέθοδοι είναι ευρέως γνωστές:
•Ε
 ξελισσόμενη χαλάρωση: διδάσκει το άτομο να τεντώνει διαφορετικές μυϊκές ομάδες του σώματός
τους και μετά να τις χαλαρώνει. Το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει περιοχές έντασης και συνειδητά
να χαλαρώνει αυτή την ένταση.
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•Ο
 πτικοποίηση (ή καθοδηγούμενες φαντασιώσεις): διδάσκει το άτομο να χρησιμοποιεί εικόνες
που σχετίζονται με χαλάρωση και ηρεμία ώστε να προκαλέσει σκόπιμα τα συναισθήματα αυτά
στο σώμα του
Άλλες τεχνικές χαλάρωσης είναι η υπνοθεραπεία, η αυτογενής εκπαίδευση και η βιοανάδραση.
Ψυχολογικές
θεραπείες

Αυτές είναι κυρίως “ομιλητικές θεραπείες” που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύσσουν καλύτερη
συναίσθηση των προβλημάτων τους, και στη συνέχεια να τροποποιήσουν τις διαδικασίες σκέψης
τους, τη συμπεριφορά και τον τρόπο αντιμετώπισης
Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία χρησιμοποιεί μια ισχυρή θεωρητική βάση για να πετύχει τις
αλλαγές αυτές, ενώ στη συμβουλευτική χρησιμοποιείται μια μη καθοδηγούμενη, μη επικριτική προσέγγιση για να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης.
Η οικογενειακή θεραπεία εστιάζει στην οικογένεια μάλλον παρά στο ίδιο το άτομο, και διευκολύνει
τη συζήτηση μεταξύ των μελών της οικογένειας για τις προκλήσεις αντιμετώπισης των αλλεργιών,
ώστε να αναπτύσσουν από κοινού βελτιωμένες στρατηγικές για αλλαγή.

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
• Ανάγκη να αναφερθεί κανείς στις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης και στις γνώσεις τους, εάν πρόκειται να είναι πετυχημένες
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές καθοδήγησης (φυλλάδια, παιχνίδι ρόλων, επίλυση προβλημάτων, οδηγίες υποβοηθούμενες από υπολογιστή, κ.λπ.)
• Μπορούν να εφαρμοσθούν σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες
• Μπορούν να συνδυαστούν με ψυχολογικές παρεμβάσεις για καλύτερη επίδραση

κών τους προβλημάτων, κατάλληλα φάρμακα και συμβουλές, αλλά
και αντιμετώπιση και υποστήριξη
των ψυχοκοινωνικών θεμάτων της
κατάστασής τους (Εικόνα 1).
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές
παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη οι οποίες
μπορεί να περιορίσουν τους φόβους, τις ανησυχίες και τα άγχη του
ασθενούς και να βελτιώσουν τους
μηχανισμούς αντιμετώπισης. Σε
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αυτές περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές και διάφορες ψυχολογικές παρεμβάσεις, όπως συμπεριφορικές
θεραπείες, γνωσιακές θεραπείες,
τεχνικές χαλάρωσης και συμβουλευτική (Πίνακας 1). Οι εκπαιδευτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις
μπορεί να συνδυαστούν σε μια μεμονωμένη παρέμβαση που απαιτεί πολυ-επιστημονική συνεργασία
μεταξύ επαγγελματιών φροντίδας
υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών

λειτουργών, δασκάλων και ομάδων
υποστήριξης. Πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στη
“Θεωρία Κοινωνικής Εκμάθησης”
και στοχεύουν στη βελτίωση της
αυτο-αποτελεσματικότητας μέσω
της βελτίωσης της γνώσης, των
ικανοτήτων και της αυτοπεποίθησης. Μια απλή ψυχολογική τεχνική
όπως εκείνη της χαλάρωσης μπορεί
να έχει αποτελέσματα σε ασθενή
με έκζεμα, ελαττώνοντας το άγχος
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και το στρες, τα οποία επιδεινώνουν την αντίληψη του κνησμού.
Στην παιδιατρική, οι παρεμβάσεις
μπορεί να προσφερθούν στους γονείς παρά στο αλλεργικό παιδί. Για
παράδειγμα, η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους γονείς των παιδιών με
τροφικές αλλεργίες να αναπτύξουν
νέους τρόπους αντιμετώπισης του
στρες και της κακής διάθεσης που
νιώθουν. Εάν επιτύχει, η θεραπεία
βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους,
καθώς επίσης και εκείνη του αλλεργικού παιδιού τους.
Ενώ οι ασθενείς αναφέρουν ατομικό όφελος από τις ψυχολογικές πα-

ρεμβάσεις και κάποιοι ιατροί έχουν
σειρές μελετών περιπτώσεων που
υποστηρίζουν τη χρήση τους, δεν
υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για
το ποιες παρεμβάσεις επηρεάζουν
περισσότερο το ψυχολογικό στρες,
την ποιότητα ζωής και τα συμπτώματα. Παρά την ένδεια αποδείξεων
η υιοθέτηση μιας βιοψυχολογικής
προσέγγισης, όταν αναπτύσσεται
ένα σχέδιο αντιμετώπισης εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι ευρύτερες
συνέπειες της αλλεργίας.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Εικόνα 1. Βιο-ψυχολογικό μοντέλο υγείας και ασθένειας. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων
αντιλήψεων, σχέσεων και διάθεσης, επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και την ικανότητα να αντεπεξέρχεται
στις παθήσεις. Η εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στη συμβουλευτική μπορεί να διασφαλίσει ότι γίνεται πλήρης
αναφορά στην ευεξία του ασθενούς.
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ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΩΜΙΚΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Lanny J. Rosenwasser

ΜΕΡΟΣ Z-Aντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

University of Missouri-Kansas City
Kansas City, USA
Η φαρμακογενετική και η φαρμακογενωμική των αλλεργικών παθήσεων αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των γονοτύπων και/ή γενετικών
παραλλαγών και της ανταπόκρισης
στη θεραπεία (Πίνακας 1). Το φαρμακογενετικό προφίλ σε μελέτες
συσχέτισης έχει γίνει κυρίως για
το άσθμα, αλλά και –σε κάποιες
περιπτώσεις– στην ανάλυση της
ανταπόκρισης στη θεραπεία σε άλλες αλλεργικές παθήσεις, όπως η
ρινοπαραρρινοκολπίτιδα , η τροφική αλλεργία και η ατοπική δερματίτιδα.
Οι περισσότερες μελέτες φαρμακογενετικής του άσθματος
έχουν αναγνωρίσει ποικιλία στην
ανταπόκριση σε τρεις κατηγορίες φαρμάκων: εισπνεόμενα και
συστηματικά γλυκοκορτικοειδή,
τροποποιητές λευκοτριενίων και
παράγοντες των β-αδρενεργικών
υποδοχέων (β2AR) που συμμετέχουν στη βρογχοδιαστολή (Πίνακας 2). Η αποκάλυψη ότι γενετικές παραλλαγές επηρεάζουν την
FEV1 ανταπόκριση στη θεραπεία
του άσθματος υποστηρίζει ξεκάθαρα την αξία της φαρμακογενετικής
προσέγγισης στη διάκριση μεταξύ
ατόμων που ανταποκρίνονται από
εκείνους που δεν ανταποκρίνονται.
Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η εφαρμογή της προσέγγισης
αυτής σε ευρεία πληθυσμιακή κα-
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σήμερα στη φαρμακογενετική/
γενωμική της αλλεργίας δεν είναι σε μεγάλο βαθμό προβλεπτική,
αλλά παρέχει ένα μοντέλο για μελλοντικές μελέτες
• Το φαρμακογενετικό προφίλ έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στη θεραπεία του άσθματος, καθώς επίσης και στην ανάλυση της ανταπόκρισης στη θεραπεία άλλων αλλεργικών παθήσεων όπως της
ρινοπαραρρινοκολπίτιδας, της τροφικής αλλεργίας και της ατοπικής δερματίτιδας
• Οι περισσότερες μελέτες φαρμακογενετικής του άσθματος έχουν
αναγνωρίσει ποικιλία στην ανταπόκριση σε τρεις κατηγορίες φαρμάκων: εισπνεόμενα και συστηματικά γλυκοκορτικοειδή, τροποποιητές λευκοτριενίων και παράγοντες των β-αδρενεργικών υποδοχέων
• Οι διάφορες γενετικές παραλλαγές που έχουν διαπιστωθεί στις
Th2 τύπου αντιδράσεις έχουν σχετιστεί με τη σοβαρότητα και την
ανταπόκριση στη θεραπεία στη χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα
και στην ατοπική δερματίτιδα

τάσταση που θα μπορούσε να έχει
ουσιαστική συμμετοχή στη θεραπεία του άσθματος, είναι υπερβολικά αισιόδοξη και μάλλον ζήτημα
μελλοντικό. Η τελευταία λέξη της
τεχνολογίας σήμερα στη φαρμακογενετική/γενωμική της αλλεργίας
δεν είναι σε μεγάλο βαθμό προβλεπτική, αλλά παρέχει ένα μοντέλο
για μελλοντικές μελέτες.
Δεν υπάρχει αντίρρηση για το ότι
η φαρμακογενετική στα μονοπάτια δράσης των γλυκοκορτικοει-

δών έχει αναγνωρίσει γενετικές
παραλλαγές οι οποίες προσδιορίζουν τη σοβαρότητα ανάμεσα
στους ασθματικούς ασθενείς, μαζί
με τη διαφορετική ανταπόκριση
στη θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή. Γενετικές μελέτες που περιλαμβάνονταν στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Παιδικού Άσθματος
(CAMP) αναγνώρισαν SNPs στο
γονίδιο CRHRI που σχετίζονταν
με αλλαγές στο FEV1 μετά από
χρήση εισπνεόμενων γλυκοκορτι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ορισμός της Φαρμακογενετικής/Φαρμακογενωμικής
• Φαρμακογενετική – Επίδραση γενετικών παραλλαγών στην ανταπόκριση
στη θεραπεία της αλλεργίας και του άσθματος
• Φαρμακογενωμική – Επίδραση της γενωμικής έκφρασης στην ανταπόκριση
στη θεραπεία της αλλεργίας και του άσθματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Παράδειγμα μονοπατιών θεραπείας της Αλλεργίας/Άσθματος
στη Φαρμακογενετική
Γενετικές παραλλαγές

Β-αδρενεργικοί παράγοντες

β-αδρενεργικοί υποδοχείς

Εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή

Φλεγμονώδη και μεταβολικά

Παράγοντες μονοπατιού λευκοτριενίων

5-λιποξυγενάση και υποδοχείς LT

Αντιισταμινικά

Παραλλαγές υποδοχέα ισταμίνης
Μονοπάτι ισταμίνης

κοστεροειδών (ICS). Παρομοίως,
γενετική παραλλαγή στο γονίδιο
TBX2Ι αναγνωρίζει διαφορές στην
ανταπόκριση σε ICS σε ασιατικούς
πληθυσμούς. Επόμενες μελέτες
αποκάλυψαν παραλλαγές σε αρκετά γονίδια, συμπεριλαμβανομένων
του ORDML3 και των γονιδίων του
κυτοχρώματος (CYP3A4, 3A5, 3A7)
τα οποία σχετίζονται με την ανταπόκριση σε ICS. Επιπλέον, γενετικές παραλλαγές εντός του χαμηλής
συγγένειας IgE Fc υποδοχέα, CD23
ή FcεR2, έχουν επίσης σχετιστεί με
την ποικιλομορφία της ανταπόκρισης σε ICS στη μελέτη CAMP.
Η φαρμακογενετική του μονοπατιού β2-AR έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της πιθανότητας της
ανταπόκρισης σε βρογχοδιασταλτικά, που σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για εξάρσεις άσθματος – ακόμη και με θνησιμότητα.
Πολλές και διαφορετικές μελέτες
έχουν εντοπίσει αλλαγές στην Αργινίνη και στη Γλυκίνη στη θέση
16 του γονιδίου β2-AR οι οποίες

διαχωρίζουν τα άτομα που ανταποκρίνονται από εκείνα που δεν
ανταποκρίνονται στις βρογχοδιασταλτικές επιδράσεις των μακράς
δράσης β2 αγωνιστών. Αντίθετα,
η συσχέτιση της σοβαρότητας του
άσθματος και της θνησιμότητας με
οποιαδήποτε από αυτές τις γενετικές παραλλαγές έχει αποδειχθεί
υπερβολική.
Τα γονίδια του υποδοχέα των κυστεϊνιλικών λευκοτριενίων επίσης
έχουν σχετιστεί με την ανταπόκριση του άσθματος στη θεραπεία.
Επιπλέον, παραλλαγές στα γονίδια
της 5-λιποξυγενάσης προβλέπουν
την ανταπόκριση στον αναστολέα
της 5-λιποξυγενάσης Zileuton.
Όλες αυτές οι ανταποκρίσεις στα
διάφορα θεραπευτικά μονοπάτια
στο άσθμα επηρεάζονται ξεκάθαρα από γενετικές παραλλαγές που
ελέγχουν τις φαρμακοθεραπείες.
Η φαρμακογενωμική αποκαλύπτει
πολλαπλά γονιδιακά μονοπάτια
που μπορεί να ενεργοποιούνται ως
αντίδραση στις θεραπείες. Πολλές
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Αρκετές γενετικές απαντήσεις που
εμφανίζονται στις Th2 τύπου αντιδράσεις έχουν συσχετιστεί με τη
σοβαρότητα και την ανταπόκριση
σε θεραπείες στη χρόνια ρινοπαραρρινοκολπίτιδα και την ατοπική
δερματίτιδα (AD). Th2 τύπου γενετικές παραλλαγές έχουν επίσης
αποκαλυφθεί ως δυνητικοί παράγοντες που συμβάλουν στην AD,
καθώς και πολλά διαφορετικά γονίδια όπως η φιλαγγρίνη, που είναι
σημαντικά για την ακεραιότητα του
επιθηλιακού φραγμού. Επιπλέον,
μια ποικιλία γενετικών παραλλαγών έχει αναγνωριστεί στο μονοπάτι της ισταμίνης και στο σύστημα υποδοχέων που επηρεάζουν την
αλλεργία.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιλογή των ατόμων που ανταποκρίνονται στις θεραπείες με βάση τις
γενετικές παραλλαγές θα αποτελέσει τελικά μια αποδεκτή κλινική
παράμετρο. Δεδομένου του επιτυχούς παραδείγματος της ανάλυσης
των γενετικών μονοπατιών σε καρκίνους που καθοδηγούν την αντικαρκινική θεραπεία, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι μέσα στα επόμενα 5–10 έτη η φαρμακογενετική/
γενωμική προσέγγιση θα αρχίσει
να γίνεται αποδεκτή ως μέρος της
γενικής αξιολόγησης για το άσθμα
και άλλες αλλεργικές παθήσεις.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Ortega VE, Wechsler ME. Asthma
pharmacogenetics: responding
to the call for a personalized approach. Curr Opin Allergy Clin Imunol
2013;12:399-409.
2. Ortega VE, Meyers DA. Pharmacogenetics: Implications of race and
ethnicity on defininggenetic pro-
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Μονοπάτι Θεραπείας

μελέτες είναι καθ’ όδόν, αλλά τα δεδομένα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα
για δημοσίευση.
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5. A rnold D, Jones BL.Personalized
medicine: a pediatric perspective.
Curr Allergy Asthma Rep 2009;9:
426-432.
6. Vyhlidal CA, Riffel AK, Dai H, Rosenwasser LJ, Jones BL. Detecting gene
expression in buccal mucosa in subjects with asthma versus subjects

without asthma. Pediatr Allergy Immunol 2013;24:138-143.
7. Jones BL, Graham BK, Riffel AK, Dai
H, Rosenwasser LJ, Vyhlidal CA. Genetic variation in the TNFA promoter
region and TNFA gene expression
in subjects with asthma. J Asthma
2013;50:541-547.
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filesfor personalized medicine. J Allergy Clin Immunol 2014;133:16-25.
3. March ME, Sleiman PM, Hakonarson
H. Genetic polymorphisms and associated susceptibility to asthma. Int J
Gen Med 2013:6:253-265.
4. Jones BL, Kearns GL. Histamine: new
thoughts about a familiar mediator.
Clin Pharmacol Ther 2011;89:189-197.
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ΦΑΡΜΑΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Linda Cox

Allergy and Asthma Center
Fort Lauderdale, USA

Η αλλεργική ρινίτιδα (AR) είναι η
πέμπτη πιο δαπανηρή χρόνια πάθηση στις ΗΠΑ, με υπολογιζόμενο
άμεσο κόστος άνω των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2005. Το
άμεσο κόστος της AR στην Ευρώπη δεν είναι γνωστό αλλά υπολογίστηκε στα 1–1,5 δισεκατομμύρια
ευρώ στα τέλη του 1990.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι αλλεργικές παθήσεις είναι ανάμεσα στις πιο κοινές και δαπανηρές χρόνιες καταστάσεις που απαντούν στις δυτικές κοινωνίες.
Το άμεσο αλλά και το έμμεσο κόστος συμβάλουν σημαντικά στο
πρόβλημα της νόσου
• Η αλλεργική ρινίτιδα (AR) είναι η πέμπτη πιο δαπανηρή χρόνια
πάθηση στις ΗΠΑ, με υπολογιζόμενο άμεσο κόστος άνω των 11
δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2005. Το άμεσο κόστος της AR στην
Ευρώπη δεν είναι γνωστό αλλά υπολογίστηκε στα 1–1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 1990
• Η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνο (ΑΙΤ) διαθέτει τροποποιητική
επίδραση στη νόσο ώστε να μπορεί να αποφευχθεί η εξέλιξη της
AR σε άσθμα, η ανάπτυξη νέων αλλεργικών ευαισθησιών και η
επιδείνωση της νόσου
• Αυτές οι συνδυασμένες εκβάσεις μεταφράζουν την κλινική αποτελεσματικότητα της ΑΙΤ σε σημαντικό οικονομικό όφελος. Αυτό
το οικονομικό όφελος έχει επιβεβαιωθεί σε αρκετές εργασίες οι
οποίες συνέκριναν υποδόρια και/ή υπογλώσσια ΑΙΤ με κανονική
φαρμακοθεραπεία από αρκετές διαφορετικές απόψεις, π.χ. κοινωνική, σύστημα φροντίδας υγείας ή ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας

Το έμμεσο κόστος που σχετίζονται
με την AR είναι σημαντικό. Σε μια
έρευνα εργαζομένων στις ΗΠΑ, το
συνολικό κόστος απώλειας παραγωγικότητας που αποδόθηκε σε
AR ήταν περίπου 600 δολάρια ανά
εργαζόμενο (αξία 2002), το οποίο
ήταν σημαντικά υψηλότερο από το
κόστος για οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που αξιολογήθηκε, όπως
ο διαβήτης και οι καρδιοπάθειες.
Στην Ευρώπη η απώλεια λόγω

Φαρμακο-οικονομικά των αλλεργικών παθήσεων

απουσιών που σχετίζονται με αθεράπευτη AR υπολογίστηκε σε περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ
ετησίως (αξία 2011).
Ενώ η φαρμακοθεραπεία μπορεί να
είναι αποτελεσματική στον έλεγχο
των αλλεργικών συμπτωμάτων,
δεν αντιμετωπίζει την υποκείμενη
αλλεργική αιτία. Η αποτελεσματικότητά της απαιτεί συνεχιζόμενη
θεραπεία και τα οφέλη της εξαφανίζονται λίγο μετά τη διακοπή
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Οι αλλεργικές παθήσεις είναι ανάμεσα στις πιο κοινές και δαπανηρές
χρόνιες καταστάσεις που απαντούν
στις δυτικές κοινωνίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αλλεργική ρινίτιδα
(AR) είναι η πιο συνηθισμένη αλλεργική νόσος η οποία επηρεάζει
περίπου 500 εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων όπως υπολογίζεται 113 εκατομμυρίων στην Ευρώπη και 30–60
εκατομμυρίων στις ΗΠΑ. Τα ποσοστά των περιπτώσεων άσθματος
που διαγιγνώσκονται από ιατρούς
ήταν 4,3% στην Παγκόσμια Έρευνα
Υγείας του 2002–2003, αλλά διέφεραν έως και 21 φορές ανάμεσα
στις 70 χώρες που συμμετείχαν. Οι
δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να
σχετίζονται με αρκετά συμπτώματα
και συννοσηρότητες, που μπορούν
να συμβάλουν σημαντικά στο έμμεσο κόστος της θεραπείας τους,
π.χ. γνωσιακή δυσλειτουργία, ημερήσια κόπωση, παραρρινοκολπίτιδα και διαταραχές ύπνου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ SCIT ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (SDT)
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ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΥΠΟΣ

Schadlich 2000

Γύρη ή HDM SCIT για
3 έτη συν SDT όταν
χρειάζεται: SDT

Petersen 2005

Αγρωστώδη ή HDM
SCIT για 3–5 έτη συν
SDT όταν χρειάζεται:
SDT

Αriano 2006

CEA

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κοινωνία,
σύστημα υγείας,
ασφαλιστικές
εταιρείες

SCIT<SDT πάνω από δέκα έτη. Σημείο ισοφάρισης στο 7ο έτος.
Άμεσο κόστος: SCIT>SDT. Εάν το έμμεσο
κόστος των ημερών απουσίας συμπεριλαμβανόταν στην οικονομική αξιολόγηση,
SCIT κόστος <SDT

CEA

Κοινωνία

Parietaria SCIT για 3
έτη συν SDT όταν χρειάζεται: SDT

CCA

Σύστημα υγείας,
κοινωνία

SCIT<SDT. Mείωση κόστους 80% τρία χρόνια μετά το τέλος της SCIT

Keiding 2007

Αγρωστώδη SCIT για
3 έτη συν SDT όταν
χρειάζεται: SDT

CEA
CUA

Σύστημα υγείας,
κοινωνία

SCIT αποδοτικότητα κόστους ανά QALY.
Σε εύρος 10.000–25.000 ευρώ ανά QALY
από την προοπτική του συστήματος υγείας

Omnes 2007

Γύρη ή HDM SCIT για
3–4 έτη συν SDT όταν
χρειάζεται: SDT

CEA

Κοινωνία

Εξοικονόμηση κόστους ανά αυξανόμενο
κόστος περιπτώσεων άσθματος που αποφεύχθηκαν (ICER)

CUA

Σημείο εξισορρόπησης = 10 έτη. Μετά από
Ασφαλιστικές
15 έτη, ετήσια εξοικονόμηση 140 ευρώ ανά
εταιρείες, κοινωνία
ασθενή που υποβλήθηκε σε SCIT

Bruggenjurgen SCIT για 3 έτη συν SDT
2008
όταν χρειάζεται: SDT
Hankin 2008

Κόστος 6 μήνες πριν
και 6 μήνες μετά από
SCIT

CCA

Σύστημα υγείας

Εξισορροπημένος μέσος όρος οικονομίας
6μήνου ανά ασθενή: 401 δολάρια

Ηankin 2010

SCIT για 18 μήνες συν
SDT όταν χρειάζεται:
SDT όταν χρειάζεται
για 18 μήνες

CCA

Σύστημα υγείας

Το κόστος της 18μηνης φροντίδας υγείας
με SCIT ήταν 33% χαμηλότερο απ’ ό,τι με
SDT

Hankin 2013

SCIT συν SDT όταν
χρειάζεται για 18 μήνες: SDT όταν χρειάζεται για 18 μήνες

CCA

Σύστημα υγείας

Το κόστος της 18μηνης φροντίδας υγείας
με SCIT ήταν 30% χαμηλότερο στους ενήλικες και 42% στα παιδιά, απ’ ό,τι με SDT

της φαρμακευτικής αγωγής. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα της
ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα
(ΑΙΤ) μπορεί να παραμείνει αρκετό
καιρό μετά τη διακοπή της, λόγω
της επαγόμενης ανοχής στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Εκτός από
την ελάττωση της ανάγκης για μακροχρόνια συμπτωματική φαρμακοθεραπεία, η τροποποιητική επίδραση στη νόσο που επιτυγχάνει η
ΑΙΤ μπορεί να προλάβει την εξέλιξη του AR σε άσθμα, την ανάπτυξη νέων αλλεργικών ευαισθησιών,
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και την εξέλιξη της σοβαρότητας
της νόσου. Αυτές οι συνδυασμένες
εκβάσεις μεταφράζουν την κλινική αποτελεσματικότητα της ΑΙΤ
σε σημαντικό οικονομικό όφελος.
Αυτό το οικονομικό όφελος έχει
επιβεβαιωθεί από αρκετές μελέτες οι οποίες συνέκριναν υποδόρια
και/ή υπογλώσσια ΑΙΤ με κανονική φαρμακοθεραπεία από αρκετές
διαφορετικές απόψεις, π.χ. κοινωνική, σύστημα φροντίδας υγείας
ή ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας
ή κάποιους συνδυασμούς αυτών

(Πίνακες 1Α & 1Β). Ο σχεδιασμός
της ανάλυσης που εφαρμόστηκε
σε αυτές τις συγκριτικές μελέτες
ήταν ποικίλος και συμπεριελάμβανε “πραγματικές” αναδρομικές ανασκοπήσεις διεκδικήσεων και θεωρητικά οικονομικά μοντέλα (π.χ.
ανάλυση κόστους-συνεπειών). Οι
εκβάσεις που αξιολογήθηκαν επίσης κυμαίνονταν από “πραγματικό”
συνολικό κόστος φροντίδας υγείας έως θεωρητικά Ποιοτικά Χρόνια Ζωής που κερδήθηκαν (QALY)
ή αριθμό περιπτώσεων άσθματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ SLIT ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (SDT)
ΜΕΛΕΤΗ

Berto 2005

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

1 έτος SDT πριν από
SLIT: SLIT για 3 έτη

ΤΥΠΟΣ

CEA

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύστημα υγείας,
κοινωνία

Εξοικονόμηση κόστους με SLIT ανά σύστημα υγείας και κοινωνία:
• Έτος πριν από SLIT: μέσο ετήσιο κόστος
φροντίδας υγείας/ετήσιο συνολικό κόστος ανά ασθενή ήταν 506 ευρώ και
2.672 ευρώ, αντίστοιχα
• Κατά τη διάρκεια της SLIT: 224 ευρώ
(κόστος φροντίδας υγείας) και 629 ευρώ
(συνολικό κόστος)

Γύρη SLIT για 3 έτη
συν SDT όταν
χρειάζεται: SDT

CCA

Σύστημα υγείας,
κοινωνία

Bachert 2007

Αγρωστώδη SLIT για 3
έτη συν SDT όταν
χρειάζεται: SDT

CUA

Κοινωνία

Με SLIT εξοικονόμηση κόστους ανά QALY.
Μέσος όρος 0,0287 QALYs ανά εποχή σε
σύγκριση με SDT

Beriot-Mathiot
2007

Αγρωστώδη SLIT για 3
έτη συνεχώς
ή εποχικά: SDT

CUA

Κοινωνία

Ανά ICER η εποχική SLIT ήταν αποδοτικό
οικονομικά. Η συνεχής SLIT ήταν οικονομικά αποδοτικό όταν διατηρούνταν η επίδραση > 2 έτη μετά τη θεραπεία

Canonica 2007

Αγρωστώδη SLIT για 3
έτη συν SDT
όταν χρειάζεται: SDT

CUA

Κοινωνία

Με SLIT εξοικονόμηση κόστους ανά QALY.
Μέσος όρος 0,0167 QALYs ανά εποχή σε
σύγκριση με SDT

Berto 2008

Αγρωστώδη SLIT για
ένα έτος: SDT για ένα
έτος

CCA

Ασφαλιστική
εταιρεία

Το μέσο ετήσιο άμεσο κόστος για SLIT
μεγαλύτερο από το SDT. 311,4 ευρώ και
179,8 ευρώ, αντίστοιχα.

Κοινωνία

Το SLIT “πολύ αποδοτικό όφελος” ανά
QALY. Τα QALY που κερδήθηκαν στα 9
έτη = 0,197. Αντίστοιχο με επιπλέον “72
ημέρες τέλειας υγείας” για ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε SLIT σε σχέση με εκείνους
που λάμβαναν placebo

CCA

Σύστημα υγείας

Το κόστος για το σύστημα υγείας υψηλότερο για SLIT συν SDT στο πρώτο έτος,
το ίδιο στα έτη 2 και 3, και σημαντικά χαμηλότερο στα έτη 4 και 5 σε σύγκριση με
την SDT

CEA

Ασφαλιστική
εταιρεία, κοινωνία

Η SLIT αποδοτική οικονομικά ανά ICER.
Όφελος 0,127 QALYs σε ασθενείς με μέτρια AAdSS και 0,143 QALYs σε ασθενείς
με υψηλή AAdSS

Nasser 2008

Αγρωστώδη SLIT για 3
έτη συν SDT
όταν χρειάζεται: SDT

Αriano 2009

SLIT για 3 έτη συν SDT
όταν χρειάζεται: SDT

Ruggeri 2013

SLIT για 3 έτη συν SDT
όταν χρειάζεται: SDT

CUA

“CCA=ανάλυση συνέπειας-κόστους, CEA=ανάλυση απόδοσης-κόστους, CUA=ανάλυση κόστους-ωφέλειας, ICER=αναλογία
αυξητικής απόδοση-κόστους, QALY=ρυθμισμένα για ποιότητα έτη ζωής, SCIT=υποδόρια ανοσοθεραπεία αλλεργίας, SLIT=υπογλώσσια ανοσοθεραπεία αλλεργίας, SDT=συνήθης φαρμακοθεραπεία, HDM=ακάρεα οικιακής σκόνης,
AAdSS=ρυθμισμένη μέση βαθμολογία συμπτωμάτων
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Berto 2006

SLIT σε σχέση με SDT:
• Μεγαλύτερη 6-χρονη μέση οικονομία
από την πλευρά εκείνου που πληρώνει
και της κοινωνίας
• Περισσότερες περιπτώσεις άσθματος
αποφεύχθηκαν και οι ασθενείς βελτιώθηκαν
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που προλήφθηκαν. Σε μερικές μελέτες η σχέση κόστους-απόδοσης
βασίστηκε στην υπόθεση παρατεταμένης αποτελεσματικότητας για
χρόνια μετά τη διακοπή ή την πρόληψη του άσθματος.
Υπήρχε κάποια ποικιλομορφία μεταξύ των μελετών στη σχέση κόστους-αποδοτικότητας της ΑΙΤ ή
στο σημείο εξισορρόπησης αυτών.
Σε μια 6-χρονη προοπτική μελέτη
που συνέκρινε μια 3ετή αγωγή
SCIT με SDT, η εξοικονόμηση του
κόστους έγινε σημαντική στο 3ο
έτος της θεραπείας. Η εξοικονόμηση της ΑΙΤ έφτασε 80% το 4ο έτος
και διατηρήθηκε τα 3 έτη που ακολούθησαν το τέλος της θεραπείας.
Σε μερικές μελέτες το σημείο κόστους-απόδοσης έφτασε αρκετά
χρόνια μετά τη διακοπή της αγωγής, γεγονός που μάλλον αντανακλά τον χρόνο που χρειάζεται ώστε
τα παρατεταμένα οφέλη της ΑΙΤ να
ξεπεράσουν το κόστος της θεραπείας. Εντούτοις, σε γενικές γραμμές, οι μελέτες που συνέλεξαν το
κόστος μέσω ιατρικών επισκέψεων
ή στοιχείων από διεκδικήσεις έδειξαν σημαντική εξοικονόμηση κατά
τη διάρκεια της θεραπείας. Μια
12-χρονη αναδρομική ανάλυση
διεκδικήσεων (”πραγματικά στοιχεία”) που περιελάμβανε περίπου
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7,5 εκατομμύρια άτομα, βρήκε μια
συνολική 18-μηνη εξοικονόμηση
από κόστος φροντίδας υγείας που
έφτανε στο 30% στους ενήλικες
και 42% στα παιδιά με πρόσφατη
διάγνωση AR, που υποβλήθηκαν
σε ΑΙΤ σε σύγκριση με παρόμοιο
πληθυσμό ασθενών με AR που
δεν υποβλήθηκαν σε ΑΙΤ. Η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε τα ευρήματα
μιας παιδιατρικής μελέτης παρόμοιου σχεδιασμού, η οποία βρήκε
εξελισσόμενη εξοικονόμηση κόστους που ήταν σημαντική 3 μήνες
μετά την έναρξη της ΑΙΤ. Αυτές οι
“πραγματικής ζωής” αναδρομικές
μελέτες υποστηρίζουν ισχυρά την
οικονομική αποδοτικότητα της ΑΙΤ.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ozdoganoglu T, Songu M. The burden of allergic rhinitis and asthma.
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Associations; 2011.
3. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein
DI, Blessing-Moore J, Cox L, Khan
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Μέρος H

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
• Συμβολή της αλλεργίας στο πρόβλημα
των μη-μεταδοτικών παθήσεων
• Οι αλλεργικές παθήσεις στα πολιτικά προγράμματα
• Πολιτικές και στρατηγικές για τη διευκόλυνση
της πρόσβασης στη διάγνωση και θεραπεία
των αλλεργικών παθήσεων
• Πολιτικές και στρατηγικές για την ελάττωση
των παραγόντων κινδύνου για αλλεργικές παθήσεις
• Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας
στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
• Ο ρόλος της υποστηρικτικής υγείας
στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
• Ο ρόλος των οργανώσεων ασθενών
στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
• Ο ρόλος των φαρμακοποιών
στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
• Ο ρόλος των σχολείων στην αντιμετώπιση
των αλλεργικών παθήσεων
• Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης αλλεργίας.
Προς μια ασθενο-κεντρική στάση

• Κοινωνική κινητοποίηση για την αντιμετώπιση
των αλλεργικών παθήσεων
• Τα καλύτερα για τον έλεγχο
και την πρόληψη της αλλεργίας
• Αντιμετώπιση του κενού στην εφαρμογή μέτρων
πρόληψης και ελέγχου της αλλεργίας
• Δημιουργία πόρων για την πρόληψη
και τον έλεγχο της αλλεργίας
• Ενίσχυση της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας
και Κλινικής Ανοσολογίας
• Οι εξετάσεις της EAACI-UEMS
στην Αλλεργιολογία/Κλινική Ανοσολογία
• Η αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
σε αναπτυσσόμενες χώρες
• Η έννοια της “Μοναδικής Υγείας”
και οι αλλεργικές παθήσεις
• Αλλεργία και ενεργό και υγιές γήρας
• Η αλλεργία και το διαδίκτυο
• iCAALL: Διεθνής συνεργασία για το Άσθμα,
την Αλλεργία και την Ανοσολογία
• Το όραμα και η πορεία αντιμερώπισης των αλλεργιών
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΜΗ-ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Shanthi Mendis

World Health Organisation
Geneva, Switzerland
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ΑΣΘΜΑ, ΡΙΝΟ-ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ
ΚΑΙ ΕΚΖΕΜΑ
Το άσθμα, η ρινο-επιπεφυκίτιδα
και το έκζεμα είναι τρεις διαδεδομένες νόσοι που οφείλονται στην
αλλεργία. Μπορεί να προκαλέσουν
περιορισμούς στη δραστηριότητα
και λειτουργικότητα και χαμηλότερη ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα όταν
συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο. Η
επίπτωσή τους ποικίλει μεταξύ και
εντός των χωρών. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, η επίπτωση για πρόσφατο
άσθμα, ρινο-επιπεφυκίτιδα και έκζεμα στην ηλικιακή ομάδα των 13–14
ετών έχει αναφερθεί ότι είναι 14,1%,
14,6% και 7,3%, αντιστοίχως. Στην
ομάδα των 6–7 ετών η επίπτωση
για πρόσφατο άσθμα, ρινο-επιπεφυκίτιδα και έκζεμα έχει αναφερθεί ότι είναι 11,7%, 8,5% και 7,9%,
αντιστοίχως.
Τα στοιχεία της σχέσης μεταξύ του
κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου
και της επίπτωσης των καταστάσεων αυτών έχουν δείξει ανάμικτα
αποτελέσματα. Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν
σημαντικούς αιτιολογικούς ρόλους.
Τα άτομα που πάσχουν από άσθμα,
ρινο-επιπεφυκίτιδα και έκζεμα μπορεί επίσης να έχουν μεγαλύτερη
τάση να αναπτύξουν άλλες αλλεργίες όπως στις τροφές και στα
φάρμακα. Χρειάζεται περισσότερη
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το άσθμα, η ρινο-επιπεφυκίτιδα και το έκζεμα είναι τρεις διαδεδομένες μη μεταδοτικές νόσοι που οφείλονται στην αλλεργία
• Η πλειονότητα των περιπτώσεων αλλεργίας μπορεί να διαγνωστεί
και να αντιμετωπισθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα, εάν υπάρχουν
λειτουργικά συστήματα υγείας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης
στα απαραίτητα φάρμακα
• Το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης του ΠΟΥ για την πρόληψη και
τον έλεγχο των μη-μεταδοτικών νόσων 2013–2020 παρέχει πολλές
πολιτικές επιλογές για τη γεφύρωση των κενών στη διάγνωση και
θεραπεία των κυριότερων μη-μεταδοτικών νόσων, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος
• Η ελάττωση της πρόωρης θνησιμότητας από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, μπορεί να
συμβάλει στον παγκόσμιο στόχο του περιορισμού των πρόωρων
θανάτων από μη-μεταδοτικές παθήσεις κατά 25% έως το 2025

έρευνα για να κατανοηθεί η αιτιολογία αυτών των αλλεργικών καταστάσεων.
ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ,
ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΓΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΜΩΝ
Η αλλεργία σε φάρμακα, τροφές
και δήγματα εντόμων μπορεί να
παρουσιαστεί με οξεία κνίδωση,
αγγειο-οίδημα, δύσπνοια και άλλα
συμπτώματα αναφυλαξίας στο
δέρμα, στο γαστρεντερικό, αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα. Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις,
αν και όχι συνήθεις, μπορεί να είναι

θανατηφόρες μέσα σε λίγα λεπτά.
Άμεσες φαρμακολογικές αντιδράσεις εμφανίζονται συνηθέστερα
σε αναλγητικά, αντιβιοτικά, σκιαγραφικά μέσα και μυοχαλαρωτικά.
Στις τροφές που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία περιλαμβάνονται
τα οστρακοειδή, τα φιστίκια και τα
αυγά.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η αναφυλαξία μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά εάν
υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες
επειγόντων περιστατικών όπως είναι η χορήγηση αδρεναλίνης. Στις
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στο νοσοκομείο λόγω άσθματος
σε περιοχές με περιορισμένα μέσα
αντιμετώπισης είναι συνήθως συνέπεια περιορισμένης δυνατότητας
συστημάτων υγείας. Το παγκόσμιο
πρόγραμμα δράσης του ΠΟΥ για
την πρόληψη και τον έλεγχο των
μη-μεταδοτικών νόσων 2013–
2020 παρέχει αρκετές πολιτικές
επιλογές για την πλήρωση των κενών στη διάγνωση και αντιμετώπιση των κύριων μη-μεταδοτικών
παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος. Η ελάττωση
της πρόωρης θνησιμότητας από
χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις,
συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, μπορεί να συμβάλει στον πα-
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γκόσμιο στόχο του περιορισμού
των πρόωρων θανάτων από μημεταδοτικές παθήσεις κατά 25%
έως το 2025.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mallol J, Crane J, von Mutius E, Odhiambo J, Keil U, Stewart A; ISAAC
Phase Three Study Group. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase
Three: a global synthesis. Allergol Immunopathol (Madr). 2013;41:73-85.
2. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable disease 2013-2020 (WHA 66.10).
Geneva: World Health Organization;
2013. http://apps.who.int/gb/ebwha/
pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf.
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στρατηγικές πρόληψης περιλαμβάνονται η αύξηση της επίγνωσης
της τροφικής και φαρμακευτικής
αλλεργίας, η καταγραφή του ιστορικού φαρμακευτικής αλλεργίας σε
όλους τους ασθενείς, και η αυστηρότερη τήρηση των κανόνων σήμανσης των τροφίμων. Η πλειονότητα των περιπτώσεων άσθματος,
ρινο-επιπεφυκίτιδας, εκζέματος,
φαρμακευτικής και τροφικής αλλεργίας μπορούν να διαγνωστούν
και να αντιμετωπισθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, εάν
υπάρχουν λειτουργικά συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης
της πρόσβασης στα απαραίτητα
φάρμακα. Θάνατοι και εισαγωγές
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ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Nikolaos G. Papadopoulos
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University of Manchester
Manchester, UK

Η Αλλεργία αποτελεί μια μοντέρνα έννοια. Παρά τις περιστασιακές
αναφορές, οι αλλεργικές παθήσεις
ήταν σπάνιες μέχρι περίπου έναν
αιώνα πριν. Από τότε και μαζί με
μείζονες αλλαγές στον τρόπο ζωής,
οι αλλεργικές παθήσεις έχουν αποκτήσει τη μορφή κύριας επιδημίας:
σε μερικές χώρες περισσότεροι από
τους μισούς κατοίκους είναι ήδη
ευαισθητοποιημένοι σε αλλεργιογόνα, ενώ >30% υποφέρουν από
μία ή περισσότερες αλλεργικές παθήσεις.
Αυτή η ταχύτατη αύξηση στην επίπτωση έχει οδηγήσει την Αλλεργιολογία σε μια διακριτή ενότητα
και ιατρική ειδικότητα, και έχει προσφέρει άφθονο υλικό για έρευνα,
αποκαλύπτοντας την ανοσολογική βάση και τη συστημική φύση
της αλλεργίας και φέρνοντας την
αλλεργία κοντά στην κλινική ανοσολογία. Η έρευνα στην αλλεργία
παραμένει σημαντικό καθήκον για
τον έλεγχο των συμπτωμάτων, την
κατανόηση και την πρόληψη.
Η μελέτη και η πρακτική της αλλεργίας ξεκίνησε στην Ευρώπη στις
αρχές του 20ού αιώνα, αναδυόμενη
από αναπτυσσόμενες επιστημονικές ειδικότητες όπου τα αλλεργικά συμπτώματα ήταν συχνότερα
ή εμφανέστερα. Είναι ενδιαφέρον
ότι σε πολλές χώρες αναπτύχτηκαν
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ραγδαία αύξηση στην επίπτωση των αλλεργικών παθήσεων έχει
οδηγήσει στη δημιουργία της Αλλεργιολογίας ως ιατρικής ειδικότητας και έχει προσφέρει άφθονο υλικό για έρευνα
• Οι δραστηριότητες της ΕΑΑCI είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό
των αλλεργικών παθήσεων ως πρωτεύοντος θέματος στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα
• Το Παγκόσμιο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αλλεργία και το Άσθμα
(GA2LEN) εξελίχθηκε ως ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συμπαρέσυρε έναν εντυπωσιακό αριθμό Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις και
τουλάχιστον δύο “spin-off” προγράμματα, τα MEDALL και PreDicta
• Μετά από την πρόταση της Προεδρίας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε
επισήμως τις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών, ως μείζονες προτεραιότητες
• Η Γραπτή Διακήρυξη για το πρόβλημα των αλλεργικών παθήσεων
τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, και τα 178 Μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου υπέγραψαν την εν λόγω Διακήρυξη
αρκετά διαφορετικά σχολεία, τα
οποία δημιούργησαν «παραδόσεις»
με εξίσου διαφορετικές προτεραιότητες και πολιτικές κατευθύνσεις
σχετικά με την έρευνα στην αλλεργία και τις υπηρεσίες υγείας. Αυτού
του είδους η ποικιλομορφία παραμένει στην Ευρώπη, όπου κάποιες
χώρες θεωρούν την Αλλεργιολογία ως κανονική ιατρική ειδικότητα, ενώ άλλες ως εξειδίκευση. Σε
κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει
επίσημη αναγνώριση, ενώ η συσχέτιση με την Ανοσολογία επίσης ποι-

κίλει αρκετά. Μερικές χώρες, με το
πρωταρχικό παράδειγμα της Φινλανδίας, έχουν καθιερώσει Εθνικά
Προγράμματα για την αλλεργία και
το άσθμα, με αισθητά αποτελέσματα. Οι δραστηριότητες της ΕΑΑCI
είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό
των αλλεργικών παθήσεων ως
πρωτεύοντος θέματος στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Αυτό έχει
επιτευχθεί σε πολλές περιπτώσεις,
αν και όχι ακόμη ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η υποστήριξη μέσα στο
Πρόγραμμα Πλαίσιο 6 της ΕΕ του

Οι αλλεργικές παθήσεις στα πολιτικά προγράμματα
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Εικόνα 1. Το GA2LEN είναι το
αποτέλεσμα αλλά και ο οδηγός της
ευρωπαϊκής ερευνητικής ατζέντας
σχετικά με τις αλλεργίες.

“Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Παγκόσμιο Άσθμα και την Αλλεργία
(GA2LEN)” ήταν μια αξιοσημείωτη
επιτυχία, ακολουθούμενη από την
παρουσία της EAACI στις Βρυξέλες.
Το GA2LEN αναπτύχθηκε μέσα σε
ένα πρόγραμμα της ΕΕ και πέτυχε
την παραμονή του σε αυτό, φέρνοντας κοντά έναν εντυπωσιακό
αριθμό Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων,
με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιστημονικών δημοσιεύσεων και
τουλάχιστον δύο “spin-off” προγράμματα, τα MEDALL και PreDicta
ενσωματωμένα σε ένα FP7 πλαίσιο
εργασίας (Εικόνα 1).
Ένα άλλο θεμελιώδες βήμα υπήρξε
η επίσημη αναγνώριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των χρόνιων

Εικόνα 3. Η Καμπάνια της EAACI που υποστηρίζει τη Γραπτή Διακήρυξη
για το πρόβλημα των αλλεργικών παθήσεων οδήγησε σε σημαντική αποδοχή
από τα MEPs.

αναπνευστικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών,
ως μείζονος σημασίας προτεραιοτήτων, μετά από σχετική πρόταση
της Πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ
το 2011 (Εικόνα 2).
Συνειδητοποιώντας την ανάγκη για
τη συνεχή παρουσία και συμμετοχή
στην ΕΕ και στη διεθνή πολιτική
σκηνή, η EAACΙ πρόσφατα επανεγκαταστάθηκε σε γραφείο στις
Βρυξέλλες. Καθώς επρόκειτο για
κύριο συνεργάτη και δύναμη υποστήριξης σε προτάσεις από Μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(ΜEPs) για μια Γραπτή Διακήρυξη
σχετικά με το πρόβλημα των αλλεργικών παθήσεων, προκάλεσε
σημαντικό ενδιαφέρον και όλα ανε-
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ξαιρέτως τα 178 MEPs υπέγραψαν
τη Διακήρυξη (Εικόνα 3).
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η
προτεραιότητα των αλλεργικών
παθήσεων θα έρθει μέσα από
συνεργασία με οργανισμούς που
οριοθετούν παρόμοιους στόχους
στον τομέα της υγείας και της
έρευνας. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αλλεργίες έχουν κοινούς τους περισσότερους σοβαρούς παράγοντες
κινδύνου με άλλες χρόνιες μη μεταδοτικές παθήσεις. Μια παγκόσμια προσέγγιση, προσφιλής σε
εκείνους που ασχολούνται με την
αλλεργία, πρέπει να λάβει υπόψη
της όλες τις χρόνιες παθήσεις και
τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που
είναι απαραίτητες για τη βελτίωση
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Εικόνα 2. Ο Καθ. Νικόλαος
Παπαδόπουλος αναφερόμενος
στην Πολωνική Προεδρία της ΕΕ. Το
Συμπέρασμα του Συμβουλίου της
ΕΕ προτείνει συνεχή επένδυση στις
χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις
συμπεριλαμβανομένων των
αλλεργιών.
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συνολικά της υγείας των ανθρώπινων πληθυσμών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

lergy Programme 2008-2018--time
to act and change the course. Allergy
2008;63:634-645.
4. Council of the European Union. Conclusion 16709/11.
5. E
 uropean Parliament. Written Declaration 0022/2013 “Written declaration on recognising the bur-den of
allergic disease.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Michael B. Foggs

Advocate Health Care
Chicago, USA
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Υπάρχει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη να αυξηθεί η προσβασιμότητα
σε υπηρεσίες φροντίδας για αλλεργία και ανοσολογία σε εκείνους
που τη χρειάζονται και από εκείνους που έχουν τη γνώση να την
προσφέρουν
• Δεν υπάρχουν ενιαίες στρατηγικές και πολιτικές για την αύξηση
της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες αυτές που να μπορούν να
εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις
• Η ασφάλεια υγείας και μια πηγή συνηθισμένης φροντίδας μαζί
ικανοποιούν καλύτερα αυτή την ανεκπλήρωτη ανάγκη απ’ όσο
μια ασφαλιστική κάλυψη ή μια πηγή συνηθισμένης φροντίδας
από μόνες τους
• Ασθενοκεντρικές ιατρικές εγκαταστάσεις με αλλεργιολόγους που
να εξυπηρετούν επικουρικά, συντονισμένη φροντίδα, έγκαιρη παραπομπή σε αλλεργιολόγο και χρήση συνδεδεμένων επιλογών
υγείας, μπορούν να βελτιώσουν και να επεκτείνουν την πρόσβαση
σε ανοσολογική φροντίδα για την αλλεργία
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
Οι οικονομικά εύρωστοι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα
στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας. Η πρόσβαση στη φροντίδα για το άσθμα και
την αλλεργία ποικίλει ανάλογα με
το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
του καθενός, ανάλογα με τη χώρα
στην οποία ζει, και ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα εκπαιδευμένων

ατόμων που μπορούν να προσφέρουν αυτού του είδους τη φροντίδα. Οι διαφορές στην κάλυψη από
τις ασφάλειες υγείας στα διάφορα
μέρη του κόσμου κάνει ξεκάθαρο
το γεγονός ότι δεν ισχύει το ίδιο για
όλους όταν κανείς αναφέρεται σε
στρατηγικές και πολιτικές προσφοράς φροντίδας υγείας. Συνεπώς
δεν υπάρχουν ενιαίες στρατηγικές
και πολιτικές για την αύξηση της
προσβασιμότητας στις υπηρεσίες
φροντίδας υγείας που να μπορούν
να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα μέρη του κό-

Πολιτικές και στρατηγικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διάγνωση και θεραπεία των αλλεργικών παθήσεων
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Ο κόσμος μας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιδημίας αλλεργίας και
άσθματος. Αυτό έχει προκαλέσει μια
ανεκπλήρωτη ανάγκη να αυξηθεί
η προσβασιμότητα σε υπηρεσίες
φροντίδας για αλλεργία και ανοσολογία σε εκείνους που τη χρειάζονται και από εκείνους που έχουν τη
γνώση να την προσφέρουν. Η καθυστερημένη και η λανθασμένη διάγνωση των ατοπικών διαταραχών
συχνά έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και
υπερβολική χρήση των υποδομών,
τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να
προκαλέσουν δυσμενείς εκβάσεις
για ασθενείς που πάσχουν από αυτές τις διαταραχές και για ινστιτούτα
που είναι υπεύθυνα για την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για
την αντιμετώπιση των διαταραχών
αυτών. Μια από τις θεμελιώδεις
ερωτήσεις που απασχολούν τους
παρόχους φροντίδας υγείας και τα
ινστιτούτα είναι το ποιες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοσθούν
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στη διάγνωση και τη θεραπεία των
αλλεργικών διαταραχών εγκαίρως,
ώστε να ελαττωθεί η νοσηρότητα
και θνησιμότητα που σχετίζεται με
αλλεργικές παθήσεις, να περιοριστεί η χρήση των υποδομών φροντίδας συναφών παθήσεων, και να
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πασχόντων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Προσεγγίσεις για τη βελτίωση της
πρόσβασης σε υπηρεσίες αλλεργίας
και ανοσολογίας
1. Περιλαμβάνονται αλλεργιολόγοι
ως επίκουροι στις υπηρεσίες αλλεργίας και ανοσολογίας σε περίπλοκες υποθέσεις σε ασθενοκεντρικά ιατρικά κέντρα.
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2. Πρόσβαση σε «συντονιστές»
φροντίδας για τη στρατολόγηση αλλεργικών ασθενών, και τη
ρύθμιση και τον συντονισμό της
φροντίδας της αλλεργίας τους.
3. Εκπαίδευση παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για
το πότε είναι απαραίτητη η παραπομπή σε αλλεργιολόγο, και
ενθάρρυνση της έννοιας της
συν-αντιμετώπισης περίπλοκων
αλλεργικών παθήσεων από τους
παρόχους αυτούς μαζί με αλλεργιολόγους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συνδεδεμένες επιλογές υγείας για τη
βελτίωση της πρόσβασης σε αλλεργιακή και ανοσολογική φροντίδα
1. Χρήση τηλεϊατρικής τεχνολογίας
ώστε να μπορούν αλλεργιολόγοι
να παρέχουν επιλεγμένες υπηρεσίες αλλεργίας και ανοσολογίας
σχεδόν παντού, όπως στα ιατρεία
παρόχων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε φυλακές, και σε
απομακρυσμένες περιοχές.
2. Παροχή πληθυσμιακής επιλογής
για το άσθμα και την αντιμετώπισή του μέσω συναντήσεων τηλεϊατρικής.
3. Παροχή παρακολούθησης και
αναφοράς για άσθμα και αλλεργία μέσω ιατρικών ραντεβού σε
έξυπνα τηλέφωνα και τάμπλετ.
4. Χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικής
επικοινωνίας και διόδων ώστε
να παρέχονται στους ασθενείς
αυτόματες προειδοποιήσεις και
σημαντικές πληροφορίες μετά τη
διάγνωσή τους με άσθμα και αλλεργικές παθήσεις.
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σμου. Εντούτοις, κάποιες βασικές
αρχές μπορούν να εφαρμοσθούν
παγκοσμίως ως στρατηγικές για
τη βελτίωση της πρόσβασης στη
φροντίδα υγείας, ώστε να διευκολυνθούν η έγκαιρη διάγνωση και
η ιατρική και περιβαλλοντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των
αλλεργικών παθήσεων.
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΜΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Αρκετοί ειδικοί έχουν επισημάνει
τη σημασία της ιατρικής ασφάλειας, ιδιωτικής ή δημόσιας, και μιας
πηγής συνηθισμένης φροντίδας
ως απαραίτητα στοιχεία της προσβασιμότητας στη φροντίδα υγείας, τα οποία εξαρτώνται εν μέρει
από το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του ασθενούς. Υπάρχουν φανερά πλεονεκτήματα για το κάθε
ένα. Συνεπώς, οποιαδήποτε στρατηγική βελτίωσης της προσβασιμότητας σε συστήματα παροχής
φροντίδας για αλλεργίες ή ανοσολογικές καταστάσεις ώστε να
διευκολυνθεί η έγκαιρη διάγνωση
και οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να
προωθεί την ασφαλιστική κάλυψη αλλά και μια συνηθισμένη και
σταθερή πηγή φροντίδας υγείας.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι σε σύγκριση με ασθενείς που διαθέτουν
ασφάλιση υγείας και μια κανονική
πηγή φροντίδας, οι ασφαλισμένοι
ασθενείς χωρίς μια συνηθισμένη
πηγή φροντίδας έχουν υψηλότερα
ποσοστά ανεκπλήρωτων ιατρικών
αναγκών και προβλήματα ανεύρεσης εξειδικευμένης φροντίδας. Το
αντίθετο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο να αναφερθεί. Το να μην έχει
κανείς ασφαλιστική κάλυψη αλλά
να διαθέτει μια συνηθισμένη πηγή
φροντίδας υγείας προβλέπει μεγαλύτερη πιθανότητα να μη μπορέσει
να βρει εγκαίρως επείγουσα φροντίδα, συνταγογράφηση και την

απαραίτητη συμβουλευτική σε θέματα υγείας. Το να έχει κανείς πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα
σχετίζεται περισσότερο με το να διαθέτει μια συνηθισμένη φροντίδα
υγείας (και με τα χαρακτηριστικά
αυτής της συνηθισμένης πηγής).
Σε πολλά μέρη του κόσμου έχει γίνει ξεκάθαρο ότι το να έχει κανείς
ιδιωτική ή δημόσια ασφάλεια δεν
εγγυάται απαραίτητα την ικανότητα πρόσβασης σε αναγκαίες υπηρεσίες αλλεργίας και ανοσολογίας όταν δεν υπάρχει συνηθισμένη
πηγή φροντίδας υγείας.
Η πραγματική λήψη φροντίδας είναι ξεκάθαρα πιο σημαντική από
την πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Έτσι, οι όποιες πολιτικές και
στρατηγικές για τη βελτίωση των
υπηρεσιών φροντίδας στον τομέα
αλλεργίας και ανοσολογίας πρέπει
να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες
αυτές παραδίδονται και ότι οι μη ειδικοί στην αλλεργία εκπαιδεύονται
για το πότε χρειάζονται οι υπηρεσίες αυτές. Το μήνυμα που πρέπει
να ληφθεί είναι ότι οι υπηρεσίες
φροντίδας υγείας διευκολύνουν
ασφαλώς μια συνηθισμένη πηγή
φροντίδας, αλλά ότι ακριβώς αυτή
η τακτική και συνηθισμένη πηγή
φροντίδας είναι εκείνη που θα διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών
αλλεργίας και ανοσολογίας όταν
αυτές απαιτούνται.
ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Παρά τις συνεχείς προσπάθειες
οι ερευνητές στον χώρο της φροντίδας υγείας σήμερα δεν έχουν
ακόμα καταφέρει να επηρεάσουν
εκείνους που χαράσσουν πολιτική ώστε να εφαρμόσουν ιδανικές
στρατηγικές που μπορούν να διευκολύνουν την πρώιμη διάγνωση
και τις πρώιμες παρεμβάσεις για
πολλές αλλεργικές και ανοσολογικές παθήσεις. Ο Πίνακας 1 αναφέρει κάποιες χρήσιμες προσεγγίσεις
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για τη βελτίωση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες αλλεργίας και ανοσολογίας. Ο Πίνακας 2 κατηγοριοποιεί
συναφείς επιλογές που θα μπορούσαν να διευρύνουν την πρόσβαση
σε ανοσολογική και αλλεργική
φροντίδα.
ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Starfield Barbara. Access, primary
care, and the medical home. Medical
Care 2008;46:1015-1016.
2. Tillotson CJ, Wallace LS, Lesko SE,
Angier H. The effect of health insurance and a usual source of care

on a child’s receipt of health care. J
Pediatr Health Care 2012;26:e25-35.
3. Cook NL, Hicks LS, O’Malley J,
Keegan T, Guadagnoli E, Landon BE.
Access to specialty care and medical services in community health
centers. Health Aff (Mill-wood)
2007;26:1459-1468.
4. Shulkin DJ. The role of allergists
in accountable care organizations.
Ann Allergy, Asthma & Immunol
2013;111:437-438.
5. Foggs MB, Fineman SM. Shifting
Paradigms: “the times they are achangin’.” Ann Allergy Asthma Immunol 2013;111:431-432.
6. Ein D, Foggs MB. Accountable
Care Organizations and the Allergist: Challenges and Opportunities.
J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2:
34-39.
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Στις ΗΠΑ έχει υπάρξει μια τεράστια κίνηση προς ασθενοκεντρικά
ιατρικά κέντρα (PCMH) τα οποία
διοικούνται από έναν κύριο πάροχο φροντίδας υγείας, με τους αλλεργιολόγους να λειτουργούν επικουρικά προσφέροντας υπηρεσίες
αλλεργίας και ανοσολογίας. Πολλά

PCMH λειτουργούν υπό την αγωγή
μεγάλων ιατρικών υπηρεσιών που
ονομάζονται υπεύθυνες οργανώσεις φροντίδας (ACOs). Οι ACOs είναι συστήματα παροχής φροντίδας
υγείας που εφαρμόζουν μια ομαδική προσέγγιση για να συντονίζουν
τη φροντίδα και να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος για μεγάλες ομάδες
πληθυσμών.
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Ruby Pawankar

Nippon Medical School
Tokyo, Japan
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ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η επίπτωση των αλλεργικών παθήσεων αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αναπτυγμένες αλλά και σε
αναπτυσσόμενες χώρες, παράλληλα με άλλες χρόνιες μη μεταδοτικές
νόσους (NCDs), και μαζί αποτελούν
μια μείζονα παγκόσμια πρόκληση
της δημόσιας υγείας. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται επικίνδυνες
για τη ζωή αναφυλαξίες, τροφικές
αλλεργίες, συγκεκριμένες μορφές
άσθματος, ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα,
αγγειο-οίδημα, κνίδωση, έκζεμα,
ηωσινοφιλικές διαταραχές όπως
ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, και
αλλεργίες σε φάρμακα και σε έντομα. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα
προβληματική στα παιδιά, τα οποία
υφίστανται τις περισσότερες συνέπειες από την αύξηση αυτή, που
έχει λάβει χώρα τις τελευταίες δύο
δεκαετίες. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα και σοβαρότητα των αλλεργικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, συνεχίζει
να αυξάνει, ιδιαίτερα σε παιδιά και
νεαρούς ενήλικες.
Η αύξηση στην επίπτωση των αλλεργιών εμφανίζεται καθώς οι κοινωνίες γίνονται πιο άνετες οικονομικά, με αλλαγές στον τρόπο ζωής,
στις διατροφικές συνήθειες και την
καλύτερη υγιεινή. Επιπρόσθετοι
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• Ελάττωση παραγόντων κινδύνου, ιδιαίτερα περιβαλλοντικών ρύπων, βελτίωση διατροφής, σωματική δραστηριότητα, αύξηση ανεκτικότητας
• Αύξηση κτηριακής χωρητικότητας και βελτίωση της παροχής φροντίδας υγείας, αύξηση προσβασιμότητας στη θεραπεία και οικονομικής κάλυψής Ενίσχυση της προτεραιότητας των αλλεργικών
παθήσεων στο επίπεδο των κυβερνήσεων, εκείνων που χαράσσουν
πολιτική, και στο κοινό
• Καθιέρωση και ενίσχυση των εθνικών πολιτικών και σχεδίων για
την προώθηση παρεμβάσεων αντιμετώπισης και περιορισμού του
προβλήματος των αλλεργικών παθήσεων
• Υποστήριξη της έρευνας που εστιάζει στην αύξηση της ανεκτικότητας, στην πρώιμη παρέμβαση και πρόληψη, και στον έλεγχο των
αλλεργικών παθήσεων

παράγοντες όπως η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή, οι ρύποι
(οικιακή και εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση), οι κλιματικές αλλαγές,
η ελάττωση της βιοποικιλότητας, οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονιδίων
και περιβάλλοντος, οι επιγενετικές
τροποποιήσεις και το μικροβίωμα,
επηρεάζουν όλα το ανοσιακό σύστημα, με τη χρόνια φλεγμονή να
αποτελεί τον κύριο υποκείμενο κοινό παράγοντα (Εικόνα 1).
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Η πρόκληση για μείωση της επιβάρυνσης λόγω των παραπάνω
ασθενειών απαιτεί μια πολυπα-

ραγοντική και πολυεπιστημονική
προσέγγιση, στην οποία να συμμετέχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι
– συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων, κυβερνήσεων, ατόμων που
χαράσσουν πολιτική, ασθενών, του
κοινού, επαγγελματιών φροντίδας
υγείας, αλλά και της βιομηχανίας.
Μερικές απλές παρεμβάσεις όπως
η σωματική άσκηση, η υγιεινή διατροφή, και η σύνδεση με τη φύση
και την εξοχή είναι ανάμεσα στους
υποψήφιους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου
υγειονομικού προβλήματος. Οι
πρώιμες παρεμβατικές στρατηγικές μέσω μέτρων ελέγχου του πε-
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Μοντέρνος τρόπος ζωής

Διατροφή, συμπεριφορά, μικροβιακά πρότυπα, ρύποι

Μεταβολικές
αντιδράσεις

Διάθεση,
συμπεριφορά,
ανάπτυξη,
αποσύνθεση

Φλεγμονή

και τροποποιημένη
ανοσιακή λειτουργία
Stress και
αντιδράσεις
ΗΡΑ

Πολυσυστημικές επιδράσεις

Αρθρώσεις
και ιστοί

Ιστική καταστροφή, οξειδωτικό stress
και επιδιόρθωση ιστών
Φλεγμονή
γαστρεντερικού

Γενετική προδιάθεση

Ανάπτυξη
και λειτουργία
πνευμόνων

Αυξημένος κίνδυνος για μη μεταδοτικές νόσους
Εικόνα 1. Συνήθεις παράγοντες κινδύνου για αλλεργικές και μη μεταδοτικές νόσους. (Από J Allergy Clin Immunol, 131/1,
Prescott SL. Early-life environmental determinants of allergic diseases and the wider pandemic of inflammatory noncommunicable
diseases, 23–30, Copyright 2013, με άδεια από τον Elsevier).

ριβάλλοντος, μέσω διατροφικών
παρεμβάσεων που βασίζονται σε
ενδείξεις και οι οποίες μπορεί δυνητικά να περιλαμβάνουν προβιοτικά,
βιταμίνη D κ.λπ., ή με παρεμβάσεις
όπως ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα που μπορεί να ενισχύσει την
ανοσιακή ανοχή, αποτελούν σημεία κλειδιά για την πρόληψη της
αλλεργίας (Εικόνα 2). Ταυτόχρονα,
η πολυπλοκότητα των αλλεργικών
παθήσεων και του άσθματος, όπως
αποκαλύπτεται από τις νεότερες
έρευνες, υπογραμμίζει την ανάγκη
για μια πιο οργανωμένη και προσωποποιημένη προσέγγιση στη
θεραπεία, όπως με τη χρήση πρό-

σφατα ανακαλυφθέντων βιολογικών και βιομιμητικών μέσων.
Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να
γίνουν παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες, μεγαλύτερες κτηριακές εγκαταστάσεις, αύξηση της
έρευνας πάνω στις αλλεργικές παθήσεις διεθνώς, ιδιαίτερα σε στρατηγικές πρόληψης και παρεμβάσεις
νωρίς στη ζωή, συνεργατικές δράσεις ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς
οργανισμούς και ενδοεπικοινωνία
μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων,
μαζί με ολοκληρωμένα εθνικού επιπέδου προγράμματα δράσης. Τα
εθνικού επιπέδου προγράμματα
δράσης θα πρέπει να στοχεύουν

στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, ιδιαίτερα της περιβαλλοντικής ρύπανσης σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αύξηση της
ανοχής, και στη βελτίωση της διατροφής και της υγείας γενικότερα.
Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει
να βασίζονται σε επιστημονικές
αποδείξεις και στην ευρύτερη κλινική εμπειρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αλλεργίας (WAO) έχει κάνει
βήματα προς την κατεύθυνση αυτή
με το WAO White Book on Allergy,
το οποίο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη άποψη του προβλήματος, περιλαμβάνει αναφορές από
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Καρδιαγγειακές
αντιδράσεις
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Εικόνα 2. Επαγωγή ανοχής ως μια στρατηγική κλειδί για την πρόληψη. (From Haahtela T, Holgate S, Pawankar R,et al; WAO
Special Committee on Climate Change and Biodiversity. The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy position
statement. World Allergy Organ J. 2013;6:3.; Reprinted with permission under the Creative Common Attribution License or
equivalent)

τις εθνικές ενώσεις-μέλη σχετικά
με τη σημερινή κατάσταση για τις
υποδομές γύρω από την αλλεργία/
ανοσολογία στις χώρες τους, και
προσφέρει συστάσεις για δράσεις.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Haahtela T, Holgate S, Pawankar R,
Akdis CA, Benjaponpitak S, Caraballo L et al; WAO Special Committee
on Climate Change and Biodiversity.
The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy position statement. World Allergy Organ
J 2013;6:3.
2. Prescott SL. Early-life environ-mental determinants of allergic diseases
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and the wider pandemic of inflammatory noncommunicable diseases.
J Allergy Clin Immunol 2013;131:2330.
3. Holgate ST. Stratifiedapproaches to
the treatment of asthma. Br J Clin
Pharmacol 2013;76:277-291.

gy, Asthma & Immunology (ACAAI);
European Academy of Allergy and
Clinical Immunology (EAACI); World
Allergy Organization (WAO). We
call for iCAALL: International Collaboration in Asthma, Allergy and
Immunology. J Allergy Clin Immunol
2012;129:904-905.

4. Papadopoulos NG, Agache I, Bavbek
S, Bilo BM, Braido F, Cardona V et al.
Research needs in allergy: an EAACI
position paper, in collaboration with
EFA. Clin Transl Allergy 2012;2:21.

6. A kdis CA. Therapies for allergic inflammation: refining strategies to induce tolerance. Nat Med
2012;18:736-749.

5. Lötvall J, Pawankar R, Wallace DV,
Akdis CA, Rosenwasser LJ, Weber RW et al American Academy
of Allergy, Asthma & Immunology
(AAAAI); American College of Aller-

7. P
 awankar R, Canonica GW, Holgate
S, Lockey R, Blaiss M. WAO White
Book on Allergy, Update 2013.
World Allergy Organization, Milwaukee, 2013.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Dermot Ryan

University of Edinburgh
Edinburgh, UK

Το πρώτο σημείο επαφής εκείνων
που πιστεύουν ότι υποφέρουν από
αλλεργία είναι συνήθως ο γενικός
ή ο οικογενειακός ιατρός (Εικόνα 2).

The Allergy & Asthma Institute
Islamabad, Pakistan

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το πρώτο σημείο επαφής για τους ασθενείς είναι συνήθως η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή ο γενικός ιατρός
• Οι γενικοί ιατροί θα πρέπει να προσδιορίσουν κατά πόσο το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι αλλεργικής ή μη αλλεργικής φύσης
• Οι περισσότερες αλλεργικές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα
• Η στρωματοποίηση της σοβαρότητας της νόσου θα διευκολύνει
την απαραίτητη παραπομπή σε ειδικούς
• Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με το πώς μπορεί
να βελτιστοποιηθεί η παροχή φροντίδας

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι
ξεκάθαρα και φανερά, γεγονός το
οποίο διευκολύνει τη διάγνωση και
αντιμετώπιση, αλλά από την άλλη
πλευρά μπορεί να είναι πιο ασαφή
και πολύ λιγότερο διαφοροποιημένα. Επιπλέον, πολλά σύνδρομα
έχουν αλλεργική (επαγόμενη από
IgE) αλλά και μη αλλεργική αιτιολογία. Η γνώση της παθοφυσιολογίας του συνδρόμου διευκολύνει
την κατάλληλη αντιμετώπιση, συνεπώς –όσον αφορά την αντιμετώπιση της αλλεργίας– το πρώτο
κρίσιμο βήμα είναι να αποφασίσει
κανείς κατά πόσο τα αναφερόμενα
ενοχλήματα οφείλονται σε αλλεργική ή μη αλλεργική πάθηση.
Στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας
φροντίδας, πολλοί ασθενείς παρουσιάζονται με ασαφή συμπτώ-

Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

ματα, αλλά με μια αναφερόμενη
πεποίθηση ότι τα συμπτώματά
τους αυτά οφείλονται σε κάποια
αλλεργία. Είναι δουλειά του ιατρού
να προσδιορίσει κατά πόσο υπάρχει ιατρική βάση στα συμπτώματα
αυτά ή αν ο ασθενής πάσχει από
ιατρικώς ανεξήγητα συμπτώματα/σωματοποίηση. Η πραγματική
συχνότητα εμφάνισης αλλεργικών
παθήσεων είναι πολύ μικρότερη
από τον αριθμό των ασθενών που
μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν αλλεργία. Όσον αφορά την τροφική
αλλεργία, η διαφορά αυτή αγγίζει
σχεδόν το 30% των ατόμων που
πιστεύουν ότι έχουν κάποια μορφή τροφικής αλλεργίας, ενώ διαπιστώνεται ότι το ποσοστό που έχει
πράγματι τροφική αλλεργία είναι
περίπου 3%.
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Ο πληθυσμός της γης έχει ξεπεράσει τα επτά δισεκατομμύρια και αυξάνεται ραγδαία, με μόλις 8,7 εκατομμύρια ιατρούς για να καλύψουν
τις ανάγκες του, δηλαδή με αναλογία λιγότερων από 0,5–64 ιατρούς
ανά 10.000 άτομα. Μια συντηρητική εκτίμηση της παγκόσμιας επίπτωσης της αλλεργίας σε οποιαδήποτε μορφή είναι στο επίπεδο του
20%: επαναλαμβανόμενες μελέτες
από διάφορες περιοχές προτείνουν
όλες ότι η επίπτωση της νόσου αυξάνεται σταθερά, ενώ πολύ λίγες είναι οι ενδείξεις για σταθεροποίηση.
Ο αριθμός των αλλεργιολόγων που
είναι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης δεν είναι γνωστός αλλά κυμαίνεται από
1:17.000 (Τσεχία) έως 1:50 εκατομμύρια (Πακιστάν), με επίπεδα
1:1 εκατομμύριο για χώρες όπως η
Γαλλία, η Τουρκία και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Με την ένδεια εκπαιδευμένων αλλεργιολόγων σε χαμηλού
–και μετρίου– εισοδήματος χώρες,
γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των Γενικών Ιατρών και των
Παθολόγων για τη διάγνωση και
αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων (Εικόνα 1).

M. Osman Yusuf
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Εικόνα 1. Σχηματική παρουσίαση του πληθυσμού παγκοσμίως, του αριθμού
των αλλεργικών και του ιατρικώς εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη
αυτών των αναγκών.

Εικόνα 2. Πηγές πληροφόρησης για ασθενείς σχετικά με τη διάγνωση και
αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας. (Reproduced with permission from
Scadding G, Richards D, Price M. Patient and physician perspectives on the impact
and management of perennial and seasonal allergic rhinitis. Clin Otolaryngol Allied
Sci 25:551–557, 2000).
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Έτσι, όσον αφορά την αντιμετώπιση της αλλεργίας το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι να αποφασίσει
κανείς κατά πόσο τα αναφερόμενα ενοχλήματα αντιπροσωπεύουν κάποια αλλεργική πάθηση. Η
πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι
γενικοί ιατροί περιπλέκεται περισσότερο από διάφορες ομάδες που
εκμεταλλεύονται τις ανησυχίες, τις
φοβίες και τα άγχη ασθενών, αναπτύσσοντας ψεύτικες έρευνες για
την επιβεβαίωση διαγνώσεων και
εξίσου αναληθείς συνταγές για την
αντιμετώπιση του αναγνωρισμένου προβλήματος.
Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι
να παρέχει κανείς μια υπηρεσία
στους ασθενείς έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους με
τον πιο κατάλληλο και γρήγορο
τρόπο. Για να διευκολυνθούν οι γενικοί ιατροί και οι παθολόγοι θα
πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εφοδιασμένοι με ικανότητες αναγνώρισης και ευθείας
αντιμετώπισης των αλλεργικών
προβλημάτων, και να τα κατηγοριοποιούν σε όσα μπορούν εύκολα
και με ασφάλεια να αντιμετωπισθούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας
φροντίδας· επίσης να αναγνωρίζουν τους ασθενείς που χρειάζονται αξιολόγηση από ειδικούς,
όπως εκείνους που έχουν ανάγκη
από εξειδικευμένες εξετάσεις, ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα, ή
αντιμετώπιση αναφυλαξίας ή τροφικής αλλεργίας.
Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες
για έρευνα σε καλύτερες πρακτικές διάγνωσης και αντιμετώπισης
της αλλεργίας και του άσθματος
στην πρωτοβάθμια φροντίδα
έχουν αναφερθεί λεπτομερώς από
το International Care Respiratory
Group σε μια παγκόσμια άσκηση,
και έχουν υπογραμμιστεί από την
EAACI μέσω της καθιέρωσης μιας
ομάδας PC ενδιαφερομένων.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Berber Vlieg-Boerstra

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

University of Amsterdam,
Amsterdam, The Netherlands

Η EAACI υποστηρίζει ανέκαθεν
τη συμμετοχή της Υποστηρικτικής
Υγείας και το 2010 δημιούργησε
το “EAACI Allied Health Interest
Group”.
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
Μέσα στην Ευρώπη, η ανάπτυξη
της εξειδίκευσης στην αλλεργία
για το επάγγελμα των διαιτολόγων βρίσκεται στα πρώτα της βήματα σε πολλές χώρες. Υπάρχει
ξεκάθαρα ανάγκη για περισσότερους πρακτικά και επιστημονικά
εκπαιδευμένους στην αλλεργία
ειδικούς διαιτολόγους. Θεμέλιος
λίθος στη θεραπεία της τροφικής
αλλεργίας είναι μια δίαιτα με αποφυγή τροφών. Έτσι λοιπόν, η διατροφική αντιμετώπιση από τους
διαιτολόγους ξεκινά από την αρχή
της διαγνωστικής φάσης ώστε να
διασφαλιστεί μια δίαιτα με την
απαραίτητη αποφυγή τροφών. Σε
κάποιες χώρες οι διαιτολόγοι εκπαιδεύονται να λαμβάνουν διατροφικό ιστορικό που επικεντρώνεται
στην αλλεργία, με σκοπό να συνδέσουν τα συμπτώματα με τις τροφές
που τα προκαλούν και να προσδιορίσουν τη διατροφική κατάσταση
και τις διάφορες ελλείψεις (Εικόνα
1). Σε άλλες χώρες οι διαιτολόγοι
απλώς συμμετέχουν στη διατροφική αντιμετώπιση μέσω αποφυγής
τροφών.
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James Gardner
Royal Free Hospital
London, UK

Isabel Skypala

Royal Brompton & Harefield
NHS Foundation Trust,
London, UK

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ανάπτυξη της εξειδίκευσης στην αλλεργία στα διατροφικά επαγγέλματα βρίσκεται σε πρώιμη φάση στις περισσότερες χώρες, ενώ
οι νοσηλευτές που ειδικεύονται στην αλλεργία και το άσθμα είναι
ολοένα και πιο πληροφορημένοι σχετικά με τον κεντρικό τους ρόλο
στη φροντίδα των ασθενών στην Ευρώπη
• Ο θεμέλιος λίθος για τη θεραπεία της τροφικής αλλεργίας είναι
η κατάλληλη διατροφή, με την αποφυγή μόνο των επικίνδυνων
τροφών, ενώ διατηρείται ισορροπημένη γενικά δίαιτα και αποφεύγονται οι μη απαραίτητοι περιορισμοί
• Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι νοσηλευτές που ειδικεύονται στην αλλεργία και το άσθμα έχουν αναπτύξει δεξιότητες
στη διάγνωσή τους, όπως στα δερματικά τεστ, τη σπιρομέτρηση
και τις τροφικές προκλήσεις. Πρόσφατα μάλιστα συμμετέχουν και
σε κλινικές δοκιμές
• Οι επαγγελματίες υποστηρικτικής υγείας στην αλλεργία ενεργούν
ως διασύνδεση και κεντρικό σημείο μεταξύ των ασθενών, του ιατρού και άλλων επαγγελματιών φροντίδας υγείας, ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι ασθενείς κατανοούν πλήρως τη διάγνωση και τη
θεραπεία τους και ότι διατηρείται η επικοινωνία μεταξύ όλων των
συμβαλλομένων
Οι δίαιτες αποφυγής τροφών μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις
στην ποιότητα ζωής και μπορεί να
οδηγήσουν σε ελλείψεις και καθυστέρηση της ανάπτυξης λόγω
εκτεταμένων απορρίψεων (Εικόνες 2 και 3). Η διατροφική συμβουλευτική από έναν διαιτολόγο
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για τη διασφάλιση της βέλτιστης
ανακούφισης των συμπτωμάτων,
την πρόληψη ακούσιας έκθεσης,

την πρόληψη όχι απαραίτητης
αποφυγής τροφών, την υποστήριξη φυσιολογικής ανάπτυξης και
αύξησης στα παιδιά, και την παροχή μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Στο διατροφικό
σχέδιο αντιμετώπισης θα πρέπει
να εξετάζονται θέματα όπως η ανάγνωση των σημάνσεων, οι τροφές
υψηλού κινδύνου, η διατροφή έξω
από το σπίτι, τα σχολικά γεύματα,
οι παιδικοί σταθμοί, τα πάρτυ γε-
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Ερωτήσεισ
και σύνδεση

Ερμηνεία
του ιστορικού

Συμπτώματα
και ιστορικό ατοπίασ
Τροφέσ
και συμπτώματα
Τροφέσ που
καταναλώθηκαν
και αποφεύγονται
Δίαιτα και διατροφή

Εικόνα 1. Εργαλείο ιστορικού για
διατροφή που εστιάζει στην αλλεργία
είναι αυτή τη στιγμή σε προετοιμασία
από την Allied Health Task Force
του EAACI (κόκκινο – περιμένετε και
αναζητήστε πληροφορίες. Κίτρινο
– ετοιμαστείτε συνδέοντας τις
πληροφορίες ώστε να διατυπωθεί
μια πιθανή διάγνωση. Πράσινο – ο
δρόμος μπροστά είναι ανοιχτός για
την εκτέλεση περισσότερων σχετικών
εξετάσεων).

Εξετάσεισ
και Διάγνωση

Συμπτώματα
Αναφερόμενεσ
τροφέσ πρόκλησησ
Διασταυρούμενη
αντίδραση

Αλγόριθμοσ
εξετάσεων
Σχέδιο φροντίδασ
για αλλεργία
και διατροφή

Αντιμετώπιση
των παραπομπών

ή
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νεθλίων, οι γιορτές, τα επαγγελματικά ταξίδια και οι διακοπές, καθώς
και οι κοινωνικές εκδηλώσεις, ώστε
να περιορίζεται κατά το δυνατόν το
πρόβλημα της αποφυγής τροφών.
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Εικόνα 2. Περίληψη των πιο κοινών τροφικών αλλεργιογόνων
που αποκλείονται από τη διατροφή, κατηγοριοποιημένων σε επαγόμενες
από IgE, μη-ΙgE και μικτού τύπου τροφικές αλλεργίες.
Φλεγμονή
από συννοσηρότητεσ

Δίαιτα διατροφικήσ
αποφυγήσ
Μοντέλα στρατηγικών
γονικήσ διατροφικήσ
αντιμετώπισησ
Σίτιση
αποστροφήσ
Η αποφυγή
αλλεργιογόνων
μπορεί να οδηγήσει
σε έλλειψη θρεπτικών
στοιχείων
↓ Πρόσληψη ειδικών
θρεπτικών στοιχείων
↓ Πρόσληψη τροφήσ

Ελαττωμένη
όρεξη

IL-6
TNF-α

Άγχοσ
των γονέων οδηγεί
σε αναπλήρωση
στη σίτιση
Αντίσταση GH
↓ IGF
Καταστολή ορμόνησ αποδέσμευσησ
γοναδοτροπινών

Πλημμελήσ ανάπτυξη
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ο ρόλος του εξειδικευμένου στην
αλλεργία νοσηλευτή γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Οι νοσηλευτές
είναι ένα πολύτιμο στοιχείο στην
αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων και με την κατάλληλη εκπαίδευση και αξιολόγηση της απόδοσή τους μπορούν να παρέχουν
υψηλής ποιότητας φροντίδα. Μελέτες στο άσθμα και σε άλλες χρόνιες παθήσεις έχουν δείξει θετικές
εκβάσεις σε ασθενείς και βελτίωση
στην αντιμετώπιση της κατάστασης του ασθενούς με την υποστήριξη ενός εξειδικευμένου κλινικού
νοσηλευτή. Την τελευταία δεκαετία
οι νοσηλευτές έχουν αναπτύξει δεξιότητες στη διαγνωστική της αλλεργίας, όπως στα δερματικά τεστ,
τη σπιρομέτρηση και τις τροφικές
προκλήσεις. Πιο πρόσφατα, έχουν
αναπτυχθεί και αναπτύσσονται

Εικόνα 3. Προτεινόμενο μοντέλο
ανάπτυξης πλημμελούς διατροφής
στο αλλεργικό παιδί. IGF, αυξητικός
παράγοντας ομοιάζων με ινσουλίνη,
IL, ιντερλευκίνη, TNF, παράγοντας
νέκρωσης όγκων.
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ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν
ενεργά στην εφαρμογή των θεραπειών για τις αλλεργικές παθήσεις.
Ολοένα και περισσότερο, επίσης,
συμμετέχουν στην έρευνα γύρω
από την αλλεργία και το άσθμα.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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generic and disease-specificques-

tionnaires. Allergy 2010;65:10311038.
2. Meyer R, De Koker C, Dziubak R,
Venter C, Dominguez-Ortega G,
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J Hum Nutr Diet 2014;27:227-235.
3. Venter C, Laitinen K, Vlieg-Boerstra
B. Nutritional aspects in diagnosis
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(Cairo) 2012;2012:269376.
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δεξιότητες τέτοιες ώστε η φροντίδα και η νοσηλευτική πρακτική
τείνουν να προτυποποιηθούν. Οι
εξειδικευμένοι στην αλλεργία νοσηλευτές ενεργούν ως σύνδεσμος
και κεντρικό σημείο αναφοράς μεταξύ του ασθενούς, του ιατρού και
άλλων επαγγελματιών φροντίδας
υγείας, ώστε να διασφαλίζουν ότι
οι ασθενείς κατανοούν πλήρως τη
διάγνωση και θεραπεία τους και
ότι διατηρείται η επικοινωνία μεταξύ όλων των ομάδων που συμμετέχουν. Πολλοί νοσηλευτές σε
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
EAACI Patient Organisation Committee

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι οργανώσεις ασθενών παραδοσιακά παρέχουν υποστήριξη των
μελών τους, πληροφορίες και εκπαίδευση για ασθενείς και φροντιστές ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους
• Οι οργανώσεις ασθενών έφεραν επαναστατικές αλλαγές στην
υπεράσπιση των ασθενών, με συνέπεια να δυναμώνει η πολιτική
επιρροή των οργανώσεων αυτών καθώς παλεύουν για δράση και
αλλαγές όπως ενδείκνυται, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
ασθενών σε επίσημες επιτροπές που λειτουργούν συμβουλευτικά
σε θέματα πολιτικής για την υγεία, τη φροντίδα και την έρευνα
• Η έννοια του ασθενούς ως “ειδικού λόγω εμπειρίας” έχει διευρυνθεί, με σκοπό να προσφέρει στοιχεία στην έρευνα και τη φροντίδα
υγείας με βάση την δική του μοναδική ειδικότητα – εμπειρία της
ασθένειας από πρώτο χέρι
• Η Επιτροπή Οργανώσεων Ασθενών της EAACI προσφέρει μια
καλά οργανωμένη και βιώσιμη πλατφόρμα για επικοινωνία και
κατευθυντήριες οδηγίες, επιτρέποντας αμοιβαία επωφελείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ ασθενών και κλινικών
κοινωνικές δραστηριότητες στις
οποίες θέλουν να συμμετάσχουν
ενεργά (Εικόνες 1 και 2).
Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία πληροφοριών αποτελούν μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση για τις
οργανώσεις ασθενών. Οι ασθενείς
ολοένα και περισσότερο αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο, και αν και
πολλές οργανώσεις ασθενών ακόμα παρέχουν ολοκληρωμένες και
ξεκάθαρες πληροφορίες σε χαρτί,
αυτά αντικαθίστανται με ιστοσελίδες, videο, εφαρμογές και κοινω-

Ο ρόλος των οργανώσεων ασθενών στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

νικά μέσα. Εδώ οι ασθενείς και οι
φροντιστές μπορούν να πάρουν
πληροφορίες και να ανακοινώσουν
τις ελπίδες τους για το άμεσο και
μακρινό μέλλον, αλλά μοιράζονται και τους φόβους τους. Αδράχνοντας την επικοινωνιακή αυτή
ευκαιρία οι οργανώσεις ασθενών
έφεραν επανάσταση στην υποστήριξη (Εικόνα 3) ασθενών, με αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται η πολιτική επιρροή των οργανώσεων
αυτών καθώς παλεύουν για δράση
και αλλαγές όπως ενδείκνυται, με
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Οι οργανώσεις ασθενών παρέχουν
παραδοσιακά υποστήριξη των μελών τους, πληροφορίες και εκπαίδευση για τους ασθενείς με σκοπό
να στηρίξουν το ταξίδι τους εντός
του συστήματος φροντίδας υγείας.
Οι οργανώσεις ασθενών στοχεύουν στην προώθηση της πρόληψης και στη βελτίωση της ποιότητας υγείας για άτομα που πάσχουν
και τις οικογένειές τους, μέσω της
συμμετοχής και της ενδυνάμωσης
των ασθενών.
Ο ιστορικός ρόλος των οργανώσεων ασθενών στην αλλεργία,
όπως και σε άλλες παθήσεις, είναι να μοιράζονται τις εμπειρίες
των ασθενών, και στις μέρες μας
αυτό αποτελεί ακόμα μια κρίσιμη
λειτουργία. Σήμερα, η ανταλλαγή
αυτή επεκτείνεται και μέσω συνεργασιών με επαγγελματίες φροντίδας υγείας στην αλλεργία, όπως
τους αλλεργιολόγους, τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας, και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως είναι
οι διαιτολόγοι και όσοι που χαράσσουν πολιτική σε όλα τα επίπεδα.
Μέσα από αυτές τις συνεργασίες
διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσουν τους
ασθενείς να κατανοήσουν την κατάστασή τους και να τους ενδυναμώσουν, έτσι ώστε να εμπλακούν
ως πραγματικοί συνεργάτες στις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

H αλλεργία ωσ χρόνια πάθηση
Αντιμετώπιση
και ανάρρωση μετά από κρίσεισ
Αντιμετώπιση νέου περιβάλλοντοσ
εξωτερικού και εσωτερικού
Έλλειψη πληροφόρησησ και εκπαίδευσησ
Κόπωση
Ανεπιθύμητεσ ενέργειεσ φαρμάκων και φόβοσ για αυτέσ
Κόστοσ φαρμακοθεραπείασ
Εκτέλεση ασκήσεων και απόλαυση αθλητικών δραστηριοτήτων
Πάντοτε προετοιμασμένοσ
Αυτοεικόνα

?

Απουσίεσ από εργασία/σχολείο

Στιγματισμόσ

Φόβοσ θανάτου

Διαρκήσ φροντίδα
Κοινωνική απομόνωση
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Αποφυγή προκλητικών
παραγόντων

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Νυχτερινή αφύπνιση

Επιλογή απασχόλησησ

Προβλήματα οικειότητασ
Στιγματισμόσ

Αυτοπεποίθηση Ευερεθιστότητα
Εγκυμοσύνη

Εικόνα 1. Εξηγώντας στους ασθενείς το ζήτημα της αλλεργίας ως χρόνιας
πάθησης.

Εικόνα 2. Εκπαίδευση για αυτοχορήγηση ενέσιμης αδρεναλίνης.

Εικόνα 3. Εκπρόσωποι υπεράσπισης ασθενών για καλύτερη φροντίδα
στην αλλεργία στη βουλή της ΕΕ.
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τη συμμετοχή εκπροσώπων των
ασθενών σε επίσημες επιτροπές
που λειτουργούν συμβουλευτικά
σε θέματα πολιτικής για την υγεία,
τη φροντίδα και την έρευνα.
Οι οργανώσεις ασθενών παίζουν
επίσης έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοδότηση
εθνικών και διεθνών ερευνητικών
προσπαθειών. Η συμμετοχή του
κοινού και των ασθενών σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί
πλέον σημαντικότατη προϋπόθεση
για τη λήψη αποφάσεων για χρηματοδότηση.
Η EAACI δημιούργησε μια “Επιτροπή Οργανώσεων Ασθενών”
για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των αλλεργικών ασθενών στις
δραστηριότητές της. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα για παράδειγμα την
ταυτοποίηση των αναγκών των
ασθενών για συνεργασία σε κλινικές δοκιμές. Επιπλέον, οδήγησε
σε μια καλά οργανωμένη και βιώσιμη πλατφόρμα για επικοινωνία
και κατευθυντήριες οδηγίες, επιτρέποντας αμοιβαία επωφελείς
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ασθενών
και κλινικών.
Δημιουργήθηκε η έννοια του ασθενούς ως “ειδικού λόγω εμπειρίας”.
Ο ειδικός ασθενής έχει στόχο να
παρέχει δεδομένα στην έρευνα και
τη φροντίδα υγείας χρησιμοποιώντας τη μοναδική του εξειδίκευση –εμπειρία από πρώτο χέρι– σε
κάποια ασθένεια. Οι οργανώσεις
ασθενών έχουν αναπτύξει διαδικασίες και μεθοδολογίες ώστε να
διασφαλίζουν ότι τα μέλη τους είναι πλήρως προετοιμασμένα για να
συμμετάσχουν σε περιοχές όπως
η έρευνα και οι κλινικές δοκιμές,
ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν ότι
οι ασθενείς θα είναι διαθέσιμοι να
συμμετέχουν οποτεδήποτε χρειάζεται. Είναι απαραίτητη η συνεργασία
όλων μας, καθώς η αλλεργία αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα για τη
δημόσια υγεία!
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Maximin Liebl
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Pharmaceutical Group of the
European Union, Bolzano, Italy
Τα συμπτώματα των αναπνευστικών αλλεργιών είναι ενοχλητικά
και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εντούτοις, πολλοί ασθενείς με αναπνευστική αλλεργία δεν αναγνωρίζουν
την κατάστασή τους και δεν συμβουλεύονται ιατρό. Σε μια μελέτη πάνω από 9.000 ατόμων στην
Ευρώπη, οι Bauchau at al. βρήκαν
ότι η συχνότητα ατόμων με κλινικά
επιβεβαιωμένη αλλεργική ρινίτιδα
κυμαινόταν από 17% στην Ιταλία
έως 29% στο Βέλγιο, με συνολική συχνότητα εμφάνισης το 23%.
Εντούτοις, έκπληξη αποτέλεσε το
γεγονός ότι το 45% αυτών των
ατόμων δεν είχαν διαγνωστεί προηγουμένως από ιατρό.
Πολλοί ασθενείς τείνουν να χρησιμοποιούν αμφίβολα μέσα για
να ανακουφίζουν τα συμπτώματά
τους, συνήθως χωρίς την κατάλληλη διάγνωση. Λόγω της διαθεσιμότητας πολλών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων για την
ανακούφιση των αλλεργικών συμπτωμάτων, οι φαρμακοποιοί είναι
συνήθως οι πρώτοι επαγγελματίες
υγείας που βλέπουν κάποιο άτομο
σε κίνδυνο να αναπτύξει αλλεργική νόσο. Συνεπώς, βρίσκονται
σε κατάλληλη θέση ώστε να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τους
ασθενείς υψηλού κινδύνου για αλλεργία.
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Viktor Hafner
Austrian Chamber
of Pharmacists
Vienna, Austria

Otto Spranger

Austrian Lungenunion,
Wien, Austria

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι αλλεργικές παθήσεις συχνά υποδιαγιγνώσκονται και πολλοί
ασθενείς τείνουν να χρησιμοποιούν αμφίβολα μέσα για να ανακουφίζουν τα συμπτώματά τους
• Οι φαρμακοποιοί είναι συχνά οι πρώτοι επαγγελματίες φροντίδας
υγείας που βλέπουν κάποιο άτομο το οποίο κινδυνεύει να αναπτύξει
αλλεργική πάθηση
• Πολλές μελέτες βασισμένες σε φαρμακεία έχουν δείξει ότι οι φαρμακοποιοί είναι ικανοί να αναγνωρίσουν, να συμβουλέψουν και
να παραπέμψουν σε κάποιον ιατρό ασθενείς με προηγουμένως
αδιάγνωστες χρόνιες καταστάσεις, όπως διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειες, ΧΑΠ και μη ελεγχόμενο άσθμα
• Οι φαρμακοποιοί μπορούν με επιτυχία να επιλέξουν τα άτομα που
κινδυνεύουν από αλλεργικές παθήσεις και να τα παροτρύνουν να
συμβουλευτούν έναν ιατρό ώστε να πετύχουν εγκαίρως τη σωστή
διάγνωση και θεραπεία
Σε αυτό το πλαίσιο οι φαρμακοποιοί της κοινότητας μπορεί να
θεωρηθούν ένα πολύτιμο κομμάτι
της πρωτογενούς ομάδας φροντίδας υγείας και να παίξουν μείζονα
ρόλο στην πρώιμη αναγνώριση
της κατάστασης, οδηγώντας τους
ασθενείς σε μια σωστή διάγνωση. Πολλές μελέτες βασισμένες σε
φαρμακεία έχουν δείξει ότι οι φαρμακοποιοί είναι ικανοί να αναγνωρίσουν, να συμβουλέψουν και να
παραπέμψουν σε γιατρό ασθενείς
με προηγουμένως αδιάγνωστες
χρόνιες καταστάσεις, όπως διαβήτη τύπου 2, καρδιοπάθειες, ΧΑΠ
και μη ελεγχόμενο άσθμα.

Προσφάτως αξιολογήθηκε ο ρόλος των φαρμακοποιών στην
πρώιμη αναγνώριση ασθενών με
αναπνευστική αλλεργία σε μια πιλοτική μελέτη, η οποία έγινε από
την European Federation of Allergy
and Airways Diseases Patients
Associations (EFA) σε συνεργασία
με τη Φαρμακευτική Ομάδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Αυστριακό Φαρμακευτικό Σύλλογο και την
Αυστριακή Ένωση Πνευμονοπαθειών. Μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου
του 2013 (εποχή αλλεργίας στην
Αυστρία), φαρμακοποιοί σε 315
φαρμακεία στη Βιέννη κλήθηκαν
να αξιολογήσουν τον κίνδυνο για

Ο ρόλος των φαρμακοποιών στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
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Εικόνα 1. Συμμετέχοντες που βρίσκονταν σε μέτριο-σοβαρό κίνδυνο για αλλεργία (n: 2297).
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Εικόνα 2. Κίνδυνος για αλλεργία μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ελεγχθεί (n: 1486).

Μέτρια έωσ σοβαρή
αίσθηση νόσου

42.8%

Σχεδόν καμία αίσθηση νόσου

57.2%

Εικόνα 3. Αίσθηση νόσου μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι δεν είχαν ποτέ ελεγχθεί για αλλεργία (n: 1486)
Ο ρόλος των φαρμακοποιών στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
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αλλεργία στους πελάτες τους που
παρουσίαζαν συμπτώματα αναπνευστικής αλλεργίας ή ζητούσαν
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
για αλλεργικά συμπτώματα, με τη
χρήση του πιστοποιημένου ερωτηματολόγιου ASF. Συνολικά συμπληρώθηκαν 2.297 ερωτηματολόγια.
Από αυτά το 76% ήταν σε μέτριο
κίνδυνο για αλλεργία (Εικόνα 1), αν
και μόνο το 35% του συνόλου είχαν
ελεγχθεί για αλλεργία. Από τους
1.486 συμμετέχοντες οι οποίοι δεν
είχαν ποτέ ελεγχθεί για αλλεργία,
το 68% βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο για αλλεργία (Εικόνα 2) και το
57% “ένοιωθαν φανερά όχι καλά”
λόγω των συμπτωμάτων τους (Εικόνα 3). Οι φαρμακοποιοί συμβούλευσαν το 49% των πελατών τους
να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια
για τον κίνδυνο που διέτρεχαν για
αλλεργία.
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Η επιλογή και η αναγνώριση των
περιστατικών αποτελούν μέρος
των στρατηγικών πρόληψης που
σκοπό έχουν να αποκαλύπτουν
και να περιορίζουν τις επιπλοκές
που σχετίζονται με χρόνιες καταστάσεις. Ο πληθυσμιακός έλεγχος
για αλλεργίες μπορεί να βελτιώσει
την ποιότητα ζωής των ασθενών
επιτυγχάνοντας πρώιμη διάγνωση
και κατάλληλη θεραπεία, συνεπώς
προλαβαίνοντας τις εξάρσεις ή τα
επικίνδυνα για τη ζωή επεισόδια
λόγω σοβαρής αναφυλαξίας ή
άσθματος. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω πιλοτικής
μελέτης, οι φαρμακοποιοί μπορούν
με επιτυχία να παρέχουν πληθυσμιακό έλεγχο σε άτομα που κινδυνεύουν από αλλεργικές παθήσεις.
Επιπλέον μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να παροτρύνουν
τα άτομα υψηλού κινδύνου να συμβουλευτούν ιατρό και να λάβουν

εγκαίρως σωστή διάγνωση και
θεραπεία, βελτιώνοντας μ’ αυτόν
τον τρόπο την ποιότητα ζωής των
ασθενών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Valovirta E, Ed. EFA Book on Respiratory Allergies 2011.
2. Bauchau V, Durham SR. Prevalence
and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004;
24:758-764.
3. ARIA Guidelines for Pharmacists
4. Fathima M, Naik-Panvelkar P, Saini
B, Armour CL. The role of community pharmacists in screening and
subsequent management of chronic respiratory diseases: a systematic review. Pharmacy Practice 2013;
11:228-245.
5. Fisher PE, Grabbe Y, Nolting H-D. Development and validation of a screening questionnaire for allergy airway diseases (ASF Screening Questionnaire).
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Angel Mazon

Children’s Hospital La Fe
Valencia, Spain
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η αλλεργία επηρεάζει περίπου το 25% των παιδιών σχολικής ηλικίας, τα περισσότερα εκ των οποίων ευτυχώς με ήπια συμπτώματα
• Παρόλ’ αυτά, περιπτώσεις όχι σοβαρές μπορεί να επιφέρουν εμπόδια στην απόδοση στο σχολείο και στην ποιότητα ζωής
• Σοβαρές, δυνητικά θανατηφόρες αντιδράσεις μπορεί να συμβούν
στο σχολείο, ιδιαίτερα σε παιδιά με τροφικές αλλεργίες
• Χρειάζεται εκπαίδευση όλου του προσωπικού του σχολείου για την
αναγνώριση και άμεση θεραπεία σε σοβαρές αντιδράσεις
• Θα επιτευχθεί ένα ασφαλέστερο σχολείο μέσα από ένα συνεργατικό δίκτυο στο οποίο θα συμμετέχουν ιατροί, νοσηλευτές, σχολικό
προσωπικό και οργανώσεις ασθενών, όλοι κάτω από την ομπρέλα
μιας επαρκούς νομοθεσίας

Εικόνα 1. Ένα στα τέσσερα παιδιά σχολικής ηλικίας έχει κάποια αλλεργία.
Ποιο είναι το αλλεργικό παιδί στη φωτογραφία;
Ένας στόχος για τα σχολεία είναι να πετύχουν ένα ασφαλές και φιλικό
περιβάλλον που να αγκαλιάζει πλήρως το αλλεργικό παιδί.

Ο ρόλος των σχολείων στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
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Η αλλεργία είναι μια συστηματική
κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει διάφορες διαταραχές όπως
άσθμα, ρινο-επιπεφυκίτιδα, δερματίτιδα, κνίδωση και αγγειο-οίδημα, συμπτώματα από το πεπτικό ή
αναφυλαξία. Η συχνότητα εμφάνισης αλλεργικών παθήσεων σε παιδιά σχολικής ηλικίας είναι περίπου
25% στις αναπτυγμένες χώρες και
υπάρχει αυξανόμενη επίπτωση
στις αναπτυσσόμενες χώρες (Εικόνα 1). Τα αλλεργικά παιδιά έχουν
να αντιμετωπίσουν, εκτός από τις
συνήθεις προκλήσεις στο σχολείο,
επιπλέον προβλήματα λόγω αποφυγής των εκλυτικών παραγόντων, λόγω των συμπτωμάτων ή
της θεραπείας που χρησιμοποιούν
γι’ αυτά.
Οι εξάρσεις άσθματος ή ατοπικής δερματίτιδας και οι διαταραχές ύπνου που σχετίζονται με
αυτά ή με τη ρινίτιδα, οδηγούν
σε αυξημένα ποσοστά απουσιών
από το σχολείο. Οι κατασταλτικές
επιδράσεις των φαρμάκων όπως
των αντιισταμινικών, ή η έλλειψη
επαρκούς νυκτερινού ύπνου μπορεί να προκαλέσουν «αναποτελεσματική παρουσία στην εργασία»
(presenteeism), μια κατάσταση
στην οποία το παιδί πηγαίνει στο
σχολείο αλλά δεν είναι σε θέση να
συγκεντρώνεται και να απορροφά
τις γνώσεις, με αποτέλεσμα μια
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Εικόνα 2. Παράδειγμα ενός γραπτού προσωπικού σχεδίου με ταυτοποίηση του παιδιού, περιγραφή δυνητικών
συμπτωμάτων και οδηγίες για το πώς να προχωρήσει κανείς εάν εμφανιστούν.
(Πρόσβαση στο www.bsaci.org/about/download-paediatric-allergy-action-plans?EID=26293538&CID=4928446).
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χειρότερη επίδοση στο σχολείο.
Τα αλλεργικά παιδιά μπορεί να δείχνουν “διαφορετικά” λόγω των αλλεργικών σημαδιών, της ανάγκης
για αποφυγή των παραγόντων
πρόκλησης ή των συμπτωμάτων,
και έτσι γίνονται στόχος πειραγμάτων, κακοποίησης ή απομόνωσης
από τους συμμαθητές τους, ενώ οι
δάσκαλοι μερικές φορές αποκλείουν τα αλλεργικά παιδιά από συγκεκριμένες δραστηριότητες από
φόβο για πιθανές αντιδράσεις.
Το πιο ανησυχητικό πρόβλημα για
παιδιά με σοβαρή αλλεργία είναι
οι “επικίνδυνες για τη ζωή αντιδράσεις” όπως σε εκείνα με σοβαρή τροφική αλλεργία ή σοβαρό
άσθμα. Για τα παιδιά με τροφικές
αλλεργίες τα δεδομένα από αναφορές για αναφυλαξίες δείχνουν
ότι σοβαρές αντιδράσεις –συμπεριλαμβανομένου του θανάτου– συμβαίνουν και στο σχολείο. Παρομοίως, υπάρχουν αναφορές θανάτου
ή επικίνδυνων για τη ζωή συμπτω-

μάτων από το άσθμα στις εγκαταστάσεις του σχολείου ή κατά τη διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων.
Για τον λόγο αυτόν έχουν δοθεί
κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να
δημιουργείται ένα ασφαλέστερο
περιβάλλον στα σχολεία. Υποστηρίζεται ότι σε κάθε παιδί με σοβαρή μορφή αλλεργίας θα πρέπει να
παρέχεται ένα γραπτό προσωπικό
σχέδιο με οδηγίες για τον τρόπο
ενέργειας σε περίπτωση που παρουσιάσει κάποια αντίδραση (Εικόνα 2). Ένα σημαντικό στήριγμα
αποτελεί η εκπαίδευση όλου του
προσωπικού των σχολείων (δάσκαλοι, προσωπικό στα κυλικεία ή
παιδότοποι) σχετικά με την πρόληψη, την αναγνώριση και την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων. Τα μέτρα
πρόληψης πρέπει να εφαρμόζονται
επίσης σε εξόδους του σχολείου,
στα αθλήματα και στις δραστηριότητες αναψυχής.

Ο ρόλος των σχολείων στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων:
επαγγελματίες φροντίδας υγείας,
συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ιατρών και νοσηλευτών, του
προσωπικού του σχολείου, των γονέων και των οικογενειών τους, και
ενώσεων ασθενών, καθένας εκ των
οποίον έχει έναν εξίσου σημαντικό
ρόλο (Εικόνα 3). Υπάρχει μια ανικανοποίητη ανάγκη για νομοθετικές
αλλαγές ώστε να προσδιοριστούν
τα δικαιώματα των αλλεργικών
παιδιών, καθώς επίσης και τα καθήκοντα και η προστασία του προσωπικού των σχολείων όταν αυτοί
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες
που τους παρέχονται από ιατρικούς
επαγγελματίες.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. A sher MI, Montefort S, Björkstén B, Lai CKW, Strachan DP et al;
and the ISAAC Phase Three Study
Group. Worldwide time trends in the
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Εικόνα 3. Ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για αλλεργικά παιδιά απαιτεί τη συνδυασμένη δράση
όλων των ενδιαφερομένων, με ειδικούς ρόλους που περιλαμβάνουν αύξηση της επίγνωσης, ενημέρωση,
πρόληψη, αντιμετώπιση και νομοθεσία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

prevalence of symptoms of asthma,
allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases
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2006;368:733-743.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ.
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
Georg Schäppi

Christine Kühne-Center for Allergy Research and Education
Davos, Switzerland
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

• Οι περισσότερες οργανώσεις ασθενών υιοθετούν την υπόθεση
ότι τα άτομα που υποφέρουν από αλλεργία είναι αυτοδύναμα και
αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους
• Τα άτομα που πάσχουν από αλλεργία και οι οικογένειές τους θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σχετικές, σύγχρονες και αξιόπιστες
γνώσεις τη στιγμή που χρειάζεται, και με τη μορφή, το βάθος και
την πολυπλοκότητα που χρειάζονται
• Οι ασθενείς θα έχουν την ικανότητα, τις συνθήκες ζωής και την υποστήριξη που χρειάζονται προκειμένου να ζήσουν τη ζωή τους όσο
το δυνατόν χωρίς συμπτώματα και με μια σταθερά υψηλή ποιότητα
• Τα εξατομικευμένα μέτρα αποτελούν το κλειδί για την επιτυχή
πρόληψη και θεραπεία των αλλεργιών
• Το ιδανικό μείγμα των μαζικών μέσων επικοινωνίας (διαδικτυακά
και έντυπα) και η ατομική συμβουλευτική σε μια βάση του ενός
ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με διαδικτυακής βάσης εργαλεία
αυτο-παρακολούθησης και εξατομικευμένες διαδικτυακές επιφάνειες εργασίας, μπορούν να υποστηρίξουν ασθενο-κεντρικά μέτρα
ενάντια στην επιδημία των αλλεργιών

ΣΤΟΧΟΙ
Αυτό που επιθυμούν οι οργανώσεις των ασθενών είναι τα άτομα
που υποφέρουν από άσθμα και οι
οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση σε σχετικές, ενημερωμένες
και αξιόπιστες γνώσεις την κατάλληλη στιγμή και με τη μορφή, το
βάθος και την πολυπλοκότητα που
χρειάζονται ανάλογα με την κατάστασή τους. Τα άτομα που υποφέρουν θα έχουν τις ικανότητες, τις

Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης αλλεργίας. Προς μια ασθενο-κεντρική στάση

συνθήκες ζωής και την υποστήριξη
που χρειάζονται ώστε να ζήσουν
τη ζωή τους όσο το δυνατόν χωρίς
συμπτώματα και με μια σταθερά
καλή ποιότητα ζωής. Οι ενδιαφερόμενοι στην κοινωνία θα αναλάβουν το μερίδιο της υποχρέωσής
τους για τις συνθήκες διαβίωσης
που σχετίζονται με την υγεία και
την ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων.
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Οι οργανώσεις ασθενών είναι
στην πλειοψηφία τους ενώσεις
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που εκπροσωπούν διακεκριμένα
κέντρα του πεδίου της αλλεργίας από την άποψη του ασθενούς.
Αναζητούν φανερή δημόσια παρουσία με σκοπό την ευαισθητοποίηση, και μεταφέρουν μηνύματα
πρόληψης της αλλεργίας, καλύτερης φροντίδας των ασθενών και
ποιότητας ζωής στον πληθυσμό.
Οι οργανώσεις ασθενών αποτελούν ανεξάρτητα σημεία επαφής
για τα αλλεργικά άτομα και τους
φροντιστές τους, αλλά επίσης και
για άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες
όπως τα μέσα, οι εταιρίες, τα εκπαιδευτικά κέντρα, οι πολιτικές,
οι αρχές και οι ενώσεις. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν κυμαίνονται από τη συμβουλευτική σε
άτομα, εκπαιδευτικά μαθήματα
και ομάδες αυτo-βοήθειας, μέχρι
σχέδια πρόληψης και καμπάνιες
για τον πληθυσμό γενικότερα. Οι
προσφορές αυτές συχνά γίνονται
δυνατές διαμέσου ευρέως διαδεδομένων εθνικών και διεθνών δικτύων, καθώς και στενές συνεργασίες με κορυφαίους ειδικούς
και επαγγελματικά σωματεία στις
σχετικές ενότητες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

α

β

γ
Εικόνα 1.α – Εφαρμογή υγιούς τρόπου ζωής ως μέρος της πρωτογενούς πρόληψης,
β – Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για να αντεπεξέλθει κανείς στον αλλεργική πάθηση,
γ – Ατομική συμβουλευτική από ειδικούς σε προσωπική βάση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι οργανώσεις των ασθενών
προσφέρουν στα άτομα που υποφέρουν, σε εκείνους που τους φροντίζουν και σε άλλες ομάδες:
• Υψηλής ποιότητας τεκμηρίωση,
έντυπα και πληροφορίες
•Σ
 υμβουλές ειδικών
• Διεπιστημονικά εκπαιδευτικά μαθήματα

μέσα από ένα ευρύ και περίπλοκο
δίκτυο ενδιαφερομένων. Αγωνίζονται για υψηλής ποιότητας, ευρέως
προσβάσιμες υπηρεσίες: πρωτογενής πρόληψη με εστίαση στις συνθήκες και στον τρόπο ζωής (Εικόνα
1α), δευτερογενής πρόληψη μέσω
βελτίωσης των δεξιοτήτων (Εικόνα 1β). Με τη βοήθεια μοντέρνων
ποιοτικών εξελίξεων αποζητούν τη
βέλτιστη επαγγελματική πρακτική.

• Καμπάνιες πρόληψης και πληροφόρησης σε σύγχρονα θέματα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Με τον τρόπο αυτόν οι οργανώσεις
υποστηρίζουν την υγεία και την
ποιότητα ζωής των ατόμων που
υποφέρουν, των οικογενειών τους
και των δυνητικά ασθενών, και
προωθούν την προληπτική δράση

Η παγκόσμια άποψη είναι ότι ο
αριθμός των ατόμων που υποφέρει
αυξάνεται σταθερά. Η ποικιλία των
γνωστών αλλεργικών παθήσεων
και τα αλλεργιογόνα αυξάνονται.
Ταυτόχρονα, υπάρχουν αυξανόμε-
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νες ενδείξεις ότι τα εξατομικευμένα
μέτρα είναι το κλειδί για την επιτυχή πρόληψη και θεραπεία των
αλλεργιών. Παράλληλα με αυτό,
είναι ολοένα και δυσκολότερο να
βρεθούν χρηματοδοτήσεις για τις
δράσεις των οργανώσεων ασθενών. Στις μέρες μας οι οργανώσεις
ασθενών αντιμετωπίζουν σοβαρές
προκλήσεις από τέτοια γεγονότα. Με την επιλογή του ιδανικού
μείγματος μέσων μαζικής ενημέρωσης (διαδικτυακά και έντυπα)
και την ατομική συμβουλευτική
σε προσωπική ή ομαδική βάση
(Εικόνα 1γ), η πρόκληση αυτή θα
πρέπει να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά. Επιπλέον, διαδικτυακά
εργαλεία αυτο-παρακολούθησης
και εξατομικευμένες διαδικτυακές

Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης αλλεργίας. Προς μια ασθενο-κεντρική στάση
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επιφάνειες εργασίας μπορούν να
υποστηρίξουν ασθενο-κεντρικά
μέτρα ενάντια στην επιδημία των
αλλεργιών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Mohammad Y, Fink-Wagner AH,
Nonikov D. Assets and needs of respiratory patient organizations: differences between developed and
developing countries. J Thorac Dis
2013;5:914-918.

2. Worth A, Regent L, Levy M, Ledford
C, East M, Sheikh A.Living with severe allergy: an Anaphylaxis Campaign national survey of young people. Clin Transl Allergy 2013;3:2.
3. Noerreslet M, Jemec GB, Traulsen
JM. Involuntary autonomy: patients'
perceptions of physicians, conventional medicines and risks in the
management of atopic dermatitis.
Soc Sci Med 2009;69:1409-1415.

4. Rich M, Taylor SA, Chalfen R.Illness
as a social construct: understanding
what asthma means to the patient to
better treat the disease. Jt Comm J
Qual Improv 2000;26:244-253.
5. L icskai C, Sands TW, Ferrone
M.Development and pilot testing of
a mobile health solution for asthma
self-management: asthma action
plan smartphone application pilot
study. Can Respir J 2013;20:301306.
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University CEU San Pablo
Madrid, Spain
Οι αλλεργικές παθήσεις αποτελούν μια πραγματική μη λοιμώδη
επιδημία του τελευταίου αιώνα. Η
επίπτωση των νόσων αυτών αυξάνεται συνεχώς κάθε χρόνο, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους
κάθε ηλικίας, από τη βρεφική μέχρι
τα γηρατειά. Οι αλλεργικές παθήσεις είναι χρόνιες καταστάσεις που
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των
πασχόντων, σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Πίνακας 1).
Μερικές φορές η νόσος εκδηλώνεται με μια οξεία μορφή (κρίσεις
άσθματος ή αναφυλακτικές αντιδράσεις) που μπορεί να οδηγήσει
στον θάνατο.
Οι παθήσεις αυτές έχουν σημαντικό κόστος στο σύστημα υγείας
με διαφόρους τρόπους: άμεσα και
έμμεσα, συγκεκριμένα και ακαθόριστα. Προκειμένου να επιτευχθεί
πρόληψη, διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία των αλλεργικών
παθήσεων, είναι απαραίτητο να
υπάρχει ενεργή συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών και διεθνών
επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, συγγενικών ειδικοτήτων, φαρμακοποιών,
πολιτικών και υπευθύνων του τομέα της υγείας, μαζί με οργανώσεις
ασθενών που παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Χρειάζεται ενεργή συνεργασία όλων των εθνικών και διεθνών επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών, συγγενικών
ειδικοτήτων, φαρμακοποιών, πολιτικών και υπευθύνων του τομέα
της υγείας μαζί με οργανώσεις ασθενών για την αντιμετώπιση της
επιδημίας των αλλεργιών
• Οι δάσκαλοι και οι υπεύθυνοι φροντίδας θα πρέπει να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται σχετικά με τη στάση και τη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση της αλλεργίας, για την πρόληψη και
τη θεραπεία αυτής, και θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην
ελάττωση της έκθεσης στον καπνό τσιγάρου
• Η προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να βελτιωθεί σχετικά με τις γνώσεις γύρω
από τις αλλεργικές παθήσεις
• Οι καμπάνιες εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κινητοποίησης, καθοδηγούμενες από επιστημονικές ενώσεις, θα ανεβάσουν τις προδιαγραφές για την πρώιμη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων
με αλλεργία είναι υποδιαγνωσμένοι, υποθεραπευμένοι και όχι ικανοποιημένοι από τη θεραπεία τους.
Η εξέταση αυτών των αποτυχιών
μπορεί να βοηθήσει να βελτιώσουμε τη φροντίδα της αλλεργίας
και τελικά την ποιότητα ζωής των
ασθενών.
Υπάρχει επίσης μια γενική έλλειψη γνώσεων σχετικά με μείζονες
αλλεργικές παθήσεις. Αναμφίβολα,
υπάρχουν ξεκάθαρα κάποιες από-

ψεις που μπορούν να βελτιωθούν,
όπως περιγράφεται στον πίνακα 2.
Σε ολόκληρο τον κόσμο εκπαιδεύονται εκατομμύρια παιδιά και νεαροί
ενήλικες σε παιδικούς σταθμούς,
κολλέγια και πανεπιστήμια. Πολλά από τα παιδιά αυτά υποφέρουν
από αλλεργικές παθήσεις. Οι δάσκαλοι και τα άτομα που φροντίζουν άλλους πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να εκπαιδεύονται σε
στάσεις και συμπεριφορές ώστε να
αντιμετωπίζουν την αλλεργία, σε
επίπεδο πρόληψης (π.χ. τροφικές
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ΠΊΝΑΚΑΣ 1
Ποσοστά ασθενών (n = 6236)α που υποβάλλονται σε περιορισμούς στην καθημερινή τους ζωή λόγω της αλλεργίας
Καμία
φορά

Λίγες
φορές

Μερικές
φορές

Τις περισσότερες φορές

Πάντοτε

Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Έλλειψη συγκέντρωσης

53%

21%

17%

6%

2%

0%

Κόπωση

36%

22%

23%

12%

6%

0%

Δυσκολίες στον ύπνο

47%

20%

20%

9%

4%

0%

Καθόλου
περιορισμένα

Λίγο
περιορισμένα

Αρκετά
περιορισμένα

Πολύ
περιορι-σμένα

Υπερβολικά
περιορισμένα

Όχι

Μεταφορά φορτίων

51%

19%

13%

6%

3%

8%

Άσκηση

29%

24%

18%

9%

4%

15%

Κηπουρική

32%

15%

13%

9%

7%

24%

Οικιακές εργασίες

54%

20%

11%

5%

2%

8%

Ανέβασμα σκάλας

42%

21%

14%

8%

4%

11%

Χρόνος στην εξοχή ή έξω από το σπίτι

36%

21%

17%

12%

9%

5%

Επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς

62%

19%

11%

4%

2%

2%

Παιχνίδια με παιδιά

56%

15%

7%

3%

1%

18%
Δεν ξέρω/
δεν απαντώ

Ασθενείς που υποφέρουν από β

σχετικά

Περιορισμοί σεγ

Διαφωνία

Συμφωνία

Πλήρης
συμφωνία

Αίσθηση ασθένειας

38%

39%

17%

3%

3%

0%

Μερικές φορές νιώθει ταραχή ή οργή
λόγω της κατάστασης

29%

28%

31%

9%

3%

0%

Μερικές φορές νιώθει ντροπή για τα
συμπτώματα (ρινόρροια, δακρύρροια)

31%

30%

27%

8%

4%

0%

Μερικές φορές δεν νιώθει ελκυστικός
λόγω της κατάστασης

29%

28%

30%

9%

4%

0%

Πεπεισμένος ότι οι άνθρωποι ενοχλούνται από τις κρίσεις

36%

40%

13%

3%

8%

0%

Η κατάσταση έχει αρνητική επίδραση
στη σεξουαλική ζωή

41%

36%

11%

2%

10%

0%

Η κατάσταση επηρεάζει την ικανότητα
για άσκηση

23%

31%

29%

7%

10%

0%

Η κατάσταση δυσκολεύει τους ασθενείς να είναι αυθόρμητοι

36%

38%

18%

3%

5%

0%

Δεν ενοχλούνται να παίρνουν φάρμακα ενώ είναι μπροστά άλλοι

7%

12%

39%

25%

17%

0%

Συμφωνία στα ακόλουθαδ

Ασθενείς που συμπλήρωσαν το δεύτερο ερωτηματολόγιο. βΕρώτηση: Σκεφτόμενος την τελευταία σου κρίση αλλεργίας, για πόσο χρόνο
είχες τα παρακάτω συμπτώματα; γΕρώτηση: Παρακαλώ ενημερώστε μας για κάθε μια από τις δραστηριότητες που περιγράφονται
κατωτέρω, πόσο περιορισμένος νιώσατε λόγω της αλλεργίας την τελευταία φορά που εκδηλώσατε συμπτώματα. δΕρώτηση: Παρακαλώ δείξτε με ποια από τις παρακάτω δηλώσεις συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Από το Chivato T, Valovirta E, Dahl R,et al. Allergy, living
and learning: diagnosis and treatment of allergic respiratory diseases in Europe. J Investig Allergol Clin Immunol. 2012;22:168–79.
α
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Πλήρης
διαφωνία

Όχι
σχετικό

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΊΝΑΚΑΣ 2
Βήματα κλειδιά για τη βελτίωση της αντιμετώπισης
των αλλεργικών νοσημάτων
• Βελτίωση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία (περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως ιατροί
πρωτοβάθμιας φροντίδας, παιδίατροι, πνευμονολόγοι, δερματολόγοι
• Εκπαίδευση, ενημέρωση και εκστρατείες κινητοποίησης που οργανώνονται
από τις επιστημονικές εταιρείες

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

• Ένωση των δυνάμεων σε διεθνείς συμμαχίες, όπως η iCAAL και GARD. Συμμετοχή των αρμόδιων αρχών από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
μέχρι το Υπουργείο Υγείας σε διάφορες χώρες

αλλεργίες) και θεραπείας (π.χ. κρίσεις άσθματος που προκαλούνται
από άσκηση). Η χρήση προϊόντων
του καπνού αποτελεί ακόμα ένα
μείζον, άλυτο πρόβλημα στην εκπαίδευση σε θέματα υγείας.
Η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας θα βελτιώσει
τις γνώσεις τους σχετικά με τις
αλλεργικές παθήσεις. Πολύ λίγες
ιατρικές ή νοσηλευτικές σχολές
έχουν την Αλλεργιολογία ως προπτυχιακό αντικείμενο. Πρόσφατα
έχει αυξηθεί η συμμετοχή των καθηγητών στις συζητήσεις σχετικά
με την καθιέρωση της Αλλεργιολογίας ως αντικείμενο διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο. Επίσης πολύ
σημαντικό είναι να αναγνωριστεί η
ειδικότητα της Αλλεργιολογίας σε
όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια της
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι
γενικοί ιατροί και οι παιδίατροι θα
πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να μπορούν
να εφαρμόζουν έγκαιρη διάγνωση
και σωστή μακροχρόνια αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων.
Αν και τα συμβατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος) και το Διαδίκτυο
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δίνουν ολοένα και περισσότερη
προσοχή στις αλλεργικές παθήσεις,
αποτελεί ακόμα ευθύνη όλων των
ενδιαφερομένων να διασφαλίσουν
ότι υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες
πληροφορίες για όλους τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους.
Οι επιστημονικές ενώσεις οργανώνουν αρκετές καμπάνιες επιμόρφωσης, ενημέρωσης και κινητοποίησης. Ένα παράδειγμα τέτοιου
είδους πρωτοβουλιών είναι η ευαισθητοποίηση στην ανοσοθεραπεία, τις τροφικές αλλεργίες και
τις αλλεργίες γενικότερα, η οποία
οργανώνεται από την EAACI.
Το γεγονός ότι οι αλλεργικές παθήσεις αποτελούν μείζον πρόβλημα
καθιστά τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης εξίσου σημαντικές.
Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες
της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τις
Αναπνευστικές παθήσεις (GARD)
είναι πολύ σημαντικές καθώς προσπαθούν να ενημερώσουν με τη
βοήθεια διαφορετικών αξιόπιστων
ειδικών από τον ΠΟΥ και τα υπουργεία υγείας των κρατών.
Μόνο με συνεργασία μπορούμε
να κάνουμε την αλλεργία και τις

αλλεργικές παθήσεις πιο γνωστές,
και με τον τρόπο αυτόν οι αλλεργικοί ασθενείς θα μπορούν να απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή
φροντίδα.
ΕΠΙΛΕΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. http://www.eaaci.org/eaacimedia/
campaigns.html
2. http://www.who.int/respiratory/
gard
3. C hivato T, Valovirta E, Dahl R,
de Monchy J, Bloch Thomsen A,
Palkonen S et al. Allergy, living and
learning: diagnosis and treatment of
allergic respiratory diseases in Europe. J Investig Allergol Clin Immunol
2012;22:168-179.
4. Potter P , Warner J, Pawankar R, Kaliner M, Del Giacco S, Rosen-wasser
L; on behalf of the WAO Specialty
and Training Council. Recommendations for Competency in Allergy
Training for Under-graduates Qualifying as Medical Practitioners: A
Position Paper of the World Allergy
Organization. J Investig Allergol Clin
Immunol 2010; 20:179-184.
5. Papadopoulos NG, Agache I, Bacbek
S, Bilo BM, Braido F, Cardona V et al.
Research needs in allergy: an EAACI
position paper, in collaboration with
EFA. Clin Transl Allergy 2012;2:21.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η υγεία των παιδιών εξασφαλίζεται καλύτερα όταν δίνονται παρόμοιες συστάσεις σε όλα τα παιδιά, δηλαδή ισορροπημένη διατροφή, σωματική δραστηριότητα και μια στενή σχέση με το φυσικό
περιβάλλον, είτε τα παιδιά είναι αλλεργικά είτε όχι
• Θα πρέπει να εφαρμόζονται αντικαπνιστικές συμβουλές και νομοθεσίες για τη διακοπή του καπνίσματος, καθώς η έκθεση στον
καπνό αποτελεί ένα ακόμα μείζον πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται κατάλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
• Οι μοντέρνοι αστικοί πληθυσμοί έχουν χάσει τους παράγοντες
εξισορρόπησης της ανοσιακής ανοχής. Η πρόκληση είναι να επαναποκτηθεί η ισορροπία και να ενδυναμωθεί η ανοσιακή ανοχή.
Θα πρέπει να παροτρύνονται οι άνθρωποι να επιδεικνύουν σύνεση,
να αποφεύγουν μη απαραίτητες δίαιτες και να ακολουθούν διατροφή που προάγει την υγεία και την ισορροπία του ανοσιακού
συστήματος εν γένει
• Η αλλεργία θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε κοινωνικό επίπεδο:
όλοι οι επαγγελματίες υγείας, οι φροντιστές, καθώς και το προσωπικό των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών πρέπει να
λάβουν ξεκάθαρες οδηγίες ώστε να φροντίζουν τους αλλεργικούς
ασθενείς με ήπια συμπτώματα
καθώς η έκθεση στον καπνό αποτελεί ένα ακόμα μείζον πρόβλημα.
Επίσης πρέπει να αντιμετωπίζονται
κατάλληλα η ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Η αποφυγή εξάλλου δυνητικά σοβαρών επιβαρυντικών
παραγόντων που προκαλούν συμπτωματολογία είναι ακόμα, και θα
πρέπει να παραμείνει, στο οπλοστάσιο ενός ικανού αλλεργιολόγου.

Τα καλύτερα για τον έλεγχο και την πρόληψη της αλλεργίας

Γίνεται ξεκάθαρο, εντούτοις, ότι
οι μοντέρνοι, αστικοί πληθυσμοί
έχουν απολέσει τους παράγοντες
εξισορρόπησης της ανοσιακής
ανοχής. Η αύξηση του πληθυσμού,
η ταχύτατη αστυφιλία, η καταστροφή του φυσικού (πράσινου)
περιβάλλοντος, η αποψίλωση των
δασών, και αλλαγές στη διατροφή και στην οικιακή ύδρευση, όλα
αυτά συμβάλουν στην ελάττωση
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Οι στρατηγικές και οι οδηγίες για
την πρόληψη της αλλεργίας είναι
κατά κανόνα αρκετά περιοριστικές, κυρίως λόγω των σχετικά λίγων επιστημονικών αποδείξεων.
Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι τα
περισσότερα παιδιά δεν ωφελούνται σε βάθος χρόνου από δίαιτες
στέρησης τροφών ή από τη λήψη
εξαιρετικών προφυλάξεων για να
αποφεύγουν την έκθεση σε περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα. Στην
κλινική πράξη είναι δύσκολη, αν όχι
αδύνατη, η αποφυγή εισπνεόμενων αλλεργιογόνων όπως η γύρη,
τα κατοικίδια ή τα ακάρεα. Για παράδειγμα, τα αλλεργιογόνα των
ακάρεων μπορούν πράγματι να
περιοριστούν στα σπίτια, ωστόσο
δεν μπορούν να εξαφανιστούν, και
οι στρατηγικές αποφυγής για τον
έλεγχο των αλλεργιών στα ακάρεα
υπήρξαν απογοητευτικές.
Η υγεία των παιδιών εξασφαλίζεται καλύτερα όταν δίνονται παρόμοιες συστάσεις σε όλα τα παιδιά,
δηλαδή ισορροπημένη διατροφή,
σωματική δραστηριότητα, και μια
στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον, είτε τα παιδιά είναι αλλεργικά
είτε όχι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το
περιβάλλον δεν πρέπει να βελτιώνεται με διαφόρους τρόπους. Θα
πρέπει να εφαρμόζονται αντικαπνιστικές συμβουλές και νομοθεσίες
για τη διακοπή του καπνίσματος,

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
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Εικόνα 1. Η εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού έχει προκαλέσεις μείζονες αλλαγές στις αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου
με το περιβάλλον. Η απώλεια της βιοποικιλότητας σε μικρο- και μακρο-επίπεδο αποτελεί σοβαρή απειλή
για το ανθρώπινο είδος.

της βιοποικιλότητας. Αυτό μπορεί
να περιορίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ περιβαλλοντικού και
ανθρώπινου μικροβιώματος, με
συνέπεια να έπονται ανοσιακές
δυσλειτουργίες, διαταραχές στην
ανοχή και κλινικές παθολογικές καταστάσεις (Εικόνα 1). Η πρόκληση
είναι να επιτευχθεί και πάλι ισορροπία και να ενδυναμωθεί η ανοσιακή ανοχή. Ένα παράδειγμα μετατόπισης βρίσκεται σε εξέλιξη και
επηρεάζει ιδιαιτέρως την πρόληψη
και την πρακτική καθοδήγηση και
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εκπαίδευση των ασθενών. Οτιδήποτε τρώνε, πίνουν, αγγίζουν ή εισπνέουν οι άνθρωποι τροποποιεί
το μικροβίωμα του δέρματος, του
εντέρου και των αεραγωγών, και
διατηρεί τις ανοσιακές διαδικασίες σε εγρήγορση. Η ανοχή αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία που
εκπαιδεύεται και ελέγχεται από το
υπάρχον περιβάλλον.
Ο αριθμός των αλλεργικών ατόμων
είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούν όλοι να τύχουν εξειδικευμένης
ιατρικής φροντίδας. Δεν συμφέρει

ούτε την κοινωνία ούτε τους ασθενείς να παρέχεται εξειδικευμένη
φροντίδα σε μεγάλο αριθμό ατόμων με μέτριας βαρύτητας συμπτώματα τα οποία δύσκολα μπορούν να
θεωρηθούν ως νόσος. Στην εφαρμογή της πρόληψης και αντιμετώπισης της αλλεργίας δεν είναι ασυνήθιστη η υπερβάλλουσα θεραπεία.
Οι γενικοί ιατροί και οι νοσηλευτές
στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στα
κέντρα υγεία, στις παιδιατρικές κλινικές, καθώς και το προσωπικό των
σχολείων και των βρεφονηπιακών

Τα καλύτερα για τον έλεγχο και την πρόληψη της αλλεργίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία και τη βελτίωση της ανοχής
Πρωτογενής πρόληψη
• Υποστήριξη του θηλασμού, στερεές τροφές από τους 4–6 μήνες
• Να μην αποφεύγονται χωρίς λόγο οι περιβαλλοντικές εκθέσεις (π.χ. τροφές, κατοικίδια)
• Ενδυνάμωση ανοσίας με την αύξηση της διασύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον
• Ενδυνάμωση ανοσίας με τακτική σωματική άσκηση
• Ενδυνάμωση ανοσίας με υγιεινή διατροφή (π.χ. παραδοσιακή μεσογειακού ή βαλτικού τύπου)
• Χρήση αντιβιοτικών μόνο σε πραγματική ανάγκη, καθώς η πλειοψηφία των μικροβίων ενισχύει την καλή λειτουργία
του ανοσιακού συστήματος
• Τα προβιοτικά βακτηρίδια σε μαγειρεμένα φαγητά ή άλλα παρασκευάσματα μπορούν να ενισχύσουν την καλή λειτουργία του ανοσιακού συστήματος
• Διακοπή καπνίσματος (π.χ. γονείς καπνιστές αυξάνουν τον κίνδυνο των παιδιών τους για άσθμα)
Δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη
• Η τακτική σωματική άσκηση έχει αντιφλεγμονώδη ισχύ

• Τα προβιοτικά βακτηρίδια σε μαγειρεμένα φαγητά ή σε άλλα σκευάσματα μπορεί να είναι αντιφλεγμονώδη
• Ειδική ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα:
• αλλεργιογόνα ως έχουν (τροφές)
• υπογλώσσια χάπια ή σταγόνες (γύρη, ακάρεα)
• υποδόριες ενέσεις (π.χ. δήγματα εντόμων)
• Έλεγχος πρώιμης δερματικής/αναπνευστικής φλεγμονής με αντιφλεγονώδη φάρμακα
• Ανεύρεση αγωγής για μακροχρόνιο έλεγχο
• Διακοπή καπνίσματος (π.χ. τα φάρμακα για το άσθμα και την αλλεργία έχουν μικρότερη δράση στους καπνιστές)

σταθμών, πρέπει να λάβουν ξεκάθαρες οδηγίες ώστε να φροντίζουν
τους αλλεργικούς ασθενείς με ήπια
συμπτώματα. Θα πρέπει να παροτρύνονται οι άνθρωποι ώστε να επιδεικνύουν σύνεση, να αποφεύγουν
μη απαραίτητες δίαιτες και να ακολουθούν διατροφή που προάγει την
υγεία και την ισορροπία του ανοσιακού συστήματος εν γένει.
Οι συστάσεις της Φινλανδίας, μαζί
με το Εθνικό Πρόγραμμα για την
Αλλεργία 2008–2018, αναφέρονται ως παράδειγμα στον Πίνακα 1.
Τα μηνύματα έχουν γίνει αποδεκτά
τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους αλλεργικούς
ασθενείς. Οι πρώτες εμπειρίες από
τον νέο τρόπο αντιμετώπισης είναι
ενθαρρυντικές.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Johansson SGO, Haahtela T (Eds.).
Prevention of allergy and allergic
asthma. World Allergy Organization
Project Report and Guidelines. Clinical Immunology and Allergy 2004;
84:1-211.
2. Lødrup Carlsen KC, Roll S, Carlsen KH, Mowinckel P, Wijga AH,
Brunekreef B et al; GALEN WP
1.5 ‘Birth Cohorts’ working group.
Does pet ownership in infancy lead
to asthma or allergy at school age?
Pooled analysis of individual participant data from 11 European birth
cohorts. PLoS One 2012;7:e43214.
3. Wahn U. Considering 25 years of research on allergy prevention--have
we let ourselves down? Pediatr Allergy Immunol 2013; 24:308-10.
4. Pelkonen AS, Kuitunen M, Dunder
T, Reijonen T, Valovirta E, Mäkelä

Τα καλύτερα για τον έλεγχο και την πρόληψη της αλλεργίας

MJ; Finnish Allergy Programme. Allergy in children: practical recommendations of the Finnish Allergy
Programme 2008-2018 for prevention, diagnosis, and treatment. Pediatr Allergy Immunol 2012; 23:103116.
5. Haahtela T, Holgate ST, Pawankar R,
Akdis CA, Benjaponpitak S, Caraballo L et al. WAO Special Committee
on Climate Change and Biodiversity.
The biodiversity hypothesis and allergic disease: world allergy organization position statement. World Allergy Organ J 2013;6:3.
6. H
 aahtela T, von Hertzen L, Mäkelä
M, Hannuksela M; Allergy Programme Working Group. Finnish Allergy Programme 2008-2018-- time
to act and change the course. Allergy
2008;63:634-645.
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• Η υγιεινή διατροφή έχει αντιφλεγονώδη ισχύ (π.χ. η παραδοσιακή μεσογειακή ή βαλτική διατροφή βελτιώνει τον
έλεγχο του άσθματος)
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
Victòria Cardona

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Vall d’Hebron University Hospital
Barcelona, Spain
Οι αλλεργικές παθήσεις αποτελούν
επιδημία στη μοντέρνα κοινωνία
του σήμερα, και γι’ αυτό υπάρχει
επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η εξάπλωσή τους. Όπως και σε
άλλες μη μεταδοτικές χρόνιες παθήσεις, αναπτύσσονται στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου αυτών,
οι οποίες εστιάζουν στην προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής και στην
πρώιμη διάγνωση και θεραπεία.
Παρόλ’ αυτά, η εφαρμογή των εν
λόγω στρατηγικών παραμένει μια
πρόκληση.
Τα εμπόδια στην εφαρμογή των
προγραμμάτων πρόληψης και
ελέγχου φαίνεται να είναι κοινά σε
πολλές παθήσεις (Εικόνα 1). Άρα,
προκειμένου να βελτιωθεί η διάδοση και στη συνέχεια η εφαρμογή
τους, αυτά θα πρέπει να ικανοποιούν, εκτός των άλλων, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Αναγνώριση των παραγόντων
κινδύνου και των πιθανών μέτρων παρέμβασης
• Ταυτοποίηση των πληθυσμώνστόχων
• Απλούς και ξεκάθαρους στόχους
• Ρεαλιστικές απαιτήσεις
• Σχεδιασμός θετικών επικοινωνιακών μηνυμάτων
• Μετρήσιμες αλλαγές σε κατάλληλους δείκτες
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος πρόληψης ή ελέγχου
ασθενειών αποτελεί πάντοτε μια τεράστια πρόκληση
• Ο προγραμματισμός ξεκάθαρων και απλών στόχων είναι κρίσιμος
για την επιτυχία
• Μια καλή στρατηγική είναι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων
• Η χρήση καινοτόμων και επιτυχημένων εργαλείων επικοινωνίας
για να προσεγγίσει κανείς τους πληθυσμούς-στόχους θα βοηθήσει
στην εφαρμογή

• Συμμετοχή όλων των επηρεαζόμενων ομάδων (ασθενείς, κοινωνία, σύστημα υγείας, επαγγελματίες υγείας)
• Διαχειρίσιμο κόστος (Θετική ενδυνάμωση μέσω της ενημέρωσης
για τις επιτυχίες)
• Χρήση αποδεκτών μέσων επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο,
τηλέφωνα, κοινωνικά μέσα)
Ως παράδειγμα τέτοιων στρατηγικών υπάρχουν δύο προγράμματα
τα οποία έχουν αναπτυχθεί, εφαρμόζονται και έχουν αξιοσημείωτη
επιτυχία. Στον τομέα της αλλεργίας
το Φινλανδικό Πρόγραμμα Αλλεργίας 2008–2018, καθοδηγούμενο
από τον δρ. Tari Haahtela, επιτυγχάνει περιορισμό του προβλήματος της αλλεργίας με σχετικά απλά
μέσα. Αυτό το δεκαετές πρόγραμμα
εφαρμογής στοχεύει στην ελάττω-

ση του προβλήματος της αλλεργίας σε ατομικό και σε κοινωνικό
επίπεδο (Εικόνα 2). Αυτό γίνεται
με την ταυτόχρονη αύξηση της
ανοσιακής και ψυχολογικής ανοχής και την αλλαγή συμπεριφοράς
για την υποστήριξη της υγείας αντί
της υπερβάλλουσας θεραπείας των
κοινών και μέτριων αλλεργικών συμπτωμάτων. Οι σοβαρές μορφές
αλλεργίας αποτελούν ειδικό στόχο,
π.χ. οι κρίσεις άσθματος προλαμβάνονται προενεργητικά βελτιώνοντας τον έλεγχο της νόσου με
τη βοήθεια καθοδηγούμενης αυτο-αντιμετώπισης.
Το δεύτερο παράδειγμα είναι στον
τομέα των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι
συμπεριφορές που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής είναι
απίθανο να αλλάξουν, και γι’ αυτό

Αντιμετώπιση του κενού στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου της αλλεργίας
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• Δυσκολία
στην κατανόηση
τησ κατάστασησ
• Υποβέλτιστη
ενδυνάμωση
• Κόστοσ

• Έλλειψη γνώσεων
• Πολιτισμικέσ αντιλήψεισ
• Χρονικοί περιορισμοί
• Προτεραιότητεσ

Επαγγελματίεσ

Ασθενείσ

Συστήματα
φροντίδασ
υγείασ

Κοινωνία

• Κοινωνικέσ αντιλήψεισ
• Ανεπαρκήσ επίγνωση
• Προτεραιότητεσ
• Κόστοσ

Εικόνα 1. Δυνητικά εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου των ασθενειών.

► Υποστήριξη

υγείασ, όχι αλλεργίασ

► Ενδυνάμωση

ανοχήσ

► Υιοθέτηση μιασ νέασ αντίληψησ για την αλλεργία
Αποφυγή αλλεργιογόνων, εφόσον είναι απαραίτητο
► Αναγνώριση και αντιμετώπιση
Πρόληψη κρίσεων/εξάρσεων
► Βελτίωση

σοβαρήσ αλλεργίασ εγκαίρωσ

ποιότητασ αέρα. Διακοπή καπνίσματοσ

Αλλεργική Υγεία!
η εκμάθηση και εφαρμογή υγιεινών συμπεριφορών θα πρέπει να
ξεκινά όσο γίνεται νωρίτερα στη
διάρκεια της ζωής. Εφαρμόζονται
μια σειρά από πρωτοβουλίες υπό
την καθοδήγηση του γνωστού

καρδιολόγου και ερευνητή δρ.
Valentin����������������������
Fuster���������������
���������������������
. Ένα παράδειγμα καινοτόμων εργαλείων για να
φτάσει κανείς στο ακροατήριοστόχο είναι η εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων που στοχεύει

Αντιμετώπιση του κενού στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου της αλλεργίας

Εικόνα 2. Τα μηνύματα
κλειδιά του Φινλανδικού
Προγράμματος για την
Αλλεργία 2008–2018.
(Reproduced with
permission from Haahtela
T, Valovirta E, Kauppi
P, et al; Finnish Allergy
Programme Group. The
Finnish Allergy Programme
2008-2018 - scientific
rationale and practical
implementation. Asia Pac
Allergy.2012;2:275–279).

στην προαγωγή της υγείας μέσω
μιας πολυεπίπεδης παρέμβασης
που υποστηρίζεται από προώθηση
με εκπαιδευτικό υλικό στη Sesame
Street (διάσημη παιδική εκπομπή
στις ΗΠΑ).
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• Ανεπαρκήσ κάλυψη
• Υποβέλτιστα δίκτυα
• Κόστοσ
• Προτεραιότητεσ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Global Alliance against chronic respiratory diseases. http://www.who.
int/gard/publications/en/

3. Haahtela T, Valovirta E, Kauppi P,
Tommila E, Saarinen K, von Hertzen
L, Mäkelä MJ; Finnish Allergy Programme Group. The Finnish Allergy
Programme 2008-2018 - scientifi-

crationale and practical implementation. Asia Pac Allergy 2012;2:275279.
4. Peñalvo JL, Céspedes J, Fuster V.
Sesame street: changing cardiovascular risks for a lifetime. Semin Thorac
Cardiovasc Surg 2012; 24:238-240.
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2. Haahtela T, von Hertzen L, Mäkelä
M, Hannuksela M; Allergy Programme Working Group. Finnish Al-

lergy Programme 2008-2018--time
to act and change the course. Allergy
2008;63:634-645.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Kai-Håkon Carlsen

Karin C. Lødrup Carlsen

University of Oslo and Oslo University Hospital
Oslo, Norway
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Έχουν υποστηριχθεί αρκετά μέτρα για την πρωτογενή, δευτερογενή
και τριτογενή πρόληψη των αλλεργικών παθήσεων
• Είναι αναγκαίο να δοθεί περισσότερη χρηματοδότηση για την έρευνα στην πρόληψη της αλλεργίας
• Χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη από εκείνους που χαράσσουν
πολιτική σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης της αλλεργίας
• Τα συστηματικά προγράμματα υγείας της κοινότητας θα βελτιώσουν τη φροντίδα υγείας σε όλα τα επίπεδα για τη δευτερογενή
και την τριτογενή πρόληψη των αλλεργικών παθήσεων
Η πρωτογενής πρόληψη αποσκοπεί στην αποφυγή της αλλεργικής
ευαισθητοποίησης και αλλεργικής
νόσου, ενώ η δευτερογενής πρόληψη στην αποτροπή της εξέλιξης περαιτέρω αλλεργικών παθήσεων. Η
τριτογενής πρόληψη εστιάζει στο
να επιτύχει το άτομο με αλλεργική
νόσο τον βέλτιστο έλεγχο αυτής και
να ελαττώσει τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασής του.
Στις πρόσφατες δεκαετίες έχει αποκαλυφθεί ότι η ανάπτυξη αλλεργίας ξεκινά νωρίς στη διάρκεια της
ζωής, ακόμα και την περίοδο της
σύλληψης ή κατά την εγκυμοσύνη, και συνεχίζεται σε όλη τη ζωή,
πράγμα που γίνεται φανερό από
την άμεση συσχέτιση μεταξύ της
έκθεσης στο τσιγάρο και της εμφάνισης νόσου μέσω της απόδειξης
της μεθυλίωσης ιστονών και της

Δημιουργία πόρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της αλλεργίας

επαγώμενης τροποποίησης της γονιδιακής έκφρασης μετά από έκθεση στα προϊόντα του καπνού. Ο ρόλος των διατροφικών παραγόντων
στην ανάπτυξη της νόσου –όπως
είναι η βιταμίνη D και τα αντιοξειδωτικά– είναι ασαφής.
Επιδημιολογικές ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η καθυστέρηση της
εισαγωγής τροφών κατά τη βρεφική ηλικία μπορεί να προωθούν
την αλλεργία και όχι την ανοχή.
Έτσι, η πρώιμη εισαγωγή τροφικών πρωτεϊνών στη βρεφική ηλικία
μπορεί να αποτελέσει μια φυσική
πρωτογενή στρατηγική πρόληψης,
αν και δεν υπάρχει τεκμηρίωση για
τέτοιου είδους στρατηγική. Συστήνεται η χρήση μικροβιακών προϊόντων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή στη βρεφική ηλικία για την
πρωτογενή ή δευτερογενή πρόλη-
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Η αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο
της αλλεργικής ευαισθητοποίησης
και των αλλεργικών παθήσεων τις
τελευταίες δεκαετίες αντιπροσωπεύει το τίμημα που πληρώνουμε
για τη βελτίωση των συνθηκών
ζωής, το υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο και τον μοντέρνο τρόπο
διαβίωσης. Η απομάκρυνση του
ανθρώπου από τη γη μπορεί να
εξηγήσει τον τρόπο που άλλαξε η
ανθρώπινη περιβαλλοντική άμυνα – από την προστασία έναντι
παθογόνων μικροβίων προς την
έλλειψη ανοχής έναντι ακίνδυνων
πρωτεϊνών. Το ανοσιακό μας σύστημα πρέπει να μάθει να ζει σε
νέα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης της μικρότερης επαφής με
ποικιλία μικροβίων, της αύξησης
στην έκθεση σε ξενοβιωτικά και
άλλα επικίνδυνα περιβαλλοντικά
προϊόντα, του καθιστικού τρόπου
ζωής και των τροποποιημένων διατροφικών συνηθειών· διαφορετικά
θα πρέπει να πάρουμε μέτρα ώστε
να αλλάξουμε τον μοντέρνο τρόπο
διαβίωσης. Ο ελαττωμένος επιθηλιακός φραγμός, που αναγνωρίζεται σε περιπτώσεις άσθματος και
ατοπικού εκζέματος, μπορεί να διευκολύνει την διείσδυση ακατάλληλων περιβαλλοντικών παραγόντων σε ένα μη ισορροπημένο
ανοσιακό σύστημα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Βελτίωση της γνώσης σχετικά με την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη
μπορεί να προέλθει μέσω έρευνας σχετικά με:
1. Μηχανισμούς δημιουργίας αλλεργίας
2. Επαγωγής ανοχής και ανοσιακής ρύθμισης μετά από την εγκατάσταση αλλεργικής ευαισθητοποίησης
3. Διαταραχές του φραγμού του δέρματος και της αναπνευστικής οδού
4. Ανθρώπινο μικροβίωμα των διαφόρων οργανικών συστημάτων
5. Πρώιμη εισαγωγή τροφικών αλλεργιογόνων
6. Τη σχέση μεταξύ ατοπικού εκζέματος και αναπνευστικής αλλεργίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Προληπτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αλλεργίας

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

• Αποφυγή ή ελάττωση της πρώιμης έκθεσης σε ρύπους, συμπεριλαμβανομένων
των προϊόντων καπνού και ατμοσφαιρικών σωματιδιακών ρύπων
• Ενίσχυση της έρευνας για τη δημιουργία και την εξέλιξη της αλλεργίας
• Επαγωγή ανοχής μέσω πρώιμης φυσικής έκθεσης σε αλλεργιογόνα, ανοσιακής
θεραπείας και φυσικής έκθεσης σε μικροβιακή ποικιλότητα
• Πρώιμη, σωστή διάγνωση και θεραπεία ώστε να επιτευχθεί έλεγχος της νόσου
και να διευκολυνθεί μια υγιής διαβίωση
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Απαραίτητες υποδομές για την πρόληψη και τον έλεγχο της αλλεργίας
• Δημιουργία συστηματικών κοινοτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας σε όλα τα επίπεδα για τη δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη
της αλλεργίας
• Υποστήριξη από τα άτομα που χαράσσουν πολιτική σε όλα τα επίπεδα πρόληψης: ελάττωση περιβαλλοντικών εκθέσεων, χρηματοδότηση έρευνας,
εξασφάλιση φυσικών βιοτόπων και προτροπή ατόμων για βελτίωση του
τρόπου ζωής και αποφυγή του καπνίσματος

ψη της αλλεργίας, πλην όμως η
αποτελεσματικότητά τους δεν έχει
αποδειχθεί.
Η τριτογενής πρόληψη με την επαγωγή ανοσιακής ανοχής έχει τεκμηριωθεί επαρκώς για τη γύρη και
την αλλεργία στο δηλητήριο των
υμενοπτέρων μέσω ανοσοθεραπείας με αλλεργιογόνα, ενώ η επαγωγή ανοσιακής ανοχής σε τροφικά
αλλεργιογόνα με σκευάσματα από
το στόμα φαίνεται υποσχόμενη.
Η αποφυγή του καπνίσματος από
τις μητέρες κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μπορεί να ελαττώ-
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σει την επίπτωση του άσθματος
μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως
επιγενετικών επιδράσεων από μεθυλίωση του DNΑ. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο περιορισμός του
καπνίσματος σε ενηλίκους και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία,
καθώς και της χρήσης προϊόντων
καπνού (μασητικό κάπνισμα, ηλεκτρονικά τσιγάρα).

a Determinant of Atopy - A Comparison between Adults in Finnish
and Russian Karelia. Int Arch Allergy
Immunol 2006;140:89-95.
2. Strachan DP. Hay fever, hygiene, and
household size. BMJ 1989;299:12591260.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3. Breton CV, Byun HM, Wenten M,
Pan F, Yang A, Gilliland FD. Prenatal tobacco smoke exposure affects
global and genespecific DNA methylation. Am J Respir Crit Care Med
2009;180:462-467.

1. von Hertzen LC, Laatikainen T,
Makela MJ, Jousilahti P, Kosunen TU,
Petays T et al. Infectious Burden as

4. Flohr C, Mann J. New approaches to
the prevention of childhood atopic
dermatitis. Allergy 2014;69:56-61.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Jan G. R. de Monchy

University of Groningen
Groningen, The Netherlands

Polyclinique de l’Ormeau
Tarbes, France

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η ειδικότητα της Αλλεργιολογίας αναγνωρίζεται ως κανονική ειδικότητα σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και ως εξειδίκευση σε άλλες 8, ενώ
υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν αναγνωρίζεται καθόλου
• Λόγω της αυξανόμενης επίπτωσης των αλλεργικών παθήσεων σε
επιδημικά επίπεδα, είναι καιρός να αυξηθούν τα πρότυπα φροντίδας και να επιτραπεί η πρόσβαση σε μοντέρνες θεραπευτικές
επιλογές
• Υποστηρίζεται η αλλεργιολογία ως μια πλήρως αναγνωρισμένη
ειδικότητα, με εναρμονισμένη εκπαίδευση και ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης των αλλεργικών παθήσεων
• Συστήνεται η δημιουργία ολοκληρωμένων πολυεπιστημονικών
κέντρων αλλεργίας που να συντονίζουν τη βέλτιστη φροντίδα των
ασθενών και την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας

θεραπευτικές επιλογές (π.χ. νέες
μορφές ανοσοθεραπείας, διάγνωση βασισμένη στην ανάλυση συστατικών) και αναμένεται ότι αυτή
η τάση θα συνεχιστεί. Δεύτερον, ο
ρόλος της περιβαλλοντικής έκθεσης (αλλεργιογόνα και ερεθιστικές
ουσίες) και η επίδραση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης (οφέλη και κίνδυνοι αποφυγής αλλεργιογόνων, διατροφή
βρεφών, εφαρμογή προβιοτικών,
κίνδυνοι καπνίσματος, ρόλος επιγενετικών τροποποιήσεων) αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο
ως σημαντικότατοι παράγοντες για
την αντιμετώπιση των αλλεργικών
παθήσεων. Τρίτον, πολλές επιδημι-

Ενίσχυση της ειδικότητας της Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

ολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι
ο αριθμός των αλλεργικών ασθενών στην Ευρώπη και σε άλλες
αναπτυσσόμενες χώρες έχει αυξηθεί δραματικά, με έναν στους τρεις
ανθρώπους να είναι πλέον αλλεργικός. Επιπλέον, ένα αξιοσημείωτο
ποσοστό ατόμων με αλλεργίες του
αναπνευστικού στην Ευρώπη είναι
υποδιαγνωσμένο, υποθεραπευόμενο και απογοητευμένο από τη
θεραπεία του.
Θεωρώντας όλες τις προκλήσεις
που υπογραμμίστηκαν ανωτέρω είναι καιρός να βελτιωθούν τα πρότυπα φροντίδας και να επιτραπεί
η πρόσβαση στους αλλεργικούς
ασθενείς στις πιο πρόσφατες εξε-
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ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Η Αλλεργιολογία ή Αλλεργιολογία
και Κλινική Ανοσολογία αναγνωρίζεται ως πλήρης ειδικότητα σε
13* χώρες (*Στην Ολλανδία αποτελεί εξειδίκευση της Εσωτερικής
Παθολογίας). Αποτελεί εξειδίκευση
σε 8 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες. Μερικές χώρες αναγνωρίζουν επίσης
την Παιδιατρική-Αλλεργιολογία ως
κανονική ειδικότητα ή εξειδίκευση
(Πίνακας 1).
Το φάσμα των αλλεργικών παθήσεων είναι ευρύτατο και ο αριθμός
των εκλυτικών παραγόντων αυξάνεται διαρκώς. Συχνά, τα αλλεργιογόνα προκαλούν συμπτώματα σε
διαφορετικά όργανα ταυτόχρονα
ή κατ’ εξακολούθηση. Προσφάτως
αρκετές εξελίξεις αποτελούν πρόκληση για τον ρόλο των επαγγελματιών υγείας στον τομέα αυτόν.
Πρώτον, υπάρχει ένας σταθερά
αυξανόμενος όγκος γνώσεων σχετικά με τις ανοσολογικές διαδικασίες που παίζουν κάποιον ρόλο στις
αλλεργικές παθήσεις. Δεν μπορούν πια οι αλλεργίες να αντιμετωπίζονται ως νόσοι επαγόμενες
αποκλειστικά από την IgE, αλλά
μάλλον βασίζονται σε μια περίπλοκη και ποικιλόμορφη αλληλεπίδραση μεταξύ κυτταρικών και χυμικών παραγόντων μέσα και έξω
από το ανοσιακό σύστημα. Η αύξηση των γνώσεων έχει οδηγήσει
σε αλλαγές στις διαγνωστικές και

Jaques Gayraud

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Εικόνα 1. Αριστερά: Χάρτης της Ευρώπης όπου φαίνονται οι χώρες με κανονική ειδικότητα (πράσινο)
και εξειδίκευση (κόκκινο) στην Αλλεργιολογία. Δεξιά: Πίνακας με λεπτομέρειες για την κάθε χώρα.

ντρικό Πρόγραμμα Σπουδών στην
Αλλεργιολογία.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ:
Φαρμακο-επιτήρηση

Εθνικά, διεθνή κέντρα

Αλλεργιολόγοι

Παιδίατροι,
οργανικέσ ειδικότητεσ

Ιατροί
εργασίασ

Ιδιωτική
πρακτική
Γενικοί
ιατροί

Περιφερειακά
νοσοκομεία

Εικόνα 2. Το δίκτυο μέσα και γύρω από το Κέντρο Αλλεργίας. Υποστηρίζεται
μια στενή συνεργασία μεταξύ των αλλεργιολόγων που εργάζονται στο κέντρο
και στην ιδιωτική πρακτική, άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και γενικών ιατρών.
Επιπλέον, το κέντρο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε φαρμακο-επιτήρηση
και διεθνή κέντρα, και προσαρμόζεται ιδανικά για εκπαίδευση και έρευνα.

λίξεις στην επιστήμη της αλλεργίας
και κλινικής ανοσολογίας. Η EAACI,
μαζί με το Τμήμα Αλλεργιολογίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιατρικών
Ειδικοτήτων (UEMS), υποστηρίζουν
πλήρως την επίσημη αναγνώριση
και καθιέρωση της ειδικότητας της
Αλλεργιολογίας.
Προκειμένου να τεθούν τα πρότυπα των γνώσεων, ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν η διερεύνηση της
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EAACI-UEMS για την Αλλεργιολογία.
Ένας ακόμα στόχος είναι να εναρμονιστεί η εκπαίδευση των Αλλεργιολόγων σε όλη την Ευρώπη.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό
διεξάγονται διεθνείς επισκέψεις
εκπαιδευτικών κέντρων από το
Τμήμα Αλλεργιολογίας της UEMS.
Επιπροσθέτως, έχουν τεθεί πρότυπα για την εκπαίδευση από το Κε-

Τους αλλεργικούς ασθενείς φροντίζουν όχι μόνον Αλλεργιολόγοι,
αλλά και γενικοί ιατροί καθώς και
άλλες ιατρικές ειδικότητες. Προκειμένου να επιτευχθεί μια ορθολογική κατανομή των εργασιών και
των ευθυνών των διαφόρων επαγγελματιών υγείας, δημοσιεύθηκε
πρόσφατα το “Προσχέδιο στην
Αλλεργιολογία”. Στη δημοσίευση
αυτή συστήνεται η δημιουργία
ολοκληρωμένων κέντρων αλλεργίας (Εικόνα 2) που θα συντονίζουν
την φροντίδα των ασθενών, την
έρευνα στην αλλεργία και την κλινική ανοσολογία, και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Κέντρο
Αλλεργίας στοχεύει στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και την
αύξηση της ποιότητας σε όλα τα
επίπεδα.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Antó JM, Pinart M, Akdis M, Auffray C, Bachert C, Basagaña X et al.
Understanding the complexity of
IgE related phenotypes from childhood to young adulthood: a Mechanism of the Development of Allergy
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periods. BMJ 2005;330:1187-1188.
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4. Malling H-J, Gayraud J, Papageorgiou-Saxoni P, Hornung B, Rosa-doPinto J, Del Giacco SG. Objectives of
training and specialty training core

curriculum in Allergology and clinical
immunology. Allergy 2004;59:579588.
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ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑCI-UEMS
ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ/
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Werner J. Pichler

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

University Hospital of Bern
Bern, Switzerland
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ιδέα ενός τεστ της EAACI στην
Αλλεργία και την Κλινική Ανοσολογία πηγαίνει πίσω σε κάποιες
συζητήσεις της εκτελεστικής επιτροπής το 2006 και 2007. Τα μέλη
της νέας εκτελεστικής επιτροπής
Werner Pichler από τη Βέρνη της
Ελβετίας και Gabriele Pauli από το
Στρασβούργο της Γαλλίας, πρότειναν την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής εξέτασης και, κυρίως, κάποια
νεότερα μέλη της επιτροπής υποστήριξαν αυτό το “όνειρο”. Από την
άλλη πλευρά, η ιδέα ενός τεστ της
EAACI προκάλεσε κάποιον σκεπτικισμό, καθώς η αλλεργία αντιμετωπίζεται αρκετά διαφορετικά από
τις διάφορες εθνικές κοινωνίες, οι
κανόνες για να γίνει κάποιος αλλεργιολόγος/κλινικός ανοσολόγος
διαφέρουν πολύ, ενώ υπήρχε και
ο φόβος ότι όταν κανείς επιτυγχάνει σε μια ευρωπαϊκή εξέταση θα
παρακάμπτει τους εθνικούς κανονισμούς. Μετά από κάποιες εσωτερικές συζητήσεις στην εκτελεστική
επιτροπή της EAACI και μια θετική έκβαση των συζητήσεων με την
UEMS στο Göteborg τον Ιούνιο του
2007, όπου οι Jan de Monchy και
Sergio del Giacco προώθησαν την
ιδέα, οι δύο ενώσεις αποφάσισαν
να συνεργαστούν για τις εξετάσεις
της EAACI/UEMS. Η EAACI –μαζί
με τον τομέα αλλεργίας/κλινικής
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Peter Schmid-Grendelmeier
University Hospital of Zürich
Zürich, Switzerland

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι εξετάσεις της EAACI/UEMS αποτελούν εργαλείο για τη βελτίωση, την ενίσχυση και τον έλεγχο της γνώσης στην Αλλεργιολογία
και την Κλινική Ανοσολογία που προσφέρεται ετησίως από το 2008
• Το τεστ αποτελείται από 120 ερωτήσεις, που ανανεώνονται ετησίως από μια δεξαμενή ερωτήσεων την οποία ετοιμάζουν τα μέλη
της ομάδας της EAACI μαζί με σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα, και
αξιολογείται από επαγγελματικό ινστιτούτο (Institute for Medical
Teaching, Bern)
• Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια λεπτομερή περίληψη των αποτελεσμάτων και –εφόσον επιτύχουν– ένα πολύτιμο πιστοποιητικό
της EAACI/UEMS. Το τεστ δεν αντικαθιστά ή αναπληρώνει τις ισχύουσες εθνικές εξετάσεις που γίνονται τακτικά από τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς
ανοσολογίας της UEMS– είχαν ήδη
δημοσιεύσει κάποιες κοινές κατευθυντήριες οδηγίες και υπήρχε ήδη
διαθέσιμος ένας κατάλογος θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση
στην αλλεργία και την κλινική ανοσολογία σε εθνικό και σε διεθνές
επίπεδο.
Η ιδέα υιοθετήθηκε ως εξετάσεις
γνώσεων με βάση τις ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα
πρέπει να καλύπτουν την Αλλεργία
(70%) και την Ανοσολογία (30%),
με την τελευταία να περιλαμβάνει επίσης κάποια θέματα από τη
Βασική Ανοσολογία. Το αποφασιστικό βήμα για μια επιτυχή εκπαίδευση ήταν η στρατολόγηση ενός
εξειδικευμένου επαγγελματικού

ινστιτούτου (Institute for Medical
Teaching, Βέρνη), το οποίο ήταν
εξειδικευμένο στη δημιουργία και
διατύπωση ερωτήσεων για εξετάσεις και είχε ήδη συμμετάσχει σε
άλλες ευρωπαϊκές εξετάσεις. Οι
Werner J Pichler και Gabriele Pauli
συντόνισαν τα πρώτα βήματα, δημιούργησαν και συνέλεξαν ερωτήσεις (που αποδείχτηκε το δυσκολότερο έργο) και τις προσάρμοσαν
για την εξεταστική φόρμα.
Οι EAACI και UEMS συντόνισαν
τις προσπάθειές τους, και το 2007
δημοσίευσαν την πρόθεσή τους να
οργανώσουν EAACI εξετάσεις. Ο
σκοπός των εξετάσεων ξεκαθαρίστηκε (Πίνακας 1). Υπογραμμίστηκε
ότι η επιτυχία στις EAACI-UEMS

Οι εξετάσεις της EAACI-UEMS στην Αλλεργιολογία/Κλινική Ανοσολογία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Σκοπός του τεστ γνώσεων της EAACI-UEMS
• Για την ενίσχυση των προδιαγραφών στην Αλλεργία/Κλινική Ανοσολογία
στην Ευρώπη
• Για την προώθηση της εναρμόνισης της εκπαίδευσης στην αλλεργία στην
Ευρώπη
• Για την παροχή της δυνατότητας σύγκρισης των γνώσεων κάποιου με τα
πρότυπα γνώσεων που απαιτούνται από έναν αλλεργιολόγο στην Ευρώπη
• Για τη μελλοντική παροχή βοήθειας στην οργάνωση εθνικών εξετάσεων
(π.χ. γραπτών εξετάσεων σε μια ευρωπαϊκή βάση, προφορικών εξετάσεων
σε εθνική βάση)

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Εικόνα 1. Το πρώτο τεστ γνώσεων της EAACI-UEMS οργανώθηκε το 2008 στη Βαρκελώνη
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χνά έρχονται συμμετέχοντες από
μακρινές χώρες όπως της Μέσης
Ανατολής, της Ασίας, της Αφρικής
ή της Λατινικής Αμερικής, καθώς
τους προσφέρεται μια καλή ευκαιρία να ενισχύσουν και να ελέγξουν
τις προσωπικές τους γνώσεις στην
αλλεργία και την κλινική ανοσολογία.
Περισσότεροι από 200 υποψήφιοι,
μέλη διαφόρων Εθνικών Ενώσεων,
έχουν ήδη πετύχει στις εξετάσεις
αυτές. Η αποδοχή αυτού του καλά
οργανωμένου και πιστοποιημένου τεστ αυξάνεται συνεχώς, και
προσμετράται σε ολοένα και περισσότερα έθνη ως διαπίστευση
εξαιρετικών γνώσεων στον τομέα
της αλλεργίας και της κλινικής ανοσολογίας.

Εικόνα 2. Το πιστοποιητικό διάκρισης της EAACI-UEMS

εξετάσεις δεν αποτελούσε άδεια
πρακτικής σε μια χώρα, και αυτό
καθησύχασε κάποιες από τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί από
εθνικές επιτροπές διαπίστευσης.
Μετά από τη δημιουργία και συλλογή σχεδόν 500 ερωτήσεων και
την προσεκτική επιλογή 100 από
αυτές για τις εξετάσεις, πραγματοποιήθηκε το πρώτο EAACI/UEMS
τεστ στη Βαρκελώνη το 2008 (Εικόνα 1). Οργανώθηκε πολύ καλά
και οι συμμετέχοντες ήρθαν από
περισσότερες από 20 χώρες, ακόμα
και εκτός Ευρώπης. Οι ερωτήσεις
θεωρήθηκαν δίκαιες, και επέτυχαν
οι 39 από τους 41 συμμετέχοντες.
Μετά το 2009 ο Peter SchmidGrendelmeier εκλέχθηκε ως υπεύ-
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θυνος για τις εξετάσεις. Η επιλογή
αυτή αποτέλεσε εγγύηση για τη
συνέχιση του θεσμού, καθώς ήταν
γνώστης με το IML, αφού ήταν κι
εκείνος υποψήφιος το 2008. Επιπλέον, η αξία των εξετάσεων ενεκρίθη από κάποιες εθνικές ενώσεις,
οι οποίες συνδύασαν μια τοπική,
προφορική εξέταση με τις εξετάσεις των EAACI-UEMS.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Από το 2010, κάθε χρόνο περίπου
30–50 συμμετέχοντες λαμβάνουν
μέρος στις εξετάσεις. Επιπλέον,
προσεγγίσθηκε ένα ακόμα αντικείμενο των εξετάσεων, να ενοποιηθούν τα πρότυπα εκπαίδευσης για
την αλλεργία στην Ευρώπη. Συ-

Οι εξετάσεις αποτελούνται από
ερωτήσεις που ανανεώνονται ετησίως από μια δεξαμενή ερωτήσεων,
ενώ ετοιμάζονται και πολλές νέες
ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής της EAACΙ και από σημαντικά
ευρωπαϊκά κέντρα. Αξιολογούνται
προσεκτικά από την Επιτροπή Εξετάσεων της EAACI αλλά και από το
IML, και συνεχώς προσαρμόζονται
στα μοντέρνα εξεταστικά πρότυπα και τεχνικές. Ένα αρχείο με τη
σχετική βιβλιογραφία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της EAACI.
Οι τρίωρες εξετάσεις περιέχουν
σχεδόν 120 ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, αυτή τη στιγμή όλα στα
Αγγλικά. Επιτρέπεται η χρήση λεξικών και σχεδιάζεται η μετάφραση σε άλλες μεγάλες γλώσσες. Η
UEMS συστήνει ιδιαιτέρως τις εξετάσεις με την προτροπή της και τη
συνεργασία της στην εξεταστική
επιτροπή. Η ΕΑACI και πρόσφατα
η UEMS προσφέρουν οικονομική
υποστήριξη για να επιτρέψουν
μετά από σχετική αίτηση χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για υποψηφίους από περιοχές με χαμηλά
εισοδήματα.

Οι εξετάσεις της EAACI-UEMS στην Αλλεργιολογία/Κλινική Ανοσολογία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν μια
λεπτομερή περίληψη των εξετάσεών τους και, εάν επιτύχουν, ένα πολύτιμο πιστοποιητικό της EAACI/
UEMS (Εικόνα 2). Το τεστ γνώσεων στην Αλλεργιολογία/Κλινική
Ανοσολογία δεν αντικαθιστά ούτε

αναπληρώνει τις ισχύουσες εθνικές
εξετάσεις που οργανώνονται τακτικά από τις εθνικές επιτροπές. Τα
μέλη της EAACI έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν αυτό το
τεστ γνώσεων ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτο-αξιολόγηση.

Οι EAACI και UEMS είναι τώρα περήφανες για το επιτυχημένο τεστ
τους. Ακόμη και οι σκεπτικιστές
έχουν πειστεί για την αξία του.
Αποδεικνύεται ένα μεγάλο βήμα
για μια καλύτερη εκπαίδευση στην
αλλεργία στην Ευρώπη.
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Musa R.
Khaitov

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Lyudmila V.
Luss

NRC Institute of Immunology FMBA
Moscow, Russia

Περισσότερες από 100 χώρες με
περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού θεωρούνται αναπτυσσόμενες χώρες (DCs). Οι κύριες δυσκολίες στην αντιμετώπιση
των αλλεργικών παθήσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες πηγάζουν από
το ανεπαρκές επίπεδο φροντίδας,
την ετερογένεια στην κατοίκηση
και την έλλειψη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.
Παρατηρείται εξαιρετική ετερογένεια στην επίπτωση της νόσου
(Πίνακας 1).
Η επίπτωση και η σοβαρότητα των
αλλεργικών παθήσεων εξαρτώνται
ιδιαιτέρως από περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς παράγοντες. Αν και
είναι δύσκολο να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των υψηλών επιπέδων
IgE και της ατοπίας στην Αφρική
λόγω των ευρέως διαδεδομένων
παρασιτικών λοιμώξεων, τα αναφερόμενα ποσοστά επίπτωσης από
μελέτη της ISAAC που περιελάμβανε 22 κέντρα από 16 αφρικανικές
χώρες, ποικίλουν για τον συριγμό
μεταξύ 4–22%, την αλλεργική ρινο-επιπεφυκίτιδα μεταξύ 7–27%,
και για το έκζεμα μεταξύ 5–23%.
Για μερικά υψηλότερου εισοδήματος αστικά αφρικανικά κέντρα,
η συχνότητα του υπάρχοντος συριγμού ήταν συγκρίσιμη με εκείνη
των ευρωπαϊκών χωρών, και πα-
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Natalia I.
Ilyna

Rakhim M.
Khaitov

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Οι κύριες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
σε αναπτυσσόμενες χώρες πηγάζουν από το ανεπαρκές επίπεδο
φροντίδας, την ετερογένεια στην κατοίκηση, και την έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους επαγγελματίες υγείας και
τους ασθενείς
• Μια αξιοσημείωτη ετερογένεια στην επίπτωση παρατηρείται μεταξύ χωρών ή μεταξύ περιοχών μιας χώρας, που εξαρτώνται κυρίως
από περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες
• Η αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων βασίζεται στη διαθεσιμότητα των απαραίτητων φαρμάκων και το πόσο προσιτά είναι
από οικονομικής πλευράς
ρουσιάζουν αύξηση την τελευταία
δεκαετία. Γενικά, η εξάπλωση των
αλλεργικών παθήσεων παγκοσμίως σχετίζεται θετικά με την αστυφιλία και το επίπεδο διαβίωσης.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της ISAAC μελέτης ήταν η
σημαντική διαφορά στην επίπτωση του άσθματος σε πληθυσμούς
με παρόμοιο γενετικό υπόβαθρο
από διαφορετικά περιβάλλοντα.
Η επίπτωση του άσθματος ήταν
δύο φορές υψηλότερη στο ΧονγκΚονγκ, την πιο αναπτυγμένη και
δυτικοποιημένη κινέζικη πόλη, σε
σύγκριση με την Guangzhou που
βρίσκεται περίπου 200 χλμ βορειοδυτικά. Σύμφωνα με την ISAAC
μελέτη η αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων σε DCs βασίζεται
στη διαθεσιμότητα των απαραίτη-

των φαρμάκων και το πόσο προσιτά είναι από οικονομικής πλευράς.
Για παράδειγμα, οι χλωροφεριναμίνη και η μπεκλομεθαζόνη περιλαμβάνονται στη λίστα των απαραίτητων φαρμάκων του ΠΟΥ, ενώ
η ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα αναφέρεται ως περιορισμένης
προσβασιμότητας.
Στη Ρωσία και σε άλλες ανεξάρτητες σοβιετικές χώρες, το δίκτυο των
ειδικών στην αλλεργία κέντρων
παρέχει επαρκή φροντίδα για τους
αλλεργικούς ασθενείς. Η Αλλεργία
και η Κλινική Ανοσολογία αποτελούν μια ξεχωριστή ειδικότητα. Για
την εκτίμηση της επίπτωσης των
αλλεργικών παθήσεων στη Ρωσία
εφαρμόζονται πρότυπες διεθνείς
και ευρωπαϊκές προσεγγίσεις: ερω-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Επίπτωση των αλλεργικών παθήσεων σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες
Χώρα

Άσθμα

Αλλεργική
ρινίτιδα

Έκζεμα

Τροφική
αλλεργία

Συγγραφείς

Βιετνάμ, Ανόι
(ερωτηματολόγιο)

5,6%

Hoàng Thi Lâm,
Bo Lundbäck et al.,
2011

Ιράν
(ερωτηματολόγιο)

3,9% (CI:
3,2–4,7%)

Mohammadbeigi
A, Hassanzadeh J,
Mousavizadeh A.,
2011

Κίνα (ερωτηματολόγιο)
Παιδιά 6–12 ετών
Τουρκία
(ερωτηματολόγιο)

9,8%

Ενήλικες

29,6%

Παιδιά 11,5±3,3 έτη

11,5%

22,1%

Παιδιά στην πόλη

3,6%

17%

Παιδιά στην
επαρχία 6–7 ετών

0

0,8–14,9

Παιδιά 13–14 ετών
Ρουάντα
(ερωτηματολόγιο)
σε ενήλικες από το Kigali

Βραζιλία

Cingi C, Ozkiraz S.
et al 2010

10,7%

P.C. Potter, 2009

1,4–39,7
Musafiri S, Brusselle
G et al., 2011

8,9%

Δημοκρατία της Γκάνα

Ζιμπάμπουε

Li F, Zhou Y, Li S,
Jiang F et al., 2011

5,5%

11%
Παιδιά στην πόλη

0,1%

Παιδιά
στην επαρχία

3,2%

Παιδιά 10–14 ετών

11%

33,2%

Έφηβοι
του Σαν Πάολο

6,8%

36,6 – 37,6

τηματολόγια των ISAAC ή ECRHS,
τοπικά ερωτηματολόγια, δερματικές δοκιμασίες, μετρήσεις της IgE
κ.λπ. Στοιχεία από την επίπτωση
των αλλεργικών παθήσεων και
των αλλεργιογόνων στη Ρωσία
παρουσιάζονται στις Εικόνες 1 και
2. Η επίπτωση των αλλεργικών παθήσεων επηρεάζεται από τα κλιματικά και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (Εικόνες
1 και 2). Διεθνείς (GINA, ARIA) και
τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες
εφαρμόζονται για την αντιμετώ-

Obeng BB,
Yazdanbakhsh M,
2011
Keeley et al 1991

16,2%

πιση των αλλεργικών παθήσεων,
και υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε
εξειδικευμένη φροντίδα για ολόκληρο τον πληθυσμό.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bousquet J, Ndiaye M, Ait-Khaled
N, Annesi-Maesano I, Vignola AM.
Management of chronic respiratory
and allergic diseases in developing
countries. Focus on sub-Saharan Africa. Allergy 2003;8:265-283.
2. Ait-Khaled N, Odhiambo J, Pearce N,
Adjoh KS, Maesano IA, Benhabyles
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Toledo MF, Rozov T,
Leone C, 2011

B et al. Prevalence of symptoms of
asthma, rhinitis and eczema in 13- to
14-year-old children in Africa: the
international study of asthma and
allergies in childhood phase III. Allergy 2007;62:247–258.
3. Wong GW, Leung TF, Fok TF. ISAAC
and risk factors for asthma in the
Asia-Pacific.Paediatr Respir Rev
2004;5:S163–S169.
4. Khaitov R, Bogova A, Ilyina N. Epidemiology of allergic diseases in Russia. International review of allergology
and clinical immunology 1999;1:5-12.
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Νότιος Αφρική

3,3%
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Σοβιετική Δημοκρατία
15–40%
Αλλεργική ρινίτιδα 13–39%
Άσθμα 1,5–14,3%

Εικόνα 1. Η επίπτωση αλλεργικών παθήσεων στη Σοβιετική Δημοκρατία

Εικόνα 2. Τα συνηθέστερα αλλεργιογόνα στη Σοβιετική Δημοκρατία
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Η ΕΝΝΟΙΑ
ΤΗΣ “ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Walter J. Ammann
Global Risk Forum
Davos, Switzerland

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η έννοια της μοναδικής υγείας οριοθετεί τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπου, ζώων και περιβαλλοντικής υγείας
• Η έννοια της μοναδικής υγείας αποτελεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση
αντιμετώπισης των αλλεργιών
• Η έννοια της μοναδικής υγείας περιλαμβάνει επίσης την ασφαλή
διατροφή και την ασφάλεια, τη γεωργία, το νερό, την αποκομιδή
των σκουπιδιών και την υγιεινή
• Η έννοια της μοναδικής υγείας εστιάζει στην ισότητα και αποτελεί
το κλειδί για την αειφόρο ανάπτυξη
σκουπιδιών, και της ανάπτυξης του
ανθρώπου (Εικόνα 1).
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Ενώ η προσέγγιση της “μοναδικής υγείας” για πολλά χρόνια είχε
περιοριστεί σε μια διεπιστημονική
συνεργασία μεταξύ ιατρικής και
κτηνιατρικής, δίνοντας ιδιαίτερη
σημασία στον έλεγχο των ζωονόσων και τη σχετική παροχή υπηρεσιών υγείας, η έννοια αυτή εξελίχθηκε σε ένα ευρύ και ολιστικό
παράδειγμα ώστε να συμπεριλάβει
μια οικολογική διάσταση και –πιο
πρόσφατα– μια οικονομική και κοινωνική διάσταση που απευθύνεται
στην ισότητα, τη διακυβέρνηση, τη
δικαιοσύνη, τον βιοπορισμό και την
κοινωνική πρόνοια. Έτσι, η μοναδική υγεία άρχισε να κινείται πέρα
από την κατάσταση μιας απλής

Η έννοια της “Μοναδικής Υγείας” και οι αλλεργικές παθήσεις

έννοιας και να γίνεται ένα πραγματικά διεθνές κίνημα διασύνδεσης της επιστήμης, της κοινωνίας,
της πολιτικής και της πρακτικής. Το
κίνημα αυτό είναι βαθιά διεπιστημονικό και διατομεακό και παρέχει
ένα εντυπωσιακά δυναμικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να ενσωματωθούν διάφορες επαγγελματικές
κοινότητες και κοινωνικές ομάδες
(Εικόνα 1).
Το παράδειγμα της μοναδικής υγείας θα είναι χρήσιμο για την αντιστροφή των χειρότερων σημερινών προβλημάτων στο περιβάλλον
ανθρώπων και ζώων και τη δημιουργία διασύνδεσης ώστε να προαχθεί ένας πιο βιώσιμος τρόπος
ζωής στον πλανήτη μας (Εικόνα 2).
Έχοντας στο μυαλό μας ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό
του πλανήτη μας κατοικεί σε αστικές περιοχές και η απομάκρυνση
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ
Πολλά αναδυόμενα ζητήματα
υγείας συνδέονται με την αύξηση
της επαφής μεταξύ ανθρώπων και
ζώων, τη βιομηχανοποίηση της
παραγωγής των τροφίμων και τη
μόλυνση του περιβάλλοντος. Η
αστυφιλία, η παγκοσμιοποίηση, η
κλιματική αλλαγή, η καταστροφή
των δασών και άλλες αλλαγές στη
χρήση της γης, η δημιουργία και
λειτουργία τεράστιων χερσαίων
και θαλάσσιων βιομηχανικών μονάδων παραγωγής τροφίμων, και
η χημική και μικροβιακή ρύπανση
της γης και των υδάτινων πόρων,
έχουν δημιουργήσει νέες απειλές
για την υγεία του ανθρώπου και
των ζώων. Αυτές οι περίπλοκες
αλληλεπιδράσεις επιδρούν στην
υγεία του ανθρώπου και απαιτούν
ενοποιημένες προσεγγίσεις για να
αντιμετωπισθούν. Μια υποσχόμενη προσέγγιση που παρουσιάζεται σύντομα εδώ είναι η έννοια της
“μοναδικής υγείας”. Η έννοια αυτή
οριοθετεί τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της υγείας του
ανθρώπου, της υγείας των εκτρεφομένων ζώων, των κατοικιδίων
και των άγριων ζώων, της υγείας
των οικοσυστημάτων, του κλίματος, της γεωργίας, της διατροφής,
του νερού και της αποκομιδής των

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων
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Εικόνα 1. Το παράδειγμα της μοναδικής υγείας στο περιβάλλον ανθρώπου-ζώων και στη δημιουργία διασύνδεσης –
ένα παγκόσμιο κίνημα συνένωσης της επιστήμης, της κοινωνίας, της πολιτικής και της πρακτικής το οποίο είναι βαθιά
διεπιστημονικό και διατομεακό και σχετίζεται με μια ενσωματωμένη προσέγγιση των κινδύνων στην υγεία ως ένα
απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείρισή τους. (Ammann WJ, Colbert M, Rechkemmer A.
One Health: Summary and Outlook, in Colbert M, Stiffler M, Ammann WJ (Eds.). GRF One Health Summit 2012 – One Health
– One Planet – One Future: Risks and Opportunities, Extracts from the Proceedings, OECD- GRF Davos, p. 115 – 120).

Εικόνα 2. Το σήμα της ετήσιας
συνόδου κορυφής GRF Davos
Μοναδική Υγεία, που εκφράζει το
παγκόσμιο κίνημα Μοναδική Υγεία,
προωθώντας έναν πιο βιώσιμο τρόπο
ζωής στον πλανήτη μας
(http://onehealth.grforum.org/home/)

από τις αγροτικές περιοχές συνεχίζεται, η μοναδική υγεία μπορεί να
γίνει μια κρίσιμη προσέγγιση για
την επιτυχή αντιμετώπιση όλων
των υποκινητών και συνεπειών της
δυναμικής της αστυφιλίας.
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Η ελάττωση των επιπτώσεων από
κινδύνους όπως τα αναδυόμενα
παθογόνα, η ελευθέρωση τοξικών
παραγόντων, η κλιματική αλλαγή
και οι αλλαγές στο περιβάλλον δόμησης, απαιτούν τη συγκέντρωση
των υποδομών της παγκόσμιας δημόσιας υγείας και των ικανοτήτων
μεταξύ διαφόρων επιστημονικών
κλάδων. Με τη συνεργασία μεταξύ πολλαπλών τομέων όπως της
κτηνιατρικής, της ιατρικής, του περιβάλλοντος, της πανίδας και χλωρίδας, των εκτροφών, της γεωργίας, των υδάτων, της αποκομιδής
των σκουπιδιών και της υγιεινής,
της ασφάλειας των τροφίμων και
της δημόσιας υγείας, η μοναδική
υγεία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ελάττωση των υπαρχόντων και αναδυόμενων παγκοσμίων απειλών.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Kahn LH, Kaplan B, Steele JH. Confronting zoonoses through closer collaboration between medicine and veterinary medicine (as “one medicine”).
Veterinaria Italiana 2007;43:5-19.
2. The FAO-OIE-WHO Collaboration.
A Tripartite Concept Note. April
2010. http://web.oie.int/downld/FINAL_CONCEPT_NOTE_Hanoi.pdf.
Accessed February 24, 2014.
3. Mackenzie SJ, Jeggo M, Richt J,
Daszak P. (Eds.) One Health: The
Human-Animal-Environment In-terfaces in Emerging Infectious Diseases - Food Safety and Security, and
National Plans for Implementation
of One Health Activities. Springer
Berlin 2013, 235p.
4. Colbert M, StifflerM, Ammann WJ
(Eds.). GRF One Health Summit Davos 2012 – One Health – One Planet
– One Future: Risks and Opportunities, Extracts from the Proceedings,
OECD- GRF Davos, 2012, 120 p.
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ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΓΗΡΑΣ

Jean Bousquet

University of Montpellier
Montpellier, France

Αλλεργία και ενεργό και υγιές γήρας

Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η έννοια του ενεργού και υγιούς γήρατος (ΑΗΑ) είναι η διαδικασία
βελτιστοποίησης των ευκαιριών για την υγεία ώστε να αυξάνεται
ο αναμενόμενος χρόνος υγιούς διαβίωσης και η ποιότητα ζωής για
όλους τους ανθρώπους καθώς αυτοί μεγαλώνουν
• Η κακή υγεία επηρεάζεται σημαντικά από μη μεταδοτικές νόσους
οι οποίες παρουσιάζουν κοινούς κινδύνους και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και ομαδοποιούνται σε συννοσηρότητες
• Οι αλλεργικές παθήσεις και το άσθμα είναι οι πλέον συνήθεις μη μεταδοτικές νόσοι στα παιδιά και παρουσιάζουν αύξηση τις τελευταίες
δεκαετίες. Αντιπροσωπεύουν μια κύρια αιτία επιβάρυνσης τόσο
για τη φροντίδα υγείας όσο και σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο
• Τα γεγονότα στα πρώτα στάδια της ζωής διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην υγεία και την εμφάνιση μη μεταδοτικών νόσων. Η
ΑΗΑ θα πρέπει να προωθείται πολύ νωρίς στη διάρκεια της ζωής

τα στάδια της ζωής παίζουν θεμελιώδη ρόλο στην υγεία και την εμφάνιση μη μεταδοτικών νόσων. Η
ΑΗΑ θα πρέπει να προωθείται από
πολύ νωρίς στη ζωή.
Οι αλλεργικές παθήσεις και το
άσθμα, οι πιο κοινές μη μεταδοτικές νόσοι στα παιδιά, βρίσκονται
σε αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες.
Αποτελούν κύρια αιτία επιβαρύνσεων, αλλά και απουσιών από το
σχολείο και την εργασία. Τα παιδιά
με άσθμα βρίσκονται σε κίνδυνο να
αναπτύξουν ΧΑΠ στην ενηλικίωσή τους. Αυτός είναι ο λόγος που η
Πολωνική Προεδρία το 2011 έθεσε

την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη θεραπεία των χρόνιων
αναπνευστικών παθήσεων στα
παιδιά ως προτεραιότητα για την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να ελαττωθούν οι ανισότητες
στην υγεία μεταξύ των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Στα συμπεράσματά
της η 3131η συνάντηση του Συμβουλίου της ΕΕ προσκαλεί τα κράτη-μέλη της να αντιμετωπίσουν τα
προβλήματα που συνιστούν τους
μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν κάποια χρόνια αναπνευστική νόσο: κάπνισμα, κακή ποιότητα
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Η ευρεία έννοια του ενεργού και
υγιούς γήρατος (ΑΗΑ) είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών για την υγεία ώστε να αυξάνεται ο αναμενόμενος χρόνος υγιούς
διαβίωσης και η ποιότητα ζωής για
όλους τους ανθρώπους καθώς αυτοί μεγαλώνουν ((http://www.who.
int/ageing/active_ageing/en/index.
html). Η ΑΗΑ επιτρέπει στους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν
την ικανότητά τους για σωματική,
κοινωνική (οικονομική, πολιτιστική, πνευματική και πολιτική) και
πνευματική ευημερία σε όλη τη
διάρκεια της ζωής τους. Η έκθεση
του ΠΟΥ “Η Καλή Υγεία προσθέτει χρόνια ζωής” (2012) προσεγγίζει τα γηρατειά από την άποψη
της πορείας της υγείας και συμπεραίνει ότι γερνάμε από τη στιγμή
που γεννιόμαστε (http://whqlibdoc.
who.int/hq/2012/WHO_DCO_
WHD_2012.2_eng.pdf).
Η ΑΗΑ αποτελεί σημαντική κοινωνική πρόκληση που είναι κοινή για
όλους τους πληθυσμούς. Η κακή
υγεία επηρεάζεται σημαντικά από
μη μεταδοτικές νόσους οι οποίες
παρουσιάζουν κοινούς κινδύνους
και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες και ομαδοποιούνται σε συννοσηρότητες. Είναι αλληλένδετες
με τη γήρανση και αποτελούν μια
από τις κύριες αιτίες σωματικής
αδυναμίας. Τα γεγονότα στα πρώ-

Boleslaw Samolinski
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Εικόνα 1. Η έννοια της Καλής Υγείας όπως αυτή προωθείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

αέρα στους εσωτερικούς χώρους
και ατμοσφαιρική ρύπανση. Η επιμόρφωση σε θέματα υγείας των
παιδιών, των γονέων και των δασκάλων αναγνωρίζεται ως σημαντική στο θέμα αυτό, όπως επίσης
και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.
Οι αλλεργικές παθήσεις και το
άσθμα εμφανίζονται πολύ νωρίς
στη ζωή και συχνά παραμένουν
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Επηρεάζουν τη σωματική, κοινωνική (οικονομική, πολιτιστική, πνευματική και πολιτική) και ψυχική
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ευημερία σε όλη τη διάρκεια της
ζωής. Η πρώιμη έγκαιρη διάγνωση,
η πρόληψη και αντιμετώπιση των
χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων στα παιδιά θα βοηθήσει τους
ανθρώπους να αντεπεξέλθουν στη
νόσο τους, να έχουν μια φυσιολογική ζωή και καλά γηρατειά.

2. B arker DJ. The fetal and infant
origins of adult disease. BMJ
1990;301:1111.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4. Bousquet J, Tanasescu CC, Camuzat
T, Anto JM, Blasi F, Neou A et al. Impact of early diagnosis and control
of chronic respiratory diseases on
active and healthy ageing. A debate
at the European Union Parliament.
Allergy 2013;68:555-561.

1. Bousquet J, Anto JM, Sterk PJ, Adcock IM, Chung KF, Roca J et al. Systems medicine and integrated care to
combat chronic noncom-municable
diseases. Genome Med 2011;3:43.

3. Samolinski B, Fronczak A, Kuna P,
Akdis CA, Anto JM, Bialoszewski AZ
et al. Prevention and control of childhood asthma and allergy in the EU
from the public health point of view:
Polish Presidency of the European
Union. Allergy 2012;67:726-731.
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Η ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Enrico Heffler

University of Torino
Torino, Italy
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το διαδίκτυο έχει γίνει μια σημαντική πηγή πληροφοριών υγείας
και υποστήριξης για ασθενείς αλλά και για ιατρούς
• Οι πληροφορίες γύρω από την αλλεργία στο διαδίκτυο μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητικές, να μη βασίζονται σε ενδείξεις
και να είναι δυνητικά επικίνδυνες
• Συνεπώς, έχει τεράστια σημασία για τους ασθενείς και για τους
ιατρούς να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες διαπιστευμένων ινστιτούτων, όπως εκείνες που έχουν δημιουργηθεί ή/και εγκριθεί από
διεθνείς επιστημονικές κοινότητες
• Εκτός από εκπαιδευτικό υλικό, το διαδίκτυο μπορεί να παρέχει
στους ασθενείς πλατφόρμες στις οποίες αυτοί μπορούν να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με άλλους ασθενείς ή ιατρούς
• Οι ιατροί μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να
βελτιώσουν την καριέρα τους, μέσω επιστημονικών κοινοτήτων
και/ή ιστοσελίδες επιστημονικών περιοδικών

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

υποτομέα της κύριας ιστοσελίδας
της, βλ. Εικόνα 1, κάτω αριστερά)
(βλ. Ένθετο 1).

Πιθανώς οι πιο ενδιαφέρουσες και
ολοκληρωμένες ιστοσελίδες που
περιέχουν αξιόπιστες πληροφορίες
γύρω από την αλλεργία για ασθενείς, προέρχονται από τρεις επιστημονικές κοινότητες με υψηλότατο
κύρος στον τομέα: EAACI (με τον
“χώρο για ασθενείς”, βλ. Εικόνα 1,
πάνω αριστερά), ACAAI (με την
ιστοσελίδα “Αλλεργιολόγος”, βλ. Εικόνα 1, πάνω δεξιά) και ΑΑΑΑΙ (με
τον “Καταστάσεις και θεραπείες”

Το “ΕAACI χώρος για ασθενείς”
παρέχει έναν μεγάλο και ολοκληρωμένο όγκο πληροφοριών για
ασθενείς, που κυμαίνεται από την
περιγραφή των αλλεργικών παθήσεων, τη σωστή διαγνωστική τους
προσέγγιση και θεραπευτικές επιλογές, έως πληροφορίες για το πώς
να ερμηνευθούν, με εμπεριστατωμένο τρόπο, συμπληρωματικές και
εναλλακτικές ιατρικές προσεγγίσεις στην αλλεργία και την παρο-

Η αλλεργία και το διαδίκτυο

χή εύκολης πρόσβασης σε χρήσιμα
εργαλεία για αλλεργικούς ασθενείς
(π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια για αλλεργικούς ή τη σχέση
εγκυμοσύνης και αλλεργίας, τη λίστα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
οργανώσεις ασθενών, και έναν παγκόσμιο χάρτη με τις καταγραφές
της γύρης). Και το “EAACI χώρος
ασθενών” και ο “Αλλεργιολόγος”
παρέχουν χρήσιμα διαδραστικά
εργαλεία που επιτρέπουν στους
ασθενείς να αναζητήσουν συμπτώματα ή συμμετοχή οργάνων
ώστε να αποκτήσουν πληροφορί-
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Το διαδίκτυο έχει γίνει σημαντική πηγή πληροφοριών υγείας και
υποστήριξης για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως η αλλεργία και
για τους φροντιστές τους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας. Ανάμεσα στις αμέτρητες
ιστοσελίδες που αναφέρονται σε
αλλεργικές παθήσεις, μπορούμε να
ξεχωρίσουμε εκείνες με περιεχόμενο υψηλού επιπέδου από εκείνες
με χαμηλό επίπεδο που δεν στηρίζονται σε ενδείξεις και παρέχουν
αμφισβητούμενες πληροφορίες.
Είναι λοιπόν σημαντικό οι ασθενείς και οι ιατροί να στηρίζονται
σε λίγα αλλά αξιόπιστα μέσα, τα
οποία είναι πιστοποιημένα από τις
επιφανέστερες επιστημονικές κοινότητες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ
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Εικόνα 1. Στιγμιότυπα ιστοσελίδων για ασθενείς, που προτείνονται από τις
πιο φημισμένες διεθνείς επιστημονικές κοινότητες στην αλλεργία και κλινική
ανοσολογία.

ΕΝΘΕΤΟ 1 – Λίστα προτεινόμενων διαδικτυακών πηγών
για ΑΣΘΕΝΕΙΣ:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ:
“Patients Area” - EAACI (www.eaaci.org)
“Allergist”- ACAAI (www.acaai.org/allergist)
“AAAAI – Conditions and treatments” (www.aaaai.org/conditionsand-treatments.aspx)
“WAO – Patient resources” (www.worldallergy.org/patient-resources)
“FARE – Food Allergy Research & Education”: (www.foodallergy.org)

-

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ:
“AllergyUK forum” (forum.allergyuk.org)
“AllergyChat” (www.allergychat.org/allergy_forum)
“Health Boards – Allergy” (www.healthboards.com/boards/allergies)

-

ΕΝΘΕΤΟ 2 – Κύριεσ διαδικτυακέσ πηγέσ για ΙΑΤΡΟΥΣ:
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
-

“PubMed” (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)
“EMBASE” (www.elsevier.com/online-tools/embase)
“Scopus” (www.scopus.com)

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ:
-

“Allergome” (www.allergome.org)
“SDAP - Structural Database of Allergenic Proteins”
(fermi.utmb.edu)
“Protall” (www.ifr.ac.uk/protall/database.html)
“AllFam” (www.meduniwien.ac.at/allergens/allfam)
“AllergenOnline” (www.allergenonline.org)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΚΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΥΣ:
-
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“EAACI – Job center” (www.eaaci.org/resources/job-center.html)
“AAAAI - Career Connections Center” (careers.aaaai.org/home)
“ACAAI – Job source” (jobs.acaai.org)
“NEJM Career Center” (www.nejmcareercenter.org)
“The Lancet Careers” (jobs.thelancet.com)
“JAMA Career Center” (jama.careers.adicio.com

ες σχετικά με πιθανές αλλεργικές
παθήσεις που μπορεί να εξηγούν
τα συμπτώματά τους (“Νομίζω ότι
έχεις αλλεργία” και “Αλλεργικές και
ανοσολογικές παθήσεις και αιτιολογία” για το “Χώρος για ασθενείς
της EAACI”, “Ο εικονικός αλλεργικός” για την ιστοσελίδα της ΑΑΑΑΙ). Ένα παρόμοιο εργαλείο είναι
επίσης διαθέσιμο στις ιστοσελίδες των WAO και ACAAI, αλλά το
τελευταίο περιορίζεται σε ρινικά
προβλήματα (“Το ρινικό περιοδικό
μου”). Μια άλλη ιστοσελίδα όπου
οι ασθενείς μπορούν να βρουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για μια
συγκεκριμένη κατηγορία αλλεργιών, τις τροφικές αλλεργίες, είναι η
FARE (Έρευνα & επιμόρφωση για
τις τροφικές αλλεργίες).
Μια από τις σημαντικές ανάγκες
των ασθενών είναι να μοιράζονται
τις αμφιβολίες/γνώμες τους με ειδικούς ιατρούς και με άλλους ασθενείς. Ένα τμήμα, το “Ρωτήστε τον
ειδικό”, υπάρχει στις περισσότερες
από τις προαναφερθείσες ιστοσελίδες, ενώ υπάρχουν και χώροι συζήτησης μεταξύ των ασθενών σε άλλες ιστοσελίδες όπως “AllergyUK”,
“AllergyChat” ή “HealthBoards”.
Ακόμα κι αν οι ιστοσελίδες αυτές
καλύπτουν πράγματι κάποιες ανάγκες των ασθενών, είναι σημαντικό
να υπενθυμίσουμε ότι δεν μπορούν
να θεωρηθούν αξιόπιστες πηγές
επιστημονικών/ορθών πληροφοριών σχετικά με τις αλλεργίες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που
οδήγησαν ενώσεις όπως οι EAACI
και AAAAI να δημοσιοποιήσουν τις
δικές τους σελίδες στο Facebook,
όπου μπορούν να διαδοθούν πληροφορίες που βασίζονται σε ενδείξεις σε μεγαλύτερο κοινό.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ
Οι ειδικοί στο πεδίο αυτό (με ειδικότητα) και αυτοί που εκπαιδεύονται (π.χ. ειδικευόμενοι) ή πιο γεΗ αλλεργία και το διαδίκτυο
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νικοί ιατροί (π.χ. γενικής ιατρικής)
μπορεί να χρειαστούν να βρουν
επαγγελματικές και επιστημονικές
πληροφορίες στο διαδίκτυο (βλέπε
ένθετο 2).
Όσον αφορά την επιστημονική
ενημέρωση, οι ιατροί μπορούν
να στηρίζονται σε παγκοσμίως
αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων όπως “PubMed”, “EMBASE”
ή “Scopus” για να βρίσκουν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ή σε
ιστοσελίδες αλλεργιογόνων όπως
“Allergome”, “SDAP”, “Protall”,

“AllFam” ή “AllergenOnline” ή σε
διάφορα εγχειρίδια αλλεργίας
που είναι τώρα διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Το διαδίκτυο δίνει επίσης την ευκαιρία σε ιατρούς να βελτιώσουν
την καριέρα τους ή ευκαιρίες για
εργασία στον τομέα (π.χ. συγκεκριμένες ενότητες στις ιστοσελίδες
των EAACI και AAAAI ή συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων σε πιο
γενικές ιστοσελίδες, όπως εκείνες
φημισμένων επιστημονικών περι-

οδικών όπως NEJM, The Lancet,
JACI, Allergy ή JAMA).
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. D'Auria JP. All about asthma: top resources for children, adoles-cents,
and their families. J Pediatr Health
Care 2013;27:e39-42.
2. Stewart M, Letourneau N, Masuda
JR, Anderson S, Cicutto L, McGhan
S et al. Support needs and preferences of young adolescents with
asthma and allergies: "just no one
really seems to understand". J Pediatr Nurs 2012;27:479-490.
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iCAALL: ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΜΑ, ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

Jan Lötval

Η επίπτωση των αλλεργικών παθήσεων και του άσθματος συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως.
Το 2050 ο πληθυσμός της γης θα
φτάσει πιθανώς τα 9–10 δισεκατομμύρια, μεταξύ των οποίων τα
2–4 δισεκατομμύρια θα πάσχουν
από αλλεργικές παθήσεις όπως το
άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα και η
ατοπική δερματίτιδα. Οι καταστάσεις αυτές επιβαρύνονται από έναν
αριθμό συννοσηροτήτων. Η επιβάρυνση από αυτές τις συνηθισμένες αλλεργικές καταστάσεις, μαζί
με επίκτητες και συγγενείς ανοσοανεπάρκειες και φαρμακευτικές
αλλεργίες, θα έχουν πολύ σημαντική αρνητική επίδραση σε όλες
τις κοινότητες και θα επηρεάσουν
αρνητικά τη συνολική παγκόσμια
οικονομία.
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν
αυτά τα προβλήματα και να προετοιμαστούν για τις επικείμενες
ανάγκες παγκοσμίως, η American
Academy of Allergy, Asthma &
Immunology, το American College
of Allergy, Asthma & Immunology,
η European Academy of Allergy and
Clinical Immunology και ο World
Allergy Organization έχουν σχηματίσει μια συνεργατική πρωτοβουλία που ονομάζεται International
Collaboration in Asthma, Allergy
and Immunology (iCAALL) (Εικόνες
1 και 2).
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Denis Ledford
iCAALL Chairs

Cezmi A. Akdis

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Το 2050 προβλέπεται ότι έως 4 δισεκατομμύρια άτομα παγκοσμίως θα υποφέρουν από άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα και ατοπική
δερματίτιδα
• Το πρόβλημα αυτών των συχνών αλλεργικών καταστάσεων, μαζί
με επίκτητες και συγγενείς ανοσοανεπάρκειες και φαρμακολογικές αλλεργίες, θα επηρεάσει αρνητικά όλες τις κοινωνίες και την
παγκόσμια οικονομία γενικότερα
• Η Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας,
το Αμερικανικό Κολλέγιο Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας,
η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Αλλεργίας έχουν σχηματίσει μια συνεργατική πρωτοβουλία που ονομάζεται Διεθνής Συνεργασία για το
Άσθμα, την Αλλεργία και την Ανοσολογία (iCAALL)
• Ο σκοπός της iCAALL είναι να συντονίζει την επικοινωνία σχετικά
με τις αλλεργίες, το άσθμα και ανοσολογικές παθήσεις, και να ενισχύει τη γενική συνειδητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο
• Έχουν αναπτυχθεί διεθνείς κατά γενική συναίνεση δηλώσεις (ICONs)
που χρησιμεύουν ως εργαλεία αναφοράς για ιατρούς και άλλους
επαγγελματίες υγείας και ως εκπαιδευτικά εργαλεία για εκείνους
που χαράσσουν πολιτική και για το κοινό. Οι ICONs συνδυάζουν
τις καλύτερες επιστημονικές αποδείξεις με γενικά συμφωνηθέντα
από διεθνείς ειδικούς, και είναι προσαρμόσιμες σε συνθήκες όλων
των χωρών του κόσμου, επιτρέποντας τροποποιήσεις με βάση τη
διαθεσιμότητα των κατά τόπου διαγνωστικών και θεραπευτικών
παρεμβάσεων
Η αποστολή της iCAALL είναι να
συντονίζει την επικοινωνία των
πληροφοριών σχετικά με τις αλλεργίες, το άσθμα και ανοσολογικές παθήσεις, και να ενισχύει
τη γενική συνειδητοποίηση γύρω
από τις καταστάσεις αυτές σε πα-

γκόσμιο επίπεδο. Θα δημιουργήσει
εργαλεία επικοινωνίας και επιμόρφωσης για ειδικούς, για γενικούς
ιατρούς και άλλους επαγγελματίες
υγείας, και τελικά θα παρέχει παγκόσμια πληροφόρηση για το κοινό, τους ασθενείς και τα άτομα που
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Εικόνα 1. Τέσσερεις διεθνείς κοινότητες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια παγκόσμια συμμαχία απέναντι στο μεγάλο
πρόβλημα της αλλεργίας και των ανοσολογικών παθήσεων

προσαρμόζονται στις συνθήκες σε
όλες τις χώρες παγκοσμίως, επιτρέποντας τροποποιήσεις με βάση
τη διαθεσιμότητα των τοπικών διαγνωστικών μέσων και των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Εικόνα 2. Η Επιτροπή Συντονισμού 2011–2013 κατά την ετήσια συνάντηση
της EAACI στην Γένοβα, τον Ιούνιο 2012. EAACI: Jan Lötvall, Cezmi A. Akdis,
Nikolaos G. Papadopoulos, AAAAI: Dennis K. Ledford (iCAALL Chair), Thomas
B. Casale, Wesley Burks, WAO: Richard F. Lockey, Ruby Pawankar, Lanny J.
Rosenwasser: ACAAI: Dana V. Wallace, Stanley Fineman, Richard Weber.

χαράσσουν πολιτική. Ιδανικά η συνεργασία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα μια ευρύτερη αντίληψη γύρω
από τις αλλεργίες, τη ρινίτιδα, το
άσθμα και τις ανοσολογικές παθήσεις, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη φροντίδα των ασθενών
και την καλύτερη χρηματοδότηση
για έρευνα και φροντίδα, και ως εκ
τούτου οφέλη για τους πάσχοντες
και τον ευρύτερο πληθυσμό.
Το πρώτο πρόγραμμα εν προόδω είναι η δημιουργία διεθνών δηλώσε-

ων συγκατάθεσης (ICONs) που θα
αποτελούν χρήσιμες πηγές για τους
ιατρούς και άλλους επαγγελματίες
υγείας οι οποίοι φροντίζουν ασθενείς με αλλεργικές και ανοσολογικές
παθήσεις. Οι ICONs έχουν επίσης
σκοπό να επιμορφώσουν τα άτομα
που χαράσσουν πολιτική σχετικά
με τη σημασία που έχει η παροχή
πόρων για τη βέλτιστη φροντίδα
των ασθενών και τη συνέχιση της
έρευνας. Οι ICONs συνδυάζουν τις
καλύτερες επιστημονικές αποδείξεις
με διεθνείς συναινέσεις ειδικών, και
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1. Lotvall J, Pawankar R, Wallace DV,
Akdis CA, Rosenwasser LJ, Weber
RW et al. We call for iCAALL: International Collaboration in Asthma,
Allergy and Immunology. Allergy
2012;67:449-450.
2. Burks AW, Tang M, Sicherer S, Muraro A, Eigenmann PA, Ebisawa M et
al. ICON: food allergy. J Allergy Clin
Immunol 2012;129:906-920.
3. P apadopoulos NG, Arakawa H,
Carlsen KH, Custovic A, Gern J, Lemanske R, et al. International consensus on (ICON) pediatric asthma.
Allergy 2012;67:976-997.
4. Valent P, Klion AD, Rosenwasser LJ,
Arock M, Bochner BS, Butter-fieldJH et al. ICON: Eosinophil Disorders.
World Allergy Organ J 2012;5:174-181.
5. L
 ang DM, Aberer W, Bernstein JA,
Chng HH, Grumach AS, Hide M et
al. International consensus on hereditary and acquired angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol
2012;109:395-402.
6. Demoly P, Adkinson NF, Brockow K,
Castells M, Chiriac AM, Greenberger
PA et al. International Consensus on
drug allergy. Allergy 2014;69:420-437.
7. Routes J, Abinun M, Al-Herz W,
Bustamante J, Condino-Neto A,
De La Morena MT et al. ICON:
The Early Diagnosis of Congenital
Immunodeficiencies.J Clin Immunol
2014;34:398-424.
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ
Cezmi A. Akdis
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Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, University of Zurich
Davos, Switzerland
Με μια επιδημική αύξηση στη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών,
σήμερα, οι αλλεργικές παθήσεις
επηρεάζουν τις ζωές περισσότερων
από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων παγκοσμίως, και η επίπτωσή τους αναμένεται να φτάσει τα
4 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050.
Η επίπτωση των αλλεργικών παθήσεων και οι κοινωνικο-οικονομικές τους συνέπειες αυξάνονται
ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και
στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις αλλαγές
στον τόπο ζωής. Εκτός από το πόσο
υποφέρουν ατομικά οι ασθενείς, οι
αλλεργικές παθήσεις αποτελούν
ένα πολύ μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα στα συστήματα
υγείας και στις οικογένειες. Επιπλέον, η φροντίδα των ασθενών
και η πρόσβαση στη διάγνωση
και τη θεραπεία είναι ανεπαρκείς
σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες
και περιοχές. Χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές και στρατηγική
ανάπτυξης για την κάλυψη του κενού αυτού σε παγκόσμιο, τοπικό
και εθνικό επίπεδο (Πίνακας 1).
Οι προσπάθειες να ξεπεραστούν
οι πολλαπλές ανικανοποίητες
ανάγκες γύρω από τις αλλεργικές παθήσεις περιγράφονται στην
“ενότητα Η” και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατευθύνσεις:
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
• Η επιδημία της αλλεργίας επηρεάζει περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, με μια παγκόσμια αύξηση της επίπτωσής
της που μπορεί να φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια πάσχοντα άτομα
μέχρι το έτος 2050
• Οι ήδη υπάρχουσες ανικανοποίητες ανάγκες και το μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα των συστημάτων υγείας αναμένεται να
επιδεινωθούν σημαντικά
• Χρειάζονται αποτελεσματικές πολιτικές και ανάπτυξη στρατηγικών
σε παγκόσμιο, τοπικό και εθνικό επίπεδο
• Οι προσπάθειες να ξεπεραστούν οι ανικανοποίητες ανάγκες θα
πρέπει να εστιάσουν σε 4 κύριες κατευθύνσεις:
 Εντατική έρευνα και ανάπτυξη
 Βελτίωση της φροντίδας ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο
 Αύξηση της ενημέρωσης του κοινού
 Αναβάθμιση του τομέα της Αλλεργίας στην πολιτική ατζέντα
• Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια “Παγκόσμια Στρατηγική Αντιμετώπισης της Αλλεργίας”
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν
 Θα πρέπει να εφαρμοσθεί μια πολυκλαδική και επιστημονική
προσέγγιση
 Θα πρέπει να ενσωματωθεί η έννοια της “Μοναδικής Υγείας”
 Θα πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες οδηγίες νέας γενιάς
 Θα πρέπει να ιδρυθούν Παγκόσμια Κέντρα Αλλεργίας και ενσωματωμένα δίκτυα παρακολούθησης
 Θα πρέπει να εφαρμοσθούν και να προσαρμοσθούν στις τοπικές
συνθήκες οι υπάρχουσες γνώσεις από επιτυχημένες προσεγγίσεις
του παρελθόντος
Α) Η έρευνα και η ανάπτυξη θα
πρέπει να είναι συνεργατικές
και να αποκτήσουν προτεραιότητα, ώστε να επιτύχουν μόνιμα
αποτελέσματα στην πρόληψη,

στους βιοδείκτες, τη θεραπευτική αποκατάσταση, σε αντι-ιικά
εμβόλια και στην πρωτοποριακή
ανάπτυξη φαρμάκων. Υπάρχουν
πολλά εμπόδια και φραγμοί σε

Το όραμα και η πορεία αντιμετώπισης των αλλεργιών
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Προσπάθειες για την αύξηση της συνειδητοποίησης των πολιτικών σωμάτων σχετικά με την αλλεργία και το άσθμα
• Το Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) ιδρύθηκε μετά από προσπάθειες της EAACI ως ένα δίκτυο
αριστείας FP6 της ΕΕ το 2004, και συνεχίζει ακόμα ως μη κερδοσκοπικό δίκτυο.
• Η αλλεργία αναφερόταν στην ομάδα τροφής και γεωργίας των ερευνητικών επιχορηγήσεων της ΕΕ έως το 2007. Η ΕΕ
αποδέχθηκε την αλλεργία ως σημαντικό πρόβλημα υγείας το 2007 μετά από προσπάθειες της EAACI και του CA2LEN.
• Η αλλεργία δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα Horizon 2020. Πολλές προσπάθειες και αρκετές μονοήμερες συναντήσεις ενημέρωσης οργανώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επιδιώχθηκαν από οργανώσεις ασθενών, τη
διοίκηση της EAACI και μέλη του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στα επόμενα χρόνια, που έγιναν ακόμα πιο έντονα το
περασμένο έτος.
• Το ICAALL: American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; American College of Allergy, Asthma & Immunology;
European Academy of Allergy and Clinical Immunology; και the World Allergy Organization σχημάτισαν μια συνεργατική
πρωτοβουλία με το όνομα International Collaboration in Asthma, ALlergy and ImmunoLogy (iCAALL) το 2011. Δώδεκα
Διεθνείς Γενικές Συναινέσεις έχουν προγραμματιστεί, και επτά έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα.

φορείς χρηματοδότησης που
πρέπει να ξεπεραστούν, ειδικά
για την υποστήριξη της έρευνας
στην ανοσολογία του ανθρώπου
και την αλλεργία (Πίνακας 2).
Β) Η βελτίωση της φροντίδας των
ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο
απαιτεί μια διεθνή προσέγγιση
για να αναγνωριστούν τα εμπόδια στην πρόληψη και θεραπεία,
να δημιουργηθούν μητρώα
ασθενών και κατευθυντήριες
οδηγίες επόμενης γενιάς, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη διάγνωση και στα απαραίτητα φάρμακα
σε χώρες χαμηλού εισοδήματος,
να εφαρμοσθεί ολοκληρωμένος
έλεγχος του περιβάλλοντος, να
δοθεί ψυχολογική υποστήριξη
άμεσα και σε επίπεδο ρουτίνας
χωρίς καμία ανάγκη για συμβουλευτική, και να εφαρμοσθεί κάθε
διάσταση της εκπαίδευσης των
ασθενών, των γενικών ιατρών,
και του υπολοίπου προσωπικού
υγείας.
Γ) Προκειμένου να ενισχυθεί η συνειδητοποίηση του κοινού, είναι
σήμερα απαραίτητο να καθιερωθούν δημοσίως οι αλλεργικές παθήσεις και το άσθμα ως

μια από τις σημαντικότερες αιτίες χρόνιας θνησιμότητας και
προβλήματος της φροντίδας
υγείας. Θα πρέπει άμεσα να
ιδρυθούν οργανισμοί ασθενών
που να επικεντρώνονται στην
Αλλεργία και το άσθμα σε όλες
τις χώρες. Σημαντικός αριθμός
διεθνών συμμαχιών, σωματείων,
δικτύων και ακαδημιών εργάζονται πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να
γίνουν εντατικές προσπάθειες σε
επίπεδο τοπικών κυβερνήσεων,
Ενωμένων Εθνών, ΠΟΥ, ΕΕ κ.λπ.
Θα πρέπει να εκπονηθεί μια παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των
αλλεργικών παθήσεων (Πίνακας
3).
Α) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών,
γενικών ιατρών, νοσηλευτών,
διατροφολόγων, ψυχολόγων,
φαρμακοποιών, οργανισμών
ασθενών, εκπαιδευτικών, της
βιομηχανίας και εκείνων που
χαράσσουν πολιτική, πρέπει να
συμμετέχουν. Ο ρόλος όλων των
ενδιαφερομένων έχει αναλυθεί
λεπτομερώς σε προηγούμενα
κεφάλαια στην ενότητα “Η”.

Το όραμα και η πορεία αντιμετώπισης των αλλεργιών

Β) Η ειδικότητα της “Αλλεργιολογίας” θα πρέπει να ενισχυθεί ως
πλήρης ειδικότητα και να εναρμονιστεί παγκοσμίως.
Γ) Μοντέρνες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοσθούν
για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων, του άσθματος και των συννοσηροτήτων. Οι
κατευθυντήριες οδηγίες νέας
γενιάς θα πρέπει να παρέχουν
δομημένες, πολυκλαδικές, προσαρμοσμένες στην περιοχή και
το περιβάλλον και εξατομικευμένες ασθενο-κεντρικές λύσεις, με
την κατάλληλη ευαισθησία για
τις πολιτισμικές διαφορές.
Δ) Υπάρχει σημαντική εμπειρία από
ήδη καθιερωμένες στρατηγικές
και συνεργασίες. Θα πρέπει να
αποφύγουμε να ξανα-ανακαλύψουμε τον τροχό, και αντ’
αυτού να χρησιμοποιήσουμε
και να εφαρμόσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις. Για παράδειγμα, μια από τις πολυτιμότερες
εμπειρίες στη μάχη μας με τις
αλλεργίες είναι η επιτυχία του
Φινλανδικού Προγράμματος
για την Αλλεργία και το Άσθμα.
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• Τα αποτελέσματα από τα Φινλανδικά Προγράμματα για την Αλλεργία και το Άσθμα έδειξαν ότι τα προβλήματα από το
άσθμα και την αλλεργία μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά με σχετικά μικρών απαιτήσεων μεθόδους προσιτές από
κάθε χώρα (Κεφάλαιο Η12). Η στρατηγική αυτή προσαρμόζεται αργά στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και εφαρμόζεται
από κάποια εθνικά προγράμματα υγείας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Εμπόδια σε ερευνητικές επιχορηγήσεις και στους χρηματοδοτικούς φορείς
• Έλλειψη πολιτικής ενημέρωσης και χαμηλό επίπεδο κατανόησης και θέσπιση
προτεραιοτήτων για τις επιδημίες της αλλεργίας
• Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις και η έρευνα για την πρόληψη δεν έχει μέχρι
τώρα υποστηριχθεί αποτελεσματικά
• Μικρές επιχορηγήσεις έχουν δοθεί για έρευνα βασισμένη σε υποθέσεις, αν και
η πραγματική ανάγκη είναι για μεγάλης κλίμακας, σε βάθος και όχι υποθετικές έρευνες, που είναι πλέον εφικτές με τις νέες εξελίξεις στην αλληλούχιση
νέας γενιάς του DNA και RNA, την ανάλυση exposomes και την επιγενετική
ανάλυση, και τους βιοδείκτες
• Η έρευνα στον άνθρωπο λαμβάνει σχετικά μικρότερες επιχορηγήσεις από
πολλούς φορείς σε σύγκριση με την έρευνα σε ζωικά μοντέλα

ΜΕΡΟΣ Η-Παγκόσμια στρατηγική για την αντιμετώπιση των αλλεργικών παθήσεων

• Πολλοί σημαντικοί φορείς επιχορηγήσεων αναγκάστηκαν να μειώσουν τον
προϋπολογισμό τους λόγω της οικονομικής κατάστασης στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη τα τελευταία χρόνια

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Λίστα με όσα πρέπει να γίνουν για την παγκόσμια αντιμετώπιση της αλλεργίας
• Αποδοχή των αλλεργιών και του άσθματος ως Παγκόσμιο Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας
• Αναβάθμιση της “Αλλεργίας” στην πολιτική ατζέντα
• Εκτέλεση έρευνας και ανάπτυξη στρατηγικών για την ελάττωση των παραγόντων κινδύνου
• Εκτίμηση του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας, του βοηθητικού προσωπικού, και των φαρμακοποιών ως του κύριου συνδέσμου μεταξύ των ασθενών και των ιατρών, και έναρξη παγκόσμιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Ανάπτυξη εντατικής εκπαίδευσης και προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού
• Βελτίωση και διάδοση των “Φινλανδικών Προγραμμάτων”
• Αύξηση των ερευνητικών επιχορηγήσεων εν γένει
• Προτεραιότητα στην έρευνα για την πρόληψη και την θεραπεία
• Να ενισχυθούν οι πόροι για πρόληψη και έλεγχο
• Ενίσχυση της ειδικότητας της “Αλλεργιολογίας”
• Βελτίωση της ενημέρωσης και εφαρμογή της έννοιας “Μοναδική Υγεία”
• Εναρμόνιση και οικονομική ρύθμιση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
ενημέρωσης των κύριων ομίλων μέσω της ICAAL

Είναι τώρα θεμελιώδους σημασίας η διάδοση της φινλανδικής
εμπειρίας σε όλο τον κόσμο, η
συλλογή των στοιχείων και η περαιτέρω βελτίωση.
Ε) Η παγκόσμια αντιμετώπιση των
αλλεργικών παθήσεων θα πρέπει να ενσωματωθεί στην έννοια
της “Μοναδικής Υγείας” που
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αναγνωρίζει τις συστηματικές
διασυνδέσεις των ανθρώπων,
ζώων και του περιβάλλοντος
στην υγεία, σε στενή σχέση με
την ασφάλεια της τροφής και
του νερού. Σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, εξάντλησης
των πόρων, υποβάθμισης του
περιβάλλοντος, διατροφικής

ανασφάλειας και αναπτυξιακών προκλήσεων, χρειάζεται
μια ενωτική προσέγγιση για να
διασφαλιστεί η διατήρηση της
υγείας. Η έννοια αυτή εφαρμόζεται πλήρως σε όλες τις χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις,
λόγω ισχυρής επιστημονικής
βάσης για επιγενετική ρύθμιση

Το όραμα και η πορεία αντιμετώπισης των αλλεργιών

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ

των σχετικών με τη νόσο γονιδίων με την επίδραση του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Η
ανθρώπινη υγεία, η υγεία των
ζώων και των φυτών, ο υγιεινός
αέρας, το νερό και το έδαφος, η
ασφάλεια και η προστασία των
τροφίμων είναι ενσωματωμένα
στοιχεία στην έννοια της “Μοναδικής Υγείας”.

Η) Απαραίτητη είναι μια πολυκλαδική και επιστημονική προσέγγιση. Σαράντα επιστήμονες και
κλινικοί από όλο τον κόσμο και
διαφόρους τομείς της αλλεργίας και συναφών κλάδων συγκεντρώθηκαν υπό την αιγίδα
του Christine Kuhne – Centre for
Allergy Research and Education
(CK-CARE) για το 2nd Global
Allergy Forum από 16–19 Ιουνίου του 2013 στο Νταβός της
Ελβετίας. Οι συμμετέχοντες,

Σε μια παράλληλη δράση που
συνένωσε πολιτικά σώματα και
επιστήμονες, εκπρόσωποι της
EAACI, της E����������������
uropean Respiratory Society, του International
Primary Care Respiratory Group,
της Polish Allergy Society, του
WHO Global Alliance κατά
των Χρόνιων Αναπνευστικών
Παθήσεων, και της European
Federation of Allergy and Airway
Diseases Patients’ Associations,
προσκλήθηκαν από τον Υπουργό Υγείας της Πολωνίας για να
συνεδριάσουν και να συζητήσουν σχετικά με την πρόληψη
και τον έλεγχο των χρόνιων
αναπνευστικών παθήσεων σε
παιδιά, στις 20–21 Σεπτεμβρίου
του 2011. Τα αποτελέσματα υιοθετήθηκαν στη διάρκεια μιας
ενδο-υπουργικής συνεδρίασης
των 27 κρατών μελών της ΕΕ
στις 2 Δεκεμβρίου του 2011.
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Ζ) Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα
πλήρως ενσωματωμένο Διεθνές Δίκτυο στην Αλλεργία
και το Άσθμα, με την ανάπτυξη
στρατηγικής και τη συμμετοχή
όλων των εθνικών κέντρων και
των ήδη καθιερωμένων δικτύων,
συμμαχιών, συνεργασιών, σωματείων, ακαδημιών, με στόχο
την παρακολούθηση της αλλεργίας παγκοσμίως, την ανάπτυξη
στρατηγικής και την εκπαίδευση. Θα πρέπει η αλλεργία να
αποτελεί ολοένα και περισσότερο προτεραιότητα στην ΕΕ, τα
Ενωμένα Έθνη, τον ΠΟΥ και τα
εθνικά πολιτικά προγράμματα.

που αντιπροσώπευαν σημαντικές ακαδημίες και συλλόγους,
σχημάτισαν ομάδες εργασίας
για να συζητήσουν τα πιο επείγοντα προβλήματα. Εστίασαν
ιδιαίτερα στον ρόλο του περιβάλλοντος, στους μηχανισμούς
της αλλεργικής φλεγμονής και
στην προστασία, στην πρόληψη της αλλεργίας, στη διάγνωση και θεραπεία της αλλεργίας,
καθώς επίσης και στην εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλλεργίας και των ανοσολογικών παθήσεων όπως
το άσθμα, η ρινίτιδα, το έκζεμα, η εργασιακή αλλεργία, η τροφική και φαρμακευτική αλλεργία και η
αναφυλαξία. Τα αντικείμενα που καλύπτει είναι της βασικής επιστήμης αλλά και της κλινικής ιατρικής.
Από την ίδρυσή της το 1956, η EAACI έχει διευρυνθεί και έχει γίνει ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος
στην Ευρώπη στον τομέα της αλλεργίας και της κλινικής ανοσολογίας. Τα μέλη της σήμερα είναι
περισσότερα από 7800 σε 121 χώρες, και περιλαμβάνουν ακαδημαϊκούς, κλινικούς και συναφείς
επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η EAACI περιλαμβάνει ως μέλη 47 Εθνικούς Συλλόγους Αλλεργίας.
Αποστολή της EAACI είναι να παρέχει την αποτελεσματικότερη πλατφόρμα για επιστημονική επικοινωνία και εκπαίδευση στον τομέα της αλλεργίας και ανοσολογίας, με τελικό σκοπό τη διευκόλυνση
της ζωής των ασθενών που υποφέρουν από τις νόσους αυτές. Η ΕΑACI θεωρείται ως η κύρια πηγή
ειδικών στην Ευρώπη για κάθε θέμα αλλεργίας.
Δραστηριότητες της EAACI
• Προαγωγή της επιστήμης μέσω ειδικών πλαισίων Ετήσιων Συνεδρίων, Εστιασμένων Συναντήσεων,
Κατευθυντήριων Οδηγιών και Δημοσιεύσεων
• Επιμόρφωση επαγγελματιών (Σχολεία Αλλεργίας, σύστημα CME, εξέταση γνώσεων στην αλλεργία
και κλινική ανοσολογία, κλινικές και ερευνητικές υποτροφίες)
• Διάδοση γνώσης μέσω των περιοδικών της EAACI (Allergy, Pediatric Allergy Immunology, Clinical and
Translational Allergy, EAACI Newletter) και με πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας
• Υποστήριξη αλλαγής και αύξηση ενημέρωσης των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση σχετικά με τη σημασία της αλλεργίας και της κλινικής ανοσολογίας και τις ευκαιρίες για πρόληψη και θεραπεία των αλλεργιών μέσω Δημοσίων Εκστρατειών και Δημοσίων Διακηρύξεων.

Η Αλλεργία σήμερα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας με διαστάσεις
πανδημίας και απαιτεί άμεσες ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργίας και
Κλινικής Ανοσολογίας προσκάλεσε όλους τους ειδικούς ανά τον κόσμο να δημιουργήσουν τον «Παγκόσμιο Άτλαντα της Αλλεργίας».
Η συγγραφή του «Άτλαντα» έγινε από διεθνή ομάδα 183 κορυφαίων διεθνώς επιστημόνων στην έρευνα της αλλεργίας και του άσθματος και στοχεύει να υπογραμμίσει ότι το πρόβλημα των αλλεργικών παθήσεων παγκοσμίως έχει πάρει τέτοιες
διαστάσεις ώστε να απαιτείται η αναγνώρισή του ως προτεραιότητα στις εθνικές
στρατηγικές προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης, να περιγράψει μηχανισμούς
και παράγοντες κινδύνου και να αξιολογήσει τους καλύτερους τρόπους πρόληψης
και ελέγχου των αλλεργικών παθήσεων, να παρέχει καθοδήγηση για τρόπους, ώστε
να ξεπεραστούν εμπόδια που υπάρχουν όπως η φτώχεια, η έλλειψη γνώσεων και
υποδομής, η χαμηλή προτεραιότητα στη δημόσια υγεία λόγω της σημασίας άλλων
νόσων και η έλλειψη καλών παγκοσμίου εμβέλειας επιδημιολογικών δεδομένων.
Τέλος, ως στόχο έχει να διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικά συμφέρουσες προσεγγίσεις αντιμετώπισης, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνουν την
θνησιμότητα και νοσηρότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με αλλεργικές
παθήσεις παγκοσμίως και να καθιερώσει ένα πρόγραμμα δράσης για τη διαχείριση
των διαθέσιμων πόρων για την πρόληψη των αλλεργικών παθήσεων και τον καθορισμό προτεραιότητας της χρηματοδότησης της έρευνας στην αλλεργία.

EAACI Headquarters
Hagenholzstrasse 111
3rd Floor

Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια «Παγκόσμια Στρατηγική Αντιμετώπισης της Αλλεργίας»
στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η οποία θα στοχεύει
όλες τις παραμέτρους από τη βέλτιστη φροντίδα του ασθενούς και την πρόσβαση
στη διάγνωση και στην απαραίτητη φαρμακοθεραπεία έως την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών για την πρόληψη της νόσου και τη μελλοντική ανακάλυψη νέων
φαρμάκων.

8050 Zurich
Switzerland
Tel: +41 44 205 55 33
Fax: +41 44 205 55 39
info@eaaci.org
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