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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζετε, η «Ελληνική Αλλεργιολογία 
και Κλινική Ανοσολογία» αποτελεί το επίσημο περιο
δικό της ΕΕΑΚΑ και την έξωθεν εικόνα της ειδικότητάς 
μας. Είναι το βήμα για δημοσίευση ερευνητικού έρ
γου, ενδιαφερόντων περιστατικών, κατευθυντηρίων 
οδηγιών και επιστημονικών θέσεων, ανασκοπήσεων, 
κριτικής της ξένης βιβλιογραφίας, ανταποκρίσεων α
πό συνέδρια, ακόμη και ιστορικών αναδρομών που α
φορούν στην Αλλεργιολογία. Αξιοσημείωτο είναι πως 
στην Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία 
δημοσιεύονται τα πρακτικά Συνεδρίων μας.

Η Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία 
κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 
1993, από τις εκδόσεις «Σελίδα», με πρώτη Διευθύν
τρια Σύνταξης την Καθηγήτρια Φωτεινή Σαξώνη
Παπαγεωργίου. Η έκδοση συνεχίστηκε μέχρι το 2005 
και μετά από ολιγοετή διακοπή, τον Ιανουάριο 2008 
ξεκίνησε η Β’ Περίοδος έκδοσης του περιοδικού. 
Την σκυτάλη Εκδότη ανέλαβε τότε ο κος Χρήστος 
Γρηγορέας που έγινε η ψυχή του περιοδικού, φροντί
ζοντας για την ανανέωσή του και προσφέροντας πολύ 
προσωπικό χρόνο ώστε να φτάνει κοντά μας ένα εξαι
ρετικό έντυπο.

Από τον Ιανουάριο 2020 παρέλαβα τη σκυτάλη 
του Διευθυντή Σύνταξης, ενώ ανανεώθηκαν τα μέ
λη της Συντακτικής Επιτροπής και δημιουργήθηκε 
η νέα θέση Αρχισυντάκτριας, που αναλαμβάνει η κα 
Αικατερίνη Συρίγου. Είναι σαφές πως η ευθύνη που 
νιώθουμε αναλαμβάνοντας την έκδοση μετά από τό
σο λαμπρούς δασκάλους είναι τεράστια, όπως μεγάλη 
είναι και η αγωνία μας για το αν θα ανταποκριθούμε 
επάξια σε αυτό το έργο. 

Από το τρέχον τεύχος στην έκδοση της Ελληνικής 
Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας συμμε
τέχει διεθνής επιτροπή σύνταξης που αποτελείται 
από ξένους, μεγάλης εμβέλειας και δραστήριους 

Αλλεργιολόγους, με μεγάλη εκδοτική εμπειρία. Η ύ
παρξη διεθνούς συντακτικής επιτροπής αυξάνει το 
κύρος της έκδοσης, ενώ δημιουργεί γέφυρες για πε
ρισσότερες αγγλόφωνες δημοσιεύσεις.

Η Ελληνική Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία 
θα συνεχιστεί στην έντυπη έκδοσή της, ενώ θα α
ναβαθμιστεί η διαδικτυακή παρουσία της μέσα από 
την ηλεκτρονική σελίδα της ΕΕΑΚΑ. Ευελπιστούμε 
μάλιστα στην αύξηση της ύλης και ίσως συχνότερη 
έκδοσή της. Η έκδοση συνεχίζεται από τις εκδόσεις 
«Βήτα», με υπεύθυνη έκδοσης την κα Α. Βασιλάκου. Η 
ανανέωση της συνεργασίας αυτής κρίθηκε βάσει της 
αξιοπιστίας του εκδοτικού οίκου και της εμπιστοσύ
νης που δημιουργήθηκε κατά την πολυετή συνεργα
σία μαζί τους.

Εκ μέρους της νέας Συντακτικής επιτροπής, θα ήθε
λα να ευχαριστήσω θερμά την Πρόεδρο κα Ζωή Δεμέ
στιχα και το ΔΣ της ΕΕΑΚΑ για την τιμή που μας έκανε 
να μας εμπιστευθεί τη συνέχιση έκδοσης του περιοδι
κού. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω προσωπικά τον 
κο Γρηγορέα, για την αγαστή συνεργασία μας στην έκ
δοση του περιοδικού επί δώδεκα έτη. Αποτέλεσε μια 
ευκαιρία να είμαι συνεχώς κοντά στον άνθρωπο που 
με μύησε στην Αλλεργιολογία, περισσότερο από μία 
εικοσαετία πριν. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα 
προηγούμενα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής που 
συνετέλεσαν καθοριστικά στην επιτυχημένη έκδοση.

Η συντακτική επιτροπή της «Ελληνικής Αλλεργιολο
γίας και Κλινικής Ανοσολογίας» σας προσκαλεί σε συ
νεργασία και εποικοδομητική κριτική. Η δημοσίευση 
των άρθρων σας θα βοηθήσει στη συνεχιζόμενη ια
τρική εκπαίδευση όλων μας και θα συνεχίσει να δίνει 
φωνή στην Ειδικότητά μας.

Κωνσταντίνος Πίτσιος 
Εκδότης  Διευθυντής Σύνταξης
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Oφθαλμική αλλεργία
(Οφθαλμικά αλλεργικά 

σύνδρομα)
Χρ. Γρηγορέας

Aλλεργιολόγος, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Οφθαλμικά Αλλεργικά Σύνδρομα 
(ΟΑΣ), διακρίνονται, σύμφωνα με την παθοφυσι
ολογία, την κλινική εικόνα και τα αντικειμενικά 
ευρήματα, στην εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα 
(SAC), στη συνεχή ή ολοετή αλλεργική επιπεφυ
κίτιδα (PAC), στην εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα 
(VKC), στην ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (AKC), 
στην επιπεφυκίτιδα των γιγαντιαίων θηλών (GPC) 
και στην εξ επαφής βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (CBC). 
Τα ΟΑΣ εκδηλώνονται σχεδόν πάντοτε και στους 2 
οφθαλμούς ενώ ο έντονος κνησμός συνήθως είναι 
το κυρίαρχο σύμπτωμα. Η παρουσία οφθαλμικού 
πόνου, διαταραχών της όρασης και η συμμετοχή του 
κερατοειδούς, αποτελούν χαρακτηριστικά που απο
τελούν ενδείξεις για άμεση εξέταση από οφθαλμί
ατρο. Τα συμπτώματα της Οφθαλμικής Αλλεργίας 
(ΟΑ) συσχετίζονται συχνά αλλά όχι πάντοτε και με 
άλλα αλλεργικά νοσήματα όπως είναι κυρίως η αλ
λεργική ρινίτιδα. Η διάγνωση της ΟΑ στηρίζεται 
συνήθως στο ιστορικό, τις κλινικές εκδηλώσεις, 
τα αντικειμενικά ευρήματα από την εξέταση των 
οφθαλμών/βλεφάρων και ενισχύεται με μια σειρά 
από in vivo και in vitro διαγνωστικές δοκιμασίες. 
Ο αλλεργιολογικός έλεγχος (κυρίως με τις δερμα
τικές δοκιμασίες αλλεργίας με τη μέθοδο του νυγ
μού/SPT) είναι απαραίτητος για τον καθορισμό της 
αλλεργικής ευαισθητοποίησης και του ρόλου των 
αλλεργιογόνων στα ΟΑΣ. Αρκετές κλινικές οντό
τητες μπορεί να μιμηθούν τα ΟΑΣ και πρέπει να 
περιλαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση, όπως 

Ocular allergy 
(Ocular allergy 
syndromes)
Chr. Grigoreas
Allergist, Athens, Greece 

ΑΒSTRACT Ocular Allergy Syndromes (OAS) 
can be clinically classified as Seasonal Allergic 
Conjunctivitis (SAC), Perennial Allergic Conjun
ctivitis (PAC), Vernal Keratoconjunctivitis (VKC), 
Atopic Kerato conjun ctivitis (AKC), Giant Papillary 
Conjun ctivitis (GPC) and Contact Blepharoconjun
ctivitis (CBC). Allergic eye disease is almost always 
bilateral and itching is the predominant symptom. 
The presence of pain, visual impairment or evidence 
of corneal involvement should prompt referral to an 
ophthalmologist for further management. Ocular 
Allergy (OA) symptoms are often, but not always, 
associated with other allergic manifestations, mostly 
rhinitis. The diagnosis of OA is usually based on clin
ical history, signs and symptoms, with the support 
of in vivo and in vitro tests when the identification 
of the specific allergic sensitization is required for 
patient management. Several clinical presentations 
may mimic the clinical features of OAS including 
tear film dysfunction, infections and some autoim
mune and inflammatory conditions. The manage
ment of OA includes allergen avoidance, pharmaco
logical treatment, immunotherapy and patient edu
cation. Currently available ophthalmictopical drugs 
belong to several different pharmacological classes: 
H1antihistamines, mast cell stabilizers, mast cell sta
bilizers with H1antihistamine action (called ‘’dual 
acting’’ agents), vasoconstrictors, nonsteroidal anti
inflammatory agents, corticosteroids and calcineu
rin inhibitors. This review summarizes the current 

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Χρ. Γρηγορέας 
Μενάνδρου 27, 152 38 Χαλάνδρι, Αθήνα 

e-mail: chrgrigoreas@gmail.com

Chr. Grigoreas  
27 Menandrou street, GR-152 38 Chalandri, Athens, Greece 
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Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία 2020 
Περίοδος Β' • 13(1):8–26

R E V I E W

Hellenic Allergology & Clinical Immunology 2020 
Series Β' • 13(1):8–26



OΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ 9

1.  Εισαγωγή

Με τον όρο Οφθαλμική Αλλεργία/Ocular Allergy 
(OA), που αποδίδεται και με τον όρο αλλεργική ε
πιπεφυκίτιδα, περιγράφεται μια σειρά νοσημά
των υπερευαισθησίας (μπορεί να είναι IgEδιαμε
σολαβούμενα, είτε μη IgEδιαμεσολαβούμενα), που 
προσβάλλουν κυρίως τον οφθαλμικό επιπεφυκότα 
και τα βλέφαρα. Τα νοσήματα αυτά παρουσιάζουν 
διαφοροποίηση ανάμεσά τους όσον αφορά την πα
θογένεια, τους μηχανισμούς υπερευαισθησίας, τα δι
αγνωστικά κριτήρια και την αντιμετώπιση.1 

Εκτιμάται  ότι τουλάχιστον το 15–20% του πλη
θυσμού σε παγκόσμια κλίμακα εκδηλώνει κάποια 
μορφή αλλεργικής νόσου. Από τους παραπάνω 
αλλεργικούς ασθενείς περίπου το 40–60% παρου
σιάζει οφθαλμικά συμπτώματα.2 Η αλλεργική ρι
νίτιδα/Allergic Rhinitis (AR) η οποία είναι το πλέον 
συχνό αλλεργικό νόσημα εκδηλώνεται, εκτός από 
τα συμπτώματα της ρινίτιδας και με οφθαλμικά συ
μπτώματα σε ποσοστό που ξεπερνάει το 75%.3,4 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για την 
ΟΑ τα οποία προέρχονται από μεγάλες επιδημιολογι
κές μελέτες όπως είναι η ISAAC, η ARIA και η NHANES 
III. Σύμφωνα με την ISAAC η αλλεργική ρινοεπιπεφυ
κίτιδα προσβάλλει το 1,4–39,7% των παιδιών και των 
εφήβων.5 Σύμφωνα με την ARIA η εποχική αλλεργική 
ρινοεπιπεφυκίτιδα προσβάλλει το 3–42% του πλη
θυσμού ενώ η ολοετής/επίμονη αλλεργική ρινοεπι
πεφυκίτιδα το 1–18% αντίστοιχα.6 Σύμφωνα με την 
NHANES III (αφορά πληθυσμό των ΗΠΑ) το 40% του 
πληθυσμού παρουσιάζει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα 
ΟΑ.7 Η επίδραση που ασκούν τα ιδιαίτερα συχνά και 
ενοχλητικά συμπτώματα της ΟΑ στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών αυτών έχει διαπιστωθεί και φαίνεται ό
τι είναι σημαντικού βαθμού.8,9

Το ενδιαφέρον της Παγκόσμιας Ιατρικής Κοινό
τητας για την ΟΑ είναι ιδιαίτερα έντονο, όπως φαίνε
ται από τα εξαιρετικά άρθρα ανασκόπησης αλλά και 
τις θέσεις ομοφωνίας, που δημοσιεύονται τα τελευ
ταία χρόνια.1,10–21 Σκοπός της παρούσας ανασκόπη

είναι το σύνδρομο του ξηρού οφθαλμού, λοιμώξεις, 
ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα και καταστάσεις 
φλεγμονής. Η αντιμετώπισηθεραπεία της ΟΑ πε
ριλαμβάνει την αποφυγή των αλλεργιογόνων, τη 
φαρμακευτική αγωγή, την ανοσοθεραπεία και την 
εκπαίδευση του ασθενούς. Οι οφθαλμικές σταγόνες 
(κολλύρια) που χορηγούνται τοπικά στον οφθαλμό 
ανήκουν σε διάφορες φαρμακευτικές ομάδες όπως 
είναι τα Η1αντιισταμινικά, οι σταθεροποιητές των 
μαστοκυττάρων, τα λεγόμενα διπλής δράσης (α
ντιισταμινικά και σταθεροποιητές των μαστοκυτ
τάρων), τα αγγειοσυσπαστικά, τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα κορτικοστεροειδή 
και οι αναστολείς της καλσινευρίνης. Στην παρού
σα ανασκόπηση περιλαμβάνονται οι σύγχρονες 
γνώσειςαπόψεις για την ταξινόμηση, την παθο
φυσιολογία, τη διάγνωση, τη διαφορική διάγνωση 
και την αντιμετώπισηθεραπεία της ΟΑ (ΟΑΣ). Η 
ερευνητική δραστηριότητα στην ΟΑ είναι απαραί
τητη για την απόκτηση νέων γνώσεων κυρίως όσον 
αφορά τη διάγνωση και τις θεραπευτικές επιλογές 
στα διάφορα ΟΑΣ.

knowledge regarding classification, pathophysiol
ogy, diagnosis, differential diagnosis and treatment 
of OA (OAS). Several unmet needs especially in the 
diagnostic tools and the therapeutic options for the 
management of ocular allergic inflammation, should 
be further improved by specific clinical research in 
OA.
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σης είναι να περιγράψουμε τα Οφθαλμικά Αλλεργικά 
Σύνδρομα (ΟΑΣ) που περιλαμβάνονται στην ΟΑ, με 
έμφαση στα κλινικά χαρακτηριστικά τους και να ανα
φέρουμε τις διαθέσιμες σήμερα τοπικέςοφθαλμικές 
θεραπείες για την αντιμετώπιση των διαφόρων φαι
νοτύπων της ΟΑ.

2. Ταξινόμηση

Η ταξινόμηση των διαφόρων ΟΑΣ, που πρότειναν 
οι Leonardi et al1 το 2012, ως ομάδα εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής 
Ανοσολογίας (EAACI), με ειδικό ενδιαφέρον για την 
ΟΑ, παρουσιάζεται στο σχήμα 1.1 Η ταξινόμηση αυτή 
έχει ως βάση την παθοφυσιολογία των φαινοτύπων 
της ΟΑ και χρησιμοποιεί την ορολογία των ανοσο
λογικών αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι στον μηχανισμό παθοφυσιολογίας 
ορισμένων ΟΑΣ, όπως είναι η εαρινή κερατοεπιπε
φυκίτιδα (vernal keratoconjunctivitis) και η ατοπική 
κερατοεπιπεφυκίτιδα (atopic keratoconjunctivitis), 
μπορεί να εμπλέκονται τόσο η μεσολάβηση της IgE 
όσο και η μεσολάβηση των Τκυττάρων.1

Τα κύρια ΟΑΣ που προκύπτουν από την παραπάνω 
ταξινόμηση και στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτι
κά είναι τα εξής: (1) Εποχική αλλεργική επιπεφυκίτι
δα/Seasonal Allergic Conjunctivitis (SAC), (2) Ολοετής 
ή συνεχής ή επίμονη αλλεργική επιπεφυκίτιδα/

Perennial Allergic Conjunctivitis (PAC), (3) Εαρινή 
κερατο επιπεφυκίτιδα (Vernal Keratoconjunctivitis 
(VKC), (4) Ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (Atopic 
Keratoconjunctivitis (AKC), (5) Επιπεφυκίτιδα των γι
γαντιαίων θηλών/Giant Papillary Conjunctivitis (GPC) 
και (6) Εξ επαφής βλεφαροεπιπεφυκίτιδα/Contact 
Blepharoconjunctivitis (CBC).1,13,21

3.  Οφθαλμικά αλλεργικά σύνδρομα

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυρι
ότερα χαρακτηριστικά που αφορούν τα παρακάτω 
ΟΑΣ.1,13,21

3.1. Εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα (SAC)

Η SAC, που αποδίδεται και με τον όρο επιπε
φυκίτιδα του «πυρετού εκ χόρτου»/’’hay fever’’ 
conjunctivitis, αποτελεί τουλάχιστον το 25–50% των 
περιπτώσεων ΟΑ με αποτέλεσμα να είναι η πλέον 
συχνή αλλεργική νόσος των οφθαλμών.22 Η SAC ου
σιαστικά αποτελεί μια IgEδιαμεσολαβούμενη αντί
δραση υπερευαισθησίας η οποία προκαλείται από τη 
δέσμευση των αερομεταφερόμενων αλλεργιογόνων 
του περιβάλλοντος, όπως είναι η γύρη που προέρχε
ται από την ανθοφορία διαφόρων χόρτων, θάμνων 
και δένδρων, με τα μόρια της ειδικής ανοσοσφαιρί
νης Ε (IgE) που ευρίσκονται καθηλωμένα στους υπο
δοχείς υψηλής συγγένειας για την IgE στην επιφάνεια 

Σχήμα 1. Tαξινόμηση, σύμφωνα με την παθοφυσιολογία και τους μηχανισμούς υπερευαισθησίας, των οφθαλμικών αλλερ
γικών και μη αλλεργικών συνδρόμων.1

Οφθαλμικά νοσήματα υπερευαισθησίας

Οφθαλμική αλλεργία Οφθαλμική μη αλλεργική υπερευαισθησία

IgE – διαμεσολαβούμενη οφθαλμική αλλεργία

Εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα (SAC)
Ολοετής αλλεργική επιπεφυκίτιδα (ΡAC)
Εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα (VKC)
Ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (ΑKC)

Επιπεφυκίτιδα των γιγαντιαίων θηλών (GPC)
Ερεθιστική επιπεφυκίτιδα
Ερεθιστική βλεφαρίτιδα/επιπεφυκίτιδα
Άλλες οριακές μορφές

Μη IgE – διαμεσολαβούμενη οφθαλμική αλλεργία

Εξ επαφής βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (CBC)
Εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα (VKC)
Ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (ΑKC)
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των μαστοκυττάρων, τα οποία ευρίσκονται στον ο
φθαλμικό επιπεφυκότα.

Η δέσμευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενερ
γοποίηση των μαστοκυττάρων του οφθαλμικού ε
πιπεφυκότα που εκδηλώνεται σε 2 φάσεις, όπως έ
χει αποδειχθεί με την ειδική δοκιμασία πρόκλησης 
του επιπεφυκότα με το αλλεργιογόνο/Conjunctival 
Allergen Provocation Test (CAPT). Η άμεση φάση 
εκδηλώνεται εντός ολίγων λεπτών της ώρας και 
χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα ισταμίνης, 
τρυπτάσης, προσταγλανδινών και λευκοτριενίων 
στα δάκρυα. Τα μαστοκύτταρα του επιπεφυκότα 
χαρακτηρίζονται ως 100% τρυπτάση+ και χυμά
ση+, ενώ εκφράζουν την ιντερλευκίνη4 (IL4) η 
οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αλλερ
γία διότι ευνοεί την ανάπτυξη των Τκυττάρων, τη 
διαφοροποίηση σε Th2 κύτταρα και την παραγω
γή IgE. Η επιβραδυνόμενη ή αργοπορημένη φάση 
που εκδηλώνεται λίγες ώρες μετά την άμεση φά
ση, χαρακτηρίζεται από τη διήθηση φλεγμονωδών 
κυττάρων και την αυξημένη έκφραση των μορίων 
προσκόλλησης. Επίσης τα ενεργοποιημένα μαστο
κύτταρα απελευθερώνουν διάφορες κυτταροκίνες 
οι οποίες ενεργοποιούν τα επιθηλιακά κύτταρα και 
τους ινοβλάστες για την παραγωγή προφλεγμο
νωδών κυτταροκινών και χημειοκινών που προά
γουν την επιμονή της φλεγμονής του επιπεφυκότα 
(με τη χημειοταξία κυττάρων όπως ηωσινόφιλα και 
βασεόφιλα).1

Στη SAC τα συμπτώματα εμφανίζονται με οξεία ή 
υποξεία μορφή και στους 2 οφθαλμούς ταυτόχρο
να, ενώ η μεγάλη έξαρση συμπίπτει με την εποχική 
διακύμανση των αερομεταφερόμενων αλλεργιογό
νων στην ατμόσφαιρα (κυρίως γύρη και λιγότερο 
μύκητες). Το πλέον χαρακτηριστικό και κυρίαρχο 
σύμπτωμα είναι ο οφθαλμικός κνησμός ο οποίος 
συνήθως είναι έντονος. Η απουσία κνησμού θέτει σε 
αμφιβολία ακόμη και τη διάγνωση της αλλεργικής ε
πιπεφυκίτιδας. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι η 
δακρύρροια, η φωτοφοβία και το αίσθημα καύσου 
στους οφθαλμούς. Τα βλέφαρα και ο επιπεφυκότας 
συμμετέχουν χαρακτηριστικά με τον δεύτερο να πα
ρουσιάζει κυρίως οίδημα και λιγότερο υπεραιμία (ε
ρυθρότητα). Η συμμετοχή του κερατοειδούς χιτώνα 
είναι σπάνια (ήπια στικτή επιθηλιακή κερατίτιδα) και 

μπορεί να εκδηλωθεί με διαταραχή της όρασης (θό
λωση). Επίσης στην SAC μπορεί να σχηματισθεί κυρί
ως κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης ένα λευκό εξί
δρωμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε ινώδες στις 
χρόνιες μορφές της νόσου. Εκτός από την εποχική 
κατανομή της SAC ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι 
πολύ συχνά τα συμπτώματα συνυπάρχουν με εκείνα 
της AR. Σε αρκετές περιπτώσεις SAC το οικογενεια
κό ιστορικό (σε συγγενείς α΄ βαθμού) για αλλεργικό 
νόσημα/ατοπία είναι θετικό ενώ η διάγνωση τίθεται 
με την ανίχνευση των υπεύθυνων αλλεργιογόνων 
(συνήθως με τις επιδερμικές δερματικές δοκιμασίες 
νυγμού/Skin Prick Tests (SPT).1,10

3.2.  Ολοετής ή συνεχής αλλεργική επιπεφυκίτιδα 
(PAC)

Η PAC εκδηλώνεται με παρόμοια κλινικά συ
μπτώματα όπως αυτά της SAC, πλην όμως συνή
θως είναι ηπιότερου χαρακτήρα. Τα υπεύθυνα 
αλλεργιογόνα ανευρίσκονται κυρίως εντός των 
κλειστών χώρων με εκπροσώπους τα ακάρεα της 
οικιακής σκόνης, τα επιθήλια των οικόσιτων ζώ
ων (π.χ. γάτα, σκύλος) και ορισμένους μύκητες. Η 
παθοφυσιολογία της νόσου είναι παρόμοια με την 
αντίστοιχη που περιγράφηκε στην SAC. Το κύριο 
χαρακτηριστικό της PAC είναι η απουσία της εποχι
κής κατανομής των συμπτωμάτων τα οποία μπορεί 
να παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις πλην όμως 
ουσιαστικά είναι παρόντα σχεδόν καθ’όλη τη διάρ
κεια του έτους.1,10

Όπως συμβαίνει και στην SAC, ο οφθαλμικός κνη
σμός είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα. Το οίδημα του 
επιπεφυκότα είναι περισσότερο έντονο από την α
ντίστοιχη υπεραιμία (ερυθρότητα). Μια ήπια αντί
δραση των θηλών μπορεί να είναι παρούσα στον 
βλεφαρικό επιπεφυκότα. Το σύνδρομο του ξηρού 
οφθαλμού (Dry eye syndrome) μπορεί να επιδεινώ
νει την PAC και πρέπει να αναγνωρίζεται έγκαιρα 
διότι απαιτείται διαφορετική θεραπεία.24 Η συμμε
τοχή του κερατοειδούς χιτώνα είναι σπάνια (όπως 
και στην SAC) και συνήθως διαπιστώνεται μόνο σε 
περιπτώσεις συνύπαρξης PAC και συνδρόμου του 
ξηρού οφθαλμού. Όπως συμβαίνει και με την SAC, η 
επίδραση που ασκεί η PAC στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών είναι εμφανής και σημαντική.9,25
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3.3. Εαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα (VKC)

Η VKC αποτελεί το 0,5% των ΟΑΣ.26 Η VKC τυπι
κά προσβάλλει παιδιά και νεαρούς εφήβους ηλικίας 
4–13 ετών με επικράτηση των αγοριών έναντι των 
κοριτσιών (αγόρια/κορίτσια: 3/1). Η νόσος υποχω
ρεί σταδιακά μετά την εφηβεία και μέχρι την τρίτη 
δεκαετία της ζωής. Για την εκδήλωση της VKC φαί
νεται ότι διαδραματίζουν ρόλο τόσο γενετικοί όσο 
και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ενώ η νόσος εί
ναι περισσότερο συχνή σε χώρες με θερμό κλίμα 
(π.χ. μεσογειακές χώρες). Εκτιμάται ότι περίπου το 
50% των ασθενών παρουσιάζει ιστορικό ατοπίας, 
όπως AR, άσθμα και ατοπική δερματίτιδα. Όμως ο 
IgEδιαμεσολαβούμενος μηχανισμός δεν μπορεί να 
ερμηνεύσει πλήρως τη σοβαρότητα και την κλινική 
πορεία της νόσου η οποία συσχετίζεται και με την 
Τκυτταρική διαμεσολάβηση, την έντονη ηωσινοφι
λική διήθηση και τη μη ειδική οφθαλμική υπεραντι
δραστικότητα.26

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο ακριβής παθοφυσιο
λογικός μηχανισμός της VKC δεν είναι γνωστός φαί
νεται ότι συμμετέχουν τόσο η αντίδραση υπερευαι
σθησίας τύπου Ι όσο και η αντίστοιχη τύπου IV.27 Η 
επαφή με το αντιγόνο (αλλεργιογόνο) οδηγεί στην 
ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων (ανήκουν κυρίως 
στον φαινότυπο των Τβοηθητικών κυττάρων τύπου 
2/Th2) και την εκτεταμένη ηωσινοφιλική κινητοποίη
σηδιήθηση. Επίσης τα καλυκοειδή κύτταρα (goblet 
cells) αυξάνονται και παράγουν μεγάλη ποσότητα 
βλεννίνης (mucin5AC).28 Τα συμπτώματα μπορεί να 
είναι παρόντα όλο τον χρόνο πλην όμως εμφανίζουν 
σαφή και έντονη εποχική έξαρση κυρίως τους μή
νες της άνοιξης. Η επιδείνωση της νόσου μπορεί να 
συμβεί όχι μόνο μετά από την επαφή με τα αλλερ
γιογόνα αλλά και με άλλους μη ειδικούς εκλυτικούς 
παράγοντες όπως είναι το έντονο ηλιακό φως, ο ά
νεμος, οι θερμές καιρικές συνθήκες και η σωματική 
άσκηση.29–31

Στα συμπτώματα της VKC κυριαρχεί ο έντονος και 
βασανιστικός κνησμός που εντοπίζεται και στους 
2 οφθαλμούς και ο οποίος συνοδεύεται από δα
κρύρροια, φωτοφοβία και αίσθηση ξένου σώμα
τος. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί ένα λεπτής υ
φής άφθονο έκκριμα με γαλακτώδεςλευκό χρώμα. 
Διακρίνονται 2 ανατομικές μορφές VKC: (1) η μορφή 

που προσβάλλει τον ταρσό των βλεφάρων (ταρσι
αία ή βλεφαρική) που χαρακτηρίζεται από την πα
ρουσία των χαρακτηριστικών μεγάλων/γιγαντιαίων 
θηλών (>1–8 mm) οι οποίες προσδίδουν την εικόνα 
του «λιθόστρωτου» (‘’cobblestone’’) στον άνω βλε
φαρικό επιπεφυκότα και (2) η βολβική μορφή που 
είναι ιδιαίτερα συχνή σε άτομα με σκούρο δέρμα. 
Στη βολβική μορφή εμφανίζονται υπόλευκες λείες 
ζελατινώδεις ανυψώσεις στο σκληροκερατοειδές 
όριο, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ξεχωρι
στών οζιδίων (βολβικές θηλές) ή να είναι ενιαίες. 
Στην κορυφή τους μπορεί να εμφανισθούν μικρές 
επίπεδες υπόλευκες κηλίδες (γνωστές ως κηλίδες 
HornerTrantas).29–32

Εκτιμάται ότι περίπου στο 5% των ασθενών με 
VKC διαπιστώνεται συμμετοχή του κερατοειδούς 
χιτώνα του οφθαλμού, γεγονός το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε ελάττωση της όρασης. Αυτό οφείλε
ται, ιδιαίτερα όταν δεν αντιμετωπισθεί κατάλληλα 
η συμμετοχή του κερατοειδούς, στη δημιουργία 
μόνιμων ουλών. Οι μεγάλες/γιγαντιαίες θηλές που 
αναπτύσσονται στην άνω ταρσιαία επιφάνεια των 
βλεφάρων μπορεί να προκαλέσουν μηχανικό τραύ
μα που οφείλεται στην τριβή του κερατοειδούς. 
Η εξέταση των οφθαλμών με σχισμοειδή λυχνία 
μπορεί να αποκαλύψει ένα ή περισσότερα από τα 
εξής ευρήματα: στικτή κερατίτιδα/κερατοπάθεια, 
επιθηλιακές μεγαλοδιαβρώσεις, έλκη και πλάκες. 
Η ελάττωση της όρασης ή η υποψία για συμμετοχή 
του κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλμού αποτελούν 
ένδειξη για άμεση παραπομπή σε οφθαλμίατρο και 
οφθαλμολογική εξέταση.1,13,29–32

3.4. Ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (AKC)

Η AKC είναι μια σοβαρή χρόνια φλεγμονώδης νό
σος των οφθαλμών που είναι περισσότερο συχνή 
σε ενηλίκους ασθενείς (30–50 ετών) και ιδιαίτερα 
στους άρρενες. Εκτιμάται ότι μπορεί να εκδηλωθεί 
περίπου στο 25% των ενηλίκων ασθενών με ατοπική 
δερματίτιδα (ατοπικό έκζεμα). Παρά το γεγονός ότι 
μπορεί να εμφανισθεί τόσο σε νεαρούς ενηλίκους 
όσο και σε άτομα >50 ετών, η μεγαλύτερη επίπτω
ση της νόσου συμβαίνει στην ηλικία ανάμεσα στα 
30 με 50 έτη ζωής. Η AKC είναι στενά συνδεδεμένη 
με τα ατοπικά νοσήματα (αλλεργική ρινίτιδα/επιπε
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φυκίτιδα, άσθμα, ατοπική δερματίτιδα) και ιδιαίτε
ρα με την Ατοπική Δερματίτιδα/Atopic Dermatitis. 
Έτσι, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας 
είναι θετικό στους περισσότερους ασθενείς με AKC 
(φθάνει σχεδόν στο 95%) και αφορά κυρίως την α
τοπική δερματίτιδα.33,34

Η AKC εκδηλώνεται και στους 2 οφθαλμούς (περι
λαμβάνει το βλέφαρο, τον επιπεφυκότα και πιθανόν 
τον κερατοειδή) και μπορεί να χαρακτηρισθεί ότι 
αποτελεί τις οφθαλμικές εκδηλώσεις της ατοπικής 
δερματίτιδας. Στην παθοφυσιολογία της νόσου φαί
νεται ότι συμμετέχουν IgE, Th2 και Th1 διαμεσολα
βούμενοι μηχανισμοί. Έτσι, μπορεί να εμπλέκονται 
τόσο ο μηχανισμός τύπου Ι των αντιδράσεων υπε
ρευαισθησίας, όσο και ο αντίστοιχος τύπου IV. Στην 
AKC, σε αντίθεση με τη VKC, διαπιστώνεται ελάττω
ση στα καλυκοειδή κύτταρα που εκκρίνουν mucin
5AC.13

Τα συμπτώματα της AKC περιλαμβάνουν τον κνη
σμό, το αίσθημα καύσου («κάψιμο»), τη δακρύρροια 
και τα ερυθηματώδη/οιδηματώδη βλέφαρα. Το 
χαρακτηριστικό της νόσου είναι οι εκζεματοειδείς 
βλάβες των βλεφάρων που τείνουν να γίνουν πα
χείς, σκληρές και εμφανίζουν αύλακες ή σχισμές ή 
ραγάδες. Έτσι, τα βλέφαρα κυρίως λόγω του έντο
νου κνησμού καθίστανται οιδηματώδη, τραχέα, πε
παχυσμένα και σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει α
πόπτωση των βλεφαρίδων. Τα συμπτώματα της AKC 
είναι περισσότερο έντονα και σοβαρά συγκριτικά 
με τα αντίστοιχα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας 
(SAC, PAC), ενώ εκδηλώνονται συνήθως με εξάρσεις 
και υφέσεις κατά τη διάρκεια όλου του έτους. Συχνά 
η δραστηριότητα της νόσου συσχετίζεται με την 
πορεία (εξάρσεις, υφέσεις) της ατοπικής δερματίτι
δας. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκδηλώσεις της AKC 
μπορεί να εμφανισθούν και σε ασθενείς χωρίς ση
μαντική συμμετοχή του δέρματος (ατοπική δερμα
τίτιδα).1,13,33,34

Στην AKC, σε αντίθεση με τη VKC, συνήθως συμ
μετέχει ο επιπεφυκότας του κατώτερου ταρσού των 
βλεφάρων, πλην όμως οι θηλές είναι μικρότερες 
(<1 mm). Η προσβολή του κερατοειδούς μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση ή απώλεια της όρασης του α
σθενούς. Συχνότερα εμφανίζεται η στικτή επιθηλι
ακή κερατοπάθεια ιδιαίτερα στο κάτω ημιμόριο του 

κερατοειδούς. Οι ασθενείς με AKC παρουσιάζουν 
μια αυξημένη ευαισθησία για ερπητική κερατίτιδα 
(από τον ιό του απλού έρπητα) γεγονός που αποτε
λεί μια σοβαρή επιπλοκή με κίνδυνο για την όραση. 
Επίσης η AKC μπορεί να συσχετίζεται με αποικισμό 
των βλεφάρων από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και 
δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων των βλε
φάρων. Άλλες επιπλοκές που έχουν διαπιστωθεί σε 
ασθενείς με AKC είναι η βλεφαροεπιπεφυκίτιδα, η 
ίνωση του επιπεφυκότα, ο κερατόκωνος και ο κα
ταρράκτης.1,13,33,34

3.5. Επιπεφυκίτιδα των γιγαντιαίων θηλών (GPC)

Η GPC εμφανίζεται συνήθως σε άτομα που χρησι
μοποιούν κυρίως φακούς επαφής αλλά και οφθαλ
μικές προθέσεις, υλικά μετεγχειρητικών ραμμάτων 
ή άλλων ξένων σωμάτων στους οφθαλμούς. Η GPC 
είναι περισσότερο συχνή σε άτομα που φέρουν 
μαλακούς φακούς επαφής (~5–10%) συγκριτικά με 
τα άτομα που φέρουν σκληρούς φακούς επαφής 
(~4%). Στην παθοφυσιολογία της νόσου φαίνεται 
ότι το μηχανικό τραύμα του επιθηλίου του επιπε
φυκότα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι πυ
ροδοτεί μια Th2διαμεσολαβούμενη λεμφοκυττα
ρική αντίδραση. Είναι πιθανό ότι οι πρωτεΐνες που 
προέρχονται από τους φακούς επαφής ή τις άλλες 
οφθαλμικές προθέσεις, δρουν ως αλλεργιογόνα και 
προκαλούν μια αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου 
I (IgEδιαμεσολαβούμενη). Επίσης, οι παραπάνω 
πρωτεΐνες μπορεί να αποτελέσουν απτίνες και να 
συμμετέχουν σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώ
σεις σε αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου IV.1,13

Η χρήση των φακών επαφής ή άλλων οφθαλ
μικών προθέσεων συνήθως προηγείται αρκετούς 
μήνες ή ακόμη και χρόνια πριν από την εκδήλωση 
των συμπτωμάτων της GPC. Τα πρώιμα στάδια της 
νόσου μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματικά. Τα 
συμπτώματα της GPC είναι έντονος κνησμός, υπε
ραιμίασυμφόρηση του επιπεφυκότα, ελαττωμένη 
ανοχή στη χρήση φακών επαφής, αίσθημα ξένου 
σώματος, φωτοφοβία, διαταραχές της όρασης και 
αυξημένη παραγωγή βλέννας. Οι γιγαντιαίες θηλές 
(>1 mm) συνήθως είναι παρούσες στην επιφάνεια 
του ταρσού των βλεφάρων που έρχεται σε επαφή 
με το ξένο σώμα. Η αφαίρεση του ξένου σώματος, 
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η διακοπή της εφαρμογής των φακών επαφής ή η 
αλλαγή σε άλλο τύπο φακού επαφής συνήθως έχει 
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συμπτωμάτων της 
GPC.1,13

3.6. Εξ επαφής βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (CBC)

Η CBC αποτελεί μια αλλεργική αντίδραση επιβρα
δυνόμενης υπερευαισθησίας τύπου IV και οφείλε
ται στην επαναλαμβανόμενη επαφή του δέρματος 
των βλεφάρων ή/και του επιπεφυκότα με διάφορες 
καλλυντικές και χημικές ουσίες. Όμως σε ορισμένες 
περιπτώσεις η αντίδραση αυτή μπορεί να έχει ερε
θιστικό ή τοξικό χαρακτήρα και τα συμπτώματα να 
εκδηλώνονται με την πρώτη επαφή του δέρματος 
με τις παραπάνω ουσίες (καλλυντικές, χημικές). Οι 
πλέον συχνές ουσίες που ενοχοποιούνται για CBC 
είναι οι εξής: (1) καλλυντικά (βερνίκια νυχιών, βα
φές μαλλιών, μολύβια ματιών/eyeliner, μάσκαρα/
mascara που συχνά περιέχει νικέλιο και σαπού
νια), (2) συντηρητικά (χλωριούχο βενζαλκόνιο/
benzalkonium chloride που ευρίσκεται σε πολλά 
τοπικά θεραπευτικά οφθαλμικά σκευάσματα, θει
μεροσάλη/thimerosal που ευρίσκεται στα καθαρι
στικά διαλύματα των φακών επαφής, (3) αντιμικρο
βιακοί παράγοντες (πολυμυξίνη, αμινογλυκοσίδες, 
σουλφοναμίδες, τριφλουριδίνη) και (4) άλλα φάρ
μακα που ανευρίσκονται ως οφθαλμικά κολλύρια 
(ατροπίνη, οματροπίνη, τροπικαμίδη, σκοπολαμίνη, 
τετρακαϊνη, ντορζολαμίδη).1,13

Η CBC εκδηλώνεται με έντονο κνησμό, αίσθημα 
καύσου, οίδημα και ερυθηματώδη εμφάνιση του 
δέρματος των βλεφάρων. Στη χρόνια φάση της νό
σου είναι εμφανής η ληχεινοποίηση του δέρματος 
των βλεφάρων. Το έκζεμα των βλεφάρων χωρίς την 
παρουσία ερυθρότηταςυπεραιμίας του επιπεφυκό
τα, είναι ένδειξη ότι η υπεύθυνη ουσία έρχεται σε 
επαφή μόνο με το δέρμα των βλεφάρων. Ο επιπεφυ
κότας μπορεί να παρουσιάζει θηλώδη εμφάνιση, ε
νώ στον κατώτερο κερατοειδή μπορεί να διαπιστω
θεί εικόνα επιπολής στικτής κερατίτιδας.1,13

4. Διάγνωση

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα 
συμπτώματα, η παρουσία των οποίων συνήθως συ
νηγορεί υπέρ ενός ΟΑΣ, ενώ αντίθετα, η παρουσία 

άλλων δεν σχετίζεται συνήθως με κάποιο ΟΑΣ, αντί
στοιχα.21 Οι συστάσεις για την ορθή, κατάλληλη και 
έγκαιρη διάγνωση περιλαμβάνουν τα εξής: (1) προ
σεκτική και εμπεριστατωμένη λήψη ενός πλήρους 
ιατρικού ιστορικού (ατομικού και οικογενειακού), (2) 
αναζήτηση ευρημάτων και συμπτωμάτων για την 
παρουσία άλλων αλλεργικών νοσημάτων π.χ. ΑR, 
ατοπική δερματίτιδα (3) έρευνα για πιθανούς εκλυ
τικούς παράγοντες που προκαλούν τα ευρήματα και 
τα συμπτώματα, (4) η παρουσία ερυθρότητας του 
οφθαλμού («κόκκινο μάτι») δεν είναι πάντοτε έν
δειξη ενός ΟΑΣ, (5) λεπτομερής αντικειμενική εξέ
ταση των οφθαλμών και (6) έγκαιρη παραπομπή σε 
οφθαλμίατρο, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι 
σοβαράεπίμονα, τα συμπτώματα είναι ετερόπλευ
ρα, σε παρουσία οφθαλμικού πόνου, σε παρουσία 
διαταραχών της όρασης και σε μακροχρόνια χρήση 
τοπικών οφθαλμικών φαρμάκων.1

Ο οφθαλμικός κνησμός αποτελεί το χαρακτηριστι
κό σύμπτωμα της ΟΑ και των ΟΑΣ. Προκαλείται από 
την απελευθέρωση ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα 
του επιπεφυκότα και την ενεργοποίηση των Η1 υπο
δοχέων στις νευρικές απολήξεις. Η ερυθρότητα των 
οφθαλμών (υπεραιμία) αποτελεί ένα άλλο κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό της ΟΑ (ΟΑΣ) και οφείλεται σε δια
στολή των αγγείων του επιπεφυκότα που συνήθως 
είναι διάχυτη. Η δακρύρροια είναι το μη ειδικό απο
τέλεσμα αντανακλαστικής αντίδρασης του δακρυϊ
κού αδένα σε διάφορα ερεθίσματα που επιδρούν σε 
αισθητικές νευρικές απολήξεις οι οποίες ευρίσκονται 
στη ρίνα και στον επιπεφυκότα. Η δακρύρροια συ
σχετίζεται με τα ΟΑΣ, πλην όμως το ίδιο ισχύει και 
για άλλα οφθαλμικά νοσήματα όπως είναι η λοιμώ
δης επιπεφυκίτιδα και η επιπεφυκίτιδα που οφείλε
ται σε μηχανικό ερεθισμό. Το οίδημα είναι εύκολο να 
αναγνωρισθεί όταν περιορίζεται στα βλέφαρα (οίδη
μα βλεφάρων), πλην όμως μπορεί να περιλαμβάνει 
και τον επιπεφυκότα (χήμωση). Το σύμπτωμα αυτό 
διακρίνεται με ευκολία όταν είναι έντονο αλλά αυτό 
δεν ισχύει όταν είναι ήπιομέτριο (απαιτείται εξέτα
ση με σχισμοειδή λυχνία).1,21

Ο οφθαλμικός πόνος δεν είναι χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα της ΟΑ (ΟΑΣ) πλην όμως μπορεί να απο
τελεί ένδειξη της συμμετοχής του κερατοειδούς χι
τώνα που συμβαίνει κυρίως στη VKC και στην AKC. 
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Οι ασθενείς με ΟΑΣ μπορεί να παρουσιάσουν ήπιες
μέτριες διαταραχές στην όραση. Αυτό συνήθως 
συμβαίνει όταν συμμετέχει ο κερατοειδής στη VKC 
και στην AKC. Το οφθαλμικό έκκριμα συνήθως είναι 
υδαρές ή ορώδες. Το βλεννοπυώδες ή πυώδες ο
φθαλμικό έκκριμα είναι χαρακτηριστικό της λοιμώ
δους επιπεφυκίτιδας. Το αμφοτερόπλευρο οφθαλ
μικό έκκριμα που εκδηλώνεται το πρωί με την αφύ
πνιση είναι ενδεικτικό της βλεφαρίτιδας. Το κολλώ
δεςβλεννώδες οφθαλμικό έκκριμα με δακρύρροια, 
ιδιαίτερα όταν συσχετίζεται με σοβαρή φωτοφοβία, 
αποτελεί σοβαρή ένδειξη για VKC και AKC. Η αμφο
τερόπλευρη συμμετοχή (και των 2 οφθαλμών) είναι 
χαρακτηριστική των ΟΑΣ, παρά το γεγονός ότι μπο
ρεί να διαπιστωθεί ασύμμετρος συμμετοχή. Στην ι
ογενή επιπεφυκίτιδα τα συμπτώματα συνήθως στην 
έναρξη είναι ετερόπλευρα και μετά από 1–2 ημέρες 
καθίστανται αμφοτερόπλευρα.1,21

Ο αλλεργιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος ό
ταν υπάρχει υποψία για IgEδιαμεσολαβούμενη ΟΑ 
(περιλαμβάνει τις δερματικές δοκιμασίες με αλλερ
γιογόνα διά νυγμού/skin prick tests ή και ανίχνευση 
των ειδικών IgE αντισωμάτων ορού έναντι διαφό
ρων αλλεργιογόνων/RAST κ.λπ.), ενώ στη βλεφα
ροεπιπεφυκίτιδα εξ επαφής/CBC περιλαμβάνει τις 
επιδερμιδικές δοκιμασίες/patch tests). Η δοκιμα

σία πρόκλησης του επιπεφυκότα με αλλεργιογόνο 
(Conjunctival allergen provocation test) αφορά την 
εκτίμηση της αντίδρασης του επιπεφυκότα όταν έρ
χεται σε επαφή με συγκεκριμένα αλλεργιογόνα (τα 
αλλεργιογόνα εφαρμόζονται τοπικά στον επιπεφυ
κότα σε διάφορες αραιώσεις). Η δοκιμασία πρόκλη
σης διενεργείται συνήθως σε οργανωμένα κέντρα 
σύμφωνα με ειδικά πρωτόκολλα όταν ο αλλεργιο
λογικός έλεγχος είναι αρνητικός και υπάρχει ισχυρή 
υποψία για ΟΑΣ, σε περιπτώσεις πολυευαίσθητων/
πολυαλλεργικών ασθενών, για την εκτίμηση της έκ
βασης της ανοσοθεραπείας (απευαισθητοποίησης) 
και για ερευνητικούς σκοπούς.1,18,21,23

Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν διε
νεργούνται στην καθημερινή κλινική πράξη, απαι
τούν τη συνεργασία εξειδικευμένου εργαστηρίου 
και συνήθως εφαρμόζονται σε οργανωμένα οφθαλ
μολογικά και αλλεργιολογικά κέντρα ή για ερευ
νητικούς σκοπούς, είναι οι εξής: (1) λειτουργία της 
μεμβράνης των δακρύων, (2) εξέταση οφθαλμικών 
δειγμάτων π.χ. από δάκρυα, κύτταρα και ιστούς για 
ανάλυση, (3) βιοδείκτες στα δάκρυα π.χ. βιοδείκτες 
νοσημάτων, σοβαρότητας μιας νόσου, προγνωστι
κοί δείκτες (ELISA, RIA, Omics) και (4) τεχνικές απει
κόνισης για την εκτίμηση των αλλαγών στις επιφά
νειες των οφθαλμών.21

Συνήθως υπέρ της οφθαλμικής αλλεργίας 
(οφθαλμικά αλλεργικά σύνδρομα)

Συνήθως κατά της οφθαλμικής αλλεργίας 
(οφθαλμικά αλλεργικά σύνδρομα)

•  Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας 
(αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφυκίτιδα, 
άσθμα, ατοπική δερματίτιδα)

•  Ετερόπλευρη εμφάνιση (εκδήλωση των συμπτωμάτων 
μόνο στον έναν οφθαλμό)

•  Συμπτώματα τα οποία έχουν εποχικό ή υποτροπιάζοντα 
χαρακτήρα

•  Αίσθηση ξένου σώματος στον οφθαλμό

•  Έντονος κνησμός •  Πόνος

•  Δακρύρροια •  Πυώδες έκκριμα

•  Υπεραιμία του επιπεφυκότα •  Νόσος στην παρυφή των βλεφάρων

•  Θηλακώδης εμφάνιση του επιπεφυκότα 
στον άνω ταρσό

•  Εκδήλωση της νόσου σε μεγάλη ηλικία (ηλικιωμένοι)

•  Κηλίδες Trantas

•  Βλεννώδες έκκριμα

•  Ατοπικό έκζεμα των βλεφάρων

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά ευρήματα και συμπτώματα τα οποία συνήθως συνηγορούν υπέρ ή κατά της παρουσίας της 
οφθαλμικής αλλεργίας (οφθαλμικά αλλεργικά σύνδρομα).21
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5. Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τα παρακά
τω: (1) Δυσλειτουργία της μεμβράνης των δακρύ
ων (σύνδρομο ξηρού οφθαλμού/ξηροφθαλμία), (2) 
Λοιμώδης επιπεφυκίτιδα, (3) Φλεγμονώδεις καταστά
σεις π.χ. βλεφαρίτιδα, (4) Νοσήματα με αυτοάνοσο 
μηχανισμό, (5) Συγγενές γλαύκωμα, (6) Ερυθρός ο
φθαλμός («κόκκινο μάτι»), (7) Άλλες καταστάσεις.

5.1.  Δυσλειτουργία της μεμβράνης των δακρύων 
(σύνδρομο ξηρού οφθαλμού/ξηροφθαλμία)

Ο ξηρός οφθαλμός είναι το αποτέλεσμα της ελατ
τωμένης παραγωγής δακρύων ή της αυξημένης εξά
τμισης των δακρύων. Η ξηροφθαλμία εκδηλώνεται 
περισσότερο συχνά στους ενηλίκους και συσχετίζε
ται με διάφορες παθολογικές οντότητες (πίνακας 3),10 
πλην όμως μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε 
ηλικία. Τα συμπτώματα συνήθως είναι έντονα και πε
ριλαμβάνουν ερεθισμό των οφθαλμών, αίσθηση ξέ
νου σώματος στους οφθαλμούς (αίσθηση ότι υπάρ
χει άμμος), οφθαλμική ξηρότητα, αίσθημα καύσου 
(«κάψιμο») στους οφθαλμούς, οφθαλμικός πόνος, 
φωτοφοβία και διαταραχές της όρασης. Το χαρακτη
ριστικό σύμπτωμα στην ΟΑ (ΟΑΣ) είναι ο οφθαλμι
κός κνησμός ο οποίος απουσιάζει στον ξηρό οφθαλ
μό όπου επικρατεί το αίσθημα καύσου των οφθαλ
μών. Η επιδείνωση των συμπτωμάτων σε ασθενείς 
με ξηροφθαλμία εκδηλώνεται κυρίως το βράδυ (και 
όχι το πρωί) διότι τα δάκρυα ελαττώνονται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης η επιδείνωση 
των συμπτωμάτων είναι περισσότερο εμφανής τους 
χειμερινούς μήνες όταν τα συστήματα θέρμανσης 
που λειτουργούν, προκαλούν ελάττωση της σχετικής 
υγρασίας στους κλειστούς χώρους.10

5.2. Λοιμώδης επιπεφυκίτιδα

Στη βακτηριακή επιπεφυκίτιδα το έκκριμα συ
νήθως είναι πυώδες με παρουσία εφελκίδων στα 
βλέφαρα ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Η ιογενής ε
πιπεφυκίτιδα συνήθως συνοδεύει τα συμπτώματα 
μιας πρόσφατης λοίμωξης του ανώτερου αναπνευ
στικού συστήματος. Τα συμπτώματα της ιογενούς 
επιπεφυκίτιδας είναι η υπεραιμία και το οίδημα του 
επιπεφυκότα, το ορώδες έκκριμα και πιθανόν υπο
επιθηλιακή θολερότητα του κερατοειδή χιτώνα. Η 

μολυσματική τέρμινθος προκαλεί ετερόπλευρα τις 
χαρακτηριστικές δερματικές βλάβες στο δέρμα των 
βλεφάρων. Η χλαμυδιακή επιπεφυκίτιδα χαρακτη
ρίζεται από επίμονη θυλακιώδη επιπεφυκίτιδα που 
έχει τον χαρακτήρα της χρόνιας νόσου.1

5.3. Φλεγμονώδεις καταστάσεις

Στις φλεγμονώδεις καταστάσεις περιλαμβάνεται 
μια συχνή κλινική οντότητα όπως είναι η βλεφαρίτι
δα. Η νόσος χαρακτηρίζεται από υπεραιμία στο χεί
λος ή παρυφή των βλεφάρων, οφθαλμικό ερεθισμό, 

•  Συσχέτιση με άλλα οφθαλμικά και συστηματικά νοσή
ματα
–  Οφθαλμική αλλεργία
–  Χρόνια βλεφαρίτιδα
–  Παράλυση 5ου ή 7ου νεύρου
–  Ανεπάρκεια βιταμίνης Α
–  Πεμφιγοειδές
–  Τραύμα (π.χ. έγκαυμα)

•  Συστηματικά νοσήματα ανοσολογικού χαρακτήρα
–  Σύνδρομο Sjögren's
–  Ρευματοειδής αρθρίτιδα
–  Λοίμωξη HIV

•  Ορμονική δυσλειτουργία
–  Μεταεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

•  Φάρμακα με αντιχολινεργική δράση (ελάττωση της έκ
κρισης και αποβολής δακρύων)
–  Παλαιότερα ή πρώτης γενεάς Η1αντιισταμινικά
–  Φαινοθειαζίνες
–  Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
–  Ατροπίνη
–  Σκοπολαμίνη
–  Ρετινοειδή
–  Βαναστολείς
–  Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες

•  Περιβαλλοντικοί παράγοντες
–  Τους χειμερινούς μήνες όταν τα συστήματα θέρμαν

σης των σπιτιών ελαττώνουν την ενδοοικιακή σχετι
κή υγρασία <25%

•  Ιδιοπαθής (αποδίδεται σε «ενδογενή» παθολογία στη 
διαδικασία παραγωγής δακρύων)

Πίνακας 3. Σύνδρομο του ξηρού οφθαλμού (ξηροφθαλ
μία).10
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φλυκταινώδους κερατοεπιπεφυκίτιδας και του 
τραχώματος (ιδιαίτερα όταν αυτό συμβαίνει σε 
ενδημικές περιοχές). Η υποτροπιάζουσα βλεφα
ρίτιδα με συμμετοχή του κερατοειδούς πρέπει να 
διακριθεί από τη VKC και την AKC. Οι ήπιες μορφές 
ουλώδους οφθαλμικού πεμφιγοειδούς μπορεί να 
μιμηθούν τα συμπτώματα της AKC. Η επισκληρίτι
δα και η οξεία πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι κλινικές 
οντό τητες οι οποίες προκαλούν πόνο και στους 
δύο οφθαλμούς ενώ συσχετίζονται συνήθως με 
αυτο άνοσα νοσήματα.1

6. Αντιμετώπιση– θεραπεία

6.1. Οφθαλμικά αντιαλλεργικά φάρμακα

Τα οφθαλμικά φάρμακα χορηγούνται τοπικά από 
τον ιατρό κυρίως με τη μορφή σταγόνων (κολλύρια/
collyrium). Οι κατηγορίες των τοπικών οφθαλμικών 
αντιαλλεργικών φαρμάκων (κολλύρια) τα οποία 
χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση 
των ΟΑΣ είναι οι εξής: (1) αντιισταμινικά, (2) σταθε
ροποιητές των μαστοκυττάρων, (3) διπλής δράσης 
(αντιισταμινικά και σταθεροποιητές των μαστοκυτ
τάρων), (4) αγγειοσυσπαστικά, (5) μη στεροειδή α
ντιφλεγμονώδη φάρμακα, (6) κορτικοστεροειδή και 
(7) αναστολείς της καλσινευρίνης.1,13

6.1.1. Τοπικά Η1-αντιισταμινικά. Τα τοπικά αντιι
σταμινικά ανταγωνίζονται τη δράση της ισταμίνης 
στους Η1υποδοχείς, ενώ δεν ασκούν δράση στους 
προφλεγμονώδεις μεσολαβητές (προσταγλανδίνες/
PGs, λευκοτριένια/LTs). Τα πρώτης γενεάς τοπικά α
ντιισταμινικά, όπως είναι η Ανταζολίνη/Antazoline 
και φαινυραμίνη/Pheniramine, μπορεί να είναι α
σφαλή πλην όμως δεν χρησιμοποιούνται πλέον 
διότι συνήθως προκαλούν άμεσα με τη χορήγηση 
ένα αίσθημα καύσου στους οφθαλμούς, έχουν μι
κρό χρόνο διάρκειας δράσης και δεν είναι τόσο α
ποτελεσματικά όσο τα αντίστοιχα δεύτερης γενεάς. 
Τα δεύτερης γενεάς τοπικά αντιισταμινικά είναι η 
Λεβοκαμπαστίνη/Levocabastine (Livostin  coll) και 
η Εμεδαστίνη/Emedastine (Ema dine  coll) τα οποία 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο χρόνο διάρκειας δρά
σης, είναι καλύτερα ανεκτά και εμφανίζουν ισχυ
ρότερη δράση συγκριτικά με τα αντίστοιχα πρώτης 
γενεάς. Τόσο η λεβοκαμπαστίνη (χορηγείται 1 στα

οφθαλμικό κνησμό και ανησυχία. Τα συμπτώματα 
προκαλούνται από τη σταφυλοκοκκική λοίμωξη 
στην παρυφή των βλεφάρων και τη φλεγμονή των 
μεϊβομιανών ή ταρσιαίων αδένων των βλεφάρων με 
ή χωρίς σμηγματόρροια. Με τη βλεφαρίτιδα και την 
ξηροφθαλμία συχνά συσχετίζονται η σμηγματόρ
ροια, η ψωρίαση, η ατοπική δερματίτιδα και η ρο
δόχρους ακμή. Το ουλώδες οφθαλμικό πεμφιγοειδές 
στα πρώιμα στάδια εκδηλώνεται ως μια επίμονη επι
πεφυκίτιδα με υποεπιθηλιακή ίνωση στον εσωτερικό 
κανθό.1

5.4. Νοσήματα με αυτοάνοσο μηχανισμό

Οφθαλμικά νοσήματα τα οποία προκαλούνται με 
αυτοάνοσο μηχανισμό αποτελούν η ραγοειδίτιδα 
και η σκληρίτιδα. Οι παραπάνω κλινικές οντότητες 
χαρακτηρίζονται από τα εξής: (1) μπορεί να είναι 
ετερόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα, (2) απουσιάζει ο 
κνησμός, (3) μπορεί να παρουσιάζουν συστηματικά 
συμ πτώματα τα οποία πρέπει πάντοτε να αναζη
τούνται στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση (π.χ. 
πόνος στις αρθρώσεις και στους τένοντες), (4) εκδη
λώνονται με σοβαρό οφθαλμικό πόνο (σκληρίτις) 
ιδιαίτερα με τις κινήσεις των οφθαλμών, (5) μπορεί 
να παρουσιάζουν διαταραχές της όρασης.13

5.5. Συγγενές γλαύκωμα

Η διάγνωση αφορά συνήθως παιδιά <2 ετών με 
δακρύρροια και φωτοφοβία χωρίς το οικογενειακό 
ιστορικό να είναι απαραίτητα θετικό. Στην κλινική 
εξέταση των οφθαλμών διαπιστώνονται τα εξής 
όσον αφορά τον κερατοειδή: (1) μεγεθυμένος κερα
τοειδής, (2) θολερότητα κερατοειδούς και (3) ασυμ
μετρία κερατοειδούς.13

5.6. Ερυθρός οφθαλμός («κόκκινο μάτι»)

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η διαφορική διάγνω
ση του ερυθρού οφθαλμού («κόκκινο μάτι») ανάλογα 
με το ιστορικό και τα κυριότερα συμπτώματα.35 Οι 
συχνότερες αιτίες του ερυθρού οφθαλμού («κόκκινο 
μάτι») στα παιδιά παρουσιάζονται στον πίνακα 5.35

5.7. Άλλες καταστάσεις

Οι ήπιες μορφές VKC μπορεί να εκδηλωθούν με 
παρόμοια εικόνα όπως αυτή της χρόνιας PAC, της 
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γόνα/6 ώρες) όσο και η εμεδαστίνη (χορηγείται 1 
σταγόνα/6 ώρες) είναι δραστικά φάρμακα και ικα
νοποιητικά ανεκτά όχι μόνο στους ενηλίκους αλλά 
και σε παιδιά.36,37 Χορηγούνται με επιτυχία κυρίως 
για την αντιμετώπιση των οξέων οφθαλμικών συ
μπτωμάτων στα ΟΑΣ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποι
ηθούν μαζί με τους σταθεροποιητές των μαστοκυτ
τάρων ως θεραπεία συντήρησηςπρόληψης για όλη 
τη διάρκεια της εποχής με έκθεση του ασθενούς 
στα αλλεργιογόνα (π.χ. γυρεοφορία). Στα μειονεκτή

Χαρακτήρας συμπτωμάτων Διάγνωση – Διαφορική διάγνωση

•  Αιφνίδια εμφάνιση συμπτωμάτων •  Οξεία επιπεφυκίτιδα, ιριδοκυκλίτιδα, ξένο σώμα, οξύ 
γλαύκωμα, υπόσφαγμα

•  Χρονιότητα συμπτωμάτων •  Επιπεφυκίτιδα (ΟΑΣ), ξηροφθαλμία, χρήση κολλυρίων 
(κυρίως αντιγλαυκωματικών), ερεθιστικοί παράγοντες (κα
πνός, σκόνη, κλιματιστικές συσκευές), υπερθυρεοειδισμός

•  Έναρξη συμπτωμάτων από τον έναν οφθαλμό •  Ιογενής ή Βακτηριακή επιπεφυκίτιδα, ιρίτιδα

•  Έναρξη συμπτωμάτων και από τους δύο οφθαλμούς 
ταυτόχρονα

•  Επιπεφυκίτιδα (ΟΑΣ) – ιδιαίτερα, SAC, PAC και VKC

•  Προηγήθηκε τραυματισμός του οφθαλμού •   Επιπεφυκίτιδα από τραυματισμό, ξένο σώμα οφθαλμού

•  Χρήση φακών επαφής •  ΟΑΣ (GPC)

•  Kύριο σύμπτωμα: αίσθηση ξένου σώματος •  Επιπεφυκίτιδα (ΟΑΣ), απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς, 
κερατίτιδα, ξένο σώμα

•  Κύριο σύμπτωμα: κνησμός •  Επιπεφυκίτιδα (ΟΑΣ), βλεφαρίτιδα

•  Κύριο σύμπτωμα: πόνος στον βολβό •  Ιρίτιδα, οξύ γλαύκωμα

•  Κύριο σύμπτωμα: θάμβος της όρασης •  Ιρίτιδα, οξύ γλαύκωμα, κερατίτιδα

•  Άλλα συμπτώματα: ορώδεις (υδαρείς, διαυγείς) εκκρίσεις 
και κνησμός

•  Επιπεφυκίτιδα (ΟΑΣ) – ιδιαίτερα SAC, PAC και VKC

•  Άλλα συμπτώματα: πυώδεις (κίτρινες) εκκρίσεις •  Βακτηριακή επιπεφυκίτιδα

•  Άλλα συμπτώματα: Βλεννώδεις (λευκές, κολλώδεις) εκ
κρίσεις

•  Επιπεφυκίτιδα (ΟΑΣ), ιογενής επιπεφυκίτιδα, ξηροφθαλ
μία

•  Άλλα συμπτώματα: αίσθηση ξένου σώματος μετά από 
ηλεκτροσυγκόλληση ή ψεκασμό

•  Τοξική κερατοεπιπεφυκίτιδα

•  Άλλα χαρακτηριστικά: η ερυθρότητα αφορά κυρίως το 
ακτινωτό σώμα (πέριξ του κερατοειδούς) με έντονο πόνο

•  Ιρίτιδα, γλαύκωμα

•  Άλλα χαρακτηριστικά: η ερυθρότητα αφορά κυρίως τον 
βολβικό επιπεφυκότα

•  Υπόσφαγμα (ανώδυνο), σκληρίτιδα (πόνος)

*Σημεία κινδύνου για τον ερυθρό οφθαλμό («κόκκινο μάτι»)
– Μείωση της όρασης
– Έντονος πόνος πέριξ του οφθαλμού
– Περικεράτεια ένεση
– Θόλωση του κερατοειδούς
– Η κόρη δεν αντιδρά

Πίνακας 4. Διαφορική διάγνωση του ερυθρού οφθαλμού («κόκκινο μάτι»).35

•  Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (κυρίως ιογε
νής επιπεφυκίτιδα)

•  Βακτηριακή επιπεφυκίτιδα

•  Ερεθισμός από τον καπνό τσιγάρου

•  Ερεθισμός από τη χλωρίνη στο νερό της πισίνας

•  Αλλεργική επιπεφυκίτιδα (SAC και PAC)

•  Eαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα (VKC)

Πίνακας 5. Κυριότερες αιτίες για την πρόκληση του ερυ
θρού οφθαλμού («κόκκινο μάτι») στα παιδιά.35
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ματά τους καταγράφεται ότι απαιτείται συχνή χορή
γηση κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα 
τη μειωμένη συμμόρφωση εκ μέρους των ασθενών.

Επίσης τα αντιισταμινικά που χορηγούνται από 
το στόμα (oral ή per os ) έχει αποδειχθεί ότι βελτιώ
νουν τόσο τα ρινικά όσο και τα οφθαλμικά συμπτώ
ματα σε ασθενείς με AR. Είναι σαφώς προτιμότερη 
η χορήγηση νεότερων ή δεύτερης γενεάς αντιιστα
μινικών διότι στερούνται κατασταλτικής και αντι
χολινεργικής δράσης (όπως αντίθετα συμβαίνει με 
τα παλαιότερα ή πρώτης γενεάς αντιισταμινικά).6  
Όταν τα συμπτώματα είναι κυρίως οφθαλμικά προ
τιμάται η τοπικήοφθαλμική χορήγηση αντιισταμι
νικών συγκριτικά με τη συστηματική χορήγηση α
ντιισταμινικών. Έτσι, οι οφθαλμικές σταγόνες (coll) 
δρουν ταχύτερα συγκριτικά με τα αντίστοιχα που 
χορηγούνται από το στόμα. Επίσης έχει αποδειχθεί 
ότι ο συνδυασμός θεραπείας με τοπικόοφθαλμικό 
αντιισταμινικό και δεύτερης γενεάς αντιισταμινικό 
από το στόμα είναι υπέρτερος συγκριτικά με τη χο
ρήγηση αντιισταμινικού μόνο από το στόμα.36,38

6.1.2 Σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων. Οι σταθε
ροποιητές των μαστοκυττάρων αναστέλλουν την α
ποκοκκίωση των μαστοκυττάρων με αποτέλεσμα να 
προλαμβάνουν την απελευθέρωση ισταμίνης, άλλων 
μεσολαβητών και χημειοτακτικών παραγόντων.39 
Χρησιμοποιούνται ως προφυλακτικά ή προληπτι
κά φάρμακα με αποτέλεσμα ιδανικά να απαιτείται η 
χορήγησή τους 2–3 εβδομάδες πριν από την έκθε
ση στο αλλεργιογόνο. Οι σταθεροποιητές των μα
στοκυττάρων είναι η Χρωμογλυκίνη/Cromoglycate 
2% και 4% (Lomudal  coll 2%, Vividrin  coll 2%, 
Allergojovis  coll, Allergotin  coll 2% και 4% κ.λπ.), 
η Νεδοκρομίλη/Nedocromil (Tilade  coll 2%), η 
Λοδοξαμίδη/Lodoxamide (Alomide  coll 0,1%) και 
η Πεμιρολάστη/Pemirolast 0,1%.40 Όλοι οι σταθερο
ποιητές των μαστοκυττάρων χορηγούνται 4 φορές/
ημέρα (1 σταγόνα/6 ώρες) με αποτέλεσμα η συχνή 
αυτή χορήγηση κατά τη διάρκεια της ημέρας να μη 
βοηθάει τη συμμόρφωση των ασθενών.38

6.1.3 Διπλής δράσης (τοπικά αντιισταμινικά και 
σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων). Τα λεγόμε
να διπλής ή/και πολλαπλής δράσης αντιαλλεργικά 
οφθαλμικά (τοπικά) μόρια διαθέτουν το πλεονέ
κτημα ότι εξασφαλίζουν ταχεία έναρξη δράσης, 

με αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση από τα συ
μπτώματα (λόγω της αντιισταμινικής δράσης) ενώ 
χορηγούνται και προληπτικά (λόγω της δράσης που 
ασκούν ως σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων). 
Επίσης ορισμένα από αυτά έχει αποδειχθεί ότι δια
θέτουν επί πλέον ευρύτερες αντιαλλεργικές ιδιότη
τες. Έτσι, το κετοτιφαίνιο αναστέλλει τη δράση των 
ηωσινοφίλων, την παραγωγή λευκοτριενίων και την 
απελευθέρωση κυτταροκινών, η αζελαστίνη ανα
στέλλει τον παράγοντα ενεργοποίησης των αιμο
πεταλίων (PAF) και την έκφραση των μορίων προ
σκόλλησης (ICAM1) και η επιναστίνη αναστέλλει τη 
δράση των κυτταροκινών και της ισταμίνης στους 
Η2υποδοχείς.36

Τα διπλής ή/και πολλαπλής δράσης μόρια είναι το 
Κετοτιφαίνιο/Ketotifen (Zaditen  coll, Uprem  coll 
κ.λπ.), η Αζελαστίνη/Azelastine (Afluon  coll), η 
Ολο πατα δίνη/Olopatadine (Opatanol  coll) και η 
Επιναστίνη/Epinastine (Relestat  coll, Optall erg  

coll). Χορηγούνται τόσο για τα οξέα οφθαλ μικά 
συμπτώματα όσο και μακροπρόθεσμα για προλη
πτική δράση (προφύλαξη).36 Το πλεονέκτημα των 
παραπάνω μορίων είναι ότι, συγκριτικά με τα τοπι
κά αντιισταμινικά και τους σταθεροποιητές των μα
στοκυττάρων, χορηγούνται λιγότερες φορές/ημέρα 
(2–3 φορές/ημέρα). Έτσι, το κετοτιφαίνιο χορηγεί
ται 1 σταγόνα/8–12 ώρες, η αζελαστίνη χορηγείται 
1 σταγόνα/8–12 ώρες, η ολοπαταδίνη χορηγείται 1 
σταγόνα/12 ώρες (το σκεύασμα ολοπαταδίνης 0,2% 
χορηγείται 1 σταγόνα/24 ώρες) και η επιναστίνη χο
ρηγείται 1 σταγόνα/12 ώρες. Η αποτελεσματικότητα 
των φαρμάκων της κατηγορίας αυτής είναι σημαντι
κή. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ασθενείς με 
SAC, η δράση της ολοπαταδίνης, του κετοτιφαινίου 
και της επιναστίνης είναι υπέρτερη ενός κορτιζο
νούχου οφθαλμικού σκευάσματος (φλουορομεθο
λόνη) όσον αφορά την πρόληψη του κνησμού και 
της υπεραιμίας.41

6.1.4 Αγγειοσυσπαστικά. Τα αγγειοσυσπαστικά 
για τοπικήοφθαλμική χρήση είναι ααδρενεργικοί 
αγωνιστές που ελαττώνουν την ερυθρότητα του 
επιπεφυκότα, πλην όμως η αποτελεσματικότητά 
τους στα άλλα συμπτώματα είναι περιορισμένη. 
Παρουσιάζουν βραχεία διάρκεια δράσης (<2 ώρες), 
η χρήση τους προκαλεί νυγμώδη αίσθηση στους ο
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φθαλμούς και με την παρατεταμένη χορήγηση ανα
πτύσσεται ταχυφυλαξία. Επίσης η δράση τους είναι 
μη ειδική στην ΟΑ και δεν επηρεάζουν τη διαδικα
σία της αλλεργικής αντίδρασηςφλεγμονής. Όλα τα 
παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ότι τα φάρμακα 
της κατηγορίας αυτής δεν συνιστώνται για την αντι
μετώπιση των συμπτωμάτων στα ΟΑΣ.36 Τα αγγει
οσυσπαστικά μόρια είναι η Ανταζολίνη/Antazoline 
και Τετρυζολίνη/Tetryzoline (Spersallerg  coll), η 
Ναφαζολίνη/Naphazoline (Coldan   coll, Septobore 
 coll, Oculosan  coll) και η Φαινυλεφρίνη/Phenyle
phrine (Phenylephrine  coll).

6.1.5 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
(ΜΣΑΦ). Τα φάρμακα αυτά δρουν διαμέσου της α
ναστολής της παραγωγής προσταγλανδινών (κυ
ρίως PGD2 και λιγότερο PGE2) με αποτέλεσμα την 
ελάττωση της διαδικασίας που ακολουθεί την ενερ
γοποίηση των μαστοκυττάρων. Τα τοπικάοφθαλ
μικά ΜΣΑΦ χρησιμοποιούνται κυρίως ως επικου
ρικά αντιαλλεργικά φάρμακα για την ελάττωση 
του κνησμού και της υπεραιμίας των οφθαλμών. 
Χρησιμοποιείται κυρίως η Κετορολάκη/Ketorolac 
(Acula r coll, Errkes coll) για την ανακούφιση από 
τον οφθαλμικό κνησμό στη SAC.42 Άλλα ΜΣΑΦ εί
ναι η Δικλοφενάκη/Diclofenac (Denaclof  coll)43 και 
η Φλουρβιπροφαίνη/Flourbiprofen (Fluroptic  coll, 
Eyeflur  coll). Η Κετορολάκη/Ketorolac χορηγείται σε 
δόση 1 σταγόνα/6 ώρες. Η συχνή χορήγηση κατά τη 
διάρκεια της ημέρας αποτελεί πιθανόν πρόβλημα για 
τη συμμόρφωση των ασθενών. Επίσης η χορήγηση 
των ΜΣΑΦ πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς 
με δυσανεξία στα φάρμακα της κατηγορίας αυτής 
(π.χ. σε ασθματικούς ασθενείς μπορεί να προκαλέ
σουν ασθματική κρίση),44 ενώ αναφέρονται και επι
πλοκές από τον κερατοειδή.45 Ίσως τελικά τα ΜΣΑΦ 
θα πρέπει να χορηγούνται μόνο από τους οφθαλμι
άτρους σε οφθαλμική νόσο η οποία χαρακτηρίζεται 
ως περισσότερο σοβαρή.13

6.1.6 Τοπικά κορτικοστεροειδή. Τα τοπικάοφθαλ
μικά κορτικοστεροειδή μάλλον είναι προτιμότερο 
να αποφεύγονται στη SAC και στην PAC (αρκεί συ
νήθως η χρήση των άλλων αντιαλλεργικών οφθαλ
μικών φαρμάκων) και να χρησιμοποιούνται σε ΟΑΣ 
που η εφαρμογή τους είναι σχεδόν απαραίτητη π.χ. 
VKC και AKC (ιδιαίτερα όταν συμμετέχει ο κερατοει

δής). Η δράση των κορτικοστεροειδών τροποποιεί 
την απάντηση των μαστοκυττάρων με την αναστο
λή της παραγωγής κυτταροκινών και της ενεργο
ποίησης φλεγμονωδών κυττάρων. Είναι γεγονός 
ότι τα τοπικά κορτικοστεροειδή δεν αποτελούν την 
πρώτη επιλογή στην ΟΑ πλην όμως είναι τα πλέον 
αποτελεσματικά αντιφλεγμονώδη φάρμακα που δι
αθέτουμε για την ενεργό νόσο.1,13

Τα τοπικάοφθαλμικά κορτικοστεροειδή διακρί
νονται σε 2 κατηγορίες: (1) τα ήπιας δράσης (‘’soft’’ 
corticosteroids) και (2) τα ισχυρής δράσης. Τα ή
πια κορτικοστεροειδή είναι η Φλουορομεθολόνη/
Fluorometholone (FML  coll, Flucon  coll), η Λοτε
πρεδνόλη/Loteprednol (Lotemax  coll), και η Ριμεξο
λόνη/Rimexolone (Vexol  coll). Τα παραπάνω ήπια 
κορτικοστεροειδή χορηγούνται συνήθως 1 σταγό
να/12 ή 8 ή 6 ώρες ανάλογα με τις οδηγίες του ια
τρού και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Τα ισχυρής 
δράσης κορτικοστεροειδή είναι η Δεξαμεθαζόνη/
Dexamethazone (Maxidex  coll, Thilodexine  coll), 
και η Πρεδνιζολόνη/Prednisolone (Adelone  coll). Τα 
παραπάνω ισχυρά κορτικοστεροειδή χορηγούνται 
συνήθως 1 σταγόνα/12 ή 8 ή 6 ώρες ανάλογα με τις 
οδηγίες του ιατρού και τη βαρύτητα των συμπτωμά
των. Επίσης υπό μορφή οφθαλμικής αλοιφής για την 
αντιμετώπιση των οξέων συμπτωμάτων εκζέματος 
στα βλέφαρα υπάρχει διαθέσιμη η Πρεδνιζολόνη/
Prednizolone (Prednizolone 2,5  Eye oint). 

Η τοπικήοφθαλμική χορήγηση των κορτικοστε
ροειδών πρέπει να γίνεται στη μικρότερη δυνατή 
δοσολογία και για τη βραχύτερη δυνατή χρονική 
διάρκεια. Γενικά τα οφθαλμικά κορτικοστεροειδή 
χορηγούνται κυρίως για τα οξέα συμπτώματα των 
ΟΑΣ ενώ η μακροπρόθεσμη χορήγηση περιλαμβά
νει αυστηρά και μόνο τις πλέον σοβαρές μορφές 
της ΟΑ (κυρίως VKC και AKC). Τα ήπια τοπικάο
φθαλμικά κορτικοστεροειδή μπορεί να χορηγηθούν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς ιδιαίτερο 
κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών συγκριτικά με τα 
αντίστοιχα ισχυρής δράσης. Οι ανεπιθύμητες ενέρ
γειες περιλαμβάνουν την αύξηση της ενδοφθάλμιας 
πίεσης με δυνητικό κίνδυνο για γλαύκωμα, τον σχη
ματισμό καταρράκτη και την αυξημένη πιθανότητα 
επιμόλυνσης από λοιμογόνους παράγοντες (βακτή
ια, ιοί, μύκητες). Σε κάθε περίπτωση η μακροπρό
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θεσμη τοπικήοφθαλμική χορήγηση κορτικοστε
ροειδών απαιτεί την κατάλληλη παρακολούθηση 
από οφθαλμίατρο και η διακοπή πρέπει να γίνεται 
με σταδιακή ελάττωση της δόσης κατά τη διάρκεια 
αρκετών ημερών.1

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι η βελ
τίωση των οφθαλμικών συμπτωμάτων με τη χορή
γηση ρινικών στεροειδών σε ασθενείς με αλλεργική 
ρινοεπιπεφυκίτιδα. Έτσι, η ρινική Φουροϊκή Μομετα
ζόνη/Mometazone furoate46 και η ρινική Φου ροϊκή 
Φλουτικαζόνη/Fluticasone furoate47 έχει αποδει
χθεί ότι είναι αποτελεσματικά όχι μόνο στα ρινικά 
συμπτώματα αλλά και στα αντίστοιχα οφθαλμικά. 
Παρά το γεγονός ότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης 
δεν είναι γνωστός φαίνεται ότι πρέπει να έχει σχέση 
με το ρινοοφθαλμικό αντανακλαστικό. Η ασφάλεια 
των ρινικών στεροειδών όσον αφορά τους οφθαλ
μούς είναι αρκετά ικανοποιητική διότι η χορήγηση 
των παραπάνω φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διά
στημα (μήνες) δεν συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυ
νο για οφθαλμική υπέρταση ή γλαύκωμα και άλλες 
ανεπιθύμητες ενέργειες.48

6.1.7. Αναστολείς της καλσινευρίνης. Η κυκλοσπορίνη/
Cyclosporine για τοπικήοφθαλμική χρήση χορηγεί
ται σε διάφορες συγκεντρώσεις (0,05–2%) με σκοπό 
την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε σοβαρές 
μορφές VKC και AKC. Η αποτελεσματικότητα είναι 
ικανοποιητική χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέρ
γειες.29,30,49 Η οφθαλμική χρήση της κυκλοσπορίνης 
πρέπει να γίνεται σε επιλεγμένους ασθενείς οι οποίοι 
παρακολουθούνται στα κατάλληλα κέντρα αναφο
ράς. Στη χώρα μας η κυκλοσπορίνη είναι διαθέσιμη 
με το σκεύασμα Restasis 0,05%  coll. Για τη μέτρια
σοβαρή ατοπική δερματίτιδα των βλεφάρων μπορεί 
να χρησιμοποιηθούν τοπικά με επιτυχία ως κρέμαα
λοιφή το Τακρόλιμους/Tacro limus (Protopic 0,03% και 
0,1%  oint) και το Πιμε κρόλιμους/Pimecrolimus (Elidel 
1%  cream). Η χορήγηση γίνεται δύο φορές/ημέρα 
(πρωί και βράδυ), πλην όμως απαιτείται προσοχή διότι 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τοπική λοίμωξη.1

6.2. Ειδική ανοσοθεραπεία

Η ειδική ανοσοθεραπεία (Specific Immuno the rapy/
SIT) χορηγείται είτε με υποδόριες ενέσεις είτε με υ
πογλώσσια σκευάσματα, σε διάφορα δοσολογικά 

σχήματα και έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσμα
τική για τη θεραπεία ασθενών με SAC και PAC. Στις 
περισσότερες μελέτες η διάγνωση των σθενών είναι 
η αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα και μόνο λίγες μελέ
τες περιλαμβάνουν ασθενείς που έχουν μόνο SAC ή 
PAC ή VKC. Η SIT είναι αποτελεσματική και ελαττώνει 
τη βαθμολογία που αφορά το σύνολο και τα επί μέ
ρους συμπτώματα από τους οφθαλμούς. Έτσι, με τη 
SIT η ελάττωση φθάνει το 40% για τον κνησμό και το 
63% αντίστοιχα για τη χρήση οφθαλμικών σταγόνων, 
(τα αποτελέσματα αυτά αφορούς κυρίως ασθενείς με 
SAC και λιγότερο με PAC). Σε όσες μελέτες με SIT χρη
σιμοποιήθηκε η δοκιμασία πρόκλησης του επιπεφυ
κότα με αλλεργιογόνο (πριν και μετά τη SIT) για την 
εκτίμηση των ασθενών διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκε 
η ουδός ευαισθησίας σε αυτό.1,50–52

6.3.  Αντιμετώπιση-θεραπεία των Οφθαλμικών 
Αλλεργικών Συνδρόμων (ΟΑΣ)

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η αντιμετώπισηθε
ραπεία των διαφόρων ΟΑΣ όσον αφορά την οξεία 
φάση και την προφυλακτική αγωγή (προφύλαξη) 
της νόσου.1,13,53,54

7. Συμπεράσματα-Προοπτικές

Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται οι σχε
τικά πρόσφατες γνώσειςαπόψεις όσον αφορά την 
ταξινόμηση, την παθοφυσιολογία, τα κλινικά χαρα
κτηριστικά, τη διάγνωση, τη διαφορική διάγνωση 
και την αντιμετώπιση/θεραπεία της ΟΑ και των δια
φόρων ΟΑΣ (SAC, PAC, VKC, AKC, GPC και CBC). Τα 
επόμενα χρόνια αναμένονται με ενδιαφέρον νέες 
γνώσεις στις ειδικότητες της Αλλεργιολογίας και της 
Οφθαλμολογίας, που σχετίζονται με την ΟΑ και τα 
διάφορα ΟΑΣ, στα εξής πεδία: (1) νέα ίσως βελτιω
μένη ταξινόμηση, (2) περισσότερα επιδημιολογικά 
δεδομένα (για τον επιπολασμό και τη σοβαρότητα 
της ΟΑ και των ΟΑΣ), (3) ανάπτυξη μεθόδων για 
τον έλεγχο και τη σοβαρότητα της νόσου, (4) διά
κριση φαινοτύπων και γονοτύπων, (5) διαπίστωση 
του ακριβούς ρόλου των αλλεργιογόνων ιδιαίτε
ρα στη VKC και στην AKC, (6) καθιέρωση περισσό
τερο αξιόπιστων διαγνωστικών μεθόδων, και (7) 
χρήση νέων καινοτόμων θεραπειών, ιδιαίτερα για 
τις σοβαρές μορφές της νόσου.1,13,53,54 Η συνεργα
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•  Αλλεργική επιπεφυκίτιδα (εποχική/SAC και ολοετής ή συνεχής/PAC)
– Aποφυγή υπευθύνων αλλεργιογόνων
–  Πρώτη γραμμή θεραπείας: Τοπικοί ΣΜ ή ΔΔ (κυρίως ως προληπτική αγωγή/προφύλαξη), Η1Α και ΔΔ (κυρίως για την 

αντιμετώπιση της οξείας φάσης της νόσου)
–  Τα τοπικά Α/Σ είναι προτιμότερο να αποφεύγονται (προσοχή στη χορήγηση)
–  Συνήθως δεν απαιτείται η χορήγηση τοπικών Κ/Σ (είναι προτιμότερο να αποφεύγονται)
–  Συστηματικά Η1Α (από το στόμα): μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην οξεία φάση, σε έντονα συμπτώματα και όταν τα 

οφθαλμικά συμπτώματα συσχετίζονται με άλλα αλλεργικά νοσήματα π.χ. αλλεργική ρινίτιδα
–  Ειδική ανοσοθεραπεία: όταν η αλλεργική ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένα αλλεργιογόνα αποτελεί την κύρια αιτία 

της SAC και PAC

•  Eαρινή κερατοεπιπεφυκίτιδα (VKC) και ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα (AKC)
–  Aποφυγή υπεύθυνων αλλεργιογόνων
–  Αποφυγή μη ειδικών παραγόντων που επιδεινώνουν τη νόσο
–  Τακτική και ορθή υγιεινή των οφθαλμών, κρύα επιθέματα (κομπρέσες), ενυδάτωση του δέρματος, των βλεφάρων 

(στην ΑΚC)
–  Πρώτη γραμμή θεραπείας: Τοπικοί ΣΜ ή ΔΔ (κυρίως ως προληπτική αγωγή/προφύλαξη), Η1Α και ΔΔ (κυρίως για την 

αντιμετώπιση της οξείας φάσης της νόσου). Οι παραπάνω τοπικοί θεραπευτικοί παράγοντες (ΣΜ, Η1Α και ΔΔ) μπορεί 
να χορηγηθούν σε συνδυασμό. Πρέπει να εφαρμόζονται συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας και αρκετές φορές κατά 
τη διάρκεια όλου του έτους (ολοετής ή συνεχής χορήγηση)

–  Τοπικά Κ/Σ: πρέπει να χορηγούνται κατά προτίμηση σκευάσματα ήπιας δράσης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
(λίγες ημέρες), σε έντονα συμπτώματα και σε συμμετοχή του κερατοειδούς. Σε σοβαρές μορφές της νόσου μπορεί να 
απαιτηθεί η χορήγηση Κ/Σ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ελεγχθούν τα συμπτώματα

–  Τοπικοί ΑΚ (κυκλοσπορίνη)
–  Η συστηματική αντιαλλεργική θεραπεία μπορεί να απαιτηθεί όταν τα οφθαλμικά συμπτώματα συσχετίζονται με άλλα 

αλλεργικά νοσήματα
– Η θεραπεία μπορεί να είναι παρατεταμένη (χρόνια)

•  Επιπεφυκίτιδα των γιγαντιαίων θηλών (GPC)
–  Aποφυγή χρήσης των φακών επαφής
–  Πρώτη γραμμή θεραπείας: Τοπικοί ΣΜ ή ΔΔ (κυρίως ως προληπτική αγωγή/προφύλαξη), Η1Α και ΔΔ (κυρίως για την 

αντιμετώπιση της οξείας φάσης της νόσου)

•  Εξ επαφής βλεφαροεπιπεφυκίτιδα (CBC)
–  Αποφυγή αλλεργιογόνων που είναι υπεύθυνα για την ευαισθητοποίηση και άλλων ερεθιστικών παραγόντων
–  Τακτική και ορθή υγιεινή των βλεφάρων
–  Τοπικά Κ/Σ σε cream ή oint για το δέρμα των βλεφάρων: χρήση στην οξεία φάση της νόσου και κατά προτίμηση 

σκευάσματα ήπιας δράσης για λίγες σχετικά ημέρες
–  Συστηματικά Η1Α (από το στόμα): Μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε έντονο κνησμό και φλεγμονή των βλεφάρων
–  Τοπικοί ΑΚ σε cream ή oint για το δέρμα των βλεφάρων: Σε σοβαρές μορφές της νόσου που απαιτείται χρόνια 

θεραπεία

Η1Α: Η1αντιισταμινικά, ΣΜ: Σταθεροποιητές των μαστοκυττάρων, ΔΔ: Διπλής δράσης (H1Α και ΣΜ), Α/Σ: 
Αγγειοσυσπαστικά, Κ/Σ: Κορτικοστεροειδή, ΑΚ: Αναστολείς της καλσινευρίνης, Τοπικοί φαρμακευτικοί παράγοντες χο
ρηγούνται στον οφθαλμό με τη μορφή οφθαλμικών σταγόνων (κολλύρια)

Πίνακας 6. Αντιμετώπισηθεραπεία των οφθαλμικών αλλεργικών συνδρόμων.1,13

σία των ιατρών από διάφορες ειδικότητες (Γενικοί 
ιατροί, Παιδίατροι, Παθολόγοι, Αλλεργιολόγοι, 
Οφθαλμίατροι) είναι απαραίτητη για την έγκαιρη

καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση και την κατάλ
ληλη θεραπευτική αντιμετώπιση των σθενών με ΟΑ 
που εκδηλώνουν τα διάφορα ΟΑΣ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ευαισθητοποίηση σε περισσότερα 
από ένα αλλεργιογόνα (πολυευαισθητοποίηση), 
όπως αυτή τεκμηριώνεται βάσει αντικειμενικών 
διαγνωστικών δοκιμασιών, μπορεί να παρατηρη
θεί στην πλειοψηφία (50–80%) των ασθενών με 
αλλεργικά συμπτώματα, και χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερες διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλή
σεις. Οι νεότερες in vitro τεχνικές μοριακής αλλερ
γιολογίας, που πλέον ονομάζονται precision allergy 
molecular diagnostic applications (PAMD@), έχουν 
τη δυνατότητα ταυτόχρονης αξιολόγησης πολ
λαπλών μορίων αλλεργιογόνων και μπορούν να 
συμβάλλουν σημαντικά στη διάγνωση και αντι
μετώπιση σύνθετων περιπτώσεων πολλαπλής ευ
αισθητοποίησης σε τροφικά και εισπνεόμενα αλ
λεργιογόνα, καθώς διευκολύνουν τη διάκριση της 
αληθούς και κλινικά σημαντικής υπερευαισθησίας 
από τις διασταυρούμενες αντιδράσεις, την πρό
βλεψη του κινδύνου εκδήλωσης σοβαρών αλλερ
γιών καθώς και τον σχεδιασμό της ειδικής ανοσο
θεραπείας (Allergen Immunotherapy, AIT). Με 
την εξέλιξη των μονοπλεκτικών (singleplex) και 
πολυπλεκτικών (multiplex) δοκιμασιών μοριακής 
αλλεργιολογίας και την αυξανόμενη ενσωμάτωσή 

Management 
of polysensitized 
patients 
Τhe role of molecular 
allergology
Ε. Syrigou
Adult and Children Allergy Department, 
“Sotiria” Athens General Hospital, Athens, Greece 

ΑΒSTRACT Polysensitization, defined as sensiti
zation in more than one allergens, as determined 
by objective diagnostic testing, is found in the ma
jority (5080%) of patients with allergy symptoms, 
and is characterized by significant diagnostic and 
therapeutic challenges. The newest in vitro tech
niques of molecular allergology, recently termed 
precision allergy molecular diagnostic applications 
(PAMD@),have the potential of simultaneous eval
uation of a large number of allergen molecules and 
may contribute significantly in the diagnosis and 
management of complex cases of polysensitization 
to food allergens or aeroallergens, since they facili
tate differentiation of true and clinically relevant 
sensitization from crossreactivity, the prediction 
of the risk of severe allergic symptoms and the plan
ning of Allergen Immunotherapy (AI). With evolu
tion of single plex and multiplex molecular aller
gology assays and their increasing incorporation 
into routine clinical practice, there is an increasing 
need as well to properly educate clinical allergists/
immunologists on the advantages and limitations 
of these novel techniques. As we are moving well 
into the era of precision allergology, it must be fur
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1. Eισαγωγή

Ως αλλεργιογόνο ορίζεται κάθε πρωτεΐνη ή γλυ
κοπρωτεΐνη με ικανότητα πρόσδεσης της ανοσο
σφαιρίνης IgE.1 Οι ασθενείς που παρουσιάζουν 
υπερευαισθησία σε ένα και μόνο αλλεργιογόνο 
(μονοευαισθητοποίηση) φαίνεται να αποτελούν τη 
μειοψηφία των αλλεργικών ασθενών, ειδικά στον 
ενήλικο πληθυσμό. Βάσει δεδομένων επιδημιολο
γικών ερευνών και κλινικών μελετών, υπολογίζεται 
ότι το 50–80% των ασθενών που παραπέμπονται 
σε αλλεργιολόγο για την περαιτέρω διερεύνηση 
αλλεργικών συμπτωμάτων είναι πολυευαισθη
τοποιημένοι.2 Με την αυστηρή έννοια του όρου, 
«πολυευαισθητοποίηση» σημαίνει ευαισθητοποίη
ση σε περισσότερα από ένα αλλεργιογόνα –όπως 
αυτή τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα των 
δερματικών δοκιμασιών νυγμού/skin prick tests, 
SPTs, ή/και του ποσοτικού προσδιορισμού των ει
δικών IgE ανοσοσφαιρινών ορού– οποιαδήποτε 
δηλαδή κατάσταση εκτός της μονοευαισθητοποί
ησης.3 Αν και o όρος «ολιγοευαισθητοποίηση» –για 
τις περιπτώσεις ευαισθητοποίησης σε 2 έως 4 αλ
λεργιογόνα– ή και της πολυευαισθητοποίησης ως 
ευαισθητοποίησης σε 5 τουλάχιστον αλλεργιογόνα 
έχουν επίσης προταθεί από ορισμένους ερευνη
τές, η χρησιμότητα και πρακτική αξία των ορισμών 
αυτών στην κλινική πράξη φαίνεται να είναι περι
ορισμένη, κυρίως εξαιτίας του μικρού ποσοστού 
ασθενών με εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα 

που να τεκμηριώνουν την παρουσία υπερευαισθη
σίας σε 5 ή περισσότερα αλλεργιογόνα.3,4 Η πολυ
ευαισθητοποίηση διακρίνεται με τη σειρά της σε 
δύο βασικές κατηγορίες: (1) τη διασταυρούμενη 
αντίδραση/διασταυρούμενη ευαισθητοποίηση, 
στην περίπτωση που η ίδια IgE ανοσοσφαιρίνη 
προσδένεται σε διαφορετικά αλλεργιογόνα που ό
μως έχουν ομολογία αλληλουχίας αμινοξέων μεγα
λύτερη από 70% και παρόμοια τρισδιάστατη δομή, 
και (2) τη συνευαισθητοποίηση, στην οποία παρα
τηρείται ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών IgE 
ανοσοσφαιρινών που προσδένονται σε αλλεργιο
γόνα που δεν παρουσιάζουν δομικές ομοιότητες, 
και οδηγεί στην εκδήλωση πολλαπλών, μη σχετι
ζόμενων ευαισθητοποιήσεων. Για τις περιπτώσεις 
διασταυρούμενης αντίδρασης στις οποίες είναι ά
γνωστο το αλλεργιογόνο που προκάλεσε την αρχι
κή ευαισθητοποίηση έχει επίσης προταθεί ο όρος 
«συναναγνώριση».3

Ο όρος παναλλεργιογόνα αναφέρεται σε ομάδες/
οικογένειες αλλεργιογόνων πρωτεϊνών που ανή
κουν σε διαφορετικά είδη φυτών με κοινό πρόγονο 
είδος και έχουν διατηρήσει σημαντικές μοριακές, 
δομικές και λειτουργικές ομοιότητες στην πορεία 
της εξέλιξης.3 Τα παναλλεργιογόνα αποτελούν βα
σικό υποκινητή των διασταυρούμενων αντιδράσε
ων υπερευαισθησίας, εξαιτίας του φαινομένου της 
μη ειδικής πρόσδεσης IgE ανοσοσφαιρίνης –που 
δημιουργήθηκε αρχικά ενάντια σε ένα μόνο μέλος 

τους στην καθημερινή κλινική πρακτική, γίνεται 
και πιο επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης και εξοι
κείωσης του κλινικού αλλεργιολόγου/ανοσολόγου 
με τις δυνατότητες και περιορισμούς των νέων αυ
τών τεχνικών. Καθώς μεταβαίνουμε στη νέα εποχή 
της αλλεργιολογίας υψηλής ακριβείας (Precision 
Allergology), θα πρέπει επίσης να υπερτονιστεί η 
αναγκαιότητα συνδυαστικής χρήσης (συμπόρευ
σης) της μοριακής και συμβατικής αλλεργιολογίας 
ως συμπληρωματικών μεθόδων, καθώς και συσχέτι
σης των ευρημάτων τους με τις καθοριστικές πλη
ροφορίες που προκύπτουν από το ιστορικό και την 
κλινική εξέταση του ασθενούς.

ther emphasized that molecular and conventional 
allergology should always be used sidebyside, as 
complementary methods, and their results should 
be thoroughly correlated to vital information de
rived from the patient’s history and the physical 
examination findings.
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της οικογένειας– και σε άλλες πρωτεΐνες  μέλη της 
ίδιας οικογένειας. Τα παναλλεργιογόνα με τη με
γαλύτερη ικανότητα επαγωγής διασταυρούμενων 
αντιδράσεων καθώς και τη μεγαλύτερη κλινική 
σημασία/σχετικότητα περιλαμβάνουν, κυρίως, τις 
οικογένειες προφιλινών, πολκαλσινών (πρωτεϊνών 
πρόσδεσης ασβεστίου), τροπομυοσίνης και μη ειδι
κών πρωτεϊνών μεταφοράς λιπιδίων.5,6

Η ευαισθητοποίηση σε πολλαπλά εισπνεόμενα 
αλλεργιογόνα (αεροαλλεργιογόνα) με βασικότερα 
τα αλλεργιογόνα που περιέχονται στη γύρη δια
φόρων φυτών και δένδρων (κυρίως αγρωστωδών 
φυτών, ελιάς, χηνοποδίου, πεύκου, κυπαρισσιού, 
σημύδας κ.ά.) καθώς και σε πολλαπλά τροφικά αλ
λεργιογόνα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες διαγνω
στικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Η διάκριση της 
«αυθεντικής», «γνήσιας» IgEδιαμεσολαβούμενης υ
περευαισθησίας σε πολλαπλά αντιγόνα από τη δια
σταυρούμενη αντίδραση σε αυτά που δεν συνοδεύ
εται από κλινικά σημαντικές αλλεργικές εκδηλώσεις 
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξ αυτών των 
προκλήσεων, καθώς και βασική ένδειξη εφαρμογής 
της μοριακής αλλεργιολογίας, τόσο σε κλινικό όσο 
και σε ερευνητικό επίπεδο.7

Πολλά από τα τροφικά ή και εισπνεόμενα αλ
λεργιογόνα μοιράζονται ομόλογες πρωτεΐνες, με 
αποτέλεσμα η διαμεσολαβούμενη από IgE ανοσο
σφαιρίνη ευαισθητοποίηση σε ένα αλλεργιογόνο 
να οδηγεί σε θετικά SPTs και για άλλα αλλεργιογόνα 
με δομικές ομοιότητες –όσον αφορά στην ομολογία 
ακολουθίας αμινοξέων– εξαιτίας διασταυρούμενης 
αντίδρασης με τα ομόλογα αυτά πεπτίδια. Η αντί
δραση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από εκδήλωση 
κλινικά σημαντικών αλλεργικών συμπτωμάτων, ή, 
αντιθέτως, να αποτελεί ουσιαστικά «τυχαίο» δια
γνωστικό εύρημα χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημα
σία.8.9 Χαρακτηριστικό παράδειγμα διασταυρού
μενης αντίδρασης αποτελεί η IgE θετικότητα για 
γύρη σημύδας που συνοδεύεται από θετικά SPTs 
σε διάφορες φυτικές τροφές (όπως το φουντούκι ή 
το φυστίκι), εξαιτίας ομολογίας ανάμεσα στο κύριο 
αλλεργιογόνο γύρης σημύδας Betv 1 και ομόλογων 
φυτικών μορίων, όπως της πρωτεΐνης Arah 8 στα 
φιστίκια. Αν και η σχετιζόμενη με τη γύρη σημύδας 
τροφική αλλεργία αποτελεί μία από τις συχνότερες 
τροφικές αλλεργίες στην Ευρώπη, θα πρέπει επίσης 

να τονιστεί ότι η παρουσία θετικών SPTs σε τροφές 
δεν συνοδεύεται πάντα από κλινικές εκδηλώσεις α
ντίστοιχης τροφικής αλλεργίας, κάτι το οποίο ισχύει 
βεβαίως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις διασταυ
ρούμενων αντιδράσεων μεταξύ εισπνεόμενων και 
τροφικών αλλεργιογόνων.10

2. Μοριακές διαγνωστικές τεχνικές 

Η αλματώδης πρόοδος των τελευταίων ετών 
στις μεθόδους ανάλυσης και προσδιορισμού της 
αλληλουχίας του DNA (DNA sequencing) καθώς 
και της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA 
(recombinant DNA) σε συνδυασμό με την αυξανό
μενη ανάγκη βελτίωσης των μεθόδων διάγνωσης 
και αντιμετώπισης των πολυευαίσθητων ασθενών, 
οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων in vitro μοριακών 
διαγνωστικών τεχνικών, αρχικά γνωστών ως com
ponent resolved diagnostics (CRDs), ακολούθως ως 
molecularbased allergy diagnostics (MBAD) ή mo
lecular allergy diagnostics (MAD), και, πρόσφατα, 
ως precision allergy molecular diagnostic applica
tions (PAMD@). Οι τεχνικές αυτές χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες, τις μονοπλεκτικές (singleplex) 
δοκιμασίες, στις οποίες αξιολογείται κάθε μόριο 
αλλεργιογόνου χωριστά, και τις πολυπλεκτικές 
(multiplex) δοκιμασίες, όταν αξιολογείται ταυτό
χρονα –στον ίδιο χρόνο και στην ίδια δοκιμασία– 
μεγάλος αριθμός μορίων. Με τις τεχνικές αυτές επι
τυγχάνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός ειδικών IgE 
ανοσοσφαιρινών έναντι μονήρων δομικών στοιχεί
ων αλλεργιογόνων πρωτεϊνών (τα οποία μπορεί να 
αποτελούν κεκαθαρμένα προϊόντα φυσικών πηγών 
ή ανασυνδυασμένης τεχνολογίας) αντί ολόκληρων 
εκχυλισμάτων ή αλλεργιογόνων στην ακέραια φυ
σική τους μορφή (όπως στις συμβατικές αλλεργικές 
δοκιμασίες).7,11

Η αναγνώριση, χαρακτηρισμός και εμπορική 
παραγωγή ενός διαρκώς αυξανόμενου φάσματος 
μοριακών αλλεργιογόνων ως επιμέρους διαγνω
στικών συστατικών των μοριακών αυτών τεχνικών 
κατέστησαν εφικτή τη λεπτομερή καταγραφή του 
πολυκλωνικού μοριακού προφίλ του πολυευαίσθη
του ασθενούς, την περαιτέρω διαλεύκανση του φαι
νομένου της διασταυρούμενης αντίδρασης ως κυ
ρίου μηχανισμού ευαισθητοποίησης σε πολλαπλά 
αλλεργιογόνα, αλλά και την πιο ξεκάθαρη διάκριση 
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του όρου «αλλεργία» από τον όρο «ευαισθητοποίη
ση». Για σύνθετες περιπτώσεις πολλαπλής ευαισθη
τοποίησης σε τροφικά και εισπνεόμενα αλλεργιογό
να, πολυπλεκτικές μοριακές πλατφόρμες (multiplex 
molecular platforms) μπορεί να συμβάλλουν απο
φασιστικά στην ακριβέστερη διάκριση μεταξύ αλη
θούς και κλινικά σημαντικής υπερευαισθησίας από 
τη διασταυρούμενη αντιδραστικότητα, στη διασ
τρωμάτωση των ασθενών ανάλογα με τον μελλο
ντικό κίνδυνο ανάπτυξης αλλεργικής αντίδρασης, 
στην παρακολούθηση της εξέλιξης του αλλεργικού 
status του ασθενούς με τον χρόνο, αλλά και στην 
ασφαλέστερη καθοδήγηση –αλλά και παρακολού
θηση– της ειδικής για το αλλεργιογόνο ανοσοθερα
πείας (Allergenspecific Immunotherapy, AIT).7,8,12–15

Η δοκιμασία Immuno Solidphase Allergen Chip 
(ISAC) με την εμπορική ονομασία ImmunoCAP® 
ISAC 112 (Phadia, Thermo Fisher Scientific, Uppsala, 
Sweden) η οποία και αποτελεί την τρέχουσα gold
standard πολυπλεκτική μοριακή διαγνωστική 
πλατφόρμα, επιτρέπει τον προσδιορισμό ειδικών 
ανοσοσφαιρινών IgE έναντι 112 διαφορετικών με
μονωμένων μορίων που προέρχονται από 51 δι
αφορετικές ζωικές και φυτικές πηγές.7,16 Νεότερη 
εξέλιξη της ImmunoCAP® ISAC 112 είναι και η δοκι
μασία ImmunoCAP ISAC 112i, με 112 μόρια από 48 
πηγές αλλεργιογόνων, ενώ στις πολυπλεκτικές δο
κιμασίες προστέθηκαν πρόσφατα και οι πλατφόρ
μες Alex Allergy Explorer (Macro Array Diagnostics 
GmbH, Austria) και EUROLINE Southern European 
Pollen Profile [ESEP] (EUROIMMUN AG, Luebeck, 
Germany).17,18 Οι εφαρμογές αλλά και δυνατότητες 
των σύνθετων αυτών τεχνικών, τόσο στην καθημε
ρινή κλινική πρακτική όσο και σε ερευνητικό επί
πεδο, είναι πολλαπλές και διαρκώς αυξανόμενες 
και εξελισσόμενες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
κλινικών εφαρμογών είναι η διάκριση μεταξύ γνή
σιας ευαισθητοποίησης και διασταυρούμενης αντί
δρασης σε εισπνεόμενα αλλεργιογόνα σε ασθενείς 
με αλλεργική ρινίτιδα που εμφανίζουν θετική αντί
δραση σε διάφορα είδη γύρης στον προσδιορισμό 
της ειδικής IgE στον ορό ή στις δερματικές δοκιμα
σίες διά νυγμού (SPTs), καθώς και η αναγνώριση των 
ευαισθητοποιήσεων σε τροφικά αλλεργιογόνα που 
συσχετίζονται με υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση 
σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.19 Σε ερευνητικό 

επίπεδο, η συνεισφορά της τεχνολογίας ISAC είναι 
επίσης σημαντική, και περιλαμβάνει την περιγραφή 
των ποικίλων μοριακών προφίλ ευαισθητοποίησης 
που παρατηρούνται μεταξύ των ατόμων ενός συ
γκεκριμένου πληθυσμού καθώς και του τρόπου με 
τον οποίο αλλάζουν και εξελίσσονται τα πρότυπα 
αυτά με τον χρόνο.20 Προηγούμενες έρευνες του 
τρόπου εξέλιξης των προτύπων ευαισθητοποίησης 
με τη χρήση της μεθόδου ISAC κατέδειξαν, τη σταδι
ακή μετάβαση –ξεκινώντας από την παιδική ηλικία– 
από ένα αρχικό στάδιο ευαισθητοποίησης σε ένα 
και μόνο μόριο αλλεργιογόνου, σε ενδιάμεσα στά
δια διαδοχικής απόκτησης επιπρόσθετων ευαισθη
τοποιήσεων με την πάροδο του χρόνου, που τελικά 
οδηγούν σε ένα τελικό στάδιο που χαρακτηρίζεται 
από σύνθετο πολυμοριακό πρότυπο ευαισθητοποί
ησης, διεργασία που έχει περιγραφεί ως «μοριακή ε
ξάπλωση» (molecular spreading) της ανοσολογικής 
απόκρισης.21 Αντικείμενο εντατικής έρευνας αποτε
λεί επίσης ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα 
των μοριακών διαγνωστικών τεχνικών επηρεάζουν 
στην πράξη τις επιλογές των κλινικών ιατρών για 
τον σχεδιασμό της ειδικής για το αλλεργιογόνο ανο
σοθεραπείας, η αξιολόγηση μονοπλεκτικών και πο
λυπλεκτικών μοριακών πλατφόρμων όσον αφορά 
στη σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας.22,23

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των σύνθετων 
πολυπλεκτικών μοριακών δοκιμασιών αποτελεί με 
τη σειρά της μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον κλινι
κό, ειδικά στην περίπτωση του πολυευαίσθητου α
σθενούς. Ειδικά εξελιγμένα συστήματα λογισμικού, 
ενσωματωμένα στο διαγνωστικό σύστημα των μο
ριακών πλατφόρμων, επιτυγχάνουν τη συστηματι
κή συλλογή των θετικών αποτελεσμάτων και διευ
κολύνουν την αξιολόγηση της κλινικής σημασίας/
σχετικότητας των παρατηρούμενων ευαισθητο
ποιήσεων. Νέα βελτιωμένα συστήματα λογισμικού, 
όπως για παράδειγμα το σύστημα Allergenius®, με 
δυνατότητα συλλογής όχι μόνο των δεδομένων των 
μοριακών δοκιμασιών αλλά και των συμβατικών 
αλλεργικών τεστ (δηλ. των SPTs ή τον προσδιορι
σμό της ειδικής IgE στον ορό), και στόχο τη σύνθε
ση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για 
το προφίλ ευαισθητοποίησης κάθε μεμονωμένου α
σθενούς, έχουν επίσης αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί 
στην κλινική και ερευνητική πράξη.7,24
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3.  Διαγνωστική προσέγγιση 
του πολυευαίσθητου ασθενούς 
με μεθόδους μοριακής αλλεργιολογίας

Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον αμφιλεγό-
μενα ζητήματα όσον αφορά στη διαχείριση του 
πολυευαίσθητου ασθενούς, αφορά στον τρόπο εν-
σωμάτωσης της μοριακής αλλεργιολογίας στους 
διαγνωστικούς αλγόριθμους που εφαρμόζονται 
στην καθημερινή κλινική πράξη. Οι προτεινόμενες 
προσεγγίσεις φαίνεται να είναι κυρίως δύο: η πρώτη 
ξεκινά από τα συμπτώματα, συνεχίζει με τα αποτε-
λέσματα των συμβατικών αλλεργικών τεστ, και κατα-
λήγει στην (επιλεκτική) διενέργεια μοριακού ελέγχου 
(“top-down” approach), όπως, για παράδειγμα, επί 
ισχυρής υποψίας διασταυρούμενων αντιδράσεων), 
ενώ η δεύτερη ξεκινά από τον μοριακό έλεγχο και 
καταλήγει στα συμπτώματα (“bottom-upapproach”), 
στοχεύοντας στη λεπτομερή καταγραφή όλων των 
αλλεργιογόνων σε μοριακό επίπεδο, ακολουθούμε-
νη, σε δεύτερο χρόνο, από τη συσχέτιση των αποτε-
λεσμάτων αυτών με την κλινική εικόνα, για τον τελικό 
καθορισμό της κλινικής τους σημασίας, ειδικά σε συ-
γκεκριμένες κατηγορίες ασθενών που μπορεί να μην 
είναι εύκολο να εξετασθούν με SPTs, όπως τα παιδιά 
ή οι ηλικωμένοι.25–27 Για τη γεφύρωση και συγχώνευ-
ση των αντιδιαμετρικά αντίθετων αυτών προτάσεων 
σε μια ενιαία προσέγγιση, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας (European 
Academy of Allergy and Clinical Immnology) πρότει-
νε έναν διαγνωστικό αλγόριθμο που ξεκινά από τα 
συμπτώματα και την κλινική αξιολόγηση, συνεχίζει 
με την κλινικά κατευθυνόμενη εργαστηριακή διερεύ-
νηση –με τη χρήση συμβατικών ή και με μοριακών 
δοκιμασιών για επιλεγμένα όμως μόρια και μόνο– 
και συνεχίζει με επέκταση του μοριακού ελέγχου 
αλλά και του κλινικού ιστορικού όταν τα στοιχεία 
που προκύπτουν είναι ενδεικτικά διασταυρούμενων 
αντιδράσεων ή διασταυρούμενης ευαισθητοποίη-
σης.25 Τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την ενδιά-
μεση αυτή πρόταση σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με 
το υψηλό κόστος της “bottom-up” προσέγγισης, την 
ελλιπή εξοικείωση των κλινικών ιατρών με τις νέες 
μοριακές τεχνικές και την ανάγκη βαθμιαίας εισαγω-
γής των μεθόδων αυτών στην κλινική πράξη, καθώς 
και με τα πιθανά ηθικά και νομικά ζητήματα και ζητή-
ματα ποιότητας ζωής που ενδέχεται να προκύψουν 

από την ενημέρωση των ασθενών για εργαστηριακά 
ευρήματα αμφίβολης κλινικής σημασίας.25

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναφερθού-
με συνοπτικά σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των 
«συμβατικών» και μοριακών αλλεργικών δοκιμασι-
ών, συγκρίνοντας τα σημεία υπεροχής αλλά και τις 
αδυναμίες τους. Τα φυσικής προέλευσης εκχυλίσμα-
τα που είναι εμπορικά διαθέσιμα για χρήση σε SPTs 
και για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ειδικών IgE 
ανοσοσφαιρινών, εμπεριέχουν ένα σύνθετο μείγμα 
πρωτεϊνών, που περιλαμβάνει όχι μόνο τις πρωτεΐνες 
εκείνες που είναι απόλυτα ειδικές για την αξιολόγη-
ση της κλινικής αντίδρασης που θέλουμε να μελετή-
σουμε, αλλά και μη ειδικά πρωτεϊνικά στοιχεία, όπως 
υδατανθρακικά συστατικά που οδηγούν σε πρόσ-
δεση της IgE και ψευδώς θετικά αποτελέσματα εξαι-
τίας διασταυρούμενης αντίδρασης (cross-reactive 
carbohydrate determinants, CCDs).25,28 Εκτός της χα-
μηλής τους ειδικότητας, επιπρόσθετα μειονεκτήματα 
των συμβατικών αλλεργικών δοκιμασιών περιλαμβά-
νουν τη χαμηλή αναλυτική και διαγνωστική τους ευ-
αισθησία, καθώς και –για τα SPTs μόνο– τη δυσκολία 
στην τυποποίηση της τεχνικής και τη σχετικά χαμηλή 
αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων αλλά και 
το γεγονός ότι ο ασθενής εκτίθεται στο αλλεργιο-
γόνο (και στους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται). 
Αντιθέτως, τα μοριακά διαγνωστικά τεστ υπερευαι-
σθησίας έχουν σημαντικά υψηλότερη ειδικότητα ό-
σον αφορά στην ανίχνευση των κλινικά σημαντικών 
αλλεργιογόνων και στην αναγνώριση ψευδώς θετι-
κών διασταυρούμενων αντιδράσεων, χρησιμοποιούν 
υψηλώς κεκαθαρμένες και καθορισμένες πρωτεΐνες, 
ενώ επιτρέπουν τη διενέργεια δοκιμασιών για μεγά-
λο αριθμό (περισσότερων από 100) διαφορετικών 
αλλεργιογόνων, στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο δείγμα 
ορού, υπό αυστηρά τυποποιημένες συνθήκες. Από 
την άλλη μεριά, στα σημαντικά πλεονεκτήματα των 
SPTs συγκαταλέγονται το σχετικά χαμηλότερο κό-
στος τους, η αμεσότητα των αποτελεσμάτων και η 
δυνατότητα εκτέλεσης και αξιολόγησής τους από 
τον ίδιο ιατρό που θέτει και την τελική διάγνωση, 
καθώς και η δυνατότητα χρήσης του αλλεργιογόνου 
στη φυσική «ακέραιη» μορφή του (κάτι το οποίο έχει 
βαρύνουσα σημασία στην περίπτωση διερεύνησης 
αλλεργίας σε τροφές για τις οποίες δεν υπάρχουν 
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αντίστοιχα εμπορικά διαθέσιμα μοριακά αλλεργιογό
να).17,25–27,29,30

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών απόδοσης 
των μοριακών δοκιμασιών είναι απαραίτητη η ανα
λυτικότερη τεχνική αξιολόγηση των «τεχνικών» χα
ρακτηριστικών (μοριακής δομής, καταλληλότητας 
ισομορφών και σταθερότητας) κάθε επιλεγμένου 
μορίου/στοιχείου, αλλά και η καλύτερη περιγραφή 
των κλινικά σημαντικών αλλεργιογόνων όχι μόνο 
σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο (ανά γε
ωγραφική περιοχή).25 Η εγκυρότητα των αποτελε
σμάτων των μοριακών δοκιμασιών θα πρέπει επί
σης να επικυρωθεί/πιστοποιηθεί περαιτέρω, με τη 
διενέργεια διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με placebo 
μελετών που θα έχουν ως σημείο αναφοράς/δια
γνωστικό gold standard τα αποτελέσματα των δο
κιμασιών πρόκλησης και θα συμπεριλαμβάνουν με
γάλες πληθυσμιακές ομάδες – τόσο στο περιβάλλον 
της κοινότητας όσο και σε αυτό του νοσοκομείου.25

4. Συμπεράσματα-προοπτικές 

Αν και το φαινόμενο της πολυευαισθητοποίησης 
αποτελεί κοινό και απαραίτητο βιολογικό υπόστρω
μα σε όλους τους ασθενείς με πολυαλλεργία, είναι 
σαφές ότι το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα, οι ασθε
νείς με πολυευαισθητοποίηση δεν έχουν, δηλαδή, α
παραιτήτως και πολυαλλεργία. Το πρώτο και σημα
ντικότερο ερώτημα στο οποίο καλείται επομένως 
να απαντήσει ο κλινικός ιατρός κατά την αξιολόγη
ση ενός ασθενούς με κλινικές ή/και εργαστηριακές 
ενδείξεις πολυευαισθησίας είναι το αν ο ασθενής 
αυτός παρουσιάζει –ή κινδυνεύει να εμφανίσει στο 
μέλλον– κλινικά έκδηλη αλλεργική νόσο σε πολλα
πλά αλλεργιογόνα ή απλώς παρουσιάζει διασταυ
ρούμενη αντίδραση σε παρόμοια αντιγόνα χωρίς 
κλινικά σημαντικές επιπτώσεις.

Οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις των τελευ
ταίων ετών στο πεδίο της μοριακής αλλεργιολογίας 
και η επακόλουθη ενσωμάτωση των πολυπλεκτικών 
μοριακών δοκιμασιών στους διαγνωστικούς αλγο
ρίθμους των ασθενών με ενδείξεις πολυευαισθησί
ας, είχαν αποφασιστική συμβολή στη διάκριση της 
αληθούς και κλινικά σημαντικής υπερευαισθησίας 
από τις διασταυρούμενες αντιδράσεις, στην πρό
βλεψη του κινδύνου εκδήλωσης σοβαρών αλλερ

γιών καθώς και στην καθοδήγηση της ειδικής ανο
σοθεραπείας. Οι νεότερες αυτές μοριακές τεχνικές 
αποτελούν επομένως ένα πολύτιμο εργαλείο διά
γνωσης και βαθμονόμησης των αντιδράσεων υπε
ρευαισθησίας, ενώ οι πληροφορίες που παράσχουν 
φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη κλινική σημασία για τον 
σχεδιασμό του follow up και της καταλληλότερης 
θεραπείας. 

Με την αυξανόμενη ενσωμάτωση νέων μοριακών 
αλλεργιογόνων ως συστατικών των PAMD@, την τε
χνολογική εξέλιξη των πολυπλεκτικών δοκιμασιών 
και την επακόλουθη επέκταση της βάσης δεδομέ
νων πρωτεομικής ανάλυσης στην αλλεργιολογία 
(που περιγράφεται συχνά και ως “allergomics”), γί
νεται και πιο επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης και 
εξοικείωσης του κλινικού αλλεργιολόγου με τα σύν
θετα αυτά δεδομένα, και η απόκτηση μεγαλύτερης 
κλινικής και ερευνητικής εμπειρίας των δυνατοτή
των και περιορισμών τους, αλλά και η ανάγκη συνυ
πολογισμού του υψηλού κόστος των μοριακών αυ
τών τεχνικών που μπορεί να δρα περιοριστικά στην 
ευρύτερη εφαρμογή τους στην καθημερινή κλινική 
πρακτική. 

Αν και το όραμα μιας νέας εποχής στην οποία 
θα κυριαρχεί η αλλεργιολογία υψηλής ακρίβειας 
(“Precision Allergology”) παραμένει εφικτό, είναι 
βέβαιο ότι η μοριακή και συμβατική αλλεργιολογία 
θα συνεχίσουν να συμπορεύονται, και ο ρόλος των 
μοριακών τεχνικών ως συμπληρωματικών δοκιμα
σιών στη διαγνωστική διερεύνηση επιλεγμένων α
σθενών με ενδείξεις πολυευαισθησίας θα διατηρη
θεί και επεκταθεί. 

Η ανάγκη συναξιολόγησης των δεδομένων της 
μοριακής αλλεργιολογίας με τις αναντικατάστατες 
πληροφορίες που προκύπτουν από το αναλυτικό 
ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενούς κα
θώς και τα αποτελέσματα των συμβατικών αλλεργι
κών δοκιμασιών, παραμένει επομένως αδιαμφισβή
τητη. Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι η διάγνω
ση και θεραπευτική αντιμετώπιση των αλλεργικών 
νοσημάτων  είναι και παραμένει κατά βάση μια κλι
νική διάγνωση, και οι διαγνωστικές δοκιμασίες, είτε 
συμβατικές είτε μοριακές, έχουν ως μοναδικό ρόλο 
να υποβοηθήσουν τον κλινικό στη διαμόρφωση της 
τελικής του γνωμάτευσης και όχι να τον υποκατα
στήσουν. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εντερικό μικροβίωμα είναι το σύνο
λο των μικροοργανισμών που διαβιοί στον εντερικό 
σωλήνα του ανθρώπου. Σύμφωνα με διεθνείς βιβλι
ογραφικές αναφορές, είναι ένα δυναμικό και ποικι
λόμορφο οικοσύστημα, το οποίο μεταβάλλεται ση
μαντικά κατά τα πρώτα 3 έτη της ζωής του ατόμου. 
Στη συνέχεια σταθεροποιείται, αν και συνεχίζει να 
υφίσταται μικρές μεταβολές. Οι κύριοι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη σύνθεσή του είναι ο τρόπος γέν
νησης, η διατροφή κατά τους πρώτους μήνες ζωής, 
οι διατροφικές συνήθειες μετά την ενηλικίωση και η 
κατάχρηση αντιβιοτικών. Η σχέση μικροβιώματος
ξενιστή χαρακτηρίζεται από ένα περίπλοκο δίκτυο 
αλληλεπιδράσεων, μεταξύ των οποίων σημαντική εί
ναι η επίδραση του μικροβιώματος στο ανοσοποιητι
κό σύστημα. Διαταραχές στη διαμόρφωση του μικρο
βιώματος κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής οδηγούν 
στην εκδήλωση ατοπικών νοσημάτων.

External factors 
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intestinal microbiome
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Medical School, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus

ΑΒSTRACT Intestinal is the most populous mi
crobiome of the human body and is defined as the 
whole population of microorganisms coexisting in 
the intestinal tract of the human body. According to 
international literature, it is defined as a dynamic 
ecosystem ecosystem with an extreme variety, that is 
evolving and changing significantly during the first 
3 years of life. Then it becomes stable, with minor 
changes occurring. The main factors that affect the 
microbiome are method of delivery, earlylife nutri
tion, eating habits during adulthood and overuse of 
antibiotics. Microbialhost relation is characterized 
by a complex network of interactions, influence of 
microbiome to the immune system being an impor
tant one. Disorders in microbiome’s development 
during early ages are causing the development of 
atopic diseases.
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1. Εισαγωγή

Ο άνθρωπος, όπως τα άλλα έμβια όντα, βρίσκεται 
συνεχώς σε αλληλεπίδραση με μικροοργανισμούς ό
πως βακτήρια, μύκητες, παράσιτα και ιούς οι οποίοι 
αποικίζουν μέσα και πάνω στο σώμα. Παρόλο που η 
Ιατρική εστιάζει κυρίως στις ασθένειες που προκα
λούν αυτοί οι μικροοργανισμοί, δεν πρέπει να θεω

ρείται επουσιώδης ο θετικός ρόλος που διαδραματί
ζουν στην ανθρώπινη επιβίωση. 

Οι μικροοργανισμοί που συμβιώνουν με τον αν
θρώπινο οργανισμό αναφέρονται συλλογικά ως 
«μικροβιακή χλωρίδα» (microbiota ή microflora), 
ενώ το σύνολο των γονιδίων που φέρουν ονομά
ζεται «μικροβίωμα» (microbiome).1 Η μικροβιακή 
χλωρίδα συμμετέχει στη ρύθμιση του μεταβολι
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σμού (π.χ. στην παραγωγή των χολικών αλάτων), 
στην προστασία από λοιμογόνους μικροοργανι
σμούς, στη σύνθεση βιταμινών (π.χ. Βιταμίνη Κ, 
Β12 και Β9) και διεγείρει ανοσιακές απαντήσεις.2 Ο 
σημαντικός ρόλος του μικροβιώματος διαφαίνεται 
όταν διάφοροι παράγοντες όπως η διατροφή, ο 
τρόπος ζωής, η χρήση φαρμάκων και αλλαγές στο 
περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία του, με 
αποτέλεσμα την πρόκληση ασθενειών όπως αλ
λεργίες, παχυσαρκία, διαβήτης, πολλαπλή σκλή
ρυνση και σχιζοφρένεια. 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου μικροβιώματος είναι 
μία δυναμική διαδικασία η οποία συμβαίνει κυρίως 
κατά τα πρώτα 3 χρόνια ζωής του παιδιού.3 Σε αυτήν 
την ηλικιακή περίοδο θεωρείται πως το παιδί απο
κτά το φυσιολογικό, σταθερό μικροβίωμα το οποίο 
είναι μοναδικό για τον κάθε άνθρωπο και θα τον συ
νοδεύει στην υπόλοιπη ζωή του, συνεχίζοντας όμως 
σταδιακά την εξέλιξή του. Παρόλο που διάφοροι πα
ράγοντες θα προκαλέσουν αλλαγές στη μικροβιακή 
χλωρίδα, η περίοδος αυτή (των 3 πρώτων ετών της 
ζωής) θεωρείται κρίσιμη, γιατί αυτή θα καθορίσει σε 
μεγάλο βαθμό τη σωστή ανάπτυξη του ανοσοποιη
τικού συστήματος και κατ΄ επέκταση την εμφάνιση 
ασθενειών μετέπειτα στη ζωή του.3

Για αρκετά χρόνια οι γνώσεις μας σχετικά με το 
μικροβίωμα ήταν αρκετά περιορισμένες, αφού οι ε
πιστήμονες βασίζονταν μόνο σε μεμονωμένες καλλι
έργειες για τη μελέτη των μικροοργανισμών. Σήμερα, 
είναι γνωστό ότι μόνο το 20−40% των μικροβίων του 
ανθρώπινου σώματος μπορούν να καλλιεργηθούν.1 
Η πρόοδος της βιοτεχνολογίας καθώς και διάφορα 
ερευνητικά προγράμματα που ξεκίνησαν την τελευ
ταία δεκαετία όπως η «Έρευνα για την ανθρώπινη 
μικροχλωρίδα» επιφυλάσσουν ότι στο μέλλον θα 
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερες πλη
ροφορίες για την αλληλεπίδραση της μικροβιακής 
χλωρίδας με τον ξενιστή.2

Οι πρώτες έρευνες σχετικά με το μικροβίωμα έγι
ναν από τον Theodor Escherich το 1857 και έδειξαν 
ότι το μηκώνιο είναι στείρο και ότι η αποίκηση του 
εντέρου αρχίζει 3–24 ώρες από τη στιγμή της γέν
νησης, καθώς και την επίδραση του περιβάλλοντος 
(συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού) σε αυτό.3 
Πρόσφατες μελέτες όμως δείχνουν την παρουσία 
βακτηρίων όχι μόνο στο μηκώνιο, αλλά και στον ιστό 
του πλακούντα, στις εμβρυϊκές μεμβράνες και στο α

μνιακό υγρό γεγονός που αποδεικνύει τη μεταφορά 
τους από τη μητέρα στο έμβρυο πριν τη γέννηση.1 
Πιθανώς, είτε βακτήρια από τον κόλπο κινούνται α
νοδικά με αποτέλεσμα να περνούν στο έμβρυο είτε 
βακτήρια από το έντερο της μητέρας αποκτούν πρό
σβαση στο έμβρυο μέσω των δεντριτικών κυττάρων 
του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, ο κύριος 
αποικισμός πραγματοποιείται κατά τον φυσιολογικό 
τοκετό, όπου πολλά αναερόβια βακτήρια, κυρίως 
του γένους Lactobacillus, μεταφέρονται από τον κόλ
πο στο νεογνό.4

Η φυσιολογική χλωρίδα του ανθρώπου αναπτύσ
σεται σε εξωτερικές και σε εσωτερικές επιφάνειες 
του σώματος και αποτελείται από περισσότερα από 
1.000 διαφορετικά είδη.2 Υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των μικροβίων είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον 
αριθμό των κυττάρων του οργανισμού (ο οποίος εί
ναι γύρω στα 1013 κύτταρα) και ζυγίζει περίπου 2.000 
γραμμάρια.3 Ο οργανισμός μας έχει περιοχές με μό
νιμες αποικίες μικροοργανισμών όπως στο ανώτερο 
αναπνευστικό, στο λεπτό και παχύ έντερο, στην πρό
σθια ουρήθρα και στον κόλπο. Περιοχές με προσωρι
νές αποικίες είναι η κατώτερη αναπνευστική οδός, ο 
οισοφάγος, το στομάχι, το άνω μέρος των ουροφό
ρων οδών καθώς και η οπίσθια ουρήθρα, ενώ περιο
χές στείρες μικροοργανισμών είναι τα αγγεία, οι μύες 
και ο εγκέφαλος.5

Οι πολυπληθέστερες αποικίες μικροβίων εντοπί
ζονται στο παχύ έντερο. Κατά κύριο λόγο υπάρχουν 
4 διαφορετικά φύλα βακτηρίων. Στο λεπτό έντερο 
συναντούμε κυρίως αναερόβιους μικροοργανι
σμούς (π.χ. Πεπτοστρεπτόκοκκοι, Πορφυρομονάς, 
Prevotella). Το γνωστό βακτήριο Escherichia coli, 
παρόλο που αποτελεί περίπου το 1% εντερικού 
πληθυσμού, συναντάται σε όλους τους ανθρώπους, 
καθόλη τη διάρ κεια της ζωής τους.2 Τα αντιβιοτικά 
έχουν μεγάλη επίδραση στην εντερική χλωρίδα και 
δυνητικά προκαλούν αξιοσημείωτες μεταβολές στη 
σύστασή της.

Η σύσταση του μικροβιώματος καθορίζεται από 
πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, στα νεογνά 
που γεννήθηκαν με καισαρική τομή το μικροβίωμά 
τους αποτελείται από μικρόβια τα οποία προέρχο
νται από το δέρμα της μητέρας ή από το νοσοκο
μειακό περιβάλλον και όχι από τον κόλπο. Τα νεο
γνά αυτά έχουν χαμηλότερο αριθμό και ποικιλία 
βακτηρίων σε σχέση με τα βρέφη που γεννήθηκαν 
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με φυσιολογικό τοκετό. Παράλληλα, καθοριστική 
σημασία έχει και ο θηλασμός, αφού το εντερικό 
μικροβίωμα μωρών που θηλάζουν, κυριαρχείται 
κυρίως από Bifidobacteria τα οποία θεωρούνται ως 
προβιοτικά και έχουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία 
του ξενιστή. 

Το μικροβίωμα επηρεάζεται και από ορμονικούς 
παράγοντες. Στα νεογέννητα κορίτσια υπάρχει έντο
νη παρουσία Γαλακτοβάκιλων στον κόλπο, οι οποίοι 
στη συνέχεια αντικαθίστανται από σταφυλόκοκκους, 
στρεπτόκοκκους και εντεροβακτήρια. Στην εφηβεία 
όμως επανεμφανίζονται οι γαλακτοβάκιλοι λόγω της 
παραγωγής οιστρογόνων, γεγονός που αποδεικνύει 
σημαντική ορμονική επίδραση.

Είναι ολοφάνερο πως ένα πλήθος παραγόντων 
επη ρεάζει τη μικροβιακή χλωρίδα και αφορά σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Η παρούσα α
νασκόπηση επικεντρώνεται στην εντερική χλωρίδα, 
η οποία αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της μι
κροβιακής χλωρίδας του σώματος, καθώς και στους 
παράγοντες που την επηρεάζουν, δίνοντας έμφαση 
στον τρόπο γέννησης, στη διατροφή κατά τη βρεφι
κή και ενήλικη ζωή και στη χρήση αντιβιοτικών και 
προβιοτικών. 

2. Eντερικό μικροβίωμα

Στο ανθρώπινο έντερο τα επικρατούντα φύλα 
βακτηρίων είναι τα gramθετικά Firmicutes και τα 
gramαρνητικά Bacteroidetes, τα οποία συμμετέχουν 
στον μεταβολισμό της τροφής (διάσπαση αδιάλυτων 
πολυσακχαριτών, παραγωγή βουτυρικού και προπιο
νικού οξέος), στη ρύθμιση της οξύτητας του εντέρου 
(μείωση του γαλακτικού οξέος) και στην προστασία 

από λοιμώξεις.4 Τα δύο αυτά φύλα βακτηρίων μαζί με 
κάποια άλλα τα οποία αναγράφονται στον πίνακα 1, 
επηρεάζονται, κυρίως ποσοτικά, από ένα πλήθος πα
ραγόντων που θα αναλυθεί στη συνέχεια:

2.1.  Η επίδραση του τρόπου γέννησης 
και της διατροφής κατά τη βρεφική ηλικία 
στην εντερική μικροχλωρίδα 

Η σύνθεση και οι αλλαγές που υφίσταται το μικρο
βίωμα χωρίζονται σε δύο περιόδους:

•  Από τη γέννηση στον απογαλακτισμό 

•  Aπό τον απογαλακτισμό στην ενηλικίωση. 

Σε κάθε περίοδο υπάρχουν παράγοντες που επη
ρεάζουν το μικροβίωμα.3

2.1.1. Από τη γέννηση στον απογαλακτισμό. Το μικρο
βίωμα επηρεάζεται από:

α.  Τον τρόπο γέννησης (φυσιολογικός τοκετός ή και
σαρική τομή)

β.  Τη σίτιση στους πρώτους μήνες ζωής του νεογνού 
(μητρικό γάλα ή φόρμουλα/γάλα σε σκόνη)

γ.  Την εμβρυϊκή ηλικία

Το μικροβίωμα σε νεογνά που γεννιούνται με φυσι
ολογικό τοκετό είναι αρχικά όμοιο με αυτό του κόλ
που της μητέρας, αφού δέχονται μικρόβια από τον 
κόλπο της μητέρας, ενώ στη συνέχεια όταν αρχίσει ο 
θηλασμός δέχονται μικρόβια και από το μητρικό γά
λα και το δέρμα.6

Το κύριο βακτήριο στα βρέφη που θηλάζουν είναι 
το Bifidobacterium bifidum, το οποίο έχει πολλές ευερ
γετικές ιδιότητες στην υγεία του ξενιστή.7 Αρχικά, τα 
πρώτα είδη βακτηρίων σε αυτά τα νεογέννητα είναι 
κυρίως αναερόβια βακτήρια όπως Staphylococcus, 

Κυρίαρχα Φύλα Ποσοστό εμφάνισής τους 
στο έντερο

Γένη

1. Firmicutes(gram+) 64% Lactobacillus, Clostridium, 
Eubacterium, Ruminococcus

2. Bacteroidetes (gram–) 23% Bacteroides, Prevotella

3. Proteobacteria 8% Enterobacter spp

4. Actinobacteria 3% Bifidobacterium, Colinsella

5. Άλλα φύλα: Verrucomicrobia 2% Akkermansia municiphila

Πίνακας 1. Τα 4 επικρατούντα φύλα βακτηρίων που συμβιώνουν στο ανθρώπινο έντερο.
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Streptococcus, Enterococcus και Enterobacter spp, 
τα οποία σχηματίζουν ένα αναερόβιο περιβάλλον 
στο οποίο αναπτύσσονται τα κύρια αναερόβια βα
κτήρια Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium και 
Eubacterium spp. Τα τελευταία είναι αυτά που θα υπε
ρισχύσουν μετά από 1–2 εβδομάδες.3,8

Αν και τα βρέφη που τρέφονται με γάλα σε σκόνη 
έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία βακτηρίων, αυ
τό δεν σημαίνει πως η συγκεκριμένη ποικιλομορ
φία ευνοεί την υγεία τους, επειδή τα απαραίτητα 
Bifidobacteria δεν υπερισχύουν όπως στα βρέφη που 
τρέφονται με μητρικό γάλα. Επιπρόσθετα, στο γάλα 
σε σκόνη δεν περιέχονται οι άπεπτοι υδατάνθρακες 
που ονομάζονται πρεβιοτικά, όπως στο μητρικό γά
λα που ευνοεί την ωφέλιμη για την υγεία ανάπτυξη 
συμβιωτικών μικροβίων. Στα παιδιά που τρέφονται 
με γάλα σκόνης (φόρμουλα) ξεκινά πιο νωρίς η δια
δικασία απόκτησης του «ενήλικου τύπου» μικροβιώ
ματος.3

Τα βρέφη που γεννήθηκαν είτε πρόωρα είτε 
με καισαρική τομή έχουν μειωμένη ποικιλομορ
φία στο μικροβίωμα και η αποίκησή τους από το 
Bifidobacterium γίνεται αργότερα.3,9 Η πρώτη πηγή 
μικροβίων στα νεογνά που γεννιούνται με καισαρική 
τομή είναι το δέρμα της μητέρας.6

2.1.2. Από τον απογαλακτισμό στην ενηλικίωση. Το 
ανθρώπινο γάλα είναι η πρώτη φυσική πηγή δια
τροφής και ο θηλασμός συνιστάται από τον ΠΟΥ για 
τουλάχιστον 6 μήνες. Στο ανθρώπινο γάλα υπάρχει 
ένας συνδυασμός ολιγοσακχαριτών (Human milk 
oligosaccharides, HMO), ανοσοσφαιρινών Α και αντι
μικροβιακών πρωτεϊνών που επηρεάζουν την «οι
κολογία» του νεογνικού μικροβιώματος. Ακόμη πε
ριέχει παράγοντες όπως η καζεΐνη η οποία παράγει 
γλυκομακροπεπτίδια και λακτοφερίνη, που προστα
τεύουν το ατελώς ανεπτυγμένο έντερο του βρέφους 
από λοιμώδεις παράγοντες.1

Τα βρέφη αρχίζουν την κατανάλωση στερεών 
τροφών σε ηλικία 4–6 μηνών, με έναρξη της δια
δικασίας απόκτησης του ενηλίκου μικροβιώμα
τος. Το Bifidobacterium συνεχίζει να είναι κυρίαρ
χο, ενώ σταδιακά εμφανίζονται Bacteroides spp. 
και Clostridium συστάδες IV και XIV. Η κατανάλωση 
ποικιλίας τροφών ευνοεί την αφθονία των γενών 
Bacteroidetes και Firmicutes, μειώνοντας παράλληλα 
το Bifidobacterium.3 Σταδιακά, με την πάροδο των ε

τών το Bifidobacterium παύει να είναι το κυρίαρχο γέ
νος βακτηρίου στο ανθρώπινο έντερο. Η μείωση του 
Bifidobacterium και η ταυτόχρονη μείωση σταθερού 
μικροβιώματος με την ηλικία, οδηγεί στην αυξημένη 
ευαισθησία σε λοιμώξεις, ιδιαίτερα στους υπερηλί
κους.3

2.2.  Η επίδραση της δίαιτας 
στην εντερική μικροχλωρίδα

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, τα πρώτα χρόνια ζωής 
του ατόμου είναι καθοριστικής σημασίας για τον 
αποι κισμό του ανθρωπίνου σώματος από μικρόβια. 
Παρόλ’ αυτά, η παρατήρηση σημαντικά διαφοροποι
ημένων μικροχλωρίδων σε ηλικιωμένους σε σχέση 
με νεότερους ανθρώπους μαρτυρά πως ένα πλήθος 
άλλων παραγόντων, που αφορούν κυρίως στις διαι
τητικές συνήθειες κατά την ενήλικη ζωή, μεταβάλ
λουν σημαντικά το μικροβίωμα. 

2.2.1. Επίδραση των διατροφικών πρωτεϊνών. Οι 
πρωτεΐνες αποτελούν κύρια πηγή αζώτου στον ορ
γανισμό και ανάλογα με την προέλευσή τους διακρί
νονται σε φυτικής και ζωικής προέλευσης. Σύμφωνα 
με μία πρόσφατη μελέτη υπάρχουν αξιοσημείωτες 
διαφορές στην εντερική χλωρίδα των ανθρώπων 
που η διατροφή τους είναι πλούσια σε φυτικής προ
έλευσης πρωτεΐνες σε σύγκριση με αυτούς που είναι 
πλούσια σε ζωικής προέλευσης πρωτεΐνες (εικόνα 
1). Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή, άνθρωποι που 
είχαν ως κύρια πηγή πρωτεϊνών τα όσπρια (κυρίως 
μπιζέλια) είχαν περισσότερα βακτήρια του γένους 
των Bifidobacterium και Lactobacillus, ενώ ταυτό
χρονα τα επίπεδα των λιπαρών οξέων βραχείας α
λύσου (SCFA), τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδη δρά
ση, ήταν αυξημένα.10

Αντίθετα, αυτοί που τρέφονταν κυρίως με ζωϊκής 
προέλευσης (βοδινό κρέας) είχαν μειωμένες ποσό
τητες Bifidobacterium και αυξημένες ποσότητες των 
αναερόβιων βακτηρίων Bacteroides, Αlistipes και 
Bilophila, τα οποία είναι ανθεκτικά στα περιεχόμενα 
της χολής. Επίσης, είχαν αυξημένα επίπεδα Ν οξειδί
ου της τριμεθυλαμίνης (TMAO) και μειωμένα επίπε
δα SCFA. Το ΤΜΑΟ παράγεται στο ήπαρ από εντερι
κή βακτηριακή επεξεργασία μετά από κατανάλωση 
αυγών ή κόκκινου κρέατος και αυξάνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακής νόσου. Η μείωση των SCFA αυξάνει 
την πιθανότητα εμφάνισης της φλεγμονώδους νό
σου του εντέρου. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι 
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οι δίαιτες πλούσιες σε ζωικές πρωτεΐνες είναι υψηλής 
περιεκτικότητας σε λιπαρά αυξάνοντας έτσι τα ποσο
στά θνησιμότητας.10

2.2.2. Επίδραση των διατροφικών λιπαρών. 
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 
τροφών πλούσιων σε λίπος αυξάνει τα αναερόβια 
βακτήρια του εντέρου, όπως για παράδειγμα τα 
Bacteroides, τα Clostridiales και τα Enterobacteriales, 
ενώ ταυτόχρονα μειώνει σε σημαντικό βαθμό τα 
ωφέλιμα Lactobacillus intestinalis. Σε μελέτες που 
έγιναν σε ποντίκια έχει αποδειχθεί ότι η μείωση 
του Lactobacillus intestinalis οδηγεί σε αύξηση του 
λιπώδους ιστού και του συνολικού σωματικού βά
ρους. Από τη σχέση αυτή διαφαίνεται σύνδεση του 
μικροβιώματος με την παχυσαρκία. Δίαιτα χαμηλή 
σε λιπαρά αυξάνει τον αποικισμό του εντέρου σε 
Bifidobacterium. 

Φαίνεται ακόμη πως η μικροβιακή χλωρίδα δεν ε
πηρεάζεται απλώς από την ποσότητα βρώσης λίπους 
αλλά και από το είδος που καταναλώνεται. Έτσι ση
μαντικές διαφορές στη σύνθεση του εντερικού μι
κροβιώματος υπάρχουν μεταξύ αυτών που κατανα
λώνουν κορεσμένα λιπαρά σε σχέση μ’ αυτούς που 
καταναλώνουν πολυακόρεστα. Η αυξημένη πρόσλη
ψη ακόρεστων λιπαρών οξέων δεν σχετίζεται τόσο 
με μεταβολές στο είδος της μικροβιακής χλωρίδας, 
αλλά περισσότερο με αύξηση του συνολικού ωφέλι
μου βακτηριακού φορτίου. 

Υψηλή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών οξέ
ων σχετίζεται με αύξηση στις αποικίες του Faecali-
bacterium prausnitzii στο έντερο, με αυξημένη ενερ
γοποίηση των ΤLR, με φλεγμονή στον λευκό λιπώδη 
ιστό και με ανάπτυξη αξιοσημείωτης αντίστασης 

στην ινσουλίνη. Oι παραπάνω παρατηρήσεις που 
έγιναν σε ποντίκια, αποδεικνύουν πως το εντερικό 
μικροβίωμα έχει τη δυνατότητα να προαγάγει μετα
βολική φλεγμονή μέσω των TLR, μετά από μακρο
χρόνια κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κορεσμέ
να λίπη.10

2.2.3. Επίδραση των υδατανθράκων. Οι υδατάν
θρακες έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό σχετικά 
με το πώς επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα. Τα 
προϊόντα της πέψης των υδατανθράκων διαχωρίζο
νται σε αυτά που πέπτονται εύκολα από ένζυμα του 
λεπτού εντέρου όπως το άμυλο, η γλυκόζη, η φρου
κτόζη, η σακχαρόζη και η λακτόζη και σε αυτά που 
δεν πέπτονται όπως η κυτταρίνη και το ανθεκτικό 
άμυλο. Έχει παρατηρηθεί ότι φυσικοί μονοσακχαρί
τες που πέπτονται εύκολα αυξάνουν το γένος των 
Βifidobacteria τα οποία θεωρούνται ωφέλιμα για την 
υγεία του ξενιστή,11 εν αντιθέσει με τα υποκατάστα
τα της φυσικής ζάχαρης τα οποία ευνοούν την αύξη
ση διαφορετικού γένους βακτηρίων και είναι πιθα
νό να ευθύνονται για εμφάνιση ασθενειών όπως η 
δυσανεξία στη γλυκόζη (πίνακας 2). Οι μη εύπεπτοι 
υδατάνθρακες οδηγούνται στο παχύ έντερο όπου 
υφίστανται ζύμωση από τους μικροβιακούς πληθυ
σμούς. Με αυτόν τον τρόπο αποτελούν πηγή ενέρ
γειας και άνθρακα για τον ξενιστή, ενώ ταυτόχρονα 
θεωρούνται ότι προάγουν τη βακτηριακή αφθονία 
του ξενιστή.7

2.2.4. Δίαιτα «δυτικού τύπου». Τα τελευταία χρό
νια δίνεται έμφαση στις επιδράσεις που έχουν διά
φορες δίαιτες στην εντερική χλωρίδα. Η «δυτικού 
τύπου» δίαιτα που ακολουθείται στον λεγόμενο 
Δυτικό Κόσμο, έχει φανεί πως μειώνει τα επωφελή 

Εικόνα 1. Η πορεία διαμόρφωσης του μικροβιώματος σε διαφορετικά στάδια της ζωής του ανθρώπου. 
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βακτήρια του εντέρου (Bifidobacteria, Eubacteria, 
Lactobacilli) και πως η μείωση αυτή συνδέεται με 
την εκδήλωση νοσημάτων όπως τα καρδιαγγειακά, 
ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και η παχυσαρκία. 
Ακόμη έχει ενοχοποιηθεί για εμφάνιση καρκίνου, 
λόγω των συντηρητικών που περιέχονται (π.χ. νι-
τροζαμίνες). 

Τη δυτικού τύπου διατροφή έχει τα τελευταία έτη 
επηρεάσει και η «μόδα» της ελεύθερης από γλουτέ-
νη διατροφής, που κι αυτή όμως σχετίζεται με μείω-
ση των ευεργετικών βακτηρίων που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω. Η μεσογειακή διατροφή θεωρείται ιδανι-
κό πρότυπο δίαιτας, διότι είναι πλούσια σε ακόρε-
στα λιπαρά οξέα, σε φυσικούς υδατάνθρακες και 
φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες, με θετική επίδρα-
ση στην εντερική χλωρίδα του ξενιστή και προστα-
σία από νοσήματα.12

2.3.  Η επίδραση των αντιβιοτικών 
και των προβιοτικών στην εντερική 
μικροχλωρίδα

2.3.1. Αντιβιοτικά. Η ευρεία χρήση των αντιβιοτικών 
τα τελευταία 80 χρόνια έχει σώσει εκατομμύρια αν-
θρώπινες ζωές, και έχει σκοτώσει ανυπολόγιστο α-
ριθμό μικροβίων.13 Ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή 
με τα αντιβιοτικά, είτε άμεσα, λαμβάνοντάς τα για θε-
ραπεία λοιμώξεων είτε έμμεσα, καθότι τα αντιβιοτικά 
χορηγούνται στα ζώα που καταλήγουν τροφή μας 
και στις καλλιέργειες.14 Η κατάχρηση των αντιβιοτι-
κών τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην ανάπτυξη γε-
νετικής ικανότητας επιβίωσης των βακτηρίων στην 
αντιβιοτική θεραπεία (ανθεκτικότητα), με αποτέλε-
σμα να οδηγούμαστε πλέον στο τέλος της εποχής 
των αντιβιοτικών.

Εκτός από την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, η χρή-
ση των αντιβιοτικών διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό 
το ανθρώπινο μικροβίωμα. Τα αντιβιοτικά, ιδιαίτε-
ρα τα αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, σκοτώνουν όχι 
μόνο τα επιβλαβή αλλά και τα ωφέλιμα βακτήρια. 
Θεραπεία υψηλής δόσης και παρατεταμένης διάρκει-
ας με πολλαπλά αντιβιοτικά, οδηγεί στη λοίμωξη από 
Clostridium difficile και Salmonella typhimurium. Στις 
μέρες μας, δεκατέσσερεις χιλιάδες άτομα ετησίως 
πεθαίνουν από μόλυνση από το C. difficuile.

 Τα περισσότερα χρήσιμα βακτήρια του μικροβιώ-
ματος ανακάμπτουν σύντομα, αλλά μπορεί και να 
υπάρξουν μακροχρόνιες συνέπειες από τη λήψη α-
ντιβιοτικών.15 Για παράδειγμα, το δυσβιωτικό μικρο-
βίωμα που δημιουργείται με τη λήψη αντιβιοτικών 
δεν μπορεί να επιτελέσει ζωτικές λειτουργίες όπως 
η παροχή θρεπτικών ουσιών, η παραγωγή βιταμι-
νών και η προστασία από παθογόνους παράγοντες. 
Η χρήση αντιβιοτικών έχει επίσης συσχετιστεί με 
ανοσολογικές, μεταβολικές και αναπτυξιακές διατα-
ραχές.

Επιπρόσθετα, τα αντιβιοτικά προκαλούν εξάντλη-
ση των μεταβολικών δραστηριοτήτων του εντέρου, 
με αποτέλεσμα οι ολιγοσακχαρίτες, οι αλκοόλες σακ-
χάρου και τα πρωτογενή χολικά οξέα να μη μεταβο-
λίζονται από τα βακτήρια σε λιπαρά οξέα βραχείας 
αλυσίδας και δευτερογενή χολικά οξέα. Αυτές οι πρό-
δρομες θρεπτικές ουσίες αποτελούν υπόστρωμα για 
τους παθογόνους μικροοργανισμούς, με αποτέλεσμα 
την ανάπτυξή τους.

Τέλος, σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η κατανά-
λωση αντιβιοτικών από την έγκυο έχει συσχετιστεί 
με εμφάνιση αλλεργίας στο παιδί, ενώ επιπλέον, η 
χρήση αντιβιοτικών στους πρώτους μήνες της ζωής, 

Bifidobacteria Bacteroides Clostridia Lactobacilli

Γλυκόζη ↑ ↓

Φρουκτόζη ↑ ↓

Σακχαρόζη ↑ ↓

Λακτόζη ↑ ↓ ↑ ↑

Τεχνητά γλυκαντικά (σακχαρίνη, σουκραλόζη, 
  ασπαρτάμη)

↓ ↑ ↑ ↑

Πίνακας 2. Επιδράσεις των φυσικών μεταβολικών παραγώγων των υδατανθράκων έναντι της κατανάλωσης τεχνητών 
γλυκαντικών στο εντερικό μικροβίωμα.
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έχει συσχετιστεί με αλλεργία στο γάλα της αγελά
δας.16 

2.3.2. Προβιοτικά. Τα προβιοτικά ορίζονται ως 
«ζωντανοί μικροοργανισμοί οι οποίοι όταν χορη
γηθούν σε επαρκείς ποσότητες, επιφέρουν όφε
λος στην υγεία του ξενιστή». Πρόκειται για στελέχη 
μικροβίων, κυρίως από τα γένη Lactobacillus και 
Bifidobacterium, τα οποία απομονώνονται από την 
εντερική μικροχλωρίδα υγιών ατόμων και προστιθέ
μενα στη διατροφή επηρεάζουν τη σύσταση της μι
κροβιακής κοινότητας του εντέρου. Ο τρόπος με τον 
οποίο τα προβιοτικά ασκούν την ευεργετική δράση 
τους είναι αποκαθιστώντας την ισορροπία ανταγωνί
ζοντας τα παθογόνα για τα θρεπτικά συστατικά, ενώ 
επηρεάζουν την εντερική ανοσία.17

Τα προβιοτικά χρησιμοποιούνται συχνά ως συμ
πληρώματα διατροφής, κυρίως για την αντιμετώπιση 
γαστρεντερικών παθήσεων, όπως είναι η διάρροια 
ως παρενέργεια αντιβιοτικής χρήσης, η λοιμώδης 
(ιογενής και βακτηριακή) διάρροια και η νεκρωτική 
εντεροκολίτιδα. Μετά από ανάλυση του ανθρώπινου 
μικροβιώματος, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται για 
την αντιμετώπιση αρκετών διαταραχών, πέρα από 
τις γαστρεντερικές, όπως οι υποτροπιάζουσες λοιμώ
ξεις του ουροποιητικού συστήματος και η ατοπική 
δερματίτιδα.17 Τα τελευταία χρόνια, τα προβιοτικά 
έχουν προταθεί για τη διαχείριση αλλεργικών νοση
μάτων, αφού μπορούν να επηρεάσουν την πρώιμη α
νάπτυξη της ανοσολογικής ανοχής κατά τη διάρκεια 
του 1ου έτους ζωής. Σύμφωνα με μελέτη, τα προβι
οτικά μπορούν να ωφελήσουν παιδιά με αλλεργική 
ρινίτιδα αλλά όχι παιδιά με άσθμα.18

Τα προβιοτικά μπορεί να έχουν κάποιον ρόλο στη 
θεραπεία της τροφικής αλλεργίας, διατηρώντας την 
ακεραιότητα του επιθηλιακού φραγμού του εντέρου, 
καταστέλλοντας τις εντερικές φλεγμονώδεις αποκρί
σεις και προκαλώντας την παραγωγή βλεννογόνιας 
IgA. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν έχουν επιβε
βαιωθεί από όλες τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί. 
Μέχρι στιγμής, τα προβιοτικά έχουν δείξει μεγαλύτε
ρο όφελος στην πρόληψη των ατοπικών νοσημάτων 
παρά στη θεραπεία τους.18

Υπάρχουν ενδείξεις πως η αντισωματική απάντη
ση στα εμβόλια είναι πιο δραστική όταν έχουν χο
ρηγηθεί στα παιδιά προβιοτικά. Αυτό αποτελεί πα
ράδειγμα μιας ενεργής και επιλεκτικής συμμετοχής 

των προβιοτικών στην ανοσιακή απάντηση, αφού με 
ενίσχυση ρυθμιστικών μηχανισμών ενισχύουν ωφέ
λιμες ανοσιακές απαντήσεις που προστατεύουν την 
υγεία μας.

Εφόσον το μικροβίωμα του κάθε ανθρώπου είναι 
ξεχωριστό, στο μέλλον, στα πλαίσια της «εξατομικευ
μένης ιατρικής», μπορεί να επιλέγονται προβιοτικά, 
ειδικά σχεδιασμένα για το κάθε άτομο, ανάλογα με 
τις ανάγκες του καθενός.

2.4.  Η σχέση μεταξύ ανθρώπινου εντερικού 
μικροβιώματος και ανοσίας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της μικροχλωρίδας έχει ο τρόπος 
γέννησης του εμβρύου. Με ποιον τρόπο όμως τα 
συμβιωτικά βακτήρια επηρεάζουν την προσαρμο
στική ανοσία και πώς γίνεται η πρώτη «επικοινωνία» 
μεταξύ του ξενιστή και του μικροβιώματος; Αυτή 
η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω των υποδοχέων 
αναγνώρισης μοριακών προτύπων PRRs (pattern 
recognition receptors), όπως των TLRs (tolllike 
receptors), οι οποίοι αναγνωρίζουν μοριακές δομές 
των μικροβίων γνωστές ως μοριακά μοτίβα σχετι
ζόμενα με μικρόβια (MAMPs  microbe associated 
molecular patterns). 

Σε εντερικό επίπεδο, η αναγνώριση των MAMPs 
από τους PRRs επιδρά στην ωρίμανση του ανοσοποι
ητικού, αυξάνοντας την έκκριση βλέννης από τα επι
θηλιακά κύτταρα και προκαλώντας τον πολλαπλασι
ασμό κυττάρων Paneth στις κρύπτες του Lieberkühn 
του εντέρου. Τα κύτταρα Paneth με τη σειρά τους 
παράγουν αντιμικροβιακά πεπτίδια όπως η λυσοζύ
μη, ενώ παράλληλα προκαλούνται προφλεγμονώ
δεις απαντήσεις οι οποίες αντισταθμίζονται με την 
παραγωγή Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων (Tregs). 
Τα Tregs παράγουν κυτοκίνες με τη σημαντικότερη 
να είναι η ιντερλευκίνη10, η οποία ελέγχει τη φλεγ
μονή. Όλα αυτά είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της ομοιόστασης του ανοσοποιητικού 
συστήματος. 

2.5. Τ α ατοπικά νοσήματα και η σημασία έκθεσης 
του ατόμου σε μικρόβια στα πρώτα χρόνια 
της ζωής

Τα ατοπικά νοσήματα σχετίζονται με αυξημένα επί
πεδα IgΕ, πίσω από τα οποία «κρύβεται» διαταραχή 
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στα επίπεδα Τ ρυθμιστικών κυττάρων. Tα σιτευτικά 
κύτταρα συνδέουν την IgE μέσω των Fc υποδοχέων 
τους και όταν εμφανιστεί το κατάλληλο αλλεργιογόνο 
δύο μόρια IgE συνδέονται μέσω αυτού με τον μηχανι
σμό γεφυροποίησης, επάγοντας την αποκοκκίωση και 
την απελευθέρωση διαμεσολαβητών της φλεγμονής, 
όπως ισταμίνη, που παράγουν τις αλλεργικές αντιδρά
σεις.

Πειράματα σε ζώα έχουν καταδείξει ότι η παραγω
γή της IgE εξαρτάται απόλυτα από τα Τβοηθητικά 
λεμφοκύτταρα. Συγκεκριμένα, η παραγωγή της IgE 
διεγείρεται από τα TH2 λεμφοκύτταρα, ενώ τα TH1 
καταστέλλουν την παραγωγή IgE. Η έκθεση σε μι
κρόβια κατά τα πρώτα στάδια της ζωής επιτρέπει 
αλλαγή στην ισορροπία μεταξύ των T helper 1 (TH1)/
TH2, ευνοώντας την TH1 κυτταρική απόκριση. Κατά 
τη γέννηση, το ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα ε
νός βρέφους τείνει να κατευθύνεται προς έναν φαι
νότυπο TH2, που οδηγεί στη διέγερση της παραγω
γής IgE από Β κύτταρα και αυξάνει τον κίνδυνο για 
αλλεργικές αντιδράσεις μέσω της ενεργοποίησης 
των σιτευτικών κυττάρων. 

Η έκθεση σε μικρόβια από την αρχή της ζωής α
ντιστρέφει την τάση προς TH2 και διεγείρει την ανά
πτυξη του φαινοτύπου TH1 και τη δραστηριότητα 
των ρυθμιστικών κυττάρων. Με τον τρόπο αυτόν, η 
συνδυασμένη δράση τους θα οδηγήσει στην παρα
γωγή IgA από τα Β κύτταρα. Η IgA συμβάλλει στον 
αποκλεισμό αλλεργιογόνων και έτσι μειώνεται η έκ
θεση του ανοσοποιητικού συστήματος σε αντιγόνα. 
Οι κυτοκίνες που παράγονται από τον φαινότυπο TH1 
μειώνουν επίσης τη φλεγμονή και διεγείρουν ανοχή 
έναντι των κοινών αντιγόνων.19

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί πως ιδιαί
τερα στις ανεπτυγμένες χώρες η επίπτωση των ατο
πικών νοσημάτων αυξάνεται ολοένα και περισσότε
ρο. Σύμφωνα με την «υπόθεση της υγιεινής», αυτό 
παρατηρείται, διότι τα παιδιά στις ανεπτυγμένες 
χώρες δεν εκτίθενται αρκετά σε μικροοργανισμούς 
και ιδιαίτερα σε παράσιτα. Απότοκο αυτού, είναι να 
μη διαταράσσεται η ισορροπία των παραγόμενων 
κυτταροκινών από τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα 
και το άτομο να εμφανίζει ατοπικές παθήσεις.20,21 
Παράλληλα, ο αποικισμός λιγότερων μικροβιακών 
κοινοτήτων στον εντερικό σωλήνα στα άτομα ανε
πτυγμένων χωρών έχει αρνητική επίδραση στην ο
μοιόσταση του ανοσοποιητικού συστήματος (μέσω 

αρνητικής επίδρασης στα Tregs). Επομένως, η χαμη
λή έκθεση των παιδιών σε βλαπτικούς μικροβιακούς 
παράγοντες προκαλεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
από την ΙgE.17

2.6. Ατοπικά νοσήματα και μικροβίωμα

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι μεταβολές στη 
σύνθεση και στη λειτουργία της εντερικής μικροχλω
ρίδας προηγούνται της εκδήλωσης των ατοπικών 
συμπτωμάτων και της ατοπικής ευαισθητοποίησης. 
Στοιχεία από τη δημοσίευση των Arrieta et al22 υπο
δεικνύουν ότι αν παρατηρηθεί μείωση στα βακτηρι
ακά γένη Faecalibacterium, Lachnospira, Veillonella, 
και Rothia στη μικροχλωρίδα των κοπράνων κατά τις 
πρώτες 100 ημέρες ζωής, τότε αυτή συνδέεται με την 
ανάπτυξη αλλεργίας, η οποία είναι μία από τις διατα
ραχές που συμπεριλαμβάνονται στα ατοπικά νοσή
ματα. Τα γένη αυτά που συνδέονται με την αλλεργία, 
μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στη σταδιακή διαδοχή του παιδικού μικροβιώματος 
(που κυριαρχείται από τα Βifidobacteria) προς το «ε
νήλικο» μικροβίωμα. Επομένως, οι αρχικοί βακτηρια
κοί αποικιστές της γαστρεντερικής οδού μπορούν να 
καθορίσουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώμα
τος και κατ’ επέκταση την εμφάνιση ατοπικών νοση
μάτων κατά τη διάρκεια της ζωής.23

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στην ατοπική δερμα
τίτιδα, η οποία ανήκει επίσης στο σύνολο των ατο
πικών νοσημάτων, σε έρευνα των Song et al24 βρέ
θηκε ότι ο εντερικός σωλήνας ασθενών με ατοπική 
δερματίτιδα αποικίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 
Faecalibacterium prausnitzii. Επιπλέον, παρατηρή
θηκε ότι αντιφλεγμονώδεις βακτηριακοί μεταβο
λίτες, όπως το βουτυρικό και το προπιονικό οξύ 
βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα σ’ αυτούς τους α
σθενείς. Άλλη μελέτη έχει δείξει ότι η βελτίωση της 
συγκεκριμένης νόσου στα βρέφη είναι στενά συν
δεδεμένη με την αυξημένη αφθονία των βακτηρίων 
Coprococcus eutactus που παράγουν βουτυρικό οξύ 
στα κόπρανα.24 Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώ
νουν ότι μεταβολές στη μικροχλωρίδα του εντέρου 
δύνανται να προκαλέσουν ασυνήθιστη ενεργοποί
ηση TH2 κυττάρων στο δέρμα μετά από την έκθεσή 
του σε αλλεργιογόνο, με αποτέλεσμα την ατοπική 
δερματίτιδα. 

Επιπρόσθετα, ο θηλασμός θεωρείται προστατευτι
κός από την αλλεργία τόσο εξαιτίας της παρουσίας 
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πολυάριθμων αλλεργιογόνων στο ανθρώπινο γάλα 
με επαγωγή ανοχής σε αυτά, όσο και παραγόντων 
που σχετίζονται με τη διατροφή με ανθρώπινο γά
λα, όπως ο χειρισμός του αντιγόνου από το μητρικό 
έντερο, τα σύμπλοκα στο γάλα, η παρουσία ανοσο
γόνων ανοσοδιαμεσολαβητών και την αυξημένη 
ωρίμανση του εντέρου.23

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
δια τροφικής παρέμβασης σε βρέφη έως 6 μηνών 
με παρασκευάσματα γάλακτος που περιείχαν ένα 
ειδικό μείγμα γαλακτοολιγοσακχαριτών βραχείας 
αλυσίδας και φρουκτοολιγοσακχαριτών μακράς 
αλυσίδας, η οποία απέδειξε ότι μειώνει τον κίνδυ
νο εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας και ορισμέ
νων αλλεργικών εκδηλώσεων σε βρέφη με γνωστό 
ιστορικό ατοπίας μέχρι 5 ετών. Επίσης, παρατη
ρήθηκε ότι μειώνει και τον αριθμό μολυσματικών 
επεισοδίων σε υγιή βρέφη ή βρέφη με υψηλό κίν
δυνο εμφάνισης αλλεργίας, υπογραμμίζοντας έτσι 
τη σημασία της σωστής διατροφής στην υγεία των 
βρεφών.23

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, γίνεται αντιλη
πτή η σχέση μεταξύ μικροβιώματος και εμφάνισης α
τοπικών διαταραχών. Τέλος, καθίσταται προφανές ό
τι οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη παθο
λογικού μικροβιώματος, αποτελούν προδιαθεσικούς 
παράγοντες για την εμφάνιση ατοπικών παθήσεων.

2.7.  Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν 
το μικροβίωμα

Είναι πασιφανές ότι ένα πλήθος παραγόντων κα
θορίζει τη σύνθεση της εντερικής χλωρίδας και αυ
τή με τη σειρά της επηρεάζει την υγεία του ξενιστή. 
Οποιαδήποτε λοιπόν ποιοτική ή ποσοτική αλλαγή 
στη μικροχλωρίδα που επηρεάζει αρνητικά την υγεία 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «δυσβίωση»25 και αυτή 
η δυσβίωση εξαρτάται και από άλλους παράγοντες 
εκτός απ’ αυτούς που έχουν ήδη αναλυθεί. Μετά από 
μελέτες στο μικροβίωμα ασιατικών, αφρικανικών και 
καυκάσιων πληθυσμών βρέθηκαν αξιοσημείωτες δι
αφορές, που αποδόθηκαν σε περιβαλλοντικούς πα
ράγοντες.26,27

Το κάπνισμα και διάφορες ασθένειες μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά τη μικροχλωρίδα. Όσον αφορά 
στο κάπνισμα, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον αριθμό 
και την ποικιλομορφία της εντερικής μικροχλωρίδας, 

με αποτέλεσμα την εμφάνιση αλλοιώσεων στις στε
γανές συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων του εντερι
κού επιθηλίου και την επιρρέπειά τους στο οξειδω
τικό στρες. 

Σχετικά με συγκεκριμένες ασθένειες, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν πως, για παράδειγμα, ο αποφρακτικός 
ίκτερος δυνητικά προκαλεί διαταραχή του φραγμού 
του εντέρου οδηγώντας σε ενδοτοξιναιμία. Στον α
ποφρακτικό ίκτερο λόγω απουσίας των χολικών α
λάτων στο έντερο, ο βακτηριακός πληθυσμός δεκα
πλασιάζεται και αυτό έχει ως φυσικό απότοκο την πα
ραγωγή περισσότερων ενδοτοξινών από τα βακτή
ρια. Η μεγάλη αυτή ποσότητα ενδοτοξινών περνά 
στην πυλαία φλέβα και έτσι εμφανίζεται η λεγόμενη 
«συστηματική ενδοτοξιναιμία» η οποία ενεργοποιεί 
φλεγμονώδεις διαδικασίες και σχετίζεται με δυσλει
τουργία και άλλων απομακρυσμένων οργάνων.28 Το 
παράδειγμα του αποφρακτικού ίκτερου αποδεικνύ
ει ξεκάθαρα το πόσο εύκολα και άμεσα μπορεί μία 
ασθένεια να επηρεάσει τη σύσταση της εντερικής 
μικροχλωρίδας και κατ’ επέκταση τις λειτουργίες ο
λοκλήρου του σώματος.28

3. Μελλοντικές προοπτικές

Οι μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια υπό
σχονται πολλές θεαματικές ανακαλύψεις σχετικά με 
τη θεραπεία διαφόρων νόσων, οι οποίες μέχρι πρό
σφατα θεωρούνταν «ανίατες». Για παράδειγμα, τις 
τελευταίες δεκαετίες η μεταμόσχευση κοπράνων 
έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία για την α
ποκατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας και των 
ανοσιακών μηχανισμών, σε ασθενείς που έπασχαν 
από φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου όπως η ελ
κώδης κολίτιδα, από λοιμώξεις του C. difficile και από 
το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου. Στο μέλλον 
είναι πιθανό δερματοπάθειες, όπως η ψωρίαση και α
ντιδράσεις υπερευαισθησίας όπως η ατοπική δερμα
τίτιδα, να προλαμβάνονται μέσω παρεμβάσεων στην 
εντερική μικροχλωρίδα.7 Πρόσφατα ο όρος «εξατο
μικευμένη διατροφή» έχει χρησιμοποιηθεί από τους 
επιστήμονες, οι οποίοι έχουν ως στόχο την πρόβλε
ψη των μεταβολικών αντιδράσεων του οργανισμού 
του κάθε ανθρώπου μετά από ένα γεύμα. Αν αυτό 
γίνει εφικτό, θα δοθεί η δυνατότητα της εξατομικευ
μένης περίθαλψης ασθενών μέσω των διατροφικών 
συνηθειών τους.7
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Η υπερτροφία των μασητήρων μυών είναι μια σπά-
νια κλινική κατάσταση. Αναφέρθηκε αρχικά από τον 
Legg JW στο 1880.1–3 Από εκείνη τη στιγμή έχουν 
δημοσιευθεί αρκετές περιπτώσεις επικεντρωμένες 
στην ειδική θεραπεία της πάθησης.4 Χαρακτηρίζεται 
από ένα μαλακό οίδημα της περιοχής του μασητήρα 
και του κροταφικού μυός.  Μπορεί να προκαλέσει 
πόνο και κεφαλαλγία ή ακόμα και να περιορίσει το 
άνοιγμα του στόματος.5,6 Ο βρουξισμός, δηλαδή το 
κατά τη διάρκεια του ύπνου παρατηρούμενο σφίξιμο 
των γνάθων και άλλες καταστάσεις της κάτω γνάθου 
σχετίζονται με αυτήν την υπερτροφία, αλλά οι πε-
ρισσότερες περιπτώσεις είναι αγνώστου αιτιολογίας. 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αναλυτικές παράμε-
τροι και η διάγνωση είναι κυρίως κλινική.

Μία γυναίκα, 41 ετών, που προσήλθε στο τμήμα 
επει γόντων περιστατικών του Νοσοκομείου μας, 

Hypertrophy of masticatory muscles is a rare clin-
ical condition. It was first reported by Legg JW in 
1880.1–3 From that moment onwards several cases 
have been published focused on the specific treat-
ment of the condition.4 It is characterised by a soft 
swelling of the area involved, masseter and/or tem-
poralis muscle region. It can cause pain and head-
ache or even limit the mouth opening.5,6 Bruxism 
and other mandibular conditions have been related 
to this hypertrophy but most cases are of uncertain 
aetiology. There are no specific analytical parame-
ters and diagnosis is mainly clinical. 

A 41-year-old woman was treated at the Emergency 
Department of our hospital after suffering from what 
was considered an allergic reaction due to ibuprofen 
and diclofenac. She had decided to use orally ibupro-
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Εικόνα 1. (α) Αλλεργιολογική εκτίμηση. Οι φωτογραφίες λή
φθηκαν την ημέρα της αλλεργιολογικής αξιολόγησης, μπο
ρεί να παρατηρηθεί η υπερτροφία των μασητήρων και  των 
κροταφικών μυών. (β) Ακτινολογική εκτίμηση. Η αύξηση του 
μεγέθους των κροταφικών μυών σημειώνεται με τα βέλη. 

Figure 1. (a) Allergy service. Photographs taken on con
sult day, it can be noticed the masseteric and temporalis 
muscle hypertrophy. (b) Radiology service. Enlargement of 
temporalis muscles marked with arrows.

αντι μετωπίστηκε ως να έχει αλλεργική αντίδραση 
οφειλόμενη σε λήψη ιβουπροφαίνης και δικλοφενά
κης. Είχε λάβει per os ibuprofen 600 mg και diclofenac 
50 mg εξαιτίας κεφαλαλγίας τάσεως που εξελισσόταν. 

Μετά τη λήψη των φαρμάκων, χωρίς να μπορεί να 
καθοριστεί η ακριβής χρονική απόσταση, η ασθε
νής παρατήρησε ένα ανώδυνο οίδημα αμφικροτα
φικά που συνοδευόταν από ζάλη, αδυναμία, ναυτία, 
έμετο, θάμβος όρασης και γενική δυσφορία. Κατά 
την κλινική εξέταση βρέθηκε μια σκληρή διόγκωση 
αμφικροταφικά και στις παρωτίτιδες (εικόνα 1α). Για 
να αποκλειστούν νευρολογικές καταστάσεις πραγ
ματοποιήθηκε CT τομογραφία (εικόνα 1β). Παρά την 

fen 600 mg and diclofenac 50 mg because of a pulsa
tile headache of hours of evolution. 

In a time lapse not specified by the patient, she 
noticed a painless swelling on both temples accom
panied by dizziness, asthenia, nausea, vomiting, 
blurred vision and general discomfort. On physical 
examination an enlargement of hard consistency on 
both temples and parotids was detected (figure 1a). 
To rule out neurological conditions a CT scan was 
performed (figure 1b). Despite the presence of both 
temporalis muscles enlargement was notorious, it 
went unrecognized and the patient was referred for 
allergology study to confirm a NSAID hypersensitiv
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εκσεσημασμένη διόγκωση των κροταφικών μυών η 
οποία διέφυγε, η ασθενής παραπέμφθηκε για αλλερ
γιολογική εκτίμηση για να επιβεβαιωθεί μια αντίδρα
ση υπερευαισθησίας στα NSAID. Δεκαπέντε ημέρες 
αργότερα, η διόγκωση επέμενε ώστε να επιβεβαιώ
σουμε,  με τη βοήθεια του τμήματος της Στο ματικής 
Χειρουργικής, την υποψία της υπερτροφίας των μα
σητήρων και των κροταφικών μυών. Η ασθενής υπο
βλήθηκε σε θεραπεία με αλλαντική τοξίνη και βελτι
ώθηκε σε μία εβδομάδα. Δεν έγινε αλλεργιολογικός 
έλεγχος.

Συμπερασματικά, η περίπτωση που παρουσιάζεται 
αντιπροσωπεύει άλλο ένα παράδειγμα λανθασμένης 
διάγνωσης αλλεργικής αντίδρασης. Για άλλη μία φο
ρά, οι αλλεργιολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις δια
φορετικές κλινικές καταστάσεις που δεν αναγνωρί
ζονται από τους μη αλλεργιολόγους και θεωρούνται 
ψευδώς αλλεργικές.

ity. Fifteen days later the swelling persisted so we 
could confirm the suspicion of masseteric and tem
poralis muscle hypertrophy with the help of the Oral 
Surgery Department. The patient was treated with 
botulinum toxin with improvement in one week. No 
allergology study was performed.

In conclusion, the case presented here represents 
another example of misdiagnosed allergy conditions. 
Once again, allergists should be aware of different 
clinical conditions underrecognised by nonaller
gists physicians and falsely considered allergic. 
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Τα ενδορινικά κορτικοστεροειδή στην αλλεργική ρινίτιδα 
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Mια σύσταση ARIAEAACI
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Τους τελευταίους μήνες η ανθρωπότητα βιώνει 
μία επιδημία που προκαλείται από ένα νέο στέλεχος 
της ομάδας των ανθρώπινων κορονοϊών. Το στέλε
χος αυτό ταυτοποιήθηκε και ταξινομήθηκε από τη 
Διεθνή Επιτροπή Ταξινόμησης Ιών (ICTV) ως SARS
CoV2 με βάση τα αρχικά του Οξέος Αναπνευστικού 
Συνδρόμου που αυτός ο ιός προκαλεί (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus ). Ο ΠΟΥ ονόμα
σε τη νόσο “coronavirus disease 2019” (COVID19) 
και στις 11 Μαρτίου την κήρυξε «πανδημία» επειδή 
η δια σπορά της νόσου, από την πρώτη αναφορά 
κρουσμάτων στην επαρχία Wuhan της Κίνας τον 
Δεκέμβριο 2019 μέχρι σήμερα, έγινε πολύ επιθετική 
παγκοσμίως.

Η νόσος COVID19 μπορεί να εμφανιστεί με πολλές 
διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, που κυμαίνονται 
από ασυμπτωματική μέχρι ήπια και σοβαρή νόση
ση, με ή χωρίς πνευμονία. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
οι ασθενείς με τα συνήθη αλλεργικά νοσήματα δεν 
εκδηλώνουν ιδιαίτερα συμπτώματα και δεν φαίνεται 
να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόση
σης. Επιπροσθέτως, τα αλλεργικά παιδιά περνούν 
ήπια τη νόσο, όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα παιδιά. 
Αντιθέτως, οι ασθενείς με COVID19 που πάσχουν 

από ΧΑΠ και αυτοί που εμφανίζουν δευτεροπαθώς 
μικροβιακή πνευμονία, έχουν πιο σοβαρή εξέλιξη κι 
αυτό οφείλεται σε μια σύνθετη ανοσοπαθογένεια.

Παραμένει ακόμα υπό αμφισβήτηση το αν τα συ
στηματικά κορτικοστεροειδή έχουν επιβλαβή ε
πίδραση στη λοίμωξη COVID19. Σίγουρα όμως η 
χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν συστήνεται ως 
θεραπεία στη SARSCoV2 πνευμονία. H εμπειρία 
της χρήσης των κορτικοστεροειδών σε ασθενείς με 
MERS (Middle East Respiratory Syndrome) δείχνει 
ότι δεν αλλάζουν τη θνησιμότητα από τη νόσο, ενώ 
παράλληλα φαίνεται να επιβραδύνουν την RNA κά
θαρση του MERS κορονοϊού. Παρόλ’ αυτά, μία ομά
δα ιατρών πρώτης γραμμής από την Κίνα διατυπώνει 
διαφορετική άποψη. Με δεδομένα τα ανεπιβεβαίωτα 
συμπεράσματα και την επιτακτικά επείγουσα ανάγκη 
στην οποία βρέθηκαν επανειλημμένως, οι ειδικοί 
πνευμονολόγοι στην Κίνα ανέπτυξαν μια ομοφωνία 
που επιτρέπει την περιορισμένη χρήση των κορτικο
στεροειδών σε χαμηλές δόσεις και για μικρό χρονικό 
διάστημα στη SARSCoV2 πνευμονία.

Σχετικά με τη χρήση των εισπνεόμενων κορτικο
στεροειδών στο άσθμα η GINA ( Global Initiative for 
Asthma) πολύ πρόσφατα ανακοίνωσε τα ακόλουθα: 



ΧΡΗΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ COVID-19 49

«Κάποιες πηγές αναφέρουν την αποφυγή χρήσης 
κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια της επιδημίας 
SARSCoV2. Αυτό αφορά στη χρήση τών από του στό
ματος κορτικοστεροειδών, με εξαίρεση την απόλυτη 
ενδειξη για τη χρήση τους. Αντιθέτως, οι ασθενείς με 
άσθμα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να σταματούν τα ενδεικνυόμενα ει-
σπνεόμενα κορτικοστεροειδή που ελέγχουν τη νόσο τους 
(αυτό ισχύει και για τα από του στόματος στεροειδή) και 
έχουν συσταθεί από τους θεράποντες ιατρούς τους. Η 
διακοπή των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών συ
νήθως οδηγεί σε δυνητικά επικίνδυνη επιδείνωση του 
άσθματος, ενώ η αποφυγή λήψης από του στόματος 
κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής 
ασθματικής κρίσης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώ
σεις. Επιπροσθέτως, η μακροχρόνια χορήγηση από 
του στόματος κορτικοστεροειδών είναι μερικές φορές 
απαραίτητη στη θεραπεία του σοβαρού άσθματος και 
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή αν διακοπεί α
πότομα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό:

Ο ασθενής να συμβουλεύεται πάντα τον θεράποντα 
ιατρό του, πριν διακόψει οποιαδήποτε αντιασθματική 
θεραπεία. Ο ασθενής πρέπει να συνεχίσει τη λήψη της 
εισπνεόμενης θεραπείας για τον έλεγχο του άσθματος 
ενώ επί επιδείνωσης των συμπτωμάτων του, απαιτεί
ται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για πιθανή 
τροποποίηση της θεραπείας του ή/και αν χρήζει ανα
ζήτησης περαιτέρω ιατρικής βοήθειας».

Σχετικά με το σύμπτωμα της ανοσμίας, αρκετές 
ομάδες επιστημόνων μέχρι σήμερα κάνουν συστά

σεις και προτείνουν τη χρήση των ενδορινικών κορ
τικοστεροειδών. Αντίθετα, οι Γάλλοι ιατροί θεωρούν 
αντένδειξη τη χρήση τους στην ανοσμία και την α
γευσία που προκαλεί η νόσος COVID19 όταν δεν υ
πάρχει ρινική συμφόρηση (μπούκωμα) και επιπλέον 
απαγορεύουν τη συχνή τακτική των ενδορινικών 
πλύσεων με φυσιολογικό ορό, εξαιτίας του κινδύνου 
πρόκλησης διασποράς του ιού.

Εξαιτίας των αντιφατικών απόψεων η ομάδα των ε
πιστημόνων της ARIA και της Eυρωπαϊκής Ακαδημίας 
Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (EAACI) με
τά από ερωτηματολόγια που εστάλησαν στα 509 μέλη 
της σε 84 χώρες κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

•  Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, η αγωγή με ενδο-
ρινικά κορτικοστεροειδή για την αντιμετώπιση της 
αλλεργικής ρινίτιδας, μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και 
αν ο αλλεργικός ασθενής νοσήσει από COVID-19.

•  Δεν συστήνεται η διακοπή των τοπικών ενδορινικών 
κορτικοστεροειδών καθώς δεν έχει αποδειχθεί η κατα-
στολή του ανοσοποιητικού συστήματος. Απεναντίας, 
οι συχνοί πταρμοί που μπορεί να εκδηλωθούν μετά τη 
διακοπή τους, μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη 
δια σπορά του κορονοϊού. 

•  Οι παραπάνω συστάσεις προκύπτουν με βάση τα πε-
ριορισμένα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα και συνε-
πώς μπορεί να αναθεωρηθούν μελλοντικά.

Αναστασία Δημητρίου 
Αλλεργιολόγος
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Σπάνια κυκλοφορούν στην Ελλάδα βιβλία αφι-
ερωμένα στην Αλλεργία από επιστήμονες που να 
έχουν αφιερώσει την καριέρα τους στην ειδικότη-
τά μας. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε το 
βιβλίο «Αλλεργίες» με υπότιτλο «Όσο περισσότερο 
τις γνωρίζεις τόσο καλύτερα θα τις αντιμετωπίσεις 
– έχετε τις ερωτήσεις, έχουμε τις απαντήσεις» του 
Αλλεργιολόγου Χρ. Γρηγορέα, που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις. 

Πρόκειται για έναν πλήρη οδηγό σχετικά με τις 
αλλεργίες, χρήσιμο για ασθενείς και γονείς ασθενών 

με αλλεργίες, αλλά και για επιστήμονες υγείας που 
θέλουν να βρουν εύκολα και υπεύθυνα απαντήσεις 
σχετικά με τις αλλεργικές παθήσεις. Το βιβλίο ξεκινά 
με επιδημιολογικά και παθοφυσιολογικά στοιχεία, ε-
νώ στη συνέχεια είναι δομημένο σε κεφάλαια, ανά-
λογα με τα αλλεργικά νοσήματα, κάτι που δίνει την 
ευκαιρία στον αναγνώστη να ανατρέξει στα ερωτή-
ματα που τον απασχολούν.

Περιγράφονται με εύστοχο και απλό τρόπο τα αλ-
λεργιογόνα, η αποφυγή τους, η εποχικότητα κάποιων 
νόσων και οι διαγνωστικές μέθοδοι για τη διάγνω-
ση των αλλεργιών, όπως οι δερματικές δοκιμασίες. 
Δίνονται πληροφορίες για τα αντιαλλεργικά φάρμα-
κα, τη χρήση και την αποτελεσματικότητά τους αλλά 
και για τη θεραπεία απευαισθητοποίησης σε αλλερ-
γιογόνα. Γίνεται ακόμη μνεία στη θεραπεία ειδικών 
κατηγοριών αλλεργικών ασθενών όπως παιδιά, ηλι-
κιωμένοι, αθλητές και έγκυες.

Το βιβλίο είναι γραμμένο με τρόπο που να προ-
σφέρει ουσιαστικές, σαφείς και κατανοητές απαντή-
σεις σχετικά με τα βασικά αλλεργιολογικά θέματα. Ο 
απλός καθαρός λόγος δεν του αφαιρεί τίποτα από 
την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση που μεταδί-
δει ο συγγραφέας μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. 
Άλλωστε δεν πρόκειται για μια απλή βιβλιογραφική 
ανασκόπηση αλλά για ένα σύγγραμμα που αντικατο-
πτρίζει την κλινική εμπειρίας του συγγραφέα και το 
ταλέντο που διαθέτει να μεταδίδει τη γνώση του. 

Κωνσταντίνος Πίτσιος



Το περιοδικό δέχεται για δημοσίευση άρθρα που α
φορούν σε Επιδημιολογία, Αιτιολογία, Διάγνωση κλινι
κή και εργαστηριακή, Θεραπεία και Πρόληψη των αλ
λεργικών νοσημάτων (υπερευαισθησίας), αλλά και άρ
θρα που αφορούν ευρύτερα τη Βασική και την Κλινική 
Ανοσολογία, συμπεριλαμβανομένων των αυτοάνοσων 
και των ανοσοανεπαρκειών. Οι μελέτες μπορεί να περι
λαμβάνουν βασική και εφαρμοσμένη κλινική και εργα
στηριακή Αλλεργιολογία και Κλινική Ανοσολογία. Άρθρα 
που αφορούν σε αποτελέσματα φαρμακευτικών μελε
τών έχουν προτεραιότητα, ειδικά όταν περιλαμβάνουν 
και παθογενετικούς μηχανισμούς ή παρουσιάζουν απο
τελέσματα νέων φαρμακευτικών ουσιών. Ενδιαφέρουσες 
κλινικές περιπτώσεις θα γίνονται αποδεκτές, κυρίως εάν 
επικεντρώνονται σε θέματα σύγχρονου ενδιαφέροντος 
και είναι τεκμηριωμένες, όπως και επιστολές προς τη 
Σύνταξη με κρίσεις και σχόλια για τις εργασίες και τα 
λοιπά άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Άρθρα 
ανασκοπήσεως θα δημοσιεύονται μετά από πρόσκληση 
της Συντακτικής Επιτροπής. Οι δημοσιευμένες εργασίες 
αποτελούν πνευματική συνιδιοκτησία των συγγραφέων 
και του περιοδικού και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευ
ση χωρίς τη γραπτή άδεια του Εκδότη, εκ μέρους της 
Συντακτικής Επιτροπής.

Οι εργασίες θα πρέπει να στέλνονται σε ηλεκτρονι
κή μορφή στην Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και 
Κλινικής Ανοσολογίας (email: info@allergy.org.gr) και 
στην Αρχισυντάκτρια (esyrigou@hotmail.com). Χειρό
γραφα δεν γίνονται δεκτά.

Κατά την υποβολή ενός άρθρου, στην πρώτη σελίδα 
θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του άρθρου, τα πλή
ρη ονόματα των συγγραφέων, το όνομα του Ιδρύματος 
όπου έγινε η εργασία και το όνομαδιεύθυνσητηλέφω
νο του υπευθύνου για την αλληλογραφία συγγραφέα. 
Επίσης ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας 
πρέπει να δηλώνει ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί σε 
άλλο ελληνικό ιατρικό περιοδικό και ότι όλοι οι συγγρα
φείς συμφωνούν για τη δημοσίευση της μελέτης.

Γενικά τα άρθρα θα πρέπει να διαιρούνται στα ακό
λουθα μέρη και με τη σειρά που αναφέρονται:

1. Περίληψη (περίπου 150 λέξεις).

2.  Εισαγωγή (περιγραφή του σκεπτικού για την εκπόνη
ση της μελέτης).

3.  Ασθενείς ή Υλικό και Μέθοδος (θα πρέπει να περι
λαμβάνονται επαρκείς πληροφορίες που να είναι δυ
νατή η αναπαραγωγή της πειραματικής εργασίας).

4.  Αποτελέσματα (θα πρέπει να περιγραφούν επακρι
βώς και οι πίνακες ή τα σχήματα να συμπληρώνουν 
την περιγραφή χωρίς να επαναλαμβάνονται τα ευρή
ματα άλλων μελετών).

5.  Συζήτηση (κυρίως αναφορά στη σημασία των απο
τελεσμάτων και σύγκριση με ευρήματα άλλων μελε
τών).

6.  Ευχαριστίες. Απευθύνονται μόνο προς τα άτομα, τα 
οποία έχουν βοηθήσει ουσιαστικά.

7.  Αγγλική Περίληψη (περίπου 150 λέξεις).  
Προσοχή: Η αγγλική περίληψη είναι απαραίτητη και 
θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ονόματα των συγ
γραφέων, το όνομα του Ιδρύματος και τη διεύθυνση 
του υπεύθυνου στα Αγγλικά!

8.  Βιβλιογραφία.

Η αναγραφή των βιβλιογραφικών παραπομπών, οι 
Πίνακες και οι Εικόνες καθώς και η Ονοματολογία και οι 
μονάδες μέτρησης ακολουθούν το πρότυπο του περιο
δικού «ΙΑΤΡΙΚΗ». Συγκεκριμένα: 

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αριθμού
νται με αύξοντα αριθμό ανάλογα με τη σειρά που εμφα
νίζονται. Σε περίπτωση αναφοράς σε ονόματα συγγρα
φέων στο κείμενο, εφόσον είναι ξένοι, μετά το επώνυμο 
ακολουθεί η συντομογραφία et al, ενώ στους Έλληνες 
συγγραφείς «και συν». Εφόσον οι συγγραφείς είναι δύο, 
μεταξύ των επωνύμων τοποθετείται «και».

Όλες οι βιβλιογραφικές παραπομπές του κειμένου 
–και μόνο αυτές– πρέπει να υπάρχουν στον βιβλιογρα
φικό κατάλογο.

Ο αριθμός των βιβλιογραφικών παραπομπών πρέπει 
να περιορίζεται στον τελείως απαραίτητο. Στα άρθρα 
ανασκόπησης οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέ
πει να είναι περισσότερες από 100. Στα άρθρα επικαι
ρότητας (επίκαιρα θέματα, άρθρα σύνταξης) θα πρέπει 
να αναφέρονται μόνο 5–6 άρθρα ή μονογραφίες, που ο 
συγγραφέας πιστεύει ότι είναι απαραίτητα για την ολο
κληρωμένη πληροφόρηση του αναγνώστη στο θέμα.

Η σύνταξη του βιβλιογραφικού καταλόγου γίνεται 
αριθμητικά με βάση τον αύξοντα αριθμό και τη σει
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ρά εμφάνισης των βιβλιογραφικών παραπομπών στο 
κείμενο. Αναφέρονται τα επώνυμα και τα αρχικά των 
ονομάτων όλων των συγγραφέων μέχρι έξι (όταν είναι 
περισσότεροι ακολουθεί η ένδειξη et al), ο τίτλος της 
εργασίας, η συντομογραφία του ονόματος του περι
οδικού, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία σελίδα της 
δημοσίευσης, το έτος. Π.χ. You CH, Lee KY, Chey WY, 
Merguy R. Electrograstrographic study of patients with 
unexplained nausea. Gastroenterology 1980, 79:311–314.

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγρα
φέως η λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή 
Anonymous. Π.χ. Anonymous. Coffee drinking and 
cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981, 283:628.

Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες, που 
δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supplements) εκ
δόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με τον αριθμό του 
συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση 
μετά τον τόμο. Π.χ. Blood, 54(Suppl 1):26. Οι συντμή
σεις των τίτλων των περιοδικών πρέπει να γίνονται με 
βάση το Index Medicus. Δεν τοποθετούνται τελείες 
στα αρχικόνυμα των συγγραφέων και τις συντμήσεις 
των περιοδικών. Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θε
μάτων παραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την 
καταχώρηση συγγραμμάτων ή μονογραφιών στον 
βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα 
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος, ο 
αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδοσης, οι 
σελίδες της αναφοράς και το έτος. Η αναφορά σε ένα 
κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται με τον ακόλουθο 
τρόπο: Βαλαβανίδης Αθ. Ελεύθερες ρίζες, μηχανισμοί 
οξειδωτικών βλαβών στο DNA των κυττάρων και 
καρκινογένεση. Στο: Ελεύθερες Ρίζες και Μηχανισμοί 
Καρκινογένεσης. ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2003: 
23–141.

Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο 
ενός συγγράμματος που έχει γραφεί από ιδιαίτερο συγ
γραφέα η αναφορά γίνεται ως εξής: Wenstein L, Swartz 
MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. 
In: (Στο): Sodeman WA (eds) ή (Συντ.) Pathologic physio-
logy. Philadelphia, Saunders, 1974:457–472.

Μη δημοσιευμένες εργασίες καθώς και «προσω
πικές επικοινωνίες» δεν χρησιμοποιούνται ως βιβλι
ογραφική παραπομπή, αλλά σημειώνεται μέσα σε 

παρένθεση ως (προσωπική επικοινωνία). Άρθρα, που 
έχουν γίνει δεκτά για δημοσίευση, μπορούν να χρησι
μοποιηθούν βιβλιογραφικά. Στην τελευταία περίπτω
ση μετά τη συντομογραφία του περιοδικού σημειώνε
ται η ένδειξη «υπό δημοσίευση».

Πίνακες: Δακτυλογραφούνται με διπλό διάστημα 
σε ξεχωριστή σελίδα, κατά προτίμηση στο τέλος του 
υποβληθέντος άρθρου. Αριθμούνται με τη σειρά που 
εμφανίζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. 
Πρέπει να φέρουν περιεκτική σύντομη λεζάντα, ώ
στε για την κατανόησή τους να μην είναι απαραίτητη 
η αναφορά του αναγνώστη στο κείμενο. Κάθε στήλη 
φέρει επεξηγηματική σύντομη επικεφαλίδα. Οι επεξη
γήσεις των συντομογραφιών, καθώς και οι λοιπές διευ
κρινίσεις γίνονται στο τέλος του πίνακα. Αποφεύγονται 
οι κάθετες γραμμές και χρησιμοποιούνται οριζόντιες, 
μόνο όταν είναι τελείως απαραίτητες.

Εικόνες: Τα σχήματα και οι φωτογραφίες πρέπει να υ
ποβάλλονται σε υψηλή ανάλυση, κατάλληλες προς δη
μοσίευση.  Επεξηγήσεις σχετικές με τις εικόνες μπορούν 
να αναφερθούν στον τίτλο. Για το μέγεθος των εικόνων 
συμβουλευτείτε το σχήμα του περιοδικού. Εφόσον χρη
σιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπό τους 
δεν πρέπει να ξεχωρίζει. Στην αντίθετη περίπτωση επι
βάλλεται έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς για τη 
δημοσίευση της φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέ
ρονται στο κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθ
μούς. Στέλνονται και σε ηλεκτρονική μορφή σε 300 dpi 
ανάλυση.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Οι συγγρα
φείς πρέπει να χρησιμοποιούν τους παγκόσμια παρα
δεκτούς τίτλους και τις μονάδες του SI. Για λεπτομέρει
ες βλ. Ιατρική 1980, 37:139.

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Πραγμα το
ποιείται μία μόνο φορά από τους συγγραφείς. Εκτετα
μένες μεταβολές δεν γίνονται δεκτές.

Ανάτυπα: Απαγορεύεται η φωτοτυπική αναπαρα
γωγή των δημοσιευμένων εργασιών. Η προμήθεια από 
τους συγγραφείς ανατύπων γίνεται αποκλειστικά από 
την εκδοτική εταιρεία. Οι συγγραφείς επιβαρύνονται 
με το κόστος τους. Τα ανάτυπα παραγγέλλονται κατά 
τον χρόνο διόρθωσης των δοκιμίων.
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original papers should be structured under the follow
ing captions: Aim, Material (or Patients) and Methods, 
Results and Conclusions.

Text of original papers should contain the following 
chapters:

1.  Introduction; containing the background and the 
necessary references and citing the objectives of the 
study.

2.  Material (or Patients) and Methods; describing thor
oughly the study’s protocol. The reason that specific 
patients or materials were selected and included in 
the study, as well as the methodology applied must be 
fully disclosed in order that the research may be repro
duced by future investigators. Statistical methods used 
must be mentioned. The pharmaceutical substances 
used must be mentioned by their generic names.

3.  Results; presented fully. Results shown in tables 
should not be repeated in the text.

4.  Discussion; opened up by the discussion of the fi
nal results, without repeating them. A comparison 
with the results of similar studies may be done. It is 
advised to avoid arbitrary conclusions that do not 
emerge from the results of the study.

An introduction precedes the text of the description of 
the case and the discussion in the case reports.

The text of the other types of articles (Reviews, 
Comments etc.) can be structured according to the au
thor’s aims, needs and style. 

All articles are peer-reviewed and, if needed, they 
are subjected to minor changes performed by the 
Editorial Board. All articles submitted in English are 
translated by the Editorial Board and are also pub-
lished in Greek.

Acknowledgements may be addressed to persons 
who have contributed substantially.

References: they are numbered in the order that 
they appear in the text. When the names of an article’s 
authors are cited in the text, only the first author’s sur
name is mentioned followed by et al, with the excep
tion of a 2authors’ paper; in that case an “and” should 
be placed between the 2 surnames. All cited articles 
should be included in the reference section. References 

The “Hellenic Allergology & Clinical Immunology” 
(HACI) is the official journal of the Hellenic Society of 
Allergology & Clinical Immunology and aims at the con
tinuous education of allergologists and medical doctors 
in general. Articles dealing with epidemiology, in vivo 
and in vitro diagnosis, treatment and prevention of aller
gic dieseases as well as papers on basic immunology and 
immunologic diseases are welcomed for pubblication.

Original papers published in HACI are studies of ba
sic and applied allergology and clinical immunology. 
Articles reporting the results of studies on new medi
cines should include the pathogenetic mechanisms 
and priority is offered to them.

Case reports refer to new or very rare cases, with 
documented pathophysiology mechanism.

Reviews are detailed surveys on current points of 
view.

Current opinion/Annotations are brief reviews of 
the most recent concepts on a particular subject.

Comments on articles of the international litera-
ture and Congress reports can be published after in
vitation.

Letters to the editor containing comments on for
mer papers of HACI are accepted.

Articles published in HACI are owened by the jour
nal and being republished is not permitted without 
the written consent of the Editor in Chief. Papers must 
be sent at the Hellenic Society of Allergology & Clinical 
Immunology (email: info@allergy.org.gr) and to the 
Associate Editor (esyrigou@hotmail.com). Mailed manu
scripts are not accepted.

Please send your article using the following instruc
tions. 

Title page should contain the title of the article, a 
running title (up to 50 characters), the names and the 
positions of the author(s), the institutional affiliation of 
each author and finally the name, address, telephone 
number and email of the corresponding author. 

Abstracts are limited to 200 words. The abstracts of 
the reviews must be descriptive, mentioning all chap
ters contained and the main conclusions. Abstracts of 
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should be limited to those necessary. Reviews may 
have up to 100, original up to 50 and current issues/
case reports up to 10 references.

The reference section is organized numerically 
based on the order that articles first appear in the 
text. Abstracts should contain no references. Cite the 
surnames and initials up to 6 authors (if more add “et 
al.” after the sixth name), the title of the article, the ab
breviation of the journal (as listed in PubMed/Index 
Medicus), the year, volume, first and last page of the 
publication; e.g. “Kontou-Fili K, Borici-Mazi R, Kapp A, 
Matjevic LJ, Mitchel FB. Physical urticaria: classification 
and diagnostic guidelines. Allergy 1997, 52: 504-513.” No 
points (.) are placed after author acronyms and journal 
abbreviations. In case that no author name is given, cite 
Anonymous at the place of author’s name. 

References of papers published in supplements must 
include the number of the supplement in parenthesis 
after the volume, e.g. Blood, 1996; 54(Suppl 1): 26. For 
books or monographs, list the surnames and initials of 
the authors, the title and the number of the edition, the 
editor and the town of edition, the year and the pages 
cited; e.g. “Sicherer SH. How peanut allergy is treated. 
In: The complete peanut allergy handbook. 1st Edition. 
Berkeley books, New York, 2005:89–130.” If the reference 
consists of chapter in a book written by another au
thor, it must be written as follows: “Weinstein I, Swartz 
MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. 
In: Seodeman WA ed. Pathologic Physiology. Saunders, 
Philadelphia, 1987:457–472.”

Unpublished material as well as personal communi
cations should not be used as references, whereas ar
ticles accepted for publication but not yet published 
may be included with the indication “in press”. 

Tables are typed in doublespace, each in separate 
page. They are numbered with Arabic numbers, in 
the order that they appear in the text. They should 
have a brief, comprehensive explanation. Each col
umn and row must be preceded by a brief explana
tory heading. Abbreviations should be explained at 
the page bottom.

Figures: They should better be sent as an attach
ment to the article; a 300 dpi or better definition analy
sis is absolutely necessary. The attached file should 
be named after the number of the figure; for example 
Figure 1. Figures should be accompanied by legends 
numbered with the order that they are cited in the text. 
If patients’ photos are used make sure that identities 
cannot be recognized or include a written consent of 
the patient that allows the photo to be published. 

Terms and units of measurement: Use the interna
tional terms and the SI units of measurement. For de
tails see IATRIKI 1980, 37:139.

Review of proofs is asked once, by the authors. 
Major alterations will not be accepted.

Reprints: Photocopy reproduction of published pa
pers is not allowed. Authors can order reprints directly 
to the publishing company BETA Medical Arts, during 
the proofs’ review and are charged.




