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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η αλλεργική ρινίτιδα έχει αποδειχτεί σηµαντικός πα-

ράγοντας νοσηρότητας, αφού πάσχει από αυτήν στην Ελλάδα το 25-30% του πληθυ-

σµού. Η εφαρµογή των ενδοεπιδερµικών δοκιµασιών νυγµού (skin prick tests) και 

οι εργαστηριακές εξετάσεις ανίχνευσης των αλλεργιογόνων, που προκαλούν τη νόσο 

βοήθησε σηµαντικά στη διάγνωση και στη διαφορική διάγνωση της νόσου και την επι-

λογή της ορθής ανοσοθεραπείας της. Η χρησιµοποίηση αντιαλλεργικών φαρµάκων νε-

ότερης γενιάς βοήθησαν στην ανακούφιση των συµπτωµάτων, αλλά όχι στην εκρίζωση 

της νόσου. Η χρησιµοποίηση της ανοσοθεραπείας µε στόχο την αποευαισθητοποίηση 

των ασθενών εξελίχτηκε σηµαντικά τα τελευταία 15 χρόνια µε την απλούστευσή της. 

Αποδείχτηκε πλέον ότι η αποευαισθητοποίηση µε υπογλώσσιες σταγόνες αλλεργιογό-

νων αποτελεί ασφαλή και χωρίς παρενέργειες µέθοδο αιτιολογικής θεραπείας της 

αλλεργικής ρινίτιδας µε επακόλουθο και την πρόληψη της εξέλιξης της νόσου σε 

αλλεργικό βρογχικό άσθµα. Βεβαίως ένας αριθµός ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα 

πάσχει ταυτόχρονα και από αλλεργική επιπεφυκίτιδα ή αλλεργικό άσθµα ή ρινικούς 

πολύποδες ή ατοπική δερµατίτιδα. Σήµερα γνωρίζουµε ότι η υπερευαισθησία του 

αναπνευστικού βλεννογόνου εκτείνεται από τη µύτη µέχρι τους βρόγχους. Όλη αυτή 

η παθολογία, η οποία επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο για µερικούς µήνες ή για άλ-

λους ασθενείς τα παθολογικά συµπτώµατα της µύτης διαρκούν όλο σχεδόν το έτος, 

επηρεάζει ψυχολογικά τους ασθενείς. Ο κάθε ασθενής µπορεί να εκδηλώσει άγχος, 

κατάθλιψη ευερεθιστότητα ή επιθετικότητα. Γίνεται αντιληπτό ότι ένα άτοµο , το οποίο 

πάσχει από αλλεργική ρινίτιδα από την παιδική του ηλικία , η οποία το αναγκάζει 

να καθαρίζει συνεχώς τη µύτη του ή το υποχρεώνει να παίρνει συνεχώς φάρµακα 

προκειµένου να ανακουφιστεί από τα αλλεργικά του συµπτώµατα ή τα συµπτώµατα 
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που προκαλούνται από τις επιπλοκές της αλλεργικής ρινίτιδας (ρινοκολπίτιδα, µέση 

ωτίτιδα, λαρυγγίτιδα) είναι δύσκολο να παραµένει νηφάλιο. Παρά τη χρήση ακριβών 

αντιασθµατικών φαρµάκων, εν τούτοις ο αριθµός των θανάτων από αλλεργικό βρογ-

χικό άσθµα παραµένει ο ίδιος τα τελευταία τριάντα χρόνια. Η ποιότητα της ζωής των 

ασθενών που πάσχουν από ρινίτιδα και άσθµα δεν είναι καλή, αφού υποχρεώνονται, 

εξαιτίας των συµπτωµάτων τους να ξυπνούν τη νύχτα, από τις κρίσεις του άσθµατος, να 

καταφεύγουν επειγόντως στο νοσοκοµείο και αγωνιωδώς να περιµένουν να δράσουν 

τα φάρµακα και να µπει η ασθµατική κρίση υπό έλεγχο. Άλλοι ασθενείς µε αλλεργική 

ρινίτιδα µπορεί ταυτόχρονα να πάσχουν και από ατοπική δερµατίτιδα, η οποία εξαιτίας 

του κνησµού που προκαλεί δηµιουργεί σηµαντική ψυχική ταλαιπωρία στους ασθενείς. 

Η δηµιουργία άγχους και θλίψης εξαιτίας των ενοχλητικών ατοπικών συµπτωµάτων 

αποτελεί επιπρόσθετο παράγοντα στρες για τους ασθενείς. Όµως εδώ και πολλά 

χρόνια ευρίσκεται υπό παρατήρηση η σχέση µεταξύ των ψυχολογικών εκδηλώσεων 

και της πορείας των συµπτωµάτων των αλλεργικών ασθενών. Έχει παρατηρηθεί ότι 

ψυχολογικοί παράγοντες µπορεί να πυροδοτήσουν την έναρξη ή την επιδείνωση ή τη 

βελτίωση των συµπτωµάτων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές που τεκµηρι-

ώνουν την αµφίδροµη δράση των χηµικών µεσολαβητών της αλλεργικής φλεγµονής 

στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και των χηµικών νευροµεταβιβαστών στο ρινικό και το 

βρογχικό βλεννογόνο. Αυτή η γνώση µας οδήγησε στην υπόθεση ότι οι ασθενείς µε 

αλλεργική ρινίτιδα µπορεί να εµφανίζουν κοινά ψυχολογικά χαρακτηριστικά µεταξύ 

τους ή ψυχολογικό προφίλ. 

Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκε το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών µε αλ-

λεργική ρινίτιδα χρησιµοποιώντας τη Σηµειοµετρία. Τα ευρήµατα έτυχαν στατιστικής 

ανάλυσης και διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα διαθέτουν ορισµένα 

κοινά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που δεν παρατηρούνται σε ασθενείς χωρίς συµπτώ-

µατα αλλεργικής ρινίτιδας.

Στην παρούσα διατριβή το γενικό µέρος περιλαµβάνει την περιγραφή της αλλεργι-

κής ρινίτιδας, την αντιµετώπισή της, την αµφίδροµη δράση του νευρο-άνοσο-ενδοκρινι-
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κού συστήµατος στην πρόκληση των αλλεργικών συµπτωµάτων, και συνεπεία τούτων τη 

διατάραξη της ποιότητας της ζωής των ασθενών καθώς και η πυροδότηση ή επιδείνω-

ση των αλλεργικών συµπτωµάτων από το στρες ή άλλες ψυχολογικές καταστάσεις. Στο 

ειδικό µέρος περιγράφεται η έρευνα των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών 

µε αλλεργική ρινίτιδα µε Σηµειοµετρία, τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης και 

η περιγραφή του ανευρεθέντος κοινού ψυχολογικού προφίλ των ασθενών µε αλλερ-

γική ρινίτιδα. Η παρούσα διατριβή αποτελεί προϊόν της συνεργασίας του υποψήφιου 

διδάκτορα και συγγραφέα και των ιατρών της Πανεπιστηµιακής ΩΡΛ κλινικής του Ηρα-

κλείου και του Γενικού Νοσοκοµείου Αγ. Νικολάου Κρήτης και αφορούσε ασθενείς 

από την περιφέρεια της Κρήτης. Ως συγκριτικοί µάρτυρες χρησιµοποιηθήκαν άτοµα 

χωρίς αλλεργική ρινίτιδα, οι οποίοι εργάζονται στα ίδια νοσοκοµεία, οι οποίοι ευγενικά 

συµµετείχαν στην έρευνα, απαντώντας στο ερωτηµατολόγιο της Σηµειοµετρίας.

Η όλη έρευνα έγινε υπό την συνεχή εποπτεία του επιβλέποντος Καθηγητή της 

Ωτορινολαρυγγολογίας κ. Εµµανουήλ Χελιδόνη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

∆ιευθυντή της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του ΠΠΑΓΝΗ Αναπλ. Καθηγητή κ. Γεωρ-

γίο Βελεγράκη και τους συνεργάτες ιατρούς ΩΡΛ Εµµανουήλ Προκοπάκη,Παναγιωτάκη 

Ειρήνη, Καρατζάνη Αλέξανδρο και το ΩΡΛ Ιατρό Αρη Πάγκαλο για την πολύτιµη συν-

δροµή τους στην όλη µου προσπάθεια.

 Η στατιστική ανάλυση των ευρηµάτων επί των ερωτηµατολογίων της σηµειοµετρί-

ας έγινε από την επίκουρη καθηγήτρια κ. Μοσχανδρέα, προς την οποία εκφράζω τις 

ευχαριστίες µου. Τέλος οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς τους ανώνυ-

µους ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα και τους υγιείς µάρτυρες, που συµµετείχαν στην 

έρευνα και αφιέρωσαν πολύτιµο χρόνο τους για να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια 

της Σηµειοµετρίας.
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αλληλεπιδράσεις του νου και του σώµατος έχουν αναγνωριστεί και έχουν εκτε-

ταµένα ερευνηθεί, µελετηθεί και καταγραφεί, τόσο στην ιατρική, όσο και στην ψυχο-

λογική διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχουν ωστόσο αποδείξεις ότι ο νους και το σώµα 

επικοινωνούν µεταξύ τους µε µια πολυκατευθυντική ροή των πληροφοριών µέσω 

ορµονών, νευροµεταβιβαστών/νευροπεπτιδίων, κυτταροκινών, και σηµαφορινών. 

Υπάρχουν επίµονες και πειστικές αναφορές που συνδέουν το στρες µε την έναρξη 

και την προοδευτική εξέλιξη µιας νόσου, όπως π.χ. το άσθµα. Αυξανόµενος αριθµός 

αποδείξεων από το πεδίο της ψυχονευροανοσολογίας έχουν συµβάλλει στην κατα-

νόηση των µηχανισµών, µε τους οποίους τα στρεσογόνα γεγονότα επηρεάζουν τη 

σωµατική υγεία. Το ψυχονευροενδοκρινικό σύστηµα µπορεί να επηρεάσει την άνοση 

απόκριση και ως εκ τούτου την ικανότητα του οργανισµού να αντιµετωπίσει τη νόσο, 

ενώ το ανοσοποιητικό σύστηµα µπορεί να επηρεάσει τη νευροενδοκρινική λειτουργία. 

Τέτοια διασταυρούµενη “οµιλία” µεταξύ των συστηµάτων εξαρτάται από παλίνδροµα 

ανοσονευροορµονικά κυκλώµατα που λειτουργούν για να διατηρείται η ισορροπία της 

οµοιοστασίας. Το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι ικανό να παράγει παράγοντες, οι οποίοι 

εκτός από τον σηµαντικό ρόλο που παίζουν κατά τη διάρκεια µιας ανοσοαντίδρασης, 

εξυπηρετούν στην ολοκλήρωση ανοσο-νευροενδικρινικών κυκλωµάτων µε ανοσορρυθ-

µιστικά και µεταβολικά επακόλουθα για τον οργανισµό. Κατά τη διάρκεια µιας ανοσο-

αντίδρασης ο εγκέφαλος και το ανοσοποιητικό σύστηµα “οµιλούν µεταξύ τους” και 

αυτή η διαδικασία είναι βασική για τη διατήρηση της οµοιοστασίας. Η αλληλεπίδραση 

του ανοσοποιητικού, νευρικού και ενδοκρινικού συστήµατος µπορεί να οδηγήσει ένα 

άτοµο σε µια καλώς αναγνωριζόµενη βιολογική υπερευαισθησία και τη δηµιουργία αλ-

λεργικών συµπτωµάτων (π.χ. αλλεργική ρινίτιδα, άσθµα, ατοπική δερµατίτιδα, κλπ), τα 
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οποία µπορεί να συνοδεύονται από ευδιάκριτα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς, όπως 

π.χ η συναισθηµατική υπερευαισθησία. Μετά από αυτό θα µπορούσε να υποστηριχτεί 

η άποψη ότι η αλλεργική ρινίτιδα (όπως και οι άλλες αλλεργικές εκδηλώσεις από 

διαφορετικά όργανα στόχους, π.χ. άσθµα, ατοπική δερµατίτιδα) δεν είναι µια νόσος 

που προκαλεί συµπτώµατα µόνο µε τη µεσολάβηση IgE ανοσοσφαιρινών, αλλά είναι 

το τελικό προϊόν της αµφίδροµης δραστηριότητας του βλεννογόνου της µύτης και του 

εγκεφάλου. Τούτο έχει αποδειχτεί και πειραµατικά, καθώς και µε την αξιοποίηση διά-

φορων ψυχολογικών δοκιµασιών. Βασιζόµενοι στις παραπάνω γνώσεις σκεφτήκαµε 

ότι, πιθανόν οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα να έχουν  κάποια κοινά ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό το λόγο µελετήσαµε ένα µεγάλο αριθµό ασθενών µε αλ-

λεργική ρινίτιδα που εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της Ωτορινολαρυγγολογικής 

κλινικής του ΠΑΓΝΗ και του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και υγιείς 

µάρτυρες εργαζοµένους στα ίδια νοσοκοµεία. Αυτές οι δύο οµάδες ατόµων συµπλή-

ρωσαν ειδικό ερωτηµατολόγιο Σηµειοµετρίας. Ως ερευνητική µέθοδος η Σηµειοµετρία 

σχεδιάστηκε για να υπερπηδηθεί το πρόβληµα που αντιµετώπιζαν οι ερευνητές, που 

θα επιθυµούσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο ασθενής τους χωρίς να τον ερωτήσουν 

άµεσα ή κατ’ ευθείαν. Στη Σηµειοµετρία µετράται η συναισθηµατική αντίδραση που 

προκύπτει από τη µελέτη λέξεων. Η ιδέα της Σηµειοµετρίας είναι βασισµένη στην 

υποβολή προς τους ασθενείς πολύ συνηθισµένων λέξεων. Οι ασθενείς µελετούν τις 

λέξεις και ερωτώνται αν η κάθε µία από τις λέξεις τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. 

Η ανάλυση των απαντήσεών τους επιτρέπει µια πολύ βαθειά κατανόηση του ψυχολο-

γικού τους προφίλ ή ψυχολογικών χαρακτηριστικών. Συνοπτικά, µπορεί µεν η σχέση 

ιατρού –ασθενούς να είναι εξαιρετική. 

Οι απαντήσεις τους αναλύθηκαν στατιστικά και τα αποτελέσµατα που προκύψανε 

επιβεβαίωσαν την υπόθεσή µας, ότι πράγµατι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα δια-

θέτουν ή έχουν αναπτύξει κοινό ψυχολογικό προφίλ. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αναζήτηση και ο προσδιορισµός των ιδιαίτε-

ρων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα στην πε-

ριοχή της Κρήτης, καθώς επίσης και οι ενδεχόµενες διαταραχές της προσωπικότητας 

τους, που µπορεί να είχαν σχέση µε την υποκείµενη νόσο. Η όλη έρευνα βασίστηκε 

πάνω στην υπόθεση ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα πιθανόν να έχουν κοινά 

ψυχολογικά χαρακτηριστικά. 

3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

Για να επιτευχθεί η έρευνα ακολουθήσαµε την παρακάτω µεθοδολογία.

 Η αλλεργική ρινίτιδα διαγνώστηκε από τους ιατρούς της ωτορινολαρυγ-

γολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ και του Γενικού Νοσοκοµείου Αγ. Νικολάου Κρήτης 

µε τη λήψη ιστορικού, κλινική ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, ενδοσκοπικό έλεγχο 

των ρινικών κοιλοτήτων και ακτινολογικό έλεγχο του σπλαγχνικού κρανίου, όπου τούτο 

κρίθηκε απαραίτητο, για την αναζήτηση της ταυτόχρονης παρουσίας ρινοκολπίτιδας ή 

πολυπόδων στις παραρρίνιες κοιλότητες. Η κλινική διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας 

επιβεβαιώθηκε µε τη διενέργεια πενήντα ενδοεπιδερµικών δοκιµασιών νυγµού µε 

εκχυλίσµατα των συνηθέστερων αλλεργιογόνων κλινικής σηµασίες (αγρωστώδη, σύν-

θετα, περδικάκι, κνιδώδη, αλλεργιογόνα δένδρα, π.χ. ελιά, κυπαρίσσι, πλάτανος κλπ, 

ακάρεα της σκόνης του σπιτιού, µύκητες και βασικές τροφές). Οι ασθενείς µε θετικό 

ιστορικό και κλινική εικόνα αλλεργικής ρινίτιδας, αλλά µε αρνητικές ενδοεπιδερµικές 

δοκιµασίες νυγµού ερευνήθηκαν εργαστηριακά, αναζητώντας ευαισθησίες, προς κλι-

νικής σηµασίας αλλεργιογόνα, µε τη δοκιµασία RAST .

Α)   Η έρευνα έγινε με ένα δείγμα ασθενών, που αποδεδειγμένα πάσχουν από  

αλλεργική ρινίτιδα και ένα άλλο δείγμα, αποδεδειγμένα μη αλλεργικών ασθενών.  
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Β) Συντάξαµε ειδικό ερωτηµατολόγιο Σηµειοµετρίας, συµπεριλαµβάνοντας 177 

λέξεις ή φράσεις ειδικού ψυχοσυναισθηµατικού περιεχοµένου. Στη συνέχεια οι λέ-

ξεις αυτές αξιολογήθηκαν από τον ασθενή ή τον µη ασθενή της µελέτης µε βαθµο-

λογία -3,-2, -1, 0, +1, +2,+3 αναλόγως της εντύπωσης που η λέξη δηµιουργούσε στο 

άτοµο κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου.   

Ζητήθηκε, τόσο από τους ασθενείς, όσο και από τους µη ασθενείς, αφού διαβά-

σουν προσεκτικά τις λέξεις ή τις φράσεις να σκεφτούν σε ποιο βαθµό καθεµία από 

τις λέξεις ή τις φράσεις του ερωτηµατολογίου τους ταιριάζει. Ζητήθηκε επίσης να 

κυκλώσουν τον αριθµό  που είχε τοποθετηθεί δίπλα από την κάθε λέξη ή φράση 

που εκπροσωπούσε καλύτερα τα προσωπικά τους συναισθήµατα. συναισθηµατικών 

αντιδράσεων που τους προκαλούσε η κάθε λέξη του ερωτηµατολογίου 

4. ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρατήρηση και η αιτιολογική προσέγγιση των φαινόµενων στη φύση αποτελεί 

ίσως την πεµπτουσία της προόδου και της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Στην καθ’ ηµέρα ιατρική πράξη εκτός το “προφανές” που αναµένουµε κατά την 

εµφάνιση µιας νόσου, θα πρέπει να αναµένουµε και το “µη προφανές” και βεβαίως 

το “άγνωστο”, στοιχεία σηµαντικά για τον κάθε θεραπευτή. Η αλλεργική ρινίτιδα και 

γενικότερα η αλλεργία είναι µια πολυπαραγοντική νοσολογική οντότητα, σε ότι αφορά 

την αιτιολογία και την παθοφυσιολογία της, γεγονός το οποίο µας δίνει τη δυνατότητα 

να εκµαιεύουµε συνεχώς νέες πληροφορίες χρησιµοποιώντας κυρίως την παρατήρη-

σή µας για το “µη προφανές”. 

Η σπουδαιότητα του παρόντος έργου βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι για πρώτη 

φορά γίνεται προσπάθεια καταγραφής α) των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν 

την ψυχοσύνθεση των αλλεργικών ασθενών και β) των διαφόρων δευτερογενών χαρα-

κτηριστικών τα οποία προκύπτουν κατά την πορεία εξέλιξης της αλλεργικής νόσου και 
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συσχετίζονται µε τις περιόδους έξαρσης και ύφεσης των συµπτωµάτων. 

Η παρατήρηση ότι οι αλλεργικοί ασθενείς µπορεί να εµφανιστούν ως άτοµα ιδι-

αίτερα ευερέθιστα ή αµφιθυµικά, δραστήρια ή αναποτελεσµατικά, µε αδυναµία συ-

γκέντρωσης κλπ µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα άτοµα αυτά προφανώς έχουν ή 

έχουν αναπτύξει µια προσωπικότητα συγκεκριµένου τύπου. Το επόµενο ερώτηµα που 

τίθεται µετά την παραπάνω παρατήρηση είναι, εάν µπορεί να υπάρξει αντικειµενικός 

τρόπος αξιολόγησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτού του τύπου προσωπικό-

τητας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν µη ειδικά ερωτηµατολόγια τα συµπεράσµατα των 

οποίων µπορούν να µας κατευθύνουν προς τη σωστή διάγνωση όχι όµως µε αυστηρά 

αντικειµενικό τρόπο. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχουν ερωτηµατολόγια που βασί-

ζονται στις αρχές της Σηµειοµετρίας τα συµπεράσµατα των οποίων αν και δεν είναι 

άµεσα επεξεργάσιµα και αξιολογήσιµα (απαιτούν στατιστική ανάλυση και στάθµιση) 

εν τούτοις µπορούν να εξασφαλίσουν µεγάλη ειδικότητα και αντικειµενικότητα στη 

διάγνωση. Με την παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια δηµιουργίας ενός τέτοιου 

ερωτηµατολογίου που α) θα επιβεβαιώσει µε αντικειµενικό τρόπο την υπόθεση ότι 

οι αλλεργικοί ασθενείς έχουν αναπτύξει µια συγκεκριµένου τύπου προσωπικότητα 

και β) θα αποτελέσει βοήθηµα στον κλινικό ιατρό για τη διάγνωση της αλλεργίας σε 

συνεργασία µε ψυχολόγους άλλους συναφούς ειδικότητας, για  να υπάρξει ανάλογη 

υποστήριξη προς όφελος των ασθενών.   

5. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Στη χώρα µας δεν έχουν σταθµιστεί ερωτηµατολόγια που να βασίζονται στις αρχές 

της Σηµειοµετρίας. Από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται µια παρόµοια µε την πα-

ρούσα µελέτη η οποία διεξήχθη στη Γαλλία. Η µελέτη αυτή δε χρησιµοποίησε κλινικά 

και εργαστηριακά δεδοµένα αλλά βασίστηκε στη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου, το 

οποίο στάλθηκε ταχυδροµικώς. Αν και υπάρχουν ορισµένες µελέτες που συσχετίζουν 
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το τύπο της προσωπικότητας του ασθενούς ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µε την 

υποκείµενη νόσο εν τούτοις σε καµιά απ’ αυτές δεν χρησιµοποιείται η Σηµειοµετρία.  



17

Β. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α

1.1.  Εµβρυολογία, φυσιολογία του ρινικού βλεννογόνου, ανατοµικές και 

φυσιολογικές σχέσεις, νεύρωση και αντανακλαστικά της µύτης

1.1α.  Εµβρυολογία

H ανάπτυξη της µύτης στο έµβρυο συµβαίνει δια µέσου τριών ευδιάκριτων φάσε-

ων, ως ακολούθως: 1. Η προσκελετική φάση, που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη 

µεσεγχυµατικών διογκώσεων που περιβάλουν τα εξωτερικά ρινικά πλακόδια του εµ-

βρύου. 2. Η χονδροκρανιακή φάση, κατά την οποία η µύτη  αναπτύσσει το  χόνδρινο 

σκελετό της και 3. Η φάση της οστεοποίησης, που χαρακτηρίζεται από την εισροή κυτ-

ταρικών στοιχείων και ενοποίηση των ρινικών σκελετικών στοιχείων. Η καταβολή της 

µύτης αρχίζει από την 25η ηµέρα της κύησης και την 10η περίπου εβδοµάδα η µύτη 

έχει ήδη σχηµατιστεί. Από το µετωπιαίο όγκωµα αναπτύσσεται εκατέρωθεν το έσω και 

έξω ρινικό όγκωµα. Από το έσω ρινικό όγκωµα αναπτύσσονται η ράχη της µύτης και 

το πρόσθιο τµήµα του ρινικού διαφράγµατος, το φίλτρο και η προγνάθος, ενώ από 

το έξω τα πτερύγια της µύτης. Η ανάπτυξη της υπερώας από τα γναθιαία ογκώµατα 

χωρίζει τη στοµατική και τη  κοιλότητα, ενώ η συνένωση του ρινικού διαφράγµατος, 

το υπερώιο πέταλο χωρίζει τη ρινική θαλάµη σε δεξιά και  αριστερή. Η επιφάνεια 

των ρινικών κοιλοτήτων συνίσταται πλακώδες επιθήλιο στον πρόδοµο της κάθε ρινικής 

κοιλότητας, το οποίο συνεχίζεται ως ψευδοπολύστιβο κροσσωτό κυλινδρικό επιθήλιο 

µε αφθονία οροβλεννωδών αδένων.

Φυσιολογία του ρινικού βλεννογόνου:

Η εσωτερική ανατοµική της µύτης αποτελεί το κλειδί της φυσιολογικής της λειτουρ-
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Eικ.. 2. H µύτη συνίσταται από δύο ρινικές θαλάµες, που χωρίζονται µεταξύ τους από το ρινικό διά-
φραγµα. Στο έξω τοίχωµα κάθε θαλάµης υπάρχουν  οι τρεις ρινικές κόγχες που καλύπτονται από ρινικό 
βλεννογόνο πάνω στον οποίο προσκολλώνται τα εισπνεόµενα αλλεργιογόνα, όπως οι γυρεόκοκκοι. Οι 
κροσσοί του ρινικού επιθηλίου εξαπλώνουν τους γυρεοκόκκους σε όλη  την επιφάνεια του βλεννογόνου 
και τους οδηγούν, µε τη βοήθεια της βλέννας προς το φάρυγγα (Μclerio R, 1996).
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γίας (Εικ.. 2 και 3).  Η µύτη παίζει ζωτικό ρόλο στην προστασία του λεπτεπίλεπτου 

αεραγωγού του αναπνευστικού συστήµατος. Στις λειτουργίες της µύτης περιλαµβά-

νονται η ρύθµιση της ροής του αέρα κατά τη διάρκεια της αναπνοής, η δηµιουργία  

‘‘κλιµατισµού, ο έλεγχος της αντήχησης της φωνής, η άµυνα κατά των λοιµώξεων και 

εξυπηρέτηση της όσφρησης, (Εικ.. 4). Επιπρόσθετα τα αισθητικά χαρακτηριστικά της 

µύτης παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στις συναισθηµατικές αντιδράσεις.

Έλεγχος της ροής του εισπνεοµένου αέρα: Οι ρινικές κόγχες και το ρινικό διά-

φραγµα ρυθµίζουν την κατεύθυνση και την πίεση της ροής του αέρα µέσα στη µύτη. 

Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής, περίπου το 70-80% του εισπνεοµένου 

αέρα κατευθύνεται µέσω της κατώτερης περιοχής της ρινικής κοιλότητας.  Όµως κατά 

τη διάρκεια µια ενισχυµένης εισπνοής µια µεγαλύτερη ποσότητα κατευθύνεται µέσα 

από τις υπερκείµενες περιοχές των ρινικών θαλαµών (Εικ. 4 και 6). Αυτή η ρυθµι-

στική λειτουργία είναι βασική για τον αποτελεσµατικό καθαρισµό και φιλτράρισµα του 

αέρα και τον κλιµατισµό. Υπάρχει αξιοσηµείωτη ασυµµετρία στο συµπαθητικό νευρικό 

τόνο της µύτης. Η επικράτηση της συµπαθητικής δραστηριότητας στη µια ρινική θαλά-

µη οδηγεί σε αγγειοσύσπαση, ενώ ο χαµηλότερος συµπαθητικός τόνος  της αντίθετης 

πλευράς  επιτρέπει στους φλεβώδεις κόλπους του ρινικού βλεννογόνου να διαταθούν, 

προκαλουµένης έτσι µιας ήπιας συµφόρησης (µπούκωµα). Επακόλουθο αυτής της 

Εικ. 3. Ο βλεννογόνος των 
ρινικών κογχών συµµετέχει στη 
λειτουργία της µύτης. Αποτελεί  
σηµείο καθήλωσης των αλλερ-

γιογόνων και εκδήλωσης της 
τοπικής αλλεργικής αντίδρασης 

µε τη µεσολάβηση των ΙgE.
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κατάστασης είναι να δηµιουργείται υψηλότερη ροή στη µη συµπεφορηµένη πλευρά 

της µύτης. Αυτή η ασυµµετρία αναστρέφεται κάθε 2-3 ώρες, δηµιουργουµένου έτσι 

του   ‘‘ρινικού κύκλου’’ της εναλλασσόµενης ροής του αέρα, (Cole και Haight, 1986). 

Αυτός ο ρινικός κύκλος συµβαίνει στο 80% του φυσιολογικού πληθυσµού και η ακρι-

βής λειτουργία του παραµένει άγνωστη, παρά το γεγονός ότι συµβάλει στην αποτελε-

σµατικότητα του κλιµατισµού των ρινικών κοιλοτήτων. 

Κλιµατισµός των ρινικών κοιλοτήτων: Ο εισπνεόµενος αέρας θερµαίνεται, υγραί-

νεται, φιλτράρεται και ρυθµίζεται να φθάνει η θερµοκρασία του τους 32°C και 98% 

σχετική θερµοκρασία (Ιngelstedt, 1970). Αντίθετα, ο κλιµατισµός είναι λιγότερο απο-

τελεσµατικός κατά τη διάρκεια της στοµατικής αναπνοής. Έτσι κατά τη στιγµή που 

φθάνει στο φάρυγγα ο εισπνεόµενος αέρας έχει µια θερµοκρασία 30°C, σχετική 

υγρασία  90% και πρακτικά είναι κεκορεσµένος µε νερό και σχεδόν στείρος. Ο ρινι-

κός κλιµατισµός λαβαίνει κυρίως χώρα στις ρινικές κοιλότητες. Οι παραρρίνιοι κόλποι 

συµβάλουν µόνο στο 1-5% της συνολικής υγρασίας του εισπνεόµενου αέρα (Aust και 

Εικ. 4. Λειτουργίες της µύτης (Shaw M και Jackson W, 1999)
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Drettner, 1974). Η θέρµανση και ύγρανση του εισπνεοµένου αέρα ολοκληρώνεται 

µέσω της πλούσιας αγγείωσης και της δυνατότητας παραγωγής εκκρίσεων του ρινικού 

βλεννογόνου (Εικ. 5). Περίπου η µισή παροχή αίµατος  προς το ρινικό βλεννογόνο 

διέρχεται µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου τριχοειδών αγγείων, το οποίο δρα όπως 

ένα σώµα κεντρικής θέρµανσης και θερµαίνει τον εισπνεόµενο από τη µύτη αέρα. 

Ταυτοχρόνως περίπου 100.000 εκκριτικοί αδένες εξασφαλίζουν το συνολικό σχεδόν 

κορεσµό του εισπνεόµενου αέρα µε νερό. Κατά την εκπνοή εξοικονοµείται νερό µέσω 

της συµπύκνωσης των υδρατµών του εξερχοµένου αέρα, που γίνεται στη σχετικά 

ψυχρή πρόσθια  περιοχή της µύτης. Η επιφάνεια του υγιούς ρινικού βλεννογόνου 

ιδίως της κάτω ρινικής κόγχης, δεν είναι καθηλωµένη, αλλά έχει τη δυνατότητα να 

εκπτύσσεται. Αυτή η δυνατότητα έκπτυξης οφείλεται στην παρουσία των σηραγγωδών 

Εικ. 5. Το εκτεταµένο δίκτυο τριχοειδών αγγείων µέσα στο ρινικό βλεννογόνο θερµαίνει τον εισπνεόµενο 
αέρα στους 32°C. Ταυτόχρονα ο αέρας υγραίνεται σχεδόν µέχρι βαθµού κορεσµού, από τις εκκρίσεις 
των πολυάριθµων ορωδών και βλεννορωδών αδένων. Στη φωτογραφία απεικονίζεται το αρτηριακό 
(µαύρο) και φλεβικό (ερυθρό) δίκτυο του ρινικού βλεννογόνου του σκύλου (Φωτογραφία: Dr James 
CC Wang, Hong Kong
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κόλπων, των οποίων η ταχεία αλλαγή του περιεχοµένου τους σε φλεβικό αίµα επηρε-

άζει τη στένωση ή διεύρυνση της  σχισµής των ρινικών θαλαµών. Η µύτη είναι ικανή 

να αποκρίνεται στις αλλαγές των λειτουργικών της απαιτήσεων και στις επιδράσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, τροποποιώντας το άνοιγµα της σχισµής των ρινικών της θα-

λαµών. Αυτό το επιτυγχάνει µε τη φυσιολογική εξοίδηση και την ελαφρά προσαρµογή 

της επιφάνειας του ρινικού βλεννογόνου. Με αυτό τον τρόπο η µορφή του ρεύµατος 

του εισπνεοµένου αέρα από τη µύτη και η θερµαντική ικανότητα του αεραγωγού προ-

σαρµόζονται µε τέτοιο τρόπο που εξυπηρετεί τις δηµιουργούµενες καταστάσεις και 

αναπνευστικές απαιτήσεις του ατόµου. Η ρινική συµφόρηση των ρινικών κογχών και 

συνεπώς το διεύρυνση της σχισµής των ρινικών θαλαµών επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες, όπως η σωµατική άσκηση και η θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Οι φλε-

βώδεις κόλποι που υπάρχουν µέσα στο βλεννογόνο των κάτω ρινικών κογχών αδειά-

ζουν και γεµίζουν κάτω από την αυτόµατη ακούσια επίδραση του αυτόνοµου νευρικού 

συστήµατος. Έτσι αυξάνεται ή ελαττώνεται η αντίσταση της ροής του εισπνεοµένου 

αέρα δια µέσου των ρινικών κοιλοτήτων. Κατά τη διάρκεια της σωµατικής άσκησης, 

αυτόνοµες νευρικές ώσεις προκαλούν άδειασµα των σηραγγωδών κόλπων µέσα στο 

ρινικό βλεννογόνο. Συνεπεία τούτου ο βλεννογόνος συρρικνώνεται µε επακόλουθο την 

ελάττωση της αντίστασης της ροής του αέρα, ενώ σε ψυχρό περιβάλλον ο βλεννογό-

νος εκπτύσσεται, αυξάνοντας την επιφάνεια πάνω στην οποία ο εισπνεόµενος αέρας 

µπορεί να θερµανθεί (Keck T, 2000). 

Προστατευτικοί µηχανισµοί: Οι τρίχες που βρίσκονται στους ρώθωνες καθαρί-

ζουν σωµατίδια διαµέτρου >10µm, προτού ο εισπνεόµενος αέρας προωθηθεί στις 

στενές σχισµές των µέσων ρινικών κογχών. Ο στρόβιλος του ρεύµατος του εισπνεό-

µενου αέρα παίρνει µια κυρτή τροχιά και εναποθέτει τα πολύ µικρότερα από 10µm 

σωµατίδια πάνω στην επίστρωση της βλέννας, η οποία προωθείται δια των κροσσών 

του κροσσωτού επιθηλίου του βλεννογόνου της µύτης προς τα πίσω και φθάνει στο 

φάρυγγα. Ο ρυθµός της φυσιολογικής ροής της βλέννας είναι περίπου 5mm/minute. 

Έτσι λοιπόν τα παγιδευµένα στη βλέννα σωµατίδια αποµακρύνονται από  την πρόσθια 
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ή τη µέση µοίρα των ρινικών κοιλοτήτων µέσα σε 10-15 λεπτά προς τον ρινοφάρυγγα. 

Ο αποτελεσµατικός βλεννοκροσωτός καθαρισµός διατηρείται ακόµη και κάτω από τις 

πιο ξηρές καταστάσεις (Αndersen I, et al, 1974).

Όσφρηση: Η οσφρητική µοίρα του ρινικού βλεννογόνου καταλαµβάνει µια επι-

φάνεια περίπου 10mm2 και εντοπίζεται στην οροφή των ρινικών κοιλοτήτων. Κατά τη 

διάρκεια της φυσιολογικής αναπνοής µόνο το 5-10% του εισπνεόµενου αέρα φτάνει 

σ’ αυτή την περιοχή σε σύγκριση µε το 20% που φτάνει κατά τη διάρκεια µιας βίαι-

ης εισπνοής αέρα. Υπάρχουν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του κλιµατισµού, 

του φιλτραρίσµατος και  των λειτουργιών των παραρρίνιων κοιλοτήτων. Αυτό έχει ως 

επακόλουθο η µύτη να είναι προστάτης υψηλής αποτελεσµατικότητας του κατώτερου 

αναπνευστικού συστήµατος.

Εικ. 6. Κατεύθυνση της ροής του αέρα κατά τη διάρκεια της εισπνοής. Κατά τη διάρκεια της φυσιολογι-
κής αναπνοής το 70-80% του εισπνεοµένου αέρα κατευθύνεται δια µέσου του κάτω µέρους της ρινικής 
κοιλότητας (Α). Κατά τη διάρκεια µιας ενισχυµένης εισπνοής από τους ρώθωνες φτάνει στην οροφή της 
ρινικής κοιλότητας µια µεγαλύτερη ποσότητα αέρα, (Shaw M και Jackson W, 1999)
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Ανατοµικές και φυσιολογικές σχέσεις

Ο ρινικός βλεννογόνος καλύπτεται από κροσσωτό, ψευδοπολύστιβο, κυλινδρικό 

επιθήλιο και µη κροσσωτά λαγηνοειδή κύτταρα. Κάτω από το επιθήλιο βρίσκεται η 

βασική στιβάδα, που είναι πλούσια σε οροβλεννώδεις βοτρυοειδείς αδένες, αιµο-

φόρα αγγεία, και νεύρα. Βαθύτερα υπάρχει µια περιοχή πλούσια σε φλεβώδεις 

κολπίσκους. Οι κύριοι τύποι κυττάρων που υπάρχουν στη βασική στιβάδα είναι τα µα-

στοκύταρα, πλασµατοκύτταρα και οι ινοβλάστες. Η βλέννα που παράγεται από το ρινικό 

βλεννογόνο οφείλεται  κυρίως σε αδενικές εκκρίσεις, αλλά και αγγειακές εκκρίσεις.

Αδενικές εκκρίσεις: Ο βλεννογόνος της µύτης εκκρίνει ενεργά βλέννα από ορο-

βλεννώδεις αδένες, τα λαγηνoειδή κύτταρα και τα αιµοφόρα αγγεία. Η διέγερση των 

παρασυµπαθητικών νευρικών ινών προκαλεί αδενικές εκκρίσεις που είναι πλούσιες 

σε γλυκοπρωτεΐνες της βλέννης, λακτοφερίνη, λυσοζύµη και εκκριτική ανοσοσφαιρίνη 

Α (ΙgΑ). Οι αδενικές εκκρίσεις µπορεί να προκληθούν εφαρµόζοντας άµεσα παρα-

συµπαθητικούς αγωνιστές, όπως η µεταχολίνη, µετά από βρώση καυτής ή καυτερής 

τροφής, που προκαλούν γευστικά αντανακλαστικά ή µετά από διέγερση των χολινερ-

γικών αντανακλαστικών µε ισταµίνη.΄Η αδενικής προελεύσεως βλέννα, περιέχοντας 

αντιµικροβιακούς παράγοντες προστατεύει το βλεννογόνο από τις λοιµώξεις.

Αγγειακές «εκκρίσεις»: Η αγγειακή διαπερατότητα προκαλεί οίδηµα, που είναι 

επακόλουθο του ανοίγµατος των πόρων µεταξύ των παρακειµένων ενδοθηλιακών κυτ-

τάρων. Πρωτεΐνες του πλάσµατος, όπως η λευκωµατίνη, διαφεύγουν από αυτά τα 

ανοίγµατα και εισέρχονται στη βασική στιβάδα του βλεννογόνου, όπου το νερό δεσµεύ-

εται από την αυξηµένη οσµωτική πίεση. Το υγρό που σχηµατίζεται στον ενδιάµεσο 

χώρο απάγεται από τη ροή της λέµφου ή µετακινείται σε περιοχές µε χαµηλότερη 

πίεση. Στο ρινικό βλεννογόνο οι εκκρίσεις εµπλουτίζονται µε πρωτεΐνες του πλάσµα-

τος, IgG, IgM και µη εκκριτική ΙgΑ. Αυτές οι εκκρίσεις παράγονται κατά τη διάρκεια 

αλλεργικών αντιδράσεων και λοιµώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήµατος ή 

κατά την εφαρµογή ισταµίνης στο βλεννογόνο, (Raphael GD et al, 1989).

Ρινική συµφόρηση: Η ρινική συµφόρηση µπορεί να προκληθεί µε τρεις µηχανι-
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σµούς: Το σχηµατισµό οιδήµατος, την αγγειοδιαστολή και τη συµφόρηση των φλεβω-

δών κολπίσκων. Το οίδηµα σχηµατίζεται µετά από τραυµατισµό, αλλεργικές αντιδρά-

σεις ή φλεγµονή και προκαλεί διόγκωση του βλεννογόνου και των ρινικών κογχών, που 

σχετίζεται µε πλούσιο σε πρωτεΐνη υγρό. Αγγειοδιαστολή προκαλείται από µια φλεγ-

µονή και κατά τη διάρκεια του ‘‘ρινικού κύκλου’’ ή την εναλλασσόµενη, µονόπλευρη 

αυξηµένη αντίσταση του ρινικού αεραγωγού (Raphael GD et al, 1988).

H συµφόρηση των φλεβωδών κολπίσκων µπορεί να ρυθµιστεί από το χοληνεργι-

κό σύστηµα, ίσως µέσω της έκλυσης ακετυλχολίνης, η οποία αλληλεπιδρά µε τους 

ειδικούς Μ3 µουσκαρινικούς υποδοχείς ή το αγγειοδραστικό σπλαγχνικό πεπτίδιο 

(vasoactive intestinal peptide, VIP). To VIP σχετίζεται µε το παρασυµπαθητικό νευρι-

κό σύστηµα στο βλεννογόνο και προκαλεί διαστολή των αρτηριδίων, επιτρέποντας στο 

αίµα να ρέει µέσα στους φλεβώδεις κολπίσκους και προκαλώντας έτσι ρινική συµφό-

ρηση ή µπούκωµα της µύτης, (Baraniuk JN et al, 1990).

Eυερεθιστότητα: Η ρινική ευερεθιστότητα µπορεί να εκδηλωθεί ως κνησµός και 

πταρµοί, τα οποία είναι αισθητικά αντανακλαστικά που ενεργοποιούνται από την ιστα-

µίνη και το µηχανικό ερεθισµό, καθώς και από µη αναγνωρισµένους ακόµη χηµικούς 

µεσολαβητές και παράγοντες.

Ο ρινικός βλεννογόνος διαθέτει πλούσια παρασυµπαθητική, αδρενεργική και αι-

σθητική νεύρωση (Εικ. 7). Η διέγερση των παρασυµπαθητικών νεύρων προκαλεί απε-

λευθέρωση ακετυλχολίνης, VIP και πεπτιδίου µε ιστιδίνη και µεθειονίνη (το τελευταίο 

νευροπεπτίδιο σχετίζεται επίσης και µε χολινεργικά νεύρα), οδηγώντας τους αδένες 

σε έκκριση βλέννας, αγγειοδιαστολή και πιθανόν συµφόρηση των φλεβωδών κολπί-

σκων. Η αδρενεργική διέγερση σχετίζεται µε την έκλυση νορεπινεφρίνης και νευρο-

πεπτιδίου Υ, το οποίο προκαλεί αγγειοσύσπαση (Βaraniuk JN et al, 1990)

Tα αισθητικά νεύρα απελευθερώνουν νευροπεπτίδια, όπως η ουσία Ρ, το πεπτίδιο 

σχετιζόµενο µε γονίδιο καλσιτονίνης (calcitonin gene-related peptide, CGRP), νευ-

ροκινίνη Α (ΝΚΑ) και πεπτίδιο απελευθέρωσης γαστρίνης (gastrin-releasing peptide, 

GRP), µόλις εκτεθούν σε αλλεργιογόνα, λοιµώξεις και ερεθισµoύς ως µέρος των 
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αξονικών αντανακλαστικών (Εικ. 7).

Η µύτη εξασφαλίζει αµυντικές και οµοιοστατικές λειτουργίες, οι οποίες απαιτούν 

αποκρίσεις προς φυσικά και χηµικά ερεθίσµατα. Ως επακόλουθο τούτου η µύτη είναι 

εξοπλισµένη µε ένα πολύπλοκο νευρικό σύστηµα που περιέχει αισθητικά, παρασυ-

µπαθητικά και συµπαθητικά νεύρα. Τα αισθητικά νεύρα µεταδίδουν σήµατα από το 

βλεννογόνο, δηµιουργώντας αισθήµατα, όπως ο κνησµός, κινητικά αντανακλαστικά, 

όπως οι πταρµοί και παρασυµπαθητικά και συµπαθητικά αντανακλαστικά που επηρε-

άζουν τους βλεννογόνιους αδένες και την αγγείωση της µύτης. Αντανακλαστικά που 

κατευθύνονται στη µύτη δηµιουργούνται επίσης από εφαρµογή ερεθισµάτων σε άλλες 

περιοχές του σώµατος. Γι’ αυτό το λόγο όλα τα συµπτώµατα που συνιστούν τη νοσο-

λογική οντότητα της ρινίτιδας µπορεί να πυροδοτηθούν µέσω νευρικών οδών. Επιπρό-

σθετα, τα νευρικά σήµατα που δηµιουργούνται στη µύτη µπορούν να επηρεάσουν την 

µακράν της µύτης φυσιολογία, όπως αυτήν του βρογχικού δένδρου και του καρδιοκυ-

κλοφορικού συστήµατος. Η νευρική λειτουργία της µύτης µπορεί να απορυθµιστεί από 

την παρουσία µιας χρόνιας φλεγµονής στο ρινικό βλεννογόνο, από την εγκατάσταση 

µιας οξείας φλεγµονής, όπως η αλλεργική ρινίτιδα ή ακόµη και χωρίς την παρουσία 

φλεγµονής, όπως στις περιπτώσεις της µη αλλεργικής ρινίτιδας. Η απορρύθµιση του 

νευρικού συστήµατος µπορεί να συµβεί σε ποικίλα επίπεδα των αντανακλαστικών 

οδών µε επακόλουθο την επιδείνωση των αποκρίσεων (νευρική υπεραντιδραστικό-

τητα), καθώς επίσης και αυξηµένη ικανότητα για τη δηµιουργία νευρογενούς φλεγ-

µονής, ένα φαινόµενο, το οποίο εξαρτάται από την απελευθέρωση νευροπεπτιδίων 

κατά την αντίδροµη διέγερση των αλγοδέκτριων (nociceptive) αισθητικών νεύρων. Οι 

µοριακοί µηχανισµοί της υπεραντιδραστικότητας δεν είναι κατανοητοί. Όµως αρκετά 

φλεγµονώδη προϊόντα φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο. Οι νευροτροφίνες, όπως ο 

παράγοντας αύξησης νεύρου (nerve growth factor) είναι οι κύριοι υποψήφιοι ως µε-

σολαβητές της νευρικής υπεραντιδραστικότητας. Οι πολλές αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήµατος συµµετέχουν στη φυσιολογία και τη 

νοσολογία της µύτης, (Sarin S et al, 2006).
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Εικ. 7. Η νεύρωση του ρινικού βλεννογόνου
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1.2.  Αλλεργική ρινίτιδα και άλλες Ωτορινολαρυγγολογικές αλλεργικές παθήσεις. 

Συµπτωµατολογία και ταξινόµηση  και διαφορική διάγνωση της αλεργικής 

ρινίτιδας

Αλλεργική ρινίτιδα

Η πιο συνηθισµένη ΩΡΛ αλλεργική νόσος είναι η αλλεργική ρινίτιδα. Σπάνια, η ρι-

νοκολπίτιδα, η µέση ωτίτιδα ή η λαρυγγίτιδα αλλεργικής αιτιολογίας δεν συνοδεύονται 

ταυτόχρονα και από αλλεργική ρινίτιδα, (Γκέλης, ∆Ν. 1987)

Κλινικά, ως αλλεργική ρινίτιδα ορίζεται η συµπτωµατική διαταραχή της µύτης, που 

προκαλείται µετά από έκθεση σε αλλεργιογόνο µέσω µιας φλεγµονής που δηµιουρ-

γείται στο ρινικό βλεννογόνο µε τη µεσολάβηση IgE ανοσοσφαιρινών.

Η αλλεργική ρινίτιδα αντιπροσωπεύει ένα παγκόσµιο πρόβληµα υγείας, καθώς 

είναι µια πολύ διαδεδοµένη νόσος, της οποίας η επίπτωση διαρκώς αυξάνει τα τε-

λευταία χρόνια., (Strachan D. et al., 1997). Η αλλεργική ρινίτιδα, αν και δεν είναι 

νόσος που µπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς, εν τούτοις µπορεί να 

τροποποιεί την κοινωνική ζωή του (Bousquet J. et al,1994), επηρεάζει την ποιότητα 

της ζωής του (Simons F.E., 1996), περιορίζει την παραγωγικότητα στην εργασία του 

(Cockburn IM., 1999), συνοδεύεται από επιπλοκές και εκδηλώσεις και από τα λοιπά 

όργανα του σπλαγχνικού κρανίου ή του λάρυγγα. Επίσης, η νόσος κοστίζει πολύ χρήµα 

στους αρρώστους και τα ασφαλιστικά τους ταµεία (Malone DC et al,1997).

Το άσθµα και η ρινίτιδα είναι δύο καταστάσεις που µπορεί να συνυπάρχουν σε 

σηµαντικό ποσοστό ασθενών. Σε άλλους ασθενείς προεξάρχουν τα συµπτώµατα της 

ρινίτιδας και σε άλλους του άσθµατος. Βέβαιο είναι ότι µέσα σε 3-5 έτη ένας ασθενής 

µε αλλεργική ρινίτιδα, µπορεί να εκδηλώσει και άσθµα. Όλοι σχεδόν οι ασθµατικοί 

ασθενείς πάσχουν και από κάποιου βαθµού ρινίτιδα ή ρινοκολπίτιδα, δηλαδή πάσχει 

ο βλεννογόνος του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού τους συστήµατος. Γι’αυτό 

και έχει διατυπωθεί η έκφραση «ένας αεραγωγός, µία νόσος», (Grosaman J.,1997, 
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Vignola AM et al., 1998). Με την έκφραση αυτή δίδεται έµφαση στην παρουσία αλ-

λεργικής φλεγµονής στον αεραγωγό του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήµατος.

Παρά το γεγονός ότι έχει διευρυνθεί η γνώση µας, τα τελευταία χρόνια για τους 

υποκείµενους µηχανισµούς γένεσης της αλλεργικής φλεγµονής των ανωτέρων και κα-

τωτέρων αεραγωγών, εν τούτοις δεν έχει πλήρως εντοπιστεί ο ακριβής µηχανισµός της 

φλεγµονής, πράγµα που έχει οδηγήσει τους ερευνητές και στην αναζήτηση ψυχοσω-

µατικών αιτίων της νόσου. Οπωσδήποτε όµως, έχουν επινοηθεί νέοι οδοί χορήγησης 

των φαρµάκων, επινοήθηκαν νέα φάρµακα και έχουν καθιερωθεί η δοσολογία και η 

διάρκεια χορήγησης τους.

1.3 Επιδηµιολογία και γενετική

 

Έχει υπολογιστεί η επίπτωση της αλλεργικής ρινίτιδας ότι κυµαίνεται από 9% έως 

το 42% του πληθυσµού (ARIA, 2002).. Αν και η επίπτωση της µη αλλεργικής ρινίτι-

δας δεν έχει µελετηθεί οριστικά φαίνεται να είναι και αυτή πολύ συνηθισµένη, αφού 

πάσχουν στις ΗΠΑ περίπου 19 εκατοµµύρια άνθρωποι. Συγκρίνοντας αυτό τον αριθ-

µό αναφέρεται ότι η επίπτωση της µεικτής ρινίτιδας φτάνει τα 26 εκατοµµύρια του 

πληθυσµού των ΗΠΑ, ενώ η καθαρή αλλεργική ρινίτιδα µαζί µε την µεικτή ρινίτιδα 

φτάνουν τα 58 εκατοµµύρια. Βεβαίως η διαφορική διάγνωση αποτελεί πρόκληση 

για τους θεράποντες ιατρούς, καθώς και οι τρεις νοσολογικές οντότητες (αλλεργική, 

µη αλλεργική και µεικτή ρινίτιδα) µπορεί να εκφράζονται µε την ίδια κλινική εικόνα, 

ενώ συχνά είναι δυσδιάκριτες. Συνήθως η µη αλλεργική ρινίτιδα εµφανίζεται συνή-

θως µετά το 20ό έτος. Παρατηρείται συνηθέστερα στις γυναίκες, συνοδεύεται από 

ρινική υπεραντιδραστικότητα, ολοετήσια συµπτωµατολογία και ρινική ηωσινοφιλία στο 

ένα τρίτο περίπου των πασχόντων. Η ανεύρεση θετικών ενδοεπιδερµικών δοκιµασιών 

νυγµού (skin prick tests) δεν αποκλείουν τη µεικτή ρινίτιδα και δεν µπορούν να απο-
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κλείσουν και τη µη αλλεργική ρινίτιδα (Settipane RA, Charnock DR., 2007). Επίσης, 

διαπιστώθηκε ότι η επίπτωση της αλλεργικής ρινίτιδας αυξάνει τα τελευταία 40 έτη. Η 

επίπτωση της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθµατος, καθώς και οι αυξήσεις της φαί-

νεται να είναι µεγαλύτερες στα παιδιά και στους νεαρούς ενήλικες. Υπολογίζεται ότι 

παγκοσµίως µεταξύ του 1% και 20% των παιδιών και των νέων ενηλίκων έχουν άσθµα 

και γύρω στο 20% των ενηλίκων όλων των ηλικιών έχουν αλλεργική ρινίτιδα. διάφορες 

µελέτες παρέχουν αποδείξεις ότι η ευαισθητοποίηση στα αλλεργιογόνα στη βρεφική 

ηλικία αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου εµφάνισης άσθµατος και αλλερ-

γικής ρινίτιδας. Η ρύπανση της εξωτερικής ατµόσφαιρας, κλιµατικοί παράγοντες και ο 

τρόπος ζωής µπορεί να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των καταστάσεων. Τελικά 

αναφορές  από τη βόρεια Σουηδία επιδεικνύουν τη συσχέτιση µεταξύ του αλλεργικού 

άσθµατος και της αλλεργικής ρινίτιδας. Έτσι ένας ενήλικος β µε οικογενειακό ιστο-

ρικό άσθµατος ή ρινίτιδας κινδυνεύει από δύο έως έξι φορές να εµφανίσει ρινίτιδα 

σε σύγκριση µε ενηλίκους χωρίς οικογενειακό ιστορικό, (Lundback B,1998).Από τις 

υπάρχουσες έρευνες επιβεβαιώνεται η αύξηση της επίπτωσης των ατοπικών νόσων 

στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες και παραµένει σηµαντικά υψηλότερη από τις µη 

βιοµηχανοποιηµένες χώρες. Έχει βρει υψηλή αποδοχή η άποψη ότι η υψηλότερη 

επίπτωση στις βιοµηχανοποιηµένες χώρες σχετίζεται πιθανόν µε τον δυτικού τύπου 

τρόπο ζωής, η. ρύπανση της ατµοσφαίρας, διατροφικές συνήθειες (λήψη γάλακτος 

αγελάδας αντί του µητρικού θηλασµού των βρεφών), πρόωρη έκθεση σε ορισµένα 

αλλεργιογόνα, ενδοοικιακές συνθήκες διαβίωσης (τρόπος θέρµανσης κατοικίας, πα-

ρουσία υγρασίας, χαλιών, µάλλινων κλινοσκεπασµάτων κλπ..

Mερικά γονίδια έχουν καταστεί υποψήφια για την εξήγηση του γενετικού στοιχείου 

της αλλεργικής ρινίτιδας. Όµως, υπάρχουν ακόµα προβλήµατα µε τον ορισµό των υπό 

µελέτη φαινοτύπων. ∆εν υπάρχουν εµφανώς γονίδια που ξεκάθαρα προδιαθέτουν τα 

άτοµα προς το άσθµα ή τη ρινίτιδα(Barnes K., Marsh D., 1998).. Επιπλέον, η πρό-

σφατη αύξηση της επίπτωσης της αλλεργικής ρινίτιδας δεν µπορεί να οφείλεται σε 

µια αλλαγή της γονιδιακής δεξαµενής.
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Συµπτωµατολογία και ταξινόµηση της αλλεργικής ρινίτιδας

Στα συµπτώµατα της ρινίτιδας περιλαµβάνονται: ρινόρροια, ρινική απόφραξη, ρινι-

κός κνησµός και πταρµοί, διαταραχές της οσφρήσεως. Τα συµπτώµατα αυτά αναστρέ-

φονται µε τη χορήγηση θεραπείας. Ανάλογα µε τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων της 

αλλεργικής ρινίτιδας και την τροποποίηση των παραµέτρων της ποιότητας ζωής που 

προκαλεί η νόσος στους ασθενείς η αλλεργική ρινίτιδα µπορεί να ταξινοµηθεί ως ήπια 

ή µέτρια ή σοβαρή

Στο παρελθόν η αλλεργική ρινίτιδα είχε ταξινοµηθεί, βάσει του χρόνου έκθε-

σης του ασθενούς στα αλλεργιογόνα, σε εποχιακή και ολοετήσια (I.R.M.W, 1994., 

Dykewicz M.S et. Al.,1998, Van Cauwenberge P. et al., 2000). Η εποχιακή αλλεργι-

κή ρινίτιδα σχετίζεται µε µια ευρεία ποικιλία εξωοικιακών αλλεργιογόνων, όπως π.χ. 

οι γυρεόκοκκοι αλλεργιογόνων φυτών ή οι µύκητες. Η ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα 

προκαλείται συνήθως από ενδοοικιακά αλλεργιογόνα, όπως τα ακάρεα της σκόνης του 

σπιτιού, µύκητες, έντοµα (κατσαρίδες), επιθήλια ζώων, αλλεργιογόνα του επαγγελµα-

τικού περιβάλλοντος του ασθενούς (π.χ. το φυσικό ελαστικό, άλευρα κλπ.). Επειδή η 

παραπάνω διάκριση της αλλεργικής ρινίτιδας δεν ήταν ολοκληρωτικά ικανοποιητική, 

γι΄αυτό προτάθηκε και η ταξινόµηση σε διαλείπουσα και επίµονη, χωρίς να καταργεί-

ται η εποχιακή και η ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα.

∆ιαλείπουσα
• <4 ηµέρες την εβδοµάδα
• ή < 4 εβδοµάδες

Επίµονη
• 4 ηµέρες την εβδοµάδα
• και > 4 εβδοµάδες

Ήπια
Κανονικός ύπνος και
• χωρίς διαταραχή των καθηµερινών 
δραστηριοτήτων αθλητισµού, ελεύθε-
ρου χρόνου
• σχολικής παρακολούθησης και ερ-
γασίας
• χωρίς ενοχλητικά συµπτώµατα

Μέτρια προς σοβαρή
Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω
• ανώµαλος ύπνος
• διαταραχή των καθηµερινών δραστηριοτή-
των, αθλητισµού, ελεύθερου χρόνου
• ανωµαλία στο σχολείο και την εργασία
• ενοχλητικά συµπτώµατα

Πίνακας 1: Ταξινόµηση της αλλεργικής ρινίτιδας (ΑRIA, 2002)
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∆ιαφορική διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας

Η αλλεργική ρινίτιδα διαφοροδιαγιγνώσκεται από την λοιµώδη ρινίτιδα (ιογενής, 

βακτηριδιακή, µυκητιασική), την µη αλλεργική ρινίτιδα (ηωσινοφιλική και µη ηωσινο-

φιλική), τη φαρµακευτική ρινίτιδα (από κατάχρηση τοπικών αποσυµφορητικών) και 

την ατροφική ρινίτιδα.

1.4. Αλλεργιογόνα και πυροδοτικοί µηχανισµοί πρόκλησης αλλεργικών αντιδρά-

σεων

Τα αλλεργιογόνα που αιωρούνται στον ατµοσφαιρικό αέρα (αεροαλλεργιογόνα) 

συµµετέχουν στους µηχανισµούς πρόκλησης της αλλεργικής ρινίτιδας (Platts-Mills 

TA et al., 1998). Η αύξηση των οικιακών αλλεργιογόνων είναι µερικώς υπεύθυνη για 

την αύξηση της επίπτωσης της ρινίτιδας, του άσθµατος και των αλλεργικών νόσων του 

αναπνευστικού (Korsgaard J., Iversen M., 1991). Τα αλλεργιογόνα που ανευρίσκονται 

στην ανθρώπινη κατοικία προέρχονται από τα ακάρεα της σκόνης, τα οικόσιτα ζώα, τις 

κατσαρίδες ή από διακοσµητικά φυτά π.χ. ο φύκος, (Ficus). Συνηθισµένα εξωοικιακά 

αλλεργιογόνα είναι οι γυρεόκοκκοι των αλλεργιογόνων φυτών και οι µύκητες. (Εικ. 

8-15)

Η επαγγελµατική ρινίτιδα είναι λιγότερο τεκµηριωµένη, σε σύγκριση µε το επαγγελ-

µατικό άσθµα. Όµως, τα ρινικά και τα βρογχικά συµπτώµατα συνήθως συνυπάρχουν 

στο ίδιο άτοµο συνεπεία έκθεσής του σε αλλεργιογόνα που υπάρχουν σε αφθονία στο 

επαγγελµατικό του περιβάλλον, π.χ. οι αλλεργικοί στη σκόνη του αλεύρου αρτοποιοί 

(Malo JL et al., 1997).

H επαγγελµατική αλλεργική ρινίτιδα συχνά εµφανίζεται πριν από την έναρξη του 

επαγγελµατικού άσθµατος (Hytonen M et al., 1997). Η αλλεργία στο φυσικό ελαστικό 

(latex) είναι διαδεδοµένη στους επαγγελµατίες υγείας, συνεπεία της ευρυτάτης χρή-

σης ελαστικών γαντιών, επί πολλές ώρες ηµερησίως. 
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Εικ. 8. Αλλεργιογόνα: Περδικάκι (Parietaria officinalis)
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Η λήψη ασπιρίνης και άλλων µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων (ΝSAIDS) 

µπορεί να προκαλέσει ρινίτιδα και άσθµα (Mastalerz L, et al, 2004).

Εικ. 9. Αλλεργιογόνα: Περδικάκι (Parietaria officinalis) (µεγέθυνση)

Εικ. 10. Αλλεργιογόνα: Αγρωστώδη
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Εικ. 11. Αλλεργιογόνα µυκήτων: Alternaria tenuis

Εικ. 12. Αλλεργιογόνα: Ελαία η ευρωπαϊκή.

Εικ. 13. Aλλεργιογόνα: Επιθήλια γάτας

Εικ. 14. Αλλεργιογόνα. ∆. Άκαρι της σκόνης του σπιτιού: Dermatophagoides pteronyssinus. 
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Εικ. 15. Πρόκληση αλλεργικής αντίδρασης Τύπου Ι από διάφορους τύπους αλλεργιογόνων. ∆ιάφοροι 
τύποι αλλεργιογόνων
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1.5. Ο ρόλος των ατµοσφαιρικών ρύπων στην πρόκληση αλλεργικής ρινίτιδας.

Σύµφωνα µε τις επιδηµιολογικές µελέτες οι ατµοσφαιρικοί ρύποι επιδεινώνουν την 

αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθµα. Σήµερα είναι περισσότερο κατανοητοί οι 

µηχανισµοί, µε τους οποίους τα αλλεργιογόνα προκαλούν ή επιδεινώνουν τη ρινίτιδα.

Η σηµασία της ενδοοικιακής ατµοσφαιρικής µόλυνσης είναι µεγάλης σηµασίας, 

διότι οι κάτοικοι των βιοµηχανοποιηµένων χωρών δαπανούν περισσότερο από το 80% 

του χρόνου τους µέσα στις κατοικίες. Η ενδοοικιακή ρύπανση οφείλεται στα αλλεργιο-

Εικ. 16. Γυρεόκκοκκοι φουντουκιάς µε και χωρίς ατµοσφαιρικούς ρύπους.

α. Γυρεόκοκκος φουντουκιάς που συλλέχτηκε από µια δεν-
δροστοιχία µε έντονη κυκλοφορία οχηµάτων (άνοιξη 1992).
Τα σωµατίδια είναι κολληµένα στην επιφάνεια του γυρεοκόκ-
κου (µικρογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου x 4,400).
β. Γυρεόκοκκος φουντουκιάς που συλλέχτηκε από πάρκο την 
άνοιξη του 1992 (µικρογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου 
x 6,500).
γ. Μικρογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου ενός  γυρεοκόκ-
κου που συλλέχτηκε από µια περιοχή υψηλής ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης το θέρος του 1986. (Βehrendt, H, et al 1992).
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γόνα, που αφθονούν στο εσωτερικό περιβάλλον των κατοικιών και τους ενδοοικιακούς 

ρύπους, από τους οποίους ο σηµαντικότερος είναι το κάπνισµα (Burr M.L, 1999).

Σε πολλές χώρες η ρύπανση αστικού τύπου οφείλεται στους ρύπους των εξα-

τµίσεων των αυτοκινήτων. Στους κύριους οξειδωτικούς ρύπους περιλαµβάνονται το 

όζον, τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου. Τα παραπάνω µπορεί να συµ-

βάλλουν στην επιβάρυνση των ρινικών συµπτωµάτων, είτε σε ασθενείς µε αλλεργική 

ρινίτιδα (Weiland SK et al.,1994) ή µη αλλεργικά άτοµα (Calderon-Garciduenas L. 

et al.,2003).

Επιπλέον, τα αέρια των εξατµίσεων των µηχανών Diesel µπορεί να ενισχύσουν το 

σχηµατισµό των IgE (Diaz-Sanchez D, Riedl M, 2005) και της αλλεργικής φλεγµονής  

(Parnia S, Frew AJ., 2001). Έχει αποδειχτεί ότι οι αλλεργιογόνοι γυρεόκοκκοι δεν 

µεταφέρουν µόνο αλλεργιογόνα, αλλά και ατµοσφαιρικούς ρύπους, οι οποίοι επικολ-

λώνται στην επιφάνειά τους, καθώς αιωρούνται µαζί στη ρυπαρή ατµόσφαιρα (Eικ. 

16) (Wolters JHB and Martens MJM, 1987) 

Υπάρχουν αποδείξεις ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση αυξάνει όχι µόνο τον κίνδυνο 

της αλλεργίας, αλλά µπορεί επίσης να είναι υπεύθυνη για την αύξηση της επίπτωσης 

των αλλεργιών από εισπνοή γυρεοκόκκων στις περιοχές µε έντονη ατµοσφαιρική ρύ-

πανση (Ishizaki T, 1987).

1.6. Μηχανισµοί πρόκλησης των συµπτωµάτων της αλλεργικής ρινίτιδας.

Η αλλεργική ρινίτιδα που είναι επακόλουθο έκθεσης του ατόµου σε εισπνεόµενα 

αλλεργιογόνα (π.χ. γυρεόκοκκους) είναι η πιο χαρακτηριστική αλλεργική νόσος που 

διεκπαιρεώνεται µε τη µεσολάβηση ειδικών IgE ανοσοσφαιρινών. Η νόσος πυροδοτεί-

ται από την αλληλεπίδραση των χηµικών µεσολαβητών που εκλύονται από κύτταρα, τα 

οποία συµµετέχουν τόσο στην αλλεργική φλεγµονή, όσο και στη µη ειδική υπεραντι-

δραστικότητα (Pipkorn U. 1991). Όµως, σήµερα υποστηρίζεται ότι τα αλλεργιογόνα 
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µπορεί άµεσα να ενεργοποιήσουν κύτταρα, ανάλογα µε την ενζυµατική πρωτεολυτική 

τους δραστηριότητα (Roche N. et al, 1997, Naclerio RM. 1997). 

Προϋπόθεση για την εκδήλωση συµπτωµάτων αλλεργικής ρινίτιδας είναι η αρχική 

έκθεση του ατόµου, σε κάποια χρονική στιγµή της ζωής του, προς κάποιο ειδικό 

αλλεργιογόνο (ευαισθητοποίηση). Η αλλεργική ρινίτιδα αρχίζει µε µια δεύτερη  έκ-

θεση ενός ήδη ευαισθητοποιηµένου ατόµου  σε ένα ειδικό αλλεργιογόνο, το οποίο 

ενεργοποιεί τον καταρράκτη των αλλεργικών αντιδράσεων της φλεγµονής, που τελικά 

οδηγεί στην πρόκληση των συµπτωµάτων της αλλεργικής ρινίτιδας. Οι ανοσοσφαιρίνες 

IgE παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του καταρράκτη των αλλεργικών αντι-

δράσεων της φλεγµονής, διότι µεσολαβούν στην αλληλεπίδραση µεταξύ των αλλερ-

γιογόνων και των µαστοκυττάρων που προάγουν τις αλλεργικές αντιδράσεις ή αποκρί-

σεις.  Η ανοσοσφαιρίνη IgE συνδέεται µε τους υποδοχείς υψηλής χηµικής συγγένειας 

FcεRI πάνω στα µαστοκύτταρα. Αυτό επιτρέπει τη δηµιουργία γέφυρας µεταξύ δύο 

Εικ. 17 Η κλιµακωτή διαδικασία της ευαισθητοποίησης 
προς το αλλεργιογόνο στο ανοσοποιητικό σύστηµα. 
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µορίων IgE µε ένα αλλεργιογόνο. Η γέφυρα αυτή πυροδοτεί τη διάσπαση των κοκκί-

ων των µαστοκυττάρων και την απελευθέρωση χηµικών µεσολαβητών που προάγουν 

την φλεγµονή και την επιστράτευση και συσσώρευση κυττάρων της φλεγµονής, που 

εντοπίζονται µέσα στα διάφορα διαµερίσµατα του ρινικού βλεννογόνου (ηωσινόφιλα, 

βασεόφιλα και επιθηλιακά κύτταρα, τα οποία χαρακτηρίζονται από παράταση της επι-

βίωσης τους), (Pawankar RU, et al, 1995). 

Η αλλεργική φλεγµονή είναι η βάση της αλλεργικής ρινίτιδας, η οποία αρχίζει µε 

µε την έκθεση προς ένα αλλεργιογόνο και εξελίσσεται µέσα από τρεις φάσεις: Την 

ευαισθητοποίηση, την αντίδραση της πρώιµης φάσης και την αντίδραση της όψιµης 

φάσης. 

Ευαισθητοποίηση: Η ευαισθητοποίηση συµβαίνει όταν ο ασθενής εκτίθεται προς 

κάποιο αλλεργιογόνο και το σώµα αντιδρά παράγοντας µόρια IgE, τα οποία µπορούν 

και αναγνωρίζουν ειδικά αλλεργιογόνα. Η ευαισθητοποίηση εξελίσσεται µέσα από 

µια σειρά γεγονότων που απεικονίζονται στην Εικ 17 και στα οποία περιλαµβάνονται: 

Ένα κύτταρο παρουσίασης αντιγόνου (antigen presenting cell), που συνήθως είναι 

κάποιο µακροφάγο του ρινικού βλεννογόνου, το οποίο πέπτει µε φαγοκυττάρωση το 

αλλεργιογόνο και το διασπά σε µικρά πεπτιδικά θραύσµατα. Τα πεπτιδικά αυτά θραύ-

σµατα συνδέονται µε  το σύµπλεγµα των µορίων µείζονος ιστοσυµβατότητας του µα-

κροφάγου και παρουσιάζονται µαζί στην επιφάνειά του. Η αναγνώριση των πεπτιδικών 

θραυσµάτων του αλλεργιογόνου από τα κύτταρα Τ διεγείρει την έκκριση κυτταροκινών, 

(Nouri-Aria KT, et al, 2005). Οι κυτταροκίνες διεγείρουν την παραγωγή των ειδικών 

για το αλλεργιογόνο αντισωµάτων IgE από τα Β κύτταρα (πλασµατοκύτταρα), που έχουν 

αναγνωρίσει το ίδιο αλλεργιογόνο. Στη συνέχεια τα Αντισώµατα IgE  συνδέονται µε 

τους υψηλής συγγενείας FcεRI υποδοχείς, που υπάρχουν στην επιφάνεια των µαστο-

κυττάρων και των βασεοφίλων. Συνοπτικά λοιπόν η ευαισθητοποίηση είναι το πρώτο 

στάδιο της έναρξης του καταρράκτη των γεγονότων που συµβαίνουν στην φλεγµονή 

της αλλεργικής ρινίτιδας ή του άσθµατος και περιλαµβάνει την παραγωγή ειδικών IgE 

αντισωµάτων που µπορούν να συνδεθούν µε ειδικά αλλεργιογόνα. 



42

Πρώιµη φάση (early-phase) της αλλεργικής αντίδρασης: Η πρώιµη φάση (ear-

ly-phase) της αλλεργικής αντίδρασης διεκπαιρεώνεται µέσα σε λίγα λεπτά της ώρας 

από την έκθεση του ασθενούς στο αλλεργιογόνο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πρώτα 

ευαισθητοποιηθεί προς  αυτό. Μετά την έκθεση του ασθενούς στο αλλεργιογόνο, αυτό 

συνδέεται προς τις IgE που είναι προσκολληµένες µέσα στους υποδοχείς FcεRI στην 

επιφάνεια του µαστοκυττάρου, δηµιουργώντας µια γέφυρα µεταξύ δύο µορίων IgE.  

Η γεφύρωση αυτή των δύο µορίων των IgE προάγει την αποκοκκίωση των  κοκκίων 

των µαστοκυττάρων και την απελευθέρωση προσχηµατισµένων χηµικών µεσολαβητών, 

Εικ. 18. Η πρώιµη αντίδραση περιλαµβάνει ένα καταρράκτη αντιδράσεων, είναι απάντηση στην έκθε-
ση του ασθενούς στο αλλεργιογόνο απελευθερώνοντας στην απελευθέρωση χηµικών µεσολαβητών 

της φλεγµονής.
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µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται ή ισταµίνη, προσταγλανδίνες, λευκοτριαίνια, βρα-

δυκινίνη, PAF. Oι ουσίες αυτές συγκαταλέγονται µεταξύ των µειζόνων αγγειοδραστικών 

χηµικών µεσολαβητών και είναι υπεύθυνες για την πρόκληση του κνησµού, των πταρ-

µών, της ρινόρροιας και του µπουκώµατος.  

Όψιµη φάση της αλλεργικής αντίδρασης: Η όψιµη φάση της αλλεργικής αντί-

δρασης προς ένα αλλερεγιογόνο ενεργοποιείται 4-8 ώρες µετά την εισβολή του αλ-

λεργιογόνου και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η πρώιµη φάση της αλλεργικής αντίδρασης. 

Η φλεγµονή του ρινικού βλεννογόνου χαρακτηρίζεται από συσσώρευση φλεγµονωδών 

κυττάρων, όπως τα ηωσινόφιλα, λεµφοκύτταρα, ουδετερόφιλα και βασεόφιλα στους 

ιστούς του ρινικού βλεννογόνου. Τα κύτταρα αυτά εκκρίνουν ισχυρούς χηµικούς µεσο-

λαβητές, στους οποίους περιλαµβάνονται οι προσταγλανδίνες, λευκοτριαίνια και ιδίως 

οι προερχόµενοι χηµικοί µεσολαβητές από τα ηωσινόφιλα, όπως η ηωσινοφιλική κα-

τιονική πρωτεΐνη (ECP), και η µείζων βασική πρωτεΐνη (MBP). ΟΙ φλεγµονώδεις αυτοί 

χηµικοί µεσολαβητές δρουν στα αιµοφόρα αγγεία µέσα στο ρινικό βλεννογόνο, προκα-

λώντας αγγειοδιαστολή και ιστικό οίδηµα, το οποίο οδηγεί σε γρήγορη εγκατάσταση ρι-

νικής συµφόρησης. Ταυτόχρονα οι χηµικοί µεσολαβητές δρουν στους βλεννογόνιους 

αδένες και νεύρα µέσα στο βλεννογόνο και προάγουν την υπερέκκριση (Κέικ.  )Το 

παρατεταµένο µπούκωµα των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα οφείλεται στην όψιµη 

φάση της αλλεργικής ρινίτιδας. Μαζί µε τις προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες αυτοί οι 

χηµικοί µεσολαβητές ενορχηστρώνουν τη φλεγµονή στο ρινικό βλεννογόνο των ασθε-

νών µε αλλεργική ρινίτιδα. 

Η αλλεργική αντίδραση στο ρινικό βλεννογόνο συνοδεύεται από τοπική ρύθµιση 

της τοπικής και της συστηµατικής σύνθεσης IgE ανοσοσφαιρινών και επικοινωνία µε 

το ανοσοποιητικό σύστηµα και το µυελό των οστών.

Ο ρόλος της ρινικής υπεραντιδραστικότητας. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της 

αλλεργικής και της µη αλλεργικής ρινίτιδας είναι η µη ειδική ρινική υπεραντιδραστικό-

τητα του ρινικού βλεννογόνου. Αυτή  ορίζεται ως µια αυξηµένη ρινική απόκριση προς 

φυσιολογικά ερεθίσµατα που οδηγούν σε πταρµούς, ρινική συµφόρηση και ή ρινική 
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έκκριση (Gerth van Wijk RG, et al,1999).. Συµπτώµατα αλλεργικής ρινίτιδας µπορεί 

να προκληθούν σε ευαισθητοποιηµένα άτοµα, προς ορισµένα αναπνευστικά αλλερ-

γιογόνα µε τη δοκιµασία πρόκλησης συµπτωµάτων µετά από εισπνοή ενός ενόχου 

αλλεργιογόνου. Την αρχική αλλεργική αντίδραση την ακολουθεί µετά από 4-8 ώρες η 

όψιµη αντίδραση, που οφείλεται στην έκλυση χηµικών µεσολαβητών από τα συσσω-

ρευθέντα φλεγµονώδη κύτταρα στο ρινικό βλεννογόνο. Τα αλλεργικά συµπτώµατα που 

εκδηλώνονται µετά από πειραµατική εισπνοή αλλεργιογόνων (δοκιµασία πρόκλησης) 

παρατηρούνται κατά τη διαλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα. Η παρατεταµένη εκδήλωση 

Εικ. 19. Η όψιµη φάση της αλλεργικής ρινίτιδας (µπούκωµα µύτης, απώλεια όσφρησης, ρινική 
υπεραντιδραστικότητα) αρχίζει µέσα σε 4-8 ώρες, αφού έχει διηθηθεί ο ρινικός βλεννογόνος µε 
ηωσινόφιλα, βασεόφιλα, µονοκύτταρα και απελευθερώνονται χηµικοί µεσολαβητές, όπως ο ΕCP, 

MBP, EPOS, PAF και LIC
4.
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συµπτωµάτων (επίµονη αλλεργική αντίδραση) οφείλεται στην αλληλεπίδραση των χη-

µικών µεσολαβητών που πυροδοτούν τη συνέχεια της φλεγµονώδους αντίδρασης.

Ελάχιστη επιµένουσα φλεγµονή το ρινικού βλεννογόνου: Η ελάχιστη επιµέ-

νουσα φλεγµονή το ρινικού βλεννογόνου είναι µια νέα και σηµαντική αντίληψη, η 

οποία έχει επιβεβαιωθεί στην ετήσια και την εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα (Ciprandi 

G.,1995, Canonica GW, Ciprandi G, 1999). Στους ασθενείς µε επίµονη αλλεργική 

ρινίτιδα, η έκθεση στα αλλεργιογόνα ποικίλλει, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 

υπάρχουν περίοδοι, κατά τις οποίες υπάρχει µικρή έκθεση. Ακόµη κι αν είναι ελεύ-

θεροι συµπτωµάτων οι ασθενείς, εν τούτοις εξακολουθούν να έχουν φλεγµονή στη 

µύτη. Η κατανόηση των µηχανισµών πρόκλησης της αλλεργικής ρινίτιδας, βοηθάει 

στην δηµιουργία ενός σκελετού, πάνω στον οποίο θα στηθεί µια ριζική θεραπεία της 

νόσου, που βασίζεται στην πολύπλοκη φλεγµονώδη αντίδραση µάλλον, παρά µόνο στα 

συµπτώµατα.

Η βιολογική υπεραντιδραστικότητα αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό των ατόµων 

που εµφανίζουν αλλεργίες. Τα άτοµα που πάσχουν από κάποια αλλεργική νόσο χα-

ρακτηρίζονται, όπως προαναφέρθηκε από την ικανότητα τους να παράγουν υψηλά 

επίπεδα IgE ανοσοσφαιρινών, ως απόκριση προς µικρές ποσότητες αντιγόνου. Αυτή η 

υπεραντιδραστικότητα οδηγεί σε µια σειρά οξέων και χρόνιων νόσων, όπως η αλλερ-

γική ρινίτιδα, το αλλεργικό άσθµα, η αλλεργική επιπεφυκίτιδα και η ατοπική δερµατί-

τιδα. Επιπρόσθετα προς τα βιολογικά αποτελέσµατα αυτές οι νόσοι µπορεί να έχουν 

ψυχολογικά επακόλουθα που περιγράφονται µε τους όρους του stress, του άγχους 

ή της κατάθλιψης, (Μichel F.B.,1994). Παρά τούτο, οι αλλεργικοί ασθενείς, εκτός 

από την επίδειξη µιας τυπικής καταθλιπτικής ψυχολογικής φυσιογνωµίας (profile), 

χαρακτηρίζονται και από αυξηµένη συναισθηµατική ευαισθησία. Τα αλλεργικά άτοµα, 

µας κινητοποιούν να στρέψουµε την προσοχή µας προς τα αλλεργιογόνα, αλλά ίσως 

επιδεικνύουν και κάτι γύρω από τον τρόπο ζωής τους. Άραγε , µήπως τα διάφορα 

συµπτώµατα των αλλεργικών ασθενών, που εκδηλώνονται σε διαφορετικό σύστηµα 

του σώµατος, όπως ο  συριγµός τους συνεπεία του βρογχοσπάσµου ή οι πταρµοί της 
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αλλεργικής ρινίτιδας ή ο κνησµός του δέρµατος και το εξάνθηµα της κνίδωσης, είναι 

κάτι περισσότερο από µια βιολογική αντίδραση; (Μichel F.B.,1994).

1.7. Η ανάπτυξη ανοσοαντιδράσεων προς τα αλλεργιογόνα

Η προδιάθεση για την ανάπτυξη αλλεργίας είναι γενετικά προκαθορισµένη, αλλά 

η εκδήλωση της αλλεργικής νόσου θα εξαρτηθεί από το χρόνο και την έκταση της 

έκθεσης στο αλλερεγιογόνο καθώς και από ανοσοενισχυτικούς παράγοντες, όπως το 

κάπνισµα. Η διαδικασία της ευαισθητοποίησης συµβαίνει νωρίς στη ζωή. Τυπικά το έκ-

ζεµα σχετίζεται µε τροφική αλλεργία και αναπτύσσεται τους πρώτους µήνες της ζωής. 

Η αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα και το άσθµα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της 

σχολικής ηλικίας., (Εικ.20). Οι ανοσοαποκρίσεις στα µη ατοπικά άτοµα κυριαρχούνται 

από αντιδράσεις Τ1-βοηθητικών κυττάρων (T-helper ή Th1 –like reactions), οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από χαµηλά επίπεδα  ανοσοσφαιρινών (Ig)G
1
 και G

4. 
Αντιθέτως, στα 

ατοπικά άτοµα οι ανοσοαντιδράσεις είναι του Τh2 τύπου και χαρακτηρίζονται από αυ-

ξηµένη παραγωγή ΙgE και ΙgG
4
 . Oι ανοσοαντιδράσεις στη µητέρα, κατά τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης παραδόξως είναι ισχυρά του τύπου Th2. Aν δεν συµβεί αυτή η πα-

ραδοξότητα αυξάνει ο κίνδυνος αποβολής του εµβρύου.Τα νεογνά έχουν επίσης µια 

παρέκκλιση προς τον τύπο Th2 ανοσο- αντιδράσεων. Κατά τη διάρκεια της βρεφικής 

και νηπιακής ηλικίας η έκθεση σε πιθανά αλλεργιογόνα σε ανοσοαπόκριση και την 

επικράτηση Th1 αντιδράσεων στα µη ατοπικά άτοµα.. Αντιθέτως, οι Th2 αντιδράσεις 

συνεχίζουν να αυξάνουν στα παιδιά που αναπτύσσουν αλλεργική νόσο. Προοπτικές 

µελέτες έδειξαν ότι περίπου το ένα τρίτο  των παιδιών που εµφάνισαν χαµηλού βαθ-

µού Th2 αντιδράσεις στην αρχική παιδική ηλικία ήσαν ατοπικά στην ηλικία των 5 ετών. 

Υπάρχουν αποδείξεις ότι η επικράτηση των Th2 αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης σχετίζεται µε ευνοϊκότερη εξέλιξή της σε σύγκριση µε τις περιπτώσεις 

της Th1 επικράτησης και µες περιορισµό της εκδήλωσης ατοπικής νόσου στην ενήλι-
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κη ζωή µικρότερη κατά 25% (Braback L, Hedberg A, 1998).

Για την ανάπτυξη µιας αλλεργίας σε ένα παιδί δεν αρκεί το ιστορικό αλλεργίας σε 

κάποιο µέλος της οικογενείας τους. Πρέπει να εκτιµάται και η σοβαρότητα των αλλερ-

γικών τους συµπτωµάτων των συγγενών τους και αν ένα ή περισσότερα όργανα είχαν 

εκδηλώσει αλλεργική νόσο. Στον Πίνακα 2 παρατίθενται οι πιθανότητες ανάπτυξης 

αλλεργίας ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι ατοπίας στους συγγενείς του πάσχοντος.

1.8. Συν-νοσηρότητα και επιπλοκές της αλλεργικής ρινίτιδας.

Στις ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις περιλαµβάνονται η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική 

ρινοεπιπεφυκίτιδα, η αλλεργική ρινοκολπίτιδα, η αλλεργική καθ΄ υποτροπή εκκριτική 

ρινίτιδα, η αλλεργική καθ’ υποτροπή λαρυγγίτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα που συνυπάρ-

χει µε αλλεργικό βρογχικό άσθµα.

Τα αλλεργικά συµπτώµατα µπορεί να εκδηλωθούν από το κάθε όργανο ξεχωριστά, 

Εικ. 20. Η αλλεργία  αφορά το ένα στα πέντε άτοµα και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 
παιδικής ηλικίας (UniCAP, Pharmacia & Upjοhn, 1999)
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ανάλογα από το αν αυτό το όργανο αποτελεί στόχο της αλλεργικής αντίδρασης του 

ασθενούς (target organ) ή ένα ή περισσότερα όργανα, π.χ. ο ρινικός βλεννογόνος και 

οι επιπεφυκότες, ο ρινικός βλεννογόνος και ο βλεννογόνος των παραρρινίων κοιλοτή-

των ή των βρόγχων κ.ο.κ. Οι παραπάνω ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις εκδηλώνονται µε 

κλινική σηµειολογία από το όργανο στόχο, η οποία όµως πάντοτε έχει κοινή κλινική 

εκδήλωση και από τη µύτη.

Ο ρινικός και ο βρογχικός βλεννογόνος µοιράζονται πολλές οµοιότητες. Σε επι-

δηµιολογικές µελέτες αναφέρεται επίµονα ότι το άσθµα και η ρινίτιδα συνυπάρχουν 

(Sibbald B. Rink E.,1991) και µοιράζονται ένα κοινό γενετικό υπόστρωµα. Οι περισ-

σότεροι ασθενείς µε αλλεργικό και µη αλλεργικό άσθµα πάσχουν και από ρινίτιδα. Η 

αλλεργική ρινίτιδα σχετίζεται µε το άσθµα, αλλά επίσης συνιστά παράγοντα κινδύνου 

πρόκλησης άσθµατος (Wright AL et al,1994). Η θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας 

οδηγεί σε βελτίωση του συνυπάρχοντος άσθµατος και αντιστρόφως. Πολλοί ασθε-

νείς µε αλλεργική ρινίτιδα έχουν αυξηµένη µη ειδική βρογχική υπεραντιδραστικότητα 

(Ciprandi G, Cirillo I., 2006).

Eικ. 21. Σχέση κληρονοµικότητας και οικογενειακού ιστορικού ατοπίας (Kjellman N-IM., Acta 
Pediatr Scand 1977: 66; 465-471)
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Εικ. 22: Η ολοετήσια ρινίτιδα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για πρόκληση άσθµατος (Leynaert B 
et al, 1999)

Eικ. 23. Τα επακόλουθα και η συν-νοσηρότητα της αλλεργικής ρινίτιδας
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Υπάρχει µια παροδική συσχέτιση µεταξύ της έναρξης της αλλεργικής ρινίτιδας 

και του άσθµατος, µε τη ρινίτιδα συχνά να προηγείται της ανάπτυξης του άσθµατος, 

(Haida M. et al, 1995).

Άλλες νοσολογικές οντότητες που µπορεί να συνυπάρχουν µε την αλλεργική ρινίτι-

δα είναι η ρινοκολπίτιδα, η ρινική πολυποδίαση, η αλλεργική καθ’ υποτροπή λαρυγγί-

τιδα, η καθ’ υποτροπήν µέση εκκριτική ωτίτιδα.

1.9.  Κλινική ταξινόµηση αλλεργικής ρινίτιδας, αξιολόγηση της σοβαρότητας

 των συµπτωµάτων και ακριβής διάγνωση

Τα συµπτώµατα  της αλλεργικής ρινίτιδας έχουν ταξινοµηθεί ως ακολούθως:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΙΝΙΤΙ∆ΑΣ

[∆ιεθνής οµοφωνία για τη ρινίτιδα 1994 (84)]

Πταρµικοί (sneezers) και 
καταρροϊκοί (runners) 
ασθενείς

Αποφρακτικοί ασθενείς 
(blockers)

Πταρµοί
Ρινόρροια

Κνησµός
Ρινική απόφραξη
Ρυθµός κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας

Επιπεφυκίτιδα

Ειδικά παροξυσµικοί
Υδαρής, προσθιορρινικός 
και οπισθορρινικός κατάρ-
ρους

Ναι
Ποικίλλει
Χειρότερος κατά τη διάρ-
κεια της ηµέρας. Βελτιώ-
νεται κατά τη διάρκεια της 
νύχτας
Υπάρχει συχνά

Λίγοι ή καθόλου
Παχύρρευστη βλέννη

Όχι
Συχνά σοβαρή
Επιµένει ηµέρα και νύχτα. 
Μπορεί να είναι χειρότερα 
τη νύχτα
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ΡΙΝΙΤΙ∆Α

Oι ειδικοί που συµµετείχαν στην επιτροπή της ARIA (2007) καθόρισαν ότι η σο-

βαρότητα της αλλεργικής ρινίτιδας καθορίζεται από το πόσο επηρεάζει την ποιότητα 

ζωής του πάσχοντος (Bousquet PJ et al, 2007).

1.10. Αξιολόγηση της σοβαρότητας των συµπτωµάτων και ακριβής διάγνωση

Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας περιλαµβάνει τη λήψη ιστορικού, τη γενική 

ΩΡΛ κλινική εξέταση, τις ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες νυγµού (skin prick tests), τα 

επίπεδα των ειδικών IgE στον ορό του αίµατος (RAST), την ενδοσκόπηση µε άκαµπτο 

και εύκαµπτο ενδοσκόπιο, τους κυτταρολογικούς ελέγχους των εκκρίσεων της µύτης, 

τις πειραµατικές δοκιµασίες πρόκλησης συµπτωµάτων. Προαιρετικά, µπορεί να γίνει 

βιοψία του ρινικού βλεννογόνου, καλλιέργειες των ρινικών εκκρίσεων, λήψη αξονικής 

και µαγνητικής τοµογραφίας του σπλαχνικού κρανίου, έλεγχος του βλεννοκροσσωτού 

επιθηλίου, αξιολόγηση της ρινικής αντίστασης και της επάρκειας των ρινικών κοιλο-

τήτων και αξιολόγηση της όσφρησης και µέτρησης του οξειδίου του νατρίου. Η αξιο-

λόγηση της κατάστασης του ασθενούς γίνεται βάσει του ιστορικού και της κλινικής του 

εικόνας, η οποία συνοψίζεται στον πίνακα 2.

Η διάγνωση του άσθµατος τίθεται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση και 

µπορεί σε µερικές περιπτώσεις να είναι δυσχερής. Οι οδηγίες αναγνώρισης και διά-

Ιστορικό
Ρινική καταρροή
Μπούκωµα µύτης
Πταρµοί
Κνησµός

2 ή περισσότερα
συµπτώµατα για >
από 1 ώρα 
τις περισσότερες
ηµέρες

Πταρµικοί (sneezers)
και καταρροϊκοί
(runners) ασθενείς

Αποφρακτικοί
ασθενείς
(blockers)

Πίνακας 
3. Κλινική 

αξιολό-
γηση της 
ρινίτιδας 

(ΑRIA, 
2002)
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γνωσης του άσθµατος έχουν ανακοινωθεί στην GINA (Global Initiative for Asthma) και 

συστήνονται από την Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 1995, 

Liard R, et al 2000). Η διάγνωση του αλλεργικού άσθµατος γίνεται µε τις ίδιες µεθό-

δους που διαγιγνώσκεται η αλλεργική ρινίτιδα, ήτοι τις ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες 

νυγµού και τις εργαστηριακές εξετάσεις RAST.

Κατά την GINA, η µέτρηση της λειτουργίας των πνευµόνων και η επιβεβαίωση 

της αναστρεψιµότητας της απόφραξης του αεραγωγού είναι τα απαραίτητα βήµατα 

στη διάγνωση του άσθµατος, (Yawn BP et al,  2005). Oι ενδοεπιδερµικές δοκιµασί-

ες νυγµού γίνονται χρησιµοποιώντας αλλεριογόνα εκχυλίσµατα γνωστών αλλεργιογό-

νων κλινικής σηµασίας (γύρεις, ακάρεα, µύκητες, τρόφιµα). Από το κάθε εκχύλισµα 

εφαρµόζεται µια σταγόνα στην εσωτερική επιφάνεια του πήχεως (Εικ. 24). Οι σταγό-

νες απέχουν µεταξύ τους περίπου 3cm. Στη συνέχεια µε µια ειδική ακίδα τσιµπιέται 

η επιδερµίδα, κατά τρόπο που επιτρέπει στο εκχύλισµα να διεισδύσει κάτω από την 

επιδερµίδα και να συναντήσει τα µαστοκύτταρα που φιλοξενούνται εκεί, Εικ. 25, 26. 

Ακολουθεί η ένωση των αλλεργιογόνων µε µε τις ειδικές IgE πάνω στο κάθε µαστοκύτ-

ταρο.Τούτο προκαλεί τη  διάσπαση των κοκκίων των µαστοκυττάρων και την απελευ-

θέρωση χηµικών µεσολαβητών, όπως π.χ. η ισταµίνη, οι οποίοι δηµιουργούν τοπικά 

ερυθρότητα ποµφό και κνησµό µέσα σε 10-15 λεπτά. Αν ο ποµφός µιας αντίδρασης 

ξεπερνάει τα 3mmχαρακτηρίζεται η αντίδραση θετική και διαγνωστική της αλλεργικής 

ευαισθησίας του ασθενούς προς αυτό το ιδιαίτερο αλλεργιογόνο, (Εικ. 27). Η ερµη-

νεία των δερµατικών αντιδράσεων αξιοποιείται για τη  σύνθεση του κατάλληλου για 

τον κάθε ασθενή αλλεργιογόνου εκχυλίσµατος, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την 

αποευαισθητοποίηση του από αυτό το αλλεργιογόνο (ανοσοθεραπεία). Η τελευταία 

αποτελεί τη µόνη αιτιολογική θεραπευτική µέθοδο θεραπείας της αλλεργικής ρινίτι-

δας. Οι δερµατικές δοκιµασίες είναι ακριβείς και ασφαλείς για τα αλλεργιογόνα που 

εξετάζεται ο ασθενής.  
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Εικ. 24. Ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες νυγµού. Οι σταγόνες των αλλεργιογόνων εκχυλισµάτων απέχουν 
µεταξύ τους περίπου 3cm και τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια του πήχεως ή του βραχίονα

Εικ. 25. Η βελόνη εφάπτεται καθέτως στην επιδερµίδα, στην οποία ανοίγει ελαχίστη οπή, µέσω της 
οποίας διέρχεται το αλλεργιογόνο εκχύλισµα προκειµένου να έλθει σε επαφή µε τα µαστοκύτταρα.
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 Εικ. 26. Η ακίδα του στυλεού ανοίγει οπή στην επιδερµίδα χωρίς να τραυµατίσει το δέρµα. Από την 
οπή διέρχεται το εκχύλισµα του αλλεργιογόνου, που τελικά έρχεται σε επαφή µε τα µαστοκύτταρα

1.11. αντιµετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας (Εικ.25)

Η αντιµετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας περιλαµβάνει την αποφυγή των αλλερ-

γιογόνων, την αποµάκρυνση των αλλεργιογόνων, τη φαρµακοθεραπεία, την αποευ-

αισθητοποίηση µε ανοσοθεραπεία και τη χειρουργική θεραπεία. Σε επιλεγµένους 

ασθενείς µπορεί να εφαρµοστούν ενδορρινικές επεµβάσεις. Οι παραπάνω αντιµετώ-

πιση µπορεί να αποβεί αποτελεσµατική, συνδυάζοντας τη θεραπεία της ανώτερης και 

κατώτερης αναπνευστικής οδού µε την έννοια των όρων της αποτελεσµατικότητας και 

ασφάλειας (Εικ. 28). 
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Εικ. 27. Θετικές ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες νυγµού προς διάφορα εισπνεόµενα αλλεργιογόνα
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Α. Αποφυγή των αλλεργιογόνων: Η αποφυγή των αλλεργιογόνων επιτυγχάνεται, 

εφόσον αυτά έχουν ανιχνευτεί και είναι δυνατή η αποµάκρυνσή τους από τους ασθε-

νείς. Αν ο ασθενής πάσχει από τροφική αλλεργία, ή εκτίθεται σε επαγγελµατικά 

αλλεργιογόνα µπορεί να τα αποφύγει. Επίσης µπορεί µνα περιορίσει τα ακάρεα της 

σκόνης του σπιτιού µε ποικίλους τρόπους, καθώς και την επαφή του µε ζώα και τους 

µύκητες. Είναι δυσχερής η αποφυγή των αλλεργιογόνων γυρεοκόκκων. . Μεταξύ των 

Εικ. 28. Θεραπευτικές δυνατότητες  της αλλεργικής ρινίτιδας 
στα διάφορα στάδια της αλλεργικής φλεγµονής.
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άλλων οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα µπορεί να αποµακρύνουν δε σηµαντικό βαθ-

µό τα αλλεργιογόνα από τη µύτη τους, αν την πλένουν µε υπέρτονο διάλυµα φυσιολο-

γικού ορού µε σταθερού ουδέτερου pH .

Β. Φαρµακευτική θεραπεία: τα φάρµακα που διατίθενται δρουν αναστέλλοντας 

κάποια φάση του µηχανισµού της αλλεργικής αντίδρασης τύπου Ι που γίνεται µε τη 

µεσολάβηση IgE. Χρησιµοποιούνται τοπικά αποσυµφορητικά, συστηµατικά αποσυµφο-

ρητικά, αντιισταµινικά δεύτερης γενιάς από το στόµα, τοπικά αντιισταµινικά, σταθεροποι-

ητικά µαστοκυττάρων (χρωµογλυκικό δινάτριο), αντιλευκοτριαινικά (Μοντελουκάστη), 

φάρµακα αντι PAF (ρουπαταδίνη), τοπικά ενδορρινικά κορτικοστεροειδή (βουδεσονί-

δη, µοµεταζόνη, φλουξοφεναδίνη, τριαµσινολόνη κλπ.) αντιχολινεργικά (βρωµιούχο 

ιπρατρόπιο σε περιπτώσεις που κυριαρχεί η ρινόρροια) , η ανοσοθεραπεία

Γ. Ανοσοθεραπεία: Η ασφαλέστερη θεραπεία που εξασφαλίζει µόνιµα θεραπευ-

τικά αποτελέσµατα είναι η ανοσοθεραπεία µε υπογλώσσιες σταγόνες αλλεργιογόνων 

εκχυλισµάτων, (Εικ. 29). 

Εικ. 29. Η σταγόνες τοποθετούνται κάτω από τη γλώσσα και τα αλλεργιογόνα 
απορροφώνται από το στοµατικό βλεννογόνο
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∆. Η χορήγηση αντι-IgE µονοκλωνικών αντισωµάτων (οµαλισουµαµπη) είναι µια 

θεραπεία που εφαρµόζεται σε δυσίατους ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα και άσθµα 

ή αλλεργικό άσθµα. Τα αντι-IgE µονοκλωνικά αντισώµατα  δρουν συνδεόµενα µε τις 

IgE της κυκλοφορίας του αίµατος και σχηµατίζοντας συµπλέγµατα που προλαβαίνουν 

τα µόρια των IgE να συνδεθούν προς τους υποδοχείς τους  (FcεRI), που βρίσκονται 

πάνω στα µαστοκύτταρα

Για την αντιµετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας και του άσθµατος  έχουν ευρύτατα 

χρησιµοποιηθεί εναλλακτικές-συµπληρωµατικές θεραπείες, όπως, όπως φυτοθερα-

πεία, βελονισµός, οµοιοπαθητική. Από τις µέχρι το 2006 διπλές τυφλές µελέτες που 

είχαν ανακοινωθεί διαπιστώθηκε ότι η µεθοδολογία των γενοµένων κλινικών δοκιµών 

εναλλακτικής-συµπληρωµατικής ιατρικής ήταν συχνά ανεπαρκής. Η χρήση του βελο-

νισµού στη ρινίτιδα και το άσθµα αποδείχτηκε µη αποτελεσµατική. Περιγράφηκαν µε-

ρικά θετικά αποτελέσµατα µε την οµοιπαθητική σε καλής ποιότητας κλινικές µελέτες 

της ρινίτιδας, πλην όµως βρέθηκε και ένας αριθµός αρνητικών µελετών. Γι’ αυτό το 

λόγο δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν οδηγίες θεραπείας της αλλεργικής ρινίτιδας 

µε οµοιοπαθητική, εφόσον δεν στηρίζονται σε αποδείξεις των και απαιτείται να γίνουν 

επιπλέον έρευνες. Υπάρχουν περιορισµένες ανακοινώσεις για τα αποτελέσµατα της 

φυτοθεραπείας στην ρινίτιδα και το άσθµα, πράγµα που αποτρέπει να δοθούν τελικές 

συστάσεις, ακόµη, για τη χρησιµοποίησή της, αφού υπάρχουν επίσης ακόµη άλυτα 

προβλήµατα ασφαλείας. Από τις διαθέσιµες µέχρι τώρα αποδείξεις δεν συνιστάται η 

χρήση εναλλακτικών-συµπληρωµατικών θεραπειών για τη θεραπεία της ρινίτιδας και 

του άσθµατος, (Passalacqua et al, 2006). Υπάρχουν περιπτώσεις δυσίατης αλλεργι-

κής ρινίτιδας, οι οποίες µπορεί να αντιµετωπιστούν µόνο χειρουργικά εφαρµόζοντας 

κατάλληλη τεχνική, όπως η τροποπoιηµένη βιδιανή νευρεκτοµή σε µε συνδυασµό 

κογχοπλαστική των κάτω ρινικών κογχών (Ikeda et al, 2006). H χρήση της ρινικής 

ενδοσκόπησης σε συνδυασµό µε την εφαρµογή ραδιοσυχνότητας στις κάτω ρινικές 

κόγχες µπορεί να επιφέρει καλά θεραπευτικά αποτελέσµατα σε ασθενείς µε επίµο-

νη δυσίατη ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα,( Fang και Zhen , 2005). Η αντιµετώπιση 
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ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα µε διοδικό λέιζερ απάλλαξε τους ασθενείς από τα 

συµπτώµατα της νόσου, τουλάχιστον επί ένα έτος µετά την επέµβαση, που επανεξε-

τάστηκαν.(Tsai et al, 2005)

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α

Η ποιότητα της ζωής που σχετίζεται µε κάποια νόσο έχει οριστεί ως εξής: Τα 

λειτουργικά αποτελέσµατα µιας νόσου και των επακόλουθων της θεραπείας της στον 

ασθενή, όπως αυτός τα προσλαµβάνει ή τα αντιλαµβάνεται (Schipper H et al, 1990) 

Οι ασθενείς που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα έχουν εµµέσως κακή ποιότητα ζωής, 

γιατί αφ΄ ενός ενοχλούνται από τα συµπτώµατα και αφ’ετέρου είναι αναστατωµένοι , 

ψυχολογικά, τόσον οι ίδιοι, όσο και το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους. Οι ασθε-

νείς είναι υποχρεωµένοι να επισκέπτονται τους ιατρούς τους και να προβαίνουν σε 

δαπάνες που επιβαρύνουν τους ίδιους και τα ασφαλιστικά τους ταµεία, (Blaiss MS. 

,1998). 

Το 2001 οι συνεργάτες της ΑRIA (Allergic Rhinitis and its impact on Asthma) 

σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, εκτός του ότι πρότειναν µια νέα 

ταξινόµηση της ρινίτιδας (Bousquet J.,et al, 2001), αναγνώρισαν ότι η αλλεργική 

ρινίτιδα είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα υγείας την διέκριναν σε ΄΄ήπια΄΄ ή µέτρια, 

σοβαρή ανάλογα αν απουσίαζαν ή: υπήρχαν τα ακόλουθα: ∆ιαταραχές του ύπνου, 

διαταραχή των καθηµερινών δραστηριοτήτων , περιορισµός του ελεύθερου χρόνου 

και των αθλοπαιδιών και διαταραχή των δραστηριοτήτων στην εργασία και το σχολείο, 

που συνοδεύονται από ενοχλητικά συµπτώµατα. Η αναφορά της ARIA ήταν η πρώτη 

οµόφωνη αναφορά της επίσηµης αναγνώρισης ότι, η αλλεργική ρινίτιδα µπορεί να 

έχει επιπτώσεις στην καθηµερινή ζωή.

Η έρευνα της ποιότητας της ζωής των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα άρχισε στις 

αρχές της δεκαετίας των 90’, όταν ο Juniper και συν.(1991) ενδιαφέρθηκαν γι’αυτό 

το θέµα. Έκτοτε γνωρίζουµε ότι η αλλεργική ρινίτιδα είναι κάτι περισσότερο από 
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φταρνίσµατα, µπουκώµατα και ρινόρροια. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήµατα 

ειδικού ερωτηµατολογίου από ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα έδειξαν ότι το 74-79 % 

των πασχόντων υπέφερε από διαταραχές του ύπνου, το 79% ανέφερε κόπωση και την 

ανάγκη να φυσάει επανειληµµένα τη µύτη του, ενώ το 83% ανέφερε  ότι ταλαιπωρεί-

ται µε το να τρίβει τα µάτια και την µύτη του.

Μερικές µελέτες έδειξαν ότι η αλλεργική ρινίτιδα επηρεάζει αρνητικά τη δυνα-

τότητα µάθησης και τις σχολικές δραστηριότητες των παιδιών ( Simons FE 1996). H 

αλλεργική και  µη αλλεργική ρινίτιδα σχετίζονται µε διαταραχές του ύπνου, ηµερή-

σια υπνηλία, προβλήµατα πνευµατικής συγκέντρωσης και αυξηµένη ευερεθιστότη-

τα, (Hellgren J., 2007). Αν τα ρινιτικά συµπτώµατα δεν ελέγχονται καλά, µπορεί να 

συµβάλλουν στη δηµιουργία µαθησιακών προβληµάτων κατά τη διάρκεια των σχολι-

κών ωρών µε άµεση και έµµεση παρέµβαση, αφού οι απώλειες των ωρών ύπνου 

προκαλούν υπνηλία και κόπωση κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  Η αλλεργική ρινίτιδα 

επηρεάζει επίσης αρνητικά την ευηµερία ή το καλώς έχειν των ασθενών. Όσοι ασθε-

νείς θεραπεύονται µε ηρεµιστικά Η1 αντιισταµινικά επιδεινώνουν τα µαθησιακά τους 

προβλήµατα, ενώ η θεραπεία µε µη ηρεµιστικά Η1 αντιισταµινικά µόνο µερικώς, 

βελτιώνουν αυτά τα αποτελέσµατα. Η χρήση των ενδορρινικών κορτικοστεροειδών και 

του βρωµιούχου ιπρατροπίου µπορεί να περιορίσει τη ρινόρροια κατά τη διάρκεια της 

σχολικής παρακολούθησης, την ικανότητα συγκέντρωσης στο σχολείο, στην εργασία 

και στον ύπνο (Milgrom H.et al,  1999). Οι πάσχοντες από ετήσια αλλεργική ρινίτιδα 

υποφέρουν από κόπωση και επιδεικνύουν  χαµηλές επιδόσεις στην εργασία, αδυνα-

µία πνευµατικής συγκέντρωσης, συχνή κεφαλαλγία και κακουχία. Η παραγωγικότητα 

στην εργασία επηρεάζεται αρνητικά στους ασθενείς µε άσθµα και ρινίτιδα( (Blanc 

P.D., et al 2001). Οι ασθµατικοί έχουν µικρότερη πιθανότητα να βρουν εργασία. Οι 

ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα παρουσιάζουν ελάττωση της εργασιακής τους αποτε-

λεσµατικότητας. Εν τω µεταξύ είναι γνωστό ότι η αλλεργική ρινίτιδα προσβάλλει το 

80-90% των ασθενών µε άσθµα (Leynaert B. et al 2000, Terreehorst Ι et al 2002).



61

2.1. Ψυχοσωµατικές απόψεις για την αλλεργία και παράγοντες επιθετικότητας

Η ψυχοσωµατική µεθοδολογία µελέτης στρέφεται προς την ψυχοκοινωνική αιτι-

ολογία της αλλεργικής αντίδρασης. ∆εν αρκείται εποµένως στην αναζήτηση και την 

ανεύρεση του αλλεργιογόνου, αλλά αναζητεί την προηγηθείσα ευαισθητοποίηση στη 

µορφή µιας βιογραφικής σηµειολογίας, που αφορά σε ένα συγκεκριµένο αλλεργιο-

γόνο για ένα συγκεκριµένο ασθενή.

Αναφέρεται από τον de Boor C (1965) ένας ασθενής µε άσθµα, του οποίου το 

αλλεργιογόνο βρέθηκε σε ένα χαλί. Αν και το χαλί αποµακρύνθηκε, η  πάθηση υπο-

τροπίασε µετά την έξοδο του ασθενούς από την κλινική και δεν ξαναεµφανίστηκε µετά 

την ψυχοθεραπευτική επεξεργασία της σηµασίας που είχε για τον ασθενή το χαλί, 

που προερχόταν από το σπίτι δύο αδελφών, τις οποίες ο ασθενής µισούσε.

Ένα άλλο παράδειγµα για τη σχέση µεταξύ αλλεργικών αντιδράσεων και ψυχικής 

κατάστασης είναι η αλλεργική ρινίτιδα. Η πάθηση αυτή δε βασίζεται µόνο στη φλεγµο-

νή που δηµιουργείται από την απελευθέρωση χηµικών µεσολαβητών (π.χ. ισταµίνης) 

από τα κοκκία των µαστοκυττάρων του ρινικού βλεννογόνου, όταν ενωθούν τα αλλεργι-

ογόνα µε τις ειδικές IgE πάνω στα µαστοκύτταρα, αλλά και στην ένταση και διάρκεια 

την υπεραιµίας και της έκκρισης του βλεννογόνου, που προκαλούνται και από άλλους 

«παράγοντες επιθετικότητας». Σε αυτούς περιλαµβάνονται κυρίως αγχώδεις καταστά-

σεις και καταστάσεις σύγκρουσης.

Η ποσότητα του αλλεργιογόνου, που επιδρά µπορεί να είναι γι’ αυτόν το λόγο αρκε-

τά µεγάλη, χωρίς να προκαλεί αντίδραση, εφόσον δεν συνεπιδρούν επιπλέον φόρτιση 

και συναισθήµατα ως εκλυτικοί παράγοντες. Με άλλα λόγια, ψυχικοί παράγοντες µπο-

ρεί να µειώσουν τον ουδό ευαισθησίας έναντι αλλεργιογόνου.

Σύµφωνα µε τον Schur M (1974) δηµιουργείται στην πάθηση µια  «επανασωµα-

τοποίηση ασαφών αναγκών απόρριψης της πρώιµης παιδικής ηλικίας, µε ταυτόχρονη 

συµµετοχή γενετικών παραγόντων και περιβάλλοντος». Το ψυχοσωµατικό σύµπτωµα 

εµφανίζεται ως «ισοδύναµο άγχους» και το αλλεργιογόνο δεν αποτελείται µόνο από 
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µια τυπικά διαπιστωµένη ουσία, αλλά έχει επίσης για τον ασθενή ειδική σηµασία, την 

οποία ο ασθενής του την προσδίδει µη συνειδητά, (Boris Luban-Plozza et al, 1965).

∆ιάφορες δερµατικές παθήσεις, όπως π.χ. εκζέµατα και κνίδωση, διαθέτουν ένα 

αλλεργικό στοιχείο. Μπορεί να εµφανιστούν µαζί µε ή στη θέση ενός βρογχικού 

άσθµατος, του οποίου η παθογένεια µπορεί να καθορίζεται επίσης από αλλεργικές 

παραµέτρους. Ο Schacht (1974) εξηγεί αυτό το φαινόµενο µε το ότι δέρµα και βλεν-

νογόνος είναι για το µωρό µη ειδικά όργανα-οδηγοί για όλα τα βιώµατα επαφών.

3. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Tο δέρµα περιβάλλοντας το ανθρώπινο σώµα δηµιουργεί τα όρια του ατόµου προς 

το εξωτερικό περιβάλλον, παραµένοντας όµως ανοικτό προς αυτό. Αυτά τα όρια στην 

ουσία δεν υπάρχουν στον αλλεργικό ασθενή, ο οποίος δεν µπορεί να καθορίσει τα 

όρια και προς άλλα πρόσωπα. Ο ασθενής είναι κατά κάποιο τρόπο χωρίς δέρµα. 

Χαρακτηριστικό για τους ασθενείς είναι η πλήρης ταυτοποίηση µε αυτό που βρίσκεται 

απέναντί τους.

Ο Marty(1974) αναφέρει για µια ασθενή, η οποία έλεγε ότι δεν µπορεί να ζήσει 

µε τον εαυτό της, αλλά µόνο σε ενότητα µε άλλα πρόσωπα. Αυτό είχε επίδραση και 

στον ερωτικό τοµέα. Η ασθενής ανέφερε περαιτέρω: «αντλώ την ηδονή από την ηδονή 

που έχει αυτός». Αυτή τη δοµή σχέσης την ονόµασε ο Marty «αλλεργική σχέση προς 

το αντικείµενο», διότι την έβρισκε σε τυπική µορφή, σε βαριά αλλεργικούς. Η απώλεια 

της αλλεργικής σχέσης προς το αντικείµενο µπορεί να έχει ως συνέπειες την αναζή-

τηση και ανεύρεση ενός νέου αντικειµένου, διάφορα σωµατικά συµπτώµατα, αλλά και 

αποπροσωποποίηση (depersonalization).

Πίσω από τη στάση προστασίας και άµυνας, πίσω από µια εκπαιδευµένη «καθώς 

πρέπει, και λογική ενηλικίωση µε τονισµένη προσαρµοστικότητα, βρίσκεται µια υπερ-

βολική αδυναµία άµυνας, καθώς και µια πολύ µεγάλη ανάγκη διαρκούς προστασίας 

και φροντίδας- µια στάση ατόµου, που συναντάται συχνότερα από το µέσο όρο, σε 
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βαριά αλλεργικούς. Με αυτήν έχει συνδεθεί και ένα συγκεκριµένο προφίλ χαρακτή-

ρα αλλεργικού, όπως αυτό περιγράφηκε προηγουµένως: ευαισθησία που µπορεί να 

πληγωθεί και που παραµένει κρυµµένη πίσω από ένα ουδέτερο υπερκαθωσπρεπισµό 

και συχνά µια διανοητικά υπερτονισµένη στάση προστασίας και άγχους, καθώς και 

µια συναισθηµατική συγκράτηση επί πνευµατικά διαφοροποιηµένου συνειδητού (De 

Boor, 1965).

Εντυπωσιακό, στους αλλεργικούς ασθενείς, είναι µια συγκινησιακή ανασφάλεια και 

ένας διαρκής σύνδεσµος µε τη µητέρα. Τα άτοµα αυτά δεν είναι, κατά ακραίο τρόπο, 

σε θέση να ανεχθούν στις σχέσεις τους τη συνύπαρξη πλησιάσµατος και απόστασης. 

Η ταυτόχρονη ύπαρξη επιθετικών ώσεων ορµών και της ανάγκης κατάργησης της από-

στασης φαίνεται να είναι χαρακτηριστική. Επειδή στην πλειονότητα των ασθενών έχει 

ανασταλεί η ικανότητα επιθετικότητας, υπάρχει τάση εξισορροπητικής αποµόνωσης. 

Αυτή η διαταραχή της ικανότητας επαφής και σχέσης οδηγεί πίσω σε µια πρώιµη 

φάση της ανάπτυξης. Έχει τη βάση της σε µια διαταραχή του πρώτου βιώµατος δερ-

µατικών αισθήσεων στη σχέση µε τη µητέρα, λόγος για τον οποίο πλέον το δέρµα-ως 

δέρµα και βλεννογόνος- παραµένει τόπος διενέργειας και παρατήρησης εσωτερικών 

συγκρούσεων, (Luban-Plozza B et al, 1965).
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4.  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

4.1. Η θεωρία του ενιαίου profile.

Oι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα-ανεξάρτητα από τον τύπο της ρινίτιδας- 

µπορεί να αναπτύξουν µια οµάδα ψυχολογικών ενοχληµάτων που έχουν 

σχέση µε τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων (Bavbek et al, 2002). 

Η σχέση µεταξύ των ψυχολογικών παραγόντων και της κατάστασης των αλλεργι-

κών ασθενών έχει παρατηρηθεί από τους ιατρούς και τους ασθενείς εδώ και πολλά 

έτη. Οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα παρουσιάζουν πτωχότερη ψυχολογική λειτουρ-

γία σε σύγκριση µε τους µη αλλεργικούς ασθενείς (Μuluk et al, 2003). ∆ιάφοροι 

ψυχολογικοί παράγοντες µπορούν να βελτιώσουν ή να επιδεινώσουν την κατάσταση 

του ασθενούς. Την τελευταία δεκαετία έχει αµφισβητηθεί η θεωρία που έχει συχνά 

υποστηριχτεί από πολλούς, ότι υπάρχουν ενιαία ψυχολογικά γνωρίσµατα (profile) των 

αλλεργικών ασθενών. Η θεωρία του ενιαίου προφίλ δεν έχει επαρκώς αποδειχτεί, 

(Μichel F-B, 1994).

4.2. Ψυχικές διαταραχές.

Κλινικές µελέτες έχουν δείξει µια σχέση µεταξύ των αλλεργικών διαταραχών και 

της κατάθλιψης, της διαταραχής πανικού, της διαταραχής διάσπασης της προσοχής/

υπερδραστηριότητας και του κοινωνικού άγχους σε µια σηµαντική υποοµάδα ασθενών 

µε αυτές τις διαταραχές. Η φύση αυτής της σχέσης δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, αν 

οφείλεται σε περιβαλλοντικούς ή βιολογικούς παράγοντες ή είναι το αποτέλεσµα του 

στρες, συνεπεία της χρονίας νόσου (Wamboldt, et al, 2000) 

Βεβαίως, όταν εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα αλλεργικών ατόµων, είναι 

σύνηθες να βρεθεί ένα ποσοστό αγχωµένων, καταθλιπτικών ή επιθετικών ασθενών. 

Έχει δηλωθεί ότι πολλοί αλλεργικοί ασθενείς είναι αγχωµένοι, αλλά τούτο δεν απο-
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τελεί έκπληξη, καθ’ όσον αυτοί οι ασθενείς έχουν υποφέρει από την παιδική τους 

ηλικία, από σοβαρές καταστάσεις, όπως το βρογχικό άσθµα, που τους ξυπνάει κάθε 

νύχτα, η αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα που δεν τους επιτρέπει να εργαστούν στους 

αγρούς , αν είναι αγρότες ή κνίδωση που τους προκαλεί ανυπόφορο κνησµό ή το ατο-

πικό έκζεµα που τους δηµιουργεί συναισθήµατα µειονεξίας, αν το έκζεµα εντοπίζεται 

στο δέρµα του προσώπου ή άλλες ευαίσθητες για τον ασθενή περιοχές.

Χωρίς αµφιβολία µπορεί συχνά να παρατηρηθεί µια σειρά ψυχικών και µη ειδικών 

σωµατικών συµπτωµάτων κατά την πορεία µιας κλασσικής αλλεργικής νόσου (άσθµα, 

ρινίτιδα, έκζεµα, κλπ). Αυτά τα συµπτώµατα δεν σηµαίνουν απαραιτήτως την παρουσία 

µιας ψυχιατρικής διαταραχής και ούτε είναι αποδεικτικά ότι οι αλλεργικές διαδικα-

σίες ασκούν κάποιο άµεσο αποτέλεσµα στην εγκεφαλική λειτουργία. Αυτές οι αλλα-

γές  είναι το έµµεσο αποτέλεσµα της αλλεργίας και συνήθως είναι δευτεροπαθή των 

εξωεγκεφαλικών σωµατικών δυσλειτουργιών. Η δυνητική σηµασία των εγκεφαλικών 

αποτελεσµάτων της υποξαιµίας στο άσθµα και των παρενεργειών των αντιαλλεργικών 

φαρµάκων από το κεντρικό νευρικό σύστηµα, έχει τύχει ανεπαρκούς προσοχής και 

απαιτεί περαιτέρω έρευνα (Pearson DJ.1988). Τα ενήλικα άτοµα µε αλλεργική ρινί-

τιδα έχουν αυξηµένη πιθανότητα να εκδηλώσουν αντιδράσεις πανικού µε µηχανισµό, 

ο οποίος προς το παρόν παραµένει άγνωστος (Goodwin 2002)

Τα δεδοµένα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα επιρρεπή άτοµα προς κλι-

νική κατάθλιψη, έχουν περισσότερες αλλεργίες από τα µη καταθλιπτικά. Από την 

άλλη πλευρά ασθενείς ακόµη και µε ήπια συµπτώµατα κατάθλιψης έχουν σηµαντικά 

σοβαρότερα αλεργικά ενοχλήµατα και αξιολογούν τη γενική κατάσταση της υγείας 

τους πολύ χειρότερη από εκείνους που δεν εκδηλώνουν καταθλιπτικά συµπτώµατα σε 

οποιοδήποτε τύπο αλλεργικής νόσου (Kovacs, et al, 2003). Οι νέοι µε άσθµα παρου-

σιάζουν υψηλή συχνότητα άγχους και καταθλιπτικών διαταραχών που σχετίζονται µε 

επιβάρυνση των συµπτωµάτων του άσθµατος και λειτουργική εξασθένιση (Katon WJ, 

et al, 2006)

Υπάρχουν αποδείξεις ότι το άσθµα σχετίζεται µε αυξηµένη συχνότητα ψυχιατρικών 
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συµπτωµάτων και διανοητικών διαταραχών. Έτσι ο Valenca et al, (2006) βρήκαν ως 

πιο συχνές διαγνώσεις, την ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του άσθµατος, τη µείζονα κα-

τάθλιψη, τη γενικευµένη διαταραχή άγχους και τη διαταραχή πανικού/αγοραφοβία. 

Το αλλεργικό άσθµα και γενικά κάθε τύπου άσθµα µπορεί να οδηγήσει και στην 

απώλεια της ζωής του πάσχοντος. Όταν οι θάνατοι από άσθµα έγιναν πρόβληµα παγκό-

σµιου ενδιαφέροντος προτάθηκαν ως υποκείµενοι παράγοντες η ελλιπής εκπαίδευση 

των αρρώστων, η φτωχή συµµόρφωση τους στη λήψη φαρµάκων και οι κρυµµένοι 

ψυχολογικοί παράγοντες. Όταν ένα παιδί αναπτύξει συµπτώµατα άσθµατος αρχίζουν 

διάφορες αλλαγές στη συµπεριφορά του, στην οικογένεια και το κοινωνικό του περι-

βάλλον. Οι Hernandez Robles M, et al µελετώντας 85 παιδιά και εφήβους µε άσθµα 

βρήκan ότι το 100% των ελεγχθέντων έδωσαν πληροφορίες που είχαν σχέση µε την 

κατάθλιψη. Ο Haida M et al µελέτησαν το ψυχολογικό προφίλ των ασθενών µε βρογ-

χικό άσθµα, βάσει των τρόπων εγκατάστασης των κρίσεων στους σοβαρά ασθµατικούς 

και σ’ αυτούς που κατέληξαν στο µοιραίο, συνεπεία του άσθµατος. Η ανάλυση των 

ψυχολογικών δοκιµασιών που εφαρµόστηκαν αποκάλυψε ότι τα ευρήµατα επί των σο-

βαρά ασθµατικών ήταν παρόµοια µε αυτά των ατόµων που χρησιµοποιήθηκαν ως µάρ-

τυρες, ενώ τα ευρήµατα των ασθµατικών µε χρόνιες κρίσεις έδειξαν καταθλιπτικές/ 

νευρωτικές τάσεις και ελαττωµένη δραστηριότητα. Τα αποτελέσµατα των ασθµατικών 

µε οξείες κρίσεις πάνω σε χρόνιο άσθµα έδειξαν πιο ενεργητική στάση στη ζωή. Οι 

ασθµατικοί που υπέκυψαν στο µοιραίο είχαν υψηλού βαθµού σκέψεις εξωστρέφειας 

που τους προσέδιδε µια αισιόδοξη στάση και η οποία µπορεί να τους οδήγησε σε υπο-

τίµηση του άσθµατός τους. Άλλες κλίµακες της µελέτης του θανατηφόρου άσθµατος 

έδειξαν προβλήµατα στον τρόπο ζωής και κακή προσαρµοστικότητα.

Η αλληλεπίδραση µεταξύ των αλλεργικών και των ψυχικών παραγόντων στο βρογ-

χικό άσθµα επανεξετάστηκε χρησιµοποιώντας πιο σύγχρονες αλλεργιολογικές και 

ψυχολογικές µεθόδους (ανάλυση της συµπεριφοράς, PRIST). O Wistuba F, (1986) 

µελέτησε µε τον παραπάνω τρόπο 44 ασθµατικούς εξωτερικούς ασθενείς που τους δι-

έκρινε σε «χαµηλής» και «υψηλής» δυνατότητας εµφάνισης αλλεργίας. Μεταξύ αυτών 
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των δύο οµάδων δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην ανάλυση των δεδοµένων, 

που αφορούσαν την προσωπικότητα και την ψυχοκοινωνική συµπεριφορά. Εξ άλλου 

ο Wjst M et al, (1996) µελετώντας τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά του άσθµατος 

σε 2634 παιδιά (µέσης ηλικίας 10 ετών) βρήκαν ότι οι ψυχοκοινωνικές διαφορές των 

ασθµατικών παιδιών είναι λιγότερο αξιοσηµείωτες από το αναµενόµενο.

4.3. O ρόλος της προσωπικότητας και της ιδιοσυγκρασίας

Η ανεπάρκεια αναγνώρισης της αληθούς σηµασίας τέτοιων αξιόπιστων κλινικών πα-

ρατηρήσεων, συνδυαζόµενη µε την αποτυχία αναγνώρισης της σηµασίας της χρήσης 

των τεχνικών υπερπήδησης των αποτελεσµάτων των εικονικών φαρµάκων (placebo), 

της υποβολής, και τις προκαταλήψεις του παρατηρητή έχουν οδηγήσει και σε διάφο-

ρες παρερµηνείες του ρόλου των τροφών και των εισπνεοµένων ουσιών στα ψυχιατρι-

κά και τα σωµατικά σύνδροµα, που είναι άσχετα µε την ατοπία.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στους γονείς των ασθµατικών ασθενών, όπου παρα-

τηρήθηκαν διαφορές στην προσωπικότητα τους, σε σχέση µε γονείς µη ασθµατικών 

παιδιών. Χρησιµοποιώντας τη δοκιµασία προσωπικότητας οι Aronsson και Koivunen 

(1985) βρήκαν ότι οι γονείς των ασθµατικών παιδιών ήταν σηµαντικά περισσότερο επι-

θετικοί και σηµαντικά λιγότερο επιδειξιµανείς από τους γονείς µη ασθµατικών παιδιών. 

Επιπλέον, δεν βρήκαν ενδογονεϊκές διαφορές λόγω της διαφοράς του φύλου.

Οι Kim SP et al, (1980) ερεύνησαν την ιδιοσυγκρασία µιας οµάδας 12 ασθµατικών 

παιδιών ηλικίας µεταξύ των 3 και 7 ετών. Η οµάδα αυτή συγκρίθηκε µε δύο οµάδες 

παιδιών, εκ των οποίων η µια περιλάµβανε 12 φυσιολογικά παιδιά και 12 παιδιά της 

ίδιας ηλικίας µε χρόνιο έκζεµα, αλλεργική ρινίτιδα ή αµφότερα, αλλά χωρίς άσθµα. 

Τα παιδιά µε άσθµα διέφεραν σηµαντικά από τα παιδιά την οµάδων σύγκρισης στο 

προφίλ της ιδιοσυγκρασίας τους, το οποίο χαρακτηριζόταν από χαµηλότερη ρυθµικό-

τητα (κανονικότητα), χαµηλότερη προσαρµοστικότητα, χαµηλότερη ένταση στην αντί-
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δραση, χαµηλότερη τιµή θυµικού, και ολιγότερη επιµονή. Βεβαίως, η παραπάνω 

έρευνα είναι µικρή σε αριθµό για να βγουν τελικά συµπεράσµατα και απαιτούνται να 

γίνουν περαιτέρω εκτεταµένες µελέτες µεγάλου αριθµού παιδιών µε άσθµα, ώστε να 

εξερευνηθούν οι σηµασίες και τα επακόλουθα της συµπεριφοράς της ασθµατικής ιδι-

οσυγκρασίας και των αλληλεπιδράσεων της µε τους λοιπούς παράγοντες ανάπτυξης.

4.4. Κοινωνικό άγχος και διαταραχές του θυµικού.

∆ιάφορες µελέτες που έγιναν στο παρελθόν επέδειξαν ότι µπορεί το κοινωνικό 

άγχος, οι αλλεργίες και το ταλαιπωρηµένο θυµικό να αλληλοσχετίζονται σε µερικά 

πρόσωπα. Παραδείγµατος χάριν, οι υπερβολικά εσωστρεφείς ασθενείς βιώνουν µια 

φτωχότερη πορεία και κατάληξη των αλλεργιών τους, καθώς και µεγαλύτερο βαθµό 

ταλαιπωρίας του θυµικού, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, παρά οι εξωστρεφείς. Οι 

ασθενείς µε διαταραχές του θυµικού ή συναισθήµατος παρουσιάζουν υψηλότερη επί-

πτωση της ατοπικής αλλεργίας (αλλεργία που γίνεται µε µεσολάβηση IgE ανοσοσφαι-

ρινών ), παρά ο γενικός πληθυσµός. Οι οικογένειες ασθενών µε διαταραχή πανικού 

και µείζονα κατάθλιψη έχουν την πιο υψηλή συχνότητα ντροπαλών παιδιών, (Bell IR, 

et al, 1990). Προκαταρκτικές µελέτες έδειξαν επίσης ότι τα παιδιά λευκής φυλής που 

είχαν κατεσταλµένη συµπεριφορά (αρχικά ντροπαλά και προσεκτικά σε µη οικείες 

καταστάσεις) και οι οικογένειές τους έχουν  περισσότερες αλλεργίες και είδικότερα 

αλλεργική ρινίτιδα, σε σύγκριση µε τα παιδιά χωρίς αναστολές και µε κοινωνική πρό-

σβαση. Οι White A et al, (1990) µελέτησαν το ψυχολογικό προφίλ 40 ασθενών µε 

χρόνιο ατοπικό έκζεµα. Ερεύνησαν την παρουσία ορισµένων ψυχολογικών στιγµάτων 

που είχαν αναφερθεί σε µελέτες προηγηθεισών δεκαετιών. Χορήγησαν µια σειρά 

τυποποιηµένων δοκιµασιών προσωπικότητας στους ασθενείς τους και συγκρίνανε τα 

ευρήµατα προς αυτά µιας οµάδας φυσιολογικών ατόµων για την κάθε δοκιµασία. 

Βρέθηκε ότι οι ασθενείς µε ατοπικό έκζεµα παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλά επίπεδα 
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άγχους και προβλήµατα που έχουν σχέση µε το θυµό και την εχθρικότητα. Το αν 

αυτά τα ευρήµατα συµβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην κατανόηση της αιτιολογίας 

αυτής της διαταραχής, είναι αµφίβολο. Παρά τούτο, έχουν σηµασία για τη θεραπεία 

και την αντιµετώπιση των ασθενών. Γενικότερα τα άτοµα που πάσχουν από αλλεργίες 

συχνά επιδεικνύουν µια ειδική ψυχολογική φυσιογνωµία (profile), που χαρακτηρί-

ζεται από άγχος, κατάθλιψη, και συναισθηµατική διεγερσιµότητα, (Hashizume and 

Takigawa, 2006). 

5. Στρες και ανοσο-κυτταρικές λειτουργίες.

Το συγκινησιακό στρες εγκαθιστά αλλεργικά συµπτώµατα, όχι µόνο διότι αυξάνει τα 

επίπεδα του άγχους, αλλά και διότι απορυθµίζει της ανοσο-κυτταρικές λειτουργίες. Τα 

αλλεργικά άτοµα µε συναισθηµατικά προβλήµατα αναπτύσσουν ένα φαύλο κύκλο µε-

ταξύ του άγχους και των συµπτωµάτων. Οι οξείες καταστάσεις στρες, που επαναλαµ-

βάνονται και ταλαιπωρούν χρονίως τους πάσχοντας µε ατοπική δερµατίτιδα, αυξάνουν 

το άγχος γενικά, παρά το στιγµιαίο άγχος. Αυτή η ψυχολογική ανεπάρκεια ενισχύει 

τις Τh2 Τύπου αποκρίσεις (δηλαδή την παραγωγή ορισµένης οµάδας και αριθµού 

κυτταροκινών που παράγονται από τα Τh2 κύτταρα, που είναι τα κυρίαρχα κύτταρα στα 

άτοµα µε αλλεργική ρινίτιδα και άλλες αλλεργικές καταστάσεις, στις οποίες µεσολα-

βούν IgE ανοσοσφαιρίνες), λόγω δυσλειτουργίας του νευρο-ανοσολογικού συστήµατος, 

πράγµα που οδηγεί στην επιδείνωση των αλλεργικών συµπτωµάτων, (Hashizume H., 

Takigawa M. 2006). Ο Mac Fadden MA et al, (1993) προκειµένου να κάνουν ψυχο-

σωµατική προσέγγιση 30 ασθενών µε ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα που είχαν τεθεί 

σε πρόγραµµα απευαισθητοποίησης, τους υπέβαλαν σε ψυχολογικές συνεντεύξεις 

και ειδικές ψυχολογικές δοκιµασίες. Η µελέτη αποκάλυψε ότι οι παραπάνω ασθενείς 

εµφανίζουν εσωτερικές ψυχολογικές δυσκολίες, οι οποίες ήταν χαρακτηριστικές των 

αποτυχιών στη συναισθηµατική ανάπτυξη και υπέδειξε µια νευρωτική γραµµή της 
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δοµής της προσωπικότητας.

4.6. Η πιθανή συσχέτιση µεταξύ της κατάθλιψης και αλλεργίας.

Η πιθανή συσχέτιση µεταξύ της κατάθλιψης και των αλλεργικών καταστάσεων που 

δηµιουργούν συµπτώµατα µε τη µεσολάβηση IgE ανοσοσφαιρινών (αλλεργία τύπου 

Ι, όπως αλλεργική ρινίτιδα, άσθµα, κνίδωση, έκζεµα) µελετήθηκε σε 379 ασθενείς, 

µέσα από ένα µη κλινικό δείγµα φοιτητών κολεγίου, από τον Bell IR et al, (1991). Η 

µελέτη περιλάµβανε αυτοαναφορές κατάθλιψης, κόπωσης, φοβικότητας, αλλεργικών 

διαταραχών, έκθεση σε περιβαλλοντογενή αλλεργιογόνα και ερεθιστικές ουσίες. Το 

71% των ατόµων που είχαν λάβει κάποτε µια διάγνωση κατάθλιψης επέδειξαν κάποιο 

ιστορικό αλλεργίας. Τα άτοµα που ανέφεραν υψηλότερου βαθµού κατάθλιψη ανέφε-

ραν επίσης µεγαλύτερη επίπτωση άσθµατος( p µικρότερο του 0,05). 
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5. ΣΗΜΕΙΟΜΕΤΡΙΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Σύµφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά το ψυχολογικό προφίλ των αλλεργικών ασθενών 

εξετάζεται µε τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης. Από τις πλέον αξιόλογες έρευνες 

που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και αφορούν το ψυχολογικό προφίλ ασθενών είναι 

αυτή της εταιρείας Marion Merell Dow  που έγινε το 1993. Η ως άνω εταιρεία ανέ-

θεσε στην εταιρεία σφυγµοµέτρησης Sofres να αναλάβει τη µελέτη Γάλλων πολιτών 

ηλικίας 15  ετών και άνω. Αφού έστειλαν 20000 επιστολές, τα 17.084 άτοµα αντα-

ποκρίθηκαν και από αυτά τα 1.833 βρέθηκαν να είναι αλλεργικά. Τα αποτελέσµατα 

αυτής έρευνας που χρησιµοποίησε τη Σηµειοµετρία (µέτρηση της συναισθηµατικής 

αντίδρασης που δηµιουργείται από λέξεις) έδειξε µια ενδιαφέρουσα απόκλιση του 

ψυχολογικού προσωπείου.

ΑΣΘΜΑ ΡΙΝΙΤΙ∆Α ∆ΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Οπισθοδροµικός.
Πραγµατική ανάγκη προστασίας.
Φόβος για την ενήλικη ζωή

Νοοτροπία ενήλικα.
Φιλήδονος και αρµονικός.
Ανεξαρτησία πνεύµατος,

Θηλυκές και µητρικές αξίες.
Ναρκισσιστικός
Φόβος της ισχύος, 
αυτοεπιβεβαίωση.

Πίνακας 3: Τα αποτελέσµατα της σηµειοµετρικής µελέτης 1.833 αλλεργικών ασθενών, που έγινε στη 
Γαλλία το 1993, (Michel F-B, 1994).

Α ) Οι ασθενείς µε άσθµα βρέθηκαν να αποτελούν την πιο οπισθοδροµική οµάδα, 

µε φόβο της ενήλικης ζωής και µε λαχτάρα για στοργή.

Β) Οι ασθενείς µε αλλεργικές εκδηλώσεις από τη µύτη έτειναν να είναι οι πλέον 

ψύχραιµοι και µε αυτοκυριαρχία από τους αλλεργικούς ασθενείς. Είχαν µια ώριµη 

αντίληψη ενήλικα για τη ζωή και φιλοδοξούσαν να είναι ανεξάρτητοι στο νου και το 

πνεύµα.

Γ) Οι ασθενείς µε έκζεµα ή κνίδωση γενικά επέδειξαν θηλυκά και µητρικά στίγ-
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µατα. Έδειχναν έλξη από τις εξωτερικές εµφανίσεις (το ακτινοβόλο είδωλο) και φο-

βόντουσαν την ισχύ.

Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση των συνεπειών των αλλεργικών νόσων στην ψυ-

χολογική κατάσταση αυτών των ασθενών, από τον ρόλο των ψυχολογικών παραγόντων 

στη γένεση των αλλεργικών νόσων. Είναι γνωστά σε όλους τα εξουθενωτικά αποτελέ-

σµατα των χρονίων αλλεργικών νόσων στους ασθενείς.

Είναι τα ίδια αποτελέσµατα που επιφέρει οποιαδήποτε χρόνια νόσος, η οποία περι-

ορίζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η αναζήτη-

ση του υποκείµενου µηχανισµού της νόσου στον αλλεργικό ασθενή και η επινόηση των 

µέσων πρόληψης, θεραπείας και αντιµετώπισης. Mια άλλη πρακτική µέθοδος µαζικής 

ή ευρύτερης ή εξατοµικευµένης έρευνας των ατόµων µε ατοπικά συµπτώµατα είναι η 

Σηµειοµετρία, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί µαζικά σε ένα µεγάλο αριθµό ασθενών 

σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, (Michel F-Β 1994). Η Σηµειοµετρία είναι µια µέθοδος 

που σχεδιάστηκε για να υπερπηδηθεί το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι γιατροί, οι 

οποίοι θα ήθελαν να καταλάβουν ποιοι είναι οι ασθενείς τους χωρίς να τους το ρωτή-

σουν άµεσα. Η µέθοδος βασίζεται στην υποβολή πολύ συνηθισµένων λέξεων προς τα 

άτοµα που ερευνώνται µε τη Σηµειοµετρία και τους ζητάται το εάν τους αρέσει η λέξη 

ή δεν τους αρέσει. Μια ανάλυση των απαντήσεών τους επιτρέπει µια πολύ βαθειά 

κατανόηση του ψυχολογικού τους προφίλ, (Guerin  et al, 2001).

Η Σηµειοµετρία ήταν η µέθοδος, µε την οποία έγινε η έρευνα της ψυχολογικής 

φυσιογνωµίας ή γνωρισµάτων, (psychological profile) σε ασθενείς µε αλλεργική ρι-

νίτιδα στην ΩΡΛ κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η Σηµειοµε-

τρία ως µέθοδος περιγράφεται στο ειδικό µέρος,  καθώς και τα αποτελέσµατα της 

έρευνας.

Η ανάλυση των απαντήσεων των ασθενών επιτρέπει µια πολύ βαθειά κατανόηση 

της ψυχολογικής τους φυσιογνωµίας ή γνωρισµάτων (psychological profile), πράγµα 

που µπορεί να µην επιτευχθεί µε άλλους τρόπους, παρά το γεγονός ότι µπορεί να εί-

ναι εξαιρετική η σχέση γιατρού-αλλεργικού ασθενούς. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις 
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είναι δύσκολη η επικοινωνία γιατρού-ασθενούς, ή µπορεί να είναι επιπεπλεγµένη ή 

ατελής, (Haida M., et al. 1995, Guerin JC 2001).

6. ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ.

6.1. Βιολογική και συγκινησιακή υπερευαισθησία.

Η µελέτη της ψυχολογικής κατάστασης των αλλεργικών ασθενών θεωρεί την ενδε-

χόµενη παρέµβαση των ψυχολογικών παραγόντων στη γένεση της νόσου. Η υπερευ-

αισθησία είναι ιδιαίτερα σηµαντική στους αλλεργικούς ασθενείς, από βιολογικής και 

ψυχολογικής άποψης.

Βιολογική υπερευαισθησία είναι η µεγαλύτερη του φυσιολογικού αντιδραστικότητα 

του οργανισµού µετά την έκθεσή του σε κάποιο αντιγόνο. Η υπερευαισθησία είναι 

ένα άλλος όρος που χρησιµοποιείται για µια αλλεργική αντίδραση και δηλώνει ένα 

τοξικό µάλλον παρά προστατευτικό αποτέλεσµα που προκαλείται µετά την έκθεση 

του ευαισθητοποιηµένου οργανισµού σε κάποιο αντιγόνο.. Υπάρχουν 6 κύριοι τύποι 

αντίδρασης υπερευαισθησίας στην ταξινόµηση σύµφωνα µε το σύστηµα των Gell και 

Coombs. Στην παρούσα διατριβή ενδιαφέρει η υπερευαισθησία Τύπου Ι , η οποία 

περιλαµβάνει δύο φάσεις: Α. Στην πρώτη φάση προκαλείται η υπερευαισθησία µε την 

έκθεση του οργανισµού στο αντιγόνο ή αλλεργιογόνο. Αυτό έχει ως επακόλουθο (1). 

Την αναγνώριση του αντιγόνου από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος και την 

παραγωγή IgE ανοσοσφαιρινών, (2). Πολλαπλασιασµό των τύπων των ανοσοκυτάρων 

που αναγνωρίζουν και αποκρίνονται ή αντιδρούν προς αυτό το αντιγόνο.. και (3) Την 

αποθήκευση , για µακρό χρονικό διάστηµα της πληροφορίας που χρειάζεται για να 

αναγνωρίσουν και αντιδράσουν προς το αντιγόνο, στα ‘‘µνήµονα κύτταρα’’. Αν και για να 

γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες βοηθάει µια ποικιλία κυττάρων, κυρίως όµως αυτές οι 

τρεις λειτουργίες εξαρτώνται κυρίως από ποικίλους τύπους λεµφοκυττάρων. Εφόσον 

έχει προκληθεί η κατάσταση της υπερευαισθησίας, η επανέκθεση του οργανισµού 
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συνοδεύεται από την δεύτερη φάση της 

υπερευαισθησίας, τη λεγόµενη αντίδρα-

ση υπερευαισθησίας, κατά την οποία 

δύο αντιγόνα (αλλεργιογόνα) που έχουν 

ενωθεί πάνω στην επιφάνεια της κυττα-

ρικής µεµβράνης των µαστοκυττάρων ή 

σιτευτικών κυττάρων ενώνονται µε ένα 

µόριο IgE. Η ένωση αυτή συνοδεύεται 

από αποκοκκίωση των κοκκίων των µα-

στοκυττάρων που συνοδεύεται από απε-

λευθέρωση χηµικών µεσολαβητών, π.χ. 

ισταµίνης , οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για 

την πρόκληση των αλλεργικών συµπτω-

µάτων (Εικ.30)

                            

Η βιολογική υπερευαισθησία είναι το βασικό χαρακτηριστικό όσων ασθενών εµ-

φανίζουν αλλεργική ρινίτιδα, άσθµα, κνίδωση, έκζεµα. Αυτό που χαρακτηρίζει την 

κληρονοµική ατοπία (κληρονοµική ικανότητα παραγωγής ειδικών IgE προς ορισµένα 

αλλεργιογόνα) είναι η ικανότητα του ατόµου να παράγει µεγάλες ποσότητες IgE αντι-

Εικ. 30. Η βασική αλλεργική αντίδραση
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σωµάτων, όταν εκτίθεται σε µικρές ποσότητες αλλεργιογόνων και στη συνέχεια την 

εκδήλωση αλλεργικών συµπτωµάτων.

Η συγκινησιακή ή συναισθηµατική υπερευαισθησία χαρακτηρίζει τα πολύ συναι-

σθηµατικά άτοµα, µε απαισιόδοξη διάθεση, που µελαγχολούν συχνά και εύκολα, 

προσκολλώνται περισσότερο στο παρελθόν, παρά στο µέλλον, αισθάνονται περισσό-

τερο αντί του να δρουν, δεν έχουν εµπιστοσύνη στις απόψεις ή τις ικανότητές τους, 

δεν τους αρέσει ο εαυτός τους έχουν τάση προς την παράνοια, επηρεάζονται από τις 

ψυχικές διαθέσεις των άλλων, αντιδρούν δυσανάλογα προς τα αρνητικά συναισθή-

µατα των άλλων, είναι ζηλότυποι, αναζητούν τον ιδανικό έρωτα, είναι εκφραστικοί, 

δραµατικοί, άστατοι, ιδιότροποι, ιδιόρρυθµοι, ευµετάβλητοι, εντυπωσιάζονται εύκολα, 

επηρεάζονται από συναισθήµατα, φοβούνται µη χάσουν ή αποχωριστούν αγαπηµένα 

πρόσωπα, έχουν πτωχή αυτοεικόνα, προσκολλώνται πολύ σε ανθρώπους και πράγ-

µατα, είναι απελπιστικά ροµαντικοί, εστιάζουν την προσοχή τους στο υποφέρειν, επι-

διώκουν ασφάλεια και υποστήριξη, υποφέρουν από µοναξιά, αισθάνονται αόρατοι, 

φοβούνται ότι θα τους απορρίψουν στις διάφορες σχέσεις τους, δεν µπορούν να θέ-

σουν υπό έλεγχο τις ροµαντικές σκέψεις και τα συναισθήµατά τους, είναι υπαρξιακά 

καταθλιµµένοι και αισθάνονται υπαρξιακό κενό, µπορεί να πάσχουν από κατάθλιψη, 

έχουν τάση να είναι ντροπαλοί, έχουν τάσεις για αντιδράσεις πανικού, τα συναισθή-

µατα καθοδηγούν τις συµπεριφορές του, δεν µπορεί να χειριστούν ανθρώπους που 

είναι έξαλλοι ή θυµωµένοι µαζί τους τους, ονειρεύονται κάποιο λυτρωτή, οραµατί-

ζονται ανθρώπους για να διατηρήσουν ένα συναίσθηµα πλησιάσµατος προς αυτούς, 

είναι εξοικειωµένοι µε το ρόλο του θύµατος, ανησυχούν ότι θα κάνουν λανθασµένες 

επιλογές, συγκρούονται µεταξύ των σκέψεων και των συναισθηµάτων και έχουν πόθο 

για µεγαλύτερη προσοχή, 

Η συγκινησιακή υπερευαισθησία είναι στενά συνδεδεµένη προς τη βιολογική υπε-

ρευαισθησία στους αλλεργικούς ασθενείς. Γενικά, ο αλλεργικός ασθενής βρίσκεται σε 

επαφή µε τα συναισθήµατα του και παρατηρεί τον εξωτερικό κόσµο µε µια ξεχωριστή 

ευαισθησία. Τούτο έχει επιβεβαιωθεί από τη µελέτη του βίου και του ιατρικού ιστορι-
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κού πολυάριθµων ζωγράφων, µουσικών και συγγραφέων(Michel F-B, 1994).

Είναι γνωστό επίσης ότι οι ασθµατικοί ασθενείς µπορούν να αντιδρούν σε µη αλλερ-

γικά ερεθίσµατα, τα οποία είναι µάλλον αισθητικά παρά βιολογικής πυροδότησης. Έτσι 

οι ασθενείς µε άσθµα, οι οποίοι προηγουµένως εµφάνιζαν συµπτώµατα µε την άµεση 

επαφή µε τα αλλεργιογόνα, εµφάνισαν αργότερα συµπτώµατα εισπνέοντας οποιοδή-

ποτε µη ειδικό ερέθισµα, π.χ. η οσµή του σπαραγγιού, η µυρωδιά τριαντάφυλλων, τα 

οποία είναι εντοµόφιλα και δεν περιέχουν αλλεργιογόνους γυρεόκοκκους.

Τελικά, ούτε αλλεργιογόνα, ούτε αισθητηριακά ερεθίσµατα χρειάζονται προκειµέ-

νου να πυροδοτηθεί µια ασθµατική κρίση. Η απλή σκέψη µιας ουσίας που προκαλεί 

φόβο ή τρόµο είναι επαρκής να προκαλέσει την κρίση σ’ αυτούς τους ασθµατικούς 

που σκέπτονται ένα µπουκέτο τεχνητά λουλούδια ή µια νοικοκυρά που τινάζει τη σκό-

νη από το χαλί της είναι επαρκές να προκαλέσουν ασθµατική κρίση.

Εάν κάποιος επιθυµεί να πάει παραπέρα στην ανάλυση της υπερευαισθησίας στον 

ασθµατικό ασθενή θα µπορούσε κανείς να πει ότι το άσθµα θα µπορούσε να ήταν η 

στοιχειώδης έκφραση µιας ασθένειας, η οποία µη ούσα ικανή να εκφραστεί µε λόγια 

δια του λάρυγγος, εκδηλώνεται µε αυτό τον άναρθρο, µονότονο ήχο του εκπνευστικού 

συριγµού (wheezing) από τους βρόγχους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η βιολογική και 

συγκινησιακή υπερευαισθησία έχουν κάποια συγκλίνοντα και αποκλίνοντα αποτελέ-

σµατα. Όταν και τα δύο συµφωνούν, πολυάριθµα οξέα αισθήµατα παρουσιάζονται, 

τοποθετώντας τον πάσχοντα σε µια κατάσταση συνεχούς ετοιµότητας. Τα αισθήµατα 

αυτά καθ’ αυτά φέρνουν στο νου παρελθούσες εµπειρίες και προκαλούν την αιφνίδια 

εµφάνιση παρελθουσών µνηµών. Μια πραγµατική αλλά αναπάντεχη αίσθηση προκα-

λεί µια εντύπωση παρόµοια προς εκείνη µιας προηγηθείσης εµπειρίας. Καθώς οι δύο 

αισθήσεις υπερσκελίζουν το παρελθόν αναδύονται συναισθήµατα µε µια οξύτητα, µια 

δύναµη, των οποίων την παρουσία η εκούσια µνήµη είναι ανίκανη να παράγει. Αυτό το 

παρελθόν συναίσθηµα δεν το θυµάται µόνο αλλά το ξαναζεί.

Οι βιολογικές και οι συγκινησιακές υπερευαισθησίες µπορεί µερικές φορές να 

έχουν διιστάµενα αποτελέσµατα. Η βιολογική υπερευαισθησία προκαλεί το µειονέκτη-
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µα που σχετίζεται µε τη νόσο- την ασθµατική προσβολή και έχει ως επακόλουθο να 

καθιστά τον εξωτερικό κόσµο του περιβάλλοντος εχθρικό για τον πάσχοντα. Αντίθετα, 

η συγκινησιακή υπεραντιδραστικότητα είναι το προσωπικό σύµπαν του ατόµου, που 

µε θαυµαστό τρόπο επαναδηµιουργείται και εσωτερικοποιείται µε ένα µη ενοχλητικό 

τρόπο. Ο εξωτερικός κόσµος δεν είναι πιο απειλητικός. Η επίθεση του µεταλλάσσεται 

σε εικονικά ή κυριολεκτικά είδωλα. Σ’ αυτή την κατάσταση ο ασθµατικός βρίσκεται 

εκτός τόπου και χρόνου, (Michel F-B, 1994).

6.2. Συσχέτιση βιολογικής και συναισθηµατικής υπερευαισθησίας αλλεργικών 

ασθενών µε το ανοσοποιητικό, το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστηµα.

Είναι εύκολο να γίνει κατανοητό ότι η βιολογική και η συγκινησιακή υπερευαισθη-

σία είναι ικανές να γεννήσουν τα ίδια παθοφυσιολογικά φαινόµενα µέσω των ίδιων 

οδών. Ο Williams et al (1992) επέδειξαν πειραµατικά τη δηµιουργία νέας συµπερι-

φοράς, µετά από τροποποίηση της σχέσης ερεθίσµατος/ απόκρισης σε µαστοκύτταρα 

(conditioned allergic responses) (Eικ. 31)

Eικ. 31: Η σύνδεση µεταξύ αυτονόµου νευρικού συστήµατος 
και των µαστοκυττάρων (Μichel F-B, 1994)
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Κάνοντας πειράµατα σε επίµυες δηµιούργησαν νέα συµπεριφορά των πειρα-

µατοζώων µε ένα οπτικοακουστικό ρυθµιστικό ερέθισµα (audiovisual conditioning 

stimulus), που περιλάµβανε ισχυρό θόρυβο και αναλαµπές φώτων. Οι επίµυες ευαι-

σθητοποιήθηκαν στη λευκωµατίνη του αυγού και εκπαιδεύτηκαν σε τρεις διαδοχικές 

περιπτώσεις να συσχετίζουν την ένεση του αντιγόνου µε το οπτικοακουστικό σύνθη-

µα.

Στη συνέχεια, οι επίµυες εκτέθηκαν µόνο στο οπτικοακουστικό ερέθισµα  και πα-

ρουσίασαν σηµαντική άνοδο των επιπέδων της πρωτεάσης των µαστοκυττάρων τους 

[rat mast-cell protease II (RMCPII)], τα οποία είναι συγκρίσιµα προς τα επίπεδα, σε 

ζώα που έχουν υποστεί δοκιµασία πρόκλησης µε αντιγόνα. Αντίθετα, πειραµατόζωα, 

στα οποία έγινε ένεση φυσιολογικού όρου ή εφαρµόστηκε το οπτικοακουστικό ερέ-

θισµα και η ένεση του αντιγόνου µετά από 24 ώρες είχαν πολύ µικρότερη αύξηση 

της πρωτεάσης [rat mast-cell protease II (RMCPII)]. Μολονότι αυτή η πρωτεάση, 

είναι περιορισµένη στα µαστοκύτταρα του βλεννογόνου, εν τούτοις αυτά τα δεδοµέ-

να ενισχύουν τις προηγηθείσες ανακοινώσεις της τροποποιηµένης έκλυσης ισταµίνης 

(conditioned histamine release) σε ινδικά χοιρίδια. Οι µελέτες αυτές δείχνουν ότι 

η ενεργοποίηση των µαστοκυττάρων θα µπορούσε να ρυθµίζεται µερικώς από το 

κεντρικό νευρικό σύστηµα µέσω των περιφερικών νεύρων του αναπνευστικού και του 

γαστρεντερικού συστήµατος.

Με παρόµοιες µελέτες έχει επιδειχτεί ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µεταξύ του 

αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και ποικίλων προφλεγµονωδών κυττάρων, ιδίως των 

µαστοκυττάρων.

Ο Williams Κ et al (1992)αναφέρουν ότι υπάρχουν αξιοσηµείωτες ενδείξεις ότι 

τα νεύρα µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των µαστοκυττάρων, είτε άµεσα είτε 

έµµεσα. Μπορεί να συµβεί µια αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των µαστοκυττάρων 

και των νεύρων. ∆ηλώνουν ότι τα µαστοκύτταρα που είναι ευαισθητοποιηµένα σε αντι-

γόνα του περιβάλλοντος µέσω παθητικής σύνδεσης των IgE και των  IgG αντισωµάτων, 

προς τους υποδοχείς Fc, µπορούν να µεταδώσουν πληροφορία προς την περιφέρεια 
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και στη συνέχεια στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, σχετίζοντας την έκταση της αλληλε-

πίδρασης των µαστοκυττάρων µε τα τοπικά αντιγόνα. Μέσω αυτού του µηχανισµού 

µπορεί να δηµιουργηθούν αξονικά αντανακλαστικά και να επηρεάσουν το ενδοθήλιο, 

το επιθήλιο, τους λείους µύες και άλλες γειτονικές ανατοµικές δοµές, δηµιουργώντας 

αγγειοδιαστολή και αντίδραση ερυθρότητας στο δέρµα. Αυτή η αµφίδροµη επικοινω-

νία δεν ανευρίσκεται µόνον σε ιστούς που νοσούν, αλλά και σε υγιείς. Οι πλείστες από 

τις µορφολογικές και φυσιολογικές τους ενδείξεις προέρχονται από το γαστρεντερι-

κό και το αναπνευστικό σύστηµα, ενώ υπάρχει κάποια ένδειξη που υποστηρίζει τον 

ισχυρισµό ότι τα µαστοκύτταρα µπορούν να επικοινωνούν µε νεύρα σε άλλους ιστούς, 

όπως το δέρµα (Williams K et al. 1992).

Η αλληλεπίδραση του ανοσοποιητικού, του νευρικού και του ενδοκρινικού συ-

στήµατος µπορεί να οδηγήσει ένα άτοµο σε µια καλώς αναγνωρισµένη βιολογική 

υπερευαισθησία και τη δηµιουργία αλλεργικών συµπτωµάτων, τα οποία συνοδεύονται 

από ευδιάκριτα πρότυπα συµπεριφοράς, που χαρακτηρίζονται ως συναισθηµατική 

υπερευαισθησία. Η βιολογική υπερευαισθησία προς τα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα 

είναι ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό της ατοπίας, και προδιαθέτουν σε έναν αριθµό 

κλινικά εκφραζόµενων διαταραχών, στις οποίες περιλαµβάνονται η αλλεργική ρινίτιδα, 

ατοπική δερµατίτιδα ή έκζεµα, αλλά  και το αλλεργικό άσθµα. Υπάρχουν πειστικές 

αναφορές στις οποίες περιγράφονται πειστικές αποδείξεις, ότι το ψυχολογικό στρες 

αποτελεί έναν αυξηµένο παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση της ατοπίας, (Wright 

AL et al, 2005).  Αυτός ο κίνδυνος νοµίζουν ότι επιτυγχάνεται µε την επίδραση των 

αποτελεσµάτων του στρες στη νευροανοσορρύθµιση, η οποία µε τη σειρά της τροπο-

ποιεί την αντίδραση υπερευαισθησίας. Είναι καλά τεκµηριωµένη η γνώση ότι τα Τα 

λεµφοκύτταρα παίζουν ένα µείζονα ρόλο στην αλλεργική φλεγµονώδη αντίδραση. 

Ανάλογα µε τον τύπο των κυτταροκινών που παράγουν τα Τ λεµφοκύτταρα διακρίνονται  

στα  ΤΗ1 κύτταρα, που παράγουν κυτταροκίνες, όπως π.χ. η ιντερφερόνη (ΙΝF)-γ, ΙL-

2 και o παράγων νέκρωσης όγκου (Tumor Necrosis Factor. (TNF)-β, που προκαλούν 

φαγοκυτταρική και µικροβιολογικές αντιδράσεις άµυνας που γίνονται µε τη µεσολά-
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βηση Τ κυττάρων. Τα ΤΗ2 κύτταρα παράγουν κυτταροκίνες, όπως η IL-4,IL-5, IL-6 και 

η IL-13, που προάγουν την αποκοκκίωση των κοκκίων των µαστοκυττάρων που γίνεται 

µε τη µεσολάβηση ΙgΕ και την ηωσινοφιλική δραστηριότητα που σχετίζεται µε υπε-

ραντιδραστικότητα τύπου Ι. Οι κυτταροκίνες που παράγονται από τις δύο υποοµάδες 

ασκούν επίσης ένα ανασταλτικό αποτέλεσµα η µία στην άλλη . Το παράδειγµα TΗ1-

TΗ2 έχει παίξει κεντρικό ρόλο στην ερµηνεία των ποσοτικών διαφορών της έκφρασης 

των κυτταροκινών, ως απόκριση ή αντίδραση προς τα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, 

όπως το στρες, (Wright AL et al, 2005). [Παράδειγµα: TH1-TH2 κύτταρα σηµαίνει ότι 

τα κύτταρα CD4+ T πολώνονται προς τον τύπο 1 ή τύπο 2 των βοηθητικών (helper) 

λεµφοκυττάρων, Colonna M. 2001] .Η συναισθηµατική υπερευαισθησία βρίσκεται 

σε στενή σχέση προς τη βιολογική υπερευαισθησία των αλλεργικών ασθενών. Γενικά, 

το αλλεργικό άτοµο βρίσκεται σε επαφή µε τα συναισθήµατά του και δηµιουργεί και 

δέχεται τα ερεθίσµατα, που δηµιουργούν συναισθήµατα, από το εξωτερικό του περι-

βάλλον µε εξαιρετική ευαισθησία. Κατά την πορεία των κλασσικών αλλεργικών νόσων  

του ατοπικού συνδρόµου (ρινίτιδα, άσθµα, έκζεµα) µπορεί να παρατηρηθεί µια ευ-

ρεία ποικιλία διανοητικών, συµπεριφορικών και µη ειδικών υποκειµενικών σωµατικών 

συµπτωµάτων. Αυτά τα συµπτώµατα  δεν συνεπάγονται την παρουσία ψυχικής διατα-

ραχής, ούτε σηµαίνουν ότι η αλλεργική διαδικασία έχει ένα άµεσο αποτέλεσµα στην 

εγκεφαλική λειτουργία. Αυτές οι αλλαγές είναι το έµµεσο αποτέλεσµα της αλλεργίας 

και είναι συνήθως δευτεροπαθή των εξωεγκεφαλικών σωµατικών δυσλειτουργιών. Η 

δυνητική σηµασία της υποξαιµίας του άσθµατος πάνω στην εγκεφαλική λειτουργία 

και οι παρενέργειες των αντιαλλεργικών φαρµάκων από το κεντρικό νευρικό σύστηµα 

έχουν τύχει ανεπαρκούς προσοχής και χρειάζονται περισσότερη έρευνα. Η ανεπάρ-

κεια στο να αναγνωρίζεται η αληθινή σηµασία τέτοιων εµπεριστατωµένων κλινικών 

παρατηρήσεων, σε συνδυασµό µε την ανεπάρκειά αναγνώρισης της σηµασίας της 

χρησιµοποίησης τεχνικών υπερνίκησης των αποτελεσµάτων δράσης ενός εικονικού 

φαρµάκου (placebo), της υποβολής και της προκατάληψης του παρατηρητή, οδήγησε 

σε διάφορες παρανοήσεις, οι οποίες αφορούν το ρόλο των τροφικών και των εισπνε-
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οµένων αλλεργιογόνων στα ψυχιατρικά και σωµατικά σύνδροµα, που είναι άσχετα µε 

την ατοπία. Είναι εµφανές ότι δηµοσιεύσεις που εκφράζουν αυτές τις απόψεις και 

η χρησιµοποίηση ανορθόδοξων ή αναπόδεικτων διαδικασιών “αλλεργίας” µπορεί να 

προκαλέσουν πλάνες, (Pearson DJ, 1998). Είναι αποδεκτό  σήµερα το γεγονός της 

κακής ποιότητας ζωής των ασθµατικών ασθενών, των οποίων τα συµπτώµατα παραµέ-

νουν εκτός ελέγχου, λόγω της σωµατικής και διανοητικής τους κατάστασης. Η ψυχική 

δυσφορία προεξάρχει έντονα µεταξύ των ασθµατικών ασθενών. Παλαιότερες µελέτες 

είχαν δείξει ότι το άσθµα σχετίζεται έντονα µε καταθλιπτικές διαταραχές. Γενικά όµως 

φαίνεται ότι κατάθλιψη εµφανίζεται µετά την εγκατάσταση του άσθµατος. Η κατάθλιψη 

µεταξύ των ασθµατικών σχετίζεται µε πτωχή συµµόρφωση στη φαρµακοθεραπεία 

και χειρότερη έκβαση της νόσου, (Solis et al, 2006). Η αρνητική επίδραση του ψυ-

χολογικού στρες στην πορεία του άσθµατος φανερώνει τη δυνατότητα ότι µπορεί να 

υπάρχει αµοιβαία τροποποίηση µεταξύ των περιφερικών παραγόντων που ρυθµίζουν 

τη φλεγµονή και των κεντρικών νευρικών κυκλωµάτων που συνεπάγονται συναισθηµα-

τική και στρες αντιδραστικότητα. Παρά τις αναφορές ότι συναισθηµατικοί παράγοντες 

µπορεί να τροποποιήσουν τις διαδικασίες της φλεγµονής στο άσθµα και αντιστρόφως, 

ότι τα περιφερικά φλεγµονώδη σήµατα επηρεάζουν τον εγκέφαλο, το λεπτοµερές 

νευρικό κύκλωµα παραµένει αδιευκρίνιστο. Η Rosenkranz MA, et al, (2005) χρησιµο-

ποιώντας λειτουργικές µαγνητικές τοµογραφίες έδειξαν την παρουσία δραστηριότητας 

στην πρόσθια έλικα του προσαγωγίου και της νήσου του εγκεφάλου υπό την επίδραση 

συναισθηµάτων, που είχαν σχέση µε το άσθµα και τα συγκρίνανε µε τα αποτελέσµατα 

εφαρµογής ερεθισµάτων που παράγουν ουδέτερα συναισθήµατα. ∆ιαπιστώθηκε ότι 

οι µαγνητικές τοµογραφίες, που λήφθηκαν υπό την επίδραση των συναισθηµάτων 

που διακατέχουν τους ασθµατικούς συνοδεύονταν και από την αυξηµένη παραγωγή 

σηµατοδοτών της φλεγµονής και απόφραξη των αεραγωγών των ασθενών που εκτέ-

θηκαν σε αντιγόνα. Αυτή η ενεργοποίηση ευθύνεται για το ≥ 40% του τετραγώνου των 

περιφερικών σηµατοδοτών και της τυπικής απόκλισης, υποδηλώνοντας µια νευρική 

βάση για την τροποποίηση της νόσου του αεραγωγού στο άσθµα, που προκαλείται από 



82

την επίδραση των συναισθηµάτων. Η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου και η νήσος του 

εγκεφάλου έχουν ενοχοποιηθεί ότι είναι οι εστίες της συναισθηµατικής αξιολόγησης 

της αισθητηριακής διέγερσης, της ρύθµισης των οµοιοστατικών αντιδράσεων, και της 

σπλαχνικής αντίληψης, (Εικ. 32). Στους ασθµατικούς και τα άτοµα µε άλλες καταστά-

σεις που σχετίζονται µε το στρες, αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου µπορεί να είναι 

υπεραντιδραστικές σε φυσιολογικά προσαγωγά σήµατα και σε συναισθηµατικά σήµατα 

ειδικά για η νόσο, τα οποία µπορεί να συµβάλουν στην απορρύθµιση των περιφερικών 

διαδικασιών, όπως η φλεγµονή.

Εικ. 32. Η πρόσθια έλικα του προσαγωγίου και η νήσος του εγκεφάλου έχουν ενοχοποιηθεί ότι είναι 
οι εστίες της συναισθηµατικής αξιολόγησης της αισθητηριακής διέγερσης, της ρύθµισης των οµοιο-

στατικών αντιδράσεων, και της σπλαχνικής αντίληψης, Rosenkranz MA, et al, 2005), (Εικ. 33).
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Eικ. 33.  Η δραστηριότητα της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου προδηλώνει περιφερικές µετρήσεις 
φλεγµονώδους δυνατότητας. Το ποσοστό αλλαγής σήµατος ως απάντηση στο άσθµα, συγκρινόµενο µε 

ουδέτερες λέξεις [As-Ne] και ποσοστό των ηωσινοφίλων κατά την όψιµη φάση της αλλεργικής αντί-
δρασης αντιγόνου σχετικού προς την πρόκληση µε µεταχολίνη [Ag - Meth] (a)(r = 0.92, P < 0.01) και 
η παραγωγή  TNF-  από τα λευκοκύτταρα της περιφέρειας (% της παραγωγής σχετικά µε την απουσία 
δεξαµεθαζόνης (DEX) κατά την όψιµη φάση της πρόκλησης αντιγόνου σχετικού µε τη µεταχολίνη  [Ag 
- Meth] (b)(r = 0.98, P < 0.001).Παρατηρείται ότι συσσωρεύσεις στην α και b εντοπίστηκαν ανεξάρτη-
τα και δεν είναι ταυτόσηµες, αν και ευρέως η µία καλύπτει την άλλη, Rosenkranz MA, et al, (2005)

7. ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΡΙΝΙΤΙ∆ΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ 

    ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΕΥΡΟΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ.

7.1. ∆ιασύνδεση του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήµατος.

Αυξάνουν συνεχώς οι αποδείξεις της ύπαρξης λειτουργικής διασύνδεσης µεταξύ 

του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήµατος. Παρά τούτο, τα δεδοµένα που έχου-

µε στη διάθεσή µας για τους µηχανισµούς αυτής της αµφίδροµης διασταυρουµένης 

επικοινωνίας είναι συχνά ατελής και όχι πάντοτε εστιασµένα στην αρµοδιότητά τους 

για νευροανοσοποιητική τροποποίηση, (Mignini F, 2003). Τα µαστοκύτταρα και τα 
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νεύρα µπορεί να θεωρηθούν ως µια λειτουργική οµοιοστατική ρυθµιστική µονάδα και 

έχει µελετηθεί η επικοινωνία τους, (Bienenstock J. et al, 1991). Ο Suzuki R., et al 

(2001) παρατήρησαν ότι η σύνδεση των αντισωµάτων των αντι-IgE υποδοχέων προς τα 

µαστοκύτταρα αυξάνει τις συγκεντρώσεις του ιόντος ασβεστίου [Ca2+]i σε καλλιέρ-

γεια νευριτών του άνω αυχενικού γαγγλίου ποντικού. Το νευρικό και το ανοσοποιητικό 

σύστηµα µπορούν να επικοινωνούν µέσω της δράσης των νευροµεταβιβαστών επί των 

µαστοκυττάρων, (Michel, F-B 1994). Τούτο υποδηλώνει ότι η επικοινωνία µαστοκυττά-

ρου-νεύρου είναι αµφίδροµη. ∆ηλαδή, το ανοσοποιητικό σύστηµα µπορεί ξεκάθαρα 

να επικοινωνεί µε το νευρικό σύστηµα και επίσης ξεκάθαρα το νευρικό σύστηµα µπο-

ρεί να επικοινωνεί µε το ανοσοποιητικό σύστηµα. Η πειραµατική ηλεκτρική διέγερση 

περιφερικών νεύρων έδειξε ότι µπορεί να προκαλέσει µικρές αλλαγές στην υποδοµή 

των µαστοκυττάρων σε ορισµένα επίπεδα εντάσεως του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ωστόσο 

µπορεί να συµβούν µεγαλύτερες αλλαγές στην υποδοµή των µαστοκυττάρων µε την 

κατάλληλη ηλεκτρική διέγερση. Εάν ένα αντιγόνο προστεθεί σε ένα νευρικό γάγγλιο 

ενός ευαισθητοποιηµένου πειραµατοζώου, µπορεί εύκολα να επιδειχτεί ότι το αλλερ-

γιογόνο θα κάνει τους νευρώνες να αλλάξουν τα δυναµικά ενεργείας, που δηµιουρ-

γούνται στο κυτταρικό σώµα. Με άλλα λόγια το αντιγόνο ‘‘οµιλεί’’ στα µαστοκύτταρα 

και τα µαστοκύτταρα ‘‘οµιλούν’’ στο νευρικό σύστηµα. Το νευρικό σύστηµα, µέσω 

των νευροµεταβιβαστών του, µπορεί να τροποποιήσει τον ουδό για µια επακόλουθη 

ενεργοποίηση του µαστοκυττάρου. Η γνώση της παραπάνω έρευνας ήταν και είναι µια 

θετική πρόκληση για την ανάπτυξη της νευροανοσολογίας, (Bienenstock J.,1994).

7.2. Σχέση αλλεργικής ρινίτιδας, συγκινησιακού στρες και ψυχολογικής 

       φυσιογνωµίας του ασθενούς.

Τα αλλεργικά συµπτώµατα επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών, η οποία 

επιδεινώνεται περαιτέρω, αν οι ασθενείς πάσχουν ταυτόχρονα από άσθµα ή κάποια 
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άλλη ατοπική νόσο. Σήµερα είναι αποδεκτή η άποψη, που περιέγαψε ο Grossman 

J, (1997), ότι η ρινίτιδα και το άσθµα συνυπάρχουν, προβάλλοντας έτσι την αντίλη-

ψη  ‘‘του ενός αεραγωγού, µιας νόσου’’ . Η κακή ποιότητα της ζωής των ασθενών µε 

αλλεργική ρινίτιδα βελτιώνεται, ανακουφίζοντας τα συµπτώµατά τους µε τα σύγχρονα 

αντιαλλεργικά φάρµακα (αντιισταµινικά, αντιλευκοτριαινικά, αντιPAF, ενδορρινικά τοπι-

κά κορτικοστεροειδή ή  µετά από αποευαισθητοποίηση), (Blaiss MS,1999, Βοusquet 

J et al, 2006).

Τα αλλεργικά συµπτώµατα  µπορούν να πυροδοτηθούν ή να επιδεινωθούν από 

διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες ή το στρες. Ως ψυχολογικό στρες θεωρείται 

η αντίδραση του οργανισµού µετά από έκθεση σε ‘‘τοξικές καταστάσεις, τοξικό πε-

ριβάλλον ή τοξικές σχέσεις’’. Το στρες µπορεί να διασπάσει βιολογικά συστήµατα 

του οργανισµού, τα οποία σχετίζονται µε τη φλεγµονή, µε παρόµοιους µηχανισµούς 

που δρουν οι φυσικοί ρύποι και οι τοξίνες, (Wright AL, et al, 2004). Οι εξαιρετικά 

εσωστρεφείς ασθενείς παρουσιάζουν χειρότερη πορεία και εξέλιξη των αλλεργικών 

συµπτωµάτων τους, καθώς και µεγαλύτερους βαθµούς διαταραχής του θυµικού τους, 

όπως η κατάθλιψη και το άγχος, σε σύγκριση µε τους εξωστρεφείς. Οι ασθενείς µε 

διαταραχές του θυµικού έχουν υψηλότερη επίπτωση ατοπικής αλλεργίας σε σύγκριση 

µε το γενικό πληθυσµό, (Bell AL et al, 1990). Τα επιρρεπή άτοµα προς την κλινική 

κατάθλιψη έχουν περισσότερες αλλεργίες από τα µη καταθλιπτικά άτοµα, (Bell AL et 

al, 1991). Από την άλλη πλευρά, είναι καλώς γνωστό ότι οι αλλεργικές νόσοι επηρε-

άζουν το ψυχολογικό καθεστώς των ατόµων µε ψυχοσυναισθηµατική ανισορροπία ή 

µε διαταραχές του θυµικού ή άλλες ψυχολογικές διαταραχές. Gauci M, et al (1993) 

µελέτησαν τις σχέσεις µεταξύ της ολοετήσιας αλλεργικής ρινίτιδας και των χαρακτηρι-

στικών της προσωπικότητας σε µη ψυχιατρικό πληθυσµό γυναικών µε αποδεδειγµένη 

αλλεργική κατάσταση. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν ότι οι γυναίκες µε 

ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα παρουσιάζουν πτωχότερη ψυχολογική λειτουργία από 

τις µη αλλεργικές γυναίκες. Ο Muluk NB, et al (2003) χρησιµοποιώντας τα δοκιµασία 

MMPI [Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Πολυφασικό Ερωτηµατολόγιο 
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Προσωπικότητας της Μιννεσότα).

 Η δοκιµασία προσωπικότητας MMPI 2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο 

και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθο-

λογίας στον κόσµο. Το MMPI 2 που αντικατέστησε την παλαιότερη έκδοση στις ΗΠΑ 

το 1989 και στην Ελλάδα το 2003, περιέχει πάνω από 100 κλίµακες, συµπεριλαµ-

βάνοντας κλίµακες εγκυρότητας, κλινικές κλίµακες και υποκλίµακες, κλίµακες ανά 

κατηγορία καθώς και συµπληρωµατικές κλίµακες. Η δοκιµασία προσωπικότητας MMPI 

2 χρησιµοποιείται στην κλινική πράξη για διάγνωση ψυχοπαθολογίας: Αξιολόγηση 

συµπτωµάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, διαµόρφωση κλινικών δι-

αγνώσεων, σχεδιασµό στρατηγικών αποτελεσµατικής θεραπείας, αξιολόγηση συµµε-

τεχόντων σε προγράµµατα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων]. 

Eρεύνησε τη συσχέτιση µεταξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και των χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων της προσωπικότητας σε µη ψυχιατρικό πληθυσµό µε αποδεδειγµένη 

αλλεργική νόσο. Η ανάλυση των ψυχολογικών γνωρισµάτων (psychological profile) της 

δοκιµασίας MMPI έδειξε ότι οι άνδρες µε αλλεργική ρινίτιδα είχαν σε σηµαντικό ποσο-

στό κατάθλιψη, παράνοια και κοινωνική εσωστρέφεια. Βρέθηκαν επίσης στις γυναίκες 

υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, υποχονδρίασης και υστερίας. Οι ως άνω ερευνητές 

έβγαλαν το συµπέρασµα ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα έχουν πτωχότερη ψυ-

χολογική λειτουργία, συγκρινόµενοι προς τους µη αλλεργικούς ασθενείς.(Michel F-B, 

1994).

H συµµετοχή της ψυχολογικής διαδικασίας στην αιτιολογία της ετήσιας αλλεργικής 

ρινίτιδας έχει µελετηθεί από τον Mac Fadden MA et al (1993) σε τριάντα επιλεγµέ-

νους ασθενείς µε ετήσια αλλεργική ρινίτιδα, που υποβλήθηκαν σε ένα πρόγραµµα 

απευαισθητοποίησης. Όλοι οι ασθενείς µελετήθηκαν µε ψυχολογικές συνεντεύξεις  

και τη δοκιµασία Pfister, Colored Pyramid Test. Η µελέτη αποκάλυψε ότι οι ασθε-

νείς µε ετήσια αλλεργική ρινίτιδα εµφανίζουν ενδογενείς ψυχολογικές δυσκολίες, 

οι οποίες είναι χαρακτηριστικές των ανεπαρκειών στη συναισθηµατική ανάπτυξη. Οι 
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ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα - ανεξάρτητα από τον τύπο της ρινίτιδάς τους - µπορεί 

να αναπτύξουν µιαν οµάδα ψυχολογικών παραπόνων που σχετίζονται µε τη βαρύτητα 

των συµπτωµάτων τους, (Bavbek S et al, 2002).

Η σύνδεση των ψυχολογικών παραγόντων µε την αλλεργική ρινίτιδα εξηγείται µε 

δύο πιθανούς µηχανισµούς: Α. Το αποτέλεσµα της κορτιζόλης στην παραγωγή της IgE 

(Bienenstock J et al, 1991). Β. Την  παραγωγή χηµικών µεσολαβητών κατά τη διάρ-

κεια της αλλεργικής ρινίτιδας, οι οποίοι οδεύουν από τη µύτη στον εγκέφαλο. Μετά 

από αυτές και αρκετές άλλες αποδείξεις φαίνεται ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινί-

τιδα, αλλεργικό άσθµα και ατοπική δερµατίτιδα επιδεικνύουν ειδική ψυχολογία. Όλες 

αυτές οι πολύπλοκες αλληλοσυσχετίσεις θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν φαύλο 

κύκλο: Τα αλλεργικά συµπτώµατα µπορεί να πυροδοτήσουν ένα συγκινησιακό στρες 

και τελικά να διαµορφώσουν χαρακτηριστικά ψυχολογικά γνωρίσµατα (psychological 

profile) του ασθενούς, ενώ το συγκινησιακό στρες και τα χαρακτηριστικά ψυχολογικά 

γνωρίσµατα κάθε ασθενούς επηρεάζουν την πυροδότηση ή την έκφραση των αλλερ-

γικών συµπτωµάτων, (Arias Cruz A., del Castillo O., 2002).

7.3. Ψυχονευροανοσολογία και ψυχονευροενδοκρινολογία.

Ψυχονευροανοσολογία είναι η µελέτη των αλληλεπιδράσεων  µεταξύ της συµπε-

ριφοράς, του εγκεφάλου και του ανοσοποιητικού συστήµατος, που επιτελούνται µέσω 

του το νευρικού συστήµατος. Η ψυχολογική τροποποίηση της ανοσίας εστιάζεται στην 

κλασσικά κατευθυνόµενη συµπεριφορά (classical conditioning) και το στρες, ενώ 

η ανοσολογική τροποποίηση της συµπεριφοράς τονίζει τα αποτελέσµατα της συµπε-

ριφοράς, που παράγονται από ουσίες που απελευθερώνονται από το ανοσοποιητικό 

σύστηµα, όπως οι νευροδιαβιβαστές, (Maier  SF et al, 1994). Η ψυχοευροανοσολογία 
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σχετίζεται επίσης µε την ασφάλεια της κάθε χώρας, την εκπαίδευση της επιστήµης 

και την εξάσκηση της κλασσικής και της εναλλακτικής ιατρικής. ΄΄Η συµπεριφορά 

της νόσου΄΄ περιγράφει τις συµπεριφορικές αλλαγές ή αντιδράσεις ενός (µολυσµέ-

νου) οργανισµού να αντιµετωπίσει τη νόσο. Η συµπεριφορά της νόσου θα πρέπει να 

ιδωθεί ως µια προσαρµογή στη νόσο, π.χ. σε µια λοίµωξη, η οποία επίσης επηρεάζει 

τη διαδικασία της αναζωογόνησης ή της περαιτέρω επιδείνωσης της νόσου. Υπάρχουν 

εύλογες εξηγήσεις του πως οι ψυχολογικοί παράγοντες (όπως π.χ. η ψυχική διάθε-

ση) θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανοσία και τις νόσους που προκαλούνται µε 

τη µεσολάβηση του ανοσοποιητικού συστήµατος. Υπάρχει ουσιαστική απόδειξη ότι οι 

ψυχολογικοί παράγοντες µπορεί να επηρεάσουν τους κυτταρικούς και τους χυµικούς 

δείκτες της άνοσης κατάστασης και λειτουργίας, αφού κάτω από συνθήκες στρες αυ-

ξάνουν τα επίπεδα των χηµικών µεταβιβαστών της αλλεργικής φλεγµονής και επί πλέ-

ον υπάρχουν συνεπείς και πειστικές αναφορές που συνδέουν το στρες µε την έναρξη 

και κα την εξέλιξη της νόσου (Uhlig F et al 2005). Η συνεχής έρευνα στο πεδίο της 

ψυχονευροανοσολογίας συµβάλλει στην κατανόηση των µηχανισµών, µε τους οποίους 

τα στρεσογόνα γεγονότα επηρεάζουν τη σωµατική υγεία.

Η ψυχονευροενδοκρινολογία περιλαµβάνει την κλινική µελέτη των ορµονικών λει-

τουργιών και τη σχέση τους προς την ανθρώπινη συµπεριφορά και την ψυχιατρική 

νόσο (Ray, O, 2004, Cohen N, 2005). Μαζί µε το νευρικό και το ενδοκρινικό σύ-

στηµα, το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι ένα από τα τρία µεγαλύτερα συνδυαστικά 

συστήµατα των ανώτερων οργανισµών, ενώ αυξάνουν οι αποδείξεις που δείχνουν τη 

βαθειά σχέση µεταξύ του ανοσοποιητικού, ενδοκρινικού και του νευρικού συστήµατος. 

Το ψυχονευροενδοκρινικό σύστηµα µπορεί να επηρεάσει την άνοση απόκριση και ως 

εκ τούτου την ικανότητα του οργανισµού να αντιµετωπίσει τη νόσο και το ανοσοποιητικό 

σύστηµα µπορεί να έχει µια επίδραση στη νευροενδοκρινική λειτουργία. Τέτοια δια-

σταυρούµενη “οµιλία” µεταξύ των συστηµάτων εξαρτάται από, που εργάζονται για τη 

διατήρηση της οµοιοστατικής ισορροπίας, (Scapagnini U, 1992).

Το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι ικανό να παράγει παράγοντες , οι οποίοι εκτός από 
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το να παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της άνοσης απάντησης, συµβάλ-

λουν στην ολοκλήρωση των ανοσο-νευροενδοκρινικών κυκλωµάτων µε ανοσορρυθµι-

στικά και µεταβολικά επακόλουθα για το οργανισµό. Οι ορµόνες και τα νευροπεπτίδια, 

από την άλλη πλευρά, ασκούν άµεσα αποτελέσµατα στα ανοσοκύτταρα µέσω ειδικών 

επιφανειακών υποδοχέων, που φέρουν αυτά τα κύτταρα. Συνεπώς υπάρχει ισχυρή 

απόδειξη για µια αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ του ανοσοποιητικού, ενδοκρινικού 

και κεντρικού νευρικού συστήµατος, που επιτυγχάνεται µε πεπτιδικές ορµόνες και 

υποδοχείς που είναι κοινοί γι’ αυτά τα συστήµατα. Ένα στοιχείο της απόκρισης του 

ανοσοποιητικού συστήµατος στους στρεσογόνους παράγοντες µπορεί να περιλαµβάνει 

την ενεργοποίηση του άξονα υποθάλαµου-υπόφυσης-επινεφριδίων και άλλα νευρο-

ενδοκρινικά κυκλώµατα. Ένα πολύπλοκο δίκτυο νευροενδοκρινικών ανοσοποιητικών 

συστηµάτων είναι ικανό να διατηρήσει τη βιολογική προσαρµογή και οµοιοστασία, ως 

απόκριση προς το στρες και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε κάθε κλινική έκφραση 

των στρεσογόνων αντιδράσεων, (Glaser R,  2005).

Oι αυξανόµενες αποδείξεις στο πεδίο της ψυχονευροανοσολογίας συµβάλουν στην 

κατανόηση των µηχανισµών µε τους οποίους τα στρεσογόνα γεγονότα επηρεάζουν τη 

σωµατική υγεία. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ της συµπεριφοράς, του κεντρικού νευρι-

κού συστήµατος και του ενδοκρινικού συστήµατος, που θα µπορούσε να προκαλέσει 

ανοσοκαταστολή είναι το πλέον ενδιαφέρον εύρηµα της σύγχρονης ιατρικής, (Kiess W, 

1992). Οι συνέπειες αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι σηµαντικές για την πρόληψη 

και θεραπεία της σωµατικής νόσου. Οι τραυµατισµοί, οι καταχρήσεις κι τα στρεσογόνα 

γεγονότα έχουν µελετηθεί εκτεταµένα, ιδιαιτέρα µεταξύ των ευάλωτων οµάδων, όπως 

τα παιδιά, οι γυναίκες, οι παρέχοντες υπηρεσίες υγείας, οι στρατιωτικοί. Η µελέτη 

των ερευνών από επιλεγµένες εµπειρικές και µη εµπειρικές δηµοσιεύσεις, που είναι 

εστιασµένες στα στρεσογόνα γεγονότα της ζωής και τη σωµατική υγεία υποστηρίζουν 

τις παλιές παρατηρήσεις και τις αναφορές περιπτώσεων της στενής σύνδεσης µεταξύ 

των στρεσογόνων γεγονότων της ζωής και της σωµατικής υγείας, δίδοντας έµφαση 

στην αναγκαιότητα της έγκαιρης αναγνώρισης και της αντιµετώπισης της νόσου, ως 
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αποτέλεσµα του στρες. (Tosevski DL and Milovancevic MP, 2006). Υπάρχουν πολυά-

ριθµες µελέτες, στις οποίες αναφέρεται ότι ή άνοδος των επιπέδων των ορµονών του 

στρες τροποποιεί την παραγωγή των κυτταροκινών (Chrousos GP, 1998, Kang DH, 

Fox C, 2001, Takegahara N et al, 2005).

Συνεπώς η πρόοδος των ιατρικών ερευνών των τελευταίων ετών που αφορά την 

αλληλεπίδραση νου-σώµατος µαζί µε την εξασφάλιση υγιεινής διατροφής και επιλο-

γής υγιεινού τρόπου ζωής µπορεί να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση της 

υγείας, την πρόληψη της νόσου µε συνέπεια, την παράταση του χρόνου ζωής των αν-

θρώπων. Ο εγκέφαλος είναι η πρώτη γραµµή άµυνας του σώµατος κατά των νόσων και 

ο νους είναι η λειτουργία του εγκεφάλου. Με την ψυχοενδονεύροανοσολογία (ΨΕΝΑ) 

µελετούνται  οι έννοιες και οι µηχανισµοί, που συνδέουν τις  σχέσεις νοός-σώµατος. 

Στην ψυχοενδονευροανοσολογία έχουν ενσωµατωθεί οι ιδέες, τα συστήµατα πίστεως, 

οι ελπίδες, οι επιθυµίες καθώς επίσης η βιοχηµεία, η φυσιολογία και η ανατοµική. 

Καθώς αλλάζουµε τις σκέψεις µας αλλάζουµε τον εγκέφαλό µας και συνεπώς τη 

βιολογία και το σώµα µας. Τα συστήµατα πίστης δίδουν τη δυνατότητα στον εγκέφαλο 

να δεχτεί την επίδραση και άλλων µεταβλητών, οι οποίες επιφέρουν τα αποτελέσµατά 

τους (Kimata H, 2003). Γιαυτό η ψυχοσωµατική προσέγγιση, η πολυδιάστατη διαγνω-

στική και η θεραπεία θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα ‘‘εκ των ων ουκ άνευ’’ της 

ολοκληρωµένης φροντίδας των πασχόντων, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής 

τους (Wrona D, 2006).

7.4. Νευρογενείς και νευροενδοκρινικοί µηχανισµοί πρόκλησης ρινικών 

       ατοπικών συµπτωµάτων.

Χωρίς αµφιβολία είναι υψίστης σηµασίας η συµµετοχή του κεντρικού νευρικού και 

του περιφερικού νευρικού συστήµατος στη δηµιουργία των ατοπικών συµπτωµάτων 

από το ρινικό βλεννογόνο ή τη δηµιουργία αντιδράσεως Τύπου Ι. H αντίδραση αυτή 
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προκαλείται από αλλεργιογόνα τα οποία οδηγούν στην παραγωγή ειδικών αντισωµάτων 

IgE. Οι IgE µεσολαβούν στην απελευθέρωση µιας ποικιλίας φαρµακολογικά δρα-

στικών ουσιών από τα µαστοκύτταρα των ιστών  και τα βασεόφιλα της κυκλοφορίας, 

(Rabin SB, 2005). Στο ρινικό βλεννογόνο υπάρχουν νευροενδοκρινικά στοιχεία. Τα 

τελευταία 10 έτη έχουν εκτεταµένα µελετηθεί οι παθοφυσιολογικοί και νευροανοσο-

λογικοί ρόλοι των ρυθµιστικών πεπτιδίων στην αλλεργική ρινίτιδα

Ο Fang SY, et al, (1998) ανέλυσαν τη λειτουργική µορφολογία  και την ποσοτική 

ιστική συγκέντρωση των ρυθµιστικών πεπτιδίων του ρινικού βλεννογόνου σε άτοµα 

µε αλλεργική ρινίτιδα. Ερεύνησαν επίσης ιστολογικά δείγµατα από τις κάτω ρινικές 

κόγχες 25 ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα και 20 ασθενών µε µη αλλεργική ρινίτιδα 

καθώς και 10 ατόµων χωρίς οποιαδήποτε ρινική νόσο. Χρησιµοποιώντας µεθόδους 

ανοσοιστοχηµείας ανοσοακτινολογίας ανίχνευσαν την παρουσία, διανοµή και τις συ-

γκεντρώσεις ποικίλων νευροπεπτιδίων, όπως το αγγειδραστικό σπλαγχνικό πεπτίδιο 

[vasoactive intestinal peptide (VIP)], το νευροπεπτίδιο Υ [neuropeptide Y (NPY)], 

την ουσία Ρ [substance P (SP)] το πεπτίδιο που σχετίζεται µε το γονίδιο της καλσι-

τονίνης [calcitonin gene-related peptide (CGRP)] καθώς και γενικούς νευροενδο-

κρινικούς σηµατοδότες (νευρωνική ενολάση) ειδική για νευρώνες και χρωµογρανίνη 

Α [general neuroendocrine markers (neuron-specific enolase and chromogranin 

A)] (Janiszewski, et al, 1994). Η ποσοτική ανάλυση των χρωµατισµένων ινών και 

κυττάρων πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα AutoCAD. Η παρουσία 

και κατανοµή του NPY, CGRP και SP των νευρικών ινών και των νευροενδοκρινικών 

κυττάρων  ήταν όµοια µεταξύ των τριών οµάδων ασθενών. Τα άτοµα µε αλλεργική 

ρινίτιδα είχαν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα ιστικών συγκεντρώσεων του VIP και SP. 

Οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα είχαν αυξηµένους αριθµούς νευρικών ινών µε VIP, 

οι οποίες παρείχαν νεύρωση κυρίως σε αγγεία. Έτσι λοιπόν το VIP και SP παίζουν 

σηµαντικούς νευροανοσολογικούς ρόλους στην παθογένεση της αλλεργικής ρινίτιδας, 

(Fang SY, et al, 1998,).

Φαίνεται ότι η αντίδραση ποµφού που προκαλείται µε τις ενδοεπιδερµικές δοκι-
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µασίες νυγµού µε εκχυλίσµατα αλλεργιογόνων  και τα επίπεδα της νευροτροπίνης 

του πλάσµατος σε ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα και ατοπική δερµατίτιδα µπορεί να 

επηρεαστεί  από τη δηµιουργία ισχυρών συγκινήσεων ή συναισθηµάτων. Ο Kimata H 

(2003) µελέτησε το αποτέλεσµα του φιλιού στη αντίδραση ποµφού που προκαλείται 

µε τις ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες νυγµού µε εκχυλίσµατα αλλεργιογόνων  και τα επί-

πεδα της νευροτροπίνης του πλάσµατος σε 30 φυσιολογικά άτοµα, σε 30 ασθενείς µε 

αλλεργική ρινίτιδα και 30 άτοµα µε ατοπική δερµατίτιδα. Όλοι οι ασθενείς µε αλλεργι-

κή ρινίτιδα και ατοπική δερµατίτιδα ήσαν αλλεργικοί στο άκαρι της σκόνης του σπιτιού 

και στη γύρη του  Γιαπωνέζικου κέδρου. Οι ασθενείς ήσαν όλοι Γιαπωνέζοι, οι οποίοι 

δεν συνηθίζουν να φιλιούνται. Οι ασθενείς αφέθηκαν να φιληθούν ελεύθερα επί 30 

λεπτά µε το ταίρι τους, µόνοι σε ένα δωµάτιο µε κλειστές πόρτες, ενώ ακουγόταν απα-

λή µουσική. Πριν και µετά τα φιλιά έγιναν οι ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες νυγµού µε 

εκχυλίσµατα αλλεργιογόνων House Dust Mite (ΗDM) και Γιαπωνέζικου κέδρου (JCP), 

και αντίδραση ισταµίνης (θετικός µάρτυρας) και αρνητικός µάρτυρας.  Ταυτόχρονα 

έγιναν µετρήσεις στο πλάσµα των επιπέδων της νευροτροφίνης, περιλαµβανοµένου 

του παράγοντα ανάπτυξης νεύρου [nerve growth factor (NGF)], του νευροτροφικού 

παράγοντα εγκεφαλικής προέλευσης [brain-derived neurotrophic factor (BDNF)], 

της νευροτροφίνης-3 [neurotrophin-3 (NT-3)] και  -4 (NT-4). Παρατηρήθηκε ότι τα 

φιλιά περιόρισαν σηµαντικά τις αντιδράσεις ποµφού που προκλήθηκαν από τις ενδοε-

πιδερµικές δοκιµασίες νυγµού µε αλλεγιογόνα ΗDM και JCP, αλλά τούτο δεν συνέβη 

µε την ισταµίνη. Επίσης παρατηρήθηκε ελάττωση των επιπέδων στο πλάσµα των  NGF, 

BDNF, NT-3, and NT-4 στους ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα και ατοπική δερµατίτιδα, 

ενώ τούτο δεν παρατηρήθηκε στους φυσιολογικούς ασθενείς Αυτά τα ευρήµατα είναι 

ενδεικτικά ότι τα φιλιά (τα οποία συνοδεύονται από βαθειά συναισθήµατα ευχαρί-

στησης) έχουν κάποια σχέση στη µελέτη της νευροανοσολογίας στους αλλεργικούς 

ασθενείς, (Kimata H, 2003).
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7.5. Αλληλεπίδραση µεταξύ εγκεφάλου, ανοσοποιητικού 

       και ενδοκρινικού συστήµατος.

Είναι γνωστό ότι το δίκτυο της ανοσοαπόκρισης ή αντίδρασης  είναι µόνον µία από 

τις πολλές φυσιολογικές προσαρµοστικές αποκρίσεις προς τις αλλαγές του περιβάλ-

λοντος. Σήµερα υπάρχει ουσιαστική απόδειξη ότι οι προσαρµοστικές αποκρίσεις, πε-

ριλαµβανοµένων και αυτών  του κεντρικού νευρικού συστήµατος, ασκούν επιρροή στο 

ανοσοαποτέλεσµα. Ο εγκέφαλος και το ανοσοποιητικό σύστηµα  είναι τα δύο µεγάλα  

προσαρµοστικά συστήµατα του σώµατος, τα οποία αλληλεπιδρούν  σε πολλαπλά επί-

πεδα. Οι νευροανοσολόγοι δίδουν ιδιαίτερη έµφαση στις αµφίδροµες νευρο-ανοσολο-

γικές αλληλεπιδράσεις, (Wrona D, 2006). Κατά τη διάρκεια µιας ανοσοαντίδρασης ο 

εγκέφαλος και το ανοσοποιητικό σύστηµα  ‘‘συνοµιλούν’’ και αυτή η διαδικασία είναι 

βασική για τη διατήρηση της οµοιοστασίας. Σ’ αυτή τη  ‘‘συνοµιλία’’ περιλαµβάνονται 

δύο κύριες οδοί ή ενδοκρινικά συστήµατα απάντησης στο στρες  (stress-response 

systems) για τον έλεγχο των χυµικών και κυτταρικών ανοσοαποκρίσεων ή αντιδράσε-

ων. Η βασική ορµονική οδός (νευροενδοκρινική) είναι ο υποθαλαµικός-υποφυσιακός-

επινεφριδιακός άξονας [hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis] και η νευρωνική 

οδός (άµεση συµπαθητική νεύρωση και λεµφικά όργανα), που είναι συµπαθοµυελοε-

πινεφριδιακός άξονας [sympathoadrenomedullary axis (SAM)], (Carrasco GA, van 

der Kar LD, 2003, Seth V, et al, 2006). Πρόσφατα ο Katayama Y et al, (2006) 

επέδειξε ότι  τα σήµατα που διέρχονται δια µέσου του συµπαθητικού νευρικού συ-

στήµατος τροποποιούν τη δραστηριότητα της αιµοποιητικής περιοχής των αρχεγόνων 

βλαστικών κυττάρων του µυελού των οστών, δρώντας ως ρυθµιστές της κινητοποίησης 

των αιµοποιητικών προγεννητόρων και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το συµπαθητικό 

νευρικό σύστηµα ρυθµίζει την έλξη των αρχέγονων βλαστικών κυττάρων στη φωλιά 

τους, στο µυελό των οστών. Στις ατοπικές νόσους υπάρχει υπερπαραγωγή Τh2 λεµφο-

κυττάρων που εξέρχονται από το µυελό των οστών και είναι προϊόντα των αρχέγονων 

βλαστικών κυττάρων. Τούτο αποδίδεται στην ελάττωση της έλξης των βλαστικών κυττά-
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ρων στη φωλιά τους στο µυελό των οστών. Τα Th2 λεµφοκύτταρα παράγουν αυξηµένα 

επίπεδα Th2 κυτταροκινών και µειωµένα επίπεδα προφλεγµονωδών κυτταροκινών στο 

σηµείο  της αλλεργικής αντίδρασης, καθώς και στα δευτερογενή λεµφικά όργανα. 

Συνεπώς οι αλλεργικές νόσοι ελαττώνουν το  συµπαθητικό τόνο σε όλους τους ιστούς 

εκτός από τα σηµεία της αλλεργικής αντίδρασης και τα δευτεροπαθή λεµφικά όργανα. 

Επιπρόσθετα µε πρόσφατες αποδείξεις συζητείται ότι η νοραδρεναλίνη και η επινε-

φρίνη, µέσω της οδού διέγερσης της βήτα(2)-αδρενοϋποδοχικής-cAMP-πρωτεϊνικής 

κινάσης [beta(2)-adrenoreceptor-cAMP-protein kinase A pathway], αναστέλλουν 

την παραγωγή των τύπου 1/προφλεγµονωδών κυτταροκινών, (Maestroni GS, 2006), 

όπως της ιντερλευκίνης (IL-12), του παράγοντα άλφα νέκρωσης όγκου (ΤΝF, tumor 

necrosis factor-alpha) και της ιντερφερόνης γάµµα, από τα κύτταρα παρουσίασης 

αντιγόνου (antigen-presenting cells) και τα ΤΗ1 βοηθητικά λεµφοκύτταρα [T helper 

(Th)1 cells], ενώ διεγείρουν την παραγωγή των τύπου 2/αντιφλεγµονωδών κυτταρο-

κινών, όπως της IL-10 και του βήτα παράγοντα ανάπτυξης µετασχηµατισµού (TGF-β, 

transforming growth factor-beta). Η επιθηλιακή συσσώρευση µαστοκυττάρων είναι 

ένα χαρακτηριστικό της αλλεργικής ρινίτιδας και τούτο έχει συνδεθεί µε την έκφραση 

του βήτα παράγοντα ανάπτυξης µετασχηµατισµού , ο οποίος είναι γνωστός χηµειοτα-

κτικός παράγοντας µαστοκυττάρων σ’ αυτή την περιοχή, (Salib RJ et al, 2005). Μέσω 

αυτού του µηχανισµού, συστηµατικά, οι ενδογενείς κατεχολαµίνες µπορεί να προκα-

λέσουν µια εκλεκτική καταστολή των Τh1 αντιδράσεων και της κυτταρικής ανοσίας, 

καθώς και Τh2 απόκλιση προς την επικράτηση της χυµικής ανοσίας, (Elenkov IJ et al, 

1996). Από την άλλη πλευρά, οι µείζονες ορµόνες του στρες (γλυκοκορτικοειδή και 

κατεχολαµίνες) αναστέλλουν µεν συστηµατικά την IL-12, TNF-alpha, and INF-gamma, 

αλλά απορρυθµίζουν την παραγωγή της IL-10, IL-4, and TGF-beta. Έτσι λοιπόν κατά 

τη διάρκεια µιας άνοσης και φλεγµονώδους αντίδρασης η ενεργοποίηση του συστή-

µατος του στρες, µέσω της Τh2 απόκλισης, που προκαλεί, µπορεί να προστατέψει τον 

οργανισµό από το συστηµατικό  ‘‘υπερβοµβαρδισµό’’  από προφλεγµονώδεις κυττα-

ροκίνες των Τh1 κυττάρων. Σε ορισµένες τοπικές αντιδράσεις και κάτω από ορισµένες 
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συνθήκες, εν τούτοις οι ορµόνες του στρες  µπορεί πραγµατικά να διευκολύνουν τη 

φλεγµονή, µέσω της  έναρξης παραγωγής  IL-1, IL-6, IL-8, IL-18, TNF-alpha, και CRP 

και µέσω της ενεργοποίησης του άξονα ορµόνης απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης 

/ουσίας Ρ/ισταµίνης [corticotropin-releasing hormone (CRH)/substance P(SP)-

histamine axis], (Calcagni E, Elenkov I. 2006).

Μετά από αυτά, η ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος, κατά 

τη διάρκεια µιας άνοσης αντίδρασης, θα µπορούσε να έχει ως στόχο τον εντοπισµό 

της φλεγµονώδους αντίδρασης µέσω της πρόκλησης συσσώρευσης και διέγερσης 

πιο ειδικών χυµικών ανοσοαποκρίσεων. Η ενεργοποίηση του συµπαθητικού νευρικού 

συστήµατος µπορεί να καταστείλει τις Τh1 αντιδράσεις και έτσι να προστατεύσει τον 

οργανισµό από τα βλαβερά αποτελέσµατα των προφλεγµονωδών κυτταροκινών και 

άλλων προϊόντων των ενεργοποιηµένων µακροφάγων, (Elenkov IJ et al, 2000).

Το ανοσοποιητικό και το νευρικό σύστηµα παίζουν ευδιάκριτους ρόλους στη διατή-

ρηση της φυσιολογικής οµοιοστασίας. Μόρια που αρχικά έδειξαν να είναι σηµαντικά 

για την ανάπτυξη ιδιαίτερων ανοσοαντιδράσεων έχει βρεθεί πρόσφατα ότι λειτουργούν 

µέσα στο νευρικό σύστηµα, (Takegahara et al 2005). Αντίστροφα, οι νευρωνικές 

πλεξίδες ανοίγµατος δρόµου (neuronal guidance cues) µπορεί να τροποποιήσουν 

τις άνοσες λειτουργίες. Αυτά τα ανεξάρτητα συστήµατα, εν τούτοις, αλληλοεπηρρεάζο-

νται, ενώ µοιράζονται κοινά µόρια, όπως οι κυτταροκίνες και   µέλη της υπεροικογέ-

νειας των ανοσοσφαιρινών. Οι σηµαφορίνες είναι µια από αυτές τις συνεισφέρουσες 

µοριακές οικογένειες που είναι βιολογικά ενεργές και στα δύο συστήµατα. Αν και οι 

σηµαφορίνες εντοπίστηκαν αρχικά ως παράγοντες ανοίγµατος οδών (axon guidance 

factors), λειτουργώντας στο νευρικό σύστηµα, οι πρόσφατες έρευνες έχουν αποκαλύ-

ψει επιπρόσθετες ανοσολογικές λειτουργίες, (Moretti S, et al, 2006).

7.6. Ψυχοωτορινολαρυγγολογία. Μέθοδοι έρευνας ψυχολογικής κατάστασης

       αλλεργικών ασθενών.
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Η ψυχοωτορινολαρυγγολογία αποτελεί ένα νέο κοινό αντικείµενο της Ωτορινο-

λαρυγγολογίας και της Ψυχολογίας, που πραγµατεύεται τις επιδράσεις, τα ψυχολο-

γικά γνωρίσµατα, τους τύπους της προσωπικότητας και τις ψυχολογικές φυσιογνω-

µίες ατόµων (psychological profile) που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα (Bavdek 

S, et al 2002). Χρησιµοποιούνται ειδικά ερωτηµατολόγια για την αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής που σχετίζεται µε την υγεία (ΠΖΣΥ) στη ρινίτιδα, όπως το ερωτηµα-

τολόγιο ποιότητας ζωής στη ρινοεπιπεφυκίτιδα (Rhinoconjunctivitis Quality of Life 

Questionnaire), το ερωτηµατολόγιο ποιότητας ζωής εφήβων µε ρινοεπιπεφυκίτιδα 

(Adolescent Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire), και το ερωτηµατολόγιο 

ποιότητας ζωής παιδιών µε ρινοεπιπεφυκίτιδα (Pediatric Rhinoconjunctivitis Quality 

of Life Questionnaire. Τα ειδικά ερωτηµατολόγια για την αξιολόγηση της ποιότητας 

ζωής, που σχετίζεται µε την υγεία (ΠΖΣΥ) στους ενήλικους ασθενείς µε ρινίτιδα πε-

ριλαµβάνει την αναζήτηση κόπωσης, ελάττωση της ενεργητικότητας, γενική αίσθηση 

της υγείας και την κοινωνική λειτουργικότητα. Η διαταραχή της (ΠΖΣΥ) γενικά αυξάνει 

µε την αύξηση της σοβαρότητας των συµπτωµάτων. Στα παιδιά, τα ερωτηµατολόγια 

(ΠΖΣΥ) περιλαµβάνουν τις µαθησιακές διαταραχές, ανικανότητα ενσωµάτωσης µε συ-

νοµηλίκους, και οικογενειακές δυσλειτουργίες. Η ΠΖΣΥ επιδεινώνεται, καθώς συχνά 

µε τη ρινίτιδα συνυπάρχει, ρινοκολπίτιδα, µέση ωτίτιδα και συχνές λοιµώξεις του κα-

τώτερου αναπνευστικού. Οι φαρµακοθεραπείες µπορεί να έχουν θετικά και αρνητικά 

αποτελέσµατα στην ΠΖΣΥ. Φάρµακα που συνοδεύονται από παρενέργειες, όπως η 

υπνηλία και καταστολή του νευρικού συστήµατος µπορεί να έχουν αρνητικές συνέπει-

ες, ενώ τα µη ηρεµιστικά αντιισταµινικά και τα ενδορρινικά τοπικά κορτικοστεροειδή, 

τα αντιλευκοτριενικά και τα φάρµακα αντιPAF µπορεί να βελτιώσουν σηµαντικά την 

ποιότητα ζωής των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα, (Meltzer EO,  2001).

Από την άλλη πλευρά επιβάλλεται να γίνεται έρευνα, αν τα ψυχολογικά χαρακτη-

ριστικά των αλλεργικών ασθενών δρουν αµφίδροµα και τροφοδοτούν τη βιολογική 

υπερευαισθησία των ασθενών, προκαλώντας αλλεργικά συµπτώµατα από ένα ή περισ-
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σότερα όργανα στόχους των ασθενών (µύτη, επιπεφυκότας, παραρρίνιοι κόλποι, ρινο-

φάρυγγας, µέσον ους, λάρυγγας, βρόγχοι, δέρµα, κλπ). Η θεωρία ότι οι αλλεργικοί 

ασθενείς διατηρούν µια µοναδική ψυχολογική φυσιογνωµία (profile) ή γνωρίσµατα 

έχει διαψευστεί, διότι κάθε ατοπική κατάσταση από τη µύτη, τους βρόγχους, το δέρµα 

συνοδεύεται από διαφορετική ψυχολογική φυσιογνωµία ή γνωρίσµατα (profile) του 

ασθενούς, όπως ήδη έχει επιδειχτεί από τον Michel F-B (1994).

Στην ψυχοωτορινολαρυγγολογία χρησιµοποιούνται οι κλασικές µέθοδοι και τεχνικές 

για ερευνητικούς σκοπούς, όπως οι ψυχολογικές συνεντεύξεις και διάφορες ψυχολο-

γικές δοκιµασίες, η Symptom Checklist-90 (SCL-90), Courtauld Emotional Control 

Scale, the McMaster Family Assessment Device, και η Satisfaction with Life Scale 

(Gauci et al 1993). Όµως υπάρχει χώρος για την εφαρµογή νέων ιδεών έρευνας, µε 

στόχο την αποκάλυψη του άγνωστου ψυχολογικού περιεχοµένου του ωτορινολαρυγ-

γολογικού ατοπικού ασθενούς. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία περιγράφονται διάφορες 

µέθοδοι και τεχνικές έρευνας των ψυχοσωµατικών ή ψυχολογικών χαρακτηριστικών 

των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα, άσθµα και άλλες ατοπικές νόσους. Η σχέση µετα-

ξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας σε µη ψυχι-

ατρικούς ασθενείς, αποδεδειγµένης αλλεργικής κατάστασης θα µπορούσαν να ερευ-

νηθούν χρησιµοποιώντας το Analysis of Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

Profile (MMPI), (Muluk et al 2003).

Γ. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙ∆Α

Στις ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις περιλαµβάνονται η αλλεργική ρινίτιδα, η αλλεργική 

ρινο-επιπεφυκίτιδα, η αλλεργική ρινοκολπίτιδα, η αλλεργική καθ’ υποτροπή εκκριτική 

ρινίτιδα, η αλλεργική καθ’ υποτροπή λαρυγγίτιδα, η αλλεργική ρινίτιδα που συνυπάρ-

χει µε αλλεργικό βρογχικό άσθµα.

Οι παραπάνω ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις εκδηλώνονται µε κλινική σηµειολογία από 
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το όργανο στόχο, η οποία όµως πάντοτε έχει κοινή κλινική εκδήλωση και από τη 

µύτη. Η πιο συνηθισµένη ΩΡΛ αλλεργική νόσος είναι η αλλεργική ρινίτιδα. Σπάνια, η 

κολπίτιδα, η µέση ωτίτιδα ή η λαρυγγίτιδα αλλεργικής αιτιολογίας δεν συνοδεύονται 

ταυτόχρονα και από αλλεργική ρινίτιδα. 

ΥΠΟΘΕΣΗ: Υπάρχει σχέση ανάµεσα στην πάθηση της αλλεργικής ρινίτιδας και των 

ειδικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών συµπεριφοράς ασθενών µε την πάθηση αυτή: 

Αν πράγµατι υπάρχει σχέση  και η σχέση αυτή διαµορφώνει ιδιαίτερο ψυχολογικό 

προφίλ στους ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα, τότε επιβεβαιώνεται η γνώση της αµφί-

δροµης επικοινωνίας του ρινικού βλεννογόνου και του εγκεφάλου και µε τη δοκιµασία 

της Σηµειοµετρίας. Η αναζήτηση ειδικού ψυχολογικού προφίλ στους ασθενείς µε 

αλλεργική ρινίτιδα θα συµβάλλει στη αποτελεσµατικότερη σχέση ιατρού ασθενούς, 

αφού ο ωτορινολαρυγγολόγος θα µπορεί να βελτιώνει την επικοινωνιακή του επιδεξι-

ότητα και θα βελτιώνει τη θεραπευτική του αποτελεσµατικότητα. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε, εάν οι ασθενείς που πάσχουν από αλλεργική 

ρινίτιδα αναπτύσσουν ειδικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά συµπεριφοράς ή ψυχολογικό 

προφίλ. Η έρευνα έγινε µε ένα δείγµα ασθενών, που αποδεδειγµένα πάσχουν από 

αλλεργική ρινίτιδα και ένα άλλο δείγµα , αποδεδειγµένα µη αλλεργικών ασθενών. 

Συγκεκριµένα, τριακόσια είκοσιτέσσερα  άτοµα χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Από τα 

άτοµα αυτά, τα 175 (54%) είχαν αλλεργική ρινίτιδα και τα 149 (46%)  έπασχαν από 

µη αλλεργική ρινίτιδα.  Ζητήσαµε από τα συµµετέχοντα στη µελέτη άτοµα υποκείµενα 

να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο που περιείχε 177 λέξεις, ουσιαστικά, επίθετα 

και ρήµατα, τις οποίες  κατατάξαµε ανάλογα µε τις µεταξύ τους στατιστικές συσχε-

τίσεις σε κατηγορίες  σύµφωνα µε το παραγοντικό πλάνο (factorial plan) ανάλογου 

ερωτηµατολογίου µε τις ίδιες λέξεις που χρησιµοποιήθηκε το 1992 από την εταιρεία 
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SOFRE και των οποίων τη συναισθηµατική αντίδραση που τους προκαλούσαν έπρεπε 

να καθορίσουν µε την βοήθεια µιας επταβάθµιας κλίµακας (-3, -2, -1 δεν συµφωνώ 

καθόλου, 0 µου είναι αδιάφορο, +1, +2, +3,  συµφωνώ απόλυτα). (αρµονία-δυσαρ-

µονία, εξάρτηση-αποµάκρυνση, τάξη- ελευθερία). Το ερωτηµατολόγιο που συντάξαµε 

και παραθέτουµε το χορηγούσαν οι ιατροί ωτορινολαρυγολόγοι στους ασθενείς µε 

αλλεργική και µε µη αλλεργική ρινίτιδα . Οι ασθενείς απαντούσαν στο ερωτηµατολόγιο 

µετά τη  διενέργεια των ενδοεπιδερµικών δοκιµασιών στην ΩΡΛ  Κλινική του Πανεπι-

στηµίου Κρήτης.

   Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο, ενώ δεν υπάρχουν σωστές και λανθασµένες 

απαντήσεις. Η συµµετοχή ήταν εθελοντική και οι συµµετέχοντες απαντούσαν, αφού 

προηγείτο ενηµέρωσή τους για το σκοπό της έρευνας.  Τα στοιχεία και οι πληροφο-

ρείς που δόθηκαν είναι απολύτως εµπιστευτικές και απόρρητες, αν και ανώνυµες. 

∆όθηκε εξήγηση στους συµµετέχοντες ότι µας ενδιέφερε η προσωπική τους άποψη 

και γιαυτό το λόγο τους παρακαλέσαµε οι απαντήσεις τους να είναι αυθόρµητες και 

ειλικρινείς και να µην αφήσουν τίποτε αναπάντητο. Σε κάθε ασθενή λήφθηκε γραπτή 

συναίνεση µε το κάτωθι περιεχόµενο:

Συναίνεση συµµετοχής

∆έχοµαι να λάβω µέρος στην έρευνα µε θέµα «Ψυχολογικό προφίλ των αλλερ-

γικών ασθενών», υπό τον όρο ότι τα δεδοµένα µου δεν θα δηµοσιοποιηθούν, ότι θα 

τηρηθούν οι κανόνες δεοντολογίας και ότι µπορεί να κληθώ για αποσαφήνιση της 

έρευνας σε χρόνο και τόπο που θα συµφωνηθεί µε τον ερευνητή.
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Ο/Η συµµετέχων/ουσα

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Σηµειώστε ένα x στο κουτί δίπλα στην απάντησή σας.

1. Φύλο

 Άνδρας

 Γυναίκα

2. Ηλικία

- Ετών

3. Επάγγελµα
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 Οικιακά

 Συνταξιούχος

 Αγρότης/ισσα

 Ελεύθερος / η επαγγελµατίας

 ∆ηµόσιος / α Υπάλληλος

 Ιδιωτικός / η Υπάλληλος

 Άλλο

4. Οικογενειακή κατάσταση

 Ανύπαντρος / η

 Παντρεµένος / η

 ∆ιαζευγµένος / η

 Χήρος / α

 Συζώ µε κάποιον / µε κάποια

5. Είδος αλλεργίας

 Αναπνευστική

 ∆ερµατική

 Ω.Ρ.Λ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιο βαθµό καθεµία από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις ται-

ριάζει σε εσάς προσωπικά; Κυκλώστε τον αριθµό που εκπροσωπεί καλύτερα τα 

προσωπικά σας αισθήµατα.
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

1. Λουλούδι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

2. Τρυφερότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

3. Γέννηση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

4. Κοµψότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

5. Ανταµοιβή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

6. Εµπιστοσύνη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

7. Γελώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

8. Χάδι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

9. Μόδα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

10. Φιλία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

11. Ευελιξία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

12. Γάµος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

13. Χρήµα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

14. Μητρικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

15. Αγοράζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

16. Φωλιά -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

17. Μουσική -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

18. Χιούµορ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

19. Οικογένεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

20. Κληρονοµώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

21. Θαυµάζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

22. Θηλυκό -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

23. Μαζί -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

24. Ονειρεύοµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

25. Ευγένεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

26. Έντιµος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

27. Πλούτος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

28. Ειλικρίνεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

29. Παιδική ηλικία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

30. Θέατρο -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

31. ∆έρµα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

32. Τελετή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

33. Σεβασµός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

34. Κουράγιο -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

35. Ανατροφή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

36. Νοηµοσύνη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

37. Βιβλίο -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

38. Κολυµπώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

39. Νερό -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

40. Νησί -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

41. Αισθησιακός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

42. Φιλάνθρωπος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

43. Σύνεση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

44. Ακρίβεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

45. Ντελικάτος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

46.
Αποτελεσµατι-
κός

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

47. Ανυπέρβλητος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

48. Κόκκινος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

49. Καταστροφή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

50. Ανοικτός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

51. Αισθησιακός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

52. Φεγγάρι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

53. Τυχοδιώκτης -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

54. Πηγαίος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

55. Υπόληψη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

56. Πίστη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

57. ∆όξα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

58. ∆ικαιοσύνη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

59. Ταπεινός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

60. Αρχαίος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

61. ∆ηµιουργός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

62. Έξυπνος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

63. Συναίσθηµα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

64. Θεός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

65. Θρησκευτικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

66. Βεβαιότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

67. ∆ιδάσκω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

68. Ερευνητής -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

69. Παραµελώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

70. Υπεκφυγή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

71. Πατρίδα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

72. Αρετή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

73. Παράδοση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

74. Υλικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

75. Θεµέλια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

76. Μοιχός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

77. Πίνω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

78. Τρέλα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

79. ∆ιαφορετικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

80. Εργασία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

81. ∆ύναµη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

82. Σχολείο -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

83. Γερνάω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

84. Κυριαρχώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

85. Ασθενικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

86. Συλλογίζοµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

87. Παραβαίνω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

88. Νύχτα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

89. Άγριος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

90. Πειθαρχία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

91. Υπηρετώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

92. Θυσία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

93. Προδίδω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

94. Προσπάθεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

95. Νόµος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

96. Ηγεµόνας -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

97. Τολµηρός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

98. Αναρριχώµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

99. Επανάσταση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

100. Βιοµηχανία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

101. Μαθηµατικά -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

102. Αµφισβητώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

103. Χειµώνας -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

104. Ξένος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

105. Οίκτος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

106. Ζήλεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

107. Ειρωνεία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

108. Κλείνω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

109. Ψεύδοµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

110. Βαθύς -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

111. Κυνήγι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

112. Πόλεµος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

113. Βαριέµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

114. Φωτίζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

115. Κριτικάρω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

116. Καταιγίδα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

117. Τιµωρώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

118. Σπάω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

119. Χωρισµός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

120. Κίνδυνος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

121. Ματαιότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

122. Επιτίθεµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

123. Τοίχος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

124. Πανοπλία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

125. Στρατιώτης -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

126. Μεταλλικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

127. ∆ώρο -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

128. Γλυκός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

129. Άρωµα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

130. Καλαισθησία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

131. Μπλέ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

132. Ποίηση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

133.
Ραφιναρισµέ-
νος

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

134. Τέχνη -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

135. Γυµνό -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

136. Γράφω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

137. Πονηρός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

138. Ταχύτητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

139. Βλάκας -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

140. ∆ιατάζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

141. Τουφέκι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

142. Κλαίω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

143. Υπερένταση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

144. ∆ελεάζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

145. Μαγικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

146. Επιθυµώ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

147. Σεξουαλικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

148. Ανέµελος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

149. Φωτεινότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

150. Μυστήριο -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

151. Πρόκληση -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

152. Αναταραχή -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

153. Μετριοπάθεια -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

154. ∆ιαλογισµός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

155. Ευγενής -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

156. Σώζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

157. Αυτονοµία -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

158. Εκλεκτός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

159. Ιερέας -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

160. Ηθική -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

161. Κανόνας -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

162. ∆υναµικός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

163. Παίζω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
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Α/Α
∆ε µου
ταιριάζει
καθόλου

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Μου
ταιριάζει
απόλυτα

164. Εύχοµαι -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

165. Λατρεύω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

166.
Κάνω οικονο-
µία

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

167. Αγνός -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

168. Υπακούω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

169. Άκαµπτος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

170. Ωφελιµιστής -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

171. Κόσµηµα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

172. Θεραπεύω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

173. Προστατεύω -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

174. Πεισµατάρης -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

175. Τελειότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

176. Σεµνότητα -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

177. Πρωτόγονος -3 -2 -1 0 +1 +2 +3

.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ασθενείς µε ρινίτιδα στο ερωτηµατολόγιο 

που συντάχθηκε βάσει της µεθόδου της Σηµειοµετρίας τέθηκαν υπό στατιστική πολυ-

παραγοντική ανάλυση. Εφαρµόστηκε η διερευνητική µέθοδος (exploratory method) 

της διακρίνουσας ανάλυσης (discriminant analysis) για να βρεθεί εάν υπάρχει κά-

ποιος συνδυασµός µεταβλητών που ταξινοµεί τα άτοµα ανάλογα µε το εάν η ρινίτιδα 

είναι αλλεργική ρινίτιδα ή όχι. Εφαρµόστηκε βήµα-προς-βήµα (stepwise) διακρίνουσα 
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ανάλυση χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Wilk’s lambda (µε τιµές F=3,84 και 2,71 για 

την εισαγωγή ή αφαίρεση µιας µεταβλητής αντιστοίχως). Βρέθηκε η γραµµική διακρί-

νουσα συνάρτηση του Fisher (Fisher’s linear discriminant function). Τέλος εφαρµό-

στηκε  cross-validation για να εξεταστεί κατά πόσον το τελικό µοντέλο θα µπορούσε να 

προβλέψει εάν κάποια νέα περίπτωση ρινίτιδας θα ήταν αλλεργικής ή µη αλλεργικής 

µορφής µε βάση το τι συµπληρώνουν στο ερωτηµατολόγιο. Το λογισµικό πακέτο που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν το SPSS 14.  Tα θετικά συνολικά σκορ συνδέονται µε την πιθα-

νότητα του να µην έχει ο ασθενής αλλεργική ρινίτιδα. Βάσει λοιπόν των απαντήσεων 

στο ερωτηµατολόγια της Σηµειοµετρίας  εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι ασθενείς 

µε αλλεργική ρινίτιδα αναπτύσσουν ειδικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν 

εντοπίστηκαν στα µη  αλλεργικά άτοµα. Συγκεκριµένα στα άτοµα µε αλλεργική ρινίτιδα 

φάνηκε  κατ’ αρχήν ότι υπάρχει σχέση της πάθησης µε το επάγγελµα. Οι νοικοκυρές, 

οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και  οι δηµόσιοι υπάλληλοι εµφανίζουν αλλεργία σε στατιστικά 

σηµαντικό µεγαλύτερο βαθµό από τα άλλα επαγγέλµατα. Από την άλλη πλευρά, οι 

ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα εµφανίζονται να είναι προσανατολισµένοι στο θεσµό 

της οικογένειας και επενδύουν σε σταθερές κοινωνικές αξίες, όπως η δικαιοσύνη, 

η πίστη, η οικογένεια. Επενδύουν στην έκφραση των αισθήσεων, που δείχνει την 

επιθυµία τους για ελευθερία. Απορρίπτουν έννοιες που εκφράζουν σύγκρουση, ενώ 

προτιµούν να επενδύουν σε έννοιες που περικλείουν  έντονη συναισθηµατική φόρτι-

ση, τις οποίες και κρίνουν ως θετικές (λατρεύω, θεός, θρησκευτικός, εύχοµαι). Με 

τα ευρήµατα αυτά της Σηµειοµετρίας επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή µας ότι υπάρχει 

αµφίδροµη επικοινωνία του ρινικού βλεννογόνου των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα 

και του εγκεφάλου τους. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα συµπτώµατα της αλλεργικής ρινίτιδας επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθε-

νών, ιδιαίτερα, όταν οι ασθενείς πάσχουν ταυτόχρονα και από αλλεργικό άσθµα ή 

κάποια άλλη ατοπική νόσο. Η ρινίτιδα και το άσθµα αποτελούν συνήθη κατάσταση συν-

νοσηρότας που συνέβαλε στη συνειδητοποίηση της ιδέας  ‘‘του ενός αεραγωγού µιας 

νόσου’’(Gelis N. Et al,2005). Η ποιότητα της ζωής των ασθενών µε αλλεργική ρινίτιδα 

βελτιώθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, αφού τα συµπτώµατα µπορούν να ανακου-



111

φιστούν, χρησιµοποιώντας από το στόµα αντιισταµινικά β΄ γενιάς, αντιλευκοτριαινικά 

(µοντελουκάστη), αντιPAF (ρουπαταδίνη), κορτιζόνη και τα ενδορρινικά αντιισταµινικά, 

κορτικοστεροειδή, νατριούχος χρωµολίνη, βρωµιούχι ιπρατρόπιο. Οι δυσίατες κατα-

στάσεις αλλεργικής ρινίτιδας και άσθµατος µπορεί να αντιµετωπιστούν χορηγώντας 

αντι-ΙgE µονοκλωνικά αντισώµατα (οµαλισουµάµπη). Όµως η εκρίζωση της αλλεργι-

κής ρινίτιδας επιτυγχάνεται, προς το παρόν, µόνο µε την ανοσοθεραπεία, που γίνεται 

µε τη χορήγηση αλλεργιογόνων εκχυλισµάτων, από τα ένοχα για την πρόκληση της 

νόσου αλλεργιογόνων. Η ανοσοθεραπεία γίνεται µε σταδιακά αυξανόµενες δόσεις των 

αλλεργιογόνων µέχρις ότου χορηγηθεί η µέγιστη ανεκτή δόση, οπότε επί τρία ή περισ-

σότερα χρόνια συνεχίζεται αυτή η δόση για αραιότερα χρονιά µεσοδιαστήµατα. Με την 

ανοσοθεραπεία απευαισθητοποιείται ο ασθενής και παύει να παρουσιάζει αλλεργικά 

συµπτώµατα, όταν εκτίθεται στα αλλεργιογόνα, στα οποία είχε αποδειχτεί ότι ήταν 

ευαίσθητος. Μέχρις ότου όµως αρχίσει η θεραπεία µε αποευαισθητοποίηση έχει πα-

ρατηρηθεί ότι τα αλλεργικά συµπτώµατα µπορεί να πυροδοτηθούν, να επιδεινωθούν ή 

να βελτιωθούν από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες ή το στρες. Το ψυχολογικό 

στρες µπορεί  να γίνει αντιληπτό και ως κοινωνική τοξική ρύπανση, που όταν ΄΄εισβ-

άλλει΄΄ στο σώµα µπορεί να διασπάσει τα βιολογικά συστήµατα που σχετίζονται µε 

τη φλεγµονή µέσω µηχανισµών που δυνητικά έχουν κοινά χαρακτηριστικά µε τους 

µηχανισµούς που επηρεάζονται και τροποποιούνται από τις φυσικές τοξικές ουσίες 

και ρύπους, (Strachan D. et al, 1997). Στους εξαιρετικά ενδοστρεφείς ασθενείς, τα 

αλλεργικά τους συµπτώµατα εκφράζονται µε εντονότερο τρόπο και ελέγχονται δυσκο-

λότερα. Η ίδια οµάδα ασθενών επιδεικνύουν επίσης µεγαλύτερου βαθµού διαταραχές 

του συναισθήµατος, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, σε σύγκριση προς τους εξω-

στρεφείς. Οι ασθενείς µε διαταραχές του συναισθήµατος παρουσιάζουν υψηλότερη 

επίπτωση ατοπικής αλλεργίας σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό,(Grossman J. ,1997). 

Τα άτοµα που έχουν προδιάθεση για κλινική κατάθλιψη εµφανίζουν περισσότερες 

αλλεργίες, σε σύγκριση προς µη αλλεργικά άτοµα, (Blaiss MS., 1999).

Από την άλλη πλευρά, είναι καλά γνωστό ότι οι αλλεργικές νόσοι επηρεάζουν 

την ψυχολογική κατάσταση των προσώπων που µπορεί να παρουσιάζουν ψυχολογική 

ανισορροπία ή συναισθηµατικές ή άλλες ψυχολογικές διαταραχές. Όταν ένα αγόρι 

ή κορίτσι αναπτύξει ασθµατικά συµπτώµατα παρατηρούνται αρκετές αλλαγές στη συ-

µπεριφορά του ιδίου και των µελών της οικογενείας του, ενώ ξεκινούν δυσκολίες και 

µε τον κοινωνικό του περίγυρο. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι το 100% των παιδιών και 
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των εφήβων µε άσθµα συνοδευόταν και από κατάθλιψη (Hernandez Robles M et al, 

2002, Wright RJ., 2005). Η έρευνα σε οµάδες γυναικών µε ολοετήσια αλλεργική 

ρινίτιδα και σύγκρισή τους µε µη αλλεργικές οµάδες γυναικών έδειξαν ότι οι αλλερ-

γικές γυναίκες Επιδεικνύουν υψηλότερη συχνότητα υποχονδρίασης, κοινωνικής εσω-

στρέφιας και σηµαντικού βαθµού µικρότερες επιδόσεις ενίσχυσης και διόρθωσης του 

Εγώ. Επιπρόσθετα, ο αριθµός των αλλεργιών βρέθηκε να σχετίζεται  µε υψηλότερη 

συχνότητα κατάθλιψης, υστερίας, ψυχασθένειας, σχιζοφρένιας και άγχους, (Gauci et 

al, 1993). Έχουν γίνει έρευνες  της σχέσης µεταξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και των 

ψυχολογικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας σε µη ψυχιατρικές οµάδες ασθε-

νών µε αποδεδειγµένη αλλεργική κατάσταση, που συγκρίθηκαν µε υγιείς οµάδες αν-

θρώπων µε διάφορες ψυχολογικές µεθόδους (π.χ. MMPI), Muluk NB, et al, (2003). 

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών που βρέθηκαν µε τη βοήθεια του MMPI έδειξαν ότι 

οι άνδρες µε αλλεργική ρινίτιδα παρουσίαζαν υψηλότερες επιδόσεις κατάθλιψης, 

παράνοιας και κοινωνικής εσωστρέφειας, ενώ στις οµάδες γυναικών µε αλλεργική 

ρινίτιδα επικρατούσε η κατάθλιψη, η υποχονδρίαση και η υστερία. Συµπερασµατικά 

φαίνεται ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα εκδηλώνουν πτωχότερη ψυχολογική 

λειτουργία σε σύγκριση µε τους µη αλλεργικούς ασθενείς. Οι ασθενείς µε αλλεργική 

ρινίτιδα-ανεξαρτήτως του τύπου της- µπορεί να αναπτύξουν µια οµάδα ψυχολογικών 

παραπόνων που σχετίζονται µε τη σοβαρότητα των συµπτωµάτων τους, (Gauci et al, 

1993). Μετά από αυτά και αρκετές άλλες αποδείξεις περιλαµβανοµένης και της 

έρευνας της παρούσης διατριβής, που πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια της Σηµειο-

µετρίας, φαίνεται ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθµα και ατοπική 

δερµατίτιδα επιδεικνύουν µια ειδική ψυχολογία (Janiszewski J., 1994).

Η σύνδεση της αλλεργικής ρινίτιδας  και των ψυχολογικών παραγόντων εξηγείται 

µε δύο πιθανούς µηχανισµούς: A. Το αποτέλεσµα της δράσης της κορτιζόλης στην 

παραγωγή της ΙgE (Takegahara N, 2005) και B. Την παραγωγή χηµικών µεσολαβητών 

που παράγονται κατά τη διάρκεια µιας αλλεργικής αντίδρασης, οι οποίοι ταξιδεύουν 

από τη µύτη προς τον εγκέφαλο  Τελικά φαίνεται ότι όλες αυτές οι πολύπλοκες αλλη-

λεπιδράσεις οδηγούν στο φαύλο κύκλο: τα αλλεργικά συµπτώµατα µπορεί να πυροδο-

τήσουν την εκδήλωση συναισθηµατικής αναστάτωσης και στρες που τελικά οδηγεί στη 

δηµιουργία ενός ειδικού ψυχολογικού προφίλ στον ασθενή. Από την άλλη πλευρά το 

στρες και η συναισθηµατική αναστάτωση και το ειδικό ψυχολογικό προφίλ του κάθε 

ασθενούς µπορεί να επηρεάσει την πυροδότηση ή έκφραση των αλλεργικών συµπτω-
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µάτων. Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στους ασθενείς µας µε αλλεργική ρινίτιδα, 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της Σηµειοµετρίας αποκάλυψε ότι οι ασθενείς µας είχαν 

ένα κοινό ψυχολογικό προφίλ. Φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση νοός - ανοσοποιητικού 

συστήµατος - ρινικού βλεννογόνου τελικά διαµορφώνει τα κοινά ειδικά ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά ή αλλεργικό προφίλ, το οποίο πρέπει να αναζητείται και να γίνεται κα-

τανοητό από τον θεραπευτή του ασθενούς µε στόχο τη βελτίωση της ψυχοσυναλλαγής 

τους, που αποβλέπει στη βαθειά κατανόηση της νόσου από τον θεραπευτή ιατρό, αλλά 

και από τον ασθενή. Ο ασθενής που έχει κατανοήσει τους µηχανισµούς που συµµε-

τέχουν στην πρόκληση των σωµατικών και ψυχολογικών συµπτωµάτων του εφαρµόζει 

µε πλήρη συµµόρφωση, όχι µόνο την ανακουφιστική θεραπεία που  του προτείνει ο 

γιατρός του, αλλά και όλο το πρόγραµµα της εφαρµογής της ανοσοθεραπείας, η οποία 

µόνον αυτή µπορεί να θεραπεύσει πλήρως τη νόσο σε πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό. 

και τους, κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Τµήµα της διατριβής ανακοινώθηκε ως αναρτηµένη ανακοίνωση στο XVIII Παγκό-

σµιο Συνέδριο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Ωτορινολαρυγγολογικών Εταιρειών (IFOS), 

που έγινε στη Ρώµη στις 25- 30 Ιουνίου του 2005. Η ανακοίνωση αυτή έλαβε το 

πρώτο βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης µεταξύ 570 άλλων εργασιών προερχοµένων 

από 70 χώρες της Γης.

Ο σκοπός της της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της 

αλλεργικής ρινίτιδας και των ειδικών ψυχολογικών χαρακτηριστικών και των γνωρισµά-

των της προσωπικότητας σε έναν πληθυσµό µε αποδεδειγµένη  αλλεργική ρινίτιδα. Η 

υπόθεση ότι ο ασθενής µε αλλεργική ρινίτιδα αναπτύσσει ειδικό ψυχολογικό προφίλ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Τα ιδιαίτερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των 
ωτορινολαρυγγολογικών  αλλεργικών ασθενών 
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έχει υποστηριχτεί από τη γνώση της πολυκατευθυντικής επιρροής µεταξύ του ανοσο-

ποιητικού, του νευρικού και του ενδοκρινικού  συστήµατος. Από την άλλη πλευρά, αν 

αυτή η υπόθεση ήταν σωστή, τότε ο ωτορινολαρυγγολόγος θα µπορούσε να αντιµετω-

πίσει ασφαλέστερα τους ασθενείς του. Γιαυτό το σκοπό στην παρούσα έρευνα έλαβαν 

µέρος τριακόσιαεικοσιτέσσερα ενήλικα άτοµα, που χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Η 

πρώτη οµάδα περιέλαβε 175 (54%) πρόσωπα µε αλλεργική ρινίτιδα, ενώ στη δεύτε-

ρη οµάδα περιέλαβε 149 (46%) πρόσωπα χωρίς αλλεργική ρινίτιδα . Η αλλεργία σε 

όλα τα άτοµα ερευνήθηκε µε ενδοεπιδερµικές δοκιµασίες νυγµού και το αλλεργικό 

ιστορικό των πασχόντων. Όλοι οι συµµετέχοντες στη έρευνα απάντησαν στο κατάλλη-

λο ερωτηµατολόγιο σηµειοµετρίας που τους υποβλήθηκε µετά τον αλλεργιολογικό 

έλεγχο. Η ανάλυση του ερωτηµατολογίου που ακολούθησε έδειξε ότι υπάρχει σχέση 

µεταξύ του επαγγέλµατος και της αλλεργίας. Οι οικοκυρές, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, 

οι ιδιωτικοί υπάλληλοι φαίνεται να είναι αλλεργικοί σε υψηλότερο βαθµό από τους 

λοιπούς εργαζοµένους. Οι αλλεργικοί ασθενείς τείνουν να είναι προσκολληµένοι στις 

οικογενειακές αξίες (λέξεις: ανατροφή, ειλικρίνεια, έντιµος, ευγένεια), που συνοδεύ-

ονται από ισχυρές οικογενειακές αξίες (λέξεις: δικαιοσύνη, οικογένεια, πίστη) που 

τους διατηρούν σε αρµονική σχέση µε τον λοιπό κόσµο. Φαίνεται να επενδύουν σε 

αισθησιακές αξίες (λέξεις: ανοικτός, συναίσθηµα, εκλεπτυσµένος, παρόν, γλυκύς), 

που δείχνει την επιθυµία τους για ελευθερία. Απορρίπτουν συγκρουσιακές αξίες (λέ-

ξεις: προδίδω, ψεύδος, πόλεµος, περίστροφο, απόσπαση, µεταλλικός, στρατιώτης) 

και προτιµούν να επενδύουν σε αξίες, που τους προκαλούν έντονα συναισθήµατα 

(λέξεις: λατρεύω, επιθυµώ, θεός, θρησκευτικός, κλαίω)  τις οποίες βρίσκουν θετικές. 

Στην παρούσα µελέτη επιδεικνύεται ότι οι ασθενείς µε αλλεργική ρινίτιδα αναπτύσ-

σουν ένα κοινό ψυχολογικό προφίλ. 

ABSTRACT

 

The aim of this study was the exploration of the relationships among allergic rhinitis 

and specific psychological characteristics and personality traits in a population of 

proven allergic rhinitis status. The hypothesis that the patients with allergic rhinitis 

develop special psychological profile has been supported by the knowledge of the 

The psychological characteristics of the otorhinolaryngologic allergic 
patients 
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multidirectional influence among the immune-nervous and endocrine systems. On 

the other hand if this hypothesis was correct, then the otorhinolaryngologist could 

handle in safest way their patients.  

For this  purpose in the the present study participated three hundred twenty four 

adults who divided in two groups. The first group included 175 (54%) persons with 

allergic rhinitis and the second group include 149 (46%) without allergic rhinitis. 

Allergy was investigated with skin prick testing and the self reported allergic status of 

each participant in the study. All the participants answered to a properly constructed 

semeiometry questionaire. Analysis of Semiometry questionnaires showed that there 

is relation between occupation and allergy. Housewives, public services employees, 

private employees appear to be allergic significally higher than others. The allergic 

patients tend to be attached to family values (words: nurture, frankness, honest, 

politeness) accompanied to strong society values (words: justice, family, faith) that 

will keep them in a harmonious relation to other people .There appears to invest 

to sensual values (words: open, emotion, sensuous, delicate, present, sweet,) that 

shows their willing of freedom. They reject conflict values (words: betray, lie, war, 

rifle, detachment, metallic, soldier) and they prefer to invest to values that provoke 

to them exaggerating emotions (words: adore, wish, god, religious, cry) which they 

find positive. The present study demonstrates that the patients with allergic rhinitis 

develop a common psychological profile.
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