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Περίληψη: Μελετήθηκε η συχνότητα εμφά

κιμασιών

νισης αλλεργίας σε

στο ιατρείο βρογχικού άσθματος το τελευ

98 άτομα, τα οποία

εξε

98 άτομα,

τα οποία εξετάσθηκαν

τάσθηκαν στο ιατρείο βρογχικού άσθματος

ταίο έτος. Από τα άτομα αυτά,

του νοσοκομείου. Από αυτά τα άτομα

ήταν άνδρες, ηλικίας από

λεργιογόνα ήταν τα ακάρεα της οικιακής σκό

40 ( 40,8%)
72 ετών, με
μέσο όρο ηλικίας 20,25 έτση και 58 (59,1 % )
ήταν γυναίκες, ηλικίας από 5 έως 72 ετών, με
μέσο όρο ηλικίας 34,8 έτη.

νης και η γύρης των αγρωστωδών.

Σε όλους έγιναν δερματικές δοκιμασίες νυγ

(54,08%) εμφάνισαν
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αλλεργία σε ένα ή πε

ρισσότερα αλλεργιογόνα. Τα πιο συχνά αλ

μού

με εκχυλίσματα προ

δοκιμασία το αλλεργιογόνα ενίεται στην ε

Οι αλλεργιακές παθήσεις του αναπνευστι
κού συστήματος απασχολούν σημαντικά ό
λο και πιο συχνά τους γιατρούς

(1,2).

Οι κυριότερες αλλεργικές εκδηλώσεις που

εμφανίζονται ιδίως κατά τη &.άρκεια της άνοιξης
με την ανθοφορία των διαφόρων φυτών, εί
ναι το αλλεργικό βρογχικό άσθμα, η αλλεργική

ρινίτιδα και η αλλεργική επιπεφυκίτιδα

(3,

4).
Σημαντικό ρόλο για την εκδήλωση των πα
ραπάνω παθήσεων παίζουν επίσης οι μύκητες,
τα είδη των οποίων είναι πολλά και ανευρί

(5). Τα συμπτώματα δε είναι

ανάλογα με την ένταση της κυκλοφορίας του
νοσογόνου παράγοντα

(6), έναντι του οποί

ου είναι ευαισθητοποιημένος ο πάσχων και
ευθέως ανάλογα με την ένταση της έκθεσης
και της επαφής του πάσχοντα με τους παρά
γοντες αυτούς.

Στόχος της αναζήτησης της αλλεργίας των
ασθενών έναντι των διαφόρων αλλεργιογόνων
είναι η σωστότερη αντιμετώπιση του πάσχο

ντα

έως

τυπωμένων αλλεργιογόνων. Στη δερματική

Εισαγωγή

σκονται παντού

(skin prick test's)

7

(7, 8, 9, 10) και

ιδίως η προφύλαξή του

από την εκδήλωση των συμπτωμάτων.

πιδερμίδα ενδοδερμικά ή με σκαριφισμό. Αυ
τό προκαλεί εντός

5-15

λεπτών τη δημιουρ

γία, τοπικά στο σημείο εισαγωγής του αλ
λεργιογόνου, ερυθήματος και πομφού. Το μέ
γεθος του ερυθήματος και του πομφού είναι
ανάλογο με την ένταση της ευαισθησίας του

ατόμου και σχετίζεται με τα επίπεδα της α
νοσοσφαιρί νης

IgE.

Χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο μας η μέθοδος
της δερματικής δοκιμασίας με νυγμό.
Μια σταγόνα του εκχυλίσματος αλλεργιογό

νου τοποθετείται στην καμπτική επιφάνει του
αντιβραχίου και με νύξη με λανσέτα προκα
λείται υπέγερση της επιδερμίδας.
Η νύξη είναι επιφανειακή και δεν προκαλεί
αιμορραγία. Στη δερματική δοκιμασία χρη
σιμοποιούνται εκτός από μεμονωμένα αλ
λεργιογόνα και κάποια μείγματα αλλεργιο
γόνων και εάν υπάρξει θετική αντίδραση σε
κάποιο μείγμα, εξετάζεται ο ασθενής για τα
μεμονωμένα αλλεργιογόνα του μείγματος.
Τα μείγματα και τα μεμονωμένα αλλεργιο
γόνα που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον

πίνακα

1.

Τα αντισταμινικά φάρμακα καταστέλλουν
τη δερματική αντίδραση και πρέπει να δια

Υλικό και μtθοδοc;

κόπτονται πριν από τη διενέργεια της δερ
ματικής δοκιμασίας.

Μελετήθηκαν για την αναζήτηση της συχνό

Το αποτέλεσμα της δερματικής δοκιμασίας

τητας εμφάνισης αλλεργικών δερματικών δο-

εκτιμάται μετά από

15 min, οπότε αν το

α-
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ποτέλεσμα είναι θετικό, παρα

Πίνακας

τηρείται ερυθρότητα, οίδημα
και κνησμός.

Η θετική δερματική δοκιμασία
καταγράφεται με δύο μετρήσεις,
τη μεγαλύτερη διάμετρο του
πομφού και του ερυθήματος.
Θετική δερματική δοκιμασία
χωρίς κλινικά συμπτώματα θε
ωρείται ένδειξη λανθάνουσας
αλλεργίας.
Αποτελtαματα
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άτομα

(54,08%)

εμφάνισαν

θετική δοκιμασία σε ένα ή πε 
ρισσότερα αλλεργιογόνα. Τα
συχνότερα αλλεργιοφόνα ήταν:

Dermatophagoides pterony~inus
51,5%, αγρωστώδη 48,4%, α
γριάδα 45,4%, Dermatophagoides farinae 36,3%, Alternaήa
tenuis 24,2%, Δένδρα Ι 15,1 %,
Δένδρα ΙΙ 15,15 %, Τρίχωμα
σκύλου 13,15%.
Συζήτηαη
Ικανό ποσοστό ατόμων 54,08%

εμφάνισε αλλεργία. Συχνότερα

αλλεργιογόνα στον ευρύτερο
πληθυσμό του βορείου τμήμα
τος του νομού Έβρου είναι τα

1. Έλεγχος
2. Α1-Αγροστώδη*
3. Α.2-Δένδρα• •
4. Α3-Δένδρα***
5. Ζιζάνια
6. Φτερά
7. Ντάλια
8. Αστρολούλουδο
9. Αψιθιά
10. Τσουκνίδα
11 . Χρυσάνθεμα
12. Χηνοπόδιο
13. Περδικάκι
14. Αγριάδα
15. Φλαμουριά
16. Ακακία
17. Ραδίκι
18. Μαργαρίτα
19. Σολιδάγο
20. Ελιά

ακάρεα της οικιακής σκόνης (D.

pteronyssinus 51,5%, D. farinae
36,3% ), τα αγρωστώδη *48,4%)
και η αγριάδα (45,4%). Αυτό
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τα άτομα τα οποία είναι αλ

λεργικά στα αγρωστώδη, διότι
έρχονται σε επαφή με αυξημέ

• • Α2-ΔένδQα 1
1. Κλήθρα
2. Φουντουκιά
3. Λεύκα
4. Ιτιά
5. Καραγάτσι

νες ποσότητες γύρεων λόγω των
εκτεταμένης καλλιέργειας αυ

• • • Α3-ΔένδQα 11

τών στην περιοχή μας και ως εκ

1. Οξυά
2. Φράξος

τούτου πρέπει να λαμβάνονται

προληπτικά μέτρα πριν από την

3.Συμήδα

ανθοφορία τους , ώστε να ε

4. Δρυς , πουρνάρι
5. Πλατάνι

λέγχονται καλύτερα τα συ
μπτώματα στα άτομα αυτά. Επί
σης, το υγρό κλίμα, υγρασία του
σπιτιού
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>60%, βοηθά στην καλ-

21. Ξυνήθρα
22. Αρνόγλωσσο
23. Τρ. σκύλου
24. Τρ . λαγού
25. Τρ . γάτας
26. Τρ. αλόγου
27. Τρ. βοδιού
28. Τρ. προβάτου
29. Αλεύρι σίκαλις
30. Αλεύρι σταριού
31. Alternaria tenui s
32. Aspergillus sp.
33. Cladosporium sp.
34. Mucor sp.
35. Penίcίl lium sp.
36. Dermatophagoides farinae
37. Dermatophagoides ptreronyssinus
38. Πεύκο
39. Κυπαρίσσι
40. Ισταμίνη

* Αl-ΑγQοστώδη/Δημητpιακά
1. Φλεός ο λειμώνιος
2. Βρώμη
3. Κριθάρι
4. Σίκαλη
5. Σιτάρι
6. Καλαμπόκι

1

λιέργεια των ακάρεων της οικιακής σκόνης.
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κοινής σκού

πας και ξεσκονόπανου και ο καθαρισμός του
σπιτιού να γίνεται με ηλεκτρική σκούπα και
υγρό πανί.

Η υγρασία

> 20% και η θερμότητα (15-20 ° C)

ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων και γι'

αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι παλιές υ
γρές κατοικίες, να αερίζονται καλά τα λουτρά

Science Cambridge 1995.
9. Dreborg S.: Skin testing. Allergy 1993, 48:473475.
10. Nelsen H.S., Oppenheimer J., Buchmeier Α.,
Kordash T.R., Freshwater L.L.: Απ assesment
of the role of intradermal skin testίn g ίη the
diagnosis of clίnίcal relevant allergy to timothy
grass. J. ΑΙΙ. Clin. Immunol. 1996, 97:11931201.

και να μην υπάρχουν μέσα στο σπίτι γλά 
στρες με φυτά.
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SUMMARY
It has been studied the frequency of allergy
in 98 people which examined ίη our hospital.
Fifty three out of them (54.08%) showed
al\ergy in one or moreallergens. The most
frequent al\ergens where the mites of the
house dust and the pollen of the grasses.
Ιη ninty nine projects coming from North
Eνros, we studied th e possibility of allergy
from different allergens. Fifty three of (54.8%)
positive skin pήck test for one or more allerges.
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