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Πώς προκαλούνται; 
Πόσο συχνές είναι; 
Γιατί έχει αυξηθεί  
η συχνότητά τους;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  Ο όρος αλλεργία (allergy) προέρχε-
ται από τις ελληνικές λέξεις «άλλο» (διαφορετικό) και 
«έργο» (εργασία ή δράση) και χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στην Ιατρική το 1906. Η αλλεργία είναι 
μία υπέρμετρη ή υπερβολική αντίδραση του ανθρώ-
πινου οργανισμού όταν ευρίσκεται αντιμέτωπος και έρ-
χεται σε επαφή με διάφορες ουσίες του περιβάλλοντος 
τις οποίες θεωρεί ότι είναι βλαπτικές (χωρίς όμως αυτό 
να ισχύει) και τις αντιμετωπίζει ως «εχθρούς». Στη δια-
δικασία αυτή ουσιώδη ρόλο διαδραματίζει το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα.

Το ανοσοποιητικό σύστημα στην ουσία αποτελεί τον 
μηχανισμό άμυνας (αμυντικό σύστημα) του οργανισμού και διαθέτει τη χαρακτηριστική ιδιό-
τητα ότι έχει μία πολύ καλή μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός όταν έρχεται 
σε επαφή για πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε φορά με μία ξένη ουσία από το περιβάλλον 
μας, το ανοσοποιητικό σύστημα την αναγνωρίζει και τη θυμάται. Έτσι, όταν η ξένη ουσία η 
οποία ονομάζεται αντιγόνο, εισβάλλει στον οργανισμό μας, το ανοσοποιητικό σύστημα ορ-
γανώνει την άμυνα κυρίως με τη παραγωγή ειδικών προστατευτικών ουσιών οι οποίες ονο-
μάζονται αντισώματα. Ο ρόλος των αντισωμάτων είναι να εξουδετερώσουν τα αντιγόνα και 
λόγω της μνήμης που διαθέτει το ανοσοποιητικό σύστημα κάθε φορά αναγνωρίζει και εξου-
δετερώνει τις παρείσακτες βλαπτικές ουσίες (αντιγόνα).

Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις του ανοσολογικού συστήματος είναι ωφέλιμες 
και προστατευτικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, για λό-
γους τους οποίους δεν γνωρίζουμε ακόμη επαρκώς, το ανοσοποιητικό μας σύστημα ξεπερ-
νάει το πλαίσιο της αποστολής του και αντιδρά υπερβολικά («υπερβάλλει») με την παραγωγή 
μεγάλης ποσότητας ειδικών αντισωμάτων τα οποία ανήκουν στην κατηγορία της ανοσοσφαι-
ρίνης E (IgE). Αυτή η απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος προκαλεί αντιδράσεις 
υπέρμετρες και βλαπτικές για τον οργανισμό που ονομάζονται αντιδράσεις υπερευαισθη-
σίας στις οποίες περιλαμβάνεται και η αλλεργία.

Το αντιγόνο το οποίο είναι υπεύθυνο για την αλλεργική αντίδραση ονομάζεται αλλεργιο-
γόνο. Τα αλλεργιογόνα τα οποία ευθύνονται για τις αλλεργίες είναι πολλά και ποικίλα π.χ. ει-
σπνεόμενα (γύρη, ακάρεα, επιθήλια ζώων, μύκητες), τροφές, φάρμακα, δηλητήρια υμενόπτε-
ρων (μέλισσα, σφήκες) κ.λπ. Στις αλλεργίες το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά πάντοτε με 
τον ίδιο τρόπο πλην όμως η αλλεργική αντίδραση δεν είναι μοναδική και μπορεί να εκδηλω-
θεί με μια ποικιλία συμπτωμάτων όπως ρινική καταρροή, φταρνίσματα, βήχα, κνησμό, δερμα-
τικό εξάνθημα κ.λπ., σε διαφορετικές περιοχές – όργανα του σώματος όπως μύτη, οφθαλμοί, 
πνεύμονες, δέρμα με εκδηλώσεις οι οποίες μπορεί να είναι λιγότερο σοβαρές π.χ. κνησμός με 
εξάνθημα ή ακόμη και επικίνδυνες-απειλητικές για τη ζωή π.χ. αναφυλαξία (αλλεργικό shock).

1η 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Τι είναι αλλεργία;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  Ευαισθητοποίηση είναι η διαδικασία 
κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ήδη έρ-
θει σε επαφή με το αντιγόνο (αλλεργιογόνο), έχει απο-
θηκεύσει στη μνήμη του τα χαρακτηριστικά του και έχει 
δημιουργήσει έναντι αυτού τα ειδικά αντισώματα. Έτσι, 
σε μεταγενέστερη επαφή θα αναγνωρίσει το αλλεργι-
ογόνο και θα αντιδράσει σε αυτό. Η διάρκεια που απαι-
τείται ώστε να ευαισθητοποιηθεί ένα άτομο σε κάποιο 
αλλεργιογόνο διαφοροποιείται από λίγες ημέρες μέ-
χρι αρκετά χρόνια. Συμπερασματικά η ευαισθητοποί-
ηση αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αλλερ-
γίας και συμβαίνει σιωπηλά χωρίς να το γνωρίζουμε.

Το ενδιαφέρον για την ευαισθητοποίηση εστιάζεται στα εξής: (α) ορισμένα άτομα σταμα-
τούν και παραμένουν στο στάδιο ευαισθητοποίησης χωρίς στη συνέχεια να εκδηλώσουν αλ-
λεργικά συμπτώματα και κάποιο αλλεργικό νόσημα, (β) στα άτομα αυτά διαπιστώνεται με τις 
εξετάσεις π.χ. αλλεργικές δοκιμασίες (tests), ότι υπάρχει η ευαισθητοποίηση σε ένα ή περισ-
σότερα αλλεργιογόνα, πλην όμως δεν εκδηλώνουν τα συμπτώματα κάποιου αλλεργικού νο-
σήματος με αποτέλεσμα ουσιαστικά να θεωρούνται υγιή, (γ) τα άτομα με ευαισθητοποίηση 
σαφώς θεωρείται ότι παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν αλλεργικό νόσημα, 
συγκριτικά με άτομα χωρίς ευαισθητοποίηση και (δ) τα αποτελέσματα του αλλεργιολογικού 
ελέγχου πρέπει πάντοτε να συσχετίζονται με την παρουσία ενεργών συμπτωμάτων καθώς η 
διαπίστωση ευαισθητοποίησης δεν σημαίνει αυτόματα και αλλεργική νόσο.

2η 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Τι σημαίνει 
ευαισθητοποίηση  
στα αλλεργιογόνα;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  Αρκετά συχνά αναφέρεται ότι τα αλ-
λεργικά άτομα είναι ατοπικοί, χωρίς όμως απαραίτητα οι 
δύο όροι να είναι ταυτόσημοι. Η ατοπία είναι η γενετική 
προδιάθεση ενός ατόμου να παράγει μεγάλες ποσότη-
τες ειδικής ανοσοσφαιρίνης E (IgE) ως απάντηση-αντί-
δραση σε διάφορα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος 
(κυρίως εισπνεόμενα αλλεργιογόνα και αλλεργιογόνα 
των τροφών). Η κληρονομικότητα διαδραματίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην ατοπία (κληρονομείται η προδιά-
θεση για την παραγωγή IgE αντισωμάτων από τη μητέ-
ρα ή τον πατέρα ή και από τους δύο).

Έτσι, η ατοπία χαρακτηρίζεται από τα εξής: (α) είναι 
υπόστρωμα της ευαισθητοποίησης (μόνο τα ατοπικά άτομα αναπτύσσουν ευαισθητοποί-
ηση στα αλλεργιογόνα), (β) είναι σιωπηλή (τα ατοπικά άτομα δεν εκδηλώνουν απαραίτητα 
συμπτώματα αλλεργίας όταν έρχονται σε επαφή με τα αλλεργιογόνα), (γ) η υποψία της ατο-
πίας τίθεται σε ένα άτομο όταν διαθέτει συγγενείς α’ βαθμού (πατέρας, μητέρα, αδέλφια) 
τα οποία παρουσιάζουν αλλεργία και επιβεβαιώνεται με τις κατάλληλες εξετάσεις (αλλερ-
γικές δοκιμασίες κ.λπ.), (δ) η ατοπία είναι μια κατάσταση για την εκδήλωση αλλεργίας και 
όχι η ίδια αλλεργία και ε) χρειάζεται να είναι ένα άτομο ατοπικό για να γίνει αλλεργικό πλην 
όμως η ατοπία δεν σημαίνει απαραίτητα την εξέλιξη σε αλλεργία (όλα τα άτομα με ατοπία 
δεν αναπτύσσουν πάντοτε τα αλλεργικά συμπτώματα). Αντίθετα με τον όρο αλλεργία κα-
θορίζουμε σαφώς ότι ένα άτομο παρουσιάζει συμπτώματα και εκδηλώνει ένα ή περισσό-
τερα αλλεργικά νοσήματα μετά από κάθε επαφή με τα υπεύθυνα αλλεργιογόνα στα οποία 
έχει ευαισθητοποιηθεί.

3η 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Ποια είναι η διαφορά 
ανάμεσα στην ατοπία  
και στην αλλεργία;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  Για να εκδηλωθεί μια αλλεργία προ-
ηγείται η φάση της ευαισθητοποίησης του ανθρώπι-
νου οργανισμού. Η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει την  
έκθεση στο αλλεργιογόνο το οποίο όταν εισέλθει στον 
οργανισμό (π.χ. με τον αέρα της εισπνοής, με την τροφή, 
την επαφή με το δέρμα) παραλαμβάνεται από ορισμένα 
κύτταρα τα οποία ονομάζονται αντιγονο-παρουσιαστι-
κά ή δενδριτικά (εικόνα  4.1). Τα κύτταρα αυτά επεξεργά-
ζονται και παρουσιάζουν το αλλεργιογόνο σε ορισμέ-
να ειδικά κύτταρα που ανήκουν στην κατηγορία των  
Τ-βοηθητικών λεμφοκυττάρων τύπου 2 (Th2). Τα κύτ-
ταρα αυτά είναι σημαντικά διότι έχουν τη δυνατότητα να 

παράγουν ορισμένες ουσίες που λέγονται ιντερλευκίνες (IL). Οι IL-4 και IL-13 ενεργοποιούν τα  
Β-λεμφοκύτταρα για την παραγωγή της ειδικής ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) και η IL-5 ενεργο-
ποιεί τα ηωσινόφιλα κύτταρα (εικόνα 4.1). Η IgE είναι ένα αντίσωμα το οποίο διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την ενεργοποίηση του αλλεργικού μηχανισμού.

Στη συνέχεια και όταν συμβεί επανέκθεση του οργανισμού στο αλλεργιογόνο, ακολουθεί 
η φάση ενεργοποίησης. Στη φάση αυτή το αλλεργιογόνο συνδέεται με την IgE που ευρίσκε-
ται καθηλωμένη, διαμέσου ειδικών υποδοχέων, στην επιφάνεια ορισμένων δραστικών κυττά-
ρων, όπως είναι τα μαστοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα (εικόνα 4.1). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ότι τα μαστοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα ενεργοποιούνται και παράγουν μια σειρά ουσιών οι 
οποίες λέγονται μεσολαβητές (με πιο γνωστή την ισταμίνη αλλά και άλλες όπως λευκοτριέ-
νια, προσταγλανδίνες, διάφορες κυτταροκίνες κ.λπ.). Η δράση των μεσολαβητών στα διάφο-
ρα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού (μύτη, πνεύμονες, δέρμα κ.λπ.) έχει ως αποτέλεσμα 
την εκδήλωση των αλλεργικών συμπτωμάτων και της αλλεργικής νόσου. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω είναι εμφανές ότι ο μηχανισμός της αλλεργικής αντίδρασης είναι αρκετά πολύπλο-
κος με τη συμμετοχή διαφόρων κυττάρων, ουσιών και παραγόντων που αλληλεπιδρούν και 
συνεργάζονται μεταξύ τους με τελικό αποτέλεσμα την εκδήλωση της αλλεργίας.

4η 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Ποιος είναι ο μηχανισμός 
που προκαλεί  
την αλλεργία;

Εικόνα 4.1. Μηχανισμός των αλλεργικών αντιδράσεων.

IgE
FcεRI

Αλλεργιογόνο

Αντιγονο-παρουσιαστικό κύτταρο Ηωσινόφιλο

Ισταμίνη
Λευκοτριένια
Προσταγλανδίνες
Κυτταροκίνες

Αλλεργικά 
συμπτώματα
(αλλεργική νόσος)

Μαστο-
κύτταροIL-4

IL-13

IL-5


