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Τι γνωρίζουμε για το θέμα

• Η αλλεργική ευαισθητοποίηση και τα επεισόδια 
ιογενούς βρογχόσπασμου στην προσχολική ηλικία 
είναι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση 
άσθματος

• Δεν έχει διευκρινιστεί η αιτιολογική συσχέτισή τους 
ως προς την μετέπειτα εμφάνιση άσθματος

• Τα αλλεργικά ευαισθητοποιημένα παιδιά περνούν 
βαρύτερα τις ιογενείς λοιμώξεις

• Μελέτες έδειξαν ότι η λοίμωξη από RSV αποτελεί 
παράγοντα προδιαθεσικό για άσθμα και αλλεργική 
ευαισθητοποίηση
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Υπόθεση εργασίας-Σκεπτικό

• Ότι η αλλεργική ευαισθητοποίηση στα πρώτα 

χρόνια της ζωής προδιαθέτει για βαρύτερες 

ιογενείς λοιμώξεις ιδίως από ρινοϊό.

και ότι 

• Οι ιογενείς λοιμώξεις που συνοδεύονται από 

συρρίτουσα αναπνοή δεν αυξάνουν τον 

κίνδυνο για μετέπειτα αλλεργική 

ευαισθητοποίηση

Μέθοδος-Ασθενείς

• 289 παιδιά με ιστορικό άσθματος ή/και ατοπίας γονέων 
επιλέχθηκαν από το αρχείο COAST (Childhood Origins of 
ASThma) και 285 εισήχθησαν στη μελέτη από τη γέννησή τους 
και μελετήθηκαν προοπτικά.

Παρακολουθήθηκαν για 6 έτη:

• 1. Σε όλα τα ιογενή επεισόδια συριγμού πάρθηκε ρινικό 
έκπλυμα για καλλιέργεια και PCR για HRVs (ρινοϊούς), 
εντεροϊούς, αδενοϊούς, influenza, parainfluenza, κοροναϊούς, 
RSV, μεταπνευμοϊό, και ιό boca.

• 2. Κάθε χρόνο από 1-6 ετών, αιμοληψία για διαπίστωση της 
ευαισθητοποίησης στα αεροαλλεργιογόνα: D. farinae, D. 
pteryn., Alternaria, dog, cat. Σε ηλικία 5 και 6 ετών επιπλέον σε 
cockoach, ragweed, birch, timothy grass.
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Μέθοδος-Ασθενείς

• Κατά τη γέννηση όλα τα παιδιά θεωρήθηκαν: μη 
ευαισθητοποιημένα και μη συρρίτοντα

• Στην πορεία κάθε χρόνο κατέτασαν το κάθε παιδί σε 
μια από τις παρακάτω 4 καταστάσεις:

1. Μη ευαισθητοποιημένο χωρίς επεισόδια συριγμού

2. Μη ευαισθητοποιημένο με επεισόδια συριγμού

3.    Ευαισθητοποιημένο χωρίς επεισόδια συριγμού

4.    Ευαισθητοποιημένο με επεισόδια συριγμού

Ποσοστά παιδιών που ανήκαν σε κάθε μία από τις 

τέσσερις καταστάσεις κατά τον ετήσιο έλεγχο 
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Η αλλεργική ευαισθητοποίηση προηγείται του ιογενούς συριγμού;

Πιθανότητα μετάπτωσης από τη μία κατάσταση στην άλλη τον επόμενο χρόνο

Μεγάλη πιθανότητα μετάπτωσης 

από την κατάσταση 3 (αλλεργικό) 

στην  4 (αλλεργικό με επεισόδια 

συριγμού)

ενώ

Μικρή πιθανότητα μετάπτωσης 

από την κατάσταση 1 (χωρίς 

αλλεργία ούτε συριγμό) στη 2 

(μόνο επεισόδια συριγμού)

1.   Μη ευαισθητοποιημένο χωρίς επεισόδια 

συριγμού

2.   Μη ευαισθητοποιημένο με επεισόδια συριγμού

3.    Ευαισθητοποιημένο χωρίς επεισόδια συριγμού

4.    Ευαισθητοποιημένο με επεισόδια συριγμού

Είναι η παρατήρηση αυτή διαφορετική 

ανάλογα με τον ιό που προκαλεί συριγμό;

• Η αλλεργική ευαισθητοποίηση οδηγεί σε 

αυξημένο κίνδυνο συριγμού από HRVs

(ρινοϊούς)

HR 2.3,95% CI 1.3, 4.0

Σε αντίθεση 

• Η αλλεργική ευαισθητοποίηση δεν οδηγεί σε 

αυξημένο κίνδυνο συριγμού από RSV

HR 1.6,95% CI 0.87, 2.9



25/11/2011

5

O ιογενής συριγμός οδηγεί σε αλλεργική ευαισθητοποίηση; 

Πιθανότητα μετάπτωσης από τη μία κατάσταση στην άλλη τον επόμενο χρόνο

Μικρή πιθανότητα μετάπτωσης 

από την κατάσταση 2 (µόνο επεισόδια 
συριγµού)
στην  4 (αλλεργικό µε επεισόδια 
συριγµού)

και

Μικρή πιθανότητα μετάπτωσης 

από την κατάσταση 1 (χωρίς αλλεργία 
ούτε συριγµό) στη 3 (αλλεργικό)

1.   Μη ευαισθητοποιημένο χωρίς επεισόδια συριγμού

2.   Μη ευαισθητοποιημένο με επεισόδια συριγμού

3.    Ευαισθητοποιημένο χωρίς επεισόδια συριγμού

4.    Ευαισθητοποιημένο με επεισόδια συριγμού

Συζήτηση

• Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κοινή υποκείμενη 
προδιάθεση στην αλλεργική ευαισθητοποίηση και την 
εμφάνιση συριγμού από ρινοϊό ή σχέση αίτιο-αιτιατό

• Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την δεύτερη άποψη

• Τα στοιχεία της μελέτης έρχονται σε αντίθεση με 
παλαιότερα στοιχεία ότι η λοίμωξη από RSV σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο αλλεργικής ευαισθητοποίησης στη 
σχολική ηλικία

Ισχυρά στοιχεία της μελέτης:

• Στο 90% των επεισοδίων συριγμού απομονώθηκε ιός με 
ενδελεχή τρόπο

• Κάθε χρόνο μετρούνταν η αλλεργική ευαισθητοποίηση στα 
αεροαλλεργιογόνα
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Συμπεράσματα – Τι νέο μάθαμε 

• Η αλλεργική ευαισθητοποίηση αυξάνει τον 
κίνδυνο συριγμού από ρινοϊό και όχι από RSV

• Το αντίστροφο δεν ισχύει, δηλαδή τα παιδιά που 
έχουν προσβληθεί από ρινοϊό ή RSV δεν έχουν 
προδιάθεση να εμφανίσουν αλλεργική 
ευαισθητοποίηση

• Ενδεχομένως μέτρα πρόληψης της αλλεργικής 
ευαισθητοποίησης στα πρώτα χρόνια της ζωής 
να μειώσουν την εμφάνιση ιογενούς συριγμού 
και την ανάπτυξη άσθματος


