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ΣΚΟΠΟΣ:
Η αλλεργία στο δηλητήριο των υμενοπτέρων αποτελεί μια από τις σοβαρότερες μορφές
αλλεργίας λόγω της δυνητικά θανατηφόρου έκβασής της. Η παρούσα μελέτη καταγράφει τα
κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που παρουσίασαν σοβαρή αναφυλαξία καθώς και την
έκβαση της ανοσοθεραπείας με δηλητήριο υμενοπτέρου (VIT).
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΙ:
Αναδρομική μελέτη καταγραφής δεδομένων ασθενών που υποβλήθηκαν σε VIT τα τελευταία
5 έτη. Οι ασθενείς κατατάχθηκαν με βάση την βαρύτητα της αρχικής αντίδρασης κατά Brown.
Εξετάστηκαν δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά δεδομένα καθώς και η
αποτελεσματικότητα της VIT με δεδομένα από επακόλουθους φυσικούς νυγμούς και η
ασφάλεια με βάση συστηματικές αντιδράσεις κατά την θεραπεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Συνολικά 98 ασθενείς υποβλήθηκαν σε VIT εκ των οποίων 37/98 (37.8%) ανέφεραν σοβαρή
αναφυλαξία (βαρύτητας ΙΙΙ κατα Brown). Από τους 37 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στην
μελέτη 24/37 (64.9%) ήταν άνδρες με μέση ηλικία 47 έτη (εύρος:17-53), που ήταν
μεγαλύτερη σε σχέση με την ηλικία των ασθενών με λιγότερο σοβαρές αντιδράσεις (47 Vs
41.5, p-value=0.02). Η μέση βασική τρυπτάση των ασθενών ήταν 9,5±5.7(SD)ng/ml
(Immunocap) που ήταν υψηλότερη από τους υπόλοιπους ασθενείς 5,8±3,8ng/ml, (pvalue=0.0001). Με βάση το ιστορικό καθώς και τον έλεγχο με δερματικές δοκιμασίες, sIgE και
μοριακή διαγνωστική, οι 15/37(40,5%) υποβλήθηκαν σε ανοσοθεραπεία μόνο σε δηλητήριο
Apis Melifera, 5/37(13,5%) σε Common Wasp, 9/37(24,3%) σε Common Wasp και Paper wasp,
7/37(18,9%) σε Apis Melifera και Common Wasp και 1/37(2,7%) και στα 3 δηλητήρια. Από
τους 37 ασθενείς οι 13(35,1%) παρουσίασαν αντίδραση κατά την ανοσοθεραπεία και μόνο
1/37(2,7) βαρύτητας ΙΙΙ κατά Brown. Φυσικό νυγμό από το ενοχοποιούμενο υμενόπτερο
είχαν οι 22/37 (59,5%) ασθενείς, σε χρόνο 18,9 μήνες (εύρος:2-56) μετά την έναρξη της
θεραπείας οπότε και 20/22(90,9%) δεν παρουσίασαν καμία αντίδραση, 1/22(4,5%)
παρουσίασε ηπιότερη αντίδραση από την αρχική και μόνο ένας παρουσίασε αναφυλαξία
βαρύτητας ΙΙΙ. Η τελική δόση θεραπείας σε 30/37(81,1%) ασθενείς ήταν τα 100mg, ενώ στους
υπολοίπους 7/37(18,9) τα 200mg. Τέλος, ένας ασθενής έχει διαγνωστεί με Συστηματική
Μαστοκυττάρωση (βασική τρυπτάση:9,4ng/ml). Οι ανωτέρω ασθενείς υποβάλλονται
πιλοτικά σε ανίχνευση της μετάλλαξης του c-kit, D816V στο περιφερικό αίμα με αρνητικό
αποτέλεσμα στους 5/5 (100%) μέχρι στιγμής.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η ανοσοθεραπεία με δηλητήριο υμενοπτέρου είναι ασφαλής και αποτελεσματική για την
αντιμετώπιση ασθενών με ιστορικό σοβαρής αναφυλαξίας. Η ηλικία και η τιμή της βασικής
τρυπτάση φαίνεται να συσχετίζονται με την βαρύτητα των αντιδράσεων.
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