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ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των ευαισθητοποιήσεων σε αεροαλλεργιογόνα ασθενών με αλλεργική
ρινίτιδα (ΑΡ) και η συσχέτιση του αριθμού αυτών με τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου σε παιδιά
και ενήλικες στην Ελλάδα.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Παιδιά και ενήλικες με συμπτώματα ρινίτιδας που επισκέφθηκαν τον γιατρό τους,
εκλήθησαν να συμπληρώσουν ανώνυμα, αναλυτικό ερωτηματολόγιο ρινίτιδας (rhinitis survey).
Καταγράφηκαν τα συμπτώματα που σχετίζονται άμεσα με την ΑΡ αλλά και τις συν-νοσηρότητές της,
η σοβαρότητα (αξιολογούμενη με κλίμακα VAS), η διάρκεια των συμπτωμάτων καθώς και το προφίλ
των αλλεργικών ευαισθητοποιήσεων. Συμμετείχαν 125 παιδιά και 600 ενήλικες με διάμεση ηλικία 13
(8-15) και 40 έτη (31-52) αντίστοιχα. Οι δύο ηλικιακές ομάδες διαχωρίστηκαν σε ασθενείς με μη ΑΡ
και ΑΡ με βάση την παρουσία ή μη ευαισθητοποίησης ενώ ανάλογα με τον αριθμό των
ευαισθητοποιήσεων έγινε σύγκριση μεταξύ α) μονο- και γ) πολυ- ευαισθητοποιημένων ως προς τα
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της νόσου. Η στατιστική ανάλυση έγινε κατά Pearson chi-square και
Kruskal-Wallis (διόρθωση Bonferroni). Ως στατιστική σημαντικότητα θεωρήθηκε p<0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα παιδιά το 17,6% δεν παρουσίασε καμία ευαισθητοποίηση ενώ το 20% και
62,4% αντίστοιχα ήταν μονο- και πολυ-ευαισθητοποιημένα. Τα συχνότερα αλλεργιογόνα
περιλάμβαναν: ελιά (48,8%), γρασσίδι (43,2%), ακάρεα οικιακής σκόνης (38,4%), περδικάκι (24%),
επιθήλια γάτας-σκύλου (26,4%) και μύκητες (20,8%). Ο αριθμός των συμπτωμάτων της ΑΡ ήταν
μεγαλύτερος στους πολυ-ευαισθητοποιημένους ασθενείς
σε σχέση με τους μονοευαισθητοποιημένους (p=0,008). Στους ενήλικες το 42% δεν ανέφερε καμία ευαισθητοποίηση ενώ
το 16,17% και 41,83% ήταν μονο- και πολυ-ευαισθητοποιημένοι αντίστοιχα. Ελιά (28,67%) και
γρασσίδι (31%) αποτέλεσαν τις συχνότερα αναφερόμενες ευαισθητοποιήσεις ακολουθούμενες από
περδικάκι (26,17%), ακάρεα οικιακής σκόνης (21,67%), επιθήλια ζώων (13,83%) και μύκητες (8,5%).
Ο κνησμός στους οφθαλμούς (p=0,005) και η παρουσία συριγμού (p=0,046) καταγράφηκαν
συχνότερα στους πολυ-ευαισθητοποιημένους σε σχέση με τους μονο-ευαίσθητους. Η διάρκεια των
συμπτωμάτων εντός 24ώρου ήταν μεγαλύτερη στους πολυ-ευαισθητοποιημένους (p=0,048).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πολυ-ευαισθητοποίηση σε ασθενείς με ΑΡ σχετίζεται με αυξημένο αριθμό
συμπτωμάτων στα παιδιά και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης οφθαλμικών και αναπνευστικών
συμπτωμάτων στους ενήλικες.
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