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ΣΚΟΠΟΣ:Η μελέτη αποσκοπεί στη σύγκριση των κλινικών χαρακτηριστικών των ιογενών λοιμώξεων μεταξύ 

αλλεργικών και υγιών ατόμων. 

 

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην συγχρονική μελέτη πληθυσμού συμμετείχαν 78 υγιείς, 39 ατοπικοί γενικά και 20 άτομα με 

αλλεργική ρινίτιδα. Ως ατοπικά χαρακτηρίστηκαν τα άτομα με κλινικό ιστορικό ή/και συμπτωματολογία συμβατή με 

αλλεργία, ενώ διενεργήθηκαν και τεστ ευαισθητοποίησης σε 8 αλλεργιογόνα. Τα επιδημιολογικά και τα κλινικά 

στοιχεία προέκυψαν από ερωτηματολόγια. Στη μελέτη τα άτομα κατηγοριοποιήθηκαν βάσει ηλικίας και οι συγκρίσεις 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ παιδιών(<18 ετών) αλλά και μεταξύ ατόμων ολόκληρου του ηλικιακού φάσματος του 

πληθυσμού της μελέτης (0-45 ετών). Στη σύγκριση ρινιτιδικών και υγιών υπήρξε περαιτέρω κατηγοριοποίηση στις 

εξής υποομάδες:0-2,2-5,5-10 και 10-18 ετών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ατοπικά παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε νόσηση από ιογενείς λοιμώξεις (VIs), ιογενείς 

λοιμώξεις αναπνευστικού(VRIs) και ιογενείς λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού(VLRTIs) συγκριτικά με τα υγιή 

παιδιά. Τα επεισόδια VI,VRI,VLRTI ανά έτος ήταν περισσότερα στα ατοπικά παιδιά σε σχέση με τα υγιή. Ήταν όμως 

περισσότερα σε ατοπικούς συγκριτικά με υγιείς και στην κατηγορία 0-45 ετών. Το ίδιο ισχύει και για τη μέγιστη 

διάρκεια VI,VRI,VLRTI.Στους ρινιτιδικούς  βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη στα επεισόδια και στη μέγιστη διάρκεια 

νόσησης από VRI και VLRTI σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες σε σχέση με τους υγιείς. Η μεγαλύτερη διαφορά 

εντοπίζεται στα επεισόδια VRI το τελευταίο έτος στα άτομα 2-5 ετών όπου παρατηρείται μια κορύφωση νοσηρότητας 

στα υγιή αλλά κυρίως στα ρινιτιδικά παιδιά.  

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τη μελέτη προκύπτει μια αυξημένη ευαισθησία σε ιογενείς λοιμώξεις στα 

αλλεργικά άτομα συγκριτικά με τα υγιή. Στους ρινιτιδικούς φαίνεται να επιβεβαιώνεται το προφίλ 

ευαισθητοποιήσεων του συνολικού πληθυσμού των αλλεργικών στις VRIs και στις VLRTIs. 


