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Τι είναι η αλλεργία; 

Η αλλεργία είναι μια «άλλη» (διαφορετική από τη φυσιολογική) αντίδραση του 
ανθρώπινου σώματος σε μια ξένη για αυτό ουσία. Η ουσία αυτή που προκαλεί τα 
συμπτώματα ονομάζεται αλλεργιογόνο και μπορεί να είναι η γύρη γρασιδιού και 
των αγριόχορτων, των δέντρων και των λουλουδιών, η σκόνη του σπιτιού (ακάρεα 
οικιακής σκόνης), το τρίχωμα, το σάλιο και το δέρμα των ζώων, διάφορες τροφές 
όπως οι ξηροί καρποί και τα θαλασσινά, φάρμακα κ.τ.λ.  

Η αλλεργία μπορεί να εμφανιστεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, αλλά είναι πιο 
συχνή κατά την Άνοιξη λόγω της πληθώρας των αλλεργιογόνων από τη γύρη που 
υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Ο ανθρώπινος οργανισμός αντιλαμβάνεται αυτές τις 
ουσίες ως εχθρικές -ενώ δεν είναι- και αρχίζει να τις «πολεμά», όπως κάνει με τα 
μικρόβια και τους ιούς. Στους περισσότερους ανθρώπους τα αλλεργιογόνα δεν 
προκαλούν συμπτώματα, αλλά σε μερικούς ανθρώπους που είναι 
ευαισθητοποιημένοι (έχουν ευαισθησία), τα αλλεργιογόνα  μπορούν να 
προκαλέσουν διάφορα συμπτώματα, τα οποία κρατούν για λίγες ημέρες ή 
εβδομάδες (εποχιακή αλλεργία) ή όλη τη διάρκεια του έτους (ολοετής αλλεργία). 

Πώς εμφανίζεται η αλλεργία; 

Τα συμπτώματα είναι η καταρροή (τρέξιμο) ή η συμφόρηση (μπούκωμα) της μύτης, 
κνησμός (φαγούρα) στη μύτη και πταρμοί (φτέρνισμα). Αυτά τα συμπτώματα 
δημιουργούν την εικόνα της αλλεργικής ρινίτιδας. Άλλα συμπτώματα είναι η 
ερυθρότητα, η δακρύρροια και ο κνησμός των ματιών (κόκκινα μάτια με δάκρυα και 
φαγούρα) που δημιουργούν την εικόνα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας Επίσης 
είναι δυνατόν να εμφανιστούν συμπτώματα όπως ξηρός βήχας, δυσκολία στην 
αναπνοή και θορυβώδης αναπνοή (χράξιμο-βράσιμο στο στήθος), που δημιουργούν 
την εικόνα της αναπνευστικής αλλεργίας και του αλλεργικού άσθματος. Κάποιες 
φορές τα συμπτώματα της αλλεργίας μπορεί να είναι οίδημα (πρήξιμο) στο 
πρόσωπο, στα χείλη και στη γλώσσα, κνησμός στο φάρυγγα και στο λάρυγγα 
(φαγούρα στο λαιμό), δυσκολία στην αναπνοή, εξάνθημα και κνησμός στο σώμα 
(κοκκίνισμα και φαγούρα), ναυτία, έμετος, διάρροια, που δημιουργούν την εικόνα 
της τροφικής αλλεργίας ή της αλλεργίας μετά από νυγμό εντόμων (τσίμπημα 
μέλισσας ή σφήκας). 
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Πώς αντιμετωπίζεται η αλλεργία; 

Το 1ο βήμα: Διάγνωση και Προφύλαξη 

Πρέπει να ξέρουμε σε ποιες ουσίες (αλλεργιογόνα) είμαστε αλλεργικοί για να 
μπορέσουμε να προφυλαχθούμε. Αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ειδικών 
εξετάσεων (τεστ) που μπορεί να είναι είτε δερματικές εξετάσεις (Skin Prick Test) είτε 
εξετάσεις αίματος. Οι δερματικές εξετάσεις γίνονται στο χώρο του ιατρείου μέσα σε 
λίγα λεπτά, είναι ανώδυνες, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ιδιαίτερα αξιόπιστα, 
ενώ οι εξετάσεις αίματος γίνονται στο μικροβιολογικό εργαστήριο, τα αποτελέσματα 
έχουν σχεδόν την ίδια αξιοπιστία, αλλά απλά βγαίνουν μετά από μερικές ημέρες. 
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Το 2ο βήμα: Φαρμακευτική αγωγή 

Ανάλογα με τη μορφή των συμπτωμάτων της αλλεργίας υπάρχουν διάφορα 
φάρμακα για να μειώσουν την ένταση, την διάρκεια και τη συχνότητά τους. Τέτοια 
είναι τα ρινικά σπρέι (κορτικοστεροειδή και αποσυμφορητικά), οι οφθαλμικές 
σταγόνες, οι δερματικές αλοιφές, τα εισπνεόμενα σπρέι, τα αντιϊσταμινικά χάπια 
κ.τ.λ. που χορηγούνται από το θεράποντα ιατρό και αποτελούν συμπτωματική 
αγωγή, αλλά όχι θεραπεία, καθώς δεν αλλάζουν την αιτία της αλλεργίας. Κάθε φορά 
λοιπόν που ερχόμαστε σε επαφή με το αλλεργιογόνο που μας ταλαιπωρεί θα πρέπει 
να επαναλαμβάνουμε κάποια μορφή αγωγής για να αντιμετωπίσουμε τα 
συμπτώματα μέχρι να εμφανιστούν ξανά... 

Το 3ο βήμα: Ανοσοθεραπεία- Απευαισθητοποίηση 

Σε συγκεκριμένους ασθενείς και με συγκεκριμένες μορφές αλλεργίας (αλλεργική 
ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα, αλλεργία σε έντομα) μπορεί να γίνουν εμβόλια σε τακτά 
χρονικά διαστήματα που βοηθούν τον οργανισμό να αναγνωρίζει  και να μην 
«πολεμά σαν εχθρούς» τα αλλεργιογόνα. Το αποτέλεσμα της ανοσοθεραπείας είναι 
ο ασθενής  να εμφανίζει λιγότερο ή και καθόλου τα συμπτώματα της αλλεργίας που 
τον ταλαιπωρούσε.  

Η ανοσοθεραπεία με την μορφή ενέσεων-εμβολίων αλλεργιογόνων μειώνει την 
ένταση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
και άρα τη μακροχρόνια χρήση φαρμακευτικής αγωγής και προλαμβάνει την εξέλιξη 
της αλλεργικής ρινίτιδας σε βρογχικό αλλεργικό άσθμα και την εμφάνιση 
περισσότερων αλλεργιών σε άτομα που αρχικά εμφανίζουν αλλεργία μόνο σε ένα 
αλλεργιογόνο. Είναι στην ουσία η μόνη αγωγή που μπορεί να θεραπεύσει την 
αλλεργία, αλλάζοντας τη φυσική εξέλιξη –επιδείνωσή- της. 

Κυρίως αφορά αλλεργιογόνα που μεταφέρονται με τον αέρα (αερομεταφερόμενα 
αλλεργιογόνα) και συγκεκριμένα γίνεται για τα αλλεργιογόνα της οικιακής σκόνης 
(ακάρεα της οικιακής σκόνης), τη γύρη των δέντρων (κυρίως της ελιάς), τα 
αγριόχορτα, το γρασίδι και τα αλλεργιογόνα της γάτας. 

Η ανοσοθεραπεία συνήθως γίνεται λίγο κάτω από το δέρμα στην οπίσθια περιοχή 
του ώμου ή του μηρού. Κάθε ένεση περιέχει μια αδρανή μορφή της ουσίας που 
προκαλεί την αλλεργία (αλλεργιογόνο), και οι ενέσεις επαναλαμβάνονται κάθε 
εβδομάδα με προοδευτικά μεγαλύτερες δόσεις (αύξηση της δόσης) μέχρι τη δόση 
συντήρησης, που επιτυγχάνεται σε διάστημα περίπου 3 μηνών. Από εκεί και μετά η 
ένεση επαναλαμβάνεται κάθε μήνα σχεδόν (δόση συντήρησης) και για περίοδο που 
κυμαίνεται από 3 έως και 5 χρόνια, ανάλογα με τον ασθενή και τη μορφή της 
αλλεργίας. 
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Στο σημείο της ένεσης μπορεί να εμφανιστεί οίδημα ή ερυθρότητα και κνησμός 
(«πρήξιμο» ή «κοκκίνισμα» και «φαγούρα»), αλλά συνήθως είναι παροδικά και 
εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Πολύ σπάνια είναι δυνατό να εμφανιστούν 
σοβαρότερες παρενέργειες και για το λόγο αυτό χρειάζεται ο ασθενής να 
παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 30’ μετά την ένεση στο 
χώρο του ιατρείου, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα πιο σοβαρής αλλεργικής 
αντίδρασης. 

Από τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία σήμερα 
αποδεικνύεται ότι το όφελος από την ενέσιμη ανοσοθεραπεία είναι τριπλό: 

 1ον μειώνει την ένταση των αλλεργικών συμπτωμάτων για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα και άρα 

 2ον  μειώνει τη μακροχρόνια χρήση φαρμακευτικής αγωγής 

3ον προλαμβάνει την εξέλιξη της αλλεργικής ρινίτιδας σε βρογχικό αλλεργικό άσθμα 
και την εμφάνιση περισσότερων αλλεργιών σε άτομα που αρχικά εμφανίζουν 
αλλεργία μόνο σε ένα αλλεργιογόνο. 

Η μείωση των συμπτωμάτων ξεκινά συνήθως λίγους μήνες μετά την έναρξη της 
θεραπείας και κρατά για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της. 

Η λέξη Αλλεργία –και “Allergy” στα Αγγλικά- προέρχεται ετυμολογικά από τη 
σύνθεση των λέξεων «Άλλο» και «έργο».  Σημαίνει  μια «άλλη» -διαφορετική από τη 
φυσιολογική- έντονη αντίδραση του οργανισμού απέναντι σε ουσίες που στην 
ουσία δεν είναι βλαβερές, αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί καταρρίπτοντας 
τον γνωστό αστικό μύθο του «έχω αλλεργία, αλλά δεν γίνεται τίποτα»…   

Πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή της γύρης 

Φυσικά,  δεν υπάρχει τρόπος για να προφυλαχθείτε απόλυτα από τη γύρη που 
μεταφέρεται με τον αέρα, αλλά αυτές είναι μερικές προτάσεις για να μειώσετε την 
έκθεσή σας: 
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1. Προσπαθήστε να μην είστε σε εξωτερικούς χώρους κατά τις περιόδους  που 
η γύρη στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένη.  

Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια της Άνοιξης και τις πρωινές ώρες της 
ημέρας (μεταξύ 05:00 και 10:00 π.μ.) 

2. Όταν μένετε στο σπίτι καλό είναι να έχετε τις πόρτες και τα παράθυρα 
κλειστά για να μην μπαίνει η γύρη και να ανοίγετε για να μπει αέρας μετά τις 
10:00 π.μ. 

3. Κατά τις εξόδους σας με το αυτοκίνητο να κλείνετε τα παράθυρα και να 
χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό στην λειτουργία της ανακύκλωσης του αέρα 
της καμπίνας. 

4. Μετά την έξοδό σας να κάνετε μπάνιο για να απομακρύνετε τη γύρη από τα 
μαλλιά και το σώμα σας και αλλάξτε τα ρούχα που φορούσατε. 

5. Κάνετε πλύσεις στην μύτη με φυσιολογικό ορό για να απομακρύνετε τα 
αλλεργιογόνα που έχουν εισέλθει στην μύτη. 

6. Αποφύγετε όσο μπορείτε τις κηπουρικές και τις αγροτικές εργασίες. 

7. Όταν κάνετε τέτοιες εργασίες, φορέστε μάσκες που περιορίζουν την εισπνοή 
της γύρης, που καλύπτουν δηλαδή και το στόμα αλλά και την μύτη. 

Πρακτικές συμβουλές για την μείωση της οικιακής σκόνης 

Είναι πρακτικά αδύνατον να «ξεφορτωθείτε» την οικιακή σκόνη που υπάρχει παντού 
στα στρώματα, στους καναπέδες, στα παπλώματα, στα μαξιλάρια, στα χαλιά, στις 
βιβλιοθήκες και στα παιδικά παιχνίδια (αρκουδάκια, μάλλινα κουκλάκια κ.τ.λ.). 
Παρόλα αυτά, οι ακόλουθες προτάσεις μπορεί να βοηθήσουν: 

1. Αποφύγετε επιφάνειες με πολλά στοιβαγμένα αντικείμενα σε γραφεία, 
βιβλιοθήκες, κομοδίνα και ντουλάπες που είναι δύσκολο να ξεσκονιστούν. 

2. Αν γίνεται, μην χρησιμοποιείται χαλιά στα πατώματα ή αλλιώς 
χρησιμοποιείστε μικρά χαλιά που μπορείτε να τα καθαρίσετε (τινάξετε) 
εύκολα και συχνά. 

3. Αν χρησιμοποιείτε μεγάλα χαλιά, καθαρίστε τα με την ηλεκτρική σκούπα δύο 
φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας ειδικά φίλτρα καθαρισμού (HEPA- 
High Efficiency Particulate Air). 

4. Μην χρησιμοποιείτε μαξιλάρια με πούπουλα, μάλλινες κουβέρτες και 
μάλλινα ρούχα, αλλά αντικαταστήστε τα με βαμβακερά ή συνθετικά υλικά. 
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5. Χρησιμοποιήστε στα μαξιλάρια και στα στρώματα ειδικά-μη διαπερατά από 
τα ακάρεα της οικιακής σκόνης καλύμματα. 

6. Πλύνετε τα σεντόνια, τις κουβέρτες, τα παπλώματα, τις μαξιλαροθήκες κ.τ.λ. 
στους 60°C ή τοποθετήστε τα στο στεγνωτήριο για 15’ στην υψηλότερη 
ένδειξη. 

7. Αν δεν γίνετε να πλύνετε τα παιδικά παιχνίδια στους 60°C, για να μην τα 
καταστρέψετε, τοποθετήστε τα μέσα σε μια αεροστεγώς κλεισμένη σακούλα 
στο ψυγείο για 24 ώρες.  Αυτό θα βοηθήσει να εξαλείψετε τα ακάρεα της 
οικιακής σκόνης! 

8. Αλλάζετε κάθε μήνα φίλτρα στα συστήματα κλιματισμού. 

9. Απομακρύνετε τα φυτά και τις γλάστρες μέσα από το σπίτι, κυρίως για να 
αποφύγετε αλλεργία από τους μύκητες και όχι τόσο από τη γύρη. 

10. Προσπαθήστε να κρατήσετε εκτός του σπιτιού τα κατοικίδια ζώα και αν αυτό 
είναι αδύνατο προσπαθήστε να τα κρατήσετε τουλάχιστον μακριά από τα 
υπνοδωμάτια.   

11. Μην στεγνώνετε τα ρούχα πάνω στα καλοριφέρ και απομακρύνετε ρούχα 
που δεν φοράτε συχνά από την κρεβατοκάμαρα. 

17-4-2012 
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