
Ήδη από τον 19ο αιώνα ο 
John Eliotson (1791-1868) 
αναφέρει για την εποχική 

αλλεργική ρινίτιδα: «Μερικοί ευγε-
νείς των ανώτερων τάξεων έχουν 
την πάθηση» και ο John Bostock 
σημειώνει το 1828 ότι «εμφανίζεται 
στα μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα». Τέλος ο George Miller 
Beard (1839-1883) συμφωνεί ότι η 
αλλεργία είναι μια «σπάνια αρρώστια 
που αφορά τις προνομιούχες τάξεις» 
(P.M. Matricardi).

Τις.τελευταίες.δεκαετίες.υπάρχει.πλη-
θώρα.επιδημιολογικών.μελετών.που.
πιστοποιούν.μια.συνεχώς.αυξανόμε-
νη.επίπτωση.των.αλλεργικών.νοσημά-
των.στις.ανεπτυγμένες.χώρες.

Είναι.συναρπαστικό.να.σκεφτούμε.

ότι.ένας.τρόπος.ζωής.που.σχετίζεται.με.
τον.πλούτο.μπορεί.να.επιφέρει.ατοπι-
κά.νοσήματα.σήμερα,.όπως.έκανε.και.
στους.Βρετανούς.αριστοκράτες,.αιώνες.
πριν.την.εισαγωγή.στη.ζωή.μας.ενός.
πλήθους.ουσιών,.ρύπων.ή.συνηθειών.
που.υιοθετήθηκαν.τον.20.αιώνα.

Αρκετές.απόψεις.έχουν.διατυπωθεί.
και.αρκετές.θεωρίες.έχουν.προταθεί.για.
την.ερμηνεία.αυτού.του.φαινομένου,.
αλλά.η.πλέον.πολυσυζητημένη.και.εν-
διαφέρουσα.είναι.η.λεγόμενη.«θεωρία.
της.υγιεινής».(Hygiene.hypothesis).

Η.θεωρία.της.υγιεινής.διατυπώθηκε.
από.τον.επιδημιολόγο.E.P..Strachen.που.
υποστήριξε.το.1989.στο.British.Medical.
Journal.ότι.ο.κύριος.υπεύθυνος.για.την.
αύξηση.της.ατοπίας.είναι.η.ελλιπής.έκ-
θεση.των.παιδιών.σε.μικρόβια..Ο.«δυ-
τικός».τρόπος.ζωής.με.τη.βελτίωση.των.
συνθηκών.υγιεινής,.την.υγειονομική.
πρόληψη.και.τη.σμίκρυνση.του.μεγέ-

θους.της.οικογένειας,.μείωσε.δραμα-
τικά.το.μικροβιακό.φορτίο.στην.πρώ-
τη.παιδική.ηλικία.και.η.μείωση.αυτή.
έπαιξε.καταλυτικό.ρόλο.στην.αύξηση.
των.αλλεργικών.νοσημάτων..

Ο.ανοσολογικός.μηχανισμός.που.
θεωρείται.ότι.ερμηνεύει.ικανοποιητικά.
τη.θεωρία.της.υγιεινής.είναι.η.επίδρα-
ση.των.λοιμογόνων.παραγόντων.στα.
CD4+.Τ-βοηθητικά.λεμφοκύτταρα.και.
συγκεκριμένα.στην.ισορροπία.μεταξύ.
των.ΤΗ1.και.ΤΗ2.υποτύπων.τους..Κατά.
την.ενδομήτριο.ζωή.το.έμβρυο.ανα-
πτύσσεται.σε.ένα.ΤΗ2.περιβάλλον..Στα.
ατοπικά.βρέφη.ο.φαινότυπος.ΤΗ2.πα-
ραμένει.και.μετά.τη.γέννηση.σε.υψη-
λά.επίπεδα..Αν.το.ανοσοποιητικό.δεν.
εκτεθεί.νωρίς.στις.ενδοτοξίνες∗.των.βα-
κτηρίων,.τα.ΤΗ1.λεμφοκύτταρα.δεν.μπο-
ρούν.να.ενεργοποιηθούν,.επιτρέποντας.
την.παραμονή.ενός.ΤΗ2.ατοπικού.φαι-
νοτύπου..Το.«υπο-ενεργοποιημένο».
ανοσοποιητικό,.τώρα.πια,.ερεθίζεται.
από.ακίνδυνες.ουσίες.όπως.γύρεις.και.
οικιακή.σκόνη.με.αποτέλεσμα.την.εμ-
φάνιση.αλλεργιών.(R.H..Holt).

Συμπεραίνουμε.λοιπόν.ότι.η.πρώι-
μη.έκθεση.του.βρέφους.σε.μικροβια-
κούς.παράγοντες.μπορεί.να.ελαττώσει.
την.εκδήλωση.ατοπίας.χωρίς.να.είναι.
απαραίτητη.η.νόσηση.από.μικροβια-
κές.λοιμώξεις..Τα.παιδιά.που.μεγαλώ-
νουν.στα.αγροκτήματα.και.βρίσκονται.
σε.συχνή.επαφή.με.ζώα.εμφανίζουν.
σπανιότερα.ευαισθητοποίηση.σε.αλ-
λεργιογόνα.από.τα.παιδιά.που.μεγα-
λώνουν.στις.αστικές.και.ημιαστικές.πε-
ριοχές..Μια.μελέτη.που.δημοσιεύθη-
κε.τον.Μάιο.του.2004.στο.American.
Journal.of.Respiratory.and.Critical.Care.
Medicine.εκτίμησε.1.200.Καναδούς.
εφήβους.και.κατέληξε.ότι.εκείνοι.που.
μεγάλωσαν.σε.φάρμες.είχαν.40%.λι-
γότερη.πιθανότητα.να.εμφανίσουν.αλ-
λεργία.από.τους.υπολοίπους..Ανάλογες.
παρατηρήσεις.έκαναν.τους.ερευνητές.
να.υποθέσουν.ότι.ουσίες.που.παράγο-
νται.από.τα.ζώα.που.εκτρέφονται.στα.
αγροκτήματα.είναι.πιθανόν.να.παί-
ζουν.κάποιο.ρόλο.στην.πρόληψη.των.
αλλεργικών.νοσημάτων..Σύντομα.δι-
απίστωσαν.ότι.η.ουσία.που.είχε.ση-
μαντικά.υψηλότερα.επίπεδα.συγκέ-
ντρωσης.στα.αγροκτήματα.σε.σχέση.
με.τα.σπίτια.της.γύρω.περιοχής.(χω-
ρίς.ζώα).και.με.τα.σπίτια.των.αστικών.
περιοχών.ήταν.η.ενδοτοξίνη..Σε.ανά-
λογη.μελέτη,.τα.μικρότερα.παιδιά.πο-
λυμελών.οικογενειών.εμφάνιζαν.λιγό-
τερο.κίνδυνο.εκδήλωσης.αλλεργικών.

νοσημάτων.σε.σχέση.με.τα.μεγαλύτε-
ρα.αδέρφια.τους..Μάλιστα.η.παρου-
σία.μεγαλύτερων.αδερφών.είχε.προ-
στατευτικό.ρόλο.στην.ανάπτυξη.αλλερ-
γίας.στα.μικρότερα.παιδιά..Η.χαμηλή.
κοινωνικο-οικονομική.κατάσταση.και.
η.παρουσία.πολλών.μελών.στην.οικο-
γένεια.θεωρήθηκαν.παράμετροι.που.
συντελούσαν.σε.κακή.ατομική.υγιει-
νή.και.έμμεσα.στην.ανάπτυξη.και.δι-
ασπορά.συχνών.λοιμώξεων.

Παράλληλα,.υπογραμμίζεται.ο.ρό-
λος.που.έχει.η.συχνή.χρήση.αντιβιοτι-
κών.στα.παιδιά,.αφού.καταστρέφοντας.
τα.μικρόβια.αυξάνεται.ο.κίνδυνος.εκ-
δήλωσης.ατοπίας..Η.μεγαλύτερη.όμως.
πρόκληση.για.τη.θεωρία.της.υγιεινής.
προέκυψε.από.τη.σύγκριση.του.επι-
πολασμού.των.αλλεργικών.παθήσεων.
στους.πληθυσμούς.της.Ανατολικής.και.
Δυτικής.Γερμανίας.πριν.και.μετά.την.
ενοποίηση..Η.Ανατολική.Γερμανία,.πριν.
την.ένωση,.είχε.οικογένειες.με.μεγαλύ-
τερο.αριθμό.μελών,.περισσότερα.παι-
διά.που.μεγάλωναν.σε.φάρμες.και.υψη-
λότερα.επίπεδα.μόλυνσης..Σύμφωνα.
με.την.Erika.von.Mutius,.η.συχνότητα.
της.αλλεργίας.στην.Ανατολική.πλευ-
ρά.ήταν.πολύ.χαμηλή..Μετά.την.πτώ-
ση.του.τείχους.όμως,.η.υιοθέτηση.από.
τους.Ανατολικογερμανούς.ενός.«δυτι-
κού».τρόπου.ζωής.ανέβασε.τα.ποσο-
στά.της.αλλεργίας.σε.επίπεδα.ανάλογα.
με.αυτά.της.Δυτικής.Γερμανίας..

Τι.κοινό.λοιπόν.έχει.ο.αριθμός.των.
παιδιών.μιας.οικογένειας,.οι.λοιμώξεις,.
η.διαμονή.σε.αγροκτήματα.κοντά.σε.
ζώα.ή.το.βιοτικό.επίπεδο.στην.εκδή-
λωση.αλλεργικών.νοσημάτων;.Οι.εν-
δοτοξίνες.που.ανευρίσκονται.στα.βα-
κτήρια.ίσως.είναι.η.λύση..Οι.ερευνητές.
πιστεύουν.ότι.υπάρχει.μια.αρνητική.επί-
δραση.από.την.υπερβολική.καθαριότη-
τα,.την.αντισηψία.και.την.κατάχρηση.
αντιβιοτικών.στην.ανοσιακή.μας.απά-
ντηση..Δεν.υποστηρίζουν.φυσικά.ότι.
πρέπει.να.πάψουμε.να.καθαρίζουμε,.
αλλά.ότι.πρέπει.να.καταλάβουμε.πόσο.
και.ποιο.είδος.καθαριότητας.μας.κάνει.
λιγότερο.αλλεργικούς.

Ίσως.η.αύξηση.της.ατοπίας.να.απο-
τελεί.μια.ακόμα.τιμωρία.του.ανθρώ-
που.για.την.απομάκρυνσή.του.από.
τη.φύση!

*Οι ενδοτοξίνες είναι λιποπολυσακχαρί-
τες (lipopolysaccharides-LPS) που αποτε-
λούν μέρος της εξωτερικής δομής του κυτ-
ταρικού τοιχώματος των Gram-αρνητικών 
βακτηριδίων. 
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δυτικός τροπος ζωής: αθώος ή ένοχος για την αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων; 
η θεωρία της υγιεινής

αΝαςταςια Γ. κΩΝςταΝτίΝοΥ
Επιμελήτρια Β΄ Ωρλ, ΓΝ Χαλκίδας

Αγαπητέ φίλε Δημήτρη Γκέλη,

Εκφράζω.τα.θερμά.μου.συγχαρητήρια.σε.όλη.την.συγγραφική.ομάδα.
του.νέου.πολύτιμου.και.πρακτικού.εγχειριδίου.«Tα.μυστικά.του.προσωπικού.
νεύρου»,.όπου.και.σε.αυτό,.όπως.σε.όλες.σου.άλλωστε.τις.εκδόσεις,.οι.
προσφερόμενες.γνώσεις.ρολάρουν.απαλά.και.κατανοητά.απορροφούμενες.
ευχάριστα.από.τον.αναγνώστη,.για.αυτό.και.άμεσα.εντάχθηκε.στην.ύλη.
των.μαθημάτων.των.ειδικευομένων.της.κλινικής.μας..

Φαίνεται.ότι.ο.δαίμων.του.τυπογραφείου.δεν.τα.έχει.καλά.μαζί.μου,.αφού.
στο.βιογραφικό.του.δικού.μας.παιδιού.της.Νίκαιας.Δ..Μπατζακάκη,.που.
ξεχώριζε.για.τις.επιστημονικές.του.επιδόσεις.και.τα.ανθρώπινα.χαρίσματα,.
δεν.αναφέρεται.ότι.το.σύγγραμμα.«Ξηροστομία».έγινε.υπό.την.ουσιαστική.
επιμέλεια.Εμμ..Αναγνώστου.και.Ε..Σταυριανού,.όπως.αναγράφεται.και.στο.
εξώφυλλο.του.βιβλίου.

Η.δημοσίευση.της.επιστολής.μου.στο.επόμενο.φύλλο.της.εφημερίδας.
«Σύγχρονη.Ωτορινολαρρυγολογική.Ενημέρωση».θα.αποτελεί.και.τη.
διόρθωση.
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