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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ SCOPUS

Οι αλληλεπιδράσεις πνεύματος και 
σώματος έχουν καλώς αναγνωρι-
στεί και μελετώνται εκτεταμένα στην 

ιατρική βιβλιογραφία. Υπάρχει απόδειξη ότι 
ο νους και το σώμα επικοινωνούν μεταξύ 
τους με μια ροή πληροφοριών που γίνεται 
προς πολλές κατευθύνσεις, μέσω ορμονών. 
Υπάρχουν επίμονες και πειστικές αναφο-
ρές για τη σύνδεση μεταξύ του στρες και 
της έναρξης και της εξέλιξης της νόσου 
π.χ. άσθμα. Αυξάνει συνεχώς ο αριθμός 
των αποδείξεων στο πεδίο της ψυχονευ-
ροανοσολογίας, που συμβάλλουν στην 
κατανόηση των μηχανισμών, μέσω των 
οποίων στρεσσογόνα γεγονότα επηρεάζουν 
τη σωματική υγεία.

Το ψυχονευροενδοκρινικό σύστημα μπο-
ρεί να επηρεάσει την ανοσοαπόκριση - και 
ως εκ τούτου την ικανότητα του οργανισμού 
να αντιμετωπίσει τη νόσο - και το ανοσοποι-

ητικό σύστημα μπορεί να ασκήσει επιρροή 
στη νευροενδοκρινική λειτουργία. Μια τέ-
τοια διασταυρούμενη «ομιλία» μεταξύ των 
συστημάτων εξαρτάται από αγκύλες βιοα-
νάδρασης (feedback loops) που εργάζονται 
για τη διατήρηση της ισορροπίας της ομοι-
οστασίας. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι 
ικανό να παράγει παράγοντες, που εξυπη-
ρετούν στην ολοκλήρωση των ανοσο - εν-
δοκρινικών κυκλωμάτων με ανοσορρυθμι-
στικά και μεταβολικά επακόλουθα για τον 
οργανισμό. 

Η αλληλεπίδραση του ανοσοποιητικού, 
νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος μπο-
ρεί να οδηγήσει ένα άτομο σε μια εύκολα 
αναγνωριζόμενη υπερευαισθησία και τη δη-
μιουργία αλλεργικών συμπτωμάτων (αλλερ-
γική ρινίτιδα, άσθμα, ατοπική δερματίτιδα 
κ.λπ.), που συνοδεύεται από ευδιάκριτα συ-
μπεριφορικά πρότυπα, που χαρακτηρίζονται 

ως συναισθηματική ευαισθησία. 
Η σημειομετρία είναι ένα κατάλληλο ερ-

γαλείο για την ευρεία έρευνα της διαβάθμι-
σης του ψυχολογικού προφίλ των ασθενών 
με αλλεργική ρινίτιδα. Η στατιστική ανάλυση 
ερωτημάτων της σημειομετρίας που χρησι-
μοποιήθηκαν από Έλληνες ενήλικους ασθε-
νείς στη νήσο Κρήτη, κατά τη διάρκεια του 
2005, έδειξε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
του είδους του επαγγέλματος και της αλλερ-
γίας. Φάνηκε ότι οι νοικοκυρές, οι δημόσι-
οι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι αλλεργι-
κοί σε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό, 
από άλλα άτομα με διαφορετικές επαγγελ-
ματικές ενασχολήσεις. 

Με τη σημειομετρία μπορούμε να βρού-
με απόδειξη των αμφίδρομων αλληλεπιδρά-
σεων του ανοσοενδοκρινικού και του νευ-
ρικού συστήματος σε ασθενείς με αλλεργι-
κή ρινίτιδα.
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