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Τ α επιδημιολογικά δεδομένα είναι εντυπωσια-
κά: ο επιπολασμός των αλλεργικών ασθενειών 
και των αυτοάνοσων νοσημάτων έχει αυξηθεί 

σημαντικά τα 30 τελευταία χρόνια στις ανεπτυγμένες 
χώρες. Παράλληλα, ορισμένα λοιμώδη νοσήματα 
έχουν μειωθεί θεαματικά, λόγω των εμβολιασμών, 
της ευρείας χρήσης των αντιβιοτικών και της βελτίω-
σης των συνθηκών υγιεινής του σύγχρονου δυτικού 
τρόπου ζωής. Το άσθμα, η αλλεργική ρινίτιδα και η 
ατοπική δερματίτιδα από τη μία, ο διαβήτης τύπου 1, η 
σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του Crohn από την 
άλλη, ακολουθούν την ίδια ανοδική καμπύλη. 

Οι γενετικές επιρροές, οι οποίες είναι αναμφισβήτητες, επι-
σκιάζονται από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις: για παρά-
δειγμα, τα περιστατικά παιδικού διαβήτη στο Πακιστάν εί-
ναι 1 στα 100.000, αλλά στους Πακιστανούς που ζουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι 11,7 στα 100.000, συγκρίσιμα με 
εκείνα των Βρετανών. Ομοίως, ενώ τα περιστατικά σκλήρυν-
σης κατά πλάκας ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, παρου-
σιάζουν ομοιόμορφη ανοδική τάση στους Ισραηλινούς που 
έχουν γεννηθεί στο Ισραήλ, είτε η οικογένεια τους έχει ευρω-
παϊκή καταγωγή είτε αφρικανική. Αυτή η διαβάθμιση μεταξύ 
Βορά-Νότου όσον αφορά στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων 
και αλλεργικών νοσημάτων, έχει στην πραγματικότητα κοι-
νωνικοοικονομικό χαρακτήρα: ο αυτοάνοσος διαβήτης και 

το άσθμα σχετίζονται με το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα. 
Όσον αφορά στις λοιμώξεις, γνωρίζουμε ότι ακολουθούν 
την αντίστροφη γεωγραφική και οικονομική κλίμακα.

Πολλές συγκλίνουσες μελέτες απέδειξαν ότι ο κίνδυνος 
αλλεργίας ήταν μικρότερος στα παιδιά που ζουν σε συνθή-
κες που ευνοούν την ανάπτυξη λοιμώξεων: αγροτικό πε-
ριβάλλον, πολυμελείς οικογένειες, επαφή με άλλα παιδιά 
από πολλή νεαρή ηλικία. 

Ωστόσο, είναι δύσκολο να επιβεβαιώσουμε τη σχέση ανά-
μεσα στη μείωση των λοιμώξεων και την αύξηση των ανο-
σολογικών ασθενειών. Από αυτή την άποψη, τα ζωικά μο-
ντέλα αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης: για πα-
ράδειγμα, σε ορισμένα είδη τρωκτικών, η γέννηση με και-
σαρική και η διαβίωση σε στείρο περιβάλλον, αυξάνουν τη 
συχνότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων. Αντιθέτως, πειρα-
ματικές λοιμώξεις μειώνουν, σε ορισμένεα μοντέλα, τη συ-
χνότητα αυτοάνοσων ή αλλεργικών νοσημάτων. 

Οι ανοσολογικοί μηχανισμοί αυτής της αναστολής ανοσο-
λογικών νοσημάτων από τις λοιμώξεις παραμένουν άγνω-
στοι. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο ρόλο των Τ ρυθ-
μιστικών λεμφοκυττάρων (CD4+, CD25+) που προστατεύ-
ουν από τις αυτοάνοσες νόσους. Υποθέτουμε ότι δρουν δι-
εγείροντας την παραγωγή ΙL-10 και ΤGF-β, κυτοκίνες με ανο-
σοκατασταλτική δράση. 

Η καταστολή αυτή εκφράζεται ταυτόχρονα στα TΗ1 κύττα-

ρα, υπεύθυνα για την αυτοανοσία και τα TΗ2 κύτταρα, που 
παίζουν ρόλο στις αλλεργίες. 

Πολλοί άλλοι μηχανισμοί αποτελούν αντικείμενο εντατι-
κής έρευνας: ο αντιγονικός ανταγωνισμός, ο ρόλος ορισμέ-
νων ιογενών λοιμώξεων, η ενεργοποίηση των υποδοχέων 
TLR, που προκαλούν την έκκριση κυτοκινών, ορισμένες εκ 
των οποίων είναι ανοσοκατασταλτικές, ο ρόλος των υπερα-
ντιγονικών τοξινών. Οι κλινικές επιπτώσεις της σχέσης αυ-
τής ανάμεσα στις λοιμώξεις και τα ανοσολογικά νοσήματα 
πρέπει να ερευνηθούν με μεγάλη προσοχή. Δε διαθέτου-
με κανένα δεδομένο μέχρι στιγμής που να μας επιτρέπει να 
υποθέσουμε ότι οι εμβολιασμοί, έτσι όπως πραγματοποι-
ούνται στο δυτικό κόσμο, είχαν αρνητικές ανοσοπαθολογι-
κές επιπτώσεις. 

Επιπλέον, ο ευεργετικός ρόλος των αντιβιοτικών στην υγεία 
του ανθρώπου είναι αποδεδειγμένος. Η επαλήθευση της 
υπόθεσης της υγιεινής και οι εφαρμογές της στη θεραπευτι-
κή απαιτεί τη διεξαγωγή αυστηρών μελετών, όπου ο τύπος 
της λοίμωξης, η χρονολογία της, η δόση των μικροοργανι-
σμών είναι πρωταρχικής σημασίας.

Όσον αφορά στην ατοπική δερματίτιδα, οι έρευνες που δι-
ενεργούνται αφορούν στην έγχυση μυκοβακτηριδίων. Η έγ-
χυση μυκοβακτηριδίων και ειδικά η χορήγηση προβιοτικών 
δια της στοματικής οδού έχουν ήδη παρουσιάσει θετικά απο-
τελέσματα (J Allergy Clin Immunol 2001; 107:531-4).

Υπόθεση της υγιεινής διαβίωσης

Ο ίδιος ο Καθηγητής Bach εξεπλάγη από την απήχηση που είχε το άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο 
πασίγνωστο New England Journal of Medicine. Σε αυτό το άρθρο ο καθηγητής Bach παρουσίαζε την 

κύρια επιχειρηματολογία του υπέρ της θεωρίας της υγιεινής. Η θεωρία της υγιεινής που διατυπώθηκε το 
1989 από τον Strachan (BMJ 1989; 299:1259-60) υποστηρίζει ότι η αύξηση των αλλεργικών ασθενειών 

σχετίζεται με μειωμένη μικροβιακή διέγερση. Μέχρι στιγμής, η θεωρία αυτή παραμένει 
μια απλή υπόθεση που δεν παύει όμως να είναι πολύ πιθανή. 
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