WAO/EAACI Ορισµοί Αλλεργίας
Η ορολογία της Αλλεργιολογίας ποικίλει. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το
σηµαντικό αυτό ζήτηµα και να διασφαλιστεί η σαφής επικοινωνία µεταξύ των
επαγγελµατιών υγείας, η Παγκόσµια Οργάνωση Αλλεργιολογίας (WAO) συστήνει
την υιοθέτηση κοινής παγκόσµιας ορολογίας. Η ορολογία που προτάθηκε στη
δηµοσίευση της Ευρωπαϊκής Ακαδηµίας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
µε τίτλο: Αναθεωρηµένη Ορολογία για την Αλλεργία (Johansson et al, Allergy 2001),
ενηµερώθηκε από τη δηµοσίευση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Αλλεργιολογίας µε
τίτλο: Αναθεωρηµένη Ορολογία για την Αλλεργία για Παγκόσµια Χρήση.
Αλλεργία: Η αλλεργία είναι αντίδραση υπερευαισθησίας που επάγεται µέσω
ανοσολογικών µηχανισµών. Η αλλεργία µπορεί να διαµεσολαβείται από αντισώµατα
ή κύτταρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το αντίσωµα που χαρακτηριστικά
ευθύνεται για µια αλλεργική αντίδραση ανήκει στον IgE ισότυπο και κατά συνέπεια
τα άτοµα αυτά αναφέρονται ως πάσχοντα από µία IgE-µεσολαβούµενη αλλεργία. Οι
IgE-µεσολαβούµενες "αλλεργικές" αντιδράσεις, δεν συµβαίνουν αποκλειστικα σε
ατοπικά άτοµα.
Στη µη IgE-µεσολαβούµενη αλλεργία το αντίσωµα µπορεί να ανήκει στον IgG
ισότυπο π.χ αναφυλαξία λόγω ανοσοσυµπλεγµάτων που περιέχουν δεξτράνη και η
κλασσική, αν και σπάνια στις µέρες µας, ορονοσία που παλαιότερα αναφέρονταν ως
Τύπου ΙΙΙ αντιδράσεις. Αντισώµατα τόσο IgE όσο και IgG ανιχνεύονται στην
Αλλεργική Βρογχοπνευµονική Ασπεργίλλωση (ΑΒPΑ). Η αλλεργική δερµατίτιδα
εξ΄επαφής είναι αντιπροσωπευτική αλλεργικών νοσηµάτων που διαµεσολαβούνται
από Τ-λεµφοκύτταρα.
Αλλεργιογόνα: Τα αλλεργιογόνα είναι αντιγόνα που προκαλούν αλλεργία. Τα
περισσότερα αλλεργιογόνα που αντιδρούν µε ΙgE και IgG αντισώµατα είναι
πρωτεϊνες, συχνά δε χαρακτηρίζονται από υδατανθρακικές πλάγις αλυσίδες, αλλά
αµιγείς υδατάνθρακες έχουν επίσης θεωρηθεί ως αλλεργιογόνα σε ορισµένες
περιπτώσεις. Σπανίως, χηµικές ουσίες χαµηλού µοριακού βάρους, π.χ. ισοκυανιούχα
και ανυδρίτες που δρούν σαν απτίνες, αναφέρονται επίσης ως αλλεργιογόνα για IgE
αντισώµατα. Στην αλλεργική δερµατίτιδα εξ΄επαφής τα κλασσικά αλλεργιογόνα είναι
χηµικές ουσίες χαµηλού ΜΒ, π.χ. χρώµιο, νικέλιο και φορµαλδεϋδη που αντιδρούν µε
Τ-λεµφοκύτταρα.
Ατοπία: Ατοπία είναι µια ατοµική ή οικογενής τάση, συνήθως κατά την παιδική ή
εφηβική ηλικία, προς ευαισθητοποίηση και παραγωγή IgE αντισωµάτων, ως
απάντηση στη συνήθη έκθεση σε αλλεργιογόνα, συνήθως πρωτεϊνες. Ως αποτέλεσµα,
τα άτοµα αυτά αναπτύσσουν τυπικά συµπτωµάτα άσθµατος, ρινοεπιπεφικίτιδας ή
έκζεµα. Οι όροι «ατοπία» και «ατοπικός» θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την
περιγραφή της γενετικής προδιάθεσης προς IgE-ευαισθητοποίηση σε κοινά
περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα, στα οποία όλοι εκτίθενται αλλά το µεγαλύτερο µέρος
του πληθυσµού δεν αναπτύσσει επίµονη IgE απάντηση. Έτσι, η ατοπία είναι ένας
κλινικός ορισµός σε άτοµα που απαντούν µε υπερπαράγωγή IgE. Ο όρος ατοπία δεν
µπορεί να χρησιµοποιείται πριν τεκµηριωθεί IgE-µεσολαβούµενη ευαισθητοποίηση,
µέσω µέτρησης IgE αντισωµάτων στον ορό ή θετικές δερµατικές δοκιµασίες νυγµού.

Τα συµπτώµατα της αλλεργίας σε ένα τυπικά ατοπικό άτοµο µπορούν να αναφερθούν
ως ατοπικά, πχ ατοπικό άσθµα. Παρ'όλα αυτά, το IgE-µεσολαβούµενο άσθµα γενικά
δεν θα πρέπει να λέγεται ατοπικό άσθµα. Μια θετική δερµατική δοκιµασία ή η
παρουσία ειδικών IgE αντισωµάτων απέναντι σε λιγότερο κοινά αλλεργιογόνα, πχ
νυγµό υµενοπτέρου ή φάρµακο, που αποτελούν έκθεση σε υψηλές δόσεις, δεν
αποτελούν διαγνωστικά κριτήρια για ατοπία.
Υπερευαισθησία: Η υπερευαισθησία προκαλεί αντικειµενικά, σταθερά
αναπαραγόµενα συµπτώµατα ή σηµεία, που εµφανίζονται µετά από την έκθεση σε
ένα συγκεκριµένο ερέθισµα, καλά ανεκτό από φυσιολογικά άτοµα.
Μη αλλεργική Υπερευαισθησία: Μη αλλεργική υπερευαισθησία είναι ο
προτιµώµενος όρος για την περιγραφή της υπερευαισθησίας στην οποία δεν µπορεί
να αποδειχτεί ανοσολογικός µηχανισµός.
Ονοµατολογία Νοσηµάτων:
Άσθµα (όπως ορίζεται από την GINA): Το άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης
διαταραχή των αεραγωγών στην οποία συµµετέχουν πολλά είδη κυττάρων, ιδιαίτερα
τα σιτευτικά , τα ηωσινόφιλα και τα Τ-λεµφοκύτταρα. Σε άτοµα µε προδιάθεση, αυτή
η φλεγµονή προκαλεί υποτροπιάζοντα επεισόδια συρίτουσσας αναπνοής, δύσπνοιας,
αίσθηµα βάρους ή περίσφιξης στο στήθος και βήχα, ιδιαίτερα την νύχτα ή νωρίς το
πρωί. Αυτά τα συµπτώµατα συνήθως συνδέονται µε εκτεταµένη αλλά µεταβαλλόµενη
στένωση των αεραγωγών η οποία αναστρέφεται, τουλάχιστον µερικώς, είτε αυτόµατα
είτε µε θεραπεία. Η φλεγµονή επίσης προκαλεί αύξηση της αντιδραστικότητας των
αεραγωγών σε διάφορα ερεθίσµατα.
Αλλεργικό άσθµα είναι ο βασικός όρος για το άσθµα που οφείλεται σε ανοσολογικό
µηχανισµό. Όταν καταδεικνύεται ΙgE-µηχανισµός συνιστάται η χρήση του όρου ΙgEµεσολαβούµενο άσθµα. Τα ΙgE αντισώµατα δυνατόν να προκαλέσουν τόσο άµεση
όσο και επιβραδυνόµενη ασθµατική αντίδραση. Εν τούτοις, όπως και σε άλλες
αλλεργικές διαταραχές, η συµµετοχή των Τ-λεµφοκυττάρων φαίνεται να είναι
σηµαντική στις όψιµες και επιβραδυνόµενες αντιδράσεις. Ανάλογα µε την διάρκεια
των συµπτωµάτων το άσθµα µπορεί να αναφέρεται ως διαλείπον ή επίµονο.
Μη-Αλλεργικό άσθµα: Αυτός είναι ο προτιµώµενος όρος για τον τύπο του
άσθµατος, στον οποίο δεν καταδεικνύεται ανοσολογικός µηχανισµός. Συνιστάται να
µην χρησιµοποιούνται πλέον οι παλαιοί όροι "εξωγενές", "ενδογενές" για την
διάκριση µεταξύ της αλλεργικής και µη αλλεργικής υπο-οµάδας άσθµατος.
Ρινοεπιπεφυκίτις: Συµπτώµατα, που προκαλούνται από ανοσολογική αντίδραση
υπερευαισθησίας στην µύτη και τους επιπεφυκότες πρέπει να αναφέρονται σαν
αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα. Οι περισσότερες των περιπτώσεων είναι IgEµεσολαβούµενες. Με βάση την διάρκεια των συµπτωµάτων θεωρείται χρήσιµη η
διάκριση σε διαλείπουσα και επίµονη αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα.
∆ερµατίτις: Ο ευρύς όρος σχετικά µε την τοπική φλεγµονή στο δέρµα πρέπει να
είναι δερµατίτις. Αυτό που είναι γενικά γνωστό σαν «ατοπικό έκζεµα/δερµατίτιδα»

δεν αποτελεί µία ενιαία νόσο αλλά µάλλον ένα σύνολο διαφόρων διαταραχών µε
συγκεκριµένα κοινά χαρακτηριστικά. Ένας πιο κατάλληλος όρος είναι έκζεµα. Η
υπο-οµάδα που σχετίζεται µε το αλλεργικό άσθµα και την ρινοεπιπεφυκίτιδα, δηλαδή
το έκζεµα σε άτοµα µε ατοπική προδιάθεση, θα πρέπει να λέγεται ατοπικό έκζεµα.
Στενή επαφή µε χαµηλού µοριακού βάρους χηµικά, µπορεί να προκαλέσει µια κυρίως
ΤH1-µεσολαβούµενη αλλεργική δερµατίτιδα εξ'επαφής. Η µη-αλλεργική ποικιλλία
µπορεί να περιγραφεί ως ερεθιστική/τοξική δερµατίτιδα εξ'επαφής.
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