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Περίληψη

Summary

Το latex είναι ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό που
το συναντούμε πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή.
Χάρη στις πολύ καλές του φυσικές ιδιότητες, όπως η
ελαστικότητα, η πλαστικότητα, η αντοχή και η μικρή
διαπερατότητά του, είναι βασικό συστατικό σε πάνω
από 40.000 ιατρικά και μη προϊόντα. Όσον αφορά την
οδοντιατρική το latex αποτελεί υλικό επιλογής για την
κατασκευή γαντιών και ελαστικών απομονωτήρων. Οι
πλαστικές σύριγγες, οι ελαστικοί δακτύλιοι των ρινών
και πολλά άλλα υλικά και εργαλεία έχουν επίσης ως
βάση το latex. Δυστυχώς το latex έχει αποδειχθεί ότι
είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων τύπου I και τύπου IV. Τα συμπτώματα της αλλεργίας τύπου I εμφανίζονται λίγα λεπτά μετά την επαφή
με το latex και ποικίλλουν από τοπική ή γενικευμένη
κνίδωση, ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα και ελαφρά δύσπνοια
μέχρι οξύ αναφυλακτικό shock, λαρυγγικό οίδημα και
θάνατο. Το κύριο σύμπτωμα της αλλεργίας τύπου IV,
που είναι η δερματίτιδα εξ επαφής, εμφανίζεται 24-48
ώρες μετά την επαφή με το latex και χαρακτηρίζεται
από ερύθημα του δέρματος με έπαρση και φυσαλίδες.
Όσον αφορά την τύπου I αλλεργία συνηθέστερα
αλλεργιογόνα είναι οι πρωτεΐνες του latex ενώ στην
τύπου IV αλλεργία ως αλλεργιογόνα δρουν κάποια από
τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται κατά την
επεξεργασία του. Η διάγνωση της αλλεργίας στο latex
του οδοντιατρικού ασθενούς βασίζεται στη λήψη άρτιου και λεπτομερούς ιστορικού καθώς και στις διάφορες in vivo και in vitro διαγνωστικές δοκιμασίες που
γίνονται από ειδικό αλλεργιολόγο. Η καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της αλλεργίας στο latex είναι
η πρόληψη. Ο οδοντίατρος πρέπει να γνωρίζει ότι ο
ασθενής είναι ευαισθητοποιημένος στο latex και η οδοντιατρική πράξη λαμβάνει χώρα σε ένα ελεύθερο από
latex περιβάλλον.

Latex is a very popular material. Owing to its elasticity,
ﬂexibility, durability and barrier properties, it is the main constituent of over 40.000 medical and consumer products. In
dentistry latex is the ideal material for the construction of
gloves and rubber dams. Syringe, rubber stoppers and
other dental devices also contain latex. Unfortunately latex
is responsible for type I and type IV allergic reactions. The
clinical manifestation of type I allergy to latex appear few
minutes after the contact and vary from contact or generalized urticaria, rhinitis, conjunctivitis and dyspea to anaphylactic shock respirational deﬁciency and death. In type IV
allergy, contact dermatitis appears 24-48 hours after the
contact and is characterized by blushing of the skin swelling
and blistering. The main allergens responsible for type I
hypersensitivity are latex proteins whereas chemical additives used for the production of latex are responsible for
type IV allergy. Diagnosis is based in patient’s history but
several in vitro and in vivo tests can be very useful as well.
The dentist should be aware of latex allergy and his sensitized to latex patients must be treated in a latex free environment.
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Εισαγωγή
Το φυσικό καουτσούκ ή κώμη, γνωστό ως φυσικό latex, αποτελεί ένα ευρέως διαδεδομένο υλικό
που το συναντούμε πολύ συχνά στην καθημερινή
μας ζωή. Χάρη στις πολύ καλές φυσικές του ιδιότητες, όπως η ελαστικότητα, η πλαστικότητα, η αντοχή
και η μικρή διαπερατότητά του, είναι βασικό συστατικό σε πάνω από 40.000 ιατρικά και μη προϊόντα
όπως ιατρικά γάντια, προφυλακτικά, σόλες υποδημάτων, κολλητικές ταινίες, λάστιχα αυτοκινήτων, μπαλόνια, αδιάβροχα ρούχα κ.α.1,2
Το φυσικό latex προέρχεται από τους χυμούς
του δέντρου Hevea braziliensis που ευδοκιμεί στην
δυτική Αφρική, σε μερικές περιοχές της Ασίας και
στη Νότια Αμερική*3. Το ακατέργαστο latex αποτελείται κατά 25-45% από έναν πολυμερή υδρογονάνθρακα, το cis-1,4 πολυϊσοπρένιο καθώς και από υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα, άλατα και πρωτεΐνες. Σε αυτό προστίθενται συντηρητικές και
αντιοξειδωτικές ουσίες με σκοπό την αύξηση της
χημικής σταθερότητας, την επιβράδυνση της ανάπτυξης μικροοργανισμών και την παρεμπόδιση της
οξείδωσής του4. Το αρχικό προϊόν, ωστόσο, που λαμβάνεται από το Hevea braziliensis έχει την τάση να
καθίσταται κολλώδες με τη θέρμανση και εύθραυστο με την ψύξη. Για το λόγο αυτό υφίσταται την
κατεργασία του βουλκανισμού. Κατά τον βουλκανισμό το latex θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία
παρουσία θείου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
σταυροειδείς συνδέσεις ανάμεσα στις αλυσίδες του
πολυϊσοπρενίου (σχήμα 1). Με τον τρόπο αυτό το
παραγόμενο προϊόν γίνεται περισσότερο σταθερό
και ελαστικό5. Για να αυξηθεί η ταχύτητα της αντίδρασης του βουλκανισμού προστίθενται διάφορες
ουσίες επιταχυντές. Η τελική περιεκτικότητα του
μείγματος σε θείο καθορίζει τη φύση του τελικού
προϊόντος. Έτσι, αν το θείο υπάρχει σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 5%, το προϊόν που θα παραχθεί θα
είναι πολύ σκληρό, σκουρόχρωμο και ανελαστικό,
ενώ, αν υπάρχει σε ποσοστό μικρότερο του 5%,
συνήθως είναι πολύ ελαστικό.

Σχήμα 1: Αντίδραση βουλκανισμού.

* To συνθετικό latex, σε αντίθεση με το φυσικό,
φτιάχνεται βιομηχανικά. Στη συνέχεια του κειμένου
η λέξη latex αναφέρεται στο φυσικό latex.

Στην οδοντιατρική το latex το συναντούμε πολύ
συχνά. Η ελαστικότητά του και ικανότητά του να
αποτελεί φραγμό για πολλά υγρά όπως νερό, σάλιο
και χημικές ουσίες (π.χ. υγρά διακλυσμών και αντισηπτικά) το καθιστούν ιδανικό υλικό για την κατασκευή γαντιών και ελαστικών απομονωτήρων. Οι
πλαστικές σύριγγες, οι αμπούλες αναισθητικού, οι
ελαστικοί δακτύλιοι των ρινών και πολλά άλλα υλικά
και εργαλεία έχουν επίσης ως βάση το latex. Δυστυχώς όμως το latex είναι πολλές φορές υπεύθυνο για
την εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων. Η αλλεργία
στο latex αποτελεί αρκετά συχνό πρόβλημα στην
οδοντιατρική και μπορεί να οφείλεται είτε σε κάποια
από τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται κατά
τον βουλκανισμό είτε σε ορισμένες από τις πρωτεΐνες του. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συχνότητα
της αλλεργίας στο latex στο γενικό πληθυσμό αγγίζει
το 1%6-8.
Είδη αλλεργικών αντιδράσεων
που οφείλονται στο latex
Η αλλεργία στο latex μπορεί να εκδηλωθεί στην
οδοντιατρική πράξη είτε ως υπερευαισθησία τύπου I
είτε ως τύπου IV (επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαισθησία).
Η άμεση τύπου I υπερευαισθησία οφείλεται στις
πρωτεΐνες του φυσικού latex οι οποίες είναι δυνητικά αλλεργιογόνες ουσίες9. Η έκθεση του οργανισμού στις ουσίες αυτές έχει ως αποτέλεσμα την
παραγωγή ειδικών IgE ανοσοσφαιρινών10. Οι ειδικές
αυτές ανοσοσφαιρίνες καθηλώνονται με τη βοήθεια
υποδοχέων στην επιφάνεια των σιτευτικών κυττάρων και των βασεόφιλων λευκοκυττάρων και παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας. Όταν το αλλεργιογόνο (πρωτεΐνες του latex) διεισδύσει ξανά στον
οργανισμό του ευαισθητοποιημένου πλέον ατόμου,
πυροδοτεί μια ταχύτατα εξελισσόμενη βιοχημική
διεργασία που οδηγεί στην αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων και απελευθέρωση των μεσολαβητών της αλλεργικής αντίδρασης που είναι η ισταμίνη, η ηπαρίνη, διάφοροι χημειοτακτικοί παράγοντες
και ο παράγων ενεργοποίησης αιμοπεταλίων. Οι
ουσίες αυτές είναι υπεύθυνες τόσο για την εμφάνιση των οξέων συμπτωμάτων όσο και για τη συνάθροιση άλλων κυττάρων στο σημείο της αντίδρασης.
Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης
τύπου I από το latex μπορεί να είναι είτε τοπικά είτε
γενικευμένα και εμφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά
μετά την επαφή με το αλλεργιογόνο. Σε μια έρευνα
που έγινε το 1992 από τους Jaeger και συν. σε 70
άτομα που παρουσίασαν αλλεργία στο latex, η συχνότητα των συμπτωμάτων είχε ως εξής: κνίδωση 100%,
ρινίτιδα 51%, επιπεφυκίτιδα 44%, δύσπνοια 31%,
γενικευμένα συμπτώματα (συμπεριλαμβανομένου
και του αγγειοοιδήματος) 24% ενώ 4 ασθενείς
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παρουσίασαν οξύ αναφυλακτικό shock κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης11. Υπάρχουν ακόμη
και αναφορές όπου τα συμπτώματα της αλλεργίας
στο latex υπήρξαν θανατηφόρα12.
Στην οδοντιατρική πράξη υπάρχουν τρεις πιθανές οδοί εισόδου για τις πρωτεΐνες του latex: διαμέσου του δέρματος, του στοματικού βλεννογόνου και
δια της αναπνευστικής οδού. Τα γάντια, οι ελαστικοί
απομονωτήρες, οι ελαστικοί δακτύλιοι των ρινών, οι
μάσκες, ακόμα και μερικοί αμαλγαματοφόροι που
μπορεί να αποτελούνται από latex, ερχόμενοι σε
επαφή με το δέρμα τόσο του ασθενή όσο και του
ιατρού, δύναται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις με συνηθέστερη τον τοπικό κνησμό και το
ερύθημα στην δερματική περιοχή επαφής με το
υλικό ή σε ευρύτερη περιοχή13-16. Πολλά οδοντιατρικά υλικά που περιέχουν latex έρχονται σε επαφή
με τον στοματικό βλεννογόνο του ασθενή. Αυτά τα
υλικά είναι κυρίως τα γάντια, ο απομονωτήρας και οι
σύριγγες διακλυσμών. Συνήθως οι εκδηλώσεις
περιορίζονται στον τοπικό κνησμό, στην εμφάνιση
βλεννογονίτιδας και στο αίσθημα καύσου στην
περιοχή , ωστόσο η πλειονότητα των σοβαρών
αλλεργικών καταστάσεων (όπως γενικευμένη κνίδωση, δύσπνοια, αγγειοοίδημα ή αναφυλακτικό shock)
συμβαίνουν συχνότερα ύστερα από επαφή του
αλλεργιογόνου με το βλεννογόνο, ειδικά όταν η
συνέχεια αυτού έχει διακοπεί17-20. Η ευαισθητοποίηση από εισπνοή συνήθως οφείλεται στα γάντια του
ιατρού. Η σκόνη των γαντιών απορροφά τις πρωτεΐνες του latex και με την τοποθέτηση, η αφαίρεσή
τους από τα χέρια του ιατρού μαζί με την σκόνη,
διασπείρονται στο περιβάλλον και οι πρωτεΐνες του
latex, οι οποίες, δια της εισπνοής, δύναται να ευαισθητοποιήσουν τον ασθενή ή τον ιατρό21,22. Συνηθέστερες αντιδράσεις από εισπνοή είναι η ρινίτιδα,
η επιπεφυκίτιδα και οι αναπνευστικές διαταραχές23-25.
Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία
για αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου I σε αλλεργικούς στο latex ασθενείς που τους έγινε έμφραξη
ριζικού σωλήνα με κώνους γουταπέρκας26. Οι ασθενείς παρουσίασαν δυσανεξία, κνησμό στη βλεννογόνια περιοχή της έμφραξης, ακόμα και οίδημα χειλέων και ούλων27,28. Τα συμπτώματα αυτά που παρουσιάστηκαν άμεσα, υποχώρησαν γρήγορα μετά την
απομάκρυνση των κώνων από το ριζικό σωλήνα. Για
το λόγο αυτό πολλοί υποστήριξαν ότι τίθεται θέμα
διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ του φυσικού
latex από το δέντρο Hevea braziliensis (cis-1,4 πολυϊσοπρένιο) και της γουταπέρκας από το δέντρο
Palaquium tree (trans-1,4 πολυϊσοπρένιο) λόγω της
υψηλής χημικής τους συγγένειας29. Ωστόσο οι προσπάθειες που έγιναν αργότερα για να τεκμηριώσουν
την ύπαρξη διασταυρούμενης αντίδρασης απέτυχαν30,31. Παρόλα αυτά όμως επειδή δεν υπάρχουν
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ολοκληρωμένες μελέτες που να αποδεικνύουν ή να
απορρίπτουν τη διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ
των δύο υλικών και επειδή η έξοδος των κώνων
πέρα του ακρορριζικού τρήματος από μόνη της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον ασθενή πρέπει
να είμαστε ακριβείς κατά την έμφραξη των ριζικών
σωλήνων ώστε να αποφεύγουμε αυτό το ενδεχόμενο. Σε περίπτωση εμφάνισης των ανωτέρω συμπτωμάτων μετά από έμφραξη με κώνους γουταπέρκας η
αφαίρεσή τους θα πρέπει να γίνεται άμεσα.
Η επιβραδυνόμενη ή τύπου IV υπερευαισθησία
οφείλεται συνήθως στα χημικά πρόσθετα που βρίσκονται στο latex, όπως οι διάφοροι επιταχυντές και
οι αντιοξειδωτικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται
κατά την κατεργασία του 32,33 . Μερικές από τις
ουσίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να δρουν ως
απτίνες. Οι απτίνες είναι ουσίες χαμηλού μοριακού
βάρους που από μόνες τους δεν αποτελούν αντιγόνα. Η διαδικασία της επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας αρχίζει όταν μια απτίνη έρχεται σε επαφή
με μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια των
κυττάρων του Langerhans της επιδερμίδας και έτσι
δημιουργείται ένα αντιγονικό σύμπλεγμα. Τα κύτταρα του Langerhans, στη συνέχεια, φαγοκυτταρώνουν
αυτό το σύμπλεγμα, το αποικοδομούν και φέρουν τα
πεπτίδια στην επιφάνειά τους. Τα αντιγόνα που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζονται στα Tβοηθητικά κύτταρα του δέρματος. Τα κύτταρα του
Langerhans εκκρίνουν επίσης ιντερλευκίνη 1 που επιδρά στα T-βοηθητικά κύτταρα, τα διεγείρει και αυτά
εκκρίνουν με τη σειρά τους ιντερλευκίνη 2 και
ιντερφερόνη-γ, που ενεργοποιεί τα κυτταροτοξικά
κύτταρα, τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα και τα
μακροφάγα. Αυτές οι κυτταρικές διεργασίες είναι
υπεύθυνες για τις κλινικές εκδηλώσεις της δερματίτιδας εξ επαφής που αποτελεί το κύριο σύμπτωμα
της υπερευαισθησίας τύπου IV.
Η δερματίτιδα εξ επαφής, σε αντίθεση με τις κλινικές εκδηλώσεις της αλλεργίας τύπου I, εμφανίζεται 24-48 ώρες μετά την επαφή με το υλικό34. Οι
περισσότερες αναφορές υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου στην οδοντιατρική κλινική πράξη
αφορούν τον ιατρό λόγο της συνεχούς χρήσης
γαντιών από latex 35,36 . Η δερματίτιδα εξ επαφής
χαρακτηρίζεται από ερύθημα του δέρματος των
χεριών με έπαρση και φυσαλίδες. Σε σοβαρότερες
και παραμελημένες καταστάσεις η δερματική αλλοίωση μπορεί να είναι εκτεταμένη, με ρήξη των φυσαλίδων και δημιουργία ελκών37. Οι εκδηλώσεις αυτές
μπορεί να μεταπέσουν σε χρονιότητα αν συνεχιστεί
η χρήση των γαντιών ενώ εξαφανίζονται σταδιακά
αν διακοπεί η χρήση τους.
Η ανάπτυξη ελκών στο δέρμα των χεριών σε
συνδυασμό με την εμμένουσα χρήση γαντιών από
latex μπορούν να οδηγήσουν σε ευαισθητοποίηση
τύπου I38. Τελευταία υποστηρίζεται ότι υπερευαι-
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σθησία τύπου IV μπορεί να αναπτυχθεί και εξαιτίας
των πρωτεϊνών του latex39. Μια έρευνα που έγινε σε
117 άτομα που παρουσίασαν δερματίτιδα εξ επαφής,
έδειξε ότι 6% των ασθενών είχαν θετικό patch test
στις πρωτεΐνες του latex40.
Η δερματίτιδα εξ επαφής θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από τον απλό ερεθισμό. Ο ερεθισμός
αυτός δεν είναι αλλεργικής φύσεως και είναι πολύ
συχνός. Τα χέρια παρουσιάζονται ξηρά, εύθρυπτα με
ρωγμές στις περιοχές που έρχονται σε επαφή με τα
γάντια41,42. Αιτία είναι ο εγκλεισμός των χεριών, η
ανάπτυξη τριβής μέσα στο γάντι η απορρόφηση της
υγρασίας από τα μόρια της σκόνης καθώς και ο ερεθισμός από τα διάφορα χημικά πρόσθετα των
γαντιών. Παρόλο που η κατάσταση αυτή δεν είναι
αλλεργικής φύσεως η συνέχιση της χρήσης γαντιών
μετά την εμφάνισή της μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση τύπου I43.
Οι Heese και συν. το 1997, σε έρευνα που διεξήγαγαν, βρήκαν ότι από τις 432 αντιδράσεις που σχετίζονταν με τη χρήση γαντιών, ο απλός ερεθισμός
(μη αλλεργικής φύσεως) υπήρχε στο 40% των περιπτώσεων, η αλλεργία τύπου I στο 33.1%, η δερματίτιδα εξ επαφής τύπου IV στο 20.4%, ενώ για ένα ποσοστό 6.5% συνυπήρχε τύπου I και τύπου IV υπερευαισθησία44.
Αλλεργιογόνα
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η υπερευαισθησία τύπου IV που εκδηλώνεται ως δερματίτιδα εξ
επαφής οφείλεται συνήθως στα διάφορα χημικά
πρόσθετα που περιέχουν τα προϊόντα του latex. Τα
κύρια χημικά πρόσθετα είναι οι συντηρητικές
ουσίες, οι επιταχυντές του βουλκανισμού και τα
αντιοξειδωτικά. Μερικές από τις ουσίες αυτές έχουν
την ικανότητα να δρουν ως απτίνες και να προάγουν
την εκδήλωση υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου
τύπου. Η κύρια συντηρητική ουσία είναι η αμμωνία,
ενώ, όταν η ποσότητά της είναι μικρή, συνυπάρχει
με δευτερεύοντες συντηρητικές ουσίες που μπορεί
να είναι το μονο- και δισουλφιδική τετραμεθυλθειουρία, τα διμεθυλδιθειοκαρβαμιδικά άλατα και το
οξείδιο του ψευδαργύρου45. Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βιβλιογραφία για πρόκληση δερματίτιδας
εξ επαφής που να οφείλεται στα δευτερεύοντα αυτά
συντηρητικά 46-49. Άλλες ουσίες που μπορούν να
ευθύνονται για υπερευαισθησία τύπου IV είναι αυτές
που χρησιμοποιούνται ως επιταχυντές. Οι επιταχυντές μπορεί να είναι θειουράμες, καρβαμιδικά άλατα
και η μερκαπτοβενζοθειαζόλη50-53. Τέλος τα αντιοξειδωτικά μέσα με κύριο αντιπρόσωπό τους τη φαινυλενοδιαμίνη ευθύνονται σε πολλές περιπτώσεις
για την υπερευαισθησία επιβραδυνόμενου τύπου54,55. Τα κύρια χημικά πρόσθετα του latex φαίνονται στον πίνακα Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Χημικά πρόσθετα του latex
Συντηρητικές ουσίες

Επιταχυντές

Αντιοξειδωτικά

Αμμωνία

Μερκαμπτοβενζο- Φαινυλενοδιαμίθειαζόλη
νη
Πενταχλωροφαινολικό Θειουράμες
νάτριο
Τετραμεθυλθειουρία Καρβαμιδικά άλατα
Διμεθυλδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο
Οξείδιο του ψευδαργύρου

Η υπερευαισθησία τύπου I οφείλεται στις πρωτεΐνες του latex οι οποίες μετά την κατεργασία του
υπολογίζονται ότι αποτελούν το 1-1.8%56. Παρόλο
που οι πρωτεΐνες είναι γύρω στις 250 μόνο το 25%
από αυτές δύναται να συνδέεται με IgE αντισώματα
σε άτομα ευαισθητοποιημένα στο latex 57,58 . Τον
Μάρτιο του 2003 ο διεθνής οργανισμός ονοματολογίας των αλλεργιογόνων (IUIS Allergen Nomenclature
Committee) απαρίθμησε 13 πρωτεΐνες αντιγόνα του
Hevea braziliensis (Hev b αντιγόνα). Οι αλλεργικοί στο
latex ασθενείς χρειάζεται να είναι ευαισθητοποιημένοι τουλάχιστον σε ένα από αυτά τα αντιγόνα (Πίνακας ΙΙ). Οι περισσότερες από αυτές τις πρωτεΐνες
είναι υδατοδιαλυτές, περιέχουν ένα αλλεργιογόνο
τμήμα και έχουν μοριακό βάρος από 5 έως 115
kDa59. Από τις παραπάνω πρωτεΐνες πιο σημαντικές
είναι οι Hev b 1 και Hev b 3 που αποτελούν συνήθη
αντιγόνα στα παιδιά με δισχιδή ράχη60,61, και οι Hev
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Πρωτεΐνες του latex που δρουν ως αλλεργιογόνα
Αλλεργιογόνο
Hev b 1
Hev b 2
Hev b 3
Hev b 4
Hev b 5
Hev b 6.01
Hev b 6.02
Hev b 6.03
Hev b 7.01
Hev b 7.02
Hev b 8
Hev b 9
Hev b 10
Hev b 11
Hev b 12
Hev b 13

Μοριακό
βάρος (kDa)

Χαρακτηρισμός του ανάλογο με την ισχύ του

14.6
35.1
22.3
50-57
16
20
4.7
14
42.9
42.9
14
47.6
22.9
30
9
43

* Μόνο στα παιδιά με δισχιδή ράχη.

Μείζον*/ Έλασσον
Μείζον
Μείζον*/ Έλασσον
Μείζον
Μείζον
Μείζον
Μείζον
Έλασσον
Έλασσον
Έλασσον
Έλασσον
Έλασσον
Έλασσον
Έλασσον
Έλασσον
Μείζον
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b 2, Hev b 5, Hev b 6 και Hev b 7 που συναντώνται
συνηθέστερα σε ευαισθητοποιημένους εργαζόμενους σε νοσοκομεία62. Από τις 13 αυτές πρωτεΐνες
μερικές χαρακτηρίζονται ως μείζονα και μερικές ως
ελάσσονα αλλεργιογόνα. Άλλα συστατικά του latex
που συνδέονται με IgE αντισώματα είναι η εβαμίνη
και η λυσοζίμη63. Τελευταίες έρευνες υποστηρίζουν
την πιθανότητα να υπάρχουν και νέες αλλεργιογόνες ουσίες στο latex πέραν από τις γνωστές. Σαν
πιθανότερες θεωρούνται η δισμουτάση του υπεροξειδίου του χαλκού ή του ψευδαργύρου, η πρωτεΐνη
του θερμικού στρες και η καλμοδουλίνη του Hevea
brasiliensis64.
Διάγνωση
Η διάγνωση των ασθενών με αλλεργία στο latex
βασίζεται στη λήψη ιστορικού και στις διάφορες διαγνωστικές δοκιμασίες. Από το ιστορικό του ασθενή
ο οδοντίατρος θα πρέπει να εντοπίσει τα σημεία
υποψίας της νόσου ώστε να παραπέμψει τον ασθενή
σε ειδικό αλλεργιολόγο προς τεκμηρίωση της διάγνωσης.
Ο οδοντίατρος θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς που εντάσσονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στις ομάδες αυτές η συχνότητα της αλλεργίας στο latex είναι πολλαπλάσια
αυτής που ισχύει για το γενικό πληθυσμό (1%). Τα
άτομα με δισχιδή ράχη, οι εργαζόμενοι στα ιατρικά
επαγγέλματα, άτομα που εκτίθενται συχνά σε προϊόντα από latex όπως και ασθενείς με κληρονομική
προδιάθεση εκδήλωσης υπερευαισθησίας τύπου I
(ατοπία), αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου όσον
αφορά την αλλεργία στο latex. Τα άτομα με δισχιδή
ράχη είναι περισσότερο πιθανό να ευαισθητοποιηθούν στο latex λόγω των συνεχών χειρουργικών
επεμβάσεων που υφίστανται και των επαναλαμβανόμενων επαφών των ιατρικών γαντιών από latex με το
χειρουργικό τραύμα κατά τη διάρκεια του χειρουργείου65-67. Οι εργαζόμενοι στα ιατρικά επαγγέλματα
φαίνεται να ευαισθητοποιούνται συχνότερα στις
πρωτεΐνες του latex καθότι η χρήση γαντιών αποτελεί καθημερινή πρακτική για τα άτομα αυτά 68,69.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και οι οδοντίατροι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Στον πίνακα ΙΙΙ
παρουσιάζονται οι ομάδες υψηλού κινδύνου και η
επίπτωση της αλλεργίας στο latex. Η συχνότητα
αλλεργίας στο latex φαίνεται να είναι υψηλότερη
στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες 70 . Κάτι
τέτοιο μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, ή απλά στο γεγονός ότι οι γυναίκες συνηθίζεται να εκτίθενται συχνότερα στις πρωτεΐνες του
latex μέσω των γαντιών για οικιακή χρήση και μέσω
του τακτικού γυναικολογικού ελέγχου.
Ο οδοντίατρος θα πρέπει να γνωρίζει ακόμα την
σχέση που έχει η αλλεργία στο latex με την αλλεργία
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Ομάδες κινδύνου και επίπτωση της αλλεργίας στο
latex σε κλινικές μελέτες.
Ασθενείς με δισχιδή ράχη
Εργαζόμενοι στα ιατρικά επαγγέλματα
Άλλοι επαγγελματίες που εκτίθενται τακτικά
στο latex
Άτομα με ιστορικό ατοπίας και συχνή έκθεση στο latex
Γενικός πληθυσμός με ιστορικό ατοπίας
Γενικός πληθυσμός χωρίς ιστορικό ατοπίας

40-48%65,66
20-25%68,69
10-12%100
36%101
8-17%102
1%102102

σε διάφορες τροφές. Οι αλλεργικοί στο latex άρρωστοι φαίνεται να παρουσιάζουν ασυνήθιστα υψηλή
συχνότητα αλλεργίας σε μερικές τροφές με συχνότερες το αβοκάντο, το κάστανο, την μπανάνα και το
ακτινίδιο71-73. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς με αλλεργία στο latex παρουσιάζουν και κάποια
τροφική αλλεργία74,75.
Έχοντας υπόψη τις παραπάνω γνώσεις όσον
αφορά την υπερευαισθησία στο latex, ο οδοντίατρος
θα πρέπει να λάβει ένα άρτιο και λεπτομερές ιατρικό
ιστορικό ώστε να εντοπίσει τα πιθανά σημεία υποψίας για εμφάνιση αλλεργίας. Ο πίνακας IV παρουσιάζει όλες εκείνες τις ερωτήσεις που πρέπει να
γίνουν στον ασθενή κατά τη λήψη του ιστορικού. Με
βάση τα στοιχεία που θα έχει ο ιατρός από το ιστορικό θα κρίνει αν ο ασθενής κινδυνεύει να παρουσιάσει αλλεργία στο latex ώστε να τον παραπέμψει
πρώτα σε ειδικό αλλεργιολόγο για να του γίνει ο
απαραίτητος αλλεργιολογικός έλεγχος. Ο έλεγχος
αυτός γίνεται με τη βοήθεια in vivo και in vitro διαγνωστικών tests.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV

Απαραίτητες ερωτήσεις για τη διάγνωση της αλλεργίας στο latex στη λήψη ιστορικού.
1. Γνωρίζετε αν έχετε αλλεργία στο latex; Γενικά πάσχετε
από αλλεργίες;
2. Τι επαγγέλλεστε; Έρχεστε σε επαφή με ελαστικά αντικείμενα λόγω της δουλειάς σας;
3. Είχατε ποτέ πρήξιμο, φαγούρα, ερυθρότητα, δύσπνοια,
βήχα ή άλλα αλλεργικά συμπτώματα αφού φουσκώσατε ένα μπαλόνι ή μετά από μια επίσκεψη στον οδοντίατρο ή μετά από τη χρήση προφυλακτικού;
4. Γνωρίζετε αν έχετε κάποια τροφική αλλεργία ιδιαίτερα
σε τροφές όπως μπανάνες, κάστανα, ακτινίδια και αβοκάντο;
5. Όταν χρησιμοποιήσατε ελαστικά γάντια για δουλειές
του σπιτιού είχατε ποτέ κάποιο πρόβλημα;
6. Έχετε υποβληθεί ποτέ σε χειρουργική επέμβαση; Αν
ναι τι είδους;
7. Έχετε δισχιδή ράχη ή κάποιο άλλο πρόβλημα που
να απαιτεί επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις;
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Α) In vivo tests.

Β) In vitro tests.

Σε αυτά ανήκουν οι δερματικές δοκιμασίες που
περιλαμβάνουν 2 παραλλαγές. Αυτές είναι οι δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests) και οι ενδοδερμικές
δοκιμασίες (intradermal tests). Κατά την δοκιμασία
νυγμού, μια σταγόνα εκχυλίσματος latex τοποθετείται πάνω στο δέρμα του ασθενή και στη συνέχεια,
με τη βοήθεια ειδικής βελόνης, νύσσεται ελαφρά η
επιδερμίδα διαμέσου της σταγόνας. Κατά τις ενδοδερμικές δοκιμασίες μικρή ποσότητα διαλύματος
latex ενίεται ενδοδερμικά με τη χρησιμοποίηση
σύριγγας, η οποία φέρει, ενσωματωμένη κατά προτίμηση, βελόνη μικρού διαμετρήματος. Η ανάγνωση
του αποτελέσματος των δερματικών δοκιμασιών
γίνεται 15-30 λεπτά μετά και η ύπαρξη ευαισθησίας
δηλώνεται με την εμφάνιση πομφού και ερυθήματος
στην περιοχή76. Οι δερματικές δοκιμασίες έχουν το
πλεονέκτημα ότι είναι φθηνές, εύκολες, γρήγορες,
ακριβείς και έχουν άμεσα αποτελέσματα77. Ωστόσο
η ευαισθησία τους επηρεάζεται πολύ από την ποιότητα του αποστάγματος του latex που χρησιμοποιείται. Οι δερματικές δοκιμασίες, δηλαδή, είναι δυνατόν να δώσουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα
όταν χρησιμοποιείται εκχύλισμα latex χαμηλής αντιγονικότητας. Για το λόγο αυτό για να αυξηθεί η
ευαισθησία τους χρησιμοποιείται ένα πλήθος διαφορετικών εκχυλισμάτων latex σε κάθε δοκιμασία78.
Παρότι οι δερματικές δοκιμασίες είναι γενικά ασφαλείς μερικές έρευνες αναφέρουν πιθανότητα 2%
πρόκλησης αναφυλαξίας κατά τη διεξαγωγή τους79.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε
νοσοκομειακό περιβάλλον όπου θα υπάρχουν τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως οξυγόνο, επινεφρίνη και εξοπλισμός ανάνηψης που δεν θα εμπεριέχει το latex.
Μια ακόμα in vivo δοκιμασία είναι η δοκιμασία
πρόκλησης. Σύμφωνα με αυτή ο ασθενής εκτίθεται
άμεσα στις πρωτεΐνες του latex φορώντας ένα
δάκτυλο από γάντι latex για 15 λεπτά. Αν δεν παρουσιαστούν συμπτώματα κνίδωσης τότε τοποθετείται
ολόκληρο το γάντι για το ίδιο χρονικό διάστημα80,81.
Η δοκιμασία αυτή είναι λιγότερο αποτελεσματική
από τις δερματικές δοκιμασίες διότι σήμερα τα
γάντια είναι χαμηλής αντιγονικότητας και μπορεί
συχνότερα να υπάρξουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα82.
Σε αντίθεση με τις παραπάνω in vivo διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ύπαρξης υπερευαισθησίας τύπου I, υπάρχει
και το patch test που γίνεται σε ασθενείς για να ανιχνευθεί πιθανή ύπαρξη υπερευαισθησίας επιβραδυνόμενου τύπου σε ορισμένα χημικά πρόσθετα του
latex83,84.

Σε αυτά ανήκουν οι μέθοδοι αναζήτησης ειδικών
για το latex IgE αντισωμάτων στον ορό του ασθενή.
Τα βασικότερα συστήματα ανίχνευσης ειδικών IgE
αντισωμάτων είναι ο ραδιοαλλεργοπροσροφητικός
προσδιορισμός (Radio Allergo Sorbient Test –RAST)
και η εξέλιξή του, το σύστημα CAP. Τα αποτελέσματά τους κατηγοριοποιούνται σε επτά κλάσεις όπου
το 0 υποδεικνύει την απουσία και οι κλάσεις I-VI την
παρουσία ειδικών για το latex IgE αντισωμάτων. Οι
ορολογικές αυτές δοκιμασίες είναι δυνατόν να
χαρακτηρίσουν το 1/4 των θετικών στις δερματικές
δοκιμασίες ασθενών ως ορολογικά αρνητικούς85,86.
Μια περισσότερο καινούρια μέθοδος, η HI-TEC
παρουσιάζει λιγότερο συχνά ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε βάρος όμως των ψευδώς θετικών που
αγγίζουν το 25%87. Τα μειονεκτήματα των in vitro
δοκιμασιών είναι το κόστος τους, η καθυστέρηση
στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και η μικρότερη ευαισθησία τους σε σχέση με τις δερματικές δοκιμασίες77,88,89. Ωστόσο είναι ελεύθερες ανεπιθύμητων
ενεργειών και για το λόγο αυτό πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας προκειμένου να βοηθήσουν περαιτέρω στο μέλλον.
Προφύλαξη και αντιμετώπιση της αλλεργίας
στο latex στο οδοντιατρείο
Η αλλεργία στο latex αποτελεί μια αρκετά συχνή
επιπλοκή ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Για το λόγο αυτό, ο οδοντίατρος θα πρέπει να είναι
προσεκτικός όσον αφορά την επιλογή των προϊόντων από latex που αριθμεί το ιατρείο του. Τα σύγχρονα προϊόντα από latex είναι συνήθως χαμηλής
αντιγονικότητας, περιέχουν χαμηλό αριθμό πρωτεϊνών και χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες χημικών πρόσθετων κατά την κατεργασία τους. Ο οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να
είναι ενημερωμένος όσον αφορά την παρουσία του
latex στα διάφορα εργαλεία του ως και την ποιότητά
του (αντιγονικότητα). Χρησιμοποιώντας υλικά χαμηλής αντιγονικότητας περιορίζει την πιθανότητα ευαισθητοποίησης τόσο του εαυτού του, αφού ανήκει σε
ομάδα υψηλού κινδύνου, όσο και των ασθενών
του90. Για να μειώσει τον αριθμό των αερομεταφερόμενων σωματιδίων στο χώρο του ιατρείου μπορεί
να χρησιμοποιεί γάντια χωρίς σκόνη. Για τη δική του
προστασία θα πρέπει ακόμα, μετά την αφαίρεση των
γαντιών από latex, να πλένει και να στεγνώνει καλά
τα χέρια του. Σε περίπτωση παρόλα αυτά ανάπτυξης
δερματίτιδας εξ επαφής (τύπου IV υπερευαισθησία)
η θεραπεία της με ειδική φαρμακευτική αγωγή και
αποφυγή επαφής με υλικά από latex θα πρέπει να
γίνεται άμεσα, ώστε να αποφευχθεί πιθανή επακόλουθη ευαισθητοποίηση στις πρωτεΐνες του latex
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(τύπου I)91.
Όταν εμφανιστεί ασθενής με διαγνωσμένη (η
πολύ πιθανή σύμφωνα με το ιστορικό) αλλεργία στο
latex πρέπει να προβεί σε ορισμένες ενέργειες ώστε
να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης αναφυλαξίας κατά την διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης.
Η οποιαδήποτε θεραπεία στον ασθενή θα πρέπει να
γίνεται σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από latex92,93.
Όλα τα εργαλεία που είναι κατασκευασμένα από
latex και δύνανται να έρθουν σε επαφή με τον ασθενή θα πρέπει να αντικαθίστανται από όμοια φτιαγμένα από άλλο υλικό. Στον πίνακα V παρουσιάζονται τα
συνηθέστερα οδοντιατρικά υλικά που χρήζουν αντικατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις. O ιατρός δεν
θα πρέπει να πιάνει τα υλικά που δεν περιέχουν latex
φορώντας γάντια που περιέχουν. Καλό είναι τέτοιοι
ασθενείς να αντιμετωπίζονται στην πρώτη συνεδρία
της ημέρας ύστερα από καλό καθαρισμό του ιατρείου και ανανέωση του αέρα ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ύπαρξης αερομεταφερόμενων αντιγόνων
στον χώρο94. Ο καλός εξαερισμός του οδοντιατρείου αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα πρόληψης95. Υποστηρίζεται ότι η υγρασία μπορεί να αποσπάσει τις υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες από τα προϊόντα του latex. Για το λόγο αυτό είναι συνετό τα ελεύθερα από latex υλικά να αποστειρώνονται στο αυτόκαυστο χωριστά από αυτά που περιέχουν latex94. Η
πρόληψη με χορήγηση πριν τη συνεδρία αντιισταμινικών και κορτικοστεροϊδών στους αλλεργικούς
ασθενείς δεν φαίνεται να έχει ασφαλή αποτελέσματα96.
Παρά τα μέτρα που μπορεί να λάβει ο οδοντία-

τρος για την προστασία του αλλεργικού ασθενή, το
latex είναι ένα τόσο διαδεδομένο υλικό ώστε πάντα
να υπάρχει μια πιθανότητα επαφής του ασθενή με
τις πρωτεΐνες του. Σε μια τέτοια περίπτωση ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει μια σειρά συμπτωμάτων
τα οποία ο οδοντίατρος πρέπει να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσει άμεσα. Αν ο ασθενής παρουσιάσει
μόνο ερύθημα στην περιοχή επαφής με το ελαστικό
υλικό τότε η άμεση απομάκρυνση του υλικού και η
τοπική χορήγηση αλοιφής υδροκορτιζόνης 1% είναι
συνήθως αρκετή για να υποχωρήσουν τα συμπτώματα97. Σε περιπτώσεις επιμονής των ήπιων συμπτωμάτων όπως κνησμός, ρινόρροια και ερύθημα πρέπει
να γίνει per os χορήγηση αντιισταμηνικών, συνήθως
διφαινυδραμίνης 97 . Σε σοβαρότερα συμπτώματα
γενικευμένης αλλεργικής αντίδρασης με αγγειοοίδημα και βρογχόσπασμο θα πρέπει να γίνει κλήση σε
ασθενοφόρο καθώς είναι πιθανό ο ασθενής να χρειαστεί άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Παράλληλα
πρέπει να γίνει ενδομυϊκή χορήγηση αδρεναλίνης
καθώς και χορήγηση 100% οξυγόνου 97,98. Στους
ασθενείς που παρουσιάζουν κρίσιμα συμπτώματα
όπως λαρυγγικό οίδημα, αναπνευστική ανεπάρκεια,
υπόταση και shock είναι απαραίτητη η άμεση χορήγηση ενδοφλέβιας αδρεναλίνης99. Ο άρρωστος επιβάλλεται να μεταφερθεί το συντομότερο δυνατό σε
νοσοκομειακή μονάδα για περαιτέρω φροντίδα και
παρακολούθηση.
Συμπεράσματα

•

ΠΙΝΑΚΑΣ V

Υλικά από latex που χρησιμοποιούνται στο οδοντιατρείο και εναλλακτικές λύσεις.
Γάντια από στυρόλιο-αιθυλένιο /
βουτυλένιο-στυρόλιο (SEBS), η
πολύ-βυνιλοχλωρίδιο (PVC)
Ελαστικός απομονω- Ελαστικός απομονωτήρας από
πολυεθυλένιο ή πολύ-βυνιλοτήρας από latex
χλωρίδιο (PVC)
Ελαστικοί δακτύλιοι Αφαίρεση των ελαστικών δακτυλίων από τις ρίνες και σημείωση
ρινών
του μήκους με ανεξίτηλο μελάνι
επί της ρίνης, ή χρήση ελαστικών δακτυλίων από κερί
Σ τ ο μ α τ ο δ ι α σ τ ο λ έ α ς Μεταλλικός στοματοδιαστολέας
από Latex
Πτερύγιο στο πλακίδιο Κάλυψη του πλακιδίου με ζελατίτης ακτινογραφίας δή- να κατά την λήψη ακτινογραφίας
ξης
Πλαστικές σύριγγες Γυάλινες σύριγγες
διακλυσμών
Μάσκα που να δένεται στο πίσω
Ελαστικό μάσκας
μέρος της κεφαλής

•

Γάντια από latex

•
•
•

•

Το φυσικό latex είναι ένα ευρέως διαδεδομένο
υλικό στην Iατρική. Η εμφάνιση αλλεργίας λοιπόν στο υλικό αυτό είναι μια πιθανότητα που θα
πρέπει να απασχολεί το γενικό οδοντίατρο.
Η αλλεργία στο latex εκδηλώνεται ως υπερευαισθησία τύπου Ι ή ως υπερευαισθησία τύπου IV.
Τα γενικά χαρακτηριστικά κάθε τύπου βρίσκονται στον πίνακα VI.
Από τις διάφορες δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της ύπαρξης αλλεργίας στο
latex οι δερματικές δοκιμασίες παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη ευαισθησία.
Η λήψη άρτιου και λεπτομερούς ιστορικού είναι
απαραίτητη για τον εντοπισμό των σημείων υποψίας για την αλλεργία στο latex.
Υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου όπως τα
άτομα με δισχιδή ράχη, οι εργαζόμενοι στα
ιατρικά επαγγέλματα, τα άτομα με ιστορικό ατοπίας και όσοι εκτίθενται καθημερινά στο latex.
Στις ομάδες αυτές η συχνότητα της αλλεργίας
είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ισχύει για το
γενικό πληθυσμό.
Ο αλλεργικός στο latex ασθενής πρέπει να αντιμετωπίζεται σε ένα ελεύθερο από τις πρωτεΐνες
του latex περιβάλλον.
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ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ

Γενικά χαρακτηριστικά των δύο τύπων αλλεργίας
στο latex.
Τύπου I
υπερευαισθησία

Τύπου IV υπερευαισθησία

Πρωτεΐνες του φυσι- Χημικά πρόσθετα
κού latex
κατά την κατεργασία του latex
Τοπική ή γενικευμένη Δερματίτιδα εξ
Κλινικές
κνίδωση, ρινίτιδα, επαφής
εκδηλώσεις
επιπεφυκίτιδα, άσθμα, αγγειοοίδημα,
αναφυλακτικό shock
Δοκιμασίες νυγμού, Patch test
Διαγνωστικές
ενδοδερμικές δοκιδοκιμασίες
μασίες, ορολογικές
δοκιμασίες

9.

10.

Αλλεργιογόνα

11.

12.
13.

14.

•
•

Σε περίπτωση εκδήλωσης αναφυλαξίας η επινεφρίνη αποτελεί το φάρμακο εκλογής.
Η αλλεργία στο latex αφορά τόσο τον ασθενή
όσο και τον οδοντίατρο αφού και ο ίδιος ανήκει
σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Έτσι ο οδοντίατρος
θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και να βρίσκεται σε θέση να προστατέψει τόσο τον εαυτό του
όσο και τον ασθενή του από τις δυσάρεστες
συνέπειες των αλλεργικών αντιδράσεων, οι
οποίες, αν και δεν είναι συχνές, μπορεί μερικές
φορές να γίνουν απειλητικές ακόμα και για τη
ζωή του αρρώστου.

15.

16.

17.

18.
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