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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ

1902 Charles Richet θανατηφόρα 

αντίδραση σε ευαισθητοποιημένο άτομο 

(πειραματόζωο), όταν ενίεται για δεύτερη 

φορά το αλλεργιογόνο στο οποίο έχει 

ευαισθητοποιηθεί.

1967 Ανακάλυψη της IgE



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ

Σαρλ Ρισέ, Νόμπελ Φυσιολογίας

και Ιατρικής «σε αναγνώριση της

συνεισφοράς του στο χώρο των

αναφυλακτικών αντιδράσεων», το

1913



European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology

“a severe life threatening,multiple-organ

hypersensitivity reaction ,often

dominated by severe asthma and

hypotension”



Επίπτωση

1:10.000 στο γενικό πληθυσμό το χρόνο 

στην Ευρώπη



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ -1

Η αναφυλαξία είναι πολύ πιθανή όταν πληρείται ένα από τα ακόλουθα 

κριτήρια:

Ταχεία έναρξη της ασθένειας (αδιαθεσίας) που διαρκεί από λίγα λεπτά 

έως μερικές ώρες με συμμετοχή του δέρματος και/ή των βλεννογόνων ή 

και τα δύο (πχ. γενικευμένο εξάνθημα, κνησμός ή ερύθημα, οίδημα 

χειλέων-γλώσσας-σταφυλής)

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

Αναπνευστική ανεπάρκεια (πχ. δύσπνοια, εισπνευστικός-εκπνευστικός 

συριγμός, βρογχόσπασμος, υποξαιμία)

Υπόταση ή συμπτώματα σχετικά με οργανική ανεπάρκεια ( πχ. υποτονία  

[ λιποθυμία ] συγκοπή, ακράτεια



Διαγνωστικά κριτήρια 

αναφυλαξίας-2
ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟ ( ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ Ή ΜΕΡΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ) 

Συμμετοχή δέρματος-βλεννογόνων ( πχ. γενικευμένο εξάνθημα, 

κνησμός- ερύθημα, οίδημα χειλέων, γλώσσας, σταφυλής)

Αναπνευστική ανεπάρκεια ( δύσπνοια, εισπνευστικός-εκπνευστικός 

συριγμός, βρογχόσπασμος, υποξαιμία)

Υπόταση ή συνοδά συμπτώματα ( πχ. υποτονία [ λιποθυμία], συγκοπή, 

ακράτεια) 

Γαστρεντερολογικές διαταραχές ( κοιλιακό άλγος, επίμονοι έμετοι)



Διαγνωστικά κριτήρια 

αναφυλαξίας  -3

Υπόταση μετά την έκθεση σε γνωστό για το 

συγκεκριμένο ασθενή αλλεργιογόνο ( λίγα 

λεπτά – μερικές ώρες)

Βρέφη και παιδιά: ΑΠ μειωμένη κατά 30% σε 

σχέση με τη μέση αναμενόμενη πίεση για την 

ηλικία του παιδιού. 

Ενήλικες: ΑΠ μειωμένη κατά 30% σε σχέση με 

τη μέση πίεση που εμφανίζει ο συγκεκριμένος 

ασθενής ή < 90mm Hg



ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ (ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ)

Αναφυλακτική αντίδραση

(Ανοσολογικός μηχανισμός)
Αναφυλακτοειδής αντίδραση

η Ψευδοαλλεργική



Παθογένεια αναφυλαξίας







ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ισταμίνη

Τρυπτάση

Πρωτεολυτικά ένζυμα

Χημειοτακτικοί παράγοντες



ΝΕΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Προσταγλανδίνες

Λευκοτριένια

Θρομβοξάνες



Η δραση των μεσολαβητων



ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ





ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ

Με μηχανισμό IgE

➢Τροφές

➢Δηλητήρια εντόμων

➢Ανοσοθεραπεία/εμβο

λιασμοί 

απευαισθητοποίησης

➢Φάρμακα/εμβόλια

➢Latex

Μη IgE μεσολαβούμενες

➢ Φυσικά αίτια 

(άσκηση,έκθεση στο ψύχος)

➢ Ασπιρίνη –Μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη

➢ Ακτινοσκιαστικά, 

μυοχαλαρώτικά, οπιοειδή

➢ Μετάγγίσεις, ενδοφλέβια 

χορήγηση ανοσοσφαιρινών

➢ Ιδιοπαθή



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Όργανα στόχοι

Αναπνευστικό

Κυκλοφορικό

Δέρμα

Γαστρεντερικό

Νευρικό



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρώτο σύμπτωμα: γενικό αίσθημα ότι δεν

αισθάνεται καλά.

Κνησμώδες εξάνθημα στο δέρμα,αίσθημα

ζέστης,ερύθημα,φόβος και τάση

λιποθυμίας, απώλεια προσανατολισμού,

απώλεια συνείδησης.



ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κνησμός και ερυθρότητα που μπορούν να

εξελιχθούν σε κνίδωση και αγγειοοίδημα.





ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αναπνευστικό σύστημα(αιτία για τα 2/3 του
συνόλου των θανάτων)

Απόφραξη ανώτερου
αναπνευστικού:εισπνευστικός
συριγμός,βράγχος φωνής,ασφυξία

Απόφραξη κατώτερου
αναπνευστικού:εκπνευστικός
συριγμός,αίσθημα σύσφιξης στο
θώρακα,σοβαρό οξύ άσθμα.



ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Καρδιαγγειακά συμπτώματα (αίτια για το 

1/3 του συνόλου των θανάτων)

Υπόταση — ελάττωση της ροής των 

στεφανιαίων αγγείων ,ελάττωση 

οξυγόνωσης του 

μυοκαρδίου,αρρυθμίες,έμφραγμα 

μυοκαρδίου



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ

Ναυτία

Έμετοι

Κοιλιακά άλγη

Διαρροïκές κενώσεις 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ

Συμπτώματα που τα βρέφη δεν μπορούν να αναφέρουν Σημεία αναφυλαξίας που  

ερμηνεύονται δύσκολα στα 

βρέφη (και γιατί)

Σημεία αναφυλαξίας

Γενικά: Αίσθημα ζέστης, αδυναμία, άγχος, φόβος επικείμενου 

κακού

Διαταραχές συμπεριφοράς, 

επίμονο κλάμα, ενόχληση, 

τρόμος ευερεθιστότητα

Δέρμα-βλεννογόνοι: Κνησμός γλώσσας, χειλιών, υπερώας, 

λαιμού, μύτης, ματιών/ μούδιασμα-καύσος στο στόμα

Ερύθημα (έξαψη)(σύμπτωμα 

και σε εμπύρετο/ ξέσπασμα 

κλάματος)

Ξαφνικό γενικευμένο 

εξάνθημα που ίσως συν. με 

αγγειοοίδημα, γλώσσα, 

πρόσωπο, οροφάρυγγας

Αναπνευστικό: Σφίξιμο στο στήθος, δυσκολία στην αναπνοή Βράγχος, δυσφωνία(συχνό 

μετά από κλάμα)/σάλια 

(συχνά λόγω οδοντοφυΐας)

Ξαφνικός βήχας, 

εισπνευστικός/εκπνευστικός

συριγμός, δύσπνοια, άπνοια, 

κυάνωση



Συμπτώματα που τα βρέφη δεν μπορούν να 

αναφέρουν 

Σημεία αναφυλαξίας που  

ερμηνεύονται δύσκολα στα 

βρέφη (και γιατί) 

Σημεία αναφυλαξίας

Γαστρεντερικό

Δυσφαγία, ναυτία, κοιλιακό άλγος

Σιελόρροια, αναγωγές (συχνές 

μετά τα γεύματα), χαλαρές 

κενώσεις ( συχνές στα βρέφη, 

ιδιαίτερα στα θηλάζοντα), 

κολικοί βρεφών

Ξαφνική έναρξη επίμονων 

εμέτων

Καρδιοαγγειακό

Αίσθημα αδυναμίας ( τάσης λιποθυμίας), σύγχυση, 

θολή όραση, δυσκολία στην ακοή

Υπόταση ( η μέτρηση στα βρέφη 

απαιτεί περιχειρίδα κατάλληλου 

μεγέθους), ενώ η ταχυκαρδία 

ορίζεται ως 120-130 σφύξεις /min 

( 3 μηνών -2 ετών)- απώλεια 

ελέγχου των κενώσεων και της 

κύστης (συχνό φαινόμενο στα 

βρέφη) 

Ασθενής σφυγμός, αρρυθμία, 

εφίδρωση, λιποθυμία, απώλεια 

συνείδησης

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Κεφαλαλγία

Διαταραχές συμπεριφοράς, 

υπνηλία ( συχνή στα βρέφη-

ιδιαίτερα μετά το γεύμα)

Ξαφνική έναρξη λήθαργου, 

υποτονία, μη ανταπόκριση στα 

ερεθίσματα ή σπασμοί



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ιστορικό

Κλινικές εκδηλώσεις

Δερματικές εκδηλώσεις

Αναπνευστική ανεπάρκεια

Αγγειακές (υπόταση)

Γαστρεντερικές



Εργαστηριακός έλεγχος-1

Προσδιορισμός τρυπτάσης ορού (χρειάζεται 

μερικές ώρες- μη διαθέσιμη στα ΤΕΠ ακόμη 

και σε σωστή από πλευράς χρόνου λήψη  

(15min- 3 ώρες μετά.

Σπάνια ανευρίσκεται ↑ σε παιδιά και μάλιστα 

σε περίπτωση αναφυλαξίας σε τροφή. 

Επίπεδα τρυπτάσης εντός φυσιολογικών ορίων 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

αποκλείσουν την κλινική διάγνωση της 

αναφυλαξίας. Γι’ αυτό ποτέ δεν πρέπει να 

καθυστερεί η αντιμετώπιση της προκειμένου να 

ληφθεί δείγμα για τον προσδιορισμό της. 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - 2
Στα βρέφη τα επίπεδα τρυπτάσης ενδέχεται να είναι 

αυξημένα, λόγω του αναπτυσσόμενου ανοσοποιητικού 

συστήματος. Στην ηλικία των 3 μηνών τα επίπεδα 

τρυπτάσης ορού αναφέρονται σε 14.2± 10.2μg/L σε 

ατοπικά βρέφη και 6.1± 3.54 μg/L σε υγιή βρέφη. 

Τα επίπεδα σταδιακά μειώνονται και περί την ηλικία των 

9-12 μηνών φτάνουν στα ίδια επίπεδα με αυτά των νηπίων 

και των μεγαλύτερων παιδιών

Επίπεδα ισταμίνης ορού και ισταμίνης ούρων 24ωρου, 

καθώς και του μεταβολίτη Ν- μεθυλ-ισταμίνη 

μετρώνονται σε ορισμένα μόνο εργαστήρια. 

Άλλοι μεσολαβητές, όπως Platelet Activating Factor (PAF) 

(μόνο σε ερευνητικά εργαστήρια)



Διαφορική διάγνωση 

Στα παιδιά :

Γενικευμένο εξάνθημα ( ιογενής λοίμωξη)

Οξεία ασθματική κρίση

Συγκοπή (λιποθυμία)

Άγχος ή επεισόδιο πανικού

Εισρόφηση ξένου σώματος

Σύνδρομα  υπερβολικής έκκρισης ισταμίνης (πχ. σύνδρομα 
ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων, )

Δηλητηριάσεις από τροφές

Μη οργανικά νοσήματα ( δυσλειτουργία φωνητικών χορδών, 
Munchausen )

Red man syndrome ( βανκομυκίνη) , 

Σπασμοί

Shock άλλης αιτίας ( σηπτικό, υποβολαιμικό, καρδιογενές) 



Διαφορική διάγνωση 

αναφυλαξίας στα βρέφη
ΔΕΡΜΑ

Οξεία κνίδωση, μελαγχρωματική κνίδωση/ συν. 
ενεργοποίηση μαστοκυττάρων, αγγειοοίδημα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ( Ανώτερο ή κατώτερο)

Ταχεία έναρξη συμπτωμάτων εξαιτίας απόφραξης 
που μπορεί να είναι εκ γενετής ( λαρυγγικός ιστός, 
αγγειακός δακτύλιος, τραχειο-βρογχο-μαλακία) ή 
επίκτητες ( εισρόφηση ξένου σώματος, croup, 
βρογχιολίτιδα, άσθμα, ασφυξία, κατακράτηση 
αναπνοής



Διαφορική διαγνωση στα βρεφη-2

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ

Οξεία έναρξη συμπτωμάτων, λόγω απόφραξης, που μπορεί να είναι συγγενής 
(πυλωρική στένωση, συστροφή) ή επίκτητη (πχ. εγκολεασμός), σύνδρομο 
εντεροκολίτιδας από τροφές με οξεία έναρξη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

Απειλητικό για τη ζωή επεισόδιο/ σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου, shock άλλης 
αιτίας ( σηπτικό, υποβολαιμικό, καρδιογενές με αιτά άλλη εκτός της αναφυλαξίας)

ΚΝΣ

Σπασμοί, σύγχυση, αποπληξία, τραύμα, κακοποίηση, αυξημένη ενδοκράνια πίεση

ΑΛΛΑ

Μεταβολικές διαταραχές

Λοιμώξεις: κοκκύτης, γαστρεντερίτιδα, μηνιγγίτιδα

Λήψη φαρμάκου: σε υπερδοσολογία, δηλητηρίαση από τοξίνες ( πχ. τροφών, 
χημικές ή φυτών )

Σύνδρομο Munchausen



ΤΟ ΑΝΑΦΥΚΑΚΤΙΚΟ SHOCK ΣΕ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ή ΙΑΤΡΕΙΟ

Συχνότερο μετά από ιατρικές πράξεις,

όπως δοκιμασία πρόκλησης σε τροφές ή

φάρμακα, ή μετά την ανοσοθεραπεία

(απευαισθητοποίηση).

Διαφέρει από την αναφυλαξία της

κοινότητας, διότι το αίτιο είναι γνωστό,

όπως επίσης ο χρόνος της έκθεσης και

άλλα πιθανά συνυπάρχοντα νοσήματα



ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κατάκλιση του ασθενούς με ανασήκωση
ποδιών

Αδρεναλίνη ενδομυϊκώς

IM:0,01-0,02ml/Kg/ΒΣ/δόση

Μέγιστη δόση 0,5ml

Επανάληψη κάθε 10-15min, αν κριθεί
απαραίτητο μέχρι σαφούς βελτίωσης.



ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ

Σε περίπτωση εμφανούς shock συστήνεται η
ενδοφλέβια χορήγηση.

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η ενδοφλέβια
χορήγηση, η συνιστώμενη δόση είναι
0,1μg/Kg/min.

Η δόση αυτή υπολογίζεται με τον κανόνα του
6, δηλαδή: 0,6x βάρος σώματος ασθενούς ( σε
Kg)= δόση σε mg, διαλύεται σε 100ml
φυσιολογικού ορού και χορηγείται με έγχυση
1ml/h, αποδίδοντας τελικά 0,1μg/Kg/min.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Οξυγόνο με μάσκα(60-100%)

Βρογχοδιασταλτικά: Σαλβουταμόλη (2,5mg

σαλβουταμόλης+3ml NaCl 0,9% για παιδιά

μικρότερα των 5 χρόνων,5mg σαλβουταμόλης

+3ml NaCl 0,9%για μεγαλύτερα παιδιά)

Σε βαριά κρίση: Ιπρατρόπιο σε δόση 250mcg για

παιδιά άνω των 5 χρόνων και η μισή δόση για τα

μικρότερα



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Χορήγηση βοηθητικών φαρμάκων: Διμεθινδένη
μηλεΐνική (Fenistil) 0, 1- mg/Kg ΒΣ IV

Μεθυλπρεδνιζολόνη IV, 1-2mg/Kgr/Η (Max :
60mgr/δόση).

Σαλβουταμόλη με νεφελοποίηση: 1, 25-2, 5 mgr
κάθε 20min σε 3 δόσεις ή συνεχόμενα έως τη λύση
του βρογχόσπασμου.

Νοραδρεναλίνη: 4mg σε 1lit δεξτρόζη 5% με
ρυθμό 2-12μg/min (0,5-3ml/min).



ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ β-BLOCKERS

Η αδρεναλίνη μπορεί να μην είναι αποτελεσματική στη
θεραπεία ασθενών με αναφυλαξία που λαμβάνουν β-
αδρενεργικούς αποκλειστές.

Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν παράδοξη βραδυκαρδία,
σοβαρή υπόταση και βρογχόσπασμο.

Εδώ συνιστάται η χορήγηση γλυκαγόνης που έχει την
ιδιότητα να αναστρέφει την υπόταση και το
βρογχόσπασμο.

Στα παιδιά η συνιστώμενη δόση γλυκαγόνης είναι 0,5-
1mg (20-30 μg/Kg) χορηγούμενη ενδοφλέβια σε διάστημα
μεγαλύτερο από 5 min και στη συνέχεια ενδοφλέβια
έγχυση διαλύματος με περιεκτικότητα 1mg γλυκαγόνης σε
1lit δεξτρόζη 5% με ρυθμό 5-15μg/min (5-15ml/min).



ΣΕ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ

Αμινοφυλλίνη 6mg/KgΒΣ σε 15-20 min,κατόπιν
συνεχίζουμε με αμινοφυλλίνη στάγδην σε ρυθμό
0,9-1mg/KgΒΣ/ώρα

Σε απόφραξη του ανώτερου αναπνευστικού
:εισαγωγή στοματοφαρυγγικού
καθετήρος/ενδοτραχειακή διασωλήνωση/τομή
στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού,διάνοιξη της
τραχείας και τοποθέτηση ενδοτραχειακού
σωλήνος ή τοποθέτηση βελόνας με τη μεγαλύτερη
δυνατή διάμετρο.



Αλγόριθμος αντιμετώπισης 

αναφυλακτικού shock



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ-
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Beyer K. et 

al (Charité Medical Center of Berlin-Deparment 
of Allergology. Allergy 2012)

Τα γλυκοκορτικοειδή ήταν τα φάρμακα
που χορηγήθηκαν συχνότερα από
οποιοδήποτε άλλο φάρμακο και
ανεξαρτήτως βαρύτητας( 96,6%).

Τα αντιισταμινικά επισής
χρησιμοποιήθηκαν συχνά (82% των
περιπτώσεων

Η αδρεναλίνη που είναι φάρμακο 1ης

εκλογής στην αναφυλαξία
χρησιμοποιήθηκε (22,7%).



ΜΕΤΡΑ ΑΠΩΤΕΡΗΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Επιβεβαίωση της διάγνωσης και των εκλυτικών
παραγόντων

Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής ή οι γονείς του
γνωρίζουν τη διάγνωση και τους εκλυτικούς
παράγοντες

Χορήγηση αυτοενέσιμης αδρεναλίνης

Απευαισθητοποίηση των ατόμων με αναφυλαξία
από δηλητήριο εντόμου.

Οδηγίες να φέρουν ένδειξη του κινδύνου (Medic
Alert bracelet/necklase)



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΕΝΕΣΙΜΗΣ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗΣ

Προηγούμενο αναφυλακτικό επεισόδιο

Άσθμα και σοβαρή τροφική αλλεργία

Αντίδραση σε απειροελάχιστες ποσότητες

τροφής

Αλλεργία σε ξηρούς καρπούς











Η ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ

Αντιγόνη Μαυρουδή

Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας

Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ



Ορισμος
• Φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου της 

μύτης, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα 
από τα ακόλουθα συμπτώματα : 
πταρμοί, κνησμός ρινόρροια και ρινική 
συμφόρηση.

• 50% των περιπτώσεων στα παιδιά είναι 
αλλεργικής αιτιολογίας



Επιδημιολογια

• 8,5% των παιδιών ηλικίας 6-7 ετών έχουν
έχουν συμπτώματα αλλεργικής
ρινοεπιπεφυκίτιδας. ( Μελέτη ISAAC- φάση
III). Aït-Khaled N, et al. The International
Study of Asthma and Allergies in Childhood
(ISAAC) Phase Three. Allergy. 2009;64:123–
148.

• 14,6% των παιδιών ηλικίας 13-14 ετών
πάσχουν από αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα.



Επιδημιολογια

• Surveys:

• Allergies, Immunotherapy, and 
Rhinoconjuctivitis (AIRS) surveys

➢Εποχικά συμπτώματα (78%)

➢Γύρεις (53%), Σκόνη (26%), Γρασίδι 
(26%)



ΦΥΛΟ – ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

• > 6-7 έτη

• >13-14 έτη

• Ενήλικες: ίδια συχνότητα

• ΗΛΙΚΙΑ
• 80% : συμπτώματα < 20 έτη





ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• Υψηλότερη συχνότητα σε:
• Άτομα με υψηλό κοινωνικοοικονομικό status
• Περιοχές με αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση
• Άτομα με οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας
• Πρωτότοκο παιδί
• Παιδιά γεννημένα την περίοδο των γύρεων
• Συσχετίσεις με:
• Παχυσαρκία
• Έλλειψη βιταμίνης D
• Άγχος- stress 
• Αλλεργική προδιάθεση



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ & Οικονομικος ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ-
ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ 

• Η βαρύτητα της ΑΡ κυμαίνεται από ήπια έως 
έντονα εξουθενωτική ασθένεια. 

• Άμεση οικονομική επιβάρυνση (αντιμετώπιση 
νοσήματος)

• Έμμεση ( μείωση παραγωγικότητας & απώλεια 
εργασίας)

• 11 εκατ. Δολλάρια – 2005 = κόστος ΑΡ ( ΗΠΑ)
• ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ 
• Μέση ωτίτιδα
• Ρινοκολπίτιδα
• Άσθμα



παθοφυσιολογια

• Μετά την αλλεργική ευαισθητοποίηση ακολουθεί 
ένας καταρράκτης αντιδράσεων που διαιρείται σε 2 
φάσεις: 

• Πρώιμη αντίδραση

• Επιβραδυνόμενη αντίδραση

• Αποτέλεσμα των αντιδράσεων είναι τα συμπτώματα 
της αλλεργικής ρινίτιδας



ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ι-
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ





ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ 
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

Προσχηματισμένοι

•Ισταμίνη

•Τρυπτάση

•Πρωτεολυτικά ένζυμα

•Χημειοτακτικοί παράγοντες

Νεοσχηματισμένοι 

•Προσταγλανδίνες

•Λευκοτριένια

•Θρομβοξάνες



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

• Αγγειοδιαστολή ( ρινική συμφόρηση)

• Αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών  
(ρινόρροια)

• Διέγερση νευρικών ινών ( κνησμός, πταρμοί)



MBP, ECP, 
LTs

Tissue 
Dama

ge



Μετά την έκθεση- διαφοροποίηση των Τ-
λεμφοκυττάρων

Hypothalamus 
Infiltration ( 

malaise, 
fatigue, 

irritability, 
neurocognitive



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

• Εποχική

• Γύρεις δέντρων, 
αγροστωδών, 
θάμνωνα, μύκητες 
σε υψηλές 
συγκεντρώσεις το 
καλοκαίρι και 
φθινόπωρο

• Ολοετής (επίμονη)

• Ολοετής με εποχική 
έξαρση: 40%

• Οικιακή σκόνη, κατσαρίδες, 
τρίχωμα ζώων, γύρεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους



Αιτια ρινιτιδας ςτα παιδια

• Αλλεργική Ρινίτιδα
• Εποχική

• Ολοετής

• Ολοετής με εποχικές εξάρσεις



Μη αλλεργικη ρινιτιδα 
(Non- allergic rhinitis)

• Απόφραξη αεροφόρων οδών ( ανατομικά 
ή/και μηχανικά αίτια)

• - Ανωμαλίες ρινικού διαφράγματος
• - Υπερτροφικές κόγχες
• -Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων
• - Όγκοι κογχών ( καλοήθεις/κακοήθεις)
• - Ατρησία ρινικών χοανών
• Λοιμώξεις
• - Οξείες
• - Χρόνιες



Μη αλλεργικη ρινιτιδα (Non-
allergic rhinitis)-2

• Φλεγμονές/ Ανοσολογικά αίτια

• Κοκκιωμάτωση Wegener

• Σαρκοείδωση

• Κοκκίωμα της μέσης γραμμής 

• ΣΕΛ

• Sjogren’s syndrome

• Ρινική πολυποδίαση



Μη αλλεργική ρινίτιδα ( Non-
allergic rhinitis-3)

Οφειλόμενη σε φάρμακα

• Ασπιρίνη

• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

• Αντιυπερτασικά

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

• Οσμές 

• Θερμοκρασία

• Ατμοσφαιρική πίεση

Κατόπιν ερεθισμού του βλεννογόνου

• Ως απάντηση σε γευστικό 
ερέθισμα ή έκθεση σε ερεθιστική 
ουσία ή χημικό ερέθισμα

Άλλα αίτια

• Μη αλλεργική ρινίτιδα με συν. 
ηωσηνοφιλίας

• Ολοετής μη αλλεργική 
(αγγειοκινητική)

• Συναισθηματικοί παράγοντες

Σπάνια αίτια

• Σύνδρομο δυσκινησίας των 
κροσσών



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΛΛΕΡ. 
ΡΙΝΙΤΙΔΑΣ
• Αίσθημα κνησμού: μύτης, ώτων, υπερώας, 

φάρυγγα
• Πταρμοί
• Καθαρή  ( όχι επιμολυσμένη )ρινόρροια
• Ρινική συμφόρηση
• Παραρρίνιος κεφαλαλγία (sinus headache)
• Δυσλειτουργία ευσταχιανής σάλπιγγας



Διαγνωςη-2

• Στοματική αναπνοή ή ροχαλητό

• Χρόνια οπισθορινική έκκριση

• Χρόνιος μη παραγωγικός βήχας

• Απόπειρες καθαρισμού λαιμού-φωνής

• Διαταραχές ύπνου

• Αίσθημα κόπωσης στη διάρκεια της ημέρας 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

• Ρινόρροια 

• Πταρμοί 

• Κνησμός της μύτης 
(αλλεργικός 
χαιρετισμός)

• Ρινική συμφόρηση



Επιπτώσεις στο σχολείο

• Συμπτώματα, όπως ρινική συμφόρηση, κνησμός,
ρινόρροια και πταρμοί προκαλούν σημαντική
διάσπαση της προσοχής (συγκέντρωσης) κατά την
ώρα της διδασκαλίας.

• Μη ελεγχόμενα συμπτώματα τη νύχτα οδηγούν σε
απώλεια του ύπνου με αποτέλεσμα την ημερήσια
κόπωση που συμβάλλει περαιτέρω σε μαθησιακές
δυσκολίες, απουσίες και ελάττωση της σχολικής
απόδοσης.



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

• Ρινοεπιπεφυκίτιδα ( ερυθρότητα & κνησμός)

• Υποτροπιάζουσα ρινοκολπίτιδα

• Δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας
(συνδέεται με απώλεια της ακοής η οποία
συμβάλλει σε μειωμένη σχολική απόδοση.
[Jáuregui I, et al. J Investig Allergol Clin
Immunol. 2009;19(Suppl 1):32–39.].

• Άσθμα (20%) ή/και έκζεμα (συνυπάρχουν)

• (Tang E.A, et al Middleton’s Allergy. 7th Edition.
St Louis: Mosby;2009)



Απώτερες συνέπειες

•Ευερεθιστότητα

•Διάσπαση προσοχής

•Κόπωση 

Σε συνδυασμό με αμηχανία στο σχολείο οδηγούν σε 
σχολικές απουσίες και μειωμένη σχολική απόδοση. 

Επίσης οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες των παιδιών 
αυτών περιορίζονται με αποτέλεσμα μειωμένες 
κοινωνικές επαφές και επακόλουθη απομόνωση. 



The pediatric AR QoL 
QUESTIONNAIRE



ARIA (ALLERGIC RHINITIS & ITS IMPACT ON ASTHMA)



Η συσχέτιση της περιοδικής υποξίας στις 
ακαδημαϊκές επιδόσεις

•Μελέτη που συμπεριέλαβε 1144 παιδιά σχολικής
ηλικίας είχε ως στόχο να προσδιορίσει τη συσχέτιση
του ροχαλητού, της περιοδικής υποξίας στον ύπνο και
της ακαδημαϊκής επίδοσης.
•Η μελέτη έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ροχαλητού
με ή χωρίς υποξία και χαμηλών ακαδημαικών
επιδόσεων. (Urschitz MS,. Snoring, intermittent
hypoxia and academic performance in primary school
children. Am J Respir Crit Care Med. 2003;168:464–
468)



Owens j, ET AL SLEEP VOL 23 No 8 2000

Mavroudi A, et al Allergol Immunopathol (Madr). 2018



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ



IN VITRO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



Περίοδος συμπτωμάτων 

• Εποχική
Τα συμπτώματα τυπικά

εμφανίζονται σε
συγκεκριμένη εποχή
στην οποία τα εποχικά
άεροαλλεργιογόνα
(γύρεις δένδρων,
χόρτων και
θάμνων)είναι
άφθονα στην
ατμόσφαιρα

• Ετήσια
Ρινίτιδα η οποία διαρκεί

περισσότερο από 9 μήνες και
προκαλεί τουλάχιστον δύο από
τα ακόλουθα συμπτώματα
(πταρμοί, οροβλεννώδη
έκκριση, ρινική απόφραξη),
οφειλόμενα σε ετήσια
αλλεργιογόνα (οικιακή σκόνη,
κατσαρίδες, ενδοοικιακοί
μύκητες, τρίχωμα ζώων)



ΓΥΡΕΙΣ ΧΟΡΤΩΝ



ΓΥΡΕΙΣ ΑΓΡΟΣΤΩΔΩΝ



Μάρτιος - Σεπτέμβριος

Ποσοστό συγκέντρωσης 

γυρεόκοκκων/m3



ΓΥΡΕΙΣ ΘΑΜΝΩΝ



Μάρτιος - Σεπτέμβρης

Ποσοστό συγκέντρωσης 

γυρεόκοκκων/m3



ΓΥΡΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ



Απρίλιος – Ιούλιος

Ποσοστό συγκέντρωσης των 

γυρεόκοκκων /m3



Αγριοχορτο (Ragweed-
Ambrosia)

Υπάρχουν παγκοσμίως 
41 είδη. Πολλά είδη 
είναι  προσαρμοσμένα 
σε άνυδρες περιοχές. 
Περίπου 10 από αυτά 
ευδοκιμούν στην έρημο.
Το είδος ambrosia 
dumosa είναι 
ολοετές(Β.Αμερική) και 
ανθεκτικό στην ξηρασία.
Το είδος ambrosia 
psilostachia(Β.Ημισφαίρι
ο) είναι εποχικό και 
θεωρείται  ως πλέον 
επιβλαβές για άτομα που 
πάσχουν από αλλεργική 
ρινίτιδα. 



ΕΤΗΣΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ
ΑΚΑΡΕΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ









In vivo VS IN VITRO TESTING
SPTs

• Λιγότερο δαπανηρή 
εξέταση

• Μεγαλύτερη 
ευαισθησία

• Ευρύτερη επιλογή 
αλλεργιογόνων

• Άμεσα διαθέσιμα 
αποτελέσματα

Serum Immunoassay

• Ακίνδυνος για τον ασθενή

• Εύκολος (βολικός) τρόπος 
εξέτασης για τον ασθενή 
αλλά και τον ιατρό

• Δεν επηρεάζεται από τη 
χρήση αντιισταμινικών 

• Αποτελέσματα ποσοτικά

• Προτιμώμενος τρόπος 
εξέτασης σε δερμογραφισμό, 
εκτεταμένη δερματοπάθεια 
και σε περίπτωση μη 
συνεργασίας των παιδιών 
ασθενών



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ



Η αποτελεσματική αντιμετώπιση

• Αποτελεί συνδυασμό:

• Μέτρα μέγιστης αποφυγής του 
αλλεργιογόνου

• Θεραπεία με αντιαλλεργικά φάρμακα 
(pharmacotherapy)

• Ανοσοθεραπεία ( Allergen 
Immunotherapy-AIT)

• Αντιμετώπιση των καταστάσεων 
συννοσηρότητας και των επιπλοκών



Μετρα αποφυγης
Αλλεργιογόνο

• Άκαρι ( οικιακή 
σκόνη) 

Τρίχωμα ζώων  

Κατσαρίδες 

Μύκητες

Γύρεις

Οδηγίες αποφυγής
• Τοποθέτηση κλινοσκεπασμάτων σε θήκες. Πλύσιμο 

καλυμμάτων σε θ> 60 0 c. Όχι χαλιά – μοκέτες. 

• Αποφυγή κατοικίδιων με γούνα 

• Να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών. Να μένουν 
στεγνές οι επιφάνειες σε κουζίνες-μπάνια  (χωρίς 
λιμνάζοντα νερά)

• Αποφυγή υγρασίας σε υπόγεια-μπάνια (διόρθωση 
αποχετεύσεων, έλεγχος δαπέδων για στάσιμα νερά) 

• Κλειστά παράθυρα σε σπίτι-αυτοκίνητο. Περιορισμός 
χρόνου έκθεσης εκτός σπιτιού/ αποφυγή του camping, 
πεζοπορίας, ενασχόληση με συλλογή φύλλων ή 
λουλουδιών. Εγκατάσταση κλιματισμού με καθαρά 
φίλτρα αέρος. 



αντιισταμινικα
Τοπική θεραπεία 

με αζελαστίνη 

Παιδιά 5-11ετών: 1 ψεκασμός/Η

Παιδιά >12 ετών: 2 ψεκασμοί/Η



ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ( per os)

• Zirtec drops, Zirtec oral suspension (σετιριζίνη)

• 1ml=20drops=10mgr(>30Kgr:10mgr,<30Kgr:5mgr)

• Aerius susp(δεσλοραταδίνη) :1-5ετών:2,5ml /6-12 
ετών:5ml

12>ετών 1 tabl

• Xozal susp-contrahist susp (λεβοσετιριζίνη):2-6
ετών:5ml/> 6ετών:10ml

• Xozal drops-contrahist drops (λεβοσετιριζίνη):2-
6ετών:5x2/> ετών:20x1



Τρόπος δράσης αντιισταμινικών

• Τα per os αντιισταμινικά λειτουργούν μπλοκάρωντας τους
H1 υποδοχείς της ισταμίνης.

• Τα νεότερα αντιισταμινικά έχουν εκλεκτική καταστολή των
περιφερικών Η1 υποδοχέων της ισταμίνης που έχει ως
αποτέλεσμα την ελάχιστη διήθηση του ΚΝΣ.

• Ως συνέπεια, έχουν ελάχιστη αντισεροτονεργική,
αντιχολινεργική α- αδρενεργική κατασταλτική δράση, με
αποτέλεσμα ελάχιστη υπνωτική ( κατασταλτική ) δράση με
επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες. (Gentile DA,
et al JACI Pract 2013; 214-26, Schad CA, et al, Allergy
Asthma Proc 2008; 29: 7-13)



ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
(εκπαίδευση)

• Χορηγούνται προφυλακτικά 2-5 ώρες 
πριν την έκθεση στο αλλεργιογόνο

• Η τακτική χορήγηση, όταν είναι 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση 
χρόνιων συμπτωμάτων, είναι πιο 
αποτελεσματική σε σχέση με την 
αναλόγως των αναγκών χορήγηση. 

• Παρενέργειες: αίσθηση πικρού, 
κόπωση, υπνηλία. 



Ρινικά στεροειδή

• Budesonide nasal spray: 6-11yrs: 1-2 doses-
ψεκασμοί)/H, >12 yrs: 1-4 doses- ψεκασμοί/ Η

• Pulmicort nasal spray ( μπεκλομεθαζόνη): >12 
yrs 1 dose X 2 / H. 

• Fluticasone furoate spray: > 4yrs: 1-2 doses/ H

• Mometasone furoate spray( Nasonex):2-11yrs: 
1dose ( 1 ψεκασμός)/ Η, > 12 yrs: 1-2 doses 
(έως 2 ψεκασμοί)/ Η. 



Τρόπος δράσης

▪ Αγγειοσυστολή

▪ Μείωση οιδήματος του βλεννογόνου

▪ Καταστολή της παραγωγής κυτταροκινών

▪ Αναστολή διήθησης και συσσώρευσης κυττάρων της 
αλλεργικής φλεγμονής. 

▪ ( fluticasone furoate/ mometasone furoate): μικρή 
απορρόφηση από το γαστρεντερικό, ώστε μικρή μόνο 
ποσότητα φτάνει στην πυλαία κυκλοφορία. 

• Παρενέργειες: Ξηρότητα και ερεθισμός του ρινικού 
βλεννογόνου ( 5-10% των περιπτώσεων), επίσταξη ( 
5% των περιπτώσεων)  



Ανταγωνιστές λευκοτριενίων

• Αποτελεσματικό φάρμακα και στην εποχική 
και στην ολοετή ρινίτιδα ( Singulair, Modulair)

• > 14 yrs 10mg x1/ H

• 6-13 yrs 5mg x 1/H

• 6mon. -5yrs 4mg x1/H

• Ενδεδειγμένο σε περιπτώσεις ρινίτιδας αλλά 
και άσθματος, καθώς συχνά συνυπάρχουν. 

• Εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας



Οι συνέπειες της θεραπείας

• Τα φάρμακα και οι παρενέργειές τους προκαλούν
αντίσταση στη θεραπεία.

• Συχνά οι ασθενείς χορηγούν από μόνοι τους
θεραπεία με αποτέλεσμα να υπέρ- ή να υπό-
θεραπεύουν το νόσημα οδηγώντας σε περιττές
φαρμακευτικές δαπάνες και πολυάριθμες
παρενέργειες στη μια περίπτωση, ενώ ο μη
ικανοποιητικός έλεγχος των συμπτωμάτων στη
δεύτερη περίπτωση υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής
των ασθενών αυτών. (Malone DC,et al.A cost of
illness study of allergic rhinitis in the United States. J
Allergy Clin Immunol. 1997;99:22–27)



Ανοςοθεραπεια ( Allergen 
immunotherapy –AIT)

• Αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας σε ασθενείς με
σοβαρή αλλεργική ρινίτιδα:

• 2 κυρίως τρόποι χορήγησης
• Υποδόρια ( subcutaneous IT)
• Υπογλώσσια ( sublingual IT)
• Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα σε επιλεγμένους

ασθενείς: μακροχρόνια αποτελεσματικότητα ακόμη και
πολλά χρόνια μετά τη διακοπή.

• Τρόπος δράσης: Προάγει ειδική για το αλλεργιογόνο
ʺανοχήʺ των ειδικών Τ – λεμφοκυττάρων με επακόλουθη
μείωση της παραγωγής μεσολαβητών και της αλλεργικής
φλεγμονής.



Επιλογή ασθενών για ΑΙΤ

Μη ανταπόκριση σε συνδυασμό αποφυγής 
αλλεργιογόνων και φαρμακοθεραπείας 

Έχουν σημαντικές παρενέργειες, λόγω της 
χρήσης φαρμάκων

Έχουν συμπτώματα που διαρκούν μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους που 
απαιτούν καθημερινή χρήση φαρμάκων

Προτιμούν μακροπρόθεσμη ρύθμιση-καταστολή 
των συμπτωμάτων της αλλεργίας



Συνοψίζοντας

▪ Υπάρχουν πολλά αίτια που προκαλούν ρινίτιδα στα παιδιά.
Περίπου το 50% των περιπτώσεων ρινίτιδας οφείλονται σε
αλλεργία.

▪ Το προσεκτικό ιστορικό η φυσική εξέταση και τα
διαγνωστικά τεστ (in vivo & in vitro) παραμένουν τα κύρια
εργαλεία της διάγνωσης.

▪ Η αλλεργική ρινίτιδα στα παιδιά σε αρκετές περιπτώσεις
προδιαθέτει στην ανάπτυξη μέσης ωτίτιδας,
υποτροπιάζουσας ρινοκολπίτιδας και άσθματος.

▪ Οι θεραπευτικές επιλογές της αλλεργικής ρινίτιδας
περιλαμβάνουν την εκπαίδευση σε σχέση με τα μέτρα
μέγιστης αποφυγής του αλλεργιογόνου σε συνδυασμό με
την φαρμακευτική αγωγή μόνη της ή με ταυτόχρονη
ανοσοθεραπεία με στόχο τη μακροχρόνια βελτίωση των
συμπτωμάτων.





ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΣΤΗ 
ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Αντιγόνη Μαυρουδή

Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ



Χρόνια υποτροπιάζουσα φλεγμονώδης νόσος του

δέρματος με χαρακτηριστικό σύμπτωμα τον κνησμό,

ενώ συχνά συνυπάρχει ατομικό και οικογενειακό

ιστορικό ατοπίας

ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

• 10-20% σε ΗΠΑ, Νοτιοδυτική Ευρώπη και 
Ιαπωνία.



Γενετικοί παράγοντες

Διαταραχή της ανοσιακής απάντησης

Κνησμός

Ατοπικό έκζεμα

Χημικά προϊόντα

Ερεθιστικές 

ουσίες

Αλλαγές 

θερμοκρασίας

Λοίμωξη

Τροφικά 

αλλεργιογόνα

Αεροαλλεργιογόνα

Stress



ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Γόνος Γονιδιακή θέση Πληθυσμός

TLR2 4q32 Γερμανία

CSF2 5q31 Βρετανία

IL4 5q31 Ιαπωνία

IL13 5q31 Καναδάς

IL5 5q31 Ιαπωνία

IL12B 

SPINK5

5q31-33 Ιαπωνία/

Βρετανία

FCER1B 11q13 Βρετανία

IL4RA 16q12 Αμερική



ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

• Για την εκδήλωση της ΑΔ αλληλεπιδρούν το γενετικό
υπόστρωμα σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς
παράγοντες.

• Η φιλαγγρίνη είναι η πρωτεΐνη που συμβάλλει στην
τελική διαμόρφωση της επίδερμίδας και στη
δημιουργία του δερματικού φραγμού.

• Απώλεια της λειτουργίας δύο γενετικών
παραλλαγών του γονιδίου που κωδικοποιεί τη
φιλαγγρίνη είναι ισχυροί προδιαθετικοί παράγοντες
ΑΔ( Palmer CN,Nat Genet 2006 ;38:441-446).



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• ΜΕΙΖΟΝΑ

• ΕΛΑΣΣOΝΑ



ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• ΚΝΗΣΜΟΣ

+

• Τυπική κατανομή (πρόσωπο και εκτατικές

επιφάνειες σε βρέφη και μικρότερα παιδιά/στις

καμπτικές επιφάνειες σε μεγαλύτερα παιδιά)

• Ηλικία έναρξης < 2χρόνια

• Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας



ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
•Ξηροδερμία

•Δερματίτιδαπαλαμών/πελμάτων

•Χειλίτιδα

•Αύξηση των επιπέδων IgE 

•Άμεση(τύπου Ι υπεραντιδραστικό-

τητα του δέρματος)

•Ερύθημα προσώπου

•Προδιάθεση για δερματικές λοιμώξεις

•Ιχθύαση 

•Κερατινοποίηση των θυλάκων

•Υπεργράμμωση παλαμών

•Μικρή ηλικία έναρξης

•Λευκή πυτιρίαση

•Πορεία που επηρεάζεται από 

συναισθηματικούς 

παράγοντες

•Δυσανεξία σε τροφές

•Κνησμός που συνοδεύει την 

εφίδρωση

•Δυσανοχή στο μάλλινο 

ύφασμα

•Σκοτεινότητα των κόγχων

•Έκζεμα θηλών

•Πτυχές των Dennie Morgan 

στα κάτω βλέφαρα

•Δερμογραφισμός



Η Αμερικανική Εταιρεία 
Δερματολογίας προτείνει διεθνή 
Κριτήρια για τη διάγνωση της ΑΔ

• Α. Βασικά συμπτώματα που πρέπει να είναι παρόντα:
1)Κνησμός 2)Εκζεματοειδής βλάβες οξείες-υποξείες
και χρόνιες με εντόπιση που σχετίζεται με την ηλικία:
α)πρόσωπο, λαιμός και εκτατικές επιφάνειες σε βρέφη
και παιδιά β)Καμπτικές επιφάνειες σε μεγαλύτερα
παιδιά και ενήλικες γ)Οι δερματικές επιφάνειες
αφήνουν ελεύθερη την περιοχή της πάνας και την
περιοχή της μασχάλης, 3)Χρόνια υποτροπιάζουσα
πορεία



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

(ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ)

• Μικρή ηλικία έναρξης

• Ατοπία ( IgE υπεραντιδραστικότητα)

• Ξηροδερμία



Συνοδά χαρακτηριστικά που μπορεί να 
υπάρχουν η να μην υπάρχουν αλλά σχετίζονται 

με τη διάγνωση χωρίς να είναι ειδικά
• Κεράτωση των θυλάκων, ιχθύαση, υπεργράμμωση

παλαμών.

• Άτυπες αγγειακές αντιδράσεις

• Περιθυλακιώδης επίταση, λειχηνοποίηση

• Οφθαλμικές, περιοφθαλμικές αλλαγές του δέρματος

• Περιστοματικές, περιωτικές βλάβες



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ανοσοανεπάρκειες

Σύνδρομο Wiskott-Aldrich

Σύνδρομο DiGeorge

Σύνδρομο Hyper-IgE

Σοβαρή συνδυασμένη 

ανοσοανεπάρκεια

Ιστιοκύττωση Χ

Αταξία-Τηλαγγειεκτασία

Μεταβολικά νοσήματα

Φαινυλοκετονουρία

Τυροσιναιμία

Ανεπάρκεια απαραίτητων 

λιπαρών οξέων

Ανεπάρκεια βιταμίνης B6

Ανεπάρκεια ψευδαργύρου



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Λοίμωξη

Σταφυλόκοκκος aureus

Απλός έρπης

Μυκητιασικές λοιμώξεις

Ψώρα

Ερισύπελας

Δερματίτιδα

Δερματίτιδα εξ επαφής

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Ψωρίαση

Αντίδραση σε φάρμακα

Δερματίτιδα μετά από έκθεση σε 

ακτινοβολία



ΕΚΖΕΜΑ:ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΚΑΙ 
ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ



ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ SCORAD σε παιδιά με 
Staphyl. aureus

SCORAD:



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ

• ΤΟΠΙΚΗ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

• Μείωση του σταφυλοκοκκικού φορτίου

• Μείωση της διείσδυσης από αλλεργιογόνα

• Αποκατάσταση της λειτουργίας του δερματικού

φραγμού

• Ανακούφιση από τον κνησμό



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ)



ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ

Στάδιο I:Δέρμα ελεύθερο βλαβών.Χρήση μόνο μαλακτικών.

Στάδιο II:Ήπιο έκζεμα.Ξηρότητα σε ορισμένες περιοχές,χωρίς έντονο 

κνησμό.Χρήση μαλακτικών ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ήπια 

τοπικά γλυκοκορτικοειδή.

Στάδιο III:Μέτριο.Περιοχές ξηρότητας,συχνός κνησμός και 

ερυθρότητα.Χρήση μαλακτικών σε συνδυασμό με μετρίως ισχυρό 

γλυκοκορτικοειδές.Σώμα:7-10 μέρες/Πρόσωπο:3-5μέρες.Μπορεί να 

συνδυαστεί με αναστ.Καλσινευρίνης

Στάδιο IV:Σοβαρό.Εκτεταμένες περιοχές ξηρότητας του 

δέρματος,ακατάπαυστος κνησμός,ερυθρότητα. Χρήση μαλακτικών και 

και το πρόσωπο). Ισχυρά τοπικά γλυκοκορτικοειδή που μπορούν να 

συνδυαστούν με tacrolimus.Συστηματική αντιμετώπιση γίνεται με 

επίβλεψη ειδικού μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επιμονής του εκζέματος 

και επι αποτυχίας της συστηματικής αντιμετώπισης.



ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ

Στάδιο I

Στάδιο II

Στάδιο III

Στάδιο VI

Ενυδάτωση

Διαλείπουσα 

χρήση

τοπικού 

στεροειδούς

Συνεχής χρήση 

τοπικού 

στεροειδούς 

Tacrolimus 

0,03%

Pimecrolimus 1%

ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Ισχυρό τοπικό 

γλυκοκορτικοειδές+

Tacrolimus-Παραπομπή σε 

ειδικό.



ΤΟΠΙΚΑ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

Ισχυρά τοπικά γλυκοκορτικοειδή

Βηταμεθαζόνη διπροπιονική 0,05%(κρέμα)

Δεξαμεθαζόνη 0,1% (κρέμα )

Μομεταζόνη φουροϊκή 0,1% ( αλοιφή )



ΜΕΤΡΙΩΣ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙ ΗΠΙΑ ΤΟΠΙΚΑ 
ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

Μετρίως ισχυρά τοπικά 

γλυκοκορτικοειδή

Βηταμεθαζόνη βαλεριανική 

0,1%(αλοιφή)

Υδροκορτιζόνη 1%(κρέμα)

Μομεταζόνη φουροική 0,1%(κρέμα)

Φλουτικαζόνη προπιονική 0,05% 

(κρέμα)

Ήπια τοπικά 

γλυκοκορτικοειδή

Υδροκορτιζόνη κρέμα 1%

(Γαληνικό σκεύασμα)



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ







Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ



Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ 

ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΠΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ 
(Sicherer SH,Sampson HA:J Allergy Clin Immunol,1999)

ΒΡΕΦΗ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 

ΠΑΙΔΙΑ/ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Γάλα Γάλα Φιστίκι

Αυγό Αυγό Ξηροί καρποί

Φιστίκι Φιστίκι Ψάρια

Σόγια Σόγια Οστρακοειδή

Σιτάρι

Ξηροί καρποί

Ψάρια

Οστρακοειδή



Η ΔΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ  ΜΕ ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

• Ιστορικό

• Δερματικές δοκιμασίες νυγμών

• Προσδιορισμός ειδικών IgE 

αντισωμάτων in vitro





ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΝΥΓΜΩΝ

• Απαιτούν σωστή ερμηνεία

• Ψευδώς θετικά

• Ψευδώς αρνητικά



ΕΙΔΙΚΑ IgE ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Αντιισταμινικά

• Συστηματικά γλυκοκορτικοειδή

• Ενδοφλέβια –γ σφαιρίνη

• Ιντερφερόνη-γ

• Κυκλοσπορίνη



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΠΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

Ο ασθενής εμφανίζει εκζεματοειδή

κνησμώδη δερματοπάθεια (1)

(2)Αξιολόγηση βάσει

ιστορικού

και φυσικής εξέτασης

για ατοπική

δερματίτιδα

(3)Σκέψη

για άλλες

καταστάσεις

(4)Α.Δ

Σοβαρή;

(10)Συμβουλή ειδικού. Εντατικοποίηση των

μέτρων αντιμετώπισης και θεραπείας. 

Σκέψη για 

εισαγωγή στο νοσοκομείο. Συστηματικά 

στεροειδή. Κυκλοσπορίνη

ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

(6)

Επιτυχία

ΝΑΙ

(7)Παρακολούθηση

ΟΧΙ

(8)Επανεκτίμηση
ΝΑΙ

ΟΧΙ

(5)Αντιμετώπιση:

Δερματική ενυδάτωση

Τοπικά στεροειδή

Αντιισταμινικά

Τοπικοί αναστολείς της καλσινευρίνης

Αποφυγή ερεθιστικών ουσιών

Θεραπεία δερματικών λοιμώξεων

(9)

Σκέψη

Για άλλες

καταστάσεις



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΤΟΠΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ

▪ Αποκατάσταση δερματικού 
φραγμού

▪ Εξάλειψη της φλεγμονής και του 
κνησμού

▪ Εξάλειψη ερεθιστικών 
παραγόντων που προκαλούν Α.Δ.

• Ενυδάτωση- χρήση 
μαλακτικών 

• Τοπικά στεροειδή. 
Αναστολείς της 
καλσινευρίνης.
Κυκλοσπορίνη.INF-γ. IVIG

• Αποφυγή ερεθιστικών 
ουσιών-αλλεργιογόνων. 
Αντιβιοτικά



Pictures courtesy of Dr Kaufmann, Germany
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