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Νίκος

• 5 ετών με δύο ατοπικούς γονείς.

• Συνεχής ρινική έκκριση ενίοτε βλεννοπυώδης 

από 18 μηνών.

• Διαταραχές λόγου

• Ροχαλητό στον ύπνο και άπνοιες

• Συχνές λοιμώξεις αναπνευστικής οδού

Πιθανή διάγνωση:

• 1.Αλλεργική ρινίτιδα

• 2. δυσκινησία κροσσών

• 3.Υπερτροφία αδενοειδών

• 4. μικτή νόσος



Δάφνη

• 13 ετών με θετικό οικογενειακό ιστορικό 

ΑΡ

• Λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού με 

διαρκή συμφόρηση στη μύτη.

• Συχνές κεφαλαλγίες ιδιαίτερα 

προεμμηνορυσιακά

• Κνησμός στον ρινοφάρυγγα

• Κακή σχολική απόδοση

• Μη ρυθμιζόμενο άσθμα

Πιθανή διάγνωση

1.Άσθμα

2. Ρινίτιδα με ευαισθητοποίηση σε ακάρεα

3. Στοματοφαρυγγικό σύνδρομο

4.Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια

5. Ορμονική ρινίτιδα



MAS STUDY

• Η συχνότητα της ΑΡ αυξάνεται προς την εφηβική 
ηλικία, ειδικά όταν οι δύο γονείς είναι ατοπικοί

• 50%-70%  των «σοβαρών επίμονων ρινιτίδων» 
είχαν σοβαρά συμπτώματα, που επηρέαζαν 
σοβαρά  την ποιότητα ζωής 

• Η αλλεργική ρινίτιδα μέχρι τα 5 έτη προδιαθέτει 
σε άσθμα στην εφηβεία. Σύνδεση κατά 58,7%. Το 
41,5 % των νέων περιπτώσεων wheezing, 
περιελάμβανε ιστορικό ΑΡ

* German ‘Multicenter Allergy Study’ (MAS) birth 
cohort , by Keil and co-workers



Συννοσηρότητες ρινίτιδας

• Σε 225 παιδιά 6-15 ετών η βρογχική υπεραπαντητικότητα ήταν 
συχνότερη στα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα

• Συχνότητα  άσθματος σε παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα  ανάλογη σε 
παιδιά με μη αλλεργική ρινίτιδα (21% vs 20%) σε κοόρτη στην Δανία 
: σχέση ανώτερου με κατώτερο αναπνευστικό πολύ σημαντική

• Το PFS αναφέρεται σε ποσοστά 31% και 29%  σε 
πολυευαισθητοποιημένα  8 χρονα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα στην 
Σουηδία  και στην Ιταλία



ορισμός

Η ρινίτιδα περιγράφεται ως φλεγμονή του 

ρινικού βλεννογόνου και χαρακτηρίζεται από 

συνδυασμό συμπτωμάτων.

Γειτονικά όργανα όπως ο φάρυγγας, οι 

οφθαλμοί και τα ώτα μπορεί να εμπλέκονται.



• Η ρινίτιδα είναι συνήθης κατάσταση στην παιδική ηλικία.

• Επηρεάζει  μέχρι και το 45% των παιδιών .

• Αποτελεί ομπρέλλα διάγνωσης για μία ομάδα καταστάσεων με κοινή 
συμπτωματολογία.

• Ρινική συμφόρηση, ρινική καταρροή, πταρμοί, ρινικός κνησμός.

• Η παρουσία >2  από τα παραπάνω, για >1 ώρα και > 2 ημέρες, 
προαπαιτούμενα για την διάγνωση. (2)

1.Ait-Khaled N, Pearce N, Anderson HR,Ellwood P, Montefort S, Shah J. 
Globalmap of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis in children: The 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three. 
Allergy 123–2009: 64:48.
2. Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, Scadding GK. Allergic rhinitis. Lancet 
2011:2112–378:22.





Ρινίτιδα: ένα πολύπλοκο σύνδρομο

γονότυπος

φαινότυποςενδότυπος

Κλινική εικόνα

Διαφορική 
διάγνωση

συννοσηρότητες

θεραπεία



Φαινότυποι ρινίτιδας

❖Οι φαινότυποι αλληλοκαλύπτονται ή 

μεταπηδούν από τη μιά στην άλλη 

μορφή

❖Διαφορετικοί ενδότυποι μπορεί να 

φέρουν τον ίδιο φαινότυπο

Αλλεργική 
ρινίτιδα

Μη αλλεργική

Μη λοιμώδης 
ρινίτιδα

Λοιμώδης 
ρινίτιδα

Papadopoulos NG, et al, PRACTALL Phenotypes and Endotypes of rhinitis 2014
Hellings PW, et al. Non- Allergic Rhinitis: EAACI Position Paper

Μικτή
ΡΙΝΙΤΙΔΑ



Αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα
• Συμπτώματα (ρινικός 

κνησμός/πταρμοί/ υδαρής 
ρινόρροια) μετά έκθεση σε 
αλλεργιογόνο

• Επιπεφυκίτιδα συχνά συνδεόμενη 
με ρινίτιδα

• Θετικές ΔΔΝ ή ειδικές IgE

Λοιμώδης ρινίτιδα
• Συνήθως 

δευτερογενής σε 
ιογενή λοίμωξη

• Επιπεφυκίτιδα 
συνδεόμενη με τη 
ρινίτιδα

Μη αλλεργική, μή λοιμώδης 
ρινίτιδα
• Κατασκευαστική
• Ανοσοανεπάρκεια 
• Νευρογενής
• Ορμονική
• Φαρμακευτική (NARES,

Ασπιρίνη)
• Ερεθιστική (τροφές)
• Άλλη ( αγγειοκινητική)



Λοιμώδης ρινίτιδα

▪ Αιτιολογία 

✓ Ιογενής (κοινό κρυολόγημα οξεία, αυτοπεριοριζόμενη

✓ Βακτηριακή ρινοκολπίτιδα

✓Μυκητιασική ρινοκολπίτιδα

▪ Συμπτώματα 

✓ Υδαρής έκκριση

✓ Σχηματισμός εφελκίδας

▪ Διάρκεια νόσου

✓Οξεία :<12 εβδομάδες πλήρης αποδρομή

✓ Χρόνια:>12 εβδομάδες μη πλήρης αποδρομή



Μη λοιμώδης, μη αλλεργική ρινίτιδα

Σημαντικό πρόβλημα υγείας

❑Συχνότητα 23%- 70% στους ενήλικες

oΗ.Π.Α.:19 εκατομμύρια

oΠαγκόσμια: 200 εκατομμύρια

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑ :διαφορετικοί 
φαινότυποι &ενδότυποι

Φαινότυποι
• Ιδιοπαθής
• NARES
• Μη αλλεργική επαγγελματική
• Γεροντική 
• Φαρμακευτική
• Ορμονική
• Γευστική

Ενδότυποι
• Φλεγμονώδης
• Νευρολογική 
• Ιδιοπαθής 

Molgaard, Allergy,2017
GA2LEN Review Allergy, 2008
Rondon, C .JACI, 2009



Αλλεργική ρινίτιδα

❖Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί μία όψη του 

φάσματος της ατοπίας

❖Ειδική μορφή συννοσηρότητας με τροφική 

αλλεργία αποτελεί το Σύνδρομο γύρης –

τροφής ή στοματοφαρυγγικό σύνδρομο . 

Συνίσταται σε κνησμό και οίδημα στον 

στοματοφάρυγγα με τη βρώση φρούτων σε 

ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα



Τι 
ονομάζουμε 
αλλεργική 
ρινίτιδα; 

Η Αλλεργική ρινίτιδα είναι κοινό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας 
με αρνητικό  αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής.

Στους εφήβους προβάλλει ατύπως, σχετιζόμενη με κόπωση ή 
ροχαλητό.

Συνιστά   φλεγμονή των βλεννογονίων μεμβρανών της μύτης 
των ματιών των ευσταχιανών σαλπίγγων, του μέσου ωτός των 
παραρρινίων και του φάρυγγα.

Εκτός της μύτης, μπορούν να εμπλακούν και άλλα όργανα

Χαρακτηριστική αλληλεπίδραση φλεγμονωδών 
μεσολαβητών,κυρίως ως απάντηση  IgE- μεσολαβούμενη σε 
εξωτερικές πρωτεϊνες



Επιδημιολογία

• Συχνότητα :  Η αλλεργική 
ρινίτιδα έχει αθροιστική 
συχνότητα 20% στις Η.Π.Α., 
επηρεάζοντας 40 
εκατομμύρια άτομα.

• Θνητότητα/Νοσηρότητα :  
η νόσος δεν είναι απειλητική 
για τη ζωή, εκτός εάν 
συνδέεται με βαρύ άσθμα.



Επιδημιολογία

❑φυλή: η αλλεργική ρινίτιδα εμφανίζεται σε όλες τις φυλές. Ο επιπολασμός διαφέρει 

μεταξύ διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων , λόγω γενετικών , γεωγραφικών και 

περιβαλλοντικώνή άλλων πληθυσμιακών παραγόντων. 

❑φύλο: στην παιδική ηλικία είναι συχνότερη στα αγόρια, στους ενήλικες δεν υπάρχει 

διαφορά μεταξύ ανδρών /γυναικών

❑ηλικία: Η έναρξη μπορεί να συμβεί σε κάθε ηλικία. Μέση ηλικία έναρξης :8-11 έτη.

Στο 80% των περιπτώσεων αναπτύσσεται μέχρι τα 20 έτη.



παθοφυσιολογία

• Η τάση για ανάπτυξη αλλεργικών IgE-μεσολαβούμενων 
αντιδράσεων έχει γενετικό υπόστρωμα.

• Τα ευαίσθητα άτομα προτάσσουν την παραγωγή IgE ως 
ανοσολογική απάντηση στις «ξένες» πρωτεΐνες.

• Η IgE επικαλύπτει την επιφάνεια των μαστοκυττάρων που 
βρίσκονται στο ρινικό βλεννογόνο.

• Η εισπνοή της ένοχης πρωτεΐνης προκαλεί την 
απελευθέρωση μεσολαβητών από τα μαστοκύτταρα, 
άμεσα και σε δεύτερη φάση.



Παθοφυσιολογία-αντίδραση οξείας φάσης

• Οι άμεσοι μεσολαβητές περιλαμβάνουν: ισταμίνη, τρυπτάση , κινίνες, χυμάση, ηπαρίνη

• Τα μαστοκύτταρα συνθέτουν ταχύτατα άλλους μεσολαβητές ( λευκοτριένια και προσταγλανδίνη 
D2).

• Οι μεσολαβητές κυρίως προκαλούν:

• τα συμπτώματα της  ρινικής καταρροής.( συμφόρηση, πταρμούς, οίδημα, ερυθρότητα,  αίσθημα  
πίεσης στους τυμπανικούς υμένες).

• Διέγερση βλεννοπαραγωγών αδένων          Παραγωγή εκκρίσεων. 

• Αύξηση αγγειακής διαπερατότητας              εξαγγείωση πλάσματος.

• Αγγειοδιαστολή                        συμφόρηση και πίεση.                

• Διέγερση νευρικών απολήξεων πταρμοί, αίσθημα κνησμού.

Άμεση αντίδραση- εντός λίγων λεπτών



Παθοφυσιολογία-
αντίδραση 
βραδείας φάσης

• Οι μεσολαβητές εντός 24-48 ωρών, 
οδηγούν σε στράτευση ηωσινοφίλων, 
λεμφοκυττάρων & μακροφάγων.

• Συνεχόμενη φλεγμονή= αντίδραση 
βραδείας φάσης.

• Συμπτώματα όμοια

• Διάρκεια: ώρες- ημέρες. 

Πταρμοί/ κνησμός

Συμφόρηση/παραγωγή 
βλέννας



• ρινόρροια

• Ρινική συμφόρηση

• Οπισθορινική ρύση

• κνησμός

• πταρμοί

• Επιπλοκές από 
διάφορα όργανα

IgE
μεσολαβούμενη



Μέτρια/ σοβαρή
Ένα ή περισσότερα 

▪ Διαταραχές ύπνου

▪ διαταραγμένη ημερήσια 
δραστηριότητα, εργασία, 
ανάπαυση

▪ Μειωμένη 
σχολική/εργασιακή 
απόδοση

▪ Ενοχλητικά συμπτώματα

Επίμονα συμπτώματα

> 4 ημέρες την 
εβδομάδα

και > 4 εβδομάδες

Ήπια ήπια
▪ ο ύπνος,οι ημερίσιες 

δραστηριότητες, η άθληση ,η 

ανάπαυση,

η εργασιακή και σχολική 

απόδοση δεν επηρεάζονται

άπουσία θορυβωδών 

συμπτωμάτων

Διαλείποντα συμπτώματα

< 4 ημέρες την εβδομάδα

ή < 4 εβδομάδες

Ταξινόμηση Αλλεργικής Ρινίτιδας ARIA

Σε ασθενείς χωρίς θεραπευτική αγωγή

Bousquet et al,ARIA UPDATE 
2008, Allergy 2008

Χρόνος έκθεσης

▪ Εποχιακή

▪ Ολοετής

▪ επαγγελματική





❖ Η επίμονη μη αλλεργική ρινίτιδα είναι συχνό εύρημα στη συστηματική 

μαστοκυττάρωση

❖ Προεξάρχουν ο ρινικός κνησμός και η ρινική καταρροή

❖ Τα επίπεδα της ρινικής τρυπτάσης σχετίζονται ισχυρά με τα κύρια 

συμπτώματα , συνδέοντας το φορτίο μαστοκυττάρων με την ένταση των 

ρινικών συμπτωμάτων 

❖ Η οντότητα αυτή ορίζεται ως μη αλλεργική ρινίτιδα σχετιζόμενη με 

μαστοκυττάρωση,(NARMR), βάσει της σημαντικότητας των 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη μαστοκυττάρωση και των 

αυξημένων επιπέδων ρινικής τρυπτάσης 









1. Ιστορικό & συμπτώματα 

υποτροπιάζουσας ή 

επίμονης ρινίτιδας +/-

σχετιζόμενες επιπτώσεις 

στην υγεία

2. Σημάδια ατοπίας

3. IgE τύπου αλλεργία

4. Αποκλεισμός άλλων τύπων 

ρινίτιδας

Διάγνωση αλλεργικής ρινίτιδας



Ιστορικό

➢ Σημαντικά  στοιχεία ιστορικού: αξιολόγηση της φύσης, της διάρκειας και της 
πορείας των συμπτωμάτων

➢ Πιθανά εκλυτικά αίτια

➢Απόκριση στη φαρμακευτική αγωγή

➢Συννοσηρότητες

➢Οικογενειακή προδιάθεση

➢Περιβαλλοντικές εκθέσεις

➢Επαγγελματική έκθεση

➢Επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. 



Οικογενειακό ιστορικό

• Θετικό ιστορικό ατοπίας στην οικογένεια. Πιθανότητα 
αλλεργικής ρινίτιδας.

• ικανή αλλά όχι αναγκαία συνθήκη



Περιβαλλοντική έκθεση

• Λεπτομερές ιστορικό για ταυτοποίηση αλλεργικών εκλυτικών παραγόντων.

• Ολοετή αλλεργιογόνα (ακάρεα, μύκητες, επιθήλια)

• Ερεθιστικές οσμές, καπνός κ.ά.

• Ολοετή συμπτώματα χωρίς εντοπισμό εκλυτικού παράγοντα μπορούν να 

οφείλονται και σε μη αλλεργικά αίτια



Διάγνωση αλλεργικής 
ρινίτιδας

• Μύτη :Ρινική καταρροή Ρινική 
συμφόρηση, πταρμοί

• Μάτια : δακρύρροια, κνησμός, καύσος 
(επιπεφυκίτιδα)

• Αυτιά : αίσθημα πίεσης, υγρού

• Ιγμόρεια: αίσθημα πίεσης προσώπου ή 
μετώπου

• Πνεύμονες : βήχας, συμπτώματα 
άσθματος

• Λαιμός: στοματοφαρυγγικός κνησμός, 
οπισθορρινική ρύση

• Άλλα συμπτώματα:, έκζεμα, χρόνια 
ρινοκολπίτιδα, μέση ωτίτις με υγρό, 
υπνική άπνοια αποφρακτικού τύπου, 
κόπωση













Ρινίτιδα σχετιζόμενη με την εργασία

Προκαλούμενη από 
ουσίες του εργασιακού 

περιβάλλοντος

Αλλεργικη ΑΡ

IgE μεσολαβούμενη 
από πρωτεΐνες ή 
χημικές ουσίες

Σύνδρομο αντιδραστικής 
δυσλειτουργίας 

αεροφόρων οδών

Οξεία έκθεση σε χημικό προϊόν

Προϋπάρχουσα 
αλλεργική ή μη, 

επιδεινούμενη κατά 
την εργασία





Κριτήρια διαχωρισμού αλλεργικής και μη 
αλλεργικής ρινίτιδας

Συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας

>2 από τα παρακάτω για
>1 ώρα τις περισσότερες ημέρες
• Υδαρής ρινόρροια
• Παροξυσμικοί πταρμοί
• Ρινική απόφραξη
• Ρινικός κνησμός
• +/-επιπεφυκίτις

Ταξινόμηση και αξιολόγηση

Συμπτώματα μη σχετιζόμενα  αλλεργική ρινίτιδα

Ετερόπλευρα συμπτώματα+++
• Ρινική απόφραξη χωρίς άλλη 

συμπτωματολογία
• Βλεννοπυώδης ρινόρροια
• Οπισθορρινική ρύση
✓ Παχεία βλέννη
✓ +/_πρόσθια ρινόρροια
• Πόνος
• Υποτροπιάζουσα επίσταξη
• ανοσμία

Παραπομπή σε ειδικό





Σε ασθενείς 
με ρινίτιδα

• Πάντα ρωτάτε για άσθμα !!!

• Ακροαστείτε τους πνεύμονες

• Εξετάστε παραμέτρους πνευμονικής λειτουργίας

• Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, ελέγξτε την ΒΑ



συμπεράσματα

• Αν και η ρινίτιδα είναι συχνή στην παιδική ηλικία, όταν τα συμπτώματα 

γίνονται επίμονα και ανθεκτικά στην θεραπευτική αγωγή, η διαφορική 

διάγνωση περιλαμβάνει:

• αλλεργίες, ανοσοανεπάρκειες (δυσκινησία κροσσών ή  κοινή ποικίλη 

ανοσοανεπάρκεια), κυστική ίνωση, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, 

ανατομικά αίτια.

Lohia S, Schlosser RJ, Soler ZM. Impact of intranasal corticosteroids on
asthma outcomes in allergic rhinitis: a meta analysis. Allergy 2013: 68:
79.



συμπεράσματα

Ανατομικοί παράγοντες που μπορεί να δώσουν συμπτώματα από τη μύτη, 

πρέπει να εξετάζονται:

Επίμονη ετερόπλευρη ρινίτιδα, μπορεί να σημαίνει σημαντική σκολίωση 

ρινικού διαφράγματος, εισρόφηση ξένου σώματος, ρινικό πολύποδα, 

αττρησία ρινικής χοάνης.

Επίμονη μεμονωμένη διαυγής ρινόρροια μπορεί να σημαίνει διαρροή 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού.



συμπεράσματα

• Η ρινίτιδα είναι κοινή και όμως συχνά υποεκτιμάται, 

υποδιαγιγνώσκεται , υποθεραπεύεται.

• Η σωστή λήψη ιστορικού, παραμένει βασικό εργαλείο 

διάγνωσης.




