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Κνίδωση

Μη Αλλεργικά

• Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση πομφών 
ή/και αγγειοοιδήματος παροδικού χαρακτήρα

• Αίτια εκδήλωσης 

Αλλεργικά



1. Πομφοί

Oι βλάβες:
• Παροδικό χαρακτήρα <24 hrs,
• Εντοπίζονται στο πρόσωπο / κορμό / άκρα
• Κεντρική περιοχή υγιούς / ερυθηματώδους 

δέρματος / σαφής όχθος
• Καθημερινή έκθυση νέων βλαβών
• Δεν αφήνουν υπολειματικές βλάβες
• Συνήθως με κνησμό (χωρίς δρυφάδες)

Ιστολογικά:
Οίδημα άνω χορίου, Ανέπαφη επιδερμίδα, 
Περιαγγειακή διήθηση από ηωσινόφιλα,
μαστοκύτταρα



2. Αγγειοοίδημα

• Παρουσία οιδήματος 
σε ένα ή περισσότερα 
ανατομικά σημεία με 
ή χωρίς πομφούς

• Διάρκεια <72hrs

• Χωρίς κνησμό

• Οίδημα εν τω βάθει χορίου

• Χωρίς εντύπωμα

• Κυρίως σε μαλακούς ιστούς (όσχεο, βλέφαρα, χείλη)



Ταξινόμηση

• Οξεία  < 6 εβδομάδες
90% των συμπτωμάτων υποχωρούν 
σε 2 εβδομάδες

• Χρόνια > 6 εβδομάδες
80% των συμπτωμάτων υποχωρούν 
σε 6-12 μήνες



Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες
Ταξινόμηση Κνίδωσης

ΧΡΟΝΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ (XΚ) 
• Χρόνια αυθόρμητη κνίδωση (ΧΑΚ) 80% 

Αυθόρμητη εμφάνιση συμπτωμάτων 
(απουσία εξωτερικών φυσικών ερεθισμάτων)

• Χρόνια επαγόμενη κνίδωση 20% 
Τα συμπτώματα επάγονται από φυσικό αίτιo
Φυσικές: εκ ψύχους, εκ πιέσεως, θερμότητας, ηλιακή, 
δερμογραφισμός, εκ δονήσεως, υδατογενής, χολινεργική, 
εξ επαφής, από άσκηση
Άλλες: ιδιοπαθής, αυτοάνοση

ΟΞΕΙΑ ΚΝΙΔΩΣΗ (XΚ) Allergy, 2018, Jul; 73(7): 1393-1414
“The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the 

definition, classification, diagnosis and management of urticaria”



Αίτια Οξείας 
Κνίδωσης στα Παιδιά

• Λοιμώξεις 50- 60%

•Φάρμακα (αντιβιοτικά, ΜΣΑ) 5-10%

• Τροφές 2-5%
ΙgE διαμεσολαβούμενη
(άμεση εκδήλωση / 60 min)

•Νυγμοί

• Εξ επαφής

• Ιδιοπαθής 30%



Αίτια Χρόνιας Κνίδωσης

• Ιδιοπαθής 40- 50% (αυτοανοσία 30%)

• Φυσικές κνιδώσεις 20-30%

• Φάρμακα 15%

• Τροφές / λοιμώξεις (παρασιτώσεις) 2-5%

• Κακοήθειες <1%



Γενική Γνώση

• Οι πομφοί στη χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση
διαρκούν όλη μέρα

• Oι πομφοί στην κνίδωση από φυσικά
αίτια διαρκούν από 30 λεπτά έως 2 ώρες

• Η κνίδωση από φυσικά αίτια είναι
η πλέον επίμονη (έτη)



Αντιμετώπιση

• Λεπτομερής λήψη ιστορικού

• Κλινική εξέταση

• Η κνίδωση που οφείλεται σε αλλεργικό 

παράγοντα διαρκεί λίγες ώρες

• Η κνίδωση που οφείλεται σε λοιμώδη 

παράγοντα διαρκεί  λίγες ημέρες και τείνει 

να υποτροπιάζει στην οξεία φάση



Φαρμακευτική Αντιμετώπιση
H1 - αντισταμινικά

• Περίπου 50% ανταπόκριση στη Χρόνια Κνίδωση

• Μπλοκάρουν τους H1 υποδοχείς των αγγειακών 
ενδοθηλιακών κυττάρων κατά μήκος των 
μετατριχο-ειδικών φλεβιδίων.

• Αναστέλλουν την αγγειακή διαπερατότητα, 
αγγειοδιαστολή και τον κνησμό. 



Η1 αντισταμινικά
• Δεύτερης γενιάς H1 αντισταμινικά ή μη κατασταλτικά 

αντισταμινικά αποτελούν την πρώτη επιλογή θεραπείας
(cetirizine, fexofenadine, desloratadine, levosetirizine, loratadine, 
mizolastine, rupatadine). 

• Η δόση εξατομικεύεται και προτείνεται έως και τετραπλασιασμός 
πριν την προσθήκη ή την αλλαγή θεραπευτικού σχήματος.

• Δεν προτείνεται η ταυτόχρονη χορήγηση διαφορετικών 
αντιισταμινικών. 

• Πρώτης γενιάς H1 αντισταμινικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
παιδιά με ιστορικό επεισoδίων κνίδωσης που ανταποκρίνονται 
άμεσα στην χορήγησή τους.



2ης Γραμμής Θεραπεία Κνίδωσης

• Η αποτελεσματικότητα των Η2 αντισταμινικών (ρανιτιδίνη, 
σιμετιδίνη, φαμοτιδίνη) στην αντιμετώπιση της κνίδωσης είναι 
αμφιλεγόμενη.

• Η χρήση πρεδνιζολόνης αποτελεί 2ης γραμμής θεραπεία με συχνό το 
φαινόμενο των υποτροπών κατα τη διακοπή της. 

• Η χρήση ανταγωνιστών λευκοτριενίων (μοντελουκάστης) δεν 
τεκμηριώνεται από μελέτες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
κνίδωσης.

• Η χρήση κυκλοσπορίνης είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση 
της κνίδωσης περιορίζεται λόγω της συσχέτισης της με έκπτωση 
της νεφρικής λειτουργίας

• Η ομαλιζουμάμπη έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση 
της χρόνιας ιδιοπαθούς κνίδωσης 
(ηλικία χορήγησης, κόστος αγωγής)



1η Γραμμή θεραπείας 
• 2ης γενιάς H1 αντισταμινικό
• Παραμονή συμπτωμάτων μετά από 2 εβδομάδες 

2η Γραμμή Θεραπείας 
• Αύξηση δόσης Αντιισταμινικού έως και 4 φορές 
• Παραμονή συμπτωμάτων μετά από 2-4 εβδομάδες

3η γραμμή Θεραπείας 
• Προσθήκη στη θεραπεία 2ης γραμμής, 

Ομαλιζουμάμπης, Κυκλοσπορίνης, Μοντελουκάστης

Ανακουφιστική θεραπεία εξάρσεων 
• Χορήγηση Στεροειδών (3-10 ημέρες) σε οποιοδήποτε 

στάδιο του αλγόριθμου, ανάλογα με την έξαρση



➢ Η ορθή λήψη ιστορικού και η λεπτομερής κλινική εξέταση είναι μέγιστης 
σημασίας για την αναγνώριση του εκλυτικού παράγοντα της κνίδωσης

➢ Οι λοιμώξεις είναι η πιο συχνή αιτία οξείας κνίδωσης στα παιδιά

➢ Η κνίδωση που οφείλεται σε πραγματική αλλεργία αποτελεί μικρό 
ποσοστό στον παιδιατρικό πληθυσμό

➢ Συστήνεται έως και ο τετραπλασιασμός της δόσης του αντισταμινικού 
για την αντιμετώπιση της κνίδωσης

➢ Συστήνεται περαιτέρω διερεύνηση / παραπομπή 
σε ειδικό ιατρό εφόσον η θεραπευτική αγωγή 
αποτυγχάνει ή όταν απο το ιστορικό υπάρχουν
ενδείξεις αλλεργίας

Συμπεράσματα



Πρέπει να αποφεύγεται η φράση 
«Ίσως είσαι αλλεργικός σε κάτι» 
σε παιδιά ή γονείς αυτών όταν 

παρουσιάζουν επεισόδια κνίδωσης


