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Ιατρική  της Ακρίβειας (Precision Medicine)

ή  Εξατομικευμένη  Ιατρική 

ή  Κατηγοριοποιημένη Ιατρική

ή 4P

Personalized εξατομικευμένη

Predictive προγνωστική

Preventive προληπτική

Participatory συμμετοχική

(Ηellings et al, Allergy, 2017)



Μοντέλο Ιατρικής φροντίδας

• Ιατρικές αποφάσεις
• Πρακτικές
• Προϊόντα θεραπείας  Γνώση των υποκείμενων παθοφυσιολογικών μηχανισμών της νόσου

Διαγνωστική προσπέλαση

κατάλληλη και καλύτερη δυνατή θεραπεία 



Η ιδέα της Φαινοτύπισης και Ενδοτύπισης ως  εργαλείο στην κλινική πράξη

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ:

Η ομαδοποίηση-κατηγοριοποίηση των ασθενών που πάσχουν από ρινίτιδα με βάση τα 
ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου τους, στηριζόμενη στην παρατήρηση.

ΕΝΔΟΤΥΠΟΙ:

Οι διαφορετικοί  υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στους 
φαινότυπους της νόσου.



Ταξινόμηση φαινοτύπων ρινίτιδας

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Ήπια
Μέτρια
Σοβαρή

Συνεχής
Διαλείπουσα

Οξεία 
Χρόνια

Εποχική
Ολοετής

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ

Κύρια συμπτώματα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ελεγχόμενη
Μη ελεγχόμενη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανταπόκριση
Μη ανταπόκριση

ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Triggers

ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ  
Μονο-Πολυ-ευαισθητοποίηση

(Papadopoulos NG, et al. PRACTALL Phenotypes and Endotypes of rhinitis 2014)



Η ιδέα της εξατομικευμένης Ιατρικής δεν είναι καινούρια

• Ασθενείς με την ίδια ή παρόμοια κλινική εικόνα  μπορεί να έχουν διαφορετικές
υποκείμενες νόσους.

• Ασθενείς με παρόμοια συμπτώματα να ανταποκρίνονται διαφορετικά στη 
θεραπεία.

• Ασθενείς  οι οποίοι ενώ λαμβάνουν θεραπεία δεν ανταποκρίνονται σε αυτή.

• Ασθενείς με  σοβαρή νόσο δεν ελέγχονται με τη θεραπεία παρά τις
κατευθυντήριες οδηγίες.

+





Η προσέγγιση της  κατηγοριοποίησης της νόσου σε 

φαινότυπους/ενδότυπους στην κλινική πράξη  αποτελεί τη βάση για 

την εξατομοκευμένη ιατρική στο πεδίο της ρινίτιδας.

(Papadopoulos et al, Allergy 70 (2015) 474-494)





(Rondon C. JACI 2012)

Ρινίτιδα   ή  ένα  σύνθετο  κλινικό σύνδρομο;

Πολυπαραγοντική αιτιολογία

Μηχανισμός         Φλεγμονή 

Ενδότυποι Φαινότυποι

Κλινικά συμπτώματα
• Ρινική συμφόρηση
• Κνησμός 
• Ρινόρροια
• Πταρμοί



Αλλεργική
Λοιμώδης

Μικτή

Μη – Αλλεργική
Μη –Λοιμώδης

(Papadopoulos NG, et al. PRACTALL Phenotypes and Endotypes of rhinitis 2014)
(Hellings PW, et al. Non-Allergic Rhintiis: Position paper of the EAACI)

Αδρός φαινοτυπικός χαρακτηρισμός της ρινίτιδας 



Πώς θα διαχωρίσουμε  την αλλεργική  ρινίτιδα 
από τις  «άλλες- μη αλλεργικές» ρινίτιδες;

Φαινότυποι-Ενδότυποι ρινίτιδας





Λοιμώδης ρινίτιδα

Ιογενής ρινίτιδα /ρινοκολπίτιδα

Βακτηριακή ρινοκολπίτιδα επιπλοκή της πρώτης 

Μυκητιασική ρινοκολπίτιδα ποικιλία υποτύπων

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

• Καταρροή –ρινόρροια
• Παραγωγή βλέννης
• +πυρετός;
• Κακουχία, γενικά συμπτώματα;
• Οξεία συνήθως κατάσταση

(Papadopoulos NG et al. PRACTALL Phenotypes and Endotypes of rhinitis, 2015)



ΧΡΟΝΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ
• Συνήθως  ΔΕΝ οφείλεται σε  λοίμωξη (4-5%)

• 1.Συμπτώματα από τη μύτη και τους κόλπους : τουλάχιστον 2  εκ των οποίων το ένα

• α) ρινική συμφόρηση

• β) ρινική έκκριση μη διαφανής

• +/-πονοκέφαλος

• +/- ανοσμία

• 2. ενδοσκοπικά ή/και αξονικής τομογραφίας ευρήματα

• Διάρκεια >12 εβδομάδες

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

• CRSwNP (TH2 ) με ηωσινόφιλα

με ουδετερόφιλα σε ινοκυστική

Δράση Staphylococcus Aureus τοξίνης στην παθοφυσιολογία, πολυκλωνική παραγωγή IgE

• CRSsNP (TH1)



Χρόνια ρινίτιδα
• ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

• Η πιο συχνή 70% (NAR)

• Νευρογενής μηχανισμός πιθανώς

•

• Ποικιλία εκλυτικών παραγόντων- ερεθισμάτων

• Συνεχή ή σποραδικά συμπτώματα

• Επικάλυψη με άλλους φαινότυπους

• Δεν παρατηρούνται ηωσινόφιλα

20-70% των 

ενηλίκων



Αλλεργική Ρινίτιδα (ARIA)

Συμπτωματική διαταραχή από την μύτη εξαιτίας  IgE επαγόμενης 
φλεγμονής του ρινικού βλεννογόνου μετά από έκθεση σε 

αλλεργιογόνο/α.

(Bousquet J,et al.Allergy 2008 Apr;63 Suppl 86:8-160)



Ο καλύτερα μελετημένος ενδότυπος σε σχέση με τους 

υπόλοιπους φαινότυπους-ενδότυπους





ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

• Συμπτώματα:

ρινική συμφόρηση

καταρροή

πταρμοί

κνησμός

• Οικογενειακό ιστορικό ατοπίας:

• Πρώιμη έναρξη:  (<20 ετών, 50% στην ηλικία των 6 ετών)

• Συν-νοσηρότητα : αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα

ατοπική δερματίτιδα

άσθμα

τροφική αλλεργία

OSAS

Εποχικότητα



Κλινική εξέταση-ευρήματα

Ρινική πτυχή
Αλλεργικός χαιρετισμός

Αλλεργικοί κύκλοι (allergic shiners)

Γραμμή Dennie-Morgan 

Αδενοειδές προσωπείο – γωνίωση υπερώας,
υπερπλαστικός λεμφικός ιστός



(Crystal Peters J et al.J Allergy Clin
Immunol 2002, 109(1):57-62)

Μελέτη ISAAC Φάση ΙΙΙ:  8,5%→ 6-7 ετών, 14% ≥ → 13-14 ετών

Διάγνωση από ιατρούς με βάση surveys → 13% στον παιδικό πληθυσμό

(Meltzer et al, Allergy Asthma Proc 2012,(Suppl 1):S113-41



Διάγνωση

• ≥2 συμπτώματα 

• Έκθεση σε αερο- αλλεργιογόνα

• Συναφή με την ΑΡ ευρήματα κατά την  αντικειμενική εξέταση

&

• Θετική ευαισθητοποίηση στο συναφές /-η  αλλεργιογόν-ο/α με την κλινική 
εικόνα

• Δερματικές δοκιμασίες νυγμού (SPTs) ή/και         Εξέταση για ειδικές IgE ορού

Ρινικό επίχρισμα>10% ηωσινόφιλα





Τοπική αλλεργική ρινίτιδα : ένας ανεξάρτητος φαινότυπος

Τοπική αλλεργική ρινική 
απαντητικότητα

Έλλειψη συστηματικής  ατοπίας 
αρνητικά tests

Χρόνια ρινίτιδα με κλινική εικόνα 
αλλεργικής ρινίτιδας

Ακάρεα, γρασσίδι, ελιά

26,5% της  NAR

Επιβεβαίωση με (+) ρινική πρόκληση

Έναρξη  στην παιδική ηλικία με 
επιδείνωση την πρώτη δεκαετία

Δίνει συν-νοσηρότητες

29,5%



(Rondon C et al, Journal of Clinical Medicine, 2019)



Παραδοσιακή ταξινόμηση

• ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Εποχική

Ολοετής

➢ Χρονικές περιόδους 

➢ Συμπτωματική ευαισθητοποίηση με βάση τα εποχικά αλλεργιογόνα

Κυπαρισσίδες

Ουρτικίδες

ΕλαιϊδεςΠλατανίδες

AlternariaΑμαρυνθίδες/Χηνοποδοειδή

Αγρωστίδες



(Bousquet J, et al. ARIA update 2008. Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160)

Διάρκεια  - Σοβαρότητα συμπτωμάτων



Ταξινόμηση υπο -φαινοτύπων αλλεργικής ρινίτιδας

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Ήπια
Μέτρια
Σοβαρή

Συνεχής
Διαλείπουσα

Οξεία 
Χρόνια

Εποχική
Ολοετής

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ

Κύρια συμπτώματα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Ελεγχόμενη
Μη ελεγχόμενη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανταπόκριση
Μη ανταπόκριση

ΕΚΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Triggers ΣΥΝ-ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

ΗΛΙΚΙΑ Εναρξης

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ    ΝΑΙ/ΌΧΙ 
Μονο-Πολυ-

(Papadopoulos NG, et al. PRACTALL Phenotypes and Endotypes of rhinitis 2014)



Υποφαινότυποι ρινίτιδας σε παιδιά με άσθμα

• Εποχική

• Ολοετής

• Ολοετής με εποχικές εξάρσεις

• Μη αλλεργική ρινίτιδα (11,3%, λιγότερο σοβαρή)

(Togias A et al, J Allergy Clin Immunol, 2019)

• πιο συχνή (32%)
• πιο σοβαρή
• σχετίζεται με δύσκολα ελεγχόμενο άσθμα

Με βάση κλινικά κριτήρια σε παιδιά αστικών περιοχών που έπασχαν από άσθμα



Υποφαινότυποι ρινίτιδας με βάση  το κύριο σύμπτωμα

• «Runners and sneezers»

• «Blockers»

• Σχετίζονται με εποχική ΑΡ 
• Μετρίου/σοβαρού βαθμού 

διαλείπουσα ρινίτιδα

• Σχετίζονται με ήπια επίμονη ΑΡ
• Σχετίζονται με ολοετή συμπτώματα

(Khanna P et al, Ann Allergy Asthma Immunol, 2005)



Υποφαινότυποι με βάση την ατοπία και πνευμονική λειτουργία

• 1.Μη ατοπία & χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

• 2.Υψηλός βαθμός ατοπίας με κανονική πνευμονική λειτουργία

• 3.Υψηλός βαθμός ατοπίας με διαταραγμένη πνευμονική λειτουργία

• 4.Χαμηλού βαθμού ατοπία και υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο

• Σχετίζεται με την αλλεργική παρέλαση-πορεία
• Αυξημένα ηωσινόφιλα αίματος
• Αυξημένη IgE αίματος
• Αυξημένη BHR και περισσότερα συμπτώματα άσθματος

(Lee et al, Ann, Allergy, Asthma Immunol, 2018)



1. Μετρίου βαθμού ρινίτιδα με έναρξη στην παιδική ηλικία

2. Ήπια ρινίτιδα  με έναρξη στην εφηβεία στα κορίτσια

3. Σοβαρή  ρινίτιδα πρώιμης έναρξης με άσθμα

4. Μετρίου βαθμού ρινίτιδα  με έναρξη στην παιδική ηλικία σε αγόρια 
με άσθμα

• Υψηλού βαθμού ατοπία
• Μετρίου σοβαρότητας άσθμα
• Ήπιο έκζεμα

(Kurukulaaratchy et al , J Allergy Clin Immunol, 2015)



Θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας

Εξατομικευμένα  ανάλογα με τον φαινότυπο του ασθενούς

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας

Πρακτικά μέτρα προσέγγισης ελέγχου ρινίτιδας



Κριτήρια Ελέγχου Ρινίτιδας Ελεγχόμενη

Συμπτώματα ΌΧΙ

QOL ΥΠΝΟΣ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Αντικειμενικά ευρήματα ”Closed mouth test” normal

• Τις τελευταίες 4 εβδομάδες
• Εκτίμηση συν-νοσηρότητας
• Αύξηση χρήσης φαρμάκων διάσωσης 
• Step-up, Step -down εκτίμηση



Θεραπεία αλλεργικής ρινίτιδας

(Roberts et al, Position Paper, Allergy 2013)



Τι γίνεται με τον ασθενή

• Μονομερή έλεγχο των συμπτωμάτων λόγω μειωμένης ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή

• Ελλιπή συνεργασία με επαγγελματίες υγείας

• Ανεξέλεγκτη χρήση φαρμάκων (OTC)

• Αρχίζει να λαμβάνει αγωγή όταν η ρινίτιδά του είναι μη ελεγχόμενη

• Συνεχή αναζήτηση νέας θεραπείας (25%)

• Αίσθηση ότι  ΔΕΝ τον καταλαβαίνουν

• Υποτίμηση των συμπτωμάτων και εξοικείωση λόγω χρονιότητας

• Καταφυγή σε εναλλακτικές θεραπείες



Τι γίνεται με τον κλινικό γιατρό…

▪ Δυσχερής πολλές φορές η αναγνώριση των συμπτωμάτων

▪ Χρησιμοποίηση διαφορετικών οδηγιών αντιμετώπισης πχ. 
διαφορετικές φαρμακοθεραπείες εξατομικευμένα

▪ Άγνοια για την φυσική πορεία της νόσου και την πιθανή συν –νοσηρότητα

▪ 1/3 των παιδιών αναφέρουν ανεπαρκή έλεγχο των συμπτωμάτων τους παρά 
τη φαρμακευτική αγωγή



Διάσταση  μεταξύ guidelines και καθημερινής πρακτικής

• Διεπιστημονικό σχέδιο δράσης

• Ποιότητα και συντονισμός φροντίδας (ICP)

• Μηχανισμός καταγραφής αποκλίσεων/παραλλαγών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ                                    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ



Ανάγκη για παρέμβαση κατηγοριοποίησης των ασθενών   

Ενεργός ο ρόλος του ασθενούς 
στην καταγραφή και διαχείριση των  συμπτωμάτων

Κατηγοριοποίηση των ασθενών με βάση την
συμπτωματολογία (φαινότυποι)

Δημιουργία κλινικών αλγορίθμων                                                     



Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας  Κλίμακα VAS 
(mHealth) (Οπτική Αναλογική Κλίμακα)            

≥5: μέτρια-σοβαρή



Οπτικές αναλογικές κλίμακες VAS

❑ VAS 1 : Συνολικά πόσο σε ενοχλούν τα αλλεργικά σου συμπτώματα 
σήμερα;
❑VAS 2: Πόσο σε ενοχλούν τα συμπτώματα από την μύτη σήμερα;

❑VAS 3: Πόσο σε ενοχλούν τα συμπτώματα από τα μάτια σήμερα;

❑VAS 4: Πόσο το άσθμα σου σε ενοχλεί σήμερα;
❑VAS 5: Πόσο τα αλλεργικά συμπτώματα  σε επηρεάζουν  στο 

σχολείο/εγασία;





(Bousquet et al,  J Allergy Clin Immunology, 2019)



( Papadopoulos et al, ARIA 2019- Care pathways for AR in Greece)

Αλγόριθμος διαχείρισης ασθενούς με ρινίτιδα≥12 ετών  που λαμβάνει ήδη 
θεραπεία



Ωστόσο…η Ιατρική της Ακρίβειας  για τη ριζική  
θεραπεία της ρινίτιδας  δεν είναι κάτι 

καινούριo





AIT→ το  βήμα προς την Ιατρική της Ακρίβειας

Μέθοδος χορήγησης  επαναλαμβανόμενων δόσεων  εκχυλίσματος 
αλλεργιογόνων σε ασθενείς με IgE –μεσολαβούμενη νόσο ώστε να επαχθεί  
ανοσολογική ανοχή και να ελαττωθούν τα συμπτώματα καθώς και η χρήση  

φαρμάκων  με απώτερο σκοπό  την πρόληψη ανάπτυξης νέων αλλεργιών και 
άσθματος. 

(EAACI Guideline Part 2; Recommendations: AIT for Rhinoconjuctivitis)



Επαγωγή ανοχής μέσω διαφόρων μηχανισμών

• Σταδιακή μείωση των IgE και 
παραγωγή IgG4 και IgG ισομερών.

• Παραγωγή T reg και B κυττάρων   
απελευθερώνοντας ανοσοκατασταλτικούς
παραγόντες όπως η IL-10 και TGF-b.

• Καταστολή δράσης μαστοκυττάρων και  
βασεοφίλων στους φλεγμαίνοντες ιστούς και 
της συνυπάρχουσας πρώιμης και όψιμης φάσης
της αλλεργικής φλεγμονής.



Είδη ανοσοθεραπείας για τη ρινίτιδα στα 
παιδιά

SCIT:  Το αλλεργιογόνο χορηγείται μέσω υποδόριας ένεσης

• Μέτρια-σοβαρή ΑΡ μετά έκθεση σε κλινικά συναφές/-ή αεροαλλεργιογόνο-α

• Πιστοποιημένη αύξηση sIgE στο/-α κλινικά συναφές /-ή αλλεργιογόνα

• Μη επαρκής έλεγχος των συμπτωμάτων παρά τη χρήση αντιισταμινικών και/ή 

τοπικών στεροειδών παράλληλα με  αποφυγή του αλλεργιογόνου και/ή μη αποδεκτές 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση φαρμάκων

• Επιθυμία του ασθενή να θεραπευτεί οριστικά ακόμη και αν έχει ηπιότερα συμπτώματα

• Πρόληψη άσθματος
(EAACI Guideline: AIT for Rhinoconjuctivitis)



SLIT: το αλλεργιογόνο χορηγείται υπογλωσσίως ως σταγόνες ή ως χάπια

• Ίδιες ενδείξεις 

• Αποφυγή συχνών επισκέψεων στο νοσοκομείο

• Αποφυγή ενέσιμης μορφής

• Σπάνιες μετρίου-σοβαρού ανεπιθύμητες ενέργειες (<1:500) μέσα σε 3 έτη.

(EAACI Guideline: AIT for Rhinoconjuctivitis)



Θετικά αποτελέσματα από την ανοσοθεραπεία

• Μείωση κινδύνου ανάπτυξης άσθματος

• Μείωση κινδύνου  ανάπτυξης νέων ευαισθητοποιήσεων

• Παρεμβαίνει στην εξέλιξη της ατοπικής πορείας

• Συζητήσεις για έναρξη ανοσοθεραπείας σχετικά σε μικρή ηλικία

(Eng PA et ai, Allergy 2006 )
(Inal A et al, J Alergol Clin Immunol 2007)
(Jakobsen L et al, Allergy 2007)
(Moller et al, Jallergy Clin Immunol 2002)



Προϋποθέσεις για καλά αποτελέσματα από την 
ανοσοθεραπεία

✓ Αναγνώριση του /ή των αλλεργιογόνων που ευθύνονται για τα συμπτώματα (πολυευαισθητοποιημένοι)

✓ Συνυπάρχον άσθμα

✓ Παιδιά προσχολικής ηλικίας < 5 ετών

✓ Παιδιά σχολικής ηλικίας –έφηβοι

✓ Συμμετοχή-Συνεργασία



Η ιατρική της ακρίβειας μέσω της Μοριακής Αλλεργιολογίας



Επιθήλια
Γάτα Fel d1
Σκύλος Can f1, Can f5

Ακάρεα
Der p1, Der p2,  Der p23

Μείζονα αλλεργιογόνα →ειδικά για το είδος μοριακά αλλεργιογόνα
Κυριότερες κατηγορίες αλλεργιογονικών πρωτεΐνων
Φυτικής προέλευσης

Λιποκαλίνες



Πώς μας βοηθάει  ο μοριακός έλεγχος

• Αυξημένη ευαισθησία

• Πρωτοπαθής ευαισθητοποίηση

• Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα

• Βαρύτητα της αλλεργικής αντίδρασης

• Σωστή επιλογή ανοσοθεραπείας (εξατομικευμένης)



(Douladiris N et al, Int Arch Allergy Immunol, 2013)



Ασθενής με σοβαρού βαθμού, συνεχή 
ρινίτιδα προσέρχεται στο ιατρείο.

• SPTs στα ακάρεα: Der pteronyssinus: 8Χ6
mm, Der farinae: 5Χ4mm (μονο-
ευαισθητοποίηση)

• sIgE Der pter: 12UA/ml, sIgE Farinae: 
8UA/ml

Αλλεργία στα ακάρεα

Μοριακός έλεγχος: Der P1, Der P2:(-) DerP10: 10kU/l
(τροπομυοσίνη)

Θα βοηθηθεί από την ανοσοθεραπεία;



Πολυδιαγνωστικά in vitro εργαλεία

• Ταυτόχρονη μέτρηση μεγάλου αριθμού μοριακών- components.

• Περιγραφή του προφίλ πολυ-ευαισθητοποιημένων ασθενών.

• Ειδικά για τροφικά αλλεργιογόνα: αποκαλύπτει τον δυνητικό κίνδυνο 
σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων που οφείλονται σε αυτά.

• Προβολή του προφίλ  αντισωμάτων σε ασθενείς με μη ικανοποιητική 
ανταπόκριση στη θεραπεία.



• Ημι-ποσοτική μέθοδος

• Στερεό υπόστρωμα biochip

• Πρόσφατα και νέο εργαλείο  με περισσότερα μετρήσιμα αλλεργιογόνα 
που περιλαμβάνει αναστολείς υδατανθρακικών καθοριστών (CCDs)
όπου μπλοκάρει τις διασταυρούμενες αλληλεπιδράσεις με συνέπεια την 
αύξηση της ειδικότητας.

• Ιδανικό για να βοηθήσει την κλινική διάγνωση όταν  δεν ανευρίσκεται 
αίτιο από τον απλό έλεγχο που να δικαιολογεί την κλινική εικόνα.



In vitro εξέταση ευαισθησίας των βασεοφίλων

• Δύσκολα περιστατικά όταν ο 
παρακλινικός έλεγχος δεν 
συμβαδίζει με την κλινική εικόνα

• Παρακολούθηση της πορείας της 
ανοσοθεραπείας

• Διάγνωση τοπικής αλλεργικής 
ρινίτιδας



Ιατρική της ακρίβειας  για την ανάλυση ευαισθητοποίησης σε 
αεροαλλεργιογόνα

(Συνδυασμένη U-shaped προσέγγιση)

”top-down”

“Bottom-up”

(EAACI Molecular Allergology User’s Guide, 2016)



Βιολογικοί παράγοντες και ρινίτιδα 

Στατιστικώς σημαντική μείωση τόσο ρινικών όσο και οφθαλμικών συμπτωμάτων 
καθώς και της ανακουφιστικής αγωγής  σε ασθενείς με μη καλά  ελεγχόμενη  ΑΡ

μετά τη χορήγηση της ομαλιζουμάμπης.

• Ενδορρινική χρήση TLR αγωνιστών ενισχύουν την Th1 απάντηση, έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με ΑΡ βελτιώνοντας τα οφθαλμικά συμπτώματα.

• Από του στόματος ανταγωνιστές της PGD2 αξιολογείται σε φάση ΙΙΙ κλινική μελέτη σε ασθενείς με επίμονη ΑΡ.

• Θετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με εποχική με τη χρήση ανταγωνιστών CRTH2.

(Tsabouri et al, American Academy of Allergy,Asthma & Immunology, 2014)



Βιοδείκτες: σύνδεση φαινότυπου με ενδότυπο

1. Αναγνώριση και επαλήθευση βιοδεικτών που να μας δείχνουν 
την πιθανή ανταπόκριση στη θεραπεία.

2. Αναγνώριση και επαλήθευση βιοδεικτών που να αξιολογούν 
την ασφάλεια πριν την έναρξη της θεραπείας.

3. Αναγνώριση και επαλήθευση βιοδεικτών που να 
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τα 
απώτερα αποτελέσματά της πριν αυτή διακοπεί.

4. Αναγνώριση και επαλήθευση βιοδεικτών που να προβλέπουν 
την υποτροπή όταν η ανοσοθεραπεία σταματήσει.



In vivο και in vitro βιοδείκτες στους φαινότυπους της 
ρινίτιδας

(Rondon et al, J Clin Med 2019)





Αλγόριθμος  εξατομικευμένης προσέγγισης του ασθενούς με ΑΡ

(Canonica GW et al, World Allergy Organisation Journal, 2015)



(Muraro et al, J Allergy Clin Immunol, 2016)



Σας ευχαριστώ!


