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Το περιστατικό …

▪ Αγόρι 8 ετών 

▪ Παραπέμπεται στο Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο από 

τον παιδίατρό του

▪ Επίμονο “μπούκωμα” και ρινίτιδα από την προσχολική 

ηλικία 

▪ Επιδείνωση συμπτωμάτων τον τελευταίο χρόνο + βήχας 

κατά τις περιόδους έξαρσης της ρινίτιδας



Ιστορικό νόσου

▪ Έναρξη από την ηλικία των 4 ετών

▪ Επίμονη ρινίτιδα (ολοετής) + περίοδοι έξαρσης με 

φαγούρα και φτάρνισμα, κυρίως τους χειμερινούς μήνες 

και τους μήνες της άνοιξης  

▪ Ύφεση των συμπτωμάτων με αντιισταμινικό p.o.

▪ Τον τελευταίο χρόνο: + ξηρός βήχας κατά τις περιόδους 

έξαρσης της ρινίτιδας

▪ Βελτίωση των συμπτωμάτων (και του βήχα) με ρινικό 

κορτικοστεροειδές



Ατομικό ιστορικό

▪ Βρεφικό έκζεμα → βελτίωση

▪ “Βρογχίτιδες”, 2-3 / έτος, μέχρι την ηλικία των 3 ετών

▪ Χωρίς πρόσφατες αιτιάσεις από το κατώτερο 

αναπνευστικό, όχι χρήση εισπνεόμενων φαρμάκων

▪ Αθλείται συστηματικά (χωρίς συμπτώματα) 



Οικογενειακό ιστορικό

▪ Μητέρα: αλλεργική ρινίτιδα + περιστασιακή χρήση 

εισπνεόμενων

▪ Πατέρας: Ø

▪ Αδέλφια 19 και 15 ετών, το μεγαλύτερο με αλλεργική 

ρινίτιδα  



Κλινική εξέταση

▪ Καλή ανάπτυξη

▪ Ρινικός βλεννογόνος: οιδηματώδης

▪ Ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα χωρίς πρόσθετους 

ήχους

▪ Λοιπά συστήματα: κφ



Εργαστηριακός έλεγχος

▪ Ηωσινόφιλα 6%

▪ IgE 791 IU/ml

▪ SPTs Ακάρεα +++ / αγρωστώδη + / ελιά ++ / περδικάκι 

+ / Alternaria + 



Άρα …

Παιδί 8 ετών με επίμονη αλλεργική ρινίτιδα και πολλαπλή

αλλεργική ευαισθητοποίηση, χωρίς αιτιάσεις από το 

κατώτερο αναπνευστικό, του οποίου τα συμπτώματα 

επιδεινώνονται τον τελευταίο χρόνο κυρίως λόγω 

εμφάνισης επίμονου βήχα.



Άρα …

Παιδί 8 ετών με επίμονη αλλεργική ρινίτιδα και πολλαπλή

αλλεργική ευαισθητοποίηση, χωρίς αιτιάσεις από το 

κατώτερο αναπνευστικό, του οποίου τα συμπτώματα 

επιδεινώνονται τον τελευταίο χρόνο κυρίως λόγω 

εμφάνισης επίμονου βήχα.

Χρειάζεται σπιρομέτρηση;



Σπιρομέτρηση

▪ FEV1 70%

▪ FEV1/FVC 76%

▪ FEF25-75 49%

▪ ΔFEV1 19%

Σπιρομέτρηση αποφρακτικού τύπου με σημαντική αναστρεψιμότητα στη 

βρογχοδιαστολή (400 mcg σαλβουταμόλης)

400 mcg salbutamol



Αντιμετώπιση

▪ Συνδυασμός Σαλμετερόλης-Φλουτικαζόνης 50/100 mcg 

1 × 2 για 4 μήνες

▪ Ρινική Μομεταζόνη ± αντιισταμινικό p.o. στις εξάρσεις 

της αλλεργικής ρινίτιδας



Στους 4 μήνες …

▪ FEV1 98% (70%)

▪ FEV1/FVC 94% (76%)

▪ FEF25-75 105% (49%)

Φυσιολογική σπιρομέτρηση!!



Στον 1 χρόνο …

▪ FEV1 99% (70%)

▪ FEV1/FVC 91% (76%)

▪ FEF25-75 97% (49%)

Φυσιολογική σπιρομέτρηση



Ωστόσο:

▪ Τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας 

επιδεινώνονται (χρήση ρινικού κορτικοειδούς 3 

δεκαπενθήμερα / 3 μήνες)

▪ Σημαντική επιβάρυνση της καθημερινής ζωής

Στον 1 χρόνο …

Έναρξη απευαισθητοποίησης



Στον 1 χρόνο και 6 μήνες …
(6 μήνες απευαισθητοποίησης)

▪ Βελτίωση των ρινικών συμπτωμάτων

▪ Χωρίς αιτιάσεις από το κατώτερο αναπνευστικό

▪ Η σπιρομέτρηση παραμένει φυσιολογική (υπό αγωγή) 

[FEV1 93%, FEV1/FVC 94%, FEF25-75 97%]  

Δοκιμαστική διακοπή σαλμετερόλης-φλουτικαζόνης για 3 μήνες 

(καλοκαίρι)



Στον 1 χρόνο και 9 μήνες …
(9 μήνες απευαισθητοποίησης – 3 μήνες χωρίς εισπνεόμενα)

▪ Βελτίωση των ρινικών συμπτωμάτων

▪ Χωρίς αιτιάσεις από το κατώτερο αναπνευστικό



▪ FEV1 83% (93%)

▪ FEV1/FVC 85% (94%)

▪ FEF25-75 71% (97%)

Επιδείνωση σπιρομετρικών δεικτών

Στον 1 χρόνο και 9 μήνες …
(9 μήνες απευαισθητοποίησης – 3 μήνες χωρίς εισπνεόμενα)



Αντιμετώπιση

▪ Επανέναρξη Σαλμετερόλης-Φλουτικαζόνης 50/100 mcg 

1 × 2 

▪ Συνέχιση απευαισθητοποίησης

▪ Ρινική Μομεταζόνη ± αντιισταμινικό p.o. στις εξάρσεις 

της αλλεργικής ρινίτιδας



Σχόλια



Σχόλια

Ερώτημα 1

Ήταν απλή ρινίτιδα;



Σχόλια

Paediatric Rhinitis: EAACI Position paper, Allergy, 2013



Σχόλια

Ερώτημα 2

Υπήρχε υποψία άσθματος;



Σχόλια

Nose & bronchi: CONNECTED

Παρόμοιο επιδημιολογικό προφίλ

ΑΡ → αυξημένος κίνδυνος άσθματος

Crosstalk (μόρια προσκόλλησης, κυτοκίνες, miRNAs, κλπ)

Θεραπεία ΑΡ → βελτίωση κλινικών παραμέτρων άσθματος



Σχόλια



Σχόλια

Skylogianni E. Allergol Immunopathol (Madr) 2018 

73 παιδιά 6 ετών: ΑΡ + / άσθμα –
5-ετής παρακολούθηση



Σχόλια

73 παιδιά 6 ετών: ΑΡ + / άσθμα –
5-ετής παρακολούθηση

Φούζας Σ, Τρίγκα Μ, Ανθρακόπουλος Μ. (unpublished data)



Σχόλια

Ερώτημα 3

Τι γίνεται τώρα;



Σχόλια

2019



Valovirta E. J Allergy Clin Immunol 2017 

Κλινικά δεδομένα 

Απευαισθητοποίηση
Μελέτη GAP 



Κλινικά δεδομένα 

Valovirta E. J Allergy Clin Immunol 2017 

Απευαισθητοποίηση
Μελέτη GAP 



Σχόλια


