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Ποιά είναι η σχέση μεταξύ της αλλεργίας 
και της παραρρινοκολπίτιδας;
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Μια από τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης οιδήματος του 
ρινικού βλεννογόνου είναι και οι αλλεργίες. Δεδομένου ότι το 
15-20% του πληθυσμού πάσχει από κάποιου βαθμού αλλεργία, 

γίνεται κατανοητό ότι ένα οίδημα του ρινικού βλεννογόνου επεκτείνεται 
προς τους κολπικούς βλεννογόνους και το βλεννογόνο της ευσταχιανής 
σάλπιγγας. Τούτο έχει ως συνέπεια τη συχνή ή καθ’ υποτροπήν πρόκλη-
ση παραρρινοκολπίτιδας και μέσης ωτίτιδας. Γι’ αυτό επιβάλλεται στα 
παιδιά, αλλά και στους 
ενηλίκους με καθ’ υ-
ποτροπήν μέση ωτίτι-
δα ή καθ’ υποτροπήν 
παραρρινοκολπίτιδα 
να γίνεται αναζήτη-
ση ευαισθησίας τους 
προς εισπνεόμενα και 
τροφικά αλλεργιογό-
να, με in vivo και in 
vitro δοκιμασίες, ιδίως 
όταν πρόκειται να α-
ποφασιστεί η χειρουρ-
γική αντιμετώπιση της 
νόσου.

Δεν έχει αποδειχθεί 
οριστικά ότι υπάρχει 
αλλεργική παραρρινο-
κολπίτιδα, ως ξεχωρι-
στή νοσολογική οντό-
τητα. H υπερευαισθη-
σία με τη μεσολάβηση IgE θεωρείται από μερικούς ότι είναι προδιαθεσικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη της ρινοκολπίτιδας, αν και αυτή η θεω-
ρία είναι αμφιλεγόμενη. Γι’ αυτό το λόγο οι Kirtsreesakul V, Ruttanaphol 
S.(2008) μελέτησαν 198 ασθενείς με ρινίτιδα, κάνοντάς τους δερματικές 
δοκιμασίες και κατηγοριοποιώντας τους σε αλλεργικούς και μη αλλεργι-
κούς. Έκαναν επίσης ρινοενδοσκόπηση και ακτινογραφίες παραρρινίων. 
Τα κριτήρια για τη διάγνωση ρινοκολπίτιδας ήταν τα συμπτώματα της ρι-
νίτιδας και η θετική ρινοενδοσκόπηση (απέκκριση από το μέσο /ή το άνω 
κολπικό στόμιο και/ή ανώμαλη κολπική ακτινογραφία). Αποκαλύφθηκε ότι 
οι αλλεργικοί ασθενείς ήταν σημαντικά πιο πιθανό να έχουν ανώμαλα ευ-
ρήματα στην κολπική ακτινογραφία από τους μη αλλεργικούς ασθενείς (p 
< 0.001) και εκπληρούσαν τα κριτήρια της διάγνωσης της ρινοκολπίτιδας. 
Όμως οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά στα θετικά ρινοσκοπικά απο-
τελέσματα (p = 0.553). Μεταξύ των ασθενών με ανώμαλες κολπικές ακτι-
νογραφίες, οι αλλεργικοί ασθενείς με θετικά ρινοενδοσκοπικά ευρήματα 
ήταν σημαντικά λιγότεροι σε σύγκριση με τους μη αλλεργικούς ασθενείς 
(p = 0.006). Συμπερασματικά λοιπόν, τα άτομα με αλλεργική ρινίτιδα ή-
ταν σημαντικά πιο πιθανό να έχουν ανώμαλες ακτινογραφίες των κόλπων 
σε σύγκριση με τους μη αλλεργικούς και αυτό οδηγεί στη διάγνωση της 
ρινοκολπίτιδας. Εν τούτοις, ήταν επίσης σημαντικά πιο πιθανόν να έχουν 
ανώμαλες ακτινογραφίες κόλπων με αρνητικά ρινοενδοσκοπικά ευρήμα-
τα από τους μη αλλεργικούς ασθενείς. Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν 
να σημαίνουν μια συσχέτιση μεταξύ της αλλεργικής ρινίτιδας και της ρι-
νοκολπίτιδας που προκαλείται με τη μεσολάβηση IgE ανοσοσφαιρινών. 

Εμπειρικά η ρινοκολπίτιδα είναι συνηθέστερη στα αλλεργικά άτομα, πα-
ρά σε άτομα μη αλλεργικά. Μελέτες με δοκιμασίες πρόκλησης ρινίτιδας, 
με εισπνοή ειδικών αλλεργιογόνων έδειξαν ότι παράγονται κλινικά ευρή-
ματα και ακτινογραφικές ενδείξεις, που είναι δηλωτικά αλλεργικής παραρ-
ρινοκολπίτιδας. Μελέτες που έγιναν με τη χρησιμοποίηση αξονικής τομο-
γραφίας εκπομπής μονήρους φωτονίου δεν επιβεβαίωσαν την άμεση ει-
σαγωγή γυρεοκόκκων μέσα στους παραρρίνιους κόλπους.

H ενδορρινική φλεγ-
μονή της αλλεργικής 
ρινίτιδας μπορεί να δη-
μιουργήσει απόφρα-
ξη του στομιοστικού 
συμπλέγματος και να 
δημιουργήσει χρόνια 
προβλήματα από τις 
παραρρίνιες κοιλότη-
τες. Σε σειρές παιδιών, 
στα οποία θα γινόταν 
λειτουργική ενδοσκο-
πική χειρουργική βρέ-
θηκε από τους Lazar et 
al (1992), ότι το ποσο-
στό των θετικών δερ-
ματικών δοκιμασιών ή-
ταν 46%.Ο Parsons και 
Philips (1993) βρήκαν 
θετικές τις δερματικές 

δοκιμασίες στο 80% των παιδιών που θα χειρουργούσαν, ενώ ο Pransky 
(1993) αναφέρει ως θετικές τις δερμοαντιδράσεις στο 50% των παιδιών 
που θα χειρουργούσε. Εξ’ αιτίας της μεγάλης συχνότητας της αλλεργίας 
στα παιδιά και στα νεαρά άτομα, επιβάλλεται στις περιπτώσεις της δυσά-
γωγης παραρρινοκολπίτιδας να γίνονται οι δερματικές δοκιμασίες και η 
δοκιμασίες in vitro για την ανακάλυψη και αντιμετώπιση των αλλεργιών, 
ιδίως όταν πρόκειται να αποφασιστεί οποιαδήποτε χειρουργική επέμβα-
ση στις παραρρίνιες κοιλότητες.

Η μυκητιασική παραρρινοκολπίτιδα τυπικά συμβαίνει σε ασθενείς με 
αλλεργική ρινίτιδα και ρινική απόφραξη για πολλά χρόνια. H επίπτωση 
της μυκητιασικής αλλεργίας σε ασθενείς με χρονία ρινοκολπίτιδα βρίσκε-
ται αυξημένη. Για να αποδειχτεί η οριστική σχέση της μυκητιασικής αλ-
λεργίας με τα κλινικά χαρακτηριστικά της χρονίας ρινοκολπίτιδας χρειά-
ζονται ιστικές καλλιέργειες (Erbek SS, et al, 2008).

H αλλεργική μυκητιασική κολπίτιδα είναι μια μη διηθητική μορφή χρο-
νίας αλλεργικής υπερτροφικής ρινοκολπίτιδας με συχνότατες υποτροπές, 
η οποία μπορεί να διαγνωστεί ιστοπαθολογικά και διαφέρει προγνωστικά 
από άλλες μορφές χρόνιας μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας. Υπάρχουν τρείς 
διηθητικές μορφές μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας (οξεία νεκρωτική, χρονία 
διηθητική, και κοκκιωματώδης διηθητική) και δύο μη διηθητικές (μυκητια-
σικός βώλος και αλλεργική μυκητιασική). Η σύγχυση στη διαφορική διά-
γνωση μεταξύ των ποικίλων μορφών μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας και με-
ταξύ των άλλων μορφών της χρονίας υπερτροφικής κολπικής νόσου μπο-
ρεί να εξαλειφθεί αν χρησιμοποιηθούν αυστηρά τα διαγνωστικά κριτήρια. 

H αλλεργική μυκητιασική κολπίτιδα είναι μια μη διηθητική μορφή χρονίας 

αλλεργικής υπερτροφικής ρινοκολπίτιδας με συχνότατες υποτροπές, η οποία 

μπορεί να διαγνωστεί ιστοπαθολογικά και διαφέρει προγνωστικά από άλλες 

μορφές χρόνιας μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας. Υπάρχουν τρείς διηθητικές 

μορφές μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας (οξεία νεκρωτική, χρονία διηθητική, 

και κοκκιωματώδης διηθητική) και δύο μη διηθητικές (μυκητιασικός βώλος 

και αλλεργική μυκητιασική). Η μυκητιασική παραρρινοκολπίτιδα τυπικά 

συμβαίνει σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα και ρινική απόφραξη για πολλά 

χρόνια. H επίπτωση της μυκητιασικής αλλεργίας σε ασθενείς με χρονία 

ρινοκολπίτιδα βρίσκεται αυξημένη. 
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Αν και υπάρχουν χαρακτηριστικά κλινικά ευρήματα και ευρήματα από 
το ιστορικό, οι εργαστηριακές δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων οι ανεβα-
σμένες ΙgE στον ορό (οι ασθενείς συχνά έχουν ανεβασμένες τις ειδικές 
ΙgE και τις ολικές IgE με θετικές δερματικές δοκιμασίες προς τον μύκη-
τα από τον οποίο έχουν προσβληθεί), οι θετικές δερματικές δοκιμασίες 
και οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, εν τούτοις η διάγνωση τί-
θεται από τα ιστοπαθολογικά ευρήματα από τον κολπικό βλεννογόνο, 
που λαμβάνονται κατά τη χειρουργική επέμβαση σ’ αυτόν.

Οι ασθενείς με αλλεργική μυκητιασική ρινοκολπίτιδα παρουσιάζουν 
σημαντικά αυξημένα επίπεδα IgE στον κολπικό βλεννογόνο και με αυ-
ξημένες IgE σε υποεπιθηλιακά σημεία, σε σύγκριση με το επιθήλιο. Η 
αυξημένη έκφραση της ειδικής IgE προς το αντιγόνο δεν περιορίζεται 
στα μυκητιασικά αντιγόνα. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν το ρόλο 
της υπερευαισθησίας τύπου Ι και τις τοπικές εκδηλώσεις της αλλεργί-
ας στους ασθενείς με αλλεργική μυκητιασική ρινοκολπίτιδα (Wise SK, 
et al, 2008).

Ιστοπαθολογικά παρατηρείται ηωσινοφιλική-λεμφοκυτταρική φλεγμονή 
του κολπικού βλεννογόνου, εξωβλεννογονική μουκίνη (αυτό όμως φαίνε-
ται και μακροσκοπικά κατά τη χειρουργική επέμβαση στον κόλπο ως υ-
λικό που μοιάζει με φυστικοβούτυρο) και διασκορπισμένες ασημόχρωες 
ύφες μέσα στην αλλεργική μουκίνη, αλλά όχι στο βλεννογόνο.

Η θεραπεία και η παρακολούθηση της αλλεργικής μυκητιασικής ρινο-
κολπίτιδας έχει βασιστεί στην ανοσοπαθολογική αναλογία της αλλεργι-
κής βρογχοπνευμονικής ασπεργίλωσης, μιας παρόμοιας μη διηθητικής 
μυκητιασικής διαταραχής υπερευαισθησίας του πνεύμονα και της κλινι-
κής και παθοφυσιολογικής σχέσης της προς τις άλλες μορφές υπερτρο-

φικής νόσου των κόλπων και του άσθματος. Η θεραπεία της αλλεργικής 
μυκητιασικής ρινοκολπίτιδας περιλαμβάνει επιθετικό χειρουργικό καθαρι-
σμό, που ακολουθείται από φαρμακευτική αγωγή, ανοσοθεραπεία με εκ-
χυλίσματα αλλεργιογόνων, τοπικά και συστηματικά κορτικοστεροειδή, α-
ντιισταμινικά, και αντιλευκοτριενικά. Τα επίπεδα των ολικών IgE στον ορό 
πρέπει να μετρώνται μετεγχειρητικά καθώς μπορεί να είναι προγνωστικά 
για την υποτροπή της νόσου. Η στενή παρακολούθηση του αρρώστου με-
τεγχειρητικά και η άψογη συνεργασία του ΩΡΛ και του παθολόγου οδη-
γεί στα καλύτερα κλινικά αποτελέσματα. Οι τρέχουσες μελέτες κατευθύ-
νονται στη διεύρυνση της κατανόησης των παθοφυσιολογικών σχέσεων 
και των θεραπευτικών επιλογών της αλλεργικής μυκητιασικής ρινοκολπί-
τιδας και των λοιπών κοινών μορφών χρονίας υπερτροφικής ρινοκολπίτι-
δας (Schubert MS).
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