
Εισαγωγή
Ο κνησμός είναι το πιο σύνηθες σύμπτωμα στις δερματικές πα-

θήσεις. Πολλές φορές, ακόμη και σε πλήρη απουσία δερματι-
κού εξανθήματος, ο σοβαρός και παρατεταμένος κνησμός συχνά 
σχετίζεται με κάποια συστηματική νόσο. Ακολούθως, θα περι-
γραφεί η φυσιολογία του κνησμού και οι διάφορες συστηματικές 
παθήσεις που συνοδεύονται από αυτό το ενοχλητικό σύμπτω-
μα. Προσθετικά, θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένες παθήσεις, 
μηχανισμούς και πιθανές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Παθοφυσιολογία του κνησμού
Η φαγούρα αποτελεί μια δυσάρεστη αίσθηση, η οποία εμ-

φανίζεται στις ανώτερες στιβάδες του δέρματος, στους βλεννο-
γόνους, στην ανώτερη αναπνευστική οδό και στους επιπεφυ-
κότες. Οι νευρικές απολήξεις που είναι υπεύθυνες για τον κνη-
σμό έχουν άφθονους τελικούς κλάδους που εντοπίζονται στη 
συμβολή δέρματος-επιδερμίδας λίγο πιο επιφανειακά από τις 
απολήξεις του πόνου.

Αυτές οι απομυελινωμένες C ίνες, οι οποίες είναι διακριτές αλ-
λά παρόμοιες με τις χαμηλής αγωγιμότητας ίνες που άγουν τον 
πόνο, μεταφέρουν ώσεις κνησμού στα σύστοιχα ραχιαία γάγ-
γλια και συγκεκριμένα στις συνάψεις με τους ειδικούς για τον 
κνησμό δευτερογενείς νευρώνες.

Αυτοί οι δευτερογενείς νευρώνες κατευθείαν μεταφέρουν 
ώσεις στην αντίθετη πρόσθια νωτιαιοθαλαμική οδό και συνε-
χίζουν μέσα από τον θάλαμο, καταλήγοντας στον σωματοαι-
σθητικό φλοιό, στην οπίσθια κεντρική έλικα. Πρόσφατη έρευνα 
που χρησιμοποιεί τη μέθοδο ΡΕΤ αναφέρει ότι ο κνησμός που 
συνδέεται με την έκλυση ισταμίνης κινητοποιεί και τον πρόσθιο 
φλοιό, ο οποίος ελέγχει τόσο την αίσθηση του κνησμού όσο 
και τη συμπληρωματική κινητική περιοχή, η οποία θεωρείται ότι 
μετέχει στη συμπεριφορά του ασθενούς με κνησμό.

Μεσολαβητές του κνησμού
Οι ειδικές απομυελινωμένες νευρικές ίνες C και οι απολήξεις 

τους είναι δυνατόν να διεγερθούν από ένα πλήθος χημικών με-
σολαβητών. Αν και πολλές χημικές ουσίες έχουν ήδη αναγνω-
ριστεί, εντούτοις υπάρχουν πολλά αντίγονα που δεν έχουν ακό-
μη ανακαλυφθεί. Ο κύριος περιφερικός μεσολαβητής του κνη-
σμού είναι η ισταμίνη, η οποία παράγεται από τα μαστοκύττα-
ρα, καθώς και τα κυκλοφορούντα βασεόφιλα. Η ισταμίνη προ-
καλεί αγγειοδιαστολή και οίδημα αλληλεπιδρώντας με τους Η1 
υποδοχείς και γεννάει τον κνησμό δρώντας απευθείας στις νευ-
ρικές απολήξεις της επιδερμίδας.

Είναι ενδιαφέρον εδώ να σημειώσουμε ότι η ισταμίνη δεν απο-
τελεί τον χημικό μεσολαβητή του κνησμού στις περισσότερες 
περιπτώσεις συστηματικών παθήσεων, με αποτέλεσμα, τα αντι-
ισταμινικά φάρμακα να είναι ελάχιστα δραστικά. 

Η σεροτονίνη, η οποία είναι μια ουσία που περιέχεται στα αι-
μοπετάλια και απελευθερώνεται όταν αυτά συσσωρεύονται, εί-
ναι ασθενέστερη από την ισταμίνη, εντούτοις ο συνδυασμός της 
-στο εργαστήριο- με την προσταγλανδίνη Ε2 (PGE2), η οποία είναι 
επίσης ασθενές αντιγόνο πρόκλησης κνησμού, προκαλεί πολύ 
έντονο κνησμό, εντονότερο από κάθε ουσία ξεχωριστά. 

Αυτό το φαινόμενο έχει άμεση κλινική συσχέτιση με την αντι-
μετώπιση της ιδιοπαθούς πολυκυτταραιμίας, στην οποία τα αντι-
ισταμινικά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά 
οι ανταγωνιστές της σεροτονίνης και η ασπιρίνη, οι οποίες πα-
ρεμποδίζουν τη σύνθεση της προσταγλανδίνης και τη συσσώ-
ρευση των αιμοπεταλίων, ανακουφίζουν τη φαγούρα στην ιδι-
οπαθή πολυκυτταραιμία. Αυτό σημαίνει ότι η σεροτονίνη κα-
θώς και η ΡGΕ2 μετέχουν στην παθογένεση ορισμένων τύπων 
κνησμού. Ακόμη έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα της σεροτο-
νίνης στο πλάσμα του αίματος είναι ανεβασμένα σε ασθενείς 
με ουραιμικό κνησμό και η χρήση του ondansetron που είναι 
ειδικός αναστολέας των υποδοχέων σεροτονίνης, έχει αποδε-
δειγμένα ανακουφίσει ασθενείς με κνησμό αυτού του τύπου, 
αλλά και έχει ελαττώσει τα επίπεδα της σεροτονίνης στο πλά-
σμα του αίματος. 

Μια μεγάλη ποικιλία από νευροπεπτίδια που ανευρίσκονται 
σε αισθητικούς νευρώνες στο δέρμα θεωρούνται αντιγόνα πρό-
κλησης κνησμού.

Αυτά τα νευροπεπτίδια στα οποία περιλαμβάνονται το πεπτίδιο 
Ρ, η νευροτενσίνη, το VIP, η σωματοστατίνη και η ορμόνη που 
διεγείρει τα μελανινοκύτταρα θεωρείται ότι μεσολαβούν στην 
πρόκληση του κνησμού, απελευθερώνοντας ισταμίνη από τα 
μαστοκύτταρα. Για παράδειγμα, η ενδοδερμική έγχυση της ου-
σίας Ρ προκαλεί ερύθημα και φαγούρα, η οποία καταστέλλε-
ται με αντιισταμινικά σκευάσματα. Οι προσταγλανδίνες Ε1 και Ε2 
δεν φαίνεται να προκαλούν κνησμό από μόνες τους, αλλά μάλ-
λον επιδεινώνουν τον ήδη υπάρχοντα κνησμό από την ισταμί-
νη. Αντιθέτως άλλες ουσίες όπως τα λευκοτριένια Β4, C4, D4 δεν 
φαίνεται να προκαλούν κνησμό μετά από ενδοδερμική έγχυσή 
τους ούτε και παραγωγή ισταμίνης.Οι έρευνες πάνω στη δρά-
ση των κυτοκινών έχουν δώσει ανάμεικτα αποτελέσματα. Έχει 
αποδειχθεί ότι η ιντερλευκίνη-2 προκαλεί ασθενή, μεν, αλλά 
υπαρκτό κνησμό, ο οποίος δεν σχετίζεται με την απελευθέρω-
ση ισταμίνης, ενώ ο TNF-a (παράγοντας νέκρωσης των όγκων-
a), δεν προκαλεί καθόλου κνησμό. Ενδογενή οπιοειδή όπως 
η 6-ενδορφίνη και η εγκεφαλίνη, επίσης προκαλούν κνησμό 
με παραγωγή ισταμίνης, μετά από ενδοδερμική έγχυσή τους.
Πιστεύεται ότι τα οπιοειδή προάγουν την απελευθέρωση ιστα-
μίνης, με άγνωστο έως τώρα μηχανισμό.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφέρουμε ότι τα οπιοειδή προκα-
λούν κνησμό και μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία έγχυσή τους 
και λιγότερο συχνά μετά από συστηματική λήψη. Ο κνησμός 
που προκαλείται από τα οπιοειδή δεν έχει διερευνηθεί πλήρως, 
πιστεύεται όμως ότι σχετίζεται με τον mu υποδοχέα.

Τέλος, πρωτεολυτικά ένζυμα όπως η θρυψίνη, η χυμάση και 
η καλλικρεΐνη αμέσως προκαλούν κνησμό μετά από ενδοδερ-
μική έγχυσή τους, επειδή δε ο προκαλούμενος κνησμός δεν 
αναστέλλεται με αντιισταμινικά, θεωρείται ότι η παραγωγή ιστα-
μίνης σε αυτήν την περίπτωση, δεν γίνεται από τα μαστοκύττα-
ρα του δέρματος.

αξιολόγηση ασθενών με κνησμό
Οι περισσότεροι ασθενείς με κνησμό προσέρχονται στον γιατρό 

με κάποιο πρωταρχικό δερματικό εξάνθημα. Έτσι η «φαγούρα» 
είναι σύνηθες σύμπτωμα δερματολογικών παθήσεων όπως η 
τοπική δερματίτις, η ψωρίαση, η δερματίτις εξ’ επαφής, το πομ-
φολυγώδες πεμφιγοειδές, η ερπητοειδής δερματίτις, ο λειχήν, 
η κνίδωση, η ξηροδερμία και οι δερματικές μολύνσεις.

Η εκτίμηση του κνησμού σε ασθενείς με κάποια εμφανή δερ-
ματικά σημεία είναι τελείως διαφορετική από την προσέγγιση 
ασθενών με κάποια υποκείμενη συστηματική νόσο. Ένα καλό 
ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως η διάρ-
κεια, η ποιότητα, η κατανομή του κνησμού καθώς και παράγο-
ντες που βελτιώνουν ή επιδεινώνουν τον κνησμό.

Προσθετικά ο ασθενής πρέπει να ερωτηθεί για φαρμακευτι-
κή αγωγή που τυχόν λαμβάνει, ατομικό ή οικογενειακό ιστορι-
κό ατοπίας ή άλλου δερματικού νοσήματος, συνήθειες ατομι-
κής υγιεινής, σεξουαλική ζωή, ταξίδια σε άλλες χώρες, εργα-
σία, χόμπι, κατοικίδια ζώα καθώς και να ελεγχθεί το περιβάλ-
λον στο οποίο ζει και εργάζεται.Τέλος μια σχολαστική εξέταση 
των διαφόρων οργάνων και συστημάτων μπορεί να αποκαλύ-
ψει στοιχεία που οδηγούν σε κάποια συστηματική νόσο. Η φυ-
σική εξέταση του ασθενούς αρχικά περιλαμβάνει τον λεπτομε-
ρή έλεγχο του δέρματος και ακόμη ψηλάφηση λεμφαδένων, 
ήπατος, σπληνός για εκτίμηση πιθανής λεμφαδενοπάθειας και 
οργανομεγαλίας καθώς και εξέταση των μεσοδακτυλίων δια-
στημάτων, των μασχαλών άμφω, των γεννητικών οργάνων, για 
εκτίμηση πιθανής ψώρας ή άλλων μολύνσεων. Δευτεροπαθή 
ή δερματικά σημεία όπως εκδορές, διαταραχές της μελάγχρω-
σης ή λειχηνοποίηση είναι κοινά στον γενικευμένο κνησμό. Αν 
δεν μπορεί να αναγνωριστεί καμία ειδική δερματολογική δια-
ταραχή μετά από τη λήψη του ιστορικού και τη λεπτομερή φυ-
σική εξέταση, οι ιατροί πρέπει να δίνουν πλήρη εργαστηριακό 
έλεγχο με σκοπό να τεθεί η πιθανή διάγνωση μιας συστηματι-
κής πάθησης η οποία προκαλεί τον γενικευμένο κνησμό.

Συστηματικές παθήσεις που συνδυάζονται 
με κνησμό

Μεταξύ των ασθενών που εξετάσθηκαν για κνησμό διαπιστώ-
θηκε ότι το ποσοστό της συνυπάρχουσας συστηματικής νόσου 

κυμαίνεται μεταξύ του 10-50% (≈ 27,3%).
Αυτές οι παθήσεις περιλαμβάνουν τη ΧΝΑ, την ηπατοχολι-

κή νόσο, την ιδιοπαθή πολυκυτταραιμία, καθώς και άλλα νο-
σήματα του αίματος μεταβολικά ή ενδοκρινολογικά νοσήμα-
τα, νευρολογικές διαταραχές, κακοήθειες κ.ά.

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Ο κνησμός ως σύμπτωμα παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς 

με χρόνια ή όχι οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η επονομαζόμενη 
«νεφρική φαγούρα» είναι δυνατόν να είναι συνεχής ή παροξυ-
σμική, τοπική ή γενικευμένη. Ο ουραιμικός κνησμός προσβά-
λει το 25% έως το 86% των ασθενών με ΧΝΑ.

Περίπου το 1/3 των ασθενών που ρυθμίζονται χωρίς αιμο-
κάθαρση υποφέρουν από νεφρική φαγούρα και το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται κατά πολύ σε ασθενείς που υπόκεινται αιμο-
κάθαρση καθώς και συνεχή περιπατητική περιτοναϊκή διάλυ-
ση (CAPD).

Η παθογένεια του ουραιμικού κνησμού δεν είναι πλήρως κα-
τανοητή, αν και έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφοροι μηχα-
νισμοί. Μεταξύ των υποθέσεων αυτών, υπάρχουν μηχανισμοί 
που σχετίζονται με ξηροδερμία, αυξημένο πολλαπλασιασμό 
των δερματικών μαστοκυττάρων, δευτερεύοντα υπερπαραθυ-
ρεοειδισμό, δυσλειτουργία των δερματικών νευρικών απολή-
ξεων, αυξημένη ανάπτυξη κυτοκινών ή άλλων τοξικών μεταβο-
λιτών, διαταραχή του μεταβολισμού δισθενών ιόντων, αυξημέ-
να επίπεδα βιταμίνης Α, αυξημένα επίπεδα ενδογενών οπιοει-
δών, καθώς και καταστροφή εν μέρει του ιδρωτοποιού συστή-
ματος. Παρά όμως τους προτεινόμενους μηχανισμούς, δεν έχει 
σαφώς τεθεί ούτε η αιτία, ούτε η πλέον αποτελεσματική θερα-
πεία. Η μεταμόσχευση νεφρού θεωρείται οριστική θεραπεία του 
ουραιμικού κνησμού. Για τους ασθενείς αυτούς που βρίσκονται 
σε αναμονή για μεταμόσχευση, έχει αποδειχθεί ότι το να βελ-
τιώνουμε τις συγκεντρώσεις του μαγνησίου και άλλων δισθε-
νών ιόντων ανακουφίζει τους ασθενείς αυτούς από τον κνησμό 
τους. Αν και τα επίπεδα ισταμίνης στο πλάσμα του αίματος εί-
ναι αυξημένα στους ουραιμικούς ασθενείς, είναι γνωστό ότι τα 
συμβατικά αντιισταμινικά δεν βελτιώνουν τον νεφρικό κνησμό. 
Όμως, επειδή οι μισοί περίπου από τους ασθενείς που κάνουν 
διάλυση έχουν ξηροδερμία, συνιστάται η χρήση μαλακτικών 
και ενυδατικών τοπικά για σχετική ανακούφιση.

Εκτός από αυτά τα μέτρα, υπάρχουν ειδικές θεραπευτικές μέ-
θοδοι που βελτιώνουν τον νεφρικό κνησμό. Η υπεριώδης ακτι-
νοβολία, ειδικά η UVB, ήταν αξιοσημείωτα αποτελεσματική στην 
ανακούφιση του κνησμού σε ασθενείς υπό αιμοδιάλυση, μέσα 
σε 8 εβδομάδες, με δύο συνεδρίες την εβδομάδα.

Εκτός από τη μείωση του κνησμού, η UVB μειώνει επίσης τα 
επίπεδα της βιταμίνης Α, γεγονός που υποδεικνύει ότι η αυξη-
μένη βιταμίνη D στην επιδερμίδα σχετίζεται σε ορισμένες περι-
πτώσεις με την εμφάνιση του κνησμού. Ο άνθρακας που λαμ-
βάνεται από το στόμα φαίνεται ότι είναι μια σαφώς αποτελε-
σματική και φθηνή θεραπεία του ουραιμικού κνησμού και δια-
πιστώθηκε ότι το αποτέλεσμά της διαρκεί έως και 21 εβδομά-
δες μετά το πέρας της αγωγής.Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο άν-
θρακας απορροφά αδιακρίτως οργανικές και ανόργανες ουσίες, 
με αποτέλεσμα να μειώνονται από τα σωματικά υγρά.

Εικάζεται ότι και η χολυστεραμίνη, μια μη αφομιώσιμη ρητί-
νη ανταλλαγής ιόντων, δρα με παρόμοιο τρόπο και προκαλεί 
αποτελεσματική μείωση του κνησμού, σε ασθενείς υπό χρό-
νια αιμοδιάλυση. Η χορήγηση από του στόματος ναλτρεξόνης, 
ενός από του στόματος ανταγωνιστή των οπιοειδών, έχει επίσης 
πετύχει μείωση σε ασθενείς με σοβαρό ανίατο κνησμό. Επειδή 
δε, παρατηρήθηκε μετά τη χορήγησή της μείωση και των επι-
πέδων ισταμίνης στο πλάσμα του αίματος, πιστεύεται ότι ο μη-
χανισμός δράσης της αφορά μάλλον την αναστολή απελευ-
θέρωσης της ισταμίνης παρά τον ανταγωνισμό των οπιοειδών.
Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το “ondansetrοn”, ένας ισχυ-
ρός και εκλεκτικός αναστολέας των 5-ΗΤ3 υποδοχείων, προ-
κάλεσε σημαντική μείωση του κνησμού σε ασθενείς υπό πε-
ριτοναϊκή διύλιση. Επιπλέον το “ondansetrοn” μείωσε τα επί-
πεδα της ισταμίνης και της σεροτονίνης στο πλάσμα των ασθε-
νών αυτών, πράγμα που υποδεικνύει έναν πιθανώς εξέχοντα 
ρόλο αυτών των δύο μεσολαβητών στην παθογένεια του νε-
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φρικού κνησμού. Συχνή επάλειψη τοπικώς καψαϊσίνης, η οποία 
μειώνει την ουσία Ρ από περιφερικούς υποδοχείς νευρώνων, 
προκαλεί συγχρόνως ύφεση του τοπικού κνησμού, σε ασθε-
νείς υπό αιμοδιάλυση.

Συνήθως προκαλείται τοπικός ερεθισμός, καύσος ή ερύθημα, 
που βελτιώνεται μετά από 72 ώρες επαναλαμβανόμενης επά-
λειψης. Υπάρχουν ακόμη μελέτες που αφορούν επιτυχή θερα-
πεία του ουραιμικού κνησμού με αζελαστίνη, έναν αντιαλλεργι-
κό παράγοντα, ο οποίος έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει τον κνησμό 
σε ασθενείς υπό αιμοδιάλυση, αν και δεν έχει κανένα αποτέλε-
σμα στα επίπεδα της ισταμίνης στο πλάσμα του αίματος.

Επιπρόσθετα η θαλιδομίδη έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον ου-
ραιμικό κνησμό σε λιγότερο από μια εβδομάδα θεραπείας και 
πιστεύεται ότι δρα παρεμποδίζοντας μεσολαβητές φλεγμονής 
όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων (TNF-a).

Ακόμη η λιδοκαΐνη χορηγούμενη ενδοφλεβίως έχει αποδει-
χθεί ότι μειώνει τον ουραιμικό κνησμό για 48 ώρες.

Η μελέτη αφορούσε 20 ασθενείς, με χορηγούμενη λιδοκαΐνη 
σε αργή έγχυση κατά τη διάρκεια της αιμοδιάλυσης. Μερικοί 
ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι η ερυθροποιητίνη μειώνει τον 
κνησμό σε ουραιμικούς ασθενείς υπό αιμοδιάλυση. Ακόμη 
αναφέρουν αποκλίσεις στα επίπεδα ισταμίνης στο πλάσμα του 
αίματος και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η ορμόνη αυτή 
μειώνει τον κνησμό, ελαττώνοντας κατευθείαν τις συγκεντρώ-
σεις της ισταμίνης. Η ημιπαραθυρεοειδεκτομή, έχει αποτελέ-
σει λύση για μερικούς ασθενείς με ουραιμικό κνησμό που πά-
σχουν από υπερπαραθυρεοειδισμό, με αποτέλεσμα το ασβέ-
στιο και ο φώσφορος να συνδέονται έμμεσα ως παθογενετικοί 
μηχανισμοί στο νεφρικό κνησμό. Εντούτοις ορισμένοι μελετη-
τές δεν συνδέουν την παραθορμόνη με την έκταση του ουραι-
μικού κνησμού.

Τέλος μια λιγότερο κλασική θεραπευτική μέθοδος έχει απο-
δειχθεί ότι ανακουφίζει τον ουραιμικό κνησμό. Η διέγερση με 
ηλεκτρική βελόνα που αποτελεί τεχνική βελονισμού έχει απο-
δειχθεί ότι ελαττώνει σημαντικά τον κνησμό και βελτιώνει τον 
βραδινό ύπνο των ασθενών, σε 6 περιπτώσεις ασθενών υπό αι-
μοκάθαρση που εμφάνιζαν έντονο βασανιστικό κνησμό.

Ηπατοχολική νόσος - χολόσταση
Ο κνησμός αφορά το 20-25% των ασθενών με ίκτερο, αλ-

λά είναι σπάνιος σε αυτούς που δεν έχουν χολόσταση δηλαδή 
βλάβη της ηπατικής έκκρισης της χολής. Αν και πολλές φορές 
ο χολοστατικός κνησμός είναι γενικευμένος, εντούτοις κυρίως 
εντοπίζεται στις παλάμες και τα πέλματα. Στη φυσική εξέταση οι 
ασθενείς μπορεί να μην εμφανίζουν μεταφλεγμονώδη υπερμε-
λάγχρωση στην κάτω επιφάνεια, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται το χαρακτηριστικό σχήμα της πεταλούδας (με υπομελάγ-
χρωση). Ο ενδοηπατικός χολοστατικός κνησμός παρατηρείται σε 
ασθενείς με πρωτοπαθή χολική κίρρωση, σκληρυντική χολαγ-
γειίτιδα, ιογενή και συφιλιδική ηπατίτιδα ή και χολόσταση προ-
καλούμενη από φάρμακα. Ο κνησμός παρατηρείται στο 100% 
των ασθενών με πρωτοπαθή χολική κίρρωση και είναι το πρω-
ταρχικό σύμπτωμα στο 50% των ασθενών αυτών.

Ο κνησμός της κύησης ή «η χολόσταση της εγκύου» παρατη-
ρείται στο 0,5-2% των κυήσεων και τυπικά εμφανίζεται στο τρί-
το τρίμηνο τη κύησης. Ο κνησμός της εγκυμοσύνης συνήθως 
υφύεται μετά τη γέννα αλλά είναι δυνατόν να επανεμφανιστεί 
σε μελλοντικές κυήσεις και με τη λήψη αντισυλληπτικών δισκί-
ων από του στόματος. Φάρμακα τα οποία σχετίζονται με χολό-
σταση περιλαμβάνουν τις φαινοθειαζίνες, τα οιστρογόνα, την 
τολβουταμίνη κ.ά. Επιπρόσθετα, οι καλοήθεις και οι κακοήθεις 
νόσοι των ενδοηπατικών ή εξωηπατικών χοληφόρων, που πα-
ρεμποδίζουν τη φυσιολογική έκκριση της χολής, είναι δυνατόν 
να σχετίζονται συχνά με κνησμό. Παρόλο που ο κνησμός είναι 
σύνηθες σύμπτωμα στους ασθενείς με χολόσταση, η ακριβής 
αιτιολογία του είναι άγνωστη. Μέρος της δυσκολίας για τον χα-
ρακτηρισμό της παθογένειας του κνησμού αυτού αποτελεί το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση της βαρύτητας της 
χολόστασης και της έντασης του κνησμού στους ασθενείς αυ-
τούς. Οι περισσότεροι μηχανισμοί του χολοστατικού κνησμού 
στηρίζονται στο ότι το ήπαρ αδυνατεί να μεταβολίσει τις ουσί-
ες που προκαλούν κνησμό ή παράγει ουσίες (κνησμώδεις) κα-
τά τον μεταβολισμό άλλων. Η χολόσταση σχετίζεται με υψη-
λές συγκεντρώσεις στο πλάσμα του αίματος των χολικών αλά-
των και την παρουσία τους στο δέρμα, στην οποία πιστεύεται 
ότι οφείλεται ο χολοστατικός κνησμός.

Παρόλα αυτά, πολλές έρευνες έχουν αποτύχει να συσχετί-
σουν τις συγκεντρώσεις των χολικών αλάτων στο πλάσμα ή 
στους ιστούς με τη σοβαρότητα του κνησμού. Έτσι είναι πιθανό 
ότι τα χολικά άλατα συνδέονται τον χολοστατικό κνησμό μάλ-
λον με την πρόκληση της απελευθέρωσης άλλων παραγόντων 
που προκαλούν κνησμό. Η υπερέκκριση χολικών αλάτων στον 
κνησμό της κύησης έχει αποδοθεί σε μια υπερβολική ηπατική 
απάντηση στα οιστρογόνα ή στους μεταβολιτές τους.

Ένας άλλος προτεινόμενος μηχανισμός του χολοστατικού ικτέ-
ρου σχετίζει τη συσσώρευση ενδογενών οπιοειδών, τα οποία 
πιθανόν να δρουν κεντρικά και να προκαλούν κνησμό. Η σε-
ροτονίνη επίσης έχει προταθεί ως μεσολαβητής στην πρόκλη-
ση χολοστατικού κνησμού, πιθανόν με τη ρύθμιση της κεντρι-
κής οδού των οπιοειδών. Η οριστική θεραπεία του χολοστατι-
κού κνησμού επιτυγχάνεται μόνο με τη μεταμόσχευση ήπατος 
και για τους ασθενείς με σοβαρό ανίατο κνησμό, η μεταμόσχευ-
ση θα πρέπει να αποτελεί ενδεχόμενο, άσχετα από τον βαθμό 
της ηπατικής δυσλειτουργίας. 

Άλλες θεραπείες οι οποίες μειώνουν ή εξαφανίζουν τη χολό-
σταση όπως η 5-αδενοσυλμεθειονίνη και το ουρσοδεοξυχολι-
κό οξύ, δεν θεωρείται ότι ανακουφίζουν ιδιαίτερα από τον κνη-
σμό. Ενώ αντιθέτως, αν το εξωηπατικό εμπόδιο που προκαλεί 
χολόσταση αφαιρεθεί χειρουργικά, ο κνησμός εξαφανίζεται μέ-
σα σε 24 ώρες. Επειδή δεν είναι σαφής ο μηχανισμός πρόκλη-
σης κνησμού σε ασθενείς με χολόσταση, οι περισσότερες θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις αυτού του ενοχλητικού συμπτώματος 
είναι εμπειρικές κυρίως. Μαλακτικά, τοπικά κορτικοστεροειδή, 
αντιισταμινικά ή υπναγωγά φάρμακα έχουν ελάχιστα αποτελέ-
σματα στην αντιμετώπιση του χολοστατικού κνησμού.

Παρόλο που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τον σα-
φή ρόλο που παίζουν τα χολικά άλατα στην πρόκληση του 
κνησμού, φαίνεται πως υπάρχει άμεση αιτιολογική σχέση με-
ταξύ αυτών και του κνησμού, όπως αποδεικνύεται με την πα-
ροδική ύφεση του κνησμού μετά από λήψη από του στόμα-
τος χολεστυραμίνης, μιας ιοντοανταλλακτικης ρητίνης. Η ρητί-
νη αυτή συνδέει τα χολικά άλατα στο έντερο και, εν μέρει, δια-
κόπτει την εντεροηπατική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να μει-
ώνει τα επίπεδα των χολικών αλάτων καθώς και άλλων πιθα-
νολογούμενων παραγόντων που προκαλούν κνησμό, στο πλά-
σμα και τους ιστούς.

Η εξωσωματική πλασμαφαίρεση που αποτελεί εξίδρωση του 
πλάσματος διαμέσου ειδικού στρώματος άνθρακα, απομακρύνει 
τα χολικά άλατα και άλλους μεσολαβητές κνησμού από το πλά-
σμα των ασθενών και αποτελεί προσωρινή λύση στους ασθε-
νείς με χολοστατικό κνησμό.Για τις γυναίκες με κνησμό της κύ-
ησης παρατηρείται σχετική βελτίωση με τη λήψη από του στό-
ματος “oral guar gum”, ένα είδος φυτικών ινών που συνδέ-
ουν τα χολικά άλατα στον αυλό του εντέρου και αυξάνουν την 
απέκκρισή τους από τον οργανισμό. Άλλες θεραπείες που θε-
ωρείται ότι μειώνουν τα επίπεδα των ενδογενών μεσολαβη-
τών κνησμού περιλαμβάνουν φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες 
προάγουν την παραγωγή ηπατικών μικροσωμιακών ένζυμων, 
τα οποία σχετίζονται με τον μεταβολισμό των στεροειδών και 
της χολής. Η ριφαμπικίνη, ένα αντιβιοτικό το οποίο αναστέλλει 
την παραγωγή των ηπατικών χολικών αλάτων και κινητοποιεί 
τις αντίστοιχες οξειδώσεις για τον μεταβολισμό τους, έχει δια-
πιστωθεί ότι μειώνει τον χολοστατικό κνησμό.  Παρόμοια δρά-
ση έχει και η φαινοβαρβιτάλη, δραστηριοποιώντας τα ηπατικά 
μικροσωμιακά ένζυμα και ελαττώνοντας με αυτόν τον τρόπο 
τον κνησμό. Η φωτοθεραπεία επίσης έχει διαπιστωθεί ότι βελ-
τιώνει σε σημαντικό βαθμό το χολοστατικό κνησμό, με άγνω-
στο έως τώρα μηχανισμό. Συγκεκριμένα, UVB θεραπείες, οι 
οποίες γίνονται 2 φορές εβδομαδιαίως, έχουν άμεσο αποτέλε-
σμα στον κνησμό αυτού του τύπου. Πρόσφατες έρευνες, δε, 
έχουν δείξει ότι θεραπεία με φως, το οποίο διοχετεύεται δια-
μέσου των οφθαλμών ασθενών με χολόσταση, ελαττώνει ση-
μαντικά τον κνησμό.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο χολοστατικός κνησμός μερι-
κώς παράγεται διαμέσου κεντρικώς δρώντων οπιοειδών ουσι-
ών, οι οποίες ακολουθούν έναν κυκλικό ρυθμό παραγωγής, 
ο οποίος διακόπτεται με τη θεραπεία του φωτός. Πολλά άλ-
λα φάρμακα στον χολοστατικό κνησμό δρουν με βάση τη θε-
ωρία των ενδογενών οπιοειδών που επηρεάζουν το Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα.

Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, η δυσλειτουργία του ήπατος 
έχει ως αποτέλεσμα την κατακράτηση ενδογενών οπιοειδών, 
όπως είναι οι κεντρικοί μεσολαβητές κνησμού. Πολλά φάρμα-
κα που ανταγωνίζονται τα οπιοειδή, χρησιμοποιούνται επιτυχώς 
για την ανακούφιση του κνησμού. Σε διάφορες μελέτες, η να-
λοξόνη έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει σημαντικά τον χολοστατι-
κό κνησμό και την ενόχληση των ασθενών.

Παρομοίως η ναλμιφένη, ένας άλλος ανταγωνιστής υποδο-
χέων των οπιοειδών έχει αποδειχθεί ότι έχει παρόμοια δράση. 
Στις ΗΠΑ διατίθεται μόνο σε παρεντερική μορφή, ενώ από του 
στόματος η ναλτρεξόνη, ένας άλλος ανταγωνιστής των οπιοει-
δών, έχει γρήγορη ανταπόκριση στη συσσώρευση των οπιοει-
δών και άρα και στον κνησμό της χρόνιας ηπατικής δυσλειτουρ-
γίας, με ελάχιστες παρενέργειες. Λαμβάνοντας υπόψη την πα-
ροδική βελτίωση στους ασθενείς αυτούς με τη χρήση των αντα-
γωνιστικών ουσιών των οπιοειδών, όπως η ναλοξόνη, η ναλ-
μιφένη και η ναλτρεξόνη, κάποιοι ερευνητές προσφάτως εξέ-
τασαν τα αποτελέσματα της χρήσης της κωδεΐνης, ενός αγωνι-

στού των οπιοειδών και παρατήρησαν βελτίωση του κνησμού, 
χωρίς συμπτώματα απόσυρσης των οπιοειδών, σε ασθενείς με 
πρωτοπαθή χολική κίρρωση. Έχει διαπιστωθεί επίσης -αν και 
δεν είναι εφικτό σε εξωνοσοκομειακή χρήση, λόγω της δράσης 
του φαρμάκου- ότι η χρήση σε υπο-υπνωτική δόση της προ-
ποφόλης, που είναι ενδοφλέβιος παράγων που χρησιμοποιεί-
ται στην αναισθησιολογία, μειώνει σημαντικά τον χολοστατικό 
κνησμό, ως αποτέλεσμα μιας μικρής αλλά καλά διασταυρω-
μένης μελέτης. Πιστεύεται από τους ερευνητές ότι η προποφό-
λη αναστέλλει τη νωτιαία διέγερση από τα ενδογενή οπιοειδή 
και τους μεσολαβητές του κνησμού.

Τέλος, έχει αναφερθεί ο πιθανός ρόλος της σεροτονίνης στον 
χολοστατικό κνησμό, παρατηρώντας την αποτελεσματικότη-
τα της ενδοφλεβίου και από του στόματος ondansetron, ενός 
ανταγωνιστού 5-ΗΤ3 υποδοχέων, που χρησιμοποιείται ευρέως 
ως αντιεμετικός παράγων. 

Αιματολογικά νοσήματα
Γενικευμένος κνησμός συνοδεύει αρκετές φαινομενικά ασύν-

δετες αιματολογικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων της 
αληθούς πολυκυτταραιμίας, της σιδηροπενικής αναιμίας, του 
nοn-Hodgkins λεμφωματος, της λευχαιμίας, των λεμφωμά-
των, διάφορων πλασμοκυτταρικών δυσκρασιών, του δερμα-
τικού Τ-κυτταρικής αρχής λεμφώματος, της ιστιοκυττάρωσης 
και άλλων27.

Κνησμός απαντάται στο 25% με 70% των ασθενών με αληθή 
πολυκυτταραιμία9,10. Είναι τυπικά γενικευμένο, συμβαίνει πολύ 
συχνά μετά από ζεστό μπάνιο ή ντους και έχει έναν χαρακτήρα 
τσιμπήματος βελόνας9. Σε κάποιες περιπτώσεις προηγείται της 
εκδήλωσης της νόσου, για χρόνια83.

Η αφαίμαξη περιστασιακά ανακουφίζει τον κνησμό της πολυ-
κυτταραιμίας84. Εντούτοις, άλλοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποκείμενης διαταραχής με 
αφαίμαξη ή χημειοθεραπεία, συνήθως δεν περιορίζει τον κνη-
σμό85. Επειδή η παθογένεσή του είναι άγνωστη, οι ορθόδοξες 
θεραπείες για τον κνησμό, τον σχετιζόμενο με την πολυκυττα-
ραιμία, στερούνται επιστημονικής βάσης και ένα πλήθος παρα-
γόντων χρησιμοποιούνται στηριζόμενοι στην εμπειρία.

Παρά τα αυξημένα επίπεδα ισταμίνης στο αίμα και στα ούρα 
ασθενών με μυελοδυσπλαστικό νόσημα και μιας συσχέτισης 
μεταξύ των επιπέδων της ισταμίνης στο αίμα και τον κνησμό86, 
τα αντιισταμινικά συνήθως δεν είναι αποτελεσματικά στη θε-
ραπεία της πολυκυτταραιμίας3. Παρόλα αυτά η σιπροεπταδί-
νη, ένα φάρμακο με διπλή αντισεροτονική δράση, ελέγχει τον 
κνησμό στην αληθή πολυκυτταιραμία και άλλα μυελοδυσπλα-
στικά σύνδρομα86. Παρόλη την ανακούφιση από τη φαγούρα, 
την οποία εξασφαλίζει η σιπροεπταδίνη, οι ασθενείς δεν πα-
ρουσίασαν μια ανάλογη μείωση στα επίπεδα της ισταμίνης στο 
αίμα ή τα ούρα, δίνοντας λαβή σε έναν έμμεσο ρόλο της ιστα-
μίνης σε αυτές τις ανωμαλίες86. Η επιτυχία της σιμετιδίνης, ενός 
ανταγωνιστή του Η2 υποδοχέα, έχει οδηγήσει κάποιους ερευ-
νητές να διατυπώσουν ότι ο κνησμός στην πολυκυτταραιμία 
οφείλεται σε έναν εκτροχιασμό του μεταβολισμού της ιστα-
μίνης83,87. Εναλλακτικά, η αποτελεσματικότητα της σιμετιδίνης 
έχει αποδοθεί στο ότι αναστέλλει τα ηπατικά κυτοχρωμικά έν-
ζυμα58. Άλλοι ερευνητές έχουν αναφέρει επιτυχία με το pizo-
tifen, ένα σκεύασμα με ισχυρή αντιϊσταμινική και αντισεροτο-
νική δράση, το οποίο συνήθως συνταγογραφείται για προφύ-
λαξη από την ημικρανία10.

Αν και η χορήγηση χολεστυραμίνης έχει οδηγήσει σε ανακού-
φιση από τον κνησμό στην πολυκυτταραιμία9, δεν στάθηκε δυ-
νατό να τεκμηριωθεί κάποια σχέση μεταξύ των αυξημένων χο-
λικών οξέων και του κνησμού στην αληθή πολυκυτταραιμία10. 
Μια ελεγχόμενη (controlled study) μελέτη έδειξε την αύξηση 
του κνησμού με την ασπιρίνη, οδηγώντας τους ερευνητές να δι-
ατυπώσουν ότι ίσως ευθύνονται τα αιμοπετάλια μέσω της πα-
ραγωγής και απελευθέρωσης PGE2 και σεροτονίνης9.

Σε αρκετές εργασίες, υποδόρια χορήγηση ιντερφερόνης-α2, 
τρεις φορές την εβδομάδα, έχει σημαντικά ελαττώσει τον κνη-
σμό σε ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία, όπως επίσης έχει 
βελτιώσει τον αιματολογικό έλεγχο της υποκείμενης ασθένει-
ας85,88,89. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η φαγούρα οφείλεται σε 
μη προφανή κλινικά αγγειογένεση του δέρματος και ότι η απο-
τελεσματικότητα της ιντερφερόνης-α2b αποδίδεται στην ικανό-
τητά της να την αναστέλλει85.

Η σιδηροπενική αναιμία που προκύπτει από τις επαναλαμ-
βανόμενες αφαιμάξεις συχνά αυξάνει τον κνησμό στους ασθε-
νείς με αληθή πολυκυτταραιμία. Σε μια μελέτη, συμπληρώμα-
τα σιδήρου ανακούφισαν τον κνησμό μέσα σε μια περίοδο 2-
3 εβδομάδων, αν και οι συγγραφείς προειδοποιούν κατά της 
αλόγιστης χρήσης σιδήρου σε ασθενείς των οποίων η ασθένεια 
μπορεί να επιδεινωθεί από τη χορήγησή του90.

Η έλλειψη σιδήρου, με ή χωρίς σύνοδο αναιμία, σπανίως μπο-
ρεί να είναι η αιτία γενικευμένου κνησμού και αυτοί οι ασθενείς 



συχνά ανταποκρίνονται στον θειικό σίδηρο91.
Κνησμός εμφανίζεται σε περίπου 30% των ασθενών με νό-

σο Hodgkin΄s92 και μπορεί να προηγηθεί των κλινικών εκδη-
λώσεων του λεμφώματος μέχρι και 5 χρόνια93. Συνήθως περι-
γράφεται με χαρακτήρα καύσου58 και πιο συχνά συμβαίνει στο 
κατώτερο μισό του σώματος, ιδιαίτερα στα πόδια και σχετίζε-
ται με ιχθυασικές αλλοιώσεις1. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι 
ο ισχυρός κνησμός είναι αρνητικός προγνωστικός δείκτης92. Ο 
κνησμός στην ασθένεια του Hodgkin΄s αντιμετωπίζεται καλύτε-
ρα με τη θεραπεία του ίδιου του λεμφώματος58. 

Στη συμπτωματική θεραπεία μόνο η σιμετιδίνη έχει επιδείξει 
αποτελεσματικότητα σε ανεπίσημες αναφορές94. Η επιτυχία της 
έχει οδηγήσει τους ερευνητές να προτείνουν ότι η ισταμίνη είναι 
ο μεσολαβητής του κνησμού στις λεμφοϋπερπλαστικά νοσήμα-
τα1, αν και άλλοι προτείνουν ότι μια αυτοάνοση αντίδραση στα 
κύτταρα του λεμφώματος προάγει την απελευθέρωση κνησμο-
γόνων όπως η βραδυκινίνη και οι λευκοπεπτιδάσεις95.

Γενικευμένος κνησμός με απουσία δερματικών ευρημάτων έχει 
αναφερθεί πολύ σπάνια σε ασθενείς με λευχαιμία, κυριότερα 
με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία1,93,96. Γενικευμένος κνη-
σμός επίσης έχει αναφερθεί σαν πρώιμο σύμπτωμα ή επιπλοκή 
στο πολλαπλό μυέλωμα, με τη φαγούρα να μειώνεται ανάλο-
γα με την αντιμετώπιση της ασθένειας. Σπανίως έχουμε κνησμό 
σε ασθενείς με Wardenstrom’s μακροσφαιριναιμία και σε αυ-
τούς με καλοήθεις γαμμαπάθειες97. Ο κνησμός στο δερματικό 
Τ-κυτταρικής αρχής λέμφωμα, αν και συνήθως δεν είναι παρών 
χωρίς δερματικά ευρήματα, έχει αναφερθεί ότι προηγείται της 
διαταραχής μέχρι και 10 χρόνια1,58. Οι θεραπείες για τον υπο-
κείμενο όγκο περιλαμβάνουν τοπικά κορτικοστεροειδή, ακτινο-
θεραπεία, τοπικό αζωθυπερίτη (nitrogen mustard), ψωραλένια 
σε συνδυασμό με υπεριώδη Α φωτοθεραπεία (PUVA), φωτο-
φέρηση και κυκλοσπορίνη Α και θα πρέπει να ανακουφίσουν 
τον κνησμό58,95. Η συστηματική ιστιοκυττάρωση μπορεί επίσης 
να συσχετίζεται με γενικευμένο κνησμό σε απουσία δερματι-
κών βλαβών98. Αφού ο κνησμός υποτίθεται ότι εκλύεται από 
την απελευθέρωση ισταμίνης, από τα ιστιοκύτταρα του δέρμα-
τος, μπορεί να επιτευχθεί συμπτωματική θεραπεία με τη χρή-
ση αντιισταμινικών, Η3 και Η2 ανταγωνιστών και με φάρμακα 
όπως η σιπροεπταδίνη, τα οποία έχουν και αντισεροτονεργική 
δράση98,100. Η αντιμετώπιση πρώτης γραμμής περιλαμβάνει την 
αποφυγή παραγόντων αποκοκκιοποίησης όπως οριακές θερ-
μοκρασίες και ναρκωτικά100. Η χορήγηση νιφεδιπίνης είχε επί-
σης θετικά αποτελέσματα και θεωρείται ότι δρα με το να ανα-
στέλλει τη λειτουργία των διαύλων ασβεστίου στα ιστιοκύττα-
ρα και έτσι την αποκοκκιοποίησή τους10. Τέλος η PUVA έχει πα-
ρουσιάσει επιτυχία στην ανακούφιση του κνησμού της συστη-
ματικής ιστιοκυττάρωσης.

Μεταβολικές και ενδοκρινολογικές ανωμαλίες
Κνησμός έχει αναφερθεί σε μια ποικιλία συστηματικών μετα-

βολικών διαταραχών, όπως υπερθυρεοειδισμός, ο υποθυρε-
οειδισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, η πολλαπλή ενδοκρινική 
νεοπλασία τύπου 2Α (sipples syndrome, μέρος του ΜΕΝ-ΙΙ) και 
το καρκινοειδές σύνδρομο1.

Γενικευμένος κνησμός έχει αναφερθεί σε 4% με 11% των ασθε-
νών με θυρεοτοξίκωση, ειδικότερα σε αυτούς με ασθένεια του 
Graves που δεν λαμβάνουν αγωγή102. Η παθογένεση του κνη-
σμού στους ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό υποτίθεται ότι οφεί-
λεται σε μείωση του ουδού ανοχής του κνησμού, (itch thresh-
old), τόσο λόγω αυξημένης θερμοκρασίας σώματος και αγγει-
οδιαστολής, όσο και λόγω ενεργοποίησης των κινινών, δευτε-
ρογενούς μιας αύξησης του μεταβολισμού των ιστών3. Ο κνη-
σμός ανταποκρίνεται στη διόρθωση του υπερθυρεοειδισμού18. 
Στους ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό, ο κνησμός θεωρείται ότι 
προκαλείται λόγω της ξηροδερμίας που απαντάται σε 80% με 
90% αυτών. Φαίνεται να ανταποκρίνεται στις μαλακτικές ουσί-
ες και στη θεραπεία με θυρεοειδική ορμόνη.

Αν και το 30% των διαβητικών εκδηλώνουν δερματικά σημεία 
της ασθένειας, γενικευμένος κνησμός χωρίς αυτά απαντάται σε 
μόνο 3% αυτών103-105. Προτεινόμενοι μηχανισμοί περιλαμβά-
νουν τη διαβητική νευροπάθεια, μεταβολικές διαταραχές δευ-
τεροπαθείς της νεφρικής ανεπάρκειας και διαταραχές του αυ-
τόνομου νευρικού με αποτέλεσμα την αφυδάτωση1,3. Η ξηρο-
δερμία συχνά συναντάται στους διαβητικούς και πρέπει να αντι-
μετωπίζεται με μαλακτικούς παράγοντες105. Ο κνησμός του δα-
κτυλίου και του αιδοίου από Candida ablicans, δερματόφυτα 
ή β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο μπορεί να προηγείται της ανά-
πτυξης της νόσου104,105. Ιδιαίτερα ο κνησμός του αιδοίου έχει 
συσχετισθεί με φτωχή ρύθμιση του διαβήτη και συνιστάται θε-
ραπεία της υποκείμενης λοίμωξης και καλή ρύθμιση του σακ-
χάρου σε αυτούς τους ασθενείς104.

Κνησμός περιστασιακά συνοδεύει το σύνδρομο Πολλαπλής 
Ενδοκρινικής Νεοπλασίας τύπου ΙΙ (2Α), επίσης γνωστό σαν 
σύνδρομο Sipple, στο οποίο υπερπλασία του παραθυρεοει-
δούς και αυξημένα επίπεδα ισταμίνης έχουν περιγραφεί1, καθώς 
επίσης στους ασθενείς με καρκινοειδές σύνδρομο και έχει απο-
δοθεί στην απελευθέρωση ισταμίνης ή καλλικρεΐνης και στην 
ακόλουθη έκριση βραδυκινίνης από τα καρκινικά κύτταρα1,27. 
Επιπρόσθετα, περιφερική αγγειοδιαστολή μειώνει το όριο εκ-
δήλωσης του κνησμού και η αντιμετώπιση του πρέπει να εστι-
άσει σε διόρθωση της υποκείμενης διαταραχής.

Νευρολογικές διαταραχές
Ο κνησμός εμφανίζεται περιστασιακά σε ασθενείς με νευρολο-

γικές διαταραχές όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και σε αυτούς 
με εστιακές νευρολογικές βλάβες συμπεριλαμβανομένων των 
όγκων, των αποστημάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι 
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί σπάνια να ταλαι-
πωρούνται με σύντομες, επαναλαμβανόμενες και οξείες κρίσεις 
γενικευμένου κνησμού, οφειλόμενες σε ενεργοποίηση τεχνιτών 
συνάψεων μεταξύ των αξόνων σε ιδιαίτερα απομυελινωμένες πε-
ριοχές του ΚΝΣ. Αυτοί οι παροξυσμοί ελέγχονται αποτελεσμα-
τικά με χορήγηση καρβαμαζεπίνης106,107. Εξελιγμένοι όγκοι, ει-
δικότερα αυτοί που εισβάλλουν στην 4η κοιλία, χαρακτηρίζο-
νται από οξύ και επίπονο κνησμό στην περιοχή των ρωθώνων, 
ο οποίος υποχωρεί με την επιτυχή θεραπεία του όγκου.

Μονόπλευρες εγκεφαλικές βλάβες όπως αυτές που προκα-
λούν οι μικροί όγκοι, τα αποστήματα και τα εγκεφαλικά επει-
σόδια, κάποιες φορές σχετίζονται με τοπικό ή γενικευμένο κνη-
σμό, ιδιαίτερα στην ετερόπλευρη μεριά του σώματος108,111. Αν 
και η παθογένεση δεν είναι ξεκάθαρη, η φαγούρα έχει αποδο-
θεί σε βλάβες των οδών που ρυθμίζουν τον κνησμό111. Ο κνη-
σμός που ακολουθεί το ΑΕΕ χαρακτηρίζεται από οξεία τοπική 
ή γενικευμένη φαγούρα, ιδιαίτερα στην ετερόπλευρη μεριά του 
σώματος και τυπικά εκδηλώνεται μέρες έως εβδομάδες μετά το 
επεισόδιο110. Αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αμιτριπτυλίνης, 
δοξεπίνης ή καρβαμαζεπίνης109,110. 

Νεοπλασίες
Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο κνησμός προαναγγέλλει την εμφάνι-

ση εσωτερικής νεοπλασίας58. Σαν παρανεοπλασματικό σύμπτω-
μα, κνησμός έχει αναφερθεί σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους 
του ρινοφάρυγγα, του προστάτη, του στομάχου, των μαστών, της 
μήτρας και του ορθού, για να αναφέρουμε μερικούς μόνο112,113. 
Τυπικά ο κνησμός αφορά τον κορμό, τα πόδια και τις εκτατικές 
επιφάνειες των άνω άκρων, αλλά μπορεί να είναι και γενικευ-
μένος112. Σε μερικούς ασθενείς πάντως, η εντόπιση του κνησμού 
συνδέεται με την πρωταρχική εστία του όγκου. 

Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου, η 
γυναίκα μπορεί να εκδηλώσει κνησμό στην περιοχή του αιδοί-
ου, ενώ σε περιπτώσεις όγκου του ορθού ή του σιγμοειδούς 
μπορεί να αναφερθεί κνησμός του δακτυλίου (πρωκτού). Η αι-
τιολογία της φαγούρας είναι άγνωστη και προτεινόμενοι μηχα-
νισμοί περιλαμβάνουν την παραγωγή τοξικών προϊόντων από 
τα νεκρωτικά καρκινικά κύτταρα ή την τοπική φλεγμονή σε ενο-
φθαλμισμό καρκινικών κυττάρων στο δέρμα3.

Διάφορες συμπτωματικές θεραπείες μπορούν να ανακουφί-
σουν λίγο τον κνησμό. Η παροξετίνη πρόσφατα αναφέρεται να 
έχει γρήγορα αποτελέσματα114, αλλά η μόνη θεραπεία προσφέ-
ρεται από την εκτομή του όγκου112,113.

Διάφορες άλλες καταστάσεις
Ένα πλήθος συστηματικών νόσων έχει σχετιστεί με γενικευ-

μένο κνησμό και απουσία δερματικών ευρημάτων. Ο κνησμός 
μπορεί να είναι το πρώτο σημείο AIDS115. Πνευμονικές, γαστρε-
ντερικές και συστηματικές παρασιτικές λοιμώξεις συνοδεύονται 
κάποιες φορές από γενικευμένο κνησμό, πιθανως λόγω της αλ-
λεργικής ευαισθητοποίησης του ξενιστή στον παρασιτικό οργανι-
σμό27. Μια σχέση μεταξύ χαμηλού δείκτη σωματικής μάζας και 
φαγούρας προτάθηκε πρόσφατα, με τον κνησμό να υποχωρεί 
σε ασθενείς με νευρική ανορεξία, έπειτα από την αποκατάστα-
ση του φυσιολογικού βάρους. Για αυτούς τους ασθενείς έχουν 
προταθεί διάφοροι πιθανοί μηχανισμοί: έλλειψη ψευδαργύρου 
ή άλλη έλλειψη θρεπτικών συστατικών, διαταραγμένα επίπεδα 
θερμορύθμισης, διαταραγμένη δραστηριότητα των οπιοειδών 
και της σεροτονίνης στο ΚΝΣ116. Τουλάχιστον 50% των ηλικιω-
μένων φαίνεται να πάσχουν από γενικευμένο κνησμό3. Η ξηρο-
δερμία πολλές φορές συνυπάρχει, αλλά συνήθως δεν υπάρχει 
ένδειξη κάποιας ανωμαλίας. Ο αποκαλούμενος και γεροντικός 
κνησμός έχει αποδοθεί σε ατροφία του δέρματος και των νευ-
ρικών απολήξεων αυτού27. Τέλος κάποιες περιπτώσεις γενικευ-
μένου κνησμού έχουν ψυχολογικά αίτια είτε πρόκειται για μη ει-

δικές καταστάσεις όπως το άγχος ή η κόπωση, είτε για κατάθλι-
ψη είτε για διαπιστωμένη ψύχωση1. Πρέπει όμως να έχουν απο-
κλειστεί όλες οι πιθανές οργανικές αιτίες και μια πλήρης ψυχο-
λογική εκτίμηση να έχει λάβει χώρα, προτού διαγνωστεί ο κνη-
σμός ως ψυχογενής117. 

Θεραπεία του κνησμού
Η αγωγή του γενικευμένου κνησμού επικεντρώνεται στη θε-

ραπεία της υποκείμενης συστηματικής νόσου58. Κάποιες προτά-
σεις για τον κνησμό σε σχέση με συγκεκριμένες ασθένειες έχουν 
ήδη αναφερθεί. Ακολουθεί η συμπτωματική αντιμετώπιση του 
κνησμού σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην ειδική θε-
ραπεία για την κάθε ασθένεια ή σε αυτούς που η διάγνωση κά-
ποιας ανωμαλίας δεν μπορεί να γίνει με βεβαιότητα.

Αρχικά μη ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν τη χρήση μαλακτικών 
σκευασμάτων για το ξηρό δέρμα και τοπικών κορτικοστεροει-
δών για τις φλεγμονές58. Ακόμα και στην απουσία κλινικώς εμ-
φανούς ξηροδερμίας, ενυδατικοί παράγοντες μπορεί να βοη-
θήσουν, μιας και η έστω ελάχιστη ή σποραδική ξηρότητα μπο-
ρεί να χειροτερέψει τον κνησμό27. Εφόσον η θερμότητα και η 
υγρασία τείνουν να επιδεινώνουν τη φαγούρα, οι ασθενείς θα 
πρέπει να διατηρούν ένα περιβάλλον δροσερό και να αποφεύ-
γουν την υπερβολική έκθεση στη ζέστη και το ζεστό νερό. Θα 
πρέπει επιπλέον να αποφεύγουν τα υφάσματα που προκαλούν 
ερεθισμό όπως τα μάλλινα ρούχα.
Τοπικά σκευάσματα

Τοπική εφαρμογή μαλακτικών (γαλακτωμάτων) ή εναιωρήματα 
με μινθόλη, καμφορά και/ή φαινόλη μπορεί να προσφέρει ανα-
κούφιση δροσίζοντας το δέρμα και δρώντας ως καταπραϋντικό 
του κνησμού113,118,119. Τοπικοί αναισθητικοί παράγοντες έχουν 
δείξει κάποια επιτυχία στην ανακούφιση του κνησμού. Το σε 
ίσες αναλογίες μίγμα των τοπικών αναισθητικών λιγνοκαΐνης και 
πριλοκαΐνης (EMLA cream) καταπραΰνει τον πειραματικά προ-
καλούμενο κνησμό120. Με το σκεπτικό ότι παρεμβαίνουν στη 
μεταβίβαση των αισθητικών νευρικών ινών, τα τοπικά αναισθη-
τικά όπως η πραμοξίνη, μειώνουν τόσο τη διάρκεια όσο και την 
ένταση του κνησμού, του προκαλούμενου από την ισταμίνη121. 
Η κλινική χρησιμότητα των τοπικών αναισθητικών στον γενικευ-
μένο κνησμό όμως δεν έχει αποδειχθεί ακόμα.

Σε γενικές γραμμές, τα τοπικά αντιισταμινικά καλύτερα να απο-
φεύγονται γιατί συχνά προκαλούν ευαισθητοποίηση εξ επα-
φής58. Αν και η τοπικά χρησιμοποιούμενη δοξεπίνη (ένας ισχυ-
ρός Η1 και Η2 αντιισταμινικός ή αντικαταθλιπτικός παράγοντας) 
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη μείωση του κνησμού στο 
έκζεμα122, μπορεί να προκαλέσει, σε ορισμένους ασθενείς, αλ-
λεργική δερματίτιδα εξ επαφής123,124. Η χρησιμότητά της στον 
γενικευμένο κνησμό πρέπει ακόμα να μελετηθεί.

Βασισμένη στην επιτυχία της στους υπό αιμοκάθαρση ασθε-
νείς, η τοπική καψαϊσίνη ενδέχεται να έχει ωφέλιμη δράση κατά 
του τοπικού κνησμού κάθε τύπου31,48,125. Επιπλέον προθεραπεία 
με τοπικά αναισθητικά όπως το EMLA (lignocaine & prilocaine) 
φαίνεται να εμποδίζει ή τουλάχιστον να μειώνει τον καύσο που 
προκαλεί η χρήση καψαϊσίνης137. Η χρησιμότητά της στο γενι-
κευμένο κνησμό μένει να εκτιμηθεί.

Τέλος προϊόντα πίσσας όπως η λιθανθρακόπισσα και Liquor 
Carbonis Detergens ελαττώνουν τον κνησμό, αν και ο μηχανι-
σμός δράσης τους παραμένει αδιευκρίνιστος127,128.
Φυσικοί παράγοντες

Αρκετοί φυσικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυ-
χία στην αντιμετώπιση του κνησμού. Η υπεριώδης (UVB) φω-
τοθεραπεία, τα ψωραλένια και η υπεριώδης Α (PUVA) φωτο-
χημειοθεραπεία είναι καινοτόμες μέθοδοι στη θεραπεία του γε-
νικευμένου κνησμού και η αποτελεσματικότητά τους στη μείω-
ση της φαγούρας που σχετίζεται με τον νεφρικό και χολοστατι-
κό κνησμό έχει αποδειχθεί πειστικά35,44,63,71. Δίδουμε συνήθως 
δύο με πέντε φορές την εβδομάδα, οι δόσεις αυξάνονται σταδι-
ακά μέχρι του σημείου ανάπτυξης ερυθήματος, όπου και προ-
σαρμόζεται το θεραπευτικό σχήμα στο όριο φωτοευαισθησίας 
του κάθε ασθενούς. Μέχρι και 30 συνεδρίες μπορεί να χρεια-
στούν για να επιτευχθεί ανακούφιση από τον κνησμό και συνή-
θως ακολουθούνται από θεραπεία συντήρησης μια φορά την 
εβδομάδα113. Ο μηχανισμός δράσης της υπεριώδους ακτινοβο-
λίας παραμένει αδιευκρίνιστος.

Η διαδερμική ηλεκτρική διέγερση των νεύρων (ΤΕΝS) χρη-
σιμοποιεί υψηλής συχνότητας ηλεκτρικό ρεύμα και υποτίθεται 
ότι δρα αναστέλλοντας κεντρικά την αντίληψη του κνησμού. 
Συχνά χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του πόνου και προ-
σφέρει συμπτωματική ανακούφιση στους ασθενείς με γενικευ-
μένο κνησμό129,130. Η εντοπισμένη δερματική διέγερση (cuta-
neas field stimulation ή CFS) ομοίως θεωρείται ότι ανακόπτει 
τον φαύλο κύκλο κνησμού-ξυσίματος μιμούμενη την ανακού-
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φιση που το ξύσιμο προσφέρει χωρίς τη συνοδό βλάβη στο 
δέρμα. Με αυτόν τον τρόπο η CES ίσως ενεργοποιεί κεντρικές 
ανασταλτικές οδούς και έτσι να ανακουφίζει τον κνησμό131. Αν 
και προς το παρόν η αποτελεσματικότητα της CES φαίνεται να 
περιορίζεται στον εντοπισμένο κνησμό, περαιτέρω μελέτη σε 
ασθενείς με γενικευμένο κνησμό ίσως επεκτείνει τις θεραπευτι-
κές της εφαρμογές131,132.

Συστηματικές θεραπείες
Συχνά συνταγογραφούνται αντιισταμινικά, αλλά η χρησιμότη-

τά τους περιορίζεται στη θεραπεία του κνησμού που συνοδεύ-
ει τις περισσότερες συστηματικές διαταραχές. Τα οριακά οφέ-
λη κάποιων αντιισταμινικών (υδροξίνη, διφενιδραμίνη, σιπροε-
πταδίνη, σετιριζίνη) συνήθως αποδίδονται στις ηρεμιστικές τους 
ιδιότητες133,134. Η δοξεπίνη, ένα τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό με 
αντιισταμινική δράση, συνιστάται ανεπιφύλακτα28,109. Εκτός από 
το ότι ανακουφίζει τον κνησμό και προκαλεί ηρεμία, η αντικα-
ταθλιπτική της δράση είναι σημαντική στην αντιμετώπιση ασθε-
νών με ανεξέλεγκτο γενικευμένο κνησμό58. Ο ανταγωνιστής οπι-
οειδών, ναλτρεξόνη, έχει μειώσει σημαντικά την οξύτητα στον 
ουραιμικό και χολοστατικό κνησμό40,77. Υπάρχουν μελέτες που 
δείχνουν την αποτελεσματικότητά της στη θεραπεία του κνησμού 
μιας ποικιλίας παθολογικών καταστάσεων126,135.

Οι ανταγωνιστές επαναπρόσληψης σεροτονίνης έχουν επίσης 
επιδείξει αποτελεσματικότητα κατά του κνησμού. Η ονδασετρό-
νη, ένας εκλεκτικός ανταγωνιστής των 5-ΗΤ3 υποδοχέων, ανα-
κουφίζει από τον κνησμό από νεφρικά και χολοστατικά αίτια11,80-

82 και πιθανώς είναι αποτελεσματική και σε άλλες συστηματικές 
καταστάσεις που σχετίζονται με γενικευμένο κνησμό136.

Η παροξετίνη, ένας εκλεκτικός αναστολέας επαναπρόσληψης 
της σεροτονίνης, καταπραΰνει τον κνησμό σε μια ποικιλία προ-
χωρημένων καρκίνων, όπως και σε ασθενείς με ψυχογενή κνη-
σμό114,117 και ίσως προβεί χρήσιμη στη θεραπεία του κνησμού 
που συνδέεται και με άλλες συστηματικές παθήσεις.

Συμπέρασμα
Ο γενικευμένος κνησμός λόγω συστηματικής νόσου προβάλ-

λει σαν μια δεινή θεραπευτική πρόκληση. Αν και υπάρχουν ει-
δικές θεραπείες για πολλές ασθένειες, η θεραπεία του κνησμού 
είναι συχνά ανεπαρκής, ιδιαίτερα σε εκείνους χωρίς εντοπισμέ-
νη διαταραχή. Η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων όσον αφο-
ρά στην παθογένεση του κνησμού εμποδίζει την αντιμετώπιση 
αυτού του κοινού και ενοχλητικού συμπτώματος. 
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