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επιστημονικές σελίδες

Οξεία ή χρόνια υποτροπιάζουσα οιδημα-
τώδης και φλεγμονώδης κατάσταση του 
δέρματος, παρατηρείται στο 20% των 

παιδιών και των ενηλίκων. Χαρακτηρίζεται από 
παροδικές, κνησμώδεις, ερυθρού χρώματος, 
περίγραπτες διογκώσεις του δέρματος και των 
βλεννογόνων (πομφούς), ως αποτέλεσμα της 
απελευθέρωσης ισταμίνης και άλλων αγγειοδι-
ασταλτικών ουσιών από τα μαστοκύτταρα. Οι 
βλάβες εμφανίζονται ξαφνικά και εξαφανίζονται 
σε λιγότερο από 24 ώρες.

Αιτιολογία-Παθογένεια
Ανάλογα με την αιτιολογία και τον παθογενετι-

κό μηχανισμό, η κνίδωση διακρίνεται σε:

 Ανοσολογική:
Άμεση διέγερση: συγκεκριμένος τύπος φαρμάκων 
και μερικές τοξίνες από βακτηρίδια προκαλούν ά-
μεση αποκοκκίωση μαστοκυττάρων.
Με τη μεσολάβηση IgE: (αντίδραση υπερευαισθησί-
ας τύπου 1) κυρίως σε ατοπικά άτομα μετά λήψη 
συγκεκριμένων τροφών, φαρμάκων ή μετά επα-
φή με παράσιτα. Ειδικά IgE αντισώματα ενεργο-
ποιούν μαστοκύτταρα και βασεόφιλα λευκοκύτ-
ταρα του δέρματος, αναπνευστικού, γαστρεντε-
ρικού και καρδιαγγειακού συστήματος, τα οποία 
απελευθερώνουν μεσολαβητές που αυξάνουν τη 
φλεβική διαπερατότητα και ρυθμίζουν την απελευ-
θέρωση άλλων δραστικών ουσιών. Η αντίδραση 
εμφανίζεται σε λίγα λεπτά έως 36 ώρες από την 
έκθεση στον εκλυτικό παράγοντα. 
Με τη μεσολάβηση συμπληρώματος: (ορονοσία-
πυρετός, κνί    δωση, αρθρα λγία, νεφρίτιδα, νευρί-
τιδα, ηπατίτιδα) 7-12 ημέρες μετά από την έκ-
θεση στον ετερόλογο ορό ανοσοσυμπλέγματα 
προκαλούν άμεσα την αποκοκκίωση μαστοκυτ-
τάρων ή ενεργοποιούν το συμπλήρωμα, ελευθε-
ρώνουν αναφυλατοξίνες και οδηγούν σε αποκοκ-
κίωση μαστοκυττάρων (μετάγγιση αίματος/ανο-
σοσφαιρινών). 

Από φυσικά αίτια:
Δερμογραφισμός: γραμμοειδείς κνιδωτικές 

βλάβες μετά από τριβή ή ξεσμό, διάρκειας έως 
30 λεπτών, σε κατά τα άλλα υγιές άτομο. Συνήθως 
δεν παρατηρείται καλή ανταπόκριση σε αντιϊστα-
μινικά

Εκ ψύχους
Εκ ζέστης
Ηλιακή κνίδωση: κύριος μεσολαβητής η ιστα-

μίνη.
Χολινεργική: μετά από άσκηση, οξύ έντονο 

stress, εφίδρωση, θερμό λουτρό (το κνιδωτικό ε-
ξάνθημα αποτελείται από πολυάριθμες μικρές βλα-
τίδες). Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος 
ενεργοποιεί ένα νευρικό αντανακλαστικό που ο-
δηγεί σε απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τα 
νευρικά κύτταρα και αυτή με τη σειρά της σε α-
ποκοκκίωση μαστοκυττάρων. Τα επεισόδια διαρ-
κούν λίγα μόνο λεπτά. 

Εκ πιέσεως: α) πέλματα μετά από βάδιση (πό-
νος), β) χέρια μετά από χρήση μηχανήματος, γ)
γλουτών μετά από κάθισμα. Όχι καλή ανταπόκρι-
ση σε αντιϊσταμινικά.

Εκ δονήσεων: οικογενές ή σποραδικό (σπανι-
ότατη κατάσταση).

Από άμεση αποκοκκίωση μαστοκυττάρων: με-
τά χορήγηση ενδοφλέβιων σκιαγραφικών, σαλι-
κυλικών, βενζοϊκών.

Συνύπαρξη με αυτοάνοση νόσο, συνήθως συ-
στηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) και σύν-
δρομο Sjogren: μορφή κνιδωτικής δερματικής 
αγγειΐτιδας. Συνδυάζεται με πορφύρα, διαρκεί 
12-24 ώρες, καταλείπει μελάγχρωση και συνο-
δεύεται από μειωμένο συμπλήρωμα ορού και 
νεφροπάθεια. 

Κληρονομικό αγγειοοίδημα: (αυτοσωματική 
επικρατούσα διαταραχή). Υπάρχει ελάττωση του 
C4, ελάττωση ή δυσλειτουργία του αναστολέα της 
C1 εστεράσης, με αποτέλεσμα αυξημένη παρα-
γωγή κινινών. Παρατηρείται οίδημα προσώπου, 
άκρων, λαρυγγικό οίδημα και κοιλιακό άλγος, ε-
μετοί και διάρροιες λόγω οιδήματος στο γαστρε-
ντερικό σύστημα. Δεν εκδηλώνεται κνίδωση αλ-
λά εξάνθημα γυροειδούς ερυθήματος, μεγάλης 
έκτασης, με σκληρό οίδημα, διάρκειας 24-72 ω-
ρών. Το σύνδρομο συνδυάζεται με σημαντική 
θνησιμότητα.

Σύνδρομο αγγειοοιδήματος-κνίδωσης-ηω-
σινοφιλίας: καλής πρόγνωσης βαρύ αγγειοοί-
δημα, με συνοδό κνησμό, πυρετό, κατακράτη-
ση υγρών και αύξηση σωματικού βάρους, έντο-
νη λευκοκυττάρωση και ηωσινοφιλία, διάρκειας 
7-10 ημερών. 

Η ηωσινοφιλία αυξομειώνεται ανάλογα με το 
αγγειοοίδημα και την κνίδωση. Παρατηρούνται 
και μορφολογικές αλλοιώσεις των ηωσινοφίλων, 
ενώ οι πρωτεΐνες που ελευθερώνονται οδηγούν 
σε αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων.

Κλινική εικόνα
Η κνίδωση χαρακτηρίζεται από παροδικούς 

κνησμώδεις πομφούς (οιδηματώδεις πλάκες 1-
8cm, ερυθηματώδεις ή λευκές με ερυθηματώδη 
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Εικόνα 1. Έντονος δερμογραφισμός.

Εικόνα 2. Κνιδωτικοί πομφοί στον κορμό 
και στα άκρα.

Εικόνα 3. Μεγαλύτερη λεπτομέρεια των πομ-
φών, στοιχειωδών βλαβών της κνίδωσης.
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άλω, διαφόρων σχημάτων, χωρίς λέπια στην ε-
πιφάνειά τους), οφειλόμενους σε οίδημα των 
θηλών του χορίου. Διαρκούν λίγες ώρες κα υ-
ποχωρούν χωρίς να αφήνουν κάποιο ίχνος. Η 
κατανομή μπορεί να είναι εντοπισμένη, τοπι-
κή ή γενικευμένη. 

Το αγγειοοίδημα, που συχνά συνυπάρχει με 
την κνίδωση, αφορά σε μεγαλύτερη έκταση του 
δέρματος, ενώ εμπλέκονται και το χόριο, ο υ-
ποδόριος ιστός και υποβλεννογόνιες στιβάδες. 
Κλινικά εμφανίζεται βράγχος φωνής, συριγμός, 
δύσπνοια. Σε περίπτωση προσβολής γλώσσας 
και λάρυγγα η κατάσταση γίνεται απειλητική 
για τη ζωή και μπορεί να καταλήξει σε κυκλο-
φορικό shock και αναφυλαξία.

Κλινικά διακρίνεται σε:
• Οξεία κνίδωση: Διαρκεί λιγότερο από 30 

ημέρες. Μεγάλοι πομφοί, συχνά σε συνδυα-
σμό με αγγειοοίδημα. Προκαλείται με τη με-
σολάβηση IgE (διατροφικοί παράγοντες, πα-
ράσιτα, πενικιλίνη) ή συμπληρώματος σε α-
ντιδράσεις τύπου ορονοσίας (πλήρες αίμα, 
ανοσοσφαιρίνες).

• Χρόνια κνίδωση: Διαρκεί περισσότερο 
από 30 ημέρες. Μικροί και μεγάλοι πομφοί. 
Ιδιοπαθής κατάσταση, χωρίς σαφή αιτιολογία, 
με το ψυχικό stress να αποτελεί επιβαρυντικό 
παράγοντα, προσβάλει τις γυναίκες 2 φορές 
πιο συχνά από τους άνδρες και μπορεί να υ-
ποτροπιάζει για περισσότερο από 10 χρόνια. 
Η δυσανεξία που παρατηρείται στα σαλικυλι-
κά και σε συντηρητικά, σε αζωτούχες χρωστι-
κές, οφείλεται πιθανόν σε ανωμαλία της οδού 
του αραχιδονικού οξέος. Στο 40% αυτών των 

ασθενών εμφανίζονται αντι-FceR αυτοαντισώ-
ματα, στα οποία οφείλεται η ύφεση της νόσου 
μετά χρήση πλασμαφαίρεσης, κυκλοσπορίνης 
και ανοσοσφαιρίνης.

Διαφορική διάγνωση
Δήγματα εντόμων, κνιδωτική αγγειΐτιδα, φαρ-

μακευτικό εξάνθημα.

Εργαστηριακά ευρήματα
Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται για αποκλει-

σμό συστηματικής νόσου. Αυξημένη ΤΚΕ και 
ήπια ηωσινοφιλία συνήθως παρατηρούνται. 
ΑΝΑ και βιοχημικός έλεγχος είναι συνήθως 
φυσιολογικά.

Σε ορολογικό έλεγχο αναζητούμε τα αντιγό-
να της ηπατίτιδας, ελέγχουμε το συμπλήρωμα 
(επίπεδα, λειτουργικότητα αναστολέα της C1 
εστεράσης), ειδικά IgE αντισώματα, αντι-FceRI 
αυτοαντισώματα. 

Η ιστολογική εξέταση αναδεικνύει αγγειοδια-
στολή, οίδημα χορίου, υποδορίου ιστού, ενερ-
γοποιημένα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, ηωσι-
νοφιλία, αποκοκκίωση μαστοκυττάρων.

Τα δερματικά prick-tests και RAST-tests είναι 
συνήθως θετικά στα πλαίσια, όμως, της ατοπι-
κής διάθεσης του ατόμου.

Διάγνωση
Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, συμπεριλαμ-

βανομένης της πιθανής λήψης φαρμάκων, εί-
ναι βασική για τη διάγνωση. Η κνίδωση από 
φυσικά αίτια διαπιστώνεται με την κατάλληλη 
δοκιμασία πρόκλησης.

Πορεία
50% των ατόμων έχουν εκδηλώσεις κνίδω-

σης για περισσότερο από 1 έτος και 20% για πε-
ρισσότερο από 20 έτη. Η πρόγνωση όλων των 
μορφών είναι καλή, με εξαίρεση το κληρονομι-
κό αγγειοοίδημα, που μπορεί να είναι θανατη-
φόρο αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Θεραπεία
Σημαντική είναι η αποφυγή επαφής με τον 

εκλυτικό παράγοντα και η υποστηρικτική αγω-
γή για διατήρηση ανοιχτών αεραγωγών κατά 
τη διάρκεια του επεισοδίου.

Τα αντιϊσταμινικά και η πρεδνιζολόνη είναι 
κατεξοχήν οι παράγοντες που χρησιμοποιού-
νται για τον έλεγχο της κατάστασης. Η λήψη 
αντιϊσταμινικών πρέπει να γίνεται προληπτι-
κά και μέχρι την πλήρη κάθαρση της νόσου 
και να διακόπτονται με προσοχή για αποφυ-
γή τυχόν υποτροπής. Το Danazol (ανδρογόνο 
που ενεργοποιεί την παραγωγή του αναστο-
λέα της C1 εστεράσης), πλήρες φρέσκο πλά-
σμα, αναστολέας της C1 εστεράσης και οι α-
ναστολείς της ενεργοποίησης του πλασμινο-
γόνου (tranexamic, epsi-aminocaproic acid) 
χρησιμοποιούνται σε οξεία κρίση κληρονομι-
κού αγγειοοιδήματος.

Σε περίπτωση αναφυλαξίας απαιτείται χρή-
ση αδρεναλίνης σε αραίωση 1:1000.
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