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Περίληψη
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι συχνή 

πάθηση που προσβάλλει ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού. Οι περισσότε-
ροι ασθενείς προσβάλλονται κατά την 
παιδική και την εφηβική ηλικία. Η αλ-
λεργική ρινίτιδα έχει μεγάλη αιτιολο-
γική σχέση με το βρογχικό άσθμα. Οι 
πιο συχνές επιπλοκές της πάθησης εί-
ναι ρινοκολπίτιδες, δυσλειτουργίες της 
ευσταχιανής σάλπιγγας, ωτίτιδες και 
διαταραχές της όσφρησης που αφο-
ρούν κυρίως την ωτορινολαρυγγολο-
γία. Η μέτρια και σοβαρή μορφή της 
επιμένουσας αλλεργικής ρινίτιδας έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στη ποιότητα 
ζωής των ασθενών, στην παραγωγι-
κότητα και στην οικονομία. Η μη απο-
τελεσματική, μέχρι σήμερα, αντιμετώ-
πιση της πάθησης απαιτεί τη συνεχή 
έρευνα για την παραγωγή νέων φαρ-
μάκων και εμβολίων για τη πιο απο-
τελεσματική και ασφαλή θεραπεία της 
και τη συνεχή επιστημονική ενημέρω-
ση των κλινικών γιατρών. Στο άρθρο 
γίνεται αναφορά στα σύγχρονα δεδο-
μένα, όσον αφορά την επιδημιολογία, 
την παθοφυσιολογία, την κλινική διά-
γνωση και την θεραπεία της αλλεργι-
κής ρινίτιδας 

λέξεις κλειδιά: Αλλεργική ρινίτιδα, μη-
χανισμός αλλεργίας, κλινική διάγνωση, θε-
ραπεία.

Εισαγωγή
Η αλλεργική ρινίτιδα είναι συχνή πά-

θηση που προσβάλλει ένα μεγάλο μέ-
ρος του γενικού πληθυσμού, σε ποσο-
στό 10%-30%, και συγκαταλέγεται στις 
5 πιο συχνές χρόνιες παθήσεις. Τα πε-
ρισσότερα άτομα προσβάλλονται κατά 
τη παιδική και εφηβική ηλικία, ενώ το 
30% των ασθενών προσβάλλονται με-
τά την ηλικία των 30 ετών. Το 3% των 
ιατρικών επισκέψεων στο σύνολο των 
παθήσεων αφορά την αλλεργική ρινί-
τιδα1. Oι ασθενείς που πάσχουν από 
αλλεργική ρινίτιδα επιζητούν διάγνω-
ση και θεραπεία από γιατρούς διαφό-
ρων ειδικοτήτων, όπως είναι ο οικογε-
νειακός γιατρός, ο γενικός γιατρός, ο 
παθολόγος, ο παιδίατρος, ο πνευμο-
νολόγος, ιδιαίτερα όμως επισκέπτονται 
τους ειδικούς αλλεργιολόγους και τους 
ωτορινολαρυγγολόγους. Οι τελευταίοι 
είναι οι πιο ειδικοί, λόγω του γνωστικού 
αντικειμένου, για τη διάγνωση και αντι-
μετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας και 
των επιπλοκών της. Είναι γνωστό ότι οι 
ασθενείς που πάσχουν από αλλεργική 
ρινίτιδα προσβάλλονται συχνότερα από 
ρινοκολπίτιδες, δυσλειτουργίες της ευ-
σταχιανής σάλπιγγας, διαταραχές της 
όσφρησης, επιμένουσες ή υποτροπι-
άζουσες ωτίτιδες, που είναι πιο συχνές 
στα παιδιά. Η διάγνωση επομένως, η 
διαφορική διάγνωση και η θεραπευ-
τική αντιμετώπιση της αλλεργικής ρι-

νίτιδας είναι κυρίως έργο του ειδικού 
ωτορινολαρυγγολόγου2.

Επιδημιολογικά δεδομένα
Η συχνότητα της αλλεργικής ρινίτι-

δας έχει αυξηθεί τα τελευταία 10 χρό-
νια, κυμαινόμενη σε ποσοστά μεταξύ 
10%-30% στους ενήλικες και μέχρι 42% 
στα παιδιά. Η αλλεργική ρινίτιδα είναι 
πιο συχνή στα παιδιά που προσβάλλο-
νται κατά μέσο όρο σε ηλικία 10 ετών. 
Η μέγιστη συχνότητα εμφανίζεται σε 
ηλικίες από 13 έως 19 ετών2-5. 

Οι επιπτώσεις της αλλεργικής ρινίτι-
δας είναι επιβαρυντικές για τα παιδιά, 
που έχουν μειωμένη επίδοση στο σχο-
λείο, κάνουν συχνές απουσίες, έχουν 
προβλήματα συμπεριφοράς και για 
τους ενήλικες, που έχουν μειωμένη πα-
ραγωγικότητα, απουσιάζουν από την 
εργασία τους και γενικά επηρεάζεται 
η ποιότητα της ζωής. Τα έξοδα για ια-
τρικές επισκέψεις και για φάρμακα εί-
ναι σημαντικά. Από μια στατιστική με-
λέτη στις ΗΠΑ, το 1997, υπολογίσθηκε 
ότι το κόστος για ιατρικές επισκέψεις 
και φάρμακα ξεπερνούσε τα 4.5 δις 
δολάρια, ενώ το κόστος από απώλεια 
ωρών και ημερών εργασίας ήταν επί 
πλέον 13 εκατ. δολάρια6.

Η νέα ταξινόμηση της αλλεργικής 
ρινίτιδας 

Το 1999 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
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εικόνα 1. Ο μηχανισμός 
της αλλεργικής ευαισθη-
σίας

εικόνα 2. Συμπτώματα της αλ-
λεργικής ρινίτιδας: κνησμός στα 
αυτιά (itchy ears), εμβοές (buzz-
ing sound), κνησμός, ερυθρότητα 
οφθαλμών, δακρύρροια (red, itchy, 
water eyes), πταρμός, ρινική συμ-
φόρηση, ρινόρροια ( sneezing, con-
gestion, runny nose), κνησμός στο 
φάρυγγα ή πονόλαιμος, οπισθορινι-
κή καταρροή, βήχας (itchy or sore 
throat, postnasal drip, cough).
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Υγείας καθιέρωσε τη νέα ταξινόμηση 
της αλλεργικής ρινίτιδας σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ARIA (Allergic Rhinitis 
and its Impact on Asthma) που θέλησε 
να δημιουργήσει τις ίδιες θεραπευτικές 
οδηγίες για την αλλεργική ρινίτιδα και 
το άσθμα, δεδομένου ότι το 80% των 
ασθματικών ασθενών πάσχουν από αλ-
λεργική ρινίτιδα7,8.

Η αλλεργική ρινίτιδα διακρίνεται στη 
διαλείπουσα ή ευκαιριακή, όταν διαρ-
κεί λιγότερο από 4 ημέρες την εβδομά-
δα ή συνολικά λιγότερο από 4 εβδο-
μάδες, και στην εμμένουσα ή μόνιμη, 
όταν διαρκεί περισσότερο από 4 ημέ-
ρες την εβδομάδα ή συνολικά περισ-
σότερο από 4 εβδομάδες. Η αλλεργική 
ρινίτιδα, τόσο η διαλείπουσα όσο και η 
εμμένουσα, μπορεί να είναι ήπιας μορ-
φής, όταν δεν διαταράσσεται ο φυσιο-
λογικός ύπνος, η καθημερινή δραστη-
ριότητα, η φυσιολογική απόδοση στο 
σχολείο ή στην εργασία και δεν υπάρ-
χουν ενοχλητικά συμπτώματα ή μπορεί 
να είναι μέτριας ή σοβαρής μορφής, 
όταν διαταράσσονται μία ή περισσότε-
ρες από τις παραπάνω δραστηριότητες 
και λειτουργίες και υπάρχουν ενοχλητι-
κά συμπτώματα7,8.

Η αλλεργική ρινίτιδα χαρακτηρίζεται, 
επίσης, ως εποχιακή όταν οφείλεται σε 
εισπνεόμενα κυρίως αλλεργιογόνα που 
αφθονούν σε ορισμένες εποχές του 
έτους, όπως κατά την αρχή της άνοιξης, 
που υπάρχει η ανθοφορία δένδρων, θα-

μνοειδών και λουλουδιών, κατά το τέλος 
της άνοιξης και την αρχή του καλοκαι-
ριού, που υπάρχει ανθοφορία και ανά-
πτυξη της πόας και των αγριόχορτων, 
κατά το τέλος του καλοκαιριού και την 
αρχή του φθινοπώρου, που αφθονεί η 
ανάπτυξη των σπορομυκήτων. Η ετή-
σια αλλεργική ρινίτιδα οφείλεται κυρί-
ως σε αλλεργιογόνα της οικιακής σκό-
νης, σε αλλεργιογόνα που προέρχονται 
από ζώα (σκύλος, γάτα, ποντικός, κου-
νέλι, άλογο κ.λπ.), σε αλλεργιογόνα της 
τροφής (γάλα, τυρί, ντομάτα, μπανάνα, 
σοκολάτα κ.λπ.), σε φαρμακευτικές και 
σε χημικές ουσίες9-12. 

Μηχανισμός της αλλεργικής 
ευαισθησίας.
Πρώιμη - όψιμη  
αλλεργική απάντηση

Η ανάπτυξη ευαισθησίας σε ένα αλ-
λεργιογόνο απαιτεί τη σύνθεση ΙgE αντι-
σωμάτων. Η παραγωγή των IgE αντι-
σωμάτων απαιτεί την αναγνώριση του 
αλλεργιογόνου και την ανάπτυξη πλα-
σμοκυττάρων, που παράγουν IgE αντι-
σώματα (Εικόνα 1).

Η αλληλουχία των κυτταρικών αυτών 
αντιδράσεων ρυθμίζεται από παράγο-
ντες που ελευθερώνονται από τα Β-λεμ-
φοκύτταρα, που είναι υπεύθυνα για τη 
χυμική ανοσία, και τα Τ-λεμφοκύτταρα, 
που είναι υπεύθυνα για τη κυτταρική 
ανοσία και ενεργοποιούν τα μαστοκύτ-

ταρα. Στον άνθρωπο τα μαστοκύτταρα 
βρίσκονται στον χαλαρό συνδετικό ιστό, 
που περιβάλλει αιμοφόρα αγγεία, νεύ-
ρα, λεμφαγγεία. Είναι πιο άφθονα στο 
δέρμα, στην αναπνευστική και στην πε-
πτική οδό. Στον ρινικό βλεννογόνο βρί-
σκονται επιφανειακά μεταξύ βασικής 
μεμβράνης και επιθηλίου. Τα μαστοκύτ-
ταρα σε ηρεμία έχουν σφαιρικά εκκρι-
τικά κοκκία που περιέχουν χημειοτακτι-
κούς παράγοντες9-12.

Κατά τη διάρκεια της αλλεργικής πε-
ριόδου τα μαστοκύτταρα αυξάνουν, 
ιδιαίτερα δε τα ενδοεπιθηλιακά μαστο-
κύτταρα. Κατά τη διέγερσή τους από 
τα ΙgE αντισώματα, γίνεται η αποκοκκί-
ωση, ώστε μέσα σε λίγα λεπτά ελευθε-
ρώνεται το περιεχόμενο 1.000 περίπου 
εκκριτικών κοκκίων μέσα στο συνδετικό 
ιστό. Μαστοκύτταρα βρίσκονται κοντά 
στα επιφανειακά μετα-τριχοειδή φλεβί-
δια, τα οποία αντιδρούν με αύξηση της 
αγγειακής διαπερατότητας, στα νεύρα, 
που αντιδρούν προκαλώντας την αί-
σθηση του κνησμού, την εκδήλωση του 
πταρνίσματος, και στους βλεννογόνους 
αδένες, προκαλώντας την αυξημένη ρι-
νική έκκριση (Εικόνα 2). 

Η ικανότητα της αυξημένης παραγω-
γής IgE αντισωμάτων είναι κληρονομι-
κής φύσεως γι’ αυτό και η αλλεργία εμ-
φανίζει κληρονομική προδιάθεση. Μετά 
την αρχική έκθεση στο αλλεργιογόνο 
και την υπερπαραγωγή IgE αντισωμά-
των, η επόμενη έκθεση στο αλλεργιογό-

ςχήμα 1. Ο μηχανισμός της άμεσης και όψιμης φάσης της αλλεργικής 
ρινίτιδας (Kay AB, N Engl J Med 2001). Πίνακας 1. Θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας.
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νο προκαλεί την αλλεργική απάντηση, 
άμεση και όψιμη. Ο μηχανισμός με τον 
οποίο εκδηλώνονται αυτές οι αντιδρά-
σεις; αφορά τη δράση των χημικών με-
σολαβητών της αλλεργικής απάντησης, 
όπως φαίνεται στην απλοποιημένη σχη-
ματική απεικόνιση9-12 (Σχήμα 1).

Όπως φαίνεται στη σχηματική εικό-
να, τα IgE αντισώματα, που παράγονται 
από τα πλασμοκύτταρα μετά τη πρώτη 
επαφή με το αλλεργιογόνο, επικάθονται 
στην ελεύθερη επιφάνεια των μαστοκυτ-
τάρων. Μετά από δεύτερη επαφή με το 
αλλεργιογόνο και την αναγνώρισή του 
(αντιγονο-παρουσιαστικό κύτταρο) γί-
νεται σύνδεση αλλεργιογόνου-αντισώ-
ματος, που προκαλεί την αποκοκκίωση 
του ευαισθητοποιημένου μαστοκυττά-
ρου και την ελευθέρωση ισταμίνης, λευ-
κοτριενίων και παράγοντα ενεργοποίη-
σης των αιμοπεταλίων (platelet activating 
factor, PAF), που διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην άμεση ή πρώιμη φάση 
της αλλεργικής αντίδρασης και προκα-
λούν ρινικό κνησμό, φταρνίσματα, ρινι-
κή καταρροή και απόφραξη.9-12

Από τα μαστοκύτταρα ελευθερώνο-
νται επίσης ιντερλευκίνη-4, που ενερ-
γοποιεί τα ηωσινόφιλα και άλλα φλεγ-
μονώδη κύτταρα, όπως βασεόφιλα και 
ουδετερόφιλα, στον τόπο της φλεγμο-
νής και ιντερλευκίνη-5, που ενεργοποιεί 
τα Β-λεμφοκύτταρα για την υπερπαρα-
γωγή IgE αντισωμάτων. Λίγες ώρες με-
τά την αλλεργική προσβολή ακολουθεί 
η όψιμη φάση της αλλεργικής απάντη-
σης, που οφείλεται στην απελευθέρω-
ση από τα Τ-λεμφοκύτταρα ιντερλευκί-
νης-4, που ενεργοποιεί τα ηωσινόφιλα, 
ιντερλευκίνης-5, που ενεργοποιεί τα Β-
λεμφοκύτταρα, νευροτροφίνες και πα-
ράγοντες ελευθέρωσης ισταμίνης και 
νευροπεπτίδια, που ενεργοποιούν τα 
μαστοκύτταρα προς αποκοκκίωση και 
ελευθέρωση ισταμίνης, λευκοτριενίων 
και PAF, που προκαλούν τη ρινική από-
φραξη, τη διαταραχή της όσφρησης και 
την υπεραντιδραστικότητα του ρινικού 
βλεννογόνου. Η τελευταία εκδηλώνε-
ται ως βαθμιαία αυξανόμενη ευαισθη-
σία σε μικρές ποσότητες αλλεργιογόνου 
και συνεπάγεται τη χρόνια εξέλιξη της 
αλλεργικής φλεγμονής9-12.

Μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινισθεί 
πλήρως πώς η αντίδραση ενός αλλερ-
γιογόνου με το αντίσωμα IgE προκαλεί 

την έκλυση των χημικών μεσολαβητών 
από τα μαστοκύτταρα, ούτε είναι γνω-
στός ο μηχανισμός του συστήματος IgE-
μαστοκύτταρο, για την ανάπτυξη και 
τον έλεγχο μιας φυσιολογικής ανοσο-
λογικής απάντησης.

Τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινί-
τιδας οφείλονται στις ακόλουθες αντι-
δράσεις:

1. Η αύξηση της αγγειακής διαπερα-
τότητας στο ρινικό βλεννογόνο προκαλεί 
οίδημα, ρινική απόφραξη και υπερέκκρι-
ση. Η αύξηση της αγγειακής διαπερα-
τότητας οφείλεται στις αγγειοδραστικές 
αμίνες, όπως ισταμίνη, προσταγλαδίνες, 
λευκοτριένια και παράγων ενεργοποίη-
σης των αιμοπεταλίων (PAF).

2. Η αύξηση της ρινικής έκκρισης οφεί-
λεται στη διέγερση των αδένων από τις 
προσταγλαδίνες και την ισταμίνη, που 
προκαλεί την ελευθέρωση ακετυλοχολίνης 
και νευροπεπτιδίων από τα νεύρα.

3. Νευρικά αντανακλαστικά, που προ-
καλούνται από την ισταμίνη, και εκδη-
λώνουν τον αλλεργικό κνησμό, το φτάρ-
νισμα και την υπερέκκριση. 

Τα αλλεργικά συμπτώματα θεωρού-
νται ότι οφείλονται στην αλληλεπίδρα-
ση μεταξύ των αλλεργικών αντιδράσεων, 
της απελευθέρωσης χημικών μεσολα-
βητών, της ανισορροπίας του αυτόνο-
μου νευρικού συστήματος, της παρου-
σίας των κυτταρικών υποδοχέων και της 
ανισορροπίας μεταξύ των ενδοκυττα-
ρίων επιπέδων των δευτερογενών χη-
μικών μεσολαβητών, από τη διέγερση 
του συμπαθητικού και του παρασυμπα-
θητικού συστήματος9-11.

Διάγνωση της αλλεργικής 
ρινίτιδας

Η αλλεργική ρινίτιδα είναι η φλεγμο-
νώδης αντίδραση του ρινικού βλεννογό-
νου, δια μέσου IgE αντισωμάτων, ύστε-
ρα από έκθεση σε ένα ή περισσότερα 
αλλεργιογόνα. Τα συμπτώματα της αλ-
λεργικής ρινίτιδας είναι η ρινική καταρ-
ροή, το πτάρνισμα, ο ρινικός κνησμός, 
η οπισθορινική καταρροή και η ρινική 
απόφραξη. Τα συμπτώματα αυτά συ-
χνά συνοδεύονται με συμπτώματα από 
τα μάτια, όπως ερυθρότητα, κνησμός 
και δακρύρροια (αλλεργική ρινο-επι-
πεφυκίτιδα) (Εικόνα 2). 

Οι ασθενείς που πάσχουν από χρό-
νια αλλεργική ρινίτιδα έχουν το τυπικό 

αλλεργικό προσωπείο. Η ρινική από-
φραξη και η συμφόρηση των παραρ-
ρινίων κόλπων δημιουργούν τη κυ-
ανή απόχρωση των κάτω βλεφάρων 
(allergic shiners) και τη χαρακτηριστι-
κή γραμμική πτυχή (Dennes lines). Το 
συνεχές σπρώξιμο της μύτης προς τα 
πάνω και πίσω είναι συχνό στα παιδιά 
που με τον τρόπο αυτό προσπαθούν 
να ανακουφισθούν από το ρινικό κνη-
σμό και τη ρινική απόφραξη (αλλερ-
γικός χαιρετισμός). Η επίμονη ρινική 
δυσχέρεια και απόφραξη προκαλούν 
ένρινη ομιλία, στοματική αναπνοή και 
διαταραχές του ύπνου9-12.

Η διάγνωση της αλλεργικής ρινίτιδας 
γίνεται από το ιστορικό, την φυσική εξέ-
ταση και συμπληρώνεται με τον εργα-
στηριακό έλεγχο. Το ιστορικό αποκαλύ-
πτει άτομα με διαγνωσμένη αλλεργική 
ρινίτιδα στην οικογένεια, περιοδικότη-
τα και εποχιακή συνήθως έξαρση των 
χαρακτηριστικών συμπτωμάτων της 
αλλεργικής ρινίτιδας. Η φυσική εξέτα-
ση αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά του 
αλλεργικού προσωπείου, τη στοματική 
αναπνοή. Στην πρόσθια ρινοσκόπη-
ση παρατηρούνται ο έφυγρος ρινικός 
βλεννογόνος, η ρινική υπερέκκριση, η 
ωχρότητα και η υπερτροφία των ρινι-
κών κογχών. Όταν το ιστορικό και η 
φυσική εξέταση υποστηρίζουν τη πα-
ρουσία της πάθησης τότε τα ειδικά για 
το αλλεργιογόνο IgE αντισώματα μπο-
ρεί να επιβεβαιωθούν με ειδικές δοκι-
μασίες (Prick test - RAST test). H μέ-
τρηση των IgE επιπέδων στον ορό δεν 
συμβάλλει στη διάγνωση, ενώ σε ειδι-
κές περιπτώσεις η κυτταρολογική εξέ-
ταση του ρινικού εκκρίματος συμβάλ-
λει στην ανίχνευση των ηωσινοφίλων 
και ουδετεροφίλων9-12.

Λόγω της συχνής συνύπαρξης άσθμα-
τος και αλλεργικής ρινίτιδας, οι πρό-
σφατες οδηγίες συνιστούν άτομα με 
αλλεργική ρινίτιδα να ελέγχονται για 
τη παρουσία άσθματος και ασθματι-
κά άτομα να ελέγχονται για τη παρου-
σία αλλεργικής ρινίτιδας8.

Θεραπεία της αλλεργικής 
ρινίτιδας

Οι 4 βασικές θεραπευτικές προσεγγί-
σεις για την αντιμετώπιση της αλλεργι-
κής ρινίτιδας είναι13-14 (Πίνακας 1):

1. έλεγχος του περιβάλλοντος και απο-
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φυγή έκθεσης στα αλλεργιογόνα, 
2. ενημέρωση και εκπαίδευση του 

ασθενούς, 
3. φαρμακοθεραπεία, και, 
4. ανοσοθεραπεία. 
Η αποφυγή έκθεσης στα αλλεργιο-

γόνα και ο περιβαλλοντικός έλεγχος 
είναι το πρώτο μέτρο αντιμετώπισης, 
που όμως δεν είναι τόσο πρακτικό και 
αποτελεσματικό και συνήθως απαι-
τείται φαρμακευτική θεραπεία. Θεω-
ρείται σκόπιμη, αναγκαία και επωφε-
λής η ενημέρωση του ασθενούς και 
των μελών της οικογένειάς του για τη 
χρόνια εξέλιξη, τη φλεγμονώδη φύση 
της πάθησης, τα συμπτώματα, την δυ-
σμενή επίδραση στη ποιότητα ζωής, 
την αποφυγή έκθεσης σε αλλεργιογό-
να, τις ρεαλιστικές προσδοκίες για την 
αποτελεσματικότητα της φαρμακευτι-
κής θεραπείας, τις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες, τις επιπλοκές, όπως η ωτίτιδα και 
η ρινοκολπίτιδα13-14.

Φαρμακευτική θεραπεία
Η φαρμακευτική θεραπεία της αλλερ-

γικής ρινίτιδας πρέπει να εξατομικεύε-
ται, αφού ληφθούν υπόψη πολλοί πα-
ράγοντες, όπως η ηλικία, η συχνότητα 
και η ένταση των συμπτωμάτων, τα ει-
δικά αλλεργιογόνα στα οποία το άτομο 
έχει ευαισθησία, η προηγούμενη χρή-
ση φαρμάκων, συνυπάρχουσες παθο-
λογικές καταστάσεις και το κόστος. Η 

επιλογή του φαρμάκου πρέπει να βα-
σίζεται στην ειδική δράση και αποτε-
λεσματικότητά του ώστε να προσαρ-
μόζεται στις ανάγκες του ασθενούς 
(Πίνακας 2). 

Ορισμένοι ασθενείς έχουν μόνο ένα 
ενόχλημα και η επιλογή του φαρμάκου 
πρέπει να είναι ανάλογη. Εάν, δηλαδή, 
ο ασθενής παραπονείται για ρινική συμ-
φόρηση, χορηγούμε αποσυμφορητικό, 
εάν έχει κνησμό και φτάρνισμα χορη-
γούμε αντιϊσταμινικό ή αντιλευκοτρι-
ενικό, εάν έχει ρινόρροια χορηγούμε 
αντιχολινεργικό. Τα αντιϊσταμινικά 2ης 
γενιάς θεωρούνται πρώτη επιλογή για 
την ήπια μορφή της αλλεργικής ρινίτι-
δας, ενώ τα ενδορρινικά κορτικοστε-
ροειδή θεωρούνται η καλύτερη επιλο-
γή για τη μέτρια ή σοβαρή μορφή και 
όταν το σύμπτωμα που προεξάρχει εί-
ναι η ρινική απόφραξη. Εάν η πρώτη 
επιλογή δεν επαρκεί για την ανακούφι-
ση των συμπτωμάτων, τότε πρέπει να 
χορηγείται συνδυασμός αντιϊσταμινι-
κού και ενδορρινικού κορτικοστεροει-
δούς. Τα πρώτης γενεάς αντιϊσταμινικά 
δεν συνιστώνται, λόγω των ανεπιθύμη-
των αντιδράσεων, της χαλάρωσης και 
της καταστολής που προκαλούν. Τα ρι-
νικά αποσυμφορητικά πρέπει να χο-
ρηγούνται για περιορισμένο διάστη-
μα για την αποφυγή φαρμακευτικής 
ρινίτιδας. Μερικοί ασθενείς και γονείς 
φοβούνται τις ανεπιθύμητες αντιδρά-

σεις και τις παρενέργειες των φαρμά-
κων γι’ αυτό πρέπει να γίνεται η κατάλ-
ληλη ενημέρωση ώστε να αποδέχονται 
τη θεραπεία9-10. 

Σε ασθενείς με πολύ έντονα συμπτώ-
ματα μπορεί να χρειασθεί χορήγηση 
κορτικοστεροειδών από του στόματος, 
για 3-5 μέρες, με ταυτόχρονη ενδορρι-
νική χορήγηση. Τα αντιϊσταμινικά και τα 
αντιλευκοτριενικά ενδείκνυνται σε μι-
κρά παιδιά, ενώ τα ενδορρινικά κορτι-
κοστεροειδή σε παιδιά ηλικίας άνω των 
2 ετών. Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να 
λαμβάνονται για τη χορήγηση φαρ-
μάκων σε έγκυες και σε άτομα της τρί-
της ηλικίας15-16.

Νέες στρατηγικές φαρμακευτικής 
θεραπείας

Οι νέα στρατηγικές για τη φαρμακευ-
τική θεραπεία της αλλεργικής θεραπείας 
που είναι υπό έρευνα αφορούν τη ρύθ-
μιση της παραγωγής και δράσης των 
κυτοκινών, όπως: 1) αναστολή ειδικής 
προφλεγμονώδους κυτοκίνης, 2) μο-
νοκλωνικά αντισώματα κατά των κυτο-
κινών ή των υποδοχέων τους (π.χ. αντι-
ΙL-5), 3) διαλυτοί υποδοχείς κυτοκινών 
(π.χ. υποδοχείς IL-4) - χορήγηση ειδικών 
αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών, 5) αντα-
γωνιστής της κυτοκίνης Th2, και, 6) τρο-
ποποίηση της ανοσολογικής απόκρισης 
με τη μεταβολή της ισορροπίας Th1/Th2, 
με τη χρήση εμβολίου DNA17-19.

Πίνακας 2. Η δράση των φαρμάκων έναντι των συμπτωμάτων της αλλεργικής 
ρινίτιδας.

ςχήμα 2. Ενήλικες πάσχοντες από αλλεργική ρινίτιδα: Household 
Screening. 

Α.  Υπολογίζοντας τον εαυτό σας πόσα άλλα άτομα υπάρχουν 
στην οικογένειά σας που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα;

Β.  Πόσα από τα άτομα αυτά έχουν διαγνωσθεί  
ότι πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα;

C.  Πόσα από τα άτομα αυτά είναι ηλικίας  
άνω των 18 ετών; (Ν=61,655 adults in 31,470 households)
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Αποτελέσματα σύγχρονης 
έρευνας για την αλλεργική 
ρινίτιδα

Τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς δι-
εξήχθη μεγάλη παναμερικανική έρευ-
να για την αλλεργική ρινίτιδα. Η έρευνα 
ήταν τηλεφωνική, συμμετείχαν 100 οι-
κογενειακοί γιατροί, 100 αλλεργιολόγοι, 
100 ωτορινολαρυγγολόγοι, 50 νοσηλευ-
τές και 50 ιατρικοί βοηθοί και περιέλα-
βε ένα ερωτηματολόγιο 34 ερωτήσεων 
που υποβλήθησαν σε 31.470 οικογένει-
ες. Εντοπίσθηκαν 8.735 άτομα πάσχοντα 
από αλλεργική ρινίτιδα μεταξύ 61.655 
ερωτηθέντων (14%). Τελικά 2.500 άτο-
μα που έπασχαν από αλλεργική ρινίτιδα, 
που είχαν συμπτώματα και ελάμβαναν 
φαρμακευτική θεραπεία κατά τη προη-
γούμενη χρονιά, συμπλήρωσαν το ερω-
τηματολόγιο. 

Από τη μεγάλη αυτή έρευνα βγήκαν 
τα παρακάτω πολύ ενδιαφέροντα συ-
μπεράσματα: 

1) Η συχνότητα της αλλεργικής ρι-
νίτιδας σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα είναι 14%.

2) 43% των ασθενών δήλωσαν ότι 
πάσχουν από εποχιακή αλλεργική ρινί-
τιδα, ενώ 56% από ετήσια ρινίτιδα. Το 
1% δήλωσε αβεβαιότητα. 

3) Από τα συμπτώματα της αλλεργι-
κής ρινίτιδας το πιο συχνό και ενοχλη-
τικό είναι η ρινική απόφραξη.

4) Ποσοστό 38% των ασθενών υπο-
φέρουν σε σημαντικό βαθμό κατά την 
αλλεργική προσβολή και χρειάζονται 
φαρμακευτική αγωγή.

5) Η μέση απώλεια παραγωγικότητας, 
λόγω απουσίας από την εργασία κατά 
την έξαρση της αλλεργίας, είναι 25%.

6) Οι περισσότεροι ασθενείς (69%) 
λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία.

7) Το 50% των ασθενών ανέφερε ότι 
η φαρμακευτική θεραπεία δεν παρέχει 
ανακούφιση όλο το 24ωρο και ότι η απο-
τελεσματικότητα της θεραπείας μειώνε-
ται μετά από λίγους μήνες.

8) Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών ζη-
τούν από το γιατρό τους να τους αλλά-
ξει το φάρμακο, γιατί δεν ικανοποιού-
νται από τη χρήση του.

9) Η μη συμμόρφωση του ασθενούς 
με τη συσταθείσα θεραπεία οφείλεται 
κυρίως στην μη αποτελεσματική του 
δράση, παρά στις ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες ή το κόστος.

10) Γιατροί και ασθενείς συμφωνούν 
ότι χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, 
σχετικά με τη πάθηση και την αντιμε-
τώπισή της.

11) Οι μισοί περίπου ασθενείς με δι-
άγνωση και συμπτώματα αλλεργικής ρι-
νίτιδας δεν έχουν επισκεφθεί γιατρό κα-
τά τον τελευταίο χρόνο. 

12) Οι περισσότεροι από τους ασθε-
νείς (69%) παίρνουν κάποιο φάρμακο 
για θεραπεία. Οι περισσότεροι από τους 
μισούς ασθενείς (52%) παίρνουν φάρ-
μακο, για την ανακούφιση των συμπτω-
μάτων, χωρίς συνταγή. Το 1/3 παίρνουν 
ρινικό σπρέι με συνταγή. 

Οι διαπιστώσεις της έρευνας φανερώ-
νουν σημαντικά προβλήματα στην αντι-
μετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, που 
είναι από τις πιο συχνές χρόνιες παθή-
σεις στις ΗΠΑ14(Σχήμα 2).

Η μεγάλη συχνότητα της αλλεργικής 
ρινίτιδας, στα παιδιά και στους ενήλι-
κες, η μεγάλη αιτιολογική συσχέτιση με 
το αλλεργικό βρογχικό άσθμα, η χρόνια 
εξέλιξη και η μη αποτελεσματική αντι-
μετώπιση της πάθησης, κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον πολλών επιστημονικών ει-
δικοτήτων που ασχολούνται με τη δια-
λεύκανση των παθοφυσιολογικών μη-
χανισμών της ρινικής αλλεργίας και με 
την εργαστηριακή και κλινική φαρμακο-
λογική έρευνα, για την αναζήτηση νέ-
ων αποτελεσματικών φαρμακολογικών 
σκευασμάτων.

Η κλινική αντιμετώπιση της αλλεργικής 
ρινίτιδας απαιτεί και προκαλεί την εξει-
δικευμένη γνώση και την εμπειρία του 
ειδικού ωτορινολαρυγγολόγου. 

Summary
Allergic rhinitis - newest data
Anestis Psifidis

Allergic rhinitis is a common disease, 
which affects an important part of the 
population. Most patients are affected 
during childhood and adolescence. Al-
lergic rhinitis has a common etiological 
relationship with bronchial asthma. The 
most frequent complications of the dis-
ease are rhinosinusitis, eustachian tube 
dysfunction, otitis and disturbances of ol-
faction, which are mainly of the interest 
of Otolaryngology. The moderate and 
severe type of the permanent allergic rhi-
nitis has important consequences on the 
quality of life, productivity and econo-

my. The ineffective management of the 
disease demands ongoing research ef-
forts for the production of new more ef-
fective and safe drugs and vaccines for 
the treatment and continuous scientif-
ic information of physicians. This article 
deals with the newest data on epidemi-
ology, pathophysiology, diagnosis and 
management of allergic rhinitis. 

Key words: Allergic rhinitis, mechanism 
of allergy, clinical diagnosis, treatment.
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