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Η ρινίτιδα ορίζεται ως φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου και χαρακτηρίζεται 
από συμπτώματα που περιλαμβάνουν:
•πρόσθια και οπίσθια (οπισθορινική) καταρροή, 
•πταρμούς, 
•ρινική συμφόρηση 
•και/ή κνησμό. 
Τα ανωτέρω συμπτώματα εμφανίζονται δύο ή περισσότερες διαδοχικές ημέρες 
και διαρκούν περισσότερο από 1 ώρα

International Consensus Report on Diagnosis and Management of Rhinitis.     Allergy 1994, 49 (Suppl 19) 1-34.



Postural reflexes: συμφόρηση σε ύπτια θέση και στη ρινική χοάνη που
βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στη πλάγια θέση. Στην όρθια θέση
εναλλασσόμενη συμφόρηση των ρωθώνων (ρινικός κύκλος)

Crutch reflex: αυξημένη συμφόρηση με πίεση στη σύστοιχη μασχάλη
Hot and cold cutaneous temperature reflexes: πταρμοί μετά αιφνίδια

έκθεση του δέρματος σε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας
Visible and infrared light reflexes: πταρμοί μετά αιφνίδια έκθεση στο φώς
Bronchonasal reflex: βρογχόσπασμος μετά έκθεση σε ρινική διέγερση (πχ.

με κρύο αέρα)

Ovulatory rhinitis: αυξημένη συμφόρηση τις περι-εμμηνορυσιακές ημέρες

Baraniuk JN, Kim D. Nasonasal reflexes, the nasal cycle, and sneeze. Curr Allergy Asthma Rep 2007; 7:105
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1Magnan A et al. Allergy 2008;63:292-8.                                                  
2Navaro A et al, J Investig Allergol Clin Immunol. 2008;18:233-8 

Almost 85% of patients with allergic asthma
also have allergic rhinitis2

Patients with Allergic Asthma

More than half of patients with allergic rhinitis
also have allergic asthma1

Patients with Allergic Rhinitis

Allergic Rhinitis and its Association with Asthma



Φαινότυποι ρινίτιδας και άσθμα 

Συχνότητα    ΑΡ στο ΑΣΘΜΑ : 63.9% ΧΡΚ στο ΑΣΘΜΑ : 8.4%            
ΑΣΘΜΑ στην ΑΡ: 19.8%                    ΑΣΘΜΑ στη ΧΡΚ : 24.4%



Ο φυσιολογικός ρινικός βλεννογόνος

Ψευδοπολύστοιβο κροσσωτό επιθήλιο
Βασική μεμβράνη
Υποβλεννογόνιος ιστός (lamina propria)









• Συμπτωματική πάθηση της μύτης, λόγω IgE-μεσολαβούμενης φλεγμονής μετά από έκθεση 
του επιθηλίου της μύτης σε αλλεγιογόνα(1)

• Κλινικά: (1)

 Ρινόρροια
Πταρμοί
Κνησμός μύτης
 Ρινική απόφραξη

• Σε >70%: και οφθαλμικά συμπ/τα
(ερυθρότητα, κνησμός, 
δακρύρροια) (2)

1. Bousquet J. et al.; Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 Update; Allergy 2008; 63: 8-160
2. Bielory L.; J Allergy Clin Immunol 2000; 106 (6): 1019-32

Αλλεργική Ρινiτιδα: ορισμός
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>60% των περιπτώσεων μη-αλλεργικής ρινίτιδας                
χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθής ρινίτιδα



Rondon C et al.  JACI 2011



Rondon C et al.  JACI 2007



27/50 (54%) ασθενείς με μη αλλεργική ρινίτιδα είχαν θετική πρόκληση

Rondon C et al.  JACI 2007



Όχι με σειρά προτίμησης:

Από του στόματος H1-αντισταμινικά
ή

Ενδορρινικά H1-αντιισταμινικά
και /ή αποσυμφορητικά
ή 

LTRA

Ήπια ΉπιαMέτρια /
σοβαρή

Διαλείπουσα Διαλείπουσα / εμμένουσα

Όχι με σειρά προτίμησης:
Από του στόματος H1-αντισταμινικά ή 
Ενδορρινικά H1-αντιισταμινικά
και /ή αποσυμφορητικά
ή Ενδορρινικά Στεροειδή
ή LTRA
(ή χρωμόνες)

Στην επίμονη ρινίτιδα επανεξέταση 
του ασθενούς μετά από 2–4 εβδομάδες

Σε αποτυχία: ανεβάστε τη δόση 
Σε βελτίωση: συνεχίστε για ένα μήνα

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma;
LTRA = αντιλευκοτρινιακό INS = ενδορινικό στεροειδές

Bousquet J et al. Allergy. 2008;63 (suppl 86):8–160



ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma; INS = ενδορρινικό στεροειδές PER = Εμμένουσα Αλλεργική Ρινίτιδα;
LTRA = αντιλευκοτριενιακό
1. Bousquet J et al. Allergy. 2008;63(suppl 86):8–160.

Επανεξέταση του ασθενούς μετά από 2–4 εβδομάδες

Σε βελτίωση

Συνεχίστε ή κατεβείτε 
ένα βήμα στην αγωγή 
για >1 μήνα

Επαναξιολογήστε τη διάγνωση
Αξιολογήστε τη συμμόρφωση
Αναζητήστε λοιμώξεις ή άλλα αίτια

Προσθέστε ή αυξήστε 
τη δόση του ΕΡΣ

Ρινόρροια: 
Προσθέστε
ιπρατρόπιο

Κατά σειρά προτίμησης:
- Ενδορρινικά Στεροειδή
- H1-αντιισταμινικά ή LTRA

Σε αποτυχία

Συμφόρηση: Προσθέστε 
αποσυμφορητικό ή per os 
κορτιζόνη

Σε αποτυχία: Παραπομπή σε ειδικό

Μέτρια / Σοβαρή Εμμένουσα

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma;
LTRA = αντιλευκοτρινιακό INS = ενδορινικό στεροειδές

1. Bousquet J et al. Allergy. 2008;63 (suppl 86):8–160



Ήπια 
Διαλείπουσα

Μέτρια/
σοβαρή
Διαλείπουσα

Ήπια
Εμμένουσα

Μέτρια/
σοβαρή
Εμμένουσα

Ανοσοθεραπεία
Αποφυγή αλλεργιογόνου

Ενδορρινικό αποσυμφορητικό (<10 ημέρες) ή συστηματικό αποσυμφορητικό
Δεύτερης γενιάς μη κατασταλτικά H1 αντιισταμινικά
Αντιλευκοτριένια

Τοπική χρωμόνη
Ενδορρινικό στεροειδές

ARIA = Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma.
Bousquet J et al. Allergy. 2008;63(suppl 8–160)



 Επαγγελματική ρινίτιδα
 Επιδεινούμενη με την εργασία ρινίτιδα

Ρινίτιδα σχετιζόμενη με την εργασία



Chronic RhinoSinusitis

Fokkens WJ et al. EPOS. Rhinol Suppl 2012; 3:1-298

Παρουσία τουλάχιστον 2 συμπτωμάτων + αντικειμενική ή απεικονιστική
τεκμηρίωση διάρκειας ≥ 12 εβδομάδες
• το ένα σύμπτωμα απαραίτητα παχύρρευστες ρινικές εκκρίσεις ή ρινική
απόφραξη
• λοιπά συμπτώματα: άλγος προσώπου ή δυσοσμία
• αντικειμενικά /ενδοσκοπικά ευρήματα

• πολύποδες και/η
• βλεννοπυώδης βλέννη και/ή
• οίδημα/ απόφραξη στο μέσο ρινικό πόρο και/ή

• CT ευρήματα αλλοιώσεων στους παραρρίνιους κόλπους



Chronic RhinoSinusitis

Akdis CA et al. J Allergy Clin Immunol 2013; 131:1479-90



CRS with NP

Akdis CA et al. J Allergy Clin Immunol 2013; 131:1479-90



CRS without NP

Akdis CA et al. J Allergy Clin Immunol 2013; 131:1479-90



Ιδιοπαθής ρινίτιδα

Ρινική συμφόρηση ή/και υδαρής ρινόρροια με άμεση επιδείνωση σε μη
ειδικά ερεθίσματα όπως
• κρύος αέρας
• έντονα αρώματα, καπνός τσιγάρου
• άσκηση
• αλκοόλ
• έντονη συναισθηματική φόρτιση ή σεξουαλική διέγερση

Bernstein JA. Allergy Asthma Proc 2010; 31:365-9. 
Schwartz LB et al. Allergy 2008; 63:953-61.

Απουσία IgE ευαισθητοποίησης ή 
κατάδειξη ευαισθησίας που δεν σχετίζεται κλινικά με την συμπτωματολογία



Non Allergic Rhinitis with Eosinophilia

Ρινική συμφόρηση ή/και υδαρής ρινόρροια τa κύρια συμπτώματα με
ολοετή κατανομή

• αφορά το 30% των ασθενών με μη αλλεργική ρινίτιδα
• πιθανόν σε αυτή κατηγοριοποιείται έως τώρα η τοπική αλλεργική ρινίτιδα

Αύξηση ηωσινοφίλων ρινικού εκρίμματος (>10 κοπ) και 
Απουσία IgE ευαισθητοποίησης

Ellis  AK et al.  Curr Allergy  Asthma Rep 2006; 6: 215-20



Ατροφική ρινίτιδα

Xρόνια ρινίτιδα με έντονη ξηρότητα, πυώδεις εκκρίσεις, ρινική συμφόρηση
και ενίοτε κακοσμία στόματος
• έλκη βλεννογόνου με παχύρρευστες κιτρινόχροες ή και καφεοειδείς
στερεές εκκρίσεις

•Πρωτοπαθής: σε θερμά κλίματα (Ινδία, Σαουδική Αραβία), >50 συνήθως, συχνές
χρόνιες λοιμώξεις από Klebsiella ozaenae, Coccobacillus foetidus ozaena,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp
•Δευτεροπαθής: συχνότερη σε ηλικιωμένους που έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές
επεμβάσεις μύτης – παραρρινίων.

•“Empty Nose syndrome”

Chhabra N, Otolaryngol Clin North Am 2009;42: 311-30



Ατροφική ρινίτιδα



Ρινίτιδα που οφείλεται σε φάρμακα



Ρινίτιδα της Κύησης

• Ρινική συμφόρηση
• τις 6 τελευταίες εβδομάδες της κύησης η/και νωρίτερα
• απουσία σημείων λοίμωξης αναπνευστικού και υποκείμενης
αλλεργίας
• πλήρης αποδρομή 2 εβδομάδες μετά τον τοκετό

Ellegård EK. Pregnancy rhinitis. Immunol Allergy Clin North Am 2006; 26:119





sneezing rhinorrhea obstruction itch ocular symptoms

H1-antihistamines
oral +++ +++ 0 to + +++ ++
intranasal ++ +++ + ++ 0
intraocular 0 0 0 0 +++

Corticosteroids +++ +++ ++ ++ +
Chromones

intranasal + + + + 0
intraocular 0 0 0 0 ++

Decongestants
intranasal 0 0 ++ 0 0
oral 0 0 + 0 0

Anti-cholinergics 0 +++ 0 0 0
Anti-leukotrienes + ++ ++ ? ++











 Αν και ο όρος δεν χρησιμοποιείται συχνά διακριτοί φαινότυποι ρινίτιδας 

έχουν καλά περιγραφεί

 Η διάκριση του φαινοτύπου είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ συχνά υπάρχει 

αλληλο-επικάλυψη ή μεικτοί φαινότυποι

 Η επιλογή της θεραπείας βασίζεται πρώτιστα στο προεξάρχον σύμπτωμα

 Δεν υπάρχει έως σήμερα αποτελεσματικό φάρμακο για την ρινική 

συμφόρηση με καλό προφίλ ασφάλειας για μακροχρόνια χρήση



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας



http://www.allergy-congress.gr/


	Θεραπευτικοί φαινότυποι� της ρινίτιδας
	Slide Number 2
	Ρινίτιδα:  ορισμός
	Φυσιολογικά Ρινικά Αντανακλαστικά
	ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Ταξινόμηση χρόνιας ρινίτιδας
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι πάντα ρινίτιδα
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	ARIA 2008: θεραπεία Αλλεργικής Ρινίτιδας�
	ARIA 2008: θεραπεία Αλλεργικής Ρινίτιδας �
	ARIA 2008: θεραπεία Αλλεργικής Ρινίτιδας �
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Φαρμακευτική αγωγή κατά ARIA
	Αντισταμινικά vs ρινικά στεροειδή
	Slide Number 35
	Ρινικά στεροειδή
	Ρινικά στεροειδή
	Συμπεράσματα
	Slide Number 39
	Slide Number 40

