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Κνίδωση : τι είναι πραγματικά;

• Ένας στους πέντε ανθρώπους θα εμφανίσει κνίδωση

τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του
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Χαρακτηριστικά

• Πομφοί

-βλάβες με κεντρικό οίδημα , περιβάλλονται από ερυθρότητα

- συνοδός έντονος κνησμός

- υποχωρούν στην πίεση, μεταναστεύουν  

- υποχωρούν εντός 24 h

- δεν αφήνουν υπέρχρωση

• Αγγειοοίδημα

- απότομο οίδημα της κατώτερης στοιβάδας της επιδερμίδας και των        
βλεννογόνων  ήπια ερυθηματώδες ή φυσιολογικού χρώματος. 

- αίσθημα τάσης , κνησμού ή πόνου.

- υποχωρεί > 24h



Κατάταξη

• οξεία : < 6 εβδομάδων

• Χρόνια : ≥6 εβδομάδων
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Οξεία κνίδωση 

• Ατομικό ιστορικό - αναζήτηση αιτιολογικού παράγοντα χρονικά 
συσχετιζόμενου. 

• Κλινική εξέταση 

• Επί αναγνώρισης πιθανού αιτιολογικού παράγοντα  - διερεύνηση με 
αλλεργιολογικό έλεγχο.   
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Πολύμορφη κνίδωση

• Μορφολογικός υπότυπος κνίδωσης 

• Συνήθως  4μηνών – 4 ετών

• Συνοδό αγγειοοίδημα προσώπου

χεριών, ποδιών 

• Παρουσία δερμογραφισμού 

• Υποχωρεί σε περίπου 8- 10 μέρες 

• Σύνδεση συνήθως με ιογενείς λοιμώξεις

Urticaria Multiforme”: A Case Series and Review of Acute Annular Urticarial Hypersensitivity 
Syndromes in Children Kara N. PEDIATRICS Volume 119, Number 5, May 2007



Πολύμορφη κνίδωση



Πολύμορφη κνίδωση
διαγνωστικά κριτήρια



• Πολύμορφο ερύθημα 

• Αντίδραση τύπου ορονοσίας 

Πολύμορφη κνίδωση
διαφορική διάγνωση



Πολύμορφη
κνίδωση

Πολύμορφο 
ερύθημα

Αντίδραση τύπου 
ορονοσίας 

εμφάνιση Κυκλικες – πολυκυκλικές
βλάβες με εκχυμωτικό
κέντρο 

Κλασική εικόνα στόχου με 
νέκρωση ή φυσαλίδα στο 
κέντρο 

Πολυκυκλικοί πομφοί 

Εντόπιση Κορμός , άκρα , πρόσωπο Συχνά συμμετοχή 

παλαμών πελμάτων 
Κορμός , άκρα , πρόσωπο

Διάρκεια βλαβών < 24h Μέρες – εβδομάδες Μέρες – εβδομάδες 

Σταθερές βλάβες όχι ναι ναι

Συνολική διάρκεια 2-12 d 2-3 w 1-6w

Βλεννογόνοι Πιθανά οίδημα στόματος –
χωρίς εσχάρες –
φυσσαλίδες

Συμμετοχή βλεννογόνου
στόματος και  σπάνια και 
άλλων

Πιθανά οίδημα στόματος –
χωρίς εσχάρες –
φυσσαλίδες

Οίδημα προσώπου ή 
άκρων 

Σύνηθες Σπάνια Σύνηθες

Δερμογραφισμός Ναι Όχι Όχι

Πυρετός Περιστασιακά - χαμηλός Περιστασιακά - χαμηλός Επίμονος - υψηλός

Άλλα συμπτώματα Κνησμός Ήπιος κνησμός- καύσος Αρθραλγίες – μυαλγίες-
λεμφαδενοπάθεια



Χρόνια κνίδωση 

• Διαφορική διάγνωση

• Ιστορικό
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• Γενική αίματος

• ΤΚΕ, CRP

• Έλεγχος θυρεοειδούς και αντισώματα

• Έλεγχος κοιλιοκάκης

• Κατά περίπτωση πιο εκτεταμένος έλεγχος

• Πλήρης βιοχημικός έλεγχος 

• ΑΝΑ, έλεγχος αυτοάνοσων

• ASST

• τρυπτάση

Χρόνια κνίδωση  
διαγνωστικός έλεγχος

Caffarelli et al. Italian Journal of Pediatrics (2019) 45:101 
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Χρόνια επαγόμενη κνίδωση  
διαγνωστικός έλεγχος
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• Οξείες – χρόνιες λοιμώξεις

• Stress

• Φάρμακα όπως  η ασπιρίνη και τα μη στεροειδή αντιγλεγμονώδη

• Ορμόνες 

• Αλκοόλ

• Συντηρητικά και χρωστικές τροφών 

Χρόνια κνίδωση  
παράγοντες επιδείνωσης 
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Θεραπευτικός αλγόριθμος

Allergy. 2022;77:734–

766.



Θεραπεία 

• Κορτικοστεροειδή

• Αντιισταμινικά

Allergy. 2022;77:734–766.



Κνίδωση και COVID - 19

• 10% των ασθενών εμφανίζουν κνίδωση πριν την έναρξη των 
κλασικών συμπτωμάτων COVID.

• 45% ταυτόχρονα με τη νόσο 

• 64% γυναίκες 

Algaadi SA. Urticaria and COVID-19:A review. Dermatologic Therapy. 2020;33:e14290



Food for thought 

• H κνίδωση δεν είναι πάντα αλλεργία

• Αν είναι, συνήθως υπάρχει στενή χρονική αιτιολογική συσχέτιση με 
κάποιο αλλεργιογόνο παράγοντα

• Ιστορικό – σημεία κλειδιά

• Χρήση των 2ης γενιάς αντιισταμινικών για συμπτωματική θεραπεία 



Ευχαριστώ 


