
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

 Η αλλεργική ρινίτιδα παραμένει η πιο συχνή ανοσολογική 
διαταραχή του ανθρώπου. 

 Η ακριβής διάγνωση και η κατάλληλη επιλογή της 
θεραπευτικής προσέγγισης μπορεί να επηρεάσει τη φυσική 
εξέλιξη της νόσου και να περιορίσει τη νοσηρότητά της.



Η αλλεργική ρινίτιδα συχνά αποτελεί συνοδό νόσημα, σε νόσους των 

παραρρινίων, του μέσου ωτός και των πνευμόνων  γνωστό και ως

Rhinitis – Asthma link



SKIN PRICK TEST



Μια σταγόνα τυποποιημένου αλλεργιογόνου τοποθετείται στη 

παλαμιαία επιφάνεια του αντιβραχίου και στη συνέχεια εισάγεται 

στο δέρμα δια νυγμού βελόνης
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Skin Prick Tests

 Skin Prick tests είναι απλές, φθηνές, και ασφαλείς δοκιμασίες (υπό τον όρο ότι δεν 

χρησιμοποιούνται αλλεργιογόνα τροφίμων).

Συστηματικές Αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες

(Τα skin prick tests πρέπει να γίνονται με διαθέσιμο εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης).



Skin Prick Test

Οι Δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού δεν εκτελούνται αν :

 O ασθενής λαμβάνει αντιισταμινικά

 Έχει σοβαρό έκζεμα

 Έχει ιστορικό αναφυλαξίας ή πάσχει από νόσο που 

απαγορεύει την χορήγηση φαρμάκων για την ανάταξη 

της

 Έχει δερμογραφισμό 









Skin Prick Tests

Positive control   (histamine)

Negative Control (saline-diluents)

Η διάμετρος του πομφού αναγιγνώσκεται σε 15 min.

Αντιδράσεις μεγαλύτερες των 2mm στα παιδιά και 3mm στους 

ενήλικες θεωρούνται θετικές.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ SKIN PRICK TEST

1. ΙΣΤΑΜΙΝΗ

2. ΕΠΙΘΗΛΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

3. ΕΠΙΘΗΛΙΑ ΓΑΤΑΣ

4. ΜΙΓΜΑ ΕΛΞΙΝΗΣ

5. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

6. ΜΙΓΜΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

7. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΙΒΑ

8. ΠΟΑ, ΗΡΑ, ΔΑΚΤΥΛΙΣ

1. ΟΞΥΑ, ΜΕΛΙΑ

2. ΠΛΑΤΑΝΟΣ

3. ΕΛΙΑ

4. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

5. ΑΚΑΡΙ ΣΚΟΝΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ (301)

6. ΑΚΑΡΙ ΣΚΟΝΗΣ ΣΠΙΤΙΟΥ (302)

7. ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ

8. ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΣ







Skin Prick Tests

 Τα θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
2mm μεγαλύτερα από τον αρνητικό δείκτη (negative
control).

 Δοκιμασίες στις οποίες ο αρνητικός δείκτης δίνει θετική
αντίδραση είναι άκυρα.

 Δοκιμασίες στις οποίες ο θετικός δείκτης δεν δίνει
θετική αντίδραση είναι επίσης άκυρα.



Skin Prick Test

Οι Δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού δεν εκτελούνται 
αν :

 O ασθενής λαμβάνει αντιισταμινικά

 Έχει σοβαρό έκζεμα

 Έχει ιστορικό αναφυλαξίας ή πάσχει από νόσο που 
απαγορεύει την χορήγηση φαρμάκων για την 
ανάταξη της

 Έχει δερμογραφισμό 


