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Δήλωση Συμφερόντων

Σύμφωνα με την α.π. 47558/4-7-2012εγκύκλιο του ΕΟΦ
δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων



Εισαγωγή

❖Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) ή ατοπικό έκζεμα, είναι μια πολύ συχνή,
χρόνια, φλεγμονώδης δερματοπάθεια, που χαρακτηρίζεται από
δυσλειτουργία του δερματικού φραγμού και επηρεάζει σημαντικά την
ποιότητα ζωής.

❖ 45% έναρξη στους πρώτους 6 μήνες
❖ 60% έναρξη κατά το πρώτο έτος
❖ 85% έναρξη πριν την ηλικία των 5 ετών

❖Ο επιπολασμός της ΑΔ έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί κατά τις 3
τελευταίες δεκαετίες σε χώρες δυτικού τρόπου ζωής

❖Αφορά 10-24 % των παιδιών παγκοσμίως

Tham EH, et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2019

Weidinger S et al. Nat Rev Dis Primers 2018



Ατοπική πορεία

Spergel JM et al. JACI 2003



Tham EH, Leung DY. Allergy Asthma Immunol Res. 2019

Amy S Paller at al. JACI 2019

Ατοπική πορεία

Ατοπική πορεία < 50% παιδιών με ΑΔ

ΑΔ < 50% των ατοπικών παιδιών

ΑΔ παράγοντας κινδύνου< 50% άσθμα ενηλίκων





Συσχέτιση μεταξύ ΑΔ και ΤρΑ

Martin PE at al Clin Exp Allergy 2015

Βρέφη με βαρύτερη ΑΔ 
και με πρώιμη έναρξη 

μεγαλύτερη πιθανότητα  
τροφικής αλλεργίας. 



ΑΔ και κίνδυνος άσθματος και ΑΡ

Πληθυσμιακές 
μελέτες

Ισχυρή
συσχέτιση
μεταξύ πρώιμης
έναρξης ΑΔ και
εκδήλωσης
άσθματος και ΑΡ
στην σχολική
ηλικία







Η πρώιμης έναρξης- επίμονη ΑΔ 
παρουσιάζει ισχυρότερη συσχέτιση 

με ατομικό και οικογενειακό 
ιστορικό ατοπικής νόσου. 





JACI  2017



Ατοπική πορεία ;



1. Διαταραχή 
φραγμού (FLG,
ξηρότητα)

2. Είσοδος 
αλλεργιογόνων

3. Κερατινοκύτταρα (TSLP), 
δενδριτικά 
φλεγμονώδης Th2 απάντηση

Διαταραχή του φραγμού

Έκθεση σε αλλεργιογόνα μέσω δέρματος 
(φλεγμονώδες της ΑΔ ή με διαταραγμένο 
φραγμό), οδηγεί σε ευαισθητοποίηση και 

μετέπειτα αλλεργία

Simpson at al. JACI  2014



Dual allergen exposure



Διαταραχή του φραγμού

1. Διαταραχή στη σύνθεση των 
λιπιδίων (↓ κεραμίδια)

2. Μειωμένες και δυσλειτουργικές 
δομικές πρωτεΐνες (φιλαγγρίνη)

3. Αύξηση pH δέρματος

4. Δυσβίωση- Διαταραχή 
μικροβιώματος

Zhu TH, et al. Br J Dermatol. 2018



Czarnowicki, et al. JACI 2017



Διαταραχή του φραγμού

Brough HA et al JACI 2015

Σχέση μεταξύ περιβαλλοντική έκθεση σε peanut 
και ευαισθητοποίησης/τροφικής αλλεργίας 

Όσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση φιστικιού στη 
σκόνη, τόσο πιθανότερη η ευαισθητοποίηση και η 
αλλεργία. 

Συσχέτιση βρέθηκε κυρίως για τα παιδιά που 
είχαν ΑΔ και όσο πιο σοβαρή τόσο μεγαλύτερος ο 
κίνδυνος ευαισθητοποίησης

Η επίδραση της περιβαλλοντικής 
έκθεσης στο τροφικό αλλεργιογόνο 

συμβαίνει κυρίως στα παιδιά με ΑΔ  και 
ιδιαίτερα με σοβαρή ΑΔ



Υποκλινική ανεπάρκεια - διαταραχή του 
δερματικού φραγμού

Kelleher MM, et al. JACI 2015

• 1903 βρέφη από 

την γέννηση

• Έλεγχος 

διαδερμικής 

απώλειας ύδατος 

(TEWL) 2η ημέρα και  

2ο μήνα 

• ΑΔ 6ο και 12ο μήνα



Kelleher MM, et al. JACI 2016



Simpson at al. JACI 2014
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▪ Έκζεμα/ΑΔ: 19/59 ομάδα παρέμβασης, 28/59 ομάδα ελέγχου

▪ Ακέραιο δέρμα/ περισσότερο χρόνο: ομάδα παρέμβασης (p=0.012)

▪ Κίνδυνος εκδήλωσης εκζέματος/ ΑΔ: 0.48; 95% CI, 0.27-0.86

▪ Μείωση επίπτωσης από την 12η εβδομάδα ζωής

Horimukai K, et al. JACI 2014
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➢Σημαντική διαφορά αλλεργικής ευαισθητοποίησης μεταξύ 
ΑΔ/ έκζεμα έναντι μη ΑΔ/ έκζεμα: OR: 2.86 (95% CI, 22-6.73), 
p=0.043

Horimukai K, et al. JACI 2014
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Αποτελέσματα 

εφαρμογής 

EpiCeram

2 φορές/ημέρα

vs standard

περιποίηση για 

τους πρώτους 6 

μήνες

Skin prick tests 

σε τροφές στους 

12 μήνες

Πρωτογενής έκβαση: 1. Πρόληψη ΑΔ πέραν της περιόδου παρέμβασης

2. Μείωση κινδύνου ευαισθητοποίησης σε αλλεργιογόνα
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Lowe AJ, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2018

Πρόληψη αλλεργικής νόσου με φροντίδα ΑΔ



Τι μπορούμε να κρατήσουμε…

➢ Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ ΑΔ και   ευαισθητοποίησης, 
τροφικής αλλεργίας, άσθματος και αλλεργικής ρινίτιδας.

➢Η συσχέτιση είναι ιδιαίτερα ισχυρή όταν η ΑΔ είναι σοβαρή ή 
επίμονη και ξεκινά τους πρώτους 6 μήνες της ζωής.

➢Φαίνεται ότι η εντατική ενυδάτωση από τη γέννηση σε νεογνά 
υψηλού κινδύνου, μπορεί να μειώσει σημαντικά την εκδήλωση ΑΔ.

➢Κλινικές μελέτες σε εξέλιξη διερευνούν την  αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης στην πρόληψη της αλλεργικής ευαισθητοποίησης ή/και 
των αλλεργικών νοσημάτων και της ατοπικής πορείας. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 







Ατοπική πορεία ;

• Δυσλειτουργικός δερματικός φραγμός, ευαισθητοποίηση 

μέσω του δέρματος

• Συστηματική Th2 ανοσολογική απάντηση στην δερματική 

φλεγμονή

• Κοινοί γενετικοί τόποι και περιβαλλοντικά ερεθίσματα 

(δυσβίωση μικροβιώματος)→ συνύπαρξη των ατοπικών 

νοσημάτων. 


