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ΑΔ = διπλή μεταβαλλόμενη κατάσταση («double- switch”):

(Dominguez-Huttinger et al., JACI, 2017)



(Dominguez-Huttinger et al., JACI, 2017)



 πρόληψη της ανάπτυξης AD 
(πρωτογενείς παρεμβάσεις)

 μείωση του αριθμού και της 
σοβαρότητας των φλεγμονών 
(εξάρσεων) 

 αύξηση των περιόδων χωρίς 
ασθένεια

 μείωση κινδύνου ευαισθητοποίησης 
μέσω φλεγμονώδους επιδερμίδας

 πρόληψη της εξέλιξης της νόσου 
μετά την εμφάνιση 
ευαισθητοποίησης

 +/- ατοπικής πορείας

(Wollenberg, Barbarot, Bieber, Christen-Zaech, Deleuran, Fink-Wagner, et al., 2018)
(Eichenfield, Tom, Berger, Krol, Paller, Schwarzenberger, et al., 2014)
(Eichenfield, Ahluwalia, Waldman, Borok, Udkoff, & Boguniewicz, 2017)
(Davidson, Leung, Beck, Berin, Boguniewicz, Busse, et al., 2019)
(Galli, Neri, Ricci, Baldo, Barone, Belloni Fortina, et al., 2016)



 RCT 80 νεογνά, ↑ ρίσκο για ΑΔ, 2χ/ημ εφαρμογή EpiCeram για 6 μήνες (για την 
πρόληψη της ατοπικής δερματίτιδας και της αλλεργικής ευαισθητοποίησης) 

 παρ’όλα που υπήρχε τάση, για μείωση ΑΔ, όχι στατιστικά σημαντική

 ! τα ενυδατικά «αποκατάστασης φραγμού» (με «κεραμίδια») = ακριβά

(Lowe et al., Ann Allergy Asthma Immunol 2018)

(Simpson et al. JACI, 2014)(Horimukai et al., JACI, 2014)

• RCT, 59/118 νεογνά (+ οικογενειακό 
ιστορικό ΑΔ) καθημερινή 
εφαρμογή ενυδατικού για 32 ημ.

• ↑ της ενυδάτωσης της κεράτινης 
στιβάδας (12 εβ)

• ↓ 32% ρίσκου για ΑΔ

• πολυκεντρική RCT 54/124 νεογνά 
(0-3 εβ, ↑ ρίσκο για ΑΔ) 
καθημερινή εφαρμογή ενυδατικού 
για 6 μήνες

• ↓ 50% σχετικού ρίσκου για ΑΔ



Χρήση καθαριστικού και εφαρμογή ενυδατικού στην  ΑΔ 

Ξηρότητα δέρματος 
Φλεγμονή 

Αποικισμός/ λοιμώξεις

Κνησμός 

www.nationaljewish.org/NJH/media/img/stock/Atopic-
Derm-Itch.jpg



✓ να απομακρύνει αλλεργιογόνα, 
ερεθιστικές ουσίες

✓ να διασφαλίσει - να αποκαταστήσει  
την ακεραιότητα του επιδερμικού 
φραγμού [με λιπίδια, πρωτεΐνες, 
φυσικοί υγραντικοί παράγοντες 
(NMF)]

✓ να αποκαταστήσει το μικροβίωμα
του δέρματος και να μειώσει την 
φορεία του Staphylococcos

✓ να καταπραΰνει τον κνησμό 

 να έχει αντιφλεγμονώδη δράση

 να μπορεί να καταποθεί (σε μικρές 
ποσότητες)

 να μην περιέχουν συγκεκριμένα 
συστατικά (χωρίς άρωμα, 
parabens, παράγωγα αγρωστωδών
ή ξηρών καρπών που περιέχουν 
πρωτεΐνη)   

(Wollenberg, Barbarot, Bieber, Christen-Zaech, Deleuran, Fink-Wagner, et al., 2018)



(Blume-Peytavi, Lavender, Jenerowicz, Ryumina, Stalder, Torrelo, et al., 2016)

expert opinion> evidence



Εξατομικευμένη προσέγγιση –ορθολογική επιλογή προϊόντων:

•την διαταραχή της ποιότητας 
ζωής (κνησμός)
•εξωτερικές συνθήκες -εποχή
•προτιμήσεις - κόστος

•την ηλικία 
•την σοβαρότητας, κατανομή των 
βλαβών
•το ιστορικό (λήψη φαρμάκων) 

(Lebwohl, Del Rosso, Abramovits, Berman, Cohen, Guttman, et al., 2013)



(Walters, Mao, Gunn, & Hornby, 2012)“Primum non nocere”

α



•τα σαπούνια είναι τα άλατα των 
λιπαρών οξέων
•τα καθαριστικά με βάση το σαπούνι 
έχουν αλκαλική φύση (pH 10)
•επιφανειοδραστικοί παράγοντες –
όχι «φιλικά» με το ατοπικό δέρμα 

•pH – ουδέτερο ή όξινο (<5)
•ειδικά ελαιώδη καθαριστικά
•συνθετικά καθαριστικά =syndets
•υδρόφοβα τροποποιημένα 
πολυμερή (hydrophobically
modified polymers - HMPs) = 
συστήματα καθαρισμού συμβατά 
με το δέρμα

(Jakasa, de Jongh, Verberk, Bos, & Kezic, 2006)

•ο μηχανικός καθαρισμός είναι πιθανώς πιο σημαντικός

(Wollenberg et al., J Eur Acad Dermatol Venereol, 2018)



• Emollient (μαλακτικό) = προϊόν που προάγει 
την απόφραξη του δέρματος και εμποδίζει την 
απώλεια νερού 

• Moisturizer (ενυδατικό) = προϊόν που διατηρεί 
το δέρμα  ενυδατωμένο

Sala- Cunill A. et al.: JIACI2018; 



(Lebwohl, Del Rosso, et al.,JCAD, 2013)

•αποφρακτικά συστατικά →ένα
υδατο-απωθητικό λιπιδικό
στρώμα που εμποδίζει την 
αμφίδρομη κίνηση νερού στο 
δέρμα

•υγραντικά συστατικά →
απορροφούν νερό από το 
περιβάλλον



emollient  

• τα «κλασικά μαλακτικά» δεν περιέχουν δραστικά συστατικά

emollient “plus” 

• τα «μαλακτικά συν» αναφέρονται σε «τοπικά προϊόντα με ουσίες 
τύπου «οχήματος» + πρόσθετα δραστικά συστατικά που δεν πληρούν 
ούτε τον ορισμό, ούτε χρειάζονται άδεια ως «φάρμακο»

• σαπωνίνες, φλαβονοειδή και ριβοφλαβίνες από εκχυλίσματα φυτωρίων 
χωρίς πρωτεΐνη βρώμης ή βακτηριακά λύματα από Aquaphilus
dolomiae ή Vitreoscilla filiformis.

(Wollenberg et al., JEADV , 2018)



 αποτελούνται από τα 3 βασικά λιπίδια της κεράτινης στιβάδας 
(κεραμίδια, λιπαρά οξέα, χοληστερόλη) σε επαρκείς ποσότητες και σε 
κατάλληλη αναλογία (3:1:1)

 μπορεί να διορθώσει την ανωμαλία φραγμού → τη φλεγμονή στην AD,

(Elias, 2004)
(Elias, Wakefield, & Man, 2019)



(Sugarman & Parish, 2009)

121 παιδιά, 6 μη-12 ετών
ήπια-μέτρια ΑΔ



Συστατικά των ενυδατικών (καθαριστικών) 
•ελεύθερα λιπαρά οξέα 
•κεραμίδια (ceramide-based emollients)
•πρε-, προ-, μέταβιοτικά (α-γλύκο-ολιγοσακχαρίτες,
εκχύλισμα νεαρών βλαστών βρώμης Rhealba, εκχύλισμα Aquaphilus
dominae , Vitreoscilla filiformis)
•νιασιναμίδη 5%
•ουρία 3-30% 
•βιταμίνες: Ε,Β5, Α
•ιχνοστοιχεία:  θειίκος χαλκός, ψευδάργυρος
•πρωτεΐνες (γάλακτος, ξηρών καρπών, βρώμης, σιτηρών)  

όχι < 2 ετών 

όχι < 2 ετών 
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Οι λοσιόν και οι κρέμες μπορεί να είναι ερεθιστικές λόγω συντηρητικών, 
διαλυτών και αρωμάτων.

Οι λοσιόν έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, μπορούν να 
αποξηρανθούν εξαιτίας της εξάτμισης, είναι κατάλληλες για περιπτώσεις 
όπου η ξηρότητα δεν είναι σοβαρή.

η προτίμηση των ασθενών ποικίλει (οι έφηβοι- λιγότερο παχύρευστο )

Οι αποφρακτικές αλοιφές = λιγότερο ανεκτές λόγω παρεμβολής στη 
λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων → θυλακίτιδες

(Paller, Simpson, Eichenfield, Ellis, & Mancini, 2012)



(Sala-Cunill, Lazaro, Herraez, Quinones, Moro-Moro, & Sanchez, JIACI, 2018)

φάση έξαρσης: (ερύθημα, οίδημα, φυσαλίδες και εξίδρωση)
▪ενυδάτωση με λοσιόν
▪εάν υπάρχουν εξιδρωματικές βλάβες: αλατόνερο, φυσιολογικός ορός 
ή διάλυμα ψευδαργύρου, χαλκού και πυρίτις

φάση ύφεσης: (ερύθημα)
▪ενυδάτωση με κρέμα ή λοσιόν

χρόνια φάση: (λειχηνοποίηση και έντονη ξηροδερμία)
▪ενυδάτωση με κρέμα ή αλοιφή 
▪συστατικά όπως ουρία 



ΕΛΑΙΑ
ΝΕΡΟ 

ΛΟΣΙΟΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΡΕΜΑ ΒΑΛΣΑΜΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΕΞΑΡΣΗ  ΥΦΕΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΩΜΑ ΑΚΡΑ

ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ



(Weidinger and Novak Lancet 2016)



• τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα 

• οι απαιτούμενες ποσότητες = υψηλές - έως 100/200 γρ /εβ (παιδιά)

Η συνεχής χρήση των ενυδατικών είναι σημαντική σε έξαρση και ύφεση



RCT – 120 παιδιά, 1-12 ετών, ενεργό, σταθερό, ήπιο έως μέτριο ατοπικό έκζεμα, 3 μήνες

(Hlela et.al, S Afr Med J 2015)

Study 1: 
20 παιδικό λάδι vs
20 καθαριστικό 



Study 2. 20 cetomacrogrol vs 20 emulsifying ointment vs
20 glycerine/petroleum (1:2) vs 20 petroleum jelly

(Hlela et.al, S Afr Med J 2015)

•η ποσότητα (και η ισχύς) των στεροειδών δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων
•Τα αποτελέσματα τείνουν να μειώνονται με την πάροδο του χρόνου για όλες τις 
τέσσερις ομάδες θεραπείας → οι ενυδατικοί παράγοντες μπορεί να είναι ισοδύναμοι.



Carr J, et al. Dermatitis 2008

• δείγματα  ελήφθησαν από τo εξωτερικό της 
συσκευασίας, τα ακροφύσια και το περιεχόμενο

• 53% των δοχείων ήταν μολυσμένα (25% 
Staphylococcus aureus)

κίνδυνος για επιμόλυνση



(Wollenberg & Schnopp, 2010)

την ηλικία
την εποχή
την προτίμηση 



www.imperial.ac.uk

• εξατομικευμένο  

• να είναι σαφές, 

• συνοπτικό 

• ευανάγνωστο

Levy, M. Clinics in Dermatology 2018



•η επιστήμη της ενυδάτωσης είναι πολύπλοκη και ελλιπής
•απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την κατανόηση της βέλτιστης 
προσέγγισης
•εφαρμογή ενυδατικών (κλασικών) σε νεογνά υψηλού κινδύνου 
μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ΑΔ 
•η τελική κλινική απόφαση σχετικά με την επιλογή του καθαριστικού 
και της ενυδατικής κρέμας 
❖δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στα διαθέσιμα στοιχεία (λίγα!)
❖πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του ατόμου με ΑΔ
❖ το άμεσο κόστος για τους ασθενείς.



www.pedallso.gr 
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