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Δήλωση συμφερόντων

Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων 

σχετικά με το υλικό που θα παρουσιαστεί 



Επιδερμικός φραγμός
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Μικροβίωμα
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J Drugs Dermatol 2017; 16: 12-8

1 εκατομμύριο/cm2



Αποικισμός από S. Aureus
προηγείται εκδήλωσης ΑΔ  

5

J Invest Dermatol 2017; 137: 2497-2504



Επίδραση S. aureus στον 
επιδερμικό φραγμό

Παράγοντες που απελευθερώνονται

➢ Υπεραντιγόνα

➢ Κυτταρολυσίνες

➢ Πρωτεάσες

➢ Λιπάσες

Τύπου 2 ανοσολογικές απαντήσεις

IgE, IL4; καταστολή Treg κυττάρων

Λύση επιθηλιακών κυττάρων

Διάσπαση επιδερμικού φραγμού

Διάσπαση επιδερμικού φραγμού
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Κυτταρικοί παράγοντες

➢ Πρωτεΐνη Α

➢ LTA

➢ MSCRAAMs

Δυσλειτουργία Β κυττάρων

Επιθηλιακή ενεργοποίηση TSLP

Προσκόλληση Staph στο δέρμα



Χυμικός φραγμός

➢ Φυσιολογικοί υδατικοί παράγοντες (NMF)

➢ Αντιμικροβιακά πεπτίδια (AMP): Human β-defensins

➢ Όξινος προστατευτικός μανδύας (pH 4-6)
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2018

✓ Γιατί οι παρειές αποτελούν 

συχνό σημείο έναρξης βρεφικής 
ΑΔ ;

✓56 νεογνά και βρέφη 
(<48 ώρες μέχρι 3 μήνες)

✓129 παιδιά (12-72 μήνες)

Παρειές χαμηλότερη συγκέντρωση NMF το 
1ο έτος της ζωής και βραδύτερη αύξηση 1ο

μήνα της ζωής



Φυσικός φραγμός

9J Drugs Dermatol 2019; 18: 581-6



Ανοσολογικός φραγμός

10Trends Immunol 2018; 39: 315-27
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Ανεπάρκεια επιδερμικού 
φραγμού

Δυσλειτουργία 
ανοσολογικού 
συστήματος

Αλλαγές στο μικροβίωμα

Η σύνθετη αιτιολογία της 
ατοπικής δερματίτιδας (ΑΔ)

Γονίδια

Περιβάλλον

OUTSIDE-
IN



Ανεπάρκεια επιδερμικού φραγμού στην 
ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ)

1. Μειωμένες δομικές 
πρωτεΐνες (φιλαγγρίνη)

2. Μειωμένη διαφοροποίηση 
κερατινοκυττάρων

3. Διαταραχή στη σύνθεση 
των λιπιδίων (κεραμίδια)

4. Αύξηση pH δέρματος
5. Δυσβίωση- Διαταραχή 

μικροβιώματος
6. Αυξημένη διαδερμική 

απώλεια ύδατος (TEWL)
7. Αυξημένη διαπερατότητα 

Zhu TH, et al. Br J Dermatol. 2018



Μεταλλάξεις Φιλαγγρίνης

13
N Engl J Med 2011; 365: 1315-27

Υγιές δέρμα Ανεπάρκεια 
Φιλαγγρίνης

Αλλεργία 
στο φιστίκι ΑΔ

Άσθμα

Άσθμα 
χωρίς ΑΔ

Άσθμα και  
ΑΔ



Czarnowicki T, et al. J Allergy Clin Immunol 2017

Αλλεργική ευαισθητοποίηση

IL-25 
IL-33



Dual allergen exposure hypothesis

J Allergy Clin Immunol 2008; 121: 1331-6
15



Αλλεργία στο φιστίκι σχετίζεται με…

➢ Τοπική εφαρμογή φιστικέλαιου: OR=6.8, 95%CI  1.4-32.9

➢ Ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ): OR=2.6, 95%CI  1.4-5

➢ Έξαρση ΑΔ με ορορροή: OR=5.2, 95%CI  2.7-10.2
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Lack G et al. N Enlg J Med 2003; 348: 977-85



Δερματική έκθεση σε τροφικό 
αλλεργιογόνο

Όσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση 
φιστικιού στη σκόνη του σπιτιού, 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

Brough HA et al. J Allergy Clin Immunol 2015; 135: 164-70 17
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✓1903 νεογνά

✓Δυσλειτουργία επιδερμικού 
φραγμού αξιολογείται με TEWL
- 2 ημέρες ζωής
- 2 μήνες ζωής

✓Εκδήλωση ΑΔ στους 12 μήνες

Kalleher M et al. J Allergy Clin Immunol 2015; 135: 930-5
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✓1903 νεογνά

✓Δυσλειτουργία επιδερμικού 
φραγμού αξιολογείται με TEWL
- 2 ημέρες ζωής
-2 μήνες ζωής

✓ΔΔ στην ηλικία 2 ετών, ασθενείς 
με ΔΔ(+), που δεν καταναλώνουν 
την τροφή OFC

✓Υψηλή TEWL 2η ημέρα ζωής 
σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας τροφικής αλλεργίας 
στα 2 έτη (OR 4.1)

Kalleher M et al. J Allergy Clin Immunol 2016; 137: 1111-6

75%

60%

Ακόμα και τα παιδιά 
χωρίς ΑΔ αλλά στο 

υψηλότερο 
τεταρτημόριο TEWL

έχουν 3.5 φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα 
να εκδηλώσουν τροφική 

αλλεργία στα 2 έτη σε 
σύγκριση με το 

χαμηλότερο 
τεταρτημόριο 

(P=0.04)



Ατοπική πορεία
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Davidson WF, et al. J Allergy Clin Immunol 2019; 143:894-913.

✓ Η ΑΔ αποτελεί συχνά την πρώτη εκδήλωση του 
ατοπικού φαινότυπου



Η πρώιμης έναρξης ΑΔ είναι πιο 
πιθανό να είναι «επίμονη»

Paternoster L, et al. J Allergy Clin Immunol 2018

➢Αναγνωρίζονται 2 ομάδες 
επίμονης ΑΔ
✓Πρώιμης έναρξης (< 2     
ετών) και επίμονη
✓Πρώιμη έναρξη και βραδεία 
υποχώρηση

➢Αυτοί οι φαινότυποι 
συνδέονται ισχυρά με 
οικογενειακό ιστορικό 
ατοπικής νόσου και ατομικό 
κίνδυνο εκδήλωσης και 
άλλων ατοπικών νοσημάτων

ALSPAC study (9894 children)

PIAMA study (3652 children)



22

Πρώιμης έναρξης ΑΔ και αυξημένος 
κίνδυνος για άσθμα από 6 έως 18 ετών

➢620 βρέφη 
υψηλού κινδύνου

➢Παρακολούθηση 
μέχρι την ηλικία 2 
ετών, ετήσια 3-7 
ετών, στα 12 και 
18 έτη

Lowe AJ, et al. Pediatr Allergy Immunol 2017
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Πρώιμης έναρξης /σοβαρή ΑΔ
μεγαλύτερη πιθανότητα τροφικής αλλεργίας

Martin PJ et al. Clin Exp Allergy 2015
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Tran et al. J Allergy Clin Immunol 2018



Ατοπική πορεία ;



Προληπτική εφαρμογή 
ενυδατικών για την πρόληψη ΑΔ

Simpson EL et al. J Allergy Clin Immunol 2014



Προληπτική καθημερινή 
ενυδάτωση από τη γέννηση
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43%

22%

47%

32%

Ν=124
P=0.017

Ν=119
P=0.012

Προληπτική εντατική ενυδάτωση του δέρματος βρεφών υψηλού 
κινδύνου μειώνει την συχνότητα ΑΔ στην ηλικία 6 μηνών 
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Συχνότητα ΑΔ στην ηλικία 6 μηνών

Ομάδα 
ελέγχου
Συμμόρφωση 
όχι-ενυδατικό 
60%

Ομάδα 
παρέμβασης

➢ Πιλοτική RCT, single-blind

➢ Ενυδατικό πλούσιο σε 
κεραμίδια, δύο φορές την 
ημέρα, πρώτοι 6 μήνες 
ζωής, έναντι όχι-ενυδατικό

➢ 80 βρέφη, υψηλού 
κινδύνου για ΑΔ, έναρξη 3 
πρώτες εβδομάδες ζωής
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Συχνότητα ΑΔ στους 12 μήνες, 6 
μήνες μετά την διακοπή θεραπείας

Ομάδα 
ελέγχου
Συμμόρφωση 
όχι-ενυδατικό 
60%

Ομάδα 
παρέμβασης

➢ Πιλοτική RCT, single-blind

➢ Ενυδατικό πλούσιο σε 
κεραμίδια, δύο φορές την 
ημέρα, πρώτοι 6 μήνες 
ζωής, έναντι όχι-ενυδατικό

➢ 80 βρέφη, υψηλού 
κινδύνου για ΑΔ, έναρξη 3 
πρώτες εβδομάδες ζωής
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Ευαισθητοποίηση σε τροφικά 
αλλεργιογόνα στους 12 μήνες, 
ΡΡ ανάλυση

➢ Πιλοτική RCT, single-blind

➢ Ενυδατικό πλούσιο σε 
κεραμίδια, δύο φορές την 
ημέρα, πρώτοι 6 μήνες 
ζωής, έναντι όχι-ενυδατικό

➢ 80 βρέφη, υψηλού 
κινδύνου για ΑΔ, έναρξη 3 
πρώτες εβδομάδες ζωής

ΡΡ: Per Protocol ανάλυση, μόνο τα βρέφη που 
εφαρμόζουν ≥ 5 ημέρες/ εβδ ενυδατικό



31Lowe AJ, et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2018

Επίδραση της προστασίας του επιδερμικού φραγμού 
στην εκδήλωση αλλεργικών νοσημάτων
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Glatz et al. PloS One 2018

Χαρακτηριστικά δέρματος στην ομάδα 
ενυδατικού vs ομάδα ελέγχου

Στην ομάδα ενυδατικού μεγαλύτερη 
βιοποικιλότητα και αφθονία Strept.salivarius

Η προφυλακτική δράση των ενυδατικών 
μπορεί να οφείλεται και στην αύξηση της 
ποικιλίας των συμβιωτικών οργανισμών



Τι μπορούμε να κρατήσουμε

➢ Η ανεπάρκεια του επιδερμικού φραγμού προηγείται της κλινικής 
εκδήλωσης ΑΔ

➢ Η ΑΔ συσχετίζεται με την εκδήλωση άλλων ατοπικών νοσημάτων

➢ Η πρόληψη και η πρώιμη θεραπεία της ΑΔ μπορεί να προσφέρει 
ευκαιρία για την πρόληψη των αλλεργικών νοσημάτων

➢ Η πλήρης πρόληψη της ΑΔ θα ήταν επιθυμητή

➢ Ωστόσο, η μείωση της διάρκειας και της βαρύτητας του ΑΔ, μπορεί να 
μας δώσει χρόνο για την επαγωγή από του στόματος ανοχής μέσω 
διαιτητικών χειρισμών

➢ Η εφαρμογή θεραπευτικού ενυδατικού για την καθημερινή φροντίδα 
του βρέφους, η ενεργός θεραπεία της ΑΔ, η προσπάθεια 
αποκατάστασης του μικροβιώματος, μεταξύ άλλων θα πρέπει να 
αξιολογηθούν με RCTs για την επίτευξη αυτών των στόχων

33



...ευχαριστώ


