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ΔΕΝ έχω σύγκρουση συμφερόντων για την συγκεκριμένη ομιλία



Ατοπική
δερματίτιδα 

δυσλειτουργία 
ανοσολογικών 
μηχανισμών 



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

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



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



 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
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Θεραπεία στην  ΑΔ  

Wollenberg Α et al. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2016;30(5):729-47



Μπάνιο και 
χρήση

καθαριστικού

❖ το καθαριστικό εφαρμόζεται πριν ή κατά την διάρκεια 
του μπάνιου - χωρίς σφουγγάρι, και χωρίς τρίψημο. 

❖ η χρήση καθαριστικών χωρίς σαπούνι = συνθετικών 
απορρυπαντικών (τα αποκαλούμενα syndet)

o όξινο ρΗ (κατά προτίμηση περίπου 5,5-6)

o ελεύθερα ή σχετικά απαλλαγμένα από συντηρητικά 
και αρώματα, 

o εύκολα στο ξέβγαλμα

❖ το δέρμα σκουπίζεται με μια βαμβακερή, καθαρή 
πετσέτα, επιπωματιστά, χωρίς τρίψιμο (το δέρμα 
παραμένει ελαφρώς βρεγμένο) 

Eichenfield et al.:J Am Acad Dermatol 2014;
Sala- Cunill A. et al.:J Investig Allergol Clin Immunol 2018; 
Wollenberg A, et  al.: JEADV 2018



42 παιδιά, 6 μηνών – 11 ετών
2 ομάδες: 

1η 2 μπάνια /εβδομάδα για 2 εβ→ 2 μπάνια/ ημέρα για 2 εβ– “dry group”
2η 2 μπάνια / ημέρα για 2 εβδομάδες → 2 μπάνια / εβδομάδα για 2 εβ –”wet group”

μείωση στην βαρύτητα των συμπτωμάτων
WG>DG

συχνότητα του μπάνιου –ανάλογα με τις επιθυμίες, αρκεί να 
ακολουθήσει καλή ενυδάτωση

Sala- Cunill A. et al.:J Investig Allergol Clin Immunol 2018; 
Wollenberg A, et  al.: JEADV 2018



Μαλακτικά και 
ενυδατικά 
προϊόντα  

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

• moisturizer (ενυδατικό) = προϊόν που κρατά το δέρμα ενυδατωμένο

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»

Eichenfield et al.:J Am Acad Dermatol 2014;
Sala- Cunill A. et al.:J Investig Allergol Clin Immunol 2018; 
Wollenberg A, 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)



Μαλακτικά και 
ενυδατικά 
προϊόντα  

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

• τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα 
• εφαρμόζονται κατά προτίμηση απευθείας μετά 

από λουτρό ή ντους μετά από ήπιο σκούπισμα 
όταν το δέρμα παραμένει ελαφρώς υγρό

• συνεχής χρήση των ενυδατικών

Eichenfield et al.:J Am Acad Dermatol 2014;
Sala- Cunill A. et al.:J Investig Allergol Clin Immunol 2018; 
Wollenberg A, et  al.: JEADV 2018



✓ να απομακρύνει αλλεργιογόνα, 
ερεθιστικές ουσίες

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

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

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

θεραπεία

• τοπικά κορτικοστεροειδή (TCS) = πρώτης 
γραμμής θεραπείας 

• ισχύ, δοσολογία, είδος (λοσιόν, κρέμα , βάλσαμο) 
ηλικία ασθενούς, περιοχή του σώματος όπου 
πρόκειται να εφαρμοσθεί

• χρήση σε περιόδους έξαρσης (active) και ύφεσης 
(proactive)

 αναστολείς καλσινευρίνης τοπικά (TCI) = 
2ης γραμμής θεραπείας

 ισχύ, δοσολογία, εφαρμογή 
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πηγή: διαδίκτυο



Κλιμακωτή αύξηση – μείωση της αγωγής

ΙΣΧΥΡΗ ΔΡΑΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ ΔΡΑΣΗ 

ΣΟΒΑΡΗ ΑΔ 

ΙΣΧΥΡΗ ΔΡΑΣΗ

ΜΕΤΡΙΑ ΔΡΑΣΗ 

ΕΞΑΡΣΗ 



Εφαρμογή των τοπικών κορτικοστεροειδών -
συσχέτιση με  

τα ενυδατικά 

NICE Ενυδατικά
- TCS

TCS –
ενυδα
τικά 

Χρόνος 

2007 μερικά λεπτά

2010 √ 30 λεπτά 

2013 √ απορρόφηση 
των ενυδατικών

αναστολείς καλσινευρίνης
τοπικά (TCI)

! ανοχή του ασθενούς



Θεραπεία με επιθέματα 

• ξηρά και υγρά επιθέματα 

• εμποτισμένα ή όχι με ενυδατικά

• εμποτισμένα ή όχι με TCS (! ↑↑ ισχύ) 



Φωτοθεραπεία 

Θεραπεία των λοιμώξεων  

Συστηματική θεραπεία 
• συστηματικά στεροειδή
• ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 

(κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη)
• βιολογικοί παράγοντες 

Eichenfield et al.:J Am Acad Dermatol 2014;
Sala- Cunill A. et al.:J Investig Allergol Clin Immunol 2018; 
Wollenberg A, et  al.: JEADV 2018



Κνησμός 

• «το ενοχλητικό αίσθημα που προκαλεί 
την επιθυμία, ή το αντανακλαστικό, 
του ξεσμού»

1665 Samuel Hafenreffer

• κεντρικός ρόλος  στην ΑΔ
• → στην έξαρση  μέσω 

κύκλου κνησμού- ξεσμού

• οξύς 
• χρόνιος > 6 εβδομάδες 



Elmariah SB. Dermatologic clinics. 2017;35(3):373-94



υγιές δέρμα 

ατοπική δερματίτιδα 



Φαύλος 
Κύκλος 

Κνησμού 
–Ξεσμού

Κνησμός
Ξεσμός

Δρυφάδες

Διαταραχές 
φραγμούΕίσοδος 

αλλεργιογόνων

Μεσολαβητές 
φλεγμονής

διακοπή του φαύλου κύκλου κνησμού –ξεσμού



δυσλειτουργία 
φραγμού 

φλεγμονή 

νευρική 
υπερευαισθυσία

κύκλος κνησμού 
–ξεσμού

Θεραπεία κνησμού στην  ΑΔ  
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Crisaborole 2% ointment (phase 3)  
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Ατοπική δερματίτιδα – Αντιισταμινικά Η1

• 25 μελέτες: 17 (1344 ενήλικες) και 8 (1941 παιδιά)

• Δεν βρέθηκε ότι τα ΑΗ1 είναι πιο αποτελεσματικά σε 
σχέση με το placebo, ως επιπρόσθετη θεραπεία.

• Ίσως μικρή βελτίωση στον κνησμό, (1ης γενεάς λόγω 
καταστολής)  πιθανόν χωρίς να επηρεάζει την 
ποσότητα τοπικών κορτικοστεροειδών

Matterne U et al. Cochrane Database Syst Rev. 2019;1:Cd012167.

!  δεν έχουν θέση τα τοπικά αντιισταμινικά

Η4 αντιισταμινικά - αντιφλεγμονώδη δράση περισσότερο παρά αντικνησμώδη δράση



Συμπεράσματα 

• ΑΔ = χρόνια φλεγμονώδης νόσος – πορεία με συχνές εξάρσεις και 
υφέσεις – επηρεάζει την ποιότητα ζωής  ξηροδερμίας και κνησμού

• δύσκολη διαχείριση, απαιτείται μια «βήμα-βήμα» προσέγγιση με: 
καθαριστικά και ενυδατικά μέτρα, τοπική αντιφλεγμονώδες 
θεραπεία (TCS, TCI), συστηματική αγωγή 

• υποσχόμενες (ελπιδοφόρες) θεραπείες, ειδικά για τον κνησμό 
(τοπικά Crisaborole 2 % ointment, συστηματικά Dupilumab (anti IL-4, 
IL-13)










