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Τοπικές  θεραπείες

Διατήρηση της ακεραιότητας 
του υγιούς δέρματος
 Το δέρμα βοηθά στην ομοιόσταση των 
υγρών και προστατεύει από τις λοιμώξεις, 
τις τοξίνες και τις βλαβερές επιδράσεις της 
υπεριώδους ακτινοβολίας.
 Η εξώτατη στιβάδα της επιδερμίδας, η 
κεράτινη στιβάδα, δημιουργεί έναν αδι-
απέραστο φραγμό που αποτελείται από 
λιπαρά οξέα, χοληστερόλη και κεραμίδια 
ανάμεσα σε πυκνά τοποθετημένα, πλούσια 
σε πρωτεΐνες κερατινοποιημένα κύτταρα.
 Τα κερατινοκύτταρα εξυπηρετούν τις λει-
τουργίες του επιδερμικού φραγμού, συμ-
βάλλοντας στον φυσιολογικό φραγμό και 
συνεισφέροντας στην εγγενή ανοσολογική 
άμυνα του δέρματος (π.χ. αντιμικροβιακά 
πεπτίδια, κυτοκίνες) και την επίκτητη ανο-
σολογική απόκριση.
 Ένας από τους σκοπούς της τοπικής ή συ-
στηματικής θεραπείας στη δερματολογία 
είναι η αποκατάσταση και η διατήρηση 
των βασικών λειτουργιών του δερματικού 
φραγμού.

Καθαρισμός δέρματος
 Το καθημερινό πλύσιμο του σώματος δεν 
είναι απαραίτητο για το υγιές δέρμα των 
περισσότερων ατόμων.
 Οι ασθενείς πρέπει να χρησιμοποιούν 
απαλά σαπούνια και καθαριστικά όπως τα 
Cetaphil, Dove, Keri, Oil of Olay ή CeraVe 
και να αποφεύγουν την υπερβολική χρήση 
απολεπιστικών σκευασμάτων, όπως επίσης 
και το βούρτσισμα του δέρματος.
 Τα σαπούνια που περιέχουν αρώματα και 
αντιβακτηριακές ουσίες μπορεί να ερεθί-
ζουν το δέρμα.
 Οι ασθενείς πρέπει να κάνουν μπάνιο με 
χλιαρό νερό  και να αποφεύγουν το πλύσι-
μο με πολύ ζεστό νερό.

Ενυδάτωση δέρματος
 Ο ενυδατικός παράγοντας είναι μια χημική 
ουσία που έχει τέσσερεις κύριες λειτουργί-
ες: επιδιορθώνει τη λειτουργία φραγμού, 
διατηρεί την ακεραιότητα και εμφάνιση 
του δέρματος, μειώνει την απώλεια ύδατος 
διά της επιδερμίδας και αποκαθιστά την 
ικανότητα του λιπιδικού φραγμού να δια-
τηρεί και να επανακατανέμει το νερό.
 Τα ενυδατικά προϊόντα που δημιουργούν 
ένα αδιαπέραστο στρώμα, όπως η βαζελί-

νη, δρουν εμποδίζοντας την απώλεια ύδα-
τος από το δέρμα. Άλλα τέτοια προϊόντα 
είναι η λανολίνη, το παραφινέλαιο και οι 
σιλικόνες.
 Οι υγραντικές ουσίες όπως η γλυκερίνη 
δρουν αυξάνοντας την απορρόφηση ύδα-
τος από τον αέρα προς την επιδερμίδα.
 Οι μαλακτικές κρέμες και τα πλύματα απα-
λύνουν και λειαίνουν το δέρμα και κατά 
συνέπεια βελτιώνουν την εμφάνιση του 
δέρματος.
 Αμέσως μετά το πλύσιμο, το δέρμα πρέπει 
να σκουπίζεται ελαφρά και έπειτα να εφαρ-
μόζεται ενυδατικό προϊόν.
 Η καθαρή βαζελίνη θεωρείται η λιγότερο 
ερεθιστική ενυδατική ουσία
 Τα παχύρρευστα ενυδατικά όπως η βαζε-
λίνη δίνουν μία λιπαρή αίσθηση στο δέρμα 
και αποφράσσουν τα θυλακικά στόμια κα-
θώς και τα στόμια των εκκρινών αδένων. 
Σπάνια ευθύνονται για τη δημιουργία ακ-
μής και ιδρώας.
 Τα πλύματα απλώνονται εύκολα στο δέρ-
μα, αν και δεν ενυδατώνουν ούτε προστα-
τεύουν τόσο καλά όσο οι παχύρρευστες 
κρέμες και η βαζελίνη.
 Τα συντηρητικά που περιέχονται σε κά-
ποιες κρέμες και πλύματα μπορεί να προ-
καλέσουν σε μερικούς ασθενείς ερεθισμό 
του δέρματος ή και αλλεργική δερματίτιδα 
εξ επαφής.
 Οι ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα πρέπει να 
εφαρμόζουν πλύματα που δεν περιέχουν 
αρώματα.
 Πολλές κρέμες και πλύματα περιέχουν 
και «αντιγηραντικές ουσίες», όπως οι βι-
ταμίνες Α, C και Ε, αλλά η αντιγηραντική 
δράση αυτών των σκευασμάτων δεν έχει 
αποδειχθεί.
 Πολλές κρέμες και πλύματα περιέχουν 
παράγοντες που προστατεύουν από την 
ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να επι-
βραδύνεται η γήρανση του δέρματος.
 Τα κερατολυτικά ενυδατικά προϊόντα που 
περιέχουν γλυκολικά οξέα (γαλακτικό οξύ, 
σαλικυλικό οξύ) και ουρία χρησιμοποιού-
νται για ήπια απολέπιση του δέρματος.
 Παραδείγματα σκευασμάτων που μειώνουν 
τον κνησμό είναι το πλύμα Sarna (καμφορά 
και μενθόλη) και Pramosone (πραμοξίνη).
 Τα νεότερα ενυδατικά προϊόντα περιέχουν 
ουσίες που θεωρείται πως ενισχύουν τη 
λειτουργία του επιδερμικού φραγμού· το 
Epicerum περιέχει αναλογία 3:1:1 από κε-



1

3

Διατήρηση της ακεραιότητας του υγιούς δέρματος

ραμίδια, χοληστερόλη και ελεύθερα λιπα-
ρά οξέα. Τα πραγματικά ενυδατικά προϊ-
όντα περιέχουν γαλακτώματα (2-κρέμα, 
2-λιπίδια) που μεγιστοποιούν την απορρό-
φηση λιπιδίων από το δέρμα.
 Οι ασθενείς θα πρέπει να συζητούν με τον 
ιατρό τους για συγκεκριμένα προϊόντα πε-
ριποίησης του δέρματος.

Παραδείγματα λιπαντικών κρεμών 
και πλυμάτων
Εκτός από τα παρακάτω αναφερόμενα, πολλά 
άλλα αποτελεσματικά προϊόντα διατίθενται 
στο εμπόριο.

Παχύρρευστες κρέμες και αλοιφές
 Βαζελίνη
 Αλοιφή Aquaphor
 Κρέμα ευσερίνης
 Hudrolatum

Ελαφρότερες κρέμες
 Acid Mantle
 Cetaphil
 DML
 Moisturel
 Nutraplus
 Aveeno Intense Relief
 CeraVe
 Vanicream Moisturizing 

Ελαφρότερα πλύματα
 Cetaphil
 DML
 Nutraderm
 Curel
 Aveeno
 CeraVe
 Vanicream Lite

Τοπικά σκευάσματα
 Δύο κύριοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν 
υπ' όψιν κατά την επιλογή του τοπικού φαρ-
μάκου: η δραστική ουσία και το έκδοχο.
 Για να είναι τα τοπικά φάρμακα αποτελε-
σματικά, πρέπει να χορηγούνται στη σω-
στή συγκέντρωση σε ένα έκδοχο που βοη-
θά την απορρόφηση της δραστικής ουσίας 
από το δέρμα.
 Τα έκδοχα δεν βοηθούν μόνο στη μεταφο-
ρά της φαρμακευτικής ουσίας, αλλά διαθέ-
τουν επίσης θεραπευτικές ιδιότητες.
 Οι αλοιφές είναι λιπαρά γαλακτώματα, 
τύπου νερό σε λάδι [λάδι (80%) και νερό 

(20%)] και χρησιμοποιούνται για τη μετα-
φορά δραστικών ουσιών σε ξηρό δέρμα. Οι 
αλοιφές αυξάνουν την ισχύ των δραστικών 
ουσιών σε σχέση με τις κρέμες (π.χ., η αλοι-
φή Elocon είναι πιο δραστική σε σχέση με 
την κρέμα Elocon).
 Οι κρέμες είναι γαλακτώματα τύπου λάδι 
σε νερό [λάδι (50%) σε νερό (50%)]. Είναι 
δροσιστικές και δεν αποφράσσουν τους 
πόρους του δέρματος όπως οι αλοιφές.
 Τα φυράματα (pastes) είναι αλοιφές που 
περιέχουν σκόνη σε ποσοστό 20–50% (άμυ-
λο, οξείδιο του ψευδαργύρου) π.χ. Obtun-
dia® Calamine Cream. Είναι πιο ξηραντικά 
από ό,τι οι αλοιφές και λιγότερο λιπαρά. 
Βοηθούν στην αποξήρανση εξανθημάτων 
που ορορροούν όπως στον δηλητηριώδη 
κισσό.
 Τα διαλύματα (solutions) και τα πλύματα 
(lotions) είναι διαυγή ή γαλακτώδη υγρά 
που εξατμίζονται κατά την επαφή τους με 
το δέρμα, ως εκ τούτου μπορεί να είναι ξη-
ραντικά. Είναι αποτελεσματικά στο να με-
ταφέρουν φάρμακα σε έντριχες περιοχές, 
όπως το τριχωτό της κεφαλής, τα άνω και 
κάτω άκρα. Οι ασθενείς ίσως παρουσιά-
σουν αίσθημα νυγμών όταν τα εφαρμόζουν 
σε ανοιχτές έφυγρες περιοχές ή σε βλεννο-
γόνους.
 Οι γέλες (gels) είναι διαυγή και μη λιπαρά 
παρασκευάσματα. Κατά την επαφή τους με 
το δέρμα το ξηραίνουν και καταλείποντας 
ένα λεπτό στρώμα. Είναι αποτελεσματικές 
στην ακμή και στις δερματοπάθειες των 
έντριχων περιοχών. Οι αφροί είναι επίσης 
μη λιπαροί.
 Οι αφροί (foams) δημιουργούνται με τη δέ-
σμευση αερίων σε ένα υγρό ή στερεό μέσο 
και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εφαρ-
μογή φαρμακευτικών ουσιών σε έντριχες 
περιοχές.
 Οι ταινίες μπορούν να εμποτίζονται με 
φαρμακευτικές ουσίες και είναι χρήσιμες  
για τη θεραπεία εντοπισμένων βλαβών 
όπως στην ψωρίαση και τα κονδυλώματα. 
 Οι πούδρες έχουν αποξηραντική δράση και 
είναι αποτελεσματικές για έφυγρες παρα-
τριμματικές περιοχές. Χρησιμοποιούνται 
ως έκδοχα για αρκετούς αντιμυκητιασικούς 
παράγοντες.
 Το νερό μπορεί, όπως και οι πούδρες, να 
στεγνώσει ορορροούντα εξανθήματα και 
να συντελέσει στην απομάκρυνση των λε-
πιών και στην αντιμετώπιση εκτεταμένων 
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 Σε περίπτωση βαριάς και εκτεταμένης 
φλεγμονής χορηγούνται κορτικοστεροειδή 
per os, αρχίζοντας με 0,75-1 mg/kg ημερη-
σίως κάθε πρωί και μειώνονας σταδιακά τη 
δόση σε διάστημα 3 εβδομάδων.

 Μια κρέμα φραγμού, η Ivy Block, περιέχει 
τεταρτοταγή μπεντονίτη ο οποίος προφυ-
λάσσει αποτελεσματικά από την ανάπτυξη 
δερματίτιδας, ή μειώνει τη βαρύτητα των 
αντιδράσεων. Παρ' όλα αυτά, είναι σημα-
ντική η εφαρμογή της πριν από την επικεί-
μενη έκθεση.

Με την πάροδο της οξείας φάσης οι φυσαλίδες εξα-
φανίζονται και παρουσιάζεται ερύθημα και απολέ-
πιση. Ο κνησμός είναι λιγότερο έντονος.

Οι κνησμώδεις φυσαλίδες με γραμμοειδή κατανο-
μή τείνουν υπέρ της διάγνωσης της δερματίτιδας 
εξ επαφής από φυτά, πολύ συχνά στις Η.Π.Α. από 
το αλλεργιογόνο ουρουσιόλη του δηλητηριώδους 
κισσού.

Στην κνήμη παρατηρούνται οίδημα και διαβρώσεις 
που καταλείπουν οι φυσαλίδες και πομφόλυγες εξαι-
τίας σοβαρής δερματίτιδας εξ επαφής από δηλη-
τηριώδη κισσό. Κυρίως ο κνησμός και λιγότερο ο 
πόνος συνηγορεί υπέρ αλλεργίας και όχι λοίμωξης.

Η γραμμοειδής κατανομή των φυσαλίδων είναι τυπι-
κή της δερματίτιδας εξ επαφής από φυτά.

Ο δηλητηριώδης κισσός μπορεί να προσβάλει εκτε-
ταμένη επιφάνεια του δέρματος. Η απόφαση για 
per os χορήγηση ή τοπική εφαρμογή στεροειδών 
εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Δερματίτιδα από φυτά (δηλητηριώδης κισσός, δηλητηριώδης βελανιδιά, δηλητηριώδες φυτό σουμάκι)
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 Η υποευαισθητοποίηση με κάψουλες ή 
ενέσεις ελαιορρητίνης έχει εγκαταλειφθεί, 
επειδή προκαλεί παρενέργειες και δεν είναι 
πάντα αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν σή-
μερα διαθέσιμα μέσα απευαισθητοποίησης 
από τον δηλητηριώδη κισσό.

Προσοχή
 Η δερματίτιδα εξ επαφής από δηλητηριώδη 
φυτά εκδηλώνεται χαρακτηριστικά με την 
εμφάνιση φυσαλίδων και πομφολύγων ποι-
κίλου μεγέθους με γραμμοειδή κατανομή 
στις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος.

 Γενικά, η επαναλαμβανόμενη έκθεση κατά 
τη διάρκεια μικρών χρονικών περιόδων 
(π.χ. τους καλοκαιρινούς μήνες) οδηγεί  
σε όλο και πιο σοβαρά επεισόδια δερμα-
τίτιδας.

 Η βρώση ωμών ή ατελώς ψημένων φυστι-
κιών κάσιους μπορεί να προκαλέσει μια 
συστηματική αντίδραση μετά από τοπική 
ευαισθητοποίηση – μια αιφνίδια ερυθημα-

τώδη κνησμώδη δερματίτιδα με χαρακτηρι-
στική κατανομή στους γλουτούς, στο άνω 
έσω τμήμα των μηρών και στην περιοχή 
γύρω από τη μασχάλη ατόμων ευαισθητο-
ποιημένων στο urushiol.

 Η δηλητηριώδης δρυς, ο κισσός και το σου-
μάκι μπορεί να προσβάλουν εκτεταμένες 
περιοχές του δέρματος. Η απόφαση για 
το αν θα χορηγηθούν από του στόματος ή 
τοπικά στεροειδή εξαρτάται από τη σοβα-
ρότητα των συμπτωμάτων, την ηλικία του 
ασθενούς και την πιθανότητα ανάπτυξης 
βραχυχρόνιων ανεπιθύμητων ενεργειών, η 
οποία διαπιστώνεται από το ιατρικό ιστο-
ρικό.

 Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή που χο-
ρηγούνται σε χαμηλή δόση και για βραχύ 
χρονικό διάστημα δεν αποτελούν επαρκή 
θεραπεία για τις σοβαρής μορφής, γενικευ-
μένες περιπτώσεις από επαφή με δηλητηρι-
ώδη κισσό.

Δηλητηριώδης κισσός. Σοβαρή, έντονη, οξεία εκζεματική φλεγμονή με ευμεγέθεις συρρέουσες πομφόλυγες. 
Πολλές από τις πομφόλυγες έχουν διαρραγεί και ο ορός που εκρέει επάνω στο δέρμα δεν προκαλεί εξάπλω-
ση του δηλητηρίου του κισσού. Η εφαρμογή ψυχρών υγρών κομπρεσών επί 30 λεπτά αρκετές φορές την 
ημέρα συμβάλλει στον έλεγχο της φλεγμονής. 
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Υποξεία εκζεματική  
φλεγμονή (Υποξύ έκζεμα)
Περιγραφή

 Η εκζεματική αυτή φλεγμονή συνίσταται 
σε κνησμώδεις, ερυθρές και λεπιδώδεις 
κηλίδες, βλατίδες και πλάκες ποικίλων 
σχηματισμών.

Ιστορικό
 Η υποξεία φλεγμονή μπορεί να αποτελεί 
εξέλιξη προϋπάρχοντος οξέος (φυσαλιδώ-
δους) εκζέματος.

 Αποτελεί την πιο συχνή κλινική εκδήλωση 
της ατοπικής δερματίτιδας.

 Οι ασθενείς διαμαρτύρονται για δερματίτι-
δα που διαρκεί περισσότερο από μία εβδο-
μάδα.

 Η ένταση του κνησμού ποικίλλει. Μπορεί 
να είναι μέτριος έως σοβαρός ή μάλλον 
ήπιος.

 Η κατάσταση υποχωρεί χωρίς να καταλεί-
πει ουλή όταν εξαλείφονται οι εκλυτικοί 
παράγοντες ή όσοι συμμετέχουν ή την 
επιδεινώνουν. Μερικές φορές απαιτείται 
θεραπεία για την υποχώρηση των βλαβών.

 Η ανάπτυξη εκδορών και η επανειλημμέ-
νη έκθεση σε επιβαρυντικές καταστάσεις 
(νερό, απορρυπαντικά, ερεθιστικές ουσίες 
ή άλλους κοινούς ερεθιστικούς ή αλλεργι-
κούς ενοχοποιητικούς παράγοντες) οδηγεί 
σε χρονιότητα.

Δερματολογικά ευρήματα
 Η μορφολογία του ερυθήματος και της 
απολέπισης ποικίλλει.

 Συχνά τα όρια δεν είναι σαφή.

 Το ερύθημα μπορεί να είναι ήπιο ή έντο-
νο.

Aιτιολογία και κλινική εικόνα
 Η αλλεργία εξ επαφής, ο ερεθισμός εξ επα-
φής, η ατοπική δερματίτιδα, η δερματίτι-
δα εκ στάσεως, το νομισματοειδές έκζεμα, 
το έκζεμα της κορυφής των δακτύλων και 
οι μυκητιάσεις είναι δερματοπάθειες που 
μπορεί να εκδηλωθούν ως υποξύ έκζεμα.

 Αν δεν υπάρχουν από το ιστορικό ισχυρές 
ενδείξεις ατοπίας, ερευνήστε για νέους 
δερματικούς ερεθιστικούς παράγοντες 
ή για έκθεση σε αλλεργιογόνα. Το στρες 
μπορεί να επιδεινώσει ή να συμβάλει στη 
δημιουργία αυτού του προβλήματος, αλλά 
δεν αποτελεί από μόνο του συχνή αιτία.

Αντιμετώπιση
Θεραπείες με στεροειδή και άλλα μη-
στεροειδή τοπικά σκευάσματα

 Χορηγούνται κρέμες στεροειδών της ομά-
δας II-V, δύο με τέσσερεις φορές την ημέ-
ρα, με ή χωρίς στεγανή περίδεση. Η στεγα-
νή περίδεση επιταχύνει την υποχώρηση της 
φλεγμονής, ενώ αυξάνει την απορρόφηση 
του τοπικού στεροειδούς. Η διάρκεια της 
περίδεσης θα πρέπει να είναι συγκεκριμέ-
νη, περιορισμένη και επιβλεπόμενη.

 Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν αλοιφές 
στεροειδών δύο φορές την ημέρα χωρίς 
στεγανή περίδεση.

 Οι μη στεροειδικοί τοπικοί ανοσοτροποποι-
ητές tacrolimus (αλοιφή Protopic 0,1, 0,03%) 
και pimecolimus (κρέμα Elidel 1%) εφαρμό-
ζονται δύο φορές ημερησίως στο προσβε-
βλημένο δέρμα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι 
στο υποξύ έκζεμα του προσώπου ή του πε-
ρικογχικού δέρματος των βλεφάρων. Είναι 
δυνατόν να εκδηλωθεί αρχικά ένα αίσθημα 
νυγμού ή καύσου στο δέρμα, το οποίο υπο-
χωρεί μετά από μερικές ημέρες. Οι θερα-
πείες αυτές είναι χρήσιμες για τον χρόνιο 
έλεγχο του υποξέος εκζέματος στους ατο-
πικούς ασθενείς.

 Οι αλοιφές και οι κρέμες πίσσας (πολλές 
από τις οποίες διατίθενται χωρίς ιατρική 
συνταγή) αποτελούν εναλλακτική λύση σε 
περίπτωση βλαβών που ανθίστανται στη 
θεραπεία με στεροειδή και είναι σχετικά 
αποτελεσματικές σε μερικούς ασθενείς.

 Τα υγρά επιθέματα πρέπει να αποφεύγο-
νται, γιατί προκαλούν υπερβολική ξηρότη-
τα.

Χαρακτηριστικά παρατηρείται ερύθημα και απολέ-
πιση με ασαφή όρια. Μπορεί να μην εμφανιστούν 
ποτέ φυσαλίδες. Σε ατοπικούς ασθενείς η νόσος 
συχνά εκδηλώνεται αρχικά με αυτή την εικόνα τους 
χειμερινούς μήνες.

Υποξεία εκζεματική φλεγμονή (Υποξύ έκζεμα)
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Μπορεί να παρατηρηθεί εκτεταμένο ερύθημα και 
απολέπιση που να θυμίζουν ψωρίαση. Οι ψωριασι-
κές πλάκες συχνά έχουν σαφή όρια.

Η κατανομή των βλαβών στην υποξεία φλεγμονή 
ποικίλλει. Οι πλάκες μπορεί να ανευρίσκονται κατά 
τόπους ή να συρρέουν και να είναι στρογγυλές ή 
διάχυτες.

Η πλάκα αυτή είναι πυκνή και καλύπτεται από λέπια. 
Τα όριά της είναι σχετικά σαφή. Στην περίπτωση 
αυτή η διαφορική διάγνωση από την ψωρίαση είναι 
δύσκολη. Το ιστορικό και η μορφολογία των πλακών 
σε άλλες περιοχές του δέρματος συμβάλλουν πολ-
λές φορές στην τεκμηρίωση της διάγνωσης.

Διάσπαρτο, μη σαφώς αφοριζόμενο έκζεμα του 
κορμού και του άνω άκρου. Οι μονήρεις εφελκιδο-
ποιημένες βλατίδες θέτουν την πιθανότητα ψώρας 
στη διαφοροδιάγνωση.

Ενυδατικά σκευάσματα
 Τα ενυδατικά σκευάσματα αποτελούν ου-
σιαστικό μέρος της καθημερινής θεραπεί-
ας.

 Δρουν αποτελεσματικότερα όταν εφαρμό-
ζονται λίγες ώρες μετά από τα τοπικά στε-
ροειδή.

 Η εφαρμογή τους πρέπει να συνεχίζεται 
για μερικές ημέρες ή και εβδομάδες μετά 
την υποχώρηση της φλεγμονής.

 Πρέπει να εφαρμόζονται πολλές φορές 
ημερησίως.
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Το δέρμα είναι ξηρό, ρωγμώδες και επώδυνο. Το 
παρατεταμένο έκζεμα των άκρων χειρών αποτελεί 
έναν συνεχόμενο κύκλο οξείας (φυσαλίδες), υποξεί-
ας (ερυθρότητα και απολέπιση) και χρόνιας (έντονη 
ξηρότητα, ρωγμές) φλεγμονής.

Ερεθιστικό έκζεμα άκρων χειρών προκλήθηκε σε 
αυτή την ασθενή που καθάριζε χωρίς προστατευτι-
κά γάντια. Ο ξεσμός επιτείνει τη νόσο.

Το συνεχές πλύσιμο των χεριών επιδεινώνει τη χρό-
νια εκζεματική δερματίτιδα της ραχιαίας επιφάνει-
ας των χεριών. Η βλάβη ανταποκρίθηκε ταχέως με 
εφαρμογή τοπικών στεροειδών και κλειστή περίδε-
ση προ της βραδινής κατάκλισης για 7 ημέρες.

Ξηρές, πεπαχυσμένες, υπερκερατωσικές εκζεματι-
κές πλάκες που δύσκολα θεραπεύονται. Παραμέ-
νουν για μήνες ή χρόνια και είναι πολύ δύσκολο να 
διαφοροδιαγνωστούν από την ψωρίαση.

Έκζεμα των άκρων χειρών
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Προεξάρχουσα απολέπιση, εφελκίδες, φυσαλίδες 
και ερύθημα της παλαμιαίας επιφάνειας και των δα-
κτύλων. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την 
εκζεματική δερματίτιδα, το χρόνιο δυσιδρωσικό έκ-
ζεμα και τη φλυκταινώδη ψωρίαση. Η διερεύνηση 
για αλλεργία εξ επαφής γίνεται με το ιστορικό και 
τις επιδερμιδικές δοκιμασίες.

Ερύθημα, απολέπιση, σαφώς αφορισμένη βλάβη 
είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της δερματί-
τιδας των άκρων χειρών. Είναι χρήσιμη η εξέταση 
με KOH.

Ξηρή, ροδόχροη, μη σαφώς περιγεγραμμένη λε-
πιδώδης πλάκα στη ραχιαία επιφάνεια της άκρας 
χείρας. Η εικόνα αυτή είναι περισσότερο τυπική με-
τρίως ερεθιστικής εκζεματικής δερματίτιδας.

Ερύθημα, φυσαλίδες, εφελκίδες από την κορυφή μέ-
χρι τη βάση των δακτύλων και την παλάμη. Αυτή η 
εκζεματική δερματίτιδα μπορεί να είναι ερεθιστική, 
αλλεργική ή ενδογενής.
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• Η παρουσία ερυθήματος, απολέπισης 
και κνησμού στις παλάμες (στις περιο-
χές αυτών που γειτνιάζουν με τα δάκτυ-
λα) θέτει την υποψία ατοπίας.

Μη δερματολογικά ευρήματα
 Οι ατοπικοί ασθενείς μπορεί να έχουν ατο-
μικό ή οικογενειακό ιστορικό ατοπίας, δηλ. 
να αναφέρουν έκζεμα κατά την παιδική ηλι-
κία, πυρετό εκ χόρτου ή άσθμα.

Πορεία και πρόγνωση
 Αν η έκθεση σε ερεθιστικούς παράγοντες 
και αλλεργιογόνα αναγνωριστεί και απο-
φευχθεί όταν η νόσος είναι σε πρώιμο στά-
διο, η πρόγνωση πλήρους ίασης είναι συ-
χνά καλή.

 Η συνεχιζόμενη ή μακροχρόνια έκθεση σε 
ερεθιστικούς παράγοντες και αλλεργιο-
γόνα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 
χρόνιας δερματίτιδας.

 Η αποφυγή των εκλυτικών παραγόντων 
και η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή οδη-
γούν συχνά σε βελτίωση της κλινικής εικό-
νας, αλλά σε πολλούς ασθενείς δεν επιτυγ-
χάνεται πλήρης ίαση.

Αντιμετώπιση
 Πρέπει να εντοπίζονται και να αποφεύ-
γονται οι ερεθιστικοί παράγοντες (π.χ. το 
συχνό πλύσιμο των χεριών και η έκθεση σε 
νερό, τα σαπούνια, τα απορρυπαντικά και 
οι διαλύτες). Ο χρόνιος τραυματισμός εκ 
τριβής αποτελεί επίσης ερεθιστικό παρά-
γοντα που μπορεί να προκαλέσει επίμονη 
δερματίτιδα.

 Μπορούν να ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
προστασίας (π.χ. γάντια βινυλίου κατά την 
επαφή με νερό ή χημικά υγρά).

 Χορηγούνται μέσης ισχύος ή ισχυρά τοπι-
κά κορτικοστεροειδή (ομάδες II-IV) δύο 
φορές ημερησίως. Οι αλοιφές είναι προ-
τιμότερες από τις κρέμες. Ίσως χρειαστεί 
κλειστή περίδεση με πλαστικό επίδεσμο 
για να αυξηθεί η απορρόφησή τους. Είναι 
προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση των 
πολύ ισχυρών παραγόντων (ομάδα Ι) με 
εξαίρεση τη σοβαρής μορφής δερματίτιδα. 
Τα τοπικά στεροειδή που χρησιμοποιού-
νται για την αντιμετώπιση της δερματίτι-
δας της άκρας χειρός είναι πιο αποτελε-
σματικά όταν χρησιμοποιούνται περιοδικά 
μάλλον παρά χρονίως.

 Σε περίπτωση βαριάς δερματίτιδας, τις 
πρώτες 3-5 ημέρες εφαρμόζονται υγρά 
επιθέματα εμποτισμένα με το διάλυμα του 
Burrow και στη συνέχεια ένα εξαιρετικά 
ισχυρό τοπικό κορτικοστεροειδές, δύο 
φορές ημερησίως. Η θεραπεία συνεχίζεται 
με τη χρήση ενός τοπικού κορτικοστερο-
ειδούς μέσης ισχύος δύο φορές ημερησίως 
για διάστημα αρκετών εβδομάδων.

 Συνιστάται επίσης η εμβάπτιση των χεριών 
επί 15-30 λεπτά δύο φορές ημερησίως σε 
μια λεκάνη με νερό στο οποίο διαλύονται 
δύο ή τρία φλυτζάνια ελαίου Balnetar και 
κατόπιν η εφαρμογή ενός τοπικού κορτι-
κοστεροειδούς.

 Μερικές φορές, για τον έλεγχο μιας βαριάς 
οξείας φλεγμονής, απαιτείται η χορήγηση 
συστηματικών στεροειδών (πρεδνιζόνη 
0,75-1 mg/kg/ημέρα με σταδιακή μείωση 
της δόσης για ένα διάστημα 3 εβδομά-
δων).

 Σε πολλούς ασθενείς η κλινική εικόνα βελ-
τιώνεται με την αποφυγή των ερεθιστικών 
ουσιών, την εφαρμογή τοπικών κορτικο-
στεροειδών και τη συχνή λίπανση του δέρ-
ματος.

 Σε περίπτωση που υποψιαζόμαστε ότι το 
έκζεμα είναι αλλεργικής αιτιολογίας (οί-

Ο ξεσμός έχει προκαλέσει πάχυνση του δέρματος. 
Οι χρόνιες πλάκες του εκζέματος μπορεί να μοιά-
ζουν με εκείνες της ψωρίασης. Οι πλάκες της ψωρί-
ασης τείνουν να είναι καλά περιγεγραμμένες, ενώ 
τα όρια των εκζεματικών πλακών δεν είναι σαφώς 
αφοριζόμενα και διακριτά.

Έκζεμα των άκρων χειρών
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Οι ενήλικοι ατοπικοί ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν 
χρόνιο έκζεμα της άκρας χειρός, ειδικά στη ραχιαία 
επιφάνειά τους. Η χρόνια φλεγμονή έχει οδηγήσει 
σε παραμόρφωση των ονύχων. Η δερματοφυτική 
βλάβη στη ραχιαία επιφάνεια της άκρας χειρός θα 
παρουσιάζε ένα περισσότερο σαφές περίγραμμα.

Η ερεθιστική δερματίτιδα της παλαμιαίας επιφάνει-
ας των δακτύλων των άκρων χειρών αντιμετωπίζε-
ται δύσκολα και ακολουθεί συνήθως χρόνια πορεία. 
Η θεραπεία έγκειται βασικά στη διαλείπουσα εφαρ-
μογή τοπικών στεροειδών, στη συνεχή ενυδάτωση 
και στη χρήση προστατευτικών γαντιών.

Η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής προκλήθηκε 
από έκθεση σε καθαριστικά διαλύματα. Το εξάνθημα 
παρέμεινε λόγω ξεσμού. Η άμεση εξέταση με υδρο-
ξείδιο του καλίου ήταν αρνητική για μύκητες. Η ψω-
ρίαση επιδεικνύει πολλές φορές παρόμοια εικόνα 
και η διαφορική διάγνωση αυτών των δύο νόσων 
μπορεί να καταστεί αδύνατη ακόμη και μετά από τη 
διενέργεια βιοψίας.

δημα των άκρων χειρών, φυσαλίδες, κνη-
σμός και ειδικά όταν παρατηρείται έκζεμα 
της ραχιαίας επιφάνειας των άκρων χειρών 
ή της κορυφής των δακτύλων), πρέπει να 
υποβάλλουμε τον ασθενή σε επιδερμιδι-
κές δοκιμασίες για τον εντοπισμό αλλερ-
γιογόνων που προκαλούν ή συμβάλλουν 
στην παθογένεια του εκζέματος. Στα υλικά 
που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται τα αλλεργιο-
γόνα που σχετίζονται με την εργασία.

 Στις χρόνιες περιπτώσεις που δεν ανταπο-
κρίνονται στη θεραπεία, ο ασθενής πρέπει 
να παραπέμπεται σε δερματολόγο. Άλλες 
εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνουν 
την υπεριώδη ακτινοβολία Α σε συνδυα-
σμό με τοπικά ψωραλένια και τις ακτίνες 
Grenz. Σε καταστάσεις που καθιστούν το 
άτομο δυσλειτουργικό, δικαιολογείται η 
εβδομαδιαία χορήγηση χαμηλών δόσεων 
μεθοτρεξάτης (5-15 mg την εβδομάδα) ή η 
καθημερινή λήψη από το στόμα χαμηλής 
δόσης (3-4 mg/kg) κυκλοσπορίνης.
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Περιστοματική δερματίτιδα
Περιγραφή

 Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό βλατι-
δολεπιδώδες εξάνθημα που εμφανίζεται 
στο δέρμα του προσώπου γύρω από το 
στόμα, τη ρίνα και τους οφθαλμούς και 
αναπτύσσεται σχεδόν αποκλειστικά σε 
γυναίκες.

Ιστορικό
 Το εξάνθημα μπορεί να πρωτοεμφανιστεί 
γύρω από το στόμα, αλλά είναι δυνατόν 
επίσης να προσβάλει το δέρμα γύρω από 
τη ρίνα και τους οφθαλμούς.

 Ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός ή αναφέ-
ρει ήπιο κνησμό.

 Οι ασθενείς μπορεί να έχουν ήδη δοκιμά-
σει τοπικά στεροειδή, τα οποία προκαλούν 
προσωρινή βελτίωση αλλά μπορεί να συμ-
βάλουν στην ανάπτυξη ανθεκτικής νόσου.

 Η περιοριστική δερματίτιδα συνήθως προ-
σβάλλει νεαρές γυναίκες αλλά μπορεί να 
εμφανιστεί και σε παιδιά.
 Από τις βλάβες έχουν απομονωθεί Fu-
sobacterium και Candida αλλά ο ρόλος 
αυτών των μικροοργανισμών παραμένει 
άγνωστος.
 Η καθημερινή χρήση ενυδατικών με βα-
ζελίνη ή παραφίνη, έκδοχα με μυριστικό 
ισοπροπυλεστέρα, φυσικά αντηλιακά και 
φθοριωμένα προϊόντα ίσως προκαλεί πε-
ριστοματική δερματίτιδα. 
 Η UV ακτινοβολία, ο αέρας και η θερμότη-
τα πιθανώς επιδεινώνουν την περιστοματι-
κή δερματίτιδα.

Δερματολογικά ευρήματα
 Παρατηρούνται βλατίδες και φλύκταινες 
μεγέθους κεφαλής καρφίτσας επί ερυθη-
ματολεπιδώδους βάσης, οι οποίες εντοπί-
ζονται στην περιοχή του πώγωνα και στις 
ρινοχειλικές αύλακες.

 Γύρω από το δερματοβλεννογόνιο όριο των 
χειλέων παραμένει μια ζώνη υγιούς δέρμα-
τος.

 Στην περιοχή των παρειών, που βρίσκεται 
κοντά στους ρώθωνες, συχνά εμφανίζονται 
φλύκταινες.

 Μερικές φορές, η περιστοματική δερματί-
τιδα περιορίζεται στο δέρμα γύρω από τη 
ρίνα. Άλλες πάλι φορές περιορίζεται μόνο 
στο δέρμα επί τα εκτός των οφθαλμών.

 Η εντόπιση αυτή του εξανθήματος γύρω 

από τη ρίνα και τους οφθαλμούς είναι συ-
χνή σε παιδιά.

Διαφορική διάγνωση
 Ακμή
 Ροδόχρους νόσος
 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
 Ατοπική δερματίτιδα
 Μολυσματικό κηρίο
 Θυλακίτιδα από Demodex

Πορεία και πρόγνωση
 Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί προσβολής.
 Ένα επίμονο εξάνθημα διαρκεί μήνες.
 Με τη θεραπεία από το στόμα, επέρχεται 
υποχώρηση των βλαβών σε 4 εβδομάδες.
 Οι υποτροπές είναι συνήθεις.
 Οι ασθενείς με υποτροπές της νόσου υπο-
βάλλονται εκ νέου σε θεραπεία και απαι-
τείται μερικές φορές μακροχρόνια θερα-
πεία συντήρησης.

Αντιμετώπιση
 Η τοπική θεραπεία δεν είναι πάντα αποτε-
λεσματική. Η τοπική θεραπεία περιλαμβά-
νει την εφαρμογή μία ή δυο φορές ημερη-
σίως κρέμας ή γέλης μετρονιδαζόλης 1%, 
συνδυασμό νατριούχου σουλφακεταμίδης 
10% και θείου 5% (Sulfacet-R), νατριούχου 
σουλφακεταμίδης (Klaron), λοσιόν κλινδα-
μυκίνης, κρέμα πιμεκρόλιμους 1% (Elidel), 
αλοιφή τακρόλιμους 0,03%, 0,1% και αζε-
λαϊκό οξύ (Finacea). Αν η τοπική θεραπεία 
δεν αποδώσει σε διάστημα 4-6 εβδομάδων, 
χορηγούνται αντιβιοτικά από του στόμα-
τος.

Πολύ συχνό

Συχνό

Περιστοματική δερματίτιδα
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 Χορηγείται για 2-4 εβδομάδες τετρακυκλί-
νη (500 mg δύο φορές ημερησίως), ερυθρο-
μυκίνη (500 mg δύο φορές ημερησίως), δο-
ξυκυκλίνη (100 mg δύο φορές ημερησίως) 
ή μινοκυκλίνη (100 mg δύο φορές ημερησί-
ως). Πολλοί ασθενείς ανταποκρίνονται σε 
χαμηλότερες δόσεις.
 Αφότου η νόσος υφεθεί, διακόπτεται η χο-
ρήγηση των αντιβιοτικών ή μειώνεται προ-
οδευτικά η δοσολογία τους σε διάστημα 
4-5 εβδομάδων.

Μερικές φορές εμφανίζονται επί τα εκτός των 
οφθαλμών μικροσκοπικές βλατίδες ή φλυκταινίδια 
παρόμοια με εκείνα που παρατηρούνται πλησίον 
των ρωθώνων.

Χαρακτηριστική περίπτωση με τυπική κατανομή. 
Μικρές βλατίδες και φλύκταινες μεγέθους κεφαλής 
καρφίτσας εντοπίζονται γύρω από το στόμα, στις 
ρινοπαρειακές αύλακες και στην περιοχή του πώ-
γωνα.

Τα μικροσκοπικά φλυκταινίδια μεγέθους κεφαλής 
καρφίτσας που εντοπίζονται κοντά στους ρώθωνες 
μπορεί να αποτελούν την πρώτη ή τη μοναδική εκ-
δήλωση της νόσου.

Τοπικά στεροειδή της ομάδας V εφαρμόζονταν για 
μήνες. Το εξάνθημα παρουσίαζε έξαρση κάθε φορά 
που διακοπτόταν η χρήση των φαρμάκων αυτών.

Προσοχή
 Ο ασθενής πρέπει να προσπαθήσει να πε-
ριορίσει τη χρήση τοπικών ενυδατικών.
 Οι ασθενείς πρέπει να προειδοποιούνται 
σχετικά με το ότι η μακροχρόνια εφαρμο-
γή τοπικών στεροειδών στο πρόσωπό τους 
επιδεινώνει τη νόσο.
 Η διακοπή των τοπικών στεροειδών θα επι-
δεινώσει την κατάσταση, αλλά αυτό είναι 
απαραίτητο προκειμένου να θεραπευθεί η 
νόσος.
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Ροδόχρους νόσος
Περιγραφή
 Η ροδόχρους νόσος είναι μια συνήθης δερ-
ματοπάθεια του προσώπου που χαρακτη-
ρίζεται από ερυθρότητα, τηλαγγειεκτασίες, 
αιφνίδιο ερύθημα και μόνιμο ερύθημα (αγ-
γειακή συνιστώσα), βλατίδες και φλύκται-
νες (φλεγμονώδης συνιστώσα).

Ιστορικό
 Οι ασθενείς συνήθως είναι άτομα άνω των 
30 ετών.
 Η ροδόχρους νόσος μπορεί να εμφανιστεί 
και σε παιδιά.
 Είναι αγνώστου αιτιολογίας.
 Τα ακάρεα Demodex μπορεί να διαδραμα-
τίζουν παθογενετικό ρόλο σε ορισμένους 
ασθενείς, ειδικά όταν το φορτίο Demodex 
είναι υψηλό.

Δερματολογικά ευρήματα
 Βλατίδες και φλύκταινες εμφανίζονται στο 
μέτωπο, τις παρειές, στη μύτη και γύρω 
από τους οφθαλμούς.

 Παρουσιάζεται ερύθημα ή/και τηλαγγειε-
κτασίες.

 Συνήθως οι βλατίδες και οι φλύκταινες δεν 
είναι περισσότερες από δέκα στον αριθμό.

 Στις βαριές περιπτώσεις παρατηρούνται 
πολυάριθμες φλύκταινες, τηλαγγειεκτα-
σείες, διάχυτο ερύθημα, λιπαρό δέρμα και 
οίδημα (στις παρειές και στη ρίνα).

 Η χρόνια φλεγμονή των εν τω βάθει ιστών 
της ρίνας οδηγεί σε μη αναστρέψιμη υπερ-
τροφία αυτής, που καλείται ρινόφυμα. Η 
εξέλιξη αυτή είναι συνηθέστερη σε άρρενες 
ασθενείς.
 Σπάνια, οι βλάβες της ροδόχρου νόσου 
μπορεί να εμφανιστούν και στο τριχωτό 
της κεφαλής, στον κορμό, στα άνω και 
κάτω άκρα.

Μη δερματολογικά ευρήματα
 Τα οφθαλμικά συμπτώματα περιλαμβά-
νουν ήπια επιπεφυκίτιδα με αίσθημα καύ-
σου, αίσθημα ξένου σώματος και δακρύρ-
ροια.

 Στα οφθαλμικά σημεία της νόσου περιλαμ-
βάνονται η υπεραιμία του επιπεφυκότα, οι 
τηλαγγειεκτασίες στα βλέφαρα, η βλεφαρί-
τιδα, η επιπολής στικτή κερατοπάθεια, το 
χαλάζιο, η νεοαγγείωση, η διήθηση και η 
λέπτυνση του κερατοειδούς.

Εργαστηριακός έλεγχος και βιοψία
 Η διάγνωση συνήθως βασίζεται στην κλινι-
κή εικόνα. Δεν απαιτούνται εργαστηριακές 
εξετάσεις.

 Αν οι βλάβες δεν είναι τυπικές, μπορεί να 
ληφθεί υλικό για καλλιέργεια βακτηρίων 
και αποκλεισμό θυλακίτιδας.

 Αν οι βλάβες είναι λεπιδώδεις, πρέπει να 
εξετάζεται υλικό μετά από κατεργασία του 
με υδροξείδιο του καλίου για τον αποκλει-
σμό δερματοφυτίας.

 Για τον αποκλεισμό ερυθηματώδους λύκου 
απαιτείται βιοψία δέρματος.

Διαφορική διάγνωση
 Ακμή (στη ροδόχρου νόσο δεν παρατηρού-
νται φαγέσωρες)

 Φλυκταινώδης μορφή δερματοφυτίας
 Περιστοματική δερματίτιδα
 Λοιμώδους αιτιολογίας θυλακίτιδα (ακμή 
από σταφυλόκοκκο ή Gram αρνητικά βα-
κτήρια)

 Ερυθηματώδης λύκος

Πορεία και πρόνγωση
 Η ροδόχρους νόσος επιδεινώνεται από τη 
λήψη καυτών τροφών και ποτών, την κατα-
νάλωση αλκοόλ (κόκκινο κρασί), τοπικές 
θεραπείες που ερεθίζουν το δέρμα όπως οι 
αντιρυτιδικές κρέμες και τα χημικά peeling 
που προκαλούν απολέπιση του δέρματος.
 Η ροδόχρους νόσος είναι μια χρόνια κατά-
σταση που διαδράμει με εξάρσεις και υφέ-
σεις.

Πολύ συχνό

Συχνό

Ασυνήθιστο

Ροδόχρους νόσος
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Αντιμετώπιση
 Οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν επιβε-
βαιωμένους παράγοντες που επιδεινώνουν 
τη ροδόχρου νόσο όπως τα ζεστά τρόφιμα 
και ροφήματα, τις πικάντικες τροφές, το 
κόκκινο κρασί και την έκθεση στον ήλιο.

 Μια πρασινόχροη βάση make-up μπορεί να 
βοηθήσει στην κάλυψη της ερυθρότητας.

 Συνιστάται η χρήση αντιηλιακών.
 Για το βλατιδώδες στοιχείο χορηγείται το-
πική ή συστηματική θεραπεία.

 Η τοπική εφαρμογή μετρονιδαζόλης 
(MetroGel, MetroCream, MetroLotion, 
Noritate) ή πλύματος με σουλφακεταμίδη 
και θείο (AVAR, Sulfacet-R, Plexion TS, 
Rosac) είναι η πλέον αποτελεσματική. Η 
AVAR είναι διαθέσιμη σε μορφή κρέμας 
ή γέλης. Μια πρασινόχροη σύνθεση σε 
μορφή κρέμας ή γέλης AVAR καλύπτει τις 
ερυθηματώδεις βλάβες. Η τοπική κλινδα-
μυκίνη και ερυθρομυκίνη είναι λιγότερο 
αποτελεσματικές.

 Τα αντιβιοτικά που χορηγούνται από το 
στόμα είναι περισσότερο αποτελεσματικά. 

Οι φλύκταινες συνήθως υποχωρούν μετά 
από αγωγή 2-4 εβδομάδων με τετρακυ-
κλίνη (500 mg δύο φορές ημερησίως), ερυ-
θρομυκίνη (500 mg δύο φορές ημερησίως), 
δοξυκυκλίνη (100 mg δύο φορές ημερησί-
ως) ή μινοκυκλίνη (100 mg δύο φορές ημε-
ρησίως). Μετά από το σχήμα αυτό, πολλοί 
ασθενείς ανταποκρίνονται και με μικρότε-
ρες δόσεις αντιβιοτικών.

 Το Oracea είναι βραδείας αποδέσμευσης 
δοξυκυκλίνη από του στόματος σε δόση 
40 mg, μία φορά την ημέρα. Η δοσολογία 
αυτή είναι κάτω από τη συνιστώμενη για 
αντιβιοτική δράση. Αποτελεί όμως τη μόνη 
εγκεκριμένη από τον FDA συστηματική 
θεραπεία για τη φλεγμονώδη ροδόχρου 
νόσο.

 Οι οφθαλμικές εκδηλώσεις αντιμετωπίζο-
νται με αντιβιοτικά per os.

 Όταν η νόσος υποχωρήσει, τα αντιβιοτικά 
διακόπτονται είτε άμεσα είτε προοδευτι-
κά.

 Μετά τη διακοπή της θεραπείας η νόσος 
μπορεί να παραμείνει σε ύφεση ή και να 
υποτροπιάσει.

Το έντονο ερύθημα της ρινός είναι εξαιρετικά χαρα-
κτηριστικό της ροδόχρου νόσου. Συχνά απαιτείται 
μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών από το στόμα. 
Ξηραντική τοπική θεραπεία με σουλφακεταμίδιο και 
θείο είναι επίσης αποτελεσματική.

Ενεργός ροδόχρους νόσος που εκδηλώνεται με φλύ-
κταινες στο κεντρικό τμήμα του προσώπου, στο μέ-
τωπο, στις παρειές και στον πώγωνα. Το ερύθημα 
είναι έντονο. Η από του στόματος λήψη αντιβιοτι-
κών και η τοπική εφαρμογή σουλφακεταμίδης με 
θείο παρέχουν ταχύ έλεγχο της νόσου.



347

11
Πίνακας 11.2 Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αγγειίτιδας μικρών αγγεί-
ων του δέρματος

Πίνακας 11.3 Καταστάσεις που συσχετίζονται με αγγειίτιδα των μικρών αγγείων του 
δέρματος

Λοιμώξεις 
Βακτήρια 
Β-αιμολυτικός Streptococcus της ομάδας Α
Staphylococcus aureus  

Ιοί 
Ιοί της ηπατίτιδας Α, Β και C 
Iός του απλού έρπητα 
Ιός της γρίππης 
 
Μύκητες 
Candida albicans 

Πρωτόζωα 
Πλασμώδιο της ελονοσίας 

Έλμινθες 
Schistosoma haematobium 
Shistosoma mansoni 
Onchocerca volvulus 
 
Φάρμακα 
Iνσουλίνη 
Πενικιλλίνη

Υδαντοΐνη 
Στρεπτομυκίνη 
Αμινοσαλικυλικό οξύ
Σουλφοναμίδες
Θειαζίδες
Φαινοθειαζίδες 
Βιταμίνες
Φαινυλβουταζόνη
Κινίνη
Στρεπτοκινάση
Ταμοξιφαίνη
Εμβόλια κατά της γρίππης
Αντισυλληπτικά από το στόμα
Ορός

Xημικά
Εντομοκτόνα
Παράγωγα πετρελαίου

Τροφικά αλλεργιογόνα
Πρωτεΐνες γάλακτος
Γλουτένη

Η προσαρμογή έχει γίνει από Lotti T, Ghersetich I, Cornacchi C, Jorizzo JL (1998) Cutaneous small-vesel 
vasculitis. J Am Acad Dermatol 39:667-87.

Χρόνιες παθήσεις 
Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
Σύνδρομο Sjögren 
Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
Νόσος Behçet 

Καταστάσεις υπερσφαιριναιμίας
Κρυοσφαιριναιμία
Σύνδρομο παράκαμψης του εντέρου
Ελκώδης κολίτιδα 
Κυστική ίνωση 
Πρωτοπαθής χολική κίρρωση 
Ανθρώπινος ιός της ανοσοανεπάρκειας
Σύνδρομα οροθετικής και επίκτητης ανο-
ανεπάρκειας

Κακοήθη νεοπλάσματα 
Λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές
Νόσος Hodgkin
Σπογγοειδής μυκητίαση
Λεμφοσάρκωμα
Λευχαιμία Τ-κυττάρων των ενηλίκων
Πολλαπλούν μυέλωμα

Όγκοι συμπαγών οργάνων
Καρκίνος πνευμόνων
Καρκίνωμα παχέος εντέρου
Καρκίνος νεφρού
Καρκίνος προστάτη
Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου
Καρκίνος μαστού

Η προσαρμογή έχει γίνει από Lotti T, Ghersetich I, Cornacchi C, Jorizzo JL (1998) Cutaneous small-vesel 
vasculitis. J Am Acad Dermatol 39:667-87.

Αγγειίτιδα των μικρών αγγείων του δέρματος (Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας)
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Σύνδρομα υπερευαισθησίας και αγγειίτιδες

Διαφορική διάγνωση
 Θρομβοκυτταροπενική πορφύρα
 Φαρμακευτικά εξανθήματα
 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 Κεραυνοβόλος πορφύρα

 Σηπτική αγγειίτιδα
 Σηπτικά έμβολα
 Βακτηριαιμία

Πορεία και πρόγνωση
 Η αγγειίτιδα των μικρών αγγείων του δέρ-
ματος συνήθως υποχωρεί μέσα σε 1 μήνα. 

Στην αγγειίτιδα των μικρών αγγείων εξ υπερευαι-
σθησίας η πορφύρα ανευρίσκεται πιο συχνά στο 
κατώτερο τμήμα των κάτω άκρων.

Η πορφύρα αποτελεί το πρώτο σημείο της αγγειίτι-
δας εξ υπερευαισθησίας. Οι βλάβες ποικίλλουν σε 
μέγεθος από στιγμοειδείς μέχρι μερικά εκατοστά. 
Στη συνέχεια καθίστανται βλατιδώδεις, οζώδεις, 
φυσαλιδώδεις, πομφολυγώδεις, φλυκταινώδεις ή 
εξελκώμενες, καθώς παρουσιάζονται επιφανειακά 
έμφρακτα. Το γεγονός αυτό προσδίδει στις βλάβες 
ουσία η οποία μπορεί να ψηλαφηθεί, εξ ου και ο 
όρος ψηλαφητή πορφύρα.

Παρατηρούνται λίγες ή πολυάριθμες, διακριτές, 
πορφυρικές βλάβες, οι οποίες συνήθως εμφανίζο-
νται στο κατώτερο τμήμα των κάτω άκρων, αλλά 
μπορεί να εντοπίζονται σε οποιαδήποτε περιοχή 
του δέρματος βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από 
το υπόλοιπο σώμα (εξαρτημένη), όπως στη ράχη 
και τους βραχίονες, όταν ο ασθενής είναι κατακε-
κλιμένος.

Το μέγεθος της πορφύρας ποικίλλει και κυμαίνεται 
από μεγέθους κεφαλής καρφίτσας μέχρι μερικά εκα-
τοστά. Η συγκεκριμένη είναι μια αρχόμενη κατάστα-
ση με ήπιο οίδημα.
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Οι βλάβες ανευρίσκονται συχνότερα στα κάτω άκρα 
και γύρω από τα σφυρά. Εμφανίζονται κατά ομάδες 
και βρίσκονται όλες στο ίδιο στάδιο. Το οίδημα δη-
μιουργείται συνήθως αμέσως μετά την εμφάνιση 
της ψηλαφητής πορφύρας. Οι βλάβες είναι ελα-
φρώς κνησμώδεις ή επώδυνες. Υποχωρούν σε 3 ή 4 
εβδομάδες που καταλείπουν υπερμελάγχρωση και 
ατροφικές ουλές.

Αγγειίτιδα. Σοβαρή αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας 
μπορεί να προκαλέσει πομφόλυγες και διαβρώσεις.

Αγγειίτιδα. Συρρέρουσες πορφυρικές βλατίδες που 
σχηματίζουν μεγάλες πλάκες σε αγγειίτιδα εξ υπε-
ρευαισθησίας.

Αγγειίτιδα. Αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας προκαλεί 
ψηλαφητή πορφύρα και μικρές φυσαλίδες.

Αγγειίτιδα. Αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας μπορεί 
να προκαλέσει ψηλαφητή πορφύρα ποικίλου μεγέ-
θους στο κάτω άκρο.

Αγγειίτιδα των μικρών αγγείων του δέρματος (Αγγειίτιδα υπερευαισθησίας)
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Σύνδρομα υπερευαισθησίας και αγγειίτιδες

Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ασθενείς αναπτύσ-
σουν χρόνιες, διαλείπουσες εκθύσεις βλα-
βών επί σειρά ετών.

Αντιμετώπιση
 Η απομάκρυνση των εκλυτικών παραγό-
ντων και η κατάλληλη θεραπεία της συ-
νυπάρχουσας νόσου οδηγεί συνήθως σε 
υποχώρηση της αγγειίτιδας των μικρών 
αγγείων του δέρματος.

 Τα τοπικά μέτρα, που περιλαμβάνουν τη 
χρήση τοπικών στεροειδών και αντιβιοτι-
κών, βοηθούν κάποιους ασθενείς.

 Τα αντιισταμινικά και τα μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα είναι χρήσιμα 
για τον έλεγχο του πυρετού, των μυαλγιών 
και των αρθραλγιών.

 Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή (πρεδ-
νιζόνη 60-80 mg/ημέρα) βοηθούν στην 
αντιμετώπιση των συστηματικών εκδηλώ-
σεων και των εξελκώσεων του δέρματος. 
Το φαινόμενο rebound μπορεί να προλη-
φθεί με την προοδευτική μείωση της δόσης 
τους σε διάστημα 3-6 εβδομάδων.

 Επί αποτυχίας των συστηματικών κορτικο-
στεροειδών, χρησιμοποιούνται ανοσοκατα-
σταλτικοί παράγοντες (κυκλοφωσφαμίδη, 
μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη και κυκλοσπο-
ρίνη).
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Σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις 
που μοιάζουν με μελάνωμα

Μερικές σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις εμφανίζουν κλινικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν επιπολής 
επεκτεινόμενο ή οζώδες μελάνωμα. Οι βλάβες παρουσιάζουν ποικιλοχρωμία και οι λευκές περιοχές μοιά-
ζουν με περιοχές στις οποίες παρατηρείται υποστροφή του όγκου. Με μεγεθυντικό φακό διακρίνονται 
κεράτινες κύστες, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό εύρημα των σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων, 
ενώ σπανίως εμφανίζονται σε βλάβες μελανώματος. Αν υπάρχει η υποψία μελανώματος, θα πρέπει πάντα 
να διενεργείται βιοψία.

 Με τις παραπάνω μεθόδους αποφεύγονται 
οι ουλές ή σχηματίζονται εξαιρετικά μικρές 
ουλές. Με εφαρμογή ελάχιστης πίεσης στο 
πέριξ υγιές δέρμα ασκείται επαρκής τάση 
για να μπορέσουμε να προβούμε σε εύκολη 
απόξεση της βλάβης.

 Η υπομελάγχρωση ή η υπερμελάγχρωση 
είναι πιθανές παρενέργειες της κρυοθε-
ραπείας ή οποιασδήποτε μεθόδου αφαίρε-
σης.

Προσοχή
 Οι σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις είναι 
συχνοί καλοήθεις σχηματισμοί με ποικίλη 
μορφολογία που μπορεί να μιμούνται άλ-
λους όγκους του δέρματος, οι οποίοι είναι 
πιο σοβαροί.

 Η αφαίρεση των βλαβών δεν είναι απα-
ραίτητη, εκτός από την περίπτωση που 


	Habif_01-05_telika
	Habif_01-05_telikaa
	Habif_01-05_telikab
	Habif_01-05_telikac
	Habif_11-15_telika
	Habif_16-20_telika

