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επιστημονικές σελίδες

Η νόσος άρχεται 
εντός των δύο 
πρώ     ων μη  νών 

της ζω   ής και μέσα στον 
πρώτο χρό νο στο 60% 
των ασ  θενών. Πα   ρου 
σιά            ζεται με ελαφρώς 

μεγαλύτερη συχνότητα στα άρ
ρενα ά        τομα, ενώ ο επιπολασμός 
της κυ     μαίνεται μεταξύ 7 και 15% 
σε μελέτες σε Σκανδιναβία και 
Γερ    μανία. Ο τύπος κληρονομι
κότητας δεν έχει επιβεβαιωθεί. 
Πιθανολογείται κληρονομικότη
τα με αυτόσωμο επικρατούντα 
τύπο με διεισδυτικότητα που 
ποικίλλει. Το 60% όμως των ε
νηλίκων με Α.Δ. έχουν παιδιά 
με Α.Δ. Όταν και οι δύο γονείς 
έπασχαν από Α.Δ. ο επιπολα
σμός στα παιδιά ήταν 81%.

Εκλυτικοί παράγοντες της νόσου 
θεωρούνται διάφορες τροφές ό-
πως τα αυγά, το γάλα, τα φιστί-
κια, η σόγια, τα ψάρια και τα δη-
μητριακά, εισπνεόμενες ουσίες 
(ειδικά αεροαλλεργιογόνα και ιδί-
ως ακάρεα της σκόνης) και μερι-
κοί μικροβιακοί παράγοντες (εξω-
τοξίνες του χρυσίζοντα σταφυλό-
κοκκου). Επιπρόσθετα δρουν και 
άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, 
όπως το συχνό πλύσιμο λόγω της 
αφυδάτωσης του δέρματος, ορ-
μονικοί παράγοντες όπως η κύη-
ση, η έμμηνος ρύση και νοσήμα-
τα του θυρεοειδούς, κάποιες λοι-
μώξεις (S. Aureus, στρεπτόκοκκος 
ομάδας Α, HSV, μύκητες). 

Σημαντικό ρόλο παίζει η επο-
χή, καθώς η νόσος παρουσιάζει 
βελτίωση το καλοκαίρι, ο ιματι-
σμός, καθώς ο κνησμός επιδει-
νώνεται μετά την αφαίρεση των 
ρούχων και με χρήση μάλλινων 
και το ψυχικό στρες.

H παθογένεια της νόσου δεν 
είναι πλήρως διευκρινισμένη. 
Έχει δειχθεί, ωστόσο, ότι τα κύτ-
ταρα lanqerhans στην επιδερ-
μίδα διαθέτουν υποδοχείς υψη-
λής συγγένειας με την IgE, μέσω 
των οποίων μπορεί να εκδηλώ-
νεται μια εκζεματικού τύπου α-

ντίδραση. Υπάρχει μια διαταρα-
χή του ανοσολογικού συστήμα-
τος με μια ανεξήγητη ανεπάρκεια 
ή ανωριμότητα του κυτταρικού 
σκέλους, με ελαττωμένο αριθμό 
των Τ-κατασταλτικών κυττάρων, 
κάτι που επιτρέπει μια αύξηση 
της δραστηριότητας της χυμικής 
ανοσίας με αποτέλεσμα αυξημέ-
να επίπεδα IgE.

Σχετικά με την κλινική εικόνα, 
οι περισσότεροι ασθενείς προ-
σβάλλονται μεταξύ βρεφικής η-
λικίας και 12 ετών. Στο 60% εμ-
φανίζεται εντός του πρώτου χρό-
νου, ενώ στο 30% παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά μέχρι την ηλικία 
των 5 ετών και μόνο στο 10% με-
ταξύ 6-12 ετών. 

Σπανίως, η ατοπική δερματίτι-
δα μπορεί να ξεκινήσει κατά την 
ενήλικο ζωή (επίπτωση νόσου 7-
24 άτομα/1.000 του γενικού πλη-
θυσμού. 

Οι βλάβες μπορεί να επιμεί-
νουν για μήνες ή και χρόνια χω-
ρίς θεραπεία. Τα δερματικά συ-
μπτώματα περιλαμβάνουν ξηρο-
δερμία, κνησμό, εξάνθημα και 
λειχηνοποίηση, με δημιουργία 
φαύλου κύκλου. Από την άλλη 
πλευρά, τα ατοπικά συμπτώμα-
τα περιλαμβάνουν αλλεργική ρι-
νίτιδα, κνησμό των επιπεφυκό-
των και του φάρυγγα, δακρύρ-
ροια κ.ά. τα οποία εκδηλώνονται 
εποχιακά. Συχνά παρατηρείται και 
λευκός δερμογραφισμός.

Η φλεγμονή εμφανίζεται αιφ-
νίδια με ερύθημα και κνησμό με 
εκζεματώδεις βλατίδες με απολέ-

πιση. Η δερματίτιδα στην οξεία 
μορφή της χαρακτηρίζεται από 
ορόρροια και φυσαλίδες, στην 
υποξεία από λέπια και εφελκίδες 
και στη χρόνια από ασθενές ερύ-
θημα και λειχηνοποίηση. Οι παρα-
τηρούμενες βλάβες κατανέμονται 
ανάλογα με το στάδιο της νόσου 
(βρεφικό-παιδικό-ενήλικο).

Ως βρεφικό στάδιο της νόσου 
θεωρείται το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 2 μηνών και 2 ετών. Στη 
φάση αυτή, οι βλάβες εντοπίζο-
νται στις παρειές, περιστοματικά, 
στο τριχωτό της κεφαλής, γύρω 
από τα ώτα και τον κορμό. Συχνά 
προσβάλλονται η ραχιαία επιφά-
νεια των δακτύλων του ποδιού και 
οι αγκώνες, ενώ οι βλάβες είναι 
συχνά εξιδρωματικές.

Ως παιδικό στάδιο της νόσου 
θεωρείται το χρονικό διάστημα 
από 2 έως 12 ετών. Σε αυτό το 
στάδιο, προσβάλλονται οι καμπτι-
κές επιφάνειες των άκρων (ο α-
γκώνας, οι ιγνυακοί βόθροι, ο τρά-
χηλος, οι καρποί και οι αστρά-
γαλοι). Ο ξεσμός και η χρόνια 
φλεγμονή οδηγούν τελικά σε λει-
χηνοποίηση.

Στο ενήλικο στάδιο της νόσου, 
δηλαδή σε άτομα ηλικίας άνω 
των 12 ετών, προσβάλλονται συ-
χνότερα οι καμπτικές επιφάνειες 
των άκρων. Μάλιστα, η δερμα-
τίτιδα των άκρων χειρών μπο-
ρεί να είναι και η μόνη εκδήλω-
ση της νόσου.

Συχνά, επίσης, παρουσιάζεται 
δερματίτιδα των άνω βλεφάρων, 
ενώ είναι δυνατόν οι βλάβες να 

είναι διάχυτες και να εντοπίζονται 
σε διάφορα σημεία του σώματος. 
Συνοδά ευρήματα είναι η ξηρο-
δερμία, η κοινή ιχθύαση και η θυ-
λακική υπερκεράτωση.

Οι βλάβες συχνά αποικίζο-
νται από χρυσίζοντα σταφυλό-
κοκκο και η επιμόλυνση αυτή 
των βλαβών οδηγεί σε έξαρση. 
Παρατηρείται αυξημένη ευαισθη-
σία σε ιογενείς λοιμώξεις (απλός 
έρπητας, μολυσματική τέρμινθος) 
και σε δερματομυκητιάσεις. Η 
φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε 
υπο-υπερμελάγχρωση του δέρ-
ματος.

Κατά τον εργαστηριακό έλεγ-
χο, διαπιστώνεται αυξημένη IgE 
(>200 ΙU/ml) στο 80-90% των α-
σθενών. Υπάρχει κάποια συσχέτι-
ση της ανεύρεσης ηωσινοφιλίας 
με τη βαρύτητα της νόσου. Επί 
υποψίας βακτηριακής επιμόλυν-
σης, λαμβάνεται υλικό από βλάβες 
για καλλιέργεια και δημιουργία α-
ντιβιογράμματος. Παράλληλα, εί-
ναι πολύ σημαντικό να αποκλει-
στεί λοίμωξη από ιό του απλού 
έρπητα. 

Οι αλλεργικές δοκιμασίες, o έ-
λεγχος για αλλεργιογόνα των τρο-
φών και η αποφυγή διαιτητικών 
παραγόντων δεν έχουν αποτέ-
λεσμα στις περισσότερες περι-
πτώσεις. Ιστολογικά διαπιστώνε-
ται ποικίλου βαθμού ακάνθωση 
με σπάνιο ενδοεπιδερμικό μεσο-
κυττάριο οίδημα (σπογγίωση). Η 
φλεγμονώδης διήθηση του χορί-
ου αποτελείται από λεμφοκύτταρα 
μονοκύτταρα, μαστοκύτταρα και 

Ατοπική δερματίτιδα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Ειδικευόμενος Δερματολόγος  Αφροδισιολόγος, Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Η Ατοπική Δερματίτιδα (Α.Δ.) ή αλλιώς IgE δερματίτιδα ή ατοπικό έκζεμα, είναι μία οξεία, 
υποξεία ή χρόνια υποτροπιάζουσα δερματοπάθεια, που συνήθως εμφανίζεται κατά την παιδική 
ηλικία και χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό ο οποίος οδηγεί σε λειχηνοποίηση. Η διάγνωση 
στηρίζεται στα κλινικά ευρήματα και συνδυάζεται με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό άσθματος 
αλλεργικής ρινίτιδας ή ατομικής δερματίτιδας. Τα επίπεδα της IgE στον ορό είναι συχνά κατά 
85% ανεβασμένα.
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λίγα ή καθόλου ηωσινόφιλα.
Η διαφορική διάγνωση της α-

τοπικής δερματίτιδας πρέπει να 
περιλαμβάνει την αλλεργική η 
τοξική δερματίτιδα εξ’ επαφής, 
το νομισματοειδές έκζεμα και τη 
σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, τις 
δερματομυκητιάσεις και την ψώ-
ρα, το Τ-λεμφοκυτταρικό δερμα-
τικό λέμφωμα και την ψωρίαση. 
Σπανιότερα μπορεί να τεθεί θέμα 
διαφοροδιάγνωσης μεταξύ της α-
τοπικής δερματίτιδας και εντερο-
παθητικής ακροδερματίτιδας, της 
εντεροπάθειας εκ γλουτένης, του 

συνδρόμου γλυκογονώματος, της 
ιστιδιναιμίας και της φαινυλκετο-
νουρίας, καθώς και ορισμένων α-
νοσολογικών διαταραχών, όπως εί-
ναι το σύνδρομο Wiskott Aldrich, 
η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναι-
μία, το σύνδρομο υπερ-IgE και η 
εκλεκτική ανεπάρκεια IgA.

Η διάγνωση της νόσου τίθεται 
κατά κύριο λόγο από το ιστορικό 
(σημαντικό στοιχείο είναι η έναρ-
ξη από τη βρεφική ηλικία) και τα 
κλινικά ευρήματα, με προσδιορι-
σμό των τυπικών θέσεων κατανο-
μής, της μορφολογίας των βλαβών 
και της διαπίστωσης του λευκού 
δερμογραφισμού.

Αυτόματη και πλήρης ύφεση κα-
τά την παιδική ηλικία παρατηρεί-
ται σε >40% των παιδιών με περι-
στασιακές υποτροπές. Ωστόσο, σε 
πολλούς ασθενείς η νόσος μπορεί 
να επιμένει για 15-20 χρόνια. Η ό-
ψιμη έναρξη της Α.Δ. κατά την ε-
νήλικο ζωή παρουσιάζει βαρύτε-
ρη πορεία. 

Η θεραπεία της ατοπικής δερ-
ματίτιδας περιλαμβάνει την εξάλει-
ψη των εκλυτικών παραγόντων, ό-
πως την αποφυγή αλλεργιογόνων 
που είναι σημαντικά για την εκδή-
λωση ατοπίας. 

Τα αλλεργιογόνα αυτά μπορεί 
να είναι είτε αεροαλλεργιογόνα 
(σκόνη σπιτιού, άκαρι της σκό-
νης, γύρη, χνούδι ζώων και υφο-
μύκητες), είτε τροφικά αλλεργιο-
γόνα (γάλα, αυγά, φιστίκια, σόγια, 
ψάρια, θαλασσινά, σιτάρι), είτε ε-
ρεθιστικά αλλεργιογόνα (σαπού-
νια, αρώματα, καλλυντικά, υψηλή 
ή χαμηλή θερμοκρασία, stress). 
Είναι σημαντικό ο ασθενής να μά-
θει αποφεύγει την τριβή και τον 
ξεσμό.

Κατά την οξεία φάση της νό-
σου, εφαρμόζονται υγρά επιθέ-
ματα και τοπικά στεροειδή 2 φο-
ρές /24h επί 10-21 ημέρες. Η ι-
σχύς των στεροειδών καθορίζεται 
ανάλογα με την ηλικία του ασθε-
νούς και την προσβεβλημένη πε-
ριοχή του δέρματος. Για τον κνη-
σμό συνιστώνται αντιισταμινικά 
(π.χ. υδροξυζίνη 10-100mg x4 
φορές/24h). Σε περίπτωση επι-
μόλυνσης από S. Aureus, επιβάλ-
λεται η λήψη από του στόματος 
αντιβιοτικών (δικλοξακιλίνη, ερυ-
θρομυκίνη).

Στην υποξεία και χρόνια φάση, 

χορηγούνται αντιισταμινικά από 
το στόμα, ενώ αποδίδεται μεγά-
λη σημασία στην καλή ενυδάτω-
ση του δέρματος (π.χ. λουτρό με 
προσθήκη ελαίων ή σκόνης βρώ-
μης που ακολουθείται από εφαρ-
μογή μαλακτικών χωρίς άρωμα, ό-
πως είναι η ένυδρος βαζελίνη, το 
γαλακτικό αμμώνιο 12%, η λοσιόν 
α-υδροξυ-οξέος 10% η οποία εί-
ναι πολύ αποτελεσματική για την 
ξηρότητα του δέρματος, καθώς 
επίσης και μαλακτικά με λανολί-
νη και ουρία. 

Παράλληλα, χορηγούνται και το-
πικοί αντιφλεγμονώδεις παράγο-
ντες, όπως κορτικοστεροειδή, πα-
ρασκευάσματα υδροξυκινολόνης 
και η πίσσα, που είναι και η βά-
ση της θεραπείας. Τα συστημα-
τικά κορτικοστεροειδή πρέπει να 
αποφεύγονται εκτός από σπάνιες 
περιπτώσεις για σύντομο χρονικό 
διάστημα. Οι ασθενείς με Α.Δ. τεί-
νουν να αποκτήσουν εξάρτηση 
από τα συστηματικά κορτικοστε-
ροειδή. Μικρές δόσεις 5-10mg ε-
λέγχουν τη νόσο και μπορούν να 
μειωθούν σταδιακά μέχρι 2-5mg 
ημερησίως. 

Για βαριά νόσο χορηγούμε 
πρεδνιζολόνη 20mg χ 2 την η-
μέρα (δόση ενηλίκων). Μπορεί 
ακόμη να δοκιμασθεί και φωτο-
θεραπεία με UVA-UVB (συνδυ-
ασμός με αύξηση της δόσης α-
κτινοβόλησης σε κάθε συνεδρία 
και συχνότητα 2-3 συνεδρίες την 
εβδομάδα). 

Φωτοχημειοθεραπεία με PUVA 
(ψωραλένιο και UVA) με στενό 
φάσμα UV (311nm) είναι επίσης 
αποτελεσματική. Σε βαριές περι-
πτώσεις Α.Δ. όψιμης έναρξης και 
σε νορμοτασικούς ασθενείς χω-
ρίς στοιχεία νεφρικής βλάβης, εν-
δείκνυται θεραπεία με κυκλοσπο-
ρίνη (αρχική δόση 5mg/kg/ημέ-
ρα), εφόσον οι άλλες θεραπείες 
έχουν αποτύχει. 

Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί ι-
ντερφερόνη-γ υποδόρια, με 50% 
βελτίωση στους μισούς ασθενείς, 
μία μέθοδος που είναι, ωστόσο, 
αρκετά ακριβή. 

Τέλος, νεότερα τοπικά μη στερο-
ειδή σκευάσματα (tacrolimus και 
ασκομυκίνη) δίνουν σοβαρές υ-
ποσχέσεις για τον έλεγχο της Α.Δ. 
χωρίς τις παρενέργειες των κορ-
τικοειδών.

Εικόνα 1. Προσβολή σε βρεφική η 
λικία.

Εικόνα 3,4. Το εξάνθημα είναι συμ  μετρικό 
και συνήθως προσβάλλει τις κα μ πτικές επι
φάνειες. Οι εκδορές και η λειχηνοποίηση 
(επάνω) είναι αποτέλεσμα του κνησμού. 
Η πάθηση ανταποκρίνεται καλά στα  το
πικά στεροειδή (κάτω).

Εικόνα 6.  Υποξύ έκζεμα. Παρατηρείται 
ερυθρότητα απολέπιση και εφελ κι δο
ποίηση.

Εικόνα 2. Το έκζεμα στις παρειές είναι 
υποξύ, αλλά στο πρόσωπο είναι λειχη
νοποιημένο και χρόνιο.

Εικόνα 5. Χρόνιο έκζεμα. Το δέρμα εί
ναι ξηρό, ερυθρό και λεπιδώδες, με τά
ση δημιουργίας ρωγμών στην επιφά
νειά του.

Η διαφορική διάγνωση της 

ατοπικής δερματίτιδας πρέ-

πει να περιλαμβάνει την αλ-

λεργική ή τοξική δερματίτιδα 

εξ’ επαφής, το νομισματοειδές 

έκζεμα και τη σμηγματορρο-

ϊκή δερματίτιδα, τις δερματο-

μυκητιάσεις και την ψώρα, το 

Τ-λεμφοκυτταρικό δερματικό 

λέμφωμα και την ψωρίαση. 




