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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

- Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγ-
χρoνες απόψεις. - Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
Δερματoλoγίας. - Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. - Aναφoρά σε συνέδρια, 
επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς 
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. - Kλινικoεργαστηριακά ή 
επιδημιoλoγικά θέματα. - Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. - Σημαντικές 
ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. - Eιδικά άρθρα. - Παρoυσίαση 
σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. - Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν 
τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. - Πρακτικές 
κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. - Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. - Aνασκόπηση τoυ 
διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. - Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. - Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. - Δερματoλoγία και Iστoρία. - Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. - Eρωτήσεις 
αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. - Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. - Nέα 
ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. - Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. - Πρoαναγγελίες επιστημoνικών 
εκδηλώσεων. - Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι σύντoμες 
μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Oδηγίες για τη σύνταξη χειρoγράφων και cd πρoς απoστoλή για τo INFO DERMA.
- Δύo αντίγραφα τoυ χειρoγράφoυ, δακτυλoγραφημένα ή εκτυπωμένα σε εκτυπωτή με διπλό 
διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 29,7cm). To σύνoλo τoυ κειμένoυ να μην υπερ-
βαίνει τις 8 σελίδες A4. 
- Xρησιμoπoιήστε ξεχωριστό φύλλo για καθένα από τα εξής τμήματα (πoυ πρέπει να απoτελoύν 
τo χειρόγραφo):
α) Σελίδα τίτλoυ [περιλαμβάνει τoν τίτλo, στoιχεία των συγγραφέων (oνoματεπώνυμo, ιδιότητα, 
διεύθυνση, τηλέφωνo, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενo. γ) Bιβλιoγραφία, εάν είναι απαραίτητη. 
δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλo τo καθένα). ε) Yπότιτλoι των εικόνων.
- Eικόνες - σχέδια, φωτoγραφίες, slides. Toπoθετήστε αυτoκόλλητη επιγραφή στo πίσω μέρoς 
τoυς με τα εξής στoιχεία: Όνoμα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλoς πoυ να δείχνει τo πάνω 
μέρoς της.
- Δισκέττα 3,5’’ (φoρμαρισμένη σε DOS. Nα έχει χρησιμoπoιηθεί επεξεργαστής κειμένoυ MS Word 
for Windows ‘95 ή νεότερη έκδoση). 
Σημείωση: Xειρόγραφα δημoσιευμένα ή μη καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτoγραφίες, διαφάνειες 
ή δισκέτες δεν επιστρέφoνται. 
Παρακαλώ, απoστείλατε τα χειρόγραφα, τις δισκέτες και τo λoιπό έντυπo υλικό πρoς δημoσίευση, 
στη διεύθυνση:
ΠPOΣ: INFO DERMA, Δ/νση: Mεσoγείων 215, Aθήνα 115 25
EKΔOΣEIΣ KAYKAΣ, Tηλ.: 210 67.77.590, Fax: 210 67.56.352, E-mail: kafkas@otenet.gr

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤρΟΠΗ

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25
THΛ.: 210 67.77.590, 
FAX: 210 67.56.352
E-mail: kafkas@otenet.gr

ΠPOEΔPOΣ
KATΣAMΠAΣ A. ......................................... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών

MEΛH
AΜαΞOΠOΥλOΣ K. ......................... Eπιμελ. A’ Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ANTΩNIOY X. .....................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
AYΓEPINOY Γ. .....................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
BαΚAλΗ-MαΤΘαIOΥ Γ. ................................ Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΒΕΡΡOΣ Κ. ................................................................ Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Tρίπoλη 
ΓEΩPΓAλA Σ........................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K. ................................................................................................. Δερματoλόγoς
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.  ..................................................................................Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαΝΝΙΔΗΣ Δ. ................................................. Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
KαΠΕΤΗΣ E. ................................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
KαΡαΚαΤΣαNΗΣ Γ. ......................... Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚαΤΣαΡOY-KATΣαΡΗ α. ...................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΝΤOχΡΙΣΤOΠOΥλOΣ Γ. .......................................Eπιμελ. A’, B’ Δερματoλoγικoύ Tμήματoς 

Noσ. “A. Συγγρός”
ΚOΥΜαΝΤαΚΗ-ΜαΘΙOΥΔαΚΗ Ε. ....................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
KOΥΣΙΔOΥ Θ. .................................. Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
KΩΣTAKHΣ Π. .............................................................Aν. Δ/ντής Γ’ Δερματoλoγικoύ Tμήματoς 

Noσ. “A. Συγγρός”
λΕΦαΚΗ-MαΝΤΕΚOΥ I. .....................................Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 

Nόσων, Θεσ/νίκη
MHNAΣ A. ...............................................................Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
MOYλOΠOYλOY-KAPAKITΣOY K. ............................................Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας 
MOΥΡΕλλOΥ-TΣαΤΣOΥ O. .....................................Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 

Nόσων, Θεσ/νίκη
MΠAΣOYKAΣ K. ........................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων
NAOYM X. ............................................................................. Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, 

Noσ. “O Eυαγγελισμός”
NOΥΤΣΗΣ K. ................................Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. “O Eυαγγελισμός”
ΞΕΝΙΔΗΣ E. ....................................... Eπιμελ. A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΠαΝαΓΙΩΤΙΔOΥ-ΔΕΒλΙΩΤOΥ Δ. .................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠANAΓIΩTOΠOYλOΣ A. ............ Eπιμελ. A’, Γ’ Δερματoλoγικoύ Tμήματoς Noσ. “A. Συγγρός”
ΠαΠαΓαΡΥΦαλλOΥ I. ................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠαΠαΡΙζOΣ B. ...................................Eπιμελ. A’ Πανεπιστημιακής Kλινικής Noσ. “A. Συγγρός”
ΠETPIΔHΣ A. .......................................Δ/ντής Γ’ Δερματoλoγικoύ Tμήματoς Noσ. “A. Συγγρός”
ΠΙΤΣΙλλOΣ χ. ........................................................................ Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς
ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E. .........................Eπιμελ. A’, B’ Δερματoλoγικoύ Tμήματoς Noσ. “A. Συγγρός”
PHΓOΠOYλOΣ Δ.................................................Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣΠHλIOΠOYλOΣ Θ. ............................ Eπιμελ. A‘, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών
ΣTAYPIANEAΣ N. ................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTAYPOΠOYλOΣ Π.Γ. ................ Aν. Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγικoύ Tμήματoς Noσ. “A. Συγγρός”
ΣΩΤΗΡΙαΔΗΣ Δ. ............................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
TΕΚΝΕΤζΗΣ A. ................................................. Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
XαΪΔΕΜΕΝOΣ Γ. .......................Aν. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XαΤζΗΣΤΥλΙαΝOΣ M. .................... Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XΡΥΣOΜαλλΗΣ Φ. ................................................Καθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.....................................................ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣ, Δερματολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ..................................................................................ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΡΜΕΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΑRΚΕΤΙΝG &  ΔΙΑΦ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ........................................ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ................................................ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΤΑ, ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΝΤΡΗΣ, 
 ............................................................................................... ΕΛΕΝΑ ΛΑΓΑΝΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ..................................................ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ....................................................................................... ΒΑΣΩ ΧΑΛΙΩΤΗ

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα χαρακτηρίζεται 
από φλεγμονή και απολέπιση περιοχών πλού-
σιων σε σμηγματογόνους αδένες, συγκεκρι-

μένα του τριχωτού της κεφαλής, του προσώπου και 
του άνω τμήματος του θώρακα. Η πιτυρίδα είναι η 
ηπιότερη εκδήλωση της νόσου. Η σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα είναι μια κοινή ασθένεια με επιπολασμό 
που κυμαίνεται από 15-20% στις διάφορες μελέτες. 
Είναι πιο συχνή στους άνδρες παρά στις γυναίκες. 
Η έναρξη της νόσου γίνεται συνήθως κατά την εφη-
βεία, ενώ η νόσος είναι πιο συχνή γύρω στην ηλικία 
των 40 ετών. 

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι χρόνια νόσος και 
η ενημέρωση του ασθενούς για την πιθανότητα υποτρο-
πών ή την ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων είναι πο-
λύ σημαντική. 

Το άγχος και το ψυχρό κλίμα έχουν αρνητική επίδραση 
ενώ το καλοκαίρι και η ηλιοφάνεια ευεργετική στην πλει-
οψηφία των ασθενών. Σε ασθενείς με νευρολογικές νό-
σους αλλά και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, η νό-
σος είναι πιο ανθεκτική στη θεραπεία. Σε νεαρά άτομα με 
βλάβες ανθεκτικές στη θεραπεία πρέπει να λαμβάνουμε 
πάντα υπόψη μας την πιθανότητα λοίμωξης HIV. 

Υπάρχουν πλέον πολλές μελέτες που εμπλέκουν τους λι-
ποφιλικούς ζυμομύκητες Malassezia (πρώην Pityrosporum 
ovale) στην αιτιοπαθογένεια της νόσου. Η αυξημένη επί-
πτωση σμηγματορροϊκής δερματίτιδας σε ανοσοκατεσταλ-

μένους ασθενείς συνάδει στο ότι η σχέση Malassezia-ανο-
σοποιητικού συστήματος είναι σημαντική. 

Αντιμυκητιασική θεραπεία κατά του ζυμομύκητα αυτού 
είναι αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις σμηγ-
ματορροϊκής δερματίτιδας, ενώ η προφυλακτική χορήγη-
ση αντιμυκητιασικών σκευασμάτων μετά το τέλος της θε-
ραπείας πετυχαίνει τη μείωση των υποτροπών σε μεγαλύ-
τερα ποσοστά από ό,τι η χρήση κορτικοστεροειδών.

Σε μια μελέτη, ο συνδυασμός υδροκορτιζόνης και μι-
κοναζόλης σε αλκοολούχο διάλυμα απεδείχθη σημα-
ντικά πιο αποτελεσματικός στη μείωση του πληθυσμού 
Malassezia και στη μείωση των υποτροπών (ποσοστό 
υποτροπών 16%) από ό,τι η υδροκορτιζόνη ως μονοθε-
ραπεία (ποσοστό υποτροπών 82%). 

Η κετοκοναζόλη είναι πολυ αποτελεσματική σε τεχνητό 
περιβάλλον κατά των Malassezia σε δοσεις 0,02-0,5μg/
ml (minimum inhibitory concentrations). Σε μια διπλή-
τυφλή μελέτη, η από του στόματος χορήγηση κετοκονα-
ζόλης έχει βρεθεί αποτελεσματική έναντι εικονικού φαρ-
μάκου σε ασθενείς με σμηγματορροϊκή δερματίτιδα τρι-
χωτού κεφαλής και άλλων περιοχών. Η ιτρακοναζόλη, 
σε καθημερινές δόσεις 200mg για δύο εβδομάδες είναι 
επίσης αποτελεσματική και κατά κανόνα προτιμάται σή-
μερα της κετοκοναζόλης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η θεραπεία από το στόμα θα 
πρέπει να δίδεται σε ασθενείς που δεν απαντούν στην το-
πική θεραπεία. 

Μια συνεχιζόμενη πρόκληση για τους δερματολόγους
O έλεγχος της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας

15th EADV CONGRESS,  4-8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006,  ΡΟΔΟΣ 

JAN FAERGEMANN, SWEDEN
αΠΟΔΟΣΗ ΣΤα ΕλλΗΝΙΚα

αΝΝα ΡΟζαΚΟΥ
Δερματολόγος-αφροδισιολόγος

ΜΕΡΟΣ A'

Η INFO-DERMA συγχαίρει 
θερμά τον Καθηγητή κ. 
ανδρέα Κατσάμπα για 

την πανηγυρική εκλογή του 
στην ιδιαίτερα σημαντική θέση 
του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
ακαδημίας Δερματολογίας-
Aφροδισιολογίας (EADV). 

Ο κ. Κατσάμπας, άριστος γνώ-
στης του ευρύτερου χώρου της 
EADV και ακούραστος εργάτης με 
πολυετή θητεία σε όλες τις άλ-
λες βαθμίδες αυτού του ιδιαίτε-
ρα πολύπλευρου επιστημονικού 
και διεθνούς οργάνου και έχοντας 

παρουσιάσει αξιόλογο τόσο επι-
στημονικό όσο και διοικητικό έρ-
γο κέρδισε την ολόθερμη εκλο-
γική υποστήριξη ενός αξιοσημεί-
ωτου ποσοστού της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας της Δερματολογικής-
Αφροδισιολογικής Κοινότητας. 
Παράλληλα, ως Πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου 
Συνεδρίου της EADV, διοργάνω-
σε στη Ρόδο ένα επιστημονικο-
κοινωνικό γεγονός που η επιτυχία 
του έχει πλέον τοποθετήσει πολύ 
ψηλά τον πήχη για τις αντίστοιχες 
μελλοντικές εκδηλώσεις. 

Περισσότεροι από 10.000 δερ-
ματολόγοι με τα συνοδά τους μέ-
λη εισέπραξαν στη Ρόδο σύγχρο-
νη επιστημονική γνώση και ενη-
μέρωση σε συνδυασμό με ποιο-
τική ψυχαγωγία και ανάλαφρη δι-
ασκέδαση.

Έτσι, το επίκεντρο της  Ευρωπαϊκής  
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας 
θα βρίσκεται τα επόμενα χρόνια 

στην Ελλάδα και είναι σίγουρο ότι 
ο κ. Κατσάμπας με τους εκλεκτούς 
συνεργάτες του και με την αμέρι-
στη συμπαράσταση ολόκληρης 
της Ελληνικής Δερματολογικής 
Οικογένειας θα χαράξει υψηλού 
επιπέδου τόσο διοικητική όσο 
και επιστημονική δραστηριότητα. 
Άλλωστε είναι συνηθισμένος... 
«στα δύσκολα»!

Η INFO DERMA του εύχεται κά-
θε επιτυχία στα υψηλά και ιδιαίτε-
ρα απαιτητικά καθήκοντα που τον 
περιμένουν.

Η Συντακτική Επιτροπή 

O Καθηγητής κ. Ανδρέας Κατσάμπας  
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 

Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας



Σε μια άλλη διπλή-τυφλή μελέτη, η κρέμα κετοκοναζόλης 
2% βρέθηκε αποτελεσματικότερη σε σχέση με το εικονικό 
φάρμακο στη θεραπεία της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας 
τριχωτού κεφαλής και προσώπου, ενώ σε μια συγκριτική με-
λέτη μεταξύ κρέμας κετοκοναζόλης και κρέμας υδροκορτιζό-
νης δεν βρέθηκε διαφορά στην ανταπόκριση της νόσου. 

Το σαμπουάν κετοκοναζόλης χρησιμοποιούμενο δύο φο-
ρές την εβδομάδα είναι πολύ αποτελεσματικό κατά της σμηγ-
ματορροϊκής δερματίτιδας τριχωτού κεφαλής. Σε μια διπλή-
τυφλή μελέτη, το σαμπουάν κετοκοναζόλης, δύο φορές την 
εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες ήταν αποτελεσματικό σε 
89% των ασθενων σε σχέση με το εικονικό φάρμακο που 
βρέθηκε αποτελεσματικό σε 14% των ασθενών της αντί-
στοιχης ομάδας. Επίσης το σαμπουάν κετοκοναζόλης χρη-
σιμοποιούμενο μια φορά την εβδομάδα έχει βρεθεί αποτε-

λεσματικό στην πρόληψη επανεμφάνισης πιτυρίδας μετά το 
τέλος της θεραπείας. 

Υπάρχουν και άλλα τοπικά αντιμυκητιασικά σκευάσματα με 
δράση κατά της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας. Σαμπουάν 
που περιέχουν ψευδαργυρούχο πυριθειόνη ή θειώδες σε-
λήνιο θεωρούνται αποτελεσματικά και χρησιμοποιούνται 
ευρέως. Διάλυμα propylene glycol έχει επίσης χρησιμοποι-
ηθεί με επιτυχία. Διαλύματα, κρέμες ή αλοιφές ήπιων κορ-
τικοστεροειδών είναι επίσης αποτελεσματικά λόγω της μη-
ειδικής αντιφλεγμονώδους δράσης τους. Όμως, δεν φαίνε-
ται να έχουν δράση κατά των Malassezia, καθώς η σμηγμα-
τορροϊκή δερματίτιδα τείνει να υποτροπιάζει γρήγορα (συ-
χνά εντός ολίγων ημερών από το τέλος της θεραπείας) όταν 
έχουν χρησιμοποιηθεί κορτικοστεροειδή ως μονοθεραπεία. 
Η αντιμετώπιση σοβαρής φλεγμονώδους σμηγματορροϊκής 

δερματίτιδας αποκλειστικά με τοπικά αντιμυκητιασικά μπο-
ρεί να μην είναι αποτελεσματική. Μερικοί από αυτούς τους 
ασθενείς αντιδρούν καλά στην από το στόμα χορήγηση κε-
τοκοναζόλης ή ιτρακοναζόλης. Μετά την εξαφάνιση των 
βλαβών, πολλοί από αυτούς θα παραμείνουν ελεύθεροι 
νόσου χρησιμοποιώντας προφυλακτική τοπική αντιμυκητι-
ασική αγωγή. Όταν οι βλάβες καλύπτονται από παχιά, κα-
λά προσκολλημένα λέπια, η κερατολυτική θεραπεία (ειδι-
κά γιά το τριχωτό της κεφαλής) είναι απαραίτητη. Η σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα του τριχωτού της κεφαλής και του 
εξωτερικού ακουστικού πόρου μπορεί να επιμολυνθεί δευ-
τερογενώς από βακτήρια. 

Σε αυτούς τους ασθενείς έχει ένδειξη η τοπική ή από το 
στόμα αντιβακτηριδιακή θεραπεία σε συνδυασμό με την κα-
τεξοχήν θεραπεία. 
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