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Εισαγωγή
Η κερατίνη στοιβάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο, διατηρώ-

ντας την επιδερμίδα μας απαλή και λεία, λόγω της ικανότητάς 
της να συγκρατεί νερό, ενώ ταυτόχρονα δρα σαν προστατευτι-
κός φραγμός, εμποδίζοντας την αποξήρανσή της αλλά και την 
είσοδο βλαπτικών ουσιών από το περιβάλλον1. Το νερό που 
υπάρχει στο εξωκυττάριο τμήμα της επιδερμίδας σε ελεύθε-
ρη μορφή είναι αυτό που αποβάλλεται μέσω της διαδερμικής 
απώλειας νερού (TEWL). Η TEWL ρυθμίζεται από τη λειτουρ-
γία του φραγμού της κερατίνης στιβάδας (εικόνα 1). Η ξηρότη-
τα του δέρματος και η διαταραχή του φραγμού της κερατίνης 
στιβάδας χαρακτηρίζονται από μορφολογικές ή χημικές διατα-
ραχές της επιδερμίδας2.

Η ψωριασική επιδερμίδα παρουσιάζει ένα ελαττωματικό πρό-
γραμμα ανάπτυξης και διαφοροποίησης των επιδερμικών κυτ-
τάρων της, γεγονός που συμπεριλαμβάνει και προβλήματα στο 
βαθμό διαπερατότητας του φραγμού3. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο 
φραγμός της κερατίνης στοιβάδας έχει σε μεγάλο βαθμό διατα-
ραχθεί λόγω ανώμαλης συνοχής των κυττάρων. Ανεξάρτητα του 
βαθμού υπερκεράτωσης, η διαδερμική απώλεια νερού (TEWL) 
του ψωριασικού δέρματος είναι πολύ αυξημένη3. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι η TEWL στο ψωριασικό δέρμα συνδέεται με τη σοβα-
ρότητα της νόσου4. Η σχέση ενυδάτωσης και TEWL είναι αντι-
στρόφως ανάλογη5. Η διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση 
της ψωρίασης έχει την ίδια δράση στην αποκατάσταση του φραγ-
μού της κερατίνης στιβάδας; Έχουν μελετηθεί μόνο η επίδραση 
της τοπικής αγωγής με μαλακτικά5,6, η τοπική αγωγή με καλσι-
ποτριόλη και η φωτοθεραπεία με narrow band UVB.

Σκοπός μελέτης
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση με εμβιομηχανι-

κές και κλινικές παραμέτρους της αποτελεσματικότητας και ανο-
χής ενός γαλακτώματος με ω3, ω6 και γλυκερίνη συγκριτικά 
με ένυδρο ευσερίνη. Η μελέτη έγινε σε 2 ομάδες ψωριασικών 
ασθενών που λαμβάνουν τοπική αγωγή με κορτικοστεροειδή ή 
υποβάλλονται σε φωτοθεραπεία με UVB στενής δέσμης.

Σχεδιασμός μελέτης
Η μελέτη ήταν διπλή, τυφλή και τυχαιοποιημένη σε ένα πανε-

πιστημιακό δερματολογικό κέντρο. Έγινε βάσει των κανόνων της 
ορθής κλινικής πρακτικής (GCP), έλαβε χώρα στο Νοσοκομείο 
«Α. Συγγρός» στο εργαστήριο επιδερμικών δοκιμασιών Παν/κής 

κλινικής μετά από έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου και 
του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Όλοι οι συμμετέχοντες ερευνητές 
είχαν εκπαιδευτεί στη διεξαγωγή μελετών βάσει GCP.

Ασθενείς
Ομάδα Α

Η ομάδα Α αποτελείται από 15 ασθενείς με ήπια συμμετρι-
κή ψωρίαση. Κύρια τοπική αγωγή των ασθενών αυτών ήταν η 
Clobetasol Prop.0,05% σε μίγμα με τα προς σύγκριση μαλακτι-
κά σκευάσματα προϊόν 1 (RοC D EnyDRiaL ExTRa EmoLLiEnT) ή 
2 (Ένυδρος Ευσερίνη). Η χρήση έγινε βάσει τυχαιοποίησης, αρι-
στερά ή δεξιά (σημείο Α και Β) σε αντίστοιχα σημεία στο σώμα 
τους (αντιβράχια), πρωί – βράδυ, με ελαφρό μασάζ.
Ομάδα Β

Η ομάδα Β αποτελείται από 15 ασθενείς με μετρίου βαθμού 
συμμετρική ψωρίαση. Οι ασθενείς υποβάλλονται σε φωτοθε-
ραπεία με UVB τρεις φορές εβδομαδιαίως. Μετά τη φωτοθερα-
πεία έκαναν τοπική χρήση μαλακτικών σκευασμάτων με προϊ-
όν 1 ή 2 βάσει τυχαιοποίησης, αριστερά ή δεξιά σε αντίστοιχα 
σημεία (Α και Β - αντιβράχια). Η χρήση των σκευασμάτων γι-
νόταν πρωί και βράδυ με ελαφρύ μασάζ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ενυδατικού και μαλακτικού σκευάσματος 
με ω3, ω6 και γλυκερίνη σε ψωριασικούς ασθενείς

Α. ΚΑΤΣΑρου, Η. ΝΤΑβου, Ι. βουρδΑ, Σ. ΚΕδΙΚογΛου, Χ. ΑΝΤωΝΙου, Α. ΚΑΤΣΑΜπΑΣ
παν/κή Κλινική δερματικών-Αφροδίσιων Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Εικόνα 1. Μεσοκυττάριο διάστημα κερατίνης στοιβάδας (δι
πλοστιβάδες).

Εικόνα 2. Εικόνα 
ψωριασικού δέρ
ματος.

Εικόνα 4. Εμβιομηχανική εκτίμηση: Ομάδα Α (Clobetasol 
Prop.0,05%) Ψωριασική πλάκα. Η εξέλιξη της TEWL για το προϊόν 
Α και Β.

Εικόνα 5. Εμβιομηχανική εκτίμηση: Ομάδα Α (Clobetasol 
Prop.0,05%) Ψωριασική πλάκα. Η εξέλιξη της ενυδάτωσης για 
το προϊόν Α και Β.

Εικόνα 6. Εμβιομηχανική εκτίμηση: Ομάδα Β (Φωτοθεραπεία) 
Ψωριασική πλάκα  Η εξέλιξη της TEWL για το προϊόν Α και Β.

Εικόνα 7. Εμβιομηχανική εκτίμηση: Ομάδα Β (Φωτοθεραπεία) 
Ψωριασική πλάκα. Η εξέλιξη της ενυδάτωσης για το προϊόν Α 
και Β.

Εικόνα 8. Υποκειμενική εκτίμηση: Αποτελεσματικότητα (ομάδα 
Α και Β).

Εικόνα 9. Υποκειμενική εκτίμηση: Καλλυντική αποδοχή (ομάδα 
Α και Β).

Εικόνα 3. Προϊόν 1 – RοC D ENYDRIAL EXTRA EMOLLIENT. 
Σύνθεση ειδική για την ξηρότητα της επιδερμίδας.
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Κριτήρια επιλογής ασθενών
Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν να εμφανίζουν συμμετρικό ψωριασικό εξάνθημα, να 

είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 18 και να είναι άτομα ικανά να εφαρμόσουν το πρω-
τόκολλο (εικόνα 2). 

Οι ασθενείς ενημερώθηκαν για την έρευνα και έδωσαν γραπτά τη συγκατάθεσή τους.

Μεθοδολογία
Στους ασθενείς και των δυο ομάδων έγινε:
α) Kλινική εκτίμηση
β) Eμβιομηχανική εκτίμηση
γ) Eκτίμηση από τον ασθενή μετά τη χρήση των μαλακτικών στα σημεία Α και Β ταυτό-

χρονα την 1η (Η0), τη 15η, την 30η και την 45η ημέρα της αγωγής.

Κλινική εκτίμηση στα σημεία Α και Β την 1η (Η0), τη 15η, την 30η και την 45η 
ημέρα της αγωγής

α) Αξιολόγηση βαθμού ξηρότητας.
β) Αξιολόγηση υποκειμενικών συμπτωμάτων (κνησμός, τράβηγμα μετά το πλύσιμο, 

τσιμπήματα, καύσος).
γ) Αξιολόγηση κλινικών σημείων (υπερκεράτωση, απολέπιση, ερύθημα, διήθηση, απα-

λότητα). Η βαθμολόγηση έγινε με κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων (0=απούσα, 1=μι-
κρή, 2=μέτρια, 3=σοβαρή).

Εμβιομηχανική εκτίμηση στα σημεία Α και Β την 1η (Η0), τη 15η, την 30η και την 
45η ημέρα της αγωγής

α) Μέτρηση της διαδερμικής απώλειας νερού (TEWL) με Tewameter.
β) Μέτρηση της Ενυδάτωσης της επιδερμίδας με Corneometer.
γ) Μέτρηση του Ερυθήματος της επιδερμίδας με mexameter.
Στο σημείο Α στην ψωριασική πλάκα και σε υγιές γειτονικό σημείο.
Στο σημείο Β στην ψωριασική πλάκα και σε υγιές γειτονικό σημείο.
Η χρήση των προϊόντων 1 και 2 στα σημεία Α ή Β γινόταν με τυχαιοποίηση.
Η μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (electrical capacitance) και της διαδερμικής 

απώλειας νερού (TEWL) είναι καλοί δείκτες για την εκτίμηση της επίδρασης ενός ενυδα-
τικού-μαλακτικού στην ενυδάτωση και αποκατάσταση του δερματικού φραγμού5,6.

Εκτίμηση από τον ασθενή
Μετά τη χρήση των μαλακτικών προϊόντων τη 15η, 30η και 45η ημέρα ζητήθηκε η υπο-

κειμενική εκτίμηση των ασθενών για την αποτελεσματικότητα, την ευκολία χρήσης, την 
ανεκτικότητα και την καλλυντική αποδοχή των προϊόντων. Η βαθμολόγηση έγινε με κλί-
μακα τεσσάρων διαβαθμίσεων (0=όχι καλό, 1=μέτριο, 2=καλό, 3=άριστο).

Τα προϊόντα
Προϊόν 1

Το προς μελέτη προϊόν 1 (εικόνα 3), που περιέχει γλυκερίνη και λιπαρά οξέα ω3 και 
ω6 (RοC D EnyDRiaL ExTRa EmoLLiEnT) συγκρίθηκε με το κλασσικό ενυδατικό σκεύ-
ασμα ένυδρος ευσερίνη 1/1 (προϊόν 2).

 
Προϊόν 2

Η ευσερίνη είναι βαζελίνη (petrolatum) στην οποία έχει προστεθεί wool alcohols 6%. 
Σε μίγμα 1/1 με νερό έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και πολύ καλή αποδοχή για πολ-
λά χρόνια για την αντιμετώπιση παθήσεων του δέρματος που συνοδεύονται από ξηρό-
τητα. Για την ανάλυση της κλινικής και υποκειμενικής αξιολόγησης έγινε χρήση μη πα-
ραμετρικών μεθόδων ανάλυσης (marginal Homogeneity test).
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα φαίνονται στις εικόνες 4-9.

Συμπεράσματα
Οι ψωριασικές βλάβες έχουν αυξημένη TEWL και μειωμένη ενυδάτωση. Το φυσιολο-

γικό δέρμα ψωριασικών ασθενών δεν παρουσιάζει διαταραχές. 
Η τοπική χρήση κορτικοστεροειδούς και μαλακτικών, καθώς και η φωτοθεραπεία είχαν 

παράλληλη κλινική και εμβιομηχανική βελτίωση. Κατά την Κλινική Αξιολόγηση, δεν υπήρ-
ξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 μαλακτικών σε κανένα χρονικό σημείο.  

Το προϊόν 1 (RοC D EnyDRiaL ExTRa EmoLLiEnT) προκαλεί στατιστικά σημαντικά πιο 
γρήγορη βελτίωση από το προϊόν 2. Κατά την Εμβιομηχανική Αξιολόγηση, μετά την 3η 
επίσκεψη, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ του προϊόντος 1 στην «TEWL», 
την «Ενυδάτωση» και την «Ενυδάτωση Φυσιολογικού Δέρματος».  

Κατά την Υποκειμενική Αξιολόγηση, το προϊόν 1 υπερτερεί με στατιστικά σημαντική δι-
αφορά στην «Ευκολία Χρήσης» και στην «Καλλυντική Αποδοχή». Η σύνθεση του προ-
ϊόντος 1 (γλυκερίνη και λιπαρά οξέα ω3 και ω6) έχει καλύτερη ανταπόκριση σε παθή-
σεις με διαταραχή του δερματικού φραγμού από την ευσερίνη.
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