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Ορισμός

Η δερματίτιδα ή έκζεμα είναι μια φλεγ-
μονώδης αντίδραση του δέρματος που 
χαρακτηρίζεται ιστοπαθολογικά από ποι-
κίλου βαθμού ακάνθωση και οίδημα της 
επιδερμίδας (σπογγίωση), καθώς και πε-
ριαγγειακή λεμφοϊστιοκυτταρική διήθηση 
του άνω τμήματος του χορίου.
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2 Δερματιτίδα εξ επαφής

Πρόκειται για φλεγμονή του δέρματος 
που προκαλείται από επαφή με εξωγενείς 
ουσίες οι οποίες μπορεί να είναι ερεθιστι-
κά, αλλεργιογόνα και φωτοευαισθητο-
ποιοί παράγοντες.

3 1. Αλλεργική

Ανοσολογική αντίδραση επιβραδυνόμε-
νου τύπου.
Η ανοσολογία της διακρίνεται στις εξής 
φάσεις:

Α. Φάση ευαισθητοποίησης - 
Προσαγωγό σκέλος

•  Σύνδεση αλλεργιογόνου με τα κύτταρα 
Langerhans

•  Αναγνώριση του τροποποιημένου από 
Lcs αλλεργιογόνου από ειδικά Τ-λεμ-
φοκύτταρα

•  Πολλαπλασιασμός και διασπορά ειδι-
κών Τ-λεμφοκυττάρων (μνήμης) στο 
σώμα

Β. Φάση έκλυσης και εκδήλωσης - 
Απαγωγό σκέλος

Τα ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα (μνήμης) εξα-
πλώνονται στο αγγειακό επιθήλιο. Μέσω 
των μορίων προσκόλλησης (VCAM)1 και 
Ε-σελεκτίνης, καθώς και των αντιγόνων 
LFA-1, VLA-4, CLA εισχωρούν στο δέρμα 
και προκαλείται φλεγμονή.
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2. Ερεθιστική

Δεν προκαλείται με ανοσολογικό μηχανι-
σμό. Διακρίνεται:

•  Στην οξεία μορφή στην οποία γίνεται 
μερική καταστροφή των επιδερμιδικών 
κυττάρων και ενεργοποίηση των Τ-λεμ-
φοκυττάρων.

•   Στη χρόνια συσσωρευτική μορφή στην 
οποία καταστρέφονται τα μεσοκυττάρια 
λιπίδια της κεράτινης στιβάδας, χάνεται 
η συνοχή των επιδερμιδικών κυττάρων 
και αυξάνεται η διαδερμική απώλεια 
νερού.
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Διάγνωση
Βασίζεται στο ιστορικό, την κλινική εξέταση, τις επιδερμικές δοκιμασίες ή patch tests.

Επιδερμιδικές δοκιμασίες – Patch tests
Σ’ αυτές δημιουργείται πειραματική αλλεργική δερματίτιδα από την υπεύθυνη ουσία στο δέρμα 
του άνω μέρους της πλάτης και τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται με την παρακάτω κλίμακα:
0 ουδεμία αντίδραση
± αμφίβολη αντίδραση
+ ύπαρξη ερυθήματος και οίδημα (ασθενής αντίδραση)
++ ύπαρξη οιδήματος και φυσαλλίδων (ισχυρή αντίδραση)
+++ πομφόλυγα ή έλκωση (ιδιαίτερα ισχυρή αντίδραση)
ΙR ερεθιστική αντίδραση
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ13
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Κλινική εικόνα

Μορφολογικά και ιστοπαθολογικά δια-
κρίνεται σε  τρεις φάσεις:
•  Οξεία: κυριαρχεί η εικόνα σπογγίωσης 

και ο σχηματισμός ενδοεπιδερμικών 
φυσαλλίδων

•  Υποξεία: μειώνεται η σπογγίωση και 
αυξάνεται η ακάνθωση και η παρακε-
ράτωση

•  Χρόνια: παρατηρείται λειχηνοποίηση, 
υπερκεράτωση, παρακεράτωση και 
ακάνθωση
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Γενικά μέτρα
•  Αποφυγή επαφής με το αίτιο
•  Προστασία και ανάπαυση
•   Ήπια καθαριστικά, υγροί επίδεσμοι, υδατι-

κές κρέμες

Τοπική θεραπεία
• Τοπικά κορτικοστεροειδή
• Αντιβιοτικά 
• Αντιισταμινικά
• Πίσσα 
• Φυσικός ενυδατικός παράγοντας

Συστηματική θεραπεία
• Συστηματικά κορτικοστεροειδή
• Κυκλοσπορίνη
• Αζαθειοπρίνη
• Αντιισταμινικά των Η1 υποδοχέων
• Δοξεπίνη
• Φωτοθεραπεία 
• Ακτίνες Grenz

Νέα φάρμακα
• Tacrolimus
• Pimecrolimus

8 Ατοπική δερματίτιδα

•  Είναι μια χρόνια, κνησμώδης, υποτρο-
πιάζουσα δερματοπάθεια.

•  Προσβάλλει άτομα με γενετική προδιά-
θεση για αλλεργικά νοσήματα.

•  Υποφέρει το 7-21% του παιδικού πλη-
θυσμού σχολικής ηλικίας, το 10-15% 
των μικρότερων των 5 ετών παιδιών, το 
1-3% των ενηλίκων.

•  Διακρίνεται: α) στον εξωγενή τύπο: 
προκαλείται από αλλεργιογόνα πε-
ριβάλλοντος και χαρακτηρίζεται από 
αυξημένα επίπεδα IgE
β) στον ενδογενή τύπο: δεν ανιχνεύο-
νται ειδικά IgE για αλλεργιογόνα.

9Θεραπεία

Παθογένεση

•  Μετά την επαφή με τα αλλεργιογόνα 
τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα με-
τατρέπονται σε Τh2 λεμφοκύτταρα, 
τα οποία μέσω κυτοκινών ωθούν τα 
Β-λεμφοκύτταρα να παράγουν IgE ανο-
σοσφαιρίνες. Οι τελευταίες συνδέονται 
μέσω FcεRI υποδοχέων με σιτευτικά και 
δενδριτικά κύτταρα (συμπεριλαμβανο-
μένων των κυττάρων Langerhans) και 
προκαλείται φλεγμονή.

•  Μειώνεται η κυτταρική ανοσία συνεπεία 
αυξημένης παραγωγής κυτοκινών που 
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό 
των T-λεμφοκυττάρων και ελαττώνουν 
την παραγωγή IFN-γ.

•  Η συμμετοχή της ΙgΕ στην παθογένεση 
αμφισβητείται.

10 Διάγνωση

•  Παλαιότερα η διάγνωση βασιζόταν στα 
μείζονα και τα ελάσσονα κριτήρια των 
Hanifin και Rajka.

•  Σήμερα χρησιμοποιούνται τα παρακάτω 
κριτήρια όπως προτάθηκαν το 1994:

Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει: κνησμώ-
δες δέρμα
Τρία ή περισσότερα από τα κάτωθι:
  Ιστορικό προσβολής του δέρματος στις 
πτυχές άκρων ή παρειών για παιδιά<10 
ετών

 Ατομικό ιστορικό άσθματος ή ρινίτιδας

  Ιστορικό γενικευμένου ξηρού δέρματος 
κατά τον τελευταίο χρόνο

 Ορατό έκζεμα καμπτικών επιφανειών

  Έναρξη της νόσου κάτω των 2 ετών 
(δεν ισχύει αν το παιδί είναι <4ετών)

11 Κλινική εικόνα

•  Βρεφικό έκζεμα: έχει τη μορφή οξείας 
δερματίτιδας και εμφανίζεται μεταξύ του 
3ου και του 6ου μήνα της ζωής.

•  Παιδικό έκζεμα: ερυθηματώδεις βλατί-
δες με λειχηνοποίηση της επιδερμίδας 
και εφελκίδες.

•  Ατοπική δερματίτιδα των ενηλίκων: 
α) σημείο του raccoon
β) σημείο βρώμικου τραχήλου
γ)  λείανση της ονυχαίας πλάκας εξαιτίας 

του συνεχούς ξεσμού
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Ιδιαίτερες κλινικές εκδηλώσεις

• Διαταραχές τριχοφυίας 
•  Διαταραχές των πτυχών του δέρματος 

του οφθαλμικού κόγχου (σημείο 
Dennie-Morgan)

• Χειλίτιδες 
• Δερματίτιδα των θηλών του μαστού 
• Δερματίτιδα γεννητικών οργάνων
• Οζώδης κνήφη
• Θυλακική υπερκεράτωση
• Φωτοευαισθησία
• Ερπητικό έκζεμα

13 Ιδιαίτερες κλινικές εκδηλώσεις914 Θεραπεία

Γενικά μέτρα
• Αποφυγή αεροαλλεργιογόνων
• Αποφυγή τροφικών αλλεργιογόνων
• Αποφυγή άγχους, κατάθλιψης
• Μαλακτικά

Τοπική θεραπεία
• Πίσσα 
• Τοπικά κορτικοστεροειδή
• Υγρά επιθέματα
• Tacrolimus
• Pimecrolimus 

Συστηματική θεραπεία 
• Αντιισταμινικά
• Αντιβιοτικά
• Φωτοθεραπεία

Εναλλακτική θεραπεία 
• Βοτανοθεραπεία
• IFN-γ
• IgG

15 Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

•  Συχνή χρόνια ερυθηματολεπιδώδης 
δερματοπάθεια που συνδυάζεται με 
αυξημένη σμηγματόρροια του τριχω-
τού της κεφαλής και των περιοχών που 
είναι πλούσιες σε σμηγματογόνους 
αδένες: πρόσωπο και θώρακα.

•  Κλινική εικόνα: άκνησμο εξάνθημα που 
αποτελείται από ερυθροκίτρινες, σαφώς 
περιγεγραμμένες πλάκες με λιπαρά 
λέπια.

16

Νομισματοειδές έκζεμα

•  Χαρακτηρίζεται από κυκλικές, τύπου 
κέρματος, ερυθηματοβλατιδοφυσαλι-
δώδεις πλάκες. 

•  Εντοπίζεται κυρίως στα άνω άκρα και 
στο θώρακα.

•  Συνιστάται ενυδάτωση, τοπικά κορτι-
κοστεροειδή, συστηματική χορήγηση 
αντιβιοτικών και αντιισταμινικών.

17 Δισυδρωσικό έκζεμα (πομφόλυξ)

•  Φυσαλλιδοπομφολυγώδες συμμετρικό 
εξάνθημα των παλαμών και πελμάτων. 
Συχνότερη είναι η ανάπτυξη φυσαλλί-
δων που ακολουθείται από ξήρανση 
και απολέπιση.

•  Ενοχοποιείται το stress, η υπεραντιδρα-
στικότητα σε υπάρχουσα φλεγμονή από 
μύκητες και η γενετική προδιάθεση. 

•  Συνιστώνται κομπρέσες υπερμαγγανι-
κού καλίου και κρέμες με κορτικοειδή 
ή ψευδάργυρο. Η συστηματική θερα-
πεία περιλαμβάνει αντιισταμινικά, συ-
στηματικά κορτικοειδή και ακτίνες Χ.
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Άλλες μορφές εκζέματος

Αστεατωτικό
Ξηρό έκζεμα με ραγάδες και ρωγμές του 
δέρματος (eczema craquelé) το οποίο 
προσβάλλει τα άκρα ατόμων γεροντικής 
ηλικίας, συχνότερα ατόμων με ατοπική 
προδιάθεση.

Δερματίτιδα εκ στάσεως
Ευρήματα υποξείας ή χρόνιας δερματίτι-
δας στο κατώτερο τμήμα των κνημών.

Εντοπισμένη νευροδερματίτιδα
Stress ή κάποιος συγκινησιακός παράγο-
ντας: αρχικό κνησμώδες ερέθισμα   κύ-
κλος κνησμού-ξεσμού   λειχηνοποίηση 
επιδερμίδας
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