
ΣΕΛΙΔΑ 30

Θεραπευτικές εξελίξεις: Γυροειδής Αλωπεκία

αλEξανΔΡΟΣ Κ. ΚαΤΟYληΣ
λέκτορας Δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και αφροδισίων νόσων, Π.Γ.ν. «αττικόν» 

Ορισμός

Γυροειδής�αλωπεκία
•�Καλόηθες,�υποτροπιάζον�
αυτοάνοσο�νόσημα.
•�Εντοπισμένη�απώλεια�τριχών�κατά�
στρογγυλές�ή�ωοειδείς�περιοχές.
•�Χωρίς�ουλοποίηση.
•�Μη�ουλωτική�αλωπεκία.

1 Επιδημιολογία

•�Επιπολασμός:�0,1-0,2%.
•��Κίνδυνος�ανάπτυξης�στη�διάρκεια�
της�ζωής:�1,7%.

•��1-3%�των�δερματολογικών�
ασθενών.

•��Τα�δύο�φύλα�προσβάλλονται�
εξίσου.

•��Oποιαδήποτε�ηλικία,�συχνότερα�
μεταξύ�15-29�ετών.

•��Συσxέτιση�με�ατοπία�και�σύνδρομο�
Down.

•��Συχνά�συνυπάρχουν�αυτοάνοσα�
νοσήματα:�παθήσεις�θυρεοειδούς,�
λεύκη,�νεανικός�διαβήτης,�
κολλαγονώσεις,�κακοήθης�
αναιμία,�ελκώδης�κολίτιδα,�βαριά�
μυασθένεια�κ.ά.

2 Αιτιοπαθογένεια Ι

1. Ανοσολογικοί μηχανισμοί
•��Αυτοάνοση�Τ-μεσολαβούμενη�
νόσος�των�τριχοθυλακίων.

•��CD8+�προσβάλλουν�το�θύλακο�και�
CD4+�ασκούν�ρυθμιστικό�ρόλο.

•��Τh1�απάντηση�με�αυξημένη�
έκφραση�IL1,�IL2,�IFN-γ.

•��Αντισώματα�κατά�των�αναγενών�
τριχών�(έως�και�στο�90%),�εναντίον�
ποικίλων�δομών�του�τριχικού�
θυλάκου,�αλλά�είναι�άγνωστο�αν�
έχουν�παθογενετικό�ρόλο.

•��Άγνωστο�το�αντιγόνο�(ίσως�πεπτίδια�
σχετιζόμενα�με�το�μελανοκύτταρο).

•��Συνύπαρξη�με�άλλα�αυτοάνοσα�
νοσήματα.

•��Διάφορα�ανοσοτροποποιητικά�
φάρμακα�βοηθούν.

3 Αιτιοπαθογένεια ΙΙ

2. Γενετικοί παράγοντες
•�Θετικό�οικογενειακό�ιστορικό�στο�
10-20%.
•�Συσχετίσεις�με�αντιγόνα�του�
συστήματος�HLA�(�DQ3�βρέθηκε�στο�
80%�των�ασθενών,�ενώ�DQ7�και�
DR4�σε�υψηλή�συχνότητα�σε�ολική�
και�καθολική�ΓΑ,�DQB1,�B18,�A2).
•�Πιθανότερα�είναι�αποτέλεσμα�
πολυγονιδιακής�διαταραχής.
3. Κυτοκίνες (ιντερλευκίνη-1,�TNF-
α,�μειωμένα�επίπεδα�IFN-γ�και�
TGF-β�σε�μονοπύρηνα�κύτταρα�
περιφερικού�αίματος).
4. Νευροδιαβιβαστές 
5. Τοπικές διαταραχές της νεύρωσης 
και της μικροκυκλοφορίας.
6. Λοιμώδεις παράγοντες.
7. Εκλυτικοί παράγοντες:�ψυχικό�
stress,�εμπύρετο�νόσημα,�τραύμα,�
χειρουργική�επέμβαση,�κύηση�
κ.ά.�(κατά�τους�6�μήνες�προ�της�
έναρξης).
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Κλινική εικόνα

•��Τυπική�βλάβη:�σαφώς�
περιγεγραμμένη,�αποψιλωτική�
πλάκα,�στρογγυλή�ή�ωοειδής,�
στο�πρόσωπο�ή�το�γένειο�ή�
οποιαδήποτε�έντριχη�περιοχή.

•��Μία�(80%)�ή�περισσότερες�πλάκες.
•��Το�δέρμα�είναι�μαλακό�και�λείο�
και�κατά�τα�άλλα�φυσιολογικής�
όψης.

•��Σπασμένες,�«δίκην�θαυμαστικού»,�
εύκολα�αποσπώμενες�τρίχες�στην�
περιφέρεια της βλάβης.

•��Νύχια:�βοθρία,�εγκάρσιες�
γραμμώσεις�(γραμμές�Beau),�
τραχυωνυχία.

•�Ασυμπτωματική.
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Κλινική εικόνα6 Κλινικές μορφές

•�Περιγεγραμμένη�
-�εντοπισμένη�
- εκτεταμένη

•�Οφίαση
•�Ολική�(alopecia�totalis)
•�Καθολική�(alopecia�universalis)
•�Διάχυτη
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Κλινικές μορφές8

Εργαστηριακή διερεύνηση

•�Ιστολογική�εξέταση�
Το�πιο�χαρακτηριστικό�εύρημα:�
περιβολβική�λεμφοκυτταρική�
φλεγμονώδης�διήθηση.
Mείωση�των�τελικών�τριχών�και�
αύξηση�των�χνοωδών�τριχών.

•�Τριχοριζόγραμμα
Μείωση�της�αναλογίας�αναγενών�
τριχών�και�αύξηση�των�καταγενών�
και�τελογενών�τριχών.

•�Στεγνή�δερματοσκόπηση�
Τρίχες�σαν�θαυμαστικό,�κομμένες�
τρίχες,�μαύρα�στίγματα.

9 Διαφορική διάγνωση

•�Δερματοφυτία�τριχωτού
•�Τριχοτιλλομανία
•�Ψευδογυροειδής�αλωπεκία
•�Αλωπεκία�εξ�έλξεως
•�Ανδρογενετική�αλωπεκία
•��Διάχυτη�αλωπεκία�(αναγενής�και�
τελογενής�τριχόρροια)

•�Μετωπιαία�ινωτική�αλωπεκία
•�Δευτερογόνος�σύφιλη
•�Ουλωτικές�αλωπεκίες�
(μεταστατικός�καρκίνος!!!)�

10 Διαφορική διάγνωση11 Πρόγνωση

•�Η�πρόγνωση�είναι�αβέβαιη.

•��Μετά�την�εφηβεία:
-��στο�80%�των�περιπτώσεων
περιγεγραμμένης�ΓΑ�

-�στο�25%�της�εκτεταμένης�ΓΑ
σημειώνεται�επανέκφυση�εντός
μηνών�έως�έτους

•�Οι�υποτροπές�είναι�συχνές.

•��Σε�ποσοστό�1%�παρατηρείται�
εξέλιξη�σε�ολική/�καθολική�ΓΑ.

12

Κακή πρόγνωση και μειωμένη 
ανταπόκριση στη θεραπεία 
συσχετίζεται με: 

1.�Έναρξη�σε�ηλικία�<16�ετών
2.�Οφίαση,�ολική�ή�καθολική
3.�Ατοπία
4.�Βλάβες�στα�νύχια
5.�Συχνές�υποτροπές
6.�Παρουσία�αυτοντισωμάτων
7.�Οικογενειακό�ιστορικό�ΓΑ�ή�
αυτοάνοσων�νοσημάτων

13 Ψυχοκοινωνική συνιστώσα

•�Επάγεται�από�το�στρες.
•��Σοβαρές�ψυχοκοινωνικές�και�
ψυχιατρικές�επιπτώσεις.

•�Εγκαθίσταται�φαύλος�κύκλος.
•��Σοβαρή�υποβάθμιση�της�ποιότητας�
ζωής.

•��Ουσιαστικής�σημασίας�η�
ψυχολογική�υποστήριξη�και�η�
ψυχιατρική�συνδρομή.
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•��Δεν�υπάρχει�ριζική�θεραπεία�και�καμία�
δεν�έχει�αποδειχθεί�να�επηρεάζει�τη�
φυσική�ιστορία�της�νόσου.

•��Απλώς�καταστολή�της�ανοσολογικής�
διεργασίας.

•��Τουλάχιστον�3μηνη�διάρκεια,�ανάγκη�
μακροχρόνιας�θεραπείας.

•��Εφαρμογή�σε�όλο�το�τριχωτό�
(φλεγμονώδεις�αλλοιώσεις�σε�«υγιείς»�
περιοχές)�–�μια�θέση�χωρίς�θεραπεία�
(μάρτυρας).

•��Η�αξιολόγηση�δύσκολη�λόγω�υψηλού�
ποσοστού�αυτόματης�ύφεσης.

•��Δεν�υπάρχουν�επαρκείς,�σωστά�
σχεδιασμένες�μελέτες�(randomized�

controlled�trials),�ούτε�αποτελέσματα�
μακροχρόνιας�παρακολούθησης.

•��Επειδή�η�ΓΑ�είναι�καλοήθης,�η�
θεραπεία�δεν�είναι�απαραίτητη.

•���Αναμονή�εν�όψει�της�αυτόματης�
επανέκφυσης.

•��Ψυχολογική�υποστήριξη�του�ασθενούς.
•��Ενημέρωση,�καθησυχασμός�
οικογένειας.

•��Κάλυψη�με�περούκα,�δερματοστιξία�
φρυδιών�ικανοποιητικό�αισθητικό�
αποτέλεσμα.

•��Βασικά�κριτήρια�επιλογής�της�
θεραπείας:�ηλικία�ασθενούς�και�έκταση�
- διάρκεια αλωπεκίας.

15 Θεραπεία Ι

      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
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Θεραπεία ΙΙ

Tοπική
•�Κορτικοστεροειδή
•�Μινοξιδίλη
•�Ανθραλίνη
•�Τοπική�ανοσοθεραπεία�

Συστηματική
•�Κορτικοστεροειδή
•�Κυκλοσπορίνη
•�Φωτοχημειοθεραπεία
•�Φωτοθεραπείες
•�Inosiplex
•�Μεθοτρεξάτη

16 Τοπικές θεραπείες

Κορτικοστεροειδή 
•�Παρατείνουν�την�αναγενή�φάση�και�
έχουν�ανοσοκατασταλτική�δράση.

•�Λοσιόν,�κρέμες,�αλοιφές,�
ενδοβλαβικές�εγχύσεις,�dermojet.

•�Σε�περιγεγραμμένη�κατά�πλάκες�ΓΑ�
με�πρόσφατη�έναρξη.

•�Διάρκεια�εφαρμογής�≥3μήνες.
•�Συχνά�χρειάζεται�αγωγή�

συντήρησης.
•�Α.Ε.:�ατροφία,�θυλακίτιδα,�
ευρυαγγείες.

17 Τοπικά κορτικοστεροειδή

•��Κρέμα�Fluocinolone�acetonide�0,2% 
ικανοποιητική�επανέκφυση�στο�61%.�
Παρομοίως�με�Betamethasone�di�pro-
pionate�0,05%.

•��Σε�ολική/καθολική�ΓΑ,�clobetasol�
propionate�0,05%�υπό�κλειστή�
πλαστική�περίδεση�6ημ/εβδ�x�
6μήνες:�28,5%�επανέκφυση,�
διατήρηση�αποτελέσματος�για�
τουλάχιστον�6�μήνες�στο�62,5%�
(Tosti�A�et�al.�J�Am�Acad�Dermatol�
2003).

•��Αφρός�betamethasone�valerate�
vs�λοσιόν�x�12εβδ.:�επανέκφυση�
61%-27%�(Mancuso�G�et�al.�Int�J�
Dermatol�2003).

•��Aφρός�clobetasole�propionate�
0,05%�καλύτερη�διεισδυτικότητα�
και�ανοχή�(Tosti�A�et�al.�JEADV�
2006).

18 Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή

•�Ευρέως�χρησιμοποιούμενα.
•�Θεραπεία�1ης�επιλογής�σε�
εντοπισμένη�μορφή�(τριχωτό,�
γένειο,�φρύδια).

•�Μελέτη�σε�84�ασθενείς
-��Επανέκφυση�στο�92%�με�κατά�
πλάκας�ΓΑ�και�στο�61%�με�ολική�ΓΑ�

-��Διατηρήθηκε�για�3�μήνες�στο�71%�
και�στο�28%�αντίστοιχα

•�Οι�ενέσεις�γίνονται�ενδοδερμικά�με�
30-gauge�βελόνα.

•�Προτιμάται�η�Triamcinolone�
acetonide�(2,5-10�mL),�περίπου��0,1�
mL�ανά�περιοχή�και�σε�απόσταση�1�
cm�μεταξύ�τους.

•�Επαναλαμβάνονται�ανά�4-6�
εβδομάδες.

•�Α.Ε.:�πόνος�και�ατροφία�(συνήθως�
αναστρέψιμη).
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Μινοξιδίλη (1-5%)

•�Βελτιώνει�την�αιμάτωση�θυλάκου,�
έχει�άμεση�μιτογόνο�δράση�στα�
επιδερμιδικά�κύτταρα�και�στους�
αναγενείς�θυλάκους,�παρατείνει�
την�αναγενή�φάση,�προάγει�είσοδο�
καλίου�και�αναστέλλει�είσοδο�
ασβεστίου�ενδοκυτταρίως,�διεγείρει�
συνθετάση�προσταγλανδινών,�έχει�
ανοσοτροποποιητική�δράση�(?).

Namazi�MR,�Handiani�F.�J�Drugs�Dermatol�
2004

•�Εφαρμόζεται�2�φορές�την�
ημέρα,�επανέκφυση�σε�3�μήνες,�
μακροχρόνια�χορήγηση.

•�Συνδυάζεται�με�τοπικά�κορτικοειδή�
ή�ανθραλίνη.

•�Αποτελεσματικότητα�(8-45%)�σε�
κατά�πλάκες�ΓΑ,�όχι�όμως�σε�βαριές�
μορφές�(κυρίως�το�5%).

•�Α.Ε.:�κνησμός,�ερεθισμός,�
υπερτρίχωση�προσώπου.
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Ανθραλίνη (1-2%)

•�Σύντομη�επαφή�(20-60min)�
ή�ολονύκτια,�εφαρμογή�σε�
περιορισμένη�περιοχή�και�μετά�
επεκτείνεται.

•�Απαιτούνται�12-24�εβδομάδες.
•�Λίγες�μελέτες,�μικρή�
αποτελεσματικότητα�(20-75%),�ιδίως�
σε�εκτεταμένες�μορφές�ΓΑ�(25%).

•�Δράση�μέσω�πρόκλησης�
ερεθιστικής�δερματίτιδας.

•�Η�φλεγμονή�παράγει�ελεύθερες�
ρίζες�που�έχουν�αντιμιτωτική�και�
ανοσορρυθμιστική�δράση.

•�Α.Ε.:�ερεθιστική�δερματίτιδα,�
κνησμός,�θυλακίτιδα,�επιχώρια�
λεμφαδενοπάθεια�(προσωρινή�
διακοπή�της�θεραπείας�ή�
συντομότερη�εφαρμογή),�λεκιάζει�το�
δέρμα,�τις�τρίχες�και�τα�ρούχα.
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Τοπική ανοσοθεραπεία

•�Επαγωγή�και�περιοδική�έκλυση�
ΑΔΕΕ�με�τοπική�εφαρμογή�ισχυρών�
εξ�επαφής�αλλεργιογόνων.

•�Αλλεργιογόνα:�diphencyprone�
(DPCP),�διβουτυλεστέρας�
σκουαρικού�οξέος�(SADBE),�DNCB�
(μεταλλαξιογόνο).

•�Η�πιο�τεκμηριωμένα�
αποτελεσματική�μέθοδος�σε�
εκτεταμένη�και�ανθιστάμενη�ΓΑ.

•�Η�μόνη�ενδεικνυόμενη�από�τον�BAD�
για�εκτεταμένη�ΓΑ/totalis/universalis.

•�Αποτελεσματικότητα�9-87%�
(συνήθως�30-50%),�υποτροπή�έως�
60%.
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Μηχανισμός τοπικής 
ανοσοθεραπείας

•�Αντιγονικός�ανταγωνισμός.

•�Ενεργοποίηση�μη�ειδικών��
κατασταλτικών�μηχανισμών.

•�Αυξημένη�έκφραση�του�TGF-β.

•�Επαγωγή�της�συνθετάσης�του�ΝΟ�
(ισχυρός�αναστολέας�των�Th1�
απαντήσεων).

•�Η�φλεγμονή�μειώνει�την�
ενδοκυττάρια�γλουταθειόνη�με�
συνέπεια�μετάπτωση�από�Th1 → Th2.

•�Φλεγμονώδεις�κυτοκίνες�επάγουν�
COX-2 → αυξημένη�παραγωγή�
PGE2 → αύξηση�ενδοκυττάριου�
cAMP → ανοσορρυθμιστική�δράση�
(καταστολή�μακροφάγων,�έκφρασης�
MHC�ΙΙ,�πολλαπλασιασμού��Th1,�
αύξηση�σύνθεσης�IL-4).
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Τοπική ανοσοθεραπεία Ι

•�Αρχικά,�ευαισθητοποίηση�με�
εφαρμογή�διαλύματος�2%�σε�μικρή�
περιοχή�(2�cm).

•�Μετά�1�εβδομάδα,�εφαρμόζεται�
διάλυμα�χαμηλής�συγκέντρωσης�
(0,001%)�στο�ήμισυ�του�τριχωτού.

•�Βαθμιαία�αύξηση�της�συγκέντρωσης�
ανά�εβδομάδα�ώστε�να�συντηρείται�
μια�ήπια�δερματίτιδα�εξ�επαφής.

•�Το�άλλο�ήμισυ�του�τριχωτού�
χρησιμοποιείται�ως�μάρτυρας.�Αν�
συμβεί�επανέκφυση,�η�θεραπεία�
εφαρμόζεται�σε�ολόκληρο�το�
τριχωτό.

•�Όχι�έκθεση�στον�ήλιο�και�λούσιμο�
για�48�ώρες.

•�Επανέκφυση�αρχίζει�στις�12-24�
εβδομάδες,�όταν�είναι�ικανοποιητική�
βαθμιαία�αραίωση�των�συνεδριών.
•�Συντήρηση�απαραίτητη�για�
περιορισμό�υποτροπών.

1
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Τοπική ανοσοθεραπεία ΙΙ

148 ασθενείς με DPCP
�(Wiseman�ΜC�et�al,�Arch�Dermatol�2001)

•�Αθροιστική�ανταπόκριση�77,9%.
•�Η�ανταπόκριση�εξαρτάται�από�το�
βαθμό�της�αλωπεκίας:
-�17,4%�σε�AT/AU
-�60,3%�σε�75-99%�απώλεια
-�88,1%�σε�50-74%�απώλεια�
-�100%��σε�25-49%�απώλεια�

•�Έναρξη�ανταπόκρισης�στους�3�
μήνες, σημαντική επανέκφυση 
στους�12�μήνες.

•�Ποσοστό�υποτροπής�62,6%.

Ποσοστό επιτυχίας 2987% για 
SADBE�και�4-85%�με�DPCP�(Madani�
S�and�Shapiro�J.�JAAD�2000).
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Τοπικές θεραπείες

DPCP:
•�Ανταπόκριση�81,5%,�παρενέργειες�
70,4%,�υποτροπή�50,9%�(Aghaei�S.�
BMC�Dermatol�2005).

•�Ανταπόκριση�71,4%�(Galadari�I�et�
al.�Allerg�Immunol�(Paris)�2003).

•�Ανοικτή�μελέτη:�15/38�(39,5%)�
σημαντική�επανέκφυση�σε�6�μήνες,�
υποτροπή�33,3%�σε�12�μήνες�

(Sotiriadis�D�et�al,�Clin�Exp�Dermatol�
2007).

SADBE:
•�Στατιστικά�σημαντική�υπεροχή�στην�
ανταπόκριση�έναντι�μαρτύρων�(Dall’�
Olio�F�et�al.�J�Dermatolog�Treat�
2005).

•�Ποσοστό�επιτυχίας�43%,�υποτροπή�
81%�(Αjith�C�et�al.�J�Drugs�
Dermatol�2006).

26
Τοπικές θεραπείες

Τοπική ανοσοθεραπεία

•�Α.Ε.:�δερματίτιδα�εξ�επαφής�
(ερυθρότητα,�κνησμός),�
βαριά�δερματίτιδα,�τραχηλική�
λεμφαδενοπάθεια,�λεύκη�(6,5-
7,5%)�ή�υπερμελάγχρωση�(0,75%),�
πολύμορφο�ερύθημα,�κνίδωση.

•�Μειονέκτημα�η�πολυπλοκότητα�
της�εφαρμογής,�που�γίνεται�από�
εξειδικευμένα�κέντρα�και�ο�κίνδυνος�
ευαισθητοποίησης�των�εφαρμοστών�
(ιατροί,�νοσηλευτές,�συγγενείς).

Τοπική PUVAturban φωτοχημειοθεραπεία

•�8-methoxypsoralen�σε�αραίωση�
0.0001%�(1�mg/L)�εφαρμογή�στο�
τριχωτό�για�20�min�σε�βαμβακερή�
πετσέτα�και��ακολούθως�
ακτινοβόληση�με�UVA.

•�2-3�φορές�εβδομαδιαία.

•�Επανέκφυση�σε�15/20�ασθενείς.

•�Αποτελεσματικότερη�στην�
περιγεγραμμένη�ΓΑ.

•�Χωρίς�συστηματικές�παρενέργειες.

Τοπική PUVA με φωτοτοξική δόση UVA

•�94/124�με�πλάκες�και�12/25�με�
ολική�ΓΑ�είχαν�>50%�επανέκφυση�
(Μohamed�J�et�al.�J�Eur�Acad�
Dermatol�Venereol�2005).

•�8/15�με�ολική�και�6/11�με�καθολική,�
21%�υποτροπή�(Whitmont�KJ�et�al�
Australas�J�Dermatol�2003).
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Κορτικοστεροειδή

•�Σε�πιο�εκτεταμένη,�ταχέως�
εξελισσόμενη�νόσο.

•��Έχουν�ανοσοκατασταλτική�δράση.

•�Αμφιλεγόμενη�αποτελεσματικότητα�
(27-89%).

•�Ποικίλα�σχήματα.�Τελευταία,�
προτιμάται�η�κατά�ώσεις�χορήγηση�
υψηλών�δόσεων�(p.o.�ή�i.v.).

•�Αναγκαία�η�μακροχρόνια�χορήγηση�
υψηλών�δόσεων.

•�Κίνδυνος�για�τις�γνωστές�
παρενέργειες.

•�Συνήθως�υποτροπή�όταν�
διακοπούν.

28
Κορτικοστεροειδή

•�Καλύτερα�αποτελέσματα�σε�
πρόσφατη�έναρξη�(1�έτος<)�και�
περιορισμένη�έκταση�(50%<).

•�Δοσολογικό�σχήμα�ενήλικα�(>60�
kg):�40�mg�PO�για�1�εβδομάδΑ,�35�
mg�PO�για�1�εβδομάδα,�30�mg�PO�
για�1�εβδομάδα,�25�mg�PO�για�1�
εβδομάδα,�20�mg�PO�για�3�ημέρες,�
15�mg�PO�για�3�ημέρες,�10�mg�Po�
για�3�ημέρες,�και�5�mg�PO�για�3�
ημέρες.

•�Παιδιατρικό�δοσολογικό�σχήμα:�4-5�
mg/m2/ημέρα�PO�ή�0,05-2�mg/kg�
PO�και�μείωση�εντός�2�εβδομάδων.
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Κορτικοστεροειδή κατά ώσεις

•�Δεν�υπάρχει�ομοφωνία�για�
το�σκεύασμα,�τη�δόση�και�το�
χρονοδιάγραμμα�χορήγησης.

•�Δεξαμεθαζόνη�32�mg�i.v.�X�3�ημέρες�
κάθε�4�εβδομάδες:�ικανοποιητική�
επανέκφυση�σε�3/6�ασθενείς�με�
εκτεταμένη ΓΑ.

•�Επίσης�15�με�εκτεταμένη,�AT,�AU:�6-
10�κύκλοι,��3�χωρίς�επανέκφυση,�4�
με�25-50%�επανέκφυση,�8�με�>50%�
επανέκφυση�(Vijayakumar�M,�Thappa�
DM.�Ind�J�Derm�Venereol�Syphil�2002).

•�300�mg�prednisolone�(Sharma�VK.�Int�
J�Dermatol�1996).

•�250mg�x2�x�3�ημέρες�methyl�
prednisolone�(Perriard�-�Wolfensberger�
J�et�al.�Dermatology�1993).
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Κορτικοστεροειδή

•�Σε�τυχαιοποιημένη�μελέτη�(ν=�43)�με�
200mg�πρεδνιζολόνης�p.o./�εφάπαξ�
εβδομαδιαία�Χ�3μήνες�ή�placebo:�
ανταπόκριση�8/23-0/20,�υποτροπή�
2/8�(Kar�BR�et�al.�J�Am�Acad�
Dermatol�2005).

•�Σε�ανοικτή�μελέτη�(ν=�66)�με�500�mg�
μεθυλπρεδνιζολόνης�i.v.�για�3�ημέρες�
και�επανάληψη�σε�4-8�εβδομάδες:�
ανταπόκριση�25%�στην�ολική,�50%�
στην�καθολική�και�63,8%�στην�
εκτεταμένη�κατά�πλάκες�(Assouli�P�et�
al.�Ann�Dermatol�Venereol�2003).

•�5�mg�βηταμεθαζόνης�2�φορές�την�
εβδομάδα�(Αgarwal�A�et�al,�JEADV�
2006).

31 Σύγκριση τριών σχημάτων 
κορτικοειδών

•�Δεξαμεθαζόνη�p.o.�0,5�mg�
ημερησίως�x�6�μήνες.

•�Τριαμσινολόνη�i.m.�40�mg�μια�φορά�
το�μήνα�x�6�μήνες�και�μετά�το�ίδιο�
ανά�1,5�μήνα�για�1�χρόνο.

•�Θεραπεία�κατά�ώσεις�με�πρεδνιζόνη�
p.o.�80�mg�για�3�διαδοχικές�ημέρες�
κάθε�3�μήνες.

•�Καλύτερη�αποτελεσματικότητα�με�
την�ενδομυϊκή�τριαμσινολόνη.

•�Το�ποσοστό�υποτροπών�είναι�
χαμηλότερο�στη�θεραπεία�με�ώσεις�
πρεδνιζόνης.

•�Α.Ε.�δυσμηνόρροια�και�καταστολή�
του�άξονα�

Kurosawa�M�et�al.�Dermatology�2006.

32 Συστηματικές θεραπείες

•�11/17�ασθενείς�(64,7%)�είχαν�
>75%�επανέκφυση�με�5-10�mg/kg�
μεθυλπρεδνιζολόνης,�εφάπαξ�το�
μήνα�x�6�μήνες�(Tsai�YM�et�al.�J�
Formos�Med�Assoc�2002).

•�Σε�30�ασθενείς,�μεθυλπρεδνιζολόνη�
(8�mg/kg)�iv,�3�ημέρες/μήνα�Χ�3�
κύκλους:�67%�με�ΓA�κατά�πλάκες�
>50%�επανέκφυση.�Όχι�ανταπόκριση�
σε�ολική,�καθολική�και�οφίαση�
(Seiter�S�et�al.�Dermatology�2001).

•�139�ασθενείς,�θεραπεία�κατά�ώσεις
Διάρκεια:
<�6�μήνες:�59,4%�απάντηση�
����6�μήνες:�15,8%
Προσβολή:
<�ή�=�50%:�ανταπόκριση�88%
100%21,4%
(Nakajima�T�et�al.�Dermatology�
2007)

33 Φωτοθεραπείες

PUVA

•�Υπερέχει�της�τοπικής�PUVA.

•��Δρα�μέσω�συστηματικής�
ανοσοκαταστολής.

•�Ποσοστό�επιτυχίας�20-73%.

•��Χρειάζονται�20-40�συνεδρίες�
(μέγιστη�απόδοση�σε�1�έτος)�
και�μακροχρόνια�θεραπεία�
συντήρησης.

•��Ποσοστό�υποτροπής�50-88%�(εντός�
μηνών).

•��Μειωμένη�επιτυχία�σε�νεαρότερες�
ηλικίες,�μακρύτερη�διάρκεια,�ολική/
καθολική�αλωπεκία.

•��Α.Ε.: έγκαυμα,�αυξημένος�κίνδυνος�
καρκίνου�δέρματος.

UVB στενού φάσματος

•��Ικανοποιητικό�αποτέλεσμα�με�
τοξική�δράση�στα�λεμφοκύτταρα.

Excimer laser ή μονοχρωματικό φως 
(308 nm)

•��Επάγει�την�απόπτωση�των�Τ�
κυττάρων.

•��Eπιτυχία�σε�4/8�ασθενείς�με�ΓΑ�
(Aubin�F�et�al.�Br�J�Dermatol�2005)

•��2/2 επανέκφυση�(Gundogan�C�et�
al.�Lasers�Surg�Med�2004)
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Κυκλοσπορίνη

•�Η�τοπική�CsA�(διάλυμα�5-10%)�είναι�
ελάχιστα�αποτελεσματική.

•�Η�συστηματική�CsA�έχει�δείξει�
δραστικότητα�(25-50%)�σε�βαριές�
μορφές,�όμως�υποτροπή�συνήθως�
όταν�διακοπεί.

•�Δόση�6�mg/kg/ημέρα�για�3�μήνες:�
σημαντική�επανέκφυση�3/6,�όλοι�
υποτροπίασαν�εντός�τριμήνου.

•�ΓΑ�σε�ασθενείς�υπό�αγωγή�με�CsA.

•�Δρα�μέσω�ανοσοκαταστολής�
(υποχώρηση�περιθυλακικής�
φλεγμονής, ↓CD4/CD8).

•�Υπερτρίχωση�–�υπερπλασία�
σμηγματογόνων�αδένων�παρενέργεια�
αγωγής�με�CsA�(άγνωστος�
μηχανισμός).
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Inosiplex (Isoprinosine)

•�Ανοσορυθμιστικό�φάρμακο�με�
αποτελεσματικότητα�σε�ιογενείς�
λοιμώξεις.

•�Είχε�χρησιμοποιηθεί�με�ικανοποιητικά�
αποτελέσματα�σε�όλες�τις�μορφές�ΓΑ,�
αλλά�στη�συνέχεια�εγκαταλείφθηκε.

•�Ενισχύει�το�ανοσιακό�σύστημα,�
ιδιαίτερα�τους�μηχανισμούς�της�
κυτταρικής�ανοσίας.

•�Α.Ε.:�αύξηση�ουρικού�οξέος.
•�Σε�τυχαιοποιημένη�μελέτη�(ν=�29),�
50mg/kg�x�12�εβδ.�συγκριτικά�με�
placebo:�
-�33,3�-�0%����πλήρης�επανέκφυση
-��53,3-28,5%�μερική�επανέκφυση�
(p<0,01)�

-�13,3-71,4%�όχι�ανταπόκριση�
Georgala�S,�Katoulis�AC�et�al.�Acta�
Derm�Venereol�2006
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Μεθοτρεξάτη

•�Σε�βαριά�ή�ανθιστάμενη�ΓΑ.

•�Μόνη�(15-25mg�εβδομαδιαία)�ή�
σε�συνδυασμό�με�χαμηλή�δόση�
κορτικοειδών�10-20�mg/ημέρα.

•�Σε�ολική�ή�καθολική�(ν=�22),�64%�
σημαντική�επανέκφυση�(Joly�P.�JAAD�
2006).

•�Διακοπή → υποτροπή.

•�Επαναχορήγηση → επανέκφυση.
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Νεότερες προσεγγίσεις

Τοπικοί αναστολείς της 
καλσινευρίνης (tacrolimus, 
pimecrolimus)

•�Αποτελεσματικοί�και�πολλά�
υποσχόμενοι�σε�δερματοπάθειες,�
όπου�εμπλέκονται�η�κυτταρική�
ανοσία�και�τα�Τ�λεμφοκύτταρα.

•�Όμως,�μέχρι�στιγμής,�μη�
αποτελεσματικοί�στη�ΓΑ.
Price�VH�et�al.�J�Am�Acad�Dermatol�
2005,�Rallis�E�et�al.�Expert�Opin�
Investig�Drugs�2007
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Βιολογικοί παράγοντες

•�TNF-α�θεωρείται�ότι�μετέχει�στην�
παθογένεια�της�ΓΑ.

•�Aνοικτή�μελέτη�(ν=�17)�με�etanercept�
(50mgx2)�x�8-24�εβδ.�σε�μέτρια�ή�
βαριά�ΓΑ:�όχι�αποτέλεσμα�(Strober�
BE�et�al.�J�Am�Acad�Dermatol�2005).

•�Υποτροπή�ή�εκδήλωση�ΓΑ�σε�
ασθενείς�υπό�αγωγή�με�anti-TNF-
α�παράγοντες�για�άλλη�αιτία�ή�
αναφορές�αποτυχίας�(Posten�W�et�al�
Arch�Dermatol�2005,�Ettefagh�L�et�
al.�Arch�Dermatol�2004,�Willemsen�R�
et�al,�JAAD�2006).

•�Efalizumab�(αντι-CD11�μονοκλωνικό�
αντίσωμα),�αναστέλλει�ενεργοποίηση�
και μετανάστευση Τ κυττάρων.
1/1�με�σχεδόν�καθολική�αλωπεκία�
–�επανέκφυση�(Kaelin�U�et�al,�JAAD�
2006).

•�Alefacept�(παρεμβαίνει�στην�
ενεργοποίηση�Τ�λεμφοκυττάρων,�
ιδίως�κυττάρων�μνήμης�)�15mg�i.m.�
εβδομαδιαία�για�12�εβδομάδες:�
βελτίωση�4/4�(Hefferman�MP�et�al.�
Arch�Dermatol�2005).
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Ανοσοθεραπεία με αντιγόνο 
Candida (καντιντίνη)

•�Ενδοβλαβική�ένεση�(0,5ml�συνολικά�
διαιρεμένο�σε�δόσεις�των�0,1ml,�ανά�
4-6�εβδομάδες).

•�Λειτουργεί�ανοσοδιεγερτικά.
•�Α.Ε.:�πυρετός,�τραχηλική�
λεμφαδενοπάθεια
Rosenberg�EW,�Skinner�RB.�Pediatr�
Dermatol�2006

40 Θαλιδομίδη

•�Ανοσορρυθμιστική�και�
ανοσοκατασταλτική�δράση.

•��Σε�ανθιστάμενες�περιπτώσεις�ΓΑ.
Baranda�L�et�al.�Acta�Derm�Venereol�
2005,�Namazi�R.�Med�Hypotheses.�
2003

Σετιριζίνη, αλλοπουρινόλη
•�Καταστέλλουν�Τ�κυτταρικές�

απαντήσεις.

Εξωσωματική φωταφαίρεση: 
•�Αναποτελεσματική

Αζωτούχος μουστάρδα τοπικά 
(1/6 με ολική ΓΑ)

Ιμικουϊμόδη 5%
•�Ανοσοδιεγερτικό-
ανοσοκατασταλτικό.

•�Περιορισμένες�αναφορές�επιτυχίας�
(Skinner�RB.�Dermatol�Clin�2003)
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Φωτοδυναμική θεραπεία

Εστέρες φουμαρικού οξέος
•�Ανοικτή�μελέτη�με�
διμεθυλοφουμαρικό�(120mg/d�x�6�
μήνες):�6/10�βελτιώθηκαν�(Venten�I�
et�al,�Eur�J�Med�Res�2006).

Ιντερφερόνη
•�Ενδοβλαβική�ένεση�IFN-α�(1,5�million�
IU,�3�φορές�την�εβδομάδα�για�3�
εβδομάδες).

•�Χωρίς�αποτέλεσμα�σε�11�ασθενείς.

Υπνοθεραπεία 
•�Ανοικτή�μελέτη�σε�21�ασθενείς.
•�3-8�συνεδρίες.
•�Επανέκφυση�75-100%�σε�12/21,�σε�
5/12�υποτροπή.

•�Υποχώρηση�άγχους�και�κατάθλιψης
Willemsen�R�et�al,�JAAD�2006

Τοπική γέλη σκόρδου
•�Γέλη�σκόρδου�+�κρέμα�
βηταμεθαζόνης�vs�κρέμα�
βηταμεθαζόνης�(μάρτυρες)�x�3μήνες.
•�Βελτίωση�95%�-�5%.
•�Ενισχύει�την�αποτελεσματικότητα,�
χωρίς�Α.Ε.
Hajheidari�Z�et�al,�Indian�J�Dermatol�
Venereol�Leprol�2007

Μασάζ και χαλάρωση, 
βελονισμός, αρωματοθεραπεία
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Σουλφασαλαζίνη 

•�Αντιφλεγμονώδης�και�
ανοσοκατασταλτική�δράση�με:

-�μείωση�απελευθέρωσης�PGE-2�και�
IL-2

-�αναστολή�χημειοταξίας�
φλεγμονωδών�κυττάρων

-�μείωση�παραγωγής�κυτοκινών�και�
αντισωμάτων 

•�Δραστική�σε�παθήσεις�όπου�
μετέχουν�Τ-κύτταρα�και�IL-2.

•�500mg�x2 → 1000mg�x2 → 1500mg�
x2�(Misery�L�et�al.�JEADV�2007).

•�+�κορτικοειδή�(2-6�μήνες) → 
βαθμιαία�μείωση�(4-12�μήνες).

•�Α.Ε.:�κακουχία,�ζάλη,�κεφαλαλγία�
(συχνά).

•�Μετά�τη�διακοπή → υποτροπή.
•�Αύξηση�δόσης → ύφεση�(Ellis�CN��et�
al.�JAAD�2002).
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Δαψόνη 

•�Διπλή�–�τυφλή��μελέτη�με�50�mg�x2�
x6�μήνες�vs�placebo.

•�54%�αποσύρθηκαν�λόγω�Α.Ε.

•�3/6�–�4/13�σχετική�
αποτελεσματικότητα.
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Συμπεράσματα

•�Καθώς�η�παθογένεια�παραμένει�
σκοτεινή,�δεν�υπάρχει�διαθέσιμη�
αιτιολογική�και�συνεπώς�ριζική�
θεραπεία.

•�Η�θεραπεία�αποτελεί�πρόκληση.

•�Χρησιμοποιούνται�και�
δοκιμάζονται�ποικίλες�θεραπείες�
με�ανοσοκατασταλτική/�
ανοσοτροποποιητική�δράση.

•�Υπάρχει�κάποια�αποτελεσματικότητα,�
αλλά�η�εκτεταμένη�νόσος�
υποτροπιάζει.

•�Προσοχή�στο�προφίλ�ασφαλείας.

•�Η�θεραπεία�βοηθά�ψυχολογικά�τον�
ασθενή.

•�Η�δυνατότητα�επανέκφυσης�
διατηρείται�δια�βίου.
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