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Ψώρα

ΜΙχΑΛΗΣ ΚΑΚΕΠΗΣ
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν»

Ορισμός

Συχνή και έντονα κνησμώδης 
δερματοπάθεια των δύο φύλων και όλων 
των ηλικιών, μεταδοτική και οφειλόμενη 
στο άκαρι της ψώρας (sarcoptes scabeihvar 
hominis)

Αξιόλογοι σταθμοί στην ιστορία 
της ψώρας

• Μελέτη του ακάρεος στο ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο (1980)

• Συζήτηση για τις άτυπες κλινικές μορφές 
ψώρας και το πρόβλημα της τοξικότητας 
του Lindane (1980)

• Περιπτώσεις ψώρας και συχνότερα 
νορβηγικής, σε HIV (+) ασθενείς (1990)

• Καθιέρωση περμεθρίνης σαν τοπικό 
φάρμακο (1990)

• Νέα δεδομένα (ιβερμεκτίνη per os)

Κλινική εικόνα

Τρόποι μετάδοσης

• Μετάδοση μόνο με το γονιμοποιημένο 
ενήλικο θηλυκό άκαρι.

• Στενή και παρατεταμένη επαφή.

• Με τη στιγμιαία επαφή (π.χ. χειραψία) 
δύσκολη μετάδοση.

• Μικρός ο ρόλος των εσώρουχων, 
κλινοσκεπασμάτων, ειδών ρουχισμού, 
καλυμάτων, επίπλων, μοκετών, χαλιών 
(δεν επιβιώνει το άκαρι για πολλή ώρα 
μακριά απ’ τον ξενιστή).

• Παιδιά: σωματική επαφή.

• Ενήλικες: σεξουαλική επαφή.

Χρόνος επώασης

• 4-6 εβδομάδες (για να εμφανισθούν ο 
κνησμός και το εξάνθημα).

• 10-14 μέρες στα ατοπικά άτομα 
(διασταυρούμενη αντίδραση για άκαρι 
οικιακής σκόνης).

• Αναμόλυνση: 24 ώρες ή λίγες μέρες.

Πυκνότητα παρασίτου 

(ο αριθμός των γονιμο-
ποιημένων θηλυκών ακάρεων 
στο δέρμα ενός ασθενή με 
κλασσική ψώρα)

• 11,3 για ενήλικες άνδρες
• 12,5 για ενήλικες γυναίκες
• 19,7 για τα παιδιά
• Αναμόλυνση: μικρότερη 

πυκνότητα από την 
πρωτομόλυνση.

Κλινική εικόνα

Διάγνωση
• Ανεύρεση ακάρεος, αυγών ή σκουληκιών στην κερατίνη 

στοιβάδα (σπάνια στην κοινή, συχνά στη νορβηγική).
• Χρώση με αιματοξυλίνη - ηωσίνη.
• Ιστορικό

Τύποι ανοσιακής αντίδρασης

• Άμεσος
• Επιβραδυνόμενος

- Αντιγόνα από τα εξαρτήματα του στόματος
- Σίελος
- Μείωση πολλαπλασιασμού ακάρεων
-  Νορβηγική ψώρα: ανοσιακή απάντηση σχεδόν 

ανύπαρκτη.  
-   IgE, ηωσινοφιλία: δριμύτητα ψωρικού εξανθήματος

Ιστολογική εικόνα

•  Υπερκεράτωση και υπερακάνθωση.
•  Επιδερμιδική σπογγίωση και φυσαλίδες 

(οζώδης ψώρα).
•  Υπερκερατωσική ψωριασιοειδής 

δερματίτιδα (νορβηγική ψώρα).
•  Ενδοεπιδερμιδικά αποστημάτια (περιέχουν 

ουδετερόφιλα και ηωσινόφιλα).
•  Περιαγγειακή μικτή φλεγμονώδης 

κυτταρική διήθηση (λεμφοκύτταρα, 
ιστιοκύτταρα, μονοκύτταρα, μερικές φορές 
και ηωσινόφιλα). Η διήθηση εντοπίζεται 
στο επιπολής αλλά και στο βαθύτερο 
χόριο, μπορεί όμως να επεκτείνεται μέχρι το 
υποδόριο λίπος ή να απαντά διάσπαρτα σε 
όλη την έκτασή του.

Ιστολογική εικόνα

Παράγοντες που επηρεάζουν την 
πυκνότητα των ακάρεων

• Ξεσμός
• Δευτεροπαθής μικροβιακή επιμόλυνση

Αντίδραση του ασθενή (ξενιστή)

•  Κνησμός
• Εξάνθημα

Άκαρι της ψώρας

• Εξωπαράσιτο αυστηρά του 
ανθρώπου. Το ενήλικο άκαρι 
είναι μόλις ορατό με γυμνό 
μάτι, έχει ημισφαιρικό σχήμα 
και παρουσιάζει κοιλιακή και 
ραχιαία επιφάνεια και πρόσθιο 
και οπίσθιο άκρο. Η ραχιαία 
επιφάνεια είναι κυρτή, έχει αδρή 
όψη και παρουσιάζει ακανθωτές 
οδοντώσεις, ενώ η  κοιλιακή είναι 
λεία και παρουσιάζει εγκάρσιες 
γραμμώσεις. Στην κοιλιακή 
επιφάνεια, υπάρχουν 4 ζεύγη 
άκρων, 2 πρόσθια και 2 οπίσθια.

• Στο πρόσθιο άκρο του ακάρεος 
είναι ο κεφαλοθώρακας, ενώ στο 
οπίσθιο, η κοιλιά με τα γεννητικά 
όργανα και το δακτύλιο. 
Η κεφαλή φέρει ένα προεξέχον 
ράμφος (ή έμβολο) με το οποίο 
το θηλυκό άκαρι διατρυπά την 
επιδερμίδα. Το ενήλικο θηλυκό 
άκαρι έχει μήκος 0,4 mm και 0,3 
mm πλάτος και είναι γκριζωπό, 
ενώ το αρσενικό είναι μικρότερο, 
με μήκος 0,2 mm και 0,15 mm 
πλάτος και είναι κοκκινωπό.

Βιολογικός κύκλος

Ενήλικο θηλυκό άκαρι: μια ώρα 
μετά τη γονιμοποίησή του από το 
ενήλικο αρσενικό στην επιφάνεια του 
δέρματος, εισδύει στην επιδερμίδα 
δημιουργώντας σήραγγα στην 
κερατίνη στοιβάδα, την οποία σπάνια 
διαπερνά, κατευθυνόμενο λοξά 
εκ των άνω προς τα κάτω. Αυτή 
διεισδυτική του πορεία φαίνεται 
να ευνοείται από την κυτταρόλυση 
των επιδερμιδικών κυττάρων που 
προηγείται χρονικά και οφείλεται σε 
κυτταρολυτικές ουσίες που πιθανόν 
να εκκρίνουν τα ακάρεα. Το άκαρι 
ουδέποτε επιστρέφει και πάντοτε 
προχωρεί, διανοίγοντας περίπου 
2-3 mm σήραγγας την ημέρα και 
δουλεύοντας μάλιστα πολύ εντατικά: 
την ώρα που θερμαίνεται η επιδερμίδα 
κατά τη νυχτερινή κατάκλιση. Γεννά 
2-3 αυγά την μέρα και αφού γεννήσει 
10-25 πεθαίνει μέσα στη σήραγγα, 
σε 2-4-6 εβδομάδες. Από κάθε αυγό 
σε 3-4 μέρες, γεννιέται ένα εξάποδο 
σκουλήκι που, στην επιφάνεια του 
δέρματος, μετατρέπεται σε προνύμφη 
που καταλήγει σε νύμφη κι αυτή σε 
ενήλικο άκαρι, σεξουαλικά ευκρινές. 
(χρόνος ενηλικίωσης 7-14 μέρες). Ο 
κύκλος ξαναρχίζει.

Βιολογικός κύκλος

Άλλα χαρακτηριστικά

• Εναπόθεση κοπράνων στη σήραγγα (σκύβαλα).
• Διατροφή με κερατινοποιημένα λέπια.
• Ενήλικα ακάρεα: μακριά απ’ τον άνθρωπο πεθαίνουν 

σε 2-4 ώρες (σε θερμοκρασία δωματίου).
• Άωρες μορφές: μακριά απ’ τον άνθρωπο πεθαίνουν 

σε 48 ώρες.
• Ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται με αύξηση της υγρασίας 

και μείωση της θερμοκρασίας.
• Δε ζουν κάτω από 20°C και πάνω από 50°C.

Ξένη βιβλιογραφία

• itch (αγγλικά)
• gale (γαλλικά)
• kratze (γερμανικά)
• sarne (ιταλικά)
• escabiosis (ισπανικά)
• psora 
• scabies

Ιστορικά στοιχεία

• Αρχαία Κίνα, Αίγυπτος, Ινδία, Ελλάδα (Αριστοτέλης, 
Ιπποκράτης, Γαληνός), Άραβες, Κέλσος

• Συστηματική έρευνα για την παρασιτική φύση της 
(Renucci 1834)

• Αρχές εικοστού αιώνα: διάκριση κλινικών μορφών, 
ιστοπαθολογία, ανοσολογία, επιδημιολογία

Άκαρι της ψώρας1
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Ιστολογική εικόνα Εντοπίσεις

• Ιδιαίτερα σε λεπτό-άτριχο δέρμα.
• Όχι σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα 

τριχοσμηγματογόνων θυλάκων όπως 
θώρακας, πρόσωπο, ράχη κορμού.

• Ενήλικες: πλάγιες επιφάνειες δακτύλων των 
χεριών, καμπτική επιφάνεια των καρπών, 
περιομφαλική χώρα, πρόσθια επιφάνεια 
μασχαλών, εκτατική επιφάνεια αγκώνων, 
μεσογλουτιαία σχισμή, γεννητικά όργανα.

• Γυναίκες: θηλές μαστού, παλάμες.
• Μικρά παιδιά, βρέφη: χέρια, πόδια (κυρίως 

παλάμες, πέλματα), μασχάλες, γεννητικά 
όργανα, γλουτοί, σφυρά.

• Βρέφη: το πρόσωπο μπορεί να προσβληθεί.

Κνησμός
Έντονος και βασανιστικός ιδίως κατά τη 
νυχτερινή κατάκλιση ή μετά από θερμό 
λουτρό.

Εξάνθημα
• Σήραγγα: λεπτή, επηρμένη, οφιοειδής 

ή καμπύλη γραμμή με χρώμα σαν του 
φυσιολογικού δέρματος μήκους 5-15 mm.

• Μαργαριταροειδείς φυσαλίδες μικρομεγέθεις, 
ιδίως στα πλάγια των δακτύλων των χεριών.

• Γενικευμένο εξάνθημα (ερυθηματώδεις, 
κνιδωτικές βλάβες συχνά διαβρωμένες 
απ’ τον ξεσμό, φυσαλίδες, πομφόλυγες, 
διαβρώσεις, δρυφάδες, εκδορές, αιματογενείς 
εφελκίδες.

Κλινική εικόνα

Ειδικές ή άτυπες μορφές 
ψώρας

1. Ψώρα των βρεφών και των νηπίων
2. Οζώδης ψώρα
3. Νορβηγική ψώρα
4. Ψώρα προερχόμενη από ψωρικά 

ζώα
5. Ψώρα των «καθαρών» ατόμων
6. Ψώρα «incognito»
7. Ψώρα των υπερήλικων
8. Ψώρα των HIV-ασθενών
9. Ψώρα σε σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα
10. Ψώρα σε ατοπικά άτομα
11. Ψώρα του τριχωτού της κεφαλής
12. Πομφολυγώδης ψώρα
13. Κνιδωτική και ψώρα με εικόνα 

αγγειίτιδας (vasculitis scabies)
14. Δυσιδρωσική αλλεργική 

αντίδραση στην ψώρα (dishidrosis 
form of scabies)

Ψώρα των βρεφών και των νηπίων

• Εικόνα οξείας γενικευμένης δερματίτιδας.

• Οι εντοπίσεις οφείλονται στην επαφή του βρέφους με το μολυσμένο μαστό της μητέρας κατά το θηλασμό ή 

στην καθημερινή επαφή με τα μολυσμένα χέρια της μητέρας καθώς το περιποιείται.

• Συχνότερες βλάβες: κνησμώδεις βλατίδες, φυσαλίδες, φλύκταινες και οζίδια, ενώ οι σήραγγες μπορεί να είναι 

ελάχιστες.

• Καμιά φορά, εικόνα κνίδωσης, μη πομφολυγώδους μολυσματικού κηρίου, φαρμακευτικής αντίδρασης, 

πολύμορφου ερυθήματος, πέμφιγας-πεμφιγοειδούς, ερπητοειδούς δερματίτιδας, μαστοκυττάρωσης.

• Επιβάλλεται κλινική εξέταση και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας του βρέφους και ιδιαίτερα της μητέρας.

• Σε θετική υποψία ψώρας στην οικογένεια, θα πρέπει να ερευνηθεί εργαστηριακά και το βρέφος, με την 

αναζήτηση του ακάρεος στις ψωρικές σήραγγες και βλατίδες των παλαμών και των πελμάτων.
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      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Ψώρα των βρεφών και των 
νηπίων

Ψώρα των βρεφών και των 
νηπίων

Χρειάζονται

• Απομόνωση ασθενή.
• Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό: 

πρέπει να φορούν γάντια και ποδιά και να 
αποφεύγουν κάθε περιττή επαφή με τα 
ρούχα και τα κλινοσκεπάσματα.

• Αντιψωρική αγωγή σε όσους ήρθαν σε 
επαφή με τον ασθενή, το ρουχισμό του 
και τα κλινοσκεπάσματα (ακόμη και οι 
συγγενείς που τον περιποιούνται και οι 
οικογένειες αυτών).

• Προσοχή στο νύχια: το άκαρι επιμένει 
ιδιαίτερα στο υπονύχιο.
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Οζώδης ψώρα

• Έντονα κνησμώδη βαθυέρυθρα ή 
καφέρυθρα οζίδια.

• Επιμένουν για μήνες ή και χρόνια παρά 
την αντιψωρική θεραπεία.

• Υποχωρούν αλλά με βραδύ ρυθμό.

• Συχνή σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες 
που είχαν εκτεταμένο ψωρικό εξάνθημα.

• Συχνότερη σε μέρη του σώματος 
καλυμμένα από ενδύματα (όσχεο, πέος, 
βουβωνική χώρα, αγκώνες, πρόσθια 
επιφάνεια μασχαλών, κοιλιά και στα 
πλάγια θωρακικά τοιχώματα.

• Τα ακάρεα ανευρίσκονται πολύ δύσκολα, 
σε οζίδια που χρονολογούνται πάνω 
από ένα μήνα (τα οζίδια δεν είναι 
μολυσματικά).

• Διαφορική διάγνωση: λέμφωμα, 
ιστιοκυττάρωση Χ.

28 Νορβηγική ψώρα Ι

• Μεγάλος αριθμός παρασίτων.

• Πολύ μεταδοτική.

• Προϋποθέτει διαταραχή του 
ανοσοποιητικού συστήματος ή μεγάλη 
μείωση ή και απώλεια της αίσθησης του 
κνησμού.

• Συχνή σε σύνδρομο Down, λέπρα, 
συριγγομυελία, σκλήρυνση κατά πλάκας, 
καχεξία, διανοητική καθυστέρηση, 
ημιπληγία, ρευματοειδή πολυαρθρίτιδα, 
διαβήτη, γάγγραινα, βρογχικό καρκίνωμα, 
πάρεση, ανοσοκατεσταλμένους (χρήση 
φαρμάκων, μεταμόσχευση, HIV, σε 
συστηματική λήψη ή τοπική εφαρμογή 
φθοριομένων στεροειδών) από κακή 
διάγνωση, κακή διατροφή.

• Έντονη μυρμηκιώδους όψης 
εφελκιδοποίηση και υπερκεράτωση 
χειρών-ποδιών, παλαμών και πελμάτων.

29

Νορβηγική ψώρα ΙΙ

• Παχυονυχία και πάχυνση του 
περιονυχίου.

• Εντοπίσεις: αγκώνες, πρόσωπο, τριχωτό 
κεφαλής, αυτιά, θώρακας, γλουτοί, 
βουβωνικές χώρες.

• Η διάγνωση καθυστερεί.
• Γίνεται με την απομόνωση των ακάρεων 

και των αυγών τους.
• Ανάπτυξη επιδημιών κοινής ψώρας.
• Πάντα πιθανότητα ύπαρξής της σε ασθενή 

με σχεδόν άκνησμο λεπιδοεφελκιδώδες 
εξάνθημα, που δεν υποχωρεί με τις 
συνήθεις τοπικές θεραπείες.

• Ο αδιάγνωστος για νορβηγική ψώρα 
μπορεί να νοσηλεύεται για γενικευμένη 
ψωρίαση ή ερυθροδερμία, λέμφωμα, 
θυλακική κερατίαση, εκζεματοειδή 
δερματίτιδα, νόσο του Darier, ερυθρά 
ιόνθιο πιτυρίαση, απολεπιστική 
κερατοδερματοπάθεια.

30

Νόσημα Κοινή ψώρα Νορβηγική ψώρα

Εξάνθημα Σε περιοχές που δεν υφίστανται μηχανική πίεση.  Σε περιοχές που υφίστανται
  Χαρακτηρίζεται από κακοποιημένες βλατίδες,  μηχανική πίεση.
  εκδορές, δρυφάδες, εκζεματοποιημένες βλάβες.  Χαρακτηρίζεται από 
   υπερκερατωσικές, 
   μυρμηκιώδεις, 
   εφελκιδοποιημένες βλάβες.

Κνησμός Βασανιστικός Ήπιος ή δεν υπάρχει

Πυκνότητα 11-12  Χιλιάδες
θηλυκών 
παρασίτων 
στο δέρμα  

Συχνότητα Συχνή Σπάνια

32
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Ψώρα των «καλλιεργημένων» ή 
«καθαρών» ατόμων

• Αυξάνει την τελευταία τριακονταετία.
• Άτομα που ασχολούνται σχολαστικά με 

την ατομική τους υγιεινή.
• Ήπιος κνησμός.
• Ήπια, άτυπα και ελάχιστα κλινικά 

ευρήματα.
• Σήραγγες ελάχιστες ή λείπουν.

Ψώρα σε HIV (+) ασθενείς

• Πρώιμα στάδια: εκδήλωση με διάσπαρτες 
μικρές βλατίδες και σήραγγες που 
εντοπίζονται στους καρπούς, τους 
αστράγαλους, τις μασχάλες, την οσφύ και 
τα γεννητικά όργανα.

• Προχωρημένα στάδια: εικόνα νορβηγικής 
ψώρας.

Συνδυασμός ψώρας και 
σεξουαλικώς μεταβιβαζόμενων 
νοσημάτων

σε σύφιλη, φθειρίαση εφηβαίου, 
οξυτενή κονδυλώματα, ουρηθρίτιδες, 
AIDS

Πρόγνωση

Καλή, εκτός και αν υπάρχουν επιπλοκές.

Διαγνωστικές μέθοδοι

• Σημαντικά: ανεύρεση ακάρεος ή/και 
νηματοειδής σήραγγα.

• Ανεύρεση ψωρικής βλατίδας: καλύτερες 
θέσεις στο υποθέναρ, στον καρπό, όπου 
το δέρμα είναι παχύ και τεταμένο.

Πρόκληση νυγμών με βελόνη 

•  Αναζήτηση της σήραγγας: με 
μεγεθυντικό φακό (χ3) και με καλό 
φωτισμό.

•  Θέση επιλογής: μεσοδακτύλιες 
πτυχές χειρών, καμπτική επιφάνεια 
καρπών, πέος.

•  Η σήραγγα που θα επιλεγεί θα 
πρέπει να έχει στο άκρο της ένα 
«σκοτεινό σημείο» όπου εντοπίζεται 
το παράσιτο.

•  Διάτρηση του σημείου με βελόνα 
ραψίματος.

•  Μεταφορά σε αντικειμενοφόρο 
πλάκα.

Απόξεση

• Επιλογή πρόσφατης βλατίδας ή σήραγγας, 
χωρίς να έχει στην επιφάνειά της διάβρωση 
ή εφελκίδες ή πολύ μικρά μαύρα στίγματα 
(γεγονότα που σημαίνουν ότι το άκαρι 
απομακρύνθηκε απ’ τη σήραγγα).

• Χρησιμοποιείται αποστειρωμένη λεπίδα με 
χειρολαβή και ένας μικρός μεγεθυντικός 
φακός.

• Πάνω στη λεπίδα, χρησιμοποιείται σταγόνα 
γλυκερίνης (ή ορυκτέλαιου).

• Η επιφάνεια ξύνεται με τη λεπίδα 6-7 φορές 
μέχρι να απομακρυνθεί η οροφή της βλατίδας.

• Όλο το υλικό μεταφέρεται σε αντικειμενοφόρο 
πλάκα.

Εμπότιση της σήραγγας με μελάνη 

• Με την πλάγια επιφάνεια μιας πέννας 
στυλογράφου μελάνης, ξύνεται ελαφρά η 
επιφάνεια της ύποπτης βλατίδας.

• Η μελάνη εντοπίζει και αποκαλύπτει τη 
σήραγγα.

• Πολλές φορές, δε βρίσκεται κατάλληλη 
βλατίδα.

• Προτιμότερη χρώση με φθοριοσκεΐνη και ο στη 
συνέχεια φωτισμός με τη λυχνία του Wood.
Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται χρώση με 
διάλυμα τετρακυκλίνης.

Ψώρα του τριχωτού της κεφαλής

• Βρέφη, νήπια
• Υπερήλικες γηροκομείων
• Νοσηλευόμενοι στο σπίτι
• Κάτοικοι τροπικών περιοχών
• Νορβηγική ψώρα
• HIV ασθενείς

Πομφολυγώδης 
ψώρα

• Μιμείται πομφολυγώδες 
πεμφιγοειδές.

• Παρατηρείται σε 
μεγαλύτερους των 65 
ετών.

• 

Ατοπική δερματίτιδα
• Βλατιδώδης κνίδωση 
• Μολυσματικό κηρίο
• Θυλακίτις 
• Επιδερμοφυτία
• Ψωρίαση 
• Σύφιλη

• Ξάνθωμα
• Ροδόχρους πιτυρίαση 
• Εξ’ επαφής δερματίτιδα
• Νόσος Darier
• Λέμφωμα
• Δήγματα εντόμων
• Ερπητοειδής δερματίτις
• Συνεχής ακροδερματίτις

Ψώρα των ζώων

1) Ψώρα του σκύλου
• Κινητό μέρος αυτιού, αγκώνες, ράχη 
•  Έντονα κνησμώδεις βλατίδες, φυσαλίδες 

και σπανιότερα κνιδωτικές.
•  Βλάβες στα μέρη του δέρματος του 

ανθρώπου που ήρθαν σε επαφή με το 
μολυσμένο ζώο.

•  Συνήθως κοιλιά, θώρακας, βραχίονες, 
μασχάλες και σπανιότερα στο πρόσωπο 
και τα γεννητικά όργανα.

•  Μοιάζει με την κοινή ψώρα αλλά δεν 
έχει σήραγγες.

•  Αυτοπεριοριζόμενη μετά από 
εβδομάδες, αν διακοπεί επαφή με το 
ζώο.

•  Όχι απαραίτητη χρήση τοπικών 
αντιψωρικών φαρμάκων.

2) Ψώρα της γάτας
• Ινδία, Ιαπωνία
• Σπάνια η προσβολή του ανθρώπου

33 34 Ψώρα των υπερηλίκων

• Συχνή σε τροφίμους γηροκομείων και 
παρόμοιων ιδρυμάτων.

• Έντονος και βασανιστικός κνησμός χωρίς 
εξάνθημα (αποδίδεται σε «γηροντική 
κνύζα», ξηροδερμία ή άγχος).

• Εικόνα έντονου κνησμού ή άτυπης ή 
νορβηγικής ψώρας.
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«Ανεπίσημη» ή «αφανής» ψώρα 
(scabies incognito)

• Λόγω χρήσης κορτικοειδών (εσφαλμένη 
διάγνωση).

• Εικόνα ερπητοειδούς δερματίτιδας, 
σπογγοειδούς μυκητίασης, ψωρίασης, 
συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, 
εκζεματοποιημένης δερματίτιδας.
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Επιπλοκές

• Πυοδερματίτιδα (σε σπάνιες περιπτώσεις, 
συνδεόμενη με οξεία σπειραματονεφρίτιδα 
ή σηψαιμία).

• Μολυσματικό κηρίο
• Θυλακίτιδα (επιμόλυνση από 

σταφυλοκόκκους πηκτάση θετικούς, α-
β-αιμολυτικούς στρεπτοκόκκους και από 
τοξικά στελέχη του κορυνοβακτηριδίου 
της διφθερίτιδας).

• Έκζεμα
• Ακαρεοφοβία
• Ψευδαισθήσεις
• Παραισθήσεις παρασίτωσης

42 43
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40 41 Διαφορική διάγνωση

      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Επιπολής βιοψία της 
επιδερμίδας

• Χρησιμοποιούμε λεπίδα Νο 15
• «Πριονίζουμε» την κορυφή της 

βλάβης.
• Τοποθέτηση υλικού σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα.
• Εξέταση με ζωηρό φακό (Χ 440).
• Άκαρι, αυγά, περιττώματα: 

εντοπίζονται στο 90-95% των 
περιπτώσεων.

• Μονιμοποίηση με ΚΟΗ, ορυκτέλαιο 
και φυσιολογικό ορό.

47

Επιδημιολογικά 
στοιχεία

• Επιδημίες κάθε 30 χρόνια.
• Επιδημίες στους 

παγκοσμίους πολέμους.
• Η μετάδοση με 

τα εσώρουχα, 
είδη ρουχισμού, 
κλινοσκεπάσματα, χαλιά, 
μοκέτες είναι αμελητέα 
(0,5%).

Ρόλος ανοσολογικών 
παραγόντων στην ψώρα

• Η δευτεροπαθής ψωρική 
μόλυνση προκαλεί μια γρήγορη 
απάντηση με αποτέλεσμα το 
βραχύτερο χρόνο επώασης 
και την ανάπτυξη λιγότερων 
παρασίτων στο δέρμα.

• Ενδοδερμικές δοκιμασίες με 
εκχυλίσματα ακάρεος είναι 
θετικές, 6 μήνες από την 
πρωτομόλυνση.

• Υπάρχει μερική ανοσία αν 
η θεραπεία γίνει μετά την 
ευαισθητοποίηση.

Ρόλος ανοσολογικών 
παραγόντων στην ψώρα

• Στη νορβηγική ψώρα: η νόσος 
προτιμά άτομα διανοητικά 
και φυσικά εξασθενημένα. 
Υπάρχει ειδική αλλεργία 
σε δερματικές δοκιμασίες. 
Μερικές περιπτώσεις ιάθηκαν 
με μεθοτρεξάτη. Προσβάλλεται 
ο μεταμοσχευμένος νεφρός 
ασθενών που χρησιμοποιούν 
ανοσοκατασταλτικά.

• Η IgA του ορού είναι πολύ 
χαμηλότερη σε ψωρικούς 
ασθενείς σε σχέση με μη 
μολυσμένους.

48 49 50 Ρόλος ανοσολογικών 
παραγόντων στην ψώρα

• Η οζώδης ψώρα είναι 
φαινόμενο υπερευαισθησίας.

• Δημιουργείται ένας ευαισθη-
τοποιός παράγων (αντιγόνο).

• Δημιουργείται ένας 
ευαισθητοποιός παράγων 
(αντιγόνο) από το άκαρι ή τα 
εκκρίματά του, που προκαλεί 
μια εκζεματοειδή επιδερμιδική 
απάντηση και μετά μια 
δερματική αντίδραση του τύπου 
του πολύμορφου ερυθήματος.
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Παράγοντες που 
επηρεάζουν τη συχνότητα 
της ψώρας

• Φτώχεια και φτωχή υγιεινή

• Σεξουαλικές επαφές

• Κακή διάγνωση (λόγω χαμηλού 

δείκτη υποψίας των ιατρών και 

αλλαγών στη μορφολογία όπως 

στη νορβηγική, οζώδη, άτυπη, 

χρήση κορτικοειδών)

• Δημογραφικοί παράγοντες

• Ταξίδια

• «Απώλεια ανοσίας» (ομάδα που 

ευαισθητοποιείται πιο συχνά σε μια 

επιδημία είναι μεταξύ 16-30 ετών. Η 

ευαισθησία διαρκεί 15 χρόνια).

• Οικολογικοί παράγοντες
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Παράγοντες σχετιζόμενοι με τη 
συχνότητα

• Φύλο: Άνδρες> Γυναίκες
• Ηλικία: παιδιά, 16-30 ετών.
• Επάγγελμα: υποδηματοποιοί, ράφτες, 

πωλητές, σερβιτόροι, κρεοπώλες, ιερόδουλες, 
καθαρίστριες, υπηρέτριες, πλανόδιες 
πωλήτριες.

• Οικογένεια (πολυμελείς)
• Εποχή: κυρίως φθινόπωρο, χειμώνας
• Εντόπιση (χέρια: κοινωνικές επαφές, γεννητικά 

όργανα, μαστός κατά τη σεξουαλική επαφή).
• Επιπλοκές ψώρας: πυοδερματίτις περιορίζει 

την εξάπλωση ενώ συνύπαρξη αφροδίσιων 
νοσημάτων αυξάνει την εξάπλωση.

53 Θεραπευτικές οδηγίες Ι

• Μαζί με τον ασθενή, υποβάλλονται σε ταυτόχρονη θεραπεία όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Επίσης, 
άτομα που μοιράστηκαν το ίδιο κρεβάτι ή είχαν παρατεταμένη σωματική ή σεξουαλική επαφή με τον 
ασθενή, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και 30-45 μέρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος, παρόλο που 
δεν παρουσιάζουν ακόμα συμπτωματολογία ψώρας.

• Δε χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία άτομα που είχαν οποιαδήποτε τυχαία επαφή (π.χ. χειραψία) 
με τον ασθενή.

• Οι ασυμπτωματικοί φορείς είναι πολύ μεταδοτικοί.
• Για καλύτερη ασφάλεια, τα εσώρουχα, είδη ρουχισμού και κλινοσκεπάσματα που χρησιμοποιήθηκαν 

απ’ τον ασθενή και το περιβάλλον του τις τελευταίες 4-5 μέρες πριν την έναρξη της θεραπείας, πλένονται 
σε πλυντήριο (140°C, επί 20΄ ή με στεγνό καθάρισμα ή σιδερώνονται ή βράζονται ή αερίζονται για 3-4 
μέρες, αφού το άκαρι ζει μακριά από το δέρμα του ανθρώπου για 2-3 μέρες). Σε θερμοκρασία 50°C, επί 
10΄, φονεύεται το 100% των ακάρεων. Η καθαριότητα αυτή δε χρειάζεται να επεκταθεί στην επίπλωση 
του σπιτιού.
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Θεραπευτικές οδηγίες ΙΙ

• Η ποσότητα του ιδιοσκευάσματος που απαιτείται για μια επάλειψη, 
είναι 30 gr ή ml, για ένα μεσομεγέθη ενήλικα ή για δύο μικρά 
παιδιά.

• Το φάρμακο επαλείφεται από το λαιμό και κάτω σε λεπτό στρώμα, 
ομοιόμορφα, σε όλη την επιφάνεια του δέρματος, με ιδιαίτερη 
προσοχή στα χέρια, τη βουβωνική χώρα, τη μεσογλουτιαία χώρα, 
τα πόδια και τις μεσοδακτυλικές πτυχές και κάτω από τα νύχια 
(υπονύχιο) αφού κοπούν πρώτα με νυχοκόπτη.

• Η επάλειψη πρέπει να γίνεται το βράδυ πριν την κατάκλιση.
• Αν από απροσεξία πλυθεί με νερό κάποια περιοχή, πρέπει να 

επαναληφθεί τοπικά επάλειψη.
• Αν πρόκειται για πάσχον βρέφος που θηλάζει απ’ τη μολυσμένη 

μητέρα, πρέπει να επαληφθούν το πρόσωπο και το τριχωτό της 
κεφαλής.

Θεραπευτικές οδηγίες ΙΙΙ

• Το φάρμακο απομακρύνεται με χλιαρό νερό καθαριότητας μετά από 8 ώρες στα 
παιδιά και μετά από 12 ώρες στους ενήλικες, όποιο και να είναι το σκεύασμα.

• Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων φαρμάκου, μη έγκαιρη απομάκρυνσή του με 
λουτρό και χρήση του για περισσότερες φορές απ’ τις προβλεπόμενες μπορεί να 
προκαλέσουν δερματίτιδα και ενδεχόμενα τοξικά συμβάματα.

• Δεν πρέπει να γίνεται επάλειψη σε υγρό δέρμα ή σε δέρμα με εκτεταμένες 
διαβρώσεις ή επιμολύνσεις ή δερματίτιδα ή εκζεματοποίηση, γιατί όλοι αυτοί οι 
παράγοντες διευκολύνουν τη διαδερμική απορρόφηση του φαρμάκου.

• Οι επιμολύνσεις θεραπεύονται με αντισηπτικά και αντιβιοτικά.
• Η εκζεματοποίηση θεραπεύεται με μαλακτικά σκευάσματα.
• Σε εκτεταμένη εκζεματοποίηση, δίδεται μη ερεθιστικό σκεύασμα.
• Όχι σκληρά σφουγγάρια και βούρτσες στο μπάνιο γιατί ναι μεν συντελούν στην 

απομάκρυνση του ακάρεος αλλά διευκολύνουν τη διαδερμική απορρόφηση του 
φαρμάκου.

• Η θεραπεία επαναλαμβάνεται σε 8-10 μέρες.

Ανεπιθύμητα συμβάματα

• Πιθανότητα επανεμφάνισης αν κάποιο 
απ’ τα άτομα του περιβάλλοντος δεν 
υποβλήθηκε σε θεραπεία.

• Ένας χημικός ερεθισμός από συχνή ή κακή 
χρήση του φαρμάκου μπορεί να εμφανισθεί 
σαν ερεθιστική εξ’ επαφής δερματίτιδα.

• Ο κνησμός μπορεί να επιμένει παρά την 
επιτυχή θεραπεία (χημικός ερεθισμός 
φαρμάκου ή κατάσταση υπερευαισθησίας).

• Ακαρεοφοβία. 

Αντιψωρικά φάρμακα

• Thiabendazole

•  Θείο

• Κροταμιτόν

• Βενζοϊκό βενζύλιο

• Εξαχλωριούχο γ-βενζένιο 
(lindane)

• Περμεθρίνη

• Ivermectin

Thiabendazole

• Ιμιδαζολικό παράγωγο.
• Δόση per os:10-25 mg/kg/Β.Σ./

μέρα για 10 μέρες.
• Η θεραπεία συνιστάται για τα 

βρέφη όταν δεν είναι δυνατή 
η ειδική τοπική, πρέπει όμως 
να συμπληρώνεται από τοπική 
αντιψωρική αγωγή τη 10η μέρα.

• Χρησιμοποιήθηκε τοπικά σαν 
κρέμα ή εναιώρημα 5-10% και 
ήταν αποτελεσματική (75-80% 
επιτυχία).

Flubendazole

• Ιμιδαζολικό παράγωγο.
• Αποτελεσματικό στον κνησμό.

Θείο

• Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ψώρας των βρεφών, μικρών 
παιδιών, των εγκύων και των μητέρων που θηλάζουν, αφού 
θεωρείται πιο ασφαλές.

• Χρησιμοποιείται σαν κατακρημνισμένο σε συγκέντρωση 5% και 
10%, σαν αλοιφή με βαζελίνη ή χοίριο λίπος ή σαν κρέμα.

• Συγκέντρωση στα βρέφη και τα παιδιά: 5-6%.
• Συγκέντρωση στους ενήλικες: 10%.
• Η αλοιφή είναι έγχρωμη (κίτρινη), χρωματίζει τα ρούχα και μυρίζει 

έντονα.

Βενζοϊκό βενζύλιο

• Γαλάκτωμα ή λοσιόν 20-35%.
• Δεν είναι δύσοσμο.
• Δε δημιουργεί κοσμητικό πρόβλημα.
• Δε λεκιάζει εσώρουχα και κλινοσκεπάσματα.
• Η χρήση του επί τρία συνεχόμενα βράδια προσφέρει ποσοστό επιτυχίας μέχρι 90%.
• Για τα βρέφη, 2 επαλείψεις σε 2 μέρες είναι επαρκείς.
• Σε όλες τις περιπτώσεις, ακολουθεί λουτρό καθαριότητας μετά από 12 ώρες στους 

ενήλικες και σε 8-12 ώρες στα βρέφη και τα παιδιά.
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Ανεπιθύμητες ενέργειες

• Τυχαία κατάποση προκαλεί 
σπασμούς.

• Μερικές φορές είναι ερεθιστικό, 
ιδιαίτερα για τα ανδρικά 
γεννητικά όργανα.

• Μπορεί να προκαλέσει κνησμό.

• Αλλεργικές αντιδράσεις.

• Μάτια: αίσθημα τάσης και 
επιπεφυκίτιδα.

• Συστηματικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες: νευρολογικές.

Μαλαθείο

Ανήκει στους αντιχο ληνε στερασικούς αναστολείς και 
χρησιμοποιείται με τη μορφή υδατικού διαλύματος 0,5%. 
Παραμένει στο δέρμα για 24 ώρες και μετά ξεπλένεται. Η θεραπεία 
επαναλαμβάνεται σε μία εβδομάδα.

Crotamiton

• Κρέμα ή λοσιόν 10%.
• Λεπτό στρώμα, απ’ το 

λαιμό και κάτω, για τρία 
συνεχόμενα βράδια.

• Σε βρέφη, μικρά παιδιά: 
crotamiton 10% ή αλοιφή 
θείου 5%.

• Η θεραπεία 
επαναλαμβάνεται σε 8-10 
μέρες.

• Σπάνια ερεθίζει.

Εξαχλωριούχο-γ-βενζένιο

• 1% σε μορφή λοσιόν ή 
γαλακτώματος.

• Δεν κυκλοφορεί πια στην 
Ελλάδα.

• Υπερέχει του βενζοϊκού 
βενζυλίου και του crotamiton, 
υστερεί όμως έναντι της 
περμεθρίνης και του ivermectin.

• Επαλείφεται μια φορά και 
ακολουθεί λουτρό καθαριότητας 
μετά από 8 ώρες στα βρέφη και 
24 ώρες στους ενήλικες.

• Η θεραπεία επαναλαμβάνεται σε 
7 μέρες.
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65 66 Προβλήματα

• Ανθεκτικότητα ακάρεων.
• Διαδερμική απορρόφηση του 

φαρμάκου: νευροτοξικότητα 
(θάνατος από μυϊκούς και 
επιληπτοειδείς σπασμούς).

• Σε βρέφη, μικρά παιδιά και 
εγκύους: ναυτία, έμετοι, 
αναπνευστική ανεπάρκεια με 
κυάνωση (αντένδειξη χρήσης).

• Το φάρμακο απορροφάται 
περισσότερο απ’ το υγρό και 
διαβρωμένο δέρμα.

Πυρεθρίνες 
και πυρεθρινοειδή

• Ουσίες φυτικής προέλευσης. Δραστικό παρασιτοκτόνο στοιχείο του πύρεθρου, 
ενός φυτού σχετικού με το χρυσάνθεμο.

• Πυρεθρίνες: διακρίνονται σε φυσικές που χρησιμοποιούνται για φθειρίαση 
όπως το ivaliten και συνθετικές που χρησιμοποιούνται για ψώρα.

• Espedallethrine: χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ψώρας των παιδιών. 
Αρκεί ένας ψεκασμός απ’ το λαιμό και κάτω και απομάκρυνση του φαρμάκου 
μετά από 12 ώρες, με θερμό λουτρό και σαπούνι.
 Πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα βρέφη. 
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Αποδιοργάνωση της 
λειτουργίας της αντλίας 
νατρίου, οδηγώντας 
έτσι σε καθυστερημένη 
επαναπόλωση των 
ιόντων νατρίου, σε 
παράλυση και σε θάνατο 
του παρασίτου. Η 
λειτουργία της αντλίας 
νατρίου συναντάται 
σε όλα τα στάδια του 
βιολογικού κύκλου του 
ακάρεος.

Περμεθρίνη

• Συνθετικό πυρεθρινοειδές.

• Δε δημιουργεί κοσμητικά προβλήματα.

• Δεν είναι δύσοσμο.

• Δε χρωματίζει τον ρουχισμό.

• Εύκολο στη χρήση του

• Επαλείφεται μια φορά, απ’ το λαιμό και κάτω.

• Απομακρύνεται με σαπούνι και λουτρό καθαριότητας, μετά από 12 ώρες.

• Δεν απαιτείται επανάληψη της θεραπείας διότι η περμεθρίνη παρεμβαίνει σε 

όλα τα στάδια ανάπτυξης του ακάρεος.

• Καλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ το lindane σε συγκριτικές μελέτες.

Περμεθρίνη

• Χαμηλή τοξικότητα (μεταβολίζεται 
σύντομα από τη δράση των 
εστερασών στο δέρμα).Ταχεία 
πτώση των επιπέδων της στο αίμα 
και τα ούρα.

• Χαμηλότερη διαδερμική 
απορρόφηση.

• Χαμηλά επίπεδα στο αίμα και τον 
εγκέφαλο.

• Ήπιες παρενέργειες: ερύθημα, 
κνησμός, αίσθημα καύσου.

• Πιθανή αντίδραση 
υπερευαισθησίας απ’ την 
καταστροφή των παρασίτων και 
την απελευθέρωση αντιγόνων.

7069 71 Ιβερμεκτίνη

• Παρόμοια δομή με τα μακρολιδικά 
αντιβιοτικά, αλλά όχι τις ιδιότητές 
τους.

• Αντιπαρασιτικό φάρμακο (έξω-, ένδο-
παράσιτο).

• Έχει χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία της 
ογκοκέρκωσης, στρογγυλοϊδίασης, 
λοΐασης, φιλαρίασης και δερματικής 
larva migrans.

• Σε συγκριτικές μελέτες, λιγότερο 
αποτελεσματική από την 
περμεθρίνη 5%, αλλά περισσότερο 
αποτελεσματική από το βενζοϊκό 
βενζύλιο.
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Ιβερμεκτίνη

• Υψηλό ποσοστό ίασης: 70-100%
• Δόση: 200 μg/kg Β.Σ.
• Υψηλότερο ποσοστό ίασης όταν 

ακολουθούσε δεύτερη δόση μετά 
από δύο εβδομάδες.

Θεραπεία βρεφών και 
νηπίων ΙΙ

• Espedallethrin: ασφαλές. Προσοχή 

στην κατάποση.

• Περμεθρίνη: πολύ αποτελεσματική.

• Θείο: ενδείκνυται απόλυτα η χρήση 

του, ακόμα και στο πρόσωπο 

και το τριχωτό της κεφαλής, 

σε μορφή αλοιφής 5-6%, σε 

βαζελίνη, επί τρία συνεχόμενα 

βράδια, με λουτρό καθαριότητας 

μετά 8-12 ώρες. Η θεραπεία 

επαναλαμβάνεται μετά από 8-10 

μέρες. Αναφέρεται ακόμη η χρήση 

αλοιφής θείου 2,5%.

• Ivermectin

• Όχι lindane, με αραίωση το 

βενζοϊκό βενζύλιο (σε 2-3 μέρη 

νερού, η οποία όμως, μπορεί να 

μειώσει τη δραστικότητά του).

Έγκυες Θηλασμός 
Espedallethrine, περμεθρίνη,  Ίδια φάρμακα
θείο, βενζοϊκό βενζύλιο,  με την εγκυμοσύνη
crotamiton: μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν.

Υπερήλικες
• Τοπικό καταπραϋντικό • Espedallethrine
• Βενζοϊκό βενζύλιο • Περμεθρίνη

Θεραπεία βρεφών και νηπίων Ι
•  Crotamiton: τρία συνεχόμενα βράδια και λουτρά 

καθαριότητας μετά από 8 ώρες. Επανάληψη θεραπείας σε 8-10 
μέρες. Μπορεί να επαλειφθεί στο πρόσωπο και το τριχωτό της 
κεφαλής.

Θεραπεία των ειδικών 
μορφών ψώρας

Οζώδης ψώρα

• Δεν υπάρχει λόγος επανάληψης 
της αντιψωρικής θεραπείας, εκτός 
αν διαπιστωθεί ότι είτε ο ασθενής ή 
το περιβάλλον του παρουσιάζουν 
σημεία κοινής ψώρας.

• Τα οζίδια εξαφανίζονται αυτόματα ή 
με τη χρήση στεροειδών ακόμα και 
φθοριομένων, που εφαρμόζονται 
τοπικά ή με ενδοβλαβική έκχυση.
Μπορούν να αφαιρεθούν και 
χειρουργικά.

Ψώρα μεταβιβαζόμενη από 
ψωρικά ζώα

• Αυτοπεριοριζόμενη

• Αντικνησμώδη και αντιισταμινικά

• Δε χρειάζεται θεραπεία του οικείου 
περιβάλλοντος.

Νορβηγική ψώρα
• Προηγείται θεραπεία με τοπικούς κερατολυτικούς παράγοντες.
• Αποτελεσματικότερα το lindane, η περμεθρίνη και η ιβερμεκτίνη 

per os εφάπαξ.
• Το βενζοϊκό βενζύλιο δε φαίνεται να είναι αποτελεσματικό.
• Η επάλειψη περιλαμβάνει το πρόσωπο, το τριχωτό της κεφαλής 

(εκτός από την περιοχή γύρω από το στόμα, τη μύτη και τα μάτια) 
και ιδιαίτερα το υπονύχιο των δακτύλων χειρών και ποδών.

• Μπορούν να συνδυαστούν τα αντιψωρικά φάρμακα.
• Σε ανοσοκατεσταλμένους HIV ασθενείς πρέπει να υπάρχει και 

αντιβιοτική κάλυψη.
• Απομόνωση ασθενούς.
• Κλασσική αντιψωρική θεραπεία σε όσους ήρθαν σε επαφή με τον 

ασθενή, το ρουχισμό και τα κλινοσκεπάσματά του.
• Προσοχή στο υπονύχιο.

Θεραπεία ειδικών 
περιπτώσεων ψώρας

• Βρέφη και νήπια
• Έγκυες
• Θηλάζουσες μητέρες
• Υπερήλικες
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• Εκλεκτική σύνδεση και μεγάλη συγγένεια 
με το glutamate (γ-άμινο-βουτυρικό 
οξύ) που περιορίζει τη δίοδο των ιόντων 
χλωρίου, τα οποία απαντούν στα νεύρα 
των ασπόνδυλων και στα μυϊκά κύτταρα. 
Αυτό οδηγεί σε αύξηση της διαβατότητας 
της κυτταρικής μεμβράνης στα ιόντα 
χλωρίου, με υπερπόλωση του κυττάρου, 
καταλήγοντας σε παράλυση και θάνατο του 
παρασίτου.

• Ανενεργή σε πρωιμότερο στάδιο της ζωής 
του παρασίτου, όπου δεν έχει αναπτυχθεί 
ακόμη το νευρικό του σύστημα.

• Το φάρμακο δεν μπορεί να διαπεράσει το 
παχύ κέλυφος του αυγού.
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