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Συμπεράσματα

1.  Υπάρχει ανθεκτικότητα των 
παρασίτων στα διάφορα 
φθειροκτόνα που ποικίλει σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 
παγκοσμίως.

2.  Για όλα τα φθειροκτόνα, μετά την 
πρώτη εφαρμογή, πρέπει να γίνεται 
επανάληψη σε 7-10 ημέρες.

3.  Οι εναλλακτικές θεραπείες μπορεί 
να είναι φθειροκτόνες αλλά 
συνήθως δεν είναι ωοκτόνες.

4.  Η μηχανική αφαίρεση και τα 
περιβαλλοντικά μέτρα παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
της φθειρίασης του τριχωτού της 
κεφαλής.

5.  Συστηματικές θεραπείες υπόσχονται 
πολλά αλλά χρήζουν ακόμη 
μελέτης. 
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Θεραπεία

Πυρεθρίνη

• Εκχύλισμα από το χρυσάνθεμο.
•  Είναι φθειροκτόνο (είναι νευροτοξικό 

στις ψείρες) και λιγότερο ωοκτόνο.
•  Εφαρμόζεται τοπικά και 

επαναλαμβάνεται σε 7-10 ημέρες.
• Υπάρχει ανθεκτικότητα των παρασίτων.
•  Δερματίτιδα εξ επαφής σε άτομα 

που είvαι ευαισθητοποιημένα προς 
αλλεργιογόνα φυτά.

•  γ - εξαχλωριούχο βενζόλιο, 
είναι χλωριωμένος υδρογο-
νάν  θρακας ο οποίος 
έχει φθειροκτόνο δράση 
προκαλώντας διέγερση 
του ΚΝΣ και αναπνευστική 
παράλυση στις ψείρες.

• Είναι και ωοκτόνο.
•  Εφαρμόζεται τοπικά για 12-24 

ώρες και επαναλαμβάνεται σε 
7-10 ημέρες.

•  Παρενέργειες 
συμπεριλαμβάνουν 

νευροτοξικότητα και κατα στο-
λή του μυελού των οστών.

•  Δεν αποτελεί θεραπεία 
πρώτης γραμμής αλλά 
χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις αποτυχίας με 
άλλα φθειροκτόνα.

• Ανθεκτικότητα των παρα σίτ ων.
• Αντενδείξεις:

1) άτομα με ιστορικό 
επιληψίας
2) παιδιά < 2 ετών
3) εγκυμοσύνη και θηλασμός

Μαλαθείο (Set Sicaryl 
lotion, Shampoo)

•  Αναστολέας της ακετυλο-
χολινεστεράσης.

•  Είναι φθειροκτόνο και ωοκτόνο 
και προκαλεί αναπνευστική 
παράλυση της ψείρας.

•  Εφαρμόζεται τοπικά για 
10 λεπτά έως 12 ώρες και 
επαναλαμβάνεται σε 7-10 
ημέρες.

•  Εύφλεκτο και μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα 
και στα μάτια.

• Ανθεκτικότητα των παρασίτων.

Καρβαρίλη

•  Αναστολέας της ακετυλο-
χολινεστεράσης.

•  Εφαρμόζεται τοπικά για 8-10 
ώρες και επαναλαμβάνεται 
σε 7-10 ημέρες.

•  Δυνητικά καρκινογόνος 
στον άνθρωπο και πιθανώς 
να έχει νευροτοξική δράση.

•  Η χρήση της περιορίζεται 
σε περιπτώσεις που 
έχουν αποτύχει άλλα 
φθειροκτόνα.

•  Ανθεκτικότητα των 
παρασίτων.

Περμεθρίνη (1% Nix cream)

(περμεθρίνη + πιπερονυλίκη βουτοξίδη + 
μαλαθείον = Para Plus spray)

• Συνθετικό πυρεθροειδές.
• φθειροκτόνο και ωοκτόνο.
•  Στην ψείρα προκαλεί αναπνευστική 

παράλυση και θάνατο.
•  Εφαρμόζεται τοπικά για 10 λεπτά και 

επαναλαμβάνεται σε 7-10 ημέρες.
• χαμηλή τοξικότητα.
•  Μπορεί να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα 

των παρασίτων.

Φαινοθρίνη
(Ivaliten gel, lotion, Shampoo)

• Συνθετικό παράγωγο της πυρεθρίνης.

•  Έχει νευροτοξική δράση στις ψείρες και 
είναι ωοκτόνο.

•  Εφαρμόζεται τοπικά για 10-15 λεπτά και 
επαναλαμβάνεται σε 7-10 ημέρες.

• Ανθεκτικότητα των παρασίτων.

Διάγνωση

Ιστορικό
• Κνησμός
Κλινική εξέταση
• Ψείρες
• Νύμφες
• Κόνιδες
•  Επιπλέον εκδηλώσεις από το 

δέρμα:
α)  αντίδραση στο σημείο του 

δήγματος του παρασίτου 
(πομφός)

β)  εκζεματοποιημένες βλάβες, 
λειχηνοποιημένες βλάβες και 
εκδορές

γ)  δευτεροπαθής επιμόλυνση των 
εκζεματικών βλαβών ή των 
εκδορών

δ)  υπερκερατωσική, πυώδης 
συρρέουσα βλάβη με επιχώρια 
λεμφαδενική συμμετοχή

ε)  φθειρισιακό εξάνθημα 
(pediculoid rash)

TMP/SMX
Τριμεθοπρίνη + 
Σουλφαμεθοξαζόλη (Septrin)

•  Αντιβιοτικό.

•  Δρα καταστρέφοντας την εντερική 
χλωρίδα του παρασίτου.

•  Θεωρείται πιο αποτελεσματικό 
όταν συνδυάζεται με τοπική αγωγή 
με φθειροκτόνο.

•  χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 
αποτυχίας με τοπικά φθειροκτόνα 
σαν μονοθεραπεία.

Ιβερμεκτίνη

•  φάρμακο αντιπαρασιτικό – ανθελμυνθικό.
•  Υπάρχει τοπική μορφή και συστηματική 

μορφή (per os) σε δόση 200 μg/kg ΣΒ και 
επαναλαμβάνεται σε 7-10 ημέρες.

•  Δρα στα gram αρνητικά βακτηρίδια της 
εντερικής χλωρίδας του παρασίτου και έχει 
επίσης νευροτοξική δράση.

•  χρησιμοποιείται σε αποτυχία άλλων 
φθειροκτόνων φαρμάκων ή/και σε 
περιπτώσεις εκτεταμένης παρασίτωσης.

•  Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου είναι υπό μελέτη.

•  Αντενδείξεις:
1) παιδιά < 15 kg ΣΒ
2) παιδιά < 5 ετών
3) εγκυμοσύνη και θηλασμός
4) παθήσεις ΚΝΣ

Φθειροκτόνα αφυδάτωσης 
εξωσκελετού

•  Κυκλοφορεί στον Καναδά (Resultz).
•  Περιέχει isopropyl myristate 50% 

και ST- cyclomethicone 50%.
•  Δρα διαλύοντας τον εξωσκελετό 

του παρασίτου, προκαλώντας 
αφυδάτωση και τελικώς θάνατο.

•  Εφαρμόζεται τοπικά σε στεγνά 
μαλλιά για 10 λεπτά και 
επαναλαμβάνεται σε 7-10 ημέρες.

•  Παρενέργειες:
- ερύθημα
- κνησμός

•  Αποτελέσματα μελετών Phase III 
αναμένονται.

2

5 6 7

3 41

98

15Γενικά περιβαλλοντικά μέτρα

1.  Εξέταση όλων των ατόμων του 
περιβάλλοντος και θεραπεία 
εφόσον διαπιστωθεί παρασίτωση.

2.  Αποφυγή χρήσης κοινοχρήστων 
αντικειμένων όπως χτένες, 
βούρτσες, καπέλα, κράνη κ.λπ. 
καθώς και απολύμανση αυτών.

3.  Ρούχα, κλινοσκεπάσματα 
και πετσέτες στους 90οC στο 
πλυντήριο ρούχων.
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Μηχανική αφαίρεση

• Με τα χέρια
• Αντιφθειρικές πυκνόδοντες χτένες
• Bug buster kit

Εναλλακτικές θεραπείες

• Αιθέρια έλαια
• Ελαιόλαδο
• Λευκή βαζελίνη
• ξύδι
•  Συνδυασμός skin cleanser cetaphil 

με καυτό πιστολάκι
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Lindane

      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ




