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Η δερματοφυτία των πελμάτων 
παραμένει εδώ και πολύ καιρό 
η πιο συχνά εμφανιζόμενη μυ-

κητίαση. Το T. rubrum, ο συνηθέστερος 
αιτιολογικός παράγοντας, ευθύνεται για 
την μορφή της δερματοφυτίας που είναι 
γνωστή με το όνομα υπερκερατωσικού 
τύπου δερματοφυτία του άκρου ποδός, 
η οποία συνήθως προσβάλλει ολόκληρη 
την πελματική επιφάνεια, καθώς και τα 
πλάγια τμήματα του ποδιού1,2. 

Ασθενείς με υπερκερατωσική δερματοφυ-
τία του άκρου ποδός παρουσιάζουν μία χρό-
νια «ξηράς μορφής» λοίμωξη, η οποία εμ-
φανίζει πολύ συχνά σοβαρό ερύθημα και 
συγχρόνως υψηλού βαθμού υπερκεράτω-
ση του πέλματος. Η λοίμωξη είναι συνήθως 
ανθεκτική στη θεραπεία που γίνεται μόνο με 
τοπικά αντιμυκητιασικά φάρμακα. Η κατά-
σταση συνήθως περιπλέκεται, καθώς αυ-
τού του τύπου η δερματοφυτία συνοδεύε-
ται πολύ συχνά με ονυχομυκητίαση, γεγο-
νός που αυξάνει τη δυσάρεστη φύση αυτής 
της λοίμωξης1.

Συνηθισμένες θεραπευτικές επιλογές για 
τις δερματοφυτίες του άκρου ποδός περι-
λαμβάνουν τη χρήση τοπικών αντιμυκητι-
ασικών. Η χρήση τους συνήθως έχει διάρ-
κεια έως και 4 εβδομάδες3. Παρόλα αυτά, η 
αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με 
τοπικά αντιμυκητιασικά στην υπερκερατωσι-
κού τύπου δερματοφυτία του άκρου ποδός, 
είναι συχνά περιορισμένη. Ο συνηθέστερος 
παράγων αποτυχίας είναι η ύπαρξη μεγάλου 
βαθμού υπερκεράτωσης στην πελματιαία ε-
πιφάνεια, η οποία και παρεμποδίζει την α-
πορρόφηση των τοπικών αντιμυκητιασικών 
φαρμάκων4. Συνεπώς, κρίνεται πολύ συχνά 
αναγκαία η προσθήκη per os θεραπείας για 
1–4 εβδομάδες, με αποτέλεσμα να είναι πι-
θανή η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών 
και αλληλεπιδράσεων του αντιμυκητιασικού 
με άλλα φάρμακα1,5.

Στην αναζήτηση της καλύτερης τοπικής θε-
ραπείας της ανθεκτικής υπερκερατωσικού 
τύπου δερματοφυτίας του άκρου ποδός θα 
πρέπει να αντιμετωπισθεί η χαρακτηριστική 
πάχυνση της κερατίνης στιβάδας. Τοπικά κε-
ρατολυτικά, όπως η κρέμα ουρίας 40%, εί-

ναι μια πρακτική προσέγγιση προς τη λύση 
αυτού του προβλήματος. Διαλύοντας τη με-
σοκυττάριο ουσία και αυξάνοντας την απο-
βολή των πεταλίων, η κρέμα ουρίας είναι έ-
νας αποτελεσματικός, μαλακτικός παράγων 
του δέρματος και των ονύχων. Μέσω αυ-
τού του κερατολυτικού μηχανισμού, η κρέ-
μα ουρίας μπορεί να λειτουργήσει συνερ-
γικά και να αυξήσει την αποτελεσματικότη-
τα των τοπικών αντιμυκητιασικών στη θε-
ραπεία της υπερκερατωσικού τύπου δερ-
ματοφυτίας του άκρου ποδός. Γεγονός εί-
ναι ότι αρκετές κλινικές μελέτες έχουν δείξει 
τη χρησιμότητα κρέμας με ουρία 10–20% 
και διαφόρων τοπικών ιμιδαζολών στη θε-
ραπεία τόσο των ονυχομυκητιάσεων όσο 
και της δερματοφυτίας του άκρου ποδός. 
Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι από μό-
νη της η κρέμα ουρίας 40% παρουσιάζει α-
ντιμυκητιασικές ιδιότητες, αφού μειώνει τις 
αποικίες του T. rubrum11.

Το κυκλοπιρόξ είναι ένας τοπικής χρήσης 
συνθετικός ευρέος φάσματος αντιμυκητιασι-
κός παράγοντας με ανασταλτική δράση κα-
τά των δερματοφύτων, συμπεριλαμβανομέ-
νου και του T. rubrum. Εκτός του ότι είναι α-
ποτελεσματικό στη θεραπεία της δερματο-
φυτίας του άκρου ποδός, γενικά είναι καλά 
ανεκτό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που κυ-
ρίως αναφέρονται (π.χ. ελαφρός κνησμός 
και αίσθηση καύσου), είναι ελαφρές και ε-
ντοπισμένες12.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να α-

ξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της κρέ-
μας με ουρία 40%, ως συνοδού θεραπείας, 
μαζί με τοπικά αντιμυκητιασικά για την αντι-
μετώπιση της ανθεκτικής υπερκερατωσικού 
τύπου δερματοφυτίας του άκρου ποδός. Η 
κρέμα κυκλοπιρόξ επιλέχθηκε να συνδυα-
στεί με ουρία 40% για τις ελάχιστες ανεπι-
θύμητες ενέργειές της, το ευρύ της φάσμα 
και τη μεγάλη διαθέσιμη ποσότητα, η οποία 
μπορεί να διαρκέσει 1 μήνα.

Μέθοδος
Επιλέχθηκαν ασθενείς από ένα γενικό δερ-

ματολογικό ιατρείο, οι οποίοι δεν είχαν δε-
χθεί στο παρελθόν θεραπεία για την υπερ-
κερατωσικού τύπου δερματοφυτία του ά-
κρου ποδός. Η διάγνωση της λοίμωξης έγι-
νε κλινικά και επιβεβαιώθηκε είτε με έλεγχο 
υδροξειδίου του καλίου από δείγματα δέρ-
ματος που εμφάνιζαν προσβολή από δερ-
ματόφυτα, είτε από θετική καλλιέργεια μυ-
κήτων. Στην έναρξη της μελέτης όλοι οι α-
σθενείς είχαν υψηλού βαθμού υπερκεράτω-
ση στις πελματιαίες επιφάνειες. Ορισμένοι 
ασθενείς εμφάνιζαν ερύθημα, ξηροδερμία 
και απολέπιση στις μεσοδακτύλιες περιοχές, 
ενώ οι πλειοψηφία των ασθενών παρουσία-
ζε και ονυχομυκητίαση. Συνολικά, 12 ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με συνδυα-
σμό κρέμας ουρίας 40% και κρέμας κυκλο-
πιρόξ. Η κρέμα ουρίας 40% εφαρμόσθηκε 1 
φορά την ημέρα και η κρέμα κυκλοπιρόξ 2 
φορές την ημέρα. Μετά από θεραπεία 2–3 

εβδομάδων οι ασθενείς εξετάσθηκαν για να 
διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι ερυθήματος, 
απολέπισης και κνησμού.

Αποτελέσματα
Θετική καλλιέργεια μυκήτων ελήφθη σε 

9 από τους 12 ασθενείς. Το T. rubrum α-
πομονώθηκε σε 8 ασθενείς, ενώ σε 1 α-
σθενή απομονώθηκε το Epidermophyton 
floccosum. Με τον έλεγχο υδροξειδίου του 
καλίου διαγνώσθηκε προσβολή από δερ-
ματόφυτα και σε άλλους 3 ασθενείς. Στους 
12 ασθενείς με υπερκερατωσικού τύπου 
δερματοφυτία του άκρου ποδός, που έλα-
βαν συνδυασμένη τοπική αγωγή με κρέμα 
ουρίας 40% και κρέμα κυκλοπιρόξ, το πο-
σοστό θεραπείας ανήλθε στο 100%. Μετά 
από περίοδο 2–3 εβδομάδων συνδυασμέ-
νης θεραπείας, όλοι οι ασθενείς είχαν απαλ-
λαχθεί από το ερύθημα, την απολέπιση και 
τον κνησμό. Σε σύγκριση, 1 ασθενής με δι-
απιστωμένη παρουσία T. rubrum χρησιμο-
ποίησε ένα τοπικό αντιμυκητιασικό παράγο-
ντα μόνο για 1 μήνα. 

Αυτός ο ασθενής εμφάνισε ανακούφιση 
από τον κνησμό, αλλά συνέχισε να παρα-
πονιέται για απολέπιση των πελμάτων. Με 
την προσθήκη στην αγωγή της κρέμας με 
ουρία 40%, η απολέπιση εξαφανίσθηκε. 
Όλοι οι ασθενείς ολοκλήρωσαν τον κύκλο 
θεραπείας. 

Ένας μόνο ασθενής παραπονέθηκε για ελα-
φρύ ερεθισμό στα μεσοδακτύλια διαστήμα-

Πίνακας 1. Αποτελεσματικότητα in vitro κρέμας με ουρία 40% και κρέμας κυκλοπιρόξ 
κατά του T. Rubrum11

Δείγμα Μέτρηση  Μέτρηση μετά Μέτρηση μετά Μέτρηση μετά Μέτρηση μετά
 ελέγχου από 2 ώρες  από 6 ώρες από 24 ώρες από 3 ημέρες
  (μείωση %) (μείωση %)  (μείωση %)  (μείωση %)

Ουρία 40% 3,95x105 2,5x104 (93,6) 1,8x103 (99,5) 7,0x103 (98,2) <10 (>99,9)
Κυκλοπιρόξ 3,95x105 4,5x105 (0,0) 7,0x105 (0,0) 3,5x104 (91,0) <10 (>99,9)
Ουρία 40%  

3,95x105 5,5x102 (99,8) <10 (>99,9) <10 (>99,9)+ Κυκλοπιρόξ 

Η υπερκερατωσική δερματοφυτία του άκρου ποδός είναι μία χρόνια λοίμωξη, η οποία ανθίσταται στην τοπική 
αντιμυκητιασική αγωγή. Επιπροσθέτως, οι περισσότεροι ασθενείς με αυτού του τύπου τη λοίμωξη παρουσιάζουν 
και ονυχομυκητίαση, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίσταση της νόσου. Τα τοπικά αντιμυκητιασικά, ως 
μονοθεραπεία, είναι γενικώς αναπoτελεσματικά, λόγω της υπερκεράτωσης του πέλματος, η οποία εμποδίζει 
ή περιορίζει την απορρόφηση των φαρμάκων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα της κρέμας με ουρία 40% ως συνοδού θεραπείας σε τοπική αντιμυκητιασική αγωγή για 
υπερκερατωσικού τύπου δερματοφυτία του άκρου ποδός. Ασθενείς με αυτού του τύπου τη λοίμωξη επιλέχθηκαν 
από το γενικό δερματολογικό ιατρείο. Η διάγνωση της λοίμωξης έγινε αρχικά κλινικά και κατόπιν αποδείχτηκε με 
δοκιμασία υδροξειδίου του καλίου ή θετική καλλιέργεια μυκήτων. Συνολικά 12 ασθενείς με αυτού του τύπου τη 
λοίμωξη έλαβαν θεραπεία κρέμας με ουρία 40% (άπαξ ημερησίως) και κρέμας κυκλοπιρόξ (δις ημερησίως). Οι 
ασθενείς αξιολογήθηκαν μετά από 2-3 εβδομάδες θεραπείας για την παρουσία ερυθήματος, υπερκεράτωσης και 
κνησμού. Μετά από 2-3 εβδομάδες επιτεύχθηκε ποσοστό ίασης 100% στους 12 ασθενείς που έλαβαν τοπική 
συνδυασμένη θεραπεία 40% ουρίας και κρέμας κυκλοπιρόξ.

Cutis 2004; 73:355–357

Η αποτελεσματικότητα της μονοθερα-
πείας με τοπικά αντιμυκητιασικά στην 
υπερκερατωσικού τύπου δερματοφυτία 
του άκρου ποδός, είναι συχνά περιο-
ρισμένη. Ο συνηθέστερος παράγων 
αποτυχίας είναι η ύπαρξη μεγάλου βαθ-
μού υπερκεράτωσης στην πελματιαία 
επιφάνεια, η οποία και παρεμποδίζει 
την απορρόφηση των τοπικών αντι-
μυκητιασικών φαρμάκων4
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τα, αλλά ο ερεθισμός δεν ήταν αρκετά σο-
βαρός ώστε να διακοπεί η θεραπεία.

Σχόλιο
Η ουρία είναι ένας γνωστός κερατολυτικός 

παράγοντας που βοηθά στην κλινική αντιμε-
τώπιση της υπερκεράτωσης. Έχει επίσης φα-
νεί ότι αυξάνει τη διείσδυση άλλων φαρμά-
κων (συμπεριλαμβανομένων και των αντιμυ-
κητιασικών) στο δέρμα, το οποίο συνήθως 
στη δερματοφυτία τύπου «μοκασινιού» έχει 
αυξημένο πάχος, εξαιτίας της υπερκεράτω-
σης13. Μια επιπλέον ιδιότητα της τοπικά ε-
φαρμοζόμενης ουρίας είναι η έμφυτη αντι-
μυκητιασική της δράση. Αυτή η ιδιότητα έχει 
αποδειχθεί σε in vitro μελέτη, στην οποία ε-
ξετάσθηκε η αντιμυκητιασική δράση της κρέ-
μας με ουρία 40%, της κρέμας κυκλοπιρόξ 
και του συνδυασμού κρεμών ουρίας 40% 
και κυκλοπιρόξ. Σε αυτή τη μελέτη και οι 
3 ομάδες εμφάνισαν μείωση των αποικιών 
του T. rubrum, όπως εμφανίζεται στον πίνα-
κα 1. Η αποτελεσματικότερη μείωση του T. 
rubrum εμφανίσθηκε 3 ημέρες μετά την έκ-
θεσή του σε κρέμα ουρίας 40% ή σε κρέμα 
κυκλοπιρόξ. Ο συνδυασμός κρέμας με ου-
ρία 40% με κρέμα κυκλοπιρόξ είχε την ικα-
νότητα να εξαλείψει τελείως το δερματόφυ-
το, εντός 6 ωρών από την έκθεσή του στον 
παραπάνω συνδυασμό11. Επομένως, η κρέ-
μα ουρίας 40% έχει όχι μόνο αντιμυκητια-
σική δράση, αλλά επίσης φαίνεται να δρα 
συνεργικά με τοπικά αντιμυκητιασικά φάρ-

μακα κατά του T. rubrum.
Στην παρούσα μελέτη, η κρέμα κυκλοπι-

ρόξ επιλέχθηκε τυχαία από όλα τα αντιμυ-
κητιασικά τοπικά σκευάσματα που ενδείκνυ-
νται για τη θεραπεία της υπερκερατωσικού 
τύπου δερματοφυτίας του άκρου ποδός. Ο 
συνδυασμός κρέμας με ουρία 40% με κρέ-
μα κυκλοπιρόξ θεράπευσε τελείως όλες τις 
περιπτώσεις υπερκερατωσικού τύπου δερ-
ματοφυτικής λοίμωξης του άκρου ποδός 
σε διάστημα 2-3 εβδομάδων. Παρόλα αυ-
τά, περισσότερο ισχυρά τοπικά αντιμυκητι-
ασικά, όπως η τερμπιναφίνη ή η μπουτενα-
φίνη (τα οποία όταν χρησιμοποιούνται μόνα 
τους έχουν ποσοστό 69% σε αυτού του τύ-
που τη δερματοφυτική λοίμωξη) μπορεί να 
είναι πιο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιη-
θούν για διάστημα 2 εβδομάδων5. Όμως, το 
προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών των προα-
ναφερθέντων φαρμάκων, με την ελαφρώς 
μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αλλεργι-
κής δερματίτιδας εξ επαφής, σε σχέση με το 
κυκλοπιρόξ, εν μέρει εξουδετερώνουν την 
αυξημένη αποτελεσματικότητά τους στη θε-
ραπεία της υπερκερατωσικού τύπου δερμα-
τοφυτίας του άκρου ποδός14.

Δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί η αιτιο-
λογία του μικρού ερεθισμού στα μεσοδα-
κτύλια διαστήματα που παρουσιάστηκε σε 
έναν ασθενή της μελέτης, λόγω του ότι έχει 
αναφερθεί αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής 
σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων, τα οποία έ-
καναν θεραπεία με κρέμα ουρίας ή κρέμα 
κυκλοπιρόξ15-16. Παρόλα αυτά, ο ερεθισμός 

δεν ήταν αρκετά σοβαρός ώστε να διακοπεί 
η θεραπεία, ενώ η συνδυασμένη θεραπεία 
ήταν πολύ καλά ανεκτή από τους υπόλοι-
πους ασθενείς.

Η υπερκερατωσικού τύπου δερματοφυ-
τία του άκρου ποδός είναι η πλέον ανθεκτι-
κή στη θεραπεία δερματοφυτική λοίμωξη. 
Συνήθως αντιμετωπίζεται με per os αντιμυ-
κητιασικά, όπως η τερμπιναφίνη και η ιτρα-
κοναζόλη, σε συνδυασμό με τοπικά φάρ-
μακα. Αποτέλεσμα της συστηματικής αγω-
γής είναι η αύξηση των ανεπιθύμητων ενερ-
γειών. Όπως αποδείχθηκε σε αυτή τη μελέ-
τη, η συνδυασμένη τοπική θεραπεία κρέ-
μας με ουρία και ενός αντιμυκητιασικού εί-
ναι τόσο αποτελεσματική, στον ίδιο χρόνο, 
όσο και η συνδυασμένη τοπική και per os 
αγωγή δύο αντιμυκητιασικών φαρμάκων. 
Συμπερασματικά, συνιστά μία αποτελεσμα-
τική εναλλακτική λύση.

Κατόπιν τούτων και με την εγγενή αντιμυ-
κητιασική της δράση, καθώς και την ικανό-
τητά της να λειτουργεί συνεργικά με τοπικά 
αντιμυκητιασικά φάρμακα, η κρέμα ουρίας 
40% είναι μια χρήσιμη συνοδός αγωγή και 
μια εξαιρετική επιλογή για τη θεραπεία της 
χρόνιας και ανθεκτικής υπερκερατωσικού τύ-
που δερματοφυτίας του άκρου ποδός. Για να 
καθορισθεί καλύτερα ο χρόνος και ο βαθ-
μός θεραπείας απαιτούνται επιπλέον μελέ-
τες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
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