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Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Αξιολόγηση, Παρακολούθηση, Σύγχρονη Θεραπευτική Αντιμετώπιση

ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΒΕΡΡΑ
Ειδικευόμενη Α’ Κλινικής Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Αξιολόγηση ασθενών

•  Πολύ σημαντική η παρακολούθηση των ασθε-
νών

•  Σε κάθε ασθενή μπορεί να συνυπάρχουν περισσό-
τεροι του ενός τύποι δερματικών βλαβών

•  Κατάταξη ασθενών σε επιμέρους κλινικές μορφές
•  Συσχέτιση κλινικής εικόνας και εργαστηριακών 

ευρημάτων

•  Γενική αίματος (λευ-
κά, τύπος, αιμοπε-
τάλια)

•  ΤΚΕ
•  CRP
•  Βιοχημικός έλεγ-

χος
•  Γενική ούρων

•  ΑΝΑ (τίτλος, τύπος), 
RoSSA,  LaSSB, 
Sm-RNP,  α ν τ ι -
καρδιολιπίνης

•  Ανοσοσφαιρίνες
•  Συμπλήρωμα (C3, 

C4, ολικό)
•  Ra test

•  Γενική αίματος (λευ-
κά, τύπος, αιμοπε-
τάλια)

•  ΤΚΕ
•  CRP
•  Βιοχημικός έλεγχος
•  Γενική ούρων

•  ΑΝΑ (τίτλος, τύπος), 
RoSSA, LaSSB, Sm-
RNP, αντι-ds DNA, 
αντι-καρδιολιπίνης

•  Ra-test
•  Ανοσοσφαιρίνες
•  Συμπλήρωμα (C3, 

C4, ολικό)

Παρακολούθηση ΧΔΕΛ

•  Γενική αίματος (λευκά, τύπος, αιμοπετάλια)
•  ΤΚΕ
•  CRP
•  Γενική ούρων
•  ΑΝΑ (τίτλος, τύπος)
•  Ra test

Έλεγχος ανά 6 μήνες
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•  Εκτεταμένες δερματικές βλά-

βες

• Αναιμία

•   Λευκοπενία

•  ΑΝΑ θετικά (υψηλοί τίτλοι και 

συγκεκριμένοι τύποι: ομοιογε-

νή, δακτυλιοειδή)

•  Αντι-ds DNA θετικά

•  Εμφάνιση συστηματικής κλι-

νικής συμπτωματολογίας (αρ-

θρίτιδα, πυρετός, καταβολή, 

κ.ά.)
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Παρακολούθηση ΥΔΕΛ Παρακολούθηση ΥΔΕΛ-ΟΔΕΛ

Παράγοντες κινδύνου για συστηματική προσβολή

Έλεγχος ανά 4-6 μήνεςΈλεγχος ανά 6 μήνες

Β' ΜΕΡΟΣ

Τοπική θεραπεία II

Αναστολείς καλσινευρίνης

•  Tacrolimus ή Pimecrolimus 1%

- Ανθεκτικά περιστατικά

-  Ιδιαίτερα όταν υπάρχει ατροφία

Απαραίτητη η έγκαιρη  
διάγνωση και θεραπεία ΔΕΛ 

•  Μόνιμη ουλωτική αλωπεκία
•  Έντονος αποχρωματισμός
•  Κίνδυνος μετάπτωσης σε ΣΕΛ

Θεραπεία ΔΕΛ

• Προληπτική
• Τοπική
• Συστηματική
• Πειραματικές Μέθοδοι
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Τοπική  

θεραπεία ΔΕΛ

• Κορτικοστεροειδή
•  Αναστολείς 

Καλσινευρίνης
• Ρετινοειδή
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Τοπική θεραπεία I

Κορτικοστεροειδή
•  Τοπικά (1-2/ημέρα για 2 

εβδομάδες, διακοπή 1 
εβδομάδα και επανάλη-
ψη)

•  Ενδοβλαβικά (τριαμσινολό-
νη 2,5-10 mg/ml, ανά 4-6 
εβδομάδες, μέγιστη δόση 
40 mg ανά συνεδρία)

•  Κλειστή περίδεση

- Κίνδυνος ατροφίας

-  Μόνο σε βλάβες με έντονα 
φλεγμονώδη στοιχεία

-  Προσοχή σε βλάβες 
προσώπου
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Τοπική θεραπεία III

Ρετινοειδή

•  Τρετινοΐνη, ταζαροτένη,   

ισοτρετινοΐνη

-  Κυρίως σε υπερτροφικές    
και υπερκερατωσικές βλάβες

Συστηματική  
θεραπεία ΔΕΛ

• Ανθελονοσιακά

• Ρετινοειδή

• Δαψόνη

• Κορτικοστεροειδή
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Προληπτική θεραπεία

Φωτοευαισθησία
•  Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο
•  Αντηλιακά (έναντι UVA, UVB) 

- φυσικά φίλτρα (αβοβενζόνη, 
οξείδιο του ψευδαργύρου, δι-
οξείδιο του τιτανίου)

•  Κατάλληλα ενδύματα
•  Φίλτρα έναντι UVA και φίλτρα 

διάχυσης
•  Αποφυγή φωτοευαισθητοποι-

ών φαρμάκων
•  Αποφυγή τραυματισμών και 

έκθεσης σε συνθήκες υπερβο-
λικού ψύχους ή ζέστης 

Πρόληψη και από ανάπτυξη 
δερματικού καρκίνου (SCC)
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Συστηματική 
θεραπεία IV

Κορτικοστεροειδή
•  Κατά τις εξάρσεις της νόσου
•  Ιδιαίτερα σε εκτεταμένες, μη ελεγχό-

μενες και δυσμορφικές βλάβες
-  Πρεδνιζολόνη: 0.5-1 mg/kg/η-

μέρα per os
•  Συχνά υποτροπή της νόσου κατά 

τη διακοπή της αγωγής

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Σοβαρές μακροπρόθεσμες παρενέρ-

γειες (Σ.Δ., γαστρορραγία, οστεοπό-
ρωση, κ.ά.)

•  Διάρκεια αγωγής < 3 εβδομάδων
•  Ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με νε-

φρική και νευρολογική συμμετοχή

Συστηματική 
θεραπεία V

Ανθεκτικές μορφές

•  Ανοσοκατασταλτικά: αζαθι-

οπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη, 

μεθοτρεξάτη

•  Χρυσός

•  Ιντερφερόνη-α 2α (συστημα-

τικά ή ενδοβλαβικά)

•  Ενδοφλέβια έγχυση  

γ-σφαιρίνης

•  Θαλιδομίδη:

- 50-300 mg/ημέρα

- Πιθανή τερατογένεση

-  Πιθανή περιφερική-

αισθητική νευροπάθεια

Συστηματική 
θεραπεία I

Ανθελονοσιακά
-  Υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil) 

(200-400 mg/ημέρα ή 6.5mg/
kg/ημέρα)

- Χλωροκίνη(3.5-4mg/kg/η-
μέρα)
- Κινακρίνη

•  Πρώτης γραμμής θεραπεία
•  >6 εβδομάδες θεραπείας για 

εμφάνιση κλινικής βελτίω-
σης

•  Διακοπή θεραπείας μετά 3 μή-
νες, αν όχι κλινική βελτίωση

•  Χορήγηση Μάρτιο-Οκτώβριο 
(συνήθως)

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Αμφιβληστροειδοπάθεια
•  Ερυθροδερμία, πολύμορφο 

ερύθημα, νευρικότητα, εμβοή 
ώτων, παράλυση απαγωγού 
νεύρου, τοξική ψύχωση, λευκο-
πενία, θρομβοκυτταροπενία
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Συστηματική  
θεραπεία III

Δαψώνη
•  Κυρίως στην πομφολυγώδη μορφή ΕΛ
•  Συνήθης δόση:100-200mg/ημέρα

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Μεθαιμοσφαιριναιμία
•  Ηπατοτοξικότητα
•  Νεφροτοξικότητα
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Πειραματικές θεραπείες ΔΕΛ
19

Συστηματική θεραπεία II

Ρετινοειδή
- Ισοτρετινοϊνη:1mg/kg/ημέρα
- Ασιτρετίνη: 10-50mg/ημέρα
•  Κυρίως σε βλάβες με υπερτροφικά, 

υπερκερατωσικά στοιχεία ή λειχηνο-
ειδούς τύπου

•  Συχνά υποτροπή της νόσου κατά τη 
διακοπή της αγωγής

Ανεπιθύμητες ενέργειες
•  Πιθανή τερατογένεση
•  Υπερτριγλυκεριδαιμία
•  Οστικές βλάβες
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•  Κλοφαζιμίνη
•  Σουλφασαλαζίνη
•  Μονοκλωνικά Αντισώματα

•  Argon laser
•  Φωτοδυναμική Θεραπεία

Πειραματικές  
θεραπείες Ι

Σουλφασαλαζάνη

•  Σε ανθεκτικές περιπτώσεις

Φωτοευαισθησία

Πειραματικές θεραπείες ΙΙΙ

ARGON Laser
•  Βελτίωση στα σημεία εφαρμογής
•  Ερυθηματώδεις βλάβες
Φαινόμενο Koebner

Πειραματικές θεραπείες ΙV

Φωτοδυναμική θεραπεία
•  Ευρεία εφαρμογή σε Τ-Λέμφωμα και ψωρίαση
•  Μειώνει τον αριθμό, αδρανοποιεί και ενεργοποιεί την απόπτωση των Τ λεμφοκυττάρων
Δράση στα CD4+ Τ κύτταρα, τοπικά στις βλάβες
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2. Dubois’s Lupus erythematosus, 7th edition.
3. Φ. Χρυσομάλλης και συνεργάτες, Δερματολογία- Αφροδισιολογία.
4. Ι. Χατζής, Δερματολογία-Αφροδισιολογία.
5. M. Lebwohl, W. Heymann, J. Berth-Jones, I. Coulson, Treatment of Skin Diseases.
6. J. Bolognia, J. Lorizzo, R. Rapini, Dermatology, 2nd Edition.
7. T. Habif, Clinical Dermatology.
8. T.Fitzpatrick et al, Dermatology in General Medicine, 6th Edition.
9. Clinical Dermatology, Andrew’s Diseases of the Skin.
10. M. Fermandez-Guarino, Discoid Lupus erythematosus: good response to treatment with photodynamic therapy, JEADV 2008, 22:9, 
1142-1143.

Πειραματικές  

θεραπείες ΙΙ

Μονοκλωνικά αντισώματα

- αντι-CD20, αντι-IL6, αντι-IL10

•  Ίαση δερματικών βλαβών

•  Μακροπρόθεσμη ύφεση της δραστηριό-

τητας της νόσου

•  Αθροιστική βελτίωση με άλλη συγχορη-

γούμενη θεραπευτική αγωγή

•  Μείωση των CD4 λεμφοκυττάρων, όχι 

κλινική εικόνα ανοσοκαταστολής
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