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Ρετινοειδή

•  Ομάδα παραγώγων βιταμίνης Α με ευρύ φάσμα φαρμακολογικών ιδιοτήτων 
και θεραπευτικών εφαρμογών στη Δερματολογία 

•  Δράση μέσω κυτταρικών υποδοχέων RAR, RXR, RAR-RXR
•  Επίδραση σε:
 - Πολλαπλασιασμό-διαφοροποίηση κυττάρων
 - Απόπτωση
 - Αγγειογένεση
 - Διαδικασία κερατινοποίησης
 - Παραγωγή-έκκριση σμήγματος
 - Ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες

Θεραπευτική αντιμετώπιση ΕΧ

•  Προστασία δέρματος:
 - Εκπαίδευση
 - Χρήση Γαντιών
 - Υποκατάστατα σαπουνιών
•  Τοπική θεραπεία:
 - Μαλακτικά
 - Κορτικοστεροειδή
 - Παράγωγα πίσσας
 - Αναστολείς Καλσινευρίνης
•  Συστηματική θεραπεία:
 - Αζαθειοπρίνη
 - Μεθοτρεξάτη
 - Κυκλοσπορίνη
 - PUVA
 - Κορτικοστεροειδή

Δράση Αλι-τρετινοΐνης στο ΕΧ

•  Αντιφλεγμονώδης
•  Ανοσορρυθμιστική
•  Καταστολή παραγωγής κυτταροκινών κυρίως των Th1 λεμφοκυττάρων  

(TNF-α, γ-IFN κ.α.)
•  Αναστολή δράσης δενδριτικών κυττάρων
•  Επαγωγή απόπτωσης Th1 λεμφοκυττάρων
•  Δράση στο m-RNA προς παραγωγή Th17 ?

Δοσολογία και φαρμακοκινητική Αλι-τρετινοΐνης

•  Προτεινόμενη δόση: 10-30mg/ημέρα
•  Μεταβολισμός ουσίας: μέσω του ενζυμικού συστήματος CYP450
•  Ελάττωση: κυκλοσπορίνη
•  Μη-επίδραση: συμβαστατίνη, κυκλοσπορίνη

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Αλι-τρετινοΐνης

•  Κεφαλαλγία
•  Ξηρότητα χειλέων, flushing, ερύθημα προσώπου
•  Κατάθλιψη (ηπιότερη σε σχέση με άλλα)
•  Αύξηση ολικής χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, CK
•  Ελάττωση TSH και αιμοσφαιρίνης
•  Τερατογένεση (όπως και η ισοτρετινοΐνη)

Βιβλιογραφία

Alitretinoin in the treatment of hand eczema.
Dr John English, Dermatology News, Issue 3, September 2008

Δράσεις Ρετινοειδών

Ασιτρετίνη  Ψωρίαση, ιχθύαση, κερατοδερμία, 
κακοήθειες συμπαγών οργάνων

Ισοτρετινοΐνη Ακμή
Μπεξαροτένη (Bexarotene) Δερματικό Τ-λέμφωμα
Αλι-τρετινοΐνη  Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες (έκ-

ζεμα, ερυθηματώδης λύκος, ομαλός 
λειχήνας, κ.ά.)

Αλι-τρετινοΐνη

•  9-cis-ρετινοϊκο οξύ
•  Φυσικό ενδογενές ρετινοειδές
•  Δράση μέσω ενεργοποίησης RAR & RXR υποδοχέων

Έκζεμα των χειρών (ΕΧ)

•  Ο όρος «έκζεμα των χειρών» (ΕΧ) περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου και 
βαρύτητας δερματολογικές οντότητες που προσβάλλουν τα χέρια. Η ένταση 
του εξανθήματος κυμαίνεται, όσο αφορά την εντόπιση, από τα πρώτα 2 
δάκτυλα (αντίχειρας-δείκτης) μέχρι την κάλυψη ολόκληρης της επιφάνειας 
της άκρας χείρας.

•  Επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και οδηγεί στη μη-
απασχόληση, στην απώλεια εργατοωρών και στις συχνές ιατρικές επισκέ-
ψεις.

•  «Κλασική» Th1-τύπου-φλεγμονώδης δερματοπάθεια

Αιτιολογία ΕΧ

•  Αλλεργικού ή ερεθιστικού τύπου δερματίτιδα εξ επαφής
•  Ατοπία 16-50%
•  Επάγγελμα
•  Ερεθιστικές ουσίες : σαπούνια, απορρυπαντικά, χημικά
•  Αλλεργιογόνα : χρώματα, κόλλες, χρώμιο, νικέλιο, πλαστικά
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