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Ροδόχρους νόσος

Γενικά στοιχεία
•   Φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος που προσβάλλει κυρίως την κεντρική 

περιοχή του προσώπου.
•   Συχνότερη σε άτομα Κέλτικης καταγωγής με ανοιχτόχρωμο δέρμα, κυρίως 

κατά την 3η και 4η δεκαετία της ζωής, συχνότερη στις γυναίκες (2-3 φορές).
•   Αγνώστου αιτιολογίας νόσημα. Πιθανή αγγειακή συσχέτιση. Έχουν ενοχοποι-

ηθεί, ωστόσο, οι κλιματολογικοί παράγοντες, οι βλάβες από τον ήλιο και η 
λανθασμένη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών.

•   Ο ρόλος του Demodex folliculorum αλλά και του Helicobacter pylori έχουν 
αποτελέσει επίσης αντικείμενο συζητήσεων και μελετών.

Κλινική εικόνα
•   Υπότυπος I: υποτροπιάζον αιφνίδιο ερύθημα (flushing), ερύθημα προσώπου 

και τηλεαγγειεκτασίες.
•   Υπότυπος II: +βλατίδες, φλύκταινες, οζίδια και κύστεις.
•   Υπότυπος III: +ρινόφυμα.
•   Υπότυπος IV: +οφθαλμική ροδόχρους.

Θεραπεία
•   Ενημέρωση ασθενούς, αντιηλιακά, ήπια καθαριστικά, αποφυγή ερεθιστικών 

παραγόντων.
•   Τοπικά αντιβιοτικά: μετρονιδαζόλη, αζελαϊκό οξύ, σουλφακεταμίδη, κλινδα-

μυκίνη, ερυθρομυκίνη, υπεροξείδιο του βενζοϋλίου (4-6 εβδομάδες).
•   Από του στόματος θεραπεία (αντιβιοτικά, ρετινοειδή).
•   Ivermectin+τοπικά περμεθρίνη (D. folliculorum).
•   Laser (ερύθημα-τηλεαγγειεκτασίες).
Μελέτη
•   Σκοπός της μελέτης: Να συγκριθούν και να αξιολογηθούν ορισμένες τοπικές θε-

ραπείες στη ροδόχρου νόσο (αζελαϊκό οξύ, μετρονιδαζόλη και περμεθρίνη).
•   Τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή σύγκριση αζελαϊκού οξέος 20%, μετρονιδαζό-

λης 0,75%, και περμεθρίνης 5%.
•   24 ασθενείς (23 γυναίκες, 1 άνδρας) από 42-61 ετών.

Κριτήρια αποκλεισμού
•   Ασθενείς με γνωστή αλλεργία στα χρησιμοποιούμενα στη μελέτη φάρμακα.
•   Ασθενείς με συστηματικές παθήσεις ή σε από του στόματος θεραπεία με α-

ντιϋπερτασικά ή ορμονικά σκευάσματα.
•   Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.
•   Διακοπή οποιασδήποτε συστηματικής αγωγής για 4 εβδομάδες και τοπικής 

για 2 εβδομάδες-Οφθαλμολογική εκτίμηση.

Μέθοδοι
•   Οι βλάβες της ροδόχρου εκτιμήθηκαν κλινικά και αξιολογήθηκαν ανάλογα 

με τη βαρύτητα των σημείων και συμπτωμάτων τους (ερύθημα, βλατίδες, 
φλύκταινες κ.λπ.).

•   24 ασθενείς ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες, η καθεμία από 8 ασθενείς (16 πε-
ριοχές-ημιμόρια προσώπου/ομάδα) και έλαβαν μία εκ των 3 τοπικών θερα-
πειών στο ένα ημιμόριο του προσώπου και μία άλλη στο άλλο, 2 φορές η-
μερησίως, επί 15 εβδομάδες.

•   Oμάδα 1: αζελαϊκό οξύ 20%.
•   Ομάδα 2: μετρονιδαζόλη 0,75%.
•   Ομάδα 3: περμεθρίνη 5%.
•   Εκτίμηση κατά την έναρξη, την 3η, 6η, 9η και 15η εβδομάδα. Εκτίμηση ανά 

μήνα, επί 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας (πιθανές υποτροπές).

Μέθοδοι (αξιολόγηση)
•   Κλινική αξιολόγηση από τον ιατρό (score ροδοχρόου νόσου).
•   Φωτογραφική αξιολόγηση.
•   Αξιολόγηση από τον ίδιο τον ασθενή (ξηρότητα, αισθητικό αποτέλεσμα, λι-

παρότητα).
•   Εκτίμηση-αξιολόγηση παρενεργειών (καύσος, κνησμός, οίδημα, απολέπιση 

που εκτιμήθηκαν από τον ιατρό και από τον ασθενή).

Αποτελέσματα
•   24 άτομα, μέσης ηλικίας 51,08+5,9 ετών.
•   4 άτομα με φωτότυπο III (16,7%), 15 τύπου IV (62,5%), 5 τύπου V (20,8%).
•   20 ασθενείς (83,3%) είχαν οικογενειακό ιστορικό Ρ.Ν. σε πρώτου βαθμού 

συγγενή, ενώ 4 (16,7%) δεν είχαν καθόλου οικογενειακό ιστορικό.
•   19 ασθενείς (79,1%) ανέφεραν αρχικά αίσθημα καύσου-κνησμού, 5 (20,8%) 

ζήτησαν θεραπεία για αισθητικούς μόνο λόγους.
•   Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν επιδείνωση του εξανθήματος με την έκθεση στον ή-

λιο ή τη ζέστη, 18 (75%) με το stress και 6 (25%) με τη χρήση καλλυντικών.
•   Όσον αφορά τις φλεγμονώδεις βλάβες (βλατίδες-φλύκταινες) παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ έναρξης και ολοκλήρωσης της θεραπεί-
ας (P<0,05), αλλά και μεταξύ των 3 ομάδων κατά το τέλος της θεραπείας.

•   Το αζελαϊκό οξύ αποδείχτηκε περισσότερο αποτελεσματικό από μετρονιδα-
ζόλη-περμεθρίνη, ενώ μεταξύ των τελευταίων δεν υπήρχε καμία διαφορά.

•   Υποτροπή των βλαβών παρατηρήθηκε κατά μέσο όρο +SD 5.1+4.1 μήνες 
μετά το αζελαϊκό οξύ, 4.8+2.7 μήνες μετά τη μετρονιδαζόλη και 4.3+1.1 μή-
νες μετά την περμεθρίνη.

•   Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αζελαϊκού οξέος και των 
άλλων δύο θεραπειών όσον αφορά στην υποτροπή (μετά τη διακοπή τους), 
αλλά όχι μεταξύ μετρονιδαζόλης και περμεθρίνης.

Πίνακας 1. ςύγκριση μέσης φλεγμονώδους βλάβης κατά την έναρξη, το 
τέλος της θεραπείας και την υποτροπή (6 μήνες μετά).

Αζελαϊκό οξύ 
20% n=16

Μετρονιδαζόλη 
0,75% n=16

Περμεθρίνη 
5% n=16

P

Κατά την έναρξη 4.2+2.7 5.4+3.3 4.5+3.7 0.11(NS)

Κατά το τέλος  
(15 εβδ. μετά)

0.8+0.48 1.7+0.5 1.9+0.6 0.00(HS)

Υποτροπή 0.85+0.7 3.28+1.79 3.25+1.83 0.013(S)

P1 0.01 0.01 0.02  

P2 0.95(NS) 0.03(S) 0.04(S)

P: πιθανότητα διαφοράς στις μετρήσεις της μέσης φλεγμονώδους βλάβης μεταξύ των 3 ομά-
δων.
P1: πιθανότητα διαφοράς στις μετρήσεις της μέσης φλεγμονώδους βλάβης μεταξύ έναρξης και 
τέλους της θεραπείας για κάθε ομάδα.
P2: πιθανότητα διαφοράς στις μετρήσεις της μέσης φλεγμονώδους βλάβης μεταξύ τέλους 
θεραπείας και υποτροπής 6 μήνες μετά για κάθε ομάδα.
S: σημαντικό, HS: ιδιαίτερα σημαντικό, NS: μη σημαντικό.

Πίνακας 2. Ελάχιστη σημαντική διαφορά της σύγκρισης της μέσης 
φλεγμονώδους βλάβης μεταξύ των 3 ομάδων κατά το τέλος της θεραπείας 
(15 εβδομάδες μετά).

 Αζελαϊκό οξύ 20% 
Mean +SD 0.8+0.48

Μετρονιδαζόλη 0,75% 
Mean +SD 1.7+0.5

Μετρονιδαζόλη <0.05 (S)  

Περμεθρίνη <0.05 (S) >0.05 (NS)

Mean+SD 1.9+0.6
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Πίνακας 3. Ελάχιστη σημαντική διαφορά της σύγκρισης της μέσης 
φλεγμονώδους βλάβης μεταξύ των 3 ομάδων, μετά από 6 μήνες 
παρακολούθηση.

  Αζελαϊκό οξύ 20% 
Mean+SD 0.85+0.7

Μετρονιδαζόλη 0,75% 
Mean +SD 3.28+1.79

Μετρονιδαζόλη  <0.05 (S)  

Mean+SD 3.28+1.79   

Περμεθρίνη  <0.05 (S) >0.05 (NS)

Mean+SD 3.25+1.83   

•   Όσον αφορά το ερύθημα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με-
ταξύ έναρξης και ολοκλήρωσης της θεραπείας (P1<0,05) αλλά όχι και μετα-
ξύ των 3 ομάδων κατά το τέλος της θεραπείας.

•   Υποτροπή του ερυθήματος παρατηρήθηκε κατά μέσο όρο 5.6+3.3 μήνες με-
τά το αζελαϊκό οξύ, 5.3+4.5 μήνες μετά τη μετρονιδαζόλη και 5.1+0.9 μή-
νες μετά την περμεθρίνη, επίσης χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μετα-
ξύ τους.

•   Το score του ερυθήματος 6 μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας δεν πα-
ρουσίαζε στατιστικά σημαντική διαφορά συγκρινόμενο με εκείνο κατά το τέ-
λος της θεραπείας.

Πίνακας 4. ςύγκριση του ερυθήματος μεταξύ έναρξης, τέλους της θεραπείας 
και της υποτροπής μεταξύ των 3 ομάδων.

 Αζελαϊκό οξύ 
20% n=16

Μετρονιδαζόλη 
0,75% n=16

Περμεθρίνη 
5% n=16

P

Κατά την έναρξη 1.7+0.87 1.6+0.69 1.5+0.84 0.14(NS)

Κατά το τέλος 
(15 εβδ. μετά)

1.1+0.3 1.3+0.8 1.25+0.63 0.13(NS)

Υποτροπή 1.2+0.9 1.3+1.1 1.33+0.87 0.1(NS)

P1 0.04(S) 0.044(S) 0.045(S)

P2 0.17(NS) 0.18(NS) 0.28(NS)

P: πιθανότητα διαφοράς στις μετρήσεις του ερυθήματος μεταξύ των 3 ομάδων.
P1: πιθανότητα διαφοράς στις μετρήσεις του ερυθήματος μεταξύ έναρξης και τέλους της θερα-
πείας για κάθε ομάδα.
P2: πιθανότητα διαφοράς στις μετρήσεις του ερυθήματος μεταξύ τέλους θεραπείας και υποτροπής 
6 μήνες μετά για κάθε ομάδα.
S: σημαντικό, HS: ιδιαίτερα σημαντικό, NS: μη σημαντικό

 •   Από την πλευρά του ασθενούς, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον 
αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα (εμφάνιση) υπέρ του αζελαϊκού οξέος (όχι 
όμως για λιπαρότητα ή ξηρότητα).

•   Οι παρενέργειες εκτιμήθηκαν μετά 3 εβδομάδες και κατά το τέλος της θερα-
πείας ήταν παροδικές και είχαν αποδράμει μέχρι το τέλος της θεραπείας, ενώ 
δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 3 ομάδων.

Πίνακας 5. αποδοχή της θεραπείας από τον ασθενή.

Αποδοχή 
ασθενούς

Αζελαϊκό οξύ 
20% n=16

Μετρονιδαζόλη 
0,75% n=16

Περμεθρίνη 5% 
n=16

Significance

Δεν προκαλεί 
ξηρότητα

6 (37.5%) 5 (31.2%) 5 (31.2%) 0.37 (NS)

Δεν προκαλεί 
λιπαρότητα

10 (62.5%) 12 (75%) 5 (31.2%) 0.023 (NS)

Αισθητικό 
αποτέλεσμα

12 (75%) 5 (31.2%) 3 (18.7%) 0.03 (S)

Πίνακας 6. Παρενέργειες κατά την 3η εβδομάδα θεραπείας.

Παρενέργειες  Αζελαϊκό οξύ 
20% n=16

Μετρονιδαζόλη 
0,75% n=16

Περμεθρίνη 
5% n=16

P

Κνησμός
 
 

Ήπιος 7 (43.7) 4 (25%) 4 (25%) 0.65 (NS)

Μέτριος 7 (43.7) 5 (31.2%) 5 (31.2%)  

Σοβαρός 2 (12.5%) 5 (31.2%) 6 (37.5%)  

Καύσος
 
 

Ήπιος 3 (18.7%) 6 (37.5%) 5 (31.2%) 0.75 (NS)

Μέτριος 5 (31.2%) 3 (18.7%) 5 (31.2%)  

Σοβαρός 5 (31.2%) 3 (18.7%) 3 (18.7%)  

Οίδημα
 
 

Ήπιο 3 (18.7%) 4 (25%) 3 (18.7%) 0.8 (NS)

Μέτριο 2 (12.5%) 3 (18.7%) 3 (18.7%)

Σοβαρό 0 (0%) 2 (12.5%) 3 (18.7%)  

Απολέπιση
 
 

Ήπια 5 (31.2%) 6 (37.5%) 5 (31.2%) 0.98 (NS)

Μέτρια 3 (18.7%) 4 (25%) 5 (31.2%)  

Σοβαρή 3 (18.7%) 3 (18.7%) 3 (18.7%)

Πίνακας 7. Παρενέργειες κατά τη 15η εβδομάδα θεραπείας.

Παρενέργειες  Αζελαϊκό οξύ 
20% n=16

Μετρονιδαζόλη 
0,75% n=16

Περμεθρίνη 
5% n=16

P

Κνησμός
 
 

Ήπιος 2 (12.5%) 3 (18.7%) 4 (25%) 0.662 (NS)
Μέτριος 2 (12.5%) 2 (12.5%) 0 (0%)  
Σοβαρός 1 (63%) 0 (0%) 2 (12.5%)  

Καύσος
 
 

Ήπιος 3 (18.7%) 2 (12.5%) 2 (12.5%) 0.327 (NS)
Μέτριος 0 (0%) 2 (12.5%) 3 (18.7%)  
Σοβαρός 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  

Οίδημα
 
 

Ήπιο 2 (12.5%) 2 (12.5%) 3 (18.7%) 0.782 (NS)
Μέτριο 0 (0%) 2 (12.5%) 2 (12.5%)
Σοβαρό 0 (0%) 0 (0%) 2 (12.5%)  

Απολέπιση
 
 

Ήπια 2 (12.5%) 3 (18.7%) 3 (18.7%) 0.853 (NS)
Μέτρια 2 (12.5%) 2 (12.5%) 3 (18.7%)
Σοβαρή 0 (0%) 0 (0%) 2 (12.5%)

 
Συζήτηση
Οικογενειακό ιστορικό θετικό στο 83.3% των ασθενών-έκθεση σε κοινούς πα-
ράγοντες. Όσον αφορά τα βλατιδοφλυκταινώδη στοιχεία της Ρ.Ν. τα αποτελέ-
σματα της μελέτης έδειξαν ότι και οι 3 θεραπείες ήταν αποτελεσματικές, με την 
περμεθρίνη να είναι εξίσου αποτελεσματική με τη μετρονιδαζόλη και το αζε-
λαϊκό οξύ να υπερέχει και των δύο. Όσον αφορά το ερύθημα και οι 3 θερα-
πείες ήταν επίσης αποτελεσματικές, χωρίς διαφορά μεταξύ τους. Το αζελαϊκό 
οξύ υπερείχε των άλλων δύο θεραπειών 6 μήνες μετά τη θεραπεία στις βλα-
τιδοφλυκταινώδεις βλάβες, όχι όμως και στο ερύθημα. Το αισθητικό αποτέλε-
σμα ήταν πλέον ικανοποιητικό για τους ασθενείς για το αζελαϊκό οξύ, δεν υ-
πήρχε διαφορά μεταξύ των θεραπειών ως προς την ξηρότητα ή τη λιπαρότη-
τα. Οι παρενέργειες από τις θεραπείες ήταν ήπιες, καλά ανεκτές και βαθμιαία 
υποχώρησαν και για τις τρεις ομάδες.

Συμπέρασμα
Η τοπική εφαρμογή αζελαϊκού οξέος 20% αποτελεί μία αποτελεσματική και 
ασφαλή εναλλακτική θεραπεία της Ρ.Ν. έναντι της τοπικής μετρονιδαζόλης 
0.75% και της τοπικής περμεθρίνης 5%, με πρόσθετο όφελος ένα ικανοποι-
ητικό αισθητικά αποτέλεσμα για τον ασθενή. Επίσης, σχετίζεται με μικρότερο 
αριθμό υποτροπών, όσον αφορά τις βλατιδοφλυκταινώδεις βλάβες. Id




