
Διαπυητική Iδρωταδενίτιδα (έκτοπη ή ανάστροφη ακμή) 
Χαρακτηριστικά της δερματοπάθειας

•   Χρόνια πυώδης φλεγμονή των τριχοσμηγματογόνων αδένων
•   Αποστήματα, οζίδια, κύστεις, ουλές και συρίγγια
•   Βλάβες κυρίως στη μασχαλιαία και πρωκτογεννητική περιοχή
•   Ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις
•   Σοβαρή μορφή  
   μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα ζωής

Η σύγχρονη θεραπεία αποτελείται από:
•   τοπικά αντιβακτηριακά / αντισηπτικά
•   συστηματικά αντιμικροβιακά
•   συστηματικά ρετινοειδή
•   συστηματικά και ενδοβλαβικά στεροειδή
•   ορμονικές θεραπείες και
•   χειρουργική αντιμετώπιση
•   κάποιοι ασθενείς έχουν καλή ανταπόκριση σε μακράς διάρκειας θεραπεία με 

τετρακυκλίνες (δοξυκυκλίνη, μινοκυκλίνη)

Nέες θεραπείες
Προσφάτως αρκετές αναφορές περιστατικών περιγράφουν επιτυχή αντιμετώπι-
ση της διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας με infliximab και άλλους αντι-TNFa.

TNF-a:
•   σημαντική προ-φλεγμονώδης κυτοκίνη 
•   συμμετέχει σε πολλές φλεγμονώδεις διαδικασίες

Θεραπευτική δράση TNF-a
Η δέσμευση του TNF-a μπορεί να βελτιώσει αρκετές δερματολογικές κα-
ταστάσεις:
α. ψωρίαση 
β. γαγγραινώδες πυόδερμα
γ. νόσο Behçet
δ. αγγειΐτιδες
ε. ΣΕΛ
στ. ακροφλυκταίνωση
ζ. σύνδρομο SAPHO
η. διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Σκοπός έρευνας
Σκοπός έρευνας η μακράς διάρκειας αποτελεσματικότητα με μια ώση infiximab 
(3 iv εγχύσεις 5 mg/kgr στις 0, 2 και 6 εβδομάδες) σε 10 ασθενείς με σοβαρή 
διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.

•   Παρακολούθηση ασθενών το λιγότερο για 1 χρόνο

Μεθοδολογία
Κριτήρια επιλογής
α.  σοβαρή διαπυητική ιδρωταδενίτιδα μη ανταποκρινόμενη στη συμβατική θε-

ραπεία και με διάρκεια >2 έτη
β. σοβαρή μορφή νόσου >5 πυώδεις βλάβες
Κριτήριο αποκλεισμού η παχυσαρκία

Αποτελέσματα
10 ασθενείς (6 γυναίκες και 4 άνδρες) με μέσο όρο ηλικίας 41 έτη και μέση δι-
άρκεια νόσου 18,5 έτη.
•   Όλοι οι ασθενείς βελτιώθηκαν μέσα σε διάστημα 2-6 εβδομάδων μετά την 

έναρξη της θεραπείας
•   Αξιοσημείωτη μείωση του φλεγμονώδους στοιχείου
•   Εργαστηριακές εξετάσεις: TKE, CRP, WBC
•   3 ασθενείς: βελτίωση χωρίς υποτροπή των βλαβών σε διάστημα παρακο-

λούθησης 2 έτη
•   7 ασθενείς: υποτροπή σε ποικίλα χρονικά διαστήματα

Παρενέργειες
1. Νευραλγίες
2. Οξύ αναφυλακτικό shock
3.  Μυαλγία και πυρετός ως σύμπτωμα ορονοσίας (πιθανώς προκαλούμενο 

από σχηματισμό Ab έναντι infliximab)

Σχόλια
1.  Η μελέτη επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του infliximab στη διαπυ-

ητική ιδρωταδενίτιδα
2. Βελτίωση όλων των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας
3. Συνολική εκτίμηση από τους ασθενείς καλή έως πολύ καλή
4. Αξιοσημείωτη βελτίωση ποιότητας ζωής
5.  Όλοι οι ασθενείς ήταν καπνιστές κατά τη διάρκεια της μελέτης ή στο πα-

ρελθόν
6. Κάπνισμα

• σημαντικός παράγοντας κινδύνου
•  ο καπνός περιέχει φαγεσωρογόνα στοιχεία (πίσσα ή διοξείδιο) που μπο-

ρούν να προκαλέσουν ακμή
7. Καλύτερη ανταπόκριση παρουσίασαν:

• ασθενείς με σοβαρή φλεγμονή γύρω από τις ακμοειδείς βλάβες
• ασθενείς με πολλαπλά οζίδια και αποστήματα χωρίς συρίγγια

8. Φτωχότερη ανταπόκριση (υποτροπή μετά από 4,3 μήνες):
• ασθενής με πολλαπλές, βαθιές και πλήρως επιθηλιοποιημένες κύστεις

Σχόλια
α.  Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσίασε υποτροπή των συμπτωμάτων με-

ρικούς μήνες μετά από μια ώση infliximab
β.  Μήπως το επόμενο βήμα θα είναι μιας μακράς διάρκειας θεραπεία σε ασθε-

νείς με καλή ανταπόκριση στο infliximab;
γ. Αλλά;

• Ab έναντι του infliximab
• Υψηλό κόστος 

ΣΕΛΙΔΑ 38

ID

Μακράς διάρκειας αποτελεσματικότητα με μια ώση infliximab  
σε διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

J.R. Mekkes aND J.D. Bos
BJD 2008; 158:370-73

Επιμέλεια: ΦωτΕινΗ ΣτΕργιου
Ειδικευόμενη Δερματολογίας, νοσοκομείο «a. Συγγρός»

ΒιΒΛιογρΑΦιΚΗ ΕνΗΜΕρωΣΗ


