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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι 
σύγχρoνες απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα 
της Δερματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά 
σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων 
των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. 
• Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών 
εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ 
ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερ-
ματoλoγικά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ 
Tύπoυ. • Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. • Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. 
• Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς 
πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. 
• Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για 
δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν 
δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy)
β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια 
(σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και 
CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr
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Πρόσθια ινωτική αλωπεκία
Θεραπεία με Δουταστερίδη per os και τοπικά  

με εφαρμογή κρέμας Πιμεκρόλιμους

KATOulIs α,* GEORGAlA s, BOZI E, PAPADAvID E,  
KAlOGEROMITROs D, sTAvRIANEAs N

2nd Department of Dermatology and venereology,  
“Attikon” General university Hospital, university of Athens,  

JEADv 2009; 23:570-620

Επιμέλεια: αναΣταΣια ΠΡΩτΟΠαΠα  
Ειδικευόμενη Β’ Δερματολογικής κλινικής, νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός» 

Πρόσθια Ινωτική 
Αλωπεκία (ΠΙΑ)

Η ΠΙΑ χαρακτηρίζεται από μια • 
αργή προοδευτική υποχώρηση 
της μετωποκροταφικής γραμμής. 
Λιγότερο συχνά χαρακτηρίζεται 
από απώλεια των οφρέων και 
αλωπεκία της περιοχής της μα-
σχάλης, της ηβικής χώρας ή των 
άκρων.
Ο Ομαλός Λειχήνας και η ανδρογε-• 
νετικού τύπου αλωπεκία είναι τα πιο 
συχνά συνδεδεμένα νοσήματα.
Σε πολλές περιπτώσεις, η ασθέ νεια • 
τείνει σε μια αυθόρμητη σταθερο-
ποίηση.

Θεραπεία (1)

Η ασθενής έλαβε Δουταστερίδη per os 0,5mg/day • 
για 6 μήνες, και τοπικά Πιμεκρόλιμους 1% κρέμα, 2 
φορές ημερησίως για 3 μήνες.
Μια σημαντική επανέκφυση παρατηρήθηκε στους • 
όφρυς, και στις μασχαλιαίες χώρες και μια μέτρια 
βελτίωση στο τριχωτό της κεφαλής. 
Η επανέκφυση ήταν εμφανής στην επανεξέταση ακόμα • 
και μετά από τον 1ο μήνα θεραπείας.
Στον 4ο μήνα των επισκέψεων παρατηρήθηκε απώλεια • 
του μέσου τμήματος των οφρέων.

Αιτιοπαθογένεια

Η αιτιοπαθογένεια παραμένει κατά το μεγαλύτερο • 
μέρος της άγνωστη.
Κάποιοι θύλακες στόχοι ίσως εκφράζουν κάποια • 
ειδικά αντιγόνα που προάγουν μία Τ-λεμφοκύτταρο 
επαγόμενη αντίδραση που οδηγεί στην καταστροφή 
του θύλακα της τρίχας.
Η θέση της μετωπιαίας γραμμής, η πλειοψηφία των • 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και η κλινική βελτίωση 
που εξασφαλίζεται με τα αντιανδρογόνα προτείνει ότι 
τα ανδρογόνα ίσως παίζουν έναν σημαντικό ρόλο.
Η αληθινή φύση της ΠΙΑ είναι υπό αμφισβήτηση. • 
Δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτή αντιπροσωπεύει μια 
παραλλαγή του θυλακικού λειχήνα με μια επιλεκτική 
τοπογραφία, ή αν αντιπροσωπεύει έναν ξεχωριστό 
τύπο μίας λεμφοκυτταρικής ουλωτικής αλωπεκίας.
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Ιστολογική Εξέταση  
Εργαστηριακός έλεγχος

Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε • 

περιθυλακική και περιαγγειακή 

φλεγμονώδη διήθηση, συνδυα-

σμένη με περιθυλακική ίνωση.

Λοιπός εργαστηριακός έλεγχος • 

κ.φ. (Γεν. Αίμ., Θυροειδική λει-

τουργία, ΑΝΑ και ορμονολογικός 

έλεγχος).
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Κλινική Εικόνα - Ιστορικό

Μια 55χρονη γυναίκα παρουσιάζεται με ασυμπτωματική υποχώρηση • 
της μετωποκροταφικής γραμμής και μια έντονη αραίωση των οφρέων, 
αρχόμενα από έτους. Επίσης, η ασθενής είχε μερική απώλεια των 
τριχών της μασχαλιαίας χώρας, η οποία άρχεται από 10ετίας. 
Δεν υπήρχαν άλλες βλάβες στο δέρμα στους βλεννογόνους, ή • 
στους όνυχες. 
Ήταν σε φαρμακευτική εμμηνόπαυση από 15-ετίας εξαιτίας μιας • 
ολικής υστερεκτομής που έκανε ως θεραπεία ενός πρώιμου στα-
δίου καρκίνου του τραχήλου. Η ασθενής έλαβε αγωγή με τοπικά 
κορτικοστεροειδή χωρίς αποτέλεσμα.
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Θεραπεία (2)

Η ασθενής έλαβε εντολή να εφαρμόζει πιμεκρό-• 
λιμους 1% για 3 παραπάνω μήνες. Μετά από 1 
μήνα οι όφρυς είχαν αποκατασταθεί πλήρως. Δεν 
αναφέρθηκαν παρενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας εκτός από δυσκοιλιότητα.

Δεν σημειώθηκαν υποτροπές 6 μήνες μετά την • 
ολοκλήρωση της θεραπείας.

Συζήτηση

Η θεραπεία της ΠΙΑ είναι πρόκλη-• 
ση.

Τα Κορτικοστεροειδή είναι η πρώτης • 
γραμμής θεραπεία, ειδικά για το 
πρώιμο φλεγμονώδες στάδιο, αλλά 
η υποτροπή μετά τη διακοπή τους 
είναι ο κανόνας.

Ενδοβλαβικά η Ακετονική Τριαμσι-• 
νολόνη εξασφαλίζει ένα ποσοστό 
ανταπόκρισης 40%, αλλά μπορεί 
να επιδεινώσει την ίνωση και την 
ατροφία σε προχωρημένα στάδια.

Τα Ανθελονοσιακά έχουν δοκιμαστεί • 
με αντιφατικά αποτελέσματα.

Η από του στόματος λήψη Φιναστε-• 
ρίδης (2,5mg/day) σε συνδυασμό 
με 2% Μινοξιδίλη εμποδίζουν  
την πρόοδο της ΠΙΑ σε 4 στους 8 
ασθενείς, μετά από 12-18 μήνες 
θεραπείας.

Συνδυαστική θεραπεία Δουταστερίδης 
-Πιμεκρόλιμους

Η λογική της συνδυαστικής θεραπείας Δουταστερίδης • 
-Πιμεκρόλιμους βασίστηκε στην εξέλιξη της παθογενετι-
κής θεωρίας της ΠΙΑ η οποία εμπλέκει και τα Τ-κύτταρα-
μεσολαβητές της φλεγμονώδους αντίδρασης και τα αν-
δρογόνα.
Η Δουταστερίδη επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αναστολή της • 
Δεϋδροτεστοστερόνης μπορεί ίσως να πετύχει καλύτερα 
αποτελέσματα απ’ ότι η Φιναστερίδη. Επιπροσθέτως το 
Πιμεκρόλιμους βελτιώνει και επιταχύνει το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα

Ο συνδυασμός της από του στόματος θεραπείας με 
Δουταστερίδη με έναν τοπικό αναστολέα της καλσινευ-
ρίνης μπορεί να αντιπροσωπεύσει μία ασφαλή και αποτε-
λεσματική εναλλακτική θεραπεία για την Πρόσθια Ινωτική 
Αλωπεκία.
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