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Ichthyoses constitute a large group of cornification disorders that 
affect the entire integument. The skin is characterized by visible scal-
ing and in many cases by inflammation, for example, in bullous/ke-
ratinopathic ichthyosis or Netherton syndrome. From the viewpoint 
of classification it is useful to distinguish non-syndromic from syn-
dromic types of ichthyosis. Ichthyosis vulgaris and recessive X-linked 
ichthyosis are common disorders - often of delayed onset, in contrast 
to congenital ichthyoses, which belong to the group of rare diseases 
and present at birth with either the features of collodion membrane 
or congenital ichthyosiform erythroderma.

The diagnostic steps are based on clinical data, analyses such as the 
steroid sulfatase activity test, skin biopsies, and genetic results. How-
ever, the dramatic increase in knowledge about the pathophysiology 
of these conditions has not led to a curative therapy so far. The ther-
apeutic management is multidisciplinary and involves ichthyosis pa-
tient organizations in many countries. The mainstay of treatment re-
mains with moisturizing creams containing, for example, urea, lactic 
acid and other humectants and keratolytics, regular bathing, and me-
chanical scale removal. Patients with lamellar ichthyosis or ichthyosi-
form erythroderma in particular profit from oral therapy with retin-
oids or retinoic acid metabolism-blocking agents.
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Η ιχθύαση συνιστά μία μεγάλη ομάδα διαταραχών κερατινοποίησης οι 
οποίες επηρεάζουν το σύνολο του δέρματος. Το δέρμα χαρακτηρίζεται 
από ορατή απολέπιση και σε πολλές περιπτώσεις από φλεγμονή, για πα-
ράδειγμα στην πομφολυγώδη/κερατινοπαθητική ιχθύαση ή στο σύνδρο-
μο Netherton. Από την άποψη της ταξινόμησης είναι χρήσιμο να διαχω-
ριστούν οι άνευ-συνδρόμου από τις μετά συνδρόμου μορφές ιχθύασης. 
Η κοινή ιχθύαση και η υπολειπόμενη φυλοσύνδετη ιχθύαση είναι συχνές 
διαταραχές -συχνά καθυστερημένης εμφάνισης- σε αντίθεση με τη συγγε-
νή ιχθύαση, η οποία ανήκει στην ομάδα των σπάνιων ασθενειών οι οποί-
ες παρουσιάζονται κατά τη γέννηση είτε με τα χαρακτηριστικά κολλοειδούς 
μεμβράνης ή συγγενούς ιχθυασόμορφους ερυθήματος.

Τα διαγνωστικά βήματα βασίζονται σε κλινικά δεδομένα και αναλύσεις 
όπως η δοκιμασία δραστικότητας της σουλφατάσης στεροειδών, βιοψίες 
δέρματος και αποτελέσματα γενετικών εξετάσεων. Εντούτοις, η κατανόηση 
της παθοφυσιολογίας αυτών των καταστάσεων δεν έχει οδηγήσει σε μία 
καλή θεραπεία μέχρις στιγμής. Η διαχείρηση των ασθενών είναι μία εξαι-
ρετικά περίπλοκη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται οργανισμοί ιχθυασι-
κών ασθενών σε πολλές χώρες. Το υπόβαθρο της θεραπείας εξακολουθεί 
να περιλαμβάνει ενυδατικές κρέμες που περιέχουν ουρία, γαλακτικό οξύ 
και άλλα υγραντικά και κερατολυτικά, τακτικά μπάνια και μηχανική απομά-
κρυνση. Ασθενείς με φυλλωτή ιχθύαση ή ιχθυασόμορφη ερυθροδερμία 
επωφελούνται από την από του στόματος θεραπεία με ρετινοειδή ή απο-
κλειστές μεταβολισμού ρετινοϊκού οξέος.
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Dapsone is a chemotherapeutic agent primarily used in treating 
leprosy, Pneumocystis jiroveci (previously carinii) pneumonia, and 
malaria. It is also used as an adjuvant in the treatment of pemphi-
gus and pemphigoid. To assess the role of dapsone in the treatment 
of pemphigus and pemphigoid, a retrospective review of reports in 
the English-language literature was conducted. Information on the 
number of patients treated, their average age, prior therapies, in-
dications for use, protocol (dose and interval) used, concomitant 
therapies, reported adverse effects, and clinical outcomes were an-
alyzed.

There were 35 case reports/series published describing the use of 
dapsone in a total of 427 patients. Data on 55 pemphigus patients 
were obtained from several case reports and some case series and 
one randomized controlled trial. Of these, 32 patients with pem-
phigus vulgaris and 14 patients with pemphigus foliaceus respond-
ed to dapsone. Data from 13 case series, each including at least five 
patients, accounted for 372 patients with pemphigoid. The overall 
response rates to dapsone, when given either alone or in combina-
tion with corticosteroids or immunosuppressive agents, were 84% 
in mucous membrane pemphigoid, and 81% in bullous pemphigoid. 
Hemolysis was the most common adverse effect observed.

Dapsone is a promising and useful agent in patients with autoim-
mune mucocutaneous blistering diseases, especially in mucous mem-
brane pemphigoid. It can be used as a corticosteroid-sparing agent. 
Therefore, its combined use with oral corticosteroids may be useful 
in pemphigus vulgaris and bullous pemphigoid. Adverse effects of 
dapsone are dose dependent and usually reversible. Hemolysis and 
concomitant anemia secondary to hemolysis are expected in most 
patients. In the opinion of the authors, dapsone is underutilized in 
the treatment of autoimmune mucocutaneous blistering diseases.
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Η Δαψόνη είναι ένας χημειοθεραπευτικός παράγοντας που χρησιμοποιείται 
πρωτίστως για τη θεραπεία της λέπρας, της πνευμονίας από Pneumocystis ji-
roveci (μέχρι πρότινος carinii) και της ελονοσίας. Χρησιμοποιείται επίσης σαν 
ανοσοενισχυτικό στη θεραπεία του πεμφιγοειδούς και της πέμφιγας. Προκειμέ-
νου να αξιολογηθεί ο ρόλος της δαψόνης στη θεραπεία του πεμφιγοειδούς και 
της πέμφιγας, πραγματοποιήθηκε μία ανασκόπηση των αναφορών στην αγγλική 
βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα αναλύθηκαν πληροφορίες πάνω στον αριθμό των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία, η μέση ηλικία τους, προηγηθείσες θεραπείες, 
ενδείξεις χορήγησης θεραπείας, χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο, συγχορηγού-
μενες θεραπείες, ανεπιθύμητες ενέργειες και κλινικά αποτελέσματα.

Συγκεντρώθηκαν 35 αναφορές περιστατικών / μελέτες οι οποίες περιέγραφαν 
τη χρήση της δαψόνης σε ένα σύνολο 427 ασθενών. Δεδομένα για 55 ασθενείς 
με πέμφιγα συγκεντρώθηκαν από αναφορές περιστατικών και μία τυχαιοποιη-
μένη μελέτη. Από αυτούς, 32 ασθενείς με πέμφιγα vulgaris και 14 ασθενείς με 
πέμφιγα foliaceus ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με δαψόνη. Δεδομένα από 13 
μελέτες, κάθε μία εκ των οποίων περιελάμβανε τουλάχιστον 5 ασθενείς, συγκέ-
ντρωσαν 372 ασθενείς με πεμφιγοειδές. Η συνολική ανταπόκριση στη δαψόνη, 
είτε ως μονοθεραπεία είτε ως συνδυασμός με κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατα-
σταλτικά, ήταν 84% στο πεμφιδοειδές των βλεννογόνων και 81% στο πομφο-
λυγώδες πεμφιγοειδές. Η αιμόλυση ήταν η πιο συχνά παρατηρούμενη ανεπι-
θύμητη ενέργεια.

Η δαψόνη είναι ένας πολλά υποσχόμενος και χρήσιμος θεραπευτικός παράγο-
ντας σε ασθενείς με αυτοάνοσες πομφολυγώδεις παθήσεις βλεννογόνων / δέρ-
ματος, ειδικά στο πεμφιγοειδές των βλεννογόνων. Η συνδυασμένη χορήγηση 
με από του στόματος κορτικοστεροειδή μπορεί να είναι χρήσιμη σε πεμφιγοει-
δές vulgaris και πομφολυγώδες πεμφιγοειδές. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω 
της χορήγησης δαψόνης είναι δοσοεξαρτώμενες και συνήθως αναστρέψιμες. Αι-
μόλυση και ταυτόχρονη αναιμία δευτεροπαθώς εξαιτίας της αιμόλυσης παρου-
σιάζονται στους περισσότερους ασθενείς. Κατά τη γνώμη των συγγραφέων, η 
δαψόνη χρησιμοποιείται λιγότερο από ότι θα έπρεπε στη θεραπεία των αυτοά-
νοσων πομφολυγωδών νοσημάτων δέρματος / βλεννογόνων. ID


