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Ανέλυσαν αναδρομικά τα θεραπευτικά αποτελέσματα 34 παιδιών με Morphoea •	

(ΕΣ), τα οποία ήταν υπό αγωγή με μεθοτρεξάτη (MTX) και συστηματικά κορτικο-

στεροειδή.

Το 94% των ασθενών παρουσίασε διακοπή της εξέλιξης της νόσου ενώ όλοι οι •	

ασθενείς ήταν σαφώς βελτιωμένοι μετά το τέλος της θεραπείας.

Μέχρι τώρα αυτό είναι το πολυπληθέστερο δείγμα από τα 6 πρωτόκολλα που •	

χρησιμοποιούσαν MTX ή κορτικοστεροειδή ή και τα δύο.

Τύποι ΕΣ 

Η συνδυασμένη Θεραπεία με MTX και κορτικοστεροειδή πρέπει να 

θεωρηθεί η πρώτης γραμμής επιλογή αγωγής για βαριάς μορφής ΕΣ, η 

οποία επηρεάζει και εξωδερματικές δομές όπως υποδόριο λιπώδη ιστό, 

περιτονίες, υποκείμενους μύες, τα νεύρα και τα οστά.

Σύμφωνα με τους Weibel et al. υπάρχουν ορισμένοι τύποι ΕΣ:

Η Γραμμοειδής ή ταινιοειδής ΕΣ•	

Η μετωποπαρειακή Σκληροδερμία ή en coup de sabre-δίκην πλήγ-•	

ματος ξίφους

Η γενικευμένη με μεγάλες πλάκες ΕΣ και•	

Morphoea profunda ή η εντοπισμένη οζώδης-υποδόρια.•	
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Evaluation of methotrexate and corticosteroids  
for treatment of localized Scleroderma (morphoea) in children.

Weibel et al.  
Br. J. Dermatol. 2006; 155:1013-20

Κατά πλάκας τύπος εντοπισμένης Σκληροδερμίας

Ο κατά πλάκας τύπος εντοπισμένης Σκληροδερμίας συνήθως έχει επιπτώσεις •	
μόνο στο χόριο.
Θα υπερ-αντιμετωπιζόταν με τη συνδυασμένη θεραπεία ΜΤΧ-Κορτικοστεροειδή, •	
η οποία χρήζει και ιδιαίτερης προσοχής λόγω των πιθανών παρενεργειών 
της.
Απαντά καλά στα τοπικά κορτικοστεροειδή και τοπικά στα ανάλογα της βιταμίνης •	
D3, καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία ως θεραπεία.

Εξωδερματική νόσος

Φωτοδερματολογικά πρωτόκολα

Την τελευταία 10ετία, 9 Φωτοδερματολογικά πρωτόκολα έχουν δημοσιευτεί, 
τα οποία κυρίως συμπεριλαμβάνουν ασθενείς με κατά πλάκας εντοπισμένη 
Σκληροδερμία.
Μία ανασκόπηση όλων αυτών των πρωτοκόλων σε μία πρόσφατη τυχαιο-
ποιημένη ελεγχόμενη μελέτη της δικιάς μας ομάδας έδειξε ότι:

τα λουτρά με PUVA θα έπρεπε να γίνονται στα πρώιμα φλεγμονώδη •	
στάδια
και η UVA1 είναι πολύ πιο χρήσιμη στο ινωτικό στάδιο του morphoea.•	
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Επιπλοκές ΕΣ

Μπορεί να καταλήξουν σε συσπάσεις των αρθρώσεων, •	
καθυστερήσεις ανάπτυξης και δομικές παραμορφώσεις 
εάν δεν γίνει πρόωρη έναρξη της θεραπείας.

Εκτεταμένο εντοπισμένο Σκληρόδερμα σε ένα 9χρονο κορίτσι 
με γραμμοειδή κλινικό υπότυπο. Mένει να ξεκαθαριστεί εάν η 
πρόωρη θεραπεία με MTX- Κορτικοστεροειδή είναι σε θέση 
να προλάβει την εξέλιξη μιας τέτοιας δυσλειτουργικότητας.
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ΕΞωΔΕρΜΑτίΚΗ νοσοσ

συνδυασμένη θεραπεία ΜτΧ-Κορτικοστεροειδή 
(30mg kg-1 /ημερησίως μεθυλ-πρεδνιζολόνη 

για 3 ημέρες κάθε μήνα 
+ 0,3-0,6 mg Kg-1  MTX κάθε εβδομάδα

Καλή 
ανταπόκριση, 

χωρίς 
παρενέργειες

Συνέχιση 
δοσολογίας 

ΜΤΧ

Λευκοπενία, 
αύξηση των 
ηπατικών 
ενζύμων

Μείωση 
δοσολογίας 

ΜΤΧ

Όχι. 
Σημαντική μείωση 
της σκλήρυνσης 
μετά από 3 μήνες 

θεραπείας

Αύξηση 
δοσολογίας 

ΜΤΧ

Επιμονή 
των συμπτωμάτων 

της φλεγμονής

Προσθέτουμε 
per os. 

Πρεδνιζολόνη 
(5mg/day) για 
8 εβδομάδες

Καλή ανταπόκριση 
μετά από 6 μήνες

Τέλος θεραπείας & follow up

Ανεπαρκής ανταπόκριση 
μετά από 6 μήνες

 Συνέχιση θεραπείας 
έως καλή ανταπόκριση, 

& μετά follow up
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Προβληματισμοί για μελλοντικές μελέτες

Προκειμένου να οριστούν διεθνείς κανόνες θεραπείας, μελλοντικές μελέτες 
θα έπρεπε να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη:

τη διάρκεια•	
την αποτελεσματικότητα (αποκλειστικά στο δέρμα, ή και εξωδερματική •	
νόσο)
τους κλινικούς υπότυπους.•	
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Θεραπεία

Οι Διεθνείς θεραπευτικές οδηγίες για την εντοπισμένη Σκληροδερμία ακόμα •	
δεν υφίστανται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο προηγούμενων μελετών, ένας τροποποι-•	
ημένος αλγόριθμος που εξαρτάται από τους κλινικούς υποτύπους μπορεί 
να είναι πολύ χρήσιμος στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
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Μονο ΔΕρΜΑτίΚΗ σΥΜΜΕτοΧΗ

τέλος Θεραπείας

Follow up

Πρώιμο Φλεγμονώδες Στάδιο

Τοπικά κορτικοστεροειδή 
(1 φορά ημερησίως για 

4 εβδομάδες)

PUVA (Cream or bath) 
30 Συνεδρίες, 2-3 φορές 

εβδομαδιαίως

 Όψιμο Ινωτικό Στάδιο

Τοπικά ανάλογα της Βιταμίνης D3
(1 φορά ημερησίως για τουλάχιστον 

8 εβδομάδες)

UVA1 (χαμηλές δόσεις 
ή μέτριες δόσεις), 40 Συνεδρίες, 

3-5 φορές εβδομαδιαίως

και και
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