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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

ΠPOEΔPOΣ
KATΣAMΠAΣ A. ......................................... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών

MEΛH
AμαξOΠOυλOΣ K. .........................Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ANTΩNIOY X. .......................................................... Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
AYΓEPINOY Γ. ..................................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
BακAλη-MατθαIOυ Γ. ................................ Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΒΕΡΡOΣ κ. ................................................................ Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Tρίπoλη 
ΓEΩPΓAλA Σ............................................................. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΓΟυλΕΣ Δ.  ............................................................................................. Ρευματολόγος, Αθήνα
ΓOυΡΓιΩτOυ K. .....................................................................................  Δερματoλόγoς, Αθήνα
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.  .................................................................................  Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαννιΔηΣ Δ. ................................................. Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
καλΟΓΕΡΟμητΡΟΣ Δ. ... Aν. Kαθηγ. Αλλεργιολογίας - Δερματολογίας, Νοσ."Αττικόν", Αθήνα
KαΠΕτηΣ E. ................................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
KαΡακατΣαNηΣ Γ. .......................... Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
κατΣαΡOY-KATΣαΡη α. ................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
κΕτΩνηΣ Γ. ........................................................................  Δερματoλόγoς, Λευκωσία, Κύπρος
KOντOχΡιΣτOΠOυλOΣ Γ. ............  Aν. Δ/ντής, B’ Δερματoλoγική Κλινική, Noσ. “A. Συγγρός”
κOυμαντακη-μαθιOυΔακη Ε. ................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
KOυΣιΔOυ θ. ...................................Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
κOυΣκΟυκηΣ κ.  ............................................ Kαθηγ. Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ
KΡυΓκΕΡ-κΡαΣαΓακη ΣαμΠινΕ ΕλκΕ  .................................. Επίκ. Καθηγ. Παν/μίoυ Κρήτης 
KΩΣTAKHΣ Π. ........................................  Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγική Κλινική Noσ. “A. Συγγρός”
λαΣκαΡηΣ χ. Γ.  ...............................................Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής, 
 Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου
λΕΦακη-MαντΕκOυ I. ......... Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
MHNAΣ A. .................................................... Ομότ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
MOYλOΠOYλOY-KAPAKITΣOY K. ............................................  Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας 
MOυΡΕλλOυ-TΣατΣOυ O. ......... Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
MΠAΣιOYKAΣ K. ............................................ Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων
μΠΡαΖιΩτηΣ α. ...................................................................... Aν. Δ/ντής ΔΘΚΑ Νοσ. «Υγεία»
NAOYM X. ................................. Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. “O Eυαγγελισμός” 
NOυτΣηΣ K. .....................................  Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. “O Eυαγγελισμός”
ξΕνιΔηΣ E. ....................................... Eπιμελ. A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΠαναΓιΩτιΔOυ-ΔΕΒλιΩτOυ Δ. .................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠANAΓIΩTOΠOYλOΣ A. ..................Αν. Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγική Κλινική Noσ. “A. Συγγρός”
ΠαΠαΓαΡυΦαλλOυ I. .................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠαΠαΡιΖOΣ B. .................................... Aν. Δ/ντής, Πανεπιστημιακή Kλινική Noσ. “A. Συγγρός”
ΠETPIΔHΣ A. ..........................................  Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγική Κλινική Noσ. “A. Συγγρός”
ΠιτΣιλλOΣ χ. .......................................................................  Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς
ΠOτOυΡιΔOυ E. ..................... Aν. Διευθύντρια, B’ Δερματoλoγική Κλινική Noσ. “A. Συγγρός”
PHΓOΠOYλOΣ Δ................................................ Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣΠHλIOΠOYλOΣ θ. .............................. Aν. Δ/ντής, Δερματoλoγική Kλινική Παν/μίoυ Πατρών
ΣTAYPIANEAΣ N. ................................................. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTAYPOΠOYλOΣ Π.Γ. ...................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTΡατηΓΟΣ α. .....................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣΩτηΡιαΔηΣ Δ. ......................................................Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
TOΣKA-χαϊΔα ανΔΡΟνικη ..................................... Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης
XαϊΔΕμΕνOΣ Γ. .............................. Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XατΖηΣτυλιανOΣ M.......................Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XΡυΣOμαλληΣ Φ. ............................................... Καθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης

ΣΕΛΙΔΑ 3

Ροδόχρους Νόσος

Η ροδόχρους νόσος είναι μία συχνή (3-
10%! των λευκών βορειοευρωπαίων), 
χρόνια, φλεγμονώδης διαταραχή που 
προσβάλλει την τριχοσμηγματογόνο μο-
νάδα στο κεντρικό τμήμα του προσώπου, 
σε συνδυασμό με αυξημένη αντιδραστικό-
τητα των μικρών αγγείων, που οδηγεί σε 
μόνιμο ερύθημα και τηλαγγειεκτασίες.  
Ας εγκαταλείψουμε τον όρο «ροδόχρους 
ακμή», γιατί δημιουργεί σύγχυση και πα-
ραπέμπει στην ακμή, με την οποία καθό-
λου δε συνδέεται. 
Αν και η αιτιολογία της θεωρείται ακόμα 
σκοτεινή, ας τη θεωρήσουμε περισσό-
τερο σα σύνδρομο, που εξελίσσεται σε 
στάδια αυξανόμενης βαρύτητας, σε άτομα 
με προδιάθεση, και γίνεται φανερή σαν 
«υπερευαίσθητο δέρμα» και παροδικό 
ερύθημα (flushing). 

Στάδια της νόσου

Στάδιο Ι → Μόνιμο ερύθημα με τηλαγγειε-
κτασίες 
Στάδιο ΙΙ → Προστίθενται βλατίδες και φλύ-
κταινες
Στάδιο ΙΙΙ → Προστίθεται μόνιμο οίδημα, μεγα-
λύτερες φλύκταινες και οζίδια

Υπότυποι της νόσου

Κατά την Αμερικανική Εταιρία για τη σταδιοποίη-
ση της ροδόχρου νόσου (2002), διακρίνονται 4 
υπότυποι της νόσου και παραλλαγές της: 

1ος υπότυπος: Ερυθηματοτηλαγ γει εκτασικός 
Παροδικό ερύθημα (flushing) ή μόνιμο ερύθημα 
με ή χωρίς τηλαγγειεκτασίες.

2ος υπότυπος: Βλατιδοφλυκταινώδης 
Επικρατούν βλατίδες και φλύκταινες

3ος υπότυπος: Φυματώδης
Πάχυνση του δέρματος και σχηματισμός φυμάτων 
στο κέντρο του προσώπου

4ος υπότυπος: Οφθαλμικός
Αίσθηση ξένου σώματος, κάψιμο, ξηρότητα, 
φωτοευαισθησία, κνησμός, οίδημα περιοφθαλ-
μικό, τηλαγγειεκτασίες σκληρού, βλεφαροεπι-
πεφυκίτιδες 

1

Παραλλαγές: 

1.   Κοκκιωματώδης μορφή (Granulomatus) 
Μη φλεγμονώδεις σκληρίες καφέ-κίτρινες 
βλατίδες ή οζίδια κυρίως πέριξ των οπών 
του προσώπου (αμφισβητείται αν ανήκει στη 
ροδόχρου) 

2.    Αδενικός (Glandular) 
Με υπερτροφικούς αδένες, οίδημα στο κέ-
ντρο του προσώπου και τάση για ρινόφυμα, 
κυρίως σε άντρες. 

Για μορφές όπως pyoderma faciale (rosacea 
fulminans), ακμοειδή εκ στεροειδών και περι-
στοματική δερματίτιδα, δεν υπάρχει ομοφωνία 
αν ανήκουν ή όχι στο φάσμα της ροδόχρου και 
το θέμα παραμένει ανοιχτό. 

5
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Ροδόχρους Νόσος (Rosacea) 
Μια συνεχής θεραπευτική πρόκληση

καλλιΟΠη ΣκΡΕΠΕτΟυ 
αναπλ. Διευθύντρια νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός»
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Γενικά μέτρα πρόληψης  
και θεραπείας  

(που αφορούν όλους)

1. Αποφυγή αλκοόλ, νιασίνης, τοπικών στεροειδών, 
έκθεσης στον ήλιο, ακραίων κλιματικών αλλαγών, καυ-
τερών και πικάντικων φαγητών, αγγειοδιασταλτικών 
φαρμάκων. 
Εκπαίδευση των ασθενών για σωστή χρήση αντηλιακού 
όλο το χρόνο και επιλογή μη ερεθιστικών καλλυντικών 
και καλυπτικών προϊόντων.

2. Με την πρόσφατη γνώση της καταστροφής των ελαστι-
κών ινών, της αποδιοργάνωσης του κολλαγόνου και του 
συνδετικού ιστού, καθώς και της αγγειακής συμμετοχής 
στη ροδόχρου, γίνεται πλέον φανερή η βοήθεια που 
προσφέρουν τα laser (vascular), αλλά και IPL (Intense 
Pulse Light therapies) στη μείωση του ερυθήματος και 
των τηλαγγειεκτασιών.

3.Τα τοπικά ρετινοειδή έχουν αποδεδειγμένη επίδραση 
στην αναδιoργάνωση του κολλαγόνου και των αγγείων 
που «υποφέρουν» στη ροδόχρου νόσο. Συνιστάται 
τρετινοΐνη 0,025% σταδιακά αυξανόμενη έως 0,1% 
κάθε βράδυ, με προηγούμενη χρήση κρέμας φραγμού 
για αποφυγή έντονου ερεθισμού, για τουλάχιστον 1 
χρόνο και μετά συντήρηση επ’ αόριστον (Pelle Rosacea 
II Therapy JAAD 2004). 
[Παρόμοια καλά αποτελέσματα έχει και η χαμηλή δόση 
ισοτρετινοΐνης επί 4-6 μήνες (Cligman et al ArchDerm 
1994, Erdogan et al ArchDerm 1998)] 

Θεραπεία (Γενικά)

Η  θεραπεία, συνεπώς, είναι ανάλογα με τον υπότυπο της 
νόσου, μακροχρόνια (εφ όρου ζωής) και απαιτεί: 
1.  Αφοσιωμένο γιατρό που να πείθει και να εμπνέει
2.  Υπομονετικό ασθενή που να συμμορφώνεται
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Θεραπεία ΙΙ

4) Αδενικός (Glandular). 
Συνήθως έχει επικάλυψη με κοινή ή κυστική ακμή, ιστορικό 
βαρειάς ακμής στην εφηβεία, υπερλιπαρότητα, βλάβες 
στο κάτω ήμισυ του προσώπου και τάση για ρινόφυμα, 
κυρίως στους άνδρες.
•  Υπεροξείδιο του βενζολίου 5-10% (ή σε συνδυασμό 

με τοπικό αντιβιοτικό)
•  Τετρακυκλίνες 
•  Ισοτρετινοΐνη 0,5-1 mg/kg x 4-6 μήνες και μετά τρετι-

νοΐνη τοπικά επί μακρόν.

Σε γυναίκες:
•  Σπιρονολακτόνη (25-50mg/ημ) 
•  Αντισυλληπτικά

Συμπέρασμα

Κλείνοντας, αυτό το πάντα ανοικτό και 
βασανιστικό πρόβλημα της ροδόχρου 
νόσου, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τη ρήση 
του Mark Τwain ότι ο άνθρωπος είναι το 
μόνο πλάσμα στη φύση που «κοκκινίζει» ή 
θα έπρεπε να «κοκκινίζει», αναρωτιόμαστε 
αν ποτέ θα υπάρξει αποτελεσματική και 
τελεσίδικη θεραπεία της νόσου.

Θεραπεία Ι

1) Ερυθηματοτηλαγγειεκτασικός υπότυπος.
•  Υπερευαίσθητο δέρμα (λόγω βλάβης του 

δερματικού φραγμού). Αποφυγή τοπικών 
ερεθιστικών παραγόντων.

•  Μετρονιδαζόλη 0.75-1% 1-2 φορές την η-
μέρα

•  Τρετινοΐνη 0.025%-0.05% ή ταζαροτένη 
0.1% βράδυ

•  Τοπικά Tacrolimus ή Pimecrolimus επί 
εντόνου ερυθήματος σε συνδυασμό με 
τετρακυκλίνες per os επί 1-2 μήνες

•  Ισοτρετινοΐνη per os 10-20 mg/ημέρα x 
4-6 μήνες

• Vascular Laser ή IPL therapy (Pelle JAAD, 
2004)

2) Βλατιδοφλυκταινώδης υπότυπος.
•  Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω τοπικά φάρμακα, 

επιβάλλεται η χορήγηση αντιβιοτικών κυρίως 
της ομάδας των τετρακυκλινών επί 2-3 μήνες, 
αλλά και μακρολιδών όπως κλαριθρομυκίνη 
ή αζιθρομυκίνη.

•  Τοπικά προστίθεται υπεροξείδιο του βενζολίου 
(μόνο ή σε συνδυασμό με αντιβιοτικό) και 
αζελαϊκό οξύ.

•  Ισοτρετινοΐνη είναι συχνά απαραίτητη
•  Vascular Laser ή IPL επί παραμονής έντονου 

ερυθήματος.

3) Φυματώδης υπότυπος. 
•  Ισοτρετινοΐνη 0,5- 1 mg/Kgr επί 5-6 μήνες.
•  Συνδυασμός με χειρουργική θεραπεία ή άλλη 

τεχνική όπως καυτηριασμός, dermabrasion, 
laser ablasion, κ.α. 
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