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Ατοπική Δερματίτιδα (ΑD)

Συχνότητα: 10-20 % στα παιδιά • 
1-3 % στους ενήλικες• 
Όχι δια βίου αποτελεσματική θεραπεία • 
Θεραπεία «1ης γραμμής»: αποφυγή εκλυτικών παραγόντων• 

+ενυδάτωση
+αντιισταμινικά 
+αντιφλεγμονώδεις παράγοντες

Ασθενείς

Αναδρομική μελέτη σε 25 ενήλικες ασθενείς με AD • 
Αγωγή με ΜΤΧ από 8/2004 ως 4/2008• 
 Αξιολόγηση βαρύτητας με SCORAD index (mild AD <15, moderate AD • 
15-40, severe AD >40) και DLQI
Χαμηλή απόκριση σε θεραπεία πρώτης γραμμής • 
 Τουλάχιστον μία θεραπεία 2ης γραμμής (φωτοθεραπεία ή ανοσοκαταστο-• 
λή)
2 μήνες χωρίς θεραπεία 2ης γραμμής • 

Για τη μέτρια ως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα τι;

Περιορισμοί στη χρήση τοπικών παραγόντων• 
 Θεραπεία δεύτερης γραμμής:  • 
φωτοθεραπεία + συστηματικά ανοσοκατασταλτικά 
Μεθοτρεξάτη (ΜΤΧ)• 

Στόχος της μελέτης

Η μελέτη της αποτελεσματικό-
τητας και ανοχής χορήγησης 
ΜΤΧ σε χαμηλές εβδομαδιαίες 
δόσεις σε ασθενείς με μέτρια ως 
σοβαρή (moderate to severe) 
Ατοπική Δερματίτιδα
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Θεραπεία χαμηλών δόσεων Μεθοτρεξάτης 
για μέτρια έως σοβαρή Ατοπική Δερματίτιδα
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Υποομάδες
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πίνακας 1: Δημογραφικά δεδομένα, έναρξη της ασθένειας, σοβαρότητα και προηγούμενη θεραπεία 2ης γραμμής των συμμετεχόντων στη μελέτη και η πορεία της θεραπείας με μεθοτρεξάτη. 

α. ατοπική δερματίτιδα με έναρξη στην παιδική ηλικία
n Ηλικία (σε χρόνια)/φύλο Σοβαρότητα προηγούμενη θεραπεία 2ης γραμμής Θεραπεία με μεθοτρεξάτη
1 20/άρρεν σοβαρή φωτοθεραπεία, CS, κυκλοσπορίνη PO
2 21/θήλυ μέτρια CS IM
3 25/άρρεν σοβαρή φωτοθεραπεία, CS, κυκλοσπορίνη PO
4 29/άρρεν σοβαρή CS PO
5 38/θήλυ σοβαρή φωτοθεραπεία, CS, κυκλοσπορίνη PO

β. ατοπική δερματίτιδα με έναρξη στην ενήλικο ζωή
n Ηλικία (σε χρόνια)/φύλο Σοβαρότητα προηγούμενη θεραπεία 2ης γραμμής Θεραπεία με μεθοτρεξάτη
1 38/θήλυ σοβαρή CS PO
2 44/άρρεν μέτρια CS PO
3 47/θήλυ μέτρια φωτοθεραπεία, CS IM
4 55/άρρεν σοβαρή φωτοθεραπεία IM
5 56/άρρεν σοβαρή φωτοθεραπεία, CS IM
6 58/θήλυ σοβαρή φωτοθεραπεία IM
7 60/άρρεν μέτρια CS PO
8 60/θήλυ σοβαρή φωτοθεραπεία, CS IM
9 61/άρρεν σοβαρή CS PO
10 64/άρρεν σοβαρή φωτοθεραπεία PO
11 66/θήλυ σοβαρή CS PO
12 67/θήλυ σοβαρή φωτοθεραπεία PO
13 68/άρρεν μέτρια CS PO
14 73/άρρεν μέτρια φωτοθεραπεία PO
15 85/άρρεν σοβαρή CS PO

CS, systemic corticosteroids; PO, oral treatment; IM, intramuscular
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Αποτελέσματα Ι

Αποτελέσματα ΙΙ

Αποτελέσματα ΙΙΙ

Αποτελέσματα ΙV

Πρωτόκολλο μελέτης

 Πριν:•  Κλινική εξέταση, Rö θώρακος, γεν. αιμ., βιοχ. αιμ., έλεγχος για 
HBV, HCV 
Έναρξη ΜΤΧ 10-25 mg/εβδ. ΡΟ ή IM • 
Ανταπόκριση: • ↔ 
Μη ανταπόκριση: • ↑ κατά 2.5 mg/μήνα (max. 25mg/εβδ.)
Άριστη ανταπόκριση: • ↓ κατά 2.5/μήνα
Παρακολούθηση:•  γεν. αιμ. + βιοχ. x2 /μήνα 
Μετά 8-12 εβδ.:•  αξιολόγηση με SCORAD και DLQI 
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Αποτελέσματα V

Από τους 20: 16 ανταποκρίθηκαν, 4 όχι• 
Χρόνος βελτίωσης από 2 ως 12 εβδ. (μ.ο. 9.95 ± 3.2)• 
Οι μειώσεις στους δείκτες SCORAD και DLQI: στατιστικώς σημαντικές • 
ΜΤΧ πιο αποτελεσματική σε ασθενείς με έναρξη στην ενήλικο ζωή • 
Όχι διαφορά στο φύλο ή ηλικία • 
Ανοχή στο φάρμακο: όχι SAE• 

Follow-up (Παρακολούθηση) 

• 7 ασθενείς λαμβάνουν ακόμη ΜΤΧ:
-6 σε πλήρη ύφεση με δόση συντήρησης 
-1 σε μερική ύφεση με δόση 12.5 mg/εβδ.

• 9 ασθενείς λαμβάνουν μόνο θεραπεία «1ης γραμμής»

Συζήτηση I

Συστηματικοί ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες • 
Cyclosporin A
Interferon-gamma
Systemic Corticosteroids
Azathioprine 
Mycophenolate mofetil 
Intravenous immunoglobulin
Leukotriene inhibitors
Methotrexate 
Desensitization injections
Theophylline and papaverine 
Thymopentin 
Tumor necrosis factor inhibitors
Oral pimecrolimus 
Allergen-antibody complexes of house dust mites
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Συζήτηση II
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Συστηματικοί ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες 
 Η Cyclosporin είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της σοβαρής Α.Δ. αλλά η • 
χρησιμότητά της μπορεί να περιοριστεί από τις παρενέργειες.
 Η ιντερφερόνη γ μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά τα στοιχεία περιορίζονται • 
σε μια υποομάδα ασθενών.
 Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή γνωρίζουμε ότι είναι αποτελεσματικά στη βραχείας • 
διάρκειας θεραπεία της Α.Δ., αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν 

τη χρήση τους, και οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες την περιορίζουν.
 Αντικρουόμενα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των • 
azathioprine, mycophenolate mofetil, και intravenous immunoglobulin (IVIg). 
 Υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία που να υποστηρίζουν το ρόλο των Leukotriene • 
inhibitors, thymopentin (TP-5), allergen-antibody complexes of house dust 
mites, desensitization injections, theophylline, και papaverine στη θεραπεία 
της Α.Δ.


