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Σκοπός και μεθοδολογία

•  Παροχή αναθεωρημένων σύγχρονων θεραπευτικών οδηγιών για την αντι-
μετώπιση του Σκληροατροφικού Λειχήνα (Lichen Sclerosus-LS) σε παιδιά 
και ενήλικες.

•  Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα στοιχείων από το 2002-2009.

Σκληροατροφικός λειχήνας-Lichen Sclerosus (LS)

•  Συνώνυμα: Balanitis Xerotica Obliterans για τον LS του πέους και Kraurosis 
Vulvae για τον LS του αιδοίου.

•  Αυτοάνοση, αρκετά συχνή, φλεγμονώδης δερματοπάθεια, χαρακτηριζόμενη 
από λεμφοκυτταρική διήθηση με προτίμηση το δέρμα της περιγεννητικής 
περιοχής και στα 2 φύλα.

•  Τυπικές βλάβες: λευκωπές, επίπεδες, πολυγωνικές βλατίδες και πλάκες 
συνοδευόμενες από περιοχές εκχύμωσης, θυλακικά κεράτινα βύσματα και 
περιστασιακά από υπερκερατώσεις.

•  Αγνώστου αιτιολογίας συσχετιζόμενη με αρκετές άλλες αυτοάνοσες παθήσεις 
(π.χ. θυρεοειδούς αδένα, λεύκη, γυροειδής αλωπεκία).

Κλινικά χαρακτηριστικά σε γυναίκες

•  Σημεία εντόπισης: κλειτορίδα, μικρά χείλη και πτυχές αιδοίου, περίνεο, 
πρόδρομος του κόλπου.

•  Έσω γεννητικά όργανα και βλεννογόνοι συνήθως χωρίς βλάβες (vs lichen 
planus).

•  Περιπρωκτικές εντοπίσεις στο 30% (γλουτοί, μηροβουβωνικές πτυχές).
•  Σημεία-συμπτώματα: κνησμός, πόνος, διαβρώσεις, ραγάδες, δυσπαρεύνεια, 

διαταραχές ύπνου (όμως και χωρίς συμπτώματα-τυχαίο κλινικό εύρημα).

Περιορισμοί

•  Δυσκολίες στην ακριβή εκτίμηση του αριθμού των ασθενών (ασυμπτω-
ματικοί, παρακολούθηση από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων).

•  Μικρός αριθμός δημοσιευμένων τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων με-
λετών.

•  Τα αποτελέσματα μελλοντικών μελετών μπορεί να απαιτήσουν τροπο-
ποιήσεις των οδηγιών.

•  Τόσο η προσκόλληση, όσο και η απόκλιση από τις οδηγίες είναι επιθυ-
μητές σε συγκεκριμένους ασθενείς και ειδικές καταστάσεις.

Σκληροατροφικός λειχήνας-Lichen Sclerosus (LS)

•  Θετική συσχέτιση με HLA II αντιγόνα και αμφισβητούμενη-πιθανή με 
Borrelia ως αιτιολογικού παράγοντα.

•  Αναλογία γυναικών/ανδρών 10:1. Δύο κύριες ηλικιακές αιχμές εμφάνισης 
για άνδρες και γυναίκες (προεφηβία και εμμηνόπαυση).

•  Σε παιδιά συνήθως μεταξύ 2 και 6 ετών, ύφεση με την ενηλικίωση.
•  Σε μερικές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από υπερτροφία και όχι από 

ατροφία του επιθηλίου.
•  Δύσκολη αρκετές φορές η δ.δ. μεταξύ Ομαλού και Σκληροατροφικού 

Λειχήνα (σύνδρομο αλληλεπικάλυψης), συσχέτιση με SCC.
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LS ΑΙΔΟΙΟΥ: 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΤΥΧΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ.

LS ΑΙΔΟΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ.

LS ΑΙΔΟΙΟΥ, ΠΕΡΙΝΕΟΥ 
ΚΑΙ ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΩΝ 
ΠΤΥΧΩΝ.
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Κλινικά χαρακτηριστικά σε άνδρες

•  Σημεία εντόπισης: ακροποσθία, στεφανιαία αύλακα, βάλανος και σπα-
νιότερα σώμα πέους και όσχεο.

•  Σημεία-συμπτώματα: πόνος, διαβρώσεις, αίσθημα τάσης, φίμωση, 
στυτική δυσλειτουργία, επώδυνη στύση, στένωση ουρήθρας.

•  Περιπρωκτική συμμετοχή σπάνια.
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LS ΑΙΔΟΙΟΥ: ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
ΠΤΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΧΕΙΛΕΩΝ.

LS ΠΡΩΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΙΚΟΥ 
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ.

LS ΠΕΟΥΣ: ΛΕΥΚΩΠΕΣ 
ΒΛΑΤΙΔΕΣ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ.

LS ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΒΑΛΑΝΟΥ

LS ΒΑΛΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ ΜΕ 
ΠΕΤΕΧΕΙΕΣ

LS ΒΑΛΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΚΧΥΜΩΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ 
ΑΥΛΑΚΑΣ

LS ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΜΥΡΜΗΚΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ 
ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ.

LS ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΟΥΣ

LS ΒΑΛΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ

LS ΒΑΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

LS ΒΑΛΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΠΕΣ 
ΒΛΑΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΡΡΕΟΥΝ 
ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ (ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΕΥΚΗ)



ΣΕΛΙΔΑ 38

Κλινικά χαρακτηριστικά σε παιδιά

•  ΚΟΡΙΤΣΙΑ: βλάβες παρόμοιες με γυναίκες, εκτεταμένες εκχυμώσεις που 
μπορούν εσφαλμένα να θεωρηθούν σημεία σεξουαλικής κακοποίησης, 
περιπρωκτική συμμετοχή, δυσκοιλιότητα.

•  ΑΓΟΡΙΑ: βλάβες ακροποσθίας με συχνότερη τη φίμωση, περιπρωκτική 
συμμετοχή εξαιρετικά σπάνια, σπάνια ουρηθρική στένωση με συνέπεια 
νεφρική ανεπάρκεια.

20
Eξωγεννητικές εντοπίσεις LS

•  ΣΥΝΗΘΕΙΣ: κορμός, μασχαλιαίες πτυχές, γλουτοί, μηροί (συνήθως 
ενήλικες γυναίκες).

•  ΣΠΑΝΙΟΤΕΡΑ: στόμα, πρόσωπο, τριχωτό κεφαλής, άκρες χείρες, άκροι 
πόδες, νύχια.

•  Τυπικές βλάβες παρόμοιες με τις γεννητικές περιοχές (λευκωπές ‘δίκην 
πορσελάνης’ βλατίδες και πλάκες με κεντρικές πετέχειες και περιφερική 
υπερμελάγχρωση).

•  Δύσκολη η δ.δ. με βλάβες της εντοπισμένης σκληροδερμίας.
•  Συχνότερα φαινόμενο Koebner σε σημεία πίεσης, τραυματισμού και 

χειρουργικών ουλών.

Εργαστηριακή διερεύνηση 

•  Αιματολογικός-βιοχημικός έλεγχος
•  Μικροβιολογικός έλεγχος (αποκλεισμός HSV, Candida)
•  Ιστολογική εξέταση-βιοψία
•  Ανοσολογικός έλεγχος

Βιοψία

•  Η ιστολογική εξέταση αν και ιδανική δεν είναι πάντοτε απαραίτητη (π.χ. 
σε παιδιά και περιπτώσεις με τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά).

•  Συνιστάται σε άτυπες περιπτώσεις και διαγνωστική αβεβαιότητα.
•  Επιβάλλεται σε υπόνοια κακοήθειας.

Ιστολογικά ευρήματα 

•  Επιδερμίδα αρχικά πεπαχυμένη, υπερκερατωσική με θυλακικά βύσματα, 
αργότερα ατροφική.

•  Υδρωπική εκφύλιση βασικής στιβάδας.
•  Οίδημα θηλώδους χορίου.
•  Γραμμοειδής λεμφοκυτταρική διήθηση χορίου.
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LS ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΟΥ

LS ΓΛΟΥΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

LS ΜΕΣΟΓΛΟΥΤΙΑΙΑΣ 
ΠΤΥΧΗΣ

LS ΜΕΤΩΠΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
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LS ΜΗΡΟΥ: ΛΕΥΚΩΠΕΣ 
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

LS ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 
(ΚΛΙΝ. ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ 
MORPHEA) 

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ LS
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Διαφορική διάγνωση 

Κακοήθεια 

•  SCC ( 1ο σε συχνότητα, κυρίως σε γυναίκες με LS αιδοίου)
•  Μυρμηκιώδες καρκίνωμα (λιγότερο συχνό)
•  MM (σπάνια)
•  BCC (σπάνια)
•  Merck cell crcinoma (σπάνια)

SCC σε άνδρες με LS 

•  40% των SCC στο πέος εμφανίζονται σε έδαφος LS
•  Παρόμοιος κίνδυνος εμφάνισης <5%
•  Αμφισβητούμενος ο ρόλος των HPV σε SCC πέους σε έδαφος LS
•  Από 130 άνδρες με LS: ιστολογικές αλλοιώσεις SCC βρέθηκαν σε 8, 

μυρμηκιώδους Ca σε 2 και ερυθροπλασίας Queyrat σε 1.

Αισθητικές ανωμαλίες-δυσαισθησία

•  Άλγος αιδοίου και προδρόμου του κόλπου (Vestibulodynia and 
Vulvodynia)

•  Δυσαισθησία πέους (Penile dysaesthesia)

Θεραπευτική αντιμετώπιση 

•  Τοπικά κορτικοστεροειδή 
•  Τεστοστερόνη και άλλες ορμονικές θεραπείες
•  Χειρουργική θεραπεία, κρυοθεραπεία, φωτοδυναμική θεραπεία (PDT), 

φωτοθεραπεία, laser 
•  Τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, ανο-

σοκατασταλτικοί παράγοντες, ρετινοειδή 
•  Καλσιτριόλη, ανθελονοσιακά, αντικνησμώδη, αντιισταμινικά, αναβο-

λικά, αντιβιοτικά

Ενδείξεις βιοψίας 

•  Υπόνοια νεοπλασματικής εξαλλαγής (υπερκεράτωση, διαβρώσεις, μυρ-
μηκιώδεις βλάβες).

•  Μελαχρωματικές βλάβες προς αποκλεισμό μελανοκυτταρικού πολλα-
πλασιασμού.

•  Εξωγεννητικές εντοπίσεις με υπόνοια επικάλυψης με morphoea.
•  Ανθιστάμενες περιπτώσεις παρά την επαρκή θεραπεία.
•  Σε περιπτώσεις εφαρμογής θεραπείας δεύτερης γραμμής.

Επιπλοκές

SCC σε γυναίκες με LS 

•  Μόνο σε LS πρωκτογεννητικής χώρας 
•  Μικρός κίνδυνος εμφάνισης <5% 
•  60% των SCC αιδοίου εμφανίζονται σε έδαφος LS
•  Παθογενετικοί μηχανισμοί: SCC σε νέες γυναίκες συσχέτιση με ογκογόνους 

HPV, σε ηλικιωμένες συσχέτιση με χρόνιο LP ή LS
•  Τοπικά κορτ/δή μπορεί να προάγουν ογκογόνους HPV 

Ουλοποίηση 

•  Στενώσεις ανατομικών κοιλοτήτων γεννητικού συστήματος (προδρόμου 
του κόλπου)

•  Ψευδοκύστη κλειτορίδας
•  Συμφύσεις ακροποσθίας και φίμωση
•  Στενώσεις ουρήθρας

Ψυχοσεξουαλικά προβλήματα

•  Απώλεια της libido και σεξουαλική δυσλειτουργία.
•  Συχνά ο/η σύντροφος του ασθενούς αποφεύγει τη σεξ. επαφή (φόβος 

μετάδοσης της ασθένειας ή τραυματισμού του συντρόφου).
•  Πολλοί ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται με κατάλληλες συζητήσεις.
•  Συχνά επιζητείται η συνδρομή ειδικού θεραπευτή.

Appendix 1: Recommendation and evidence gradings
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•  Εντοπισμένη σκληροδερμία
•  Ομαλός λειχήνας
•  Εξωμαστική νόσος Paget
•  Νόσος Bowen
•  Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία

•  Λευκοπλακία 
•  Νευροδερματίτιδα
•  Χρόνιος DLE 
•  Καντιντίαση 
•  HSV λοίμωξη

•  ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ
•  ΟΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

•  ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-
ΔΥΣΑΙΣΘΗΣΙΑ

•  ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Level of evidence
Level of evidence Type of evidence
1++ High-quality meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk of bias
1+ well-conducted meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk of bias
1- Meta-analyses, systematic reviews of RCTs, or RCTs with a high risk of biasa

2++ High-quality systematic reviews of case-control or cohort studies. High-quality case-control or cohort studies with a very low risk  
 of confounding, bias or chance and a high probability that the relationship is causal
2+ well-conducted case-control or cohort studies with a low risk of confounding, bias or chance and a moderate probability that the relationship is causal
2- Case-control or cohort studies with a high risk of confounding, bias or chance and a significant risk that the relationship is not causala

3 Non analytical studies (e.g. case reports, case series)
4 expert opinion, formal consensus

aStudies with a level of evidence ‘-‘ should not be used as a basis for making a recommendation. RCT, randomized controlled trial.
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Recommendation and evidence gradings

Strength of recommendation

Class Evidence

a - at least one meta-analysis, systematic review, or RCT rated as 1++, and directly applicable to the target population, or
 -  a systematic review of RCTs or a body of evidence consisting principally of studies rated as 1+, directly applicable to the target population and demonstrating 

overall consistency of results
 - evidence drawn from a NiCe technology appraisal
B -  a body of evidence including studies rated as 2++, directly applicable to the target population and demonstrating overall consistency of results, or
 -  extrapolated evidence from studies rated as 1++ or 1+
C - a body of evidence including studies rated as 2+, directly applicable to the target population and demonstrating overall of results, or
 - extrapolated evidence from studies rated as 2++
D - Evidence level 3 or 4, or
 - extrapolated evidence from studies rated as 2+
 - Formal consensus
D (GPP) - A good practice point (GPP) is a recommendation for best practice based on the experience of the guideline development group

RCT, randomized controlled trial; NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence

43

Πλεονεκτήματα κορτικοστ/δών 

•  60% των ασθενών πλήρης ύφεση συμπτωμάτων
•  Σημαντική βελτίωση συμπτωμάτων στο 40% (πόνου, κνησμού, δια-

βρώσεων, δυσφορίας)
•  Χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες ή επαγωγή εμφάνισης SCC 
•  Ασφαλής η χορήγησή τους και σε παιδιά (θεραπεία 1ης γραμμής)
•  Σημαντική μείωση επιπλοκών και περαιτέρω αντιμετώπισης (μείωση 

ποσοστών περιτομής)
•  Θεραπεία επιλογής και σε εξωγεννητικές εντοπίσεις

Strength of recommendation B; Quality of evidence 2++; 

Τοπικά κορτικοστεροειδή
 
•  Ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή αποτελούν θεραπεία 1ης γραμμής
•  Κύριος εκπρόσωπος: προπιονική κλοβεταζόλη (Oint 0,05%)
•  Δοσολογικό σχήμα: τοπική εφαρμογή κάθε βράδυ x4 εβδομάδες => κάθε 

2ο βράδυ x4 εβδομάδες => δις εβδομαδιαίως x4 εβδομάδες => σταδιακή 
διακοπή (30gr για 12 εβδομάδες).

•  Μέσης ισχύος κορτ/δή επίσης αποτελεσματικά (mometasone f.) 
•  Επικουρικά: μαλακτικά και υποκατάστατα σάπωνος

Strength of recommendation B; Quality of evidence 2++;

Κορτικοστεροειδή και παιδιά 

•  Σε πάνω από 70 περιπτώσεις κοριτσιών με LS αιδοίου, η τοπική εφαρμογή 
ισχυρών κορτ/δών ελάττωσε τα συμπτώματα χωρίς ιδιαίτερες παρενέρ-
γειες.

•  Άλλες μελέτες επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της φίμωσης σε αγόρια οποιασ-
δήποτε αιτιολογίας και την αποφυγή περιτομής με χορήγηση (ισχυρών ή και 
μέσης ισχύος) κορτικ/δών δις ημερησίως x6 εβδομάδες (ποσοστό 86%).

Strength of recommendation B; Quality of evidence 2++; 

Τεστοστερόνη και ορμονικές θεραπείες 

•  Παρά την εκτεταμένη χρήση τους στο παρελθόν, δεν υπάρχουν αποδε-
δειγμένα στοιχεία για τη χρησιμότητα της τοπικής τους χορήγησης.

•  Η τεστοστερόνη δεν χρησιμοποιείται πλέον για καμία ομάδα ασθενών 
(άνδρες, γυναίκες ή παιδιά).

•  Σε γυναίκες ασθενείς, ούτε η εγκυμοσύνη, ούτε οι θεραπείες ορμονικής 
υποκατάστασης επέφεραν αποτελέσματα.

•  Παρόμοια, σε παιδιά καμία θεραπευτική επίδραση από την τοπική 
εφαρμογή οιστρογόνων ή τεστοστερόνης.

Τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης  
(Tacrolimus-Pimecrolimus) 

•  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως θεραπεία 1ης γραμμής.
•  Ανέκδοτες αναφορές και μικρές μη στοιχειοθετημένες επαρκώς μελέτες 

για την αποτελεσματικότητά τους.
•  Αποδεδειγμένη ασφάλεια κατά τη μακροχρόνια χορήγησή τους δεν 

έχει πλήρως τεκμηριωθεί.
•  Υπόνοια αυξημένου κινδύνου για νεοπλασίες από τη χρήση τους σε 

μία ασθένεια με προδιάθεση για κακοήθεια.

Strength of recommendation D; Quality of evidence 3; 
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Χειρουργική θεραπεία 

•  Σε γυναίκες πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις 
κακοήθειας και μεταφλεγμονωδών επιπλοκών.

•  Σε άρρενες μόνο σε περιπτώσεις σοβαρών δομικών αλλαγών (εμμένουσα 
φίμωση, ουρηθρική στένωση).

•  Στα παιδιά μόνο σε περιπτώσεις θεραπευτικής αποτυχίας.
•  Σε όλες τις περιπτώσεις φίμωσης ανεξαρτήτως αιτιολογίας θα πρέπει να 

προηγείται η τοπική εφαρμογή κορτικοειδών.
•  Δεν διασφαλίζει προστασία έναντι μελλοντικών εξάρσεων του LS.
•  Συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα περαιτέρω ουλοποίησης και υπο-

τροπών (φαινόμενο Koebner).

Strength of recommendation D; Quality of evidence 3; 
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Κρυοθεραπεία-φωτοδυναμική θεραπεία- 
φωτοθεραπεία-laser 

•  Μικρές σε αριθμό και μη στοιχειοθετημένες επαρκώς μελέτες για την απο-
τελεσματικότητά τους.

•  Περιστασιακή χρήση τους σε γεννητικές, αλλά και σε εξωγεννητικές εντο-
πίσεις της νόσου.

•  Κυρίως διάφορες μορφές φωτοθεραπείας (nUVB, PUVA, UVA1), αλλά και 
συνδυασμοί (PUVA + tacrolimus, Pulse Dye Laser +PDT) σε εξωγεννητικές 
εντοπίσεις.

Strength of recommendation D; Quality of evidence 3;

Ρετινοειδή 

•  Έχουν χρησιμοποιηθεί τοπικά και συστηματικά 
•  Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία αποτελεσματικότητας στον ανεπίπλεκτο LS 
•  Υπάρχουν ενδείξεις πιθανής αποτελεσματικότητας στην υπερκερατωσική 

και υπερτροφική μορφή της νόσου που ανθίσταται στα ισχυρά κορτ/δή 

Θεραπευτική αποτυχία
 
Σε περιπτώσεις θεραπευτικής αποτυχίας με κορτικ/δή θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψην τα κατωτέρω:
•  συμμόρφωση ασθενούς
•  ηλικία ασθενούς
•  σωστή διάγνωση
•  επιπρόσθετα υπερκείμενα προβλήματα
(αλλεργία εξ’ επαφής φαρμάκου, ακράτεια, κακοήθεια, ψωρίαση, συνοδός 
λοίμωξη, δευτεροπαθή μηχανικά, αισθητικά και σεξουαλικά προβλήματα)

Μακροχρονία  Παρακολούθηση  
(Long-term follow-up) 

•  Ασθενείς με δυσίατα προβλήματα, τοπικές υπερκερατώσεις, ιστορικό κα-
κοήθειας ή ενδοθηλιακής νεοπλασίας (ΙΝ)

•  Συστήνονται βιοψίες σε ανθεκτικά έλκη, διαβρώσεις, υπερκερατώσεις, εμ-
μένουσες ερυθηματώδεις εστίες προς αποκλεισμό ΙΝ ή διηθητικού SCC

•  Συνήθως πρόκειται για ασθενείς με χαρακτηριστικά LS και LP (Lichen Planus) 
με συνοδό SCC (σύνδρομο αλληλεπικάλυψης) 

•  Η ασθένεια σ’ αυτούς ακολουθεί μία αυτόνομη πορεία παρά τις διάφορες 
θεραπείες και σε μικρό ποσοστό αναπτύσσεται ένα ή περισσότερα SCC 

Συστάσεις και συμπεράσματα
 
•  Οι τοπικοί αναστολείς της καλσινευρίνης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως θεραπεία 1ης γραμμής.
•  Η Χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται μόνο για επιπλοκές ουλοποίησης, μη 

αναστρέψιμης φίμωσης, κακοήθους εξαλλαγής και διηθητικού SCC.
•  Λοιπές θεραπείες (PDT, UVA1, Κρυοθ/πεία, Κυκλ/ρίνη, ΜΤΧ, Ρετιν/δή) 

περιστασιακά ως λύσεις ανάγκης σε δυσίατες περιπτώσεις.

Κυκλοσπορίνη-μεθοτρεξάτη- 
ανοσοκατασταλτικά 

•  Μόνο η συστηματική χορήγηση κυκλοσπορίνης αποδείχτηκε αποτελε-
σματική (μικρός αριθμός ασθενών).

•  Η MTX σε εξωγεννητικές εντοπίσεις και η υδροξυουρία σε ανθεκτικές 
περιπτώσεις (μεμονωμένα περιστατικά).

•  Ώσεις κορτικοστεροειδών + MTX βελτίωση σε 6 μήνες (μία μελέτη).

Strength of recommendation D; Quality of evidence 3

Λοιπές θεραπείες
 
•  Καλσιτριόλη 
•  Pottassium para-aminobenzoate 
•  Ανθελονοσιακά 
•  Αναβολικά (στανοζολόλη)
•  Αντιισταμινικά (οξατομίδη)
•  Αντικνησμώδη 
•  Διάφορα Αντιβιοτικά (αβέβαιη συσχέτιση με λοίμωξη από Borrelia) 

Παρακολούθηση (follow-up) 

•  1ο follow up στους 3 μήνες (εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία και 
διασφάλιση ορθολογικής χρήσης τοπικών κορτ/δών)

•  2ο follow up στους 9 μήνες (εκτίμηση προσήλωσης στη θεραπεία και 
εναπομείναντα προβλήματα)

•  Σε περίπτωση συνέχισης της θεραπείας (με κορτ/δή) παρακολούθηση 
ανά έτος από τον οικογενειακό ιατρό 

•  Έγγραφες οδηγίες αυτοπαρακολούθησης και έκτακτης ιατρικής εξέτασης 
σε περιπτώσεις εξέλκωσης, δυσίατων και ύποπτων εστιών 

Συστάσεις και συμπεράσματα
 
•  Τα ισχυρά τοπικά κορτικ/δή αποτελούν θεραπεία 1ης γραμμής για τον 

LS ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εντόπισης.
•  Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σύγκρισης της ισχυρότητας των στερο-

ειδών, της συχνότητας εφαρμογής και της διάρκειας θεραπείας.
•  Ασυμπτωματικοί ασθενείς με κλινικά σημεία ενεργού LS πρέπει να 

υποβάλλονται σε θεραπεία.
•  Η τεστοστερόνη και οι ορμονικές θεραπείες δεν χρησιμοποιούνται 

πλέον.

Συστάσεις και συμπεράσματα
 •  Η εμφάνιση SCC σε έδαφος LS είναι σπάνια στην κλινική πράξη (<5%), 

δεν είναι όμως γνωστό αν η θεραπεία ελλατώνει τον μακροχρόνιο 
κίνδυνο κακοήθειας.

•  Η μακροχρόνια παρακολούθηση δεν είναι απαραίτητη στον ανεπίπλεκτο 
LS ( ελεγχόμενο με μικρά ποσά κορτ/δών <60gr ανά έτος).

•  Αντιθέτως, κρίνεται αναγκαία σε επιπλεγμένο και ανθεκτικό στη θεραπεία 
LS, καθώς και σε περιπτώσεις προηγούμενου SCC.

•  Η εξέταση από Δερματολόγο είναι επιτακτική σε κάθε περίπτωση άτυπου 
και μη ελεγχόμενου LS.
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