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Κφριοι λόγοι

Επιδθμιολογία
Σρζχουςα γνϊςθ καί κατανόθςθ
τθσ πακοφυςιολογίασ τθσ  ΑΔ



Εξελίξεισ ςτθν επιδθμιολογία 
καί πακοφυςιολογία τθσ ΑΔ

φγχρονθ αντιμετϊπιςθ 
καί πρόλθψθ τθσ ΑΔ



Ατοπικι Δερματίτιδα:

Η πιό ςυχνι χρόνια φλεγμονϊδθσ νόςοσ 
του δζρματοσ, γνωςτι από πολφ παλιά.

Strophulus confertus, 1796 – Eczema rubrum, 1835
J Am Acad Dermatol 2005;53:684



Mullins MJA 2007;186:618-621
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Prescott Ped Allergy Immunol 2011;22:155-160

Αναπνευςτικι Σροφικι
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Επιδθμιολογία ατοπικισ δερματίτιδασ

Αναπνευςτικι Σροφικι

Επιπολαςμόσ: 0.9% - 24.6%    (<13 ετϊν)
Ηλικία ζναρξθσ: 90%  <5ετϊν
Εναρξθ ςτουσ ενιλικεσ – Προςοχι ςτθ διάγνωςθ
Φυςικι πορεία: τα 13 ζτθ – 18% φφεςθ, 65% 

βελτίωςθ, 12% υποτροπι  
ISAAC III JACI 2009;124:1251-8

Linna Acta Paediatr 1992;81:1013-6



Βρεφικό ζκηεμα: παράγοντασ 
κινδφνου ςτο άςκμα/ρινίτιδα

Ballardini N et al J Allergy Clin Immunol 2014;133:594-596
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Διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ ςε αςκενείσ με ΑΔ

Ανάγκθ γιά ψυχιατρικι 
φροντίδα

Θεραπεία γιά προβλιματα 
ςυμπεριφοράσ

Ομάδα χωρίσ ΑΔ     Ομάδα με ΑΔ P value

7,89%                        12,12%                     < .0001

6,61%                         11,13%                    < .0001

Yagmale P et al JACI 2013;131:428-33
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Αναγκαία θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ ΑΔ:

Ανακοφφιςθ νόςου αλλά καί
Προλθπτικι προςζγγιςθ 

άςκματοσ/ρινίτιδασ/τροφικισ  
αλλεργίασ/αναφυλαξίασ



Ποιά είναι θ ςφγχρονθ άποψθ ςτθν 
πακοφυςιολογία/πακοβιολογία τθσ ΑΔ

Πολυπαραγοντικι νόςοσ με γενετικι προδιάκεςθ
καί

Αλλθλεπίδραςθ διαταραχϊν φυςικισ καί επίκθτθσ
ανοςίασ καί περιβαλλοντικϊν παραγόντων

Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ

Φυςικι ανοςία
(Δερματικόσ 
Φραγμόσ)

Ειδικι ανοςία
(IgE, TH2 ανοςιακι
Απάντθςθ)



Πακοβιολογία ΑΔ

Θεωρία “Outside in”

Θεωρία “Inside out”

Φραγμόσ
Ανοςιακι

απόκριςθ



Πακοφυςιολογία ΑΔ

Θεωρία “Outside in”

Θεωρία “Inside out”

Φραγμόσ
Ανοςιακι

απόκριςθ

Είναι κλινικά ςθμαντικό άν ο δερματικόσ φραγμόσ ι θ 
ανοςιακι απάντθςθ αρχίηει πρϊτα;

Καί οι δφο διεργαςίεσ είναι εξ ίςου ςθμαντικζσ ςτθν 
εγκατεςτθμζνθ ΑΔ



Kuo I-H et al J Allergy Clin Immunol 2013;131:266-78

Φυςικόσ 
φραγμόσ

Μικροβιακόσ φραγμόσ

Χθμικόσ 
φραγμόσ

*Αντιμικροβιακά πεπτίδια

Ανοςολογικόσ 
φραγμόσ

Δυςλειτουργία  επιδερμικοφ φραγμοφ ςτθν ΑΔ -
Κερατίνθ ςτιβάδα

*

SC: κερατίνθ
SG: Κοκκιϊδθσ
SS: Ακανκωτι
SB: Βαςικι

Ο φυςικόσ φραγμόσ: ο ςθμαντικότεροσ παράγων φυςικισ 
ανοςίασ καί προςταςίασ από κάκε ειςβολζα

Φςζιολογικόρ δεπμαηικόρ θπαγμόρ



Ανωμαλίεσ επιδερμικοφ 
φραγμοφ καί ανοςολογικι 
ενεργοποίθςθ 

- Καταςτροφι κερατίνθσ
ςτιβάδασ

- Απϊλεια φδατοσ
- Είςοδοσ ποικίλων

ειςβολζων
- Οξεία/Χρόνια φλεγμονι

*

* EDC: Γονίδια του ςυμπλζγματοσ
τελικήσ διαφοροποίηςησ των
κερατινοκυττάρων



O’Regan GM et al J Αllergy Clin Immunol 2008;122:689-93

Φιλαγγρίνθ*: φνκεςθ καί λειτουργίεσ 

Δράςεισ  φιλαγγρίνθσ

•Ενυδάτωςθ μζςω 
των  υγροςκοπικϊν 
αμινοξζων UCA* καί  
PCA* 
• υμβάλλει ςτθν 
οξυνοποίθςθ
• Ακεραιότθτα του 
φραγμοφ
• Αντι-
ςταφυλοκοκκικι 
δράςθ
• Αντι-υπεριϊδθ 

*UCA: ουροκανικό οξφ, PCA: καρβοξυλικό οξφ 

πυρρολιδόνθσ = φυςικόσ ενυδατικόσ παράγων

Λιπιδικι ςτιβάδα

Εςω κερατίνθ

Εξω κερατίνθ

*Filament aggregating protein
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πυρρολιδόνθσ = φυςικόσ ενυδατικόσ παράγων

2282del4

R501XSPINK5-LEKTI (serine protease 
inhibitor: φνδρομο Netherton)

10% των ευρωπαίων:ετεροηυγϊτεσ(50%    λειτουργία) 



Ετεροηυγϊτεσ μετάλλαξθσ φιλαγγρίνθσ ζχουν    
κίνδυνο γιά ΑΔ, τροφικι αλλεργία καί άςκμα

Irvine A et al N Engl J Med 
2011;365:1315-27



Η μετάλλαξθ του γονιδίου φιλαγγρίνθσ (FLG) δεν υπάρχει 
ςτο πλείςτο των αςκενϊν με ΑΔ

Μειωμζνθ φιλαγγρίνθ, λορικρίνθ, ινβολουκρίνθ, 
κερατοδεςμοςίνθ, κλαουδίνθ  παρατθρείται καί ςε ΑΔ 
χωρίσ μετάλλαξθ

NL

ΑΔ (FLG μεηάλλαξη +) ΑΔ (FLG μεηάλλαξη -)

Howell MD et al J Allergy Clin Immunol 2007;120:150-5

Ομωρ



Ανοςολογικά μεςολαβοφμενθ δυςλειτουργία του 
δερματικοφ φραγμοφ ςτθν ΑΔ μειϊνει τθ φιλαγγρίνθ

Πρωτοςτατεί θ TH2
λεμφοκυτταρικι 
φλεγμονι

Leung DYM,  Guttman-Yassky E  JACI 2014;134:769-79

Kuo I-H et al J Allergy Clin Immunol 2013;131:266-78

Ανοςολογικόσ 
φραγμόσ



Noda S et al J Allergy Clin Immunol 2015;135:324-36

Yγιζσ δζρμα Οξφ ςτάδιο Χρόνιο ςτάδιο

Ποιοί ανοςολογικοί παράγοντεσ οδθγοφν ςτισ 
δερματικζσ αλλοιϊςεισ τθσ ΑΔ

Kυτταροκίνεσ από
TH2 λεμφοκφτταρα ,
κερατινοκφτταρα καί 
δενδριτικά

Αντιγόνο

κνθςμόσ Ξεςμόσ Λιχθνοποίθςθ



Gittler JK et al J Allergy Clin Immunol 2012;130:1334-54

Ακικτο Οξεία Χρόνια

Οι ιςτολογικζσ αλλοιϊςεισ καί θ κλινικι δραςτθριότθτα/βαρφτθτα τθσ ΑΔ 
αντανακλοφν τθν πακοφυςιολογία τθσ

Κερατινοκφτταρα

Σ λεμφοκφτταρα

Δενδριτικά

Πάχυνςθ



Γενίκευςθ αλλεργικισ φλεγμονισ ςτθν ΑΔ

Τγιζσ
δζρμα

Οξφ
ςτάδιο

Χρόνιο
ςτάδιο

Leung DYM,  Guttman-Yassky E  JACI 2014;134:769-79 Gittler JK et al J Allergy Clin Immunol 2012;130:1334-54

Αντιγόνο κνθςμόσ Ξεςμόσ Λιχθνοποίθςθ



Γενίκευςθ αλλεργικισ φλεγμονισ ςτθν ΑΔ               Αςκμα 

TSLP: Thymic stromal lymphopoietin               Aςκματικι φλεγμονι

Τγιζσ
δζρμα

Οξφ
ςτάδιο

Χρόνιο
ςτάδιο

Leung DYM,  Guttman-Yassky E  JACI 2014;134:769-79 Gittler JK et al J Allergy Clin Immunol 2012;130:1334-54

Αντιγόνο κνθςμόσ Ξεςμόσ Λιχθνοποίθςθ



Οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ μειϊνουν τθ 
φιλαγγρίνθ ςτθν ΑΔ

Διαταραχι
Φυςικοφ
φραγμοφ

Διαταραχι 
Ανοςολογικοφ
φραγμοφ

Περιβαλλοντικοί
παράγοντεσ

Μειϊνουν τθν επιδερμικι 
προφιλαγγρίνθ καί φιλαγγρίνθ

Ερεκιςτικζσ ουςίεσ του δζρματοσ
Κνθςμόσ  εκδορζσ         τραυματιςμόσ
Χαμθλι υγραςία/κερμοκραςία
Ηλιακό ζγκαυμα
Ψυχολογικό stress
Ηλικία
Νερό
Μικροοργανιςμοί (π.χ. Papilloma virus,  
Trichophyton rubrum) 

Σοπικά κορτικοςτεροειδι (μακροχρόνια χριςθ)



Ποιζσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ πακοφυςιολογίασ ςτθν  γενικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ ΑΔ

Α. Εγκατεςτθμζνθ ΑΔ

• Ενυδάτωςθ καί του υγιοφσ δζρματοσ
• Αποκατάςταςθ του φραγμοφ
• Σοπικά αντιφλεγμονϊδθ 

(κορτικοςτεροειδι, αναςτολείσ καλςινευρίνθσ)
• Ελεγχοσ λοίμωξθσ
• Απομάκρυνςθ παραγόντων που πυροδοτοφν το κφκλο κνθςμό-ξεςμό

(αλλεργιογόνα, ερεκιςτικά, ψυχολογικοφσ)
• Ελεγχοσ υποκλινικισ φλεγμονισ ςτισ ςυχνζσ εξάρςεισ



Ποιζσ είναι οι επιπτϊςεισ τθσ πακοφυςιολογίασ ςτθν  γενικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ ΑΔ

Α. Εγκατεςτθμζνθ ΑΔ

Β. Πρόλθψθ με πρϊιμθ παρζμβαςθ

• Ενυδάτωςθ καί του υγιοφσ δζρματοσ 
• Αποκατάςταςθ του φραγμοφ
• Σοπικά αντιφλεγμονϊδθ 

(κορτικοςτεροειδι, αναςτολείσ καλςινευρίνθσ)
• Ελεγχοσ λοίμωξθσ
• Απομάκρυνςθ παραγόντων που πυροδοτοφν το κφκλο κνθςμό-ξεςμό

(αλλεργιογόνα, ερεκιςτικά, ψυχολογικοφσ)
• Ελεγχοσ υποκλινικισ φλεγμονισ ςτισ ςυχνζσ εξάρςεισ

Πρόλθψθ ανάπτυξθσ ΑΔ ςτα υψθλοφ κινδφνου βρζφθ

Πρόλθψθ ανάπτυξθσ τροφικισ/αναπνευςτικισ αλλεργίασ



Ετερογζνεια: Κφριο χαρακτθριςτικό τθσ  ΑΔ
(Πολλζσ υποoμάδεσ)              

Εξατομίκευςθ αντιμετϊπιςθσ  
(διαγνωςτικισ & κεραπευτικισ)

τόχοσ
Ανακοφφιςθ από τθ νόςο
Παρζμβαςθ ςτθ πορεία
Αναχαίτιςθ εξζλιξθσ
Πρόλθψθ

Βαςικι αρχι ςτθν Αντιμετϊπιςθ τθσ ΑΔ



φγχρονθ αντιμετϊπιςθ ΑΔ

S. Reitamo, A. Remitz, T. Haahtela Allergy 2009;64;505-519

Διάγνωςθ
Κατάταξθ Θεραπεία

Πρόλθψθ

Ζγκαιρθ καί επικετικι



Κλινικά χαρακτθριςτικά – διαγνωςτικά κριτιρια* ΑΔ

Τροποποιημζνα διαγνωςτικά κριτήρια Hanifin JM, Raska G  in Middleton 2014

Μείηονα
• Κνθςμόσ
• Πρόςωπο καί εκτατικζσ επιφάνειεσ ςτα βρζφθ/παιδιά
• Καμπτικζσ/λιχθνοποίθςθ ςτουσ ενθλίκουσ
• Χρόνια  ι υποτροπιάηουςα δερματίτιδα
• Ατομικό ι οικογενειακό ιςτορικό ατοπικισ νόςου

Ελάςςονα
Ξθροδερμία, δερματικζσ λοιμϊξεισ, μθ ειδικι δερματίτιδα χεριϊν    
καί ποδιϊν,υπεργράμμωςθ παλαμϊν, κυλακιϊδθσ  δερματίτιδα,     
ζκηεμα κθλϊν,λευκι πιτυρίαςθ, λευκόσ δερμογραφιςμόσ, πρόςκιοι 
υποκαψικοί καταρράκτεσ,     IgE οροφ, κετικζσ αμζςου τφπου 
δερματικζσ δοκιμαςίεσ/ειδικι IgE οροφ

Α. Διάγνωςθ καί Διαφορικι διάγνωςθ



Διαφορικι διάγνωςθ ΑΔ

Γονιδιακζσ διαταραχζσ

Χρόνιεσ δερματοπάκειεσ  μθγματορροϊκι,
ερεκιςτικι, εξεπαφισ

Ανοςοανεπάρκειεσ  Wiskott-Aldrich syndrome
SCID, IPEX syndrome 
Τπζρ-IgE  
DOCK8

Μεταβολικζσ διαταραχζσ                  Ελλειψθ ψευδαργφρου
ζλλειψθ βιταμινϊν

Λεμφοχπερπλαςτικι νόςοσ              Letterer-Siwe disease



φγκριςθ μεταξφ ΑΔ με μθ λειτουργικι μετάλλαξθ 
φιλαγγρίνθσ (FLG+) καί με φυςιολογικό γονότυπο (FLG-)

(+)

(-)

Κλινικά χαρακτθριςτικά            Βιοφυςικά χαρακτθριςτικά

Τπεργράμμωςθ 
παλαμϊν
Πιό επίμονο ζκηεμα

Αλλεργικι 
ευαιςκθτοποίθςθ

Κίνδυνοσ άςκματοσ
Βαρφτθτα
Ερπθτικό ζκηεμα

pH

IL-1β
Μεγάλθ     του 
φυςικοφ  ενυδατικοφ 
παράγοντα 

Κλινικά χαρακτθριςτικά            Βιοφυςικά χαρακτθριςτικά

Τπεργράμμωςθ 
παλαμϊν (-)
Λιγότερο επίμονο
Λιγότερθ 
ευαιςκθτοποίθςθ
Μικρότεροσ 
κίνδυνοσ άςκματοσ

Χαμθλότερο pH
Χαμθλότερθ IL-1β
Ήπια     του φυςικοφ 
ενυδατικοφ παράγοντα

McAleer MA et al J Allergy Clin Immunol 2013;131:280-91



Διαφορικι διάγνωςθ ΑΔ

Γονιδιακζσ διαταραχζσ Μετάλλαξθ φιλαγγρίνθσ (FLG-NULL)

φνδρομο Netherton (SPINK5/LEKTI)

υγγενείσ (κλθρονομικζσ) διαταραχζσ τφπου - ΑΔ

Νetherton
syndrome

PSS-B syndrome
Peeling skin 
syndrome type B

SAM syndrome
Skin dermatitis, 
multiple allergies, 
metabolic wasting

Samuelov L JACI 2014;134:808-815



Κλινικοί φαινότυποι ΑΔ

• Εναρξθ ςτθ βρεφικι θλικία, ίαςθ ςτθν παιδικι
• Εναρξθ ςτθ βρεφικι, επίμονο ςοβαρό ζκηεμα
• Εφθβικι ζναρξθ, ιπιο – μζτριο ζκηεμα
• Εφθβικι ζναρξθ, επίμονο ςοβαρό ζκηεμα
• IgE με  ευαιςκθτοποίθςθ ςε αερο/τροφικά 

αλλεργιογόνα  (> 4 αλλεργιογόνα)
• Μθ- IgE ευαιςκθτοποίθςθ 
• ΑΔ με S. aureus λοίμωξθ (<50%)
• AΔ με ιςτορικό εκτεταμζνθσ ερπθτικισ λοίμωξθσ (eczema

herpeticum, 3%)

Castro-Rodriguez JA et al Am J Respir Crit Care Med 2000;
162:1403-1406               

Shen C-Y et al Allergy Asthma Proc 2013;34:3-6

υςχζτιςθ με άςκμα/ρινίτιδα 
ςτα 7 καί 12 ζτθ

Illi S et al J Allergy Clin Immunol 2004; 113:925-931

Havstad N J Allergy Clin Immunol 2014;134:722-727

Ballardini N et al J Allergy Clin Immunol 2014;133:594-596

Β. Κατάταξθ



Ολικι καί Eιδικι IgE - βιολογικοί δείκτεσ ςτθν ατοπικι δερματίτιδα

Ολικι IgE

• IgE οροφ    ςε αςκενείσ με 
μεταλλάξεισ φιλαγγρίνθσ
• IgE οροφ: μι χριςιμοσ 
δείκτθσ εξάρςεων
• IgE ομφαλίου λϊρου: 
βιολογικόσ δείκτθσ 
πρόβλεψθσ ΑΔ ςτουσ 6 μινεσ 
ηωισ

Bieber T et al Allergy 2012;67:969-975



Ολικι καί Eιδικι IgE - βιολογικοί δείκτεσ ςτθν ατοπικι δερματίτιδα

Ολικι IgE Ειδικι IgE

• IgE οροφ    ςε αςκενείσ με 
μεταλλάξεισ φιλαγγρίνθσ
• IgE οροφ: μι χριςιμοσ 
δείκτθσ εξάρςεων
• IgE ομφαλίου λϊρου: 
βιολογικόσ δείκτθσ 
πρόβλεψθσ ΑΔ ςτουσ 6 μινεσ 
ηωισ

• Μθ αιτιολογικι
• Δείκτθσ ατοπίασ* του βρεφικοφ εκηζματοσ: IgE-
vs μθ IgE- ΑΔ (εξωγενισ vs ενδογενισ) 
• sIgE/ΔΔ: εξατομικευμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ  ςε 
ςυγκεκριμζνο φάςμα αλλεργιογόνων
• sIgE ζναντι δερματικϊν πρωτεϊνϊν: δείκτθσ 
ταυτοποίθςθσ αςκενϊν με αυτοάνοςο τφπο ΑΔ 

Bieber T et al Allergy 2012;67:969-975

* Συςχζτιςη με άςθμα, ρινίτιδα, τροφική 

αλλεργία

Havstad N J Allergy Clin Immunol 2014;134:722-727



Κλινικοί φαινότυποι ΑΔ ςε ςχζςθ με βαρφτθτα

Εκταςθ εξανκιματοσ
Είδοσ
Κνθςμό
Επιμόλυνςθ

Βαρφτθτα (SCORAD): ςυςχζτιςθ με 
φλεγμονι δζρματοσ

Εκτίμθςθ βαρφτθτασ με βάςθ:

SCORAD

ιπια, μζτρια, ςοβαρι

Αλλάηει θ βαρφτθτα 



Θεραπεία ατοπικισ δερματίτιδασ – Γενικι αρχι

Ενεργθτικι (Proactive) αντιμετϊπιςθ

J. Ring et al: JEADV 2012

τεροειδζσ ι ςυνδυαςμόσ του μζ αντιμικροβιακό
Αντιμετϊπιςθ μείηονοσ ζξαρςθσ

Μακροχρόνιοσ ζλεγχοσ
τεροειδζσ ι/και Αναςτολζασ 

Καλςινευρίνθσ

Εξαρςθ

Τφεςθ

• Μείωςθ των εξάρςεων
• Ελεγχοσ τθσ φλεγμονισ

καί τθσ λειτουργίασ του
δερματικοφ φραγμοφ

Ενυδάτωςθ - μαλακτικά



Φαινότυποι βαρφτθτασ ΑΔ ανάλογα 
με τθν ανταπόκριςθ ςτθ κεραπεία

• Προκλινικι: Μαλακτικά/ενυδατικά
• Τποτροπιάηουςα  ιπια – μζτρια ΑΔ: τοπικά 

κορτικοςτεροειδι(ΣΚ)/αναςτολείσ καλςινευρίνθσ γιά ζλεγχο φλεγμονισ.
Κακοριςμόσ καί αποφυγι εκλυτικϊν παραγόντων (ερεκιςτικοί, 
αλλεργιογόνα, λοίμωξθ), ειδικι ανοςοκεραπεία

• Χρόνια ΑΔ ςε φφεςθ με ςυχνζσ εξάρςεισ: μαλακτικά/ενυδατικά με 
ςυντιρθςθ τοπικϊν  Κ(2Χ/εβδομάδα) ι αναςτολείσ
καλςινευρίνθσ (μζρα πάρα μζρα) γιά πρόλθψθ εξάρςεων

• Επίμονθ μζτρια – ςοβαρι ΑΔ μι ελεγχόμενθ με τα τοπικά Κ ι/καί
αναςτολείσ καλςινευρίνθσ. Τγρά επικζματα, μεγάλθσ ιςχφοσ Κ με 
περίδεςθ, ανοςοκαταςταλτικά (κυκλοςπορίνθ), ανοςοτροποιθτικά (anti-
IL-4 receptor a, dupilumab)



Τπάρχουν ενδείξεισ γιά τροποποιθτικι τθσ νόςου επίδραςθ 
αυτισ τθσ κεραπευτικισ αντιμετϊπιςθσ τθσ ΑΔ

Μετά 4-10 ζτθ παρακολοφκθςθ:

• Εκηζματοσ καί ανάγκθσ γιά κεραπεία
• Εξαφάνιςθ ςταφυλοκοκκικισ αποίκιςθσ
• Th2 Th1
• υπερπλαςίασ
• Ομαλοποίθςθ του δερματικοφ φραγμοφ
• Ανάπτυξθ αναπνευςτικισ αλλεργίασ καί

ατοπίασ γενικά

Kyllonen H et al Br J Dermatol 2004;150:1174-1181
Virtanen H et al J Allergy Clin Immunol 2007;120:1464-1466
Mandelin JM et al J Dermatol Treat 2010;21:167-170



Κλινικι προςπζλαςθ ςτο χειριςμό τθσ ΑΔ

Κλινικό ερϊτθμα Χειριςμόσ

Ζχει ο αςκενισ ΑΔ; 

Αντιλαμβάνεται το 
περιβάλλον/αςκενισ τί 
είναι ΑΔ καί τα 
ςτοιχειϊδθ τθσ 
κεραπείασ; 

Βιμα 1: Επιβεβαίωςθ διάγνωςθσ

Βιμα 2: τοιχειϊδεσ ςτθ κεραπεία
Αξιολόγθςθ βαρφτθτασ
Ενκάρρυνςθ ςυμμόρφωςθσ (εκπαίδευςθ)
Ενυδάτωςθ/μαλακτικά, αντικνθςμϊδθ, τοπικά 
αντιφλεγμονϊδθ  

Οδθγίεσ γιά τθν εφαρμογι τουσ

Arkwright PD et al J Allergy Clin Immunol: In Practice 2013;1:142-51



•Κνθςμόσ          εκδορζσ         τραυματιςμόσ
•Ερεκιςτικζσ ουςίεσ του δζρματοσ
•Χαμθλι υγραςία/κερμοκραςία
•Μικροοργανιςμοί (π.χ. Malassezia furfur, S. aureus,   
Trichophyton rubrum) 

•Σοπικά κορτικοςτεροειδι  (μακροχρόνια χριςθ)

Αποκατάςταςθ καί ςυντιρθςθ 
του δερματικοφ φραγμοφ

Leiferman KM JACI 2015;135:488-490

Αντιιςταμινικά;

CMi 
fibers



•Κνθςμόσ          εκδορζσ         τραυματιςμόσ
•Ερεκιςτικζσ ουςίεσ του δζρματοσ
•Χαμθλι υγραςία/κερμοκραςία
•Μικροοργανιςμοί (π.χ. Malassezia furfur, S. aureus,   
Trichophyton rubrum) 

•Σοπικά κορτικοςτεροειδι  (μακροχρόνια χριςθ)

Αποκατάςταςθ καί ςυντιρθςθ 
του δερματικοφ φραγμοφ

•Αποφυγι ερεκιςτικϊν
•Απορρυπαντικά, ςαποφνια, ρυπαντζσ
• αλκαλικά
•Τγρό απορρυπαντικό γιά πλφςιμο ροφχων
•Διπλό ξζβγαλμα, βμβακερά ροφχα

Leiferman KM JACI 2015;135:488-490

Αντιιςταμινικά;

CMi 
fibers



•Κνθςμόσ          εκδορζσ         τραυματιςμόσ
•Ερεκιςτικζσ ουςίεσ του δζρματοσ
•Χαμθλι υγραςία/κερμοκραςία
•Μικροοργανιςμοί (π.χ. Malassezia furfur, S. aureus,   
Trichophyton rubrum) 

•Σοπικά κορτικοςτεροειδι  (μακροχρόνια χριςθ)

Αποκατάςταςθ καί ςυντιρθςθ 
του δερματικοφ φραγμοφ

•Αποφυγι ερεκιςτικϊν
•Απορρυπαντικά, ςαποφνια, ρυπαντζσ
• αλκαλικά
•Τγρό απορρυπαντικό γιά πλφςιμο ροφχων
•Διπλό ξζβγαλμα, βμβακερά ροφχα

Ενυδάτωςθ – μαλακτικά
•Μπάνιο- μοφλιαςμα, ηεςτό – χλιαρό νερό
•Τγρό, ουδζτερο ph, μθ απολιπαντικό κακαριςτικό
•Άμεςθ εφαρμογι μαλακτικοφ – πρόςωπο (spray νερό)
•Αλοιφι vs κρζμα vs lotion
•Βαηελίνθ, λάδι
•Φαρμακευτικά: τ. κορτικοςτεροειδι, αναςτολείσ καλςινευρίνθσ,
αναςτολείσ φωςφοδιεςταράςθσ;

Αντιμικροβιακά
•Μπάνιο με αραιωμζνθ χλωρίνθ, ενδορρινικι Mupirocin

Leiferman KM JACI 2015;135:488-490

Αντιιςταμινικά;

CMi 
fibers



Κλινικι προςπζλαςθ ςτο χειριςμό τθσ ΑΔ

Κλινικό ερϊτθμα Χειριςμόσ

Ζχει ο αςκενισ ΑΔ; 

Αντιλαμβάνεται το 
περιβάλλον/αςκενισ τί 
είναι ΑΔ καί τα 
ςτοιχειϊδθ τθσ 
κεραπείασ; 

Θα βοθκιςει θ 
αποφυγι 
αλλεργιογόνων;

Προκαλεί θ 
δευτερογενισ λοίμωξθ 
του δζρματοσ ζξαρςθ; 

Σί γίνεται αν θ ΑΔ 
είναι ανκεκτικι ςτθ 
κεραπεία;

Βιμα 1: Επιβεβαίωςθ διάγνωςθσ

Βιμα 2: τοιχειϊδεσ ςτθ κεραπεία
Αξιολόγθςθ βαρφτθτασ
Ενκάρρυνςθ ςυμμόρφωςθσ (εκπαίδευςθ)
Ενυδάτωςθ/μαλακτικά, αντικνθςμϊδθ, τοπικά 
αντιφλεγμονϊδθ  

Οδθγίεσ γιά τθν εφαρμογι τουσ

Βιμα 3: Αλλεργικά εκλυτικά αίτια
Σροφικά, περιβαλλοντικά – χειριςμό των 
προκαλοφμενων από αυτά εξάρςεων

Βιμα 4: Θεραπεία λοίμωξθσ
Καλλιζργειεσ άν χρειαςκεί
Οδθγίεσ γιά αντιςθπτικά, 
αντιμικροβιακά

Βιμα 5: Φάρμακα, άλλοι παράγοντεσ
Δεφτερθσ γραμμισ κεραπεία
Πικανι ειςαγωγι ςτο νοςοκομείο 
υμβουλι ειδικοφ

Arkwright PD et al J Allergy Clin Immunol: In Practice 2013;1:142-51



Novac N and Simon D Allergy 2011;66:830-839

Θεραπεία ατοπικισ δερματίτιδασ: Από τισ νεϊτερεσ 
πακοφυςιολογικζσ γνϊςεισ ςτθν εξατομικευμζνθ 
κεραπεία

Dupilumab: Αντι IL-4 receptor α
Beck LA et al N Engl J Med 2014;371:130-9



Πρόλθψθ  ΑΔ



Ενίςχυςθ του δερματικοφ φραγμοφ με ενυδατικά από τθν 
γζννθςθ προςφζρει αποτελεςματικι πρόλθψθ τθσ ΑΔ

J Allergy Clin Immunol 2014;134:818-23

Συχαιοποιθμζνθ, ελεγχόμενθ μελζτθ
N=124 νεογνά υψθλοφ κινδφνου
Ολόςωμθ επάλθψθ με μαλακτικό 
Χ1/θμερθςίωσ από θλικία 2 
εβδομάδων

ςτουσ 6 μινεσ
50%       κίνδυνο ΑΔ



J Allergy Clin Immunol 2015;134:824-30

Χριςθ ενυδατικϊν ςτα νεογνά προλαμβάνει τθν ανάπτυξθ τθσ ΑΔ

Συχαιοποιθμζνθ, ελεγχόμενθ μελζτθ
N=116 νεογνά υψθλοφ κινδφνου
Κακθμερινι χριςθ ενυδατικοφ από 
2-3 εβδομάδων ηωισ

ςτουσ 8 μινεσ
40%     τθσ πικανότθτασ ΑΔ

καί ευαιςκθτοποίθςθσ  ςτα
ςτα τροφικά αλλεργιογόνα



Πρόλθψθ ατοπικισ δερματίτιδασ

• Αποφυγι πακθτικοφ καπνίςματοσ

• Αποκάρρυνςθ καιςαρικισ τομισ

• Μθτρικόσ κθλαςμόσ

• Προβιοτικά*(ζγκυεσ, κθλάηουςεσ καί βρζφθ υψθλοφ

κινδφνου)

• Ενίςχυςθ του δερματικοφ φραγμοφ με 
ενυδατικά/μαλακτικά από τθ γζννθςθ
ςτα υψθλοφ κινδφνου νεογνά

* WAO Guidelines: Prevention of allergy, WAOJ 2015



υμπεράςματα

• Η ΑΔ είναι χρόνια , φλεγμονϊδθσ, πολυπαραγοντικι νόςοσ με
γενετικι προδιάκεςθ, μεγάλθ ετερογζνεια καί ο προάγγελοσ 
τροφικισ αλλεργίασ, άςκματοσ/αλλεργικισ ρινίτιδασ.

• Η επικετικι καί αποτελαςματικι αποκατάςταςθ του 
δερματικοφ φραγμοφ καί τθσ φλεγμονισ, καί θ πρόλθψθ 
ζναρξθσ τθσ βλάβθσ ςτα υψθλοφ κινδφνου βρζφθ, αποτελεί 
ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθσ, που αποςκοπεί όχι μόνο ςτθν 
φφεςθ αλλά καί ςτθ τροποποίθςθ τθσ πορείασ τθσ νόςου.



υμπεράςματα

• Η ΑΔ είναι χρόνια , φλεγμονϊδθσ, πολυπαραγοντικι νόςοσ με
γενετικι προδιάκεςθ, μεγάλθ ετερογζνεια καί ο προάγγελοσ 
τροφικισ αλλεργίασ, άςκματοσ/αλλεργικισ ρινίτιδασ.

• Η επικετικι καί αποτελαςματικι αποκατάςταςθ του 
δερματικοφ φραγμοφ καί τθσ φλεγμονισ, καί θ πρόλθψθ 
ζναρξθσ τθσ βλάβθσ ςτα υψθλοφ κινδφνου βρζφθ, αποτελεί 
ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθσ, που αποςκοπεί όχι μόνο ςτθν 
φφεςθ αλλά καί ςτθ τροποποίθςθ τθσ πορείασ τθσ νόςου.

ασ   Ευχαριςτϊ




