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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) αποτελεί μία χρόνια φλεγμονώδη νόσο του
δέρματος η οποία προσβάλλει τους εφήβους σε ποσοστό 0.2%-24.6% παγκοσμίως με
σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Η δουπιλουμάμπη (Dupilumab-Dupixent)
είναι ένα ανασυνδυασμένο ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα άλφα
της ιντερλευκίνης (IL)-4, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της φλεγμονώδους νόσου
τύπου 2, και ενδείκνυται για την ατοπική δερματίτιδα, το άσθμα και τη χρόνια
ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. Παρουσιάζουμε την περίπτωση εφήβου με πολύ
σοβαρή ατοπική δερματίτιδα που έλαβε Dupilumab.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αγόρι ηλικίας 17 ετών που παρουσίασε δερματίτιδα από
την ηλικία των 7 ετών και συνυπάρχουσες αλλεργικές παθήσεις όπως εποχική
ρινοεπιπεφυκίτιδα και άσθμα με συμπτωματολογία κυρίως ανοιξιάτικους και
καλοκαιρινούς μήνες και ευαισθητοποίηση σε αεροαλλεργιογόνα (παριετάρια, ελιά,
αρτεμισία, αγρωστώδη και αλτερνάρια. Τα τελευταία 3 έτη η ατοπική δερματίτιδα
παρουσίασε σημαντική εποχική επιδείνωση (Scorad 95%) χωρίς βελτίωση, παρά τη
συστηματική αγωγή με τοπικά κορτικοστεροειδή, καλσινευρίνη, ελαιώδη καθαριστικά,
μαλακτικά ενυδατικά baume, κλειστή περίδεση, αντιϊσταμινικά per os και θεραπεία με
βιολογικό παράγοντα (anti IgE-omalizumab). Περιστασιακά, έγινε χορήγηση αντιβιοτικών
per os καθώς και κυκλοσπορίνης χωρίς βελτίωση της κλινικής εικόνας (Scorad 90%-95%) και
αποφασίσθηκε να αρχίσει θεραπεία με Dupilumab πριν την επίσημη κυκλοφορία της.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής έλαβε την αρχική δόση (600mg) και στη συνέχεια 300mg ανά
15 ημέρες υποδορίως. Από τις πρώτες ημέρες παρουσίασε σημαντική μείωση του κνησμού
και σε διάστημα 30 ημερών παρουσίασε θεαματική κλινική βελτίωση (Scorad 20%), με
συνέπεια να έχει σημαντική βελτίωση στη σχολική επίδοση και διάθεση για ενασχόληση με
αθλητικές δραστηριότητες. Ο ασθενής συνεχίζει εδώ και 6 μήνες τη θεραπεία με Dupilumab
χωρίς να έχει εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αντίδραση στη θέση της ένεσης ή
επιπεφυκίτιδα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέτρια-σοβαρή ΑΔ είναι μία χρόνια δερματοπάθεια με σοβαρές
επιπτώσεις στην εφηβική και κατ’ επέκταση στην ενήλικη ζωή των ασθενών. To Dupilumab
αποτελεί μία πολύ στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση στην ταχεία και συνεχή βελτίωση
των δερματικών βλαβών, συμβάλλει στην αποκατάσταση της δυναμικής της οικογένειας και
στη συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής με καλό προφίλ ασφαλείας.

