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Εισαγωγή: Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια δερματοπάθεια με χρόνια πορεία, που επηρεάζει 

δραματικά την ποιότητα ζωής των ασθενών ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτεί  τη  χορήγηση 

κορτικοστεροειδών ή άλλων ανοσοκατασταλτικών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το dupilumab 

αποτελεί ένα ανασυνδυασμένο ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη δράση των 

ιντερλευκινών IL-4 και IL-13 με ένδειξη για τη θεραπεία της σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας(ΣΑΔ) σε 

παιδιά άνω των 6 ετών και σε ενήλικες. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της χορήγησης dupilumab σε 

ασθενείς με ΣΑΔ.  

 

Περιγραφή περιστατικών: Πρόκειται για έξι ασθενείς ( 4 άνδρες, μέση ηλικία 33,5 έτη, εύρος 15-59 έτη), 

τέσσερις εκ των οποίων εμφάνισαν την νόσο κατά την ενήλικη ζωή. Ως προς συννοσηρότητες, ανέφεραν 

αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα (2/6), άσθμα (3/6) και τροφική αλλεργία (3/6). Οι  ασθενείς λάμβαναν ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα  κορτικοειδή per os, ενώ τέσσερις από αυτούς έλαβαν κυκλοσπορίνη για 

τουλάχιστον 1 έτος. Προ της έναρξης dupilumab οι ασθενείς παρουσίαζαν σοβαρό μη ελεγχόμενο κνησμό 

και υψηλά σκορ στα εργαλεία μέτρησης βαρύτητας ΑΔ/ επίδρασης στην ποιότητα ζωής  (Πίνακας 1)  

 

Αποτελέσματα: Από τον πρώτο μήνα χορήγησης διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας 

και της ποιότητας ζωής με συνεπακόλουθη θετική επίπτωση σε όλες τις συνιστώσες (απόδοση σε σχολείο, 

εργασία, δραστηριότητες κλπ.). Στους τέσσερις ασθενείς που συνεχίστηκε η θεραπεία για τουλάχιστον 

ένα έτος, διαπιστώθηκε περαιτέρω βελτίωση. Σε έναν ασθενή παρατηρήθηκε επιδείνωση έξι μήνες μετά 

την έναρξη dupilumab. Ένας ασθενής διέκοψε την αγωγή 3 μήνες μετά, λόγω εμφάνισης πιθανής οξείας 

διάσπαρτης απομυελινωτικής εγκεφαλίτιδας, μετά από γριπώδη συνδρομή. Στους υπόλοιπους ασθενείς 

δεν παρατηρήθηκε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου.  

  



 
Συμπεράσματα: Το dupilumab αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με ΣΑΔ, 

βελτιώνοντας τόσο τα δερματικά συμπτώματα όσο και την ποιότητα ζωής. Όπως με όλες τις θεραπείες 

με βιολογικούς παράγοντες, θα πρέπει να  υπάρχει στενή, διαρκής παρακολούθηση του ασθενή σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα αλλά και με την ασφάλεια/ανοχή της αγωγής.  

 

 

  

 Πίνακας 1: Σκορ βαρύτητας ΑΔ/ποιότητας ζωής προ και μετά την έναρξη dupilumab  

ΑΣΘΕΝΕΙΣ SCORADb SCORAD1m SCORAD12m EASIb EASI1m EASI12m DLQIb DLQI1m DLQI12m 

1 55 25 22 25,4 6,9 4,4 27 7 2 

2 36,4 8,2 7 4,2 0,7 0,7 30 5 0 

3 65 19 15 36 4,3 3,3 25 1 3 

4 36 29 19 15,2 9,6 4,3 22 9 3 

5 71,5 59,5  31,5 20,5  25 11  

6 76 32  48,2 9  24 4  

 

b: προ θεραπείας, 1m: 1μήνα θεραπείας, 12m: 12 μήνες θεραπείας 

 


