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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με χορηγό εταιρεία.



Η Ροδόχρους Νόσος είναι μια χρόνια 
φλεγμονώδης δερματοπάθεια με υφέσεις και 

εξάρσεις που προσβάλει το κεντρικό 
πρόσωπο και χαρακτηρίζεται από ερύθημα 

υποτροπιάζοντα επεισόδια flushing 
φλυκταιδια, βλατίδες, τηλεγγειεκτασία και 

φύματα.



Υπερεκφραζόμενα γονίδια ελέγχουν πολυπαραγοντικούς,παθογενετικούς

μηχανισμούς που πυροδοτούνται από εξωγενείς παράγοντες (demodex UV

ακτινοβολία)

- Νευροαγγειακή δυσλειτουργία (εκφράζεται κλινικά πιο πολύ με ερύθημα).

- Ταυτόχρονη διαταραχή ανοσολογικού συστήματος



↑ αντιμικροβιακών πεπτιδίων ↑ μαστοκυττάρων ↑ TH1 κυττάρων

↑ → κλινική εκδήλωση βλατίδες

↑ κυτοκινών - ↑ πρωτεασών → ↑ χημειοταξία πολυμορφοπυρήνων (κλινική

εκδήλωση φλύκταινες).



Το 2002 η Αμερικανική εταιρεία για την Ροδόχρου Νόσο 
συγκάλεσε επιτροπή ειδικών, η οποία πρότεινε σταθερά 
κριτήρια για την διάγνωση και την ταξινόμηση της.



4 υπότυποι για την Ροδόχρου 

1. Ερυθηματοτηλεγγειεκτατικός

2. Βλατιδοφλυκταινώδης

3. Φυματώδης

4. Οφθαλμικός



Η Ταξινόμηση αυτή όμως παρουσίαζε ελλείψεις.

 Αντανακλούσε πιο πολύ την υποκείμενη παθοφυσιολογία

 Οι υπότυποι αντιμετωπίζονταν σαν ξεχωριστές οντότητες, ενώ ένας ασθενής

μπορεί να έχει στοιχεία από όλους τους υπότυπους. Δυσκολίες στην

θεραπευτική αντιμετώπιση και τις επιδημιολογικές έρευνες.



 Έλλειψη αυστηρού πλαισίου ορισμού και κατάταξης καθώς και

χαρακτηριστικών (π.χ. flushing). Αποτέλεσμα: άλλα νοσήματα όπως

καρκινοειδές, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, gram (-) θυλακίτιδα,

αυτοάνοσα νοσήματα να εκληφθούν λανθασμένα σαν Ροδόχρους.

 Νέα στοιχεία όσον αφορά την παθογένεια της Νόσου και των γονιδίων που

την ελέγχουν.



 Επιτακτική ανάγκη νέας ταξινόμησης 

 2017 Παγκόσμιο Πάνελ Συναίνεσης για την Ροδόχρου (Rosacea 
Consensus Panel)

 17 Δερματολόγοι από όλο τον κόσμο & 3 Οφθαλμίατροι
 Χρησιμοποιήθηκε μέθοδος Delphi (πολλαπλά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια 

και συναντήσεις).

 Νέα κατάταξη βάσει φαινότυπου .

 Συμπληρώθηκε το 2018 από Αμερικανική επιτροπή ειδικών για την 
Ροδόχρου.



Νέα κατάταξη με βάση τον φαινότυπο

Περιγράφει κλινικά χαρακτηριστικά

 Διαγνωστικά χαρακτηριστικά 

 Πρωτεύοντα ή κύρια χαρακτηριστικά

 Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά

ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

Ένα διαγνωστικό χαρακτηριστικό ή δύο πρωτευόντα 
χαρακτηριστικά.



Διαγνωστικά Χαρακτηριστικά (φαινότυποι)

Σταθερό κεντροπροσωπικό ερύθημα (όχι περιοφθαλμικά) περιοδικά 
αυξομειούμενης έντασης (Σε φαινότυπους I έως IV)

 Καλό ιστορικό για αποκλεισμό

 Ερυθηματώδους Λύκου, Ροδοχρόου από στεροειδή, 
σμηγματορροϊκής δερματίτιδας

Φυματώδεις αλλοιώσεις : Διεσταλμένοι πόροι, πάχυνση δέρματος, αδενώδης 
υπερπλασία και διόγκωση μύτης (Ρινόφυμα)

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ Η 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ.



Πρωτεύοντα (κύρια) χαρακτηριστικά (Φαινότυπος)

Βλατίδες και φλυκταινίδια 
 Σαφώς αφοριζόμενες συρρέουσες ερυθρές βλατίδες συνοδευόμενες ή όχι από 

φλυκατινίδια κεντροπροσωπικά. 
 (παρουσία φαγέσωρων θεωρείται εκδήλωση συνυπάρχουσας Ακμής άσχετη με την 

Ροδοχρόου)

Flushing: Συχνό, διαρκεί από 10 λεπτά έως 1 ώρα χωρίς ιδρώτα (καμιά φορά 
ωχρότητα)
 Μπορεί να απουσιάζει σε σκούρα δέρματα
 Εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, αντίδραση σε νευροαγγειακή διέγερση από 

εκλυτικούς παράγοντες.

Τηλεγγειεκτασίες: 
 Κεντροπροσωπικά (Fitepatrik I – IV)
 Σπάνιες σε V και VI (Δερματοσκόπιο)

Εκδηλώσεις από τα μάτια



Δερματολόγος

-Τηλεγγειεκτασίες στο 
όριο της εξωτερικής 
επιφάνειας του άνω 

βλέφαρου

-Τηλεγγειεκτασίες 
στην έσω  επιφάνειας 
του κάτω βλεφάρου

-Χαλάζιο



Εκδηλώσεις από τα μάτια

Οφθαλμίατρος

Κερατίτιδα Επιπεφυκίτιδα

Πάχυνση 
κερατοειδούς

Τηλεγγειεκτασίες 
κερατοειδούςΣκληρίτιδα



Συμπτώματα

 κάψιμο

 τσούξιμο

 φωτοευαισθησία

 αίσθημα ξένου σώματος

 δακρυρροία

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ



Δευτερεύοντα Χαρακτηριστικά (φαινότυποι)

Αίσθημα καύσους- Νυγμοί με ή χωρίς απολέπιση. 

Κνησμός - Μπορεί να συνυπάρχει όχι τυπικός.

Οίδημα - Μπορεί να συνοδεύει ή να ακολουθεί το flushing. 
(Αποτέλεσμα ↑διαπερατότητας τριχοειδών  και 
λεμφοφόρων αγγείων). 

Ξηρότητα - Μεσότητα προσώπου. Μπορεί να μοιάζει με   
σμηγματορροϊκή ή να συνυπάρχει.



Βαρύτητα της νόσου
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Flushing/ περιοδικό Ένταση

Ερύθημα

Συχνότητα επεισοδίων 

Περιοχές που προσβάλλονται 

Σύνοδα σύμπτωμα

Σταθερό ερύθημα
Πυκνότητα

Έκταση

Φλεγμονώδεις βλατίδες/ φλυκταινίδια

Αριθμός βλαβών

Έκταση προσβεβλημένης περιοχής προσώπου

Τηλεγγειεκτασίες 
Μέγεθος αγγείων

Έκταση προσβολής

Φύματα 

Φλεγμονή

Πάχυνση δέρματος

Δυσμορφία

Μέγεθος προσβολής



Κλίμακα Μέτρησης Βαρύτητας ερυθημάτων

Από 0-5

Απουσία –σχεδόν χωρίς ευρήματα- ήπια – έντονα- πολύ 
έντονα

Σημείο βαρύτητας της Νόσου η ψυχολογική επιβάρυνση 
του ασθενούς χωρίς κλίμακα μέχρι στιγμής



Ταξινόμηση της ροδόχρους νόσου

ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ/ΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 

ΥΠΟΤΥΠΟΥΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Δ.Δ.

2002

NRS Export 

Committee

Eνα ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά

Flushing

Σταθερό ερύθημα, 

βλατίδες, 

φλυκταινίδια,

Τηλεγγειεκτασίες

Καύσος,

Ξηρότητα,

Οίδημα προσώπου, 

οφθαλμικές 

εκδηλώσεις,

Ερυθρές πλάκες  

προσώπου φύματα

ΕΤΑ

Βλατιδο-

φλυκταινώδης 

φυματώδης 

οφθαλμική

Κοκκιωματώδηςς

Περιστοματική 

δερματίτιδα

Ακμοειδή 

εξανθήματα από 

στεροειδή

Κεραυνοβόλος Ροδ. 

Ακμή



Ταξινόμηση της ροδόχρους νόσου

ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ/ΚΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 

ΥΠΟΤΥΠΟΥΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Δ.Δ.

ROSCO

Panel 2017

α) Σταθερό 

κεντροπροσωπικό 

ερύθημα 

Β) φυματα 

Γ) 2 ή περισσότερα 

κύρια 

χαρακτηριστικά

Flushing

Βλατίδες ή 

φλυκταινίδια

Κεντροπροσωπικές

τηλεγγειεκτασίες

Οφθαλμικές 

εκδηλώσεις

Κάψιμο

Νυγμοί

Αίσθηση οιδήματος

Καμία Καμία Καμία



Ταξινόμηση της ροδόχρους νόσου

ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ/ΚΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 

ΥΠΟΤΥΠΟΥΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

Δ.Δ.

NRS

Expert

Committee

2018

α) Σταθερό 

κεντροπροσωπικό 

ερύθημα 

Β) φύματα 

Γ) 2 ή περισσότερα 

κύρια χαρακτηριστικά

Flushing (παροδικό 

ερύθημα)

Μέσα σε λίγα sec ή min

λόγω νευροαγγειακής 

διέγερσης)

Κάψιμο

Νυγμοί

Αίσθηση οιδήματος

Καμία Οφθαλμική 

Ροδόχρους Νόσος

- Ανεξάρτητα από 

δερματικές 

εκδηλώσεις 

- Απαλοιφή 

φυματώδους 

μορφής

(ερυθροφαίες 

βλατίδες με ουλές)

Flushing από 

φάρμακα, 

ερυθηματώδης Λύκος, 

σμηγματορροϊκή 

δερματίτιδα, 

Ροδόχρους από 

στεροειδή



Μελλοντικά….

Επιπλέον γενετικά και επιδημιολογικά δεδομένα απαραίτητα.

Περαιτέρω έρευνες που υποδεικνύουν πως υποκλινική 
νευροαγγειακή φλεγμονή → αδενώδη υπερπλασία

ΣΤΟΧΟΣ: Ταξινόμηση που θα συμπεριλαμβάνει κλινική εικόνα, 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και σαφείς δείκτες της Νόσου.

Gold standard για εξατομικευμένες θεραπείες – καλύτερη 
αντιμετώπιση.



‘’Όχι πλέον η ασθένεια αλλά ο ασθενής ‘’

Ιπποκράτης (460- 370 π.Χ.)

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !!

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://hippocratesmedicine.files.wordpress.com/2014/01/hippocrates-profile.jpg&imgrefurl=https://hippocratesmedicine.wordpress.com/2014/01/12/%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/&tbnid=djUYDhqPAU10-M&vet=12ahUKEwi96sar7PDzAhVKiqQKHSxNADkQMygeegUIARD5AQ..i&docid=NvoslFZJR8QK4M&w=180&h=225&q=%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82&hl=el&ved=2ahUKEwi96sar7PDzAhVKiqQKHSxNADkQMygeegUIARD5AQ

