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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Τα παράσιτα Demodex είναι υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα που βρίσκονται στους σμηγματογόνους
αδένες και τους θυλάκους των τριχών, κυρίως της κεφαλής και του προσώπου στον άνθρωπο.
Αποτελούν τους μεγαλύτερους και  πολυπλοκότερους οργανισμούς της μικροχλωρίδας του δέρ-
ματος. Τα δύο είδη που συνήθως εντοπίζονται στον άνθρωπο και ταυτοποιήθηκαν είναι το De-
modex folliculorum και το Demodex brevis. Η προσβολή με ακάρεα Demodex είναι συχνή. Η
συχνότητα εμφάνισης τους σε υγιείς ενήλικες κυμαίνεται από 20 - 100% σε πυκνότητα που δεν
ξεπερνά συνήθως τα 5 παράσιτα/cm2. Η παθογόνος δράση τους ως αίτιο δερματοπαθειών στον
άνθρωπο εγείρει συνεχείς προβληματισμούς. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τη φυ-
σική και επίκτητη ανοσία είναι άγνωστος. Τα είδη των ακάρεων Demodex έχουν βρεθεί σε δερ-
ματικές βλάβες, όμως η νόσος από Demodex δεν έχει γίνει αποδεκτή ως οντότητα. Υπάρχουν
πειστικές αναφορές για βλεφαρίτιδα, θυλακίτιδα, δερματίτιδα τύπου ροδόχρου ακμής, θυλα-
κιώδη πιτυρίαση, δερματίτιδα προσώπου, περιστοματική/περικογχική δερματίτιδα, αποστήματα
και θυλακίτιδα τριχωτού (αλωπεκία ανδρογεννητικού τύπου) από Demodex που ανταποκρίνονται
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Εισαγωγή

Ο όρος ανθρώπινη δεμοδήκωση αναφέρεται στις δερ-
ματικές παθήσεις που προκαλούνται από την παρου-
σία των δύο ειδών Demodex, Demodex folliculorum
(D.folliculorum) και Demodex brevis (D. brevis), που
αφορά τους σμηγματογόνους αδένες και τους θυλά-
κους των τριχών, κυρίως της κεφαλής και του προσώ-
που1. Τα ανθρώπινα ακάρεα Demodex (D. folliculorum
και D. brevis) είναι οι μεγαλύτεροι και οι πλέον σύνθετοι
οργανισμοί της χλωρίδας του δέρματος. H παθογέ-
νεση της δεμοδήκωσης και η απάντηση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού
στην εισβολή του ακάρεος είναι ελλιπώς κατανοητά
μέχρι σήμερα2. Τα παράσιτα Demodex (Demodex folli-
culorum και Demodex brevis) ανήκουν ταξινομικά στο
Βασίλειο: Animalia, Συνομοταξία: Arthropoda, Ομοτα-
ξία: Arachnida, Τάξη: Acarina, Οικογένεια: Demodicidae
και είναι υποχρεωτικά εκτοπαράσιτα.3 Η ορθή ταξινό-
μησή τους στα ακάρεα έγινε το έτος 1842 από τον
δερματολόγο Carl Gustav Theodor Simon για το D. fol-
liculorum4 και η αναγνώριση του D. brevis από τον Ak-
bulatova το έτος 1963.5 Από τα δύο είδη που παρασι-
τούν στον άνθρωπο, το D. folliculorum ανευρίσκεται
συνήθως στους θυλάκους των τριχών, ενώ το μικρό-
τερο σε μέγεθος D. brevis προσβάλλει τους σμηγμα-
τογόνους αδένες.6,7

Η παρουσία των ειδών Demodex σε χαμηλές συγ-
κεντρώσεις στο υγιές δέρμα αποτελεί συχνό φαινόμενο
και συνήθως παραμένει ασυμπτωματική.8 Αντίθετα,

υψηλές συγκεντρώσεις των ακάρεων έχουν παρατη-
ρηθεί στο δέρμα ασθενών με ποικιλία δερματοπαθειών,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η βλατιδο-
φλυκταινώδης ροδόχρους ακμή,9,10 η θυλακιώδης πι-
τυρίαση11 και η περιστοματική δερματίτιδα,12 καθώς
και σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή (από νοσήματα ή
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα).13,14 Τέλος, υψηλές συγ-
κεντρώσεις των δύο ειδών Demodex έχουν παρατηρηθεί
σε ορισμένες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης.15

Μορφολογία

Τα ενήλικα D. folliculorum και D. brevis αρσενικά και
θηλυκά παράσιτα δύνανται να αναγνωρισθούν μορ-
φολογικά με μικροσκοπική εξέταση βάσει του μεγέ-
θους τους (τα θηλυκά παράσιτα είναι μεγαλύτερα) και
των γεννητικών τους οργάνων.16,17 To ενήλικο D. folli-
culorum είναι 0,30 - 0,44 mm σε μήκος και το D. brevis
είναι 0,15- 0,24mm, με τα θηλυκά μεγαλύτερα από τα
αρσενικά.18 Tα ώριμα ακάρεα έχουν σκωληκοειδή εμ-
φάνιση και διαθέτουν ένα επίμηκες σώμα που αποτε-
λείται από δύο ενωμένα τμήματα. (Εικόνα 1(α), 1(β)).
Το πρώτο τμήμα είναι το οπισθόσωμα, που καλύπτει
τα 7/10 του συνολικού μήκους του D. folliculorum και
τα 2/3 του D. brevis αντίστοιχα. Το οπισθόσωμα συνί-
σταται από την κοιλιά, η οποία φέρει δακτυλιοειδείς
εντομές, και μια στρογγυλή ουρά.19,20 Το δεύτερο
τμήμα, γνωστό ως πρόσωμα, περιλαμβάνει την κε-
φαλή και το θώρακα. Στην κεφαλή βρίσκεται το γνα-
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στην εξάλειψη των ακάρεων. Μερικές βλάβες που προσομοιάζουν σε ροδόχρου ακμή μπορεί επίσης να
προκληθούν από Demodex. Όλες οι δερματικές παθήσεις που προκαλούνται από τα ακάρεα Demodex συ-
νοπτικά αναφέρονται με τον όρο δεμοδήκωση ή δεμοδησίδωση. Οι δερματολόγοι δεν έχουν κατορθώσει
ακόμη να συμφωνήσουν ως προς το παθογενετικό δυναμικό αυτών των ακάρεων. Το ερώτημα εάν είναι
περισσότερο συμβιωτικά παράσιτα τα οποία συμπτωματικά ανευρίσκονται σε δερματοπάθειες ή εάν απο-
τελούν την πραγματική αιτία αυτών, παραμένει αμφιλεγόμενο. Η μελέτη της μικροχλωρίδας του ανθρώπι-
νου δέρματος σε σχέση με τις δερματικές νόσους επιβάλλει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των
ακάρεων Demodex και μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και στην καλύτερη αντιμετώπισή τους.



θόσωμα (στόμα του ακάρεος) που διαθέτει αιχμηρό
άκρο, με τη βοήθεια του οποίου το παράσιτο εξασφα-
λίζει την τροφή του με δερματικά κύτταρα, ορμόνες
και σμήγμα που συσσωρεύονται στο θύλακα της τρί-
χας.18,19,20 Ο θώρακας φέρει τέσσερα ζεύγη ποδών, με
τη βοήθεια των οποίων τα ακάρεα κινούνται και καθί-
στανται ικανά να αναπτύσσουν ταχύτητα από 8 έως
16mm/h, κινούμενα στους θύλακες των τριχών κυ-
ρίως τη νύχτα, καθώς ο έντονος φωτισμός της ημέρας
δρα ανασταλτικά στην κίνηση αυτών.20,21 Eξωτερικά
το παράσιτο καλύπτεται από σκληρό περίβλημα, τον
χιτινώδη εξωσκελετό με τη βοήθεια του οποίου συγ-
κρατείται στον θύλακα της τρίχας.19

Κύκλος ζωής

H γονιμοποίηση των ακάρεων Demodex πραγματο-
ποιείται στην είσοδο των θυλάκων των τριχών (κοντά
στην επιφάνεια του δέρματος) και τα θηλυκά ακάρεα
αμφοτέρων των ειδών εναποθέτουν τα γονιμοποι-
ημένα ωάρια στις βαθύτερες περιοχές της τριχοσμηγ-
ματογόνου μονάδας.19 Τα ωάρια εκκολάπτονται μετά
από 2-3 ημέρες και εξελίσσονται διαδοχικά από προ-
νύμφες και πρωτονύμφες με τρία ζεύγη ποδών, σε
νύμφες και ενήλικα ακάρεα, με τέσσερα ζεύγη πο-
δών.19 Η χρονική διάρκεια κάθε σταδίου εξέλιξης έχει
ως εξής: προνύμφη 1,5 ημέρα, πρωτονύμφη 3 ημέρες,
νύμφη 2,5 ημέρες και ενήλικο άκαρι 5 ημέρες. Ο κύ-
κλος ζωής των ακάρεων διαρκεί περίπου 14,5 ημέρες,7
ενώ η συνολική διάρκεια ζωής των ακάρεων Demodex
είναι μερικές εβδομάδες. Μετά το θάνατό τους, τα νε-
κρά ακάρεα αποσυντίθενται στο εσωτερικό των θυ-
λάκων των τριχών ή των σμηγματογόνων αδένων.22

Θέσεις εντόπισης

Τα ακάρεα Demodex ανευρίσκονται σε όλες τις περιο-
χές του ανθρώπινου δέρματος, δείχνοντας ιδιαίτερη
προτίμηση σε περιοχές του σώματος με αυξημένη πα-
ραγωγή σμήγματος.17,23 Η συνηθέστερη θέση εντόπι-
σης είναι το πρόσωπο (παρειές, μύτη, πηγούνι, μέ-
τωπο, κρόταφοι, βλεφαρίδες, φρύδια, ρινοχειλικές
πτυχές, περιοχές γύρω από το στόμα). Ωστόσο, έχουν
εντοπισθεί και στην περιοχή του έξω ακουστικού πό-
ρου, στην κεφαλή σε άτομα με ανδρογεννητικού τύ-
που αλωπεκία, στο λαιμό και στο στήθος.17,24,25 Έχουν
επίσης ανευρεθεί στο πέος, το εφήβαιο, τους γλου-
τούς, καθώς και σε έκτοπους σμηγματογόνους αδένες
στο στοματικό βλεννογόνο.18,26 Η κατανομή των πα-
ρασίτων στο ανθρώπινο σώμα σε σχέση με το είδος
αφορά κυρίως το πρόσωπο για το D. folliculorum, ενώ
το D.brevis βρίσκεται συχνότερα στο λαιμό και το στή-
θος.27 Η προσβολή από D. folliculorum είναι συχνότερη
από ότι από D. brevis, αλλά το τελευταίο παρουσιάζει
ευρύτερη κατανομή στο σώμα.6

Προσβολή από ακάρεα Demodex ανά ηλικία
και φύλο

Ο αριθμός των ακάρεων Demodex που ανευρίσκεται
σε περιοχές του ανθρωπίνου δέρματος αυξάνεται
προιούσης της ηλικίας του ξενιστή. Η πυκνότητα ακά-
ρεων Demodex ανά cm2 δέρματος είναι αρκετά υψηλή
στην ηλικία των 30-60 ετών, υψηλότερη συγκριτικά με
την ηλικία 12-30 ετών καθώς και με την ηλικία άνω
των 60 ετών. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη διαφορε-
τική ποιότητα και λειτουργικότητα του σμήγματος
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Εικόνα 1 Εκτοπαράσιτο Demodex σε ξέσματα δέρματος μετά από κατεργασία με ΚΟΗ 10% (α) μεγέθυνση x400, (β) μεγέθυνση x100
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στις διάφορες ηλικίες.28 Σε ηλικίες 50 ετών ανευρί-
σκονται σε ποσοστό 80-100% και σε πυκνότητα ≤ 5
ανά cm2 δέρματος.23,29

Τα νεογνά προσβάλλονται πιθανότατα σε σύντομο
χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση μέσω της άμεσης
επαφής.9 Τα ακάρεα Demodex πιστεύεται ότι ανευρί-
σκονται σποραδικά στα παιδιά και τους εφήβους.30 Πι-
θανόν ευθύνεται η μικρή παραγωγή σμήγματος κατά
την παιδική ηλικία,9 ενώ στους έφηβους ακνεϊκούς
ασθενείς αλλαγές στη σύνθεση του σμήγματος δεν
επιτρέπουν την ανάπτυξη των ακάρεων.31 Οι λίγες βι-
βλιογραφικές αναφορές για τη δεμοδήκωση στην παι-
δική ηλικία τη συσχετίζουν με λευχαιμία32 ή λοίμωξη
από HIV.33 Η συχνότητα προσβολής με ακάρεα Demo-
dex δεν παρουσιάζει διαφορές στα δύο φύλα σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες.29

Μετάδοση

Ο κύκλος ζωής των παρασίτων αυτών είναι περιορι-
σμένος εκτός ανθρωπίνου σώματος, καθώς είναι ευά-
λωτα στην αφυδάτωση. Η άμεση επαφή είναι
απαραίτητη για την μετάδοση των ακάρεων Demodex
από άτομο σε άτομο. Κατά συνέπεια,μία αποτελεσμα-
τική αγωγή στην εξάλειψη της μόλυνσης από Demo-
dex θα έπρεπε να περιλαμβάνει τόσο τη θανάτωση
όσο και την πρόληψη της αναπαραγωγής τους και της
μετάδοσής τους.24

Διάγνωση

Η οριστική διάγνωση της δεμοδήκωσης απαιτεί συμ-
βατή κλινική εικόνα και παρουσία ≥ 5 ακάρεων ανά
cm2 δέρματος.10,28 Οι Forton και Seys το 1993 πρότει-
ναν την πυκνότητα των 5 ακάρεων και άνω ανά cm2

δέρματος ως διαγνωστικό κριτήριο,10 ενώ οι Erbagci
και Ozgoztasi το 1998 εισηγήθηκαν ότι μία συγκεκρι-
μένη πυκνότητα ενδεχομένως να μην αποτελεί κατάλ-
ληλο κριτήριο για τη διάγνωση της δεμοδήκωσης.34

Οριστική διάγνωση μπορεί να τεθεί με:
• άμεση μικροσκοπική εξέταση δειγμάτων (λέπια –

ξέσματα δέρματος) μετά από κατεργασία με ΚΟΗ
40%.35

• τυποποιημένη βιοψία επιφάνειας δέρματος (Stan-
dardized Skin Surface Biopsy - SSSB).36

Η βιοψία SSSB με την εφαρμογή κυανοακρυλικής
κόλλας προτιμάται επειδή πρόκειται για μη επεμβατική
μέθοδο που επιτρέπει τη συλλογή του ανώτερου τμή-
ματος της κερατίνης στιβάδας και του περιεχομένου
του τριχοσμηγματογόνου θύλακα όπου τα ακάρεα De-
modex ανευρίσκονται. Η τεχνική αυτή επιτρέπει επίσης
την παρακολούθηση των ακάρεων Demodex κατά το

χρονικό διάστημα χορήγησης θεραπείας και μετά το
πέρας αυτής.8

Η ανεύρεση ενός ακάρεος περιστασιακά είναι άνευ
σημασίας, αλλά η ανεύρεση 5 ή περισσότερων σε ένα
μόνο πεδίο ή πάνω από 5 ανά cm2 στην SSSB έχει σί-
γουρα παθογνωμικό χαρακτήρα.2,35,36

Παθογένεια

H παθογένεια της ανθρώπινης δεμοδήκωσης παρα-
μένει αδιευκρίνιστη. Αρκετοί παθογενετικοί μηχανι-
σμοί έχουν προταθεί:8,9

• Μηχανική απόφραξη των θυλάκων των τριχών και
των πόρων των σμηγματογόνων αδένων  τόσο
από τα ίδια τα παράσιτα όσο και από την επαγώ-
μενη αντιδραστική υπερκεράτωση και  επιθη-
λιακή υπερπλασία.9

• Ο ρόλος των παρασίτων ως διαβιβαστές  βακτη-
ρίων, όπως σπόρια μυκήτων, σταφυλόκοκκοι και
στρεπτόκοκκοι της χλωρίδας του δέρματος και
Bacillus oleronius.23,24 Έχει προταθεί ότι τα παράσιτα
μπορεί να δρουν ως διαβιβαστές, μεταφέροντας
κοινή μικροβιακή χλωρίδα,37 όπως ο Staphylococcus
albus, o οποίος μπορεί να μεταφέρεται από θύλακα
σε θύλακα μέσω των παρασίτων. Υπεραντιγόνα
παραγόμενα από σταφυλοκόκκους και στρεπτο-
κόκκους της χλωρίδας του δέρματος που εμπλέ-
κονται στην παθογένεια ποικίλων νοσημάτων, εν-
δέχεται να ενοχοποιούνται στην πρόκληση της
ροδόχρου ακμής.24 Το 2007 οι Lacey και συν. απο-
μόνωσαν τον Bacillus oleronius από το εσωτερικό
των παρασίτων Demodex σε έναν ασθενή με ρο-
δόχρου ακμή.38 Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε
στον ορό 6 ασθενών με βλατιδοφλυκταινώδη ρο-
δόχρου ακμή η παρουσία αντισωμάτων έναντι
δύο προφλεγμονωδών πρωτεϊνών 62-kDa και 83-
kDa που παράγονται από το βακτήριο Bacillus
oleronius. Το γεγονός αυτό πιθανά υποδεικνύει
την παρουσία ενός νέου παθογενετικού μηχανισμού
στην πρόκληση ροδόχρου ακμής, στον οποίον
συμμετέχουν τα Demodex και ο Bacillus oleronius
μέσω συμβιωτικής σχέσης.24 Η υπόθεση αυτή έχει
αμφισβητηθεί από άλλους ερευνητές. Οι O’ Reilly
και συν. πρόσφατα παρατήρησαν την παρουσία
στον ορό αντισωμάτων έναντι αντιγόνων του Ba-
cillus oleronius σε υγιή άτομα χωρίς εμφανή ρο-
δόχρου ακμή σε ποσοστό 40%, σε αντίθεση με
τον ορό ασθενών αρχικού σταδίου ροδόχρου ακ-
μής, όπου τα αντισώματα απουσίαζαν σε ποσοστό
20%.39 Η μελέτη αυτή θέτει υπό αμφισβήτηση τον
αιτιολογικό ρόλο αυτών των βακτηρίων στη φλεγ-
μονώδη διεργασία. Σε μελέτη για τη χρόνια βλε-
φαρίτιδα που σχετίζεται με τα ακάρεα Demodex,



σε καλλιέργειες βλεφαρίδων ανευρέθη ο Bacillus
oleronius σε 5 από τα 30 υγιή άτομα και σε 2 από
τους 15 ασθενείς με βλεφαρίτιδα. Η ανευρεθείσα
συχνότητα ενδεχομένως υποδηλώνει μια χαμηλή
παθογονικότητα των στελεχών στην ανάπτυξη
χρόνιας φλεγμονής.40 Αυτό που μένει να καθοριστεί
είναι εάν ο Bacillus oleronius υπάρχει σε όλα τα
ακάρεα Demodex ή μόνο σε αυτά που είναι ενεργά,
καθώς και το εάν βακτήρια και ακάρεα απλά συμ-
βιώνουν ή δρούν ως παθογόνα στην έναρξη ή τη
διατήρηση της δερματικής φλεγμονής.2

• Κοκκιωματώδης αντίδραση έναντι του χιτινώδους
εξωσκελετού των παρασίτων που δρα ως ξένο
σώμα.9

• Ενεργοποίηση της χυμικής και κυτταρικής ανοσια-
κής απάντησης στα παράσιτα και τα προϊόντα
τους.9 Οι Georgala και συν. έχουν διατυπώσει την
πιθανότητα εμφάνισης αντίδρασης υπερευαισθη-
σίας επιβραδυνόμενου τύπου (τύπου IV αντί-
δραση υπερευαισθησίας) σε άγνωστο αντιγόνο
θυλακικής ή παρασιτικής προέλευσης για την πα-
θογένεια της δεμοδήκωσης.41

Δεμοδήκωση – Κλινικές εκδηλώσεις

Η κλινική μορφή της δεμοδήκωσης που εκδηλώνεται
στον κάθε άνθρωπο εξαρτάται από το βαθμό της
παρασίτωσης-μόλυνσης από Demodex, τη χρονική
διάρκεια της νόσου, την ηλικία και τη γενική κατά-
σταση υγείας του ασθενούς.8 Ο όρος ανθρώπινη
δεμοδήκωση αναφέρεται στη δερματική νόσο που
αφορά στους σμηγματογόνους αδένες και τους θυλά-
κους των τριχών, κυρίως της κεφαλής και του
προσώπου, και σχετίζεται με την παρουσία των δύο
ειδών Demodex που προσβάλλουν τον άνθρωπο, το
D. folliculorum και το D. brevis.1 Δύο είναι οι κλινικές
μορφές που μπορεί να παρατηρηθούν: η πρωτοπα-
θής και η δευτεροπαθής. 

Τα διαγνωστικά κριτήρια που απαιτούνται για τον
ορισμό της πρωτοπαθούς δεμοδήκωσης είναι τα ακό-
λουθα: 

α) Απουσία προϋπάρχουσας ή ταυτόχρονης φλεγ-
μονώδους δερματοπάθειας, όπως ακμή, ροδόχρους
ακμή, περιστοματική δερματίτιδα.

β) Διαπίστωση ασυνήθιστης αύξησης του αποικι-
σμού από τα ακάρεα Demodex στις δερματικές βλά-
βες μετά από άμεση εξέτασή τους.

γ) Υποχώρηση των συμπτωμάτων της νόσου μόνο
μετά από κατάλληλη τοπική ή συστηματική αγωγή
έναντι ακάρεων και όχι με τη χρήση αντιβιοτικών
όπως οι μακρολίδες ή οι τετρακυκλίνες.1,36

Η πρωτοπαθής δεμοδήκωση κλινικά χαρακτηρίζε-
ται από:

α) Όψιμη έναρξη, συνήθως μετά την ηλικία των 40
ετών και κυρίως στους ηλικιωμένους,

β) συμμετοχή του προσώπου, επηρεάζοντας τυ-
πικά περιοχές όπως περιστοματική, περικογχική
ή περιωτιαία,

γ) συνήθως μη συμμετρική κατανομή, ακανόνιστου
σχήματος, με δορυφορικές βλάβες στην προσβε-
βλημένη περιοχή,

δ) συμμετοχή των θυλάκων, 
ε) απουσία συμπτωμάτων ή ήπιος κνησμός.42

Ο όρος δευτεροπαθής δεμοδήκωση χρησιμοποι-
είται για να περιγράψει δερματικές βλάβες που σχετί-
ζονται με παθολογική αύξηση των ακάρεων Demodex
σε ασθενείς με άλλο γνωστό δερματικό ή συστηματικό
νόσημα. Απαντάται συχνότερα σε βαριά ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς (λευχαιμία ή λοίμωξη από
HIV)43,44 και ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ανο-
σοκατασταλτικά, τοπικά κορτικοστεροειδή ή τοπικούς
αναστολείς καλσινευρίνης.45 Άλλα νοσήματα σχετιζό-
μενα με δευτεροπαθή δεμοδήκωση, με λιγότερο σαφή
μηχανισμό, περιλαμβάνουν ορισμένες φλεγμονώδεις
δερματοπάθειες, όπως η περιστοματική δερματίτιδα,46

η βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους ακμή9 και η σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα,47 θεραπεία με αναστολείς
EGFR,48 όγκοι όπως το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
βλεφάρων και η σπογγοειδής μυκητίαση49,50 χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια51 και φωτοθεραπεία με υπεριώδη
ακτινοβολία.52

Η δευτεροπαθής δεμοδήκωση μπορεί να εκδηλω-
θεί σε ηλικία κάτω των 40 ετών, με διάχυτη κατανομή
στο πρόσωπο ή και με συμμετοχή του κορμού, παρου-
σιάζοντας μία περισσότερο εκτεταμένη φλεγμονή.2

Δερματικές παθήσεις σχετιζόμενες
με Demodex

– Θυλακιώδης πιτυρίαση11,53

Η Θυλακιώδης Πιτυρίαση αφορά κυρίως γυναίκες
και εκδηλώνεται με διάχυτο αλλά μόλις αντιληπτό
ερύθημα προσώπου, με συνοδό αίσθημα κνησμού
και καύσου, όπως επίσης με απολέπιση και μικρά βύ-
σματα. Εκ του ιστορικού αναφέρεται εφαρμογή καλ-
λυντικών σκευασμάτων και ελλιπής καθαρισμός προ-
σώπου.24,54 Ιστολογικά παρατηρείται διάχυτη, περιαγ-
γειακή λεμφοκυτταρική διήθηση στην επιδερμίδα,
χωρίς το σχηματισμό κοκκιωμάτων.8

– Δερματίτιδα τύπου ροδόχρου ακμής55

Η δεμοδήκωση τύπου ροδόχρου ακμής εκδηλώνε-
ται με ερύθημα, απολέπιση και βλατιδοφλύκταινες, μι-
μούμενη κλινικά την εικόνα της κοινής ροδόχρου
ακμής.35 Η αιφνίδια έναρξη, η ταχεία εξέλιξη και η
απουσία ιστορικού επίμονου ερυθήματος ή φωτο-
ευαισθησίας, ο σμηγματορροϊκός τύπος δέρματος, το
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αίσθημα καύσου και κνησμού, η απουσία σημαντικών
τηλεαγγειεκτασιών καθώς επίσης και η μη συμμετρική
κατανομή, η συμμετοχή των οφθαλμών, προηγηθείσα
χρήση στεροειδών και κακή γενική κατάσταση υγείας
(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) συνηγορούν στη διά-
γνωση της δεμοδήκωσης.8 Η ιστολογική εξέταση απο-
καλύπτει μονοπύρηνα κύτταρα με περιθυλακική
φλεγμονώδη διήθηση και ενίοτε κοκκιωμάτωση με
παρουσία CD4 Τ λεμφοκύτταρα, (CD8<5%),CDIa  μα-
κροφάγα (κύτταρα Langerhans) γύρω από τους προ-
σβεβλημένους θυλάκους.41

– Περιστοματική/περικογχική δερματίτιδα τύ-
που δεμοδήκωσης53,56

– Θυλακίτιδα τριχωτού κεφαλής
Η δεμοδήκωση του τριχωτού της κεφαλής συμβαί-

νει συχνότερα σε ηλικιωμένους με ανδρογεννητικού
τύπου αλωπεκία.57,58 Συνοδεύεται από έντονη απολέ-
πιση σχετιζόμενη με χρόνια φλεγμονή από παράσιτα
Demodex.

– Φλυκταινώδης θυλακίτιδα59

– Απόστημα σχετιζόμενο με Demodex60

– Οφθαλμική δεμοδήκωση
Στην οφθαλμική δεμοδήκωση περιλαμβάνονται η

βλεφαρίτιδα και το χαλάζιο από Demodex, και λιγότερο
συχνά η επιπεφυκίτιδα από Demodex.61,62 (Εικόνα 2)

– Ωτική δεμοδήκωση
Στην ωτική δεμοδήκωση προσβάλλεται ο έξω ακου-

στικός πόρος ή η τυμπανική μεμβράνη από Demodex.63

Θεραπεία

Η θεραπεία της ανθρώπινης δεμοδήκωσης βασίζεται
μέχρι σήμερα κυρίως σε μεμονωμένες αναφορές πε-
ριπτώσεων. Παράγοντες που δυσχεραίνουν την επι-
λογή θεραπείας είναι: 

– Αδυναμία καλλιέργειας των ειδών Demodex, με
αποτέλεσμα αδυναμία ελέγχου της αποτελεσματικό-
τητας των διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών στην αν-
τιμετώπιση του παρασίτου αλλά και καθορισμού της
ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας τους. 

– Δυσχέρεια στην κλινική διάκριση μεταξύ πρωτο-
παθούς δεμοδήκωσης και φλεγμονώδους νόσου (ρο-
δόχρου ακμής με ή χωρίς την παρουσία δευτεροπα-
θούς δεμοδήκωσης).

– Διπλή δράση, αντιφλεγμονώδης και αντιμικρο-
βιακή, των περισσότερων φαρμακευτικών παραγόν-
των.2

Για τη θεραπεία της ανθρώπινης δεμοδήκωσης
έχουν χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων η τοπική εφαρμογή
περμεθρίνης (permethrin), μαλαθείου, λινδόνης (lindane)
ή βενζοϊκού βενζολίου . Από του στόματος (per os)
έχουν χορηγηθεί ιβερμεκτίνη και μετρονιδαζόλη.64 Με-
ταξύ των χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, η από του
στόματος χορηγούμενη ιβερμεκτίνη σε εφάπαξ δόση
200μg/kg, μόνη ή σε συνδυασμό με τοπική χορήγηση
περμεθρίνης, βενζοϊκού βενζολίου ή μετρονιδαζόλης
αποτελεί την τρέχουσα θεραπεία εκλογής.2 Tοπική
χρήση αντιπαρασιτικών φαρμάκων όπως η περμεθρίνη
5%, το βενζοϊκό βενζόλιο 10-25%, το crotamiton 10%,
η λινδόνη (lindane) 1% ή το μαλαθείο 0,5% που έχουν12
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Εικόνα 2

Ανεύρεση ακάρεων
Demodex σε αφαιρε-
θείσα βλεφαρίδα



εγκριθεί για τη θεραπεία τoυ Sarcoptes scabiei,65 στη
βιβλιογραφία των τελευταίων ετών πολύ λίγα στοιχεία
αναφέρονται για την αποτελεσματικότητα τους στη
θεραπεία της δεμοδήκωσης, με την υπεροχή του
τοπικά χρησιμοποιούμενου βενζοϊκού βενζολίου 10%
στην εξόντωση των ακάρεων Demodex να έχει παρα-
τηρηθεί σε μικρό μόνο αριθμό ασθενών.36 Δεν έχει δι-
ευκρινισθεί αν η θεραπεία της ροδόχρου ακμής με
συστηματική χορήγηση χαμηλής δόσης τετρακυκλίνης
ή μακρολίδης, τοπική χρήση αζελαϊκού οξέος ή τοπική
χρήση μετρονιδαζόλης οφείλεται κυρίως στην αντι-
φλεγμονώδη δράση τους ή σε επιπρόσθετη μερική
αντιπαρασιτική δράση.2 Η υπόθεση ότι οι τετρακυκλίνες
μπορούν να επηρεάσουν τον πολλαπλασιασμό των
παρασίτων Demodex στοχεύοντας στον ενδοσυμβιωτικό
με τα παράσιτα μικροοργανισμό Bacillus oleronius δεν
έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.66 Η αποτυχία των ανωτέρω
θεραπειών δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο στην
πρωτοπαθή δεμοδήκωση.67 Η συστηματική χορήγηση
μετρονιδαζόλης έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θε-
ραπεία της δεμοδήκωσης, όπως και για τη θεραπεία
της κοινής ροδόχρου ακμής, χωρίς όμως να έχουν
ακόμη αποσαφηνισθεί η δοσολογία και ο μηχανισμός
δράσης του φαρμάκου έναντι των παρασίτων.2,8 H

αποτελεσματικότητα της μετρονιδαζόλης δεν μπορεί
να αποδοθεί στην αντιπαρασιτική της δράση διότι τα
Demodex μπορούν να επιζήσουν in vitro σε πολύ
υψηλές δόσεις του φαρμάκου που δεν μπορούν να
επιτευχθούν in vivo.68 Η δραστικότητα του φαρμάκου
θα μπορούσε να οφείλεται σε πιθανή αντιπαρασιτική
δράση κάποιου από τους μεταβολίτες του (η μετρονι-
δαζόλη μετατρέπεται in vivo σε 5 τουλάχιστον μετα-
βολίτες με ισχυρή βιολογική δράση),69 καθώς και στην
αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση του φαρ-
μάκου.55,68

Συμπεράσματα

Η ανθρώπινη δεμοδήκωση εκδηλώνεται με την κλι-
νική έκφανση της ασυμπτωματικής προσβολής του
ανθρώπου από τα δύο είδη ακάρεων Demodex, D. fol-
liculorum και D. brevis. Ο ρόλος των ακάρεων αυτών
στην ανθρώπινη δεμοδήκωση πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν διότι μπορεί να παρουσιασθεί με πληθώρα
κλινικών εκδηλώσεων υποδυόμενες άλλες δερματο-
πάθειες και να βοηθήσει στην έγκαιρη πρόγνωση και
την κατάλληλη θεραπεία.
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Summary

Human Demodex mites (Demodex Folliculorum and Demodex Brevis)
and Demodicosis

Anna Danai Panopoulou, Alexandra Ieronymaki, Stella Eugenia Chryssou
Laboratory of Biopathology, “Andrea Syggros” Hospital of cutaneous and venereal diseases, Athens

Demodex mites are obligatory human ectoparasites of the hair follicles and sebaceous glands,
typically found on face and scalp. They are the largest and most complex organisms of the skin
microflora. In humans only two species: Demodex folliculorum and Demodex brevis have been
identified. Infestation with Demodex mites is common. In the adult population, these two De-
modex species parasitize the normal skin with a prevalence of 20 - 100% and a usual density <5
mites/ cm2. Their potential as causative agents in the pathogenesis of human skin disorders
causes continued speculation. Their interaction with the innate and adaptive immune system is
unclear. Demodex mites have been found in skin lesions, but disease by Demodex has not been
accepted as an entity. There are convincing reports of blepharitis, folliculitis, rosacea-like (rosa-
ceiform) dermatitis, pityriasis folliculorum, Demodex facial dermatitis, perioral / periorbital der-
matitis-like demodicosis, Demodex abscesses and scalp folliculitis (human demodectic alopecia)
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by Demodex, which respond to agents that reduce Demodex numbers. Some lesions similar to
rosacea may also be caused by Demodex. All cutaneous diseases caused by Demodex mites are
clubbed under the term demodicosis or demodicidosis. Dermatologists have not been able to
reach agreement concerning the pathogenetic potential of the mites. The question whether they
are mere commensals coincidentally found in diseased skin or a real cause of human skin disor-
ders remains controversial. With growing interest in the microflora of the human skin and its rel-
evance to cutaneous health and disease, the role of this complex organism needs to be better
understood.
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