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Резюме 

Предистория: Лихен склерозус (LS) е заболяване на кожата с неясна етиология, което 

може да се появи в препуциума. Препоръчва се локална терапия с кортикостероиди, но те 

могат да имат странични ефекти.  

Цели: Имахме за цел да сравним ефектите на озонидите с витамин Е ацетат (OZOILE) 

спрямо локални кортикостероиди при деца, подложени на обрязване.  

Метод: Двадесет деца, подложени на обрязване, са лекувани преди операцията: 10 деца 

с крем с OZOILE и 10 с 0,1% мометазонов фуроат веднъж дневно в продължение на 7 дни. 

Десет съответстващи на възрастта пациенти с LS на препуциума без никакво лечение бяха 

наети като контроли. Транскрипционните нива на провъзпалителни и 

противовъзпалителни цитокини и е-кадхерин бяха оценени в отстранените препуциуми 

чрез qRT-PCR.  
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Резултати: Локалното лечение с OZOILE и с кортикостероид води до сходно намаляване 

на TNF-α и IL-1β нивата на иРНК в препуциума от пациенти с LS в сравнение с нелекувани 

пациенти (p <0,001). Лечението с OZOILE и с кортикостероид причинява повишаване на 

транскрипционните нива на IL-13 и Е-кадхерин в препуциума на пациенти, засегнати от LS, 

в сравнение с нелекуван препуциум (p <0,001).  

Заключения: Въз основа на нашите биохимични данни би било полезно да се проведе 

рандомизирано клинично проучване за проверка на действителния клиничен ефект на 

OZOILE като алтернатива на лечението с кортикостероиди при деца, засегнати от LS на 

препуциума.  

 

Въведение 

Lichen sclerosus et atrophicus (LS) е хронично възпалително заболяване на кожата, което се 

локализира предимно в аногениталната област. LS е описан за първи път от Hallopeau [1]. 

Заболяването се дефинира с различни имена, включително LS et atrophicus и краурозис на 

вулвата. През 1976 г. Международното дружество за изследване на вулвовагинални 

заболявания го нарече LS [2]. LS е описан при възрастни и деца от двата пола и засяга по-

често жените отколкото мъжете; освен това възрастните са по-засегнати от децата [3, 4]. 

Истинската честота на LS трудно се оценява, тъй като често заболяването е 

асимптоматично. 

LS в педиатрична възраст често се диагностицира погрешно и може да причини 

увреждащи ефекти. Локализацията на LS към препуциума се нарича още balanitis xerotica 

obliterans. За първи път е описан през 1928 г. от Stuhmer и се характеризира с бели 

атрофични плаки, които могат да засегнат препуциума, главичката на пениса, френулума и 

меатуса или уретрата, но перианалната област често е пощадена [5–7]. Celis et al. [8] в 

техния преглед оценяват честотата на LS на препуциума на 35%. Смята се, че е отговорен 

за повечето случаи (80-90%) на придобита фимоза [9, 10]. 
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Етиологията на LS на препуциума все още е неясна и вероятно многофакторна. Смята се, 

че това са автоимунни заболявания, причинени както от хуморален, така и от клетъчно-

медииран автоимунитет. В литературата е доказана връзка между LS и атопия, тиреоидит, 

алопеция ареата, захарен диабет, витилиго, пернициозна анемия и целиакия и болест на 

Крон. Освен това се предполага, че генетичната предразположеност води до развитие на 

имунен отговор [10–12]. 

LS на пениса може да бъде усложнен и да включва уретрания отвор или уретрата. В 

литературата се съобщава, че меатусната стеноза може да прогресира до стриктури на 

уретрата и бъбречна недостатъчност поради обструктивна уропатия [6, 13, 14]. 

Описана е локалната медикаментозна терапия, преди или след хирургично лечение с 

няколко лекарства [15]. Неотдавнашно базирано на доказателства ръководство за 

лечение на аногенитален LS при възрастни, момичета и момчета гласи, че златният 

стандарт за лечение е използването на много мощните локални кортикостероиди [9, 16]. 

При това, терапията с кортикостероиди може да причини ефекти като атрофия на кожата, 

риск от суперинфекция, ксероза, хипопигментация, парене, дразнене и в редки случаи 

потискане на хипоталамо-хипофизната ос [17]. 

Локалната терапия с витамин Е е предложена като поддържащо лечение на LS на вулвата 

след кортикостероиди [18]. Екстрактите от авокадо и соя се използват заради техните 

противовъзпалителни, антифиброзни, омекотяващи и успокояващи свойства и се считат за 

ефективни алтернативи при лечението на симптоми и признаци на лека до умерена LS на 

вулвата [19]. 

В предишното ни проучване ние оценихме ефектите от локалната предоперативна 

употреба на крем, съдържащ стабилни озониди с витамин Е ацетат (OZOILE) върху 

възпалителния статус и тъканното ремоделиране при деца от мъжки пол с LS на 

препуциума, подложени на обрязване [20]. 

В това обсервационно проучване сравнихме ефектите на OZOILE спрямо локално 

предоперативно лечение с кортикостероиди при деца с фимоза, засегната от LS, 
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подложени на обрязване, като оценихме противовъзпалителните и регенериращите 

тъканите ефекти. 

 

Материали и методи 

Набиране на пациенти 

Тридесет деца с фимоза, подложени на обрязване и с хистологична диагноза LS, бяха 

включени в това обсервационно проучване. Средната възраст при поставяне на 

диагнозата е 9,4 ± 3,6 години, вариращи от 5 до 15 години. Всички пациенти не показват 

промяна в кръвната картина или С-реактивния протеин по време на операцията.  

Хистологичната диагноза на LS е дефинирана от патолозите като епително-стромална 

лезия, характеризираща се със сквамозна атрофия или хиперплазия, лентообразна 

инфилтрация, хиалинизация на папиларната дерма, хиперкератоза, пигментна 

инконтиненция и/или дермален оток. 

Пациентите бяха разделени на 3 групи по 10 всяка. Контролната група (n = 10) не е 

получавала никакви лекарства преди операцията, докато пациентите от другите 2 групи са 

лекувани от педиатър преди операцията с крем OZOILE (n = 10) или 0,1% мометазонов 

фуроат (n = 10) веднъж дневно в продължение на 7 дни. 

Пробите от препуциума, получени по време на процедурата на обрязване, бяха разделени 

на 2 части: едната част беше представена за хистологичен анализ, а другата за анализ на 

транскрипционните нива на про- и противовъзпалителни цитокини и Е-кадхерин чрез qRT-

PCR. 

Протоколът на изследването беше одобрен от Етичния комитет на нашата болница и 

всички процедури, извършени в това проучване, бяха в съответствие с етичните стандарти 

и с Хелзинкската декларация от 1964 г. и нейните по-късни изменения или съпоставими 

етични стандарти. 
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Информирано съгласие и разрешение за използване на чувствителни данни бяха 

получени от родителите на всички субекти по време на приема.  

Анализ на генната експресия 

След вземане на проби, тъканите на препуциума се потапят в 500 μL реагент за 

стабилизиране на РНК (RNAlater; Life Technologies, Милано, Италия) и се съхраняват при –

80°C, докато РНК бъде изолирана. Общата РНК беше изолирана с помощта на TRIzol 

реагент (Life Technologies) и 2 μg от общата РНК бяха обратно транскрибирани с High-

Capacity cDNA Archive Kit (LifeTechnologies). След това нивата на тРНК (транспортна 

рибонуклеинова киселина) на TNF-α, IL-1β, IL-13 и Е-кадхерин бяха анализирани чрез Sybr 

Green Real-Time PCR. 

Количествените PCR реакции бяха зададени в два екземпляра в 96-ямкова плака и бяха 

провеждени в 10 μL реакционен обем, съдържащ 1 × Sybr Green Master Mix (Life 

Technologies), 0.1 μM специфични праймери и 25 ng РНК, преобразувани в кДНК 

(комплементарна ДНК). Бе осъществен Real-time PCR в 7900 HT Fast Real-Time PCR система 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) със следния профил: един цикъл при 95°C за 10 

минути, последван от 40 цикъла при 95°C за 15 секунди и 60°C за 1 минута. Добавен бе 

стандартен етап на дисоциация за оценка на специфичността на праймера. 

Данните са анализирани с помощта на 2-ΔΔCt метод за количествено определяне на 

относителните нива и стойностите са представени като кратна промяна спрямо 

нетретираната група. β-актин е използван като ендогенна контрола. Праймерните 

последователности са представени в Таблица 1. 
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Статистически анализ 

Всички стойности са изразени като средна стойност ± стандартна грешка на средната 

стойност (SEM). Статистическият анализ на данните за генната експресия беше извършен с 

помощта на еднопосочен анализ на дисперсията, последван от post hoc тест, използващ 

корекцията на Bonferroni. р стойности по-малки от 0,05 се считат за значими. 

 

Резултати 

Нивата на експресия на про- и противовъзпалителни цитокини в проби от препуциума, 

получени от пациенти, засегнати от LS, нетретирани или третирани с локални кремове с 

0,1% мометазонов фуроат или OZOILE, бяха изследвани чрез Real-Time PCR. Лечението с 

двата крема постигна значително намаляване на иРНК нивата на провъзпалителните 

цитокини в сравнение с тъканите на препуциума на нетретираните с медикаменти 

пациенти, засегнати от LS. 

Нивата на иРНК (информационната рибонуклеинова киселина) на TNF-α и IL-1β са 

намалени с повече от 70% в тъкани, третирани както с 0,1% мометазонов фуроат, така и с 

OZOILE в сравнение с нетретираните (p < 0,001; Фиг. 1). 

От друга страна, експресията на противовъзпалителния цитокин IL-13 се повишава от 

локалното лечение с кортикостероид и OZOILE. Въпреки че и двете лечения предизвикват 

повишаване на иРНК нивата на IL-13, кремът с OZOILE се оказва по-ефективен от 

мометазонов фуроат. Наистина, кортикостероидният крем предизвиква шесткратно 

увеличение, докато OZOILE предизвиква 18-кратно увеличение на транскрипционните 

нива на IL-13 в сравнение с нивата на нетретирани тъкани (Фиг. 2). 

Също така сравнихме ефектите на двата крема върху експресията на Е-кадхерин, 

демонстрирайки увеличение на Е-кадхерин в тъканите на третирани пациенти в 

сравнение с тези от нелекувани. По-специално, в сравнение с проби от препуциум от 
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нетретирани пациенти, транскрипционните нива на Е-кадхерин се повишават съответно 

четири пъти и девет пъти при лечение с мометазонов фуроат и OZOILE (p < 0,001; Фиг. 3). 

 

 
Фиг. 1. Сравнение на транскрипционните нива на провъзпалителни цитокини в тъканите на препуциума на пациенти, 
засегнати от LS на препуциума, третирани с OZOILE (n = 10), с 0,1% мометазонов фуроат (n = 10) или нетретирани 
пациенти (n = 10). Резултатите се изразяват като сравнителни кратни изменения спрямо нетретирани пациенти. Данните 
са изразени като средна стойност ± SEM. 
*** p < 0,001 статистически значима разлика в сравнение с нетретирани пациенти. 
OZOILE, озониди с витамин Е ацетат. 
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Фиг. 2. Промени в иРНК нивата на IL-13 в тъканите на препуциума на пациенти с LS на препуциума, нетретирани или 
третирани с локални кремове (0,1% мометазонов фуроат или OZOILE). Резултатите, получени чрез Real-Time PCR, се 
изразяват като сравнителни кратни изменения спрямо препуциума от нетретирани пациенти. Данните са изразени като 
средна стойност ± стандартната грешка на средната стойност (SEM).  
*** p < 0,001 статистически значима разлика в сравнение с нетретирани пациенти; 
§§§ p < 0,001 статистически значима разлика в сравнение с препуциума от пациенти, лекувани с 0,1% мометазонов 
фуроат. OZOILE, озониди с витамин Е ацетат. 
OZOILE, озониди с витамин Е ацетат. 

 
Фиг. 3. Анализ на нивата на експресия на Е-кадхерин в препуциума на пациенти с LS на препуциума, нетретирани или 
третирани с локални кремове (0,1% мометазонов фуроат или OZOILE). Резултатите, получени чрез Real-Time PCR, се 
изразяват като сравнителни кратни изменения спрямо препуциума от нетретирани пациенти. Данните са изразени като 
средна стойност ± SEM.  
*** p < 0,001 статистически значима разлика в сравнение с нетретирани пациенти; 
§§§ p < 0,001 статистически значима разлика в сравнение с препуциума от пациенти, лекувани с 0,1% мометазонов 
фуроат. OZOILE, озониди с витамин Е ацетат. 
OZOILE, озониди с витамин Е ацетат. 
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Дискусия 

LS на препуциума се счита за хронично възпалително заболяване на мъжките полови 

органи. Първият случай е докладван през 1962 г. от Caterall и Oates при 7-годишно дете 

[21]. 

Дори ако диагнозата е клинична, повечето автори са съгласни, че е полезно да се изпрати 

препуциума за хистологично изследване след обрязване [22–24]. 

Заболяването може да прогресира до тежки усложнения чак до бъбречна недостатъчност 

поради уринарна обструкция. Поради тази причина се препоръчва да се проведе 

продължително проследяване на пациенти, засегнати от LS на препуциума [25]. 

Следователно, целта на лечението е премахване на признаците и симптомите на 

заболяването, което да доведе до нормална уринарна и сексуална функция и до 

избягване на усложнения. 

Лечението на LS на препуциума може да бъде хирургично чрез циркумцизия. Тази 

процедура се счита за избор на лечение според 10 от 13-те статии, включително при 

педиатрични пациенти от мъжки пол, както е разгледано от Celis et al. [8]; освен това 

последните съобщават, че 5 (50%) от 10 пациенти, претърпели частично обрязване, са 

имали рецидив. 

Алтернативно лечение на хирургичната интервенция е локалната медицинска терапия. 

Предложени са няколко лекарства. Понастоящем в литературата се съобщава за малко на 

брой мащабни проучвания или РКИ (рандомизирано контролирано изпитване) за лечение 

на LS при деца. Локални кортикостероиди са били използвани преди операцията, по 

време на операцията и след операцията [10] и е доказано, че тяхната употреба може да 

спре или забави прогресията на LS [26]. Най-често използваните средства включват 

клобетазол пропионат и бетаметазон валерат [2]. Съобщава се, че лечението с клобетазол 

пропионат (0,05%) за 2-3 месеца е успешно в над 90% от случаите [27]. Плацебо-

контролирано РКИ оценява ефикасността на локална маз с мометазонов фуроат 0,05 при 

лечение на LS на пениса при 40 момчета след 5-седмично приложение [26]. 
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Установено е, че мометазоновият фуроат подобрява клиничната степен на фимоза при 7 

от 17 момчета (41%) след 5-седмично лечение. Ретроспективно проучване при 21 мъже с 

LS на пениса установи, че крем с клобетазол дипропионат 0,05% е ефективен и безопасен 

след 7-седмично лечение при около 76% от пациентите [28]. Около 185 мъже, лекувани с 

клобетазол пропионат 0,05% (за около 12 седмици с намаляваща честота), са анализирани 

ретроспективно. 60% от пациенти са излекувани успешно, като рецидивите при някои 

пациенти са намалили до успеваемостта до 50%; средното проследяване е 15 месеца [29]. 

В систематичен преглед по Cochrane 2011г. от Chi et al. [30] са прегледани 7 

рандомизирани клинични проучвания за ефикасността на обичайните лечения на LS при 

възрастни без терапевтични индикации за педиатрична възраст. По-специално, РКИ, 

изследваща ефикасността на маз с мометазонов фуроат 0,05% при 40 момчета с LS, 

установи клинично подобрение при 40% [30]. 

Предложени са и други лекарства. В миналото са били използвани локалeн тестостерон, 

дихидротестостерон и прогестерон; в това отношение Chi et al. [30] не откриват, че 

локалните андрогени са ефективни при лечението на мъже и жени; следователно тези 

средства не могат да се използват при деца. 

През 2008 г. Ebert et al. [31] съобщават за своя опит при лечението на пенилен LS с 

такролимус 0,1% след обрязване, описвайки рецидиви при 9%, които са били успешно 

лекувани със същото лекарство. Kirtschig et al.[16] в своите основани на доказателства 

насоки за аногенитален LS съобщават за употребата на мометазон и клобетазол само при 

момчета. 

Някои автори смятат, че действието на терапията с клобетазол пропионат при LS най-

вероятно се осъществява чрез възстановяване на баланса на синтеза на колаген от 

фибробластите и/или чрез коригиране на деформацията на базалната мембрана чрез 

локална индукция на имуносупресията и модулиране на експресията на цитокини и 

повърхностни молекули необходими за функцията на имунокомпетентните клетки [32, 

33]. 
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Известно е, че продължителното лечение с кортикостероиди може да доведе до атрофия 

на кожата, ксероза, хипопигментация, парене, дразнене и рядко до потискане на 

хипоталамо-хипофизната ос [34]. Освен това, Dahlman-Ghozla et al. [28] съобщават за своя 

опит в лечението на LS на пениса с клобетазол пропионат, заявявайки, че тази терапия е 

безопасна и ефективна, въпреки потенциалното задействане на латентни инфекции, най-

вече човешки папиломен вирус. Освен това в литературата е описано явлението, 

наречено „кортикостероидна фобия”; това състояние е основна причина за безпокойство 

и бариера за ефективно придържане към терапията от страна на родителите, което 

създава проблеми на дерматолозите и педиатрите при лечение на деца с 

кортикостероидна терапия [35]. 

В предишното ни проучване ние демонстрирахме, че локалната предоперативна употреба 

на OZOILE има благоприятен ефект върху пациенти, подложени на обрязване, 

предизвиквайки значително намаляване на възпалителния статус в сравнение с пациенти 

с LS на препуциума, които не са провеждали терапия [21] . 

Ефектите на озона са изследвани за неговия окислителен капацитет и неговите 

дезинфекциращи и санитаризиращи свойства [36]. Озонидите са клас химични 

съединения, в които озонът е стабилизиран чрез реакция с ненаситени мастни киселини 

от масла. Озонидите могат да представляват алтернатива на фармакологичната терапия и 

са използвани като локална формула с бактерицидни свойства [36, 37]. По-специално при 

контакт с кожата и лигавиците озонираният зехтин, в среди, характеризиращи се с 

протонно увеличение, като исхемични, хипоксични или увредени тъкани, освобождава 

молекулярен кислород и задвижва производството на свободни радикали чрез 

генериране на умерен оксидативен стрес. Тези ефекти насърчават освобождаването на 

растежни фактори, активирането на локални антиоксидантни механизми и 

възстановяването на тъканите [36, 37]. Patel et al. [38] са показали терапевтичните ефекти 

на озонирано масло върху епителната тъкан. Освен това се съобщава, че тези съединения 

са нетоксични, ускоряват заздравяването на рани и проявяват противовъзпалителни 

ефекти [38]. 
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В това проучване сравнихме ефектите на OZOILE спрямо кортикостероид (0,1% 

мометазонов фуроат) при предоперативното локално лечение на деца, засегнати от LS на 

препуциума. Нашите резултати показват, че лечението с OZOILE в продължение на 7 дни 

на засегнати от LS препуциуми, показва ефикасност подобна на лечение с кортикостероид 

по отношение на намаляване на възпалителния статус, което се демострира чрез 

намалената експресия на иРНК нивата на TNF-α и IL-1β и чрез увеличаването на 

транкципцията на IL- 13 при третираните препуциуми. По-специално, лечението с OZOILE е 

по-ефективно от лечението с кортикостероидния крем в това да индуцира повишение на 

IL-13. Това е релевантен резултат, като се има предвид ролята на IL-13 за здравето на 

кожата. IL-13 е имунорегулаторен цитокин, продуциран от няколко типа клетки, като 

активирани Th2 клетки (помощни клетки тип 2 – основно защитават организма от 

извънклетъчни патогени), мастоцити и NK клетки (клетки естествени убийци), и е 

доказано, че инхибира производството на провъзпалителни цитокини и хемокини [39]. 

Освен това, IL-13 се произвежда от интраепителните лимфоцити, които са 

специализираните резидентни в тъканите Т-клетки (T-лимоцити), и изглежда допринася за 

поддържането на здрав епител и насърчава бариерната цялост на епидермиса [40]. Тези 

ефекти са свързани със способността на IL-13 да контролира диференциацията и 

узряването на кератиноцитите, необходими за възстановяване на кожния епител. 

Въз основа на предишните ни резултати, демонстриращи свойството на OZOILE да 

регулира експресията на Е-кадхерин [20], в настоящото проучване ние също сравнихме 

ефектите на мометазонов фуроат и OZOILE върху експресията на Е-кадхерин. Е-кадхеринът 

е трансмембранен адхезионен протеин, принадлежащ към семейството на кадхерините, 

участващ в адхезията от клетка към клетка на стратифицирания сквамозен епител 

(eднослоен плосък епител) [41] и се експресира в епителните тъкани [42].  

Нашите резултати показват значително увеличение на Е-кадхерин в препуциума на 

пациенти, третирани както с кортикостероид, така и с OZOILE, в сравнение с тъканите на 

нетретирани пациенти. Въпреки това, повишената регулация на Е-кадхерин, предизвикана 

от OZOILE, е по-голяма от тази, получена при лечение с мометазонов фуроат.  
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В нашето проучване ние предполагаме, че предоперативната локална употреба на крем с 

OZOILE и с 0,1% мометазонов фуроат има подобни и благоприятни ефекти за намаляване 

на възпалителния статус на препуциумите, засегнати от balanitis xerotica obliterans. В 

допълнение, лечението с OZOILE може да бъде ефективно за подобряване на структурата 

и целостта на кожата. 

В заключение, като се имат предвид данните от нашето проучване за биохимичните 

промени при стеснение на препуциума (фимоза), би било интересно да се провери 

действителният клиничен ефект на OZOILE като алтернативно лечение на 

кортикостероидите при деца, засегнати от LS на препуциума. Освен това, насърчени от 

нашите предварителни резултати на молекулярно ниво, считаме, че е необходимо 

рандомизирано клинично проучване върху по-голям брой деца, проверяващо реалните 

ефекти от предоперативното и особено следоперативното локално лечение с OZOILE, за 

да се въведе в терапевтичните протоколи. 

 

Декларация за съответствие с етичните стандарти 

Протоколът на изследването е одобрен от Етичния комитет на нашата болница и всички 

процедури, извършени в това проучване, са в съответствие с етичните стандарти и с 

Хелзинкската декларация от 1964 г. и нейните по-късни изменения или съпоставими 

етични стандарти. Информирано съгласие и разрешение за използване на чувствителни 

данни бяха получени от родителите на всички субекти по време на приема. 

 

Декларация за разкриване на конфликт на интереси 

Авторите декларират, че нямат конфликт на интереси за разкриване. 

 



стр. 14 от 15 
 

Принос на авторите 

C.R. и R.I. създадоха дизайна на проучването; D.C. и P.I. проектира експериментите; M.C. и 

N.F. осъществиха експериментите; P.P., E.A. и T.R. събраха пробите и клиничните данни; 

П.А. и S.A. анализираха данните; M.C. и Т.Р. написаха ръкописа; D.C. и P.I. предоставяха 

предложения и преработиха ръкописа. 

 

Референции 

1 Hallopeau H. Du lichen plan et particulièrement de sa forme atrophique: lichen plan scléreux. Ann Dermatol Syphiligr (Paris). 
1887; 8: 790–1. 

2 Bercaw-Pratt JL, Boardman LA, Simms-Cendan JS; North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology. Clinical 
recommendation: pediatric lichen sclerosus. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2014 Apr; 27(2): 111–6. 

3 Powell J, Wojnarowska F. Childhood vulvar lichen sclerosus: an increasingly common problem. J Am Acad Dermatol. 2001 
May; 44(5): 803–6. 

4 Powell JJ, Wojnarowska F. Lichen sclerosus. Lancet. 1999 May; 353(9166): 1777–83.  

5 Kiss A, Király L, Kutasy B, Merksz M. High incidence of balanitis xerotica obliterans in boys with phimosis: prospective 10-year 
study. Pediatr Dermatol. 2005 Jul-Aug; 22(4): 305–8. 

6 Christman MS, Chen JT, Holmes NM. Obstructive complications of lichen sclerosus. J Pediatr Urol. 2009 Jun; 5(3): 165–9. 

7 Stühmer A. Balanitis xerotica obliterans (post-operationem) und ihre Beziehungenzur “Kraurosis glandis et praeputii penis”. 
Arch Dermatol Syph. 1928; 156(3): 613–23. 

8 Celis S, Reed F, Murphy F, Adams S, Gillick J, Abdelhafeez AH, et al. Balanitis xerotica obliterans in children and adolescents: a 
literature review and clinical series. J Pediatr Urol. 2014 Feb; 10(1): 34–9. 

9 Neill SM, Lewis FM, Tatnall FM, Cox NH; British Association of Dermatologists. British Association of Dermatologists’ 
guidelines for the management of lichen sclerosus 2010. Br J Dermatol. 2010 Oct; 163(4): 672–82. 

10 Becker K, Meissner V, Farwick W, Bauer R, Gaiser MR. Lichen sclerosus and atopy in boys: coincidence or correlation? Br J 
Dermatol. 2013 Feb; 168(2): 362–6.  

11 Jacobs L, Gilliam A, Khavari N, Bass D. Association between lichen sclerosus and celiac disease: a report of three pediatric 
cases. Pediatr Dermatol. 2014 Nov-Dec; 31(6):e128–31. 

12 Guarneri F, Giuffrida R, Di Bari F, Cannavò SP, Benvenga S. Thyroid Autoimmunity and Lichen. Front Endocrinol (Lausanne). 
2017 Jun; 8: 146. 

13 Homer L, Buchanan KJ, Nasr B, Losty PD, Corbett HJ. Meatal stenosis in boys following circumcision for lichen sclerosus 
(balanitis xerotica obliterans). J Urol. 2014 Dec; 192(6): 1784–8. 

14 Potts BA, Belsante MJ, Peterson AC. Intraurethral Steroids are a Safe and Effective Treatment for Stricture Disease in 
Patients with Biopsy Proven Lichen Sclerosus. J Urol. 2016 Jun; 195(6): 1790–6. 

15 Tong LX, Sun GS, Teng JM. Pediatric Lichen Sclerosus: A Review of the Epidemiology and Treatment Options. Pediatr 
Dermatol. 2015 Sep-Oct; 32(5): 593–9. 

16 Kirtschig G, Becker K, Gunthert A, Jasaitiene D, Cooper S, Chi CC, et al. Evidence-based (S3) Guideline on (anogenital) Lichen 
sclerosus. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Oct; 29(10):e1–43. 

17 Smith YR, Quint EH. Clobetasol propionate in the treatment of premenarchal vulvar lichen sclerosus. Obstet Gynecol. 2001 
Oct; 98(4): 588–91. 

18 Virgili A, Minghetti S, Borghi A, Corazza M. Long-term maintenance therapy for vulvar lichen sclerosus: the results of a 
randomized study comparing topical vitamin E with an emollient. Eur J Dermatol. 2013 Apr; 23(2):189–94. 



стр. 15 от 15 
 

19 Borghi A, Corazza M, Minghetti S, Toni G, Virgili A. Avocado and soybean extracts as active principles in the treatment of 
mild-tomoderate vulvar lichen sclerosus: results of efficacy and tolerability. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Jun; 29(6): 
1225–30. 

20 Currò M, Russo T, Ferlazzo N, Caccamo D, Antonuccio P, Arena S, et al. Anti-Inflammatory and Tissue Regenerative Effects of 
Topical Treatment with Ozonated Olive Oil/Vitamin E Acetate in Balanitis Xerotica Obliterans. Molecules. 2018 Mar; 23(3):E645. 

21 Catterall RD, Oates JK. Treatment of balanitis xerotica obliterans with hydrocortisone injections. Br J Vener Dis. 1962 Jun; 
38(2): 75–7. 

22 Pugliese JM, Morey AF, Peterson AC. Lichen sclerosus: review of the literature and current recommendations for 
management. J Urol. 2007 Dec; 178(6): 2268–76.  

23 Bochove-Overgaauw DM, Gelders W, De Vylder AM. Routine biopsies in pediatric circumcision: (non) sense? J Pediatr Urol. 
2009 Jun; 5(3): 178–80. 

24 Naji H, Jawad E, Ahmed HA, Mustafa R. Histopathological examination of the prepuce after circumcision: is it a waste of 
resources? Afr J Paediatr Surg. 2013 Apr-Jun; 10(2): 164–6. 

25 Pradhan A, Patel R, Said AJ, Upadhyaya M. 10 Years’ Experience in Balanitis Xerotica Obliterans: A Single-Institution Study. 
Eur J Pediatr Surg. 2018, Epub ahead of print.  

26 Kiss A, Csontai A, Pirót L, Nyirády P, Merksz M, Király L. The response of balanitis xerotica obliterans to local steroid 
application compared with placebo in children. J Urol. 2001 Jan; 165(1): 219–20. 

27 Poindexter G, Morrell DS. Anogenital pruritus: lichen sclerosus in children. Pediatr Ann. 2007 Dec; 36(12): 785–91. 

28 Dahlman-Ghozlan K, Hedblad MA, von Krogh G. Penile lichen sclerosus et atrophicus treated with clobetasol dipropionate 
0.05% cream: a retrospective clinical and histopathological study [Level V]. J Am Acad Dermatol. 1999 Mar; 40(3): 451–7. 

29 Edmonds E, Barton G, Buisson S, Francis N, Gotch F, Game L, et al. Gene expression profiling in male genital lichen sclerosus. 
Int J Exp Pathol. 2011 Oct; 92(5): 320–5. 

30 Chi CC, Kirtschig G, Baldo M, Lewis F, Wang SH, Wojnarowska F. Systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials on topical interventions for genital lichen sclerosus. J Am Acad Dermatol. 2012 Aug; 67(2): 305–12. 

31 Ebert AK, Rösch WH, Vogt T. Safety and tolerability of adjuvant topical tacrolimus treatment in boys with lichen sclerosus: a 
prospective phase 2 study. Eur Urol. 2008 Oct; 54(4): 932–7. 

32 Marren P, Dean D, Charnock M, Wojnarowska F. The basement membrane zone in lichen sclerosus: an 
immunohistochemical study. Br J Dermatol. 1997 Apr; 136(4): 508–14. 

33 Oikarinen A, Sandberg M, Hurskainen T, Kinnunen T, Kallioinen M. Collagen biosynthesis in lichen sclerosus et atrophicus 
studied by biochemical and in situ hybridization techniques. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1991; 162: 3–12. 

34 Coureau B, Bussières JF, Tremblay S. Cushing’s syndrome induced by misuse of moderate- to high-potency topical 
corticosteroids. Ann Pharmacother. 2008 Dec; 42(12): 1903–7. 

35 Smith SD, Hong E, Fearns S, Blaszczynski A, Fischer G. Corticosteroid phobia and other confounders in the treatment of 
childhood atopic dermatitis explored using parent focus groups. Australas J Dermatol. 2010 Aug; 51(3): 168–74. 

36 Travagli V, Zanardi I, Bocci V. Topical applications of ozone and ozonated oils as anti-infective agents: an insight into the 
patent claims. Recent Pat Antiinfect Drug Discov. 2009 Jun; 4(2): 130–42. 

37 Sechi LA, Lezcano I, Nunez N, Espim M, Duprè I, Pinna A, et al. Antibacterial activity of ozonized sunflower oil (Oleozon). J 
Appl Microbiol. 2001 Feb; 90(2): 279–84. 

38 Patel PV, Kumar V, Kumar S, Gd V, Patel A. Therapeutic effect of topical ozonated oil on the epithelial healing of palatal 
wound sites: a planimetrical and cytological study. J Investig Clin Dent. 2011 Nov; 2(4): 248–58. 

39 Wynn TA. IL-13 effector functions. Annu Rev Immunol. 2003; 21(1): 425–56. 

40 Dalessandri T, Crawford G, Hayes M, Castro Seoane R, Strid J. IL-13 from intraepithelial lymphocytes regulates tissue 
homeostasis and protects against carcinogenesis in the skin. Nat Commun. 2016 Jun; 7(1): 12080. 

41 Gooding JM, Yap KL, Ikura M. The cadherincatenin complex as a focal point of cell adhesion and signalling: new insights from 
threedimensional structures. BioEssays. 2004 May; 26(5): 497–511. 

42 Neppelberg E, Loro LL, Oijordsbakken G, Johannessen AC. Altered CD40 and E-cadherin expression–putative role in oral 
lichen planus. J Oral Pathol Med. 2007 Mar; 36(3): 153–60. 


