
ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τ
ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπά-
νια μη μεταδιδόμενη ουδετεροφιλική δερμα-
τοπάθεια, η οποία κλινικά μεν χαρακτηρίζε-

ται από χρόνιες νεκρωτικές δερματικές βλάβες, ιστο-
λογικά δε από έντονη ουδετεροφιλική διήθηση
χωρίς πρωτοπαθή αγγειίτιδα.1,2 Το γαγγραινώδες

πυόδερμα είναι ιδιοπαθές σε ποσοστό 25-50%,
χωρίς να σχετίζεται με άλλες νοσολογικές οντότητες.
Εντούτοις, μπορεί να συνδέεται με πολυάριθμα
συστηματικά νοσήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τις
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα, άλλα αυτοάνοσα νοσήματα και αιματολο-
γικές κακοήθειες.2-6 Ωστόσο, υπάρχουν λίγες βιβ-
λιογραφίες για τη συσχέτιση μεταξύ γαγγραινώδους

Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με 
διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική 
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Το γαγγραινώδες πυόδερμα είναι μια σπάνια ουδετεροφιλική δερματοπάθεια,
που συνδέεται με πλειάδα αυτοάνοσων νοσημάτων και αιματολογικών κακοηθειών. Παρουσιάζουμε την
περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε γαγγραινώδες πυόδερμα ενώ παράλληλα νοσούσε από διαπυητική
ιδρωταδενίτιδα. Εκθέτουμε την επιτυχή θεραπεία της συνδυασμένης αγωγής κορτικοστεροειδών και
κολχικίνης, καθώς και την εξασφάλιση πρόληψης νέων επεισοδίων με χαμηλή δόση κολχικίνης.
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Pyoderma gangrenosum is a rare neutrophilic dermatοsis, that is associated
with a number of autoimmune diseases as well as hematologic malignancies. We report a case of a
patient who developed pyoderma gangrenosum, whereas at the same time, was suffering from
hidradenitis suppurativa. We present the successful treatment with corticosteroids, as well as the
prevention of recurrent episodes under low dose of colchicine.
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πυοδέρματος και διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας, με ή
χωρίς κυστική ακμή.7-10 Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο
αν η συνύπαρξη του γαγγραινώδους πυοδέρματος με
αυτές τις παθήσεις στοιχειοθετεί μια αιτιολογημένη
συσχέτιση ή αποτελεί απλά μια σύμπτωση χωρίς
υπόβαθρο. Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς με
διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, ο οποίος εμφάνισε γαγ-
γραινώδες πυόδερμα και θεραπεύτηκε επιτυχώς με
κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με χαμηλή δόση
κολχικίνης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––

Άνδρας ασθενής 62 ετών προσήλθε με ιστορικό
από έτους υποτροπιαζόντων επώδυνων δερματικών
εξελκώσεων στα κάτω άκρα. Οι βλάβες αρχικά εμφ-
ανίζονταν με τη μορφή φλυκταινιδίων, τα οποία ε-
ξελίσσονταν σε έλκη, και στη συνέχεια, μεγάλωναν
και επουλώνονταν αφήνοντας υπερμελάγχρωση. Το
ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς αποκάλυψε ένα
μακρύ ιστορικό διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας, καθώς
και παλαιάς κυστικής ακμής. Ο ασθενής δεν ανέφε-
ρε αρθραλγίες κατά την λήψη του ιστορικού του,
ούτε αρθρίτιδα κατά την φυσική εξέταση που ακο-
λούθησε.

Η φυσική εξέταση αποκάλυψε ένα ασαφώς περι-
γεγραμμένο πυορροών έλκος, επώδυνο με νεκρωτική
βάση και επηρμένα ερυθροϊώδη όρια, διαστάσεων 4-

5 cm στο αριστερό κάτω άκρο του ασθενούς (Εικόνα
1). Το πρόσωπό του εμφάνιζε πολλαπλές ουλές από-
τοκες της κυστικής ακμής, ενώ πολλαπλά συρίγγια,
ουλές και οζίδια παρατηρήθηκαν στην μασχαλιαία
χώρα καθώς και στην περιπρωκτική περιοχή (Εικόνα
2). Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ήπια λευκοκ-
υττάρωση (11,8 x 109/L, φ.τ. 4,0-11,0 x 109/L), α-
υξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (65 mm/h,
φ.τ. 0-10 mm/h) και αυξημένα επίπεδα IgA (523
mg/dl, φ.τ. 72-400 mg/dl). H ανοσοηλεκτροφόρηση
ορού δεν κατέδειξε ανώμαλες ταινίες και δεν α-
νιχνεύτηκε η πρωτεΐνη Bence-Jones στα ούρα. Ο ορ-
ολογικός έλεγχος για HIV, σύφιλη, ηπατίτιδες,
καθώς και το προφίλ αυτοανοσίας του ασθενούς
(ANA, Ra-test, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα και
κρυοσφαιρίνες) ήταν αρνητικά. Η ακτινογραφία θώρ-
ακος και η γενική εξέταση ούρων ήταν φυσιολογικές.
Το δισδιάστατο Doppler αποκάλυψε μικρή ανεπάρ-
κεια της αρτηριακής και φλεβικής κυκλοφορίας των
κάτω άκρων. Η ενδοσκόπηση του ανωτέρου και κα-
τωτέρου γαστρεντερικού σωλήνα κατέδειξε γαστρίτι-
δα. Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε λεμφαδενο-
πάθεια των βουβωνικών λεμφαδένων. Κατά την καλ-
λιέργεια δείγματος από τη βλάβη, δεν απομονώθηκε
παθογόνος μικροοργανισμός. Στην ιστολογική εξέτα-
ση του έλκους, παρατηρήθηκε νέκρωση και εξέλκω-
ση του δέρματος και του υποδορίου ιστού συνοδευό-
μενη από μια έντονη μικτή φλεγμονώδη διήθηση και
αγγειίτιδα. Ο άμεσος ανοσοφθορισμός ήταν αρν-

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏÃ É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

58

Åé êü íá 1 – Ελκωτική βλάβη έσω επιφάνει-
ας αριστερής ποδοκνημικής άρθρωσης.
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ητικός. Τα παραπάνω εργαστηριακά ευρήματα ήταν
σύμφωνα με την κλινική διάγνωση του γαγγραινώδο-
υς πυοδέρματος.

Στον ασθενή αρχικά χορηγήθηκε πρεδνιζολόνη
40 mg ημερησίως σε συνδυασμό με κολχικίνη 2
mg ημερησίως, με αποτέλεσμα την ταχύτατη βε-
λτίωση της κλινικής του εικόνας σε 2 εβδομάδες.
Επιπρόσθετα, συστάθηκε τοπική περιποίηση του
έλκους με εφαρμογή αλοιφής μουπιροκίνης και
χρήση υδροκολλοειδών. Η δόση της πρεδνιζολόν-
ης μειώθηκε σταδιακά και τελικά διακόπηκε μετά

από έξι εβδομάδες. Ο ασθενής συνέχισε την αγωγή
με κολχικίνη σε δοσολογία 1 mg ημερησίως μέχρι
την πλήρη επούλωση του έλκους (Εικόνα 3). Μετά
από διάστημα εννέα μηνών, ο ασθενής βρίσκεται
ακόμα υπό θεραπεία συντήρησης με κολχικίνη σε
δόση 0.5 mg ημερησίως, χωρίς να έχει παρατηρηθ-
εί υποτροπή της νόσου. Παράλληλα με το γαγγρ-
αινώδες πυόδερμα, βελτιώθηκε και η εικόνα της
διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας και τα συρίγγια αποξ-
ηράθηκαν. Με εξαίρεση ενός επεισοδίου διαρροϊ-
κών κενώσεων διάρκειας δύο ημερών στην αρχή
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Åé êü íá 2 – Πυογόνος ιδρωταδενίτιδα α-
ριστερής μηροβουβωνικής περιοχής.

Åé êü íá 3 – Πλήρης επούλωση της ελκω-
τικής βλάβης 6 μήνες μετά την χορήγ-
ηση κολχικίνης.
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της θεραπείας, δεν παρατηρήθηκαν άλλες ανε-
πιθύμητες ενέργειες.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός του γαγγρ-
αινώδους πυοδέρματος είναι σε μεγάλο βαθμό άγνω-
στος, υπάρχει όμως η πεποίθηση ότι εμφανίζεται
σαν εκδήλωση τροποποιημένης ανοσολογικής αν-
τίδρασης, καθώς πολλές μεταβολές σε κυτταρικό και
ανοσολογικό επίπεδο έχουν καταγραφεί, όπως α-
υξημένη παραγωγή TNF-a, ανώμαλη λειτουργία των
Τ-λεμφοκυττάρων και απώλεια της φαγοκυτταρικής ι-
κανότητας των μονοκυττάρων. Στην υπόθεση αυτή
συνηγορεί και η συχνή συνύπαρξη γαγγραινώδους
πυοδέρματος με διάφορα ανοσολογικά και μη ανο-
σολογικά νοσήματα. 

Η συνύπαρξη γαγγραινώδους πυοδέρματος, διαπ-
υητικής ιδρωταδενίτιδας και κυστικής ακμής έχει
περιγραφεί στο παρελθόν σε έναν ασθενή, υποδ-
ηλώνοντας την κοινή αιτιοπαθογένεια των τριών αυ-
τών νοσημάτων.7 Σε πρόσφατη δημοσίευση ανε-
υρίσκεται η συνύπαρξη των τριών αυτών ασθενειών
σε δύο ακόμη ασθενείς. Η κλινική τριάδα γαγγρ-
αινώδους πυοδέρματος, διαπυητικής ιδρωταδενίτι-
δας και ακμής αντιπροσωπεύει μια νέα κλινική ον-
τότητα για την οποία προτείνεται από τους συγγραφ-
είς το ακρωνύμιο του συνδρόμου PASH.11 Στο περι-
στατικό που περιγράφουμε ο ασθενής μας δεν εμφ-
ανίζει ενεργό ακμή, παρουσιάζει όμως ουλές απότο-
κες κυστικής ακμής. Η περίπτωση του ασθενούς μας
θα μπορούσε να προστεθεί στα περιστατικά που α-
ναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία με τη συνύπα-
ρξη των τριών προαναφερθέντων νοσημάτων. Εξάλ-
λου η απουσία αρθρίτιδας αποκλείει την ύπαρξη του
συνδρόμου PAPA, που χαρακτηρίζεται από γαγγρ-
αινώδες πυόδερμα, κυστική ακμή καθώς και μη
σηπτική αρθρίτιδα.

Η αντιμετώπιση του γαγγραινώδους πυοδέρματος
είναι δύσκολη και λόγω της σπανιότητας της νόσου η
πληροφόρηση έχει βασιστεί σε περιορισμένες μη
τυχαιοποιημένες μελέτες και αναφορές μεμονωμέ-
νων περιστατικών. Η θεραπεία της ήπιας και σοβα-
ρής μορφής του γαγγραινώδους πυοδέρματος περι-
λαμβάνει συνήθως υψηλές δόσεις συστηματικών κο-
ρτικοστεροειδών, σαν πρώτης γραμμής αγωγή, και ε-
φόσον η νόσος τεθεί υπό έλεγχο, συνίσταται η εισα-
γωγή ενός μη κορτιζονούχου παράγοντα (για παρά-
δειγμα ανοσοκαταστολείς, ανοσοτροποποιητές και α-
ναστολείς της δράσης των ουδετεροφίλων).1 Τελευ-

ταία, ένας αξιοσημείωτος αριθμός άρθρων έχει
δημοσιευτεί, ως προς την περιγραφή του ρόλου των
anti-TNF παραγόντων στη θεραπεία του γαγγρ-
αινώδους πυοδέρματος.12 Αντιουδετεροφιλικοί πα-
ράγοντες όπως σουλφόνες, μινοκυκλίνη, κλοφα-
ζιμίνη και θαλιδομίδη έχουν επίσης δοκιμαστεί με
επιτυχία.3 Η επιλογή της κολχικίνης για τον συγκε-
κριμένο ασθενή, έγινε με βάση την τεκμηριωμένη α-
ποτελεσματικότητα της, σε πολυάριθμες φλεγ-
μονώδεις δερματικές παθήσεις χαρακτηριζόμενες
από ουδετεροφιλική διήθηση (Ν. Αδαμαντιάδη-
Behçet, σύνδρομο Sweet, λευκοκυτταροκλαστική
αγγειίτιδα).13 Η αποτελεσματικότητα της κολχικίνης
στο γαγγραινώδες πυόδερμα, ελάχιστα έχει περιγρα-
φεί στην στη βιβλιογραφία,14-17 ενώ ο ακριβής μηχα-
νισμός δράσης της παραμένει άγνωστος. Οι αντιμιτω-
τικές, αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητικές
της ιδιότητες φαίνεται ότι έχουν ευεργετική επίδρα-
ση στους ασθενείς με γαγγραινώδες πυόδερμα
(Πίνακας 1). Επιπλέον, στην περίπτωση του ασθε-
νούς μας υπήρξε σημαντική βελτίωση και στη
συνυπάρχουσα διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Σημαντι-
κή βελτίωση των καταστάσεων αυτών, παρατηρήθηκε
με τους αντιουδετεροφιλικούς παράγοντες μινοκ-
υκλίνη και σουλφασαλαζίνη. Αν και ο ακριβής
μηχανισμός παθογένεσης της διαπυητικής ιδρωτα-
δενίτιδας δεν είναι ξεκάθαρος, πλην του ορμονικού
παράγοντα και της γενετικής προδιάθεσης, έχει
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Κυριότεροι μηχανισμοί δράσης κολχικίνης

• Σχηματισμός συμπλόκων με τουβουλίνη, μια δο-
μική πρωτεΐνη των μικροσωληναρίων 

• Διακοπή της μίτωσης στο στάδιο της μετάφασης
• Παρεμπόδιση βασικών λειτουργιών των λευκοκ-

υττάρων και ιδιαίτερα των πολυμορφοπύρηνων (PMN)
• Αναστολή χημειοταξίας ΡΜΝ λευκοκυττάρων 
• Μείωση ικανότητας προσκόλλησης ΡΜΝ στα ενδοθή-

λια των αγγείων
• Αύξηση c-AMP και αναστολή απελευθέρωσης λυσοσω-

ματικών ενζύμων από μακροφάγα
• Αναστολή απελευθέρωσης ισταμίνης από μαστοκύτταρα
• Παρέμβαση στο μεταβολισμό του αραχιδονικού οξέος
• Αναστολή σύνθεσης κολλαγόνου και ενίσχυση κολλα-

γονόλυσης
• Μείωση έκκρισης ανοσοσφαιρινών από πλασμα-

τοκύτταρα
• Περιορισμός έκφρασης υποδοχέων του ΤΝF στα μακρ-

οφάγα 
• Μείωση της HLA-DR έκφρασης στα επιθηλιακά κύττα-

ρα και παραγωγής IL-1
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επίσης προταθεί διαταραχή της λειτουργίας των ου-
δετεροφίλων.9,18 Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι εστιά-
ζεται και η θετική δράση της κολχικίνης. Στην πε-
ρίπτωση μας τα κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με
την κολχικίνη, είχαν σαν αποτέλεσμα την ταχεία α-
νάρρωση του ασθενούς. Η συνέχεια της θεραπείας
με μικρές δόσεις κολχικίνης εξασφάλισαν την απο-
τροπή νέων επεισοδίων.

Συμπερασματικά η κολχικίνη σε μικρές δόσεις
είναι αποτελεσματική, ασφαλής και καλά αποδεκτή
από τους ασθενείς, ενώ μπορεί να θεωρηθεί ιδανικός
παράγοντας εξοικονόμησης κορτιζόνης στη μακρ-
οχρόνια θεραπεία του γαγγραινώδους πυοδέρματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––

Η
διασπορά των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων
Νοσημάτων (ΣΜΝ) υπόκειται στην επίδρα-
ση ανεξάρτητων παραγόντων, όπως είναι η

λοιμογόνος ισχύς του εκάστοτε υπεύθυνου παθογό-
νου, η διάρκεια μολυσματικότητας της εγκατε-

στημένης λοίμωξης και η πιθανότητα έκθεσης ενός
υγιούς ατόμου σε μολυσματικό υλικό. Οι παράγον-
τες που συνδέονται με τα βιολογικά χαρακτηριστι-
κά του παθογόνου αιτίου, όπως η πιθανότητα μετά-
δοσης ανά επαφή (λοιμογόνος ισχύς) είναι δεδομέ-
να για κάθε ΣΜΝ. Οι παράγοντες όμως που
σχετίζονται με την πιθανότητα έκθεσης, εξαρτώνται

Ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες 
διαμόρφωσης της σεξουαλικής συμπεριφοράς
υψηλού κινδύνου

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:2 63-69, 2011

Ιατρική Επικαιρότητα

Παπαρίζος Β.
Βέρρα Π.

Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων “Α. Συγγρός”

Η μεταβολή της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου και η προαγω-
γή ασφαλέστερης είναι βασικό συστατικό όλων των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων πρόληψης για
τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Η σεξουαλική συμπεριφορά, ως φαινόμενο σύνθετο, επηρεά-
ζεται από πλήθος παραγόντων, ατομικών και κοινωνικών. Η ηλικία, το φύλο, ο χρόνος εισόδου στην ε-
φηβεία, η δομή της προσωπικότητας, η οικονομική κατάσταση, η γνώση και η αντίληψη του κινδύνου, οι
διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και οι κοινωνικές επιδράσεις λειτουργούν ως συνιστώσες που διαμορ-
φώνουν την δυναμική ισορροπία της σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η γνώση των παραγόντων αυτών και
της δυνατότητας μεταβολής του τρόπου επίδρασης στη συμπεριφορά ατόμων και πληθυσμιακών ομά-
δων, αποτελεί προαπαιτούμενο για το σχεδιασμό και τη διενέργεια αποτελεσματικών προληπτικών παρ-
εμβάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Ðå ñß ëç øç

Changing the sexual behavior of high risk and promoting a safer one are the
basic components of all the strategies and preventive activities regarding the sexually transmitted
diseases. The sexual behavior is a complicated task, affected by various personal and social factors. The
age, the gender, the time in adolescence, the personality, the economic situation, the knowledge and
perception of risk, the interpersonal relations and the social influences are all factors that form the
dynamic balance of the sexual behavior. It is necessary to be aware of these factors and the way they can
change the behavior of individuals and social groups, in order to plan and perform effective preventive
interventions in all levels.

Summa ry

Personal and Social Factors Affecting High-risk Sexual Behavior
Paparizos V., Verra P.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, HIV, συμπεριφορά, παράγοντες κινδύνου
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σε σημαντικό βαθμό από τη συμπεριφορά του ατό-
μου.1

Η ανθρώπινη συμπεριφορά συνολικά, και κατά
συνέπεια και η σεξουαλική συμπεριφορά, διαμορ-
φώνεται ως συνισταμένη πολλαπλών, ανεξάρτητων
μεταξύ τους ή αλληλοεξαρτώμενων μεταβλητών, ό-
πως η οικονομική και κοινωνική θέση, το φύλο, η
ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η θρησκεία, η δομή
της προσωπικότητας κ.λπ. 

Η μεταβολή της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου
και η προώθηση ασφαλέστερων αντιλήψεων και πρ-
ακτικών είναι θεμελιώδες συστατικό των στρατηγικών
μείωσης της επίπτωσης των ΣΜΝ. Όλοι οι τύποι και
οι μορφές πρόληψης ή προφύλαξης εμπεριέχουν το
στοιχείο της συμπεριφοράς, όχι μόνον όταν αποσκο-
πούν σε άμεση μεταβολή της (μείωση αριθμού ερω-
τικών συντρόφων, σταθερή χρήση προφυλακτικού),
αλλά ακόμη και επί βιολογικών παρεμβάσεων, όπως
οι εμβολιασμοί. Η παρεχόμενη από τους εμβολια-
σμούς προστασία, προϋποθέτει την αποδοχή του εμ-
βολιασμού από το άτομο, αλλά και την συνέπεια στο
σχήμα και την δοσολογία του.

Κατά συνέπεια, η γνώση των παραγόντων που
διαμορφώνουν τη σεξουαλική συμπεριφορά και μπο-
ρούν να επιδράσουν αυξάνοντας ή μειώνοντας τον
κίνδυνο για ΣΜΝ, αποτελεί προαπαιτούμενο για την
κατανόηση των μηχανισμών διασποράς των ΣΜΝ και
τον σχεδιασμό παρεμβάσεων πρόληψης.

ΕΦΗΒΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η εμφάνιση της εφηβείας συνοδεύεται από
αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης του ατό-
μου για το σώμα του, σημαντικές συναισθηματικές
μεταβολές και έναρξη των σεξουαλικών ενδιαφερόν-
των.

Κατά την εφηβεία εμφανίζονται αλλαγές συμπερ-
ιφοράς σχετιζόμενες με την επίδραση των ορμο-
νικών μεταβολών, αλλά και της διαφορετικής αν-
τίληψης του ατόμου για τον εαυτό του υπό την επίδρ-
αση της ανάπτυξης των δευτερευόντων χαρακτηρι-
στικών του φύλου. Ο χρόνος εμφάνισης της εφηβείας
έχει ισχυρή επίδραση στον κίνδυνο για ΣΜΝ.

Η πρώιμη ήβη στα θήλεα συνδέεται με μεγαλύτε-
ρη πιθανότητα πρώιμης έναρξης σεξουαλικής ζωής
και η πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα έχει συσχε-
τισθεί με αυξημένο κίνδυνο για ΣΜΝ.2 Γυναίκες με
έναρξη σεξουαλικής ζωής μεταξύ 10 και 14 ετών
είναι σημαντικά πιθανότερο να έχουν πολλαπλούς
συντρόφους, επαφές με συντρόφους υψηλού κιν-

δύνου όπως χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ή
HIV-οροθετικά άτομα και πρώιμο ιστορικό ΣΜΝ.3

Μετά την έναρξη της εμμήνου ρύσεως, το κυλιν-
δρικό επιθήλιο συνεχίζει να επεκτείνεται και στην ε-
ξωτερική επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας επί 3-
4 ακόμη έτη. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ευαισθησία
σε λοιμώξεις από χλαμύδια, εφ’όσον αυτά έχουν εκ-
λεκτικότητα για το κυλινδρικό επιθήλιο.4 

Κατά συνέπεια, τα πρώτα έτη από την έναρξη της
εφηβείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος που
συνδέεται και βιολογικά με αυξημένο κίνδυνο γεν-
νητικών λοιμώξεων.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––

Επί οποιασδήποτε ηλικιακής ομάδας, οι γυναίκες
εμφανίζουν υψηλότερη αναλογία ΣΜΝ σε σχέση με το-
υς άνδρες και υποφέρουν περισσότερο από τις συνέ-
πειές τους, όπως η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και ο κα-
ρκίνος του τραχήλου της μήτρας.5 H ευπάθεια του
γυναικείου φύλου σχετίζεται με τα βιολογικά χαρακ-
τηριστικά της γυναικείας ανατομίας,6 αλλά και τη θέση
της γυναίκας στην κοινωνία και τη οικογένεια, που την
καθιστά ευάλωτη σε βία και καταναγκασμό σε συνεύρε-
ση ή, άλλοτε, σε εξώθηση σε πορνεία.7 Συχνά, καθιερ-
ωμένες αντιλήψεις και παραδοσιακοί ή θρησκευτικοί
κανόνες, περιορίζουν όχι μόνον τη σεξουαλική ελευθ-
ερία της γυναίκας, αλλά και την πρόσβαση σε πληροφ-
όρηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα και την υγεία της.
Άλλοτε, η οικονομική εξάρτηση από τον άνδρα μειώνει
τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ασφαλέστερων πρακ-
τικών στο πλαίσιο της σχέσης τους.7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ––––––––––––––––––––––––––––

Η επίπτωση για τα περισσότερα ΣΜΝ είναι με-
γαλύτερη σε σεξουαλικώς ενεργούς εφήβους σε σχέση
με τους ενηλίκους.8 Τόσο μεταξύ εφήβων, όσο και με-
ταξύ ενηλίκων, υφίστανται υπο-ομάδες με συμπεριφο-
ρά εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, που συνιστούν εστίες
υψηλής επίπτωσης (“core groups”) και διασποράς
των ΣΜΝ. Παράγοντες όπως η φτώχεια, το χαμηλό
επίπεδο εκπαίδευσης και μειονεκτική θέση στα
πλαίσια του άμεσου περιβάλλοντος, όπως και στην
υπόλοιπη κοινωνία, έχουν συνδεθεί με αυξημένο
κίνδυνο για ΣΜΝ. Ο κίνδυνος αυτός καθορίζεται όχι
μόνον από της ατομική συμπεριφορά υψηλού κιν-
δύνου, αλλά και από τον υψηλό επιπολασμό ΣΜΝ στη
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«δεξαμενή» αναζήτησης συντρόφων και την έλλειψη
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Στις ΗΠΑ, οι άστε-
γοι έφηβοι και ενήλικες, έφηβοι φυγόδικοι ή τακτικοί
θαμώνες κρατητηρίων και εκδιδόμενα άτομα χαρακ-
τηρίζονται από έντονα επικίνδυνη συμπεριφορά και
υψηλή αναλογία ΣΜΝ.9-12 Άτομα που έχουν υποστεί
στο παρελθόν σεξουαλική βία γίνονται επιρρεπή σε
μετέπειτα συμπεριφορά υψηλού κινδύνου.13 Περαι-
τέρω, ομάδα υφιστάμενη κίνδυνο ΣΜΝ θεωρούνται
νεογνά μητέρων με επικίνδυνη συμπεριφορά λόγω της
κάθετης μετάδοσης λοιμώξεων.14

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ AΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις είναι συχνό φαινό-
μενο, αναλόγως ΣΜΝ. Η απουσία συμπτωμάτων
είναι χαρακτηριστική στη μεγάλη πλειοψηφία των
κονδυλωμάτων, στην πλειοψηφία των γονοκοκκικών
λοιμώξεων σε γυναίκες και στο 70% των χλαμ-
υδιακών λοιμώξεων.1 Η έλλειψη πόνου ή άλλων ε-
νοχλημάτων δεν υποχρεώνει τον ασθενή να αναζ-
ητήσει ιατρική περίθαλψη και, πιθανώς, να λάβει κα-
τάλληλα προφυλακτικά μέτρα για να αποτρέψει την
περαιτέρω διασπορά του νοσήματος. Άρα, η έγκαιρη
αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών επί υποψίας και η
τακτική διενέργεια ελέγχων ενός ατόμου με απρο-
φύλακτες επαφές είναι ουσιαστική για τη διάγνωση
των ασυμπτωματικών λοιμώξεων.

Οι συνέπειες της καθυστέρησης της θεραπείας
ποικίλλουν αναλόγως του είδους του παθογόνου
αίτιου και της διάρκειας της μολυσματικότητας της νό-
σου. Για βακτηριακές λοιμώξεις (χλαμύδια, γονόρροια)
ο συνδυασμός ασυμπτωματικής λοίμωξης και συχνής
εναλλαγής συντρόφων οδηγεί σε σημαντική αύξηση
της διασποράς τους. Για ιογενείς λοιμώξεις με περιοδι-
κή μολυσματικότητα, όπως ο έρπης, η εναλλαγή συντρ-
όφων είναι επίσης σημαντική, όμως και οι σταθερές,
μακροχρόνιες σχέσεις εκθέτουν σε κίνδυνο.

Οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις συνεισφέρουν ου-
σιωδώς στο εύρος και την ταχύτητα διασποράς ενός
ΣΜΝ, λόγω του αυξημένου κινδύνου μετάδοσης από
τον μολυνθέντα ασθενή σε επόμενους συντρόφους.15,16

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η αντίληψη του κινδύνου είναι σημαντική παρά-
μετρος που, μεταξύ άλλων, καθορίζει τη δυνατότητα

ενός ατόμου να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του σε
ασφαλέστερα πρότυπα. Για την προσαρμογή της
συμπεριφοράς, προϋπόθεση αποτελεί η ορθή και α-
κριβής πληροφόρηση και η κατανόηση του κιν-
δύνου. Η πληροφόρηση και η γνώση δεν είναι αρκε-
τές, εφ’όσον ακόμη και με επαρκή κατανόηση του
κινδύνου ένα άτομο δεν έχει πάντοτε την ικανότητα
ή την ευχέρεια μεταβολής της συμπεριφοράς. Εάν
μία γυναίκα φοβάται ότι η απαίτηση χρήσης προφυ-
λακτικού μπορεί να οδηγήσει σε σεξουαλική βία ή
σε απόρριψη από τον σύντροφό της, παρά την κα-
τανόηση του κινδύνου για ΣΜΝ είναι πιθανό να μην
επιμείνει σ’ αυτήν.

Περαιτέρω, η πληροφόρηση σχετικά με τα ΣΜΝ
συχνά είναι ανεπαρκής. Στις ΗΠΑ, πολλοί ενήλικες
υποεκτιμούν ή αγνοούν την ύπαρξη των ΣΜΝ και αδ-
υνατούν έστω και να κατονομάσουν άλλα ΣΜΝ πλην
της HIV λοίμωξης.17 Η υποεκτίμηση των ΣΜΝ
συμβάλλει σε αδυναμία κατανόησης του προσωπι-
κού κινδύνου. Άλλοτε, η εμπλοκή σε επικίνδυνη πρ-
ακτική χωρίς άμεση συνέπεια, όπως επί παραδείγμα-
τι ένα αρνητικό αντι-HIV τεστ μετά από πολλαπλές α-
προφύλακτες επαφές, οδηγεί σε αντίληψη χαμηλής
ατομικής ευπάθειας. Νεαρά άτομα, όπως μαθητές
και σπουδαστές, υποεκτιμούν τον κίνδυνο από αλλε-
πάλληλες, βραχυχρόνιες, «μονογαμικές» σχέσεις.18

Παρόμοιες αντιλήψεις χαμηλού ατομικού κινδύνου
διαμορφώνουν την αίσθηση του άτρωτου και ελαχι-
στοποιούν το κίνητρο για υιοθέτηση ασφαλέστερης
συμπεριφοράς. Άτομα που εστιάζουν και περιο-
ρίζουν την προσοχή και το φόβο τους στην HIV
λοίμωξη, υποτιμούν τον κίνδυνο από άλλα ΣΜΝ.19 

Επιπλέον, οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις συμβάλ-
λουν επίσης στην ανεπαρκή κατανόηση του κινδύνου.
Η άγνοια της έννοιας του ασυμπτωματικού νοσήμα-
τος και του κινδύνου μετάδοσής του, διαμορφώνει
επίσης την πίστη ότι ο ασυμπτωματικός σεξουαλικός
σύντροφος δεν είναι μεταδοτικός.5 Άλλοτε, υπαρκτά
συμπτώματα ενός ΣΜΝ αποδίδονται σε λάθος αιτία ή
επικρατεί η ιδέα ότι θα αυτά θα υποχωρήσουν αυτό-
ματα, έτσι ώστε ο πάσχων δεν αναζητά ιατρική
συμβουλή.20

ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η προσωπικότητα του ατόμου είναι δύσκολο να
μεταβληθεί και συνεπώς θεωρείται δυσπρόσιτος
στόχος προληπτικών παρεμβάσεων.15 Εν τούτοις, η
κατανόηση της συμβολής της προσωπικότητας στην
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διαμόρφωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς συνει-
σφέρει στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων αυτών. Επί
παραδείγματι, έχει αναφερθεί ότι οι ετεροφυλόφιλοι
άνδρες με εξωστρεφή χαρακτηριστικά προσβάλλον-
ται συχνότερα από ΣΜΝ,21 επειδή ο εξωστρεφής χα-
ρακτήρας συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με ε-
πικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά.22 Eπί γυναικών
εφηβικής ηλικίας, οι περισσότερο αυθόρμητες ή οι
επιρρεπείς σε άγχος εμφανίζουν περισσότερο ε-
πικίνδυνη συμπεριφορά.23

Χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αποτελεί η
αντίληψη ότι ο έλεγχος της σεξουαλικής υγείας του
ατόμου είναι υπόθεση του ίδιου του ατόμου, ή, αντι-
στρόφως, αρμοδιότητα του άλλου φύλου ή της μοίρ-
ας. Επιπλέον στις ομάδες υψηλού κινδύνου ο έ-
λεγχος της αναπαραγωγικής υγείας δεν είναι πάντο-
τε επιθυμητός, στα πλαίσια προσωπικότητας με γε-
νικότερη απουσία ενδιαφέροντος για την ατομική
υγεία.24,25

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ –––––––––––––

Η σεξουαλική συμπεριφορά αναφέρεται πάντοτε
στα πλαίσια μιας σχέσης και η σεξουαλική δραστηρ-
ιότητα, αν και ιδιαιτέρως ευαίσθητη λειτουργία, δεν
ασκείται πάντοτε με αμοιβαίο σεβασμό, αποκλει-
στικότητα και ειλικρινή και έντιμη επικοινωνία. Η
φύση και τα χαρακτηριστικά της σχέσης συχνά καθο-
ρίζουν την χρήση του προφυλακτικού. Στα χαρακ-
τηριστικά που επιδρούν στη χρήση του προφυλακτι-
κού περιλαμβάνονται η αντίληψη της σχέσης αυτής
ως μόνιμης ή προσωρινής, ο βαθμός εμπιστοσύνης
στον σύντροφο, αλλά και το κατά πόσο το προφυλακ-
τικό χρησιμοποιήθηκε ευθύς εξαρχής στη συγκεκρι-
μένη σχέση.26-28

Γενικώς, σε μία ετεροφυλική σχέση οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία από τους άν-
δρες στο επιβάλλουν προφυλακτικά μέτρα.29 Αν και
θεωρητικά μπορούν να απαιτήσουν τη χρήση προ-
φυλακτικού και να αποφύγουν την επαφή εάν αυτό
δεν γίνει δεκτό, συνήθως οι άνδρες ελέγχουν τε-
λικώς τη χρήση του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο φόβος
της σεξουαλικής βίας εμποδίζει την διατύπωση της
απαίτησης από τη γυναίκα.30

ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η σχέση μεταξύ χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών
και μετάδοσης ΣΜΝ είναι σύνθετη και περίπλοκη.

Οι χρήστες ουσιών διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
για ΣΜΝ και σε επιδημιολογικό επίπεδο, οι τάσεις
των ΣΜΝ στον πληθυσμό συχνά ακολουθούν τις τά-
σεις της χρήσης.5,31

H χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών συνδέεται με
πρώιμη έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, με-
γαλύτερο αριθμό συντρόφων, επιλογή συντρόφων
υψηλού κινδύνου και μη χρήση προφυλακτικού.
Έχει επίσης αποδειχθεί ότι συνδέεται με αυξημένο
κίνδυνο ΣΜΝ τόσο μεταξύ ενηλίκων, όσο και μεταξύ
εφήβων ενώ επί ομοφυλοφίλων, με αναζωπύρωση
και έξαρση προηγούμενης επικίνδυνης σεξουαλικής
συμπεριφοράς.32,33

Η αιτιολογική σχέση μεταξύ χρήσης ουσιών και
επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς έχει ερευ-
νηθεί εκτεταμένα. Συνιστώσες θεωρούνται η μειω-
μένη ευθυκρισία λόγω μέθης ή τοξικής επίδρασης
των ουσιών, η άρση των αναστολών και του φόβου, η
επιδίωξη εντυπωσιασμού, η συναισθηματική αστάθ-
εια, οι υποκείμενες διαταραχές προσωπικότητας
κλπ, αν και η διάκριση μεταξύ αιτίων και αποτελέ-
σματος είναι συχνά δυσχερής.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ –––––––––––

Η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών υγείας είναι α-
ναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή
διάγνωση και θεραπεία των ΣΜΝ. Στις ΗΠΑ, το 25%
περίπου των εφήβων και νέων ενηλίκων, που θεωρ-
ούνται ως πληθυσμιακή ομάδα υψηλού κινδύνου για
ΣΜΝ, δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε παρόμοι-
ες υπηρεσίες5 επειδή είναι ανασφάλιστοι. Στις ανε-
πτυγμένες χώρες, το πρόβλημα είναι έντονο κυρίως
σε οικονομικά ασθενέστερους, οικονομικούς μετα-
νάστες, αλλοδαπούς, ανέργους και μειονότητες.34

Αντιθέτως, η ύπαρξη κατάλληλων δομών περίθ-
αλψης παρέχει δυνατότητες επικέντρωσης σε προβ-
λήματα δημόσιας υγείας, διαθέτει υψηλής εκπαίδευ-
σης προσωπικό και ασκεί επαρκή επιδημιολογική ε-
πιτήρηση. Η άσκηση σοβαρών δραστηριοτήτων πρ-
όληψης δεν είναι εφικτή χωρίς επαρκώς ανεπτυγμέ-
νο δίκτυο δημόσιας περίθαλψης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ενημέρωση του ή των ερωτικών συντρόφων
ενός ασθενούς που διαγιγνώσκεται με ΣΜΝ, είναι
παράγων αποφασιστικής σημασίας για την άσκηση
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πρόληψης. Είναι σημαντικό όχι μόνο για την πρόλ-
ηψη της διασποράς της λοίμωξης σε άλλους συντρ-
όφους, αλλά και για την πρόληψη της αναμόλυνσης
του θεραπευομένου ασθενούς.35 Η συνηθέστερη
μέθοδος ενημέρωσης συντρόφου είναι η ειδοποίηση
από τον ίδιο τον ασθενή. Είναι δυνατή επίσης η εν-
ημέρωση από επίσημους φορείς υγείας, από εξειδι-
κευμένο προσωπικό. Ιδιαιτέρως επί ασθενών εφηβι-
κής ηλικίας, η ενημέρωση των συντρόφων από ειδικό
υγειονομικό προσωπικό θεωρείται καταλληλότερη.36

Προϋπόθεση της ενημέρωσης από τον ίδιο τον ασθε-
νή είναι η αίσθηση ασφάλειας για να το πραγματο-
ποιήσει και η κατανόηση των πιθανών συνεπειών, ό-
πως της διακοπής της σχέσης.37

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΣΜΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κατανόηση των ψυχολογικών συνεπειών των
ΣΜΝ είναι απαραίτητη, γιατί μπορεί να δώσει τη
δυνατότητα πρόληψης επακόλουθης ψυχολογικής
νοσηρότητας, αλλά και μελλοντικών υποτροπών.
Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να
διευκρινισθεί κατά πόσον η νόσηση από ένα ΣΜΝ
τροποποιεί απόψεις και συμπεριφορές και κατά πό-
σον οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις καθορίζουν
τον κίνδυνο για ΣΜΝ. Έφηβοι με λιγότερο αρνητική
αντίληψη για τα ΣΜΝ, ήταν πιο πιθανό να έχουν
πολλαπλά επεισόδια και υποτροπές.37 Ένα επεισό-
διο ΣΜΝ μπορεί να προσληφθεί ως αμιγώς ιατρικό ή
διαπροσωπικό συμβάν, και η αντίστοιχη θεώρηση να
επιδράσει στον τρόπο αποδοχής και αντιμετώπισης
του ΣΜΝ από ένα άτομο. Είναι σαφές ότι άτομα που
προτάσσουν την υγεία τους μπορεί να αντιδρούν
διαφορετικά από άτομα που σκέπτονται περισσότερο
τις επιπλοκές στην ερωτική σχέση τους. Γενικώς,
συνήθης απάντηση σε ένα ΣΜΝ είναι η ευχή αυτό
να μην είχε συμβεί ποτέ ή η αποφυγή οποιουδήποτε
παράγοντα το θυμίζει, αντίδραση όχι ιδιαίτερα απο-
τελεσματική.38 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ––––––––––––––––––

Οι προσπάθειες μείωσης του κινδύνου ΣΜΝ πρέ-
πει να στηρίζονται στις βασικές αρχές μεταβολής της
συμπεριφοράς, να είναι σωστά προσαρμοσμένες στο
στόχο, κοινωνικά και πολιτισμικά κατάλληλες και να
αξιολογούνται με βάση τον σχεδιασμό τους. Οι παρ-
εμβάσεις μπορούν να διεξάγονται σε επίπεδο ατό-

μων, ζευγαριών ή πληθυσμιακών ομάδων. Κάθε πρό-
γραμμα μπορεί να έχει διαφορετικό τελικό στόχο-κρι-
τήριο αξιολόγησης, όπως η μεταβολή γνώσεων ή στά-
σης, η μεταβολή συμπεριφοράς ή ο επιπολασμός των
ΣΜΝ. Η χρήση των κοινωνικο-ψυχολογικών θεωριών
αλλαγής συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για
τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας παρέμβασης. Οι θ-
εωρίες αυτές (Health Belief Model, Theory of
Reasoned Action, Protective Motivation Theory) δια-
φέρουν στις λεπτομέρειες, αλλά έχουν ως κοινή βά-
ση την κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν
γιατί ένα άτομο ακολουθεί ή όχι μια δεδομένη
συμπεριφορά.39 Η εκτίμηση της πιθανότητας ένα άτο-
μο να ακολουθήσει ασφαλέστερη συμπεριφορά, πρ-
οϋποθέτει τον προσδιορισμό των απόψεων και των
προθέσεών του. Η «πρόθεση» είναι συνισταμένη της
προσωπικής αντίληψης για τα οφέλη και τους κιν-
δύνους, της άποψης για τις αξίες ή τις προσδοκίες
των άλλων και της σημασίας ανταπόκρισης σε αυτές
τις προσδοκίες. Αυτές οι θεωρίες θεωρούν ως αξίωμα
ότι η μεταβολή συμπεριφοράς είναι ζήτημα ατομικής
βούλησης. Ατυχώς όμως, οι μεταβολές που απαι-
τούνται για τη μείωση του κινδύνου ΣΜΝ συχνά δεν
τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο του ατόμου, ιδιαιτέρως
δε όταν πρόκειται για γυναίκα. Το συχνότερο μέσο
προφύλαξης είναι το ανδρικό προφυλακτικό, και σε
περιθωριακές ομάδες, όπως στις εκδιδόμενες για να
εξασφαλίσουν πόρους επιβίωσης ή για αγορά ναρκω-
τικών, δεν υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα επιλογής
και ελέγχου του σεξουαλικού συντρόφου ή η απο-
δοχή χρήσης προφυλακτικού από τον σύντροφο. Πε-
ραιτέρω, υπάρχουν σημαντικές δυσχέρειες για τους
προερχόμενους από διαφορετικό πολιτισμικό
πλαίσιο να υιοθετήσουν τη σωστή γλώσσα επικοι-
νωνίας για παρόμοια ζητήματα. Τα διάφορα προ-
γράμματα προληπτικών παρεμβάσεων θα πρέπει
επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά ανάπτυξης
και το γνωσιακό επίπεδο των ατόμων, ιδιαιτέρως όταν
απευθύνονται σε εφήβους ή άτομα με μειωμένη αν-
τιληπτική ικανότητα. Άτομα που βιώνουν το ίδιο γε-
γονός μπορεί να το αντιλαμβάνονται και να το αξιο-
λογούν διαφορετικά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει
πάντοτε η άμεση συσχέτιση της συμπεριφοράς με τη
νόσηση από ένα ΣΜΝ μπορεί να οδηγήσει σε εσφα-
λμένες αντιλήψεις κινδύνου.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ιδανικά, η πρόληψη των ΣΜΝ αρχίζει με την πα-
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ροχή σωστής ενημέρωσης πριν ακόμη από την ένα-
ρξη των σεξουαλικών επαφών. Παρά τις επιφυλάξεις
που διατυπώθηκαν για την σεξουαλική αγωγή στα
σχολεία, έχει αποδειχθεί ότι δεν συνέβαλε σε
πρώιμη έναρξη της ερωτικής δραστηριότητας.15 Στην
πραγματικότητα, η αγωγή αυτή μπορεί να προσφέρει
σημαντικά εφόδια, ιδιαιτέρως σε εφήβους που δεν
έχουν ικανοποιητική παροχή γνώσεων από τους γο-
νείς τους.40 

Εν τούτοις, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα
σχολεία προϋποθέτει επαρκή, ενιαία εκπαίδευση
των διδασκόντων σε αυτά τα προγράμματα. Στις
ΗΠΑ το 1994, διαπιστώθηκε ότι μόνον το 16% των
καθηγητών είχαν υποστεί ειδική εκπαίδευση και μό-
νον το 37% εξ αυτών δίδασκαν σωστά τη χρήση του
προφυλακτικού.41

Tα χαρακτηριστικά των επιτυχών προγραμμάτων
σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία περιλαμβάνουν
την επικέντρωση στην ασφαλέστερη σεξουαλική
συμπεριφορά με εκπαίδευση στην επίγνωση των κιν-
δύνων και την αποφυγή απροφύλακτων επαφών, την
αναγνώριση των επιρροών του κοινωνικού περιβάλ-
λοντος και των μέσων ενημέρωσης και την ενίσχυση
των προτύπων ασφαλέστερων σχέσεων.42

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η πρόληψη των ΣΜΝ αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη
δραστηριότητα, εφόσον οφείλει να αντιμετωπίζει την
ψυχολογία που διαμορφώνει την συμπεριφορά των
ατόμων. Οι προληπτικές παρεμβάσεις πρέπει να
είναι πολύπλευρες, συνδυασμένες και προσαρμο-
σμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων-στόχων
και να διεξάγονται σε πολλαπλά επίπεδα.43 H πρω-
τογενής πρόληψη περιλαμβάνει την καθοδήγηση
κυρίως των εφήβων για αποφυγή πρώιμης έναρξης
της σεξουαλικής δραστηριότητας και υιοθέτηση ασφ-
αλέστερης συμπεριφοράς, την εκπαίδευση στη χρή-
ση προφυλακτικού και την συνέπεια στους εμβολια-
σμούς. Η δευτερογενής πρόληψη εστιάζει στην αντι-
μετώπιση λοιμώξεων που έχουν ήδη συμβεί, την πρ-
όληψη της περαιτέρω μετάδοσης σε ερωτικούς
συντρόφους, αλλά και της κάθετης μετάδοσης. Η τρι-
τογενής δε, σε αντιμετώπιση των επιπλοκών των
λοιμώξεων.

Τα ΣΜΝ παραμένουν μείζον πρόβλημα Δημόσιας
Υγείας. Η γνώση των παραγόντων διαμόρφωσης της
συμπεριφοράς είναι αναγκαία και πρέπει να αποτε-
λεί άξονα για την κατάρτιση αποτελεσματικών στρατ-
ηγικών σε όλα τα επίπεδα πρόληψης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τ
α μάτια αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσια-
κά και κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπι-
νου προσώπου. Εκφράζουν πληθώρα συναι-

σθημάτων και αντικατοπτρίζουν ψυχικές διακυμάν-
σεις. Οι μαύροι κύκλοι (περιοφθαλμική υπερμε-

λάγχρωση) δίνουν στο πρόσωπο ταλαιπωρημένη,
λυπημένη ή γερασμένη όψη. Αποτελούν ένα δύσκο-
λο πρόβλημα της ιατρικής κοσμητολογίας που επηρ-
εάζει σε ένα μεγάλο ποσοστό το γυναικείο φύλο και
σε ένα μικρότερο το ανδρικό (Eικόνες 1, 2). Ωστόσο
η ακριβής αιτιοπαθογένειά τους δεν έχει πλήρως
διαλευκανθεί.1-3

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. 
Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε;

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:2 71-81, 2011

Eιδικό Άρθρο

Μπαλαμώτη Ε.
Βαβούλη Χ.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Β΄ Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών
Νοσημάτων “Α. Συγγρός”

Με τον όρο μαύροι κύκλοι ματιών ορίζεται η αμφοτερόπλευρη ομοιογενής
υπερμελάγχρωση με τη μορφή κηλίδων και πλακών στην περιοφθαλμική χώρα. Αν και η έκφραση
«μαύροι κύκλοι» δεν είναι δόκιμος ιατρικός όρος, εντούτοις χρησιμοποιείται τόσο από δερματολόγους ό-
σο και από ασθενείς. Παρά την υψηλή συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος, τα δημοσιευμένα
στοιχεία σχετικά με την αιτιοπαθογένειά του είναι πολύ λίγα. Οι μαύροι κύκλοι οφείλονται σε πολλαπ-
λούς αιτιολογικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η επιδερμιδική εναπόθεση με-
λανίνης, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση ως συνέπεια ατοπικής ή αλλεργικής δερματίτιδας, το
περιοφθαλμικό οίδημα, η επιφανειακή εμφάνιση του αγγειακού δικτύου καθώς και η λέπτυνση και χαλα-
ρότητα του δέρματος των βλεφάρων. Σκοπός της ανασκόπησης είναι να αναλύσει την αιτιολογία και τις
θεραπευτικές επιλογές που αφορούν στο θέμα των μαύρων κύκλων.1

Ðå ñß ëç øç

Dark circles under the eyes are defined as bilateral, round, homogenous
pigment macules on the infraorbital regions. «Dark circles» is not a formal medical term, but both
dermatologists and patients use it to indicate periorbital hypercromic macules and patches. Despite its
significant prevalence, there are a few published studies about its pathogenesis. Dark circles are caused by
multiple etiologic factors that include dermal melanin deposition, postinflammatory hyperpigmentation
secondary to atopic or allergic contact dermatitis, periorbital edema, superficial location of vasculature and
shadowing due to skin laxity. The purpose of this review is to discuss the causes and treatment options for
infraorbital dark circles.1

Summa ry

Dark Circles under the Eyes: Causes and Treatment Options
Balamoti E., Vavouli Ch., Kontochristopoulos G.
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση διακρίνεται
σε πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) και δευτεροπαθή που
μπορεί να σχετίζεται με συστηματικές παθήσεις ή
τοπικές διαταραχές γνωστής αιτιολογίας.4

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Πρωτοπαθής μελάνωση του επιπεφυκότα 

Μία από τις κύριες αιτίες που συμμετέχουν στη
δημιουργία του προβλήματος είναι η υπερμελάγχρ-

ωση στην περιοχή των βλεφάρων. Ο επιπεφυκότας
είναι λεπτός βλεννογόνος χιτώνας, που καλύπτει την
εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων και την εξωτερι-
κή του οφθαλμικού βολβού. Μεταξύ των παθήσεων
του επιπεφυκότα συγκαταλέγονται και οι μελαγχρω-
ματικές αλλοιώσεις του. Η υπέρχρωση της μεμβράν-
ης αυτής ονομάζεται μελάνωση του επιπεφυκότα.5,6

Διακρίνεται σε επιθηλιακή και υποεπιθηλιακή και ι-
στολογικά συνδέεται με υπερπλασία των μελανοκ-
υττάρων. Η επιθηλιακή μελάνωση ανευρίσκεται στο
90% των ατόμων της μαύρης φυλής και στο 10% των
ατόμων της λευκής φυλής. Περιορίζεται αποκλειστι-
κά στο επιθήλιο του επιπεφυκότα και δεν υπάρχει
συμμετοχή του δέρματος. Στην υποεπιθηλιακή μελά-
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Åé êü íá 1 – Μαύροι κύκλοι σε νεαρή
γυναίκα.

Åé êü íá 2 – Μαύροι κύκλοι σε νεαρό άν-
δρα. 
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νωση παρατηρείται αύξηση της χρωστικής του
σύστοιχου δέρματος, η οποία βρίσκεται σε αντι-
στοιχία με την περιοχή νεύρωσης του πρώτου και
δεύτερου κλάδου του τριδύμου (σπίλος του Ota).7

Στην περίπτωση αυτή η υπερμελάγχρωση αφορά τό-
σο το δέρμα όσο και τους βλεννογόνους που νε-
υρώνονται από τους οφθαλμικούς και τους γναθι-
κούς κλάδους του τριδύμου και συνίσταται σε μία
διάστικτη υπερμελάγχρωση κυανών και καστανών α-
ποχρώσεων. Ο σπίλος του Ota παρατηρείται κυρίως
σε ασιατικούς πληθυσμούς, στη μαύρη και σπανίως
στη λευκή φυλή. Η προσβολή είναι συνήθως μονόπ-
λευρη, σπανίως ετερόπλευρη. Θεωρείται μόνιμη βλά-
βη και συνήθως παρουσιάζεται στην πρώιμη παιδι-
κή ηλικία ή κατά την εφηβεία. H υποεπιθηλιακή με-
λάνωση μπορεί να συνδυάζεται με υπέρχρωση του
ραγοειδή και του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού.1,8

2. Κληρονομικότητα

Σε μεγάλο βαθμό η εμφάνιση των μαύρων κύκλων
οφείλεται σε αυξημένη υποδερματική αγγείωση και
υπερβολική διαφάνεια του δέρματος που αποτελούν
κληρονομικό χαρακτηριστικό πολλών ατόμων. Το
δέρμα γύρω από τα βλέφαρα είναι το πιο λεπτό στο
σώμα (πάχος περίπου 0,5 mm σε σχέση με 2 mm σε
άλλες περιοχές). Μια συνήθης αιτία δημιουργίας
των μαύρων κύκλων είναι η λεπτή και διαφανής υφή
του δέρματος που υπέρκειται του κυκλοτερούς μυός
του οφθαλμού. Ο μυς βρίσκεται ακριβώς κάτω από
το δέρμα. Στην ανατομική αυτή θέση μπορεί να
υπάρχει μικρή ποσότητα υποδόριου λίπους ή μπορ-

εί να μην υφίσταται υποδόριο λίπος. Μέσα από το
λεπτό δέρμα της συγκεκριμένης περιοχής, το
υποδόριο αγγειακό πλέγμα διαφαίνεται πιο έντονο
και προσδίδει μια μπλε-μωβ απόχρωση. Η εμφάνιση
των αιμοφόρων αγγείων είναι εντονότερα ορατή στο
έσω ήμισυ των κάτω βλεφάρων. Η υπέρχρωση επι-
τείνεται κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.2

Σε άτομα με βαθειά ανατομική θέση οστών η
σκίαση μπορεί επίσης να συμβάλλει στην εμφάνιση
σκούρου χρώματος κάτω από τα μάτια. Επιπλέον, η
υπερμελάγχρωση εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα
με φωτότυπο κατά Fitzpatrick III – IV4 (Εικόνα 3). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1969 πρωτοαναφέρθη-
καν περιστατικά περιοφθαλμικής υπερμελάγχρωσης
οικογενούς αιτιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, επρόκει-
το για είκοσι δύο μέλη έξι συνεχόμενων γενεών που
παρουσίαζαν μία γενετικά προκαθορισμένη μορφή
υπερμελάγχρωσης.9

3. Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, ατοπική
δεματίτιδα

Περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση μπορεί να ανα-
πτυχθεί στα πλαίσια αλλεργικής δερματίτιδας εξ ε-
παφής (μεταφλεγμονώδους αιτιολογίας). Ουσίες που
ενοχοποιούνται για την πρόκληση δερματίτιδας στα
βλέφαρα είναι οι βαφές τριχών, τα καλλυντικά μα-
τιών και βλεφαρίδων, οι μεταλλικοί βοστρυχωτές
βλεφαρίδων, αεροαλλεργιογόνα ή πτητικές ουσίες ό-
πως τα αρώματα, καθώς και αλλεργιογόνα μεταφερό-
μενα με τα χέρια όπως τα βερνίκια νυχιών. Δερ-
ματίτιδα μπορεί επίσης να προκαλέσουν τα διαλύμα-
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Åé êü íá 3 – Περιοφθαλμική με-
λάγχρωση σε άνδρα με φωτότυπο
IV κατά Fitzpatrick. 
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τα των φακών επαφής, τα κολλύρια και οι κρέμες οφ-
θαλμολογικών παθήσεων. Στην ατοπική δερματίτιδα
απαντάται μερικές φορές περιοφθαλμική μελάγχρω-
ση λόγω του έντονου κνησμού και του επακόλουθου
ξεσμού.1,2 Πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχει και
η χαρακτηριστική διπλή υποφθάλμιος πτυχή –
σημείο Dennie-Morgan (Eικόνα 4).

4. Ηλιακή ακτινοβολία, φάρμακα, ορμόνες

Η περιοφθαλμική μελάγχρωση μπορεί να είναι
απότοκη της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο που
ωθεί στην παραγωγή περισσότερης μελανίνης.

Διαταραχές της μελάγχρωσης μπορούν επίσης να
προκληθούν σχετικά συχνά από φάρμακα ή φαρμα-
κευτικές αντιδράσεις, όπως το σταθερό φαρμακευ-
τικό εξάνθημα.2 Ουσίες που ενοχοποιούνται είναι το
αρσενικό, η μινοκυκλίνη, τα αγγειοδιασταλτικά της
αδενοσίνης, η προστακυκλίνη, το sildenafil citrate,
το μονοξείδιο του αζώτου, οι φαινοθειαζίδες, η
υδαντοΐνη, τα ανθελονοσιακά, η πίσσα, οι υδρογο-
νάνθρακες. Επίσης τα ενδογενή ή εξωγενή οιστρογό-
να, η προγεστερόνη, η κύηση ίσως παίζουν ρόλο στη
δευτεροπαθή υπερμελάγχρωση των βλεφάρων.4

5. Ηλικία

Με την πάροδο της ηλικίας οι μαύροι κύκλοι
είναι πιθανό να γίνονται περισσότερο εμφανείς, μό-
νιμοι και ταυτόχρονα μπορεί να συνδυάζονται με
την εμφάνιση ρυτίδων περιοφθαλμικά. Αυτό οφείλε-
ται στο γεγονός ότι, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν,

το δέρμα χάνει μέρος του κολλαγόνου, γίνεται όλο
και πιο λεπτό και διαφανές. Σε ιστολογικό επίπεδο,
οι ρυτίδες είναι το αποτέλεσμα της ελάττωσης του
κολλαγόνου στο χόριο λόγω μειωμένης σύνθεσης ή
αυξημένης αποδόμησης της θεμέλιας ουσίας από τις
μεταλλοπρωτεϊνάσες που εκλύονται από τις ελεύθερ-
ες ρίζες.

Απότοκη της ηλικίας είναι και η επίταση της δα-
κρυϊκής αύλακας, λόγω απώλειας του υποδόριου
λίπους και λέπτυνσης του δέρματος των κάτω βλεφ-
άρων που δημιουργούν ένα κενό στην περικογχική
χώρα (tear trough). Ο συνδυασμός αυτού του κενού
με τον ψευδοεγκολεασμό του κογχικού λίπους προσ-
δίδουν μία εντονότερη σκιά στην περιοχή κάτω από
τα μάτια (Eικόνες 5, 6).2,10,11

6. Τρόπος ζωής

Η εμφάνιση μελάγχρωσης περιοφθαλμικά μπορ-
εί να είναι προσωρινό φαινόμενο που οφείλεται σε ε-
πιβαρυντικούς για τον οργανισμό παράγοντες, όπως
η έλλειψη ύπνου, η υπερβολική κόπωση, το stress, η
κακή διατροφή, η μειωμένη πρόσληψη υγρών, το
κάπνισμα, η χρόνια χρήση alcohol, το καθημερινό
και υπερβολικό μακιγιάζ. Τέτοιου είδους παράγον-
τες προκαλούν αγγειοδιαστολή, έντονη διαγραφή
του αγγειακού πλέγματος και επίταση του προβλή-
ματος των μαύρων κύκλων. 

7. Αναιμία και άλλες συστηματικές παθήσεις

Η έλλειψη μιας ισορροπημένης διατροφής, η εμ-
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Åé êü íá 4 – Υποφθάλμια πτυχή (σημείο
Dennie-Morgan) σε παιδί με ατοπική
δερματίτιδα. 
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μηνορρυσία, η κύηση μπορεί να οδηγήσουν στον
πιο κοινό τύπο αναιμίας, τη σιδηροπενική, λόγω έλ-
λειψης σιδήρου. Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθ-
εί ωχρότητα στο δέρμα, που επιτρέπει στις υποκείμε-
νες φλέβες της περιοχής των ματιών να γίνουν περ-
ισσότερο ορατές. `Ετσι εμφανίζεται μια μπλε ή πιο
σκούρα απόχρωση στην περιοχή των ματιών. Άλλα
συστηματικά νοσήματα που σχετίζονται με το δευτε-
ροπαθή τύπο υπερμελάγχρωσης είναι η νόσος του
Addison, όγκοι της υπόφυσης, θυρεοειδοπάθειες, το
σύνδρομο Cushing, χρόνιες συστηματικές παθήσεις
όπως η σύφιλη, η φυματίωση, η κίρρωση του ήπα-
τος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερ-

υθηματώδης λύκος, η συστηματική σκλήρυνση, η αι-
μοχρωμάτωση, η ελονοσία, παθήσεις του κεντρικού
νευρικού συστήματος, νοσήματα των νεφρών κ.α.4

8. Περκογχικό οίδημα

Το περιοκογχικό οίδημα και οι μαύροι κύκλοι
μπορεί να συνυπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό (Eικόνα
7). Το οίδημα των βλεφάρων μπορεί να αποτελεί
κλινική εκδήλωση τοπικού ή γενικευμένου οιδήμα-
τος.1 Προϋποθέτει σημαντική αύξηση του όγκου του
διάμεσου υγρού και οφείλεται σε τοπική απόφραξη
φλεβικής ή/και λεμφικής οδού καθώς και σε συμφο-
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Åé êü íá 5 – Περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση σε
γυναίκα ηλικίας 68 ετών.

Åé êü íá 6 – Μαύροι κύκλοι στην περιοχή
των ματιών, ρυτίδες και tear trough λό-
γω προχωρημένης ηλικίας. 
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ρητική καρδιακή ανεπάρκεια, νόσους του περικα-
ρδίου, ηπατοπάθειες, μυξοίδημα, νεφρικές και άλ-
λες παθήσεις, όπως προαναφέρθηκε. Μπορεί να επι-
δεινώνεται μετά τη βραδινή κατάκλιση ή μετά από έ-
να αλμυρό γεύμα και επηρεάζει την ένταση των
μαύρων κύκλων. Ως εκ τούτου η διερεύνηση της αι-
τιολογίας του είναι σημαντική. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στην αξιολόγηση και τη διαφορική διάγνωση της
προέλευσης της χρωστικής συμβάλλει σημαντικά η
χρήση της λυχνίας του Wood καθώς και η χρήση πε-
πολωμένου φωτός.2 Κύριο ιστολογικό χαρακτηρι-
στικό των μαύρων κύκλων είναι η αύξηση της με-
λανίνης του δέρματος της περιοχής των βλεφάρων
και εναπόθεση της χρωστικής εντός των μακροφάγων
του χορίου.4

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ –––––––––––––––––––––––

Μεγάλος αριθμός προϊόντων και θεραπευτικών
μεθόδων εφαρμόζονται σήμερα για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των μαύρων κύκλων. Όμως, παρά
τις πολλές θεραπευτικές επιλογές, δεν υπάρχουν
στοιχειοθετημένες συγκριτικές μελέτες και πρωτό-
κολλα που να αφορούν στη μείωση και την εξάλειψη
του τόσο συχνά εμφανιζόμενου προβλήματος. Η θε-
ραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την
αιτιολογία.

1. Τοπικοί λευκαντικοί παράγοντες 

Οι λευκαντικές ουσίες συνταγογραφούνται συχνά
στη θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών. Πολλά
τοπικά σκευάσματα είναι διαθέσιμα για την αντι-
μετώπιση αυτών των διαταραχών.

Η υδροκινόνη είναι παγκοσμίως ο πιο δημοφιλής
λευκαντικός παράγοντας και αποτελεί πραγματικά
τον «ακρογωνιαίο λίθο» και το πιο συχνά συνταγογρ-
αφούμενο φάρμακο στη θεραπεία των υπερμε-
λαγχρώσεων. Ο μηχανισμός δράσης της έγκειται
στην αναστολή της μετατροπής της τυροσίνης σε με-
λανίνη, μέσω συναγωνιστικής σύνδεσης με την τυρο-
σινάση, επιβραδύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη
βιοσύνθεση της μελανίνης. Επίσης, αναστέλλει τη
σύνθεση ή επιταχύνει την καταστροφή των μελανο-
σωμάτων ή και τα δύο. Τέλος, η υδροκινόνη ανα-
στέλλει τη σύνθεση του DNA και του RNA στα μελα-
νοκύτταρα. Η εκλεκτική δράση της στη σύνθεση της
μελανίνης οφείλεται κυρίως στη χημική της ομοιότ-
ητα με ουσίες πρόδρομες της μελανίνης, καθώς και
στην ικανότητά της να μεταβολίζεται στο εσωτερικό
των μελανοκυττάρων.12,13 Οι συνηθέστερες ανε-
πιθύμητες ενέργειές της είναι η ερεθιστική δερ-
ματίτιδα εξ επαφής, η αλλεργική δερματίτιδα εξ επα-
φής, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση και η
δυσχρωμία των ονύχων. Στα άτομα της μαύρης φυ-
λής μία πολύ σπάνια επιπλοκή της υδροκινόνης α-
ποτελεί η ωχρόνωση (μόνιμος γκρι ή μελανοκύανος
αποχρωματισμός). 

Το 1975 οι Kligman και Willis μέσα από μελέτες
τους απέδειξαν ότι η λευκαντική δράση της υδρο-
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Åé êü íá 7 – Περικογχικό οίδημα και μαύρ-
οι κύκλοι.
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κινόνης ενισχύεται με την προσθήκη κάποιων παρ-
αγόντων και πρότειναν την ακόλουθη συνταγή:14

Υδροκινόνη…………..5%
Τρετινοΐνη……………0,1%
Δεξαμεθαζόνη………..0,1%
Σε αιθανόλη και προπυλενογλυκόλη 1:1 ή σε

υδρόφιλη αλοιφή 
Τροποποίηση του μίγματος των Kligman και

Willis αποτελεί η συνταγή η οποία προτάθηκε το
1995 από τους Κατσάμπα και Αντωνίου:15

Υδροκινόνη……………………..5%
Τρετινοΐνη………………………0,025% - 0,05%
Οξική υδροκορτιζόνη………….1%
Σε αιθανόλη και προπυλενογλυκόλη 1:1 ή σε

υδρόφιλη αλοιφή 

Ο αποχρωματισμός γίνεται εμφανής μετά από 5-7
εβδομάδες καθημερινής εφαρμογής. Η θεραπεία
πρέπει να εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα του-
λάχιστον 3 μηνών, αλλά μπορεί να συνεχιστεί μέχρι
και για ένα έτος.

Άλλοι παράγοντες με λευκαντική δράση είναι τα
κορτικοστεροειδή, το αζελαϊκό οξύ (1,7-επτανοδικα-
ρβοξυλικό οξύ), η αρμπουτίνη, το κοχικό και το λι-
ποϊκό οξύ.2

2. Tοπικά ρετινοειδή

Τα ρετινοειδή είναι φυσικά και συνθετικά παρά-
γωγα της βιταμίνης Α. Δραστικό παράγωγο των ρετι-
νοειδών είναι το ρετινοϊκό οξύ. Τα τοπικά ρετινοειδή
που διατίθενται περιλαμβάνουν τη ρετινόλη, τη ρετι-
ναλδεΰδη, το ρετινοϊκό οξύ, το 13-cis ρετινοϊκό οξύ,
την αδαπαλένη και την ταζαροτένη. Στις ενδείξεις
χορήγησης των τοπικών ρετινοειδών περιλαμβάνον-
ται και οι βλάβες που προκαλούνται από τη φωτο-
γήρανση, καθώς και οι μελαγχρωματικές αλλοιώσεις.
Η αποτελεσματικότητα των τοπικών ρετινοειδών στη
φωτογήρανση πιστοποιείται μέσω πολλών μελετών
με τη βελτίωση των κλινικών, ιστολογικών και μορ-
ιακών χαρακτηριστικών. Η τοπική εφαρμογή ρετινοϊ-
κού οξέος σε συγκεντρώσεις 0,01% έως 1% συμβάλ-
λει στον αποχρωματισμό μέσω της αναστολής της με-
ταγραφής της τυροσινάσης.16 Πρέπει να εφαρμόζεται
τοπικά το βράδυ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
συγκριτικά με την υδροκινόνη, ενώ τα αποτελέσματα
αρχίζουν να γίνονται εμφανή μετά από 24 εβδομά-
δες θεραπείας. Κλινικές μελέτες έδειξαν καλά αποτε-
λέσματα σε ασθενείς με μέλασμα, μεγαλύτερη όμως
ανταπόκριση παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθη-
καν σε γαληνικά παρασκευάσματα μαζί με άλλους

παράγοντες.17,18 Γι’ αυτό το λόγο προτιμάται η χρήση
τοπικών ρετινοειδών σε συνδυασμό με υδροκινόνη
αντί της μονοθεραπείας. Τα ιστολογικά ευρήματα
μετά από καθημερινή εφαρμογή ρετινοειδών περι-
λαμβάνουν τα εξής: λέπτυνση της κερατίνης στιβά-
δας, ακάνθωση (δηλαδή οίδημα της επιδερμίδας),
διόρθωση της κυτταρικής ατυπίας (όπως π.χ. σε ακ-
τινικές υπερκερατώσεις), ελάττωση του μεγέθους και
του αριθμού των μελανοσωμάτων, διέγερση των ι-
νοβλαστών, αύξηση της σύνθεσης κολλαγόνου,
καθώς και αύξηση της αγγειογένεσης. Οι ιστολογικές
επιδράσεις της τρετινοΐνης τεκμηριώνονται κλινικά
με τη βελτίωση των λεπτών γραμμών, τη λείανση των
ρυτίδων, την εξασθένηση των ηλιακών εφηλίδων και
υπερμελαγχρώσεων, τη φωτεινότητα και τη λάμψη
του δέρματος που εμφανίζονται κλινικά μερικές ε-
βδομάδες μετά τη χρήση τρετινοΐνης.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμ-
βάνουν ερύθημα, ξηρότητα, απολέπιση, αίσθημα
καύσου και νυγμών, δηλαδή σημεία και συμπτώματα
συμβατά με ήπια ερεθιστική δερματίτιδα, τη λεγό-
μενη δερματίτιδα από ρετινοειδή. Η δερματίτιδα από
ρετινοειδή μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε αν-
τιδραστική υπερμελάγχρωση, ειδικά σε άτομα με
σκούρο φωτότυπο.

3. Xημικό peeling 

Το χημικό peeling (χημική απολέπιση) είναι μία
διαδικασία εφαρμογής στο δέρμα ενός ή περισσότε-
ρων χημικών παραγόντων και πρόκλησης ελεγχόμεν-
ης καταστροφής της επιδερμίδας ή και του χορίου,
με σκοπό την απομάκρυνση ορισμένων επιφανει-
ακών βλαβών και της περίσσειας της μελανίνης. Με
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η υφή και η εμφάνιση
του δέρματος. Το χημικό peeling ενδείκνυται σε ό-
λες τις δερματικές βλάβες που είναι επιθυμητή η κα-
ταστροφή και ανάπλαση των επιφανειακών στρωμά-
των του δέρματος. Ανάλογα με το βάθος διείσδυσης
το peeling διακρίνεται σε επιφανειακό, μέσου βάθο-
υς και βαθύ. Στο επιφανειακό peeling η καταστροφή
εκτείνεται σε όλη την επιδερμίδα και στο θηλώδες
χόριο. Στο μέσου βάθους peeling επιτυγχάνεται κα-
ταστροφή στο άνω δικτυωτό χόριο και στο βαθύ προ-
καλείται βλάβη στο μέσο δικτυωτό χόριο. Οι κυριότε-
ροι παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι το τρ-
ιχλωροξικό οξύ, τα α-υδροξυοξέα με κύριο εκπρόσω-
πο το γλυκολικό οξύ, το διάλυμα του Jessner, το σα-
λικυλικό οξύ, η ρεζορκινόλη, το πυροσταφυλικό οξύ
και η φαινόλη. Το τριχλωροξικό οξύ (TCA) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συγκεντρώσεις, που

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2011

ΜΑΥΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ;
77

3a_1.qxd  3/7/2012  1:22 μμ  Page 77



E. Mπαλαμώτη, Χ. Βαβούλη, Γ. Κοντοχριστόπουλος

κυμαίνονται από 10-50%. Συγκεντρώσεις 10-25%
δημιουργούν επιφανειακή απολέπιση και 25-50%
προκαλούν απολέπιση μέσου βάθους. Το TCA μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως απολεπιστικός παράγον-
τας στη μετρίου βαθμού φωτογήρανση, στις επιφα-
νειακά εντοπισμένες υπερμελαγχρώσεις και στις ακ-
τινικές υπερκερατώσεις. Είναι ένα οξύ μη τοξικό
συστηματικά, απλό στη χρήση του, ενώ η δράση του
είναι προβλέψιμη και σε πλήρη εξάρτηση με την
ποσότητα και τη συγκέντρωση του διαλύματος. Το
TCA προκαλεί καθίζηση των επιδερμιδικών πρωτεϊ-
νών και καταστροφή τόσο των υγιών κυττάρων όσο
και αυτών που έχουν υποστεί ακτινική βλάβη. Λόγω
της πήξης των πρωτεϊνών της επιδερμίδας, η δράση

του είναι οπτικά ελεγχόμενη μέσω της έντονης
λεύκανσης που παρατηρείται στο χρώμα του δέρμα-
τος (πάγωμα–frosting). Απαιτείται πολύ μεγάλη πρ-
οσοχή σε άτομα με φωτότυπο IV και V κατά
Fitzpatrick, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετα-
φλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης, ιδίως με υψηλές
συγκεντρώσεις TCA (>40%). Επίσης, με τη χρησιμο-
ποίηση υψηλών συγκεντρώσεων, μπορεί να πρ-
οκύψει μόνιμη εμφάνιση υπομελαγχρωματικών
βλαβών λόγω της καταστροφής των μελανοκυττάρων.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του TCA στα βλέφ-
αρα θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αποφυγή ενστάλαξης διαλύματος μέσα
στους οφθαλμούς (Eικόνες 8, 9).
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Åé êü íá 8 – Θεραπεία μαύρων κύκλων με διάλ-
υμα χημικής απολέπισης τριχλωροξικού και
γαλακτικού οξέος πολύ χαμηλής συγκέντρω-
σης.

Åé êü íá 9 – Η ασθενής μετά την εφαρμογή του
διαλύματος.
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Τα α-υδροξυοξέα (ΑΗΑ) είναι καρβοξυλικά οξέα
που προέρχονται από φρούτα και λαχανικά. Το
γλυκολικό οξύ είναι ένα α-υδροξυοξύ, φυσικό συστα-
τικό του ζαχαροκάλαμου και αποτελεί τον πιο ευρέως
διαδεδομένο απολεπιστικό παράγοντα. Δρα πάνω
από την κοκκώδη στιβάδα προκαλώντας αλληλεπι-
δράσεις με τους ιονικούς δεσμούς της κυτταρικής ε-
πιφάνειας. Έτσι διασπά τους δεσμούς των κερατινοκ-
υττάρων της κερατίνης στοιβάδας βοηθώντας στην α-
φαίρεση τους (απολέπιση). Αλληλεπιδρά με υπο-
δοχείς ινοβλαστών διεγείροντας σημαντικά την παρα-
γωγή πρωτεϊνογλυκανών, κολλαγόνου και αυξάνει την
ενυδάτωση του δέρματος. Με την εφαρμογή των παρ-
αγόντων χημικής απολέπισης επιτυγχάνεται απο-
μάκρυνση της περίσσειας της μελανίνης και πάχυνση
της επιδεμίδας και του χορίου που οδηγεί τελικά στη
μείωση της έντασης των μαύρων κύκλων.19

4. Lasers

Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατακόρυφα
η χρήση των lasers στην κοσμητική δερματολογία.21

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην κατασ-
κευή εξειδικευμένων τύπων laser ανάλογα με το
είδος, την εντόπιση, την κατανομή και τη χρωστική
της βλάβης. Στην παθογένεια των μαύρων κύκλων, ό-
πως ήδη αναφέρθηκε, εμπλέκεται μια μεγάλη ποι-
κιλία αιτιολογικών παραγόντων (μερικοί άγνωστοι έως
και σήμερα) με ένα σχεδόν κοινό κλινικό αποτέλεσμα.
Αυτή η διαφορετικότητα της προέλευσης των μαύρων
κύκλων όσο και η ευαίσθητη περιοχή στην οποία εμφ-
ανίζονται, δηλαδή η στενή ανατομική σχέση με τον ο-
φθαλμό, περιορίζουν και εξειδικεύουν την επιλογή
του laser που δύναται να χρησιμοποιηθεί.10-13 Έχουν
δοκιμασθεί παλμικά lasers ακτινοβολίας, με μήκος
κύματος τέτοιο που να απορροφάται επιλεκτικά από
τη μελανίνη, όπως το Q-switched ruby laser στα 694
nm,3,4,21 το Q-switched Alexandrite στα 755 nm και
το Nd:YAG στα 1.064 nm.23 Με τη χρήση τους παρατ-
ηρήθηκε σημαντική βελτίωση των μαύρων κύκλων
από υπερμελάγχρωση. Επίσης, το Nd:YAG έδειξε ότι
είναι εξίσου αποτελεσματικό και στην μείωση του αγ-
γειακού δικτύου του κάτω βλεφάρου.

Οι Lowe et al δοκίμασαν το Q-switched ruby laser
σε 17 ασθενείς με εναπόθεση μελανίνης στο κάτω
βλέφαρο. Παρατηρήθηκε μεγαλύτερη από 50% αν-
ταπόκριση στο 23,5% των ασθενών μετά την πρώτη
συνεδρία, και το ποσοστό των ασθενών ανέβηκε στο
88,9% μετά τη δεύτερη συνεδρία.3 Η ιστολογική εξέτα-
ση σε δεύτερο χρόνο ανέδειξε ελάττωση της μελανίνης.
Τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης επιβεβαιώνον-

ται και από μια σειρά μεταγενέστερων μελετών που
χρησιμοποιήθηκε το Q-switched ruby laser. Η αποτε-
λεσματικότητα και η ασφάλεια των Q-switched laser
Alexandrite και του Nd:YAG συγκρίθηκαν σε μια με-
λέτη των Kovak et al. Τα αποτελέσματα και η ασφάλεια
ήταν συγκρίσιμα και για τους δύο τύπους laser και, ό-
πως στη μελέτη του Lowe, καλύτερα αποτέλεσμα επι-
τεύχθηκαν μετά τη δεύτερη συνεδρία. 

Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή όταν χρησιμο-
ποιείται το όργανο κοντά στον οφθαλμό, λόγω της με-
γάλης περιεκτικότητας του αμφιβληστροειδή και του
χοριοειδή χιτώνα σε μελανίνη. Η χρήση ειδικών προ-
στατευτικών μεταλλικών γυαλιών κρίνεται απαραίτητη.

Οι δερματικές αλλαγές που εμφανίζονται με την
ηλικία και προκαλούν μαύρους κύκλους περιλαμβά-
νουν την περιοφθαλμική χαλάρωση και ρυτίδωση
του δέρματος και την εντονότερη εμφάνιση της δακρ-
υικής αύλακας (tear trough).20

Η χαλάρωση και η ρυτίδωση του δέρματος αντι-
μετωπίζονται με επεμβατικές και μη επεμβατικές
τεχνικές. Από τις επεμβατικές μεθόδους, στην περιο-
φθαλμική περιοχή χρησιμοποιείται το carbon diox-
ide (CO2) laser. Ο Alster et al μελέτησαν αναδρομι-
κά 67 ασθενείς με δερματοχάλαση και περιοφθαλμι-
κές ρυτίδες που αντιμετωπίσθηκαν με CO2 laser.23

Οι ασθενείς πέτυχαν σημαντική κλινική βελτίωση με
περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές περιε-
λάμβαναν ερύθημα και παροδική υπερμελάγχρωση.
Προσοχή πρέπει να δίνεται στα δέρματα φωτότυπου
III & IV λόγω της παρατεταμένης δυσχρωμίας που
μπορεί να εμφανίσουν. Παρότι αυτή η επεμβατική
μέθοδος είναι αποτελεσματική και κοινά αποδεκτή,
οι σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να εμφανι-
στούν, όπως το παρατεταμένο ερύθημα, οι διαταρ-
αχές της μελάγχρωσης, οι λοιμώξεις και σπανίως οι
ουλές έστρεψαν το ενδιαφέρον σε λιγότερο επεμβατι-
κά lasers, όπως τα ακόλουθα: pulsed dye laser, diode
laser, Nd:YAG laser στα 1.064-nm, Nd:YAG laser στα
1.320 nm, erbium:glass laser στα 1.540 nm και τα
συστήματα παλμικού φωτός. Τα περισσότερα συστή-
ματα συνδυάζουν επιφανειακή ψύξη με βαθιά
διείσδυση μεγάλου μήκους κύματος. Επιλεκτικά
στοχεύουν ιστούς με περιεκτικότητα σε νερό δημιο-
υργώντας με αυτόν τον τρόπο μια εκλεκτική θερμική
βλάβη. Η αποτελεσματικότητα τους είναι μικρότερη
σε σύγκριση με τα επεμβατικά lasers, παρά ταύτα ό-
μως αποτελούν ιδανική θεραπευτική επιλογή για το-
υς ασθενείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης των ανε-
πιθύμητων ενεργειών των επεμβατικών μεθόδων
καθώς και για ασθενείς που δεν επιθυμούν μακρ-
οχρόνια μετεπεμβατική περίοδο αποκατάστασης.21-25

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2011

ΜΑΥΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ;
79

3a_1.qxd  3/7/2012  1:22 μμ  Page 79



E. Mπαλαμώτη, Χ. Βαβούλη, Γ. Κοντοχριστόπουλος

Η κλασματική ανάπλαση με τη χρήση fractional
laser είναι μία νέα μέθοδος δερματικής αναγέν-
νησης η οποία δρα μέσω ενός μοναδικού πρότυπου
θερμικής βλάβης, σχηματίζοντας κολώνες θερμικής
δερματικής καταστροφής σε συγκεκριμένα βάθη και
εν συνεχεία ταχύτατης επιδερμιδικής ανάπλασης.
Έτσι, βρίσκει εφαρμογή στη θεραπεία των υπερμε-
λαγχρώσεων (μέλασμα, ηλιακές εφηλίδες). Μπορεί
επίσης να φανεί χρήσιμο στη θεραπεία των ρυτίδων
και των ουλών επειδή επάγει τη νεοκολλαγένεση.
Κατά συνέπεια, η κλασματική ανάπλαση αποτελεί
μια θεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία των
μαύρων κύκλων που οφείλονται στη χαλάρωση του
δέρματος και στην υπερμελάγχρωση.26

5. Μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους –
δερματικά εμφυτεύματα

Μια άλλη αιτία δημιουργίας των μαύρων κύκλων
είναι το λεπτό και διαφανές δέρμα του κάτω βλεφάρου
σε συνδυασμό με το πλούσιο αγγειακού δίκτυο, είτε του
κυκλοτερούς μυός του οφθαλμού, είτε του υποδορίου ι-
στού. Η μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους και τα δερμα-
τικά εμφυτεύματα αποτελούν τις θεραπείες εκλογής. 

Η μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους χρησιμοποι-
είται σε περιπτώσεις που απαιτείται αύξηση του όγκου
των μαλακών μορίων.27 Είναι απόλυτα ασφαλής και
βιοσυμβατή. Δοκιμάσθηκε στην θεραπεία δέκα ασθ-
ενών με μαύρους κύκλους που οφείλονταν σε συνύπα-
ρξη αυξημένης αγγείωσης και λεπτού δέρματος στην
περιοχή του κάτω βλεφάρου και είχε ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση της
κλινικής τους εικόνας (78%), ελάττωση της μελάγχρω-
σης και διόρθωση του περιγράμματος του κάτω βλεφ-
άρου. Αν και υπάρχουν ερωτήματα σε ότι αφορά το
προσδόκιμο επιβίωσης του μεταμοσχευθέντος
λιπώδους ιστού, οι κλινικές αναφορές συνεχίζουν να
είναι αισιόδοξες λόγω εύκολης πρόσβασης και διαθε-
σιμότητας του, της μη καρκινογόνου δράσης του και
της αυτόλογης προέλευσης του.28,29,30

Τα δερματικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται ε-
υρέως στη βελτίωση ελλειμμάτων όγκου του μαλακού
ιστού καθώς και στην αισθητική βελτίωση του περι-
γράμματος του προσώπου.6,30 Το υαλουρονικό οξύ βο-
ηθάει στην τρισδιάστατη περικογχική αναδιαμόρφωση.
Αν και τα αποτελέσματα είναι συνήθως ικανοποιητικά
μπορεί να εμφανισθεί υπερμελάγχρωση του δέρματος.
Επίσης, τα δερματικά εμφυτεύματα ενοχοποιούνται για
την εμφάνιση κοκκιωμάτων. Ειδικά στην περιοχή του
κάτω βλεφάρου λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων μπο-
ρεί να σχηματισθούν ψηλαφητά οζίδια σε περίπτωση

που η έγχυση γίνει πολύ επιφανειακά.28 Αντιθέτως, ό-
ταν η έγχυση γίνει βαθιά μπορεί να μην καλυφθεί επα-
ρκώς το αγγειακό δίκτυο και έτσι να μην επιτευχθεί έ-
να ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα δερματικά
εμφυτεύματα παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι επι-
τρέπουν μία ικανοποιητική αποκατάσταση με ταυτόχρ-
ονη άμεση επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος
χωρίς μετεγχειρητική περίοδο αποκατάστασης.

6. Χειρουργική αποκατάσταση 

Η υπερμελάγχρωση και ο ψευδοεγκολεασμός του
κογχικού λίπους έχουν αντιμετωπισθεί συνδυαστικά
με βλεφαροπλαστική και βαθιά χημικά peelings φ-
αινόλης. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά με μικρή
συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών. Η αποκατάσταση
των μαύρων κύκλων που οφείλονται σε έντονες δα-
κρυϊκές αύλακες (tear trough) είναι περίπλοκη και
απαιτεί ακόμα πιο σύνθετη χειρουργική αντιμετώπι-
ση με ανύψωση των μαλακών μορίων από την υπο-
κείμενη άνω γνάθο, μεταμόσχευση αυτόλογου λίπο-
υς και διαφραγματική εκτομή.33

7. Παραδοσιακές - Εναλλακτικές θεραπείες 

Ο χυμός αγγουριού, η aloe vera, οι βιταμίνες C,
Ε, Κ, καθώς και η ρετινόλη αποτελούν συστατικά
πολλών φυσικών κρεμών ομορφιάς και δερμοκαλ-
λυντικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπι-
ση των μαύρων κύκλων.34,35,36

Η ενυδάτωση, η καθημερινή χρήση αντηλιακής
προστασίας καθώς και η αποφυγή των εκλυτικών πα-
ραγόντων αποτελούν γενικές θεραπευτικές οδηγίες.
Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνεται συγκάλ-
υψη με make up. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα ταλαιπωρημένα μάτια με τους χαρακτηριστι-
κούς μαύρους κύκλους αποτελούν ένα επίμονο και
θεραπευτικά δύσκολο κοσμητολογικό πρόβλημα.
Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται η ακριβής
αιτιολογία και η θεραπεία να εξατομικεύεται. 
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ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΣ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ ΤΩΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ––––––––

Το Πομφολυγώδες Πεμφιγοειδές (ΠΠ) είναι μια
οξεία ή χρόνια αυτοάνοση πομφολυγώδης δερματο-

πάθεια, που χαρακτηρίζεται από δημιουργία-
ανίχνευση αντισωμάτων έναντι αντιγονικών στοιχείων
των ημιδεσμοσωματίων της επιδερμίδας. Το Πεμφι-
γοειδές των Βλεννογόνων (ΠΒ) χαρακτηρίζεται από
την προσβολή κυρίως των βλεννογόνων, με λιγότερο

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης
των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές 
εκτός ψωρίασης: Μέρος Β*

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:2 83-90, 2011
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Α΄ Κλινική Δερματολογικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο 
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Η συνεχής πρόοδος στην κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών
ποικίλων φλεγμονωδών και αυτοανόσων  νοσημάτων σε συνδυασμό με την εφαρμογή καινοτόμων βιο-
τεχνολογικών διεργασιών  οδήγησε στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων όπως oι αναστολείς νέκρωσης του
όγκου-α (TNFα  inhibitors) (ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμάμπη και ετανερσέπτη) με αποτέλεσμα την διεύρυ-
νση της κλασικής θεραπευτικής προσέγγισης των νοσημάτων αυτών. Εκτός από την επίσημη εγκεκρι-
μένη χορήγησή τους στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα έχουν χρησιμοποιηθεί ανεπίσημα και σε
άλλες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες με ποικίλου βαθμού αποτελεσματικότητα όπως προκύπτει από
την ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας. 

Ðå ñß ëç øç

The ongoing progress in the knowledge of the pathogenic mechanisms of
various inflammatory or immune-mediated skin diseases and the availabil ity of innovative
biotechnological approaches have led to the development of new drugs like TNF-alpha inhibitors
(infliximab, adalimumab and etanercept) which add to conventional treatments. Besides their approved
use in psoriasis and psoriatic arthritis there has been a lot of recent literature to support their off-label
use and varying degree of efficacy in many skin inflammatory diseases.

Summa ry

Τumour Necrosis Alpha Inhibitors: Innovative Therapeutic 
Interventions apart from Psoriasis. Part B

Kalapothakou K., Karambidou K., Avgerinou G., Stavropoulos P.G.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμάμπη, ετανερσέπτη, μη εγκεκριμένες θεραπευτικές 

εφαρμογές, φλεγμονώδεις δερματοπάθειες

KEY WORDS • Infliximab, adalimumab, etanercept, off-label use, skin inflammatory diseases
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συχνή συμμετοχή του δέρματος, και σοβαρές επιπ-
λοκές λόγω ουλοποίησης, όπως η τύφλωση. Στους α-
σθενείς με ΠΠ έχουν βρεθεί αυξημένοι τίτλοι ΤΝF-α
στον ορό, αλλά και στο υγρό των φυσαλίδων, και τα
επίπεδά του φαίνεται να σχετίζονται με τη βαρύτητα
της νόσου.1 Αλλά και ασθενείς με οφθαλμικό ΠΒ πα-
ρουσιάζουν την ίδια εικόνα στον ορό τους σε σύγκρι-
ση με υγιείς.2 Για το λόγο αυτό, οι ανταγωνιστές ΤΝF-
α έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της νόσου.
Έχει αναφερθεί μια περίπτωση ασθενούς με ΠΠ και
ψωρίαση που αντιμετωπίστηκε με etanercept μετά
από αρχική θεραπεία με πρεδνιζόνη. Η χρήση του
etanercept επέτρεψε τη σταδιακή μείωση της πρεδ-
νιζόνης, χωρίς να ακολουθήσει έξαρση της ψωρίασης
ή του ΠΠ.3 Δύο ανακοινώσεις αναφέρουν την προσθ-
ήκη στην αρχική θεραπεία etanercept 25 mg
υποδόρια 2 φορές την εβδομάδα σε 4 ασθενείς με α-
νθεκτικό ΠΒ, από τους οποίους οι 3 παρουσίαζαν πρ-
οσβολή του στοματικού βλεννογόνου και 1 σοβαρή ο-
φθαλμική προσβολή. Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν
ύφεση.4,5 Ίσως, αυτή η κατηγορία φαρμάκων θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει αποτελεσματική λύση σε σοβα-
ρές περιπτώσεις, όπου απαιτείται επιθετική συστημα-
τική θεραπεία.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ 
ΛΥΚΟΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)
είναι μια πολυσυστηματική, χρόνια φλεγμονώδης
αυτοάνοση νόσος του κολλαγόνου-αγγειακού ιστού
με εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις, το δέρμα, τους
πνεύμονες, τους νεφρούς, το νευρικό σύστημα και
άλλα όργανα, που χαρακτηρίζεται από ανοσολογικές
διαταραχές, με κυριότερη την παρουσία αντιπυρη-
νικών αντισωμάτων. Η ιστική καταστροφή επιτελείται
μέσω της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και
της εναπόθεσής του στους ιστούς, ενώ ο ΤΝF-α, που
είναι προφλεγμονώδης κυτταροκίνη, φαίνεται ότι
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της
νόσου. Συνεπώς, φάρμακα που αναστέλλουν την
δράση του και παρεμποδίζουν την ενεργοποίηση
του συμπληρώματος περιορίζουν τις κλινικές εκ-
δηλώσεις της νόσου.6 Παρά ταύτα, οι απόψεις για τη
θεραπεία του ΣΕΛ με ανταγωνιστές ΤΝF-α είναι αντι-
κρουόμενες. Υπάρχουν πολλές αναφορές για την α-
υξημένη παραγωγή αυτοαντισωμάτων καθώς και αρ-
κετές περιπτώσεις εμφάνισης φαρμακευτικού ερυθ-
ηματώδους λύκου μετά από χορήγηση βιολογικών
παραγόντων. Αύξηση του τίτλου αυτοαντισωμάτων

παρατηρήθηκε κυρίως σε ασθενείς με ρευματοειδή
αρθρίτιδα (ΡA) και νόσο του Crohn, όμως στις περ-
ισσότερες περιπτώσεις ο κίνδυνος αυτός αντι-
σταθμίζεται από τα οφέλη της θεραπείας. Σε μια φιν-
λανδική μελέτη 53 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν
με ανταγωνιστές ΤΝF-α, η ανταπόκριση ήταν με-
γαλύτερη από 50% στο 74% των ασθενών, που έλα-
βαν etanercept και στο 60% των ασθενών που έλα-
βαν adalimumab.7 Σε μια μελέτη του 2004 για την α-
ποτελεσματικότητα του infliximab συγχορηγούμενου
με αζαθειοπρίνη ή μεθοτρεξάτη, παρατηρήθηκε
αύξηση του τίτλου αντισωμάτων έναντι της καρδιο-
λιπίνης και της διπλής έλικας DNA (dsDNA) σε αρ-
κετούς ασθενείς. Ωστόσο, σε 6 ασθενείς με ΣΕΛ πα-
ρατηρήθηκε βελτίωση της αρθρίτιδας και της πρωτεϊ-
νουρίας. Η αύξηση των αυτοαντισωμάτων δε
σχετίστηκε με επιδείνωση της νόσου.8 Σε άλλη αναφ-
ορά περιγράφεται η επιτυχής θεραπεία με eta-
nercept ασθενούς με υποξύ δερματικό ερυθηματώδη
λύκο και ΡA, χωρίς ταυτόχρονη αύξηση του τίτλου
των αυτοαντισωμάτων,9 ενώ άλλη περίπτωση χρήσης
etanercept σε ασθενή με υποξύ δερματικό ερυθ-
ηματώδη λύκο αναφέρει βελτίωση της κλινικής εικό-
νας, χωρίς να κάνει λόγο για πιθανή αύξηση του
τίτλου αυτοαντισωμάτων.10 Πρόσφατα, οι Aringer και
συν.11 ανακοίνωσαν τη χρήση infliximab σε 13 ασθε-
νείς με ανθεκτική αρθρίτιδα λόγω ΣΕΛ. Μετά από 4
εγχύσεις σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτική θερα-
πεία παρατηρήθηκε σημαντική κλινική βελτίωση. Σε
άλλη μελέτη,12 βελτίωση παρατηρήθηκε μετά την πρ-
οσθήκη infliximab στην αρχική θεραπεία, συγκριτι-
κά με την ομάδα ελέγχου. Αυτή τη στιγμή βρίσκον-
ται σε εξέλιξη 2 μελέτες σχετικά με το προφίλ ασφα-
λείας των παραγόντων etanercept και infliximab στη
θεραπεία του ΣΕΛ (http://clinicaltrials.gov).11 Πάν-
τως είναι γεγονός ότι περισσότερες μελέτες απαι-
τούνται για την εκτίμηση της ασφάλειας και της απο-
τελεσματικότητας των βιολογικών παραγόντων στη θ-
εραπεία του ΣΕΛ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ––––––––––––––

Η Συστηματική Σκληροδερμία (ΣΣ) είναι μια χρό-
νια, αυτοάνοση πάθηση που χαρακτηρίζεται από την
προοδευτική ίνωση του δέρματος και εσωτερικών ο-
ργάνων, όπως οι πνεύμονες και ο γαστρεντερικός σω-
λήνας. Υπάρχει μεγάλη κλινική ετερογένεια όσο αφο-
ρά την έκταση και τη βαρύτητα της νόσου. Αν και η αι-
τιολογία της είναι άγνωστη, πιστεύεται ότι η διαιώνιση
της οφείλεται στην επακόλουθη των αγγειακών αλ-
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λοιώσεων και της ίνωσης, φλεγμονή. Ο TNF-α παίζει
σημαντικό ρόλο στη χημειοταξία των ινοβλαστών και
τη μειωμένη παραγωγή κολλαγόνου.13 Σε μοντέλα πον-
τικών με σκληροδερμία από μπλεομυκίνη, το
etanercept έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά την
σκλήρυνση του χορίου, τη συσσώρευση κολλαγόνου
και τη διήθηση από μυοϊνοβλάστες.14 Σε μια μελέτη
του 2000, χορηγήθηκε etanercept 25 mg υποδόρια 2
φορές την εβδομάδα για 6 μήνες σε 10 ασθενείς με
συστηματική σκληροδερμία. 4 από τους 10 εμφάνισαν
βελτίωση, σύμφωνα με το RodnanSkinScore, καθώς και
3 από τους 4 ασθενείς με έλκη δακτύλων. Οι υπόλοι-
πες παράμετροι της νόσου, όπως η πνευμονική λειτο-
υργία, το εύρος διάνοιξης του στόματος και η έκταση
των άκρων χειρών παρέμειναν αμετάβλητες. Κλινική ε-
πιδείνωση της νόσου παρατηρήθηκε σε 1 ασθενή.15

Πιο πρόσφατα, σε μια αναδρομική μελέτη 18 ασθενών
με φλεγμονή των αρθρώσεων που αντιμετωπίστηκαν με
etanercept, οι 15 από τους 18 εμφάνισαν σημαντική
βελτίωση της φλεγμονής και της ορογονίτιδας. Δεν
υπήρξε επιδείνωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας
ενώ δεν αναφέρθηκαν επιπλοκές, όπως ευκαιριακές
λοιμώξεις κ.α.16 Το 2008, οι Denton και συν.17 αντι-
μετώπισαν 16 ασθενείς με ΣΣ και εκτεταμένη δερματι-
κή προσβολή με 5 εγχύσεις infliximab 5 mg/kg. Μετά
από 26 εβδομάδες δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή
σύμφωνα με το RodnanSkinScore. Κλινικά, η νόσος
παρέμεινε σταθερή ενώ εργαστηριακά, παρατηρήθηκε
μείωση της τιμής σε 2 δείκτες της κολλαγονικής σύνθ-
εσης. Το 1/3 των ασθενών εμφάνισε αντιδράσεις κατά
τις επόμενες εγχύσεις, λόγω ανάπτυξης αντισωμάτων.
Πρόσφατα, ασθενής με ΣΣ, πνευμονική ίνωση και πνε-
υμονική υπέρταση, εμφάνισε σταθεροποίηση της κλι-
νικής εικόνας με βελτίωση της ποιότητας ζωής, όταν ε-
τέθη σε θεραπεία με infliximab 5 mg/kg και μεθοτρε-
ξάτη 10 mg εβδομαδιαίως.18 Υπάρχουν αρκετές αναφ-
ορές για τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση
ανταγωνιστών ΤΝF-α στη ΣΣ. Σύνδρομο φαρμακευτι-
κού ερυθηματώδους λύκου έχει αναφερθεί μετά από θ-
εραπεία με infliximab και etanercept.19 Και στις 2 περ-
ιπτώσεις υπήρξε κλινική βελτίωση και μείωση του
τίτλου αυτοαντισωμάτων μετά τη διακοπή της θερα-
πείας. Περιγράφεται επίσης ασθενής με ΣΣ που ανέ-
πτυξε πανκυτταροπενία και μυκητιασική λοίμωξη μετά
από χορήγηση infliximab.20

ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ––––––––––––––––––––––––––––––

Η Δερματομυοσίτιδα (ΔΜ) είναι αυτοάνοση νό-
σος του κολλαγόνου-αγγειακού ιστού, που χαρακ-

τηρίζεται από φλεγμονή των μυών του δέρματος. Η
αιτιολογία της είναι άγνωστη, πολλές μελέτες, όμως
έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο του ΤΝF-α στην
παθογένεια της, καθώς και την επιτυχή θεραπεία με
etanercept και infliximab.21 Σε μελέτη 5 παιδιών με
ανθεκτική νεανική ΔΜ, παρατηρήθηκε σημαντική
κλινική βελτίωση μετά από θεραπεία με infliximab.22

Σε μια ανοιχτή μελέτη, χορηγήθηκαν αντι-TNFα πα-
ράγοντες και μεθοτρεξάτη σε 6 ασθενείς με ΔΜ και
πολυμυοσίτιδα, που δεν είχαν λάβει προηγούμενη
ανάλογη θεραπεία. Μόνο 2 από τους 6 έφτασαν στην
26η εβδομάδα που ήταν ο τελικός στόχος ενώ 3 διέ-
κοψαν τη θεραπεία λόγω επιδείνωσης της νόσου. Με
βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και προηγούμενες
μελέτες, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι βιολογικοί παράγοντες μπορεί να είναι αποτελε-
σματικοί σε κάποιες περιπτώσεις ΔΜ και πολ-
υμυοσίτιδας, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί
ποιοι ασθενείς θα ανταποκριθούν στη θεραπεία.23

Σε άλλη μελέτη, 2 ασθενείς με ΔΜ αντιμετωπίστη-
καν με infliximab και ενώ μετά από 3 εγχύσεις παρ-
ουσίασαν βελτίωση, ο ένας ανέπτυξε πνευμονία από
εισρόφηση αν και παράλληλα ελάμβανε υψηλές δό-
σεις πρεδνιζόνης.24 Έχει αναφερθεί επίσης, ασθενής
με ανθεκτική ΔΜ που εμφάνισε σηπτική συμπτωμα-
τολογία μετά την 3η έγχυση infliximabη οποία αντι-
μετωπίστηκε με αντιβιοτικά. Ωστόσο 4 μήνες αργότε-
ρα διαγνώστηκε non-Hodgking λέμφωμα. Για το λόγο
αυτό, οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι αντι-TNFα παρά-
γοντες πρέπει να χορηγούνται με μεγάλη προσοχή
σε ασθενείς με σύνδρομα που μπορεί να σχετίζονται
με κακοήθειες.25

ΝΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHCET –––––––––––––––

Η νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet είναι μια χρόνια,
πολυσυστηματική, φλεγμονώδης πάθηση που συναν-
τάται συχνότερα στη Μέση Ανατολή και τη Μεσό-
γειο. Το χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισμά της είναι
τα υποτροπιάζοντα, αφθώδη στοματικά έλκη. Άλλες
εκδηλώσεις είναι τα έλκη γεννητικών οργάνων, δερ-
ματικές βλάβες, οφθαλμική φλεγμονή, παθέργεια,
νευρολογικές και αγγειακές εκδηλώσεις. Τα περισ-
σότερα από αυτά θεωρούνται αποτέλεσμα της αγ-
γειίτιδας που προσβάλλει μικρού αλλά και μεγάλου
μεγέθους αγγεία. Η διαταραχή της λειτουργίας των Τ
λεμφοκυττάρων και η επακόλουθη αύξηση των επι-
πέδων του ΤΝF-α θεωρείται ότι διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Οι αντα-
γωνιστές του ΤΝF-α χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια
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για τη θεραπεία της νόσου. Το 2001, οι Goossens και
συν.26 ανέφεραν την περίπτωση ασθενούς με ανθεκ-
τικά έλκη στο στόμα και τα γεννητικά όργανα που αν-
τιμετωπίστηκε επιτυχώς με 2 εγχύσεις infliximab 10
mg/kg. Από τότε έχουν υπάρξει πολλές αναφορές
για την αντιμετώπιση των εκδηλώσεων της νόσου με
ανταγωνιστές ΤΝF-α. Πρόσφατα, σε μια συγκριτική
αναδρομική μελέτη, διαπιστώθηκε η αποτελεσμα-
τικότητα του infliximab σε ανθεκτική ραγοειδίτιδα-
αμφιβληστροειδίτιδα, σχετιζόμενη με νόσο Behcet.
Κατά τους 6 μήνες της θεραπείας, παρατηρήθηκαν
λιγότερα επεισόδια ραγοειδίτιδας με χορήγηση
infliximab συγκριτικά με την κυκλοσπορίνη.27 Αναφ-
ορές υπάρχουν επίσης για την αποτελεσματικότητα
του infliximab στην μορφή της νόσου με προσβολή
εσωτερικών οργάνων, ειδικά στην περίπτωση που αυ-
τό χορηγηθεί έγκαιρα, πριν την εμφάνιση οργανικής
ανεπάρκειας.28 Η χρήση του etanercept στη νόσο
Αδαμαντιάδη-Behcet μελετήθηκε σε μια τυχαιοποι-
ημένη μελέτη 40 ασθενών το 2005. Στην μια ομάδα
χορηγήθηκε etanercept 25 mg υποδόρια 2 φορές
την εβδομάδα για 4 εβδομάδες και στην άλλη (ομά-
δα αναφοράς) εικονικό φάρμακο. Παρατηρήθηκε
υποχώρηση των στοματικών ελκών στο 45% των ασθ-
ενών που έλαβαν το φάρμακο έναντι 5% της ομάδας
αναφοράς καθώς και των δερματικών εκδηλώσεων
(οζώδεις βλάβες) στο 85% έναντι 25%, αντίστοιχα.29

Και το adalimumab έχει φανεί αποτελεσματικό στη
νόσο.30 Σε μια αναφορά, ασθενής με σοβαρή μορφή
της (ραγοειδίτιδα) και υπερευαισθησία στο inflixi-
mab αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με adalimu-mab,
δείχνοντας ότι το τελευταίο ίσως να αποτελεί καλή ε-
ναλλακτική θεραπευτική λύση.31 Μέχρι σήμερα
έχουν ανακοινωθεί 3 περιπτώσεις αποτυχίας των
βιολογικών παραγόντων: 2 με infliximab και 1 με
etanercept.32,33 Στην περίπτωση αποτυχίας του
etanercept, ο ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με
infliximab. Φαίνεται πάντως πως οι ανταγωνιστές
ΤΝF-α αποτελούν πολλά υποσχόμενη θεραπευτική
πρόταση για τη νόσο, με δυνατότητα αντικατάστασης
κάποιου παράγοντα με άλλο, σε περίπτωση αποτ-
υχίας του.

ΕΡΥΘΡΑ ΙΟΝΘΙΟΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ –––––––––––––––––––

Η Ερυθρά Ιόνθιος Πιτυρίαση (ΕΙΠ) αποτελεί χρ-
όνια βλατιδολεπιδώδη διαταραχή η οποία χαρακ-
τηρίζεται από ερυθρο-πορτοκαλόχροες λεπιδώδεις
πλάκες, υπερκεράτωση παλαμών-πελμάτων και θυ-
λακική υπερκεράτωση. Μερικοί ασθενείς μπορεί να

αναπτύξουν ερυθροδερμία με νησίδες υγιούς δέρμα-
τος. Παρόλο που η παθογένεια της νόσου είναι άγ-
νωστη, ωστόσο πιθανόν να οφείλεται σε υπερβολική
απάντηση απέναντι σε ένα αντιγονικό ερέθισμα. Οι
διάφορες θεραπείες οι οποίες έχουν, γενικά, χορη-
γηθεί όπως τοπικά κορτικοειδή και ρετινοειδή, ανά-
λογα βιταμίνης D και μεθοτρεξάτη, δεν είναι πάντοτε
αποτελεσματικές. Μικρή μελέτη 3 ασθενών με ΕΙΠ
οι οποίοι έλαβαν, εκτός από αντιβιοτικά, αντιισταμι-
νικά και τοπικά κορτικοστεροειδή, ινφλιξιμάμπη 5
mg/kg ανά μήνα ενδοφλέβια, παρουσίασαν σημαν-
τική κλινική βελτίωση εντός 2 εβδομάδων από την
πρώτη έγχυση.34 Αναφέρεται επίσης στην βιβλιογρα-
φία περίπτωση 2 ασθενών με ανθεκτική στην θερα-
πεία με ασιτρετίνη νόσο, οι οποίοι εμφάνισαν
σημαντική ύφεση της νόσου μετά από προσθήκη ι-
νφλιξιμάμπης. Άλλες 4 πρόσφατες αναφορές περι-
στατικών με ΕΙΠ υποστηρίζουν την αποτελεσματικότ-
ητα της ινφλιξιμάμπης είτε ως μονοθεραπείας35,36,37

ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη.38 Επίσης, μικρή
μελέτη 7 ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα κλασσική
τύπου Ι (6 ασθενείς) ή άτυπη τύπου ΙΙ (1 ασθενής)
μορφή ΕΙΠ ενηλίκων, ανθεκτική σε συμβατικές θερ-
απείες, έδειξε πλήρη και μακροχρόνια ύφεση της νό-
σου στην ομάδα ασθενών με ΕΙΠ τύπου Ι μετά από
ισόχρονη χορήγηση ινφλιξιμάμπης ή ετανερσέπτης
ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χαμηλή δόση
ασιτρετίνης.39 Υπάρχουν επίσης θετικές ενδείξεις
για την αποτελεσματικότητα της ανταλιμουμάμπης
στην θεραπεία της ΕΙΠ. Ασθενής 72 ετών με ιστολο-
γικά αποδεδειγμένη νόσο παρουσίασε δραματική
και ταχεία κλινική βελτίωση μετά από 8 εβδομάδες
μονοθεραπείας με ανταλιμουμάμπη. Η αρχική δόση
ήταν 80 mg ακολουθούμενη από εβδομαδιαίες δό-
σεις των 40 mg για συνολικά 32 εβδομάδες.40 Η
κλινική και ιστολογική ομοιότητα της ΕΙΠ με την
ψωρίαση σε συνδυασμό με την ανεκδοτικές αναφο-
ρές περιστατικών ΕΙΠ που παρουσίασαν κλινική βε-
λτίωση μετά από συστηματική χορήγηση TNF-α αν-
ταγωνιστών, υποδηλώνει την σημασία τους στην θερ-
απεία της νόσου. Ωστόσο, για τον σαφή προσδιορι-
σμό της αποτελεσματικότητας τους και τον καθορι-
σμού ακριβούς δοσολογίας είναι απαραίτητα η διε-
ξαγωγή τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΉ ΔΙΚΤΥΩΤΗ
ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αποτελεί σπάνια διαταραχή η οποία χαρακ-
τηρίζεται από παραμορφωτική αρθρίτιδα και βλατι-
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δο-οζώδεις δερματικές βλάβες που αποδίδονται σε
παρουσία ιστιοκυττάρων και πολυπύρηνων γιγαντοκ-
υττάρων. Το ¼ των περιπτώσεων σχετίζεται με υπο-
κείμενη κακοήθεια. Αν και η ακριβής παθογένεια
της νόσου παραμένει άγνωστη, ωστόσο ανευρίσκον-
ται αυξημένα επίπεδα TNF-α στο αίμα και τους ι-
στούς ασθενών με τη νόσο αυτή. Η χρήση αντι-TNFα
παραγόντων έχει αναφερθεί σε πολυάριθμες περι-
πτώσεις ανθεκτικών σε προηγούμενες ανοσοκαταστα-
λτικές θεραπείες ασθενών, κυρίως ως συμπληρωμα-
τική αγωγή.41

ΤΟΞΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΗ 
ΝΕΚΡΟΛΥΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η Τοξική Επιδερμιδική Νεκρόλυση (ΤΕΝ) αποτε-
λεί μία απειλητική για την ζωή δερματική αντίδραση
σε κάποιο φάρμακο, με αποτέλεσμα διάχυτο ερύθ-
ημα, νέκρωση και αποκόλληση της επιδερμίδας και
των βλεννογόνων με εμφάνιση πομφολύγων. Η υπερ-
παραγωγή TNF-α έχει αποδειχθεί ότι παίζει σημαν-
τικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου. Πολλές μελέ-
τες αναφέρουν αύξηση του TNF-α στο υγρό πομφο-
λύγων ασθενών με ΤΕΝ σε σύγκριση με ανάλογες
βλάβες από ασθενείς με εγκαύματα.42 Αυτή η προφ-
λεγμονώδης κυτταροκίνη δρα έμμεσα προσελκύον-
τας Τ λεμφοκύτταρα και άμεσα ενεργοποιώντας την
διαδικασία της απόπτωσης των επιδερμιδικών
κυττάρων. Έχει προταθεί ότι η αύξηση του TNF-α α-
ποτελεί αμυντικό μηχανισμό των κυττάρων της επιδε-
ρμίδας εναντίον της εισβολής Τ λεμφοκυττάρων.
Καμία από τις έως τώρα α΄ γραμμής θεραπείες δεν
έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Πρόσφατα υιοθε-
τήθηκε η χορήγηση ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης με
σκοπό την ανακοπή της εξέλιξης της νόσου, η αποτε-
λεσματικότητα της όμως δεν έχει αποδειχθεί.
Υπάρχουν 5 αναφορές για την χρήση αντι-TNFα
στην θεραπεία της ΤΕΝ έως σήμερα. Η πρώτη αναφ-
ορά αφορά 3 ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν με-
γάλη κλινική βελτίωση μετά από μεμονωμένες
εγχύσεις ινφλιξιμάμπης (σε δόσεις 5 mg/kg σε 2 α-
σθενείς και 3 mg/kg σε 1 ασθενή). Σε μία περίπτω-
ση η βελτίωση σχετιζόταν με μείωση της έκφρασης
TNF-α στο δέρμα και τα περιαγγειακά φλεγμονώδη
κύτταρα.43 Επίσης, έχουν αναφερθεί άλλες 2 περι-
πτώσεις ασθενών με ΤΕΝ που ανταποκρίθηκαν επιτ-
υχώς σε θεραπεία με ετανερσέπτη. Το 2007 δημο-
σιεύτηκε η περίπτωση ενός 59χρονου άνδρα με ΤΕΝ
μετά από χορήγηση σιπροφλοξασίνης, ο οποίος θερ-
απεύτηκε με ετανερσέπτη. Μάλιστα μετά την πρώτη

κιόλας υποδόρια χορήγηση η επιθηλιακή αποκόλ-
ληση διακόπηκε, και αρκετές ημέρες μετά την δεύτε-
ρη χορήγηση η επανεπιθηλιοποίηση ολοκληρώθη-
κε.44 Ο δεύτερος ασθενής με ΤΕΝ από λήψη φαινο-
βαρβιτάλης, έλαβε φαρμακευτική αγωγή με ετανε-
ρσέπτη (2 δόσεις των 25 mg) σε συνδυασμό με κορ-
τικοειδή. Πλήρης επανεπιθηλιοποίηση σημειώθηκε
σε 20 ημέρες μετά την 2η δόση.45 Καθώς ο ΤΝF-α
παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του ΤΕΝ, ε-
πιπρόσθετη έρευνα χρειάζεται για την αποσαφήνιση
του πιθανού ρόλου των anti-TNF στην θεραπεία της
νόσου. Επιπρόσθετα, αφού το δέρμα απογυμνώνεται
ευρέως στο ΤΕΝ, είναι δικαιολογημένη η ανησυχία
ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να προδιαθέτουν στην
ανάπτυξη δερματικών λοιμώξεων ή/και σήψης.

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΕΣ 
ΕΡΥΘΗΜΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αποτελεί αγνώστου αιτιολογίας νόσο που χαρακ-
τηρίζεται από χαρακτηριστικής μορφής ερύθημα, το
οποίο ίσως οφείλεται σε αντίδραση υπερευαισθη-
σίας. Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από παρακεράτωση
και σπογγίωση της επιδερμίδας και λεμφοϊστιοκ-
υτταρική περιαγγειακή διήθηση και εξαγγείωση ερ-
υθρών αιμοσφαιρίων στο χόριο. Αν και η θεραπεία
της νόσου με αντιϊσταμινικά και τοπικά κορτικοειδή
είναι γενικά ανεπιτυχής, ωστόσο η τοπική χρήση
καλσιτριόλης και τακρόλιμους ήταν σχετικά επωφε-
λής.

Αναφέρεται στην βιβλιογραφία η περίπτωση ενός
55χρονου άνδρα με ανθεκτική νόσο ο οποίος θερα-
πεύτηκε επιτυχώς με ετανερσέπτη σε δόση 50 mg
εβδο μαδιαίως Μετά από 4 εβδομάδες παρατηρήθηκε
βελτίωση κατά 95% ενώ μετά από 3 μήνες ο ασθενής
ήταν ελεύθερος εξανθήματος και μετά από 6 μήνες η
θεραπεία διεκόπη. Ωστόσο 2 μήνες αργότερα η νόσος
υποτροπίασε. Έγινε επανεκκίνηση της θεραπείας η ο-
ποία είχε παρόμοια αποτελέσματα.46 Περισσότερες με-
λέτες είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της αποτε-
λεσματικότητας των αντι-ΤΝFα παραγόντων στην θερα-
πεία της νόσου.

ΝΟΣΟΣ HAILEY-HAILEY (ΚΑΛΟΗΘΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΠΕΜΦΙΓΑ) –––––––––––––––––––––––––––––

Αποτελεί συγγενή πομφολυγώδη δερματοπάθεια
η οποία οφείλεται σε γενετικό έλλειμμα της αντλίας
Ca++ATP2C1, που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 3.
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Κ. Καλαποθάκου, Κ. Καραμπίδου, Γ. Αυγερινού, Π.Γ. Σταυρόπουλος

Τοπικά κορτικοστεροειδή στις εξάρσεις, αντιβιοτικά,
αντιμυκητιασικά, θαλιδομίδη και κυκλοσπορίνη α-
ποτελούν κάποιες προτάσεις που πάντως είναι ανε-
πιτυχείς για τις πιο χρόνιες και συχνά υποτροπιά-
ζουσες μορφές της νόσου.

Το 2006, οι Norman και συν.10 δημοσίευσαν την
περίπτωση μίας 47χρονης γυναίκας με χρόνια ανθεκ-
τική στην θεραπεία νόσο Hailey-Hailey η οποία έλα-
βε ετανερσέπτη σε βαθμιαία αυξανόμενη δόση από
25 mg-75 mg υποδόρια εβδομαδιαίως για 10 μήνες.
Η ασθενής παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση μετά
από 15 μήνες θεραπείας. Ωστόσο, παράλληλα με την
αγωγή παρουσίασε σημαντική απώλεια σωματικού
βάρους (22,7 kg), γεγονός το οποίο μπορεί επίσης
να συνετέλεσε στην βελτίωση της κλινικής της εικό-
νας. Ωστόσο οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι η κλινι-
κή βελτίωση εμφανίστηκε πριν την απώλεια βάρους
υποδηλώνοντας την πιθανό ρόλο των αντι-TNFα στην
παθογένεια της νόσου.

ΠΥΩΔΗΣ ΙΔΡΩΤΑΔΕΝΤΙΔΑ –––––––––––––––––––––––

Οι TNF-α ανταγωνιστές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτε-
ρα δραστικοί στην θεραπευτική διαχείριση αυτής
της κλασσικά ανθεκτικής στη θεραπεία και ιδιαίτερα
χρόνιας διαταραχής ενώ αρκετές μελέτες βρίσκονται
σε εξέλιξη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι TNF-α ανταγωνιστές (infliximab, etanercept
και adalimumab) χρησιμοποιούνται με ολοένα και α-
υξανόμενη συχνότητα στην θεραπεία ποικίλων παθο-
λογικών καταστάσεων με αξιοσημείωτη επιτυχία σε
πολλές από αυτές, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η νό-
σος είναι ανθεκτική σε παραδοσιακές θεραπείες.
Επιπροσθέτως το προφίλ ασφαλείας αυτών των φαρ-
μακευτικών παραγόντων φαίνεται να είναι περισσότε-
ρο αποδεκτό σε σύγκριση με την χρόνια χορήγηση α-
νοκατασταλικών φαρμάκων, όπως τα κορτικοειδή.
Ωστόσο η χορήγηση αντι-TNFα παραγόντων δεν είναι
ελεύθερη κινδύνων (φυματίωση, λοιμώξεις, λεμφώμα-
τα). Δεν πρέπει, ακόμη, να παραβλεφθεί το υψηλό το-
υς κόστος, που τους καθιστά μη ρεαλιστική θεραπευ-
τική προοπτική για πολλούς ασθενείς, που η ασφαλι-
στική τους κάλυψη είναι αβέβαιη για μη επίσημα εγ-
κεκριμένες θεραπείες. Παρά τους κινδύνους και τις
δυσκολίες που σχετίζονται με την χρήση τους, προ-
σφέρουν σημαντικό ενδεχόμενο θεραπευτικό όφελος,

ιδιαίτερα ως 2ης γραμμής θεραπεία σε περιπτώσεις α-
σθενών με ανθεκτικές σε κλασσικές θεραπείες νόσο.
Τέλος, καθώς όλο και περισσότερα γίνονται γνωστά
για την παθογένεια αυτών των διαταραχών και για το
ρόλο της κυτταροκίνης TNFα σε καθεμία από αυτές,
αναμένεται ότι η χρήση και τα συνεπακόλουθα οφέλη
των anti-TNF παραγόντων θα επεκταθούν ακόμη περ-
ισσότερο.
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T
O Mycophenolate sodium (MPS) είναι μια
νέα, βελτιωμένη φόρμουλα του Mycophenolic
acid (MPA), που συνδυάζει το οξύ- ΜΡΑ και

μια βάση- άλας. O μοριακός του τύπος είναι C17Η19

Ο6 Νa και ο συντακτικός τύπος:

Χάρις στην εντεροδιαλυτή του επικάλυψη καθυ-
στερεί η απορρόφηση του MPS, ώστε αυτή να πραγ-
ματοποιείται στο λεπτό έντερο και όχι στο στομάχι,
βελτιώνοντας την γαστρεντερική ανοχή του φαρμά-
κου.1

Το ΜΡΑ αποτελεί αναστρέψιμο, μη συναγωνι-
στικό αναστολέα του ενζύμου αφυδρογονάση της μο-
νοφωσφορικής ινοσίνης (IMPDH), μετατρέποντάς
την σε μονοφωσφορική ξανθίνη, που ανήκει στην οι-
κογένεια των πουρινών. Τα Τ- και Β- λεμφοκύτταρα

To mycophenolate sodium και οι χρήσεις του
στη δερματολογία

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:2 91-94, 2011
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To Mycophenolate sodium είναι ένα νέο παράγωγο του Mycophenolate acid,
το οποίο δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τη γαστρεντερική ανοχή του φαρμάκου. Λόγω της ανοσοκατα-
σταλτικής του δράσης, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες με επιτυχία στη μεταμόσχευση συμπαγών ο-
ργάνων. Στον τομέα της Δερματολογίας η κλινική εμπειρία είναι περιορισμένη. Οι μελέτες επικεντρώνον-
ται στη θεραπεία των αυτοάνοσων πομφολυγωδών νοσημάτων, των δερματίτιδων και των νόσων του
κολλαγόνου με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Ðå ñß ëç øç

Mycophenolate sodium is a new formulation of Mycophenolic acid, which is
created to improve the gastrointestinal tolerance of the medication. As a immunosuppressive agent, it’s
been successfully utilized for decades in the solid organ transplant. In Dermatology clinical experience is
poor. Studies are focused on the treatment of autoimmune blistering diseases, dermatitis and collagen
diseases with encouraging results.

Summa ry

Mycophenolate Sodium and its Use in Dermatology
Vathrakogianni D., Avgerinou G., Stavropoulos P.G.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Mycophenolate sodium, γαστρεντερικές διαταραχές, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες   

ενέργειες, πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, δερματικός ερυθηματώδης λύκος.

KEY WORDS • Mycophenolate sodium, gastrointestinal disorders, contraindications, adverse reactions, 

blistering dermatoses, cutaneous lupus erythematosus.
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εξαρτώνται από τη de novo σύνθεση πουρινών για
τον πολλαπλασιασμό τους. Έτσι, το MPA δρα ως ανα-
σταλτικό της ανάπτυξης των λεμφοκυττάρων.2

Παράγωγα του ΜΡΑ είναι το Μycophenolate
Mofetil (MMF) και το Mycophenolate sodium (EC-
MPS). Το MMF μετατρέπεται γρήγορα σε ΜΡΑ μέσα
στο όξινο περιβάλλον του στομάχου, σε αντίθεση με
το EC-MPS που δεν απορροφάται στις όξινες συνθή-
κες του στομάχου, αλλά στο λεπτό έντερο.

Λόγω των γαστρεντερικών διαταραχών που προ-
καλεί, η χορήγηση του MMF περιορίζεται. Το EC-
MPS δημιουργήθηκε για να μειώσει αυτές τις ανε-
πιθύμητες ενέργειες.3 Αλλάζοντας από MMF σε EC-
MPS σε ασθενείς με γαστρεντερικές διαταραχές, α-
ποδεικνύεται περισσότερο ανεκτό. Πολλαπλές μελέ-
τες σε μεταμοσχευμένους ασθενείς απέδειξαν ότι η
αλλαγή από τη μία ουσία στην άλλη βελτίωσε κατά
πολύ τη γαστρεντερική ανοχή.4

Tο MMΑ απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1896
από είδη Penicillium (Penicillium stoloniferum), και
τη δεκαετία του 1960 πιστοποιήθηκαν οι αντικαρκι-
νικές και αντιμυκητιασικές ιδιότητές του.2

Στη Δερματολογία χρησιμοποιήθηκε αρχικά τη
δεκαετία του 1970, με τη μορφή του παραγώγου του
MMF στη θεραπεία της ψωρίασης. Οι ανεπιθύμητες
όμως ενέργειες και η πιθανότητα καρκινογένεσης ο-
δήγησαν στη διακοπή χορήγησής του. Έπειτα από
δεκαετίες επανήλθε στον τομέα της μεταμόσχευσης
οργάνων. Οι δερματολόγοι έκτοτε χρησιμοποιούσαν
το MMF στη θεραπεία διαφόρων φλεγμονωδών παθ-
ήσεων του δέρματος, επικεντρώνοντας κυρίως την
έρευνά τους στη θεραπεία της ψωρίασης, των αυτοά-
νοσων πομφολυγωδών παθήσεων, των δερματίτιδων
και των νοσημάτων του κολλαγόνου.5

Σήμερα το MMF έχει έγκριση από το FDA και
EMA για την προφύλαξη από οξεία απόρριψη νεφρι-
κού, καρδιακού και ηπατικού μοσχεύματος, ενώ το
EC-MPS έχει εγκριθεί για την προφύλαξη της οξείας
απόρριψης μοσχεύματος σε ενήλικες ασθενείς που
έχουν δεχτεί αλλογενή νεφρικά μοσχεύματα. Και τα
δύο χορηγούνται σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη
και κορτικοστεροειδή.1

Ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ευαισθησία
στο ΜΡS, ΜΡΑ ή MMF αποτελούν αντένδειξη χο-
ρήγησής του. Δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της
κύησης διότι σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό απο-
βολών και συγγενών γενετικών ανωμαλιών. Οι συχνό-
τερες συγγενείς ανωμαλίες που αναφέρονται είναι
λαγώχειλο και λυκόστομα, ανωμαλίες του έξω ωτός,
των άκρων, της καρδιάς, του οισοφάγου και των νεφ-
ρών. Στις γυναίκες ασθενείς συστήνεται πάντα η

λήψη αντισυλληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με ΜΡΑ ή τα παράγωγά του.

Οι ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία με ανοσο-
κατασταλτικά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για
λέμφωμα και άλλες κακοήθειες, κυρίως κακοήθες
μελάνωμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγε-
ται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς
προφύλαξη και σε όλες τις πηγές τεχνητού μα-
υρίσματος.

Σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές, όπως αιμο-
ρραγίες ανώτερου πεπτικού, έλκος στομάχου, δωδε-
καδακτύλου και εντερική διάτρηση, οφειλόμενες στη
χορήγηση του φαρμάκου παρατηρήθηκαν μόλις στο
1% των ασθενών. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνον-
ταν ασθενείς που ελάμβαναν ταυτόχρονα και άλλες
φαρμακευτικές ουσίες σχετιζόμενες με τις παραπά-
νω επιπλοκές, ή είχαν ιστορικό νόσου του γαστρεντε-
ρικού συστήματος.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το EC-MPS α-
υξάνεται ο κίνδυνος για ευκαιριακές λοιμώξεις. Από
αυτές πιο σοβαρές ως και θανατηφόρες είναι η
λοίμωξη από τους ιούς Polyoma JC και Polyoma BK.
Η Polyoma JC virus λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει
νευρολογικές βλάβες, όπως προοδευτική πολυεστια-
κή λευκοεγκεφαλοπάθεια, ενώ η Polyoma BK virus
λοίμωξη ευθύνεται για την έκπτωση της νεφρικής λει-
τουργίας και την απώλεια του νεφρικού μοσχεύματος
σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. 

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθ-
ούνται τακτικά για ουδετεροπενία ή αναιμία. Αυτή
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της θεραπείας με ΕC-
MPS, των φαρμάκων με τα οποία συνδυάζεται, ιο-
γενών λοιμώξεων ή συνδυασμού των παραπάνω. 

Στον πίνακα 1 παρατίθεται ο απαραίτητος εργα-
στηριακός έλεγχος κατά της διάρκεια της θεραπείας
με EC-MPS. Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνε-
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Εργαστηριακός έλεγχος
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3) Κρεατινίνη
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8) Κάλιο ορού

9) Νάτριο ορού

10) Γενική εξέταση ούρων

Ð
ß í

á ê
áò

 1

5a_1.qxd  3/7/2012  1:25 μμ  Page 92



ται κάθε εβδομάδα τον πρώτο μήνα, κάθε 15 μέρες
τον δεύτερο και τρίτο μήνα και ακολούθως μία φορά
το μήνα κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θερ-
απείας.

Το EC-MPS, ως αναστολέας της IMPDH, πρέπει
να αποφεύγεται από άτομα με σπάνια κληρονομική
έλλειψη του ενζύμου hypoxanthine-guanine
phosphoribosyl-tranferase, που συναντάται στα
σύνδρομα Lesch-Nyhan και Kelley-Seegmiller.1

Στα πλαίσια της επιστημονικής έρευνας για το
EC-MPS και τη χρήση του στη Δερματολογία, πολλές
μελέτες διεξάγονται προκειμένου να αποδείξουν την
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, αλλά και εν-
δεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι Kreuter και συνεργάτες διεξήγαγαν μια α-
νοιχτή, μη τυχαιοποιημένη κλινική πιλοτική μελέτη
για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα του EC-
MPS ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με υποξύ δερμα-
τικό ερυθηματώδη λύκο (ΥΔΕΛ). Στη μελέτη έλαβαν
μέρος 10 ασθενείς με ενεργό ΥΔΕΛ, oι οποίοι δεν
ανταποκρίνονταν στις προηγούμενες φαρμακευτικές
αγωγές με ανθελονοσιακά ή/και κορτικοστεροειδή.
Έλαβαν 1440 mg καθημερινά ως μονοθεραπεία για 3
μήνες συνολικά. Το EC-MPS προκάλεσε εντυπωσια-
κή βελτίωση των δερματικών βλαβών, με αποτέλεσμα
τη μείωση του σκορ CLASI (Cutaneous Lupus
Erytematosus Disease Area and Severity Index) από
10.8±6.0 στην αρχή, στο 2.9±2.6 στο τέλος της θερ-
απείας. Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες ανεπιθύμητες
ενέργειες.6

Η αποτελεσματικότητα του EC-MPS σε ανθεκτικές
πομφολυγώδεις, αυτοάνοσες δερματοπάθειες, καθώς
και το προφίλ ασφαλείας της νέας ουσίας μελετήθη-
καν από τους Marzano και συνεργάτες.7 Στο σύνολο
12 ασθενών με ποικίλες πομφολυγώδεις δερματοπά-
θειες, οι 3 έπασχαν από κοινή πέμφιγα, 1 από ερπ-
ητοειδή δερματίτιδα, 3 από πομφολυγώδες πεμφιγο-
ειδές, 2 από ουλωτικό πεμφιγοειδές και 3 από
επίκτητη πομφολυγώδη επιδερμόλυση. Στις 10 περι-
πτώσεις το ΜΡΑ χορηγήθηκε με συστηματικά κορτι-
κοστεροειδή, ενώ σε 2 ασθενείς με σακχαρώδη δια-
βήτη ως μονοθεραπεία. Ο χρόνος θεραπείας ήταν
από 2 έως 8 μήνες. Σε 4 ασθενείς χορηγήθηκε MMF
(2000 mg/24h), σε 7 ΕC-MPS (1440 mg/24h) και
ένας έλαβε και τα δύο διαδοχικά. 

Πλήρης ύφεση της νόσου, που διήρκεσε ως και 6
μήνες μετά, επιτεύχθηκε σε 10 ασθενείς. Μερική
ύφεση σε 2 ασθενείς με ουλωτικό πεμφιγοειδές και
πομφολυγώδη επιδερμόλυση. Τόσο το MMF όσο και
το EC-MPS ήταν καλά ανεκτά, το EC-MPS υπερείχε
από πλευράς γαστρεντερικής ανοχής.

Στην ανοιχτή, κλινική μελέτη του Van Velsen και
συνεργατών εκτιμήθηκε η δράση του EC-MPS σε α-
σθενείς με βαριά, υποτροπιάζουσα ατοπική δερ-
ματίτιδα. Σε 10 ασθενείς χορηγήθηκε το EC-MPS ως
μονοθεραπεία, σε δοσολογία 720 mg δυο φορές την
ημέρα για έξι μήνες. Οι ασθενείς αυτοί είχαν διακό-
ψει προηγούμενη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φ-
άρμακα λόγω μη ανταπόκρισης σε αυτή. Ύφεση της
νόσου παρατηρήθηκε έπειτα από δύο μήνες θερα-
πείας και σταθεροποίηση μέσα σε χρονικό διάστημα
έξι μηνών. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας η βαθμο-
λογία βαρύτητας της ατοπικής δερματίτιδας, τα
επίπεδα της serum thymus and activation-regulated
cytocine (TARC), καθώς και τα επίπεδα της IgE ορ-
ού παρουσίασαν σημαντική μείωση συγκριτικά με
τις αρχικές τους τιμές. Κανένας ασθενής δεν διέκοψε
για κάποιο λόγο τη θεραπεία με το EC-MPS και μόνο
ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν.8

Το EC-MPS κυκλοφορεί στην Ελλάδα με την εμ-
πορική ονομασία Myfortic. Διατίθεται σε δισκία των
180 mg και 360 mg. Η συνιστώμενη δόση είναι 720
mg ημερησίως με άδειο στομάχι.

Πολλές κλινικές μελέτες θα χρειαστούν ακόμη
για να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητα του EC-MPS
στη θεραπεία των δερματικών νόσων. Η ομάδα μας
διαθέτει περιορισμένη, και προς το παρόν αδ-
ημοσίευτη, κλινική εμπειρία στη χρήση του φαρμά-
κου σε ασθενείς του Ιατρείου Αυτοάνοσων Δερματο-
παθειών του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός». Τα αποτε-
λέσματά μας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σε περι-
πτώσεις ΥΔΕΛ και πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς.9

Ως νέα μορφή του ΜΡΑ, το EC-MPS δίνει ελπίδες
ενός ανοσοκατασταλτικού παράγοντα με σαφώς
καλύτερη γαστρεντερική ανοχή και ικανοποιητικά
κλινικά αποτελέσματα χορηγούμενο ακόμη και ως
μονοθεραπεία.
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παρουσίαση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––––––

Άρρεν βρέφος ηλικίας 11 μηνών, παραπέμφθηκε
στην κλινική μας από την Α΄ Παιδιατρική Κλινική
του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, προ-
κειμένου να εκτιμήσουμε κνησμώδες εξάνθημα στο
ΔΕ άνω άκρο, χρονολογούμενο από διμήνου.

Από το ατομικό του ιστορικό, μας έγινε γνωστό ό-
τι το βρέφος σε ηλικία 5 μηνών είχε εισαχθεί στη
ΜΕΘ παίδων, λόγω εμφάνισης συμπτωμάτων οξείας
νεφρικής ανεπάρκειας. Στα πλαίσια της νοσηλείας
του εκεί, τοποθετήθηκε περιφερική αρτηριακή γραμ-
μή στη ΔΕ κερκιδική αρτηρία καθώς και καθετήρας
tenkoff, προκειμένου να υποβάλλεται σε περιτοναϊ-
κή κάθαρση. Κατά τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ παίδων
αντιμετωπίστηκε η μεταβολική οξέωση, η αναιμία, η
υπολευκωματιναιμία και η αρτηριακή υπέρταση που
παρουσίαζε το παιδί. Μόλις η κατάσταση του βρέφο-
υς το επέτρεψε μεταφέρθηκε στην Α΄ παιδιατρική
κλινική για αιτιολογική διερεύνηση της οξείας νεφρ-
ικής ανεπάρκειας. Υποβλήθηκε σε υπερηχογραφικό
έλεγχο νεφρών που έδειξε υπερηχογένεια αυτών,
χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα. Έγινε ανοσολο-
γικός έλεγχος, ορολογικός έλεγχος ιών και αμινόγρ-
αμμα ορού και ούρων, τα οποία ήταν φυσιολογικά.
Διενεργήθηκε βιοψία νεφρού, τα ευρήματα της ο-

ποίας ανέδειξαν διάμεση σωληναριακή νεφροπάθεια
οφειλόμενη σε εναπόθεση κρυσταλλοειδούς ουσίας.
Ο λόγος οξαλικών των ούρων 24h προς κρεατινίνη
καθώς και η τιμή των οξαλικών πλάσματος βρέθηκαν
αυξημένα. Για το λόγο αυτό έγινε μοριακός έλεγχος
στο γονίδιο AGXT, που ανέδειξε ομοζυγωτία στην ε-
ξάλειψη του εξονίου 11. Το βρέφος έπασχε από πρω-
τοπαθή υπεροξαλουρία τύπου 1. Η αγωγή του περιε-
λάμβανε χορήγηση βιταμίνης Β6 και συνέχιση των
περιτοναϊκών καθάρσεων.

Σε ηλικία 9 μηνών εμφάνισε κνησμώδες εξάνθ-
ημα εντοπιζόμενο στο ΔΕ άνω άκρο, επί ουλής που
έφερε στο σημείο της περιφερικής αρτηριακής γραμ-
μής, λόγω αρτηριακής νέκρωσης (Εικόνα 1). Οι βλά-
βες εκτείνονται στην καμπτική επιφάνεια του ΔΕ αν-
τιβραχίου στη ραχιαία επιφάνεια της ΔΕ άκρας χειρ-
ός και του σύστοιχου παράμεσου δακτύλου. Το εξά-
νθημα αποτελείται από πολυάριθμες ομφαλωτές
βλατίδες και γραμμοειδείς ελκώσεις, οι οποίες περι-
έχουν βύσματα υποκίτρινου υλικού (Εικόνες 2 και
3). Η διάγνωση έγινε κλινικά και επιβεβαιώθηκε ι-
στολογικά.

Η βιοψία δερματικής βλάβης που έγινε έδειξε:
διάτρηση της επιδερμίδας, παρουσία κρυσταλλικού
υλικού στο χόριο και απόρριψη του υλικού αυτού
διαεπιδερμιδικά (Εικόνες 4 και 5).

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:2 95-99, 2011
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A. Kαρτερίδου και συν.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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A. Kαρτερίδου και συν.

Επίκτητη Διατιτραίνουσα Δερματοπάθεια
σε έδαφος Πρωτοπαθούς Υπεροξαλουρίας

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το φαινόμενο της διεπιθηλιακής αποβολής ου-
σιών που βρίσκονται στο χόριο περιγράφηκε για
πρώτη φορά από τον Freudenthal to 1930.1 To 1970
o Mehregan διευκρίνησε την διαδικασία και καθιέρ-
ωσε τον όρο της διεπιθηλιακής αποβολής.2 Οι απο-
βαλλόμενες ουσίες μπορεί να είναι ενδογενείς ή ε-
ξωγενείς. Στην δεύτερη περίπτωση πρόκειται για
υλικό το οποίο συσσωρεύεται στο χόριο λόγω κάποι-
ας δερματοπάθειας φλεγμονώδους, δυσμεταβολικής
ή νεοπλασματικής.3 Η αποβολή γίνεται είτε μέσω
των τριχικών θυλάκων ή διεπιδερμιδικά.2,4 Πιθανώς
το βάθος εντός του χορίου που βρίσκεται το αποβαλ-
λόμενο υλικό καθορίζει και την οδό της αποβολής
αυτού.5,6

Τον όρο επίκτητη διατιτραίνουσα δερματοπάθεια
(ΕΔΔ) εισήγαγε ο Rapini (et al) το 1989, προκειμέ-
νου να περιγράψει διατιτραίνουσες δερματοπάθειες
που συνδυάζονται με συστηματικές νόσους (π.χ
σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
ηπατοπάθειες, υποθυρεοειδισμό, λοίμωξη HIV, κα-
κοήθειες).7 Ο όρος, σε αντίθεση με αυτόν των τεσ-
σάρων κλασσικών διατιτραινουσών δερματοπαθειών
(αντιδραστική διατιτραίνουσα κολλαγόνωση, έρπου-
σα διατιτραίνουσα ελάστωση, διατιτραίνουσα θυ-
λακίτιδα και νόσος Kyrle) δεν αναφέρεται στη φύση
του αποβαλλόμενου χοριακού υλικού. Αρχικά είχε
υποστηριχθεί ότι τα ποικίλα ιστολογικά ευρήματα
της νόσου αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια ή
τύπους βλαβών της ίδιας παθολογικής διαδικασίας.
Τελικά όμως επικράτησε η πεποίθηση ότι η επίκτητη
διατιτραίνουσα δερματοπάθεια (ΕΔΔ) αποτελεί
συνδυασμό διατιτραινουσών διαταραχών. 

Υπενθυμίζεται ότι στις τέσσερις προαναφερθ-
είσες κλασσικές διατιτραίνουσες δερματοπάθειες, οι
οποίες αποτελούν γενετικές διαταραχές, ενώ η κλινι-
κή εικόνα και η παθογένεια διαφέρουν, όλες χαρακ-
τηρίζονται ιστολογικά από αποβολή χοριακού υλι-
κού μέσω της επιδερμίδας και ταξινομούνται σύμφω-
να με τη φύση του υλικού αυτού.8

Στο 86% των περιπτώσεων επίκτητης διατιτρ-
αίνουσας δερματοπάθειας διαπιστώνεται η ύπαρξη
υποκείμενης νόσου. Το 73% των περιπτώσεων αφορ-
ούν σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
(υπολογίζεται ότι η νόσος εμφανίζεται στο 10-11%
των αιμοκαθαιρόμενων). Στο 50% των περιπτώσεων

αυτών συνυπάρχει σακχαρώδης διαβήτης, ανεξαρτή-
τως του τύπου του. Μόλις το 13% των ασθενών με
ΕΔΔ είναι υγιείς. Η νόσος εμφανίζεται κατά μέσο
όρο 3 έτη μετά την έναρξη της αιμοδιάλυσης και
19,3 έτη μετά την έναρξη του διαβήτη.9

Η παθογένεση της νόσου δεν είναι πλήρως γνω-
στή. Πιθανολογείται ότι αποτελεί φλεγμονώδη αν-
τίδραση του δέρματος στις ουραιμικές τοξίνες, στους
μηχανικούς μικροτραυματισμούς λόγω του έντονου
ξεσμού (φαινόμενο Koebner), στη μικροαγγειοπάθ-
εια, στην εναπόθεση αλάτων ασβεστίου και στις με-
ταβολικές αλλαγές των κολλαγόνων και των ελα-
στικών ινών κατά τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (πα-
ράγοντες που υπάρχουν ανάλογα με την υποκείμενη
κάθε φορά νόσο).10

Η κλινική εικόνα της ΕΔΔ απαρτίζεται από
κνησμώδεις, βλατιδο-οζώδεις ομφαλωτές βλάβες,
ενίοτε υπερκερατωσικές, διακριτές, γραμμοειδείς ή
συρρέουσες σχηματίζοντας πλάκες. Εμφανίζονται
συχνότερα στις εκτατικές επιφάνειες των άκρων (πιθ-
ανών λόγω της επιρρέπειας αυτών σε τραυματισμούς
και άρα και στο φαινόμενο Koebner), σπανιότερα
στον κορμό, στους γλουτούς, και ενίοτε στο πρόσω-
πο, το αυτιά και το τριχωτό της κεφαλής. Έχει επίσης
αναφερθεί σπάνια η ύπαρξη άτυπων βλαβών (ιώδεις
δακτυλιοειδείς πλάκες και ερυθηματώδεις φλύκται-
νες). Ιώμενες οι βλάβες καταλείπουν υπερ ή υπομε-
λάγχρωση και ατροφικές ουλές.11,12

Η ιστολογική εικόνα της ΕΔΔ είναι χαρακτηριστι-
κή. Παρατηρείται: 1) κάθετα προσανατολισμένος,
κυπελλοειδής εγκολεασμός της επιδερμίδας που
σχηματίζει δίοδο μεταξύ του χορίου και της επιφά-
νειας της επιδερμίδας, με ακάνθωση στα πλάγια
τοιχώματά της και βύσμα το οποίο σχηματίζεται από
το αποβαλλόμενο υλικό και ουδετερόφιλα 2) η βάση
του κυπελλοειδούς σχηματισμού είναι ιδιαίτερα λε-
πτή και κάθετα διατεταγμένες ίνες κολλαγόνου και ή
ελαστικές ίνες τείνουν να την διατρήσουν, 3) μέσα
στη δίοδο υπάρχει το εκάστοτε αποβαλλόμενο χορ-
ιακό υλικό 4) πάχυνση των τοιχωμάτων των αγγείων
του άνω χορίου (PAS +), 5) κυτταρική διήθηση στο
χόριο η οποία αποτελείται από πολυμορφοπύρηνα,
λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και γιγαντοκύτταρα.13

Η ιστολογική εξέταση στην περίπτωση του ασθε-
νούς μας ανέδειξε την ύπαρξη του κυπελλοειδούς εγ-
κολεασμού της επιδερμίδας και την αποβολή μέσω
αυτού, αλλοιωμένου χοριακού υλικού με συν-
υπάρχον κρυσταλλοειδές υλικό (κρύσταλλοι οξαλι-
κού ασβεστίου) στο αποβαλλόμενο βύσμα. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΕΔΔ περιλαμ-
βάνει: αντιμετώπιση του κνησμού (αντιϊσταμινικά ή
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και περίδεση των βλαβών), στενού φάσματος UVB
ακτινοβολία, στεροειδή (χορηγούμενα τοπικά, μέσω
ενδοβλαβικών εγχύσεων ή από του στόματος), ρετι-
νοειδή (τοπικά ή από του στόματος), αλλά και θερα-
πεία με κερατολυτικά σκευάσματα/κρυοπηξία/δοξ-
υκυκλίνη/χειρουργική εξαίρεση με υποδεέστερα ό-
μως θεραπευτικά αποτελέσματα. Όσο παλαιότερα χρ-
ονολογείται ο κνησμός τόσο μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα χρειάζεται τελικά για τη θεραπεία των
βλαβών. Η πορεία της νόσου είναι συχνά αυτόματη
υποστροφή ή υποχώρηση των βλαβών μετά την αντι-
μετώπιση της υποκείμενης νόσου.14

Στον ασθενή μας υπήρχαν όλοι οι ενοχοποιούμε-
νοι παράγοντες παθογένεσης της ΕΔΔ, με κύριο την
μικροαγγειοπάθεια, λόγω της επιπλοκής από την το-
ποθέτηση της περιφερικής αρτηριακής γραμμής.
Συνυπήρχαν βέβαια τελικού σταδίου νεφρική ανε-
πάρκεια υπό περιτοναϊκές καθάρσεις, κνησμός και
εναπόθεση αλάτων ασβεστίου. Η θεραπευτική αντι-
μετώπιση του παιδιού, όσων αφορά στην ΕΔΔ, περι-
λάμβανε τη χορήγηση αντιϊσταμινικής αγωγής από
του στόματος, περιδέσεις των βλαβών για προστασία
από τον ξεσμό, εφαρμογή τοπικών στεροειδών σκε-
υασμάτων και προοπτική μελλοντικής φωτοθερα-
πείας με στενού φάσματος ακτινοβολία UVB. Απώτε-
ρη αντιμετώπιση αποτελεί η, κατά προτίμηση σύγχρ-
ονη, ηπατονεφρική μεταμόσχευση (λόγω της υπο-
κείμενης πρωτοπαθούς υπεροξαλουρίας τύπου I).
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1. Νέο φάρμακο για τη θεραπεία των ακτινικών
κερατιάσεων

Η γέλη Ingenol mebutate ήταν σημαντικά αποτελεσμα-
τικότερη από το έκδοχο που χρησιμοποιήθηκε

Οι ακτινικές υπερκερατώσεις (ΑΚ) είναι πολύ
συχνές βλάβες του δέρματος, οι οποίες εμφανίζον-
ται σε, περίπου, 40 εκατομμύρια άτομα μόνον στις
Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλούς ακόμη α-
σθενείς σε όλο τον κόσμο. Η πιθανότητα μετάπτωσης
των ακτινικών κερατιάσεων σε καρκίνο του δέρματος
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 6% έως 10%, εντός πε-
ριόδου 10 ετών. Η θεραπεία πεδίου (field therapy)
σε ολόκληρη την περιοχή του δέρματος που έχει επ-
ηρεασθεί από τον ήλιο εφαρμόζεται συχνά σε ασθε-
νείς με εκτεταμένες ακτινικές κερατιάσεις. Αν και ε-
ξαιρετικά αποτελεσματικές, οι περισσότερες μορφές
θεραπείας πεδίου απαιτούν μεγάλο χρονικό διά-
στημα για να ολοκληρωθούν και, συνήθως, προκα-
λούν παρατεταμένη ερεθιστική αντίδραση, μερικές
φορές αρκετά έντονη.

Το Ingenol mebutate, το ενεργό συστατικό του
χυμού Euphorbia peplus, έχει χρησιμοποιηθεί στην
Αυστραλία για αρκετές παθήσεις του δέρματος. Οι ε-
ρευνητές πραγματοποίησαν δύο μελέτες, οι οποίες
χρηματοδοτήθηκαν από τον κατασκευαστή, προκει-
μένου να εξετασθεί η ασφάλεια και η αποτελεσμα-
τικότητα μιας γέλης 0,015% του ingenol mebutate
για τις AK του προσώπου και του δέρματος του τρ-
ιχωτού της κεφαλής, σε 547 ασθενείς με εκτεταμένη
ακτινική βλάβη στο δέρμα και με πολλαπλές ακτινι-
κές κερατιάσεις.

Περίπου οι μισοί ασθενείς εφάρμοσαν γέλη
ingenol mebutate και οι υπόλοιποι ένα εικονικό φ-
άρμακο-έκδοχο, μία φορά την ημέρα επί 3 ημέρες.

Κατά την 57η ημέρα, το 42,2% των ασθενών που
χρησιμοποίησαν ingenol mebutate ήταν ελεύθεροι
βλαβών στην υπό θεραπεία περιοχή, και η μέση
μείωση των ακτινικών κερατιάσεων στην ομάδα θερ-
απείας ήταν 83%. Στην ομάδα του εκδόχου το 3,7%
παρουσίασε σχεδόν πλήρη κάθαρση και η μέση
μείωση στον αριθμό των βλαβών ήταν 0%. Οι διαφο-
ρές αυτές ήταν πολύ σημαντικές στατιστικά. 

Μετά από παρακολούθηση 108 ασθενών με πλήρη
κάθαρση, μόνο το 13% των βλαβών της αρχικής εξέτα-
σης και καταγραφής παρέμενε 12 μήνες αργότερα.
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς της ομάδας που εφάρμοσε τη
γέλη ingenol mebutate είχαν εμφανίσει μια ερεθιστική
αντίδραση, η οποία υποχώρησε μετά από 2 εβδομά-
δες. Επίσης παρατηρήθηκε μια μικρή, ενδεχομένως
σχετιζόμενη με τη θεραπεία, μελάγχρωση και κάποιες
επιφανειακές ουλές. Μόνον 3 από τους 277 ασθενείς
της ομάδας ingenol mebutate διέκοψαν τη θεραπεία. 

Δύο ακόμη μελέτες αξιολόγησαν τη χρήση της
γέλης ingenol mebutate 0,05% στον κορμό και στα
άκρα. Τα αποτελέσματα από τις μελέτες αυτές έδω-
σαν σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα. Ο συνολικός
βαθμός ερεθισμού ήταν ηπιότερος, αλλά επέμεινε
λίγο περισσότερο, έως ότου να υποχωρήσει.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)

Οι περισσότερες από τις πολλές θεραπευτικές ε-
πιλογές για τους ασθενείς με εκτεταμένη ακτινική
βλάβη είναι πολύ ερεθιστικές και επώδυνες, μακράς
διάρκειας, και εφαρμόζονται στο γραφείο του ιατρ-
ού. Η γέλη Ingenol mebutate δεν έχει κάποιο από
αυτά τα μειονεκτήματα, απαιτώντας μόνο μία 3-
ημέρη εφαρμογή, γεγονός που αυξάνει τη συμμόρφ-
ωση των ασθενών. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτ-
ης προέρχονται από μια ενοποιημένη ανάλυση
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(pooled analysis) και συνιστούν μία ευπρόσδεκτη
προσθήκη στη θεραπευτική φαρέτρα του δερματολό-
γου για αυτή την συχνή ασθένεια.

Lebwohl M et al. Ingenol mebutate gel for actinic kerato-
sis. N Engl J Med 2012 Mar 15; 366:1010. 

2. Ορισμένα δεδομένα για το μελάνωμα

Προβλέψεις για το 2012

Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία έχει
δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το 2012, οι ο-
ποίες αφορούν στον αριθμό των νέων κρουσμάτων
καρκίνου και θανάτων, οι οποίοι αναμένονται στις
Η.Π.Α. με βάση τα στοιχεία για την επίπτωση από το
Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, τα Κέντρα Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων, και τα Κεντρικά Μητρώα Κα-
ρκίνου Βόρειας Αμερικής, καθώς και τα στοιχεία θν-
ησιμότητας από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Υγεία.
Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι εκτιμήσεις τους για
την τάση του μελανώματος το 2012.
Νέες περιπτώσεις διηθητικού μελανώματος 2012
• 76.250 συνολικά
• 44.250 στους άνδρες
• 32.000 στις γυναίκες
Θάνατοι που συνδέονται με το μελάνωμα
• 9.180 συνολικά
• 6.060 άνδρες 
• 3.120 στις γυναίκες
Επιπολασμός μεταξύ των καρκίνων
• Η πέμπτη πιο συχνή μορφή καρκίνου στους άνδρες
• Η έκτη πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες
• Όμως, το μελάνωμα δεν ταξινομείται μεταξύ των 10

περισσότερο θανατηφόρων μορφών καρκίνου για
κάθε φύλο.

Πιθανότητα ανάπτυξης μελανώματος στη διάρκεια
της ζωής 
• 2,80% στους άνδρες
• 1,83% στις γυναίκες
Κατανομή με βάση την κλινική μορφή
Λευκοί
• 84% εντοπισμένο 
• 8% επιπολής επεκτεινόμενο 
• 4% των άκρων
• 4% μάλλον άγνωστο
Αφροαμερικανοί
• 59% εντοπισμένο
• 29% επιπολής επεκτεινόμενο
• 13% των άκρων
• 8% μάλλον άγνωστο

Ποσοστό επιβίωσης, ανάλογα με την κλινική μορφή
• Εντοπισμένο, 98%
• Επιπολής επεκτεινόμενο, 61%
• Των άκρων 15%
Συνολική Επιβίωση ανά φυλή
• Λευκοί, 91%
• Αφροαμερικανοί, 72%

Σχόλιο (Hensin Tsao, MD, PhD)

Οι εκτιμήσεις αυτές οδηγούν σε αξιοσημείωτες
διαφορές στο μελάνωμα ανάλογα με τον πληθυσμό.
Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το μελάνωμα είναι
πιο θανατηφόρο μεταξύ των ανδρών. Το 2012,
σχεδόν οι διπλάσιοι άρρενες εκτιμάται ότι θα πεθά-
νουν από μελάνωμα. Πολλές μελέτες έχουν συζητή-
σει τους λόγους της αυξημένης θνησιμότητας μεταξύ
των αρρένων, με υποθέσεις που κυμαίνονται από
καθυστερημένη διάγνωση μέχρι τις διαφορές στον
τύπο του όγκου (παχύτερος, οζώδης, με πολλές
μιτώσεις, κ.α.) και τους γενετικούς παράγοντες, αλλά
η αιτία για τη διαφορά επιβίωσης είναι ακόμη άγνω-
στη. Υπάρχει επίσης μια σαφή διαφορά στην επιβίω-
ση μεταξύ των λευκών και των Αφροαμερικανών, η ο-
ποία μπορεί να σχετίζεται με τη διαφορετική κλινι-
κή μορφή του όγκου.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι η ε-
πιβίωση των ασθενών με επιπολής επεκτεινόμενο με-
λάνωμα είναι τώρα μεγαλύτερη από το 60% των ασθ-
ενών. Η βελτίωση αυτή αντανακλά πιθανότατα με-
γαλύτερο αριθμό ασθενών με προγνωστικά ευνοϊκή
σε φάση ΙΙΙ νόσο (δηλαδή, μικροσκοπική εμφάνιση
της νόσου στη βιοψία των λεμφαδένων).

Siegel R et al. Cancer Statistics, 2012. CA Cancer J Clin
2012 Jan/Feb; 62:10

3. Όρια χειρουργικής εκτομής για το
μελάνωμα in situ

Χρησιμοποιώντας την μικροχειρουργική επέμβαση
κατά Mohs για να σκιαγραφήσουν τις πραγματικές
διαστάσεις ενός όγκου, οι ερευνητές προσδιόρισαν
καλύτερα τα όρια για την χειρουργική εκτομή

Η αφαίρεση του μελανώματος in situ παραμένει
ακόμη και σήμερα περισσότερο τέχνη παρά επι-
στήμη. Εκείνοι που χρησιμοποιούν τα συμβατικά όρ-
ια εκτομής είναι προετοιμασμένοι για ένα υψηλό πο-
σοστό τοπικής υποτροπής, μετά την τυπική αφαίρε-
ση με όριο τα 5-mm, ακόμα και μετά την εφαρμογή
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της μεθόδου κατά Mohs. Για αυτούς τους λόγους, ορ-
ισμένοι χειρουργοί χρησιμοποιούν επιπρόσθετη θε-
ραπεία κατά μήκος της περιφέρειας γύρω από την
εκτομή της βλάβης (π.χ., τοπική εφαρμογή
imiquimod), προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω
τον κίνδυνο υποτροπής. Η αφαίρεση του μελανώμα-
τος με περιθώριο 5-mm, η οποία προτάθηκε το
1992, σήμερα θεωρείται ανεπαρκής, αλλά, και από
την άλλη πλευρά, ελάχιστα στοιχεία είναι διαθέσιμα
για να καθορισθεί ένα άλλο συγκεκριμένο περιθώρ-
ιο εκτομής.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν 1120 χειρουργικές ε-
πεμβάσεις κατά Mohs, οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν σε 1072 ασθενείς με μελάνωμα in situ, την πε-
ρίοδο 1982-2008 σε ένα κέντρο, προκειμένου να εκ-
τιμηθεί το κατάλληλο περιθώριο εκτομής. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της μελέτης, η αφαίρεση ήταν ε-
παρκής στο 86% των μελανωμάτων που αφαιρέθη-
καν με περιθώριο 6 χιλιοστών, στο 98,9% αυτών
που αφαιρέθηκαν με περιθώριο 9 χιλιοστών, στο
99,4% όσων αφαιρέθηκαν με περιθώριο 1,2 εκατο-
στών, στο 99,6% αυτών που αφαιρέθηκαν με περ-
ιθώριο 1,5 εκατοστών και, τέλος, το 100% των μελα-
νωμάτων είχε αφαιρεθεί ριζικά με περιθώριο 3 εκα-
τοστών.

Το ποσοστό της ριζικής εκτομής στο όριο των 9
χιλιοστών ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από το αν-
τίστοιχο ποσοστό στο όριο των 6 χιλιοστών (Ρ
<0,001). Το φύλο, η εντόπιση και η διάμετρος της
βλάβη δεν επηρέασε τα αποτελέσματα. Συνολικά, το
ποσοστό υποτροπής στη δεκαετία ήταν 0,8%. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
το όριο των 9 χιλιοστών, παρά την παραδοσιακή πρ-
όταση του περιθωρίου των 5 χιλιοστών, είναι κατάλ-
ληλο για την ορθή χειρουργική εκτομή ενός με-
λανώματος in situ.

Σχόλιο (Murad Alam, MD, MSCI)

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια σημαντική προσπάθ-
εια για τον καθορισμό των ορίων για την εκτομή του
μελανώματος in situ. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν
την τεχνική κατά Mohs με την επαναλαμβανόμενη σε
στενά όρια χειρουργική αφαίρεση, ώστε να εκτιμηθεί
η πραγματική έκταση του όγκου. Μέσα από αυτή τη
λογική, οι ερευνητές έδειξαν ότι τα όρια των 9 χιλιο-
στών ήταν κατά πολύ ανώτερα από τα όρια των 6 χι-
λιοστών. 

Η διαφορά στην ριζική αφαίρεση δεν ήταν μόνο
στατιστικά σημαντική, αλλά και κλινικά σημαντική.
Τα ελαφρώς μεγαλύτερα όρια συσχετίσθηκαν με

υποτροπή μικρότερη από το ένα δέκατο του ποσο-
στού υποτροπής με το μικρότερο περιθώριο. Βέβαια,
η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτής της μελέ-
τες απαιτεί πρόσθετες έρευνες. Από την άλλη πλε-
υρά όμως, τα συμπεράσματα είναι ενδιαφέροντα, λό-
γω του μεγάλου αριθμού ασθενών και της υψηλής α-
κρίβειας της τεχνικής κατά Mohs, η οποία παρήγαγε
τα δεδομένα, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από
το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό υποτροπών.

Kunishige JH et al. Surgical margins for melanoma in situ.
J Am Acad Dermatol 2012 Mar; 66:438

4. Φάρμακα που έχουν στόχο την IL-17
φαίνεται να είναι αποτελεσματικά για τους
ασθενείς με ψωρίαση

Δύο μελέτες φάσης 2 δείχνουν βελτίωση της μέτριας
έως σοβαρής ψωρίασης με φάρμακα, τα οποία δρουν
στην ιντερλευκίνη-17

Η ιντερλευκίνη (IL) -17 είναι μία κυτταροκίνη
που παράγεται από τα Th-17 λεμφοκύτταρα, τα οποία
είναι γνωστό ότι εμπλέκονται στην ανάπτυξη των
βλαβών της ψωρίασης στα ποντίκια και ανευρίσκον-
ται και στις ψωριασικές πλάκες στον άνθρωπο. Φαρ-
μακευτικές ουσίες που έχουν στόχο την IL-17 ή τον
υποδοχέα της είναι υπό μελέτη για την ψωρίαση,
ψωριασική αρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, νόσο
του Crohn, και το άσθμα. 

Δύο από αυτές τις ουσίες, έχουν πρόσφατα μελετ-
ηθεί σε τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό
φάρμακο μελέτες, σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή
ψωρίαση. Το Brodalumab, ανταγωνιστής του υπο-
δοχέα της IL-17A, και το ixekizumab, το οποίο
συνδέεται με την IL-17.

Στην πρώτη μελέτη, 198 ασθενείς τυχαιοποιήθη-
καν σε 4 ομάδες, σε κάθε μία από τις οποίες χορη-
γήθηκε υποδορίως ένεση των 70 mg, 140 mg, 210
mg, ή 280 mg είτε του brodalumab, είτε του εικονι-
κού φαρμάκου. Στατιστικά σημαντική βελτίωση
σημειώθηκε σε όλες τις υπό θεραπεία ομάδες, αλλά
η μεγαλύτερη βελτίωση από την αρχική εξέταση, ό-
σον αφορά στο δείκτη βαρύτητας της νόσου (PASI),
παρατηρήθηκε στις τρεις ομάδες με την υψηλότερη
δόση. Την 12η εβδομάδα, η μέση ποσοστιαία βε-
λτίωση στη βαθμολογία PASI ήταν 45% μεταξύ των
ασθενών που λάμβαναν 70 mg, 85,9% αυτών με 140
mg, 86,3% όσων ελάμβαναν 210 mg, 76,0% αυτών
με 280 mg, και 16% μεταξύ των ληπτών εικονικού φ-
αρμάκου (P <0,001 για όλες τις συγκρίσεις με το ει-

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2011
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κονικό φάρμακο). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
σχετικά ήπιες και παρόμοιες μεταξύ των ομάδων, εκ-
τός από δύο περιπτώσεις αναστρέψιμης ουδετερο-
πενίας στην ομάδα των 210 mg.

Στη δεύτερη δημοσίευση, 129 ασθενείς που ολοκ-
λήρωσαν τη μελέτη έλαβαν υποδορίως 10, 25, 75, ή
150 mg είτε της ουσίας ixekizumab, είτε του εικονι-
κού φαρμάκου. Σημαντική βελτίωση στο ποσοστό των
ασθενών που παρουσίασαν PASI 75 παρατηρήθηκε
ήδη από την πρώτη εβδομάδα και συνεχίσθηκε και τις
20 εβδομάδες της περιόδου παρακολούθησης. Πλήρ-
ης κάθαρση (PASI 100) εμφανίστηκε στο 39,3% των
ασθενών που έλαβαν 150 mg και στο 37,9% της ομά-
δας των 75 mg. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε
επίσης ήδη από τη 2η εβδομάδα και στις αλλοιώσεις
των ονύχων. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γενικά ή-
πιες, αλλά δυο άτομα εμφάνισαν ουδετεροπενία.
Επιπλέον, ένας ασθενής με προηγούμενο ιστορικό βα-
σικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC) ανέπτυξε δύο
νέα BCC, κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Σχόλιο (Jeffrey P. Callen, MD)

Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σημαντικές τόσο
για τους ερευνητές, όσο και για τους ασθενείς.

Αυτές οι μελέτες αποτελούν μία απόδειξη ότι οι α-
νωτέρω δύο ουσίες είναι κλινικά δραστικές. Περισ-
σότερες, βέβαια, μελέτες απαιτούνται για να εγκρ-
ιθεί η χορήγηση των φαρμάκων αυτών και να απο-
δειχθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά το-
υς. 

Η απουσία σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών
στις μελέτες είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η ασφάλειά
των συγκεκριμένων φαρμάκων δεν έχει ακόμη βε-
βαιωθεί. Μόνον η ευρεία χρήση τους θα απο-
καλύψει σπάνιες ή δυνητικά σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες. Η ιντερλευκίνη-17 προλαμβάνει τις
λοιμώξεις, και ως εκ τούτου, όπως και με πολλούς
άλλους βιολογικούς παράγοντες, η καταστολή της
μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
λοιμώξεων.

Papp KA et al. Brodalumab, an anti–interleukin-17–recep-
tor antibody for psoriasis. N Engl J Med 2012 Mar 29;
366:1181.
Leonardi C et al. Anti–interleukin-17 monoclonal antibody
ixekizumab in chronic plaque psoriasis. N Engl J Med
2012 Mar 29; 366:1190.
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. March and April 2012
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Ôï ðå ñéï äé êü åê äß äå ôáé áðü ôï Íï óï êï ìåßï "Á.
Óõã ãñüò" (Êëç ñï äü ôç ìá Éö. Á. Óõã ãñïý) ôÝó óå ñéò
(4) öï ñÝò ôï ÷ñü íï, äéá íÝ ìå ôáé äù ñå Üí êáé áðåõ èý -
íå ôáé óå äåñ ìá ôï ëü ãïõò, éá ôñïýò Üë ëùí åé äé êï ôÞ ôùí
êáé Üë ëïõò åðé óôÞ ìï íåò.

ÏÄÇ ÃÉ ÅÓ ÁÍÁ ËÏ ÃÁ ÌÅ ÔÏ ÅÉ ÄÏÓ ÔÏÕ AÑÈÑÏÕ

1. ¢ñ èñá óý íôá îçò

Óý íôï ìá Üñ èñá óå åðß êáé ñá êáé áì öé ëå ãü ìå íá
èÝ ìá ôá, ðïõ ãñÜ öï íôáé ìå ôçí ðñï ôñï ðÞ ôçò Óõ íôá -
êôé êÞò Åðé ôñï ðÞò. ¼ôáí åê öñÜ æïõí óõë ëï ãé êÜ ôç
Óý íôá îç ôïõ ðå ñéï äé êïý, åß íáé áíõ ðü ãñá öá. Óôéò Üë -
ëåò ðå ñé ðôþ óåéò åß íáé åíõ ðü ãñá öá.

2. Áíá óêï ðÞ óåéò

Ïëï êëç ñù ìÝ íåò áíá ëý óåéò éá ôñé êþí èå ìÜ ôùí,
óôéò ïðïß åò õðï ãñáì ìß æï íôáé éäéáß ôå ñá ïé óýã ÷ñï íåò
áðü øåéò. Ãß íï íôáé äå êôÝò áíá óêï ðÞ óåéò ãñáì ìÝ íåò
áðü Ýíáí Þ ôï ðï ëý äýï óõã ãñá öåßò.

3. Åñåõ íç ôé êÝò åñ ãá óß åò

Êëé íé êÝò äï êé ìÝò Þ êëé íé êÝò ðá ñá ôç ñÞ óåéò êáé
ðåé ñá ìá ôé êÝò Ýñåõ íåò ðñï ï ðôé êïý Þ áíá äñï ìé êïý
÷á ñá êôÞ ñá, ðïõ ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êáí ìå âÜ óç åñåõ -
íç ôé êü ðñù ôü êïë ëï, ôï ïðïßï èá ðå ñé ãñÜ öå ôáé áíá -
ëõ ôé êÜ óôç ìå èï äï ëï ãßá. Ðå ñé Ý ÷ïõí ðñù ôï äç ìï -
óéåõü ìå íá áðï ôå ëÝ óìá ôá.

4. Èå ñá ðåõ ôé êÝò åñ ãá óß åò

Ðñü êåé ôáé ãéá åñ ãá óß åò ðñù ôü ôõ ðåò Þ áíá óêï ðÞ óåéò
ìå óêï ðü íá åîá ÷èïýí èå ñá ðåõ ôé êÜ áðï ôå ëÝ óìá ôá.

5. Êëé íé êï åñ ãá óôç ñéá êÝò ìå ëÝ ôåò

Ðñü êåé ôáé ãéá åñ ãá óß åò ïé ïðïß åò áöï ñïýí óå ìé -
êñü Þ ìå ãÜ ëï áñéè ìü áóèå íþí, üðïõ óõí äõÜ æå ôáé ç
êëé íé êÞ ðá ñá ôÞ ñç óç êáé åìðåé ñßá ìå ôçí åðé ëåã ìÝ íç
åñ ãá óôç ñéá êÞ äéå ñåý íç óç, ðñï êåé ìÝ íïõ íá åîá -
÷èïýí äéá ãíù óôé êÜ óõ ìðå ñÜ óìá ôá.

6. Åí äéá öÝ ñïõ óåò ðå ñé ðôþ óåéò

Ãß íï íôáé äå êôÜ Üñ èñá, åöü óïí áöï ñïýí óå íÝá Þ
ðï ëý óðÜ íéá íï óÞ ìá ôá Þ åöáñ ìü óôç êáí íÝá äéá ãíù -

óôé êÜ êñé ôÞ ñéá êáé Ý÷åé áêï ëïõ èç èåß íÝá èå ñá ðåõ ôé -
êÞ ìå èü äåõ óç ìå åëåã ìÝ íï ôï áðï ôÝ ëå óìá.

7. Éá ôñé êÞ åðé êáé ñü ôç ôá êáé åé äé êÜ Üñ èñá

Óý íôï ìç ðå ñé ãñá öÞ ôùí ôå ëåõ ôáß ùí áðü øå ùí ðÜ -
íù óå óõ ãêå êñé ìÝ íï èÝ ìá (highlights). Óõã ãñá öÞ ìé -
êñïý áñéè ìïý 3-4 óå ëß äùí ðÜ íù óå åîåé äé êåõ ìÝ íï
èÝ ìá. Âñá ÷åß åò åíç ìå ñù ôé êÝò äç ìï óéåý óåéò.

8. Ãå íé êÜ èÝ ìá ôá

ÈÝ ìá ôá ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå ôéò åðé óôÞ ìåò ôçò õãåß -
áò êáé äåí åìðß ðôïõí óôéò Üë ëåò êá ôç ãï ñß åò Üñ èñùí
ôïõ ðå ñéï äé êïý. Éá ôñï êïé íù íé êÜ èÝ ìá ôá êáé ïé êï íï -
ìé êÝò áíá ëý óåéò ðïõ áöï ñïýí óôç Äç ìü óéá Õãåßá.

9. Äåñ ìá ôï ÷åé ñïõñ ãé êÞ

¢ñ èñá ôá ïðïßá äß íïõí Ýì öá óç óôç ÷åé ñïõñ ãé êÞ
óêï ðéÜ ôçò Äåñ ìá ôï ëï ãß áò.

10. ÃñÜì ìá ôá ðñïò ôç Óý íôá îç

Ðå ñé Ý ÷ïõí êñß óåéò ãéá äç ìï óéåõ ìÝ íá Üñ èñá,
ðñü äñï ìá áðï ôå ëÝ óìá ôá åñ ãá óé þí, ðá ñá ôç ñÞ óåéò
ãéá áíå ðé èý ìç ôåò åíÝñ ãåéåò, êñß óåéò ãéá ôï ðå ñéï äé êü
êëð. Äç ìï óéåý ï íôáé åíõ ðü ãñá öá.

11. Éóôï ðá èï ëï ãßá - Äåñ ìá ôï ëï ãßá

¢ñ èñá ôá ïðïßá áíá öÝ ñï íôáé óôçí éóôï ëï ãé êÞ åé -
êü íá ôùí äåñ ìá ôï ðá èåéþí.

12. Áõ ôï-áîéï ëü ãç óç ãíþ óå ùí

Åß íáé ãíù óôÞ ç ìÝ èï äïò ôçò áõ ôï-áîéï ëü ãç óçò
êáé ãß íå ôáé ìå âÜ óç ôá äéå èíÞ ðñü ôõ ðá (âë. Ame ri -
can Aca de my of Der ma to lo gy).

13. Åðé ëåã ìÝ íç âé âëéï ãñá öé êÞ åíç ìÝ ñù óç

Áöï ñÜ óôçí êá ôá ÷þ ñç óç ðå ñé ëÞ øå ùí Üñ èñùí, ôá
ïðïßá Ý÷ïõí éäéáß ôå ñç óðïõ äáéü ôç ôá Þ ðñáã ìá ôé êÞ
÷ñç óé ìü ôç ôá ãéá ôçí éá ôñé êÞ ðñÜ îç êáé ðñï Ýñ ÷ï íôáé
áðü ôï äéå èíÞ éá ôñé êü ôý ðï. Óôü ÷ïò åß íáé ç éá ôñé êÞ
ðëç ñï öü ñç óç üóï ôï äõ íá ôüí åõ ñý ôå ñïõ éá ôñé êïý
êïé íïý, ðïõ äåí Ý÷åé ôç äõ íá ôü ôç ôá ðñï óðÝ ëá óçò
óôï äéå èíÞ éá ôñé êü ôý ðï. Ðñü ôõ ðï: Exer pta Me di ca.

Oδηγίες για τους Συγγραφείς
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14. Âé âëéï êñé ôé êÞ

15. Äéá ôñé âÝò

16. Äéå èíÞò åíç ìÝ ñù óç

Ïñé óìÝ íá áðü ôá ôåý ÷ç ôïõ ðå ñéï äé êïý ìðï ñïýí
íá åß íáé ìï íï èå ìá ôé êÜ êáé åê äß äï íôáé áðü Ýíáí Þ
äýï ðñï óêå êëç ìÝ íïõò, áðü ôç Óõ íôá êôé êÞ Åðé ôñï ðÞ
ôïõ ðå ñéï äé êïý, åê äü ôåò (guest-edi tors), ïé ïðïß ïé
åß íáé õðåý èõ íïé ãéá ôá ôåý ÷ç áõ ôÜ.

ÐÑÏ Å ÔÏÉ ÌÁ ÓÉÁ ÔÙÍ ÁÑ ÈÑÙÍ

Ôá Üñ èñá ðïõ õðï âÜë ëï íôáé ãéá äç ìï óß åõ óç
ãñÜ öï íôáé óôç äç ìï ôé êÞ. ÐñÝ ðåé íá åß íáé äá êôõ ëï -
ãñá öç ìÝ íá áðü ôç ìßá ðëåõ ñÜ ôùí óå ëß äùí, ìå äé -
ðëü äéÜ óôç ìá óå ëåõ êü ÷áñ ôß.

Ðå ñé ëáì âÜ íïõí ôß ôëï, ðå ñß ëç øç åë ëç íé êÞ êáé áã ãëé -
êÞ, ëÝ îåéò åõ ñå ôç ñßïõ óôá åë ëç íé êÜ êáé óôá áã ãëé êÜ, êåß -
ìå íï, âé âëéï ãñá ößá, ðß íá êåò êáé åé êü íåò (óôï ðß óù ìÝ -
ñïò ôùí åé êü íùí íá áíá ãñÜ öå ôáé ï ôß ôëïò ôçò åñ ãá óß áò).

Ç åñ ãá óßá õðï âÜë ëå ôáé óå Ýíá (1) áíôß ãñá öï, êá -
èþò êáé óå äé óêÝ ôá Þ CD. Ïé åé êü íåò êáé ïé ðß íá êåò
õðï âÜë ëï íôáé óå äýï (2) áíôß ãñá öá êáé ìðï ñïýí íá
åß íáé êáé Ýã ÷ñù ìá.

Ôï ïíï ìá ôå ðþ íõ ìï ôïõ/ôùí óõã ãñá öÝá/ùí íá ãñÜ -
öå ôáé ïëü êëç ñï óôçí ïíï ìá óôé êÞ. Áêï ëïõ èåß ç êëé íé -
êÞ, ôï ßäñõ ìá Þ ôï åñ ãá óôÞ ñéï, áðü ôï ïðïßï ðñïÝñ ÷å -
ôáé ç åñ ãá óßá, ç äéåý èõí óç ôïõ ðñþ ôïõ óõã ãñá öÝá, ôï
ôç ëÝ öù íï, êá èþò êáé ç çëå êôñï íé êÞ ôïõ äéåý èõí óç.

Ïé ïäç ãß åò ðñïò ôïõò óõã ãñá öåßò áíá èå ù ñïý íôáé
óõ íå ÷þò êáé äç ìï óéåý ï íôáé óôï ðñþ ôï ôåý ÷ïò êÜ èå
÷ñü íïõ.

Ðñï ç ãïý ìå íç ôáõ ôü ÷ñï íç äç ìï óß åõ óç

Ôá Üñ èñá ðïõ õðï âÜë ëï íôáé óôï ðå ñéï äé êü èå ù ñåß -
ôáé üôé ìðï ñïýí íá äç ìï óéåõ ôïýí, ìå ôçí ðñïû ðü èå óç
üôé ôá áðï ôå ëÝ óìá ôá Þ ôï ßäéï ôï êåß ìå íï äåí Ý÷ïõí äç -
ìï óéåõ ôåß êáé äåí Ý÷ïõí õðï âëç èåß ãéá äç ìï óß åõ óç óå
Üë ëï ðå ñéï äé êü. Äç ìï óéåý ï íôáé üìùò ôå ëé êÜ áðï ôå ëÝ -
óìá ôá åñ ãá óé þí ðïõ äç ìï óéåý ôç êáí ùò ðñü äñï ìåò
áíá êïé íþ óåéò. Ï óõã ãñá öÝ áò ðñÝ ðåé ïðùó äÞ ðï ôå íá
áíá öÝ ñåé óôç óõ íï äåõ ôé êÞ åðé óôï ëÞ áí ç åñ ãá óßá Ý÷åé
õðï âëç èåß ãéá äç ìï óß åõ óç óå Üë ëï ðå ñéï äé êü Þ áí
Ý÷åé - êá ôÜ ïðïéïí äÞ ðï ôå ôñü ðï - äç ìï óéåõ ôåß ìå ñé êÜ
Þ ïëé êÜ. Óôçí ôå ëåõ ôáßá ðå ñß ðôù óç, ðñÝ ðåé íá óõ íõ ðï -
âÜë ëï íôáé áíôß ãñá öá ôùí äç ìï óéåý óå ùí áõ ôþí, ãéá íá
åêôé ìÜ ôáé ïñ èü ôå ñá ôï èÝ ìá ôçò äé ðëÞò äç ìï óß åõ óçò.

¼ëá ôá ÷åé ñü ãñá öá íá óõ íï äåý ï íôáé áðü åðé óôï ëÞ
ðïõ íá õðï ãñÜ öå ôáé áðü ôïí õðåý èõ íï ãéá ôçí áë ëç -
ëï ãñá ößá óõã ãñá öÝá. Ç óõ íï äåõ ôé êÞ åðé óôï ëÞ ðñÝ -

ðåé íá ðå ñé ëáì âÜ íåé äÞ ëù óç üôé ôá ÷åé ñü ãñá öá Ý÷ïõí
åãêñé èåß áðü üëïõò ôïõò óõã ãñá öåßò, êá èþò êáé üôé ï
óõã ãñá öÝ áò ìå ôá âé âÜ æåé ôï co py right ôçò åñ ãá óß áò
êáé ôùí öù ôï ãñá öéþí óôç Óý íôá îç ôïõ ðå ñéï äé êïý.

¼,ôé äç ìï óéåý å ôáé óå ðå ñéï äé êü ôïõ åîù ôå ñé êïý,
ìðï ñåß íá áíá äç ìï óé åõ ôåß ìå ãñá ðôÞ Ýãêñé óç ôïõ
äéåõ èõ íôÞ óý íôá îçò.

Ðå ñß ëç øç

Ç ðå ñß ëç øç êáé óôéò äýï ãëþó óåò íá ðå ñé ëáì âÜ -
íåé ôá ìç íý ìá ôá ôçò åñ ãá óß áò ôï ðï ëý óå 200 ëÝ îåéò.

Âé âëéï ãñá ößá

Ïé âé âëéï ãñá öé êÝò ðá ñá ðï ìðÝò óôï êåß ìå íï íá áñéè -
ìïý íôáé ìå áý îï íôá áñéè ìü, áíÜ ëï ãá ìå ôç óåé ñÜ ðïõ
åì öá íß æï íôáé. Óôï âé âëéï ãñá öé êü êá ôÜ ëï ãï áíá ãñÜ öï -
íôáé ìü íï áõ ôÝò ðïõ åì öá íß æï íôáé óôï êåß ìå íï, ùò åîÞò:

á. Ðå ñéï äé êÜ. ÃñÜ öï íôáé ôá åðþ íõ ìá êáé ôá áñ ÷é -
êÜ ôùí ïíï ìÜ ôùí üëùí ôùí óõã ãñá öÝ ùí, åöü óïí åß -
íáé ìÝ ÷ñé ôñåéò (ãéá ðÜ íù áðü ôñåéò íá áíá ãñÜ öå ôáé
ç Ýí äåé îç êáé óõí Þ et al). Áêï ëïõ èåß ï ôß ôëïò ôïõ
Üñ èñïõ, ôï ðå ñéï äé êü óôçí êá èéå ñù ìÝ íç ôïõ óõ íôï -
ìï ãñá ößá, ôï Ýôïò, ï ôü ìïò, ç ðñþ ôç êáé ç ôå ëåõ ôáßá
óå ëß äá ôïõ Üñ èñïõ, ð.÷. Scar bo rough D, Bi sac cia E,
Schven W et al. Anesthe sia for the der ma to lo gic
surge on. Int J Der ma tol 1989; 28:629-637.

¼ôáí ðñü êåé ôáé ãéá óõ ìðëÞ ñù ìá, áíá öÝ ñå ôáé áìÝ -
óùò ìå ôÜ ôï Ýôïò, ð.÷. 1989, 28(Suppl 1):629-630.

â. Âé âëßá. ÃñÜ öå ôáé ôï åðþ íõ ìï êáé áñ ÷é êü ôïõ
ïíü ìá ôïò ôïõ óõã ãñá öÝá/ùí, ï ôß ôëïò ôïõ âé âëßïõ, ç
Ýê äï óç, ï ôü ðïò Ýê äï óçò, ï åê äü ôçò, ôï Ýôïò^ ð.÷.,
Ro ok A, Wil kin son DS, Ed ling FJC et al. Textbo ok of
Der ma to lo gy. 4th ed. Ox ford: Blackwell Sci e nti fic
Publi ca tions, 1986.

¼ôáí áíá öÝ ñå ôáé Ýíá êå öÜ ëáéï áðü Ýíá âé âëßï,
ãñÜ öå ôáé ùò åîÞò: Åðþ íõ ìï, áñ ÷é êÜ ïíü ìá ôïò óõã ãñá -
öÝá, ôß ôëïò êå öá ëáßïõ. Óôï/In: Óõã ãñá öåßò âé âëßïõ, ôß -
ôëïò âé âëßïõ, ôü ðïò Ýê äï óçò, åê äü ôçò, Ýôïò, óå ëß äåò^
ð.÷., Goltz R. Pa get's di se a se, mam ma ry and ex tra
mam ma ry. In: Chun AC, Edel son RL (eds) Ma li gnant
tumors of the skin. Lon don: Ar nold, 1999: p 294-300.

Õðï âï ëÞ ÷åé ñï ãñÜ öùí

Ãéá ôï ðå ñéï äé êü
ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ
ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ-ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ
Íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò"
É. Äñá ãïý ìç 5, 161 21 ÁèÞ íá

Ôá ÷åé ñü ãñá öá ôùí åñ ãá óé þí ðïõ äç ìï óéåý ï íôáé äåí
åðé óôñÝ öï íôáé óôïõò óõã ãñá öåßò.

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏÃ É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ
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