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To Περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας", πρώην Αρχεία Νοσοκομείου
«Α. Συγγρός» (Κληροδότημα Ιφ. Α. Συγγρού), εκδίδεται επί σειρά ετών, τέσσερις (4) φορές το χρόνο,
διανέμεται δωρεάν και απευθύνεται σε δερματολόγους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και άλλους
επιστήμονες.

Στόχοι του περιοδικού ήσαν, και παραμένουν, η δημοσίευση έγκριτων άρθρων και η αξιόπιστη
επιστημονική ενημέρωση σε θέματα της επιστήμης της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. 

Με την πάροδο των ετών, το Περιοδικό συμπεριέλαβε ειδικές θεματολογίες όπως η Παιδο δερμα τολογία,
η Δερματοχειρουργική-Laser, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η θεραπευτική, η βιβλιο γραφική
Ενημέρωση και Quiz περιστατικού.

Παραμένοντας πιστοί στους στόχους και τις βασικές θεματολογίες του Περιοδικού, και σε συνεργασία
με τους Εκδόσεις ειδικής θεματολογίας και τη Συντακτική Επιτροπή, συνεχίζουμε στην προσπάθεια
εξέλιξης του Περιοδικού. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος, έχει κατασκευαστεί η νέα ιστοσελίδα
του Περιοδικού, στη διεύθυνση http://www.syggros-hosp.gr, το Περιοδικό κυκλοφορεί με νέο
εξώφυλλο και στοχεύει να συνεχίσει να δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα που θα αυξάνουν το επίπεδο
γνώσης του αναγνώστη. 

Κάθε συνάδελφος που επιθυμεί να συγγράψει ένα άρθρο μπορεί να βρει τις οδηγίες συγγραφής στην
ιστοσελίδα του περιοδικού, και η αποστολή των άρθρων στο Περιοδικό γίνεται μέσω email ή
ταχυδρομικά.

Στο τρέχον τεύχος του Περιοδικού, ξεκινάει μια σειρά δημοσιεύσεων σχετικά με τη σημασία των
κλινικών σημείων στη Δερματολογία, όπως το σημείο Darier. Ενημερωνόμαστε σχετικά με το σύνδρομο
βραχύβιων αναγενών τριχών, ένα σπάνιο, πιθανόν γενετικά καθοριζόμενο νόσημα που χαρακτηρίζεται
από αδυναμία αύξησης των μαλλιών σε μήκος, καθώς και το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αντι-
λαμινίνης γ1, μια νέα μορφή αυτοάνοσης πομφολυγώδους δερματοπάθειας.

Επίσης, η θεματολογία περιλαμβάνει δυο αντικείμενα που συναντώνται συχνά στην κλινική μας
πρακτική, την αποτρίχωση με laser, και ανασκόπηση στην ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση στην
ακμή. Επιπλέον, ο αναγνώστης μπορεί να δοκιμάσει τις γνώσεις του στο quiz περιστατικού και να
διαβάσει τη βιβλιογραφική ενημέρωση των νεότερων άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Η Εκδότης

Χριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών είναι
μια πολύ σπάνια νόσος. Έχει αναγνωρισθεί πρόσφα-

τα και έχουν περιγραφεί ελάχιστα περιστατικά στη
διεθνή βιβλιογραφία. Χαρακτηρίζεται από αδυναμία
των μαλλιών να αυξάνονται σε μήκος. Η διαφορική
διάγνωση περιλαμβάνει γενετικά καθοριζόμενες κα-

Σύνδρομο βραχύβιων 
αναγενών τριχών

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3 107-112, 2011

Eνδιαφέρουσα περίπτωση

Χασάπη-Κελεπέση Β.
Κατσαρού Α.
Πετρίδης Α.
Καπελάρη Μ.Α.
Λιόσης Γ.
Παπαδημητράκη Ε.
Παπανίκου Σ.
Πανούση Σ.
Ραγιαδάκου Δ.
Υφαντή Α.
Αντωνίου Χ

Γ΄ Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”,

Εργαστήριο Φυσιολογίας - Παθήσεων Τριχών, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”
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Εργαστήριο Φυσιολογίας - Παθήσεων Τριχών, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Εργαστήριο Φυσιολογίας - Παθήσεων Τριχών, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
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Εργαστήριο Φυσιολογίας - Παθήσεων Τριχών, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, 

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις παιδιών με σύνδρομο βραχύβιων αναγενών
τριχών. Πρόκειται για ένα σπάνιο, πιθανόν γενετικά καθοριζόμενο νόσημα που χαρακτηρίζεται από αδυ -
ναμία αύξησης των μαλλιών σε μήκος. Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα, τη φυσιολογική εικό-
να του στελέχους των τριχών και τον αυξημένο αριθμό τελογενών τριχών στο τριχοριζόγραμμα.

Ðå ñß ëç øç

We describe two cases of children affected with short anagen syndrome, a
rare congenital anomaly of abnormally short scalp hair. Diagnosis of this uncommon condition is based on
the inability to grow long hair, the presence of normal hair shafts and the increase in the number of hairs
in telogen.

Summa ry

Short Anagen Syndrome
Chasapi-Kelepesi V., Katsarou-Katsari A., Petridis A., Kapelari M.A., Liosis G., 

Papadimitraki E., Papanikou S., Panousi S., Ragiadakou D., Yfanti A., Antoniou Ch.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών, τελογενείς τρίχες, τριχοριζόγραμμα

KEY WORDS • Short anagen syndrome, telogen, trichogram
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Β. Χασάπη-Κελεπέση, Α. Κατσαρού, Α. Πετρίδης και συν.

ταστάσεις, όπου τις περισσότερες φορές παρατηρ-
είται ευθραυστότητα των τριχών και συσχέτιση με άλ-
λα δερματολογικά ή συστηματικά νοσήματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ––––––––––––––––––––––

Περίπτωση (1)

Κορίτσι ηλικίας 5 ετών, προσήλθε με τη μητέρα
του για εκτίμηση της κατάστασης των τριχών του τρι -
χωτού κεφαλής (Εικόνα 1). Η μητέρα ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται να κόβει τα μαλλιά
του παιδιού διότι δεν αυξάνονται σε μήκος. Κατά την
κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν πολύ κοντά, ξανθά
μαλλιά, με κανονική κατανομή αλλά αραιά σε
πυκνότητα. Το μήκος τους δεν ξεπερνούσε τα 4,5
cm. Το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής ήταν φυσιο-
λογικό. Η δοκιμασία έλξης (pull test) από διάφορες
περιοχές του τριχωτού κεφαλής ήταν θετική. Τα
φρύ δια, τα βλέφαρα και η κατανομή των τριχών στο
υπόλοιπο σώμα ήταν φυσιολογικά. Δεν παρατηρήθη-
κε καμία ανωμαλία στο δέρμα, τα δόντια και τα
νύχια.

Το κορίτσι ήταν το μοναδικό τέκνο υγιών γονέων.
Η μητέρα δεν ανέφερε προβλήματα κατά την κύηση.

Το παιδί γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό. Κατά τη
γέννηση είχε κοντά ανοιχτόχρωμα μαλλιά. Ο παιδία-
τρος επιβεβαίωσε ότι η σωματική και διανοητική
ανά πτυξη του παιδιού ήταν φυσιολογική.

Ο εργαστηριακός έλεγχος για διερεύνηση α-
ναιμίας καθώς και της θυρεοειδικής λειτουργίας
 ήταν εντός φυσιολογικών ορίων

Περίπτωση (2)

Κορίτσι ηλικίας 4 ετών, προσήλθε με τη μητέρα
του η οποία ανέφερε ότι ποτέ δεν έχει κόψει τα μαλ-
λιά του παιδιού (Εικόνα 2). Κατά την κλινική εξέταση
παρατηρήθηκαν ξανθά μαλλιά μήκους 3,5 cm, λε-
πτής υφής, κανονικής πυκνότητας και κατανομής.
Δεν παρατηρήθηκε ερυθρότητα ή άλλα σημεία φλεγ-
μονής στο τριχωτό της κεφαλής. Μεγάλος αριθμός
τριχών αποσπώνταν εφαρμόζοντας τη δοκιμασία έλ -
ξης σε διάφορες περιοχές του τριχωτού κεφαλής. Τα
φρύδια και τα βλέφαρα καθώς και τα νύχια και τα
δόντια ήταν φυσιολογικά. Η σωματική και διανοητι-
κή ανάπτυξη του παιδιού ήταν συμβατή με την ηλικία
του. Η μητέρα ανέφερε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα
κατά την κύηση, τον τοκετό και τη νεογνική ηλικία. Ο
εργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός για αναιμία ή
δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένος.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ––––––––––––––––––––––

Το μήκος των τριχών μετρήθηκε και στις δύο πε-
ριπτώσεις και ήταν 4,5 cm στην περίπτωση (1) και
3,5 cm στην περίπτωση (2). Κατά την μικροσκοπική
εξέταση του στελέχους των τριχών στο κοινό μικρο -
σκόπιο δεν παρατηρήθηκαν ανωμαλίες. Το τριχορ-
ιζόγραμμα μετά από μικροσκοπική εξέταση 100 τρι -
χών αποσπώμενων με λαβίδα από διαφορετικές θέ-
σεις του τριχωτού κεφαλής αποκάλυψε στην 1η πε-
ρίπτωση αναγενείς τρίχες: 35,2%, τελογενείς τρίχες:
61,9% και δυστροφικές τρίχες: 2,8%, ενώ στην 2η
περίπτωση αναγενείς τρίχες: 43% και τελογενείς
τρίχες: 55,69% και δυστροφικές τρίχες: 1,26%. Δεν
βρέθηκαν αναγενείς τρίχες χαρακτηριστικές του
συνδρόμου χαλαρών αναγενών τριχών.

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

Οι ασθενείς μας έπασχαν από μια σπάνια συγγε-
νή ανωμαλία των μαλλιών, η οποία χαρακτηριζόταν
από κοντά μαλλιά.

Η διαφορική διάγνωση αφορά πολλά σύνδρομα
που έχουν σαν κλινική εικόνα κοντά μαλλιά, τα
 οποία οφείλονται σε ευθραυστότητα και θραύση του
στελέχους των τριχών όπως μονιλέθριξ, περιεστραμ-
μένες τρίχες, τριχοθειοδυστροφία [Πίνακας 1], και
ελάχιστα σύνδρομα, που η πυκνότητα είναι σχεδόν
κανονική και οι τρίχες είναι φυσιολογικές εκτός από
το μήκος τους, όπως τριχοοδοντική δυσπλασία,
 απλή κληρονομική υποτρίχωση, σύνδρομο χαλαρών
αναγενών τριχών (loose anagen hair syndrome,
LAHS) [Πίνακας 2].

Η διάγνωση του συνδρόμου των βραχύβιων ανα-
γενών τριχών σε σχέση με τις παθήσεις που παρατη -
ρούνται κοντά μαλλιά και οφείλονται σε ευθραυστότ-
ητα του στελέχους, στηρίζεται στην φυσιολογική
εικόνα του στελέχους των τριχών μετά από παρα-
τήρηση στο κοινό μικροσκόπιο.

Όσον αφορά τη διαφορική διάγνωση με το
σύνδρομο χαλαρών αναγενών, βασίζεται στα διαγνω-
στικά κριτήρια που θέτουν τη διάγνωση του LAHS:
αριθμός χαρακτηριστικών αναγενών τριχών >70%
στο τριχοριζόγραμμα και έλλειψη τελογενών τριχών.3

Έχει παρατηρηθεί τόσο σε παλαιότερες όσο και
πρόσφατες μελέτες, ότι η αδυναμία αύξησης του μή-
κους των τριχών, όταν δεν υπάρχει διαταραχή του
στελέχους είναι αποτέλεσμα μικρής διάρκειας του
ανα γενούς σταδίου των τριχών.

Το 1987 ο Kersey6 πρώτος απέδειξε ότι τα κοντά

μαλλιά σ' ένα ασθενή με τριχοοδοντικό σύνδρομο ο-
φείλονταν σε μικρή διάρκεια της αναγενούς φάσης.

Το 1993 ο Headington7 σε μία ανασκόπηση για
την τελογενή τριχόρροια υπέθεσε ότι ίσως σε μερικά
άτομα η αυξημένη απώλεια να οφείλεται σε μικρής
διάρκειας αναγενή φάση του κύκλου των τριχών,
ιδιο παθούς αιτιολογίας.

Το 1999 ο Whitmore2 περιέγραψε την περίπτωση
μιας γυναίκας 19 ετών με ιστορικό κοντών αραιών
μαλλιών, στέλεχος τριχών φυσιολογικό και αυξημένο
ποσοστό τελογενών τριχών, ευρήματα συμβατά με το
σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών.

Το 1999 ο de Berker4 στην ανασκόπησή του για
τη συγγενή υποτρίχωση διατύπωσε την άποψη ότι η
μικρή διάρκεια του αναγενούς σταδίου δίνει εξήγη -
ση για την μη αύξηση των τριχών.

Το 2000 οι Barraud-Klenovsek και Trüeb5 ανα-
κοίνωσαν δύο περιπτώσεις συγγενούς υποτρίχωσης
σχετιζόμενες με μικρής διάρκειας αναγενή φάση.

Το 2005 οι Antaya et al.8 περιέγραψαν την πε-
ρίπτωση ενός κοριτσιού 10 ετών με σύνδρομο βρα -
χύβιων αναγενών τριχών και πρότειναν διαγνωστικές
μεθόδους για την τεκμηρίωσή του: μέτρηση μήκους
τριχών, δοκιμασία έλξης, προσδιορισμό μέσης τιμής
αύξησης τριχών, μικροσκοπική εξέταση στελέχους
τριχών στο κοινό μικροσκόπιο και στο ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης, προσδιορισμό αναλογίας
ανα γενών/τελογενών τριχών και ιστολογική εξέταση
δέρματος τριχωτού κεφαλής.

Το 2010 οι Nihki Avashia B.S. et al.9 ανακοίνω-
σαν την πρώτη περίπτωση συνδρόμου βραχύβιων
ανα γενών τριχών σε μια γυναίκα 38 ετών Αφρικανι-
κής καταγωγής.

Οι ασθενείς μας είχαν κοντά μαλλιά από τη γέν-
νηση, φυσιολογική εικόνα στελέχους τριχών κατά
την παρατήρηση στο κοινό μικροσκόπιο και μεγάλο
ποσοστό τελογενών τριχών με μειωμένο αριθμό, φυ-
σιολογικών όμως, αναγενών τριχών στο τριχοριζό -
γραμ μα, χαρακτηριστικά τα οποία επιβεβαιώνουν τη
διάγνωση του συνδρόμου βραχύβιων αναγενών τρι -
χών.

Το κύριο πρόβλημα στο σύνδρομο βραχύβιων α-
ναγενών τριχών είναι η ελάττωση της διάρκειας της
αναγενούς φάσης.8 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρό
μήκος τριχών και αυξημένο αριθμό τελογενών τρι -
χών στο τριχοριζόγραμμα.

Η διάρκεια της αναγενούς φάσης η οποία καθο-
ρίζει το μήκος των τριχών, βρίσκεται υπό τον έλεγχο
γενετικών παραγόντων αλλά επηρεάζεται και τροπο-
ποιείται με την ηλικία, το φύλο, τις ορμόνες και
περι βαλλοντικούς παράγοντες. Τα κριτήρια για τη
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διάγνωση του συνδρόμου βραχύβιων αναγενών τρι -
χών είναι:
1. Κοντά μαλλιά από τη γέννηση, αδυναμία αύξησης

τριχών σε μήκος, χωρίς αλωπεκία και απουσία
σημείων φλεγμονής τριχωτού κεφαλής.

2. Φυσιολογική εικόνα στελέχους τριχών (απουσία
ευθραυστότητας και θραύσης στελέχους).

3. Σημαντική αύξηση τελογενών τριχών στο τριχορι -
ζόγραμμα καθώς και αύξηση του λόγου τελο-
γενών/αναγενών τριχών.

Οι δυνατότητες για θεραπεία είναι περιορισμένες.
Έχει χρησιμοποιηθεί διάλυμα μινοξιδίλης 5% αλλά
η αποτελεσματικότητά της δεν έχει αποδειχθεί.10

Πιστεύεται ότι η μινοξιδίλη ρυθμίζει την αύξηση
των τριχών, εισάγοντας από την τελογενή στην αναγε-
νή φάση και παρατείνει τη διάρκεια της αναγενούς
φάσης.11 Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παράταση
του χρόνου αύξησης των τριχών. Έτσι η χρήση της
μινοξιδίλης μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική
θεραπεία σε τέτοια περιστατικά.

ΣΥΜΠEΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών έχει
πρόσφατα περιγραφεί και είναι ελάχιστες οι αναφο-
ρές στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα περιστατικά που
περιγράψαμε είναι τα πρώτα στην ελληνική βιβλιο-
γραφία. Τα παθογνωμονικά κριτήρια για τη διάγνω-
ση περιλαμβάνουν: (1) μικρό μήκος μαλλιών, (2)
φυσιο-λογικό στέλεχος τριχών, (3) μικρής διάρκειας
αναγενή φάση και μειωμένο αριθμό αναγενών τρι -
χών, (4) αυξημένο αριθμό τελογενών τριχών. Τα

πολύ κοντά μαλλιά δημιουργούν σοβαρά ψυχολογι-
κά προβλήματα και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότ-
ητα ζωής των ασθενών. Απαιτείται σημαντική προ-
σπάθεια για την εύρεση θεραπευτικών λύσεων, για
τη δύσκολη αυτή κατάσταση.
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Η ανεπιθύμητη τριχοφυία ήταν, είναι και θα
είναι ένα μέγιστο αισθητικό πρόβλημα. Υπάρχουν
πολλοί μέθοδοι για αποτρίχωση όπως ξύρισμα,
χρήση κρεμών, κερί, ηλεκτρόλυση και η πιο τε-
λευταία μέθοδος τα laser, μέθοδος που τα τελευ-
ταία 10 χρόνια έχει μία ανοδική πορεία στις προ-
τιμήσεις αφού είναι η μόνη μέθοδος που προσφέ -

ρει ρι ζική, μόνιμη απαλλαγή από τις τρίχες, είναι
γρήγορη και σχετικά ανώδυνη.1-3 Στη συνέχεια θα
προσπαθήσω να δώσω το επιστημονικό υπόβαθρο
που είναι απαραίτητο για την σωστή χρήση των
laser, θα αναφέρω τις τελευταίες εξελίξεις στον το-
μέα και τέλος θα δώσω μερικές πρακτικές συμ -
βουλές 

Αποτρίχωση με Laser - Tι Νεότερο

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3 113-115, 2011

Δερματοχειρουργική

Καπετανάκης Δ. Δερματολόγος

Η ανεπιθύμητη τριχοφυία είναι ένα μείζον κοσμητικό πρόβλημα. Υπάρχουν
πολλές μέθοδοι παροδικής αποτρίχωσης, όπως ξύρισμα, κρέμες αποτριχωτικές, κερί κλπ. Τα τελευταία
χρόνια έχουν αναπτυχθεί οι συσκευές μόνιμης, ριζικής αποτρίχωσης με την χρήση της τεχνολογίας της ε-
πιλεκτικής φωτοθερμόλυσης (laser). Με την ευρεία τους χρήση κυκλοφόρησαν πολλές τέτοιες συσκευές
και με τον καταιγισμό πληροφόρησης ή/και παραπληροφόρησης υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ των
δερματολόγων γύρω από αυτές τις συσκευές.
Με αυτό το άρθρο θα δοθούν βασικές γνώσεις σχετικές με την φυσιολογία της τριχοφυΐας, θα αναφερ -
θούν οι διάφορες κατηγορίες laser αποτρίχωσης με τα βασικά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο δράσης,
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Στην συνέχεια θα δοθούν πρακτικές οδηγίες στους δερμα-
τολόγους για την διαδικασία – εφαρμογή της αποτρίχωσης, για τις πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις του
laser καθώς και του τρόπου αποφυγής τους και τέλος θα αναφερθώ στις τελευταίες εξελίξεις.

Ðå ñß ëç øç

Unwanted hair is a major cosmetic problem. Many temporary hair removal
methods exist, including shaving, bleaching, cold and hot wax epilation and chemical depilatories.
Recently, a number of lasers and other light sources have been developed specifically to target hair
follicles. With the proliferation of devices targeting hair and unsubstantiated claims by manufacturers,
significant confusion exists in this field.
Aim of this paper is to show the scientific background of laser hair removal, examine the specifics of
different laser systems and describe the technique of laser hair removal.
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Δ. Καπετανάκης

Οι μηχανισμοί που τα laser προκαλούν επιλεκτι-
κή καταστροφή των θυλάκων βασίζονται στις αρχές
της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Σύμφωνα με αυ-
τήν επιλεκτική θερμική βλάβη ενός χρωμοφόρου
στόχου επιτυγχάνεται, όταν επαρκής ενέργεια που
απορ ροφάται επιλεκτικά από τον στόχο, μεταφέρεται
σε ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον χρόνο θερμικής
αναπαύσεως του στόχου.4

Εάν το χρωμοφόρο είναι η μελανίνη, τότε η εκ-
πομπή πρέπει να γίνεται κοντά στην υπέρυθρη περ-
ιοχή (694 ruby laser, 755 alexandrite, 800 diode,
1064 Nd:Yag).5

Όμως μερικές φορές ο πραγματικός στόχος δεν
έχει χρωστική και μάλιστα απέχει αρκετά από τις χρω -
στικές, όπως είναι τα βλαστοκύτταρα τα οποία εντο -
πίζονται στο έξω έλυτρο της τρίχας στην περι οχή της
διογκώσεως (bulge) και δεν είναι χρωματισμένα. Τα
βλαστοκύτταρα αυτά βρίσκονται στην κατάφυση του α-
νελκτήρος μυός της τρίχας, είναι πολυ δύναμα κύττα-
ρα, που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της τρίχας και πι-
στεύεται πως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ριζική
απο τρίχωση. Ετσι προτάθηκε ο όρος “χρόνος θερμι-
κής βλάβης” (thermal damage time). Βολές μεγαλύτε-
ρες από τον χρόνο θερμικής βλάβης επιτρέπουν την
μετάδοση του μετώπου θερμικής βλάβης και καλύτε -
ρης καταστροφής των θυλακικών βλαστοκυττάρων.6-7

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ LASER ––––––––––––––––––––––––

1) Η διάρκεια παλμού. Πολλές συσκευές έχουν
σταθερή διάρκεια παλμού και άλλες έχουν ρυθ-
μιζόμενη. Η μεγαλύτερη διάρκεια παλμού χρησι-
μοποιείται σε πιό σκούρες επιδερμίδες, ενώ
μικρό τερη διάρκεια παλμού χρησιμοποιείται σε
πιό λεπτές τρίχες.8

2) Το μέγεθος spot. Η γενική αρχή αρχή είναι ότι
προτιμούμε την χρήση μεγαλύτερων spot, αφού
μας επιτρέπουν την τοποθέτηση μικρότερων ενερ-
γειών και έχουν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα.

3) Το σύστημα ψύξης. Η επιλεκτική ψύξη της επιδερ -
μίδας μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού αυ-
τής. Η ψύξη επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους
όπως ψυκτικό gel, ψυχρός αέρας, ψυχρό παράθυ -
ρο ζαφειρίου και κρυογόνο σπρέυ.9-10

ΕΞΩΓΕΝΗ ΧΡΩΜΟΦΟΡΑ – ΥΠΑΡΧΕΙ
ΝΕΩΤΕΡΟ;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Γιά τα άτομα με πολύ σκούρο δέρμα και ξανθές ή

λευκές τρίχες δεν υπάρχει σύστημα ριζικής απο-
τρίχωσης. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με
την ανακάλυψη κάποιου εξωτερικού χρωμοφόρου.11

Τελευταία βρέθηκε ένα χρωμοφόρο με την ονομασία
meladine, που πήρε έγκριση από το FDA, παρόλα
αυτά δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής. Απαιτούνται
περαιτέρω έρευνες πριν γίνει ευρέως αποδεκτό. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΓΕΝIΕΣ LASER – ΤΙ
ΝΕΩΤΕΡΟ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα τελευταία laser που κυκλοφορούν είναι διοδι-
κά, με μεγάλα spot και μιά τεχνολογία που επιτρέπει
την χρήση μικρών ενεργειών, άρα είναι πολύ γρήγο-
ρα για μεγάλες επιφάνειες, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια σε σκουρόχρομες
επι δερμίδες και δεν έχουν αναλώσιμα.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––

Η 1η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να
αναζητηθούν τα αίτια που προκαλούν την υπερ -
τρίχωση. Λήψη καλού ιστορικού για πιθανό έρπητα Ι
και ΙΙ, ιστορικό χηλοειδών καθώς και πιθανή λήψη
φαρμάκων.

Πριν την εφαρμογή αποφυγή αποτρίχωσης με
τρό πο που να βγαίνουν οι τρίχες από την ρίζα τους
(τσιμπιδάκι, κερί). Εάν οι τρίχες είναι μακρυές ξύρι-
σμα 2-3 μέρες πριν.

Όταν έρθει ο ασθενής και πρέπει να κάνει απο-
τρίχωση στο πρόσωπο πρέπει να αφαιρέσουμε το
make up ή τυχόν κρέμα με χρώμα.

Μετά την εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθούν
παγοκύστεις για μείωση του πόνου και των ενδεχόμε-
νων δερματικών αντιδράσεων. Εάν αναφέρεται ιστο -
ρι κό θυλακίτιδων μετά από τα laser χρησιμοποιούμε
αντιβιοτική κρέμα για τις επόμενες 2-3 μέρες.

Εάν παρατηρηθεί έντονο ερύθημα (ιδίως την πε-
ρίοδο του καλοκαιριού ή σε σκουρόχρωμες επιδε-
ρμίδες) βάζουμε κρέμες κορτιζονούχες και συστή-
νουμε την χρήση τους για τις επόμενες 3-4 μέρες

Συστήνουμε την αποφυγή έκθεσης στον ήλιο
σίγουρα την μέρα της εφαρμογής και την επόμενη
καθώς και την χρήση αντιηλιακού.

Εάν επέμβουμε σε σημεία με έντονη και σκληρή
τριχοφυία (μπικίνι, πλάτη, στήθος, πόδια) θα πρέπει
να εξηγήσουμε πως επειδή η τρίχες σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση είναι σκληρές μέσα στον θύλακα το laser
δεν έχει την δυνατότητα να την εξαερώσει, αλλά θα
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πέσουν οι τρίχες αυτές στις επόμενες μέρες. Το φαι -
νόμενο αυτό στις επόμενες συνεδρίες που οι τρίχες
θα έχουν μαλακώσει, δεν θα υφίσταται.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1) Πόνος
2) Περιθυλακικό ερύθημα και οίδημα που συνήθως

κρατάει λίγες ώρες
3) Επιδερμιδική βλάβη εάν χρησιμοποιηθούν μεγά-

λες ενέργειες.12

4) Ερπης (όχι σύνηθες)
5) Θυλακίτις
6) Εάν χτυπηθούν σπιλοκύτταρα μπορεί να προ -

κληθούν κλινικά άτυποι σπίλοι. Γι’ αυτό πρέπει
να αποφεύγουμε να χτυπάμε σπίλους, ιδίως όταν
υπάρχει ιστορικό δυσπλασικών σπίλων ή με-
λανώματος.13

7) Προσοχή στα τατουάζ
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ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ακμή δεν είναι μόνο ένα από τα συχνότερα δερ-
ματικά νοσήματα, αλλά και σημαντικό κλινικό εύρη μα
στο πλαίσιο πολλών συστηματικών νοσημάτων και
συνδρόμων. Η συγγενής υπερπλασία επινεφρι δίων
(CAH = congenital adrenal hyperplasia) και το

σύνδρο μο σμηγματόρροια-ακμή-δασυτριχισμός-αν δρο -
γενετική αλωπεκία (SAHA syndrome = seborrhea-
acne-hirsutism-androgenetic alopecia) τονίζουν την
σημασία των ανδρογόνων στην ακμή, ενώ το σύνδρομο
πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS = polycystic ovary
syndrome) και το σύνδρομο υπερανδρογοναιμία-αντί -
σταση στην ινσουλίνη-μελανίζουσα ακάνθωση (HAIR-

Η ορμονική συμμετοχή και διερεύνηση 
στην ακμή

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3 117-128, 2011

Aνασκόπηση

Δελλή Φ-Σ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Η τρέχουσα αντίληψη για την παθογένεια της ακμής στηρίζει την συμμετοχή
διαφόρων παραγόντων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται: η υπερπαραγωγή σμήγματος (σμηγματόρροια) που
καθορίζεται από ορμονικούς παράγοντες, η θυλακική υπερκεράτωση (κλειστοί και ανοιχτοί φαγέσωρες),
ο αποικισμός με Propionibacterium acnes, καθώς και σύνθετοι ανοσολογικοί και γενετικοί μηχανισμοί που
συμμετέχουν στη φλεγμονή. 
Η επίδραση των ορμονών στην έκκριση του σμήγματος είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους στην
εμφάνιση της ακμής. Παρά το γεγονός ότι η δεϋδροεπιανδροστερόνη είναι πιθανώς το κύριο ανδρογόνο
που μεσολαβεί στην ρύθμιση παραγωγής σμήγματος, δεν μπορεί να αποκλειστεί και η συμμετοχή της
τεστοστερόνης σ’ αυτή τη διαδικασία. Επίσης ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για την επιρροή των κυκλο-
φορούντων οιστρογόνων καθώς και άλλων ορμονών και νευροδιαβιβαστών στην ρύθμιση παραγωγής
σμήγματος. 

Ðå ñß ëç øç

The current concept is that acne results from several interacting pathogenetic
factors. Among these, hormonally determined overproduction of sebum (seborrhea), follicular hyperkeratosis
(closed and open comedones), changes in microbial flora, genetic factors and immunologic process and
inflammation represent important steps. 
The effect of hormones on the secretion of sebum is one of the cornerstones in acne. Despite the fact
that dehydroepiandrosterone is probably the primary androgen involved in regulating sebum production,
the involvement of testosterone cannot be excluded in this. Also little is known about the influence of
circulating estrogens as well as other hormones and neuromediators in regulating sebum production.
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AN), αποδεικνύουν την στενή σχέση με άλλες ενδοκρι-
νολογικές διαταραχές.1 Ένα από τα χαρακτηριστικά του
συνδρόμου Apert είναι η αυ ξημένη έκφραση του υπο-
δοχέα 2 αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών
(FGFR2), που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη θυλακική
υπερκεράτωση και υπερτροφία σμηγματικών αδένων
με την εμφάνιση ακμής.2 Τα σύνδρομα SAPHO
(synovitis – υμενίτιδα, acne – ακμή, pustulosis – φλυ -
κταί νωση, hyperostosis – υπερ όστωση, osteitis - οστεΐ-
τιδα) και PAPA (pyogenic arthritis- αρθρίτιδα,
pyoderma gangrenosum-γαγ γραινώδες πυόδερμα,
acne-ακμή) επισημάνουν την αξι όλογη συμμετοχή της
φλεγμονής στην ακμή. Αμφίδρομα οι εξελίξεις στην
κατανόηση των εκδηλώσεων και στους μοριακούς
μηχανισμούς αυτών των συνδρόμων δίνουν σημαντικές
πληροφορίες για την παθογένεια της ακμής. 

ΟΡΜOΝΕΣ ΚΑΙ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓONOΣ ΑΔΕΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Μερικοί θεωρούν ότι η επίδραση των ορμονών
στην έκκριση σμήγματος είναι το σημαντικότερο γε-
γονός για την εμφάνιση της ακμής.3,4

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο σμηγματογόνος αδέ-
νας βρίσκεται υπό ορμονικό έλεγχο, κυρίως των αν-
δρογόνων, με άμεση δράση στον μηχανισμό παραγω-
γή σμήγματος, στην διαδικασία διαφοροποίησης των
κυττάρων των σμηγματογόνων αδένων και στην λιπο-
γένεση. Στην ηλικία των 8-10 ετών, τα επινεφρίδια
και ύστερα οι γονάδες αρχίζουν να παράγουν
ανδρο γόνα. Η τριχοσμηγματογόνος μονάδα διαθέτει
ένζυμα όπως η 3β-υδροξυστεροειδές διϋδρογόναση
(HSD = υδροξυστεροειδές-δεϋδρογονάση), η 17β-
HSD και η 5-α-αναγωγάση, που δίνουν την δυνατότη -
τα τοπικής σύνθεσης ανδρογόνων.4 Ιδιαίτερο
ενδιαφέ ρον παρουσιάζει το ένζυμο 5-α-αναγωγάση,
υπό την επιρροή του οποίου η τεστοστερόνη μετα-
τρέπεται σε μια ισχυρότερη μορφή, την διϋδροτεστο-
στερόνη (DHT). Υπάρχουν 2 ισοένζυμα της 5-α-ανα-
γωγάσης με διαφορετικά βιοχημικά χαρακτηριστικά,
αλλά μόνο το ισοένζυμο 1 εκφράζεται σε μεγάλο
βαθμό στα κύτταρα που παράγουν σμήγμα. 

Ενώ τα επίπεδα τεστοστερόνης ορού συνήθως δεν
διαφέρουν μεταξύ ανθρώπων με ή χωρίς ακμή,
υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι ο «δερματικός υπεραν-
δροστερονισμός» οφείλεται στην in situ υπερπαρα-
γωγή ανδρογόνων, στην αύξηση της μεταβολικής
δρα στηριότητας σμηγματογόνου αδένα και στην
υπερ βολική τοπική αντίδραση των υποδοχέων, στα
ανδρογόνα.5

Από την άλλη, οι μέτριες μορφές συνδρόμων με
δυσλειτουργία επινεφριδικών ενζύμων δεν είναι τό-
σο σπάνιες και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επι-
βάλλεται να διερευνηθούν. Χαρακτηριστικά, όταν η
σμηγματόρροια και η ακμή είναι κλινικά σημαντικά,
τα επίπεδα τεστοστερόνης ορού είναι αυξημένα. Τα
σημαντικότερα αίτια υπερανδρογοναιμίας αναφέρο -
νται στον Πίνακα 1.

Η ανθρώπινη επιδερμίδα έχει τόσο την ικανότητα
να παράγει διάφορες στεροειδικές ορμόνες και
νευρο διαβιβαστές, όσο και να εκφράσει τους αντί -
στοιχους υποδοχείς τους.6 Πειραματικές μελέτες
διερεύνησαν την παρέμβαση των σεξουαλικών ορ-
μονών στην ανοσολογική και αλλεργική αντίδραση
της επιδερμίδας,7 αλλά και των νευροδιαβιβαστών
στην φυσιολογία και παθολογία της τριχοσμηγματι-
κής μονάδας.6

Οι νευροενδοκρινολογικοί μηχανισμοί παίζουν
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή σμήγματος, και θα
μπορούσαν να εξηγήσουν εν μέρει την επίδραση του
στρες στην παθογένεια της ακμής. Η ορμόνη απελευ -
θέρωσης της κορτικοτροπίνης και η α-μελανοκο-
ρτίνη επηρεάζουν in vitro την σύνθεση λιπιδίων από
τα κύτταρα του σμηγματογόνου αδένα.8 Στους ασθε-
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νείς με ακμή, παρατηρήθηκε ότι στην γειτονική περ-
ιοχή του σμηγματογόνου αδένα βρίσκονται τόσο η
ουσία P (ένα νευροπεπτιδίο) σε αυξημένη συγκέ -
ντρω ση, όσο και το αποσυνδετικό του ένζυμο, η ου-
δετερική νευροπεπτιδάση (9). Την συμμετοχή της
στην νευρογενή φλεγμονή την επιβεβαιώνει η άμεσή
της δράση στον υποδοχέα TRPV1 (transient rece -
ptor potential vanilloid type 1) κυττάρων του σμη -
γμα τογόνου αδένα.10,11,12 Επίσης ο αυξημένος αρι -
θμός των νευρικών απολήξεων που περιέχουν την
ουσία P στους ασθενείς με ακμή συγκριτικά με τους
υγιείς μάρτυρες, είναι ένα επιπλέον στοιχείο του
παθογενετικού της ρόλου.13

Το Propionibacterium acnes (P. acnes) δεν είναι
μόνον ένας λοιμογόνος παράγοντας, αλλά και ανο-
σολογικός.14

Όλα όσα αναφέραμε αποτελούν ενδείξεις ότι η
επίδραση των ορμονών στο σμηγματογόνο αδένα θα
μπορούσε να είναι ο συνδετικός κρίκος με τους υπό-
λοιπους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς. Επίσης
αποτελεί σημαντικός μελλοντικός τομέας στην έρευ-
να για καινούρια θεραπευτική προσέγγιση της ακ-
μής. 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η κλινική
εξέ λιξη (επιδείνωση ή βελτίωση) μιας προϋπάρχου-
σας ακμής ή η πρωτοεμφάνιση της ακμής είναι
απρό βλεπτα γεγονότα. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
του πρώτου τριμήνου, οι ορμονικές αλλαγές που πε-
ριλαμβάνουν την αύξηση ανδρογόνων ορμονών, ό-
πως η προγεστερόνη, έχουν ως αποτέλεσμα την αυ -
ξημένη παραγωγή σμήγματος από τους σμηγματογό-
νους αδένες, με επακόλουθο την εμφάνιση ή την
επι δείνωση της ακμής. Όσο η κύηση περνάει στο
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, η ακμή φαίνεται να βε-
λτιώνεται, πιθανώς λόγω της αύξησης των επιπέδων
των οιστρογόνων και με την παραγωγή της προγεστε-
ρόνης από τον πλακούντα αντί για ωοθήκες. Παρόλα
αυτά, τόσο στην εγκυμοσύνη όσο και μετά το τοκετό,
η κλινική πορεία της ακμής δεν είναι προβλέψιμη.
Λίγους μήνες μετά τον τοκετό μπορεί να παρατηρη -
θεί βελτίωση ή επιδείνωση λόγω απότομης μείωσης
των οιστρογόνων. 

Όταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η επι-
δείνωση της ακμής συνδυάζεται με κλινικές εκ-
δηλώσεις αρρενοποίησης της εγκύου ή το νεογέν-
νητο παρουσιάζει αρρενοποίηση, πρέπει να γίνει
διερεύνηση για πιθανή υπερανδρογοναιμία. Συνή -

θως οφείλεται σε ωχρίνωμα της κύησης ή ωχρινική
υπεραντίδραση (hyperreactio luteinalis).15 Εμφα -
νίζεται συχνά στο τρίτο τρίμηνο της κύησης. 

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΑΚΜΗ ––––––––––––––––

Η νεογνική ακμή αφορά ιδίως άρρενα νεογνά. Η
εμφάνισή της αποδίδεται στη διέγερση των σμηγμα-
τογόνων αδένων από τα ανδρογόνα της μητέρας μέσω
της πλακούντιας κυκλοφορίας. Συνήθως υποχωρούν
χωρίς θεραπεία, εντός 3 μηνών περίπου.

Η βρεφική ακμή εμφανίζεται μεταξύ του 6ου και
του 16ου μήνα. Είναι ακόμα μια απόδειξη το ότι ο ρό-
λος των ανδρογόνων αρχίζει από την βρεφική
ηλικία. Μπορεί να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και τότε ίσως απαιτηθεί τοπική θεραπεία
για την αντιμετώπισή της. Πιθανώς εμπλέκονται πε-
ρίπλοκοι μηχανισμοί που περιλαμβάνουν και γενετι-
κούς παράγοντες,16 όπως το γονίδιο για το κυτόχρω-
μα P-450-1A1B και για την 21-υδροξυλάση που επη -
ρεάζουν την παραγωγή ανδρογόνων από τα επινε -
φρίδια. 

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SAHA –––––––––––––––––––––––––––––––

Ως σύνδρομο SAHA χαρακτηρίστηκε το 1982 ο
συνδυασμός της σμηγματόρροιας και της ακμής με το
δασυτριχισμό και/ή την ανδρογενετική τύπου αλω-
πεκία στις γυναίκες. Περιλαμβάνει τις δερματολογικές
εκδηλώσεις της περίσσειας ανδρογόνων στις γυναίκες,
είτε λόγω υπερανδρογοναιμίας είτε λόγω της ικανό -
τητας της τριχοσμηγματικής μονάδας να απαντά με αυ -
ξημένη ευαισθησία στα φυσιολογικά επίπεδα κυκλοφο -
ρούντων ανδρογόνων (hyperandrogenism).17,18

Κατατάσσεται σε ιδιοπαθή, ωοθηκικό, επινεφρι-
δικό και υπερπρολακτιναιμικό τύπο17 και μερικές φο -
ρές συνδυάζεται με πολυκυστικές ωοθήκες, κυστική
μαστίτιδα, παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη και
υπογονιμότητα. Σε περίπου 20% των ασθε νών είναι
παρόντα και τα τέσσερα χαρακτηριστικά του συνδρό-
μου. Πάντα υπάρχει σμηγματόρροια. Η ανδρογενετι-
κού τύπου αλωπεκία υπάρχει σε 21% των ασθενών, η
ακμή σε 10% και ο δασυτριχισμός σε 6%.17,19

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ 
ΩΟΘΗΚΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ενώ το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 3, Iούλιος - Σεπτέμβριος 2011

Η ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ
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(PCOS) είναι μια από τις συνηθέστερες ορμονικές
διαταραχές στο γυναικείο πληθυσμό, η διάγνωση, η
αντιμετώπιση και οι συν-νοσηρότητές του παραμέ-
νουν υπό συζήτηση.20 Έχει ποικίλες κλινικές μορ -
φές και δεν υπάρχει ομόφωνη γνώμη για τους βιο -
χημικούς δείκτες και τις απεικονιστικές μεθόδους
για την τεκμηρίωσή του. Ακόμα και σήμερα, τις πε -
ρισ σότερες φορές η διάγνωση γίνεται εξ αποκλει-
σμού. 

Το 1935, οι Stein και Leventhal ήταν οι πρώτοι
που συσχέτισαν το PCOS με την αμηνόρροια, την
υπερτρίχωση και τη παχυσαρκία.21 Ωστόσο, η πρώτη
προσπάθεια ορισμού του συνδρόμου έγινε το 1990
από το National Institute of Child Health and
Human Development (NICHD)22 και περιλάμβανε:
(Α) υπερανδρογοναιμία, (Β) διαταραχές εμμηνόρ -
ροιας, και (Γ) αποκλεισμό άλλων αιτιών υπερανδρο-
γοναιμίας (π.χ., συγγενής υπερπλασία των επινεφρι -
δίων, όγκοι που εκκρίνουν ανδρογόνα, υπερπρο -
λακτι ναιμία). 

Σήμερα τα βασικά χαρακτηριστικά του PCOS
θεω ρούνται η δυσμηνόρροια, η ανωορρηξία, και οι
κλινικές εκδηλώσεις της υπερανδρογοναιμίας (υπερ -
τρίχωση, ακμή και ανδρογενετικού τύπου αλω-
πεκία).23 Η παχυσαρκία είναι επίσης κοινή. 

Η συχνότητα της ακμής στο PCOS είναι 25-35%,
ενώ η συχνότητα του PCOS στους ασθενείς με ακμή
υπολογίζεται να είναι 26,9% σε μια πρόσφατη με-
λέτη.23 Είναι αξιοσημείωτο ότι το PCOS φαίνεται να
είναι συχνότερο στα περιστατικά με σοβαρή ακμή,
στην ακμή με όψιμη εμφάνιση ή στην ακμή που επι-
μένει και είναι ανθεκτική στις συμβατικές θεραπείες. 

Περιγράφονται 4 βασικοί κλινικοί φαινότυποι
(Πίνακας 2). Αυτή η ταξινόμηση είναι απαραίτητη
για την βαθμολόγηση της σοβαρότητας συμπτωματο-

λογίας και άλλων παραγόντων κινδύνου. Φαίνεται
πως ο κάθε φαινότυπος έχει ειδικά χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα, σε μια μεγάλη μελέτη, η Διαμαντή-
Κανταράκη και συν24 βρήκαν ότι οι φαινότυποι με
υπερανδρογοναιμία και ανοωρρηξία παρουσιάζουν
αντίσταση στην ινσουλίνη που δεν συσχετίζετε ούτε
με το BMI, ούτε με την παχυσαρκία κεντρικού τύπου. 

Επομένως, το PCOS αποτελεί μια ετερογενής κλι-
νική, ιστολογική και βιοχημική οντότητα. Το παρά-
δοξο είναι ότι περίπου το 20% των γυναικών με κα-
νονική τακτική ωορρηξία έχουν PCOS.

Παθοφυσιολογία

Η αιτιοπαθογένεια δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
Πιθανολογείται ότι το PCOS προκύπτει από τη λει -
τουρ γική διαταραχή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυ-
σης-ωοθηκών. Η ακατάλληλη έκκριση γοναδοτρο -
πίνης είναι πιθανότερα το αποτέλεσμα, και όχι το
αίτιο, δυσλειτουργίας ωοθηκών. Η ανεπάρκεια βι-
ταμίνης D είναι ένας καινούριος παράγοντας στην
φυσιοπαθολογία του PCOS και πιθανώς να είναι το
αίτιο και/ή το επακόλουθο των διαταραχών ρύθμι-
σης ινσουλίνης.25 Τα επίπεδα LH είναι αυξημένα κα-
τά τη διάρκεια όλου του εμμηνορροϊκού κύκλου, ενώ
τα επίπεδα FSH είναι εντός του εύρους αναφοράς ή
χαμηλότερα. 

Χαρακτηριστική είναι και η υπερβολική απελευ -
θέ ρωση LH από την υπόφυση μετά την εξωγενή διέ-
γερση από την ορμόνη απελευθέρωσης γοναδοτρο-
πινών (GnRH).

Τα επίπεδα ανδρογόνων όπως η ολική τεστοστε -
ρό νη, η ελεύθερη τεστοστερόνη, και η DHEAS, μπο-
ρεί να βρεθούν αυξημένα ή όχι στην περιφερική
κυκλοφορία. Ωστόσο, αυτές οι ορμόνες και οι μετα-
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Οι τέσσερεις φαινότυποι συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών

Αναμφισβήτητο PCOS Κλασικό PCOS PCOS με ωορρηξία Μέτριο PCOS

Βιοχημικά/κλινικά ü ü ü
υπερανδρογοναιμία

Ανωορρηξία χρόνια ü ü √

Πολυκυστικές ωοθήκες ü ü ü

Συχνότητα 46-71% 7-40% 7-18% 7-16%

Νοσηρότητες γνωστά γνωστά άγνωστα άγνωστα
μακροπρόθεσμα 

Ð
ß í

á ê
áò

 2

3_1.qxd  5/11/2012  11:19 ππ  Page 120



βολίτες τους θεωρούνται υπεύθυνοι παράγοντες για
τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου. Συγκριτι-
κά με τις γυναίκες χωρίς PCOS, στις γυναίκες με
PCOS τα αυξημένα επίπεδα ορού ανδροστενεδιόνης
(η οποία μετατρέπεται σε τεστοστερόνη στο λιπώδη
ιστό) και ένα μεγαλύτερο ποσοστό δεσμευμένης τε-
στοστερόνης που κυκλοφορεί στο περιφερικό αίμα,
συμβάλλουν στην αύξηση επιπέδου ανδρογόνων.

Κατά την πρώιμη φάση της εμμηνορρυσίας, σε
γυναίκες με PCOS τα επίπεδα οιστραδιόλης στο αίμα
είναι ίσες με εκείνα μιας γυναίκας χωρίς PCOS.
Ωστόσο, στη μέση του κύκλου, δεν σημειώνεται η
αύξηση επιπέδου οιστρογόνων και προγεστερόνης
που συνήθως εμφανίζονται μετά την ωορρηξία. Λό-
γω έλλειψης κυκλικής έκκρισης προγεστερόνης, η
δράση της οιστραδιόλης και στον άξονα υποθαλά-
μου-υπόφυσης, αλλά και στο ενδομήτριο, παραμένει
αμετάβλητα συνεργική. Τόσο η ανεπάρκεια προγε-
στερόνης, όσο και η απουσία κυκλικότητας παραγω-
γής οιστρογόνων συμβάλλουν στην αύξηση της απε-
λευθέρωσης της LH. Η συνεχής παρουσία και δρά-
ση των οιστρογόνων στο ενδομήτριο, και η έλλειψη
ανταγωνιστικών ορμονών, μπορεί να προκαλέσει
υπερπλασία και πιθανή διαλείπουσα και βαριά αι-
μορραγία της μήτρας, αυξάνοντας μακροπρόθεσμα
τον κίνδυνο ενδομητρίου καρκίνου. Αυτά συνδυά-
ζονται με αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων που προ -
έρχονται από την μετατροπή της ανδροστενδιόνης
στο λιπώδη ιστό, ειδικά σε παχύσαρκες γυναίκες.

Ηλικία

Το PCOS εμφανίζεται κυρίως στις γυναίκες σε
ανα παραγωγή ηλικία και σε 5-7% γυναικών στην
προ εμμηνοπαυσιακή περίοδο. 

Νοσηρότητα

Η έγκαιρη διάγνωση του PCOS και η αντιμετώπι-
σή του είναι σημαντικά. Υπάρχουν τεκμηριωμένες
ενδείξεις ότι οι γυναίκες με PCOS βρίσκονται σε
υψηλό κίνδυνο για υπογονιμότητα, μητρορραγία, με-
ταβολικό σύνδρομο, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ,
και νοσήματα καρδιοαγγειακού συστήματος,26 όπως
επίσης και για άπνοια, κατάθλιψη, λιπώδη διήθηση
του ήπατος μη αλκοολικής αιτιολογίας και νεοπλα -
σία ενδομητρίου.27,28,29

Κλινικά

Στους ασθενείς με PCOS συνήθως σημειώνονται:

1. Οικογενειακό ιστορικό
• Δασυτριχισμός
• Έλλειψη ενζύμων επινεφριδίων
• Διαταραχές εμμηνορρυσίας
• Διαβήτης
• Υπογονιμότητα

2. Εμμηνορρυσιακή διαταραχή
• Η ασθενής συνήθως έχει ιστορικό δυσμηνόρ -

ροιας από την εμμηναρχή. Η ακανόνιστη περίο-
δος κατά τα πρώτα 2 χρόνια μετά την εμμην -
αρχή είναι πιο συχνά φυσιολογική και δεν α-
παιτεί ιδιαίτερη διερεύνηση για αξιολόγηση.
Επίμονα κλινικά συμπτώματα πέρα από αυτό το
χρονικό διάστημα, ειδικά όταν υπάρχουν και
άλλες ενδείξεις PCOS, απαιτούν προσοχή και
περαιτέρω διερεύνηση.

• Λόγω της ανωορρηξίας ή ολιγοωορρηξίας, οι α-
σθενείς μπορούν να παρουσιάσουν αμηνόρροια,
ολιγομηνόρροια (<8 επεισόδια εμμηνόρροιας
το χρόνο ή περίοδος που διαρκεί >35 ημέρες),
μητρορραγία κατά τη διάρκεια της εμμηνορρυ-
σίας, ή υπογονιμότητα. Μερικές φορές η εμ-
μηναρχή μπορεί να καθυστερήσει, και αν και
σπάνια, η ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πρω-
τοπαθή αμηνόρροια (απουσία εμμηναρχής κατά
την εφηβεία). 

• Η δευτεροπαθής δυσμηνόρροια οφείλεται συ -
νήθως στην ενδομητρίωση.

• Οι γυναίκες με προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο
(με τε ωρισμό, αύξηση του σωματικού βάρους,
συναισθηματική αστάθεια, ημικρανία, συμφόρη-
ση των μαστών, αρθραλγίες, ακμή) παρουσιά-
ζουν επίσης μια επιδείνωση της ακμής που δεν
έχει ακόμα εξηγηθεί. 

3. Υπερανδρογοναιμία (υπερτρίχωση/δασυτριχι-
σμός, ακμή και ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία)
• Η αρρενοποίηση με ταχεία εξέλιξη χαρακτη -

ρίζει την έκκριση ανδρογόνων με προέλευση
από όγκους των επινεφριδίων ή των ωοθηκών.

• Άλλα σημεία υπερανδρογοναιμίας (π.χ., αύξηση
του μεγέθους της κλειτορίδας, αυξημένη μυϊκή
μάζα, εμφάνιση βράγχους φωνής) είναι χαρα -
κτη ριστικά για την ακραία μορφή του συνδρό-
μου. Αυτά τα σημεία και τα συμπτώματα βρίσ -
κονται επίσης και σε άλλες παθολογικές κατα-
στάσεις όπως: η παραγωγή ανδρογόνων από όγ-
κους, εξωγενή χορήγηση ανδρογόνων, ή συγγε-
νής υπερπλασία των επινεφριδίων με αρρενο-
ποίηση.
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• Η πρώιμη ήβη είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και,
σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να αντιπρο-
σωπεύει πρόδρομη εκδήλωση του PCOS. Τόσο η
υπερτρίχωση, όσο και η παχυσαρκία μπορεί να
συνυπάρχουν σε έφηβα κορίτσια με PCOS πριν
την εμμηναρχή.

4. Μελανίζουσα ακάνθωση

5. Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία, αν και συχνό εύρημα, δεν είναι α-
παραίτητη. 

Αιτίες 

1. Δυσλειτουργία κάποιου ενζύμου που συμμετέχει
στην σύνθεση ανδρογόνων
Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την λειτο-

υργική διαταραχή του κυτοχρώματος P450c17 της
17-υδροξυλάσης, το ένζυμο που ορίζει τα όρια
βιοσύνθεσης ανδρογόνων. Το κυτόχρωμα P450c17
βρίσκεται στα επινεφρίδια και στις ωοθήκες, και η
υπερβολική του δραστηριότητα θα μπορούσε να εξη -
γήσει την αυξημένη παραγωγή ανδρογόνων και από
τις δύο πηγές στο πλαίσιο PCOS.

2. Γενετικά αίτια
Το PCOS είναι, μερικές φορές, μια οικογενειακή

νόσος, και για τη γενετική του βάση ανευρίσκονται
συνέχεια νέα στοιχεία.30 Τα ενοχοποιημένα γονίδια
κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: σχετικά με την αντί -
σταση στην ινσουλίνη, με παρέμβαση στην βιοσύν -
θε ση και στη δράση των ανδρογόνων, αυτά που κω-
δικοποιούν τις κυτταροκίνες και άλλα υποψήφια
γονίδια.31 Πρόσφατα αποδείχθηκε η συσχέτιση με τα
γονίδια παχυσαρκίας.32

Εργαστηριακή διερεύνηση

Ο στόχος είναι να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η
αιτία αύξησης των ανδρογόνων και να αποκλειστεί η
πιθανότητα όγκου επινεφριδίων ή ωοθηκών. Ο κα-
ρυότυπος αποκλείει συνήθως το μωσαϊκό σύνδρομο
Turner (45X, 46XXiq) ως αίτιο της πρωτογενούς
αμη νόρροιας. Πρέπει να εξετάζονται:
1. Τα επίπεδα θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) και

ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) στο αίμα
Τα επίπεδα FSH είναι εντός του εύρους αναφοράς

ή χαμηλότερη.
Τα επίπεδα LH είναι αυξημένα ανάλογα με το

φύλο και την ηλικία. 

Η αναλογία LH/FSH είναι συνήθως > 3.
Η δοκιμή διέγερσης με ένα μακράς δράσης αγω-

νιστή GnRH προκαλεί 24 ώρες αργότερα μια χαρακ-
τηριστική αύξηση 17-υδροξυπρογεστερόνης με πηγή
τις ωοθήκες, πιθανώς ως αποτέλεσμα της υπερβολι-
κής δραστηριότητας 17-υδροξυλάσης.

2. Τα επίπεδα προλακτίνης
Ένα μικρό ποσοστό ασθενών έχουν αυξημένα

επίπεδα προλακτίνης (συνήθως >25 mg/dL).

3. Τα επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) και
της ελεύθερης θυροξίνης
Η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς μπορεί να προ-

καλέσει αμηνόρροια και υπερτρίχωση, και πιθανώς
ακμή.33

Ενώ οι ασθενείς με PCOS έχουν τις εργαστηριακές
εξετάσεις λειτουργίας του θυρεοειδούς εντός του εύ -
ρους αναφοράς, ο πρωτογενής υποθυρεοειδισμός
που παραμένει μακροχρόνια άνευ θεραπείας μπορεί
να συνδέεται με σημαντικά αυξημένα επίπεδα TSH.
Τότε η υπομονάδα άλφα του διμερούς TSH μόριο
μπορεί στη συνέχεια να αλληλεπιδράσει με τους FSH
και LH υποδοχείς (α) στους μαστούς και με αυτό τον
τρόπο οδηγούν σε πρόωρη θηλαρχή, και (β) στις ωο -
θήκες, με αποτέλεσμα ένα κλινικό σύνδρομο με πα -
ρόμοια εικόνα PCOS. Όλα αυτά τα ευρήματα υποχω -
ρούν μετά την θεραπεία υποκατάστασης με θυρο ξίνη.

4. Τεστοστερόνη (συνολική και ελεύθερη), DHEAS,
ανδροστενεδιόνη 
Εκτιμάται ότι 60 με 80% των ασθενών με PCOS

έχουν αυξημένα κυκλοφορούντα ανδρογόνα.34

Συνήθως τα επίπεδα ελεύθερης τεστοστερόνης α-
νευρίσκονται αυξημένα. Θεωρείται ο πιο ευαίσθητος
βιολογικός δείκτης υπερανδρογοναιμίας με προέ-
λευση τις ωοθήκες. Οι περισσότερες τεχνικές μέτρη-
σης περιλαμβάνουν συνήθως και την δεσμευμένη τε-
στοστερόνη από την SHBG. Λόγω της παχυσαρκίας
και της αντίστασης στην ινσουλίνη, η SHBG είναι σε
χαμηλά επίπεδα.

Και η ολική τεστοστερόνη είναι μερικές φορές αυ -
ξημένη σε γυναίκες με PCOS. Ωστόσο, όταν τα επίπε-
δα ολικής τεστοστερόνης είναι άνω των 200 ng/dL,
είναι ενδεικτικά για όγκο ωοθηκών ή επινε φρι δίων
που παράγει ανδρογόνα.

Το DHEAS είναι ένας δείκτης παραγωγής ανδρ-
ογόνων από τα επινεφρίδια. Επίπεδα DHEAS πάνω
από 700 mcg/dL, είναι ενδεικτικά ενός όγκου. Είναι
αυξημένα και σε γυναίκες με PCOS, αλλά όχι σε τό-
σο υψηλά επίπεδα.
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Η προέλευση παραγωγής ανδροστενεδιόνης είναι
60%, στις ωοθήκες και 40% στα επινεφρίδια. Στο
PCOS μερικές φορές είναι αυξημένα. 

5. Άλλα ευρήματα
Αντίσταση στην ινσουλίνη και διαταραγμένο προ-

φίλ λιπιδίων είναι δυνατόν να βρεθούν κατά την
διάρκεια διερεύνησης PCOS. Περίπου το ένα τρίτο
των γυναικών με PCOS που είναι υπέρβαρα έχουν
παθολογική ανοχή στη γλυκόζη ή σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου ΙΙ από την ηλικία των 30 ετών.35

Απεικονιστικοί μέθοδοι

Υπέρηχος κάτω κοιλίας
Έχει ένδειξη όταν η πυελική εξέταση είναι ανε -

παρ κής, ο ασθενής έχει κοιλιακό πόνο, ή αν τα
επίπεδα της τεστοστερόνης είναι ασυνήθιστα υψηλά
(π.χ. >200 ng/dL).

Τα έγκυρα κριτήρια του PCOS (26) ορίζουν τις
πολυκυστικές ωοθήκες ως τις ωοθήκες που περι-
έχουν 12 ωοθυλάκια διαμέτρου 2-9 χιλιοστά και/ή
μια αύξηση του όγκου ωοθήκης >10 cm3, χωρίς να
διευκρινίσει τα χαρακτηριστικά του παρεγχύματος.

Διαφορική διάγνωση

Μερικές διαγνώσεις πρέπει να αποκλειστούν:
Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (CAH), σύνδρο-
μο Cushing, υπερπρολακτιναιμία, υποθυρεοειδι-
σμός, και άλλα αρκετά σπάνια.

Θεραπεία

Η θεραπεία της PCOS σκοπεύει την αποκατάστα-
ση της εμμηνορρυσιακών διαταραχών, των εκ-
δηλώσεων υπερανδρογοναιμίας, της στειρότητας και
της αντίστασης στην ινσουλίνη. Εάν συμπτώματα
 όπως η υπερτρίχωση, δεν έχουν μετριασθεί επαρ -
κώς, μπορεί να προστεθεί ένας αναστολέας ανδρογό-
νου. Η μετφορμίνη έχει χρησιμοποιηθεί επίσης με
επιτυχία σε σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών.36

Η συνεργασία με έναν ενδοκρινολόγο

Η συνεργασία με έναν ενδοκρινολόγο είναι αναγ-
καία για την δοκιμασία διέγερσης με φλοιοεπινεφρι-
διοτρόπο ορμόνη (ACTH) ή για την διερεύνηση άλ-
λων πιθανών αιτίων διαταραχής εμμήνου ρύσσης
(π.χ. νοσήματα θυρεοειδούς, αδένωμα υπόφυσης).
Παρότι το PCOS θεωρείται μια από τις συνηθέστερες

ενδοκρινολογικές διαταραχές στις γυναίκες, παραμέ-
νουν αμφιλεγόμενα τόσο η διάγνωση, όσο και η αντι-
μετώπιση και οι μακροπρόθεσμα επιπτώσεις.20 Μια
πρόσφατη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
διάγνωση της αντίστασης ινσουλίνης και των δεικτών
φλεγμονής μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των
εφήβων κοριτσιών με PCOS που διατρέχουν τον
υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης μεταβολικού συνδρό-
μου.20

Δίαιτα

Οι διατροφικές συμβουλές για την καταπολέμηση
της παχυσαρκίας και της δυσλιπιδαιμίας είναι ένα
σημαντικό στοιχείο της ιατρικής αντιμετώπισης
PCOS. Η απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει στο
να μειωθεί η αντίσταση στην ινσουλίνη και επίσης
μπορεί να μειώσει τις δυσμενείς μακροπρόθεσμες
καρδιαγγειακές επιδράσεις.

Συμβουλή

Να αποθαρρυνθεί το κάπνισμα, λόγω του αυξημέ-
νου κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Συμπέρασμα

Όταν η ακμή επιμένει και παρατείνεται επί χρό-
νια, συνοδεύεται ίσως από δασυτριχισμό και ανδρο-
γενετικού τύπου αλωπεκία, με ή χωρίς διαταραχές
στην έμμηνο ρύση, επιβάλλεται η διερεύνηση ωοθη-
κών ή επινεφριδίων και να συστηθεί ενδοκρινολο-
γικός έλεγχος. 

ΤO ΣYΝΔΡΟΜΟ HAIR-AN –––––––––––––––––––––––––

Το σύνδρομο HAIRAN (HA = hyperandrogenism,
IR = insulin resistance, AN = acanthosis nigricans)
είναι ένα μνημονικό αρχικόλεξο για την υπερανδρογο-
ναιμία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη με-
λανίζουσα ακάνθωση.

Από το σύνολο των γυναικών με υπερανδρογονι-
σμό, τα 5% έχουν το σύνδρομο HAIRAN.37 Συνδυά-
ζεται με άλλα αυτοάνοσα ή ενδοκρινολογικά νοσή-
ματα, όπως η θυροειδίτιδα Hashimoto, η νόσος του
Graves, λεύκη, σύνδρομο Cushing, σύνδρομο
Cohen, ακρομεγαλία, συγγενή υπερπλασία επινεφρι -
δίων και ινσουλίνωμα.38 Γενικώς αυτοί οι ασθενείς
έχουν σημαντικά αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης, αυ -
ξημένα ή στα ανώτερα φυσιολογικά όρια επίπεδα τε-
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στοστερόνης και ανδροστενδιόνης, αλλά φυσιολογι-
κά επίπεδα LH και προλακτίνης. 

Η πρωταρχική διαταραχή του συνδρόμου φαίνε-
ται να είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Μια μελέτη
εντόπισε αλλαγές στους υποδοχείς ινσουλίνης: είτε
σημαντική μείωση του αριθμού, είτε μεταλλάξεις του
υπεύθυνου γονιδίου υποδοχέα ινσουλίνης.39 Η υπερ -
ινσουλιναιμία πιθανώς έχει μια άμεση και μικρής
διάρκειας δράση στην ρύθμιση της στεροειδογένεσης
από τις ωοθήκες, οδηγώντας σε επακόλουθη υπερπα-
ραγωγή ανδρογόνων.40 Τα μόρια της περίσσειας ιν-
σουλίνης μπορούν να δεσμευτούν από πεπτιδικούς
υποδοχείς όμοιων της ινσουλίνης (insulin-like
peptide receptors), όπως είναι οι υποδοχείς του αυ -
ξητικού παράγοντα 1 (IGF-1), με αποτέλεσμα την έκ-
κριση ανδρογόνων από το παρέγχυμα ωοθηκών.40 Η
σοβαρότητα της υπερινσουλιναιμίας συσχετίζεται ά-
μεσα με τα επίπεδα των ανδρογόνων.41

Η υπερινσουλιναιμία μαζί με την υπερανδρογο-
ναιμία διεγείρουν τον επιθηλιακό πολλαπλασιασμό
και την συσσώρευση της μελανίνης, με αποτέλεσμα
την κλινική εμφάνιση της μελανίζουσας ακάνθωσης.

Η in vitro μελέτη των Makrantonaki και συν έδει-
ξε ότι η αύξηση της λιπογένεσης στο σμηγματογόνο
αδένα μέσω IGF-1 μπορεί έμμεσα να οδηγήσει σε λι-
παρή επιδερμίδα και δημιουργία ακμής στους ασθε-
νείς με σύνδρομο HAIRAN.42

Η σημερινή αντιμετώπιση του συνδρόμου
HAIRAN είναι παρόμοια με εκείνη του SAHA και
PCOS. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντιανδρογόνα
όπως η σπιρονολακτόνη και φλουταμίδη, ως μονοθε -
ρα πεία ή σε συνδυασμό με τα αντισυλληπτικά. Αν αυ-
τό αποτύχει, η χειρουργική επέμβαση είναι μια λύση
για κάποιους ασθενείς, αλλά στους περισσότερους με-
τά από λίγους μήνες επανεμφανίζεται η υπεραδρογο-
ναιμία. Η αφαίρεση ωοθηκών δεν επηρεάζει τον
υπερ ινσουλινισμό εφόσον η μεταβολική δυσλει -
τουργία είναι καθορισμένη γενετικά. Για τα ανθεκτικά
περιστατικά, η αποτελεσματικότερη θεραπευτική προ-
σέγγιση πιθανώς να είναι ο συνδυασμός χειρουργική
επέμβασης και ορμονικής καταστολής με γοναδοτρο -
πίνες.

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓH ΑΝΔΡΟΓOΝΩΝ ΑΠO
ΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡIΔΙΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα σύνδρομα περίσσειας επινεφριδικών ανδρο -
γόνων οφείλονται στην υπερπαραγωγή δεϋδροεπιαν-
δροστερόνης (DHEA) και ανδροστενδιόνης λόγω
υπερπλασίας, αδενώματος ή καρκινώματος.

ΣΥΓΓΕΝHΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (CAH) ––––––––––––––––––––––––––––––

Η CAH οφείλεται σε μετάλλαξη ή διαγραφή που
αφορά τα γονίδια ενζύμων που εμπλέκονται στην
παραγωγή στεροειδών ορμονών (γλυκοκορτικοειδών
- κορτιζόλης ή αλατοκορτικοειδών - αλδοστερόνης, ή
και των δύο). Αυτή η ανεπάρκεια οδηγεί στην αντιρ -
ροπιστική αύξηση της έκκρισης ACTH και προκαλεί
επινεφριδική υπερπλασία. Κληρονομείται με αυτο-
σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, οπότε και τα
δύο φύλα προσβάλλονται με την ίδια συχνότητα. 

Η ανεπάρκεια της C-21 υδροξυλάσης είναι η
συχνότερη (95% των περιστατικών με CAH και οφεί -
λεται στην μετάλλαξη γονιδίου (CYP21, 6p21.3).43

Η κλασική CAH συνδυάζεται με την απόλυτη
απώλεια λειτουργίας ενζύμου και εμφανίζεται από την
νεογνική περίοδο, ενώ μέτριες ή μη-κλασικές μορφές
(non-classical CAH = NCAH) έχουν όψιμη έναρξη. 

Η αρρενοποίηση είναι συνήθως φανερή κατά τη
γέννηση των θηλυκών και εντός των πρώτων 2 έως 3
ετών της ζωής των αρσενικών. Η υπερανδρογοναιμία
κατά την ενδομήτρια ζωή θα προκαλέσει αρρενο-
ποίηση του γενετικώς θήλεος κυήματος, η οποία θα
προσλάβει τη μορφή θήλεος ψευδερμαφροδιτισμού.
Κατά την πρώτη παιδική ηλικία η υπερανδρογο-
ναιμία θα προκαλέσει στον άρρενα επιτάχυνση της
σωματικής αύξησης με μεγέθυνση του πέους, ρυτί -
δωση του οσχέου και εμφάνιση τριχωτού εφηβαίου,
με μικρούς φυσιολογικούς όρχεις, που καλείται ψευ-
δοπρώιμη ήβη. 

Η πρόωρη ήβη που συνοδεύεται από σοβαρή και
με απότομη εμφάνιση ακμή πρέπει να οδηγήσει
στην υποψία νοσήματος με υπερπαραγωγή ανδρογό-
νων.44

Στην κλασική μορφή (οι απλοί αρρενοποιητικοί
υπότυποι), οι κλινικές εκδηλώσεις είναι η αρρενο-
ποίηση, η υπογονιμότητα, το χαμηλό ύψος και
πρώιμη αδρεναρχή (εφηβαρχή), δηλαδή την μεμο-
νωμένη εμφάνιση τρίχωσης στο εφήβαιο ή και στις
μασχάλες πριν την ηλικία των 8 ετών, χωρίς να συ -
νοδεύεται από άλλα σημεία εφηβείας.45

Η NCAH συνδυάζεται με συμπτώματα υπερ -
ανδρο γοναιμίας όπως ακμή, δασυτριχισμός, ανδρο-
γενετική αλωπεκία ή σμηγματόρροια.46 Κυστική ακ-
μή σοβαρού βαθμού ανθεκτική σε συστηματική θε -
ρα πεία με αντιβιοτικά και ισοτρετινοΐνη συνδυάζεται
με NCAH.47 Η συχνότητα της NCAH δεν είναι τόσο
χαμηλή – σε μια μελέτη στην Ισπανία βρέθηκε σε
2,2% των γυναικών με δασυτριχισμό, διαταραχές εμ-
μηνορρυσίας, ακμή και ανδρογενετικού τύπου αλω-
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πεκία.47 Μερικές γυναίκες με NCAH εμφανίζονται
με PCOS, όπως βρέθηκε σε μια πρόσφατη μελέτη
στην Ελλάδα.48

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ακμή μπορεί να είναι η
μόνη κλινική εκδήλωση NCAH και στους άντρες και
στις γυναίκες.49

Η μη κλασική μορφή της CAH θα πρέπει να δια-
φοροδιαγνωστεί από το PCOS, σύνδρομο Cushing,
την υπερπρολακτιναιμία και από τους όγκους που
εκκρίνουν ανδρογόνα45 (Πίνακας 3). 

Για την θεραπεία της ακμής χορηγούνται γλυκο-
κορτικοειδή συστηματικά προκειμένου να εξουδετε-
ρώσουν την έκκριση ανδρογόνων από τα επινε -
φρίδια. Μικρές δόσεις πρεδνιζολόνης (2,5-5
mg/ημερησίως) ή χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης
(0,25-0,75 mg) μπορούν να χορηγηθούν per os κα-
τά την κατάκλιση, αν και το τελευταίο έχει μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο για καταστολή επινεφριδίων. Για την
αξιο λόγηση της αποτελεσματικότητας, παρακολου -
θείται η DHEA ορού (μείωση έως φυσιολογικές τι-
μές). 

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΩΟΘΗΚΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Νεοπλάσματα των επινεφριδίων και των ωοθηκών
παρουσιάζουν, γενικά, οι ενήλικες γυναίκες. Εμφα-
νή αρρενοποίηση προκαλούν τα περισσότερα νεο -
πλάσματα ωοθηκών που εκκρίνουν ανδρογόνα, και
πιο σπάνια τα νεοπλάσματα των επινεφριδίων που
παρουσιάζουν ασθενή έκκριση ανδρογόνων. 

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η λήψη αναβολικών-ανδρογόνων στεροειδών ου-
σιών μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ακμή. 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ SAPHO ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το 1987 ορίστηκε το ακρώνυμο SAPHO για ένα
σύνδρομο με 3 διαγνωστικά κριτήρια: (1) χρόνια
υποτροπιάζοντα πολυεστιακή οστεομυελίτιδα με ή
χωρίς δερματική εκδήλωση, (2) οξεία ή χρόνια ά-
σηπτη αρθρίτιδα που συνδυάζεται είτε με φλυ -
κταινώδη ψωρίαση, είτε με φλυκταίνωση παλαμών-
πελμάτων, και (3) άσηπτη οστείτιδα με την παρου-
σία μιας δερματικής εκδήλωσης. Οποιαδήποτε από
τις 3 εκδηλώσεις είναι αρκετή για την διάγνωση αυ-
τού του συνδρόμου.

Θεωρείται σπάνιο, πιθανώς υποδιαγνωσμένο.50

Χαρακτηρίζεται από οροαρνητική οστεοαρθροπά θεια
που συνδυάζεται με ποικίλες δερματικές εκδηλώσεις
διαφόρου βαθμού, όπως η ακμή/ιδρωταδενίτιδα/
απο ψιλωτική θυλακίτιδα τριχωτού κεφαλής, ψωρία-
ση/φλυκταινώδης ψωρίαση/φλυκταίνωση παλαμών –
πελμάτων, σύνδρομο Sweet, νόσος Sneddon-
Wilkinson και γαγγραινώδες πυόδερμα. 

Η κλινική εμφάνιση της ακμής ποικίλλει πολύ, από
την μέτρια έως την πολύ σοβαρή μορφή της, όπως
acne conglobata και acne fulminans. 

Οι δερματικές εκδηλώσεις μπορούν να εμφανι-
στούν συγχρόνως, αλλά μπορούν επίσης να προη-
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Εργαστηριακή αξιολόγηση των συνδρόμων υπερτρίχωσης - αρρενοποίησης

Ωοθήκες Επινεφρίδια

Νεόπλασμα Σύνδρομο 
ΣΠΟ Όγκος ωοθηκών ΣΥΕ (*) επινεφριδίων Cushing Ιδιοπαθή

17-κετοστεροειδή Φ↑ Φ Φ↑ ↑↑↑ Φ↑ Φ
στα ούρα,
DHEA πλάσματος

Τεστοστερόνη Φ↑ ↑↑ Φ↑ Φ↑ Φ↑ Φ
πλάσματος >200 mg/dl

Αναλογία LH/FSH Φ↑ Φ Φ Φ Φ Φ

ΣΠΟ = σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
ΣΥΕ = συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (Σύνδρομο Kallman = συγγενής απουσία παραγωγής GnRH)
(*)Στην ΣΥΕ παρατηρούνται τυπικά μεγάλες συγκεντρώσεις17υδρόξυπρογεστερόνης στον ορό. Επίσης παρατηρείται ετε-
ροφυλική πρώιμη ήβη (μεταβολές εφηβείας συμβατές με το αντίθετο φύλο).
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Φ-Σ Δελλή, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη

γηθούν ή να ακολουθήσουν την προσβολή των ο-
στών. Στην μοναδική μελέτη μακράς διάρκειας παρ-
ακολούθησης μεγάλου αριθμού περιστατικών (120
ασθενείς), σε 55% παρατηρήθηκε φλυκταίνωση πα-
λαμών – πελμάτων, σε 30,8% κατά πλάκας ψωρίαση
και σε 25% σοβαρή ακμή, ενώ 15,8% δεν είχαν κα-
μιά δερματική εκδήλωση.51

Το σύνδρομο SAPHO είναι μια νόσος με εξάρ-
σεις και υφέσεις που εξελίσσεται χρονίως. Προσβάλ-
λει κυρίως παιδιά και νέους ενήλικες. Αναφέρεται ο
συνδυασμός με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου όπως
η νόσος του Crohn και η ελκώδης κολίτις. Έχει
επίσης παρατηρηθεί ότι επίμονες βλάβες πυοδερ-
ματίτιδας και ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες στα
πλαίσια του συνδρόμου, συνδυάζονται συχνά με
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.52 Η αιτιοπαθογένειά
του παραμένει άγνωστη.

Η μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών δεν απο-
δείχθηκε αποτελεσματική, οπότε ο ρόλος του P.
acnes αποκλείστηκε. Εντούτοις σε μια πρόσφατη με-
λέτη, παρατηρήθηκε αυξημένη παραγωγή IL-8 και
TNF-α στα πολυμορφοπύρηνα ασθενών με SAPHO
συγκριτικά με τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθ-
ρίτιδα και ψωριασική αρθρίτιδα,53 αποτελέσματα
που στηρίζουν την άποψη ότι το σύνδρομο SAPHO
θα μπορούσε να είναι μια ανοσολογική αντίδραση
στο P. acne.53

Για την θεραπεία αυτού του συνδρόμου, έχουν
χορηγηθεί με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα: μη
στερι νοειδή αντιφλεγμονώδη, κορτικοστεροειδή,
σουλφασαλαζίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη, λε -
φουνομίδη, καλσιτονίνη.54

Το 13-cis-ρετινοΐκό οξύ είναι χρήσιμο στην θερα-
πεία σοβαρής ακμής με φλυκταίνωση. Τα διφωσφο-
νικά (ενδοφλέβια ή per os) αναφέρονται ως αποτελε-
σματικά.55

ΣΥΝΔΡΟΜΟ PAPA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κλινική τριάδα που πήρε το 1997 το ακρώνυμο
PAPA περιλαμβάνει: (1) άσηπτη πυογενή αρθρίτιδα,
γαγγραινώδες πυόδερμα και acne conglobata.56 Το
2002 βρέθηκε το υπεύθυνο γονίδιο.57 Οι κλινικές
εκδηλώσεις του συνδρόμου ποικίλλουν στα μέλη της
ίδιας οικογένειας. Το συνηθέστερο εύρημα είναι η
αρ θρίτιδα (συχνά με έναρξη στην ηλικία από 1 έως
16 ετών, άσηπτη, οροαρνητική, ολιγοαρθρική – χέ -
ρια, αγκώνες, γόνατα, σφυρά), μετά η ακμή (σοβα-
ρής μορφής, εκδηλώνεται στην εφηβεία), και ακο -
λου θεί το γαγγραινώδες πυόδερμα (συνήθως μετά

την ακμή, στον ενήλικα). Πάντως, μια ασθενής με
επι βεβαιωμένο σύνδρομο PAPA παρουσίασε ακμή
και όψιμη έναρξη γαγγραινώδους πυοδέρματος
χωρίς αρθρίτιδα στην ηλικία των 49 ετών.58 Ο λόγος
της μετατροπής από την αρθρίτιδα στην ακμή και με-
τά στο γαγγραινώδες πυόδερμα παραμένει άγνωστος.
Υποψιάζεται ότι η τεστοστερόνη παίζει κάποιο ρό-
λο.59

Από την τριάδα, το γαγγραινώδες πυόδερμα μπο-
ρεί να έχει κλινική εξέλιξη για δεκαετίες. Σε γενικές
γραμμές η άσηπτη αρθρίτιδα είναι αυτοπεριορι-
σμένη, αλλά εμμένουσα αρθρίτιδα μπορεί να οδηγή-
σει στην καταστροφή της άρθρωσης και παραμορ-
φώσεις. Η χειρουργική επέμβαση αντενδεικνύεται.

Θεραπευτικά και οι τρεις εκδηλώσεις απαντούν
σε συστηματική ή τοπικά χορηγούμενα γλυκοκορτι-
κοειδή. Η αντιβιοτική θεραπεία δεν είναι αποτελε-
σματική. Η λεφλουνομίδη ή σουλφασαλαζίνη, μπορ-
ούν να χορηγηθούν στις εξάρσεις της αρθροπάθειας
και να εμποδίσουν την εξέλιξη της νόσου. Η δαψόνη
είναι μια θεραπευτική επιλογή λόγω της αντι-ουδετε-
ροφιλικής της δράσης. Η θεραπεία με ινφλιξιμάμπη
και ανασυνδυασμένο ανταγωνιστή του υποδοχέα ιν-
τερλευκίνης 1 (anakinra) απέδειξαν την αποτελεσμα-
τικότητά τους στο σύνδρομο PAPA και σε άλλα αν-
τιφλεγμονώδη νοσήματα.60,61

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

Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς με ακμή δεν πα -
ρουσιάζουν ενδοκρινολογικές διαταραχές, στις
γυναίκες με δασυτριχισμό και διαταραχές της εμ-
μηνόρροιας θα πρέπει θα υποψιαστεί ο υπερανδρο-
γονισμός. Η ακμή τους είναι γενικώς σοβαρότερου
βαθμού και πιο ανθεκτική στη θεραπεία, με αιφνίδια
έναρξη. Άλλα ενδεικτικά σημεία και συμπτώματα
είναι το βράγχος φωνής, η μυϊκή διάπλαση, η
ανδρο γενετικού τύπου αλωπεκία, η αύξηση μεγέθους
κλειτορίδας με ποικίλου βαθμού οπίσθια σύμφυση
μεγάλων χειλέων, και το αυξημένο λίμπιντο. Στο
σύνδρομο HAIR-AN συνυπάρχουν η αντίσταση στην
ινσουλίνη και η μελανίζουσα ακάνθωση. Αυτοί οι
 ασθενείς βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για καρ-
διοαγγειακή νόσο με ταχύτατη εξέλιξη και σακχα-
ρώδη διαβήτη, τα οποία πρέπει να παρακολου -
θούνται από ειδικούς.

Η εκτίμηση των ασθενών υπό υποψία υπερανδρο-
γονισμού περιλαμβάνει ένα πλήρες ιστορικό και
πλήρη κλινική εξέταση. Η ηλικία του ασθενή και ι-
διαίτερα η εφηβεία είναι επίσης σημαντικά να λη -
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φθούν υπόψη. Τα προεφηβικά αγόρια και κορίτσια,
όπως και οι γυναίκες μετά την εφηβεία πρέπει να
αξιο λογηθούν ανάλογα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις
πρέπει να γίνονται περίπου 2 εβδομάδες πριν την έ-
ναρξη της έμμηνο ρύσις, κατά τη διάρκεια της ωχρο-
τικής φάση. Αρχικά αναζητούνται στον ορό η ολική
και η ελεύθερη τεστοστερόνη, DHEAS και το
LH/FSH.

Στην καθημερινή ιατρική πράξη, τα σύνδρομα
PCOS, SAHA και NCAH θα πρέπει να αποκλειστούν
στους ασθενείς με σοβαρή ακμή, με ακμή με όψιμη
έναρξη, όταν συνυπάρχουν αλωπεκία ή δασυτριχι-
σμός ή/και παχυσαρκία, ή σε μια ακμή ανθεκτική
στη θεραπεία, ειδικά στις γυναίκες. Η συμπτωματο-
λογία από τις αρθρώσεις/τα οστά και/ή η συνύπαρ -
ξη ουδετεροφιλικών δερματοπαθειών, θα μπορούσαν
να εκφράσουν την όψιμη εκδήλωση των συνδρόμων
SAPHO ή PAPA, ειδικά όταν υπάρχει σχετικό οικο-
γενειακό ιστορικό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το σημείο Darier έχει πάρει την ονομασία του
από τον Γάλλο δερματολόγο Ferdinand-Jean
Darier, o οποίος πρώτος το αναγνώρισε. Ωστόσο
και άλλοι δερματολόγοι είχαν ήδη αναγνωρίσει
χαρακτηριστικές κηλίδες, που άλλαζαν χρώμα με-
τά από τοπικό ερεθισμό. Το 1869 Nettleship και
Tay1 περιγράφουν πρώτοι μια μορφή χρόνιας

κνίδωσης που κατέλειπε καφεοειδείς κηλίδες, ενώ
λίγο αργότερα το 1878, o Sangster ήταν ο πρώτος
που εισήγαγε την έννοια «μελαγχρωματική κνίδω-
ση».2

Το σημείο Darier εμφανίζεται ως ένας πομφός με
εντοπισμένο ερύθημα, κνησμό και οίδημα, ο οποίος
δημιουργείται ως απάντηση στην τριβή των βλαβών.
Η παρουσία του είναι στενά συνδεδεμένη με τη δερ-
ματική μαστοκυττάρωση.

Το σημείο Darier

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3 129-135, 2011

Aνασκόπηση
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Το σημείο Darier, αφορά την εμφάνιση τοπικού κνησμού, ερυθήματος και
σχηματισμού πομφού, μετά από ήπια τριβή των βλαβών, σε ασθενείς με δερματική μαστοκυττάρωση. To
σημείο Darier παρουσιάζεται πιο συχνά στο μαστοκύττωμα και στην κηλιδοβλατιδώδη δερματική μα-
στοκυττάρωση της παιδικής ηλικίας, ενώ παρουσιάζεται λιγότερο συχνά στην μαστοκυττάρωση των εν-
ηλίκων και πολύ σπάνια στην τηλαγγειεκτατική μορφή της νόσου. Το σημείο Darier θεωρείται χαρακτηρι-
στικό, αν και όχι ειδικό, σημείο της δερματικής μαστοκυττάρωσης, και περιλαμβάνεται στο διαγνωστικό
αλγόριθμό της νόσου.

Ðå ñß ëç øç

Darier’s sign refers to the urtication, erythema and wheal formation that are
produced in response to rubbing of lesions of cutaneous mastocytosis.. Darier sign is more common in
mastocytoma and maculopapular cutaneous mastocytosis in childhood. It is less frequently observed in
adult mastocytosis ant rarely in the telangiectatic form of the disease. Darier’s sign is considered typical,
although no specific, of cutaneous mastocytosis, and it is included in the diagnostic algorithm of
mastocytosis.

Summa ry

Darier’s Sign
Remountaki E., Dessinioti C., Antoniou Ch.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Σημείο Darier, δερματική μαστοκυττάρωση

KEY WORDS • Darier’s sign, cutaneous mastocytosis
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ
ΣΗΜΕΙΟ DARIER ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διάφορες παθήσεις έχουν σχετιστεί με το σημείο
Darier (Πίνακας 1).

Στη δερματική μαστοκυττάρωση και ειδικότερα
στη κηλιδοβλατιδώδη δερματική μαστοκυττάρωση,
την πιο συχνή κλινική μορφή δερματικής μαστοκυτ -
τάρωσης, το σημείο Darier εμφανίζεται στο 94% των
ασθενών.3

Μια άλλη νόσος στην οποία έχει αναφερθεί το
σημείο είναι η λευχαιμία του δέρματος. Η λευχαιμία
δέρματος αφορά στο 25-30% των βρεφών με συγγε-
νή λευχαιμία και συχνά συσχετίζεται με την οξεία
μυελοειδή λευχαιμία, παρά με την οξεία λεμφοβλα-
στική λευχαιμία. Βλάβες που ομοιάζουν με κηλιδο -
βλατιδώδη δερματική μαστοκυττάρωση, έχουν αναφ-
ερθεί στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.4,5

Οι Nagayo και συνεργάτες ανέφεραν την παρου-
σία του σημείου Darier σε ασθενή με νεανικό ξανθο-
κοκκίωμα, που αποτελεί την πιο κοινή μορφή της
non- Langerhans ιστιοκυττάρωσης Θεωρείται ότι στο
νεανικό ξανθοκοκκίωμα, τα ιστιοκύτταρα στην περ-
ιοχή των βλαβών υφίστανται διαφοροποίηση σε δερ-
ματικά δενδριτικά κύτταρα, και η κατανομή των μα-
στοκυττάρων στο δέρμα συμπίπτει με αυτή των δερ-
ματικών δενδριτικών κυττάρων.6

Επίσης οι Foucar και συν. περιέγραψαν θετικό
σημείο Darier σε έναν ασθενή σε μια μορφή ιστιο -
κυτ τάρωσης Χ, στην οποία εμφανίζονταν πολλά μα-
στοκύτταρα (“mast cell rich variant”)7 ενώ τέλος, σε
σπάνιες περιπτώσεις, το σημείο Darier έχει αναφερ-
θεί σε δερματικό Τ-λέμφωμα καθώς και σε non-
Hodgin λέμφωμα.8,9

Επιπρόσθετα στη βιβλιογραφία έχουν περιγραφεί
μεμονωμένα περιστατικά, εμφάνισης του σημείου

Darier σε μικρό παιδί με βλάβες που ομοίαζαν με
μαστοκυττάρωση, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι έ-
πασχε από ψώρα.10

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓIA ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα μαστοκύτταρα αποτελούν μέρος του ανοσοποιη-
τικού συστήματος. Οι ασθενείς με μαστοκυττά ρωση
παρουσιάζουν μια μη φυσιολογική ανάπτυξη και
συσσώρευση των μαστοκυττάρων, τα οποία όμως δεν ε-
μφανίζουν διαταραχή της λειτουργικότητας  τους.11

Ο ερεθισμός του πάσχοντος δέρματος μέσω της
τριβής, προκαλεί αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων
που ακολουθείται από απελευθέρωση φλεγμονωδών
κοκκίων που περιέχουν ισταμίνη, ηπαρίνη και τον
παράγοντα ενεργοποίησης της χημειοταξίας των ηω-
σινοφίλων. Ωστόσο κύριος υπεύθυνος της αντίδρα-
σης θεωρείται η ισταμίνη.

Εκτός όμως από την εξωκυττάρωση από ένα ή
πολλαπλά κοκκία, προτείνεται και ένα διαφορετικό
μοντέλο αποκοκκίωσης, που αφορά τη ρήξη των μα-
στοκυττάρων. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται με-
τά από έναν φυσικό ερέθισμα, όπως η τριβή. Θεωρεί -
ται ότι μια ήπια τριβή της βλάβης οδηγεί σε εξωκυτ -
τάρωση, ενώ μια ισχυρότερη οδηγεί σε ρήξη των
κυττάρων.12

Από την άλλη μεριά η ακριβής παθοφυσιολογία
του σημείου Darier στις λευχαιμίες και το λέμφωμα
δεν είναι γνωστή. Μια υπόθεση υποστηρίζει ότι ο
πολλαπλασιασμός των μαστοκυττάρων μπορεί να
σχετίζεται με την απελευθέρωση λεμφοκινών, στοι -
χείο που εξηγεί τη στενή σχέση με τα λεμφοκύττα-
ρα.13 Μια άλλη υπόθεση υποστηρίζει ότι η λαμινίνη
αυξάνει την πρόσδεση των μαστοκυττάρων στα
λεμφο κύτταρα.14
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ΔΙΑΦΟΡΙΚH ΔΙSΓΝΩΣΗ ΣΗΜΕIΟΥ 
DARIER –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται το σημείο ψευδο-
Darier. Πρόκειται για μια παροδική ανόρθωση τριχών
και οίδημα σε βλάβη, μετά από τριβή της περιοχής, και
παρατηρείται στο συγγενές αμάρτωμα των λείων μυϊκών
ινών. Ένα θετικό ψευδο-Darier σημείο, μπορεί να είναι
πολύ βοηθητικό για τη κλινική δια φο ροδιάγνωση του
συγγενούς αμαρτώματος των λείων μυϊκών ινών, από το
συγγενή τριχωτό σπίλο15 (Πίνακας 1).

Το σημείο Darier θα πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στεί από το δερμογραφισμό ο οποίος αποτελεί μορ-
φή φυσικής κνίδωσης, που παρουσιάζεται με την
μορφή γραμμοειδούς τοπικού ερυθήματος και οιδή-
ματος, εξαιτίας της διαστολής των τριχοειδών. Τα
φαι νόμενα αυτά παρουσιάζονται μετά από ισχυρή
πίεση στο δέρμα με αιχμηρό αντικείμενο. Αιτία αυ-
τού του φαινομένου θεωρείται η υπερευαισθησία των
μαστοκυττάρων, παρά η αύξηση του αριθμού τους
που παρατηρείται στην μαστοκυττάρωση.16 

EΚΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕIΟΥ DARIER ΚΑΙ
ΔΕΡΜΑΤΙΚH ΜΑΣΤΟΚΥΤΤAΡΩΣΗ –––––––––––––

Στο κλασικό σημείο Darier, ήπια τριβή της βλά-
βης προκαλεί τοπικό κνησμό, ερύθημα και σχηματι-
σμό πομφού μέσα σε 2-5 λεπτά. Το φαινόμενο αυτό
μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά ως μερικές ώρες.
Ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά είναι δυνατόν στο σημείο
τριβής να εμφανιστεί φυσαλίδα. 

Μαστοκυττάρωση 

Πρόκειται για νόσο του αρχέγονου αιμοποιητικού
κυττάρου με μεγάλο εύρος κλινικών συμπτωμάτων
και μορφολογικών εκδηλώσεων.17,18

Στη δερματική μορφή της μαστοκυττάρωσης, ο
πολλαπλασιασμός των μαστοκυττάρων περιορίζεται
στο δέρμα. Η συστηματική μορφή της νόσου, περι-
λαμβάνει τουλάχιστον μια εξωδερματική εντόπιση,
ενώ ο μυελός των οστών προσβάλλεται σχεδόν πά -
ντα. Τα συμπτώματα της συστηματικής νόσου είναι
δυνατόν να σχετίζονται με τη διήθηση των οργάνων
από τα μαστοκύτταρα, ή να οφείλονται σε απελευθέ -
ρωση μεσολαβητών από αυτά. Σε αυτή την περίπτω-
ση εμφανίζονται κνησμός, ερυθρίαση προσώπου
(flushing), κνίδωση, αγγειοοίδημα και άλλα συ -
στηματικά συμπτώματα, ως αποτέλεσμα μαζικής απ -
ελευθέρωσης ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα. 

Η νόσος διακρίνεται στη μορφή που αφορά την
παιδική ηλικία και σε αυτή που εμφανίζεται για
πρώτη φορά στους ενήλικες.19-23 Από το σύνολο των
ασθενών τα 2/3 είναι παιδιά και μόνο το 1/3 αφορά
ενήλικες. Σημειώνεται ότι παιδικής ηλικίας, θεω -
ρείται εξ ορισμού η νόσος που εμφανίζεται πριν την
ηλικία των 15 ετών. 

Γενετικά δεδομένα δείχνουν διαφορετικά παθογε-
νετικά μοντέλα της μαστοκυττάρωσης ανάλογα με
την ηλικία έναρξης της νόσου. Οι ενήλικοι ασθενείς,
ειδικά εκείνοι με συστηματικές εκδηλώσεις της νό-
σου, συνήθως εκφράζουν ενεργείς μεταλλάξεις στο
γονίδιο ΚΙΤ κυρίως στο εξόνιο 17 (D816V). Το πρω-
τεϊνικό του προϊόν είναι ο υποδοχέας της τυροσινι-
κής κινάσης, του οποίου ο σύνδεσμος (ligand) είναι
ο παράγοντας των αρχέγονων κυττάρων (stem cell
factor). Η αλληλεπίδραση μεταξύ του SCF και του
υποδοχέα του, τον KIT υποδοχέα της τυροσινικής
κινάσης, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ρύθμιση της
ανάπτυξης και διαφοροποίησης των μαστοκυττάρ-
ων.21,24,25

Σε αντίθεση με την μαστοκυττάρωση που εμφα -
νίζεται στην ενήλικο ζωή, η πλειοψηφία των παι-
διών, καθώς και οι οικογενείς μορφές της νόσου,
φαί νεται να μην εμφανίζουν την μετάλλαξη στο κω-
δικόνιο 816.21 Για το λόγο αυτό η μαστοκυττάρωση
που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία, θεωρείται
αντι δραστική νόσος. Παρόλα αυτά μια πρόσφατη με-
λέτη, σχετικά με το γενετικό υπόβαθρο της μαστοκυτ -
τάρωσης στην παιδική ηλικία, στην οποία μελετήθη-
κε ολόκληρη η αλληλουχία του γονιδίου ΚΙΤ από
βιοψίες δέρματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και
η παιδική μαστοκυττάρωση αποτελεί επίσης κλονική
νόσο, που συνδέεται με το κωδικόνιο D816V και άλ-
λες ενεργείς μεταλλάξεις του γονιδίου ΚΙΤ.26 Ωστό-
σο δεν είναι ξεκάθαρο αν μεμονωμένες μεταλλάξεις
του γονιδίου ΚΙΤ είναι ικανές και επαρκείς ώστε να
οδηγήσουν στη μεταμόρφωση των μαστο κυττάρων.24

ΚΛΙΝΙΚH ΚΑΤAΤΑΞΗ 
ΜΑΣΤΟΚΥΤΤAΡΩΣΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) στην
τελευταία κατάταξη του 2001, διακρίνει την μαστο -
κυτ τάρωση σε 2 κύριες κατηγορίες: τη δερματική μα-
στοκυττάρωση (Cutaneous Mastocytosis CM) και τη
συστηματική, σύμφωνα με την ακόλουθη κατάταξη:17

Α) Δερματική Μαστοκυττάρωση (Cutaneous Masto -
cytosis, CM)
• Κηλιδοβλατιδώδης δερματική μαστοκυττάρωση
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(Maculopapular Cutaneous Mastocytosis,
MPCM) (πρώην μελαγχρωματική κνίδωση
Urticaria Pigmentosa, UP)

• Διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση (Diffuse
Cutaneous Mastocytosis, DCM)

• Μαστοκύττωμα

Β) Συστηματική Μαστοκυττάρωση (Systemic Masto -
cytosis, SM)
• Βραδέως εξελισσόμενη δερματική μαστοκυττά -

ρωση (Indolent Systemic Mastocytosis, ISM), η
πιο συχνή μορφή συστηματικής μαστοκυττάρω-
σης

• Συστηματική μαστοκυττάρωση με συνοδό αιμα-
τολογικό νόσημα κλoνικού τύπου μη-μαστοκυτ -
ταρικής σειράς (Systemic Mastocytosis with an
associated clonal hematologic non-mast cell
lineage disease, SM-AHNMD)

• Επιθετική Συστηματική Μαστοκυττάρωση
(Aggressive Systemic Mastocytosis, ASM)

• Λευχαιμία εκ μαστοκυττάρων (Mast cell Leu -
kemia, MCL)

• Σάρκωμα εκ μαστοκυττάρων (Mast cell Sar -
coma, ΜCS)

• Εξωδερματικό μαστοκύττωμα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟ-
ΚΥΤΤΑΡΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Πρόκειται για αποκλειστικά δερματική πάθηση,
καθώς η συσσώρευση των μαστοκυττάρων περιορίζε-
ται στο δέρμα.. Η πλειοψηφία των παιδιών με δερμα-
τική μαστοκυττάρωση, παρουσιάζει αυτόματη υπο-
στροφή της νόσου μέχρι την εφηβεία, ενώ η νόσος
που ξεκινά στην ενήλικο ζωή είναι χρόνια και τείνει
να εξελιχθεί στη συστηματική μορφή.15,21,23,24,27

Εκτός από την κατάταξη της δερματικής μαστοκ-
υττάρωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το
2002 οι Hartmann και Henz πρότειναν μια τροπο-
ποιημένη κατάταξη της νόσου.28 Σύμφωνα με αυτήν,
οι διαφορετικοί τύποι της δερματικής μαστοκυττάρω-
σης περιλαμβάνουν την κηλιδοβλατιδώδη δερματική
μαστοκυττάρωση, την κατά πλάκας δερματική μα-
στοκυττάρωση, την οζώδη δερματική μαστοκυττάρω-
ση/μαστοκύττωμα, τη διάχυτη δερματική μαστοκυτ -
τάρωση και την τηλεαγγειεκτατική δερματική μαστο -
κυττάρωση (Telangiectatic cutaneous mastocytosis,
Telangiectasia macularis eruptiva perstans). Οι
συγγραφείς τονίζουν ότι η κηλιδοβλατιδώδης μορ-
φή, η οποία παρουσιάζεται τόσο σε παιδιά όσο και

σε ενήλικες, σπάνια υποστρέφει αυτόματα, σε αντί -
θε ση με την κατά πλάκας μορφή, η οποία συνήθως
υποστρέφει μέχρι την εφηβεία.28,29

H κηλιδοβλατιδώδης δερματική μαστοκυττάρωση
και το μαστοκύτωμα αναφέρονται ως οι πιο συχνοί
τύποι (47-75% και 17-51%, αντίστοιχα) σε αντίθεση
με την διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση, η οποία
θεωρείται σπάνια μορφή (1-5%).3,21,28-30 Αναφορικά
με την μορφολογία των βλαβών, παρουσιάζεται χα -
ρα κτηριστική ποικιλομορφία. Η κηλιδοβλατιδώδης
δερματική μαστοκυττάρωση, η οποία εμφανίζεται
στους ενήλικες, χαρακτηρίζεται από μικρές, καφεο-
ειδείς, κηλίδες και βλατίδες, ενώ στην κατά πλάκας
μορφή παρατηρούνται επίπεδες ή ελάχιστα υπεγερ -
μένες, πορτοκαλόχροες πλάκες, οι οποίες φτάνουν
τα μερικά εκατοστά σε διάμετρο. Η κατά πλάκας
μορ φή εμφανίζεται συνήθως στα παιδιά. H τελαγγει-
εκτατική μορφή αποτελεί σπάνια μορφή, αφορά
κυρίως ενήλικες και εμφανίζεται με κόκκινες και κα-
φές τηλαγγειεκτατικές κηλίδες.29,31

Το μαστοκύττωμα πρόκειται για ένα μονήρες
οζίδιο, το οποίο μπορεί να είναι παρόν κατά τη γέν-
νηση ή να εμφανίζεται κατά τους 3 πρώτους μήνες
της ζωής και υποστρέφει αυτόματα. Η εμφάνιση
πολλαπλών οζιδίων είναι πολύ σπάνια.3,28-31

Η διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση θεωρείται
η πιο σοβαρή μορφή και μπορεί να εμφανιστεί ως
 ερυθροδερμία καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη
την επιφάνεια του δέρματος.29-31

Η εμφάνιση πομφολύγων δεν αφορά κάποιο
συγκεκριμένο υπότυπο του νοσήματος.21,31 Πομφό -
λυγες είναι δυνατό να εμφανιστούν σε όλες τις μορ -
φές δερματικής μαστοκυττάρωσης, συνήθως στα
βρέφη, και σχετίζονται με υψηλή συγκέντρωση των
μαστοκυττάρων στο δέρμα. Οι περιπτώσεις στις ο-
ποίες η εμφάνιση των πομφολύγων είναι εκτεταμένη,
είναι πιο πιθανό να σχετίζονται με συστηματική
προσ βολή και ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναφυ-
λακτικής αντίδρασης.31,32

To σημείο Darier περιλαμβάνεται στον διαγνω-
στικό αλγόριθμο της μαστοκυττάρωσης στους ενήλι-
κες και τα παιδιά (Πίνακας 2).33 Το παρόν άρθρο
δεν αφορά στη λεπτομερή παρουσίαση της διαγνω-
στικής προσέγγισης της μαστοκυττάρωσης (αναλύε-
ται στο άρθρο των Lange et al.33). 

Το σημείο Darier εμφανίζεται κλασσικά θετικό
στις περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν βλάβες,
ενώ μπορεί επίσης να εκλυθεί και σε κλινικά φυσιο-
λογικό δέρμα σε ασθενείς με δερματική μαστοκυτ -
τάρωση. Θεωρείται χαρακτηριστικό για όλες τις μορ-
φές της δερματικής μαστοκυττάρωσης και παρουσιά-
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ζεται συχνότερα σε ασθενείς με μακρό ιστορικό νό-
σου.21,28,31

To σημείο Darier παρουσιάζεται πιο συχνά στο
μαστοκύττωμα και στην κηλιδοβλατιδώδη δερματική
μαστοκυττάρωση της παιδικής ηλικίας, ενώ παρου-
σιάζεται λιγότερο συχνά στην μαστοκυττάρωση των
ενηλίκων και πολύ σπάνια στην τελαγγειεκτατική
μορ φή της νόσου. Το γεγονός αυτό εξηγείται από με-
τρήσεις του αριθμού των μαστοκυττάρων σε δέρμα
παιδιών και ενηλίκων ασθενών αντίστοιχα. Τα ευρή-
ματα των μελετών δείχνουν ότι η συγκέντρωση των
μαστοκυττάρων στο μαστοκύτωμα και στην κηλιδο -
βλατιδώδη δερματική μαστοκυττάρωση της παιδικής
ηλικίας, είναι 150 και 40 φορές μεγαλύτερος αντί -
στοιχα, σε σύγκριση με υγιές δέρμα, ενώ αριθμός
των μαστοκυττάρων στους ενήλικες ασθενείς με μα-
στοκυττάρωση είναι μόλις 8 φορές μεγαλύτερος.11

Αντίθετα με ότι συμβαίνει στο κλασσικό σημείο
Darier σε κάποιες περιπτώσεις διάχυτης δερματικής
μαστοκυττάρωσης, παρουσιάζεται χαρακτηριστικά
μόνο ερύθημα χωρίς την εμφάνιση πομφού.34

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι διαφορετικές μορφές
της δερματικής μαστοκυττάρωσης διαφέρουν τόσο
σε έκταση όσο και σε βαρύτητα. Για το λόγο αυτό
έχει σχεδιαστεί μια κλίμακα αξιολόγησης της νόσου,
ο οποίος ονομάζεται SCORMA Index, (SCORing
MAstocytosis). Η κλίμακα αυτή βασίζεται σε μια
ημι-ποσοτική ανάλυση σχετικά με την α) έκταση, β)
τη βαρύτητα και γ) τα υποκειμενικά παράπονα των α-
σθενών.35,36 Το τελικό άθροισμα κυμαίνεται από 5.2

έως 100. Η μέθοδος αυτή ουσιαστικά παρέχει μια α-
ξιόπιστη εκτίμηση της νόσου και είναι ανάλογος με
αυτόν που χρησιμοποιείται για την τοπική δερματίτι-
δα (SCORAD) και την ψωρίαση (PASI).35,36,37

Σημειώνεται πως η μαστοκυττάρωση θεωρείται
προοδευτική νόσος, ιδίως στους ενήλικες και συστή-
νεται ετήσια παρακολούθηση των ασθενών (follow-
up). Η παρακολούθηση συστήνεται να περιλαμβάνει
λήψη ιστορικού, φυσική εξέταση, εργαστηριακό
έλεγ χο (γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο, τρυπτάση
ορού) και υπέρηχο κοιλίας. Η απόφαση για τη διε-
νέργεια ειδικών εξετάσεων όπως οστεομυελική
βιοψία εξαρτάται από την κάθε περίπτωση ασθε-
νούς.33

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το σημείο Darier θεωρείται χαρακτηριστικό της
δερματικής μαστοκυττάρωσης, στην οποία το δέρμα
εμφανίζει ένα πυκνό πληθυσμό μαστοκυττάρων, και
περιλαμβάνεται στο διαγνωστικό αλγόριθμο της νό-
σου στους ενήλικες και τα παιδιά. Το φαινόμενο αυ-
τό παρουσιάζεται συχνότερα σε ασθενείς με μακρό
 ιστορικό της νόσου. 

Ωστόσο, το σημείο Darier δεν θεωρείται απο -
λύτως ειδικό για την μαστοκυττάρωση, καθώς έχει
περιγραφεί -αν και σπάνια- και σε άλλες παθήσεις
 όπως, το νεανικό ξανθοκοκκίωμα και η οξεία λεμφο -
βλαστική λευχαιμία.
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ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η μελέτη των αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερμα-
τοπαθειών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευ-
νας, σχετικά με τα γενικότερα αυτοάνοσα νοσήματα.
Σειρά μελετών έχει συνεισφέρει στην καλύτερη κα-
τανόηση της παθογένειας αυτών των νοσολογικών
οντο τήτων, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου

αιώνα, αναγνωρίστηκαν γενικότερα τα μείζονα αυτο-
αντιγόνα των αυτοάνοσων πομφολυγωδών νόσων.1-4

Παρά όμως την μεγάλη πρόοδο που έχει σημει-
ωθεί, παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση κάποια
αυτοαντιγόνα, που ευθύνονται για την εμφάνιση αυ-
τών των σοβαρών και συχνά απειλητικών για τη ζωή
δερματοπαθειών.5 Σε αυτή την κατηγορία ασθενειών,
ανήκει και το “πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αντι-λα-

Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αντι-λαμινίνης γ1:
Μία νέα μορφή αυτοάνοσης πομφολυγώδους
δερματοπάθειας

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3 137-143, 2011

Aνασκόπηση

Σταυρόπουλος Π.Γ. 
Ρεμουντάκη Ε.
Αυγερινού Γ.

Ιατρείο Αυτοάνοσων Δερματικών Παθήσεων, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών

Νόσων “Α. Συγγρός”

Το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αντι —λαμινίνης γ1, είναι μια νέα αυτοάνοση
πομφολυγώδης δερματοπάθεια, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία υποεπιδερμιδικής πομφόλυγας
και αυτοαντισωμάτων έναντι μιας πρωτεΐνης μοριακού βάρους 200 kDa (p200) του επιδερμοχοριακού
συνδέσμου. Πρόσφατα αποκαλύφτηκε ότι το αυτοαντιγόνο είναι η λαμινίνη γ1, η οποία είναι γλυκοπρω-
τεΐνη παρούσα στην βασική μεμβράνη του δέρματος. Φαίνεται ότι υπάρχει παθογενετική αλληλεπίδραση
μεταξύ ψωρίασης και πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς αντι-λαμινίνης γ-1, καθώς κάποιοι ασθενείς ανα -
φέ ρουν ιστορικό ψωρίασης
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Anti-laminin γ1 pemphigoid is a new autoimmune bullous disease,
characterized by subepidermal bullae and autoantibodies against a 200- kDa protein of the dermo -
epidermal junction. Recently has been revealed, that the autoantibody is laminin γ-1, a glycoprotein
present in the cutaneous basement membrane zone. Α pathogenic interaction between psoriasis and anti-
laminin γ1 pemphigoid is suggested, as some patients are suffering from preexisting psoriasis.
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μινίνης γ1”, που αποτελεί μια πρόσφατα αναγνωρι-
σμένη νοσολογική οντότητα. 

Πρόκειται για μια νέα αυτοάνοση πομφολυγώδη
δερματοπάθεια, που χαρακτηρίζεται ιστολογικά από
την παρουσία υποεπιδερμιδικής πομφόλυγας και
την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι μιας πρωτεΐ -
νης μοριακού βάρους 200 kDa (p200) του επιδερ-
μοχοριακού συνδέσμου. Αυτός είναι και ο λόγος
που μέχρι το 2009, η νόσος ήταν γνωστή ως πεμφι-
γοειδές p200.6

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Για πρώτη φορά, μόλις το 1996, ερευνητές από
την Ιαπωνία δημοσίευσαν δυο περιστατικά μιας νέας
δερματικής νόσου, η οποία χαρακτηριζόταν από την
παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι αντιγόνων της βα-
σικής μεμβράνης της επιδερμίδας. Ωστόσο τα αντι -
γόνα αυτά ήταν διαφορετικά από αυτά που είχαν
ανα γνωριστεί μέχρι τότε. 

Το πρώτο περιστατικό αφορούσε γυναίκα 70
ετών, με ιστορικό ψωρίασης τα τελευταία 20 χρόνια,
η οποία παρουσίασε εκτεταμένες τεταμένες πομφό -
λυγες, τόσο στο υγιές δέρμα όσο και στις ψωριασικές
πλάκες, καθώς και κνησμώδεις ερυθηματώδεις βλά-
βες που ομοίαζαν με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές.
Η συγκεκριμένη ασθενής δεν ανέφερε συμμέτοχη
των βλεννογόνων.7 Το δεύτερο περιστατικό αφο -
ρούσε άνδρα 54 ετών, χωρίς ιστορικό ψωρίασης,
 οποίος παρουσίασε εκτεταμένες πομφόλυγες, ενώ
υπήρχε εκτεταμένη συμμετοχή και των βλεννογό-
νων.8

Ο άμεσος ανοσοφθορισμός, και στους δυο ασθε-
νείς, έδειξε γραμμική εναπόθεση IgG και C3 στη
ζώνη της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας. Τα
IgG αυτοαντισώματα των ασθενών συνδέονταν απο -
κλειστικά στην χοριακή πλευρά του μη πάσχοντος
δέρματος, που είχε υποστεί επεξεργασία με την
τεχνική διαχωρισμού του δέρματος (split skin). Με
την ανοσοηλεκτρονική μικροσκόπηση διαπιστώθηκε
σημειακή εναπόθεση IgG στο κατώτερο διαυγές πέ-
ταλο (lamina lucida) της βασικής μεμβράνης της επι-
δερμίδας και ελάχιστη εναπόθεση στα ημιδεσμοσω-
μάτια. 

Η ανάλυση ανοσοκαθήλωσης (immunoblot) ανα -
γνώρισε ένα μοναδικό αυτoαντιγόνο μοριακού βά -
ρους 200-kDa (p200). Το αυτοαντίσωμα δεν ανα -
γνώρισε κανένα από τα ήδη γνωστά αντιγόνα, δηλα-
δή τα αντιγόνα του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς,

της επίκτητης πομφολυγώδους επιδερμόλυσης, αλλά
και τη λαμινίνη 332 (προηγούμενα γνωστή ως λα-
μινίνη 5) 

Τα ανωτέρω αποτελούν τα πρώτα περιστατικά στη
βιβλιογραφία του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς
αντι-λαμινίνης γ1, το οποίο διαφοροποιείται από τις
προϋπάρχουσες αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερμα-
τοπάθειες από το χαρακτηριστικό του αντιγόνο
μορια κού βάρους 200 kDa. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι τυπικοί ασθενείς είναι περίπου 50-70 ετών,
λίγο νεότεροι από τους περισσότερους ασθενείς με
πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, και συχνά αναφέρουν
ιστορικό ψωρίασης. Οι ασθενείς παρουσιάζουν πομ -
φόλυγες και κνιδωτικά εξανθήματα με συνοδό
κνησμό, που θυμίζουν το «κλασσικό» πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές. 

Στον άμεσο ανοσοφθορισμό σε 1 mol/L NaCl-
split skin, η IgG ανοσοσφαιρίνη του πομφολυγώδους
πεμφιγοειδούς της αντι-λαμινίνης γ1, αντιδρά με την
χοριακή πλευρά την βασικής μεμβράνης της επιδερ -
μίδας, ενώ αντίθετα στο “κλασσικό” πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές η IgG παρουσιάζει αντιδραστικότητα
με την αντίστοιχη επιδερμιδική πλευρά. Αντίθετα,
τόσο στο πομφολυγώδες πεμφιγοειδές των βλεννογό-
νων, όσο και στην επίκτητη πομφολυγώδη επιδερ -
μόλυση, τα IgG αυτοαντισώματα δείχνουν αντιδρα-
στικότητα προς την χορική πλευρά της βασικής μεμ-
βράνης της επιδερμίδας μετά την τεχνική διαχωρι-
σμού του δέρματος.

Ωστόσο το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές των
βλεννογόνων, προσβάλλει κατά κανόνα το βλεν-
νογόνο των οφθαλμών και του στόματος, ανα-
πτύσσοντας φυσαλίδες και πομφόλυγες χωρίς το
περιβάλλον κνιδωτικό εξάνθημα. Επίσης οι τυπικοί
ασθενείς με επίκτητη πομφολυγώδη επιδερμόλυση,
εμφανίζουν μη φλεγμονώδεις φυσαλίδες στα
σημεία μηχανικού τραυματισμού, οι οποίες επου-
λώνονται καταλείπο ντας ατροφική ουλή, και οι ο-
ποίες συχνά είναι κλινικά δύσκολο να διαφορο-
διαγνωστούν από το πομφο λυγώδες πεμφιγοειδές ή
από το αντίστοιχο πομφο λυγώδες πεμφιγοειδές της
αντι-λαμινίνης γ1.5,9

Ιστολογικά, η βιοψία δέρματος από μια πρόσφατη
ερυθηματώδη βλάβη, δείχνει γραμμική διήθηση από
πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, και κάποιες φο-
ρές ηωσινόφιλα κατά μήκος του επιδερμοχοριακού
συνδέσμου.5,9,10
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Η ταυτότητα του ρ200 παρέμεινε αδιευκρίνιστη
για περισσότερο από μια δεκαετία. Σύμφωνα με το
μοριακό βάρος, οι πρώτες σκέψεις σχετικά με τη
φύση του αντιγόνου 200-kDa, στράφηκαν στα β1 και
γ1 συστατικά της λαμινίνης, όπως η λαμινίνη 111
(προηγούμενα γνωστή ως λαμινίνη 1), η λαμινίνη
211 (λαμινίνη 2) και η λαμινίνη 311 (λαμινίνη 6).7-9

Η υπόθεση αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός, ότι
στις μελέτες ανοσοηλεκτρονικής μικροσκόπησης το
ρ200 εντοπίστηκε στην κατώτερη στιβάδα της lamina
lucida, έξω από τα δεσμοσωμάτια. Στις πρώτες μελέ-
τες ανοσοαποτύπωσης εκχυλίσματος ανθρώπινου
δέρματος, τα αντι-ανθρώπεια πολυκλωνικά αντι -
σώματα λαμινίνης από πλακούντα, συνδέθηκαν με
μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους περίπου 200–kDa, η
οποία αντιστοιχούσε στις β1 και γ1 αλυσίδες και πα-
ρουσίαζε μια ακριβώς παρόμοια αποτυπωτική ζώνη
με τις αντίστοιχες ρ200 που ανιχνεύτηκαν στον ορό
των ασθενών.7-9

Παρόλα αυτά, στην ανάλυση ανοσοαποτύπωσης
ανθρώπινης λαμινίνης πλακούντα, η οποία θα πρέ-
πει να αποτελείται κυρίως από λαμινίνη 211 και 221,
δεν παρατηρήθηκε αντιδραστικότητα με τον ορό των
ασθενών. Το ίδιο συνέβη και όταν χρησιμοποιήθηκε
καθαρμένη λαμινίνη 332 και 311. Επίσης ορός, από
όλους τους ασθενείς, δεν παρουσίασε αντιδραστικό -
τητα με τα αγγεία, της ζώνης της βασικής στιβάδας
των νεφρών ή των πνευμόνων, παρότι οι αλυσίδες β1
και γ1 της λαμινίνης είναι το βασικό συστατικό του
τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων ως λαμινίνη 411
(λαμινίνη 8).7-9

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ–––––––––––––––––––––––––––––––––

Το 2003, ο Shimanovich και συν,11 προσέγγισαν
το ζήτημα του ρ200 με βιοχημικές μεθόδους. Η
έρευ νά τους έδειξε ότι το ρ200 αποτελεί μια γλυκο-
πρωτεΐνη της βασικής μεμβράνης του δέρματος. Με
τη μέθοδο της ηλεκτροφόρησης βρέθηκε ότι το ρ200
είναι πρωτεΐνη με ισοηλεκτρικό σημείο 5.4-5.6. Η
φασ ματομετρία μάζας, αναγνώρισε την αλυσίδα α3
του κολλαγόνου VI και την φιλαμίνη Α, ως τα μείζο-
να συστατικά του σημείου. Ωστόσο κανένας ορός των
ασθενών, δεν αντέδρασε ούτε με την καθαρμένο ανθ-
ρώπινο κολλαγόνο VI ούτε με την ανασυνδυασμένη
πλήρους μήκους ανθρώπινη φιλαμίνη Α.

Το 2008 ο Hofmann και συν.12 ανέφεραν, ότι το
ρ200 συντίθεται από επιδερμιδικά κύτταρα και ινο -

βλάστες, και εξέτασαν το ενδεχόμενο η νιδογένη 2
να είναι το ρ200, καθώς είναι μια πρωτεΐνη μορια-
κού βάρους 200 –kDa και συμμετέχει στην επιδερ-
μοχοριακή σύνδεση, σαν στοιχείο της ζώνης της βα-
σικής μεμβράνης της επιδερμίδας. O άμεσος ανοσο-
φθορισμός έδειξε, ότι ο αντι-200 ορός και τα αντι -
σώματα νιδογένης 2 αναγνώριζαν την χοριακή πλευ -
ρά της πομφόλυγας με την τεχνική salt-split. Αντί -
στοιχα η μελέτη ανοσοαποτύπωσης εκχυλίσματος
αν θρωπίνων ινοβλαστών έδειξε ότι τόσο ο ορός αντι
ρ200 όσο και τα πολυκλωνικά αντισώματα νιδογένης
2, αναγνώριζαν μια πρωτεΐνη πανομοιότυπου μεγέ -
θους. Παρόλα αυτά τελικά ο ορός των ασθενών δεν
παρουσίασε αντιδραστικότητα με την ανασυνδυα-
σμένη ανθρώπινη νιδογενη-2. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ρ200, ΩΣ 
ΛΑΜΙΝΙΝΗ γ1–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Πρόσφατα έγινε προσπάθεια να ταυτοποιηθεί το
αυτοαντιγόνο 200- kDa με τη βοήθεια της προτεω-
μικης στρατηγικής.6 Για το λόγο αυτό οι ερευνητές
πραγματοποίησαν ηλεκτροφόρηση γέλης δυο δια-
στάσεων εκχυλίσματος χορίου και ανοσοαποτύπωση
με τους ορούς των ασθενών, ακολουθουμένη από
ανα λυτική φασματομετρία μάζας, μιας μοναδικής
πρωτεϊνικής ζώνης.

Η συγκεκριμένη ζώνη αντιστοιχούσε στη λα-
μινίνη γ1. Το μονοκλωνικό αντίσωμα της αντι-
 λαμινίνης γ1 με την ανοσοαποτύπωση, παρουσίασε
ανοσοκαθήλωση με το αντι -ρ200. Αντι-ρ200 ορού
από 32 ασθενείς παρουσίασε 90% αντιδραστικότητα
στα ανασυνδυασμένα προϊόντα της λαμινίνης γ1.
Από την άλλη μεριά, κανένας από τους ορούς των
υγιών μαρτύρων δεν έδειξε αντιδραστικότητα με τη
λαμινίνη γ1. Για το λόγο αυτό οι ερευνητές κατέ -
ληξαν ότι η λαμινίνη γ1 αποτελεί το αυτοαντιγόνο της
νόσου, η οποία είχε προσωρινά ονομαστεί πομφο -
λυγώδες πεμφιγοειδές αντι -ρ200. 

ΛΑΜΙΝΙΝΗ γ1 ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

Η λαμινίνη γ1 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη μεγέθους
200-k Da,13 παρούσα στην βασική μεμβράνη του
δέρματος, ως συστατικό των τριμερών της λαμινίνης,
όπως η λαμινίνη 311/321 (λαμινίνη 6/7) και 511
(λαμινίνη 10), και συνεισφέρει στην επιδερμοχορια-
κή σύνδεση. Οι σφαιροειδείς επίτοποι της αλυσίδας
α και το C άκρο της αλυσίδας γ1 είναι υπεύθυνα για
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την μοριακή διασύνδεση λαμινίνης – ιντεγκρίνης
(Σχήμα 1). 

Από την άλλη μεριά στο βραχίονα της λαμινίνης
γ1 υπάρχει σημείο σύνδεσης με τη νιδογένη (Σχήμα
2). Αυτή η αλληλεπίδραση της λαμινίνης γ1 με την
νιδογένη είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για την πρόσδε-
ση της λαμινίνης γ1 στο κολλαγόνο ΙV στη ζώνη της
βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας.14,15 Η λειτουρ-
γική αναστολή της λαμινίνης γ1, μέσω του blocking
της αλυσίδας σύνδεσης της λαμινίνης με την νιδο-
γένη, κατέληξε σε πλήρη καταστολή σχηματισμού
της βασικής μεμβράνης, σε τρισδιάστατη καλλιέρ-
γεια ανθρωπίνων επιδερμιδικών κυττάρων και ινο -
βλαστών.16 Το γεγονός ότι ο ορός των ασθενών αντι-
δρά με τα σημεία σύνδεσης του μορίου της λα-
μινίνης με την νιδογένη πιστεύεται ότι χρήζει περαι-
τέρω διερεύνησης. 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Οι ασθενείς με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αντι-
λαμινίνης γ1 εμφανίζουν πομφόλυγες στο δέρμα, αλ-
λά δεν παρουσιάζουν παθολογικά σημεία σε άλλα
όργανα, παρότι η λαμινίνη γ1 εκφράζεται ευρέως στη
ζώνη της βασικής στιβάδας σε όλα τα όργανα του αν -
θρώπινου σώματος.17

Πράγματι, με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού

διαπιστώθηκε ότι ο ορός των περισσότερων ασθενών
δεν παρουσίασε αντιδραστικότητα με τα τοιχώματα
των αιμοφόρων αγγείων, με εξαίρεση μια και μοναδι-
κή περίπτωση.5,6,9 Η υπόθεση που διατυπώνεται
σχετικά με αυτό είναι ότι ο επίτοπος του αυτοαντιγό-
νου, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται στο C-άκρο
της λαμινίνης γ1, είναι δυνατόν να έχει διαφορετική
στερεοδομή σε κάθε τριμερές της λαμινίνης ανάλογα
με το όργανο, ή εναλλακτικά να υπάρχει μετα-μετα -
φραστική τροποποίηση της αλυσίδας. 

Σε μελέτη ανοσοαποτύπωσης καθώς και ανοσο -
φθορισμού φάνηκε, ότι η αντιδραστικότητα του ορού
των ασθενών για τη λαμινίνη γ1 του χορίου, ήταν
υψηλότερη σε σχέση με την αντιδραστικότητα στη λα-
μινίνη γ1 των αγγείων.6 Τα αποτελέσματα αυτά
δείχνουν ότι η λαμινίνη γ1 της βασικής μεμβράνης
του δέρματος υφίσταται μετα-μεταφραστικές τροπο-
ποιήσεις, όπως για παράδειγμα γλυκοζυλίωση σε
σχέση με τη λαμινίνη 1 που εκφράζεται στα αγγεία.
Διαφοροποιήσεις στις μετα -μεταφραστικές τροπο-
ποιήσεις μπορούν να δίνουν πιθανές εξηγήσεις σχε-
τικά με την εκλεκτικότητα της νόσου σε σχέση με το
όργανο-στόχος.18

ΛΑΜΙΝΙΝΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΗ

Όπως καταγράφτηκε και στα πρώτα περιστατικά
του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς αντι- λαμινίνης
γ1,7 ένας μεγάλος αριθμός περιστατικών συσχετίζε-
ται με την εμφάνιση ψωρίασης.5,9

Μελέτες ανοσοϊστοχημείας στο παρελθόν έχουν
δείξει, ότι η έκφραση της αλυσίδας α1 στη βασική
μεμβράνη της επιδερμίδας στην ενεργό ψωρίαση
είναι ασυνεχής ή φυσιολογική, η έκφραση της αλυ -
σίδας α2 είναι αδύναμη και ακανόνιστη στις βλάβες,
ενώ η έκφραση των αλυσίδων β1 και γ1 της λα-
μινίνης και του κολλαγόνου IV είναι φυσιολογι-
κή.19,20

Ωστόσο, πρόσφατα διατυπώθηκε η υπόθεση ότι
ποιοτικές ή ποσοτικές αλλαγές στην έκφραση της λα-
μινίνης γ1, οι οποίες είναι μοναδικές στο ψωριασικό
δέρμα, αλλά δεν ήταν δυνατό να ανιχνευτούν σε
προ ηγούμενες ανοσοϊστοχημικές μελέτες, είναι
δυνατό να εμπλέκονται στην παραγωγή αυτοαντισω-
μάτων αντι-λαμινίνης γ1 στους ψωριασικούς ασθε-
νείς, που οδηγεί στην εμφάνιση της νόσου.18

Στην ψωρίαση, η παραγωγή πολλών κυτταρο-
κινών, όπως ο TNF –α, η ιντερλευκίνη (IL)-1 και η γ-
ιντερφερόνη, αφενός υπερεκφράζονται, αφετέρου
 αποτελούν επίσης ρυθμιστές της έκφρασης των με-
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Σχήμα 1 – Η δομή της λαμινίνης που αποτελείται από
 τρεις αλυσίδες α, β και γ Χαρακτηριστικά εμφανίζονται οι
σφαιροειδείς επίτοποι της αλυσίδας α. 
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ταλλοπρωτεϊνασών (MMP). Διάφοροι τύποι των
ΜΜΡ αποδομούν την λαμινίνη.21

Προγενέστερη μελέτη σχετικά με αυτό, έδειξε ότι
η λαμινίνη γ1 είναι δυνατό να αποδομηθεί από την
ΜΜΡ-922 η οποία και υπερεκφράζεται στο ψωρια-
σικό δέρμα.21 Η παρουσία των θραυσμάτων της λα-
μινίνης γ1 από την επίδραση της ΜΜΡ-9 στις ψωρια-
σικές βλάβες είναι δυνατό να πυροδοτούν την παρα-
γωγή αυτοαντισωμάτων αντι-λαμινίνης γ1.18

Επιπρόσθετα, έχει υποστηριχθεί ότι η έκφραση
των ιντεγκρινών είναι τροποποιημένη στην ζώνη της
βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας στο ψωριασικό
δέρμα.23 Αυτές οι αλλαγές στην έκφραση των ιντεγ-
κρινών στα κυτταρικά στοιχεία της βασικής μεμβρά -
νης της επιδερμίδας, είναι δυνατό να επηρεάζουν
την αλληλεπίδραση λαμινίνης- ιντεγκρίνης, καθώς
και το μεταβολισμό της λαμινίνης στη βασική στιβά-
δα. Οι ανωτέρω αλλαγές θεωρείται ότι θα μπορούσαν
να συμμετέχουν στην παραγωγή των αυτοαντισωμά-
των αντι-λαμινίνης.18

Για το λόγο αυτό η αλληλεπίδραση μεταξύ ψωρία-
σης και πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς αντι-λα-
μινίνης γ-1, αξίζει περαιτέρω διερεύνησης και ίσως
οδηγήσει στη διαλεύκανση του παθογενετικού μορ-
ιακού μηχανισμού και στις δυο ασθένειες.

ΛΑΜΙΝΙΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σε μερικούς ασθενείς με πομφολυγώδες πεμφιγο-
ειδές αντι-λαμινίνης γ1, υπάρχουν ιστοπαθολογικά
ευρήματα στις δερματικές βλάβες με επιφανειακή

διήθηση διαφόρου αριθμού ηωσινοφίλων, δίνοντας
ιστολογική εικόνα που ομοιάζει με πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές. Ωστόσο, στα τυπικά ιστολογικά ευρή-
ματα του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς αντι-λα-
μινίνης γ1 υπάγεται η επιφανειακή φλεγμονώδη
διήθηση από πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα,
ακόμη και με τον περιστασιακό σχηματισμό μικροα-
ποστηματίων στις χοριακές θηλές.5,10 

Από την άλλη μεριά, η ιντερλευκίνη 8 αποτελεί
μείζονα χημειοτακτικό παράγοντα για τα πολυ μορ -
φο πύρηνα ουδετερόφιλα και έχει εμπλακεί στην
φλεγ μονώδη διεργασία τόσο του πομφολυγώδους
πεμ φιγοειδούς24 όσο και στην ψωρίαση.25

Επιπρόσθετα, σημαντικός φαίνεται και ο ρόλος
της ιντεγκρίνης, η οποία αποτελεί υποδοχέα για διά-
φορες μορφές δραστηριότητας του κυττάρου, όπως ο
κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η πολικότητα και η
παραγωγή κυτταροκινών από τα επιθηλιακά κύττα-
ρα.26 Για παράδειγμα η α3β1 ιντεγκρίνη, η οποία
 αποτελεί μια από τις ομολόγους της λαμινίνης 511,
μπορεί να αυξήσει την ανταπόκριση των επιθη -
λιακών κυττάρων στις κυτταροκίνες, όπως την ΙL-6
και ΙL- 8 27.

Η πρωτεόλυση της βασικής μεμβράνης της
επιδερ μίδας ή ακόμη και των πρωτεϊνών των ημιδε-
σμοσωμάτων δημιουργούν θραύσματα, τα οποία
είναι χημειοτακτικά για διάφορους τύπους κυττά -
ρων.28 Η λαμινίνη αποδομείται από πρωτεάσες που
προέρχονται από πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα
και μακροφάγα, όπως η ουδετεροφιλική ελαστάση, η
καθεψίνη G, πρωτεΐνάση 3 και διάφορες ΜΜΡ.22

Εξάλλου, θεωρείται ότι τα ίδια τα πεπτίδια της λα-
μινίνης έχουν χημειοτακτική δράση για τα πολυμορ-
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Σχήμα 2 – Σύνδεση
της νιδογένης με την
γ-1 λαμινίνη στο διαυ-
γές πέταλο. Φαίνεται
χαρακτηριστικά πως η
λαμινίνη γ1 προσδένε-
ται μέσω της νιδογέ -
νης στο κολλαγόνο ΙV.
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φοπύρηνα ουδετερόφιλα. Έχει βρεθεί ότι η πέψη της
λαμινίνης 111 από τα πολυμορφοπύρηνα ουδετερό -
φιλα, την ουδετεροφιλική ελαστάση ή την καθεψίνη
G απελευθερώνει θραύσματα, τα οποία προάγουν τη
χημειοταξία των ανθρωπίνων πολυμορφοπύρηνων
ουδτεροφίλων.29

Επιπλέον μια αινιγματική αλληλουχία πεπτιδίου,
το οποίο συντίθεται από λαμινίνη 511 με λαμινίνη γ1
και υπάρχει και στο δέρμα, προκαλεί το χημειοτακ-
τισμό τόσο των πολυμορφοπύρηνων ουδετεροφίλων
όσο και των μακροφάγων, ενώ παράλληλα προάγει
την παραγωγή ΜΜΡ-9, τόσο in vivo όσο και in vitro,
ρυθμίζοντας έτσι την φλεγμονώδη αντίδραση μέσω
του ΤΝF-α.30-32

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω δεδομένα φαίνε-
ται να υπάρχει ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των πολυ -
μορφοπύρηνων ουδετεροφίλων και της λαμινίνης,
τόσο στο πομφολυγώδες πεμφιγοειδές αντι-λαμι -
νίνης γ1 όσο και στην ψωρίαση.

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

Η ταυτοποίηση του αυτοαντιγόνου του πομφολυ -
γώδους πεμφιγοειδούς αντι-λαμινίνης γ1, έδωσε τη
δυνατότητα στην επιστημονική κοινότητα να αντιληφ-
θεί σε βάθος τόσο τους ανοσολογικούς, όσο και τους
παθογενετικούς μηχανισμούς της νόσου. 

Επιπρόσθετα τα νέα δεδομένα ρίχνουν φως σε εν
πολλοίς γνωστά, αλλά αρκετά πολύπλοκα φαινόμενα
στο βιοχώρο του χοριοεπιδερμιδικού συνδέσμου και
αναδεικνύουν τη σημασία της λαμινίνης, ως κομβι-
κού μορίου τόσο για την ανοσολογία, όσο και για την
μοριακή βιολογία. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––––––

Άνδρας 39 ετών, με γνωστή νόσο του Wilson από
την ηλικία των 21 ετών, είναι τα τελευταία 7 χρόνια
σε συστηματική θεραπεία με 1g D-πενικιλλαμίνης
(D-penicillamine, DPA) ημερησίως. Ο ασθενής εξετά-
στηκε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κρατικής Κλινικής
του ΝΑΔΝΘ για ένα εξάνθημα που εμφανίσθηκε από
τετραετίας και είχε προοδευτική εξέλιξη. Οι βλάβες
εντοπίζονται στο τράχηλο (Εικόνα 1) και στα αντι-
βράχια (Εικόνα 2), σε κυκλική και έρπουσα διάταξη.

Πρόκειται γιά βλατίδες ερυθροϊώδους χρώματος και
διαμέτρου 1-2 mm. Οι πολυκυκλικοί σχηματισμοί
παρουσιάζουν υπερκερατωσικά βύσματα και περι-
βάλλουν ένα ατροφικό κέντρο με κηρώδεις στίλβου-
σες βλατίδες (Εικόνα 3). Η ιστοπαθολογική εξέταση
δείχνει στη μέση της βλάβης ένα κεράτινο βύσμα το
οποίο περιέχει παρακερατωσικά υπολείμματα (Εικό-
να 4) ενώ η επιδερμίδα παρουσιάζει ψευδοεπι -
θηλιωματώδη υπερπλασία και διάτρηση με έξοδο
υλικού το οποίο αποτελείται από ελαστικές ίνες και
φλεγμονώδη κύτταρα (Εικόνες 5, 6).

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3 147-151, 2011
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Åé êü íες 1, 2 – Πολλαπλές ερυθροϊώδεις βλατίδες διαμέτρου 1-2 mm που συρρέουν σε πολυκυκλικές και δακτυλιοειδείς
πλάκες και διαγράφουν κυκλικούς σχηματισμούς στον τράχηλο και τα αντιβράχια του ασθενή. 
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Åé êü íα 3 – Οι πολυκυκλικοί σχηματισμοί παρουσιάζουν
υπερκερατωσικά βύσματα και περιβάλλουν ένα ατροφικό
κέντρο με κηρώδεις στίλβουσες βλατίδες.

Åé êü íα 4 – Κεράτινο βύσμα το οποίο περιέχει παρακερα-
τωσικά υπολείμματα.

Åé êü íες 5, 6 – Η επιδερμίδα παρουσιάζει ψευδοεπιθηλιωματώδη υπερπλασία και διάτρηση με έξοδο υλικού το οποίο
απο τελείται από ελαστικές ίνες και φλεγμονώδη κύτταρα. 

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Φ-Σ Δελλή, Α. Στρατηγός, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη

Έρπουσα Διατιτραίνουσα Ελάστωση

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

Η έρπουσα διατιτραίνουσα ελάστωση (ΕΔΕ) ανή-
κει στην ομάδα διατιτραίνουσων δερματοπαθειών ό-
που περιλαμβάνονται επίσης η αντιδραστική διατι -
τραί νουσα κολλαγόνωση, η διατιτραίνουσα θυλακίτι-
δα και η Νόσος του Kyrle.1 Κατατάσσεται σε τρεις γε-
νικές κατηγορίες: ιδιοπαθής, αντιδραστική και φαρ-
μακευτική. Σε 30% των περιπτώσεων συνδυάζεται με
συστηματικά νοσήματα όπως το σύνδρομο Down, το
σύνδρομο Ehlers-Danlos, η ατελής οστεογένεση, το
ελαστικό ψευδοξάνθωμα, cutis laxa και το σύνδρομο
Marfan.2,3,4,5,6 Πρόσφατα περιγράφεται και στο
πλαίσιο ελαστώσεων βλεννογόνων7,8 όπου και θεω -
ρείται διαφορετική έκφραση ενός κοινού εκφυλιστι-
κού φαινόμενου που συνοψίζεται με την ονομασία
«εκφυλιστικές δερματοπάθειες που οφείλονται στην
πενικιλλαμίνη».9

Η οικογενειακή μορφή αναφέρεται σε ελάχιστα
περιστατικά,10 η ιατρογενής είναι εξαιρετικά σπά-
νια11,12,13 και η ιδιοπαθής έχει πιθανή γενετική προ-
διάθεση. Η φαρμακευτική μορφή ΕΔΕ θεωρείται α-
νεπιθύμητη παρενέργεια χρόνιας χορήγησης DPA.
Το πρώτο περιστατικό περιγράφηκε το 197214 και
στην πλειοψηφία τους τα περιστατικά που ανήκουν
σ’ αυτή τη κατηγορία συνδυάζονται με την Νόσο του
Wilson,9,11,14 πιθανώς επειδή απαιτείται σταθερή
υψηλή δόση φαρμάκου για πολλά χρόνια ώστε να
επι τευχθεί η μέγιστη απομάκρυνση και αποβολή του
χαλκού από τον οργανισμό. Οι δερματικές βλάβες
εμ φανίζονται λίγα χρόνια μετά την έναρξη της φαρ-
μακευτικής αγωγής και συνήθως υποχωρούν μετά
την διακοπή της. 

Η νόσος προσβάλλει νέους ενήλικες, ιδιαίτερα
στην δεύτερη δεκαετία ζωής. Η χρόνια εξελικτική της
πορεία συνοδεύεται συχνά από ουλές και ατροφία. 

Ενώ το εξάνθημα δεν διαφέρει στις τρεις κλινικές
μορφές, η ιστοπαθολογική εικόνα φαίνεται να πα -
ρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες. Στη μορφή
που οφείλεται στην χρόνια χορήγηση DPA,15 η διά-
ταξη των ελαστικών ινών θυμίζει συρματόπλεγμα ή
ακανθωτούς θάμνους, αντίθετα με τις άλλες δύο κλι-
νικές μορφές όπου ιστοπαθολογικά οι διογκωμένες
ελαστικές ίνες διατάσσονται σε σωρούς. Μια άλλη
διαφορά αποτελεί η απουσία υπερπλαστικών ελα-
στικών ινών στο θηλώδες χόριο.

Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν περιγραφεί θανατη -
φόρες επιπλοκές της δευτερογενούς ΕΔΕ που οφεί -

λεται στην χρόνια χορήγηση DPA, επιβεβαιώθηκαν
μορφολογικές διαταραχές ελαστικών ινών σε άλλους
ιστούς και ιδιαίτερα στις αρτηρίες και τους πνεύμο-
νες.16,17,18 Απασχολεί έντονα η πιθανότητα επι-
πτώσεων που θα είχε η εξέλιξη υποκλινικής συστη -
μα τικής ελαστοπάθειας. 

Συμπερασματικά, η DPA μπορεί να προκαλέσει
σημαντική διαταραχή στην δομή του ελαστικού
 ιστού, η οποία είναι τόσο χαρακτηριστική που μπο -
ρεί εύκολα να διαφοροποιηθεί ιστολογικά από την
ιδιο παθή ΕΔΕ. Επιβάλλεται η άμεση διακοπή του
φαρ μάκου και οι ασθενείς θα έπρεπε να ελεγχθούν
προσεκτικά συστηματικά για αρκετά χρόνια.
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1. To fractional resurfacing μπορεί να
βελτιώσει εκτεταμένες ουλές από εγκαύματα

Πρόδρομες ερευνητικές διαπιστώσεις δείχνουν ελπιδο-
φόρα αποτελέσματα μετά τη χρήση ενός nonablative
fractional erbium laser στα 1550-nm

Οι ουλές που σχηματίζονται μετά από εγκαύματα
είναι πολλές φορές αντιαισθητικές, επηρεάζουν τη
λειτουργικότητα του σημείου στο οποίο εντοπίζονται
και είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Οι ερευνητές
πραγματοποίησαν μια προοπτική μελέτη προκειμέ-
νου να εκτιμηθεί η χρησιμότητα των λεγόμενων
fractional nonablative resurfacing laser για την αντι-
μετώπιση των ουλών που προήλθαν από εγκαύματα
δεύτερου και τρίτου βαθμού.

Δέκα ασθενείς με ουλές μετά από βαθιά, δεύτε -
ρου ή τρίτου βαθμού εγκαύματα υποβλήθηκαν σε
θε ραπεία με πέντε συνεδρίες laser με 1550-nm με
μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων. Ανεξάρτητοι αξιολο -
γητές παρατήρησαν ότι υπήρξε μέτρια έως εξαιρετι-
κή βελτίωση στο 60% των ουλών, 3 μήνες μετά τη
λήξη των συνεδριών. Περισσότερο από το 80% των
ασθενών, που υποβλήθηκαν στη θεραπεία, παρατη -
ρήθηκε να έχουν τουλάχιστον κάποια βελτίωση στην
υφή του δέρματος, στις δυσχρωμίες και στην υπερ -
τροφία ή ατροφία.

Σχόλιο (Murad Alam, MD, MSCI) 

Αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα συνηγορούν με
τις ανέκδοτες αναφορές μεμονωμένων περιστατικών
ότι το fractional resurfacing συνεισφέρει σημαντικά
στη βελτίωση των ουλών μετά από έγκαυμα. Όπως
προτείνουν οι συγγραφείς, είναι πιθανό ότι οι βαθιές
μικροσκοπικές οπές που δημιουργεί το fractional

laser βοηθούν στο να αντιμετωπισθούν σε βάθος οι
ουλές. 

Ταυτόχρονη συνδυαστική θεραπεία με ενδοβλα-
βική έγχυση στεροειδών ή με την τοπική εφαρμογή
ή ενδοβλαβική έγχυση άλλων φαρμάκων μπορούν
να βοηθήσουν περαιτέρω, διότι τα κανάλια που
δημιουργούνται από το fractional resurfacing είναι
δυνατόν να επιτρέψουν την καλύτερη απορρόφηση
αυτών των ουσιών. 

Η καταλληλότερη χρονική στιγμή για τη θερα-
πεία-αντιμετώπιση των ουλών από εγκαύματα παρα-
μένει ένα ανοιχτό ερώτημα, με ορισμένους εμπειρο -
γνώμονες να προτείνουν το συντομότερο δυνατό, αλ-
λά οι συγγραφείς αυτής της πρόσφατης μελέτης υπο-
στηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται η
αγω γή ένα έτος μετά τον τραυματισμό. Φυσικά, οι
παρατηρήσεις αυτής της μελέτης είναι καλύτερα να
επιβεβαιωθούν με μία συγκριτική τυχαιοποιημένη
ελεγ χόμενη δοκιμή.

Waibel J et al. Treatment of burn scars with the 1,550 nm
nonablative fractional erbium laser. Lasers Surg Med 2012
Aug; 44:441.

2. Φωτοθεραπεία UVA1

Μετά από συνολική εκτίμηση διαφόρων αποδεικτικών
στοιχείων, μια ομάδα εργασίας κατέληξε σε σημαντικά
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια,
και το κόστος της UVA1 φωτοθεραπείας

Μεγάλου μήκους κύματος υπεριώδη ακτινοβολία
Α (UVA1, 340-400 nm), έχει χρησιμοποιηθεί για τη
θεραπεία πολλών παθήσεων του δέρματος για περισ-
σότερα από 30 χρόνια. Η ακτινοβολία UVA1 διεισ-
δύει βαθύτερα στο δέρμα από οποιαδήποτε άλλη

Bιβλιογραφική Ενημέρωση
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Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής

φωτο θεραπεία και έχει διαφορετική βιολογική δρά-
ση από τις ακτίνες UVB και τις UVA με μικρότερο
μήκος κύματος (UVA2, 315-340 nm). Η UVA1 δρα
μέσω οξυγόνο-εξαρτώμενων μηχανισμών μετά από
φω τοευαισθητοποίηση των ενδογενών λιπιδίων και
των πρωτεϊνών. Διμερή DNA δεν σχηματίζονται.
Δερ ματολόγοι, φυσικοί και επιστήμονες με εμπειρία
ή ενδιαφέρον για τη UVA1 ακτινοβολία δημιούρ -
γησαν μία ομάδα εργασίας για να διαμορφώσουν τις
κατευθυντήριες οδηγίες της Σκωτίας.

Η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι με-
σαίες ή υψηλές δόσεις UVA1 έχουν καλά αποτελέ-
σματα για τη μορφέα. Μπορεί να επιδεινώσει την εμ -
φάνιση των βλαβών, αλλά η λειτουργικότητα (π.χ.
κίνηση αρθρώσεων) βελτιώνεται. Άλλες καταστάσεις
με υψηλού επιπέδου απόδειξη της αποτελεσματικό -
τητας της φωτοθεραπείας είναι η μελαγχρωματική
κνίδωση, η ατοπική δερματίτιδα, το δυσιδρωσικό έκ-
ζεμα, η υποξεία κνήφη (subacute prurigo), και ο
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ). Στο ΣΕΛ,
η UVA1 φαίνεται να ωφελεί τόσο τη συστηματική
προσ βολή όσο και τη δερματική. Στην μελαγχρωμα-
τική κνίδωση, ο αριθμός των μαστοκυττάρων μειώνε-
ται με τη θεραπεία. Στη νόσο μοσχεύματος έναντι
του ξενιστού, στη νεφρική συστηματική σκλήρυνση,
σε υπερεωσινοφιλικά σύνδρομα, στον ομαλό λειχή-
να, στο σκληροίδημα, στη χρόνια κνίδωση, στο δακ-
τυλιοειδές κοκκίωμα, στην ψωρίαση, και στη λειχη -
νοειδή πιτυρίαση η UVA1 φαίνεται να έχει καλά
απο τελέσματα. 

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται κυρίως σε αναφορές
μεμονομένων ή σε μελέτες με μικρό αριθμό περιστα-
τικών και, έτσι, το επίπεδο των αποδεικτικών στοι -
χείων είναι χαμηλότερο. Οι συγγραφείς κατέληξαν,
επίσης, στο συμπέρασμα ότι η UVA1 μπορεί να είναι
το ίδιο αποτελεσματική με την PUVA για τα δερματι-
κά Τ-λεμφώματα, ότι το όφελος είναι προσωρινό στο
δακτυλιοειδές κοκκίωμα και ότι άλλες θεραπείες
είναι πιο πρακτικές σε ορισμένες ασθένειες, όπως η
ψωρίαση. 

Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η υπερ-
μελάγχρωση. Οι ασθενείς παρουσίαζαν συχνά ένα ε-
ρύθημα μετά τη θεραπεία εξαιτίας της αγγειοδιαστο-
λής και η μελάγχρωση στην morphea ήταν εντονότε-
ρη. Φωτοτοξικότητα, υποτροπή του ιού του απλού
έρπητα και χολινεργική κνίδωση ήταν λιγότερο συ -
χνές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η θεραπεία αντεν-
δείκνυται για τους ασθενείς που λαμβάνουν φάρμα-
κα με γνωστή φωτοτοξική δράση. Ο σχετικός κίν -
δυνος, όμως, για την εμφάνιση κακοήθων νεοπλα-
σιών του δέρματος άγνωστος.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)

Το μεγαλύτερο μήκος κύματος υπεριώδους ακτι-
νοβολίας έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη ενέργεια να
παρέχεται στο δέρμα και η διείσδυση των φωτονίων
να είναι μεγαλύτερη. Η UVA1 είναι κατάλληλη για
παθήσεις που επηρεάζουν το χόριο, όπως η σκληρο-
δερμία. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενέργεια οι
μονάδες επεξεργασίας χρησιμοποιούν σωλήνες με-
τάλλων αλογόνου, απαιτούν πολλή ηλεκτρική ενέρ-
γεια και παράγουν αρκετή θερμότητα, ώστε να απαι-
τείται ειδικός αερισμός. Αν και η UVA1 βρίσκεται
στο ηλιακό φως και σε άλλες φωτεινές πηγές παρα-
γωγής UVA, η θεραπευτική επιτυχία απαιτεί τη χρή-
ση αυτών των υψηλής απόδοσης μηχανημάτων.

Kerr AC et al. Ultraviolet A1 phototherapy: A British Pho-
todermatology Group workshop report. Clin Exp Dermatol
2012 Apr; 37:219.

3. Αποικισμός του δέρματος από βακτήρια

Η σύνθεση και η ποικιλομορφία του μικροβιακής
χλωρίδας του δέρματος είναι κλινικά σημαντική. Τα
βακτηρία που ανευρίσκονται φυσιολογικά στο δέρμα
έχουν πρόσφατα ανιχνευθεί με ειδικές τεχνικές

Ο Kong και οι συνεργάτες του κατέδειξαν μία
εντυ πωσιακή μείωση της ποικιλομορφίας των
βακτηρι δίων στις περιοχές που εμφανίζεται, συνή -
θως, η ατοπική δερματίτιδα στα παιδιά κατά τη διάρ-
κεια εξάρσεων της νόσου. Σε αυτές τις περιοχές
(καμπτική επιφάνεια του αγκώνα και στον ιγνυακό
βόθρο) οι ερευνητές ανακάλυψαν μια σημαντική
αύξηση στην παρουσία του σταφυλόκοκκου (από
35% των βακτηριακών γονιδίων στο 90%), ιδιαίτερα
ο S.aureus και S.epidermidis, σε σύγκριση με
δείγματα ομάδας ελέγχου. Δεν παρατηρήθηκε καμία
αλλαγή στη συχνότητα, ούτε στη βαρύτητα της έξαρ-
σης που να σχετίζεται με τον S.aureus που ανευ -
ρίσκεται στους ρώθωνες της ρινός. Η θεραπεία με ει-
δικά αφρόλουτρα μειώνει τον S. aureus και αυξάνει
τα επίπεδα της βακτηριδιακής ποικιλομορφίας στο
δέρμα, γεγονός που ενισχύει τη συμβολή του S.
aureus στην ατοπική δερματίτιδα. Είναι ενδιαφέρον,
ότι η αποκατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας δε
συμβάλλει στη μείωση των εξάρσεων της νόσου.

Τα βακτήρια επίσης συμβάλλουν στην οσμή του
δέρματος, η οποία μπορεί να τροποποιήσει την ελ-
κυστικότητα του ανθρώπου στα κουνούπια. Ο
Verhulst και οι συνεργάτες του βαθμολόγησαν την
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ελκυστικότητα του ανθρώπινου ιδρώτα στο
Anopheles gambiae sensu stricto, ο οποίος είναι
 ένας σημαντικός φορέας της ελονοσίας στην Αφρική.
Παρατήρησαν ότι όσο υψηλότερο είναι το συνολικό
μικροβιακό φορτίο και μεγαλύτερος ο αριθμός του
σταφυλόκοκκου που αποικίζει το δέρμα, τόσο πιο
ελκυστικό στα κουνούπια καθίσταται το άτομο.
Αντίθετα, διάφορα είδη ψευδομονάδας ανιχνεύθη-
καν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε άτομα που δεν
ήταν ελκυστικά στα κουνούπια.

Σχόλιο (Kenneth Tsai, MD, PhD)

Οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι η σύνθεση και η
ποικιλομορφία της μικροβιακής χλωρίδας στο δέρ-
μα είναι κλινικά σημαντική. Οι θεραπείες πρέπει να
επικεντρώνονται στη διατήρηση της μικροβιακής
ποικιλότητας ή να μπορούν να τροποποιούν συγκε-
κριμένες ιδιότητες των βακτηρίων. Παραμένει ακόμα
αναπάντητο το ερώτημα αν η διαταραχή της ποικιλο-
μορφίας και της αύξησης του S. aureus μπορεί να
προβλέψει τις εξάρσεις της ατοπικής δερματίτιδας
και εάν ο έλεγχος της μικροβιακής χλωρίδας σε ένα
σημείο μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χορήγηση
συστηματικών αντιβιοτικών. Για την ελονοσία, αυτές
οι απόψεις, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για
την προληπτική στόχευση βακτηριακών συστατικών
ή για τη σύνθεση νέων προσελκυστικών ή απωθη-
τικών σκευασμάτων.

Kong HH et al. Temporal shifts in the skin microbiome as-
sociated with disease flares and treatment in children
with atopic dermatitis. Genome Res 2012; 22:850.

Verhulst NO et al. Composition of human skin microbiota af-
fects attractiveness to malaria mosquitoes. PLoS ONE 2011;
6:e28991. (http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0028991)

4. PDT για βασικοκυτταρικά καρκινώματα:
μακροχρόνια παρακολούθηση

Μακροχρόνια αποτελέσματα δείχνουν ότι το 5-αμινολε-
βουλινικό οξύ και η φωτοδυναμική θεραπεία είναι
επωφελής για την αντιμετώπιση του βασικοκυτταρικού
καρκινώματος, όταν η χειρουργική επέμβαση δεν
αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική επιλογή

Αν και η χειρουργική αφαίρεση είναι η θεραπεία
εκλογής για την αντιμετώπιση του βασικοκυτταρικού
καρκινώματος (BCC), οι διαφορετικές θεραπευτικές
επιλογές είναι επιθυμητές σε ορισμένες περιπτώ -

σεις. Μια εναλλακτική λύση είναι η φωτοδυναμική
θεραπεία με τη χρήση 5-αμινολεβουλινικού οξέος
(PDT-ALA), αλλά τα δεδομένα είναι πολύ λίγα σχετι-
κά με τον τύπο του BCC που ανταποκρίνεται σε αυτή
τη θεραπεία και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά
της. Σε αυτή την μελέτη, οι ερευνητές παρακολούθη-
σαν 60 BCC, σε 44 ασθενείς, μετά από μία ή δύο
συνεδρίες ALA-PDT, επί 10 έτη. Σκληροδερμοειδή
και μελαγχρωματικά BCC αποκλείσθηκαν από τη θε-
ραπεία, αλλά υποτροπιάζουσες βλάβες είχαν συμπε-
ριληφθεί. Το πρωτόκολλο περιελάμβανε ενίσχυση
του φαρμάκου με διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO)
για 5 λεπτά, ακολουθούμενη από ALA-PDT. Το 5-α-
μινολεβουλινικό οξύ ενεργοποιήθηκε από μια μονά-
δα φωτός με ένα φάσμα εκπομπής στην περιοχή
550-700 nm.

Το ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης στη δεκαετία
ήταν 87% με δύο συνεδρίες θεραπείας, και 60% με
μία συνεδρία. Όλες οι υποτροπές αναπτύχθηκαν
 εντός 3 ετών μετά το πέρας των θεραπευτικών συνε-
δριών. Στα 10 χρόνια, το 90% των πρωτογενών
 όγκων ήταν χωρίς υποτροπές, αλλά η ALA-PDT ήταν
αποτελεσματική μόνο για δύο από τα πέντε BCC που
υποτροπίασαν. Οι υποτροπές ήταν πιο πιθανό να
συμβούν σε άνδρες. Οι αξιολογητές θεώρησαν ότι το
αισθητικό αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό ή καλό σε πο-
σοστό 90% στο πρώτο έτος και 100% στα 10 έτη.

Σχόλιο- (Craig A. Elmets, MD)

Η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της φωτοδυ -
ναμικής θεραπεία με 5-αμινολεβουλινικό οξύ για το
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι πολύ ικανοποιητική
– ιδίως αν συγκριθεί με άλλες μη επεμβατικές θερα-
πείες. Το μήκος κύματος του φωτός που χρησιμοποι-
ήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν τα 625-nm και είναι,
πιθανώς, η καλύτερη επιλογή για την θεραπεία του
BCC, επειδή διεισδύει βαθύτερα στο δέρμα από  ότι οι
ακτίνες με μικρότερο μήκος κύματος (μπλε φώς). 

Οι συγγραφείς εικάζουν ότι το DMSO μπορεί να
συμβάλει στην αποτελεσματικότητα με την μετατρο-
πή του 5-αμινολεβουλινικό οξύ στον ενεργό μετα-
βολίτη του. Οι δερματολόγοι θα πρέπει να έχουν
ψηλά στις επιλογές τους την ALA-PDT για τα πρωτο-
παθή BCC, όταν χειρουργικές επεμβάσεις είναι
δύσκολο να πραγματοποιηθούν.

Christensen E et al. High and sustained efficacy after two
sessions of topical 5-aminolaevulinic acid photodynamic
therapy for basal cell carcinoma: A prospective, clinical
and histological 10-year follow-up study. Br J Dermatol
2012; 166:1342.

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011
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5. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
προστατεύουν από τον καρκίνο του δέρματος

Σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν έλαβαν ποτέ
ΜΣΑΦ, οι περιοδικοί χρήστες είχαν μειωμένο κίνδυνο
για ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC),
μελανώματος και βασικοκυτταρικού καρκινώματος (BCC)

Πειραματικά μοντέλα έχουν αποδείξει την προ-
καρκινογόνο δράση των ενζύμων της κυκλοξυγενά-
σης (COX), τα οποία προάγουν τη φλεγμονή, διευ-
κολύνουν τη δισίσδυση από τη βασική μεμβράνη,
καταστέλλουν τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή
κατά του όγκου, αναστέλλουν την απόπτωση των
κυττάρων του όγκου και τέλος διεγείρουν την αγγειο-
γένεση. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
(ΜΣΑΦ) μπλοκάρουν τη δράση της COX. Οι συγγρα-
φείς εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης ΜΣΑΦ
και των κινδύνων για ανάπτυξη ακανθοκυτταρικού
καρκινώματος (SCC), βασικοκυτταρικού καρκινώμα-
τος (BCC) και του μελανώματος (ΜΜ) σε ασθενείς
με ιστολογικά επιβεβαιωμένη πάθηση, οι οποίοι κα-
ταγράφονταν στο μητρώο καρκίνων της Δανίας, με-
ταξύ των ετών 1991 και 2008. Οι ασθενείς που είχαν
προσβληθεί από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανε-
πάρκειας, ή είχαν υποβληθεί σε μεταμοσχεύσεις ορ -
γάνων, ή είχαν προηγούμενη διάγνωση καρκίνου
είχαν αποκλεισθεί.

Συνολικά, οι ασθενείς που ελάμβαναν ΜΣΑΦ
είχαν μείωση στα SCC και στα MM, αλλά όχι στα
BCC, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν λάβει
ποτέ ΜΣΑΦ. Η μείωση του κινδύνου συνδέεται με τη
διάρκεια χρήσης των ΜΣΑΦ και τη δοσολογία. Με-
ταξύ των ασθενών που έλαβαν για μεγάλο χρονικό
διάστημα και υψηλές δόσεις ΜΣΑΦ, η μείωση του
κινδύνου ήταν 46% για το MM, 35% για το SCC και
17% για το BCC. 

Η μείωση του κινδύνου για ανάπτυξη μελανώμα-
τος ή SCC ήταν ανεξάρτητη από το ανατομικό σημείο
εμφάνισης και μόνο τα BCC που εντοπίζονταν σε κά-
ποιο άλλο σημείο, εκτός από την κεφαλή και το
λαιμό, επηρεάζονταν από τη χρήση ΜΣΑΦ. Η ασπι -
ρίνη και τα μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ προστατεύουν απο-
τελεσματικά από την εμφάνιση SCC και MM. Νεότε -
ροι αναστολείς COX-2 συσχετίσθηκαν με μείωση του
ποσοστού εμφάνισης SCC, αλλά όχι ΜΜ. Υψηλές
δόσεις και η μακροχρόνια χορήγηση της ακεταμινο-
φαίνης συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνι-
σης MM αλλά και BCC, που εντοπίζονται στο υπό-
λοιπο σώμα, εκτός από την κεφάαλή και το λαιμό.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD) 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τα ευρήματα άλ-
λων επιδημιολογικών μελετών που δείχνουν ότι τα
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα προστα-
τεύουν από τον καρκίνο του δέρματος και δύο
παρεμ βατικές μελέτες δείχνουν ένα τέτοιο αποτέλε-
σμα με τους αναστολείς COX-2. Το κόστος και η νο-
σηρότητα που σχετίζεται με τη χειρουργική θερα-
πεία του καρκίνου του δέρματος (nonmelanoma
MSC) και του μελανώματος αποτελεί σοβαρό πρό -
βλημα. Αυτοί οι καρκίνοι είναι από τους λίγους με
αυξανόμενη επίπτωση τα τελευταία χρόνια. 

Η χρήση των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
(ΜΣΑΦ), πολλά από τα οποία είναι φθηνά και δια -
θέ σιμα χωρίς ιατρική συνταγή, για την πρόληψη του
μελανώματος και των άλλων μορφών καρκίνου του
δέρματος είναι πολύ ελκυστική, και θα μπορούσε να
έχει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία, αλλά
είναι καλύτερα να έχουμε περισσότερες μελέτες στη
διάθεσή μαςγια να μπορέσουμε να το προτείνουμε.
Επίσης, θα πρέπει να μελετηθεί ποια ΜΣΑΦ είναι
πιο αποτελεσματικά και χωρίς ανεπιθύμητες ενέρ -
γειες και σε ποια δοσολογία.

Johannesdottir SA et al. Nonsteroidal anti-inflammatory
drugs and the risk of skin cancer: A population-based
case-control study. Cancer 2012 May 29; [e-pub ahead of
print]. (http://dx.doi.org/10.1002/cncr.27406)

Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. April-August 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

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:3  157-158, 2011
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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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■ Σύνδρομο βραχύβιων
αναγενών τριχών

■ Αποτρίχωση με Laser -
Τι νεότερο

■ Η ορμονική συμμετοχή
και διερεύνηση στην
ακμή

■ To σημείο Darier

■ Πομφολυγώδες 
πεμφιγοειδές
αντι-λαμινίνης γ1
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