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O ρόλος της κολχικίνης στη δερματολογία

Πλατσιδάκη Ε.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Ειδικευόμενη Δερματολόγος-Αφροδιοσιολόγος Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

Η κολχικίνη αποτελεί ένα παλαιό φάρμακο με κύριες ενδείξεις την οξεία
ουρική αρθρίτιδα, την ψευδοουρική αρθρίτιδα και τον οικογενή μεσογειακό πυρετό. Ωστόσο έχει
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μεγάλο αριθμό δερματολογικών παθήσεων όπως η υποτροπιάζουσα
αφθώδη στοματίτιδα, το σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet, το σύνδρομο Sweet, η λευκοκυττοκλαστική
αγγειίτιδα, το γαγγραινώδες πυόδερμα, η σκληροδερμία, τα πομφολυγώδη νοσήματα, η διαπυητική
ιδρωταδενίτιδα, η αμυλοείδωση, η ψωρίαση και η ακμή. Οι αντιφλεγμονώδεις και ανοσολογικές ιδιότητες
του φαρμάκου το καθιστούν αποτελεσματικό σε νοσήματα με φλεγμονώδη ή ανοσολογική βάση. Η
δράση της στα πολυμορφοπύρηνα, στα λεμφοκύτταρα και στα μακροφάγα είναι αυτή που παίζει και τον
σημαντικότερο ρόλο. Η χρήση της αντενδείκνυται σε σοβαρή καρδιακή, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια,
καθώς και σε φλεγμονώδεις εντεροπάθειες. Με προσοχή θα πρέπει να γίνεται η συγχορήγηση με
φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση ή μεταβολίζονται μέσω του κυτοχρώματος CYP-3A4 στο ήπαρ.
Είναι συνήθως αποτελεσματική σε δόσεις 0.5-1.5 mg/ ημέρα. Στις παραπάνω θεραπευτικές δόσεις οι
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες και παροδικές. Αν και δεν θεωρείται φάρμακο εκλογής, αποτελεί
πολύ καλή εναλλακτική λύση για δερματολογικά νοσήματα όπου οι κλασικές θεραπείες είναι
αναποτελεσματικές ή μη καλά ανεκτές.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:4 257-262, 2016
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The Role of Colchicine in Dermatology

Platsidaki E., Kontochristopoulos G.

Colchicine is a drug specifically indicated for the treatment of acute gouty
arthritis, pseudogout and familial Mediterranean fever. However it has been used successfully in many
skin diseases such as recurrent aphthous stomatitis, Behcet-Adamantiades syndrome, Sweet syndrome,
leukocytoclastic vasculitis, pyoderma gangrenosum, scleroderma, hidradenitis suppurativa, amyloidosis, p-
soriasis and acne. Due to its anti-inflammatory and immunological properties it is considered an effective
drug in conditions with inflammatory or immunological basis. The use of colchicine is contraindicated in
patients with severe heart, liver or renal failure and inflammatory bowel disease. Should be used with cau-
tion when co-administered with drugs that inhibit or are metabolized by cytochrome CYP-3A4. Daily dos-
es of 0.5-1.5 mg are usually effective. These low doses are related to mild and transient side effects.
Colchicine can be considered an alternative treatment for skin diseases where traditional therapies are in-
effective or poorly tolerated.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Kολχικίνη, δερματικά νοσήματα, δοσολογία

KEY WORDS • Colchicine, skin diseases, dosage
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EIΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αρκετά νέα φάρμακα έχουν τεθεί στην κυκλοφο-
ρία τα τελευταία χρόνια για την θεραπεία δυσίατων
δερματικών νοσημάτων. Όμως παρά τις πρόσφατες
προόδους, το υψηλό κόστος, οι φαρμακευτικές αλ-
ληλεπιδράσεις, οι αλλεργικές αντιδράσεις αλλά και
η αναποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών συχνά
ωθούν το κλινικό ιατρό σε εναλλακτικές θεραπευτι-
κές λύσεις με φάρμακα παλαιά με μη δερματολογι-
κές κύριες εφαρμογές, όπως είναι η κολχικίνη. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ––––––––––––––––––––––––––––

Η κολχικίνη είναι φυσικό προϊόν που προέρχεται
από το φυτό Colchicum autumnale της οικογένειας
Liliaceae.1 Το όνομα της κατάγεται από την Κολχίδα
της Μ. Ασίας όπου ευδοκιμούσε τα αρχαία χρόνια.
Περιέχεται κυρίως στους βολβούς και τους σπόρους
του φυτού. Η δηλητηριώδης δράση της ήταν γνωστή
από την εποχή του Πεδάνιου Διοσκουρίδη τον 1ο
μ.χ αιώνα. Βότανα κολχικίνης χρησιμοποιήθηκαν
 εναντίον του πόνου των αρθρώσεων από τον Αλέξαν-
δρο τον Τραλλιανό τον 6ο μ.Χ αιώνα. Το 1793 ο An-
ton von Storck εφάρμοσε την κολχικίνη στη θερα-
πεία της ουρικής αρθρίτιδας.2 Από το 1972 έχει
καθιερωθεί ως το μοναδικό φάρμακο εναντίον του
οικογενούς μεσογειακού πυρετού ενώ το 1943 εφαρ -
μόστηκε για πρώτη φορά στη δερματολογία για την
θεραπεία των κονδυλωμάτων (τοπική χρήση).

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η κολχικίνη ανήκει στις ισοκυκλικές ενώσεις, με
μοριακό τύπο C22H25NO6, είναι διαλυτή στο νερό,
στην αλκοόλη και στο χλωροφόρμιο. Μπορεί να χο-
ρηγηθεί είτε από το στόμα είτε ενδοφλέβια. Η βιο -
δια θεσιμότητα της είναι 25-88% μετά από συστημα-
τική χορήγηση, ο χρόνος ημίσειας ζωής της 26-31
 ώρες και η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα επι -
τυγχάνεται σε 1-3 ώρες.3 Συνδέεται με πρωτεΐνες του
πλάσματος σε ποσοστό 50% και ανιχνεύεται σε με-
γάλες συγκεντρώσεις στα λευκά αιμοσφαίρια, στο
 ήπαρ, στο σπλήνα και στους νεφρούς. Μεταβολίζε-
ται στο ήπαρ με αποακετυλίωση μέσω του συ στή -
ματος CYP3A4 και απορροφάται αμέσως από την νή-
στιδα και τον ειλεό.4 Απεκκρίνεται κυρίως με τα κό-
πρανα και μόνο σε ποσοστό 20% με τα ούρα.5

Η κολχικίνη σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά
FDA ανήκει στην κατηγορία C. Αν και σε πειραματό-
ζωα θεωρείται ισχυρό τερατογόνο, στον άνθρωπο
δεν έχει αποδειχθεί αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης
γενετικών βλαβών. Το φάρμακο εισέρχεται στον πλα-
κούντα και ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα.6 Παρόλα
αυτά δεν συνιστάται η διακοπή χορήγησης της σε
περίπτωση εγκυμοσύνης και προτείνεται αμνιοπαρα-
κέντηση στον 4ο μήνα. Επιπλέον δεν αντενδείκνυται
στο θηλασμό καθώς η πρόσληψη από το βρέφος
είναι ελάχιστη.

Η κολχικίνη έχει αντιμιτωτικές, αντιφλεγμονώ -
δεις και ανοσολογικές ιδιότητες.7 Στις δύο τελευ-
ταίες οφείλεται και η αποτελεσματικότητα του φαρ -
μάκου σε νοσήματα με φλεγμονώδη ή ανοσολογική
βάση. Η δράση της σε ορισμένους τύπους κυττάρων,
όπως τα πολυμορφοπύρηνα, τα λεμφοκύτταρα και τα
μακροφάγα είναι αυτή που παίζει και τον σημαντικό-
τερο ρόλο. Σχηματίζει σύμπλοκα με την τουβουλίνη,
μια δομική πρωτεΐνη των μικροσωληναρίων, ανα-
στέλλει τον πολυμερισμό της και διασπά την οργά-
νωση των κυττάρων. Ως αποτέλεσμα, διακόπτεται η
μίτωση στο στάδιο της μετάφασης και παρεμποδί -
ζονται βασικές λειτουργίες των λευκοκυττάρων και
 ιδιαίτερα των πολυμορφοπυρήνων. Συγκεκριμένα
ανα στέλλει την χημειοταξία τους, μειώνει την προσ-
κολλητική τους ικανότητα και αναστέλλει την απ ε -
λευ θέρωση λυσοσωματικών ενζύμων μέσω αύξησης
των επιπέδων του c AMP8. Στον μηχανισμό δράσης
της κολχικίνης συμπεριλαμβάνεται η μείωση της έκ-
κρισης ανοσοσφαιρινών από τα πλασματοκύτταρα, η
μείωση της HLA-DR έκφρασης στα επιθηλιακά
κύτταρα, ο περιορισμός έκφρασης των υποδοχέων
του TNF στα μακροφάγα, η αναστολή απελευθέρω-
σης ισταμίνης από τα μαστοκύτταρα και η αύξηση
της παραγωγής της κολλαγενάσης (ως αποτέλεσμα
ανα στέλλεται η σύνθεση του κολλαγόνου από τους
 ινοβλάστες και ενισχύεται η κολλαγονόλυση).9

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ–––––––––––

Συνήθως γίνεται έναρξη της θεραπείας με ημερή-
σια δόση 1 mg. Λόγω της φαρμακοκινητικής της, χο-
ρήγηση δύο φορές την ημέρα είναι κλινικά αποτελε-
σματική και βελτιώνει την ανεκτικότητα της. Μετά
από 1-2 βδομάδες αν υπάρχει κλινικά ανταπόκριση
μπορεί η δόση να μειωθεί, σε αντίθετη περίπτωση
μπορεί να αυξηθεί στα 2 mg/ημέρα. Η φαρμακοκι -
νητική είναι διαφορετική στα παιδιά και στους ηλι-
κιωμένους και η δοσολογία πρέπει να είναι χαμηλό-
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τερη. Στα παιδιά >5 ετών η συνιστώμενη δόση είναι
1-1.5mg/ημέρα ενώ σε παιδιά <5 ετών 0.5mg. Σε
 ασθενείς άνω των 70 ετών η ημερήσια δόση πρέπει
να είναι μειωμένη κατά 50%. Τέλος σε ασθενείς με
νεφρική δυσλειτουργία πρέπει η δόση να προσαρμό-
ζεται. Σε ασθενείς με μέτρια δυσλειτουργία (GFR:
30-59ml/min) η δόση μειώνεται σε 0.5-0.6mg ενώ
σε ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία (GFR: 15-29
ml/min) μειώνεται σε 0.5mg κάθε 2-3 ημέρες. Η
κολχικίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με GFR <15
ml/min.10

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει γενική αίματος
(για τον έλεγχο των λευκοκυττάρων και θρομβο -
κυττάρων), γενική ούρων, έλεγχο νεφρικής και ηπα-
τικής λειτουργίας αρχικά 1 φορά το μήνα και στη
συνέχεια ανά 3μηνο.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ –––––––––––––––––––––––––––

Η κολχικίνη έχει χορηγηθεί με επιτυχία σε μεγά-
λο αριθμό νοσημάτων, πολλά από τα οποία παρου-
σιάζουν δερματολογικό ενδιαφέρον. Θεωρείται φάρ-
μακο εκλογής κατά της ουρικής αρθρίτιδας και του
μεσογειακού πυρετού3 Έχει επίσης εφαρμοστεί στη
κίρρωση του ήπατος11 (πρωτοπαθής χολική, αλκοο-
λική, μεταφλεγμονώδης), στην ιδιοπαθή θρομβοπε-
νική πορφύρα και στη περικαρδίτιδα.12 Το θεραπευ-
τικό φάσμα της κολχικίνης στη δερματολογία επεκ-
τείνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Σε ορισμένα
νοσήματα η θεραπευτική της αξία είναι καλά τεκ-
μηριωμένη και η εμπειρία μεγάλη ενώ σε άλλα η εμ-
πειρία είναι μικρή και βασίζεται σε μεμονωμένα πε-
ριστατικά.

Η κολχικίνη έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
στην υποτροπιάζουσα αφθώδη στοματίτιδα. Σε με-
λέτη των Katz και συν. η κολχικίνη χορηγήθηκε σε
δόση 1.5mg ημερησίως σε 20 ασθενείς.13 Η κλινική
βελτίωση ήταν μεγαλύτερη απο 70% τόσο στον
 αριθμό όσο και στο μέγεθος των βλαβών. Ωστόσο η
διακοπή του φαρμάκου οδήγησε γρήγορα σε υπο -
τροπή. 

Πολύ καλά είναι τα αποτελέσματα από την χρήση
της κολχικίνης στο σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet,
τόσο κατά την οξεία φάση, όσο και στην πρόληψη
των υποτροπών.14 Η κλινική βελτίωση προσεγγίζει
το 70% και αφορά κυρίως τα στοματογεννητικά έλ-
κη, την αρθρίτιδα, τη φλυκταινώδη αγγειίτιδα και τις
νευρολογικές βλάβες.15 Οι οφθαλμικές βλάβες αντα-
ποκρίνονται λιγότερο ικανοποιητικά και απαιτούν
 ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή χορήγηση κορτικο-

στεροειδών. Η συνήθης χορηγούμενη δόση κολχι -
κίνης είναι 1-1.5mg ημερησίως. 

Η οξεία εμπύρετη ουδετεροφιλική δερματοπάθ-
εια ή σύνδρομο Sweet συνήθως αντιμετωπίζεται με
κορτικοστεροειδή ή ιωδιούχο κάλιο. Ορισμένοι
συγγραφείς επέλεξαν την κολχικίνη ως εναλλακτική
θεραπεία σε δόση 1.5mg ημερησίως, με εντυπωσια-
κή κλινική ανταπόκριση σε λίγες μόνο μέρες από
την έναρξη της αγωγής.16 Σταδιακή μείωση έως τα
0.5mg/ημέρα για συνολικά 3 μήνες επέφερε πλήρη
ίαση. 

Σε ορισμένες μελέτες η δράση της κολχικίνης
έχει αναδειχθεί ευεργετική και στη λευκοκυττοκλα-
στική αγγειίτιδα (σε δόση 1.2-1.8mg/24h).17 Άλλες
πάλι δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν ανάλογα απο-
τελέσματα. Επιπλέον εντυπωσιακή ανταπόκριση (σε
δόση 1-2mg/ημέρα) εμφανίζεται σε ασθενείς που
πάσχουν από κνιδωτική αγγείτιδα με χαμηλό συμ -
πλή ρωμα, όταν οι προηγούμενες θεραπείες είχαν α-
ποτύχει.18

Η κολχικίνη έχει εφαρμοστεί με θεαματικά απο-
τελέσματα, ως θεραπεία σε περιπτώσεις γαγγραι -
νώδους πυοδέρματος, οι οποίες ήταν ανθεκτικές σε
προηγούμενες θεραπείες.19 Το γεγονός αυτό οδή -
γησε ορισμένους στο να προτείνουν την εφαρμογή
της ως φάρμακο πρώτης γραμμής για τη νόσο αυτή.
Στα πλεονεκτήματα της κολχικίνης συμπεριλαμβά-
νονται η χαμηλή τιμή της, η μικρότερη τοξικότητα
και η καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών σε σχέση
με τις άλλες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες.

Η κολχικίνη εμφανίζει γρήγορη ανταπόκριση και
καλή αποτελεσματικότητα σε πομφολυγώδη νοσήμα-
τα τα οποία χαρακτηρίζονται κυρίως από την επι-
κράτηση των πολυμορφοπύρηνων και η δράση της
κολχικίνης πάνω σε αυτά εξηγεί την αποτελεσμα-
τικότητα της. Η χρόνια πομφολυγώδης νόσος της
παιδικής ηλικίας είναι η συχνότερη πομφολυγώδης
δερματοπάθεια των παιδιών και συνήθως θεραπεύε-
ται με δαψόνη ή κορτικοστεροειδή. Η κολχικίνη
 αποτελεί σημαντική θεραπευτική επιλογή για την
παραπάνω νόσο, ιδίως σε ασθενείς με ανεπάρκεια
ενζύμου G-6PD, ανεπαρκή ανταπόκριση ή εμφάνιση
ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω λήψης κορτικοστερο-
ειδών.20 Η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση
είναι μια χρόνια υποεπιδερμική πομφολυγώδης δερ-
ματοπάθεια που συνοδεύεται από αυτοανοσία στον
τύπο VII του κολλαγόνου. Η νόσος είναι δυσίατη και
ανθεκτική σε πολλά θεραπευτικά μέσα. Πρόσφατες
μελέτες ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα της
κολχικίνης.21 Οι πιθανότεροι μηχανισμοί δράσης
της στη δερματοπάθεια αυτή είναι η αντιφλεγ-

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
259

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

1-final_3.qxd  15/12/2016  4:42 μμ  Page 259



μονώδης της δράση και η μείωση της αντιγονικό -
τητας του τύπου VII κολλαγόνου που προκαλεί.
Άλλα πομφολυγώδη νοσήματα στα οποία η
κολχικίνη έχει δοκιμασθεί με επιτυχία είναι η ερπη -
το ειδής δερματίτιδα,22 η γραμμοειδής IgA πομφολυ -
γώδης δερματοπάθεια των ενηλίκων23 και η υποκε-
ράτια φλυκταινώδης δερματοπάθεια.24

Η κολχικίνη έχει δοκιμασθεί με επιτυχία και στην
συστηματική σκληροδερμία σε δόσεις 0.6-
3mg/ημέρα.25 Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνον-
ται μετά απο μακροχρόνια χορήγηση, αφού σημα -
ντικό ρόλο παίζει τόσο η συνολική δόση του φαρμά-
κου, όσο και η διάρκεια της νόσου (<5 χρόνια).

Όσον αφορά το οζώδες λεπρικό ερύθημα, αν και
η βασική θεραπευτική αγωγή παραμένει η θαλι-
δομίδη και τα κορτικοστεροειδή, η κολχικίνη αποτε-
λεί μια πολύ καλή εναλλακτική λύση αφού σε όλες
τις περιπτώσεις που χορηγήθηκε υπήρξε σημαντική
κλινική βελτίωση.26

Βελτίωση κατά 40% έχει σημειωθεί στις δερματι-
κές βλάβες ασθενών με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή
αμυλοείδωση μετά τη χορήγηση κολχικίνης σε δόση
1-2mg ημερησίως. Επίσης βελτιώθηκε η πρωτεϊνου -
ρία που συνοδεύει τη νόσο, ενώ μειώθηκε η συχνότ-
ητα αμυλοείδωσης σε ασθενείς με οικογενή μεσογει-
ακό πυρετό που αντιμετωπίστηκαν με κολχικίνη.
Πιθανός μηχανισμός δράσης της αποτελεί η παρεμ-
πόδιση της εξωκυττάριας εναπόθεσης του αμυλοει-
δούς και ακολούθως επιβράδυνση της  εξέλιξης της
νόσου.27

Μια από τις πρώτες δερματολογικές παθήσεις,
στις οποίες η κολχικίνη εφαρμόσθηκε με επιτυχία ή-
ταν η κοινή, η φλυκταινώδης και η αρθροπαθητική
ψωρίαση σε δοσολογία από 1.5-3mg ημερησίως.28

Εξάλλου η τοπική εφαρμογή της υπό μορφή διαλύ -
μα τος 0.5% σε κλειστή περίδεση οδήγησε σε πλήρη
ίαση των βλαβών. Πρόσφατες όμως μελέτες σε ασθε-
νείς με ψωριασική αρθρίτιδα η χορήγηση κολχι -
κίνης σε χαμηλότερες δόσεις (0.6-1.8mg/ημέρα),
για την αποφυγή παρενεργειών, έδωσαν φτω χότερα
αποτελέσματα. Με καλή ανταπόκριση έχει χορηγη -
θεί και στη φλυκταίνωση παλαμών και πελμάτων σε
δοσολογία 0.5-2mg ημερησίως για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.29 Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι εξαρ -
τώνται τόσο από την δόση όσο και από το χρόνο χο-
ρήγησης του φαρμάκου. Έτσι ερμηνεύονται οι περι-
πτώσεις αποτυχίας που παρατηρήθηκαν. Γενικά ο
θε ραπευτικός ρόλος της κολχικίνης στην ψωρίαση
θεω ρείται μάλλον περιορισμένος.

Η κολχικίνη χορηγήθηκε παλαιότερα και σε ασ -
θε νείς με ακμή ανθεκτική στα συνήθη αντιβιοτικά.

Σε δοσολογία 1mg/ημέρα για 2 μήνες και η κλινική
βελτίωση προσέγγισε το 70% στο σύνολο των ασθε -
νών.30 Περισσότερο αξιοσημείωτη ήταν η βελτίωση
στους ασθενείς με οζοκυστική φλεγμονώδη ακμή.
Ανεπιθύμητες ενέργειες στη δόση αυτή δεν σημειώ -
θηκαν. Οι περισσότεροι ασθενείς υποτροπίασαν με-
τά τη διακοπή του φαρμάκου. Ωστόσο δεδομένου
του αυξανόμενου ρυθμού ανάπτυξης ανθεκτικών στε-
λεχών στα συνήθως χορηγούμενα αντιβιοτικά, η κολ -
χι κίνη πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στη θεραπεία
της ακμής.

Στην διαπυητική ιδρωταδενίτιδα η χρήση της
κολχικίνης σε δόση 0.5-1.5mg ημερησίως έχει πα -
ρουσιάσει εξαιρετικά αποτελέσματα κυρίως σε στά-
δια Hurley I και II, με σημαντική βελτίωση της ποιό -
τητας ζωής (DLQI).31 Αρχικά σε συνδυασμό με τετρ-
ακυκλίνες και ακολούθως η συντήρηση συνεχίζεται
μόνο με κολχικίνη.

Τέλος η κολχικίνη έχει χορηγηθεί σε πολλά άλ-
λα δερματολογικά νοσήματα, όπως η υποτροπιάζου-
σα πολυχονδρίτιδα,32 η σαρκοείδωση, τα κοκκιώμα-
τα μετά από ενέσιμες θεραπείες προσώπου (όπως
υαλουρονικό οξύ, σιλικόνη κ.ά.),33 η φυσική κνίδω-
ση (εκ πιέσεως), το έμμονο επηρμένο ερύθημα,34 οι
ινωματώσεις35 (ν. Dupuytren, ν. Peyronie) και τα
χηλοειδή. Τις περισσότερες φορές με ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Ο κατάλογος επεκτείνεται συνεχώς.
Για την τεκμηρίωση όμως της δράσης της κολχικίνης
στα παραπάνω νοσήματα και την καθιέρωση της,
είναι απαραίτητες περισσότερο εκτεταμένες μελέτες
και μεγαλύτερος αριθμό ασθενών.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ––––––––––––––––––

Η χρήση της κολχικίνης αντενδείκνυται σε αιμα-
τολογικά νοσήματα, σε σοβαρή καρδιοπάθεια, σε κα-
ρδιακή ανεπάρκεια, σε γαστρενετερικά νοσήματα, σε
σοβαρή ηπατική/νεφρική ανεπάρκεια και σε φλεγ -
μονώδεις εντεροπάθειες.

Στις συνήθεις θεραπευτικές δόσεις οι ανεπι -
θύμητες ενέργειες είναι ήπιες και παροδικές. Εκδη -
λώνονται κυρίως από το γαστρεντερικό σύστημα και
οφεί λονται στην αντιμιτωτική δράση του φαρμάκου
το οποίο προσβάλλει ιστούς με ταχύ κυτταρικό πολ-
λαπλασιασμό. Περισσότερο συχνές και σοβαρές ανε-
πιθύμητες ενέργειες παρατηρούνται σε δόσεις >2-3
mg/ημέρα. Από το γαστρεντερικό σύστημα παρατηρ-
ούνται ναυτία, έμετοι, κοιλιακό άλγος, διαρ ροϊκές ή
αιματηρές κενώσεις και διαταραχή της ηπατικής λει-
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τουργίας (αύξηση τρανσαμινασών).7 Μακροχρόνια θ-
εραπεία μπορεί να προκαλέσει στεατόρροια, μειω-
μένη απορρόφηση της βιταμίνης Β12, λιπαρών, να-
τρίου και καλίου. Αιματολογικές ανεπιθύ μητες ενέρ-
γειες αποτελούν η λευκοπενία, η θρομβοπενία και η
απλαστική αναιμία. Παρενέργειες από το μυοσκελε-
τικό σύστημα περιλαμβάνουν την μυοτονία, την
μυϊκή αδυναμία, τον μυϊκό πόνο, την ραβδομυό λυση
και την μυοπάθεια.36 Οι αλλεργικές αντιδράσεις, η
κνίδωση, η τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση, η αλω-
πεκία, η όψιμη δερματική πορφυρία και το φαρ -
μακευτικό εξάνθημα αποτελούν τις συνήθεις δερ -
ματολογικές εκδηλώσεις.7 Από το περιφερικό νευ -
ρικό σύστημα μπορεί να παρουσιαστεί αισθητική
κινητική νευροπάθεια και σπάνια αίσθημα καύσου
δέρματος και βλεννογόνων. Τέλος έχουν αναφερθεί
σποραδικές περιπτώσειες αζωοσπερμίας και ολιγο-
σπερμίας.37 Στις συνήθεις όμως θεραπευτικές δόσεις
η συγκέντρωση στο πλάσμα (3mg/ml) είναι 3.000
φορές μικρότερη από την απαιτούμενη για να επι-
δράσει στην κινητικότητα του σπέρματος in vitro.

Σε υπερδοσολογία η συμπτωματολογία ξεκινά σε
2 έως 5 ώρες με εμφάνιση κοιλιακού άλγους, ναυ-
τίας, έμετου, διάρροιας και αφυδάτωσης. Σε 24-72
ώρες μπορεί να παρουσιαστεί οξεία προσβολή πολ-
λών οργάνων ταυτόχρονα που οδηγεί σε νεφρική,
 αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, παγκυτ -
ταρο πενία, μεταβολική οξέωση, διαταραχές ηλεκτρο -
λυτών, σπασμούς και κώμα.38 Κατά την αποδρομή,
σε 6-8 ημέρες, συνήθως παρατηρείται λευκοκυττά -
ρω ση και αλωπεκία. Το ποσοστό θνησιμότητας στην
οξεία τοξική δηλητηρίαση είναι περίπου 30%. Οι πε-
ρισσότεροι θάνατοι προκαλούνται από δοσολογία
>7.5mg μέσα στις πρώτες 24 ώρες.39

Η αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών πε-
ριλαμβάνει την διακοπή του φαρμάκου, την πλύση
στομάχου, την υποστηρικτική θεραπεία, την χορή -
γηση F(αβ) κλασμάτων ειδικών αντισωμάτων έναντι
της κολχικίνης και η αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή
κάθαρση. Αντίδοτο δεν υπάρχει.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––

Με προσοχή θα πρέπει να γίνεται η συγχορήγ-
ηση της κολχικίνης με φάρμακα που αναστέλλουν τη
δράση ή μεταβολίζονται μέσω του κυτοχρώματος
CYP-3A4 (ισότυπος του CYP-450) στο ήπαρ. Τέτοια
φάρμακα είναι η ερυθρομυκίνη, η ιτρακοναζόλη, η
κυκλοσπορίνη (η συγκέντρωση της κολχικίνης μπο-
ρεί να αυξηθεί σε τοξικά επίπεδα), η δαψόνη, οι

στατίνες (ταυτόχρονη χορήγηση μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρή μυοπάθεια), οι φιμπράτες, η νιφεδιπίνη
και η διλτιαζέμη.40 Σε συγχορήγηση με την κυανο-
κοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12), η κολχικίνη προκαλεί
δυσαπορρόφηση της, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
μεγαλοβλαστικής αναιμίας.7 Στη βιβλιογραφία έχει
καταγραφεί περίπτωση τοξικότητας με συγχορήγηση
αναστολέα της τυροσινάσης (sunitinib).41 Αναφέρε-
ται επίσης αποφυγή της κατανάλωσης χυμού γκρέιπ -
φρουτ, καθώς μπορεί να αυξηθούν τα επίπεδα της
κολχικίνης στο αίμα.

Πάντα επιπλέον προσοχή πρέπει να δίδεται σε
ηλικιωμένους σε και άτομα με ηπατικά, νεφρικά και
γαστρεντερικά νοσήματα.

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

Η κολχικίνη είναι ένα παλαιό φάρμακο με αντιμι-
τωτικές, αντιφλεγμονώδεις και ανοσοκατασταλτικές
 ιδιότητες. Είναι δραστική σε πολλά δερματολογικά
νοσήματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέν-
τρωση λευκοκυττάρων (κυρίως πολυμορφοπυρή-
νων). Είναι συνήθως αποτελεσματική σε δόσεις 0.5-
1.5mg/ημέρα και μπορεί να συνδυαστεί με άλλες το-
πικές ή συστηματικές θεραπείες. Ωστόσο η διακοπή
της συχνά ακολουθείται από υποτροπές. Η ασφαλής
δόση είναι <2-3 mg/24h ενώ αν εμφανιστούν ανε-
πιθύμητες ενέργειες αυτές προέρχονται κυρίως απο
το γαστρεντερικό σύστημα. Στα πλεονεκτήματα της
κολχικίνης συμπεριλαμβάνονται η χαμηλή τιμή και
η καλή συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία.
Προ σοχή απαιτείται σε εγκυμοσύνη, ηλικιωμένους
και άτομα με καρδιακά, ηπατικά, νεφρικά και γαστρ-
εντερικά νοσήματα. Δεν θα πρέπει να συγχορηγείται
με κυκλοσπορίνη ή κυανοκοβαλαμίνη.

Αν και η κολχικίνη δεν θεωρείται πρώτης γραμ-
μής, αποτελεί μια πολύ καλή εναλλακτική λύση, για
τις περιπτώσεις που οι κλασικές θεραπείες είναι
ανα ποτελεσματικές, μη καλά ανεκτές ή αντεν-
δείκνυται η χορήγηση τους.
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ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΛΚΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, κυρίως
ο έρπητας και η σύφιλη, αποτελούν συχνή αιτία ελ-
κών των γεννητικών οργάνων με τον HSV να αποτε-
λεί τη συχνότερη αιτία στις ΗΠΑ². Στη διαφορική
διάγνωση των ελκών λοιμώδους αιτιολογίας συμπερ-
ιλαμβάνονται λοιμώδη αίτια που δρουν τοπικά όπως

βακτηριακές λοιμώξεις ή επιμολύνσεις δερματοπαθ-
ειών, μυκητιάσεις αλλά και συστηματικές λοιμώξεις
(EBV ή CMV λοίμωξη). Με βάση τα ανωτέρω στη
διερεύνηση των εξελκώ σεων των γεννητικών οργάνων
πρέπει να πραγματο ποιείται ένας πλήρης εργαστηρ-
ιακός έλεγχος, που πε ριλαμβάνει ορολογικό έλεγχο,
λήψη δειγμάτων και επιχρισμάτων από την βλάβη
για αποκλεισμό ή επιβεβαίωση εξέλκωσης λοιμώδο-
υς αιτιολογίας.

Διαφοροδιάγνωση ελκών γεννητικών οργάνων

Κωστόπουλος Ν.
Πλατσιδάκη Ε.
Ποτουρίδου Ε.

Ειδικευόμενος Δερματολόγος-Αφροδιοσιολόγος Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
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Τα έλκη των γεννητικών οργάνων μπορεί να οφείλονται σε λοιμώδη και μη
λοιμώδη αίτια. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), που χαρακτηρίζονται από έλκη γεννητικών
οργάνων περιλαμβάνουν τον ιό του απλού έρπητα, τη σύφιλη, το βουβωνικό κοκκίωμα (donovanosis), το
αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα και το μαλακό έλκος.1 Η HIV λοίμωξη, η λοιμώδης μονοπυρήνωση και η
λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό μπορεί επίσης να προκαλέσουν γεννητικά έλκη. Μη μολυσματικές αιτίες
περιλαμβάνουν την ψωρίαση,τη νόσο Behcet, το σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα, την κοκκιωμάτωση
Wegener και τη νόσο του Crohn. Η παγκόσμια συχνότητα εμφάνισης των γεννητικών ελκών εκτιμάται ότι
είναι περισσότερο από 20 εκατομμύρια περιπτώσεις ετησίως.2 Η διαφορική διάγνωση βασίζεται στο ιστο-
ρικό, στην κλινική εξέταση και στα εργαστηριακά ευρήματα.

Ðå ñß ëç øç

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:4 265-272, 2016

Ανασκόπηση

Á
Φ
κ
Ι
Ε

Differential Diagnosis of Genital Ulcers

Kostopoulos N., Platsidaki E., Potouridou E.

Genital ulcers may have infectious or non-infectious etiology. Sexually trans-
mitted diseases (STDs), which are characterized by genital ulcers, include HSV infection, Syphilis, granulo-
ma inguinale (Donovanosis), lymphogranuloma venereum and Chancroid.1 Infection caused by HIV, CMV
and EBV could also be a cause of genital ulcers. Noninfectious causes of genital ulcers include Psoriasis,
Behcet’s disease, fixed drug eruption, Wegener’s granulomatosis and Crohn’s disease. The worldwide inci-
dence of genital ulcers is estimated to be over than 20 milion cases annually.² Differential diagnosis is
based on a detailed medical history, thorough clinical examination and laboratory findings.
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Έρπητας γεννητικών οργάνων

Ο έρπητας των γεννητικών οργάνων είναι μια σε-
ξουαλικώς μεταδιδόμενη ιογενής λοίμωξη, η οποία
προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα (Herpes
Simplex Virus) τύπου 1 (HSV 1) και 2 (HSV 2). Ο
HSV2 αποτελεί την κύρια αιτία του έρπητα των γεν-
νητικών οργάνων και μεταδίδεται μέσω της σεξουαλι-
κής επαφής. Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια άτομα
έχουν μολυνθεί από τον HSV 2 στις ΗΠΑ.3 Ο ιός
HSV1 προκαλεί κυρίως τον επιχείλιο έρπητα. Ωστό-
σο την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αύξηση των
περιπτώσεων έρπητα γεννητικών οργάνων που προ-
καλείται από τον HSV 1. Αυτό συμβαίνει μέσω της
στοματογεννητικής επαφής. Ο έρπητας των γεν νη -
τικών οργάνων είναι συχνότερος στις γυναίκες άπ’  ότι
στους άνδρες πιθανά λόγω μεγαλύτερης βιο λογικής
ευαισθησίας. Παράγοντες κινδύνου για την μετάδοση
του αποτελούν ο μεγάλος αριθμός σε ξουαλικών
συντρόφων, το ατομικό ιστορικό άλλων σε ξουα λικώς
μεταδιδούμενων νοσημάτων και η έναρξη της σεξουα-
λικής ζωής σε νεαρή ηλικία. Σε ότι  αφορά τις επι-
πτώσεις του, είναι γνωστό ότι η παρουσία της νόσου
τριπλασιάζει τον κίνδυνο μετάδοσης της HIV λοίμωξ-
ης.4 Κατά την πρωτο λοίμωξη οι ασθενείς παραμένουν
ασυμπτωματικοί ή πα ρουσιάζουν την ακόλουθη κλι-
νική εικόνα: αμφο τερόπλευρες συνήθως φυσαλίδες,
οι οποίες ρήγνυ νται, σχηματίζοντας διαβρώσεις και
έλκη στην πε ριοχή των γεννητικών οργάνων.5 Στη
συνέχεια εφελκιδοποιούνται και επουλώνονται χωρίς
τη δημιουργία ουλής. Οι δερματικές βλάβες μπορεί
να συνο δεύονται από αίσθημα καύσου, άλγος, πυρ-
ετό, κεφαλαλγία, μυαλγία και βουβωνική λεμφαδενο -
πάθεια. Στις υποτροπές, σε σύγκριση με την πρωτο -
λοίμωξη, οι βλάβες (φυσαλίδες και ακολούθως
διαβρώ σεις σε ερυθηματώδη βάση)είναι ετερ ό -
πλευρες και λιγότερες σε αριθμό, ενώ δεν υπάρχει
συστηματική συμπτωματολογία. Συχνά πριν την
εμφά νιση του εξανθήματος προηγείται κνησμός, παρ-
αισθησία και άλγος της περιοχής. Οι βλάβες επου-
λώνονται σε 5-10 ημέρες. Η κλινική διάγνωση επιβε-
βαιώνεται με εργαστηριακό  έλεγχο. Οι μέθοδοι που
υπάρχουν για την ανίχνευση του ιού από τις βλάβες
είναι η καλλιέργεια και ο άμεσος ανοσο φθορισμός με
υψηλή ειδικότητα και χαμηλή ευαι σ θη σία.6 Επιπλέον
χρησιμοποιείται η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερά-
σης (PCR), η οποία έχει υψηλή ευαισθησία, αλλά και
μεγάλο κόστος. Η εμφάνιση ειδικών αντισωμάτων
στον ορό μπορεί να χρειαστεί 8-12 εβδομάδες και
βασίζεται στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της
γλυκοπρωτεΐνης G (G1 για τον HSV1 και G2 για τον

HSV2). Καθώς  αποτελεί το συχνότερο σεξουαλικώς
μεταδιδόμενο νόσημα από πλευράς επιπολασμού, ο
έρπητας των γεννητικών οργάνων είναι από τις
πρώτες διαγνώσεις που πρέπει να αποκλειστεί σε πε-
ρίπτωση εμφάνισης ελκών της περιοχής. 

Σύφιλη

Η σύφιλη είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νό-
σημα, οφειλόμενο στο ωχρό τρεπόνημα (Treponema
pallidum). Πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη το 1493
μετά την επιστροφή του Χριστόφορου Κολόμβου και
του πληρώματος του από την Νέα Ήπειρο, όπου και
είχαν μολυνθεί.7 Η πορεία της ασθένειας χωρίζεται
σε τρία κλινικά και δύο ασυμ πω ματικά επιδημιολο-
γικά στάδια. Η πρωτογό νος σύφιλη ξεκινά με την
 εμφάνιση ενός έλκους στην περιοχή της τρεπονημι-
κής διείσδυσης, συνήθως έπειτα από μια περίοδο
επώασης 3 περίπου εβδομάδων (ποικίλλει από 10
έως 90 μέρες). Πρό κειται για ένα σκληρό, ανώδυνο
έλκος στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η δευ-
τερογόνος σύφιλη συνήθως συνοδεύεται από εξάνθη -
μα (κηλιδώδες, βλατιδώδες) και γενικευμένη λεμφα-
δενοπάθεια, που εμφανίζονται 2-10 εβδομάδες μετά
την εμφάνιση του έλκους.8 Οι κλινικές εκδηλώσεις
της δευτερογόνου σύφιλης υποχωρούν σε 4-12 εβδο-
μάδες, οπότε και ο ασθενής δεν παρουσιάζει
συμπτώματα, ενώ η μόλυνση μπορεί να διαγνωστεί
μόνο μέσω μιας θετικής ορολογικής εξέτασης
(λανθά νουσα σύφιλη). Η λανθάνουσα σύφιλη ταξι-
νομείται σε πρώιμη (<1 χρόνο διάρκεια από τη μό -
λυνση) ή όψιμη (>1-2 χρόνια διάρκεια από τη μό -
λυνση). Περίπου το 1/3 των πασχόντων από λανθά-
νουσα σύφιλη οι οποίοι δεν έχουν λάβει θεραπεία,
προχωρούν στην τριτογόνο σύφιλη (καρδιαγγειακές
διαταραχές, νευροσύφιλη ή κομμιώματα). Η διάγνω-
ση της σύφιλης βασίζεται στην παρουσία σπει -
ροχαιτών στο συφιλιδικό έλκος (άμεσος ανοσοφθο -
ρισμός) και επιβεβαιώνεται με ορολογικές εξετάσεις.
Η Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)
και η Rapid Plasma Reagin (RPR) αποτελούν τις μη
τρεπονημικές εξετάσεις, οι οποίες θετικοποιούνται
και σε άλλες καταστάσεις, όπως είναι αυτοάνοσα νο-
σήματα, ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών και
προχωρημένη ηλικία. Ένα θετικό αποτέλεσμα VDRL
ή RPR θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με μια τρεπονημι-
κή δοκιμασία, όπως η δοκιμασία έμμεσου ανοσ -
οφθο ρισμού Fluorescent Treponemal Antibody -
Absorption (FTA-Abs) και η δοκιμασία παθητικής
αιμοσυγκόλ λησης Treponema Pallidum Haemagglu -
tination Assay (ΤPHA).9,10 Οι τρεπονημικές δοκι-
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μασίες έχουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία και
σπάνια είναι ψευδώς θετικές. Για την διάγνωση της
νόσου χρησιμοποιούνται και οι έμμεσες ανσοσεν-
ζυμικές αντιδράσεις (ΕΙΑ), οι οποίες είναι τόσο
εύκολο να εκτελεστούν όσος και μη τρεπονημικές
δοκιμασίες και έχουν την ίδια ευαισθησία αλλά με-
γαλύτερη ειδικότητα από αυτές. Ωστόσο οι μη τρε-
πονημικές εξετάσεις συνεχίζουν να χρησιμοποι-
ούνται τουλάχιστον για τον έλεγχο ανταπόκρισης στη
θεραπεία. Ο αποκλεισμός της σύφιλης κατά την διερ-
εύνηση ελκών των γεννητικών οργάνων είναι σημαν-
τικός, καθώς στα πρώτα στάδια της λοίμωξης η νόσος
αντιμετωπίζεται και θεραπεύεται ευκολότερα.

Βουβωνικό κοκκίωμα

Πρόκειται για χρόνια, κοκκιωματώδη, αργά εξελισ-
σόμενη ελκωτική νόσο της βουβωνικής και πρωκτογεν-
νητικής περιοχής. Η νόσος οφείλεται στο ενδοκυττάρ-
ιο gram (-) βακτήριο Klebsiella granu lomatis, παλιότε-
ρα γνωστός ως Calymmato bacterium granulomatis.11

Εντοπίζεται σε τροπικές και υποτροπικές χώρες, όπως
η Δυτική Νέα Γουινέα, η Καραϊβική, η Νότιο-Ανατολι-
κή Ινδία, η Ν. Αμερική και η Ν. Αφρική. Το βουβω-
νικό κοκκίωμα (donovanosis) είναι εξαιρετικά σπάνιο
στην Ευρώπη και στη Β. Αμερική. Εμφανίζεται κυρίως
σε άτομα ηλικίας 20-40 ετών και ιδιαίτερα στους άνδρ-
ες. Αφορά κατ’ εξοχήν άτομα χαμηλής κοινωνικοοικο-
νομικής τάξης. Κλινικά αναπτύσσονται υποδόρια
οζίδια μετά από 8 μέρες ως 12 εβδομάδες, στη θέση
της αρχικής μόλυνσης. Δεν εμφανίζεται συνήθως
συνοδός λεμφαδενοπάθεια. Αυτά τα οζίδια βρίθουν
αγγείωσης, συχνά αιμορραγούν, μεγεθύνονται, νε-
κρώνονται και διαβρώνονται με αποτέλεσμα το σχημα-
τισμό ενός ερυ θρού, σαφώς αφοριζόμενου, εύθρυπτου
έλκους.12 Βακτηριακή επιμόλυνση μπορεί να συμβεί.
Τελικά, επέρχεται επούλωση χωρίς ουλοποίηση και
ίνωση. Η κλινική διάγνωση είναι δύσκολη και ο αρ-
ιθμός των διαθέσιμων εργαστηριακών τεχνικών είναι
περιορισμένος.13 Το Calymmatobacterium granulo -
matis δεν μπορεί να καλλιεργηθεί εύκολα, η συνι-
στώμενη διαγνωστική εξέταση είναι η απευθείας παρα-
τήρηση των σωματίων Donovan σε δείγματα βιοψίας
που υποβάλλονται είτε σε παρασκευή με σύνθλιψη,
είτε σε λεπτή τομή.14 Άλλες μορφές γεννητικού έλκους
πρέπει πάντα να αποκλείονται μέσω των κατάλληλων
διαφοροδιαγνωστικών εξετάσεων.

Αφροδίσιο Λεμφοκοκκίωμα

To Aφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα είναι από τα σε -

ξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που προκαλείται
από το Chlamydia trachomatis, ειδικότερα από τους
ορότυπους L1, L2 και L3, οι οποίοι διαφέρουν από
άλλα παθογόνα χλαμύδια.14,15 Περιγράφηκε για
πρώτη φορά ως κλινική οντότητα το 1913 από τους
Durand, Nicolas και Favre. Εμφανίζεται σε τροπικές
ή υποτροπικές χώρες (Αφρική, Ινδία, Μαλαισία,
Βιετνάμ, Καραϊβική, Ν. Αμερική). Ωστόσο την τελευ-
ταία δεκαετία κρούσματα της νόσου άρχισαν να
εμφα νίζονται κυρίως σε HIV οροθετικούς ομοφυ-
λόφυλους άνδρες στην Ευρώπη, την Β. Αμερική και
την Αυστραλία. Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα εμφα -
νίζεται συχνότερα σε άνδρες, αλλά οι όψιμες επιπλο-
κές του παρατηρούνται πιο συχνά σε γυναίκες. Το
πρώτο στάδιο της έλκωσης των γεννητικών οργάνων,
το οποίο πολλές φορές περνάει απαρατήρητο, εκ-
δηλώνεται 3 ως 12 ημέρες μετά τον ενοφθαλμισμό,
υπό μορφή βλατίδας ή φλύκταινας, η οποία ε-
ξελίσσεται σε ανώδυνη έλκωση.16 Στους άνδρες οι
βλάβες εντοπίζονται στη βαλανοποσθική αύλακα,
στη βάλανο και στην ακροποσθία ενώ στις γυναίκες
στην οπίσθια είσοδο του κόλπου, στον κόλπο ή στον
τράχηλο της μήτρας. Στο δεύτερο στάδιο αναπτύσσε-
ται εικόνα φλεγμονής και μόλυνσης των βουβωνικών
ή μηριαίων λεμφαδένων ή και των δύο και μπορεί να
οδηγήσει σε συστηματική λοίμωξη (πυρετό, μυαλ-
γίες, αρθραλγίες, ναυτίες και εμετούς). Το τρίτο ή
πρωκτοορθογεννητικό στάδιο χαρακτηρίζεται αρχι-
κά από πρωκτοκολίτιδα και αργότερα από περιορθι-
κά αποστήματα, σχηματισμό συριγγίων και στένωση
του ορθού. Η διάγνωση βασίζεται στον συνδυασμό
κλινικών εκδηλώσεων και εργαστηριακών δεδομέ-
νων. Η καλλιέργεια του χλαμυδίου του τραχώματος
είναι τεχνικά δύσκολη, ακριβή και όχι γρήγορη.11,17

Επίσης, ξεπερασμένη θεωρείται η μέθοδος δερμοαν-
τίδρασης Frei, που χρησιμοποιούταν κατά το παρελ -
θόν για την διάγνωση της νόσου. Έτσι, πλέον, χρησι-
μοποιείται κυρίως η δοκιμασία καθίζησης του
συμπλη ρώματος, βασιζόμενη στην ισχυρή ανοσολο-
γική απόκριση του οργανισμού18 Τίτλος μεγαλύτε ρος
του 1:64, σε συνδυασμό με την κατάλληλη κλινική
εικόνα, θεωρείται διαγνωστικός για το αφροδίσιο λε-
μφοκοκκίωμα. Ωστόσο χωρίς κλινική συσχέτιση, η
δοκιμασία αυτή παρουσιάζει έλλειψη ειδικότητας, ε-
πειδή στις χλαμυδιακές λοιμώξεις μπορεί να παρατ-
ηρούνται διασταυρούμενες αντιδράσεις. Η ιστοπαθο-
λογική εξέταση των προσβεβλημένων λεμφαδένων α-
ναδεικνύει αποστήματα από εστιακό πολλαπλασια-
σμό μεγάλων μονοπύρηνων κυττάρων, τα οποία τελι-
κά καθίστανται νεκρωτικά μετά τη συνεχιζόμενη
κυτταρική διήθηση και συμπίεση. Ουδετερόφιλα και
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πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα μπορεί να παρατηρη -
θούν μετά την έναρξη της νέκρωσης. Καθώς τα απο-
στήματα μεγεθύνονται, αποκτούν ένα τριγωνικό σχή-
μα, το οποίο τους προσδίδει αστεροειδή εμφάνι-
ση.17,18 Οι παραπάνω ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις
υποδηλώνουν αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα, αλλά δεν
είναι ειδικές. Παρόλο που όπως προαναφέρθηκε η
επίπτωση της νόσου στην Ευρώπη είναι χαμηλή, το
αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα παραμένει στη διαφορο-
διάγνωση των ελκών των γεννητικών οργάνων. 

Μαλακό έλκος

Πρόκειται για οξεία ελκωτική, μολυσματική νόσο,
η οποία εντοπίζεται στην πρωκτογεννητική περιοχή
και συχνά συνοδεύεται από βουβωνική αδενίτιδα.
Οφείλεται στον στρεπτοβάκιλλο Ducreyi (Haemo -
philus Ducreyi) και ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά
το 1889 από τον Ducrey.19 Οι άνδρες προσβάλλον-
ται συχνότερα από τις γυναίκες. Οι γυναίκες φαίνεται
να είναι λιγότερο ευπαθείς στις καταστρεπτικές ιδιό -
τητες του βακίλου. Το μαλακό έλκος ενδημεί σε θερ -
μές, υγρές χώρες και ιδιαίτερα στην Αφρική, την Ν.
Αμερική και την Ασία. Στην Ελλάδα και τις άλλες
 αναπτυγμένες χώρες είναι σπάνιο. Το μαλακό έλκος
εκδηλώνεται κλινικά 4 ως 7 ημέρες μετά την έκθεση,
υπό την μορφή επώδυνων ελκών στο πέος, στο αι-
δοίο ή στον τράχηλο, συνοδευόμενο συχνά (50%)
από επώδυνη βουβωνική λεμφαδενοπάθεια. Αρχικά
εμφανίζεται στο σημείο ενοφθαλμισμού μία μικρή
φλεγμονώδης βλατίδα, η οποία εξελίσσεται ταχύτατα
σε έλκωση, σαφώς αφοριζόμενη και αρκετά επώδυ -
νη. Συνήθως, υπάρχουν δύο ή περισσότερες βλάβες,
λόγω της ιδιότητας του στρεπτοβάκιλλου να αυτοενο-
φθαλμίζεται. Τα έλκη, που δημιουργούνται, περι-
βάλλονται από ερυθηματώδη άλω και έχουν χείλη
ανώμαλα και υποσκαμμένα. Ο κρατήρας τους είναι
ρυπαρός, με κοκκιωματώδη υφή και αιμορραγεί
εύκολα. Η συνοδός βουβωνική αδενίτιδα είναι επώ -
δυνη, ενώ οι αδένες είναι μαλακοί στην ψηλάφηση.
Αν ο ασθενής παραμείνει χωρίς θεραπεία, οι αδένες
παροδικά αποστηματοποιούνται και στη συνέχεια ε-
ξελκώνονται, σχηματίζοντας επιφανειακά συρίγγια.
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την καλλιέργεια του
Αιμόφιλου Ducreyi από το έλκος. Οι αποικίες
ποικίλουν σε μέγεθος, έχουν κίτρινη-γκρι απόχρω-
ση, είναι επηρμένες, κοκκιώδεις, μη-βλεννώδεις και
παραμένουν ανέπαφες όταν ωθούνται κατά μήκος
του άγαρ με συρμάτινο βρόγχο.20,21 Ο Η. ducreyi
προ καλεί περιορισμένες βιοχημικές αντιδράσεις και
δεν είναι γνωστό κανένα μοναδικό βιοχημικό χαρα -

κτηριστικό. Ο έλεγχος για αλκαλική φωσφατάση, β-
λακταμάση, αναγωγάση νιτρικού και οξειδάση είναι
θετικός. Η βιοψία είναι επώδυνη και συχνά δεν έχει
ιδιαίτερα ιστοπαθολογικά ευρήματα.18,22 Η νόσος
έχει γενικά καλή πρόγνωση. Αν, όμως, δεν θεραπευ -
θεί, προχωρεί σε έκταση και βάθος και μπορεί να
προκαλέσει γάγγραινα ή μόνιμη παραμόρφωση των
γεννητικών οργάνων γι’ αυτό και πρέπει να αποκλει-
στεί ως διάγνωση κατά τη διερεύνηση έλκους της
γεννητικής περιοχής.

Σπανιότερα αίτια

Σπανιότερα τα γεννητικά έλκη μπορεί να αποτε-
λούν σύμπτωμα της EBV λοίμωξης. Έχουν περιγρα -
φεί περιστατικά στη βιβλιογραφία που αφορούν
κυρίως γυναίκες με μονήρη μεγάλα έλκη των γεν-
νητικών οργάνων (>1 εκ.) ή πολλαπλά μικρά έλκη
και διαβρώσεις στην περιοχή. Τα έλκη είναι βαθειά,
με ανώμαλα όρια και συνήθως επώδυνα. Επουλώνον-
ται κατά μέσο όρο μέσα σε 18 ημέρες. Μπορεί να
συνυπάρχουν συμπτώματα από το ουροποιητικό
(κυρίως δυσουρία), κεφαλαλγία, πυρετός, αμυγδα-
λίτιδα, λεμφαδενοπάθεια και διαταραχή της ηπατι-
κής λειτουργίας. Οι παραπάνω συνοδές εκδηλώσεις
θέτουν την υποψία της λοιμώδους μονοπυρήνωσης
και η διάγνωση επιβεβαιώνεται με το θετικό μονοτέ-
στ (ανίχνευση ετερόφιλων αντισωμάτων έναντι του
ιού) και με την παρουσία των ΙgΜ αντισωμάτων του
ΕΒV.23

Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς στην διαφορο-
διάγνωση των ελκών των γεννητικών οργάνων πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται η HIV λοίμωξη και η λοίμωξη
από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV).24 Ιδιαίτερα η CMV
λοίμωξη πρέπει να αποκλειστεί, όταν ένα έλκος δεν
ανταποκρίνεται στην αρχική θεραπεία.25 Όπως ανα -
φέρθηκε και παραπάνω ο έρπητας των γεννητικών
 οργάνων, η σύφιλη και το μαλακό έλκος, αποτελούν
παράγοντες κινδύνου για τη μετάδοση της HIV
λοίμωξης. Ως αποτέλεσμα η διάγνωση της νόσουHIV
θα πρέπει να αποκλειστεί σε όλους τους ασθενείς με
έλκη των γεννητικών οργάνων.26

ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΕΞΕΛΚΩΣΗΣ ΣΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ––––

Τα μη λοιμώδη αίτια είναι λιγότερο συχνά από τα
λοιμώδη αίτια στην επιδημιολογία της εμφάνισης ε-
ξελκώσεων στα γεννητικά όργανα. Αποτελούν μια ε-
τερόκλητη ομάδα παθήσεων και καταστάσεων, κά-
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ποια νοσήματα είναι δερματοπάθειες, ενώ άλλα απο-
τελούν συστηματικά νοσήματα με εκδήλωση και στη
περιοχή των γεννητικών οργάνων. Στη κατηγορία αυ-
τή περιλαμβάνονται και οι ελκώσεις τραυματικής αι-
τιολογίας.

Νόσος Αδαμαντιάδη-Behcet

Η νόσος αποτελεί ένα σπάνιο αίτιο εμφάνισης έλ-
κους στα γεννητικά όργανα. Είναι μια χρόνια,
υποτρο πιάζουσα αγγειίτιδα αγνώστου αιτιολογίας
που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα έλκη στη
στοματική κοιλότητα και την γενετήσια περιοχή, από
οφθαλμική φλεγμονή και δερματικές βλάβες. Από
επι δημιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι η νόσος εμ -
φανίζεται συνηθέστερα σε άτομα με Μεσογειακή και
ΑνατολικοΑσιατική καταγωγή στις ηλικίες μεταξύ
20-40 ετών.27 Η νόσος είναι πολυσυστηματική. Μπο-
ρεί να προσβληθούν οι αρθρώσεις, τα αγγεία και οι
πνεύμονες. Έχει απρόβλεπτη κλινική πορεία και
είναι δυνατό να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη λόγω
συστηματικών εκδηλώσεων, με επακόλουθο την
εμφά νιση σημαντικής θνησιμότητας.28,29,30 Η διά -
γνωση είναι κλινική31 και βασίζεται στα διεθνή κρι-
τήρια για τη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet (Internatio -
nal Criteria for BD)34 (Πίνακας 1). Δεν υπάρχει ανα -
γνωρισμένη ή συμφωνημένη ειδική εργαστηριακή
 εξέταση για τη νόσο. Στα πλαίσια της κλινικής επιβε-
βαίωσης της νόσου πραγματοποιείται το τεστ παθέρ-
γειας και πλήρης εργαστηριακός έλεγχος για την εκ-
τίμηση της έκτασης της νόσου και πιθανή συστηματι-
κή συμμετοχή καθώς και η ανίχνευση του ανθρώπι-
νου λευκοκυτταρικού αντιγόνου (Human Leucocyte
Antigen) HLA-B51 που η παρουσία του συσχετίζεται

με τη νόσο. Συχνά η διάγνωση της νόσου προκύπτει
με καθυστέρηση αρκετών χρόνων μετά την εμφάνιση
των χαρακτηριστικών αφθωδών ελκών (στοματικών
και γεννητικών). Στην πλειοψηφία των ασθενών, τα
έλκη εμφανίζονται πριν από την προσβολή άλλων
ζωτικών συστημάτων, γεγονός που καθιστά σημαντι-
κή την πρώιμη αναγνώριση των κλινικών εκ-
δηλώσεων της νόσου, την έγκαιρη διάγνωση και
θερα πεία. 

Τα γενετικά έλκη τα οποία είναι μεγαλύτερα,
βαθύτερα και πιο επώδυνα σε σχέση με τα στοματι-
κά, εμφανίζονται στο 57-93%27 των περιπτώσεων της
Νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet. Οι συνηθέστερες εν-
τοπίσεις είναι το όσχεο, η βάλανος και το σώμα του
πέους στους άνδρες και το αιδοίο, ο κόλπος και ο
τράχηλος της μήτρας στις γυναίκες. 

Αφθώδη έλκη (Αφθωση) γεννητικών οργάνων 

Τα αφθώδη έλκη εμφανίζονται στη στοματική
κοιλότητα αλλά και στη περιοχή των γεννητικών
 οργάνων. Οι άφθες της στοματικής κοιλότητας είναι
πιο συχνές σε αντίθεση με τις άφθες των γεννητικών
οργάνων που αποτελούν μια σπάνια οντότητα.34,35 Η
αιτιολογία της πάθησης είναι ασαφής. Επιβαρυντικοί
παράγοντες όπως το στρες, οι λοιμώξεις, η έλλειψη βι-
ταμινών, το οικογενειακό ιστορικό και η λή ψη φαρμά-
κων (ΜΣΑΦ και β-αποκλειστών) φαίνεται πως
συσχετίζονται με την εμφάνιση τους ενώ είναι συχνό-
τερα στις γυναίκες από ότι στους άνδρες.34 Τα έλκη
αυτά τείνουν να είναι υποτροπιάζοντα και συχ νά
έχουν μια κανονικότητα στην επανεμφάνιση τους π.χ.
πριν από κάθε έμμηνο ρύση. Από κλινική σκοπιά η ε-
μφάνιση μεγάλων ελκών που επουλώνονται σε με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα κατηγοριοποιούν ται ως
«μείζονες» άφθες, ενώ οι «σύνθετες άφ θες» ανα φέ -
ρονται στην εμφάνιση περισσοτέρων από 3 σταθερών
στοματικών αφθώσεων ή στην εμφάνιση υπο -
τροπιαζουσών στοματικών και γεννητικών αφθώ σεων
με απουσία συστηματικών εκδηλώσεων. Τα αφθώδη
έλκη των γεννητικών οργάνων είναι μια διά γνωση που
γίνεται εξ αποκλεισμού, όταν η παρουσία άλλων παθ-
ήσεων που προκαλούν έλκη γεννητικών  οργάνων δεν
στοιχειοθετείται μετά από πλήρη κλινικό και εργα-
στηριακό έλεγχο. Η παρακολούθηση των ελκών αυτών
είναι αναγκαία, γιατί η συσχέτιση με τη νόσο Αδαμαν-
τιάδη-Behcet δεν έχει αποκλειστεί με σαφήνεια.

Έλκη γεννητικών οργάνων και δερματοπάθειες

Τα γεννητικά όργανα αποτελούν σημείο εμφάνι-
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Αναθεωρημένα κριτήρια για τη διάγνωση της νόσου
Αδαμαντιάδη -Behcet. Απαιτείται σκορ ≥4 για τη
διάγνωση33

Κλινική εκδήλωση Score

Νευρολογικές εκδηλώσεις 1

Δερματικές εκδηλώσεις 1

Αγγειακές βλάβες (θρομβώσεις, 1
ανευρύσματα)

Παθέργεια 1

Άφθες γεννητικών οργάνων 2

Οφθαλμικές βλάβες 2

Άφθες στοματικής κοιλότητας 2
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σης βλαβών από διάφορες δερματοπάθειες, αλλά
σπάνια αποτελούν το μόνο ή το κύριο κλινικό
σημείο της νόσου. Η ανάστροφη ψωρίαση προσβάλ-
λει το 3% έως 7% των ασθενών με ψωρίαση. Οι βλά-
βες στη περιοχή των γεννητικών οργάνων μπορούν
να εμφανίσουν εικόνα εξέλκωσης λόγω των τοπικών
συνθηκών (θερμότητα, υγρασία και τριβή).36 Επίσης
άλλες δερματοπάθειες όπως η δερματίτιδα και ο
σκληροατροφικός λειχήνας είναι πιθανό να εμφα -
νίσουν δευτερογενώς εξέλκωση στην περιοχή των
γεννητικών οργάνων.37 Τα πομφολυγώδη νοσήματα
όταν εντοπίζονται στην γεννητική περιοχή είναι πι -
θανότερο να εμφανίσουν εικόνα διάβρωσης-εξέλκω-
σης παρά τυπική πομφόλυγα. Η κοινή πέμφιγα απο-
τελεί το συχνότερο αίτιο εμφάνισης εξέλκωσης στη
περιοχή ενώ είναι δυνατό να εντοπίζεται μόνο στα
γεννητικά όργανα. Τα πεμφιγοειδή νοσήματα σπάνια
εντοπίζονται στο βλεννογόνο της περιοχής, με το ου-
λωτικό πεμφιγοειδές να εμφανίζεται συνηθέστερα
στα γεννητικά όργανα σε σχέση με το πομφολυγώδες
πεμφιγοειδές, ενώ τυπικά υπάρχει εμφάνιση βλαβών
σε όλο το δέρμα.37 Στα πομφολυγώδη νοσήματα που
μπορούν να εμφανίζουν εξέλκωση συμπεριλαμβά-
νονται και η νόσος Hailey-Hailey, η πομφολυγώδης
επιδερμόλυση και η IgA δερματοπάθεια. Αίτια εξέλ-
κωσης των γεννητικών οργάνων είναι το πολύμορφο
ερύθημα και το γαγγραινώδες πυόδερμα.

Επίσης το σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα σπά-
νια είναι δυνατόν να οδηγήσει στην εμφάνιση εξέλ-
κωσης των γεννητικών οργάνων. Είναι πιο συχνό
στους άνδρες από ότι στις γυναίκες.39,40 Κλινικά
μπορεί να δίνει την εντύπωση ερπητικής λοίμωξης
που συνήθως δεν ανταποκρίνεται στην αντιϊκή θερα-
πεία, οπότε και διεγείρει υποψίες για άλλη διάγνω-
ση. Πολλά φάρμακα συγκαταλέγονται σε αυτά που
προκαλούν σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα
 (ασπιρίνη, ιβουπροφαίνη, παρακεταμόλη, αντιβιοτι-
κά, αντιμυκητιασιακά, αντιυπερτασικά και ψυχοτρό-
πα) αλλά στη βιβλιογραφία αναφέρεται με μεγαλύτε-
ρη συχνότητα η εμφάνιση έλκους μετά από λήψη Κο-
τριμοξαζόλης.41 Συνήθως το καλό ιστορικό, η πλή -
ρης κλινική εξέταση, η διενέργεια βιοψίας αλλά και
ο άμεσος ανοσοφθορισμός υποβοηθούν στην αποσα-
φήνιση της αιτιολογίας σε όλες αυτές τις περι-
πτώσεις.

Έλκη γεννητικών οργάνων οφειλόμενα σε
κακοήθειες

Τα γεννητικά όργανα μπορεί να εμφανίσουν εξέλ-
κωση σε προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες που

αναπτύσσονται πρωτογενώς ή δευτερογενώς (μετα-
στατική νόσος) στην περιοχή (Πίνακας 2).

Έλκη γεννητικών οργάνων σχετιζόμενα με
φλεγμονώδεις νόσους και συστηματικά
νοσήματα

Η περιοχή των γεννητικών οργάνων σπάνια αποτε-
λεί σημείο εμφάνισης συμπτωμάτων από συστηματικά
φλεγμονώδη νοσήματα. Έλκη μπορεί να εμφανιστεί
στα πλαίσια ΣΕΛ και ΔΕΛ, εξελκωμένου ρευματοει-
δούς οζιδίου της περιοχής, σαρκοείδωσης και
 φλεγμονωδών αυτοάνοσων νοσημάτων του εντέ ρου.42

Η Νόσος του Crohn είναι μια φλεγμονώδης νόσο
του εντέρου που χαρακτηρίζεται από την παρουσία
κοκκιωμάτων. Η κλινική εικόνα της νόσου μπορεί να
περιλαμβάνει και συμπτώματα από τα γεννητικά όρ-
γανα, λόγω περινεϊκής δισποράς ενώ η εντόπιση στα
γεννητικά όργανα εμφανίζεται συχνότερα στα παι-
διά. Έχει αναφερθεί ότι το 2% των γυναικών με νόσο
Crohn έχουν συμπτώματα από το αιδοίο. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται οίδημα, διαβρώσεις εξελκώσεις
και γαγγραινώδες πυόδερμα. Σε ποσοστό 20% οι
βλάβες στο αιδοίο προηγούνται των γαστρεντερικών
συμπτωμάτων. Με βάση των ανωτέρων η εμφάνιση
έλκους των γεννητικών οργάνων σε παιδιά με κλινι-
κή εικόνα «δικην κοψίματος με μαχαίρι» θα πρέπει
να θέτει την υποψία της ύπαρξης νόσου του Crohn.42

Έλκη γεννητικών οργάνων σχετιζόμενα με
τραυματισμούς

Οι τραυματισμοί στην περιοχή του αιδοίου συνή -
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Προκαρκινικές βλάβες και κακοήθειες που προκα-
λούν γεννητικά έλκη

Πρωτοπαθώς Δευτεροπαθώς

1. Ενδοεπιθηλιακή νεο- 1. Καρκίνωμα τραχήλου 
πλασία του αιδοίου της μήτρας

2. Ακανθοκυτταρικό 2. Πρωκτικός καρκίνος
καρκίνωμα

3. Βασικοκυτταρικό 3. Άλλα κακοήθη 
καρκίνωμα νεοπλάσματα

4. Δερματικό λέμφωμα 
(Σπογγοειδής μυκητίαση, 
primary cutaneous largecell)

5. Λευχαιμία
6. Ιστικοκύτωση Χ
7. Μελάνωμα
8. Εξωμαστική Νόσος Paget
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θως παρατηρούνται σαν συνέπεια εξαναγκασμένης ή
υπερβολικά έντονης σεξουαλικής επαφής, μετά από
ιατρικές πράξεις(καθετηριασμοί, τοπικές θεραπείες
ή χειρουργικές επεμβάσεις) μπορεί όμως να οφ-
είλονται και σε αυτοτραυματισμούς (facticia) σε
ψυχικά διαταραγμένα άτομα.38,39
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Αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας

Παπαρίζος Β.
Παπαρίζου Ε.
Κουρκουντή Σ.

Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Η μεθερπητική νευραλγία (Postherpetic neuralgia) είναι η συχνότερη επιπλοκή
του έρπητα ζωστήρα. Εμφανίζεται περισσότερο σε άτομα άνω των 50 ετών, αφού η μεγαλύτερη ηλικία
αποτελεί κύριο προγνωστικό δείκτη για την εμφάνισή της, αλλά και για τη διάρκειά της. Η μεθερπητική
νευραλγία είναι συχνά βασανιστική και υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Στην αντιμετώπισή της έχει δοκιμασθεί πληθώρα φαρμάκων και μεθόδων. Καμμία προσέγγιση δεν έχει
πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα για το σύνολο των ασθενών, και σημαντική αναλογία από αυτούς δεν
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε καμμία αγωγή. Έτσι, συχνά η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται
περιλαμβάνοντας συνδυασμούς θεραπευτικών μέσων.

Τα φάρμακα με την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και τις σχετικά λιγότερες παρενέργειες, που
συνιστώνται ως θεραπείες από τις κατευθυντήριες οδηγίες, είναι αντιεπιληπτικά, τρικυκλικά αντι -
καταθλιπτικά, οπιοειδή και τοπικά επιθέματα λιδοκαΐνης 5% και καψαϊκίνης 8%. Τα αντιικά φάρμακα, ακόμη
και εντός 72 ωρών από την εμφάνιση του ζωστήρα και η κορτιζόνη, δεν έχουν αποδειχθεί χρήσιμα στην
πρόληψη της νευραλγίας.

Ðå ñß ëç øç
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Τreatment of Postherpetic Neuralgia

Paparizos V., Paparizou E., Kourkounti S.

Postherpetic neuralgia is the most common complication of herpes zoster.
Adults aged 50 years or older are most likely to develop it since older age is a major risk factor not only
for developing the complication but also for its duration. Postherpetic neuralgia is often obsessive and
downgrades the quality the patients’ life. 

A great variety of methods and medications have been tested as a treatment. No approach has great
effectiveness for the majority of patients, and a considerable fraction of them does not respond satisfac-
torily to any treatment. So, treatment must be personalized and must include combinations of therapeu-
tic means.

The medications with higher rates of effectiveness and relatively lower rates of adverse effects, that are
recommended as treatment according to guidelines, are anticonvulsants, tricyclic antidepressants, opi-
oids, lidocaine patches 5%, and capsaicin patches 8%. Antiviral medications, even within the 72 hours win-
dow from developing herpes zoster, and cortisone have not been proven to be useful in preventing neu-
ralgia.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Μεθερπητική νευραλγία, αντιεπιληπτικά, οπιοειδή, αντικαταθληπτικά, λιδοκαΐνη, κα-
ψαϊκίνη

KEY WORDS • Postherpetic neuralgia, anticonvulsants, opioids, antidepressants, lidocaine, capsaicin
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OΡΙΣΜΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η Μεθερπητική νευραλγία (ΜΕΝ) αποτελεί την
συχνότερη επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα.

Στον ορισμό της περιλαμβάνονται οι κλινικές
μορ φές του πόνου και τα συνοδά συμπτώματα που
επι μένουν μετά την αποδρομή του έρπητα ζωστήρα.
Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς
χρόνο που πρέπει να παρέλθει μετά την εφελκιδο-
ποίηση των βλαβών του ζωστήρα, ώστε να θεωρηθεί
ότι ο πόνος είναι πλέον «μεταζωστηριακός». Ο καθο-
ρισμός του χρονικού διαστήματος είναι αυθαίρετος,
οι περισσότεροι δε καταλήγουν στο διάστημα των
τρι ών μηνών. Έτσι, συνήθως, ως μεθερπητική νευρ-
αλγία ορίζεται ο πόνος που διαρκεί τρείς μήνες μετά
την αποδρομή του εξανθήματος.1-4

Εν τούτοις, άλλοι συγγραφείς αναφέρουν ως με-
ταζωστηριακό το άλγος ένα μήνα μετά το ζωστήρα,5

άλλοι τέσσερις και άλλοι έξι μήνες μετά.6,7 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ––––––––––––––––

Η επίπτωση της μεταζωστηριακής νευραλγίας,
λόγω και της χρήσης διαφορετικών ορισμών, κυ -
μαίνεται συνολικά από 8 έως 15% των περιπτώσεων
ζωστήρα. Η συχνότητά της όμως είναι σαφώς υψηλό-
τερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, αφού η ηλικία αποτε-
λεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για την
εμφάνισή της. Σε ασθενείς μεγαλύτερους των 60
ετών, επιπλέκει το 12-15% των περιπτώσεων ζω-
στήρα6 και σε μεγαλύτερους των 80, το 21% εξ αυ-
τών.8 Συνολικά, το 80% των περιπτώσεων ΜΕΝ κατα-
γράφεται επί ατόμων άνω των 50 ετών.9 

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η παρουσία
πρό δρομης συμπτωματολογίας πριν την εμφάνιση
του ζωστήρα και η έντασή της, η ένταση του πόνου
κατά την κυρία διαδρομή του ζωστήρα, η έκταση και
η βαρύτητα του εξανθήματος και, πιθανώς, η εντόπι-
σή του. Ο οφθαλμικός ζωστήρας θεωρείται ως η
πλέον επικίνδυνη για μεταζωστηριακό πόνο εντόπι-
ση.6

Περαιτέρω, η συνύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη,
το γυναικείο φύλο, η βαρειά ανοσοκαταστολή
ανεξαρ τήτως αιτιολογίας και ο συστηματικός ερυθη -
ματώδης λύκος έχουν συσχετισθεί σε μελέτες με αυ -
ξημένο κίνδυνο ΜΕΝ. Εν τούτοις, η ελαφρά υπερο -
χή του γυναικείου φύλου στη συχνότητα μεταζω-
στηριακής νευραλγίας θεωρείται ότι πιθανώς οφείλε-
ται στην αντίστοιχη υπεροχή του έναντι των ανδρών
σε προσδόκιμο επιβίωσης.10 Aντιθέτως με τα πι-

στευόμενα παλαιότερα, πρόσφατες μελέτες υποδει -
κνύουν ότι προϋπάρχουσα κατάθλιψη δεν αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για ΜΕΝ.10 

ΜΟΡΦΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ -
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η μεθερπητική νευραλγία αποτελεί κλινική
συνδρομή, στην οποία ο πόνος εμφανίζεται:
• Αυτόματα, ως συνεχής πόνος, ή ως παροξυσμι κός,

διαξιφιστικός, συσφιγκτικός πόνος, ως καυσαλγία,
ως δυσαισθησία κλπ. O ασθενής περιγράφει τον
πόνο άλλοτε ως «ηλεκτροσόκ», άλλοτε ως «μα -
χαιριά», ως «παλλόμενο πόνο», ως κάψιμο κ.λπ.

• Μετά από εξωτερικό ερέθισμα, ως υπεραλγησία
(έντονο αίσθημα πόνου μετά από ελαφρώς
επώδυνα ερεθίσματα), ή ως αλλοδυνία (αίσθημα
πόνου μετά από ήπια, μη επώδυνα ερεθίσματα,
 όπως η τριβή των ενδυμάτων). Η αλλοδυνία εμφα -
νίζεται και συνυπάρχει στο 90% των ασθενών.6

Όχι σπάνια, ο πόνος συνοδεύεται από άλλα
συμπτώματα, όπως υπεριδρωσία, κνησμός, ταχυσφυ-
γμία κ.λπ., που υποδηλώνουν την υποκείμενη διατα-
ραχή του συμπαθητικού.

Η μεθερπητική νευραλγία αποτελεί εκδήλωση
που επηρεάζει σημαντικά τον ασθενή. Ο συνεχής
πόνος οδηγεί σε περιορισμό της φυσικής δραστηριό -
τητάς του, σε μείωση της όρεξης, σε απώλεια του φυ-
σιολογικού ύπνου και σε σημαντική κόπωση. Με την
χρονιότητά του επιφέρει επίσης συναισθηματική
διαταραχή έως και κατάθλιψη και δημιουργεί προ -
βλήματα στη συμβίωση του ασθενούς με τους οικεί -
ους του. Η αντιμετώπισή του απαιτεί χρήση φαρμά-
κων, συνήθως περισσοτέρων του ενός, με τις πιθανές
παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρ-
μακα. Συνολικά, η ΜΕΝ καταλήγει σε σημαντική
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Η διάρκεια της ΜΕΝ ποικίλλει ευρέως. Συνήθως
υποχωρεί αυτόματα μετά από μερικούς μήνες, αν και
σχεδόν στο 50% των περιπτώσεων ενός βαθμού πό-
νος διαρκεί και πέραν του ενός έτους.11,12 Μικρή
 όμως αναλογία των ασθενών (περί το 2%) θα υπο -
φέρει περισσότερο από 5 έτη.13 

Προγνωστικός δείκτης για μακρά διάρκεια της
νευ ραλγίας είναι η μεγαλύτερη ηλικία του ασθενούς.
Γενικώς, οι άνω των 50 ετών ασθενείς εμφανίζουν
πολύ συχνότερα ζωστήρα και μεθερπητικά άλγη, αλ-
λά και μεγαλύτερη διάρκεια της επώδυνης συμπτω-
ματολογίας.6
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ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ –––––––––––––––

Στην αιτιοπαθογένεση του μεθερπητικού πόνου
περιλαμβάνονται διαφορετικοί και συχνά αλληλλο -
επικαλυπτόμενοι μηχανισμοί. Γενικώς, η ΜΕΝ περι-
λαμβάνεται στην ευρεία κατηγορία του νευροπαθητι-
κού πόνου και αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνό -
τητας αιτία του (500 περιπτώσεις ανά 100.000
πληθυσμού), μετά την οσφυο-ισχιαλγία (2.100 ανά
100.000) και την διαβητική περιφερική νευροπά -
θεια (600 ανά 100.000).14

Στο τελικό αποτέλεσμα της ΜΕΝ συμμετέχουν, ως
αποτέλεσμα της φλεγμονής δύο διαφορετικές διαδι-
κασίες: α) η ευαισθητοποίηση, περιφερική ή κεντρι-
κή και β) η απώλεια προσαγωγών ερεθισμάτων.5 

- Περιφερική ευαισθητοποίηση: Η βλάβη του νευ -
ρώνα και του περιφερικού νεύρου, ως συνέπεια του
ζωστήρα, είναι σε θέση να πυροδοτεί αλγεινά σήματα.
Η οξεία ιογενής φλεγμονή σημαίνει την αυ ξημένη έ-
κφραση μεσολαβητών φλεγμονής και νευροδιεγερ-
τικών ουσιών (κυτταροκίνες, προσταγλανδίνες, πε-
πτίδια όπως ισταμίνη, σεροτονίνη, βραδυκινίνη, πρω-
τεΐνη Ρ, αραχιδονικό οξύ κ.λπ.) που οδηγούν σε μείω-
ση της ουδού διέγερσης των αλγοϋποδοχέων. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την πολύ αυξημένη εισροή
επώδυνων ερεθισμάτων στον νωτιαίο μυελό (ΝΜ).5,6,15 

- Κεντρική ευαισθητοποίηση: Η συνεχής άφιξη
επώδυνων ερεθισμάτων στα οπίσθια κέρατα του νω-
τιαίου μυελού συνυπάρχει με αυξανόμενη ένταση
της απάντησής του, με ταυτόχρονη απώλεια ανασταλ -
τικών σημάτων από αυτόν. 

- Απώλεια προσαγωγών ερεθισμάτων: Η φλεγμο-
νή των νεύρων οδηγεί επίσης, αργότερα, σε εκφύλι-
ση κεντρομόλων νευρικών ινών, αλλά και σε ατροφία
των οπισθίων κεράτων του ΝΜ με αποτέλεσμα την
απώλεια προσαγωγών ερεθισμάτων (deafferentation)
και την υπαισθησία. Η απώλεια όμως αυτή συνο-
δεύεται από την ανάπτυξη αυτόματων διεγέρσεων
από τους κεντρικούς νευρώνες, που είναι συνυπεύ -
θυνες για σταθερό πόνο.5,6 

Ταχέως ο νωτιαίος μυελός επιχειρεί να αναδιορ-
γανωθεί και μεγάλης διαμέτρου εμμύελες νευρικές
ίνες Αβ αποκαθιστούν με νέες εκβλαστήσεις την επι-
κοινωνία του με τις συνάψεις (αντί των κατεστραμμέ-
νων αμύελων ινών C). Η αποκατάσταση αυτή όμως
οδηγεί σε υπεραλγησία και σε αλλοδυνία αφής.16 

- Περαιτέρω, φλεγμονή των εμμύελων ινών Αδ κα-
ταλήγει σε απομυελινωτικές επεξεργασίες, με αποτέ-
λεσμα την αυτόματη παραγωγή ώσεων και επώδυνων
ερεθισμάτων.

- Η αλλοίωση των ερεθισμάτων στα περιφερικά

νεύρα και τα αισθητήρια γάγγλια λόγω της φλεγμο-
νής, του οιδήματος και της ισχαιμίας είναι επίσης
υπεύθυνη για υπεραλγησία και αλλοδυνία.

Οι αλλοιώσεις αυτές που ευθύνονται για το σύνο-
λο των κλινικών εκδηλώσεων της ΜΕΝ, εγκαθίστανται
νωρίς, ήδη από την φάση της πρόδρομης συμπτωμα-
τολογίας, αλλά και κατά την οξεία φάση του ζω-
στήρα.6 

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΝ ––––––––––––––––––––––

Η πολυπλοκότητα των μηχανισμών και οι χαρα -
κτήρες της συμπτωματολογίας καθιστούν την αντι-
μετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας δυσχερή. Γε-
νικώς, η έως τώρα εμπειρία και οι πολυάριθμες με-
λέτες που έχουν διεξαχθεί υποδεικνύουν ότι καμμία
θεραπεία δεν εξασφαλίζει άμεση και πλήρη ύφεση
του πόνου. Συνήθως, στις μελέτες κριτήριο επιτυ -
χίας της θεραπείας θεωρείται η μείωση της έντασης
του πόνου κατά 30 ή 50% της εκάστοτε χρησιμοποι-
ούμενης κλίμακας μέτρησής του. Η απάντηση στη
 θεραπεία ποικίλλει ευρέως, ακόμη και μεταξύ ασθε -
νών με παρόμοιες καταστάσεις μεθερπητικού πόνου
και θεραπευόμενους με τα ίδια φάρμακα.17 Περαι-
τέρω, θεωρείται ότι 40-50% των ασθενών δεν απαν-
τούν ικανοποιητικά σε καμμία θεραπεία.18

Κατά συνέπεια, οι στόχοι της θεραπευτικής αγω-
γής καθορίζονται ως εξής:12

• Ανακούφιση του πόνου με φάρμακα ή μεθόδους
με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες και απο-
δεκτά από τον ασθενή

• Αποκατάσταση του νυκτερινού ύπνου
• Μείωση της συμπτωματολογίας υπερευαισθησίας

και αλλοδυνίας τουλάχιστον κατά 3 βαθμούς της
(εντεκάβαθμης) κλίμακας Likert

• Βελτίωση της ικανότητας του ασθενούς να διαχει-
ρίζεται τον πόνο

• Σταθεροποίηση της συναισθηματικής κατάστασης
του ασθενούς
H στρατηγική της θεραπείας στηρίζεται στη χρή-

ση φαρμάκων με τα ισχυρότερα τεκμήρια αποτελε-
σματικότητας, αλλά και με τις λιγότερες παρενέργει-
ες και την καλύτερη ανοχή. Τα κυριότερα σημεία της
θεραπευτικής παρέμβασης είναι:19-22

• Άμεση έναρξη της θεραπείας αμέσως με τη διάγ-
νωση, αφού η ΜΕΝ μπορεί να επιδεινώνεται με
την πάροδο του χρόνου. 

• Σωστή πληροφόρηση του ασθενούς ώστε να
υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτόν για
τα αποτελέσματα της αγωγής.
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• Η επιλογή των φαρμάκων με βάση τις υπάρχου-
σες τεκμηριωμένες μελέτες και τις κατευθυντή -
ριες οδηγίες

• Ενεργό πρόγραμμα λειτουργικής αποκατάστασης
με την συμμετοχή του ασθενούς

• Παροχή εκπαίδευσης στον ασθενή
• Σε ορισμένες επίμονες περιπτώσεις, προσφυγή

σε παρεμβατικές μεθόδους
Oι μελέτες σχετικώς με την αποτελεσματικότητα

και την ασφάλεια των φαρμάκων και μεθόδων που
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ΜΕΝ δεν
παρέχουν πάντοτε ασφαλή τεκμήρια, ώστε η επιλογή
του θεράποντος ιατρού να είναι ευχερής. Η κυριότε-
ρη αιτία είναι η ανομοιογένειά τους ως προς τις πε -
ρισ σότερες παραμέτρους:

• Το δείγμα δεν είναι πάντοτε ομοιογενές, αφού
συχνά περιλαμβάνονται μαζί με τους ασθενείς με
ΜΕΝ, ασθενείς και με άλλες μορφές νευροπαθη-
τικού πόνου (διαβητική νευροπάθεια, οσφυο-
ισχυαλγία κ.λπ.)

• Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας είναι η
μείωση του υποκειμενικού αισθήματος του πό-
νου, για τη μέτρηση του οποίου χρησιμοποι-
ούνται πολλές διαφορετικές κλίμακες, στηριζόμε-
νες σε βαθμολογημένα ερωτηματολόγια (Likert,
McGill, Visual Analogue Scale-VAS, COMFORT,
κ.λπ.). Άλλες από αυτές είναι αυτο-συμπληρούμε-
νες από τον ασθενή, άλλες δε από τον θεράποντα
ιατρό.

• Σε πολλές μελέτες χρησιμοποιούνται κριτήρια
 όπως η «ικανοποίηση του ασθενούς», η γνώμη
του γιατρού, ο αριθμός των επιπλέον παυσίπονων
που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ο ασθενής
κ.λπ.

• Για πολλά από τα φάρμακα απαιτείται σχετικώς
βραδεία τιτλοποίηση της δόσης (gabapentin,
pregabalin, amitriptyline) και υπάρχει μεγάλη
διακύμανση της χορηγούμενης δοσολογίας

• Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες με μακρόχρονη
παρακολούθηση

• Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες με απ’ ευθείας
σύγκριση (“head to head”) δύο ή περισσοτέρων
φαρμάκων

• Συχνά, οι μετα-αναλύσεις περιλαμβάνουν μελέτες
με διαφορετικό θεραπευτικό μέσον θεωρώντας το
ως ταυτόσημο, χωρίς να είναι (π.χ. gel Lidocaine
και patch Lidocaine).23

Οι υφιστάμενες δυσχέρειες ερμηνεύουν τις σχετι-
κές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων κατευθυ-
ντηρίων οδηγιών. Γενικώς, θεραπευτικές επιλογές

πρώτης γραμμής θεωρούνται τα ανιεπιληπτικά
(Gabapentin και Pregabalin), τα τρικυκλικά αντικα-
ταθλιπτικά (κυρίως amitriptyline και nortriptyline)
και το επίθεμα (patch) Lidocaine 5%. Στην πρ-
οτίμηση αυτή υπάρχει συμφωνία μεταξύ οδηγιών της
American Academy of Neurology (AAN)20 και της
European Federation of Neurological Societies
(EFNS).24

Το τοπικό σκεύασμα καψαϊκίνης 8% θεωρείται
επίσης πρώτης γραμμής θεραπεία από το EFNS, αλ-
λά δεύτερης από την ΑΑΝ, ενώ το αντίθετο συμβαί -
νει με τα οπιοειδή. Αναλυτικότερα:

1. Αντιεπιληπτικά

Α. GABAPENTIN
Η gabapentin χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση

της ΜΕΝ και των άλλων μορφών νευραισθητήριου
άλγους λόγω της ικανότητας αναστολής της α2δ υπο-
μονάδας των διαύλων ασβεστίου.25 Έχει αποδειχθεί
σε μελέτες αρκετά ικανοποιητική στην αντιμετώπιση
της ΜΕΝ, μειώνοντας τον πόνο στο 41-43% των ασ -
θενών, συγκριτικά με το 12-23% των ασθενών που
 ελάμβαναν placebo.6 Χορηγείται από το στόμα, σε
 ανά 8ωρο δοσολογικό σχήμα με έναρξη από μικρό-
τερη δόση (300 mg X3) και σταδιακή αύξησή της
έως και 1.200 mg X3 (3.600 mg/24ωρο)

Σε διπλή-τυφλή μελέτη επί 225 ασθενών, η
gabapentin χορηγήθηκε σε δόσεις 2.400-3.600 mg
ανά 24ωρο επί 8 εβδομάδες. Η μέση μείωση της έν-
τασης του πόνου στην εντεκάβαθμη κλίμακα Likert
ήταν κατά 2,1 βαθμούς σε σύγκριση με 0,5 του
placebo. Το φάρμακο ήταν σχετικώς καλά ανεκτό, αν
και πάνω από 10% των ασθενών διέκοψαν τη λήψη
του λόγω παρενεργειών (ζάλη, υπνηλία κ.λπ.).26 

Σε μεγάλη, πολυκεντρική διπλή-τυφλή τυχαιο-
ποιημένη μελέτη, συγκρίθηκαν με placebo δοσο-
λογίες 1.800 και 2.400 mg της gabapentin. Δεν
παρα τηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
δόσεων του φαρμάκου, που συνολικά προσέφερε βε-
λτίωση του πόνου κατά τουλάχιστον 50% στο ένα
τρίτο περίπου των ασθενών (74/223), σε σύγκριση
με 16/111 του placebo. Kαι πάλι αρκετοί ασθενείς
διέκοψαν τη θεραπεία λόγω παρενεργειών (34/223,
15,24%).27 

Σε μετα-ανάλυση των Fan H et al, η gabapentin
σε δόση 1.800 mg/24ωρο υπερείχε σημαντικά στην
κατά τουλάχιστον 50% μείωση της έντασης του πό-
νου, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (RR 1.43;
95% CI 1.12-1.83) και ομοίως στην βελτίωση του
ύπνου.28 Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα άλλης
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μετα-ανάλυσης, των Meng FY et al, όπου επίσης η
κατά 50% μείωση της έντασης του πόνου, ήταν σα-
φώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με το placebo (RR=
1.59; 95% CI 1.35-1.88).29

Οι παρενέργειες του φαρμάκου περιλαμβάνουν
ζάλη, υπνηλία, σύγχυση, ίλιγγο, ξηροστομία, περι -
φε ρικό οίδημα, αύξηση βάρους και δυσκοιλιότητα.
H υπνηλία, το περιφερικό οίδημα και η αδυναμία
 εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε ηλικιωμέ-
νους,30 που άλλωστε περισσότερο πλήττονται από
ΜΕΝ. Η δοσολογία του απαιτεί προσαρμογή επί νε-
φρικής ανεπάρκειας.

Β. PREGABALIN
H Pregabalin είναι επίσης αντιεπιληπτικό φάρμα-

κο με ανάλογο μηχανισμό δράσης με την gaba pentin. 
Xoρηγείται και αυτή από το στόμα, ανά 12ωρο, με

έναρξη και πάλι σε χαμηλές δοσολογίες (75 mg Χ2)
και με σταδιακή αύξηση έως και 300 mg X2 (600
mg/24ωρο).

Σε πολυκεντρική μελέτη η Pregabalin σε δόση
600 mg/24ωρο προσέφερε βελτίωση του πόνου κα-
τά τουλάχιστον 50% περίπου στο 50% των ασθενών,
σε σύγκριση με το 20% του placebo. Εν τούτοις, δια-
κοπή λόγω παρενεργειών (συνήθως ζάλη και υπνη -
λία) έγινε στο 32% των ασθενών.31 

Σε άλλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, επί 370
ασθενών, συγκρίθηκαν με το εικονικό φάρμακο δόσεις
150, 300 και 600 mg pregabalin. Διαπιστώθηκε η υπε-
ροχή της pregabalin σε όλες τις δοσολογίες, εντονότε-
ρη όμως στις μεγαλύτερες. Η διακοπή της θε ραπείας
λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών έφθασε το 13,5%.32 

Σε μετα-ανάλυση 11 τυχαιοποιημένων κλινικών
μελετών, με συνολικό αριθμό 2.516 ασθενών, διαπι-
στώθηκε η αποτελεσματικότητα της pregabalin σε
σύγκριση με placebo, στις δοσολογίες 150, 300 και
600 mg. Εν τούτοις, η μικρή δοσολογία (150 mg)
δεν παρείχε σημαντική βελτίωση σε ασθενείς νεώτε-
ρους από τα 65 έτη. Η συχνότητα και η ένταση των
παρενεργειών του φαρμάκου ήταν ανάλογες της δο-
σολογίας του.33

Σε άλλη μετα-ανάλυση, επί 25 μελετών με συνο-
λικό δείγμα 7.000 ασθενείς, τεκμηριώθηκε επίσης η
αποτελεσματικότητα της pregabalin στη μείωση του
πόνου κατά 50% στη ΜΕΝ, αν και όχι στη δόση των
150 mg. H διακοπή λόγω παρενεργειών κυμάνθηκε
μεταξύ 18-28%.34

2. Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά

Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά χρησιμοποι-

ούνται για τη θεραπεία και του πόνου από τη δεκα-
ετία του 1960.35

Ο τρόπος δράσης τους διαφέρει από φάρμακο σε
φάρμακο. Μερικά δρουν στις συνάψεις αποκλείον-
τας την επαναπρόσληψη σεροτονίνης και άλλα απο -
κλείουν την είσοδο νατρίου στο μετασυναπτικό τμή-
μα εμποδίζοντας έτσι την ροή των αλγεινών ερεθι-
σμάτων προς στον εγκέφαλο. Απαιτούν συνήθως
 έναρξη χορήγηση σε χαμηλότερες δοσολογίες, με
σταδιακή αύξηση ανά 3-10 ημέρες, αναλόγως αντα -
πόκρισης και η δράση τους απαιτεί 1-3 εβδομάδες
για να εκδηλωθεί κλινικά.

Στην αντιμετώπιση της μεθερπητικής νευραλγίας
έχουν διεξαχθεί αρκετές κλινικές μελέτες, πολλές
από τις οποίες πριν το 2.000. 

Σε μία από αυτές, η αμιτριπτυλίνη υπερείχε στην
αντιμετώπιση της ΜΕΝ σε σύγκριση με εικονικό φάρ-
μακο, αλλά και με λοραζεπάμη. Εν τούτοις, η αποτε-
λεσματικότητα της αμιτριπτυλίνης τεκμηριώθηκε
κυρίως στη μεγαλύτερη δόση (150 mg/24ωρο).36 

Σε μετεγενέστερη δοκιμή, η αμιτριπτυλίνη και η
δεσιπραμίνη συγκρίθηκαν με placebo και με οπιοει-
δή. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά υπερείχαν σε
απο τελεσματικότητα του placebo, αν και υστερούσαν
σε σύγκριση με τα οπιοειδή που χρησιμοποιήθηκαν
(μορφίνη και μεθαδόνη).37 

Η αμιτριπτυλίνη μελετήθηκε επίσης σε σύγκριση
με νορτριπτυλίνη, σε διπλή-τυφλή τυχαιοποιημένη
μελέτη. Και τα δύο τρικυκλικά είχαν εξ ίσου καλό
 αποτέλεσμα, μειώνοντας την ένταση του πόνου στο
67% των ασθενών.38

Τα αποτελέσματα όμως νεώτερων αναλύσεων, δεν
ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Σε μεγάλη μετα-ανά -
λυ ση του 2012 (21 μελέτες, 1.437 ασθενείς), επί
διαφόρων τύπων νευροπαθητικού πόνου, σημαντικό
όφελος προέκυψε μόνον για το 38% των ασθενών, σε
σύγκριση με 16% του placebo. Οι ερευνητές κατέ -
ληξαν ότι η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου έχει
υπερεκτιμηθεί. Επίσης, ότι αν και η αμιτριπτυλίνη
πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται στη θερα-
πεία του νευροπαθητικού πόνου, μόνο μία μειοψη -
φία των ασθενών θα έχει ικανοποιητική μείωση του
πόνου.39 Οι ίδιοι συγγραφείς, σε ανανεωμένη έκδο-
ση (update) της εργασίας τους το 2015, μετα-
 αναλύοντας 17 μελέτες (15 από την παλαιά επεξερ-
γασία και δύο νεώτερες), συμπέραναν ότι δεν προ -
κύπτουν ισχυρά αποδεικτικά δεδομένα για την απο-
τελεσματικότητα του φαρμάκου, καταλήγοντας και
πάλι ότι μόνο μικρή αναλογία των ασθενών θα έχει
ουσιαστικό όφελος.40

Σε αντίστοιχη μετα-ανάλυση του 2015 για τη νορ -
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τριπτυλίνη (6 μελέτες, 310 ασθενείς), τα αποτελέ-
σματα ήταν σαφώς πενιχρά. Το φάρμακο έδειξε να
 επιτυγχάνει τον στόχο της μείωσης του πόνου κατά
τουλάχιστον 50% σε μία μόνο από τις 6 εργασίες. Οι
συγγραφείς συμπέραναν ότι υπάρχουν πολύ λίγες
 αποδείξεις για την αποτελεσματικότητα της νορτρι-
πτυλίνης στο νευροπαθητικό πόνο και ότι τα αποτε-
λέσματα της ανάλυσής τους δεν υποστηρίζουν τη
χρήση της ως πρώτης γραμμής θεραπεία.41 

Tα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά δεν στερούνται
παρ ενεργειών. Συνηθέστερες οι ξηροστομία, υπνη -
λία, ζάλη, ναυτία, εφιδρώσεις, μυδρίαση, υπόταση,
δια ταραχές προσαρμογής, τρόμος κλπ. Αναφέρονται
επίσης διαταραχές καρδιακού ρυθμού, σημαντικά
συχνότερες με την αμιτρυπτιλίνη σε σχέση με τα άλ-
λα.20 Έχουν επίσης αλληλεπιδράσεις με αντιεπι λη -
πτικά, β-αναστολείς, αγχολυτικά-ηρεμιστικά και αλ-
κοόλ. Η χορήγησή τους σε ηλικιωμένους ασθενείς,
όπως οι συνήθως πάσχοντες από ΜΕΝ, απαιτεί
 ιδιαίτερη προσοχή.

3. Τοπικό επίθεμα λιδοκαΐνης

Το τοπικό αυτοκόλλητο επίθεμα λιδοκαΐνης 5%
δοκιμάσθηκε στην αντιμετώπιση της ΜΕΝ για πρώτη
φορά το 198942 και το 1999 έλαβε έγκριση για την
ένδειξη αυτή από το FDA των ΗΠΑ. 

Το σκεύασμα τοποθετείται στην πάσχουσα πε -
ριοχή και παραμένει επί 12 ώρες. Επόμενη τοποθέ -
τηση γίνεται 24 ώρες μετά την πρώτη. Αναλόγως έκ-
τασης της περιοχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
έως και τρία αυτοκόλλητα ταυτοχρόνως.

Έχει αποδείξει υπεροχή έναντι εικονικού φαρμά-
κου σε πολλαπλές, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκι-
μές. Σε μία από τις πρώτες, αποδείχθηκε ότι η απο-
τελεσματικότητα του επιθέματος διαρκεί τουλάχιστον
8 ώρες από την εφαρμογή του, ενώ σε μεταγενέστε-
ρη, η διάρκεια της δράσης του επεκτεινόταν άνω των
τεσσάρων ωρών μετά την αφαίρεσή του.42-44 

Σε πολυκεντρική-πολυεθνική μελέτη (33 κέντρα
σε 12 Ευρωπαϊκές χώρες), οι Binder et al κατέγρα-
ψαν τουλάχιστον μέτρια μείωση του πόνου σε 51,7%
των ασθενών που έλαβαν λιδοκαΐνη.45 Σε άλλη, με-
γάλη πολυκεντρική μελέτη στις ΗΠΑ, σε ασθενείς
από 42 κέντρα, διαπιστώθηκε επίσης μείωση του πό-
νου στο 66% των ασθενών.46

Περαιτέρω, σε μία τουλάχιστον τυχαιοποιημένη
μελέτη η λιδοκαΐνη απέδειξε υπεροχή έναντι της
συστηματικής χορήγησης pregabalin (απάντηση σε
66,2% των ασθενών έναντι 46,5%) και πολύ λιγότε-
ρη αναλογία παρενεργειών (5,8% έναντι 41,2%).47

Σε μεγάλη μετα-ανάλυση του 2011 που περιελάμ-
βανε 32 δημοσιεύσεις από 20 κλινικές μελέτες, η λι-
δοκαΐνη είχε ανάλογη αποτελεσματικότητα στη μείω-
ση του πόνου με την gabapentin και υπερείχε σε
σύγκριση με την pregabalin και τα τοπικά σκευάσμα-
τα capsaicin. Η δράση της ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή
στην ανακούφιση από συμπτωματολογία αλλοδυνίας.
Επιπλέον, είχε σημαντικά λιγότερες παρενέργειες
από τα άλλα σκευάσματα.48 

Το επίθεμα λιδοκαΐνης έχει δοκιμασθεί και σε
μακροχρόνια χορήγηση. Οι Sabatowski et al παρα-
κολούθησαν ασθενείς που χρησιμοποιούσαν το
σκεύασμα έως και άνω των 4 ετών, και οι Wilhelm et
al επί περισσότερο των 5 ετών, με σταθερά καλή α-
νοχή και αποτελεσματικότητα.49,50

4. Τοπικό επίθεμα καψαϊκίνης

Η καψαϊκίνη (8-methyl-N-vanillyl-trans-6-none -
namide) είναι αλκαλοειδές προερχόμενο από ποι-
κιλία καυτερής πιπεριάς, του γένους capsicum και
της οικογένειας Solanaceae. Η δράση της στη μείω-
ση του πόνου είναι γνωστή από παλαιά.51 Χρησιμο-
ποιήθηκε ως τοπική θεραπεία (cream ή gel) σε χα -
μηλές πυκνότητες (0,025% και 0,075%) με μέτρια
και βραχυχρόνια αποτελέσματα και συχνά έντονο το-
πικό ερεθισμό και αίσθημα καύσου.52,53

Το επίθεμα καψαϊκίνης 8% εφαρμόζεται στην
πάσχουσα περιοχή επί 60 λεπτά, αφού προηγηθεί
τοπική αναισθησία για να αποφευχθεί η έντονη καυ-
σαλγία που προκαλεί το φάρμακο. Λόγω της ισχυ -
ρής ερεθιστικής του δράσης, η εφαρμογή πρέπει να
γίνεται από δερματολόγο ή άλλο γιατρό πιστοποιη -
μένο στη χρήση του. Το αποτέλεσμα του σκευάσμα-
τος όμως θεωρείται ότι διαρκεί περί τις 12 εβδομά-
δες.

Οι αρχικές διπλές-τυφλές τυχαιοποιημένες μελέτες
του σκευάσματος, συνήθως σε σύγκριση με σκεύα-
σμα-control καψαϊκίνης 0,04%, δεν είχαν  ιδιαίτερα
 ενθουσιώδη αποτελέσματα. Οι Irving et al, επί 418
 ασθενών, κατέγραψαν μείωση του πόνου κατά του-
λάχιστον 30% στο 46% των ασθενών που εφαρμόσθη-
κε το επίθεμα καψαϊκίνης 8%, έναντι 34% των ασθε -
νών στη χαμηλή δοσολογία.54 Οι Webster et al επί
155 ασθενών, δεν διαπίστωσαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των δύο σκευασμάτων (8% έναντι
0,04%), αφού μείωση του πόνου καταγράφηκε στο
36,5% των ασθενών στην μεγάλη πυκνότητα έναντι
29,9% για το σκεύασμα ελέγχου (p=0.296).55

Aντιθέτως, νεώτερη συγκριτική δοκιμή, επί 402
ασθενών, έδειξε κατά τουλάχιστον 30% μείωση πό-
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νου στο 42% στο σκέλος της μεγάλης πυκνότητας
(8%), έναντι 32% στην ομάδα ελέγχου (πυκνότητα
0,04%).56

Περαιτέρω, σε σχετικά πρόσφατη μετα-ανάλυση
επί 7 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (1.313 ασ -
θενείς με ΜΕΝ) η καψαϊκίνη 8% απεδείχθη αποτε-
λεσματικότερη του σκευάσματος-ελέγχου, αν και η
 αναλογία των ασθενών που είχαν ικανοποιητικό απο-
τέλεσμα (μείωση πόνου κατά τουλάχιστον 30%)
 ήταν σχετικά χαμηλή (44%).57 

Συνολικά, το σκεύασμα της καψαϊκίνης φαίνεται
κατά τι κατώτερο του αντιστοίχου επιθέματος της λι-
δοκαΐνης.

5. Oπιοειδή

Τα οπιοειδή χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπι-
ση του πόνου από τις αρχές του 20ού αιώνα. Στην
αντιμετώπιση της ΜΕΝ με τα φάρμακα αυτά υπάρχει
επίσης μακροχρόνια εμπειρία, αν και οι δημοσιε-
υμένες κλινικές μελέτες είναι ολιγάριθμες, και με
 αποτελέσματα συχνά αμφιλεγόμενα. Συνήθως χρησι-
μοποιούνται η oxycodone και η tramadol, αν και
έχουν επίσης χορηγηθεί πλήθος προϊόντων αναλό-
γων του οπίου.

Η tramadol χορηγείται σε δόσεις 50-100 mg, έως
τέσσερις φορές την ημέρα, με μέγιστη συνολική δό-
ση τα 300 mg ημερησίως. Η έναρξη γίνεται με μι-
κρές δόσεις και ακολουθεί σταδιακή αύξηση, αναλό-
γως απάντησης, ανά 5 ημέρες.

Η oxycodone χορηγείται αρχικά επίσης σε μι-
κρές δόσεις των 5-10 mg ανά 4-6 ώρες, με σταδιακή
αύξηση. Το φάρμακο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα
σε per os μορφή.

Οι Watson et al συγκρίνοντας oxycodone με
placebo, διαπίστωσαν υπεροχή του οπιοειδούς σε
μείωση του σταθερού πόνου, του παροξυσμικού πό-
νου και της αλλοδυνίας. Εν τούτοις η μελέτη περιε-
λάμβανε μικρό δείγμα 38 ασθενών συνολικά και στα
δύο σκέλη της.58 

Σε νεώτερη μελέτη επί 62 ασθενών με μεθερπητι-
κή νευραλγία, οι Zin et al συνέκριναν συνδυασμό
pregabalin και oxycodone με συνδυασμό pregabalin
και placebo. Η συνολική αποτελεσματικότητα των
pregabalin/oxycodone δεν φάνηκε να υπερτερεί του
συνδυασμού με το εικονικό φάρμακο.59 Αντιθέτως, η
oxycodone απεδείχθη ιδιαιτέρως αποτελεσματική σε
κινεζική κλινική δοκιμή των Fan et al, επιτυγχάνο -
ντας μείωση του πόνου μία ώρα μετά τη χορήγησή
της στο 94,1% των ασθενών, αλλά και σημαντική
μείωση των συγχορηγούμενων παυσίπονων.60

Η tramadol απεδείχθη αρκετά ικανοποιητική
συγκρινόμενη με chlomipramine στη θεραπεία της
ΜΕΝ, σε μικρό όμως δείγμα ασθενών στη μελέτη των
Gobel H και Stadler T. Πολύ καλή ανταπόκριση
είχαν οι 9/10 ασθενείς που έλαβαν tramadol και οι
6/11 που έλαβαν chlomipramine.61

Σε άλλη κλινική δοκιμή επί 127 ασθενών, η tra -
madol σε δόσεις έως και 400 mg/24ωρο υπερείχε
του placebo σε μείωση της έντασης του πόνου, αν
και οι διαφορές δεν ήταν ευρείες. Μείωση του πό-
νου κατά τουλάχιστον 50% καταγράφηκε σε 49/63
ασθενείς σε tramadol, έναντι 35/62 σε placebo.62

Σε μετα-ανάλυση του 2010, επί 41 κλινικών με-
λετών με συνολικά 6.019 ασθενείς, τα οπιοειδή υπερ-
είχαν σαφώς του placebo στην αντιμετώπιση του μη
καρ κινικού πόνου. Εν τούτοις, η ανάλυση περιελάμβα-
νε διαφορετικά είδη πόνου, όπως οστεοαρθρίτιδα, ρευ -
ματοειδή αρθρίτιδα, διαβητική νευροπάθεια κλπ.63

Οι συνηθέστερες παρενέργειες των οπιοειδών
είναι ζάλη, υπνηλία, ναυτία, κόπωση, ξηροστομία,
δυσκοιλιότητα, υπόταση, καταστολή του κέντρου της
αναπνοής κλπ. Δεν πρέπει να παραλείπεται η πιθα -
νότητα ανάπτυξης εθισμού και στερητικών συμπτω-
μάτων μετά τη διακοπή τους (ιδιαιτέρως η oxyco -
done). Μεταβολιζόμενα μέσω του συστήματος p450
έχουν αλληλεπιδράσεις με αντικαταθλιπτικά (τρι -
κυκλικά, αλλά και ανταγωνιστές επαναπρόσληψης
σεροτονίνης), ορισμένα αντιβιοτικά (ισονιαζίδη, λι-
νεζολιδη) κ.λπ. 

6. Ενδορραχιαία έγχυση κορτικοστεροειδών

Η ενδορραχιαία ή επισκληρίδιος έγχυση μεθυλ-
πρεδνιζολόνης εφαρμόζεται από τη δεκαετία του
1960 σε ασθενείς με κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
και με πολλαπλή σκλήρυνση. Έχει επίσης εφαρμο-
σθεί σε ασθενείς με ΜΕΝ που δεν ανταποκρίθηκαν
ικανοποιητικά σε θεραπείες πρώτης ή δεύτερης
γραμ μής.

Η ενδορραχιαία χορήγηση 60 mg έγχυση μεθυλ-
πρεδνιζολόνης σε συνδυασμό με λιδοκαΐνη (μία φο-
ρά την εβδομάδα, επί 4 εβδομάδες) δοκιμάσθηκε
επί ασθενών με επίμονη μεθερπητική νευραλγία. Η
μέθοδος συγκρίθηκε με έγχυση μόνον λιδοκαΐνης
και χωρίς έγχυση φαρμάκου (μάρτυρες), μετά από
τυχαιοποίηση σε δείγμα 270 ασθενών. Οι ασθενείς
σε πρεδνιζολόνη είχαν σημαντική βελτίωση, σε αν-
τίθεση με τους άλλους ασθενείς.64

Σε άλλη κλινική δοκιμή, συγκρίθηκαν η ενδορ -
ραχιαία μεθυλ-πρεδνιζολόνη με αντίστοιχη, επι -
σκληρίδιο έγχυση. Η αποτελεσματικότητα της ενδορ-
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αχιαίας χορήγησης ήταν σαφώς υψηλότερη από την
επισκληρίδιο.65

Αντιθέτως, μεταγενέστερη μελέτη απέτυχε να
απο δείξει όφελος από την ίδια μέθοδο χορήγησης
μεθυλ-πρεδνιζολόνης και λιδοκαΐνης έναντι μόνον
λιδοκαΐνης.66

Περαιτέρω, η μακροχρόνια χρήση της μεθόδου
σε άλλα επώδυνα νοσήματα, έχει επιτρέψει την κατα-
γραφή παρενεργειών και κινδύνων επιπλοκών, όπως
η κεφαλαλγία, αλλά και η ανάπτυξη μηνιγγίτιδας,
μυελίτιδας ή αραχνοειδίτιδας.67,68

Τελικώς, η ενδορραχιαία έγχυση μεθυλ-πρεδνι-
ζολόνης, αλλά όχι άλλη παρεμβατική μέθοδος, περι-
λαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ame -
rican Academy of Neurology ως πιθανή εναλλακτική
λύση σε περιπτώσεις μεθερπητικής νευραλγίας μη
ανταποκρινόμενης σε άλλες θεραπείες.20 Αντιθέτως,
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες οδηγίες της
Euro pean Federation of Neurological Societies
(EFNS).24

7. Nευρικός αποκλεισμός ή νευρική
διέγερση

Η εφαρμογή του αποκλεισμού συμπαθητικών
νεύρων με τη διήθηση με τοπικά αναισθητικά έχει
εφαρ μοσθεί εμπειρικά από μακρού, σε σχετικά λίγες
όμως περιπτώσεις. Στη βιβλιογραφία απαντώνται
κυρίως αναδρομικές μελέτες σε σχετικά μικρούς
αριθ μούς ασθενών και αναφορές περιπτώσεων,69 ενώ
ελλείπουν τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες,
σύγκριση με placebo ή άλλα θεραπευτικά μέσα κλπ.
Εν τούτοις, στις δημοσιεύσεις αυτές διαπιστώνεται
 ότι η μέθοδος παρέχει όφελος, αλλά η διάρκεια των
αποτελεσμάτων της είναι βραχεία.70

Η διέγερση του νωτιαίου μυελού (Spinal cord
stimulation, SCS) μέσω ηλεκτρικών διεγέρσεων
παρε χόμενων από ειδικό ηλεκτρόδιο, χρησιμοποι-
είται επίσης από μακρού για την αντιμετώπιση δια -
φόρων τύπων πόνου και μεταξύ αυτών και μεθερπητι-
κής νευραλγίας.71 Εν τούτοις, και για αυτή τη μέθο-
δο η βιβλιογραφία δεν ευημερεί.

Οι Meglio M et al εφάρμοσαν τη νευροδιέγερση
σε 10 ασθενείς με ΜΕΝ και ανέφεραν ουσιαστική βε-
λτίωση σε 6 από αυτούς. Στα πλεονεκτήματα της με-
θόδου συμπεριέλαβαν τη μακρά διάρκεια των αποτε-
λεσμάτων (έως και 46 μήνες).72 Σε νεώτερη δοκιμή
των Harke H et al επί 28 ασθενών με ιστορικό ΜΕΝ
επί τουλάχιστον δύο έτη, διαπιστώθηκε σημαντική
βελτίωση στους 23 από αυτούς (82%).73

Ο νευρικός αποκλεισμός και η νευρική διέγερση

περιλαμβάνονται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα του
ΕΟΦ για την αντιμετώπιση της ΜΕΝ, ως τρίτης γραμ-
μής θεραπευτικές επιλογές.7 

8. Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η σχετικώς ευρεία αναλογία των ασθενών που
δεν απαντούν στις συνήθεις φαρμακευτικές αγωγές,
αποτελεί την αιτία πληθώρας κλινικών δοκιμών με
μεγάλο εύρος φαρμάκων και θεραπευτικών μεθόδων.

Τα Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) δεν
έχουν ουσιαστική αποτελεσματικότητα στην αντι-
μετώπιση της ΜΕΝ, αλλά και άλλων τύπων περιφερι-
κού νευροπαθητικού πόνου.12 

Φάρμακα και μέθοδοι όπως indomethacin,
dextromethorphan, lorazepam, zimelidine, βιταμίνη
Ε, ketamine, carbamazepine, biperiden, τοπική
εφαρ μογή piroxicam, cream benzydamide ή cream
aspirine, ιοντοφόρεση με vincristine, βελονισμός
κλπ θεωρούνται ότι στερούνται ικανοποιητικής τεκ-
μηρίωσης ή ότι στερούνται αποτελεσματικότητας και
κατά συνέπεια δεν αποτελούν δόκιμες θεραπευτικές
προσεγγίσεις στη μεθερπητική νευραλγία.1,20

Ο βελονισμός, ο οποίος αποτελεί από τις πλέον
διαφημιζόμενες, ευρύτατου φάσματος, εναλλακτικές
θεραπευτικές μεθόδους, απαντά στη βιβλιογραφία
σε λίγες αναφορές περιπτώσεων και ακόμη λιγότερες
κλινικές μελέτες.74,75 

Σε πρόσφατη όμως μετα-ανάλυση οι Li W et al
διαπίστωσαν σημαντικά μεθοδολογικά προβλήματα
και ετερογένεια στις υφιστάμενες μελέτες, έτσι ώστε
να μη μπορεί να στηριχθεί συμπέρασμα περί της
χρησιμότητας του βελονισμού στη ΜΕΝ.76

Η τοπική, υποδόρια διήθηση με βοτουλινική
τοξίνη είναι μέθοδος με σχετικώς λίγες μελέτες στη
βιβλιογραφία, τόσο για την μεθερπητική νευραλγία,
όσο και για άλλες μορφές νευραισθητήριου πόνου. 

Οι Σωτηρίου Ε, Απάλλα Ζ. και συν, από την Πα-
νεπιστημιακή δερματολογική κλινική της Θεσσα-
λονίκης δημοσίευσαν για πρώτη φορά το 2009 ανα-
φορά τριών περιπτώσεων επιτυχούς αντιμετώπισης
ΜΕΝ με τη μέθοδο αυτή.77 Η ίδια ομάδα ερευνητών
το 2013 συνέκρινε σε κλινική δοκιμή την βοτουλινι-
κή τοξίνη με placebo και τεκμηρίωσαν την αποτελε-
σματικότητα και ασφάλεια της θεραπείας.78 Οι Xiao
et al συνέκριναν επίσης τη μέθοδο με τοπικό επίθε-
μα λιδοκαΐνης και με placebo, και διαπίστωσαν υπε-
ροχή της βοτουλινικής τοξίνης.79 Οι αναφορές και οι
μελέτες αυτές δεν θεωρούνται αρκετές προς το πα -
ρόν για να καθιερώσουν τη βοτουλινική τοξίνη στη
θεραπεία της ΜΕΝ.
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9. Συνδυασμός θεραπειών

Με το δεδομένο της μέτριας αποτελεσματικό -
τητας ενός εκάστου των θεραπευτικών μέσων, η
 αναγκαιότητα χορήγησης συνδυασμένης θεραπείας
είναι εύλογη. Αν και οι σχετικές κλινικές μελέτες
είναι λίγες, ο συνδυασμός θεραπειών είναι κοινή
πρακ τική στην κλινική πράξη.6,80,81 O συνδυασμός
φαρμάκων και μεθόδων αποσκοπεί σε αύξηση της
 αποτελεσματικότητας και, ενίοτε, σε πιθανή μείωση
των χορηγούμενων δόσεων. Τα μειονεκτήματα των
συνδυασμών είναι ο αυξημένος κίνδυνος παρενερ-
γειών και αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα και
επί εμφάνισης παρενέργειας, η δυσκολία προσδιορι-
σμού του υπεύθυνου φαρμάκου.80

Σε μελέτη των Achar A et al, η χορήγηση συν -
δυασμού pregabalin και amitriptyline αποδείχθηκε
 αποτελεσματικότερη από την μονοθεραπεία με καθένα
τα φάρμακα αυτά, χωρίς σημαντική αύξηση της
συχνότητας των παρενεργειών. Εν τούτοις, το δείγμα ή-
ταν μικρό, αποτελούμενο από 15 άτομα σε κάθε σκέ-
λος θεραπείας.82 Ομοίως, σε άλλη κλινική δοκιμή, ο
συνδυασμός gabapentin και μορφίνης είχε καλύτερα
αποτελέσματα από τις αντίστοιχες μονοθεραπείες,
επίσης όμως σε μικρό δείγμα μόλις 41 ασ θενών συνο-
λικά.83 Οι ίδιοι ερευνητές σε επόμενη κλινική σύγκρι-
ση διαπίστωσαν υπεροχή του συνδυασμού gabapentin
και nortriptyline έναντι των μονο θε ραπειών, σε 45
συνολικά ασθενείς και στα τρία σκέλη θεραπείας.84 

Σε μεταγενέστερη, εκτεταμένη μετα-ανάλυση 21
κλινικών δοκιμών συνδυασμένης θεραπείας σε
σύγκριση με μονοθεραπείες, τεκμηριώθηκε η υπε -
ροχή των συνδυασμών από δύο φάρμακα, ως γενικό
συμπέρασμα. Εν τούτοις, υπήρξε ευρεία ανομοιογέ-
νεια των εκάστοτε χορηγούμενων συνδυασμών: οπιο-
ειδή με gabapentin ή pregabalin, oπιοειδή με ένα
τρι κυκλικό αντικαταθλιπτικό, gabapentin με nor -
triptyline, gabapentin με alpha-lipoic acid, flu -
phenazine με αντικαταθλιπτικό, tramadol με
acetaminophen, φάρμακα με τοπικά επιθέματα κλπ.
Με δεδομένο το μικρό αριθμό ασθενών στις περισσό-
τερες μελέτες, δεν στοιχειοθετείται θεραπευτικό πλε-
ονέκτημα κάποιου συγκεκριμένου συνδυασμού.85

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Αντι-ιική φαρμακευτική θεραπεία

Η χορήγηση αντι-ερπητικών φαρμάκων (acy -

clovir, valacyclovir, famciclovir, brivudin) έχει τεκ-
μηριωμένα ευεργετική δράση στην οξεία φάση του
έρπητα ζωστήρα. Τα φάρμακα αυτά μειώνουν τον
συνολικό χρόνο επούλωσης των βλαβών και την έν-
ταση του ζωστηριακού άλγους, ιδιαιτέρως χορη-
γούμενα εντός 72 ωρών από την εμφάνιση του εξαν -
θή ματος.6 Σε παλαιότερες κλινικές δοκιμές, η διάρ-
κεια του χρόνιου πόνου φάνηκε επίσης να μειώνεται
με τη χρήση των αντι-ιικών φαρμάκων,86,87 εν τούτοις
αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί και το FDA δεν έχει εγ-
κρίνει σχετική ένδειξη.

Μεταγενέστερες κλινικές μελέτες απέτυχαν να
απο δείξουν σημαντικό όφελος στην εμφάνιση μεθερ -
πητικής νευραλγίας από την χορήγηση των φαρμά-
κων αυτών στο ζωστήρα.88,89

To 2013, oι Rabaud et al δεν διαπίστωσαν μείω-
ση της συχνότητας του μεταζωστηριακού πόνου σε
ασ θενείς που έλαβαν αντιερπητική αγωγή εντός των
72 ωρών, σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν αργότε-
ρα ή καθόλου.90 Σε μεγάλη μετα-ανάλυση επί 42
κλινικών μελετών οι Alper BS και Lewis PR βρήκαν
μικρή μείωση της διάρκειας του μεθερπητικού πό-
νου με τη χρήση Valacyclovir ή Famciclovir, αλλά
όχι Acyclovir. Δεν υπήρξε όμως αντίστοιχη μείωση
της αναλογίας εμφάνισης του πόνου, ασχέτως φαρ -
μάκου.91 Ομοίως, η μετα-ανάλυση των Chen N et al,
δεν απέδειξε διαφορά στην επίπτωση της ΜΕΝ με-
ταξύ αυτών που έλαβαν αντι-ιική θεραπεία ή όχι.92

Η διαφορά αποτελεσματικότητας των αντιερπη -
τικών φαρμάκων μεταξύ συμπτωματολογίας ζωστήρα
και πρόληψης της ΜΕΝ ερμηνεύεται από το γεγονός
ότι, οι ασθενείς που προσφεύγουν σε ιατρικές υπη -
ρε σίες εγκαίρως, είναι συνήθως αυτοί με την εντονό-
τερη συμπτωματολογία. Η έντονη συμπτωματολογία
όμως του ζωστήρα είναι προγνωστικός δείκτης επα -
κόλουθης χρόνιας νευραλγίας, έτσι ώστε τελικώς, οι
ασθενείς που θα λάβουν αντι-ιική θεραπεία εντός
των 72 ωρών είναι αυτοί που έχουν περισσότερο κίν -
δυνο για εμφάνιση ΜΕΝ.

Κορτιζόνη

Η χρήση κορτικοστεροειδών στην αντιμετώπιση
του έρπητα ζωστήρα και των επιπλοκών του, στηρί -
ζεται θεωρητικά στη μείωση της φλεγμονής των αι-
σθητικών γαγγλίων και των νεύρων. Έτσι, τα κορτικο-
στεροειδή χρησιμοποιήθηκαν από μακρού στην
αντι μετώπιση της οξείας συμπτωματολογίας του ζω-
στήρα, αλλά και ως μέσο πρόληψης των μεθερπ-
ητικών αλγών.

Αν και η προσθήκη κορτιζόνης στην αντι-ιική θε-
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ραπεία κατά τη διάρκεια του ζωστήρα έχει επιδείξει
στις μελέτες σχετική αποτελεσματικότητα στη μείωση
του ζωστηριακού πόνου, δεν έδειξε να προσφέρει
στην επίπτωση της μεθερπητικής νευραλγίας. Δεδο-
μένης δε της αυξημένης πιθανότητας παρενεργειών
της κορτιζόνης σε ηλικιωμένους ασθενείς, πολλοί
 ειδικοί δεν συνιστούν τη χρήση της για το σκοπό αυ-
τό.6

Σε παλαιότερη, τυχαιοποιημένη μελέτη συγκρίθη-
κε ο συνδυασμός acyclovir και πρεδνιζολόνης έναντι
μόνο acyclovir, μόνο πρεδνιζολόνης και placebo. Οι
ασθενείς που έλαβαν πρεδνιζολόνη, μόνη της ή σε
συνδυασμό με acyclovir, είχαν ταχύτερη και με-
γαλύτερη μείωση της οξείας συμπτωματολογίας. Εν
τούτοις, δεν υπήρξε ανάλογη επίδραση στον χρόνιο
πόνο.93 Ομοίως, σε αντίστοιχη δοκιμή των Wood et
al επί 349 ασθενών, η προσθήκη πρεδνιζολόνης
στην θεραπεία του ζωστήρα με acyclovir, μείωσε την
διάρκεια του εξανθήματος και την ένταση του πόνου,
αλλά όχι την εμφάνιση μεθερπητικής νευραλγίας.94

Και στις δύο ανωτέρω μελέτες οι παρενέργειες
της κορτιζόνης ήταν αρκετές.

Νεώτερη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών
(5 κλινικές δοκιμές, 787 ασθενείς) δεν έδειξε ότι η
κορτιζόνη είχε περισσότερες παρενέργειες έναντι
του placebo, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Δεν
διαπιστώθηκε όμως ούτε επίδραση της στην πρόλ-
ηψη του μεταζωστηριακού πόνου.95 

Παρόμοια συμπεράσματα απέδωσαν διαφορετι-
κές μετα-αναλύσεις σε όμοιους αριθμούς μελετών
και συνόλου ασθενών. Σε όλες τις επεξεργασίες η κο-
ρτιζόνη δεν απέδειξε αποτελεσματικότητα στην μείω-
ση της συχνότητας εμφάνισης, τη διάρκεια και την
ένταση της ΜΕΝ.96,97

Εμβόλιο κατά του Έρπητα Ζωστήρα

Το εμβόλιο κατά του Varicella Zoster Virus, με
ζώντα εξασθενημένο ιό, ως προστασία έναντι της
ανε μευλογιάς, εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 1995.
Μια δεκαετία αργότερα, κυκλοφόρησε το εμβόλιο για
την προστασία από τον έρπητα ζωστήρα, επίσης με
ζώντα εξασθενημένο ιό, σε αυξημένη όμως πυκνότη -
τα (σκεύασμα: Zostavax®). H προστασία από την
 εμφάνιση ζωστήρα έχει εύλογη συνέπεια και την αν-
τίστοιχη προστασία από τις επιπλοκές του, όπως
είναι η ΜΕΝ.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP) των
ΗΠΑ συνιστούν το εμβόλιο αυτό σε άτομα άνω των
60 ετών, ακόμη και αν έχουν ήδη επεισόδιο έρπητα

ζωστήρα στο ιστορικό τους, για την προστασία από
τον έρπητα ζωστήρα και τις επιπλοκές του. Ομοίως,
οι συστάσεις της European Medicines Agency
(EMA) προβλέπουν τον εμβολιασμό ατόμων άνω των
50 ετών, για την προστασία από ζωστήρα, αλλά και
από μεθερπητική νευραλγία.98

H αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά του ζω-
στήρα έχει τεκμηριωθεί σε μεγάλες συγκριτικές με-
λέτες, όπως η Shingles Prevention Study. Στην πολυ -
κεντρική, εκτεταμένη κλινική αυτή δοκιμή το εμβό-
λιο συγκρίθηκε με placebo επί 38.546 ατόμων άνω
των 60 ετών. Τεκμηριώθηκε μείωση της συχνότητας
εμφάνισης ζωστήρα κατά 51,3% και της ΜΕΝ κατά
66,5%, σε ένα μέσου εύρους διάστημα παρακο-
λούθησης (διάμεση τιμή 3,12 έτη).99 

Σε μελέτη όμως της διάρκειας των αποτελεσμά-
των του εμβολιασμού αυτού, από την ίδια ομάδα
ερευ νητών, διαπιστώθηκε σχετικώς ταχεία μείωση
της αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου,
έτσι ώστε αυτή να καθίσταται αβέβαιη μετά την παρέ-
λευση πενταετίας.100

Προς το παρόν, δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες που
να διερευνούν το ενδεχόμενο επαναληπτικής δόσης
εμβολίου ανά πενταετία ή άλλο χρονικό διάστημα,
ούτε υφίσταται αντίστοιχη ένδειξη ή οδηγία.

Ελπίδες για εμβόλιο σαφώς μεγαλύτερης αποτε-
λεσματικότητας και διάρκειας προέκυψαν από την
δημοσίευση της φάσης ΙΙΙ κλινικής δοκιμής ενός
νέου σκευάσματος. Το εμβόλιο αυτό (παραγωγός
 εταιρεία Glaxo Smith Kline) δεν περιλαμβάνει ζώντα
ιό, αλλά την γλυκοπρωτεΐνη Ε του Varicella Zoster
Virus σε συνδυασμό με ένα ανοσο-ενισχυτικό
(adjuvant AS01B). Η μελέτη έγινε σε σύγκριση με
placebo, επί 15.411 ασθενών άνω των 50 ετών. Η
συνολική αποτελεσματικότητα του προϊόντος στη
μείωση της συχνότητας εμφάνισης ζωστήρα έφθασε
το 97,2% (6 ασθενείς στο σκέλος του εμβολίου
 έναντι 210 στο σκέλος του placebo). Επίσης, η απο-
τελεσματικότητα αυτή δεν φάνηκε να μειώνεται με
τον χρόνο, σε εύρος παρακολούθησης 3,2 ετών (διά-
μεση τιμή).101 Εν τούτοις, στην καταγραφή των περι-
πτώσεων υπήρξε ένα σύνολο 33 άτυπων εξανθημά-
των που δεν αξιολογήθηκαν, έτσι ώστε τα πραγματι-
κά τελικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου σκευάσ -
ματος να είναι πιθανώς λιγότερο εντυπωσιακά.102

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

Συνοψίζοντας τα παρατεθέντα, οι βασικές γραμ-
μές αντιμετώπισης της μεθερπητικής νευραλγίας,
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σύμφωνα και με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδη -
γίες, περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:12

• Τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της ΜΕΝ πρέ-
πει να επιλέγονται μεταξύ των αποτελεσματικότε-
ρων, με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες

• Η συνδυασμένη θεραπεία είναι συχνά αναγκαία,
με χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων, όχι απο -
κλειστικά φαρμακευτικών.

• Το καλύτερο δυνατό σχήμα για κάθε ασθενή πρέ-
πει να ισορροπεί μεταξύ αποτελεσματικότητας,
παρενεργειών, αλληλεπιδράσεων και επίδρασης
σε συν-νοσηρότητες.

• Τα φάρμακα με τα ισχυρότερα τεκμήρια αποτελε-
σματικότητας, ή με μακρόχρονη εμπειρία, και με ι-
κανοποιητική ασφάλεια, είναι τα αντιεπιληπτικά
(gabapentin, pregabalin), τα τρικυκλικά αντικαταθ-
λιπτικά (amitriptyline, nortriptyline), τα τοπικά ε-
πιθέματα λιδοκαΐνης 5% και καψαϊκίνης 8% και ο-
ρισμένα οπιοειδή όπως η tramadol (Πίνακας 1).

• Σημαντικά στοιχεία παραμένουν η σωστή πληρο-
φόρηση για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η
ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς και η υπο-
στήριξη του oικογενειακού του περιβάλλοντος.
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ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––

Οι οξείες και χρόνιες παθήσεις των νεφρών είναι
συνήθεις και προσβάλλουν μεγάλο αριθμό ασθενών.
Δερματικές εκδηλώσεις στις νεφρικές νόσους εμφα -
νίζονται συχνά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της χρόνιας

νεφρικής ανεπάρκειας. Ορισμένες από αυτές οφεί -
λονται κατεξοχήν στην νεφρική ανεπάρκεια, ενώ άλ-
λες οφείλονται σε δευτεροπαθείς επιπλοκές της νε -
φρικής δυσλειτουργίας, όπως η καλσιφυλαξία λόγω
υπερπαραθυρεοειδισμού. Συμπτώματα από το δέρμα
μπορεί να εμφανιστούν και σε κληρονομούμενα
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Τα οξεία και χρόνια νεφρικά νοσήματα είναι συχνά και πολλές φορές
συνυπάρχουν με άλλες καταστάσεις, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Ποικίλες διαταραχές του δέρματος μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με νεφρική νόσο. Ως εκ τούτου, μια
βασική γνώση αυτών είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της καθημερινής φροντίδας του ασθενούς. Η
πρόοδος στη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας έχει οδηγήσει σε μια αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης των ασθενών αυτών συνεπώς και της πιθανότητας εμφάνισης δερματικών εκδηλώσεων. Στην
παρούσα ανασκόπηση θα συζητήσουμε τις κύριες δερματολογικές διαταραχές που εμφανίζονται σε
νεφροπαθείς, συμπεριλαμβανομένου του ουραιμικού κνησμού, του ουραιμικού παγετού, της
καλσιφύλαξης, της νεφρογενούς συστηματικής ίνωσης και της επίκτητης διατιτραίνουσας δερματοπάθειας.
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Dermatologic Manifestations of Renal Disease - A Case Report

Gatsiou E., Tzanetakou V., Platsidaki E., Potouridou E.

Acute and chronic kidney diseases are very common and often exist together
with other conditions, such as cardiovascular diseases and diabetes. A wide variety of skin disorders occur
in patients with renal disease, particularly in the setting of chronic renal failure. Therefore a basic knowl-
edge of the most common dermatological entities encountered is essential to optimize daily patient care.
Progress in the treatment of chronic renal failure has led to an increase in life expectancy of these pa-
tients. This consequently leads to an increased likelihood for the development of cutaneous manifesta-
tions. In this review we discuss the main skin disorders in renal patients, including renal pruritus, uremic
frost, calciphylaxis, nephrogenic systemic fibrosis, acquired perforating disorder and bullous disease. 
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σύνδρομα με σημαντικές εκδηλώσεις από τους νε -
φρούς ή σε άλλα πολυσυστηματικά νοσήματα με νε-
φρική συμμετοχή (π.χ. αγγειίτιδα). 

Πρόοδος στην θεραπεία της χρόνιας νεφρικής
 ανεπάρκειας οδήγησε σε αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης αυτών των ασθενών, με αποτέλεσμα
αύξηση της πιθανότητας δερματικών εκδηλώσεων. 

Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό χρόνιας νεφρι-
κής ανεπάρκειας με συνοδές δερματικές εκδηλώσεις
και επ’ ευκαιρία ανασκοπούμε την προσιτή σε μας
βιβλιογραφία.

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY ––––––––––––––––––

Άνδρας ασθενής ηλικίας 57 ετών προσήλθε στα
εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μας με εξάνθημα
κορμού, άνω και κάτω άκρων, το οποίο χαρακτηριζό-
ταν από ερύθημα, απολέπιση και δρυφάδες (Εικόνες
1, 2). Το εξάνθημα συνοδευόταν από έντονο κνησμό.

Εκ του ατομικού αναμνηστικού, ο ασθενής  έπασχε
από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου με
κρεατινίνη αναφοράς 3,5mg/dl. Στον εργα στηριακό
 έλεγχο ανευρέθη επιδείνωση της νε φρικής λειτουρ -
γίας (κρεατινίνη 5,4mg/dl, ουρία 162mg/dl).

Ο ασθενής υπεβλήθη σε αιμοκάθαρση, μετά από
την έναρξη της οποίας η κλινική εικόνα του εξανθή-
ματος βελτιώθηκε σταδιακά. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––

Ουραιμικός κνησμός

Ως ουραιμικός κνησμός ορίζεται ο εστιακός ή γε-
νικευμένος κνησμός, που εμφανίζεται σε ασθενείς
με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και δεν είναι αποτέ-
λεσμα πρωτοπαθούς δερματικής νόσου, συστηματι-
κού ή ψυχιατρικού νοσήματος, που συνήθως προκα-
λούν κνησμό. Μία πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη
επί 18.801 ασθενών υπό αιμοκάθαρση αναφέρει
μέτριο έως σοβαρό κνησμό σε ποσοστό 42%.1 Έντο-
νος κνησμός σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς
συσχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, παρόλο που ο
μηχανισμός δεν είναι ξεκάθαρος.2 Ο κνησμός μπο -
ρεί να προηγείται της αιμοκάθαρσης, γεγονός που
 αποδεικνύει την σχέση του με την ΧΝΑ. Τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω αλλαγών στην τεχνολογία της αιμο-
κάθαρσης, πιο έγκαιρης μεταμόσχευσης ή και λόγω
άλλων αδιευκρίνιστων παραγόντων παρατηρείται
σταδιακή μείωση στην επίπτωση του ουραιμικού
κνησμού.

Η αιτιολογία του είναι πολυπαραγοντική και η
παθογένεια του όχι πλήρως κατανοητή. Παράγοντες
που τον πυροδοτούν είναι η κατάκλιση, το θερμό πε-
ριβάλλον, η ξηροδερμία και η εφίδρωση. Ο δευτερο-
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παθής υπερπαραθυρεοειδισμός και η συνεπαγόμενη
διαταραχή του μεταβολισμού του Ca++-P, η δυσλει-
τουργία των δερματικών νευρικών απολήξεων, η
αύξηση κυτοκινών ή άλλων τοξικών μεταβολιτών, η
διαταραχή του μεταβολισμού δισθενών ιόντων, τα
 αυξημένα επίπεδα βιταμίνης Α και τα αυξημένα
επίπεδα ενδογενών οπιοειδών αποτελούν άλλους
πιθανούς ενοχοποιητικούς παράγοντες. Σημαντικό
ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και ο τύπος της μεμ-
βράνης που χρησιμοποιείται στην αιμοκάθαρση.2

Παραδόξως υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα που
δείχνουν συμβολή φαρμάκων στον ουραιμικό
κνησμό.

Παρά τους ανωτέρω προτεινόμενους μηχανι-
σμούς, δεν έχει καθορισθεί η αιτιολογία της νόσου
και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αποτελεσματική θερα-
πεία. Για την αντιμετώπιση της ξηροδερμίας συνιστά-
ται η χρήση μαλακτικών και ενυδατικών τοπικά. Οι
ασθενείς συστήνεται να παραμένουν σε δροσερό πε-
ριβάλλον. Η υπεριώδης ακτινοβολία, ειδικά η UVB,
συχνά ωφελεί.3 Αν και τα επίπεδα ισταμίνης στο
πλάσμα του αίματος είναι αυξημένα στους ουραιμι-
κούς ασθενείς, τα συστηματικά αντισταμινικά δεν
προσφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Η χορήγηση από
του στόματος ναλτρεξόνης, ενός από του στόματος
ανταγωνιστή των οπιοειδών, έχει πετύχει μείωση του
κνησμού σε ασθενείς με σοβαρό ανίατο κνησμό.4 Η
γκαμπαπεντίνη, η οποία χορηγείται με ενθαρρυντικά
αποτελέσματα στη θεραπεία του χρόνιου πόνου,
κυρίως νευροπαθητικής φύσης, φαίνεται να βελ -
τιώνει τη συμπτωματολογία του ουραιμικού κνησ -
μού. Τέλος θεμέλιοι λίθοι της θεραπείας ουραιμικού
κνησμού σε αιμοκαθαρόμενους ασθενείς αποτελούν
η τακτική αιμοκάθαρση και η χρήση βιοσυμβατών
φίλτρων που φαίνεται να προκαλούν μικρότερη έκ-
λυση κυτταροκινών.

Νεφρογενής Συστηματική Ίνωση (ΝΣΙ)

Η νεφρογενής συστηματική ίνωση (ΝΣΙ) περιγρά-
φηκε πρώτη φορά από τον Cowper και τους συνε-
ργάτες του το 1997 και αποτελεί μια σπάνια, σοβα-
ρή, συστηματική, ινωτική διαταραχή με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που αφορούν το δέρμα και τον
υποδόριο ιστό. Η νόσος παρουσιάστηκε αρχικά ως
σκληρομυξοιδηματικού τύπου δερματοπάθεια σε
 ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονταν
σε περιτοναϊκή κάθαρση. Η περιγραφή νέων περι-
στατικών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για
ένα σύνδρομο που μπορεί να εκδηλωθεί με συστη -
ματική προσβολή και ίνωση πολλαπλών οργάνων

(μυοκάρδιο, διάφραγμα, πνεύμονες, ήπαρ και σκε-
λετικοί μύες) και απαντάται μόνο σε ασθενείς με επ-
ηρεασμένη νεφρική λειτουργία.5 Η πιθανότητα
 εμφάνισης της νόσου φαίνεται να μην συσχετίζεται
με τη διάρκεια ή το αίτιο της υποκείμενης νεφρικής
ανεπάρκειας, ούτε με το φύλο ή την εθνικότητα. Η
ΝΣΙ απαντάται συχνότερα σε ασθενείς μέσης ηλι -
κίας, αλλά έχουν καταγραφεί κάποια περιστατικά σε
ηλικιωμένους και σε παιδιά.6 Η αιτιολογία της νό-
σου παραμένει άγνωστη. Εκτός από τη νεφρική νόσο,
συσχέτιση της ΝΣΙ έχει παρατηρηθεί και με εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωση, ηπατική νόσο και συστη -
ματικό ερυθηματώδη λύκο. ‘Εμφανίζεται και σε περι-
πτώσεις έντονων ή χρόνιων φλεγμονωδών καταστά-
σεων και σε διαταραχές της αιμόστασης. Οι παραπά-
νω ασθενείς είναι δυνατόν να εμφανίσουν μυοκαρ-
διοπάθεια και ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση ως απο-
τέλεσμα της εξέλιξης της υποκείμενης νόσου παρά
ως έκφραση της ΝΣΙ. 

Το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα
είναι ότι το προσβεβλημένο δέρμα εμφανίζει αρχικά
οιδηματώδη όψη και στη συνέχεια σταδιακή πά -
χυνση και σκλήρυνση με όψη φλοιού πορτοκαλιού
(εικόνα peau d’orange).7 Με την πάροδο του χρόνου
εμφανίζονται πολλαπλές καφεοειδείς κηλίδες και
υποδόρια οζίδια. Οι παραπάνω δερματικές εκδη -
λώσεις είναι συνήθως συμμετρικές και εντοπίζονται
συνηθέστερα στις περιοχές μεταξύ των σφυρών-
μηρών, ακολουθούμενες από τις περιοχές μεταξύ
των καρπών και των βραχιόνων.8 Λόγω της πάχυνσης
και της σκλήρυνσης του δέρματος πάνω από τις αρ -
θρώσεις εμποδίζεται η κάμψη και η έκταση αυτών,
με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αντιμετωπίζουν
μείωση της λειτουργικότητας των αρθρώσεων. Σε πο-
σοστό περίπου 5% μόνιμες συσπάσεις των αρ -
θρώσεων μπορεί να εμφανιστούν σε διάστημα ημε-
ρών ή εβδομάδων. Ασθενείς με σοβαρή προσβολή
δεν είναι σε θέση να περπατήσουν και η χρήση
 αναπηρικής καρέκλας συχνά κρίνεται αναγκαία.9

Στην εξέλιξη της η νόσος μπορεί να οδηγήσει σε πε-
ριοριστική πνευμονοπάθεια και δύσπνοια, εξαιτίας
προσβολής του θωρακικού τοιχώματος και του δια -
φράγματος, με συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού
που αυξάνουν την νοσηρότητα και την θνητότητα.

Στα αρχικά στάδια, η νόσος μπορεί να ομοιάζει
με κυτταρίτιδα, ενώ στα όψιμα στάδια η διαφορική
διάγνωση περιλαμβάνει το σκληρομυξοίδημα, το
σύνδρομο ηωσινοφιλίας-μυαλγίας, την δερματική
πορφυρία, την εντοπισμένη σκληροδερμία και την
αμυ λοείδωση. 

Οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί ως σήμερα δεν
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μπορούν να ερμηνεύσουν ικανοποιητικά την αιτιο-
λογία και την παθογένεια της ΝΣΙ. Παρόλον ό,τι η
πλειοψηφία των ασθενών που πάσχουν από την νόσο
υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, δεν έχει
βρε θεί κάποιος συγκεκριμένος ενοχοποιητικός πα-
ράγοντας. Αγγειακός τραυματισμός έχει προταθεί ως
πιθανός εκλυτικός παράγοντας έναρξης μιας φλεγ-
μονώδους διαδικασίας η οποία μπορεί να οδηγήσει
σε διαταραχή της διαδικασίας της επούλωσης, κατά-
σταση που εκφράζεται ως ΝΣΙ. Δύο παράγοντες που
έχουν ενοχοποιηθεί για την γενικευμένη ίνωση είναι
η παθολογική διέγερση των ινοβλαστών, η εμφάνιση
τους στη περιφερική κυκλοφορία, στους προσβε -
βλημένους ιστούς και η έκλυση CD34/προκολαγό-
νου I.5 Η εναπόθεση μιας κυτταροτοξικής ουσίας
στο δέρμα οδηγεί σε διέγερση των CD18, των
δενδρι τικών κυττάρων και του παράγοντα XIIa με
 αποτέλεσμα η φλεγμονώδης αυτή διαδικασία να
προ καλεί περαιτέρω ανοσοδιέγερση και υπερβολική
παραγωγή ινώδους ιστού.5

Στην πλειοψηφία των ασθενών που εκδήλωσαν
ΝΣΙ είχε προηγηθεί χορήγηση παραμαγνητικών ου-
σιών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην συστηματική
έρευνα της φαρμακοκινητικής και της τοξικότητας
του γαδολινίου σε αρρώστους με νεφρική ανεπάρ-
κεια. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι 1,3 ώρες σε
υγιή άτομα, ενώ αυξάνεται σε 34,3 ώρες σε πάσχον-
τες από ΧΝΑ τελικού σταδίου και σε 52,7 ώρες σε
υποβαλλόμενους σε περιτοναϊκή κάθαρση. Πιθανο-
λογείται ότι το ελεύθερο γαδολίνιο, έχει μυελοτοξι-
κή δράση10 και είναι δυνατόν να προκαλέσει συνεχό-
μενη υπερδιέγερση των CD34 και των ινοβλαστών.
Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη παραγωγή-έξοδος
των ινοβλαστών στην περιφερική κυκλοφορία και
 εναπόθεσή τους στους προσβεβλημένους ιστούς.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη ΝΣΙ και τις
 επιπλοκές της. Σημαντική είναι η αντιμετώπιση και
βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας του ασθενούς.
Άλλες θεραπευτικές επιλογές με ποικίλου βαθμού
 αποτελεσματικότητα είναι η τοπική χρήση καλσιπο-
τριόλης υπό κλειστή περίδεση, η συστηματική χρή-
ση κορτικοστεροειδών, η πλασμαφαίρεση, η θαλι-
δομίδη, η PUVA, η εξωσωματική φωτοθεραπεία και
η πεντοξυφυλίνη.11 Βιβλιογραφικά αναφέρονται
περι πτώσεις ΝΣΙ στις οποίες παρουσιάζεται βελτίω-
ση μετά από επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.8 Η φυ-
σικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή
αγκυλώσεων και στη διατήρηση της κινητικότητας
των αρθρώσεων. Σε ασθενείς με τελικού σταδίου
ΧΝΑ που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση θα πρέπει
να  αποφεύγεται η χορήγηση γαδολινίου για εξέταση

μαγνητικής τομογραφίας. Διαταραχές της αιμόστα-
σης θα πρέπει να αποκλείονται πριν την πραγματο-
ποίηση μεταμόσχευσης ή άλλων χειρουργικών επεμ-
βάσεων. Αυτόματη ίαση από τη νόσο δεν έχει περι-
γραφεί και η πρόγνωση παραμένει φτωχή.

Καλσιφύλαξη

Η καλσιφύλαξη, γνωστή και ως ουραιμική αρτη -
ριολιοπάθεια από εναπόθεση ασβεστίου, είναι μια
σχετικά σπάνια νόσος με κακή πρόγνωση. Παρατη -
ρείται κυρίως σε πάσχοντες από ΧΝΑ τελικού
σταδίου, αλλά έχουν περιγραφεί και περιστατικά σε
ασθενείς χωρίς υποκείμενη νεφρική νόσο. Έχει
συσχετισθεί με κακοήθεια, υπερπαραθυρεοειδισμό,
αλκοολική ηπατοπάθεια και νοσήματα του συνδετι-
κού ιστού. Εκδηλώνεται με επώδυνες, συμμετρικές
 ερυθροϊώδεις πλάκες και υποδόρια οζίδια, που
 εξελίσσονται σε ελκωτικές-νεκρωτικές βλάβες και
συχνά επιπλέκονται από βακτηριακές λοιμώξεις.12

Το εξάνθημα εντοπίζεται σε περιοχές πλούσιες σε
λιπώδη ιστό, όπως είναι οι μηροί, η κοιλιά και οι
γλουτοί. Μπορεί να ακολουθήσει εμφάνιση δικτυω-
τής πελίδνωσης. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το
φύλο –γυναικείο-, η παχυσαρκία και η καυκάσια φυ-
λή. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την αγ-
γειίτιδα, την αποφρακτική αγγειοπάθεια, τα εμβολι-
κά φαινόμενα, τη δυστροφική ασβέστωση και την
υποδερματίτιδα. 

Το κύριο εύρημα της ιστολογικής εξέτασης είναι
η κυκλοτερής επασβέστωση του μέσου, πάχυνση του
έσω χιτώνα και η προοδευτική απόφραξη των αρτη -
ριολίων, κυρίως του δέρματος και του υποδορίου
 ιστού.13 Ακολουθεί ισχαιμία και νέκρωση των προ-
σβεβλημμένων περιοχών. Μπορεί να συνυπάρχει μη
ειδική εναπόθεση ασβεστίου στους ιστούς. Χαρα -
κτηριστικό εύρημα της νόσου θεωρείται η επασβέ-
στωση των αγγείων.

Αν και η ακριβής αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν
έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, ο υπερπαραθυρεοειδι-
σμός, η υπερφωσφαταιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης,
η παχυσαρκία, καταστάσεις υπερπηκτικότητας (ανε-
πάρκεια της πρωτεΐνης C ή S, αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο), η συστηματική χορήγηση κορτικοστερο-
ειδών, η ανοσοκαταστολή, το τραύμα και τέλος το
γυναικείο φύλο φαίνεται να ενέχονται στην εκδήλω-
ση της νόσου. Στην ΧΝΑ η μειωμένη απέκκριση φω-
σφόρου και η διαταραχή στην ενεργοποίηση της βι-
ταμίνης D3, οδηγούν στην μειωμένη απορρόφηση
 ασβεστίου και σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδι-
σμό. Ακολουθεί υπερέκκριση της παραθορμόνης με
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ομαλοποίηση των επιπέδων ασβεστίου.14 Πολλές φο-
ρές παρατηρείται σοβαρή διαταραχή του μεταβολι-
σμού του ασβεστίου-φωσφόρου και γι’ αυτό η έρευ-
να, σχετικά με την παθογένεια της νόσου, έχει προ-
σανατολιστεί πλέον προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η διάγνωση της καλσιφύλαξης προκύπτει από τον
συνδυασμό των ευρημάτων της κλινικής και της ιστο-
παθολογικής εξέτασης. Το υλικό της βιοψίας πρέπει
να περιλαμβάνει δέρμα και υποδόριο ιστό από την
περιοχή της βλάβης. Φυσικά ο κίνδυνος εξέλκωσης
μετά από τη βιοψία είναι αυξημένος και θα πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
συνήθως αλλά όχι πάντα παρατηρούνται υψηλές τι-
μές PTH, Ca και P.13 Οι απλές ακτινογραφίες και
 αξονική τομογραφία αναδεικνύουν την ύπαρξη επασ -
βεστώσεων.

Οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες
και συνήθως κατευθύνονται στην διόρθωση των
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και στην αντιμετώπιση
των υπολοίπων προδιαθεσικών παραγόντων της νό-
σου. Συστήνεται τοπική θεραπεία για την πρόληψη
τοπικής ή συστηματικής λοίμωξης.15 Η αποτελεσμα-
τικότητα του χειρουργικού καθαρισμού του τραύμα-
τος παραμένει αμφιλεγόμενη. Στις προτεινόμενες θε-
ραπείες συμπεριλαμβάνονται διαιτητικοί περιορι-
σμοί στη λήψη πλούσιων σε φωσφόρο τροφών, το
υπερβαρικό οξυγόνο ώστε να βελτιωθεί η τοπική
υποξυγοναιμία (θεραπεία η οποία είναι ακριβή και
διαθέσιμη μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα), το θειο -
θειϊκό νάτριο (θεωρείται ότι διαλύει το εναποτιθέμε-
νο στους ιστούς Ca), και η παραθυρεοειδεκτομή.16

Ωστόσο έχει συστηθεί παραθυρεοειδεκτομή να μην
εφαρμόζεται χωρίς σαφή διάγνωση υπερπαραθυρεο-
ειδισμού. 

Η καλσιφύλαξη έχει φτωχή πρόγνωση, με ποσο-
στά θνητότητας τα οποία προσεγγίζουν το 46% τον
πρώτο χρόνο εμφάνισης της νόσου. Ο θάνατος
συνήθως οφείλεται σε σηψαιμία.

Αλλοιώσεις των ονύχων

Αλλοιώσεις των ονύχων παρατηρούνται σε ποσο-
στό 30-50% των νεφρολογικών ασθενών.17 Σε μία
πρόσφατη μελέτη του Onelmis και συν, στην οποία
εντάχθηκαν 100 ασθενείς με χρόνια νεφρική ανε-
πάρκεια που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, το πο-
σοστό αυτό άγγιζε το 92%,18 ενώ ο Deshmukh και
συν κατέδειξαν σε μία άλλη μελέτη ότι οι νεφρολογι-
κοί ασθενείς που παρουσίαζαν αλλοιώσεις στους
όνυ χες υποβάλλονταν για περισσότερο χρονικό διά-
στημα σε αιμοκάθαρση (22,3 μήνες) συγκριτικά με

αυτούς που δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις (14,77
μήνες).19

Οι παρατηρούμενες αλλοιώσεις περιλαμβάνουν
την απουσία του μηνίσκου, τους όνυχες του Linsday
ή «μισό και μισό», τις σχισμοειδείς αιμορραγίες, την
υπονύχια υπερκεράτωση, την ονυχομυκητίαση, την
κοιλονυχία, τις γραμμές του Beau και την ονυχό -
λυση.18,19

Στους όνυχες Linsday, κάθε όνυχας παρουσιάζει
μία εγγύς λευκή περιοχή και μία άπω ροζ-καφέ πε -
ριοχή.20 Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός παραμένει
άγνωστος. Η δυσχρωμία δεν υποχωρεί με την πίεση
και δε μεταβάλλεται με την ανάπτυξη του νυχιού,
υποδηλώνοντας ότι η δομή που έχει επηρεαστεί είναι
η κοίτη και όχι η μήτρα του όνυχος.21 Η λευκή χροιά
αποδίδεται σε οίδημα της ονυχαίας πλάκας ή στη
χρό νια αναιμία, ενώ η ροζ-καφέ απόχρωση στην αυ -
ξημένη συγκέντρωση της β-μελανινοτρόπου
 ορμόνης.20 Ο βαθμός αζωθαιμίας δε συσχετίζεται με
το ποσοστό προσβολής της κοίτης του όνυχος.

Ουραιμικός παγετός

Σπάνια, στα πλαίσια της χρόνιας νεφρικής ανε-
πάρκειας, η σοβαρή αζωθαιμία μπορεί να οδηγήσει
στην εναπόθεση λευκών κρυστάλλων ουρίας στο δέρ-
μα, μία κατάσταση γνωστή ως ουραιμικός παγετός
(uremic frost).20 Περιγράφηκε αρχικά από τον
Hirschprung το 1865. Ενώ αποτελούσε συχνή κλινι-
κή εκδήλωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στο
δέρμα, η επίπτωση έχει μειωθεί λόγω της διαδεδο-
μένης χρήσης της αιμοδιάλυσης. Σε μία μελέτη του
Udayakumar και συν, η επίπτωση του ουραιμικού
παγετού στους νεφρολογικούς ασθενείς ανερχόταν
στο 3% των ασθενών με ΧΝΑ.22

Όταν τα επίπεδα ουρίας αίματος είναι αυξημένα,
αυτή και άλλα παράγωγα του αζώτου συσσωρεύονται
κατά την εφίδρωση και αποκρυσταλλώνονται στο
δέρμα μετά την εξάτμιση του ιδρώτα. Κλινικά το δέρ-
μα καλύπτεται από ουρικούς κρυστάλλους χρώματος
λευκού-κίτρινου με κύριες εντοπίσεις το γένειο και
άλλες περιοχές του προσώπου, τον τράχηλο και τον
κορμό.23 Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνεται η
retention keratosis, το έκζεμα και η μεταφλεγμο -
νώδης απολέπιση. 

Οι κρύσταλλοι μπορεί να απομακρυνθούν με
απόξεση, να αραιωθούν σε φυσιολογικό ορό και να
προσδιοριστούν τα επίπεδα αζώτου-ουρίας σ’ αυ-
τούς, τα οποία και βρίσκονται συγκρίσιμα με τα του
περιφερικού αίματος. Ο ουραιμικός παγετός θεω -
ρείται κακός προγνωστικός παράγοντας.20
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Αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος

Στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
παρατηρούνται συνήθως αλλαγές της χροιάς του
δέρματος, οι οποίες οφείλονται στην αλληλεπίδραση
ποικίλων χρωστικών. Στους ασθενείς με ανοιχτό φω -
τότυπο, το δέρμα προσλαμβάνει μία γκρι-καφέ
απόχρωση. Αντιθέτως στους ασθενείς με σκούρο φω -
τότυπο, το δέρμα μπορεί να παρουσιάσει καφεοειδή
υπερμελάγχρωση ή γκρι χρώση.20

Αναλυτικότερα, ωχρότητα του δέρματος λόγω της
αναιμίας έχει παρατηρηθεί σε ποσοστό από 48,5%
έως 68,57%.19,22 Η αναιμία οφείλεται σε ανεπαρκή
παραγωγή ερυθροποιητίνης από τους νεφρούς και
σε μειωμένη πρόσληψη σιδήρου, φυλλικού οξέος
και βιταμίνης Β1219 με αποτέλεσμα τη μειωμένη
επίδραση της αιμοσφαιρίνης στη χροιά του δέρμα-
τος και την ωχρότητα.20 

Η κίτρινη-καφέ απόχρωση μπορεί να παρατηρηθ-
εί σε ποσοστό 10% έως 40% των ασθενών.17,22 Απο -
δίδεται στη συσσωρευμένη εναπόθεση ουροχρωστι -
κών- καροτενοειδών στο δέρμα ή λιποχρωστικών-
καρο τενοειδών στην επιδερμίδα και τον υποδόριο
 ιστό.19,22 Η εν τω βάθει εντόπιση αυτών των χρωστι -
κών προσδίδει στο δέρμα γκρι απόχρωση λόγω του
φαινομένου Tyndall.20

Διάχυτη υπερμελάγχρωση των εκτεθειμένων στον
ήλιο περιοχών μπορεί να παρουσιαστεί στο 20%
έως 26% των ασθενών17,22 και οφείλεται στην  αυξη -
μένη παραγωγή της μελανίνης συνέπεια της μειω -
μένης κάθαρσης της β-μελανινοτρόπου ορμόνης. Στη
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνεται η έκθεση στον
ήλιο και η νόσος του Addison.24 Φάρμακα που χορη-
γούνται στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, όπως η δι-
λτιαζέμη, προκαλούν φωτοτοξικότητα και υπερμε-
λάγχρωση του δέρματος.20

Η υψηλής διαπερατότητας αιμοκάθαρση και η αι-
μοδιήθηση μπορούν να βελτιώσουν τις δυσχρωμίες
στους νεφρολογικούς ασθενείς μέσω της κάθαρσης
των διαφόρων ουσιών που τις προκαλούν.25

Πομφολυγώδεις διαταραχές (πορφυρία και
ψευδοπορφυρία)

Τα πομφολυγώδη νοσήματα, όψιμη δερματική
πορφυρία και ψευδοπορφυρία, που αναφέρονται και
με τον όρο πομφολυγώδης νόσος της χρόνιας νεφρι-
κής ανεπάρκειας, μπορεί σπάνια να παρατηρηθούν
σε νεφρολογικούς ασθενείς.20

Η όψιμη δερματική πορφυρία είναι μία πολυπα -
ρα γοντική διαταραχή που προκαλείται από τη

συσσώρευση ουροπορφυρινογόνων, με αποτέλεσμα
την ύπαρξη φωτοτοξικών δερματικών αντιδράσεων
και ασυμπτωματική συμμετοχή του ήπατος. Μπορεί
να παρουσιαστεί σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρι-
κή λειτουργία λόγω μειωμένης αποβολής των πορ -
φυ ρινών ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτο-
ναϊκή διάλυση ή σε αιμοκάθαρση λόγω σύνδεσης
των πορφυρινών με μόρια μεγάλου μοριακού βά -
ρους.26 Τα ποσοστά της όψιμης δερματικής πορφυ -
ρίας σε αιμοκαθαιρόμενους κυμαίνονται από 1,2%
έως 18%.

Η όψιμη δερματική πορφυρία οφείλεται σε διατα-
ραχή της βιοσύνθεσης της αίμης λόγω μειωμένης
δρα στηριότητας του ενζύμου της αποκαρβοξυλάσης
του ουροπορφυρινογόνου (<30%).20 Στους νεφρο-
λογικούς ασθενείς η αζωθαιμία προκαλεί μείωση
της δραστηριότητας του ενζύμου και καθυστερημένη
κάθαρση των πορφυρινών με αποτέλεσμα συσσώρευ-
ση τους στο δέρμα.20 Διακρίνονται δύο μορφές
 όψιμης δερματικής πορφυρίας, η οικογενής και η
σποραδική. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η
ηπατίτιδα C, o ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκει-
ας, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ και τα οιστρογόνα.

Κλινικά παρατηρείται ευθραυστότητα του δέρμα-
τος με δημιουργία φυσαλίδων-πομφολύγων, δια-
βρώσεων και εφελκίδων σε εκτεθειμένες στον ήλιο
περιοχές του σώματος, κυρίως στη ραχιαία επιφά-
νεια των άκρων χειρών. Οι βλάβες καταλείπουν ου-
λές και κέγχρια.27 Στις κλινικές εκδηλώσεις περιλαμ-
βάνονται η υπερτρίχωση, η υπερμελάγχρωση27 οι
σκληροδερμοειδείς αλλοιώσεις σε εκτεθειμένες και
σε μη στον ήλιο περιοχές του σώματος. Οι βλάβες
του δέρματος συνοδεύονται από κνησμό. Παρατη -
ρείται επίσης σκούρα χρώση των ούρων.27

Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από άλλες
κατηγορίες πορφυρίας, από την επίκτητη πομφο -
λυγώδη επιδερμόλυση, το πολύμορφο εξάνθημα εκ
φωτός, τη φωτοτοξικότητα, τα πομφολυγώδη φαρμα-
κευτικά εξανθήματα και την ευλογιοειδή ιδρώα.27

Διαγνωστικά, τα επίπεδα της ισοκοπροπορφυρίνης
ΙΙΙ στα κόπρανα και στο πλάσμα είναι αυξημένα.

Η έκθεση στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται και
να λαμβάνονται μέτρα προστασίας κατά την έκθεση
σ’ αυτόν. Στα θεραπευτικά μέτρα περιλαμβάνονται η
μείωση των αποθηκών του σιδήρου και η χορήγηση
ερυθροποιητίνης.28 Η χορήγηση ανθελονοσιακών, ό-
πως η χλωροκίνη και η υδροξυχλωροκίνη, δεν είναι
αποτελεσματική σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με
ανουρία.

Η ψευδοπορφυρία αποτελεί μία φωτοδερματοπά-
θεια που μπορεί να παρατηρηθεί σε νεφρολογικούς
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ασθενείς. Ομοιάζει κλινικά και ιστολογικά με την
 όψιμη δερματική πορφυρία χωρίς ή με ελάχιστη
αύξηση των επιπέδων των πορφυρινών στο αίμα.

Κλινικά παρατηρείται ευθραυστότητα του δέρμα-
τος με δημιουργία πομφολύγων κυρίως στη ραχιαία
επιφάνεια των άκρων χειρών και στην εκτατική
επιφά νεια των αντιβραχίων, δυστροφική ασβεστο-
ποίηση και κέγχρια,29 χωρίς όμως την παρουσία
υπερτρίχωσης ή σκληροδερμοειδών αλλοιώσεων
 όπως στην όψιμη δερματική πορφυρία. 

Όσον αφορά στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό
της ψευδοπορφυρίας, έχει δημιουργηθεί η υπόθεση
ότι οι νεφρολογικοί ασθενείς είναι περισσότερο
 επιρρεπείς στο οξειδωτικό στρες που προκαλείται
από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία τύπου Α
(UVA) λόγω των μειωμένων επιπέδων γλουταθειόνης
στο πλάσμα και στα ερυθροκύτταρα30 ή λόγω μειω-
μένης κάθαρσης φωτοενεργοποιών φαρμάκων όπως
διουρητικών (φουροσεμίδη), μη στεροειδών αντι -

φλεγμονωδών (ναπροξένη), αντιβιοτικών (τετρα -
κυκλίνες), αντιμυκητιασικών (βορικοναζόλη) και ρε-
τινοειδών σ’ αυτήν την κατηγορία ασθενών.20,21

Η έκθεση στη UVA ακτινοβολία πρέπει να απο -
φεύγεται και να διακόπτεται η λήψη ύποπτων φαρμά-
κων. Θεραπευτικά μπορεί να χορηγηθεί Ν-ακετυλο -
κυστεΐνη σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, αλλά με-
τά τη διακοπή της θεραπείας μπορεί να παρατηρη -
θεί υποτροπή.29

Επίκτητη διατιτραίνουσα δερματοπάθεια 

Ο όρος «επίκτητη διατιτραίνουσα δερματοπάθεια
της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (acquired per -
forating disorder)» χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει την ποικιλία διατιτραινουσών παθήσεων του δέρ-
ματος που παρατηρούνται με αυξημένη συχνότητα
στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.20

Ο επιπολασμός της επίκτητης διατιτραίνουσας
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Κληρονομικά σύνδρομα με νεφρικές και δερματικές εκδηλώσεις

Άλλες Γενετικές
Σύνδρομο Δέρμα Νεφροί εκδηλώσεις μεταλλάξεις

Νόσος Fabry Πολλαπλά Πρωτεϊνουρία, Νευροπαθητικός Χ-φυλοσύνδετη υπο-
αγγειοκερατώματα ΧΝΑ πόνος, νευροαισθη- λειπόμενη κληρονομι-

τήρια βαρηκοΐα κότητα-ανωμαλία στο γονί -
διο της α-γαλακτοσιδάσης

Σύνδρομο Ινωδοθυλακιώματα, Καρκίνος νεφρού Αυτόματος πνευμο- Αυτοσωμικός επικρατών 
Bitt-Hogg-Dube τριχοδισκώματα, θώρακας τύπος - μετάλλαξη στο 

ακροχόρδωνες γονίδιο FLCN

Οζώδης σκλήρυνση Αγγειοινώματα, Αγγειομυολιπώματα, Επιληπτικές κρίσεις, Γενετική ετερογένεια:  
σπίλοι συνδετικού μονήρεις κύστεις μαθησιακές αυτοσωμική κυρίαρχη 
ιστού, υπομελαγ- νεφρών, πολυκυστικοί δυσκολίες, κληρονομικότητα
χρωματικές κηλίδες νεφροί, καρκίνος διαταραχές 

νεφρού, ΧΝΑ λόγω συμπεριφοράς
πίεσης νεφρικού 
παρεγχύματος από 
αγγειομυολιπώματα 
ή κύστεις

Ονυχο- επιγονατι- Ονυχοδυστροφία, Πρωτεϊνουρία, Υποπλασία επιγονα- Αυτοσωμικός κυρίαρχος 
δικό σύνδρομο υποπλασία ονύχων, ΧΝΑ τίδων, ανωμαλία τύπος κληρονομικότητας -

τριγωνικός μηνίσκος αγκώνων με δυσχέρεια μετάλλαξη στο γονίδιο 
σε πρηνισμό και LIMX1B
υπτιασμό

Κληρονομούμενα Πολλαπλά λειο- Καρκίνος νεφρού Λειομυώματα μήτρας Αυτοσωμικός κυρίαρχος 
πολλαπλά λειο- μυώματα δέρματος τύπος κληρονομικότητας -
μυώματα δέρματος που συρρέουν κατά μετάλλαξη στο γονίδιο 

περιοχές που κωδικοποιεί την φου -
μαρική υδρατάση (FH)
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δερ ματοπάθειας στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
κυμαίνεται από 10% έως 17,14%.19,22 Έχει παρατη -
ρηθεί συσχέτιση της επίκτητης διατιτραίνουσας δερ-
ματοπάθειας με χρόνιες νεφρικές νόσους και τον
σακχαρώδη διαβήτη.20,21 Στα πλαίσια της αζω -
θαιμίας, του διαβήτη ή και των δύο αυτών καταστά-
σεων, πιθανόν να γίνονται κάποιες χημικές αλλαγές
στην επιδερμίδα, οι οποίες όταν συνδυάζονται με
τραυ ματισμό του δέρματος λόγω του κνησμού οδη -
γούν στην αποβολή αλλοιωμένων στοιχείων του χο-
ρίου διαμέσου της επιδερμίδας.20 Στην κατάσταση
αυτή ίσως συμβάλλει η πτωχή επούλωση του δέρμα-
τος λόγω της μικροαγγειοπάθειας στον σακχαρώδη
διαβήτη και τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.31

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει διάσπαρτες κωνι-
κές βλατίδες, πλάκες ή οζίδια με εντόπιση σε περι -
οχές που τραυματίζονται εύκολα. Τις περισσότερες
φορές παρατηρείται σκληρό βύσμα πρωτεϊνικού υλι-
κού στο κέντρο της βλάβης, το οποίο μπορεί να απο-
κολληθεί χαλαρά με μία λαβίδα. Συνήθως αναφέρε-
ται πολύ έντονος κνησμός. Γραμμοειδής διάταξη των
βλαβών μπορεί να παρατηρηθεί λόγω φαινομένου
Koebner.20

Η κλινική και ιστολογική εικόνα της επίκτητης
διατιτραίνουσας δερματοπάθειας μπορεί να προσο-
μοιάζει με αυτή της αντιδραστικής διατιτραίνουσας
κολλαγόνωσης, της νόσου του Kyrle, της διατιτραί -
νουσας θυλακίτιδας ή της έρπουσας διατιτραίνουσας
ελάστωσης.21 Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλαμ-
βάνονται η οζώδης κνήφη, θυλακίτιδα, παρασιτική
κνήφη και ο ομαλός λειχήνας.

Προτεινόμενα θεραπευτικά μέτρα είναι τοπικά
κορτικοστεροειδή και κερατολυτικά, τα τοπικά και
συστηματικά ρετινοειδή, η φωτοθεραπεία με UVB, η
φωτοχημειοθεραπεία (PUVA), η αλλοπουρινόλη, η
κρυοχειρουργική και η φωτοδυναμική θεραπεία.21,32

Κληρονομούμενα Σύνδρομα με Εκδηλώσεις
από τους Νεφρούς και το Δέρμα

Υπάρχουν ορισμένα κληρονομούμενα σύνδρομα
που συνδυάζουν ευρήματα από τους νεφρούς και το
δέρμα.33 Τα πιο σημαντικά από αυτά αναφέρονται
στον πίνακα 1 που ακολουθεί.
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Oι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές και η συμβολή τους
στη διάγνωση των δερματολογικών παθήσεων

Mαρίνος Λ. Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Αιμοπαθολογοανατομιικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Η Ανοσοϊστοχημεία αποτελεί βασική διαγνωστική μέθοδο με ευρεία εφαρμογή
στη καθημερινή πρακτική του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και η συμβολή της στη διάγνωση και
διαφορική διάγνωση των ποικίλων νοσολογικών οντοτήτων είναι ανεκτίμητη. Η βασική αρχή της στηρίζεται
στην ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων στους ιστούς μέσω τη πρόκλησης εξειδικευμένης αντίδρασης με
τη χρήση απολύτως ειδικών αντισωμάτων και ακολούθως της οπτικοποίησης του αποτελέσματος, έτσι
ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί μικροσκοπικά. Ειδικότερα για τις δερματολογικές παθήσεις υπάρχει πολύ
μεγάλο φάσμα αντισωμάτων, έτσι ώστε να καλύπτονται διαγνωστικά εξεργασίες επιθηλιακής, μεσεγχυ -
ματογενούς, αλλά κυρίως αιματολογικής-λεμφικής προέλευσης.

Οι τεχνικές της μεθόδου έχουν περάσει από διάφορα εξελικτικά στάδια, διαχρονικά, για να κατα -
λήξουμε σήμερα στη πλήρη αυτοματοποίηση τους με χρήση κλειστών συστημάτων που ελαχιστο -
ποιούν, χωρίς εν τούτοις να εξαλείφουν και τελείως, τις πιθανότητες ανθρώπινου σφάλματος κατά την
εκτέλεση τους.

Επισημαίνεται τέλος, ότι παρά τη τεχνική τελειοποίηση της μεθόδου, η αξιολόγηση των απο -
τελεσμάτων της εξακολουθεί να είναι δύσκολη και πρέπει να γίνεται πάντα σε συνάρτηση και με τα
ευρήματα από τις υπόλοιπες διαγνωστικές τεχνικές και μόνο από έμπειρο, εξειδικευμένο ιατρικό
προσωπικό.
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Ιmmunohistochemical Techniques and their Contribution 
to the Diagnosis of Dermatological Diseases

Marinos L.

Immunohistochemistry is a basic diagnostic tool in the everyday practice of a
Pathology Laboratory with an immense contribution to the diagnosis and the differential diagnosis of var-
ious diseases. The fundamental principle of the method lies in the detection of specific tissue antigens
through the use of antibodies with subsequent visualization of the result in a way that can be assessed
microscopically. Especially for dermatopathology there is a large spectrum of antibodies covering a large
number of epithelial, mesenchymal, as well as lymphoid processes.

The various immunohistochemical techniques have passed through different developmental stages cul-
minating today in a completely automated closed system which minimizes the possibilities of malfunction
due to human intervention.

Finally, it must be made clear that despite the fact that technically the method comes near to flawless-
ness, the interpretation of its results remains a difficult task and must only be attempted by medical spe-
cialists with deep knowledge of the pathobiology of the various entities.

Summa ry

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Ανοσοϊστοχημεία, αντιγόνα, αντισώματα, μέθοδοι πολυμερών, αυτοματοποιημένες
τεχνικές

KEY WORDS • Immunohistochemistry, antigens, antibodies, polymers, automated techniques
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ανοσοϊστοχημεία αποτελεί μια συμπληρωματι-
κή διαγνωστική μέθοδο στη καθημερινή ρουτίνα
ενός σύγχρονου Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου
και η συμβολή της στη διάγνωση, διαφορική διάγνω-
ση, καθώς και στο προσδιορισμό προγνωστικών
παρα μέτρων σε όλο το φάσμα των νεοπλασματικών
και μη παθήσεων, από όλους τους ιστούς, είναι ανε -
κτίμητη.

Από τη πρωτοεμφάνισή της, το 1968, μέχρι σήμε-
ρα έχει περάσει από πολλά εξελικτικά στάδια, που
προοδευτικά έχουν αυξήσει την ευαισθησία και την
ειδικότητα της, ενώ παράλληλα η συνεχής ανακά -
λυψη νέων αντισωμάτων και η μετέπειτα παραγωγή
και διάθεση τους προς διαγνωστική χρήση έχουν
πολλαπλασιάσει τις ενδείξεις εφαρμογής της, σε βα -
θμό ώστε να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
παθολογοανατομικής διαγνωστικής προσέγγισης.

Ειδικότερα στον τομέα της Δερματολογίας, όπου
η βιοψία δέρματος έχει μείζονα διαγνωστική, αλλά
και προγνωστική, σε αρκετές περιπτώσεις, σημασία,
η ανοσοϊστοχημεία είναι απαραίτητη και σε συνδυα-
σμό με την ιστολογική-μορφολογική εκτίμηση,
καθώς και άλλες, επιπρόσθετες, όπου επιβάλλεται,
διαγνωστικές μεθόδους συμβάλλει καθοριστικά στη
τελική διάγνωση.

Η ΑΡΧΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ανοσοϊστοχημεία είναι μια τεχνική που χρησι-
μοποιείται για την ανάδειξη αντιγόνων (τις περισσό-
τερες φορές πρωτεϊνών) σε κύτταρα και ιστούς στην
ακριβή τους εντόπιση, εντός των κυττάρων, χρησιμο-
ποιώντας την ειδική αντίδραση αντιγόνου-αντισώμα-
τος (το αντίσωμα μπορεί να είναι σημασμένο με πολ-
λές διαφορετικές χημικές ουσίες), διατηρώντας
 αναλλοίωτη την δομή των κυττάρων και των ιστών.

Η βασική αρχή της στηρίζεται στην ανοσολογία
με την έννοια της πρόκλησης άκρως ειδικής αντίδρα-
σης (δέσμευσης) αντιγόνου-αντισώματος και ακο-
λούθως της οπτικοποίησης της με ειδικό χρωμογόνο,
έτσι ώστε να μπορεί να μελετηθεί και να αξιολογηθεί
με τη χρήση μικροσκοπίου, όπως ακριβώς γίνεται
και με την ιστολογική και ιστοχημική μελέτη με τις
αντίστοιχες χρώσεις.

Τα αντιγόνα που αναζητούνται στους ιστούς, η
παρουσία ή απουσία των οποίων δημιουργεί ένα
συγκεκριμένο ανοσοφαινοτυπικό προφίλ βάσει του
οποίου ταυτοποιείται η νόσος, είναι ποικίλα και

δυνατόν να περιλαμβάνουν πρωτεΐνες νουκλεϊκών
 οξέων, λιπίδια, μεμβρανικά αντιγόνα, δομικές πρω-
τεΐνες κυτταροπλάσματος ή πυρηνικές πρωτεΐνες.

Τα αντισώματα είναι γλυκοπρωτεΐνες, οι οποίες
σε μικροδομικό επίπεδο έχουν σχήμα «Y» και αυτά
που χρησιμοποιούνται στην ανοσοϊστοχημεία δια-
κρίνονται σε πολυκλωνικά και μονοκλωνικά. Τα
πολυκλωνικά περιέχουν ένα μίγμα αντισωμάτων με
υψηλή συγγένεια για διαφορετικούς επίτοπους του
αντιγόνου, είναι εύκολα στη παραγωγή και χαμηλού
κόστους. Παράγονται από κουνέλι, ινδικό χοιρίδιο,
αίγες ή πρόβατα, είναι όμως λιγότερο ειδικά σε αν-
τίθεση με τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία
είναι πολύ καθαρά και συγκεκριμένα για ένα αντιγο-
νικό επίτοπο, τελευταίας τεχνολογίας και, ως εκ
τούτου πολύ υψηλότερου κόστους.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Τα αρχικά στάδια της ανοσοϊστοχημείας περι-
λαμβάνουν αποπαραφίνωση των ιστών και αποκά -
λυψη των αντιγονικών επιτόπων με προγραμματισμό
που ξεκινάει από την προηγούμενη μέρα με κλιβανι-
σμό των πλακιδίων στους 65 βαθμούς Κελσίου και
διάρκεια η οποία κυμαίνεται ανάλογα με το πρωτό-
κολλο εργασίας. Η αποπαραφίνωση και η αποκά -
λυψη της αντιγονικότητας διαρκεί από 45 λεπτά έως
και 1,30 ώρα ανάλογα με την μέθοδο που το κάθε
 εργαστήριο χρησιμοποιεί (χύτρα ταχύτητας, stea -
mer, ένζυμο).Επισημαίνεται εδώ ότι η τριτοταγής και
τεταρτοταγής δομή των πρωτεϊνών (αντισώματα-αντι -
γόνα) καταστρέφεται από την υψηλή θερμοκρασία,
το ακατάλληλο ph και τον παρατεταμένο χρόνο
παρα μονής τους στα διάφορα διαλύματα αποκάλυ -
ψης αντιγονικών επιτόπων και γι’ αυτό απαιτείται
σταθερή προσήλωση στα επί μέρους πρωτόκολλα
και διαρκής επίβλεψη της διαδικασίας.

Ενδεικτικά στην εικόνα 1 φαίνονται τα αποτελέ-
σματα του χρόνου μονιμοποίησης στο τελικό οπτικό
αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Στο αριστερό μέρος ο ιστός έχει μονιμοποιηθεί για
βραχύ διάστημα σε σχέση με την εικόνα πλήρως μο-
νιμοποιημένου ιστού στα δεξιά.

Η ανοσοϊστοχημική χρώση αυτή καθ’ εαυτή διαρ-
κεί από 55 λεπτά έως και 90 λεπτά ανάλογα με τον
χρόνο επώασης του αντισώματος και το ανιχνευτικό
σύστημα που χρησιμοποιείται. Για να οπτικοποιήσο-
υμε (στο κοινό μικροσκόπιο) το αποτέλεσμα, κάνουμε
χρήση ειδικών χρωστικών ουσιών με τις οποίες είναι
σημασμένο το γ’ ταγές σύμπλοκο. Αυτές συνήθως
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είναι: Diaminobenzidine (DAB) (ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑ), 3-α-
μινο-9-ethylcarbazole (AEC) (ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ).

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η εξέλιξη των ανοσοϊστοχημικών τεχνικών πέρα-
σε από διάφορα στάδια τα οποία διαχρονικά διαμορ-
φώθηκαν ως εξής:

Α. Άμεση Μέθοδος Ανίχνευσης
Υπεροξειδάσης-Αντιυπεροξειδάσης (ΡΑΡ)

Το ειδικό αντίσωμα έχει σημανθεί με συγκεκριμένο
ένζυμο (υπεροξειδάση-P) και συνδέεται απ’ ευθείας με
το αναζητούμενο αντιγόνο στον ιστό (Eικόνα 2).

Β. Έμμεση Μέθοδος

Στη μέθοδο αυτή το ειδικό αντίσωμα που αντιδρά
με το αντιγόνο στον ιστό (πρωτοταγές) δεν είναι σε-
σημασμένο, αλλά χρησιμοποιείται, επιπρόσθετα,
 ένα άλλο (δευτεροταγές), σεσημασμένο αντίσωμα
κατά της ανοσοσφαιρίνης του πρωτοταγούς, έτσι
ώστε να σχηματισθεί ένα σύμπλοκο αντιγόνου-πρω-
τοταγούς-δευτεροταγούς/σεσημασμένου αντισώμα-
τος. Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει μεγαλύτερη
διάρκεια αποτελέσματος, είναι πιο ευαίσθητη και πε-
ρισσότερο οικονομική σε σχέση με την άμεση μέθο-
δο (Εικόνα 3).

Γ. Μέθοδος Αλκαλικής Φωσφατάσης-
Αντιαλκαλικής Φωσφατάσης (ΑΡΑΑΡ)

Η αρχή της μεθόδου είναι ίδια με αυτή της Υπερο-
ξειδάσης-Αντιυπεροξειδάσης (ΡΑΡ) με τη διαφορά ότι
το σύμπλοκο αντισώματος-υπεροξειδάσης έχει αντικα-
τασταθεί εδώ από το σύμπλοκο αλκαλικής φωσφατά-
σης-αντιαλκαλικής φωσφατάσης (Εικόνα 3). Η συγκε-
κριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως σε ανοσοϊ-
στοχημεία διπλής χρώσης (από κοινού με τη μέθοδο
υπεροξειδάσης-αντιυπεροξειδάσης), καθώς και σε
 ιστούς με αυξημένη πυκνότητα ενδογενούς υπεροξει-
δάσης, όπως ο μυελός των οστών και οι λεμφαδενικοί
ιστοί, όπου έχει σαφές πλεονέκτημα  έναντι της μεθό-
δου υπεροξειδάσης-αντιυπεροξειδάσης.

Δ. Μέθοδος Αβιδίνης-Βιοτίνης

Το 1981 μια νέα γενιά ανοσοϊσοχημικών τεχνι -
κών εμφανίσθηκε, εκμεταλλευόμενη την ισχυρή
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Eικόνα 1 – Η επίδραση της μονιμοποίησης στην ανοσοϊστοχημική έκφραση (χρώση CD4).

Eικόνα 2 – Άμεση σύνδεση αντιγόνου με αντίσωμα σε-
σημασμένο με υπεροξειδάση (Ρ).
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χημική συγγένεια μεταξύ στρεπταβιδίνης/αβιδίνης
(πρωτεΐνες προερχόμενες από τον στρεπτομύκητα
avidinii και από το αυγό των πουλερικών αντίστοιχα)
και βιοτίνης (υδατοδιαλυτή βιταμίνη). Κατά την εφα-
ρμογή της μεθόδου η βιοτίνη συνδέεται άμεσα ή έμ-
μεσα στις θέσεις σύζευξης αντιγόνου-πρωτογενούς
αντισώματος και στη συνέχεια με το σύμπλοκο
 αβιδίνης ή στρεπταβιδίνης (αναλόγως της χρησιμο-
ποιούμενης μεθόδου)-υπεροξειδάσης. Βασικό μειο-
νέκτημα της μεθόδου αποτελεί η συχνά υψηλή
συγκέντρωση ενδογενούς βιοτίνης στους ιστούς, που
μπορεί να δεσμεύσει το σύμπλοκο αβιδίνης-υπερο-
ξειδάσης μη ειδικά και έτσι να παραχθούν ψευδώς
θετικά αποτελέσματα.

Ε. Mέθοδοι Πολυμερών

Οι δυσκολίες και τα μειονεκτήματα των προη-
γούμενων τεχνικών με ιδιαίτερη έμφαση στα χρο-
νοβόρα πρωτόκολλα και τη κυμαινόμενη ευαισθησία

και ειδικότητα τους οδήγησαν στη χρήση νεώτερων
μεθόδων, που όλες βασίζονται στη χρήση αδρανών,
υψηλού μοριακού βάρους, πολυμερών όπως η δε-
ξτράνη, τα οποία διαθέτουν πολλαπλές θέσεις για
ταυτόχρονη σύνδεση ενζύμων και αντισωμάτων
μειώνοντας έτσι σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρω-
σης της διαδικασίας (Εικόνα 4).

ΣΤ. Αυτοματοποιημένες Τεχνικές

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και της
μοριακής βιολογίας τα τελευταία χρόνια αναπόφευ-
κτα οδήγησε τελικά στην αυτοματοποίηση της τεχνι-
κής με πολλαπλά οφέλη και σε πολλούς τομείς.

Η αυτοματοποίηση ουσιαστικά συνίσταται στη
δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών εκτέλεσης της
μεθόδου σε ένα κλειστό και καλά ελεγχόμενο περι-
βάλλον, το οποίο τελικά θα δώσει άριστα και αναπα-
ραγώγιμα αποτελέσματα. Ο εκτελόν τη διαδικασία ου-
σιαστικά έχει την υψηλή εποπτεία, αλλά όλα τα υπό -

Λ. Μαρίνος
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Eικόνα 3 – Έμμεση σύνδε-
ση αντιγόνου με πρωτοτα-
γές-δευτεροταγές/σεσημα-
σμένο αντίσωμα. 

Eικόνα 4 – Άμεση σύνδεση αντισωμάτων-εν-
ζύμων με το πολυμερές μόριο και ακολούθ-
ως σύνδεση του συζευγμένου πολυμερούς
με το σύμπλοκο αντιγόνου-πρωτοταγούς αν-
τισώματος.
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 λοιπα είναι σαφώς προκαθορισμένα και κάτω από τον
έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος ανά πά-
σα στιγμή ενημερώνει τον χρήστη.

Στην παγκόσμια αγορά δραστηριοποιούνται πέντε
ξένοι οίκοι παραγωγής αυτόματων μηχανημάτων για
την εκτέλεση ανοσοϊστοχημείας. (DAKO, VENTANA-
ROCHE, LEICA-MENARINI, BIOGENEX, CELERUS).
Όλοι διαθέτουν παράλληλα και τα δικά τους ανιχνευ-
τικά συστήματα (detection kit), ρυθμιστικά διαλύμα-
τα, αλλά και μεγάλο αριθμό από μονοκλωνικά και
πολυκλωνικά αντισώματα.

Το κάθε αυτόματο σύστημα έχει τα δικά του
 ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία ο χρή-
στης πρέπει να εκπαιδευτεί για να μπορεί να εκμε-
ταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες που του προ-
σφέρονται. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ο χρήστης
είναι σε θέση να εφαρμόζει κάθε μέρα το ίδιο ακρι -
βώς πρωτόκολλο χωρίς διακυμάνσεις σχετικά με το
ph των διαλυμάτων ή την θερμοκρασία και τον χρό-
νο επώασης των αντισωμάτων εξασφαλίζοντας έτσι
την επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα, που τόσο
πολύ μας είναι επιθυμητή.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ––––––––––––

Η ανοσοϊστοχημεία αποτελεί βασική διαγνωστι-
κή μέθοδο για τη διάγνωση και τη διαφορική διάγ-
νωση ενός ευρέος φάσματος δερματολογικών εξεργα-
σιών νεοπλασματικής ή μη φύσεως. Εδώ πρέπει να
τονισθεί ιδιαίτερα, ότι η ανοσοϊστοχημεία από μόνη
της δεν μπορεί να αξιολογηθεί, αλλά αποτελεί
σημαντικό επικουρικό διαγνωστικό εργαλείο, που σε
συνάρτηση με τη μορφολογική εκτίμηση και τη χρή-
ση και άλλων, κατά περίπτωση, τεχνικών (π.χ ανοσο-
φθορισμός, ιστοχημεία, μοριακή ανάλυση, in situ
υβριδισμός, κ.ά.) συμβάλλει στη τελική διαμόρφωση
της ιστολογικής διάγνωσης. Ο ολοένα αυξανόμενος
αριθμός των διαθέσιμων προς χρήση αντισωμάτων
 επιτρέπει σήμερα την εφαρμογή της μεθόδου για τη
διάγνωση μεγάλου αριθμού παθήσεων. Στη συνέχεια
παρατίθενται τα κυριότερα αντισώματα, που χρησι-
μοποιούνται σήμερα στη ρουτίνα ανάλογα με τους
 ιστούς προέλευσης

Επιθηλιακοί Όγκοι
• Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA) 
• CAM5.2,Κερατίνες 8, 18, 7, Πανκερατίνη AE1/AE3,

MNF 116
• EMA (επιθηλιακό μεμβρανικό αντιγόνο) 

Όγκοι από μελανοκύτταρα
• HMB-45, Melan-A, p75, S-100

Όγκοι μαλακών μορίων
• CD31 ενδοθηλιακά κύτταρα και μακροφάγα
• CD34 ενδοθηλιακά κύτταρα, αρχέγονα

κύτ ταρα, ινοβλάστες 
• Desmin μυικές ίνες
• HHV8-LNA λανθάνον πυρηνικό αντιγόνο του α-

νθρώπινου ερπητοϊού 8 (σάρκωμα
Κa posi) 

• Ποδοπλανίνη ενδοθήλια λεμφαγγείων
• S-100 κύτταρα Schwann, Langerhans, λι-

ποκύτταρα, μελανοκύτταρα
• SMA κύτταρα λείων μυικών ινών, περ-

ικύτταρα, μυοϊνοβλάστες
• Βιμεντίνη γενικός δείκτης μεσεγχυματογενών

κυττάρων και όγκων

Ιστιοκυτταρικά νεοπλάσματα
• CD1a κύτταρα Langerhans, άλλα δενδριτι-

κά κύτταρα
• CD68 μακροφάγα
• CD207 κύτταρα Langerhans
• S-100 κύτταρα Langerhans, ενεργοποιημέ-

να μακροφάγα κύτταρα 

Νεοπλάσματα από μαστοκύτταρα
• CD117(c-kit), Mast cell tryptase 

Ειδικότερα στις νεοπλασίες του λεμφικού-αιμο-
ποιητικού ιστού που εκδηλώνονται στο δέρμα, η θέ-
ση της ανοσοϊστοχημείας είναι πραγματικά ανεκ-
τίμητη με δεδομένες τις περιορισμένες δυνατότητες
της απλής μορφολογικής εκτίμησης, αλλά και τη με-
γάλη αλληλοεπικάλυψη, όσον αφορά το ανοσοφαι-
νοτυπικό προφίλ των διαφόρων οντοτήτων. Στον
πίνακα 1 καταγράφονται τα χρησιμοποιούμενα αν-
τισώματα και η κύρια έκφραση τους σε κύτταρα και
εξεργασίες.

Όπως διαφαίνεται από τη πληθώρα των αντισωμά-
των και την αλληλοεπικαλυπτόμενη έκφραση τους, τό-
σο σε επίπεδο κυττάρων, όσο και εξεργασιών, η αξιο -
λόγηση των ευρημάτων αποτελεί πολλές φορές
δύσκολη υπόθεση και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση
και εμπειρία στο αντικείμενο.

Η σωστή ερμηνεία των ανοσοϊστοχημικών ευρη -
μάτων στις δερματολογικές παθήσεις στηρίζεται,
πολλές φορές, όχι μόνο στην έκφραση, αλλά και
στην απώλεια έκφρασης ενός ή περισσοτέρων αντιγό-
νων από τους παθολογικούς ιστούς, χωρίς όμως
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Αντίσωμα Κυτταρική έκφραση Εξεργασία

CD2 T- και ΝΚ-κύτταρα Όλα τα Τ- και ΝΚ- λεμφώματα

CD3 Τ- κύτταρα Σχεδόν όλα τα Τ- λεμφώματα

CD4 Τ-βοηθητικά κύτταρα, Τ-λεμφώματα με Τ4 φαινότυπο
μονοκύτταρα, μακροφάγα

CD5 Θυμοκύτταρα, άωρα περιφερικά Η πλειονότητα των Τ-λεμφωμάτων, 
Τ-λεμφοκύτταρα και ορισμένα Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/λέμφωμα από μικρά 
νεοπλασματικά Β- λεμφοκύτταρα λεμφοκύτταρα

Λέμφωμα μανδύα
Σπανιότερα, CD5+ λεμφώματα οριακής ζώνης

CD7 Όλα τα Τ8 και η πλειονότητα των Η πλειονότητα των Τ-λεμφωμάτων
Τ4 και ΝΚ λεμφοκυττάρων Οξεία μυελογενής λευχαιμία

CD8 Κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα Πρωτοπαθές δερματικό γδ Τ- λέμφωμα
Πρωτοπαθές δερματικό CD8+ επιθετικό επιδερμοτροπικό    

κυτταροτοξικό Τ- λέμφωμα
Ορισμένες μορφές σπογγοειδούς μυκητίασης
Λεμφωματοειδής βλατίδωση τύπου D
Ήπια CD8+ λεμφική υπερπλασία του ωτός

CD10 Άωρα και ώριμα Β- λεμφοκύτταρα, Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα βλαστικού κέντρου
προδρομικά λεμφοκύτταρα, Αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα
κοκκιοκύτταρα Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

CD15 Μυελοκύτταρα, ηωσινόφιλα, ενεργο- Πρωτοπαθές δερματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα 
ποιημένα Β- και Τ- κύτταρα λεμφοκύτταρα (40%)

Λέμφωμα Ηοdgkin

CD19 Πλειονότητα Β- λεμφοκυττάρων Όλα τα πρωτοπαθή δερματικά Β- λεμφώματα

CD20 Β-λεμφοκύτταρα Όλα τα πρωτοπαθή δερματικά Β- λεμφώματα

CD21 Δενδριτικά κύτταρα βλαστικών Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα οριακής ζώνης
κέντρων Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα βλαστικού κέντρου

CD23 Δενδριτικά κύτταρα βλαστικών Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα οριακής ζώνης
κέντρων, ενεργοποιημένα Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα βλαστικού κέντρου
Β-λεμφοκύτταρα

CD25 Ενεργοποιημένα Β- και Τ- Προχωρημένα στάδια σπογγοειδούς μυκητίασης
λεμφοκύτταρα Τ-λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων

CD27 Τ-λεμφοκύτταρα Σύνδρομο Sezary

CD30 Ενεργοποιημένα Τ- λεμφοκύτταρα Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα
Λεμφωματοειδής βλατίδωση
Σπογγοειδής μυκητίαση σε φάση εκτροπής

CD34 Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, Mυελογενής λευχαιμία
ενδοθηλιακά κύτταρα

CD45 Όλα τα λεμφοκύτταρα Όλα τα δερματικά Β- και Τ- λεμφώματα

CD56 ΝΚ- κύτταρα Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ- λέμφωμα
Νεόπλασμα από βλαστικά πλασμοκυττοειδή δενδριτικά 

κύτταρα (αιματοδερμικό)

CD57 ΝΚ- κύτταρα, ορισμένα Τ- λεμφοκύτταρα Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ- λέμφωμα

CD79a B-λεμφοκύτταρα Όλα τα δερματικά Β- λεμφώματα
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απόλυτη εφαρμοσιμότητα σε όλες τις περιπτώσεις.
Ενδεικτικά αναφέρεται η απώλεια έκφρασης του
δείκτη CD7 σε πυκνές, Τ- λεμφοκυτταρικές διηθή-
σεις ως υποδηλωτική νεοπλασματικής φύσης (π.χ.
στη σπογγοειδή μυκητίαση), είναι όμως τεκμηριω-
μένη η απώλεια έκφρασης του και σε αντιδραστικές
εξεργασίες, όπως και το αντίθετο, η έκφραση του
δηλαδή, σε σπογγοειδή μυκητίαση.

Συνοψίζοντας, οι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές
έχουν εξελιχθεί σήμερα σε σημαντικό βαθμό και
 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής
διαγνωστικής ρουτίνας, προσφέροντας ουσιαστικές
πληροφορίες στη διάγνωση και διαφορική διάγνωση
των νεοπλασματικών και μη δερματολογικών παθή-
σεων, πάντοτε βέβαια σε συνάρτηση και με τις άλλες
διαγνωστικές μεθόδους. 
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CD123 Πλασμοκυττοειδή δενδριτικά κύτταρα Νεόπλασμα από βλαστικά πλασμοκυττοειδή δενδριτικά 
κύτταρα

CD138 Πλασματοκύτταρα, ώριμα επιθηλιακά Πολλαπλούν μυέλωμα
κύτταρα Πλασματοκυτταρική συνιστώσα Β- λεμφωμάτων

Bcl2 B-λεμφοκύτταρα μετά το βλαστικό κέντρο Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα οριακής ζώνης
Πρωτοπαθές δερματικό διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα 

λεμφοκύτταρα (άκρου ποδός και άλλου τύπου)

Bcl6 B-λεμφοκύτταρα βλαστικού κέντρου Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα βλαστικού κέντρου

Granzyme B Kυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα, Πρωτοπαθές δερματικό γδ Τ- λέμφωμα
ΝΚ-κύτταρα Πρωτοπαθές δερματικό CD8+ επιθετικό επιδερμοτροπικό 

κυτταροτοξικό Τ- λέμφωμα

ΙgM Πλασματοκύτταρα Πρωτοπαθές δερματικό διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα 
Β-λεμφοκύτταρα με πλασμοκυττοειδή λεμφοκύτταρα τύπου άκρου ποδός

διαφοροποίηση

κ, λ ελαφρές Πλασματοκύτταρα Πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα οριακής ζώνης
αλύσεις ανοσο- Β-λεμφοκύτταρα με πλασμοκυττοειδή 
σφαιρινών διαφοροποίηση

Ki-67 Δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Υψηλού βαθμού κακοηθείας λεμφώματα
Βλαστικά κέντρα λεμφοζιδίων

MUM1/IRF4 B-λεμφοκύτταρα μετά το βλαστικό κέντρο Πρωτοπαθές δερματικό διάχυτο Β-λέμφωμα από μεγάλα 
λεμφοκύτταρα

Pax5 B- λεμφοκύτταρα Όλα τα Β- λεμφώματα

PD-1 Eνεργοποιημένα Τ-βοηθητικά λεμφο- Πρωτοπαθές δερματικό CD4+ Τ- πλειόμορφο λέμφωμα από 
κύτταρα βλαστικών κέντρων μικρού/μέσου μεγέθους λεμφοκύτταρα

Αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα

Perforin Kυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα, Πρωτοπαθές δερματικό CD8+ επιθετικό επιδερμοτροπικό 
ΝΚ-κύτταρα κυτταροτοξικό Τ- λέμφωμα

Πρωτοπαθές δερματικό γδ Τ- λέμφωμα

ΤCL-1 Προδρομικά Β- και Τ-λεμφοκύτταρα Νεόπλασμα από βλαστικά πλασμοκυττοειδή δενδριτικά 
κύτταρα (αιματοδερμικό)

ΤΙΑ-1 Kυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα, Πρωτοπαθές δερματικό CD8+ επιθετικό επιδερμοτροπικό 
ΝΚ-κύτταρα κυτταροτοξικό Τ- λέμφωμα

Πρωτοπαθές δερματικό γδ Τ- λέμφωμα

ΤCRβ αβ Τ-λεμφοκύτταρα Η πλειονότητα των Τ- λεμφωμάτων

TCRγ γδ Τ-λεμφοκύτταρα Πρωτοπαθές δερματικό γδ Τ- λέμφωμα

Τdt Πρώιμα στάδια Β- και Τ-λεμφοβλάστης Λεμφοβλαστική λευχαιμία/λέμφωμα
Ορισμένες περιπτώσεις νεοπλάσματος από βλαστικά 

πλασμοκυττοειδή δενδριτικά κύτταρα

Ð
ß í

á ê
áò

 1

5-final_3.qxd  15/12/2016  4:50 μμ  Page 305



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Joi B. Carter, Amrita Goyal, Lyn McDivitt Duncan: Atlas of
Cutaneous Lymphomas, Classification and Differential
Diagnosis, Springer 2015.

2. W. Kempf, M. Hantschke, H. Kutzner, W.H.C. Burgdorf:
Dermatopathology, Springer 2008.

3. David Dabbs: Diagnostic Immunohistochemistry 3rd Edition,
Saunders 2011.

4. Πούλιου Ε: H Aυτοματοποίηση στην Ανοσοϊστοχημεία, 13ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής, 13-16 Ιου-
νίου 2012.

Λ. Μαρίνος

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

306

Áë ëç ëï ãñá ößá: Λ. Μαρίνος
Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ
Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο
ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”
Ε-mail: lestrand@yahoo.gr

5-final_3.qxd  15/12/2016  4:50 μμ  Page 306



5-final_3.qxd  15/12/2016  4:50 μμ  Page 307



5-final_3.qxd  15/12/2016  4:50 μμ  Page 308



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

Γυναίκα ηλικίας 70 ετών εξετάστηκε για την εκτί-
μηση ενός γενικευμένου έντονα κνησμώδους εξανθή-
ματος. Η ασθενής αναφέρει την επιδείνωσή του τα
τελευταία 3 χρόνια, ενώ δεν μπορεί να προσδιορίσει
την αρχική του εμφάνιση.

Κατά την κλινική εξέταση της περιοχής παρατη-
ρούνται πολυάριθμες βλάβες τύπου κλειστών και
ανοιχτών φαγεσώρων, με χρώμα που ποικίλλει από
μαύρο έως υποκίτρινο. Οι φαγέσωρες καταλαμβά-

νουν τον τράχηλο, όλη την οπίσθια περιοχή του θώ-
ρακα και την οσφυική περιοχή, αφήνοντας ελεύθερη
μικρή ζώνη στη περιοχή των ώμων. Παρατηρούνται
επίσης στον πρόσθιο θώρακα και τις ρίζες των άνω
και κάτω άκρων (Εικόνες 1, 2). Η δερματοπάθεια σέ-
βεται το τριχωτό της κεφαλής και ιδιαίτερα την οπι-
σθοωτιαία περιοχή. Η δερματοσκόπηση έδειξε πολ-
λαπλούς φαγέσωρες (Εικόνα 3). Η ιστοπαθολογική
εξέταση έδειξε πολλαπλούς φαγέσωρες και κύστεις
οι οποίοι περιβάλλονται από πυκνή λειχηνοειδή
λεμφοκυτταρική διήθηση (Εικόνες 4, 5, 6).

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Quiz

Μαντέκου-Λεφάκη Ι.
Δελλή Φ-Σ.
Λυσίτσα Τ.
Πατσούρη Μ.
Παπαδοπούλου Γ.

Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων 
Θεσσαλονίκης – Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης
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Ποια είναι η διάγνωσή σας;

Eικόνα 4 – Θυλακική υπερκεράτωση - φαγέσωρας. Στο χόριο
πυκνή λειχηνοειδής διήθηση εξωκυτταρώνεται στο σημείο
που υπάρχει υδρωπική εκφύλιση της βασικής στιβάδας.

Eικόνα 3

Eικόνα 6 – Λειχηνοειδής διήθηση στο πλάγιο τοίχωμα του
φαγέσωρα.

Eικόνα 5
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Γενικευμένος φαγεσωρικός λειχήνας

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

Κλινικά τέθηκε η διάγνωση ενός πιθανού θυλακι-
κού λειχήνα, μιας νόσου Kyrle ή ενός θυλακιοτρό-
που λεμφώματος. Η ιστοπαθολογική εξέταση και οι
ανοσοϊστοχημικές χρώσεις απέκλεισαν το Τ θυλακο-
τρόπο δερματικό λέμφωμα και επιβεβαίωσαν την κλι-
νική διάγνωση μιας ιδιαίτερης μορφής λειχήνα. Το
γεγονός ότι το φαγεσωρικό εξάνθημα συνδυάζεται με
τον λειχήνα αποτελεί πρόκληση για την παθογενετι-
κή συσχέτισή τους.

Στην διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται μόνο ένα
παρόμοιο περιστατικό.1

Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε, το ατομικό
και το οικογενειακό ιστορικό, μαζί με την ιστοπαθο-
λογική εξέταση αφήνουν υπό αμφισβήτηση την διά-
γνωση της οικογενειακής δυσκεράτωσης με φαγέσω-
ρες με τους δύο υπότυπους2,3,4 και αποκλείουν το
σύνδρομο φαγεσωρικού σπίλου, την θυλακική υπερ-
κεράτωση, και την ακμή που οφείλεται σε φυσικούς
και χημικούς παράγοντες. 

Στην διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται μεμονω-
μένα περιστατικά ομαλού θυλακικού λειχήνα με φαγε-
σωρικές βλάβες, όπου θυλακικές ερυθηματώδεις πλά-
κες αποτελούνται από κύστεις και φαγέσωρες, με εντό-
πιση κυρίως οπισθοωτιαία5,6,7,8 αλλά και σε άλλες πε-
ριοχές του κεφαλιού9 και ένα περιστατικό με εντόπιση
στον κορμό.10. Είναι ακόμα άγνωστα τα στοιχεία που
μπορούν να βοηθήσουν στην ερμηνεία της λειχηνοει-
δούς διηθήσεως γύρω από τους φαγέσωρες. 

Η ιστολογική εικόνα φέρει μόνο τα χαρακτηριστι-
κά του λειχήνα. Η ανοσοϊστοχημεία δείχνει ότι η έν-
τονη τοπική περιθυλακική T λεμφοκυτταρική διήθη-
ση CD45+, CD45RO+ και CD4++ συνοδεύεται από
αυξημένο αριθμό κυττάρων Langerhans. Στην υπόθε-
ση ότι υπεύθυνο για τους φαγέσωρες θα μπορούσε
να είναι κάποιου αντιγόνο στη κερατίνη συνηγορεί η

παρουσία σε ορισμένες θέσεις CD3 Τ κυτταρικών
στοιχείων που εισέρχονται στην επιδερμίδα.

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

Η περίπτωση που παρουσιάζουμε είναι εξαιρετι-
κά σπάνια και θα μπορούσε να συζητηθεί πλέον η
περιγραφή μιας ξεχωριστής μορφής του ομαλού λει-
χήνα, του γενικευμένου φαγεσωρικού λειχήνα.
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1. Ανοσολογικοί δείκτες σε ρευματολογικές
παθήσεις με δερματολογικές εκδηλώσεις

Οι ρευματολογικές παθήσεις παρουσιάζουν συ-
χνά εκδηλώσεις από το δέρμα και οι ανοσολογικές
εξετάσεις που διενεργούνται για τη διάγνωσή του,
αποκαλύπτουν βιοδείκτες (biomarkers), οι οποίοι
μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση της νόσου
σε πρώιμο στάδιο, να συμβάλλουν στην πρόγνωση
της ασθένεια, καθώς και στην μελέτη της ανταπόκρι-
σης των ασθενών στη θεραπεία. Οι συγγραφείς αυτής
της μελέτης ανασκόπησαν τη χρήση βιοδεικτών σε
διάφορες ρευματικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νου του ερυθηματώδους λύκου (ΕΛ) και των μυοπα-
θειών. 

Τα κριτήρια για τη διάγνωση του Συστηματικού
Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ) περιλαμβάνουν ορι-
σμένους ορολογικούς δείκτες. Τα αντιπυρηνικά αν-
τισώματα (ΑΝΑ) είναι σχεδόν πάντα θετικά, αν και
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μη ειδικά. Τα anti-
nDNA αντισώματα είναι ειδικά και η παρουσία
τους έχει σχέση με τη νεφρική προσβολή. Τα anti-
Sm αντισώματα είναι επίσης ειδικά για το ΣΕΛ, αλ-
λά τα επίπεδά τους δεν μπορούν να συσχετισθούν
με την ενεργότητα της νόσου. Οι συγγραφείς αναφέ-
ρουν μία μελέτη η οποία έδειξε προοδευτική ανά-
πτυξη των αυτοαντισωμάτων από ΑΝΑ σε αντι-φω-
σφολιπιδικά, anti-Ro/SS-Α, anti-La/SS-B, anti-
nDNA, anti-Sm και anti-U1 RNP αντισώματα. Η
ίδια ομάδα ιατρών πρότεινε ότι η υδροξυχλωροκίνη
μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη του ΣΕΛ, αλλά
άλλες μελέτες δεν επιβεβαιώνουν αυτήν την υπόθε-
ση. Οι συγγραφείς σημειώνουν στη δημοσίευση ότι
τα αντισώματα anti-Ro /SS-A είναι μη ειδικά, χωρίς

να αναφέρουν ότι, μερικές φορές, είναι αρνητικά
στον ύποξυ δερματικό ερυθηματώδη λύκο. Περι-
γράφουν, επίσης, τη χρησιμότητά τους στη διάγνω-
ση του νεογνικού λύκου, καθώς και σε ασθενείς με
φωτοευαισθησία, δερματική αγγειίτιδα, ή κυτταρο-
πενίες.

Η Δερματομυοσίτιδα διαγιγνώσκεται από την πα-
ρουσία χαρακτηριστικών δερματικών εκδηλώσεων με
ή χωρίς μυϊκή ασθένεια. Τα επίπεδα των μυικών εν-
ζύμων είναι μια πρότυπη μέτρηση της ανταπόκρισης
στη θεραπεία. Τα αυτοαντισώματα, ιδιαίτερα τα ειδι-
κά αντισώματα της μυοσίτιδας, συζητούνται συχνά,
αλλά για άλλους βιοδείκτες εκτός από τα αντισώματα
έναντι της συνθετάσης (π.χ., Jo-1) το κλινικό τους
όφελος δεν είναι ακόμη γνωστό.

Στη συστηματική σκληροδερμία έχουν ανιχνευθεί
δύο υποσύνολα αντισωμάτων. Τα αντισώματα έναντι
της τοποϊσομεράσης 1 και του Scl-70 συνδέονται με
εκτεταμένη δερματική συμμετοχή και διάμεση πνευ-
μονοπάθεια, ενώ τα αντι-κεντρομεριδιακά αντισώμα-
τα σχετίζονται με περιορισμένες δερματικές εκδηλώ-
σεις, λιγότερο συχνή συμμετοχή των πνευμόνων και
γενικά καλύτερη πρόγνωση. Τα αντισώματα μπορούν
να βοηθήσουν να προβλέψουμε την πορεία των
ασθενών με δερματική σκληροδερμία, συμπεριλαμ-
βανομένης και της εντοπισμένης μόνο στο δέρμα
(morphea), τη γραμμική σκληροδερμία και την ημια-
τροφία του προσώπου, αλλά δεν είναι χρήσιμα για
τη διάγνωση της νόσου, ή τον έλεγχο της ανταπόκρι-
σης στη θεραπεία.

Mohan C and Assassi S.Biomarkers in rheumatic diseases:
How can they facilitate diagnosis and assessment of disea-
se activity? BMJ 2015; 351:h5079.
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2. Δερματοπάθειες που σχετίζονται με τους
TNF-α ανταγωνιστές και εμφανίζονται χρόνια
μετά την έναρξη του φαρμάκου για την
 αντιμετώπιση της φλεγμονώδους νόσου του
εντέρου

Οι δερματοπάθειες εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς
που λαμβάνουν τους ανταγωνιστές του παράγοντα
νέκρωσης όγκου-α

Οι ανταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης όγκου-
α (TNF-α), έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της νόσου
του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, καθώς επί-
σης και για άλλες ρευματολογικές και δερματολογι-
κές ασθένειες. Οι περισσότερες έρευνες-μελέτες, που
που διενεργούνται για να εγκριθεί το φάρμακο, είναι
σχετικά μικρής διάρκειας. Η ανάπτυξη των δερματι-
κών βλαβών που μοιάζουν με ψωρίαση άρχισε να
αναφέρεται μερικά χρόνια μετά τη διαδεδομένη χρή-
ση των ανταγωνιστών του TNF-α. Αρκετές θεωρίες
προσπάθησαν να εξηγήσουν την εμφάνιση τέτοιων
δερματικών βλαβών, αλλά ο ακριβής παθογενετικός
μηχανισμός δεν είναι ακόμη γνωστός. Οι περισσότε-
ρες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν παρα-
τηρήθηκαν κατά την χρονική περίοδο που αυτά τα
φάρμακα μελετήθηκαν και έλαβαν έγκριση, αλλά κά-
ποια χρόνια μετά την ευρεία κυκλοφορία τους.

Οι ερευνητές αυτού του άρθρου μελέτησαν 917
ασθενείς που ήταν σε θεραπεία με ανταγωνιστές του
TNF-α για την αντιμετώπιση της φλεγμονώδους νό-
σου του εντέρου (IBD) επί 0,5 έως 7 έτη. Από αυ-
τούς τους ασθενείς, οι 264 (29%) ανέπτυξαν δερμα-
τικές βλάβες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η μέ-
ση διάρκεια της θεραπείας με αντι-TNF-α πριν από
την εμφάνιση των βλαβών του δέρματος ήταν 1,9
έτη. 

Οι δερματοπάθειες που έχουν περιγραφεί είναι:
η ψωριασιόμορφη δερματίτιδα (30,6%), το έκζεμα
(23,5%),η ξηρότητα του δέρματος (10,6%), η φλυ-
κταίνωση παλαμών-πελμάτων (5,3%), η ψωρίαση κα-
τά πλάκες (3,8%), και διάφορες άλλες παθήσεις
(26,1%), συμπεριλαμβανομένων των δερματικών
βλαβών που σχετίζονται με IBD (π.χ. ουδετεροφιλι-
κές δερματοπάθειες). Σε αυτές θα πρέπει να προστε-
θούν και άλλες δερματικές βλάβες που οφείλονται
σε λοιμώξεις, όπως θυλακίτιδα, δοθιήνας, μολυσμα-
τικό κηρίο, έρπης ζωστήρας και κοινές μυρμηκιές.
Πέντε ασθενείς παρουσίασαν γυροειδή αλωπεκία. 

Σε 28 ασθενείς, οι δερματικές βλάβες οδήγησαν
στην οριστική διακοπή του ανταγωνιστή του TNF-α.
Τέλος αξιολογήθηκαν τα επίπεδα των αντιπυρηνικών

αντισωμάτων και των αντισωμάτων anti-nDNA. Αν
και ορισμένοι ασθενείς είχαν τέτοια αντισώματα, μό-
νον ένας ανέπτυξε δερματικό ερυθηματώδη λύκο. Η
παρουσία αυτών των αντισωμάτων συσχετίσθηκε σε
μικρό ποσοστό με τις βλάβες του δέρματος και το
νόημα αυτού του ευρήματος δεν έχει ακόμη αποσα-
φηνισθεί.

Σχόλιο Jeffrey P. Callen, MD

Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών που έλαβαν
θεραπεία με ανταγωνιστές του TNF-α για την αντιμε-
τώπιση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου ανέ-
πτυξαν κάποια πάθηση του δέρματος. Ορισμένες
από αυτές τις βλάβες ήταν προβλέψιμες, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με λοιμώ-
ξεις. Ωστόσο, η υψηλή συχνότητα δερματίτιδας, ψω-
ρίασης και φλυκταίνωσης παλαμών και πελμάτων εί-
ναι αξιοσημείωτη. Επίσης, δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι οι δερματικές βλάβες που αναπτύχθηκαν
χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας, δεν μπόρε-
σαν να ανιχνευθούν ως ανεπιθύμητες ενέργειες κατά
τη χρονική στιγμή που τα συγκεκριμένα φάρμακα
βρίσκονταν υπό έγκριση. Η διαχείριση αυτών των
ασθενών θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς δερματο-
λόγους, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάγκη
να διακοπεί η θεραπεία είναι σπάνια.

Cleynen I et al. Characteristics of skin lesions associated
with anti–tumor necrosis factor therapy in patients with
inflammatory bowel disease: A cohort study. Ann Intern
Med 2016; 164:10.

3. Επιτροπή Πρόληψης των ΗΠΑ: Σύσταση
σχετικά με την κλινική εξέταση προληπτικού
ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος (U.S.
Preventive Services Task Force, USPSTF)

Σε μια προσπάθεια να περιορισθεί ο αριθμός των
νέων μελανωμάτων, οι ενήλικες ενθαρρύνονται να
υπόκεινται σε περιοδική κλινική εξέταση από ια-
τρούς, ως μέρος της προληπτικής εξέτασής τους. Η
USPSTF μελέτησε τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοι-
χεία και συνέγραψε αυτό το άρθρο, με έμφαση σε
ασυμπτωματικούς ενήλικες χωρίς ιστορικό καρκίνου
του δέρματος.

Περιορισμοί
Μόνο δύο μελέτες εντοπίσθηκαν, καμία από τις

οποίες δεν ήταν τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη έρευ-
να. Η πρώτη εξέτασε την επίδραση των τακτικών εξε-
τάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου στη μείωση των
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θανάτων από μελάνωμα, και η άλλη εξέτασε αν η
προληπτική κλινική εξέταση οδήγησε στην έγκαιρη
ανίχνευση του μελανώματος. Και οι δύο μελέτες εί-
χαν μεθοδολογικές αδυναμίες και η USPSTF ανα-
γνώρισε την ανεπάρκεια τους, γεγονός που αποδυνα-
μώνει την ισχύ των συμπερασμάτων της. Αναγνωρί-
ζει επίσης ότι είναι απίθανο να διατεθούν πόροι σε
μια μακροπρόθεσμη προοπτική μελέτη που θα πα-
ρέχει αδιάσειστα στοιχεία για τη σωστή αντιμετώπι-
ση αυτού του ζητήματος, αλλά προτείνουν ότι μια
καλά σχεδιασμένη μελέτη μπορεί να παρέχει ουσια-
στικές πληροφορίες.

Βασικά σημεία-συμπεράσματα της επιτροπής
• Μία από τις μελέτες διαπίστωσε ότι μετά από 10

χρόνια, ο περιοδικός έλεγχος μείωσε 48% την πι-
θανότητα θανάτου από μελάνωμα, το οποίο μετα-
φράζεται σε ένα λιγότερο θάνατο από μελάνωμα σε
μια δεκαετία.

• Η άλλη μελέτη διαπίστωσε μια αύξηση στην έγκαι-
ρη ανίχνευση του μελανώματος.

• Κατά μέσο όρο, 20 έως 55 βλάβες αφαιρέθηκαν
χειρουργικά για κάθε ένα μελάνωμα που εντοπί-
σθηκε.

• Απαιτούνται περισσότερες από 4000 εκτομές για
να αποτραπεί ένας θάνατος από μελάνωμα.

• Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να καταλήξει
κάποιος στο συμπέρασμα ότι τα οφέλη υπερτερούν
των κινδύνων από τακτικές κλινικές εξετάσεις προ-
ληπτικού ελέγχου.

Σχόλιο Craig A. Elmets, MD

Τα μέλη της επιτροπής USPSTF μπορεί να ήταν
υπερβολικά φειδωλά στο να καθορίσουν τα οφέλη
του περιοδικού ελέγχου (κατά κύριο λόγο, τη θνησι-
μότητα από μελάνωμα) και υπερβολικά άνετοι στον
καθορισμό των κινδύνων (αισθητικό αποτέλεσμα,
υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία). Για παράδειγμα,
η έγκαιρη χειρουργική αφαίρεση ενός μελανώματος
θα μειώσει την πιθανότητα ότι τα άτομα αυτά θα πρέ-
πει να υποβληθούν σε αφαίρεση και του φρουρού
λεμφαδένα ή τη νοσηρότητα και τα έξοδα που συνδέ-
ονται με χημειοθεραπεία. 

Ενώ η USPSTF αναφέρει ρητά ότι η σύσταση αυτή
δεν ισχύει για εκείνους που βρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος, η αρχική δήλωση
ήταν ασαφής για το ποιοί θεωρούνται ότι βρίσκονται
σε αυξημένο κίνδυνο. Μέχρι περισσότερες πληρο-
φορίες να είναι διαθέσιμες, φαίνεται πολύ λογικό
για τους δερματολόγους να συνεχίσουν να συστή-

νουν και να διενεργούν τις περιοδικές εξετάσεις του
δέρματος, ειδικά σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα
(φωτότυπο Ι,ΙΙ), σε χρήστες συσκευών τεχνητού μαυ-
ρίσματος (σολάριουμ), και εκείνων με μεγάλο αριθ-
μό σπίλων, θετικό οικογενειακό ιστορικό για μελάνω-
μα, ή ατομικό ιστορικό μη μελανοκυτταρικού καρκί-
νου του δέρματος.

U.S. Preventive Services Task Force.Draft Recommenda-
tion Statement: Skin Cancer: Screening. Nov 2015.
(http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Do
cument/draft-recommendation-statement168/skin-can-
cer-screening2

4. Αυξημένος κίνδυνος για εμφάνιση
 καρδιαγγειακής νόσου, ως ανεπιθύμητη
 ενέργεια σε ασθενείς με διαπυητική
 ιδρωταδενίτιδα 

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα είναι μια χρόνια
φλεγμονώδης δερματοπάθεια που συσχετίζεται με
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας και
σακχαρώδους διαβήτη, συν-νοσηρότητες που
 ευνοούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (Hidradenitis sup-
purativa, HS) είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα,
αποστηματική και ινωτική φλεγμονώδης νόσος του
δέρματος που καταλήγει σε ουλές και εντοπίζεται
κυρίως στις πτυχές του σώματος, περίνεο, βουβωνι-
κή ή/και μασχαλιαία χώρα και στην περιοχή των μα-
στών. Η πάθηση συνδέεται με αυξημένη έκφραση
ορισμένων φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως η ιντερ-
λευκίνη IL-1α, ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου-α
(TNF-α), οι ιντερλευκίνες IL-10 και IL-17. Άλλες
φλεγμονώδεις ασθένειες (π.χ. ρευματοειδή αρθρίτι-
δα, ψωρίαση) σχετίζονται επίσης με αυξημένο κίνδυ-
νο εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγει-
ακών συμβαμάτων και αυξημένη θνησιμότητα. Για να
προσδιορίσουν αν η καρδιαγγειακή νοσηρότητα και
θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη σε άτομα με HS, οι
συγγραφείς συνέκριναν 6.000 ασθενείς με διαπυητι-
κή ιδρωταδενίτιδα, χωρίς προηγούμενη καρδιαγγει-
ακή νόσο, από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών της Δα-
νίας με ομάδα ελέγχου-μαρτύρων με παρόμοια ηλι-
κία και φύλο για 7,1 χρόνια κατά μέσο όρο.

Η συχνότητα εμφάνισης εμφράγματος του μυο-
καρδίου (μη προσαρμοσμένη αναλογία ανά περιστα-
τικό, 2,18. CI: 1,61-2,94), ισχαιμικού αγγειακού εγ-
κεφαλικού επεισοδίου (1,73. CI: 1,32-2,25), καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων που σχετίζονται με θάνατο
(2,54.CI: 1,87-3,44), άλλων σημαντικών καρδιαγγει-
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ακών συμβαμάτων (2,07.CI: 1,73-2,48) και όλων των
αιτιών θνητότητας (1,96.CI: 1,68-2,29) αποδείχθηκε
ότι ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε ασθενείς με δια-
πυητική ιδρωταδενίτιδα σε σχέση με το γενικό πλη-
θυσμό. Οι ασθενείς με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν υποστεί
έμφραγμα του μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο και άλλες παθήσεις που αποτε-
λούν αίτια θνησιμότητας, όπως παρατηρείται και σε
άτομα με σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Σχόλιο Craig A. Elmets, MD

Οι ασθενείς με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα πά-
σχουν από μία χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια,
η οποία σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνι-
σης παχυσαρκίας και διαβήτη. Οι παθήσεις αυτές
ευνοούν τον αυξημένο κίνδυνο που διατρέχουν αυ-
τοί οι ασθενείς για ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά επει-
σόδια. Εάν αυτή είναι μια σχέση αιτίου-αποτελέσμα-
τος ή μια απλή συσχέτιση που συνδέει την HS με
καρδιαγγειακά νοσήματα απομένει να καθορισθεί.
Όπως και με τους ασθενείς με ψωρίαση, οι ιατροί θα
πρέπει να επαγρυπνούν για καρδιαγγειακά σημεία
και συμπτώματα σε ασθενείς με διαπυητική ιδρωτα-
δενίτιδα και να τους παραπέμπoυν εγκαίρως στους
ειδικούς ιατρούς για αντιμετώπιση.

Egeberg A et al. Risk of major adverse cardiovascular
events and all-cause mortality in patients with hidradeni-
tis suppurativa. JAMA Dermatol 2016 Feb 17.

5. To FDA ανακοίνωσε ότι η πούδρα-σκόνη
από τα ιατρικά γάντια είναι επικίνδυνη και
πρέπει να απαγορευθεί

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
έχει ανακοινώσει ένα σχέδιο για την απαγόρευση της
σκόνης από τα ιατρικά γάντια (π.χ. χειρουργικά γάν-
τια, τα γάντια μιας χρήσης για την εξέταση του ασθε-
νούς, και η πούδρα που χρησιμοποιείται για τη λί-
πανση των χειρουργικών γαντιών). Ο οργανισμός
προειδοποιεί ότι τα χειρουργικά γάντια με σκόνη εί-
ναι πιο εύκολο να φορεθούν και να απομακρυνθούν,
αλλά ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για οποιονδήποτε
εκτίθεται σε αυτήν.

Το αερόλυμα σκόνης που έχουν τα γάντια από λα-
τέξ μπορεί να οδηγήσει σε αλλεργικές αντιδράσεις
του αναπνευστικού συστήματος. Πιθανοί κίνδυνοι
από την πούδρα που έχουν τα συνθετικά γάντια περι-
λαμβάνουν μετεγχειρητικές συμφύσεις, σοβαρή φλεγ-
μονή των αεραγωγών και φλεγμονή του τραύματος.

Η απαγόρευση αυτή, η οποία θα σήμαινε την εξά-
λειψη των γαντιών από την αγορά, δεν θα ισχύσει για
τα εξεταστικά ή χειρουργικά γάντια που δεν έχουν
πούδρα. Όπως αναφέρει το Associated Press, η απα-
γόρευση αυτή αποτελεί μόλις τη δεύτερη φορά στην
ιστορία του FDA, κατά την οποία συστήνεται τέτοια
απαγόρευση σε ιατρικό είδος. Η πρώτη ήταν το 1983,
όταν απαγόρευσε τα τεχνητά εμφυτεύματα μαλλιών.

Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. April-May 2016
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Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονί-
διο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολο-
γίας Αφροδισιολογίας».

Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syg-
gros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, de-
tailed information for the Journal “Hellenic Derma-
to-Venerological Review” are available.

Õðï âï ëÞ άρθρων

Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Γεωργία Κόκλα, e-mail: grgkokla@

yahoo.gr
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπόψιν κας Γεωργίας Κόκλα
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα

Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλ-
λονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Άρθρα σύνταξης

Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέ-
ματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτι-
κής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύν-
ταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

2. Ανασκοπήσεις

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες
απόψεις, περίπου 3000-5000 λέξεων. Γίνονται δε-
κτές ανασκοπήσεις γραμμένες από έναν ή το πολύ
δύο συγγραφείς.

3. Ερευνητικές εργασίες

Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πει-
ραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρα-
κτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτε-
λέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες

Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπή-
σεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέ-
σματα.

5. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν σε μι-
κρό ή μεγάλο αριθμό ασθενών, όπου συνδυάζεται η
κλινική παρατήρηση και εμπειρία με την επιλεγμένη
εργαστηριακή διερεύνηση, προκειμένου να εξαχθούν
διαγνωστικά συμπεράσματα.

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνω-
στικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτι-
κή μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα

Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πά-
νω σε συγκεκριμένο θέμα (highlights). Συγγραφή μι-
κρού αριθμού 3-4 σελίδων πάνω σε εξειδικευμένο
θέμα. Βραχείες ενημερωτικές δημοσιεύσεις.

8. Γενικά θέματα

Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της

Oδηγίες για τους Συγγραφείς
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υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρ-
θρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οι-
κονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική

Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη

Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία

Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική ει-
κόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων

Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. Ameri-
can Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση

Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγμα-
τική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρ-
χονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προ-
σπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exer-
pta Medica.

14. Βιβλιοκριτική

15. Διατριβές

16. Διεθνής ενημέρωση

Ορισμένα από τα τεύχη του περιοδικού μπορούν
να είναι μονοθεματικά και εκδίδονται από έναν ή
δύο προσκεκλημένους, από τη Συντακτική Επιτροπή
του περιοδικού, εκδότες (guest-editors), οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για τα τεύχη αυτά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλο-
γραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με δι-
πλό διάστημα σε λευκό χαρτί.

Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγ-
γλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλι-
κά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βι-
βλιογραφία, πίνακες και εικόνες.

Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφω-
νο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέ-
ος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.

Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Είναι ευθύνη των συγγραφέων να δηλώνουν την
παρουσία ή απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στην
σελίδα τίτλου του άρθρου.

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρεί-
ται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δη-
μοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέ-
σματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυπο-
βάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη

Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγ-
γλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.
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Λέξεις – κλειδιά

3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σει-
ρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κεί-
μενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά

των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρ-
θρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομο-
γραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.

β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλί-
ου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.

Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγ-
γραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βι-
βλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., Goltz R. Paget’s disease, mammary
and extra mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds)
Malignant tumors of the skin. London: Arnold,
1999: p 294-300.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία.jpeg ή.tiff μορφή. Σε περίπτωση
που μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του ασθε-
νούς θα πρέπει να αποστέλλεται φόρμα συγκατάθε-
σης φωτογραφιών. Οι λεζάντες των φωτογραφιών να
παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Συνοδευτική επιστολή παραχώρησης copyright

Όλα τα χειρόγραφα να συνοδεύονται από επιστο-
λή που να υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα
έχουν εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς, καθώς
και ότι ο συγγραφέας μεταβιβάζει το copyright της
εργασίας και των φωτογραφιών στη Σύνταξη του πε-
ριοδικού.
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321

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016

8-odigies_Layout 1  15/12/2016  4:57 μμ  Page 321



The faculty of the Victoria Park Institute invite you to get involved in our programs specially for internation-
al plastic surgeons and dermatologists. We are accepting candidate applications for the 2016-2017 year. T-
wo fellowships will be available per academic year.
Unique aspects: The experience entails broad experience in facial aesthetics and body contouring, through
laser treatments (Fraxil®, Co2, VBeam®, IPL® etc…), energy devices (Thermage®, Coolsculpting®, Ulthera®

etc…), toxin injections (all), fillers (all), and peels. There are teaching conferences and clinical research is
mandatory. 
The fellow receives subsidized housing and flight transportation.

This fellowship is available only to board-certified or board-eligible plastic surgeons and dermatologists (and
residents in their last year of training - in good standing).
The experience will provide a highly focused 3-month period of training. The experience will provide com-
prehensive clinical management with intense involvement by national and international leaders in aesthetic
plastic surgery and dermatology. 

During the training, the fellow will participate in several projects requiring publication and/or presentation.
In addition to the operative and research aspects, the fellow will have the opportunity to learn the funda-
mentals of running a busy private practice complete with a surgery centre and medical spa. 

The Victoria Park Institute research Centre is actively involved in significant clinical and pivotal research,
leading to an expectation that the fellow will participate in scholarly activity, publishing and/or presenta-
tions. 

English language - spoken and written is mandatory.

Two letters of recommendation will be required in the latter segment of the application process.

Please submit a most recent CV and a letter of intent to:

Dr. Andreas Nikolis MD MSc FRCSC
Associate Professor of Plastic Surgery
Victoria Park
376 Victoria, Suite 400
Westmount, Quebec
H3Z1C3

Application request and initial documents can be emailed to: fellowship@vicpark.com

Fellowship Directors:
Dr. Andreas Nikolis – Westmount, QC, Canada
Prof. Christina Antoniou – Athens, Greece

Faculty:
Dr. Andreas Nikolis (Plastic Surgery)
Dr. Christina Antoniou (Dermatology)
Dr. Arthur Swift (Plastic Surgery)
Dr. Steven Bernstein (Dermatology)
Dr. Lucie Khouri (Occuloplastic Surgery)
Dr. Demetrios Rizis (Plastic Surgery) 

International Community

8-odigies_Layout 1  15/12/2016  4:57 μμ  Page 322



 Å
ë

ë
ç

í
éê

Þ
 Å

ð
éè

å
þ

ñ
ç

ó
ç

 Ä
å

ñ
ì

á
ô
ï

ë
ï

ã
ßá

ò
 Á

ö
ñ

ï
ä

éó
éï

ë
ï

ã
ßá

ò
Ο

κ
τ
ώ

β
ρ

ιο
ς

 - Δ
ε

κ
έ

μ
β

ρ
ιο

ς
 2

0
1

6

C-
M

-Y
-K

GR
AP

HI
C

DE
SI

GN
ST

UD
IO

ΕΠ
Ε

ΓΡ
ΑΦ

ΙΚ
ΕΣ

 Τ
ΕΧ

Ν
ΕΣ

ΤΕ
ΤΡ

ΑΠ
ΟΛ

ΕΩ
Σ 

4-
8,

 Α
ΘΗ

Ν
Α,

 Τ
.Κ

. 1
15

 2
7

n Η κολχικίνη
στη δερματολογία

n Διαφοροδιάγνωση
ελκών γεννητικών
οργάνων

n Μεθερπητική
νευραλγία:
Αντιμετώπιση

n Νεφρική νόσος και
δερματικές εκδηλώσεις
επ’ ευκαιρία
περιστατικού

n Οι ανοσοϊστοχημικές
τεχνικές και η συμβολή
τους στη διάγνωση ISSN 1105-3828

teuxos4-2016_Layout 1  16/12/2016  11:46 ππ  Page 1



teuxos4-2016_Layout 1  16/12/2016  11:46 ππ  Page 2


