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Ανασκόπηση
Κλινική περίπτωση δυσχερούς διάγνωσης
σπογγοειδούς μυκητίασης
Φαχαντίδης Π.
Απάλλα Ζ.
Σωτηρίου Ε.
Ιωαννίδης Δ.

Α΄ Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Ðåñßëçøç
Παρουσιάζουμε κλινική περίπτωση σπογγοειδούς μυκητίασης σε ασθενή 34
ετών που παρέμεινε χωρίς οριστική σωστή διάγνωση για περισσότερο από 4 χρόνια. Τα χαρακτηριστικά
της κλινικής αυτής περίπτωσης καταδεικνύουν την δυσκολία αλλά και τις παραμέτρους της διάγνωσης
στην σπογγοειδή μυκητίαση ενώ παράλληλα γίνεται μια αναφορά στην θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε.

A Clinical Case of a Difficult Diagnosis of Mycosis Fungoides
Summary

Fachantidis P., Apalla Z., Sotiriou E., Ioannides D.

We report a case of mycosis fungoides in 34 year-old patient which remained
misdiagnosed for a period of more than 4 years.The characteristics of this case show the difficulty and
the parameters of the diagnosis in mycosis fungoides. We also give a report concerning the therapeutic
aspects of the case.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σπογγοειδής μυκητίαση, δερματικά Τ λεμφώματα, δερματίτιδα, μη ειδική δερματίτιδα
KEY WORDS • Mycosis fungoides, cutaneous T lymphomas, dermatitis, non-specific dermatitis

ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η σπογγοειδής μυκητίαση (MF-mycosis
fungoides) είναι η κλασσικότερη μορφή δερματικού
Τ λεμφώματος (CTCL-cutaneous T cell lymphoma),
όπου τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι CD4+ Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα εντοπισμένα στο δέρμα
(mycosis cells).1 Ο μέσος όρος ηλικίας εμφάνισης
είναι τα 50 έτη (5-70 έτη) και είναι συχνότερη στους
άνδρες με αναλογία 2/1. Αν και η αιτιολογία της
είναι γενικά άγνωστη, μελέτες ενοχοποιούν τη
λοίμωξη από τον ιό HTLV (human T-cell
lymphotropic virus).2 Η εξέλιξη της νόσου διαρκεί
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:1 7-10, 2011

από μήνες ως χρόνια και συχνά τίθεται ως αρχική
διάγνωση, η ψωρίαση,3 το έκζεμα, η παραψωρίαση
κατά μεγάλες πλάκες ή η δερματίτιδα και η υποδερματίτιδα.4 Η τελική διάγνωση είναι γενικά δύσκολη.1
Η κατανομή των αρχικών βλαβών (στάδιο των «λεπτών πλακών») μπορεί να αφορά όλη την επιφάνεια
του σώματος και έχει την μορφή πλακών, σαφώς η ελαφρώς αφορισμένων, με ή χωρίς απολέπιση, χρώματος σε αποχρώσεις του ερυθρού, αρχικά επιφανειακών, που προσομοιάζουν βλάβες εκζέματος ή ψωριασικές πλάκες, και στη συνέχεια (στάδιο των
«παχέων πλακών») παχύτερων, δίνοντας πλέον εικόνα
λεμφοκυτταρικής διήθησης. Το σχήμα των πλακών
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Π. Φαχαντίδης, Ζ. Απάλλα, Ε. Σωτηρίου, Δ. Ιωαννίδης
αυτών είναι στρογγυλό ή ωοειδές αλλά και τοξοειδές,
δακτυλιοειδές ή ακανόνιστο και στα αρχικά στάδια
δεν εμφανίζονται στις εκτεθειμένες επιφάνειες. Οι όψιμες βλάβες (στάδιο των όγκων) αποτελούνται από
οζίδια ή ογκίδια με ή χωρίς εξελκώσεις και λόγω εκτεταμένης λεμφοκυτταρικής διήθησης μπορεί να εμφανιστεί λεόντειο προσωπείο και υπερκεράτωση παλαμών και πελμάτων. Λεμφαδενοπάθεια εμφανίζεται
μετά από την εμφάνιση των παχέων πλακών και θέτει
υποψία εμπλοκής εσωτερικών οργάνων.1
Στα αρχικά στάδια οι επανειλημμένες βιοψίες
μπορεί να είναι αναπόφευκτες ως την τελική διάγνωση. Η κατά ζώνες και πλάκες διήθηση από mycosis
cells που εκτείνεται από τα ανώτερα στρώματα του
χορίου εώς την επιδερμίδα και τα εξαρτήματα του
δέρματος και ο επιδερμοτροπισμός της διήθησης
που δημιουργεί τα χαρακτηριστικά μικροαποστημάτια του Paultrier, χαρακτηρίζουν τα αρχικά στάδια.
Στα 2 επόμενα στάδια η διήθηση επεκτείνεται
βαθύτερα στο χόριο ή και ακόμα βαθύτερα. Τα
mycosis cells έχουν υπερχρωματικό ή ακανόνιστου
σχήματος πυρήνα με σπάνιες ή συχνές μιτώσεις και
είναι ενεργοποιημένα μονοκλωνικά CD4+ Τ λεμφοκύτταρα. Στις βλάβες ανευρίσκονται συχνά και
CD8+ Τ λεμφοκύτταρα που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν ανοσιακή απάντηση και συνδέονται με θετική μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Ανοσοφαινοτυπικός έλεγχος των κυκλοφορούντων Τ λεμφοκυττάρων της διήθησης με την χρήση μονοκλωνικών
αντισωμάτων και Τ υποδοχέων μπορεί να θέσει την
διάγνωση.2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α) Ιστορικό-Κλινική εικόνα-Εργαστηριακά
ευρήματα
Άρρεν ασθενής, ηλικίας 34 ετών προσήλθε αρχικά τον Οκτώβριο του 2004 σε δερματολογική κλινική νοσοκομείου άλλης πόλης με διάχυτες στον κορμό και στα άκρα ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες. Οι
πλάκες αυτές δεν καταλάμβαναν περισσότερο από το
5% της επιφάνειας του δέρματος του ασθενούς, εμφάνιζαν σε ελάχιστο βαθμό κλινική εικόνα διήθησης,
και ήταν ήπια κνησμώδεις.
Ο ιστοπαθολογικός έλεγχος που ακολούθησε κατέδειξε κατά την μικροσκοπική εξέταση,μέτρια φλεγμονώδη διήθηση του χορίου κυρίως από λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα, ενώ παρατηρήθηκε μέτρ-

Åéêüíá 1

ια ακάνθωση της επιδερμίδας. Το πόρισμα της παθολογοανατομικής αυτής εξέτασης υποδείκνυε χρόνια
μη ειδική φλεγμονή του δέρματος, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με κλινικούς όρους ως δερματίτιδα ή μη ειδική δερματίτιδα. Στα πλαίσια της
διαφορικής διάγνωσης διενεργήθηκε τον Ιούνιο του
2005 και έμμεσος ανοσοφθορισμός με υπόστρωμα
οισοφάγο πιθήκου και τελική αραίωση 1/40 ο οποίος ήταν αρνητικός για σπογγοειδή μυκητίαση.
Η αρχική αγωγή που δόθηκε στον ασθενή δεν
περιελάμβανε κορτικοστεροειδή ούτε τοπικά ούτε
συστηματικά και συνίστατο σε λήψη αντιισταμινικών
από το στόμα τοπικά ενυδατικά σκευάσματα και αμυλούχα μπάνια.
Η ανωτέρω θεραπευτική αγωγή αν και προσέφερε
στον ασθενή μια αρχική ανακούφιση από την συνολική συμπτωματολογία δεν κατάφερε να προκαλέσει
μόνιμη ύφεση, ούτε των βλαβών ούτε των συμπτωμάτων τα οποία παρουσίαζαν συνεχείς υφέσεις και εξάρσεις και τελικά,παρά την αρχική παραμέληση της
κατάστασης εκ μέρους του ασθενούς, τον οδήγησαν
εκ νέου στην αναζήτηση μιας μονιμότερης θεραπευτικής αγωγής, δεδομένης και της βαθμιαίας επιδείνωσης,η οποία εμφανίστηκε στις αρχές του 2009
Τον Απρίλιο του 2009 ο ασθενής προσέρχεται
στην κλινική μας με έντονα διηθημένες ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες οι οποίες κατανέμονταν διάχυτα
σε όλο τον κορμό και τα άκρα καταλαμβάνοντας έκταση μεγαλύτερη του 10% της συνολικής επιφάνειας
του δέρματος. Αμέσως μετά την αρχική κλινική εξέταση του ασθενούς διενεργήθηκε βιοψία δέρματος
από την δεξιά πλάγια θωρακική χώρα προς ιστοπαθολογικό έλεγχο.
Ο ιστοπαθολογικός έλεγχος κατά την μικροσκοπι-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΧΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΟΥΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ
κή εξέταση κατέδειξε παρακερατωσικές εστίες με μικροσυλλογές ορού εντός της επιδερμίδας, ανώμαλη
ακάνθωση και θηλωμάτωση του χορίου με έντονη
σπογγίωση και εξωκυττάρωση πολλών μεμονωμένων
και σε μικρές ομάδες λεμφοκυττάρων. Στο άνω χόριο
υπήρχε πυκνή οζώδης λεμφοκυτταρική διήθηση που
διηθούσε έντονα και το τοίχωμα ενός τριχικού θυλάκου.Το πόρισμα αυτής της παθολογοανατομικής εξέτασης υποδείκνυε πλέον σπογγοειδή μυκητίαση. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος που ακολούθησε ήταν και
αυτήν τη φόρα αρνητικός για σπογγοειδή μυκητίαση.
Ο ασθενής εισήχθη στην κλινική και κατά την περεταίρω κλινική εξέταση ψηλαφήθηκε βουβωνικός
λεμφαδένας και έγινε συνεννόηση με χειρουργική
κλινική γενικού νοσοκομείου της πόλης μας για
βιοψία των βουβωνικών λεμφαδένων, ούτως ώστε να
καταστεί δυνατή η τελική σταδιοποίηση της νόσου
για τον ασθενή. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο του
ασθενούς εντός της κλινικής ανευρέθη αυξημένη η
SGPT εκ των ηπατικών ενζύμων και μια ήπια υπερασβεστιαιμία ενώ όλοι οι υπόλοιποι αιματολογικοί και
βιοχημικοί δείκτες ήταν φυσιολογικοί.

β) Θεραπευτική προσέγγιση – εξέλιξη
Με την εισαγωγή του στην κλινική μας ο ασθενής
ξεκίνησε θεραπεία με PUVA (ψωραλένη + UVA) και
τέθηκε σε πρόγραμμα 3 συνεδριών την εβδομάδα,
ενώ παράλληλα ξεκίνησε per os αγωγή με ακιτρετίνη
(neotigason) με δοσολογία 35 mg την ημέρα.5
Συμπληρωματικά δόθηκε και τοπική αγωγή με
μεικτή κρέμα (γαληνικό σκεύασμα) σχετικά ισχυρού
κορτικοστεροειδούς (betnovate) με ουρία και ενυδατικά συστατικά.6
Η κλινική εικόνα του ασθενούς παρουσίασε σημαντική βελτίωση, ως προς τις δερματικές βλάβες, κατά
την διάρκεια του πρώτου κιόλας μήνα της θεραπευτικής αγωγής, και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια των
10 πρώτων συνεδριών με PUVA, με σημαντική μείωση,
τόσο της έκτασης τους (κατά 20% τουλάχιστον), όσο
και της απολέπισης και της εικόνας διήθησης.
Αναμένεται το πόρισμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης των βουβωνικών λεμφαδένων για να γίνει σταδιοποίηση και ενδεχόμενη επέκταση της θεραπείας και σε
συνεργασία πλέον με άλλες ιατρικές ειδικότητες.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––
Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να καταδειχθεί, με την παρουσίαση του ανωτέρω περιστα-
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τικού, η δυσκολία στη διάγνωση της νόσου, κατά τα
αρχικά της στάδια, τόσο κλινικά (γεγονός γνωστό και
από την βιβλιογραφία), όσο κυρίως ιστοπαθολογικά.
Συγκεκριμένα, στο προαναφερθέν περιστατικό
παρατηρούμε πως η άτυπη αρχική κλινική εικόνα
συνοδεύονταν από μια επίσης άτυπη ιστοπαθολογική εικόνα. Κλινικά είναι γνωστό πως ήπια κνησ μώδεις πλάκες ή περιοχές, με απολέπιση και ήπια
εικόνα διήθησης, μπορούν να παρατηρηθούν και σε
άλλες καταστάσεις, όπως η δερματίτιδα και η κατά
πλάκας ψωρίαση, εκτός από την σπογγοειδή
μυκητίαση. Επίσης ιστοπαθολογικά, η μέτρια φλεγμονώδης διήθηση του χορίου από λεμφοκύτταρα
(στα οποία δεν αναφέρονταν η ύπαρξη εικόνας ατυπίας) και από ιστιοκύτταρα, σε συνδυασμό με την ακάνθωση της επιδερμίδας, που παρατηρήθηκε στην
πρώτη ιστοπαθολογική εξέταση, δεν είναι ειδική
εικόνα της σπογγοειδούς μυκητίασης. Η ιστοπαθολογική αυτή εικόνα μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε
αρχική διάγνωση δερματίτιδας ή γενικά μιας μη ειδικής χρόνιας φλεγμονής του δέρματος.
Τέλος, παρατηρούμε πως κατά την έλευση του ασθενούς στο νοσοκομείο μας, 4 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση, τόσο η κλινική εικόνα, όσο κυρίως
η ιστοπαθολογική εικόνα είχαν μεταβληθεί σε τέτοιο
βαθμό ώστε η διάγνωση για σπογγοειδή μυκητίαση
να είναι πολύ ευκολότερη και ασφαλέστερη, τόσο
κλινικά, όσο και ιστοπαθολογικά, αφού η εικόνα της
διήθησης ήταν εντονότερη στις βλάβες, όπως και η
απολέπιση, αλλά και η έκταση των βλαβών ήταν σαφώς αυξημένη. Σημαντικό ρόλο στην τελική διάγνωση έπαιξε και η μη ουσιαστική ανταπόκριση του ασθενούς στην αρχική θεραπεία με αντισταμινικά.
Τον καθοριστικότερο ρόλο στην τελική διάγνωση όμως, έπαιξε αναμφίβολα η ανεύρεση κατά τον ιστοπαθολογικό έλεγχο ανώμαλης ακάνθωσης και θηλωμάτωσης του χορίου με έντονη σπογγίωση και εξωκυττάρωση πολλών μεμονωμένων και σε μικρές ομάδες λεμφοκυττάρων καθώς και η πυκνή οζώδης λεμφοκυτταρική διήθηση στο άνω χόριο, που διηθούσε έντονα και το τοίχωμα ενός τριχικού θυλάκου,
καθώς, όπως έχει προαναφερθεί, η κατά ζώνες και
πλάκες λεμφοκυτταρική διήθηση από (άτυπα) λεμφοκύτταρα στα ανώτερα στρώματα του χορίου εώς και
την επιδερμίδα και ιδίως τα εξαρτήματα του δέρματος, χαρακτηρίζει τα αρχικά στάδια της νόσου.
Η σπογγοειδής μυκητίαση είναι μία νόσος που
χαρακτηρίζεται από την δυσκολία στη διάγνωση της,
τόσο σε κλινικό, όσο και σε ιστοπαθολογικό επίπεδο.
Με την παρούσα δημοσίευση γίνεται ακόμα πιο σαφής, η σημασία της συνεχούς παρακολούθησης κάθε
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Π. Φαχαντίδης, Ζ. Απάλλα, Ε. Σωτηρίου, Δ. Ιωαννίδης
ασθενή για τον οποίο υπάρχει η υπόνοια σπογγοειδούς μυκητίασης, τόσο κλινικά, όσο και ιστολογικά
(με ενδεχομένως επαναλαμβανόμενες βιοψίες) και επιπλέον η ανάγκη της ένταξης της σπογγοειδούς
μυκητίασης σε κάθε διαφοροδιαγνωστική διαδικασία
κάθε χρόνιας μη ειδικής φλεγμονής του δέρματος
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Θεραπευτική
Προσεγγίζοντας τη συφιλιδική λοίμωξη:
Κλασσικές και σύγχρονες θεραπευτικές προτάσεις
Κουρτέση Λ.Θ.
Σταυρόπουλος Π.Γ.
Κατσάμπας Α.Δ.

Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ðåñßëçøç
Η σύφιλη είναι μια χρόνια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη νόσος (σπειροχαίτωση)
οφειλόμενη στην «ωχρά σπειροχαίτη» (treponema pallidum). Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ενός
ανώδυνου έλκους στη θέση ενοφθαλμισμού το οποίο συνοδεύεται από σύστοιχη λεμφαδενοπάθεια.
Σύντομα μετά τον ενοφθαλμισμό, η σύφιλη καθίσταται συστηματική λοίμωξη με χαρακτηριστικό δευτεροπαθές και τριτοπαθές στάδιο. Η νόσος εάν παραμείνει χωρίς θεραπεία είτε αυτοπεριορίζεται και παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση είτε μεταπίπτει σε διάφορα στάδια κατά τη πάροδο του χρόνου, με μεγάλη ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων. Η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού έναντι της ωχράς σπειροχαίτης συνιστά τη βάση της οροδιαγνωστικής της νόσου. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται
γενικότερες απόψεις σε ότι αφορά τη σύφιλη, την εργαστηριακή της διάγνωση, καθώς και τη θεραπεία
της με εναλλακτικές προτάσεις σε κάθε περίπτωση ασθενούς.

Αpproaching the Syphilitic Infection: Classical and Contemporary
Treatment Proposals
Summary

Kourtesi L.Th., Stavropoulos P.G., Katsampas A.D.

Syphilis is a chronic sexually transmitted disease(spirochetosis) due to
spirochete Treponema pallidum. Characterized by the appearance of a painless ulcer at the inoculation
position accompanied by ipsilateral lymphadenopathy.Shortly after inoculation, syphilis becomes systemic
infection with a characteristic secondary and tertiary stage. If the disease remains without treatment,
confines and remains in latent condition or transitioning at various stages at the time, with a big variety
of clinical signs. The body΄s immune response against Treponema pallidum recommends the basis of
serological reaction of syphilis. This review presents general view of syphilis, its laboratory diagnosis and
treatment with alternative proposals to each patient ΄s case.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σύφιλη, εργαστηριακή διάγνωση, θεραπεία
KEY WORDS • Syphilis, laboratory diagnosis, treatment.

Η σύφιλη είναι μια χρόνια συστηματική
λοίμωξη που ακολουθεί μια μεταβαλλόμενη κλινική πορεία και προκαλείται από την κινητή, ελικοειδή ωχρά σπειροχαίτη ( Treponema pallidum, ssp
pallidum). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως τουλάχιστον 12 εκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως έχουν προσβληθεί απο τη σύφιλη. Στους ενήλικες,η ασθένεια μεταδίδεται σχεδόν αποκEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:1 13-20, 2011

λειστικά μέσω της σεξουαλικής επαφής με μολυσματικές βλεννογονοδερματικές αλλοιώσεις, ενώ
πιο σπάνια μέσω μετάγγισης νωπού αίματος που
δεν ελέγχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου
το 1/3 των ατόμων μολύνονται έπειτα από μια και
μοναδική μη προστατευόμενη ερωτική επαφή με έναν/μία σύντροφο που πάσχει από μεταδοτική
σύφιλη.
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ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ––––––––––––––––––––––––––––
Προκειμένου να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, απαιτείται η γνώση του ακριβούς
σταδίου της σύφιλης. Η πορεία της ασθένειας
χωρίζεται σε τρία κλινικά και δύο ασυμπωματικά επιδημιολογικά στάδια. Η πρωτογόνος σύφιλη ξεκινά
με την εμφάνιση ενός συφιλιδικού έλκους στην περιοχή της τρεπονημικής διείσδυσης, συνήθως έπειτα
από μια περίοδο επώασης 3 περίπου εβδομάδων
(ποικίλλει από 10 έως 90 μέρες). Η δευτερογόνος
σύφιλη συνήθως συνοδεύεται από ένα εξάνθημα που
εμφανίζεται 2-10 εβδομάδες μετά την εμφάνιση του
έλκους. Οι κλινικές εκδηλώσεις της δευτερογόνου
σύφιλης θεραπεύονται σε 4-12 εβδομάδες, οπότε και
ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ενώ η μόλυνση μπορεί να διαγνωστεί μόνο μέσω μιας θετικής
ορολογικής εξέτασης (λανθάνουσα σύφιλη). Η λανθάνουσα σύφιλη ταξινομείται σε πρώιμη (<1 χρόνο
διάρκεια από τη μόλυνση) ή όψιμη (>1-2 χρόνια
διάρκεια από τη μόλυνση). Οι λανθάνουσες περιπτώσεις, στις οποίες η έναρξη της μόλυνσης είναι απροσδιόριστη, χαρακτηρίζονται σαν ακαθόριστης
διάρκειας. Σχεδόν το 60% αυτών των ασθενών δεν
μπορούν να προσδιορίσουν την παρουσία εξανθήματος, και γύρω στο 25% κάποιου έλκους. Περίπου
το 1/3 των πασχόντων από λανθάνουσα σύφιλη οι οποίοι δεν έχουν λάβει θεραπεία, προχωρούν στην
τριτογόνο σύφιλη (καρδιαγγειακές διαταραχές, νευροσύφιλη ή κομμιώματα).
Η παρεντερική πενικιλλίνη G είναι η θεραπεία
εκλογής για όλα τα στάδια,αν και η εφαρμογή θεραπείας, η δοσολογία και η διάρκεια της αγωγής εξαρτώνται από το συγκεκριμένο κλινικό στάδιο και τις
εκδηλώσεις της ασθένειας. Η αποτελεσματικότητα
της θεραπείας πρέπει να αξιολογείται από ορολογικές και κλινικές εξετάσεις κάθε 6 και 12 μήνες και
αν είναι απαραίτητο, κάθε 24 μήνες στους ανοσοεπαρκείς, ενώ στους πάσχοντες από HIV λοίμωξη,κάθε 3 μήνες για τον πρώτο χρόνο και κάθε χρόνο μετά. Οι τίτλοι των ορολογικών εξετάσεων πρέπει να
υποτετραπλασιαστούν μέσα σε 6 μήνες μετά τη θεραπεία της πρωτογόνου ή της δευτερογόνου σύφιλης.
Ίσως μειωθούν πιο αργά στην όψιμη σύφιλη. Οι ασθενείς των οποίων οι τίτλοι των μη τρεπονημικών εξετάσεων αυξάνονται τετραπλασίως από τα φυσιολογικά όρια ή από μια προηγούμενη εξέταση ή που δεν
υποτετραπλασιάζονται μέσα στον πρώτο χρόνο της
θεραπείας, θεωρούνται μη επιτυχώς θεραπευθέντες.
Τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να υποβάλλονται σε
νευρολογική εκτίμηση και να θεραπεύονται εκ νέου

αντίστοιχα με αγωγές για την όψιμη λανθάνουσα
σύφιλη ή τη νευροσύφιλη.
Η αντίδραση Jarisch-Herxheimer είναι μία οξεία
εμπύρετη αντίδραση,που συχνά συνοδεύεται από
πονοκέφαλο, μυαλγία, πυρετό και άλλα συμπτώματα
που συνήθως εμφανίζονται μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη
σύφιλη. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με αυτή τη πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια. Εμφανίζεται πιο συχνά στους ασθενείς με πρώιμη σύφιλη, προφανώς επειδή, το βακτηριακό φορτίο είναι
υψηλότερο κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων.
Αντιπυρετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
πρόληψη των συμπτωμάτων αλλά δεν έχει αποδειχθεί εάν μπορούν να την αποτρέψουν. Η αντίδραση
Jarisch-Herxheimer θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρες ωδίνες ή να προκαλέσει εμβρυϊκή δυσφορία
στην έγκυο γυναίκα ,αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτρέψει ή να καθυστερήσει τη θεραπεία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ–––––––––––––––––––––––
• Δοκιμασία σκοτεινού οπτικού πεδίου
• Δοκιμασία άμεσου ανοσοφθορισμού
• Ορολογικές εξετάσεις
• Εξέταση ENY
Παρατίθενται μερικά επιλεγμένα άρθρα με
διαχρονική αξία γύρω από το θέμα:

Σύγκριση μεθόδων για την ανίχνευση του
Treponema pallidum στις αλλοιώσεις της
πρώιμης σύφιλης
Cummings MC, Lukehart SA, Marra C, Smith BL, Shaffer
j, Demeo LR et al. Sex Transm Dis1996;23:366-9.

Η οριστική διάγνωση της σύφιλης εναπόκειται
στην παρουσία σπειροχαιτών στο συφιλιδικό έλκος
κατά τη δοκιμασία σε σκοτεινό οπτικό πεδίο ή τη δοκιμασία άμεσου ανοσοφθορισμού ή στη βιοψία δέρματος με silver stain.

Εργαστηριακές μέθοδοι διάγνωσης της
σύφιλης στο ξεκίνημα της 3ης χιλιετίας
Wicher K, Horowitz HW, Wicher V. Microbes Infect 1999,
1:1035-49.

H διάγνωση της σύφιλης, επιβεβαιώνεται με ορολογικές εξετάσεις. Οι λιγότερο δαπανηρές, απλούστερες
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ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ: ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

στην εκτέλεση, με υψηλή ευαισθησία αλλά με χαμηλή
ειδικότητα μη τρεπονημικές εξετάσεις (screening
tests), όπως οι εξετάσεις Venereal Disease Research
Laboratory (VDRL) και Rapid Plasma Reagin (RPR),
χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες χρησιμοποιούν αντιγόνα καρδιολιπίνης για να
ανιχνεύσουν αντισώματα του Τreponema pallidum και
μπορεί να είναι ψευδώς θετικές (2%) σε ασθενείς που
κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα του κολλαγόνου-αγγειακού ιστού, ιικές και σπειροχαιτικές μολύνσεις, κακοήθειες και άλλες οξείες λοιμώξεις και συστηματικές ασθένειες. Επομένως, ένα θετικό αποτέλεσμα VDRL ή RPR θα πρέπει
να επιβεβαιωθεί με μια τρεπονημική δοκιμασία, όπως
η δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού Fluorescent
Treponemal Antibody - Absorption (FTA-Abs) και η
δοκιμασία παθητικής αιμοσυγκόλλησης Treponema
Pallidum Haemagglutination Assay (ΤPHA). Οι τρεπονημικές δοκιμασίες έχουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, σπάνια είναι ψευδώς θετικές, ειδικά σε μη
αφροδίσιες τρεπονηματώσεις. Ωστόσο, η παρουσία θετικών μη τρεπονημικών και τρεπονημικών ορολογικών
εξετάσεων παρέχει στον ασθενή πειστικές αποδείξεις
για πιθανή διάγνωση σύφιλης. Επειδή οι έμμεσες ανοσοενζυμικές αντιδράσεις (EIA) είναι τόσο εύκολο να
εκτελεστούν όσο και οι μη τρεπονημικές δοκιμασίες,
και είναι το ίδιο ευαίσθητες και πιο ειδικές από τις μη
τρεπονημικές, έχουν γίνει προτυποποιημένες δοκιμασίες (standard tests) για τη διάγνωση της σύφιλης.
Παρόλα αυτά, οι μη τρεπονημικές εξετάσεις θα πρέπει
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για
τον έλεγχο ανταπόκρισης στη θεραπεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μη τρεπονημικές δοκιμασίες αρνητικοποιούνται αρκετό καιρό μετά τη θεραπεία, αν και
σε μερικούς ασθενείς οι χαμηλοί τίτλοι επιμένουν επί
μακρόν (serofast reaction).Από την άλλη πλευρά, οι
τρεπονημικές δοκιμασίες παραμένουν θετικές στους
περισσότερους ασθενείς εφ’όρου ζωής,ανεξάρτητα από
τη θεραπεία και τη δραστηριότητα της νόσου, με εξαίρεση 15-25% των ασθενών, που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για πρωτογόνο σύφιλη, στους οποίους αυτές οι
δοκιμασίες αρνητικοποιούνται συνήθως εντός 2-3
ετών.

Τρέχουσες απόψεις στη διερεύνηση της
σύφιλης των ενηλίκων
Stoner BP. Clin Infect Dis 2007;44:130-46.

Οι τρεπονημικές ΕΙΑs είναι πλέον δοκιμασίες
διαλογής (screening tests). Ένα θετικό ΕΙΑ-IgG απο-
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τέλεσμα, με αρνητικές μη τρεπονημικές δοκιμασίες
συναντάται σε περιπτώσεις ασθενών χωρίς θεραπεία,
όψιμη λανθάνουσα σύφιλη, παρελθούσα σύφιλη, ατελώς θεραπευμένη σύφιλη, ως αποτέλεσμα χορήγησης αντιβιοτικής θεραπείας για άλλες λοιμώξεις ή
ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Οι θετικές ΕΙΑ-IgG
δοκιμασίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται επιπλέον
από μία μη τρεπονημική, αλλά και από μια δεύτερη
τρεπονημική δοκιμασία. Αν κάποια από τις δύο αυτές δοκιμασίες είναι θετική και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί προηγούμενη θεραπεία για σύφιλη, τότε οι
ασθενείς πρέπει να λάβουν θεραπεία για να αντιμετωπίσουν τη σύφιλη.

Θεραπευτικές Οδηγίες 2006 (χωρίς σημαντικές
τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) για τα
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
Centers for Disease Control and Prevention. Morb Mort
Week Rep 2006; 55:22-29

Ορισμένοι ασθενείς μολυσμένοι με τον ιό HIV
μπορεί να έχουν άτυπα ορολογικά αποτελέσματα εξετάσεων (π.χ. ασυνήθιστα υψηλούς, ασυνήθιστα
χαμηλούς ή κυμαινόμενους τίτλους). Ένα τρεπονημικό screening test πρέπει να έχει μία προτυποποιημένη μη τρεπονημική εξέταση με τίτλο για να καθοδηγεί για τη διαχείρηση των αποφάσεων του ασθενούς. Αν η μη τρεπονημική εξέταση είναι αρνητική,
τότε μία διαφορετική τρεπονημική εξέταση πρέπει
να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης.
Η εξέταση του ΕΝΥ ενδείκνειται για να αποκλείσει τη νευροσύφιλη στους ασθενείς με νευρολογικά συμπτώματα, καρδιαγγειακή σύφιλη, κομμιώματα, ιρίτιδα, ακουστικές διαταραχές, μόλυνση HIV (όψιμη λανθάνουσα σύφιλη και σύφιλη ακαθόριστης
διάρκειας), αποτυχημένη θεραπεία ή αργή πτώση
των ορολογικών τίτλων μετά τη θεραπεία με κάποιο
άλλο φάρμακο εκτός της πενικιλλίνης.
Η διάγνωση της συμπτωματικής νευροσύφιλης εξαρτάται από την παρουσία νευρολογικών εκδηλώσεων ή συμπτωμάτων σε συνδυασμό με αποτελέσματα θετικών ορολογικών εξετάσεων, αυξημένος
αριθμός κυττάρων στο ΕΝΥ (>5 λευκά αιμοσφαίρια/mm3) ή πρωτεϊνών, ή μια θετική VDRL στο ΕΝΥ.
Όταν η μόλυνση από το αίμα αποκλείεται, ένα θετικό
ΕΝΥ θεωρείται διαγνωστικό, αν και μπορούν επίσης
να εμφανιστούν αρνητικά αποτελέσματα παρουσία
της νευροσύφιλης. Τα FTA-Abs στο ΕΝΥ έχουν
υψηλότερη ευαισθησία αλλά χαμηλότερη ειδικότητα
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στη νευροσύφιλη από τη VDRL στο ΕΝΥ, επομένως
ενα αρνητικό FTA-Abs αποτέλεσμα στο ΕΝΥ σχεδόν
αποκλείει τη νευροσύφιλη.

Σύφιλη και HIV: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός
Lynn WA, Lightman S. Lancet Infect Dis 2004;4:456-66.

Όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από σύφιλη θα
πρέπει να ελέγχονται για αντισώματα HIV και έπειτα να επανεξετάζονται σε 3 μήνες, καθώς οι θεραπευτικοί χειρισμοί της σύφιλης στα μολυσμένα άτομα με HIV διαφέρουν εξαιτίας των υψηλότερων ποσοστών αποτυχημένων θεραπειών και υποτροπών.
Επιπρόσθετα, οι μολυσμένοι με HIV ασθενείς πρέπει να εξετάζονται τακτικά για σύφιλη. Η επαφή με
το συφιλιδικό έλκος ενός ατόμου που έχει ταυτόχρονα μολυνθεί από HIV και από Treponema
pallidum αυξάνει τα ποσοστά μετάδοσης της HIV
μόλυνσης. Υπάρχει ένα αυξημένο ποσοστό πρώιμης νευρολογικής και οφθαλμολογικής συμμετοχής.
Η μόλυνση με τον ιό HIV μπορεί να επιδεινώσει τη
πορεία της σύφιλης και να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης νευροσύφιλης. Στους περισσότερους ασθενείς που πάσχουν από τον ιό HIV, οι ορολογικές
εξετάσεις είναι ακριβείς κι αξιόπιστες ως προς την
ανταπόκριση στη θεραπεία. Ασυνήθιστα υψηλοί ή
χαμηλοί ορολογικοί τίτλοι μπορεί να παρατηρηθούν σε κάποιους ασθενείς που πάσχουν και από τις
δύο ασθένειες.

Η νευροσύφιλη σε ένα κλινικό δείγμα
ασθενών με HIV-1 λοίμωξη
Ghanem KG, Moore RD, Erbelding EJ, Zenilman J, Gebo
KA. AIDS 2008;1145-51.

41 περιπτώσεις νευροσύφιλης διαγνώστηκαν ανάμεσα σε 231 καινούργιες περιπτώσεις σύφιλης με
CD4 κυτταρικούς αριθμούς <350 κύτταρα/μL την
ώρα της διάγνωσης. Ιδιαίτερα επιθετική αντιρετροϊκή θεραπεία πριν τη διάγνωση της σύφιλης μείωσε
τη πιθανότητα εμφάνισης της νευροσύφιλης κατά
65%. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης νευροσύφιλης ήταν 9 μήνες. Παρά τη θεραπεία της νευροσύφιλης με
προτεινόμενες αγωγές, μόνο στο 38% των περιπτώσεων εξαφανίστηκαν όλες οι ανωμαλίες στο ΕΝΥ
μετά από οσφυϊκή παρακέντηση μετά από 12 μήνες,ενώ σε ένα χρόνο στο 38% των περιπτώσεων το
κυρίαρχο σύμπτωμα παρέμεινε απαιτώντας εκ νέου
θεραπεία.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –––––––––––––––––––––
(CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, Sexually
Transmitted Diseases, Treatment Guidelines 2010, Department of health and human services, Centers for disease
control and prevention, December 17, 2010/Vol.59/
No.RR-12)

Πρωτογόνος και δευτερογόνος σύφιλη
Η παρεντερική πενικιλίνη G έχει χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά πάνω από 50 χρόνια στην επίτευξη
των κλινικών αναλύσεων και στην πρόληψη των όψιμων καταστάσεων. Παρόλ’ αυτά, καμία συγκριτική
μελέτη δεν έχει επαρκώς διεξαχθεί στο να οδηγήσει
στην επιλογή μιας βέλτιστης αγωγής με πενικιλίνη
(π.χ. δοσολογία, διάρκεια και προετοιμασία).
Σημαντικά λιγότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα για
μη πενικιλινούχα αγωγή. Τα διαθέσιμα δεδομένα
δείχνουν ότι η επιπλέον δοσολογία βενζαθινικής πενικιλίνης G, αμοξυκιλίνης ή άλλων αντιβιοτικών
στην πρώιμη σύφιλη (πρωτογόνο, δευτερογόνο και
πρώιμη λανθάνουσα) δε βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, ανεξάρτητα της HIV λοίμωξης.
 Για τους ενήλικες:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 2,4 εκατομμύρια μονάδες ενδομυϊκώς άπαξ
 Για τα βρέφη και τα παιδιά:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 50000 μονάδες/κιλό
ενδομυϊκώς, μέχρι και 2,4 εκατομμύρια μονάδες άπαξ (δόση ενηλίκων)
Αποτυχία της θεραπείας μπορεί να συμβεί με οποιοδήποτε σχήμα. Παρόλ’ αυτά η αξιολόγηση της
ανταπόκρισης στη θεραπεία συχνά είναι δύσκολη
και τα οριστικά κριτήρια για τη θεραπεία ή την αποτυχία δεν έχουν τεκμηριωθεί. Για την επανάληψη της
θεραπείας, συνιστάται βενζαθινική πενικιλίνη G 2,4
εκατομμύρια μονάδες ενδομυϊκά για 3 εβδομάδες,
μια φορά τη εβδομάδα, εκτός αν το ΕΝΥ υποδεικνύει
τη παρουσία νευροσύφιλης. Σε σπάνιες περιπτώσεις,οι ορολογικοί τίτλοι δεν πέφτουν παρότι
υπάρχει μια αρνητική εξέταση ΕΝΥ και έχει γίνει επανάληψη της θεραπείας. Εδώ, η ανάγκη για επιπλέον θεραπεία ή επανάληψη της εξέτασης ΕΝΥ είναι
ασαφής και δεν συνιστάται γενικότερα.

Aλλεργία στην πενικιλίνη
Δεδομένα που υποστηρίζουν εναλλακτικές θεραπείες της πενικιλίνης για τη θεραπεία της πρώιμης
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σύφιλης είναι περιορισμένα. Παρόλ’ αυτά, πολλές
θεραπείες μπορεί να είναι αποτελεσματικές σε μη
εγκυμονούσες και σε αλλεργικούς στην πενικιλίνη
ασθενείς που έχουν πρωτογόνο ή δευτερογόνο σύφιλη. Η δοξυκυκλίνη 100 mg από το στόμα δυο φορές τη μέρα για 14 ημέρες και η τετρακυκλίνη (500
mg 4 φορές την ημέρα για 14 ημέρες) είναι σχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά χρόνια. Η
χρήση της δοξυκυκλίνης πιθανόν να είναι καλύτερη
από την τετρακυκλίνη, γιατί η τετρακυκλίνη μπορεί
να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές. Αν και
οι κλινικές μελέτες είναι περιορισμένες,σε συνδυασμό με βιολογικά και φαρμακολογικά αποδεικτικά
στοιχεία, υποστηρίζεται ότι η κεφτριαξόνη (1 gr την
ημέρα ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως για 10-14 ημέρες) είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της πρώιμης
σύφιλης. Η βέλτιστη δόση και η διάρκεια της θεραπείας με κεφτριαξόνη δεν έχουν καθοριστεί. Η αζιθρομυκίνη 2gr από το στόμα άπαξ είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία της πρώιμης σύφιλης. Παρολ’αυτά, χρωμοσωμικές μεταλλάξεις του
Trep.pallidum συνδέονται με αντοχή στην αζιθρομυκίνη κι αποτυχημένες θεραπείες έχουν τεκμηριωθεί σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές των ΗΠΑ.
Έτσι, η χρήση της αζιθρομυκίνης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή μόνο όταν η θεραπεία με πενικιλίνη
ή δοξυκυκλίνη δεν είναι εφικτή. Η αζιθρομυκίνη
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ομοφυλόφιλους ή
σε εγκυμοσύνη. Στενή παρακολούθηση των ατόμων
που λαμβάνουν οποιαδήποτε εναλλακτική θεραπεία
είναι απαραίτητη. Άτομα με αλλεργία στην πενικιλίνη των οποίων η συμμόρφωση στη θεραπεία ή η
παρακολούθηση δεν μπορούν να διασφαλιστούν, θα
πρέπει να απευαισθητοποιούνται και να θεραπεύονται με βενζαθινική πενικιλίνη. Το τεστ πενικιλίνης
στο δέρμα μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες τα αντιδραστήρια και η τεχνογνωσία είναι διαθέσιμα επαρκώς για την εκτέλεση
της δοκιμής.

Λανθάνουσα σύφιλη
Επειδή η λανθάνουσα σύφιλη δε μεταδίδεται σεξουαλικά, σκοπός της θεραπείας σε αυτό το στάδιο
της νόσου είναι να προλάβει τις επιπλοκές. Αν και
κλινική εμπειρία στηρίζει την αποτελεσματικότητα
της πενικιλίνης, για την επίτευξη αυτού του στόχου,
στοιχεία που οδηγούν στην επιλογή συγκεκριμένων
σχημάτων είναι περιορισμένα. Το παρακάτω σχήμα
συστήνεται σε ασθενείς χωρίς αλλεργία στην πενικιλίνη που έχουν φυσιολογικό ΕΝΥ.

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

Για τους ενήλικες:
 Πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 2,4 εκατομμύρια μονάδες ενδομυϊκώς άπαξ
 Όψιμη λανθάνουσα σύφιλη ή λανθάνουσα σύφιλη απροσδιόριστης διάρκειας:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 7,2 εκατομμύρια μονάδες συνολικά, χορηγούμενες σε τρεις δόσεις των 2,4
εκατομμυρίων μονάδων ενδομυικώς, μια κάθε εβδομάδα.
Διαθέσιμα δεδομένα δε δείχνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε πρόσθετες δόσεις βενζαθινικής πενικιλίνης G, αμοξυκιλίνης ή άλλων αντιβιοτικών στη πρώιμη σύφιλη, ανεξάρτητα της HIV
λοίμωξης.

Στα παιδιά:
 Πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 50000 μονάδες/κιλό
ενδομυϊκώς, μέχρι την δόση των ενηλίκων 2,4 εκατομμύρια μονάδες άπαξ.
 Όψιμη λανθάνουσα σύφιλη ή λανθάνουσα σύφιλη απροσδιόριστης διάρκειας:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 50000 μονάδες/κιλό
ενδομυϊκώς, μέχρι τη δόση των ενηλίκων 2,4 εκατομμύρια μονάδες, μια κάθε εβδομάδα.
Αλλεργία στη πενικιλίνη
Η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών αγωγών
σε σχέση με την πενικιλίνη στη θεραπεία της λανθάνουσας σύφιλης δεν έχει τεκμηριωθεί. Η μόνη αποδεκτή εναλλακτική θεραπεία για την όψιμη λανθάνουσα σύφιλη ή όψιμη σύφιλη ακαθόριστης διάρκειας είναι η δοξυκυκλίνη (100 mg από το στόμα δύο
φορές την ημέρα) ή τετρακυκλίνη (500 mg απο το
στόμα τέσσερεις φόρες την ημέρα)για 28 ημέρες. Η
κεφτριαξόνη μπορεί να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της όψιμης λανθάνουσας σύφιλης ή της σύφιλης απροσδιόριστης διάρκειας. Κάποιοι ασθενείς
που είναι αλλεργικοί στην πενικιλίνη μπορεί να
είναι και στην κεφτριαξόνη.

Τριτογόνος σύφιλη
Aσθενείς που δεν είναι αλλεργικοί στην πενικιλίνη και δεν υπάρχουν στοιχεία νευροσύφιλης, θα
πρέπει να θεραπεύονται με το παρακάτω σχήμα:
 Βενζαθινική πενικιλίνη G 7,2 εκατομμύρια μονά-
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δες συνολικά, χορηγούμενες σε τρεις δόσεις των
2,4 εκατομμυρίων μονάδων ενδομυϊκώς, μια δόση κάθε εβδομάδα

φλεβίως για 10-14 ημέρες μπορούν να δοθούν εναλλακτικά στην νευροσύφιλη. Παρολ΄αυτά, υπάρχει η
πιθανότητα διασταυρούμενης αντίδρασης μεταξύ κεφτριαξόνης και πενικιλίνης.

Αλλεργία στην πενικιλίνη

Σύφιλη σε ΗΙV θετικούς ασθενείς
Θα πρέπει να θεραπεύονται σε συνεννόηση με ειδικό λοιμωξιολόγο.

Πρωτογόνος και δευτερογόνος σύφιλη σε HIV θετικούς ασθενείς:

Νευροσύφιλη
Συμμετοχή του ΚΝΣ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της σύφιλης. Παρολ’ αυτά, ανωμαλίες στην εξέταση του ΕΝΥ είναι κοινές στα άτομα
με πρόωρη σύφιλη, ακόμα και σε απουσία των κλινικών νευρολογικών σημείων. Εάν παρατηρηθεί κλινική απόδειξη νευρολογικής συμμετοχής (π.χ. νοητική
διαταραχή, κινητική ή αισθητική διαταραχή, οφθαλμικά ή ακουστικά συμπτώματα, πάρεση των εγκεφαλικών νεύρων και συμπτώματα μηνιγγίτιδας) πρέπει
να γίνει εξέταση του ΕΝΥ. Η συφιλιδική ραγοειδίτιδα
ή άλλες οφθαλμικές εκδηλώσεις συχνά συνδέονται με
νευροσύφιλη και η αγωγή που δίνεται είναι σύμφωνα
με τις θεραπευτικές συστάσεις της νευροσύφιλης.
Ασθενείς με νευροσύφιλη ή οφθαλμική συφιλιδική
νόσο (π.χ. ραγοειδίτιδα, οπτική νευρίτιδα)θα πρέπει
να λάβουν θεραπεία νευροσύφιλης. Τα άτομα με οφθαλμικά προβλήματα θα πρέπει να θεραπεύονται σε
συνεργασία με οφθαλμίατρο. Εξέταση ΕΝΥ θα πρέπει
να εκτελείται σε όλους τους ασθενείς με συφιλιδικές
οφθαλμικές παθήσεις. Ασθενείς με παθολογικό ΕΝΥ
πρέπει να προνοήσουν για επανέλεγχο του ΕΝΥ για
να αξιολογήσουν την ανταπόκριση στη θεραπεία.
 Υδατική κρυσταλλική πενικιλίνη G 18-24 εκατομμύρια μονάδες την ημέρα, χορηγούμενη σε 3-4 εκατομμύρια μονάδες ενδοφλεβίως κάθε 4 ώρες ή
συνεχή έγχυση, για 10-14 ημέρες
Αν η συμμόρφωση στο προηγούμενο σχήμα δεν
είναι εφικτή, το σχήμα που μπορεί να συστηθεί είναι:
 Προκαϊνική πενικιλίνη 2,4 εκατομμύρια μονάδες
ενδομυϊκώς μια φορά την ημέρα μαζί με προβενεσίδη 500mg από το στόμα 4 φορές την ημέρα,
για 10-14 ημέρες.
Τα παραπάνω σχήματα για την νευροσύφιλη
είναι μικρότερα από τη διάρκεια της θεραπείας στην
όψιμη σύφιλη με απουσία νευροσύφιλης.

Αλλεργία στη πενικιλίνη
Κεφτριαξόνη 2 gr ημερησίως ενδομυϊκώς ή ενδο-

 Βενζαθινική πενικιλίνη G 2,4 εκατομμύρια μονάδες ενδομυϊκώς άπαξ
Διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιπλέον δόσεις βενζαθινικής πενικιλίνης G,αμοξυκιλίνης ή άλλων αντιβιοτικών στη πρώιμη σύφιλη δεν οδηγούν σε
καλύτερα αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τη παρουσία της HIV λοίμωξης.

Αλλεργία στη πενικιλίνη
Στους HIV ασθενείς που η συμμόρφωση στη θεραπεία ή η επανεξέταση δεν μπορούν να διασφαλιστούν πρέπει να απευαισθητοποιούνται και να θεραπεύονται με πενικιλίνη. Οι εναλλακτικές θεραπείες
στους HIV ασθενείς δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. Οι
θεραπείες αυτές θα πρέπει να γίνονται σε συνδυασμό με συχνό ορολογικό και κλινικό έλεγχο.

Λανθάνουσα σύφιλη σε HIV ασθενείς
 Πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 2,4 εκατομμύρια μονάδες ενδομυϊκώς άπαξ
 Όψιμη λανθάνουσα σύφιλη ή σύφιλη ακαθόριστης διάρκειας:
Βενζαθινική πενικιλίνη G 2,4 εκατομμύρια μονάδες μια φορά την εβδομάδα για 3 εβδομάδες

Αλλεργία στη πενικιλίνη
Στους HIV ασθενείς που η συμμόρφωση στη θεραπεία ή η επανεξέταση δεν μπορεί να διασφαλιστεί
πρέπει να απευαισθητοποιούνται και να θεραπεύονται με πενικιλίνη. Οι εναλλακτικές θεραπείες στους
ΗΙV θετικούς ασθενείς δεν έχουν μελετηθεί αρκετά.
Οι θεραπείες αυτές θα πρέπει να γίνονται σε
συνδυασμό με συχνό ορολογικό και κλινικό έλεγχο.
Περιορισμένες κλινικές μελέτες, μαζί με βιολογικά
και φαρμακολογικά στοιχεία, αποδεικνύουν ότι η κεφτριαξόνη μπορεί να είναι αποτελεσματική. Παρ-
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ

ΤΗ

ΣΥΦΙΛΙΔΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ: ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ολ’αυτά, δεν έχει οριστεί η βέλτιστη δόση και διάρκεια της θεραπείας με κεφτριαξόνη.

Νευροσύφιλη σε HIV θετικούς ασθενείς
 Η θεραπεία είναι η ίδια, όπως σε ασθενείς HIV
αρνητικούς.

Θεραπεία
Η πενικιλίνη είναι αποτελεσματική για τη πρόληψη της μετάδοσης από τη μητέρα στο έμβρυο και
για τη θεραπεία της λοίμωξης του εμβρύου. Η θεραπεία δίνεται ανάλογα με το στάδιο της σύφιλης.

Άλλες γενικότερες απόψεις
Αλλεργία στη πενικιλίνη
Κεφτριαξόνη 1-2 gr την ημέρα ενδοφλεβίως για
10-14 ημέρες ίσως είναι αποτελεσματική.

Η σύφιλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Όλες οι γυναίκες θα πρέπει να ελέγχονται ορολογικά για σύφιλη νωρίς στην εγκυμοσύνη. Στα περισσότερα κράτη υπάρχει εντολή (για έλεγχο σύφιλης)
στις προγεννητικές εξετάσεις για όλες τις γυναίκες.
Τυπικός είναι ο έλεγχος μη τρεπονημικών αντισωμάτων προ τοκετού, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται ο έλεγχος τρεπονημικών αντισωμάτων. Έγκυος γυναίκα με θετικά τρεπονημικά
screening tests, πρέπει να τα επιβεβαιώσει με μη τρεπονημικές μεθόδους με τίτλους. Σε πληθυσμούς όπου η προγεννητική φροντίδα δεν είναι δυνατή, η εξέταση RIPER και η θεραπεία (εάν η RIPER είναι θετική) θα πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα μετά
την επιβεβαίωση της εγκυμοσύνης. Για τους πληθυσμούς στους οποίους η επικράτηση της σύφιλης
είναι υψηλή και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, ο ορολογικός έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται δύο φορές
κατά το τρίτο τρίμηνο(καλύτερα μεταξύ 28ης-32ης
βδομάδας κυήσεως) και κατά τον τοκετό. Κάθε
γυναίκα που γεννάει ένα θνησιγενές βρέφος μετά
από κύηση 20 εβδομάδων, θα πρέπει να ελέγχονται
για σύφιλη. Κανένα βρέφος δεν πρέπει να φύγει από
το νοσοκομείο χωρίς να έχει καθοριστεί έστω και
μία φορά η μητρική ορολογική κατάσταση κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Διαγνωστικές εκτιμήσεις
Οροθετικές έγκυες γυναίκες θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν μολυνθεί εκτός αν μία επαρκής θεραπεία στο παρελθόν τεκμηριώνεται με σαφήνεια και
διαδοχικοί ορολογικοί τίτλοι αντισωμάτων έχουν μειωθεί. Χαμηλοί τίτλοι αντισωμάτων (serofast) μπορεί
να μη χρειάζονται θεραπεία. Ωστόσο, οι επίμονοι
υψηλοί τίτλοι αντισωμάτων, θα μπορούσαν να υποδηλώνουν επαναμόλυνση και απαιτείται θεραπεία.

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

 Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η συμπληρωματική θεραπεία μπορεί να είναι επωφελής για την
έγκυο γυναίκα σε ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, μία δεύτερη δόση βενζαθινικής πενικιλλίνης 2,4 εκατομμύρια μονάδες ενδομυϊκώς
χορηγείται μια εβδομάδα μετά την αρχική δόση
για τη γυναίκα που έχει πρωτογόνο, δευτερογόνο
ή πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη).
 Όταν διαγιγνώσκεται η σύφιλη κατά το δεύτερο ήμισυ της εγκυμοσύνης, η διερεύνηση θα πρέπει
να περιλαμβάνει μια υπερηχογραφική εκτίμηση
του εμβρύου για συγγενή σύφιλη, χωρίς αυτό να
καθυστερήσει τη θεραπεία. Υπερηχογραφικά
σημεία του εμβρύου ή του πλακούντα στη σύφιλη
(όπως ηπατομεγαλία, ασκίτης, ύδρωπας, αναιμία
εμβρύου ή πεπαχυμένος πλακούντας) υποδηλώνουν μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας στο έμβρυο. Τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ρυθμίζονται σε συνεργασία με τους ειδικούς μαιευτήρες. Αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή για τη σύσταση ειδικών σχημάτων γι΄αυτές
τις καταστάσεις.
 Γυναίκες που έλαβαν θεραπεία για τη σύφιλη κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της εγκυμοσύνης κινδυνεύουν για πρόωρο τοκετό και/ή
δυσχέρεια του εμβρύου αν η θεραπεία εκδηλώσει
την αντίδραση Jarisch-Herxheimer. Αυτές οι
γυναίκες εάν παρατηρήσουν πυρετό, συσπάσεις
ή μείωση της κινητικότητας του εμβρύου πρέπει
να παρακολουθούνται από τον μαιευτήρα με ιδιαίτερη προσοχή μετά τη θεραπεία. Η θνησιμότητα είναι μια σπάνια επιπλοκή της θεραπείας,
αλλά η ανησυχία γι’αυτήν, δε θα πρέπει να την
καθυστερήσει. Όλοι οι ασθενείς που έχουν σύφιλη θα πρέπει να εξετάζονται για HIV λοίμωξη.
 Η προγεννητική φροντίδα κι η θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας. Οι ορολογικοί τίτλοι θα πρέπει
να επαναλαμβάνονται μεταξύ 28ης έως 32ης εβδομάδας της κυοφορίας και στον τοκετό. Οι θεράποντες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι κλινικές
κι ανοσολογικές απαντήσεις είναι κατάλληλες για
το στάδιο της νόσου της ασθενούς, αν κι οι περισ-
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σότερες γυναίκες θα γεννήσουν πριν να είναι οριστικά αξιολογήσιμη η ορολογική τους απάντηση.
Ανεπαρκής θεραπεία της μητέρας είναι πιθανή
αν ο τοκετός εμφανιστεί εντός 30 ημερών από τη
θεραπεία, αν τα κλινικά σημεία της λοίμωξης παρατηρούνται στον τοκετό, ή εάν οι τίτλοι των
μητρικών αντισωμάτων στον τοκετό είναι τετραπλάσιοι από τους τίτλους πριν τη θεραπεία. Οι ορολογικοί τίτλοι μπορούν να ελέγχονται κάθε μήνα στις γυναίκες υψηλού κινδύνου για επαναμόλυνση ή στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η
επικράτηση της σύφιλης είναι μεγάλη.

Αλλεργία στη πενικιλίνη
Για τη θεραπεία της σύφιλης κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης δεν υπάρχει αποδεδειγμένη εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τη πενικιλίνη. Οι έγκυες
γυναίκες που έχουν ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλίνη θα πρέπει ν’απευαισθητοποιούνται και να θεραπεύονται με αυτήν. Τετρακυκλίνη και δοξυκυκλίνη συνήθως δεν χρησιμοποιούνται. Η ερυθρομυκίνη και η αζιθρομυκίνη δεν θεραπεύουν με αξιοπιστία τη μητρική λοίμωξη και δεν αντιμετωπίζουν ένα μολυσμένο έμβρυο. Στοιχεία είναι ανε-

παρκή για τη σύσταση της κεφτριαξόνης για τη θεραπεία της μητρικής λοίμωξης και την πρόληψη της
συγγενούς σύφιλης.
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Θεραπευτική
Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των
όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός
ψωρίασης. Μέρος Α
Καραμπίδου Κ.
Καλαποθάκου Κ.
Αυγερινού Γ.
Σταυρόπουλος Π.Γ.

Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Νοσ. “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Η συνεχής πρόοδος στην κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών ποικίλων
φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νοσημάτων σε συνδυασμό με την εφαρμογή καινοτόμων βιοτεχνολογικών διεργασιών οδήγησε στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων όπως oι αναστολείς νέκρωσης του όγκου-α
(TNFα inhibitors) (ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμάμπη και ετανερσέπτη) με αποτέλεσμα την διεύρυνση της
κλασικής θεραπευτικής προσέγγισης των νοσημάτων αυτών. Εκτός από την επίσημη εγκεκριμένη χορήγησή τους στην ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα έχουν χρησιμοποιηθεί ανεπίσημα και σε άλλες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες με ποικίλου βαθμού αποτελεσματικότητα όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας.

Tumour Necrosis Alpha Inhibitors: Innovative Therapeutic
Interventions Apart from Psoriasis. Part I
Karambidou K., Kalapothakou K., Avgerinou G., Stavropoulos P.G.

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

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμάμπη, ετανερσέπτη, μη εγκεκριμένες θεραπείες, εφαρμογές, φλεγμονώδεις δερματοπάθειες.

KEY WORDS • Infliximab, adalimumab, etanercept, off-label use, skin inflammatory diseases.

Ο παράγοντας νέκρωσης του όγκoυ (TNF-α) είναι
μια φλεγμονώδης κυτταροκίνη που παράγεται από
πολλά ανοσοδραστικά κύτταρα όπως μακροφάγα,
μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα και
ουδετερόφιλα, αλλά και ιστικά κύτταρα, όπως επιδερμιδικά κύτταρα. Έχει αποδειχθεί ότι προάγει τη φλεγμονή μέσω της απελευθέρωσης προφλεγμονωδών
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:1 23-29, 2011

κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη 1, 6, 8 (IL-1, IL-6
και IL-8) αλλά και μέσω της αυξημένης έκφρασης
μορίων προσκόλλησης των ενδοθηλιακών κυττάρων,
που οδηγεί σε εξαγγείωση των λευκοκυττάρων.1-2
Θεωρητικά, ο αποκλεισμός του TNF-α μπορεί να
επηρεάσει την εξέλιξη μιας ευρείας ποικιλίας φλεγμονωδών παθήσεων. Προς το παρόν, τρεις TNF-α αν-
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ταγωνιστές είναι διαθέσιμοι και έχουν πάρει έγκριση
για την ψωρίαση και την ψωριασική αρθρίτιδα:
infliximab (ινφλιξιμάμπη), etanercept (ετανερσέπτη)
και adalimumab (ανταλιμουμάμπη). Υπάρχουν όμως
πολλαπλές ανακοινώσεις τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη μη επίσημα εγκεκριμένη χρήση των παραγόντων αυτών σε διάφορες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες. Σ’ αυτήν την ανασκόπηση αναφέρονται οι
πιο πρόσφατες απόψεις για την επιτυχή χρήσης τους
σε φλεγμονώδεις δερματικές νόσους, εκτός της
ψωρίασης.

επίσης, και για εμφάνιση ή αναζωπύρωση πολλαπλής σκλήρυνσης.6 Αντιπυρηνικά και αντι-DNA αντισώματα και συμπτώματα φαρμακευτικού ερυθηματώδους λύκου έχουν αναφερθεί κατά τη θεραπεία
με infliximab, τα οποία υποχωρούν μετά τη διακοπή
του, ενώ έχει παρατηρηθεί επίσης, και «παράδοξη» επανεμφάνιση ψωρίασης, αγγειίτιδα μικρών αγγείων
καθώς και διάμεση κοκκιωματώδης δερματίτιδα.7 Το
infliximab ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων Β όσον
αφορά την ασφαλή χορήγηση στην κύηση.

ΕΤΑΝΕΡΣΕΠΤΗ (ENBREL) –––––––––––––––––––––––––
ΙΝΦΛΙΞΙΜΑΜΠΗ (REMICADE) ––––––––––––––––––
Το infliximab είναι ένα χιμαιρικό IgG1 αντίσωμα
έναντι του TNF-α, αποτελούμενο από το Fc τμήμα της
ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης IgG και το Fab τμήμα
μυός, το οποίο συνδέεται με διαλυτό, αλλά και μεμβρανικό TNF-α εμποδίζοντας την σύνδεσή του με τον
υποδοχέα του. Ενεργοποιεί, επίσης το συμπλήρωμα,
προκαλώντας απόπτωση των κυττάρων που εκφράζουν TNF στην επιφάνειά τους.3 Έχει εγκριθεί από το
FDA για τη θεραπεία της ψωρίασης, ψωριασικής αρθρίτιδας, νόσου του Crohn συνοδευόμενη με ανάπτυξη
συριγγίων, ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ελκώδους
κολίτιδας και αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας.
Αντενδείκνυται σε ασθενείς με υπερευαισθησία
σε πρωτεΐνη ποντικού και πρέπει να αποφεύγεται σε
ασθενείς με κακοήθεια, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και πολλαπλή σκλήρυνση.4 Η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι οι αντιδράσεις κατά την έγχυση, που συμβαίνουν στο 16% των ασθενών, και σχετίζονται με την ύπαρξη αντιχιμαιρικών
αντισωμάτων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγος, κνίδωση, προκάρδιο άλγος, υπόταση ή
υπέρταση και δύσπνοια. Ο κίνδυνος εμφάνισής τους
μειώνεται με την ταυτόχρονη χορήγηση μεθοτρεξάτης, αζαθειοπρίνης ή κορτικοστεροειδών, που εμποδίζουν τη δημιουργία αντισωμάτων.5 Λοιμώξεις
(πνευμονία), καθώς και ευκαιριακές λοιμώξεις (ιστοπλάσμωση), έχουν αναφερθεί, ενώ εξαιτίας της ικανότητάς του να αναστέλλει το σχηματισμό κοκκιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για ενεργό
μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη ή επαναδραστηριοποίηση αντίστοιχης λανθάνουσας. Για το λόγο αυτό,
η διενέργεια φυματινοαντίδρασης (Μantoux), θεωρείται απαραίτητη πριν την έναρξη της θεραπείας, όπως και η ακτινογραφία θώρακος. Υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για ανάπτυξη λεμφοϋπερπλαστικών παθήσεων και κακοηθειών καθώς

Η ετανερσέπτη είναι μια πρωτεΐνη-υποδοχέας
σύντηξης, αποτελούμενη από το εξωκυττάριο τμήμα
του υποδοχέα TNF-α και το Fc τμήμα της ανθρώπινης IgG ανοσοσφαιρίνης, που συνδέεται και αναστέλλει τον διαλυτό και, σε μικρότερο βαθμό, τον μεμβρανικό TNF-α. Διαθέτει δυο ρ75 θέσεις πρόσδεσης,
που του προσδίδουν μεγαλύτερη χημική συγγένεια
για τον TNF-α συγκριτικά με το φυσικό υποδοχέα.
Δεν ενεργοποιεί το συμπλήρωμα και δεν προκαλεί
απόπτωση των Τ λεμφοκυττάρων.8 Χορηγείται υποδορίως με αυτοχορηγούμενες ενέσεις σε δόση 25
mg δυο φορές την εβδομάδα στην ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ψωριασική
αρθρίτιδα, ή σε δόση 50 mg δυο φορές εβδομαδιαίως για τρεις μήνες με επακόλουθη μείωση της
δόσης σε 50 mg εβδομαδιαίως στην ψωρίαση.9
Αντενδείκνυται σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη υπερευαισθησία στο φάρμακο, ενώ πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με ενεργό ή λανθάνουσα μυκοβακτηριδιακή λοίμωξη (φυματίωση), κακοήθεια, πολλαπλή
σκλήρυνση και μη ελεγχόμενη καρδιακή νόσο. Οι αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης ήταν οι πιο συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τις αρχικές κλινικές δοκιμές, σε ποσοστό 40% των ασθενών, ενώ διαπιστώθηκε επίσης και αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων του ανωτέρου αναπνευστικού. Οι απόψεις είναι αντικρουόμενες σχετικά με την εμφάνιση κακοήθειας και ιδιαίτερα λεμφωμάτων. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
εμφάνισης αντιπυρηνικών αντισωμάτων, με μικρό αριθμό ασθενών να εμφανίζουν και συμπτώματα φαρμακευτικού ερυθηματώδους λύκου, τα οποία είναι αναστρέψιμα μετά τη διακοπή χορήγησης του
παράγοντα.10 Αντισώματα έναντι της εταναρσέπτης
έχουν βρεθεί σε ποσοστό μικρότερο του 10%, και
συνήθως δε σχετίζονται με μείωση της δραστικότητας
του φαρμάκου. Η ετανερσέπτη ανήκει στην κατηγορία
φαρμάκων Β σε ό,τι αφορά την κύηση.
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ΑΝΤΑΛΙΜΟΥΜΑΜΠΗ (HUMIRA) –––––––––––––––
Η ανταλιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο ανασυνδυασμένο IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του
ανθρώπινου TNF-α. Συνδέεται με τον διαλυτό και τον
μεμβρανικό TNF-α, προκαλώντας απόπτωση των
κυττάρων που εκφράζουν στην επιφάνειά τους TNF.11
Όπως και το infliximab, ενεργοποιεί το συμπλήρωμα
και προκαλεί λύση των κυττάρων που εκφράζουν
στην επιφάνειά τους TNF-α. Έχει εγκριθεί αρχικά για
τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και εν
συνεχεία για την ψωριασική αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και νόσο του Crohn. Χορηγείται σε
δόση 40 mg υποδορίως ή ενδοφλεβίως κάθε δεύτερη
εβδομάδα. Αρχική δόση εφόδου 80 mg χορηγείται
για την ταχύτερη εμφάνιση ανταπόκρισης.
Αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στο φάρμακο και πρέπει να αποφεύγεται σε
όσους εμφανίζουν ενεργό λοίμωξη, κακοήθεια, πολλαπλή σκλήρυνση ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια,12 ενώ δε θα πρέπει να χορηγούνται εμβόλια με
ζώντες εξασθενημένους μικροοργανισμούς σε ασθενείς που λαμβάνουν ανταλιμουμάμπη, όπως ισχύει
και για τους υπόλοιπους αντι-TNFα παράγοντες. Η
διενέργεια φυματινοαντίδρασης (Μantoux) πριν την
έναρξη της θεραπείας είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό μυκοβακτηριδιακής λοίμωξης (φυματίωση).
Οι αντιδράσεις στο σημείο ένεσης είναι σύμφωνα
με κλινικές δοκιμές οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε ποσοστό 20% των ασθενών. Σε κλινικές μελέτες για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, αντισώματα έναντι
του adalimumab βρέθηκαν στο 12% των ασθενών που
ελάμβαναν τον παράγοντα ως μονοθεραπεία και στο
1% των ασθενών που ελάμβαναν ταυτόχρονα μεθοτρεξάτη. Αντιπυρηνικά αντισώματα ανευρίσκονται σε αυξημένους τίτλους σε ασθενείς υπό θεραπεία με
adalimumab, με κάποιους ασθενείς να εμφανίζουν
συμπτωματολογία συστηματικού ερυθηματώδη λύκου.
Εμφάνιση ψωρίασης και αγγειίτιδας μικρών αγγείων
έχει αναφερθεί επίσης.13 Το adalimumab ανήκει στην
κατηγορία Β όσο αφορά την εγκυμοσύνη.

ΕΚΤΟΣ

ΨΩΡΙΑΣΗΣ. ΜΕΡΟΣ Α

TNF-α φαίνεται πως παίζει σημαντικό ρόλο στην
παθογένεια της νόσου. Στην πνευμονική σαρκοείδωση, ο TNF-α που παράγεται σε αυξημένα ποσά από
τα κυψελιδικά μακροφάγα, συμμετέχει στη δημιουργία κοκκιωμάτων. Γενετικοί πολυμορφισμοί στον
υποκινητή (promoter) του ΤΝF-α σχετίζονται με κλινικές μορφές της νόσου. Έχουν αναφερθεί πάνω από
35 περιπτώσεις σαρκοείδωσης που αντιμετωπίστηκαν με infliximab και περιλαμβάνουν δερματικές, πνευμονικές, ηπατικές και γαστρεντερικές μορφές.14 Οι Meyrle και συν.15 αναφέρουν χρήση του
infliximab στη σαρκοείδωση. Η δόση του infliximab
ήταν 3-5 mg/kg με εγχύσεις αρχικά στις εβδομάδες
0, 2 και 6 και εν συνεχεία κάθε 4-8 εβδομάδες. Βελτίωση παρατηρήθηκε μετά τη δεύτερη με τρίτη
έγχυση και σε πολλούς ασθενείς μειώθηκε σημαντικά η απαιτούμενη δόση των κορτικοστεροειδών.15 Οι
Utz και συν.16 χρησιμοποίησαν etanercept για την
αντιμετώπιση 17 ασθενών με πνευμονική σαρκοείδωση, με επιτυχή αποτελέσματα σε 5 από τους 17. Οι
Khanna και συν.17 ανέφεραν μια ασθενή με χειμετλώδη λύκο και αρθρίτιδα που αντιμετωπίστηκε με
etanercept σε δόση 25 mg 2 φορές την εβδομάδα
και παρουσίασε βελτίωση τόσο από το δέρμα όσο
και από τις αρθρώσεις μετά από 2 μήνες. Στην ασθενή αυτή, η ταυτόχρονη χορήγηση πρεδνιζόνης και
υδροξυχλωροκίνης διεκόπη εντός 3 μηνών. Πλήρης
ύφεση της νόσου διατηρήθηκε για 18 μήνες με θεραπευτικό σχήμα etanercept 25 mg 2 φορές την εβδομάδα και μεθοτρεξάτης (ΜΤΧ) 5 mg εβδομαδιαίως.
Οι Phillips και συν.18 ανέφεραν επιτυχή θεραπεία δερματικής σαρκοείδωσης με προσθήκη adalimumab
40 mg/εβδομάδα στην αρχική θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη και πρεδνιζόνη. Ύφεση παρατηρήθηκε
μετά από 9 εβδομάδες θεραπείας. Οι Heffernan και
συν.19 ανέφεραν μια περίπτωση δερματικής σαρκοείδωσης, ανθεκτικής στη θεραπεία με υδροξυχλωροκίνη και πρεδνιζόνη, η οποία παρουσίασε θεαματική βελτίωση μετά την προσθήκη adalimumab 40
mg/ εβδομάδα με σαφή κλινική βελτίωση στις 5 εβδομάδες που συνεχίζουν στις 10 εβδομάδες.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα
ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
TNF-Α ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ––––––––––––––––––––––––––––
Σαρκοείδωση
Η Σαρκοείδωση είναι μια ιδιοπαθής, συστηματική, κοκκιωματώδης νόσος, που προσβάλει τους
πνεύμονες, το δέρμα, τα οστά και άλλα όργανα. Ο

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

Το Δακτυλιοειδές Κοκκίωμα (ΔΚ) είναι μια
συχνή δερματοπάθεια που προσβάλει το χόριο και
τον υποδόριο ιστό. Αν και συνήθως υποχωρεί αυτόματα και χωρίς υπολειμματικές βλάβες, υπάρχουν
περιπτώσεις όπου η νόσος οδηγεί σε απώλεια ελαστικού ιστού και ατροφικές ουλές. Μολονότι η αιτιολογία του είναι άγνωστη, έχουν ενοχοποιηθεί για
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Κ. Καραμπίδου, Κ. Καλαποθάκου, Γ. Αυγερινού, Π.Γ. Σταυρόπουλος
την εμφάνισή του παράγοντες όπως το τραύμα, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, δήγματα εντόμων
κ.α. Πρόκειται μάλλον για μια επιβραδυνόμενη αντίδραση υπερευαισθησίας σε άγνωστο αντιγόνο, η οποία μέσω της Th1 λεμφοκυτταρικής απάντησης και
της παραγωγής ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) προκαλεί αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας. Υπάρχουν πολλοί
τύποι ΔΚ που περιλαμβάνουν το εντοπισμένο, γενικευμένο, κηλιδώδες, το υποδόριο, το διατιτραίνον
καθώς επίσης και το ΔΚ σχετιζόμενο με HIV ή κακοήθεια. Αυτόματη ύφεση συμβαίνει μέσα σε 2 χρόνια
στο 50% των περιπτώσεων, με αυξημένο όμως ποσοστό υποτροπής (40%). Έχει αναφερθεί από αρκετούς ασθενείς αυτόματη υποχώρηση μετά τη διενέργεια βιοψίας δέρματος. Επειδή το ΔΚ είναι συνήθως
ασυμπτωματικό, δεν είναι απαραίτητη τις περισσότερες φορές κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Ωστόσο,
η αντιμετώπιση των γενικευμένων μορφών αποτελεί
θεραπευτική πρόκληση. Η χρήση ανταγωνιστών
TNF-α αναφέρεται στη βιβλιογραφία, παρόλο που
δεν υπάρχουν ελεγχόμενες, τυχαιοποιημένες, διπλές-τυφλές, με εικονικό φάρμακο μελέτες. Σε μια περίπτωση χρησιμοποιήθηκε infliximab για την αντιμετώπιση διάσπαρτου ΔΚ, ανθεκτικού σε προηγούμενες θεραπείες. Ο ασθενής έλαβε τον παράγοντα σε δόση 5 mg/kg ενδοφλεβίως στις εβδομάδες 0,
2 και 6 και εν συνεχεία κάθε 4 εβδομάδες για άλλους 4 μήνες. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε την
εβδομάδα 2, ενώ μέχρι την 6η εβδομάδα οι περισσότερες βλάβες είχαν υποχωρήσει. Ο ασθενής παρέμεινε ελεύθερος νόσου για 1 έτος.20 Έχει ανακοινωθεί μια περίπτωση χρήσης etanercept για την αντιμετώπιση διάσπαρτου ΔΚ.21 Η δόση χορήγησης ήταν 50 mg 2 φορές την εβδομάδα για 12 μήνες. Μετά από 12 εβδομάδες σχεδόν όλες οι βλάβες είχαν
υποχωρήσει καταλείποντας ερύθημα, ενώ η ύφεση
διατηρήθηκε για 12 εβδομάδες μετά τη διακοπή της
θεραπείας.

κά διαμεσολαβούμενη αγγειακή νόσο, ενώ και οι μικραγγειοπαθητικές αγγειακές αλλοιώσεις ασθενών
με σακχαρώδη διαβήτη πιθανόν να συμμετέχουν
στην εκφύλιση του κολλαγόνου και τη φλεγμονή του
χορίου.22 Δεν υπάρχουν διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες
με εικονικό φάρμακο μελέτες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Θεραπεία εκλογής είναι τα τοπικά κορτικοστεροειδή. Έχουν ανακοινωθεί λίγες περιπτώσεις αντιμετώπισης της ΛΝ με
βιολογικούς παράγοντες. Ο TNF-α συμβάλει στο
σχηματισμό κοκκιωμάτων και οι αναστολείς της δράσης του δρουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Οι Cummins
και συν.23 ανακοίνωσαν μια περίπτωση ασθενούς με
γενικευμένη ΛΝ, ανθεκτική στη θεραπεία με δαψόνη
και πρεδνιζόνη, ο οποίος αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με μερικού πάχους αυτόλογο μόσχευμα, ακολουθούμενη από χορήγηση πρεδνιζόνης 0,5 mg/
kg/ημέρα και etanercept 25 mg 2 φορές την εβδομάδα, που άρχισε 6 μέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η διάρκεια χορήγησης ήταν 16 μήνες για
το etanercept και 12 μήνες για την πρεδνιζόνη. Οι
βλάβες υποχώρησαν και ο ασθενής παρέμενε ελεύθερος νόσου μετά από 2 χρόνια. Μια άλλη ασθενής
με μονήρη πλάκα ΛΝ ανθεκτική στη θεραπεία αντιμετωπίστηκε με ενδοβλαβική διήθηση 25 mg
etanercept ανά εβδομάδα. Οι διηθήσεις έγιναν στο
χόριο, σε απόσταση 1 cm μεταξύ τους και σε όλη την
έκταση της βλάβης. Βελτίωση παρατηρήθηκε αρχικά
μετά από 1 μήνα θεραπείας και συνεχίστηκε για τους
επόμενους 8 μήνες.24 Μια τρίτη περίπτωση ασθενούς με μονήρη, εξελκωμένη πλάκα ΛΝ, ανθεκτική
σε προγενέστερες θεραπείες, αντιμετωπίστηκε με
infliximab 5 mg/kg. Βελτίωση παρατηρήθηκε μετά
τη δεύτερη έγχυση και, παρόλο που η θεραπεία
διεκόπη λόγω εμφάνισης φυματίωσης, ο ασθενής
συνέχισε να βελτιώνεται κλινικά.25

Λιποειδική νεκροβίωση

Το Γαγγραινώδες Πυόδερμα (ΓΠ) είναι μια σπάνια, υποτροπιάζουσα, ελκωτική νόσος, που δεν είναι
βέβαια «ούτε λοιμώδης ούτε γαγγραινώδης».
Υπάρχουν 4 κλινικές μορφές: ελκωτική, πομφολυγώδης, φλυκταινώδης και επιφανειακή. Αρχίζει σαν
μια φλύκταινα σε ερυθηματώδη βάση ή σαν ερυθρό
οζίδιο και εξελίσσεται σε έλκος με νεκρωτικά, υποσκαμμένα χείλη. Ιστολογικά, στις πρώιμες βλάβες παρατηρείται ουδετεροφιλική αγγειακή αντίδραση με
εντόπιση κυρίως γύρω από τον τριχοσμηγματογόνο
θύλακο, ενώ στις μη θεραπευθείσες βλάβες παρατηρείται ουδετεροφιλική διήθηση με λευκοκυτταροκ-

Η Λιποειδική Νεκροβίωση (ΛΝ) χαρακτηρίζεται
από σταθερές, εμβυθισμένες, κιτρινωπές, κυματοειδείς πλάκες, που ξεκινούν σαν ερυθηματώδεις
βλατίδες και εξελίσσονται σε βλάβες τύπου σκληροδερμίας (morphea). 60% των ασθενών πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη, ενώ 20% εμφανίζουν μειωμένη
ανοχή στην γλυκόζη ή έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη. Θεωρείται ότι η βασική αιτία της μεταβολής της δομής του κολλαγόνου
που παρατηρείται στην ΛΝ οφείλεται σε ανοσολογι-

Γαγγραινώδες πυόδερμα
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λασία. Αν και η αιτιολογία του είναι άγνωστη, θεωρείται ότι οφείλεται σε ανοσολογική διαταραχή, λόγω
της συσχέτισής του με συστηματικές αυτοάνοσες
παθήσεις. 26 Περίπου 50% των ασθενών με ΓΠ
πάσχουν από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, κυρίως
από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, ελκώδη κολίτιδα
και νόσο του Crohn. Άλλες σχετιζόμενες παθήσεις
είναι η οξεία και χρόνια μυελογενής λευχαιμία, το
πολλαπλούν μυέλωμα, η μονοκλωνική ΙgΑ γαμμαπάθεια, η «αληθής» πολυκυτταραιμία, η χρόνια ενεργός ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C, η HIV λοίμωξη, ο
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η κύηση και η
αρτηρίτιδα Takayasu.27 Η θεραπεία εξαρτάται από
τον αριθμό, το μέγεθος, την έκταση των βλαβών και
από τις συνυπάρχουσες παθήσεις. Στόχος της θεραπείας είναι η μείωση της τοπικής φλεγμονώδους αντίδρασης και η αντιμετώπιση της υποκείμενης πάθησης. Θεραπευτικά, πρώτης γραμμής θεωρούνται τα
τοπικά κορτικοστεροειδή ή συνδυασμός συστηματικής και τοπικής θεραπείας. Οι αντι-TNFα παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη θεραπεία
του ΓΠ, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που σχετίζεται με
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Το δοσολογικό σχήμα για το infliximab είναι 5 mg/kg ενδοφλέβια στις
εβδομάδες 0, 2 και 6.28 Για το adalimumab είναι 80
mg υποδορίως ως αρχική δόση και στη συνέχεια 40
mg κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα, ενώ
για το etanercept είναι 50-100 mg υποδόρια την εβδομάδα, χορηγούμενο σε μία ή δυο δόσεις. Στη μεγαλύτερη σειρά ασθενών με ΓΠ και φλεγμονώδη νόσο του εντέρου που αντιμετωπίστηκαν με infliximab
(13 ασθενείς), οι 3 παρουσίασαν πλήρη ανταπόκριση μετά την δόση εφόδου, ενώ στους 10 απαιτήθηκε
θεραπεία συντήρησης με εγχύσεις infliximab κάθε
4-12 εβδομάδες. Σε όλους τους ασθενείς κατέστη
δυνατή η διακοπή των κορτικοστεροειδών ενώ στους
11 από τους 13 κρίθηκε απαραίτητη η συνέχιση αζαθειοπρίνης και 6-μερκαπτοπουρίνης28. Οι Ljung
και συν.29 ανακοίνωσαν την περίπτωση 8 ασθενών με
ΓΠ και νόσο του Crohn, που αντιμετωπίστηκαν με
infliximab, από τους οποίους 3 ασθενείς εμφάνισαν
πλήρη ύφεση και 2 μερική. Οι περισσότεροι ασθενείς ανέφεραν βελτίωση μετά την πρώτη έγχυση και
πλήρη ύφεση μέσα σε 3 μήνες.30 Οι Kaufman και
συν.31 σε μια προοπτική μελέτη για τις εξωεντερικές
εκδηλώσεις της νόσου του Crohn, χορήγησαν
infliximab σε 4 ασθενείς με ΓΠ. Η μέση διάρκεια
του ΓΠ ήταν 5,5 έτη. Σε όλους τους ασθενείς υπήρξε
μερική ή πλήρης υποχώρηση των βλαβών μετά από
2-4 εγχύσεις ενώ δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες
ενέργειες. Οι McGowan και συν.32 ανακοίνωσαν μια
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περίπτωση ασθενούς με ΓΠ μη σχετιζόμενου με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου που αντιμετωπίστηκε
με etanercept. Η ασθενής παρουσίαζε συνεχιζόμενη
επιδείνωση παρά τη θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή. Χορηγήθηκε etanercept 25 mg 2 φορές την εβδομάδα και πρεδνιζόνη 30 mg/d από του
στόματος. Μετά από 1 μήνα παρατηρήθηκε πλήρης
ύφεση. Ωστόσο, όταν η πρεδνιζόνη μειώθηκε στα 2,5
mg/ημέρα παρουσιάστηκε υποτροπή. Χορηγήθηκε
υδροκορτιζόνη ενδομυϊκά ενώ αυξήθηκε η πρεδνιζόνη στα 60 mg/ημέρα και το etanercept στα 100
mg την εβδομάδα με ταχεία υποχώρηση των
βλαβών. Η ασθενής παρέμεινε ελεύθερη νόσου για 4
μήνες υπό αγωγή με etanercept και μικρή δόση πρεδνιζόνης (5 mg/ημέρα). Οι Goldenberg & Jorizzo33
καθώς και οι Pastor και συν.34 έχουν ανακοινώσει
περιπτώσεις επιτυχούς θεραπείας ΓΠ με etanercept.

Σύνδρομο Sweet
Το σύνδρομο Sweet ή Οξεία Εμπύρετος Ουδετεροφιλική δερματοπάθεια είναι μια ασυνήθης πάθηση
με άγνωστη παθογένεια. Έχει προταθεί ότι πρόκειται
για μια αντίδραση υπερευαισθησίας λόγω συσχέτισής
της με λοιμώξεις, αυτοάνοσες παθήσεις, φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και κακοήθειες. Συσχέτιση υπάρχει επίσης με λήψη φαρμάκων και εγκυμοσύνη. Στο 50% των περιπτώσεων είναι ιδιοπαθές. Οι αρχικές βλάβες είναι επώδυνες, ερυθηματώδεις βλατίδες και πλάκες που αυξάνονται σε
μέγεθος και μπορεί να συρρέουν. Συχνά υπάρχει
οίδημα στις βλάβες, ενώ κάποιοι ασθενείς αναπτύσσουν φυσαλίδες ή/και πομφόλυγες. Πιθανόν να
παρατηρηθούν γενικά συμπτώματα, όπως πυρετός και
κακουχία. Ιστοπαθολογικά, παρατηρείται πυκνή περιαγγειακή, ουδετεροφιλική διήθηση και οίδημα
καθώς και λευκοκυτταροκλασία με ελάχιστη ή καθόλου αγγειίτιδα. Η πορεία του είναι καλοήθης, με
διάρκεια από εβδομάδες έως μήνες, που ακολουθείται από αυτόματη ύφεση. Η πιο αποτελεσματική θεραπεία είναι η πρεδνιζόνη από του στόματος σε δόση
0,5-1 mg/kg/ημέρα για 4 έως 6 εβδομάδες. Αυξημένα επίπεδα TNF-α έχουν βρεθεί στις δερματικές βλάβες. Έχει αναφερθεί επιτυχής χρήση etanercept σε 2
περιπτώσεις ασθενών με σύνδρομο Sweet και ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στη μια περίπτωση χορηγήθηκε
etanercept σε δόση 50 mg 2 φορές την εβδομάδα
και στην άλλη σε δόση 25 mg 2 φορές την εβδομάδα. Βελτίωση της συμπτωματολογίας του συνδρόμου
Sweet παρατηρήθηκε και στις 2 περιπτώσεις χωρίς
να είναι ξεκάθαρο αν και κατά πόσο συνέβαλε σ’ αυ-
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Κ. Καραμπίδου, Κ. Καλαποθάκου, Γ. Αυγερινού, Π.Γ. Σταυρόπουλος
τό η βελτίωση της υποκείμενης ρευματοειδούς αρθρίτιδας.35

Υποκεράτιος φλυκταινώδης δερματοπάθεια
ή νόσος Sneddon-Wilkinson
Η Υποκεράτιος Φλυκταινώδης Δερματοπάθεια
(ΥΦΔ) ή νόσος Sneddon-Wilkinson είναι μια χρόνια,
άσηπτη δερματοπάθεια που εμφανίζεται συνήθως σε
μεσήλικες γυναίκες και χαρακτηρίζεται από επιφανειακές φλύκταινες, που εντοπίζονται κυρίως στην
κοιλιά, τις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα, δημιουργώντας δακτυλιοειδείς σχηματισμούς. Σε κάποιες
περιπτώσεις συνυπάρχει μονοκλωνική γαμμαπάθεια, κυρίως ΙgΑ. Ιστολογικά, οι φλύκταινες δημιουργούνται συνήθως κάτω από την κερατίνη στιβάδα,
ενώ σπογγιόμορφες φλύκταινες ανευρίσκονται και
στην ανώτερη επιδερμίδα. Η δαψόνη σε δόσεις 50200 mg/ημέρα είναι αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι Grob και συν.36 ανίχνευσαν αυξημένα επίπεδα TNF-α στον ορό και το υγρό φυσαλίδων ασθενούς με ΥΦΔ, και επομένως οι ανταγωνιστές TNF-α θα μπορούσαν να δρουν αποτελεσματικά, αναστέλλοντας τη χημειοταξία των λευκοκυττάρων και τη συσσώρευση πολυμορφοπύρηνων ουδετερόφιλων. Οι Voigtlander και συν.37 ανέφεραν μια περίπτωση ασθενούς με ΥΦΔ, ανθεκτικής στη δαψόνη,
που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με infliximab 5
mg/kg σε συνδυασμό με ασιτρετίνη 0,4 mg/kg/
ημέρα. Πλήρης ύφεση παρατηρήθηκε 2 μέρες μετά
την πρώτη έγχυση infliximab, ενώ 14 μέρες μετά
υπήρξε υποτροπή, που ακολουθήθηκε από δεύτερη
έγχυση και νέα ύφεση. Μετά από 6 μήνες, ο ασθενής παρέμενε ελεύθερος νόσου.

Αγγειίτιδες
Οι αγγειίτιδες γενικά περιλαμβάνουν ένα σύνολο
παθήσεων με κοινό χαρακτηριστικό τη φλεγμονώδη
εξεργασία και καταστροφή των αιμοφόρων αγγείων.
Υπάρχουν πολλές αναφορές για τη χρήση ανταγωνιστών ΤΝF-α στη θεραπεία παθήσεων όπως το σύνδρομο Churg-Strauss, η αρτηριίτιδα Takayasu, η γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, η νόσος Kawasaki και η
λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα.38,39 Τα κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά αποτελούν τη θεραπεία πρώτης γραμμής στις περισσότερες περιπτώσεις. Λόγω της αποτελεσματικότητάς
τους σε κοκκιωματώδεις νόσους, όπως η σαρκοείδωση, οι αντι-TNFα παράγοντες μπορεί να έχουν θέση
και στην κοκκιωμάτωση Wegener και αρκετές α-

νοιχτές μελέτες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα
του infliximab στην συγκεκριμένη πάθηση.40
Οι Josselin και συν.41 παρακολούθησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα 15 ασθενείς με αγγειίτιδα, που
αντιμετωπίστηκαν με infliximab. Από αυτούς, 10 έπασχαν από κοκκιωμάτωση Wegener, 1 από μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, 3 από ρευματοειδή αρθρίτιδα και 1 από κρυοσφαιριναιμία. Την 45η ημέρα, 11
ασθενείς εμφάνιζαν ύφεση ενώ άλλοι 4 σχετική ανταπόκριση στη θεραπεία. Παρά τη συνεχιζόμενη ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 10 από τους 15 ασθενείς τελικά υποτροπίασαν. Οι ερευνητές κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι σε ανθεκτικές περιπτώσεις, οι
ανταγωνιστές ΤΝF-α μπορεί να αποδειχθούν πολύ
χρήσιμοι. Τα αποτελέσματα από τη χρήση
etanercept ήταν λιγότερο ενθαρρυντικά. Ο κίνδυνος
βέβαια από τη χρήση βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς με αγγειίτιδα έγκειται στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης λοιμώξεων.
Σημείωση συγγραφέων: θα ακολουθήσει και το δεύτερο
μέρος της ανασκόπησης.
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Θεραπευτική
Yπεριδρωσία και τοπικές αγωγές
Τύρος Γ.
Β΄ Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Ðåñßëçøç
Η πρωτοπαθής εστιακή υπεριδρωσία είναι μια σχετικά συχνή νόσος. Σε αυτό
το άρθρο αναλύουμε τις τοπικές αγωγές για τη θεραπεία της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας, σε
μια προσπάθεια προσέγγισης που βασίζεται στη βαρύτητα και την εντόπιση. Σε αυτή την προσπάθεια
συμπεριλάβαμε την αλλαντική τοξίνη τύπου Α (BTX-A) και την ιοντοφόρηση σαν επεμβατικές, αλλά μη
χειρουργικές μεθόδους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στους βασικούς αποσμητικούς παράγοντες καθώς η
βρωμιδρωσία συχνά συνοδεύει την υπεριδρωσία και αυξάνει την κλίμακα βαρύτητας της νόσου.

Hyperhidrosis and Topical Treatment
Tyros G., Kontochristopoulos G.

Summary
Primary focal hyperhidrosis is a relatively common disorder. In this article we
analyze the most common topical agents used for treatment of primary hyperhidrosis, in a tentative to
establish an approach based on severity and localization. In this tentative we have included botulinum
toxin A (BTX-A) and iontophoresis as non-surgical treatments. Moreover there are mentioned basic agents
against bad odoring, that often accompanies hyperhidrosis and increases Hyperhidrosis Disease Severity
Scale (HDSS).

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Yπεριδρωσία, αντιϊδρωτικά, ιοντοφόρηση, αλλαντική τοξίνη, κλίμακα βαρύτητας
υπεριδρωσίας.

KEY WORDS • Hyperhidrosis, antiperspirants, iontophoresis, botulinum toxim A, ADSS.

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚEΣ ΑΓΩΓΕΣ–––––––––
Ορισμός- ταξινόμηση
Η υπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση
που χαρακτηρίζεται από υπερβολική έκκριση ιδρώτα
από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:1 31-37, 2011

Ανάλογα με την εντόπιση χωρίζεται σε εστιακή
και γενικευμένη.1 Η εστιακή υπεριδρωσία μπορεί να
είναι ιδιοπαθής (πρωτοπαθής), να σχετίζεται με νευροπάθειες ή να είναι επακόλουθο νοσημάτων και
τραυμάτων που πλήττουν το συμπαθητικό νευρικό
σύστημα. Η γενικευμένη υπεριδρωσία είναι συνήθως
δευτεροπαθής. Ενδοκρινολογικές και μεταβολικές
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διαταραχές, όπως η θυρεοτοξίκωση, ο διαβήτης, η
υπογλυκαιμία και η εμμηνόπαυση, νεοπλάσματα και
παρανεοπλαστικές εκδηλώσεις, όπως νόσος
Hodgkin, μυελοϋπερπλαστικές παθήσεις, λοιμώξεις,
καρδιαγγειακά επεισόδια, αντικαταθλιπτικά φάρμακα, σύνδρομα στέρησης,2 αλλά και νευρολογικές
διαταραχές3 μπορούν να συνοδεύονται από γενικευμένη υπεριδρωσία.
Ειδικότερα η ιδιοπαθής ή πρωτοπαθής υπεριδρωσία αποτελεί την κατεξοχήν εστιακή μορφή και
προκαλείται από μια δυσλειτουργία της νευροεξωκρινούς σύνδεσης ανάμεσα στο νευρικό σύστημα
και τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Δεν εξαρτάται από φαινόμενα θερμορύθμισης. Συνήθως αφορά στη μασχαλιαία περιοχή, στις παλάμες και
στα πέλματα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση εκκρινών ιδρωτοποιών αδένων (Εικόνα 1). Σπάνια αφορά στο σύνολο του σώματος και επιδεινώνεται από συναισθηματικές διαταραχές, αφού αυτές
έχουν σαν αποτέλεσμα τη διέγερση των μεταγαγγλιακών χολινεργικών ινών.4 Εστιακή υπεριδρωσία
μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε αγχώδεις καταστάσεις, στο σύνδρομο γευστικής υπεριδρωσίας
και σε εκκρινείς σπίλους.5

γονός που οδηγεί σε υπεριδρωσία.6 Μια ακόμη μελέτη ανέδειξε το ρόλο του χρωμοσώματος 14
(Locus 14q11.2-q13) στην εμφάνιση εστιακής υπεριδρωσίας.7

Διάγνωση και διαφορική διάγνωση της
πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας

Πρόσφατα διατυπώθηκε η άποψη ότι το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) παίζει κεντρικό ρόλο στη
παθοφυσιολογία της πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας. Οι ασθενείς με υπεριδρωσία βρέθηκαν ότι
έχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα τους, συγκρινόμενοι με τον υγιή πληθυσμό. Η συνθετάση του ΝΟ βρέθηκε στους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες, όπου μπορεί να δρα ως νευροδιαβιβαστής ή να προκαλεί τοπική αγγειοδιαστολή, γε-

Η παθολογικά αμφοτερόπλευρη αυξημένη εφίδρωση χωρίς προφανές αίτιο σε παλάμες, πέλματα ή κεφάλι, διάρκειας μεγαλύτερης των έξι
μηνών που συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο από
τα παρακάτω χαρακτηριστικά μας επιτρέπει να κάνουμε τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστιακής
υπεριδρωσίας: α) συμμετρική και αμφοτερόπλευρη
εντόπιση, β) τουλάχιστον ένα επεισόδιο την εβδομάδα, γ) επίδραση στην καθημερινότητα του ασθενούς, δ) έναρξη πριν τα 25 έτη, ε) υποχώρηση κατά τη διάρκεια του ύπνου, ζ) θετικό οικογενειακό ιστορικό.8,9
Για τη διαφοροδιάγνωση από τη δευτεροπαθή
υπεριδρωσία μας είναι επίσης χρήσιμα τα ακόλουθα
κριτήρια: α) απουσία οικογενειακού ιστορικού, β)
παρουσία νυκτερινής εφίδρωσης, γ) έναρξη στη μέση ή προχωρημένη ηλικία.
Η διάγνωση μπορεί να επιβεβαιωθεί με την επάλειψη της υπό εξέταση περιοχής με διάλυμα ιωδίου
5%, την οποία ακολουθεί η εφαρμογή αμύλου.10 Οι
περιοχές που παρουσιάζουν υπεριδρωσία χρωματίζονται ιώδεις μετά από 5 λεπτά (Εικόνα 2).
Χρήσιμος μπορεί να είναι και ο ποσοτικός προσδιορισμός με τη χρήση και ζύγιση απορροφητικού
χαρτιού, (mg ιδρώτα σε συγκεκριμένο χρόνο,
συνήθως 5 λεπτά).11,12 Για παράδειγμα, στη μασχαλιαία υπεριδρωσία η ποσότητα που καθορίζει τη
διάγνωση είναι 50-100 mg/5 λεπτά ανά μασχάλη.

Åéêüíá 1 – Υπερβολική εφίδρωση παλαμών.

Åéêüíá 2 – Τεστ αμύλου-ιωδίου.

Παθοφυσιολογία
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Θεραπεία
Το παρόν άρθρο βασίστηκε σε επιλεγμένη ανασκοπική βιβλιογραφία άρθρων και abstracts κυρίως
από το Medline αλλά και σε σύγχρονα συγγράμματα
δερματολογικού ενδιαφέροντος.13,14
Παραλείποντας τη συστηματική λήψη αντιχολινεργικών φαρμάκων, αλλά και τη λιποαναρόφηση και
τη συμπαθεκτομή ως καθαρά επεμβατικούς τρόπους
αντιμετώπισης της επίμονης πρωτοπαθούς και δευτερογενούς υπεριδρωσίας, θα αναλύσουμε τις τοπικές
μεθόδους, τις οποίες εφαρμόζουν και οι περισσότεροι δερματολόγοι. Σημειώνεται εδώ ότι η υπεριδρωσία
μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνικές,
επαγγελματικές και καθημερινές δραστηριότητες των
ασθενών,15,16 και ότι συχνά συνοδεύεται από βρωμιδρωσία, δηλαδή δυσάρεστη οσμή που οφείλεται σε
προϊόντα διάσπασης του ιδρώτα από τα βακτήρια
St.epidermidis και Propionibacteria. Η μυρωδιά
επίσης του ιδρώτα ενός ατόμου επηρεάζεται από τη
διατροφή, το φύλο, τον τρόπο ζωής, τη γενική υγεία
και τα φάρμακα που μπορεί να λαμβάνει.

Αποσμητικοί Παράγοντες
Όπως προαναφέρθηκε η βρωμιδρωσία συχνά
συνοδεύει την υπεριδρωσία και για το λόγο αυτό
αξίζει να αναφερθούμε στους αποσμητικούς παράγοντες.17,18 Γνωστότεροι από αυτούς είναι τα αρώματα, φυσικά, ημισυνθετικά και συνθετικά (π.χ. εστέρες, αλδεΰδες, αλκοόλες, αιθέρες), που περιέχονται
σε συγκεντρώσεις 0,2-1,5% στα προϊόντα εμπορίου
και χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα για την
κάλυψη των δυσάρεστων οσμών. Κάποια αρώματα
έχουν και αντιμικροβιακές ιδιότητες, μπορούν όμως
να προκαλέσουν αλλεργική εξ επαφής δερματίτιδα.
Το διττανθρακικό νάτριο και ο ανθρακικός ψευδάργυρος 19 εξουδετερώνουν επίσης τις οσμές με τον
δεύτερο να διαθέτει και ελαφρές στυπτικές ιδιότητες.
Οι διόλες αλειφατικών και οι εστέρες τους δρουν εξουδετερώνοντας τα βακτήρια που προκαλούν την
κακοσμία, σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ
2% και 40% σε προϊόντα στικ ή κρέμες.20
Οι εστεράσες μετατρέπουν τις πρόδρομες ουσίες
ανδροστενόλης στα πτητικά στεροειδή που είναι
υπεύθυνα για τη μυρωδιά της μασχάλης. Ο κιτρικός
τριαιθυλεστέρας, ο κιτρικός τριμεθυλεστέρας και τα
άλατα ψευδαργύρου είναι αναστολείς της εστεράσης
που δρουν ενάντια στην κακοσμία με το μηχανισμό
που μόλις αναφέρθηκε. Η χιτοζάνη, ένα παράγωγο
της χιτίνης που στη φύση περιέχεται στο καβούκι
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των καβουριών και των καραβίδων, διαθέτει βακτηριοστατικές ιδιότητες και ασκεί αποσμητική δράση.
Αντιπροσκολλητικά μόρια που ανταγωνίζονται τα δομικά στοιχεία προσκόλλησης των βακτηριδίων που
προκαλούν κακοσμία έχουν επίσης παρασκευασθεί,
όπως π.χ. τα πολυμερή του βινυλίου.
Τα αντιμικροβιακά δρουν αναστέλλοντας τη μικροβιακή ανάπτυξη. Σε αυτά ανήκουν η τρικλοζάνη σε
συγκεντρώσεις 0,25-0,30%, το υδροξυβενζοϊκό προπύλιο, η γλυκονική χλωρεξιδίνη, το Sodium lactoyl
caprylate, το zinc undecylenate κ.α..21 Τα εκχυλίσματα από φυτά όπως το λάδι κολίανδρου, το εκχύλισμα
λειχήνα και το τζίνγκο έχουν επίσης εφαρμοστεί με
καλά αποτελέσματα. 22 Μείγμα γλυκίνης/ σόγιας
βρέθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση
της βρωμιδρωσίας..23

Άλατα αλουμινίου
Άλατα αλουμινίου για τοπική χρήση υπάρχουν
στην πλειονότητα των εμπορικά διαθέσιμων αντιϊδρωτικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις 1-2%, ενώ σαν
φάρμακα χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις 12,535%. Τα πιο διαδεδομένα άλατα είναι το εξαένυδρο
χλωρίδιο του αλουμινίου και το υδροχλωρικό αλουμίνιο. Η προσθήκη αλάτων ζιρκονίου αυξάνει τη
δραστικότητα των πιο πάνω σκευασμάτων.
Τα άλατα αλουμινίου φράσουν τον επιδερμιδικό
πόρο του εκκρινή ιδρωτοποιού αδένα και προκαλούν ατροφία, εκφύλιση και νέκρωση σε κυτταρικό
επίπεδο. Διαλύονται σε αιθυλική αλκοόλη ή γέλη
σαλικυλικού οξέος 2-4%. Το σαλικυλικό οξύ έχει
κερατολυτικές ιδιότητες που διευκολύνουν την απορρόφηση των αλάτων στο υπερκερατωσικό δέρμα,
ενώ παράλληλα δεν το αφυδατώνει όπως συμβαίνει
με την αιθυλική αλκοόλη.24 Τελευταία προτάθηκε η
χρήση ενός θερμοφοβικού αφρού που περιέχει
20% σεσκιχλωροϋδρικού αλουμινίου. Φαίνεται ότι
απορροφάται καλύτερα από το τριχωτό δέρμα, ενώ
προτιμάται και από τους ασθενείς αφού δεν προκαλεί ερεθιστική δερματίτιδα. Η τελευταία αποτελεί
και την κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της θεραπείας με άλατα αλουμινίου και συχνά συνοδεύεται
από πόνο ή αίσθημα καύσου. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται η τοπική εφαρμογή υδροκορτιζόνης
1%. Σημειώνεται, ότι η συμπτωματολογία συνήθως
υποχωρεί μετά από μία εβδομάδα διακοπής της θεραπείας.25
Τα άλατα αλουμινίου αποτελούν θεραπεία
πρώτης γραμμής σε ήπια ή μετρίου βαθμού εστιακή
υπεριδρωσία.
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Άλατα τιτανίου
Το ενδιαφέρον για ασφαλέστερα προϊόντα οδήγησε στην έρευνα για εναλλακτικά μεταλλικά άλατα.
Τα καρβοξυλικά και υδροξυκαρβοξυλικά άλατα του
τιτανίου μειώνουν τη μασχαλιαία υπεριδρωσία με
τον ίδιο μηχανισμό, όπως και τα άλατα αλουμινίου
και με χαμηλότερα ποσοστά ερεθιστικής δερματίτιδας. Επίσης, το γαλακτικό αμμώνιο του τιτανίου
βρέθηκε αποτελεσματικό στη μείωση της απέκκρισης
ιδρώτα in vitro και χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση
10%.26

Πολυμερή αντιδρωτικά σχηματισμού φιλμ
Οι ταινίες πολυμερών αποφράσσουν την επιφάνεια της μασχάλης και μειώνουν την εφίδρωση.
Συγκρινόμενα με τα παραδοσιακά άλατα παρουσιάζουν μεγαλύτερη μείωση της εφίδρωσης. Τα πολυμερή πρέπει να έχουν μεγάλου βαθμού ικανότητα προσκόλλησης και απόφραξης, να είναι αδιάλυτα στο
νερό και μην είναι τοξικά. Έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί τα παράγωγα πολυβινυλαλκοόλης, χλωροξικά
παράγωγα υδροξυπολυμερών, το αλγηνικό ασβέστιο
καθώς και ακρυλικά συμπολυμερή.27

Τοπικά αντιχολινεργικά

Αρχικά οι συνεδρίες πρέπει να είναι τουλάχιστον
τρεις την εβδομάδα και μόλις επιτευχτεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, μία συνεδρία την εβδομάδα μπορεί να είναι αρκετή.
Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά ασφαλής, αποτελεσματική και έχει χαμηλό κόστος, είναι όμως χρονοβόρα αφού απαιτεί συχνές επισκέψεις στο ιατρείο.
Βελτίωση έχει παρατηρηθεί στο 81% των ασθενών
μετά από οκτώ συνεδρίες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες
περιλαμβάνουν ερύθημα, αίσθημα καύσου, πόνο και
σχηματισμό πομφολύγων.32-34
Η στεγνή ιοντοφόρηση είναι μια καινούρια μέθοδος που καταργεί τις συχνές επισκέψεις στο ιατρείο
και από μία τουλάχιστον μελέτη φαίνεται να είναι
πολλά υποσχόμενη.35

Αλλαντική τοξίνη τύπου Α (ΒΤX-Α)
Η ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης (Εικόνα 3) αποτελεί την πιο αποτελεσματική μη χειρουργική αντιμετώπιση της εστιακής υπεριδρωσίας. Αποτελεί θεραπεία εκλογής σε περιπτώσεις μέτριας ή
σοβαρής υπεριδρωσίας.
Η αλλαντική τοξίνη δεσμεύεται από τους προσυναπτικούς υποδοχείς των χολινεργικών νευρώνων
και αφού μπει στο κυτταρόπλασμα καταστρέφει πολυπεπτίδια που είναι αναγκαία για την απελευθέρωση
της ακετυλοχολίνης στη σύναψη. Επειδή η εκκριτική

Χρησιμοποιούνται κυρίως στο σύνδρομο γευστικής υπεριδρωσίας (διαβήτης ή σύνδρομο Frey).
Χρησιμοποιήθηκε τοπικά υδατικό διάλυμα γλυκοπυρρολάτης 0,5% με πολύ καλή ανταπόκριση.28 Πρόσφατη κλινική μελέτη έδειξε ότι το τοπικό σκεύασμα
γλυκοπυρρολάτης 2% υπερτερούσε έναντι του εικονικού σκευάσματος σε 25 ασθενείς με εστιακή κρανιοπροσωπική υπεριδρωσία.29 Η προσθήκη γλυκοπυρρολάτης μπορεί επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της ιοντοφόρησης.30

Ιοντοφόρηση
Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιεί νερό
βρύσης και ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 15-20 mA. Αποτελεί θεραπεία δεύτερης γραμμής, κυρίως για την εστιακή υπεριδρωσία παλαμών και πελμάτων. Αυτά εμβαπτίζονται στο νερό για 20-30 λεπτά. και τα διαπερνά συνεχές ρεύμα. Χρησιμοποιείται επίσης εναλλασσόμενο ή και εναλλαγή συνεχούς/εναλλασσόμενου.
Το ρεύμα φαίνεται να αποδιοργανώνει προσωρινά τη μεταφορά ιόντων στο εκκριτικό τμήμα των ιδρωτοποιών αδένων.31

Åéêüíá 3 – Ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης Α σε
μασχάλη.
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Ðßíáêáò 1

δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων ελέγχεται
από την ακετυλοχολίνη, το αποτέλεσμα είναι σημαντική μείωση της ποσότητας του εκκρινόμενου ιδρώτα.36 Η διάρκεια και αποτελεσματικότητα της μεθόδου εξαρτάται από την περιοχή και το διάλυμα
που χρησιμοποιήθηκε. Συνήθως διαρκεί 4-7 μήνες
αλλά μπορεί να φτάνει και τους εικοσιενέα.37 Η αποτελεσματικότητα της αλλαντικής τοξίνης στη μασχαλιαία υπεριδρωσία έχει αποδειχτεί σε πολλές κλινικές μελέτες.37-40 Φαίνεται ότι 72 μονάδες Botox ή
200 μονάδες Dysport ανά μασχάλη είναι ικανή
ποσότητα για να μειώσει την έκκριση ιδρώτα πάνω
από 80%. Έχει ακόμη παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής σύμφωνα με την κλίμακα
βαρύτητας υπεριδρωσίας (HDSS) (Πίνακας 1) και το
δερματολογικό δείκτη ποιότητας ζωής (DLQI).39,41
Εκτός από το υψηλό κόστος που αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου, η θεραπεία με αλλαντική τοξίνη μπορεί να συνοδευτεί από κεφαλαλγία,
μυαλγίες, κνησμό και αντιδραστική υπεριδρωσία
μέχρι 5%.36-39 Οι ενέσεις είναι καλά ανεκτές και
συνήθως δεν απαιτείται αναισθησία.
Η αλλαντική τοξίνη επίσης χρησιμοποιείται με επιτυχία στην υπεριδρωσία των παλαμών, λόγω όμως
της ανατομίας της περιοχής μπορεί να επιφέρει μυική αδυναμία χωρίς όμως να μειώνει σημαντικά τη
δύναμη λαβής των ασθενών που υποβάλλονται σε
αυτή.42,43
Η αποτελεσματικότητα της αλλαντικής τοξίνης
είναι γνωστή και για την εστιακή υπεριδρωσία πελμάτων. Πρόβλημα κατά την έγχυση του φαρμάκου
στις παλάμες και τα πέλματα μπορεί να είναι ο πό-

Κλίμακα βαρύτητας υπεριδρωσίας (HDDS). 40
Eκτίμηση από τον ίδιο τον ασθενή
Έκκριση ιδρώτα

Σκορ

Ποτέ αξιοσημείωτος ιδρώτας, ποτέ δεν
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

1

Ανεκτός ιδρώτας που μερικές φορές
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

2

Σπάνια ανεκτός ιδρώτας που συχνά
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

3

Μη ανεκτός ιδρώτας που πάντα επηρεάζει
τις καθημερινές του δραστηριότητες

4

Σκορ 1: ήπια, 2: μέτρια, 3-4: σοβαρή.
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νος. Εδώ εφαρμόζουμε πάντα το κρυοπροωθητικό
σπρέι, αλλά και έγχυση τοπικού αναισθητικού έχει
δοκιμαστεί στις παλάμες και δείχνει να είναι χρήσιμη.44 Μια πρόσφατη μελέτη προτείνει τη χρήση λιδοκαΐνης ως διαλυτικού αντί του NaCl 0,9% με ενθαρρυντικά για την αποφυγή του πόνου αλλά και την
αύξηση της δραστικότητας της τοξίνης.45

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Για την εφαρμογή των πιο πάνω θεραπειών καλό
είναι να λαμβάνεται υπόψιν η κλίμακα βαρύτητας της
νόσου. Σημαντικό είναι να δοκιμάζονται σταδιακά
με τη σειρά που αναφέρθηκαν (άλατα, λοιπά τοπικά
σκευάσματα, ιοντοφόρηση, ΒΤΧ-Α), ώστε όπου αποτυγχάνει η μία μορφή θεραπείας να χρησιμοποιούμε
την επόμενη, ανάλογα φυσικά με την εφαρμοσιμότητα ή όχι για κάθε μορφή εστιακής υπεριδρωσίας.
Το κόστος και ο χρόνος, είναι επίσης παράγοντες
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τέλος η κλινική
εμπειρία στη θεραπεία της υπεριδρωσίας παίζει
σημαντικό ρόλο στην επιλογή της μεθόδου προς όφελος του ασθενή, με σεβασμό πάντα στις προτιμήσεις του πριν την από προτεινόμενη θεραπεία.
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Γράμμα στον Εκδότη
Ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. Ομοιότητες
και διαφορές σε επιδημιολογικό, γενετικό
και ανοσολογικό επίπεδο
Βέργου Θ.
Αντωνίου Χ.

Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική ΚλινικήΒ΄ Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Α.
Συγγρός”

Psoriasis and Psoriatic Arthritis: Similarities and Differences
in Epidemiology, Genetics and Immunology
Vergou Th., Antoniou Ch.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα είναι χρόνιες, φλεγμονώδεις ασθένειες του δέρματος και των
αρθρώσεων αντίστοιχα, με σημαντική επίδραση στην
ποιότητα ζωής των ασθενών. Το 1960 οι Wright και
Baker ήταν οι πρώτοι που πρότειναν κοινά παθογενετικά μονοπάτια για τις δυο αυτές οντότητες. 1,2
Πολύς λόγος έχει γίνει για το αν η ψωριασική αρθρίτιδα είναι απλά μια εξωδερματική εκδήλωση της
ψωρίασης ή αν πρόκειται για μια ξεχωριστή φλεγμονώδη αρθρίτιδα η οποία έχει συχνότερη επίπτωση
στους ψωριασικούς ασθενείς.3
Η επίπτωση της ψωρίασης σε παγκόσμιο επίπεδο
ποικίλει από 0,1–11,8% ανάλογα με την εθνικότητα
και το γεωγραφικό πλάτος. Στην Ευρώπη και την
Βόρειο Αμερική το ποσοστό είναι μεταξύ 1–3%
(στην Ελλάδα συγκεκριμένα 2–2,5%) ενώ είναι πολύ
πιο μικρό στην Αφρική και την Ιαπωνία. Το νόσημα
έχει μηδενικό επιπολασμό σε ορισμένους πληθυσμούς Ινδιάνων της Νοτίου Αμερικής και στους
Αυστραλούς αβορίγινες. Η επίπτωση δεν διαφέρει
μεταξύ των 2 φύλων (1:1). Στην Ελλάδα, το 1/3 των
ασθενών με ψωρίαση, έχει γνωστό θετικό οικογενειακό ιστορικό.4,5,6
Σε ποσοστό 75% των ασθενών, προηγείται χρονικά η ψωρίαση της ψωριασικής αρθρίτιδας έως και
10–15 έτη, σε 10-15% προηγούνται τα συμπτώματα
των αρθρώσεων συγκριτικά με εκείνα του δέρματος
και σε 10-15% έχουν ταυτόχρονη εμφάνιση.7 Η εμφ-
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άνιση ψωριασικής αρθρίτιδας σε ασθενείς με ψωρίαση ποικίλει από 5–40%, ανάλογα με τον υπό μελέτη
πληθυσμό, ενώ ποσοστό της τάξεως του 90% των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα έχει κάποια στιγμή
παρουσιάσει ψωριασικές βλάβες στο παρελθόν
(κυρίως ψωρίαση κατά πλάκας). Το 80% περίπου
των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα παρουσιάζει
βλάβες στα νύχια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την
ψωρίαση κυμαίνεται από 35 – 70%.4,5

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωριασική αρθρίτιδα προσβάλλει και τα 2
φύλα, εμφανίζοντας ελαφρά υπεροχή στις γυναίκες
(αναλογία ανδρών προς γυναίκες είναι 1:1,4) και
συχνότερη ηλικία έναρξης μεταξύ των 30 και 45
ετών. Στα 2/3 των περιπτώσεων η νόσος εισβάλλει
βαθμιαία και ύπουλα ενώ στο υπόλοιπο 1/3 των ασθενών η νόσος αρχίζει με οξεία αρθρίτιδα. Το
1973, οι Moll και Wright,8 περιέγραψαν 5 κλινικές
οντότητες, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των αρθρώσεων που προσβάλλονται: 1) ασύμμετρη ολιγοαρθρική ή μονοαρθρίτιδα, που προσβάλλει ασύμμετρα τις τελικές ή τις εγγύς μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις άνω και κάτω άκρων καθώς και τις μεταταρσιοφαλαγγικές (η συχνότερη μορφή σε ποσοστό περίπου 70%), 2) βαριά παραμορφωτική (arthritis
mutilans), 3) συμμετρική πολυαρθρίτιδα που ομοιάζει με την ρευματοειδή αρθρίτιδα αλλά με Ra test α-
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ρνητικό 4) αρθρίτιδα που πρωταρχικά προσβάλλει
τις τελικές μεσοφαλαγγικές αρθρώσεις, αφήνοντας ανέπαφες τις μετακαρπο- και μεταταρσιοφαλαγγικές
(συνοδεύεται συχνά από αλλοιώσεις των ονύχων) και
5) αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα με ή χωρίς περιφερική αρθροπάθεια.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H μεταβίβαση της ψωρίασης και της ψωριασικής
αρθρίτιδας μεταξύ των γενεών είναι πολυπαραγοντική και δεν ακολουθεί κλασσικό μοντέλο Μεντελικής
κληρονομικότητας.9
Στην ψωρίαση παρατηρείται αυξημένη έκφραση
των εξής HLA αντιγόνων: Β13, Β17, Β37, Β57, Cw6,
DR7 και στην ψωριασική αρθρίτιδα των Β7, Β13,
Β17, Β27, Β38, Β39, Β57, Cw6, CR4, DR4, DR5,
DR7, DR8. Τα 5 κοινά αντιγόνα του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (Β13, Β17, Β57, Cw6, DR7)
είναι χαρακτηριστικό στοιχείο ότι τα 2 νοσήματα
μοιράζονται κοινά παθογενετικά μονοπάτια. 9
Ιδιαίτερα το Cw6 έχει συσχετιστεί με την ψωρίαση
και διακρίνονται 2 κλινικοί τύποι ασθενών: οι Cw6
(+) ασθενείς έχουν ιστορικό έναρξης ψωρίασης σε
νεαρή ηλικία, θετικό οικογενειακό ιστορικό, συνήθως πάσχουν από βαριά και εκτεταμένη νόσο και στα
σημεία τραυματισμού εμφανίζουν ψωρίαση (φαινόμενο Koebner). Οι Cw6 (-) ασθενείς έχουν ηπιότερη
νόσο, με έναρξη σε μεγαλύτερη ηλικία, αρνητικό οικογενειακό ιστορικό για ψωρίαση, συχνά εμφανίζουν
ψωριασική ονυχία και έχουν προδιάθεση για ψωριασική αρθρίτιδα.10
Έως σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 2 γενετικοί τόποι που προδιαθέτουν για ψωρίαση και ψωριασική
αρθρίτιδα. Ο TNF 238, ένας ευοδωτικός πολυμορφισμός στον επίτοπο του TNF, με 23% των ασθενών με
ψωρίαση και 32% των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα (σε αντίθεση με μόνο 7% των controls που
χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω μελέτη) να εκφράζουν το συγκεκριμένο γενετικό πολυμορφισμό.11
Ο δεύτερος κοινός ταυτοποιημένος τόπος είναι
στο χρωμόσωμα 16q (πολυμορφισμός NOD2/
PSORAS1 για την ψωρίαση και CARD15 για την ψωριασική αρθρίτιδα).12

ψωριασικών βλαβών. Συγκεντρώνονται μεταξύ των κερατινοκυττάρων της επιδερμίδας και κατά μεγαλύτερο βαθμό στο χόριο. Στην επιδερμίδα συναντούμε
κυρίως CD8+ ενώ στο χόριο CD4+ και CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα. Στο αρθρικό υγρό των ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα, ο πληθυσμός των Τ-λεμφοκυττάρων είναι καθ’υπεροχήν αποτελούμενος από
CD8+.13,14
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν πρόκειται για
τον ίδιο πληθυσμό κυττάρων και στις 2 νόσους ή για
διαφορετικό. Στο ψωριασικό δέρμα, το 50-80% των
Τ-λεμφοκυττάρων εκφράζουν ένας υποδοχέα CLA
(cutaneous lymphocyte-associated antigen), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μετακίνηση τους από
την περιφέρεια στο δέρμα. Σε αντίθεση μόνο το 510% των Τ-λεμφοκυττάρων του αρθρικού υγρού σε
ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα εκφράζουν το
CLA.15 Αυτό κατ’ επέκταση σημαίνει είτε ότι οι 2
πληθυσμοί Τ-λεμφοκυττάρων είναι τελείως διαφορετικοί, είτε ότι είναι μεν ίδιοι αλλά κατά την ενεργοποίηση και την μετακίνησή τους από την περιφέρεια
προς το δέρμα και τις αρθρώσεις, διαφοροποιούνται.
Ο TNF-α, μια προφλεγμονώδης κυτοκίνη, παίζει
καθοριστικό ρόλο τόσο στην ψωρίαση όσο και στην
ψωριασική αρθρίτιδα και έχει αποτελέσει το στόχο
των anti-TNF-α θεραπειών. Τρεις είναι οι εγκεκριμένοι παράγοντες κατά του TNF-α για την ψωρίαση και
την ψωριασική αρθρίτιδα: Το Enbrel (etanercept)
μια πρωτείνη σύντηξης και 2 μονοκλωνικά αντισώματα, το Remicade (infliximab) και το Humira
(adalimumab).
Άλλες κυτοκίνες που έχουν σημαντικό ρόλο στην
ψωρίαση είναι οι IL-17, IL-8, IL-12, IL-23. Οι δύο τελευταίες έχουν ήδη αποτελέσει στόχο μια νέας ομάδας βιολογικών φαρμάκων (anti-IL12/23). Προς το
παρόν έγκριση για θεραπεία μόνο της ψωρίασης και
όχι της ψωριασικής αρθρίτιδας έχει το Stelara
(ustekinumab), ένα μονοκλωνικό αντίσωμα. Κλινικές
μελέτες είναι σε εξέλιξη για την αποτελεσματικότητα
αυτών των παραγόντων στην ψωριασική αρθρίτιδα
(έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα IL12 και IL23 στο
αρθρικό υγρό των ασθενών).16

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ––––––––––––
Τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι ο βασικότερος πληθυσμός κυττάρων που συναντούμε στις βιοψίες των

Αν και σε κλινικό επίπεδο τόσο η ψωρίαση όσο
και η ψωριασική αρθρίτιδα εμφανίζουν ποικιλομορφία, τα στοιχεία από επιδημιολογικές, γενετικές και
κλινικές μελέτες συνηγορούν υπέρ, ενός κοινού μεν,
πολύπλοκου δε, παθογενετικού μηχανισμού. Περαι-

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5_1.qxd 24/4/2012 9:49 ππ Page 41

ΨΩΡΙΑΣΗ

ΚΑΙ

ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΣΕ

τέρω έρευνες θα συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τα κοινά μονοπάτια αυτών των δυο φλεγμονωδών νοσημάτων.17
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Καρτερίδου Α.
Παπαγεωργίου Μ.
Δελλή Φ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––––––
Άνδρας, 27 ετών, παραπέμφθηκε στα εξωτερικά
ιατρεία της κλινικής μας από ιδιώτη δερματολόγο
της περιφέρειας λόγω της εμφάνισης από 10μέρου ερυθηματωδών, υπόσκληρων, ήπια επώδυνων στην εν
τω βάθει πίεση, οζιδίων στους δύο μηρούς. Από
4ημέρου κάποια από αυτά εμφάνισαν αυτόματη έλκωση, μέγιστης διαμέτρου 1,5 cm. Κατά την εισαγωγή του στην κλινική μας οι παλαιότερες βλάβες εμφάνιζαν εκροή κιτρινωπού-ελαιώδους-διαυγούς υγρού. Είχε αρχίσει επίσης να εμφανίζει και νέες βλάβες στις κνήμες, τους βραχίονες και ελάχιστες στον
κορμό (Εικόνες 1,2). Ο ασθενής ήταν ελεύθερος
λοιπών συμπτωμάτων. Από τον εργαστηριακό έλεγχο
διαπιστώθηκαν: αυξημένα WBC (με μικρή επικράτηση των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων), μικρή
αύξηση της ΤΚΕ, ASTO λίγο αυξημένη (σε πτώση όμως από προηγούμενη τιμή που διέθετε ο ασθενής
προ μίας εβδομάδας) και μικρή αύξηση της CRP. Η
άμεση μικροβιολογική εξέταση υλικού από τις ελκωμένες βλάβες ανέδειξε λίγα πυοσφαίρια, σπάνιους
gram (+) κόκκους και staphylococcus aureus στην
καλλιέργεια, ευρήματα που αποδόθηκαν σε επιμόλ-
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υνση των βλαβών. Ο άμεσος μυκητολογικός έλεγχος
των βλαβών ήταν αρνητικός. Η εξέταση ιστολογικού
παρασκευάσματος για μύκητες ήταν επίσης αρνητική. Το ίδιο και η δερμοαντίδραση Mantoux.
Από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς προέκυψε ότι επρόκειτο για έναν αθλητή που από
4ετίας εμφάνιζε αυξανόμενης βαρύτητας κόπωση και
δύσπνοια στην άσκηση καθώς και υποτροπιάζουσες
λοιμώξεις του ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού. Ο πατέρας και ο αδερφός του εμφάνιζαν επίσης
παρόμοια συμπτωματολογία, σε πολύ ηπιότερο όμως
βαθμό. Η ακτινογραφία θώρακα ανέδειξε εικόνα αμφοτερόπλευρου εμφυσήματος, διάσπαρτα ινώδη
στοιχεία άμφω, ιδιαίτερα στους κατώτερους πνευμονιαίους λοβούς. Το μεσοθωράκιο και οι πύλες των
πνευμόνων εμφανίζονταν φυσιολογικά και οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες ελεύθερες. Ο καρδιοθωρακικός δείκτης ήταν εντός φυσιολογικών ορίων.
Η ιστολογική εξέταση ιστοτεμαχίου δέρματος που
περιλάμβανε και υπόδερμα, ανέδειξε εικόνα οξείας
λοβώδους υποδερματίτιδας, με μεγάλο αριθμό ουδετερόφιλων ανάμεσα στις δεσμίδες κολλαγόνου σε όλο
το δικτυωτό χόριο καθώς και εστίες νέκρωσης χορίου
και υποδορίου, με άθικτες νησίδες (Εικόνα 3).
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A. Kαρτερίδου και συν.

Υποδερματίτιδα από έλλειψη
Α1-αντιθρυψίνης
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η πρώτη αναφορά της υποδερματίτιδας από έλλειψη της α1-αντιθρυψίνης (Α1ΑΤ) έγινε το 1963
από τον Carl-Bertil Laurell. Έκτοτε έχουν βρεθεί πάνω από 80 τύποι μετάλλαξης στο γονίδιο που κωδικοποιεί την Α1ΑΤ (SERPINA 1). Κλινικά εμφανίζονται πολλοί τύποι και βαθμοί έλλειψης ανάλογα αν ο
ασθενής φέρει 1 ή 2 αλλήλια του παθολογικού γονιδίου. Η πιο σοβαρή κλινική εικόνα αντιστοιχεί
σ΄αυτούς πιο φέρουν τη μετάλλαξη Ζ (αντικατάσταση της γλουταμίνης από λυσίνη στη θέση 342 του
παθολογικού γονιδίου) και μάλιστα στον ομόζυγο φαινότυπο αυτής. Τότε η Α1ΑΤ του ορού είναι ελαττωμένη στο 10-15% της φυσιολογικής τιμής.
Η Α1ΑΤ είναι μια α1-αντιπρωτεάση, δηλαδή μια
γλυκοπρωτείνη οξείας φάσης παραγόμενη από το ήπαρ. Πρόκειται για έναν αναστολέα της θρυψίνης,
της ελαστάσης των ουδετεροφίλων και γενικά των
πρωτεασών ορού και ιστών. Οι φυσιολογικές τιμές
της στον ορό κυμαίνονται μεταξύ 1,3 και 1,4 mg/dl.
Όπως όλες οι πρωτεάσες έτσι και η Α1ΑΤ παίζει ρόλο στη ρύθμιση των ανοσολογικών και φλεγμονωδών
διαδικασιών. Συγκεκριμένα η τοπική ισορροπία αυτών και των αναστολέων τους (π.χ την Α1ΑΤ) καθορίζει την εμφάνιση της φλεγμονής και το μέγεθος
της προκύπτουσας ιστικής βλάβης. Λόγω λοιπόν της
μετάλλαξης του γονιδίου προκαλείται συσσώρευση
εγκλείστων Α1ΑΤ στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο
του ηπατοκυττάρου, που οδηγεί σε 1) οξεία/χρόνια
ηπατική πάθηση παιδιών και ενηλίκων (π.χ χολοστατικός ίκτερος, ηπατική ανεπάρκεια, κίρρωση,
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα), 2) μείωση Α1ΑΤ στον
ορό και το πνευμονικό παρέγχυμα, αδυναμία αναστολής της ελαστάσης, καταστροφή του υποστηρικτικού ιστού των πνευμόνων και εμφάνιση πανλοβιώδους εμφυσήματος σε νεαρούς ενήλικες, 3) ασυνήθιστη εμφάνιση δερματικών εκδηλώσεων όπως υποδερματίτιδα (ακόμη και επί ομόζυγου φαινοτύπου Ζ ελάχιστοι ασθενείς την εμφανίζουν).
Ως γνωστό οι υποδερματίτιδες χωρίζονται σε 1)
λοβιακές και διαφραγματικές (ανάλογα με τη θέση
απ΄όπου ξεκινά η νοσηρή διαδικασία) και 2) ανάλογα με τη συνύπαρξη ή όχι, αγγειίτιδας (στις περισσότερες δεν συνυπάρχει). Η υποδερματίτιδα από έλλειψη Α1ΑΤ ανήκει στις λοβιακές χωρίς αγγειίτιδα.
Η νόσος αφορά ενηλίκους ηλικίας 20-40 ετών
(σπάνια σε παιδιά). Προσβάλλονται εξίσου και τα

δύο φύλα. Ενδεχόμενο τραύμα οδηγεί σε χημειοταξία ουδετεροφίλων και φλεγμονή, αύξηση της ελαστάσης των ουδετεροφίλων, επίθεση στον υποστηρικτικό ιστό δέρματος και υποδέρματος και εμφάνιση
βλαβών. Αυτές εκδηλώνονται ως υποτροπιάζοντα,
λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητα, ερυθηματώδη,
υποδόρια οζίδια, διαμέτρου 1-5 cm, κυρίως στον κορμό και τα εγγύς τμήματα των άκρων. Το υποδόριο
λίπος νεκρώνεται, οι βλάβες ελκώνονται αυτόματα
και εμφανίζεται ροή άσηπτου-διαυγούς-ορώδους ή
ελαιώδους-κιτρινωπού υγρού. Τελικά αποδράμουν
αφήνοντας ουλές.
Η διαγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει λήψη
βαθιάς βιοψίας (απαραίτητα με τεμάχιο υποδέρματος), επί εμφάνισης βλαβών νεκρωτικής υποδερματίτιδας. Μέτρηση της Α1ΑΤ του ορού και προσδιορισμό του φαινοτύπου, αν αυτή βρεθεί ελαττωμένη. Μπορεί επίσης να γίνει DNA testing για τα
κοινά αλλήλια. Επιβάλλεται έλεγχος των στενών
συγγενών. Σημειώνεται ότι ασθενείς με το ίδιο αλλήλιο μπορεί να εμφανίζουν πολύ διαφορετική κλινική
εικόνα.
Η ιστολογική εξέταση αναδεικνύει: 1) ευρήματα
οξείας φλεγμονής: μάζες ουδετεροφίλων που προκαλούν νέκρωση και αντικατάσταση των λιποκυττάρων
από ινώδη ιστό, 2) καταστροφή ελαστικών ινών, 3)
μεγάλες περιοχές φυσιολογικού λίπους παρακείμενες σε νεκρωτικές λοβιακές περιοχές, 4) σε παλαιότερες βλάβες, χρόνια φλεγμονή και αιμορραγία περιφερικά της οξείας φλεγμονής και εστίες συλλογής
και υπερπλασίας ιστιοκυττάρων, λιποφάγων καθώς
και παρουσία γιγαντοκυττάρων κατά περίπτωση, 5)
δευτεροπαθή λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα.
Θεραπευτικά χορηγούνται: 1) συμπυκνωμένη ανθρώπινη Α1ΑΤ (από δότες), συνήθως σε δόση 60
mg/kgr/εβδομάδα, 2) δαψόνη σε μέγιστη δόση 200
mg/ημέρα (δρα περιορίζοντας την οξείδωση της
υπάρχουσας Α1ΑΤ, μέσω επηρεασμού της μυελοϋπεροξειδάσης, ρυθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την
προκύπτουσα φλεγμονή), 3) δοξυκυκλίνη (δρα μέσω
αναστολής της κολλαγενάσης), 4) στεροειδή p.o, 5)
χορήγηση πλάσματος (fresh frozen, ισοδυναμεί με
έμμεση χορήγηση A1AT), 6) κολχικίνη (επί μη ανοχής στη δαψόνη), 7) αποφυγή καπνίσματος (διότι
απενεργοποιεί την ήδη ελαττωμένη Α1ΑΤ), βλαπτικών εισπνοών και αλκοόλ, 8) μεταμόσχευση πνευμόνων ή/και ήπατος.
Στο δικό μας περιστατικό (ο ασθενής ήταν γνωστό από 2 ετών ότι έπασχε από έλλειψη Α1ΑΤ) και
αφού αντιμετωπίστηκαν αρχικά οι επιμολύνσεις με
αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ, χορηγήθηκε
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δοξυκυκλίνη σε δόση 100 mg δις ημερησίως.
Επειδή όμως η ανταπόκριση των βλαβών στη θεραπεία ήταν φτωχή, χορηγήθηκε δαψόνη. Ξεκινήσαμε με δόση ½ tab μία φορά την ημέρα, η οποία αυξήθηκε σε ½ tab δις ημερησίως με τα πρώτα
σημάδια ανταπόκρισης. Η βελτίωση ήταν μεγάλη
και γρήγορη. Οι βλάβες τελικά απέδραμαν αφήνοντας ουλές. Μέχρι σήμερα ο ασθενής βρίσκεται
στην ίδια θεραπεία, χωρίς να έχει εμφανίσει υποτροπή και ακολουθεί διαδικασία έγκρισης χορήγησης από το ασφαλιστικό του ταμείο, ενδοφλέβιας
Α1ΑΤ. Λόγω του αμφοτερόπλευρου εμφυσήματός
του, παρακολουθείται από πνευμονολογική κλινική και βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνευμόνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Chowdhury M., Williams E., Morris J., et al. Severe panniculatis caused dy homogenous ZZ a1-antitrypsin deficiency treated successfully with human purified enzyme. BJD 2002; 147:1258-61.
2. Smith K., Pittelkow M., Daniel Su W. Panniculitis associated with severe a1-antitrypsin deficiency. Arch Dermatol 1987; 123:1655-62.
3. Smith K., Daniel Su W., Pittelkow M., Winkelmann R.
Clinical and pathologic correlations in 96 patients with
panniculitis, including 15 patients with deficient levels
of a1-antitrypsin. JAAD 1989; 21:1192-6.
4. ANDREWS’ Diseases of the skin Clinical Dermatology,
tenth edition. James W., Berger T., Elston Dirk. Diseases of subcutaneous fat: a1-antitrypsin deficiency
panniculitis, 494.
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Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Bιβλιογραφική Ενημέρωση
Ιωαννίδης Δ.
Bακιρλής Ε.

Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

1. Τα Τατουάζ είναι δυνατόν να αφαιρεθούν
σε λιγότερες αλλά μεγαλύτερης διάρκειας
συνεδρίες Laser
Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μέσα σε μια μέρα με
μεσοδιαστήματα διακοπής μεταξύ των θεραπειών
απομακρύνουν αποτελεσματικά τα περισσότερα τατουάζ

ξαιτίας της νέας τεχνικής. Στις παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται o επιδερμιδικός ερεθισμός και το πορφυρικό εξάνθημα στην
περιοχή εφαρμογής της μεθόδου R20, αλλά δεν παρατηρήθηκαν μεταγενέστερες αρνητικές επιπτώσεις,
όπως ουλές.

Σχόλιο (Murad Alam, MD, MSCI)
Η απομάκρυνση των ανεπιθύμητων τατουάζ
συνήθως πραγματοποιείται με τα Q-switched λέιζερ. Τις περισσότερες φορές απαιτούνται πολλές θεραπευτικές συνεδρίες (μέχρι και 20 για τα επαγγελματικά τατουάζ), και τα αποτελέσματα συχνά δεν
είναι ικανοποιητικά. Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τεσσάρων «περασμάτων» laser σε μία μόνο
συνεδρία, με μεγάλα διαστήματα διακοπής μεταξύ
των θεραπειών.
Δώδεκα υγιή άτομα, λευκής φυλής, με συνολικά
8 επαγγελματικά και 10 ερασιτεχνικά τατουάζ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Κάθε τατουάζ χωρίσθηκε σε
δύο μέρη, και τα μέρη αυτά τυχαιοποιήθηκαν για να
αντιμετωπισθούν, είτε με μία εφαρμογή laser, ή με
τη λεγόμενη μέθοδο R20, κατά την οποία πραγματοποιούνται τέσσερα διαδοχικά «περάσματα», τα οποία
απέχουν χρονικά μεταξύ τους από 20 λεπτά. Όλες οι
εφαρμογές έγιναν από τον ίδιο ερευνητή με ένα Qswitched λέιζερ - αλεξανδρίτη (5,5 J/cm2, 755 nm,
100-νανοδευτερόλεπτα διάρκειας παλμού και 3-mm
μέγεθος εστίασης).
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν επί 6 μήνες.
Στους 3 μήνες, τα αποτελέσματα, με βάση μια κλίμακα 5-σημείων, ήταν σημαντικά καλύτερα στα τατουάζ
που εφαρμόσθηκε η μέθοδος R20 (P <0,01). Σε
δείγματα βιοψίας, φάνηκε ότι περισσότερη χρωστική
ουσία είχε αφαιρεθεί από τις βαθύτερες περιοχές εEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:1 49-52, 2011

Με τη μέθοδο R20, πολλά απλά τατουάζ είναι
δυνατόν να αφαιρεθούν σε μία μόνο συνεδρία. Αυτή
είναι μια συναρπαστική εξέλιξη που μπορεί να έχει
άμεση επίδραση στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική. Αν και αυτή η μελέτη έγινε με Q-switched
λέϊζερ - αλεξανδρίτη, τα αποτελέσματα είναι σχεδόν
βέβαιο ότι είναι παρόμοια και με άλλα Q-switched
λέϊζερ.
Ο μηχανισμός δράσης δεν είναι γνωστός, αλλά οι
συγγραφείς υποθέτουν ότι η άμεση λεύκανση των τατουάζ, μετά τη θεραπεία με λέιζερ, οφείλεται στις
φυσαλίδες αέρα που σχηματίζονται και εμποδίζουν
οπτικά την περαιτέρω διείσδυση του φωτός βαθιά
στο δέρμα, όπου βρίσκονται τα σωματίδια χρωστικής. Αυτές οι φυσαλίδες αέρα φαίνεται να διαλύονται μετά από λίγα λεπτά, επιτρέποντας η θεραπεία
με λέιζερ να συνεχίσει με τα επόμενα «περάσματα»
και να γίνει πιο αποτελεσματική. Αναπάντητα παραμένουν ορισμένα πρακτικά ζητήματα, όπως να
υπάρχει προσωπικό και χώρος για ασθενείς με τατουάζ, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία
για τόσες ώρες σε μία ημέρα, καθώς και η κοστολόγηση αυτής της υπηρεσίας.
Kossida T, et al. Optimal tattoo removal in a single laser
session based on the method of repeated exposures. J Am
Acad Dermatol 2012; 66:271.
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2. Απόξεση και κρυοθεραπεία για τα
επιφανειακά BCC και SCC
Για ορισμένους επιφανειακούς καρκίνους του δέρματος
στον κορμό και στα άκρα, η απόξεση ακολουθούμενη
από κρυοθεραπεία είναι αποτελεσματική θεραπευτική
αντιμετώπιση
Επιφανειακά βασικοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (BCC και SCC) εμφανίζονται συνήθως στον κορμό και στα άκρα. Όπως υποδηλώνει και
το όνομα, οι όγκοι αυτοί μεγαλώνουν προς τα πλάγια,
επιφανειακώς επεκτεινόμενοι, αντί να διεισδύουν σε
βάθος. Έτσι η επιφάνειά τους τείνει να είναι μεγάλη,
ενώ η μάζα του όγκου τους τείνει να είναι μικρή. Η
χειρουργική αφαίρεση της βλάβης προκαλεί σχετικά
μεγάλες ουλές, ιδιαίτερα στα πόδια, στα οποία η επούλωση των τραυμάτων αργεί. Αυτοί οι όγκοι δεν διεισδύουν σε ζωτικής σημασίας ιστούς και είναι εύκολο να αφαιρεθούν με απόξεση και να ολοκληρωθεί η
καταστροφή τους με κρυοχειρουργική.
Για να καθορισθεί το ποσοστό της μακροχρόνιας
αποτελεσματικότητας αυτής της θεραπείας για την
αντιμετώπιση των επιφανειακώς επεκτεινόμενων BCC
και SCCs, οι ερευνητές παρακολούθησαν 69 ασθενείς με 100 κακοήθεις όγκους του δέρματος, οι οποίοι δεν εντοπίζονταν στο πρόσωπο. Οι όγκοι αυτοί
ήταν μικρότεροι από 2 mm σε διάμετρο και είχαν
υποβληθεί σε θεραπεία στο γραφείο ενός δερματολόγου. Το κύριο χαρακτηριστικό που διερευνήθηκε ήταν ο αριθμός των ασθενών που παρέμειναν
χωρίς υποτροπή επί 5 έτη.
Σε όλες τις βλάβες πραγματοποιήθηκε βιοψία για
να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. 83 ήταν επιφανειακά
BCC, και 17 ήταν επιφανειακά SCC (συμπεριλαμβανομένων 11 in situ SCC). Θεωρήθηκε απαραίτητο ότι
πρέπει να γίνουν οι ιατρικοί χειρισμοί σε απόσταση
4 mm γύρω από κάθε όγκο. Όλες οι βλάβες υπέστησαν απόξεση σε πολλαπλές κατευθύνσεις, με 2χιλιοστών ξέστρο έως ότου όλα τα τμήματα του όγκου και της επιδερμίδας αφαιρέθηκαν εντός των ορίων που είχαν τεθεί. Μετά την αιμόσταση, η οποία
επιτεύχθηκε με διάλυμα 20% χλωριούχου αλουμινίου, κάθε βλάβη υποβλήθηκε σε έναν κύκλο
ψύξης - απόψυξης με ψεκασμό υγρού αζώτου. Οι ασθενείς επαναξιολογήθηκαν μετά από 1 και 5 έτη μετά την εφαρμογή της αγωγής.
Η θεραπεία ήταν καλά ανεκτή, και λοιμώξεις δεν
εμφανίσθηκαν. Αρκετές ήπιες έως μέτριες υπερτροφικές ουλές αναπτύχθηκαν σε βλάβες που εντοπίζονταν στο στήθος, την πλάτη και τους ώμους. Κανένας

όγκος δεν επανεμφανίστηκε κατά το 1ο έτος. Μετά
από 5 χρόνια μόνο ένα επιφανειακό BCC επανεμφανίστηκε μεταξύ 95 αξιολογήσιμων όγκων. Αυτό
συνέβη στην άκρη της αρχικής βλάβης, και όχι σε
βάθος.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)
Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προοπτική μελέτη
που αξιολογεί την απόξεση ακολουθούμενη από κρυοχειρουργική θεραπεία των επιφανειακών βασικοκυτταρικών και ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων που
δεν εντοπίζονται στο πρόσωπο. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της απόξεσης,
ακολουθούμενη από κρυοχειρουργική επέμβαση.
Η θεραπεία της κρυοχειρουργικής ήταν ελάχιστη, με ένα χρόνο ψύξης μόνο για 10 με 20 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας ένα λεπτό, ψηλαφητό κατεψυγμένο δίσκο στην επιφάνεια του δέρματος. Μου
αρέσει αυτή η μορφή θεραπείας για επιλεγμένους,
λεπτούς καρκίνους του κορμού και των άκρων. Από
την εμπειρία μου, αυτή η προσέγγιση είναι αποτελεσματική και η επούλωση είναι πιο γρήγορη από ό,τι
μετά την απόξεση με ηλεκτροκαυτηρίαση, καθώς και
τα υπολειπόμενα σημάδια είναι λιγότερο εμφανή.
Είμαι ευτυχής να βλέπω την επιτυχία αυτής της θεραπείας να τεκμηριώνεται.
Peikert JM. Prospective trial of curettage and cryosurgery
in the management of non-facial, superficial, and minimally invasive basal and squamous carcinoma. Int J Dermatol
2011; 50:1135.

3. Κατευθυντήριες οδηγίες για την
αντιμετώπιση των πρωτογενών δερματικών
μελανωμάτων
Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας δημιούργησε
μία επιτροπή για να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες
οδηγίες για την αντιμετώπιση των μελανωμάτων
Η συχνότητα του πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Το μελάνωμα ενοχοποιείται για την πλειοψηφία των θανάτων, τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο του δέρματος, αλλά η θεραπεία της νόσου
είναι σχεδόν πάντα συνδεδεμένη με την έγκαιρη
διάγνωση της νόσου.

Ιστοπαθολογία
Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ιστοπαθο-
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λογίας του μελανώματος είναι το πάχος, η έλκωση, ο
δείκτης μιτώσεων (μιτώσεις/mm2), τα περιφερικά
και εν τω βάθει όρια, το επίπεδο διήθησης κατά
Clark και η παρουσία δορυφορικών βλαβών διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,05 mm (microsatellitosis). Η
παρουσία του τελευταίου κριτηρίου αναθεωρεί το
στάδιο του καρκίνου σε ΙΙΙb και συνιστάται η
συμβουλευτική επίσκεψη σε ογκολόγο.

Σταδιοποίηση
Το 2009 η Κοινή Αμερικανική Επιτροπή για τον
Καρκίνο (American Joint Committee on Cancer) διέγραψε από τη σταδιοποίηση το επίπεδο κατά Clark,
διατήρησε το κριτήριο της ελκώσεως και εισήγαγε
την παράμετρο μιτώσεις/mm2. Η πιο σημαντική αλλαγή για τους κλινικούς ιατρούς είναι η άνοδος σε
στάδιο Ιb για τους ασθενείς που πάσχουν από μελάνωμα μικρού βάθους και δείκτη μιτώσεων >1/mm2.
Στο παρελθόν αυτοί οι όγκοι κατατάσσονταν στο στάδιο Ια, εάν η βλάβη δεν είχε έλκωση και το επίπεδο
κατά Clark ήταν <IV. Εάν τα όρια χειρουργικής εκτομής είναι ελεύθερα νεοπλασματικών κυττάρων,
συστήνεται η παρακολούθηση των ασθενών αυτών.
Βιοψία
Η σύσταση για μια μελαγχρωματική βλάβη είναι
η πλήρης αφαίρεση με 1-3 χιλιοστά περιθώριο. Μερική δειγματοληψία είναι αποδεκτή σε ορισμένες επιλεγμένες περιπτώσεις (πρόσωπο, μεγάλες μελαγχρωματικές βλάβες κ.λ.).
Τα χειρουργικά όρια εκτομής έχουν καθορισθεί
ως εξής:
• in situ: 0,5-1 cm
• <1mm : 1 cm
• 1,01-2,0 mm : 1-2 cm
• >2,0 mm : 2 cm
Τα χειρουργικά όρια εκτομής μειώθηκαν κατά τη
διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η σύγχρονη
σύσταση αφορά σε χειρουργικά όρια εκτομής, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 2 cm.

Παρακολούθηση ασθενών μετά την αφαίρεση του
μελανώματος
Συστήνεται η διενέργεια καλής φυσικής εξέτασης
και o έλεγχος των διαφόρων συστημάτων. Εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις δεν συστήνονται
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Τα μεσοδιαστήματα
παρακολούθησης εξαρτώνται από το βαθμό επικινδυνότητας κάθε ασθενούς (π.χ. πάχος του όγκου).

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2011

Βιοψία φρουρού λεμφαδένα. (SLNB)
Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα δεν συστήνεται σε ασθενείς με μελάνωμα in situ. Αντίθετα, θα
πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα βιοψίας του σε
μελάνωμα με πάχος >1 mm.
Αν και το όφελος επιβίωσης μετά τη βιοψία του
φρουρού λεμφαδένα παραμένει ένα θέμα αμφισβητήσιμο, η βιοψία θεωρείται απαραίτητη για τη
σταδιοποίηση της νόσου. Επίσης, οι ογκολόγοι λαμβάνουν υπ΄όψη τους τα αποτέλεσματα της βιοψίας
του φρουρού λεμφαδένα προκειμένου να προχωρήσουν στη χορήγηση ιντερφερόνης.

Σχόλιο (Hensin Tsao, MD, PhD)
Οι ασθενείς με μελάνωμα πάχους ≤0,75 mm
είναι απίθανο να εμφανίσουν θετικό φρουρό λεμφαδένα και η επιβίωση είναι ευνοϊκή. Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα μπορεί να αποσαφηνίσει την πρόγνωση σε άλλες περιπτώσεις (αγγειολυμφατική
διήθηση, θετικά όρια χειρουργικής εκτομής, νεαρή
ηλικία, κλπ). Συνήθως χειρίζομαι το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και λεπτότητα και οι περισσότεροι ασθενείς αντιλαμβάνονται την περιορισμένη χρησιμότητα της βιοψίας.
Για τους ασθενείς με στάδιο Τ1b και μελάνωμα
με πάχος 0,76-1,00 mm προσπαθώ να επιτύχω
συμφωνία μεταξύ μας, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος επιβίωσης, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, την ευκολία στη διενέργεια της βιοψίας και τις επιπλοκές,
πριν προχωρήσουμε στη βιοψία του φρουρού λεμφαδένα. Μερικοί ασθενείς εστιάζουν στην απουσία
συγκεκριμένων στοιχείων για την αύξηση της επιβίωσης μετά τη βιοψία και αρνούνται να προχωρήσουν,
γεγονός που το αποδέχομαι εφ όσον βεβαιωθώ ότι η
πληροφόρηση είναι επαρκής και τεκμηριωμένη.
Άλλοι ασθενείς θέλουν να γνωρίζουν όσα είναι
δυνατόν πιο πολλά και να κάνουν ό,τι περισσότερο
μπορούν και, έτσι, υπογράφουν αμέσως τη σχετική
συναίνεση.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν αποτελούν
συνταγή κλινικής απόφασης για το γιατρό. Πολλές
διαφωνίες προέκυψαν μεταξύ των ειδικών, ακόμα
και κατά τη διάρκεια συγγραφής των οδηγιών.
Επίσης, τονίσθηκε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία
και με άλλες ομάδες και οργανισμούς που εκδίδουν σχετικές οδηγίες, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν κατά το δυνατόν παρόμοιες συστάσεις και
συμβουλές.
Bichakjian CK, Halpern AC, Johnson TM, Foote Hood A,
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Ôï ðåñéïäéêü åêäßäåôáé áðü ôï Íïóïêïìåßï "Á.
Óõããñüò" (Êëçñïäüôçìá Éö. Á. Óõããñïý) ôÝóóåñéò
(4) öïñÝò ôï ÷ñüíï, äéáíÝìåôáé äùñåÜí êáé áðåõèýíåôáé óå äåñìáôïëüãïõò, éáôñïýò Üëëùí åéäéêïôÞôùí
êáé Üëëïõò åðéóôÞìïíåò.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÏ ÅÉÄÏÓ ÔÏÕ AÑÈÑÏÕ
1. ¢ñèñá óýíôáîçò
Óýíôïìá Üñèñá óå åðßêáéñá êáé áìöéëåãüìåíá
èÝìáôá, ðïõ ãñÜöïíôáé ìå ôçí ðñïôñïðÞ ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò. ¼ôáí åêöñÜæïõí óõëëïãéêÜ ôç
Óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý, åßíáé áíõðüãñáöá. Óôéò Üëëåò ðåñéðôþóåéò åßíáé åíõðüãñáöá.

óôéêÜ êñéôÞñéá êáé Ý÷åé áêïëïõèçèåß íÝá èåñáðåõôéêÞ ìåèüäåõóç ìå åëåãìÝíï ôï áðïôÝëåóìá.

7. ÉáôñéêÞ åðéêáéñüôçôá êáé åéäéêÜ Üñèñá
Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ ôùí ôåëåõôáßùí áðüøåùí ðÜíù óå óõãêåêñéìÝíï èÝìá (highlights). ÓõããñáöÞ ìéêñïý áñéèìïý 3-4 óåëßäùí ðÜíù óå åîåéäéêåõìÝíï
èÝìá. Âñá÷åßåò åíçìåñùôéêÝò äçìïóéåýóåéò.

8. ÃåíéêÜ èÝìáôá
ÈÝìáôá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò åðéóôÞìåò ôçò õãåßáò êáé äåí åìðßðôïõí óôéò Üëëåò êáôçãïñßåò Üñèñùí
ôïõ ðåñéïäéêïý. ÉáôñïêïéíùíéêÜ èÝìáôá êáé ïéêïíïìéêÝò áíáëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôç Äçìüóéá Õãåßá.

2. ÁíáóêïðÞóåéò
Ïëï êëç ñù ìÝ íåò áíá ëý óåéò éá ôñé êþí èå ìÜ ôùí,
óôéò ïðïßåò õðïãñáììßæïíôáé éäéáßôåñá ïé óýã÷ñïíåò
áðüøåéò. Ãßíïíôáé äåêôÝò áíáóêïðÞóåéò ãñáììÝíåò
áðü Ýíáí Þ ôï ðïëý äýï óõããñáöåßò.

3. ÅñåõíçôéêÝò åñãáóßåò
ÊëéíéêÝò äïêéìÝò Þ êëéíéêÝò ðáñáôçñÞóåéò êáé
ðåéñáìáôéêÝò Ýñåõíåò ðñïïðôéêïý Þ áíáäñïìéêïý
÷áñáêôÞñá, ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìå âÜóç åñåõíçôéêü ðñùôüêïëëï, ôï ïðïßï èá ðåñéãñÜöåôáé áíáëõ ôé êÜ óôç ìå èï äï ëïãßá. Ðå ñé Ý ÷ïõí ðñù ôï äç ìï óéåõüìåíá áðïôåëÝóìáôá.

4. ÈåñáðåõôéêÝò åñãáóßåò
Ðñüêåéôáé ãéá åñãáóßåò ðñùôüôõðåò Þ áíáóêïðÞóåéò
ìå óêïðü íá åîá÷èïýí èåñáðåõôéêÜ áðïôåëÝóìáôá.

5. ÊëéíéêïåñãáóôçñéáêÝò ìåëÝôåò
Ðñüêåéôáé ãéá åñãáóßåò ïé ïðïßåò áöïñïýí óå ìéêñü Þ ìåãÜëï áñéèìü áóèåíþí, üðïõ óõíäõÜæåôáé ç
êëéíéêÞ ðáñáôÞñçóç êáé åìðåéñßá ìå ôçí åðéëåãìÝíç
åñãá óôç ñéá êÞ äéå ñåý íç óç, ðñï êåé ìÝ íïõ íá åîá ÷èïýí äéáãíùóôéêÜ óõìðåñÜóìáôá.

6. ÅíäéáöÝñïõóåò ðåñéðôþóåéò
Ãßíïíôáé äåêôÜ Üñèñá, åöüóïí áöïñïýí óå íÝá Þ
ðïëý óðÜíéá íïóÞìáôá Þ åöáñìüóôçêáí íÝá äéáãíùEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:1 53-54, 2011

9. Äåñìáôï÷åéñïõñãéêÞ
¢ñèñá ôá ïðïßá äßíïõí Ýìöáóç óôç ÷åéñïõñãéêÞ
óêïðéÜ ôçò Äåñìáôïëïãßáò.

10. ÃñÜììáôá ðñïò ôç Óýíôáîç
Ðå ñé Ý ÷ïõí êñß óåéò ãéá äç ìï óéåõ ìÝ íá Üñ èñá,
ðñüäñïìá áðïôåëÝóìáôá åñãáóéþí, ðáñáôçñÞóåéò
ãéá áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò, êñßóåéò ãéá ôï ðåñéïäéêü
êëð. Äçìïóéåýïíôáé åíõðüãñáöá.

11. Éóôïðáèïëïãßá - Äåñìáôïëïãßá
¢ñèñá ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé óôçí éóôïëïãéêÞ åéêüíá ôùí äåñìáôïðáèåéþí.

12. Áõôï-áîéïëüãçóç ãíþóåùí
Åßíáé ãíùóôÞ ç ìÝèïäïò ôçò áõôï-áîéïëüãçóçò
êáé ãßíåôáé ìå âÜóç ôá äéåèíÞ ðñüôõðá (âë. American Academy of Dermatology).

13. ÅðéëåãìÝíç âéâëéïãñáöéêÞ åíçìÝñùóç
ÁöïñÜ óôçí êáôá÷þñçóç ðåñéëÞøåùí Üñèñùí, ôá
ïðïßá Ý÷ïõí éäéáßôåñç óðïõäáéüôçôá Þ ðñáãìáôéêÞ
÷ñçóéìüôçôá ãéá ôçí éáôñéêÞ ðñÜîç êáé ðñïÝñ÷ïíôáé
áðü ôï äéåèíÞ éáôñéêü ôýðï. Óôü÷ïò åßíáé ç éáôñéêÞ
ðëçñïöüñçóç üóï ôï äõíáôüí åõñýôåñïõ éáôñéêïý
êïéíïý, ðïõ äåí Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá ðñïóðÝëáóçò
óôï äéåèíÞ éáôñéêü ôýðï. Ðñüôõðï: Exerpta Medica.
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14. ÂéâëéïêñéôéêÞ
15. ÄéáôñéâÝò
16. ÄéåèíÞò åíçìÝñùóç
ÏñéóìÝíá áðü ôá ôåý÷ç ôïõ ðåñéïäéêïý ìðïñïýí
íá åßíáé ìïíïèåìáôéêÜ êáé åêäßäïíôáé áðü Ýíáí Þ
äýï ðñïóêåêëçìÝíïõò, áðü ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ôïõ ðåñéïäéêïý, åêäüôåò (guest-editors), ïé ïðïßïé
åßíáé õðåýèõíïé ãéá ôá ôåý÷ç áõôÜ.

ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ ÔÙÍ ÁÑÈÑÙÍ
Ôá Üñ èñá ðïõ õðï âÜë ëï íôáé ãéá äç ìï óß åõ óç
ãñÜöïíôáé óôç äçìïôéêÞ. ÐñÝðåé íá åßíáé äáêôõëïãñáöçìÝíá áðü ôç ìßá ðëåõñÜ ôùí óåëßäùí, ìå äéðëü äéÜóôçìá óå ëåõêü ÷áñôß.
ÐåñéëáìâÜíïõí ôßôëï, ðåñßëçøç åëëçíéêÞ êáé áããëéêÞ, ëÝîåéò åõñåôçñßïõ óôá åëëçíéêÜ êáé óôá áããëéêÜ, êåßìåíï, âéâëéïãñáößá, ðßíáêåò êáé åéêüíåò (óôï ðßóù ìÝñïò ôùí åéêüíùí íá áíáãñÜöåôáé ï ôßôëïò ôçò åñãáóßáò).
Ç åñãáóßá õðïâÜëëåôáé óå Ýíá (1) áíôßãñáöï, êáèþò êáé óå äéóêÝôá Þ CD. Ïé åéêüíåò êáé ïé ðßíáêåò
õðïâÜëëïíôáé óå äýï (2) áíôßãñáöá êáé ìðïñïýí íá
åßíáé êáé Ýã÷ñùìá.
Ôï ïíïìáôåðþíõìï ôïõ/ôùí óõããñáöÝá/ùí íá ãñÜöåôáé ïëüêëçñï óôçí ïíïìáóôéêÞ. Áêïëïõèåß ç êëéíéêÞ, ôï ßäñõìá Þ ôï åñãáóôÞñéï, áðü ôï ïðïßï ðñïÝñ÷åôáé ç åñãáóßá, ç äéåýèõíóç ôïõ ðñþôïõ óõããñáöÝá, ôï
ôçëÝöùíï, êáèþò êáé ç çëåêôñïíéêÞ ôïõ äéåýèõíóç.
Ïé ïäçãßåò ðñïò ôïõò óõããñáöåßò áíáèåùñïýíôáé
óõíå÷þò êáé äçìïóéåýïíôáé óôï ðñþôï ôåý÷ïò êÜèå
÷ñüíïõ.

Ðñïçãïýìåíç ôáõôü÷ñïíç äçìïóßåõóç
Ôá Üñèñá ðïõ õðïâÜëëïíôáé óôï ðåñéïäéêü èåùñåßôáé üôé ìðïñïýí íá äçìïóéåõôïýí, ìå ôçí ðñïûðüèåóç
üôé ôá áðïôåëÝóìáôá Þ ôï ßäéï ôï êåßìåíï äåí Ý÷ïõí äçìïóéåõôåß êáé äåí Ý÷ïõí õðïâëçèåß ãéá äçìïóßåõóç óå
Üëëï ðåñéïäéêü. Äçìïóéåýïíôáé üìùò ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá åñãáóéþí ðïõ äçìïóéåýôçêáí ùò ðñüäñïìåò
áíáêïéíþóåéò. Ï óõããñáöÝáò ðñÝðåé ïðùóäÞðïôå íá
áíáöÝñåé óôç óõíïäåõôéêÞ åðéóôïëÞ áí ç åñãáóßá Ý÷åé
õðïâëçèåß ãéá äçìïóßåõóç óå Üëëï ðåñéïäéêü Þ áí
Ý÷åé - êáôÜ ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï - äçìïóéåõôåß ìåñéêÜ
Þ ïëéêÜ. Óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç, ðñÝðåé íá óõíõðïâÜëëïíôáé áíôßãñáöá ôùí äçìïóéåýóåùí áõôþí, ãéá íá
åêôéìÜôáé ïñèüôåñá ôï èÝìá ôçò äéðëÞò äçìïóßåõóçò.
¼ëá ôá ÷åéñüãñáöá íá óõíïäåýïíôáé áðü åðéóôïëÞ
ðïõ íá õðïãñÜöåôáé áðü ôïí õðåýèõíï ãéá ôçí áëëçëïãñáößá óõããñáöÝá. Ç óõíïäåõôéêÞ åðéóôïëÞ ðñÝ-
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ðåé íá ðåñéëáìâÜíåé äÞëùóç üôé ôá ÷åéñüãñáöá Ý÷ïõí
åãêñéèåß áðü üëïõò ôïõò óõããñáöåßò, êáèþò êáé üôé ï
óõããñáöÝáò ìåôáâéâÜæåé ôï copyright ôçò åñãáóßáò
êáé ôùí öùôïãñáöéþí óôç Óýíôáîç ôïõ ðåñéïäéêïý.
¼,ôé äçìïóéåýåôáé óå ðåñéïäéêü ôïõ åîùôåñéêïý,
ìðïñåß íá áíáäçìïóéåõôåß ìå ãñáðôÞ Ýãêñéóç ôïõ
äéåõèõíôÞ óýíôáîçò.

Ðåñßëçøç
Ç ðåñßëçøç êáé óôéò äýï ãëþóóåò íá ðåñéëáìâÜíåé ôá ìçíýìáôá ôçò åñãáóßáò ôï ðïëý óå 200 ëÝîåéò.

Âéâëéïãñáößá
Ïé âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò óôï êåßìåíï íá áñéèìïýíôáé ìå áýîïíôá áñéèìü, áíÜëïãá ìå ôç óåéñÜ ðïõ
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ð.÷., 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.

ÕðïâïëÞ ÷åéñïãñÜöùí
Ãéá ôï ðåñéïäéêü
ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ
ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ-ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
Íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò"
É. Äñáãïýìç 5, 161 21 ÁèÞíá
Ôá ÷åéñüãñáöá ôùí åñãáóéþí ðïõ äçìïóéåýïíôáé äåí
åðéóôñÝöïíôáé óôïõò óõããñáöåßò.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

8_1.qxd 24/4/2012 9:56 ππ Page 55

8_1.qxd 24/4/2012 9:56 ππ Page 56

ISSN 1105-3828

Hellenic Dermato-Venereological Review

Ôñéìçíéáßá ¸êäïóç
Íïóïêïìåßïõ “Á. Óõããñüò”
Êëçñïäüôçìá Éö. Á. Óõããñïý

C-M-Y-K GRAPHIC DESIGN STUDIO ΕΠΕ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 4-8, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

Áñ. Áäåßáò
480

January - March 2011, Volume 22, No 1

ÐËÇÑÙÌÅÍÏ
ÔÅËÏÓ

Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

ÅëëçíéêÞ
Åðéèåþñçóç
Äåñìáôïëïãßáò
Áöñïäéóéïëïãßáò

ΚΕΜΠ. ΚΡ.

ÅëëçíéêÞ Åðéèåþñçóç Äåñìáôïëïãßáò Áöñïäéóéïëïãßáò

Ιανουάριος - Μάρτιος 2011, Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 1

