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Ðåñßëçøç
Σκοπός: Μελέτη των ασθενών με σποραδικό και οικογενές μελάνωμα που παρακολουθούνται στην Ογκολογική Μονάδα του νοσοκομείου «Α. Συγγρός».
Μέθοδοι: Έγινε ανάλυση των επιδημιολογικών, κλινικών και παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών
των σποραδικών μελανωμάτων και συγκρίθηκαν με τα περιστατικά οικογενών μελανωμάτων. Πραγματοποιήθηκε γενετικός έλεγχος μεταλλάξεων των γονιδίων CDKN2A και CDK4 σε ομάδα ασθενών με
σποραδικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος. Η μέθοδος του χ2 χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Επτακόσια οκτώ περιστατικά μελανώματος διαγνώστηκαν στο νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
από τον Ιανουάριο του 2000 έως το Δεκέμβριο του 2011. Μετά το 2005 παρατηρήθηκε μία σημαντική
αύξηση των λεπτών και των in situ μελανωμάτων. Οι νέοι ασθενείς (<35 ετών) εμφάνιζαν σημαντικά
συχνότερα οζώδη μελανώματα (27,8% vs 17,7%, p=0,04) και δυσπλαστικούς σπίλους (66,7% vs 39,3%,
p<0,005). Τριάντα πέντε ασθενείς είχαν οικογενειακό ιστορικό μελανώματος (4,9%). Οι ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό παρουσίαζαν σημαντικά συχνότερα πολλαπλά πρωτοπαθή μελανώματα. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές των δύο ομάδων σε ότι αφορά στην κλινική εξέταση, την ηλιακή έκθεση και τα χαρακτηριστικά του όγκου. Πραγματοποιήθηκε γενετικός έλεγχος του CDKN2Α και CDK4 σε 17 ασθενείς (14
οικογένειες) με οικογενές μελάνωμα και 304 ασθενείς με σποραδικό μελάνωμα και ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις σε 6 ασθενείς (4 οικογένειες) με οικογενές μελάνωμα (28,5%) και σε 10 ασθενείς (3,3%) με σποραδικό μελάνωμα.
Συμπέρασμα: Η μελέτη μας καταγράφει σημαντικές διαφορές στα κλινικά χαρακτηριστικά, στην ηλιακή έκθεση και στα ιστολογικά χαρακτηριστικά του μελανώματος στους νέους ασθενείς, καθώς και αυξημένη
συχνότητα γενετικών μεταλλάξεων σε ασθενείς με οικογενές μελάνωμα. Τα ευρήματά μας ενισχύουν τη
θέση μίας αυξημένης και στοχευμένης εκστρατείας για την πρόληψη της νόσου καθώς και την αναγκαιότητα γενετικής καθοδήγησης σε ασθενείς με οικογενές μελάνωμα.
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Comparison of Epidemiologic, Clinical and Genetic Characteristics in
Greek Patients with Sporadic of Familial Melanoma
Nikolaou V., Kang X., Gogas H., Latorre MC., Gabree M., Plaka Μ., Njauw CN.,
Kodela Ε., Kypreou Κ., Mirmigi I., Stefanaki I., Tsao H., Stratigos Α.

Summary
Objective: To gain insight into the clinical and molecular characteristics of
sporadic or familial melanoma Greek patients followed at Oncology Unit of “A. Sygros” Hospital.
Methods: We analyzed the epidemiologic, clinical and pathologic characteristics of sporadic cases and
compared them with familial melanoma cases. Genetic testing for CDKN2A/CDK4 mutations was
performed on a subgroup of sporadic and familial cases. The x2 test was used for statistical analysis.
Results: 708 melanoma cases diagnosed at A. Sygros Hospital between January 2000 and December 2011
were included in the study. A significant increase of thin and in situ melanomas was detected in cases
diagnosed after 2005. Younger patients were diagnosed most commonly with nodular melanomas (27,8%
vs 17,7%) and atypical nevi (66,7% vs 39,3%, p<0,005). We identified 35 patients with FM (4,9%). Patients
with familial melanomas developed multiple melanomas whereas factors relating to UV light exposure,
phenotypic characteristics, and tumor parameters showed a similar distribution between familial cases
and sporadic cases. Genetic testing was performed in 304 patients with sporadic melanoma and in 17
patients with FM representing 14 families. CDKN2A/CDK4 mutations were detected in 6 patients (4
families) with FM (28.5%) and in 10 patients with sporadic melanoma (3.3%).
Conclusions: Differences in histology, anatomic site and clinical characteristics were detected in young
adults diagnosed with melanoma. An increased incidence of genetic alterations was observed in familial
cases. These data suggest the need for targeted interventions focusing in these populations.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Μελάνωμα, οικογενές μελάνωμα, CDKN2A, CDK4, παράγοντες κινδύνου
KEY WORDS • Melanoma, familial melanoma, CDKN2A, CDK4, mutations, risk factors

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το μελάνωμα του δέρματος είναι μία νόσος που
εμφανίζεται συχνότερα στους Καυκάσιους πληθυσμούς, έχει υψηλούς δείκτες επίπτωσης και αποτελεί
την αιτία για το 79% των θανάτων που οφείλονται σε
καρκίνο του δέρματος.1 Στην Ελλάδα αναφέρεται η
εμφάνιση 2,5-4,3 νέων περιστατικών μελανώματος ανά 100.000 πληθυσμού ετησίως.2 Η επίπτωση αυτή
αποτελεί τη χαμηλότερη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι
μέχρι τώρα επιδημιολογικές μελέτες σε Έλληνες ασθενείς έχουν δείξει ότι αν και η επίπτωση της νόσου είναι χαμηλή,3 εν τούτοις οι Έλληνες ασθενείς
παρουσιάζουν νόσο με δυσμενείς προγνωστικούς
δείκτες, με χαρακτηριστική την εμφάνιση υψηλών
ποσοστών οζωδών μελανωμάτων καθώς και μελανω-

μάτων με πάχος κατά Breslow >4 χιλιοστών. 4.5
Επίσης έχει αναφερθεί η ανίχνευση σε υψηλό ποσοστό μεταλλάξεων του CDKN2A τόσο σε ασθενείς με
σποραδικό μελάνωμα, όσο και σε ασθενείς με γενετική προδιάθεση, όπως ασθενείς με οικογενές μελάνωμα ή μελάνωμα πολλαπλών πρωτοπαθών εντοπίσεων.6.7
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση
των επιδημιολογικών, κλινικών και ιστολογικών
χαρακτηριστικών ασθενών με σποραδικό μελάνωμα
που παρακολουθούνται στην ογκολογική μονάδα του
νοσοκομείου «Α. Συγγρός» και η σύγκριση τους με
περιστατικά οικογενούς μελανώματος. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου μεταλλάξεων του CDKN2A/CDK4 σε ομάδα ασθενών με σποραδικό μελάνωμα ή οικογενή προδιάθεση στη νόσο.
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ΚΑΙ

ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ––––––––––––––––––––––––––
Στη μελέτη συμμετείχαν 708 ασθενείς που διαγνώστηκαν με δερματικό μελάνωμα την περίοδο Ιανου άριος 2000–Δεκέμβριος 2011 και παρακο λουθούνται στη Μονάδα Μελανώματος του νοσοκομείου «Α. Συγγρός». Έγινε διαχωρισμός των ασθενών
με σποραδικό μελάνωμα και των ασθενών με οικογενές μελάνωμα. Στην ομάδα των οικογενών μελανωμάτων περιελήφθησαν οι ασθενείς που ανέφεραν
στο ιστορικό τους συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού με διάγνωση δερματικού μελανώματος. Για την
ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα ιστορικά των ασθενών από το αρχείο του νοσοκομείου «Α. Συγγρός» όπου καταγράφονται τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά,
το ιστορικό ηλιακής έκθεσης, ο αριθμός των κοινών
ή των άτυπων σπίλων καθώς και τα ιστολογικά ευρήματα της νόσου. Στην ομάδα των σποραδικών μελανωμάτων έγινε σύγκριση των παραπάνω χαρακτηριστικών, στους ασθενείς νεότερους των 35 ετών με αυτούς που ξεπερνούσαν τα 35 έτη κατά τη διάγνωση.
Επίσης έγινε συγκριτική ανάλυση της ομάδας των
ασθενών με σποραδικό μελάνωμα με αυτή των οικογενών μελανωμάτων. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του χ2.
Σε ομάδα ασθενών με σποραδικό ή οικογενές μελάνωμα έγινε γενετική μελέτη μεταλλάξεων των γονιδίων CDKN2A/CDK4. Πραγματοποιήθηκε συλλογή 2 ml αίματος και έγινε απομόνωση DNA με τη
χρήση του DNA Mini-Blood Extraction Kit (QIAGEN,
Valencia, CA) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. To DNA εστάλη στο Γενικό νοσοκομείο της

Åéêüíá 1 – Μέσο πάχος μελανωμάτων 2000 – 2011.

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011
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Μασαχουσέτης (Wellman Center for Photomedicine,
Department of Dermatology Massachusetts General
Hospital) για ανάλυση των μεταλλάξεων του γονιδίου
CDKN2A.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σποραδικό μελάνωμα
Από τους 665 ασθενείς με σποραδικό μελάνωμα,
οι 316 (47,5%) ήταν άνδρες και οι 349 (52,5%) ήταν γυναίκες. Η συχνότερη εντόπιση ήταν τα κάτω
άκρα για τις γυναίκες (35,3%) και ο κορμός για τους
άνδρες (53,2%). H μέση ηλικία διάγνωσης της νόσου
ήταν τα 54,4 έτη για τους άνδρες και τα 51,2 έτη για
τις γυναίκες. Ο συχνότερος ιστολογικός τύπος ήταν το
επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα (59,9%). Το
μέσο πάχος των σποραδικών μελανωμάτων ήταν 1
χιλ (0,09 – 25 χιλ) ενώ παρατηρήθηκε σημαντική
μείωση του μέσου πάχους των μελανωμάτων από το
2000 έως το 2011 (Εικόνα 1). Παράλληλα παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των in situ μελανωμάτων
(in situ MM προ του 2005 vs in situ MM μετά το
2005, 2,5% vs 8,7% αντίστοιχα, p=0,004).
Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα επιδημιολογικά, φαινοτυπικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ατόμων που
ανέπτυξαν μελάνωμα σε νεαρή ηλικία (<35 έτη)
συγκριτικά με αυτούς που ανέπτυξαν τη νόσο αργότερα. Η ανάλυση έδειξε ότι οι νέοι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντικά συχνότερα πολλαπλούς κοινούς (>50
κοινοί σπίλοι 29,4% vs 13,7%, p<0,005) και άτυπο-
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Συγκριτική ανάλυση χαρακτηριστικών των ασθενών με διάγνωση <35 έτη vs ασθενών με διάγνωση >35 έτη.
Χαρακτηριστικά
ασθενών

Ηλικία διάγνωσης
<35 έτη

Ηλικία διάγνωσης
>35

45 (44,1)
57 (55,9)

270 (48,8)
283 (51,2)

0,382

2,19 (2,38)

1,77 (2,31)

0,127

8 (8)
57 (57)
17 (17)
17 (17)

93 (17)
219 (40)
83 (15,1)
150 (27,4)

0,007

SSM
NM
ALM
LMM
Άλλο

59 (65,6)
25 (27,8)
1 (1,1)
1 (1,1)
4 (4,4)

352 (67)
93 (17,7)
25 (4,8)
45 (8,6)
10 (2,2)

0,042

I/ΙΙ
ΙΙΙ/IV

52 (53,7)
45 (46,4)

256 (48)
278 (52)

0,487

47 (49)
49 (51)

319 (61,3)
201 (38,6)

0,05

21 (24,7)
39 (45,9)
25 (29,4)

198 (47,5)
162 (38,8)
57 (13,7)

<0,005

56 (66,7)
28 (33,3)

184 (39,3)
284 (60,7)

<0,005

P value

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Mean Breslow (SD)
Εντόπιση
Κεφαλή & Τράχηλος
Άνω άκρα
Κορμός
Κάτω άκρα
Ιστολογικός τύπος

Φωτότυπος

Ηλιακά εγκαύματα
Όχι
Ναι
Κοινοί σπίλοι
<10
10-50
>50
Δυσπλαστικοί σπίλοι
Ναι
Όχι

υς σπίλους (66,7% vs 39,3%, p<0,005). Επιπλέον
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της συχνότητας των
οζωδών μελανωμάτων καθώς και συχνότερη εντόπιση
της νόσου στον κορμό στους νέους ασθενείς.
Σε 304 ασθενείς με σποραδικό μελάνωμα έγινε γενετική ανάλυση των CDKN2A και CDK4 γονιδίων.
Συνολικά, ανιχνεύθηκαν 10 μεταλλάξεις (3,3%). O
γονότυπος των ασθενών παρουσιάζεται στον Πίνακα
2. H συχνότερη μετάλλαξη ήταν η μετάλλαξη R24P σε
5 ασθενείς με σποραδικό μελάνωμα ενώ παρατηρήθηκε και μία νέα μετάλλαξη (c.296_297insGACC).

Οικογενές μελάνωμα
Από τους 708 ασθενείς που περιελήφθησαν στη

μελέτη, οι 35 ανέφεραν οικογενειακό ιστορικό μελανώματος (4,93%). Από αυτούς οι 15 είχαν έναν
συγγενή πρώτου βαθμού με μελάνωμα, οι 14 είχαν
έναν συγγενή δευτέρου βαθμού με μελάνωμα, οι 4
είχαν 1 συγγενή πρώτου βαθμού και 1 δευτέρου βαθμού, ενώ 2 ασθενείς ανήκουν σε μία οικογένεια με
πολλά περιστατικά μελανώματος (6 συγγενείς). Τα ιστολογικά, επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με οικογενές μελάνωμα δεν διέφεραν σημαντικά από αυτά των ασθενών με σποραδικό μελάνωμα (Πίνακας 3). Η μέση ηλικία διάγνωσης της νόσου καθώς και το μέσο πάχος του μελανώματος ήταν μικρότερα στους ασθενείς με οικογενειακό μελάνωμα (49,06 έτη και 1,21 χιλιοστά, vs
52,76 έτη και 1,83 χιλιοστά αντίστοιχα) η διαφορά
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ΣΕ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕ
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Μεταλλάξεις των CDKN2A και CDK4 σε Έλληνες ασθενείς με μελάνωμα.
Σποραδικό μελάνωμα
Ν=304
Μελέτη CDKN2A
CDKN2A wild type
Μετάλλαξη c.71G>C (R24P)
Μετάλλαξη -34G>C
Mετάλλαξη -25C>T
Μετάλλαξη c.259C>T (R87W)
Μετάλλαξη c.301G>A (G101E)
Μετάλλαξη c.296_297insGACC

294
5
1
1
1
1
1

Συνολικό ποσοστό μεταλλάξεων CDKN2A/CDK4

3,3%
Οικογενειακό ιστορικό μελανώματος
Ν= 35 (32 οικογένειες)

Μέλη στην οικογένεια με ΜΜ
1ου βαθμού συγγένεια
2ου βαθμού συγγένεια
1ου και 2ου βαθμού συγγένεια
>2 μέλη
Μελέτη CDKN2A
CDKN2A wild type
Μετάλλαξη c.71G>C (R24P)
Μετάλλαξη c.41_43 del and ins 20bp
Μετάλλαξη c.301G>C (G101R)
Πολυμορφισμός c.442 G>A (A148T)

CDK4 wild type
Μετάλλαξη c.71G->A (R24H)
Συνολικό ποσοστό μεταλλάξεων CDKN2A/CDK4

όμως αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επίσης τα
κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δε διέφεραν
σημαντικά από αυτά των ασθενών με σποραδικό μελάνωμα με εξαίρεση τον φωτότυπο, όπου τα άτομα
με οικογενειακό ιστορικό παρουσίαζαν συχνότερα φωτότυπους ευαίσθητους στον ήλιο. Παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό δυσπλαστικών σπίλων στα άτομα
με οικογενειακό ιστορικό, διαφορά όμως που δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Τέλος σημαντικά συχνότερη εμφάνιση πολλαπλών πρωτοπαθών μελανωμάτων
παρατηρήθηκε σε αυτούς με οικογενειακό ιστορικό
μελανώματος, σε σχέση με ασθενείς που είχαν σποραδικά μελανώματα.
Σε 17 ασθενείς που ανήκαν σε 14 οικογένειες έγινε γενετική ανάλυση των CDKN2A και CDK4 γονιδίων. Συνολικά, 6 ασθενείς που ανήκαν σε 4 οικογένειες (28,5%) έφεραν μεταλλάξεις. O γονότυπος
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15
14
4
2
17 ασθενείς/14 οικογένειες
9
1
1
2 (ίδια οικογένεια)
4
15
2 (ίδια οικογένεια)
28,57%

των ασθενών παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Τέσσερις ασθενείς έφεραν τον πολυμορφισμό Ala 148 Thr
ενώ ένας ασθενής με ταυτόχρονο ιστορικό πολλαπλών μελανωμάτων, έφερε μία νέα μετάλλαξη,
C.41_43 del and ins 20bp. Επίσης ανιχνεύθηκε η μετάλλαξη R24H στο γονίδιο CDK4 σε δύο ασθενείς
που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
δερματικού μελανώματος τόσο σε περιπτώσεις σπορα δικού μελανώματος όσο και στα οικογενή μελανώματα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλή επίπτωση του νοσήματος
όπως είναι η Ελλάδα.
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Συγκριτική μελέτη ομάδας ασθενών με οικογενές μελάνωμα vs ασθενών με σποραδικό μελάνωμα.
Χαρακτηριστικά
ασθενών

Οικογενές μελάνωμα
(Ν=35) n (%)

Σποραδικό μελάνωμα
(Ν=665) n (%)

P value

49,06 (14,68)

52,76 (15,51)

0,168

14 (40)
21 (60)

316 (47,5)
349 (52,5)

0,385

2 (5,9)
10 (29,4)
15 (44,1)
7 (20,6)

101 (15,4)
277 (42,3)
102 (15,6)
171 (26,1)

0,172

22 (73,3)
6 (20)
0 (0)
2 (6,7)
0 (0)

413 (66,6)
119 (19,2)
27 (4,4)
46 (7,4)
10 (1,7)

0,874

Breslow Mean (SD)

1,21 (1,11)

1,83 (2,32)

0,168

Πολλαπλά πρωτοπαθή ΜΜ
Ναι
Όχι

4 (12,1)
29 (87,9)

23 (3,8)
577 (96,2)

0,022

Ιστορικό καρκίνου στη οικογένεια
Ναι
Όχι

18 (58,1)
13 (41,9)

270 (46,8)
307 (53,2)

0,221

367 (59)
255 (41)

0,369

Ηλικία
Μean (SD)
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Εντόπιση
Κεφαλή & Τράχηλος
Άνω άκρα
Κορμός
Κάτω άκρα
Ιστολογικός τύπος
SSM
NM
ALM
LMM
Άλλο

Ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων στην παιδική ηλικία
Όχι
15 (46,9)
Ναι
17 (53,1)
Φωτότυπος
Ι/ΙΙ
ΙΙΙ/IV

19 (59,4)
13 (40,6)

312 (48,9)
326 (51,1)

P<0,001

<10
10-50
>50

11 (45,8)
8 (33,3)
5 (20,8)

219 (43,4)
204 (40,4)
82 (16,2)

0,737

Ναι
Όχι

16 (57,1)
12 (42,9)

241 (43,3)
316 (56,7)

0,149

Ναι
Όχι

24 (82,8)
5 (17,2)

422 (73,9)
149 (26,1)

0,287

Κοινοί σπίλοι

Δυλαπλαστικοί σπίλοι

Ηλιακές φακές

H εντόπιση των μελανωμάτων στον πληθυσμό μας
είναι σε συμφωνία με αυτή που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι τα με-

λανώματα εντοπίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα
στον κορμό στους άνδρες ασθενείς και στα κάτω
άκρα στις γυναίκες, σε ανατομικά σημεία δηλαδή
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που χαρακτηρίζονται από διαλείπουσα έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία. Σε προηγούμενη μελέτη μας,
παρατηρήσαμε αυξημένο ποσοστό παχιών μελανωμάτων στον πληθυσμό μας.5 Στην παρούσα μελέτη
σημειώθηκε σημαντική μείωση του μέσου πάχους
των μελανωμάτων κατά την τελευταία πενταετία,
καθώς και σημαντική αύξηση της διάγνωσης in situ
μελανωμάτων. Αν και τα ποσοστά των λεπτών και in
situ μελανωμάτων είναι χαμηλότερα από αυτά που
καταγράφονται στη βόρεια και στην κεντρική Ευρώπη,8,9,10 φαίνεται ότι η συστηματικές προσπάθειες
της δερματολογικής κοινότητας και οι αντικαρκινικές
εκστρατείες όπως η εβδομάδα Ευρωμελανώματος αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Εν τούτοις, όπως και σε
προηγούμενη μελέτη μας και σε συμφωνία με μελέτες που προέρχονται από άλλα κέντρα στην Ελλάδα,11,12 παρατηρήσαμε υψηλό ποσοστό οζωδών μελανωμάτων (19,1%). Είναι γνωστό ότι το αντίστοιχο ποσοστό στη διεθνή βιβλιογραφία δεν ξεπερνά το 1015%. 13 H συχνή εμφάνιση οζωδών μελανωμάτων
στον Ελληνικό πληθυσμό χρήζει περεταίρω διερεύνησης τόσο σε επιδημιολογικό όσο και σε γενετικό
επίπεδο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανίχνευση
μίας ομάδας νέων ασθενών οι οποίοι εμφανίζουν σε
μεγάλο ποσοστό οζώδη μελανώματα, υπονοώντας
την ύπαρξη πιο επιθετικής νόσου. Η περαιτέρω διερεύνηση του γενετικού προφίλ, αλλά και η στοχευμένη δράση των αντικαρκινικών εκστρατειών θα αποτελέσουν σημαντικές πτυχές των μελλοντικών παρεμβάσεων πρόληψης του μελανώματος.
Στη μελέτη μας δε βρήκαμε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των οικογενών και των σποραδικών περιστατικών σε ότι αφορά την ηλιακή έκθεση,
τα ηλιακά εγκαύματα, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου και τα κλινικά χαρακτηριστικά. Προηγούμενες
μελέτες έχουν δείξει μικρότερη ηλικία ανάπτυξης μελανωμάτων καθώς και μεγαλύτερο ποσοστό δυσπλαστικών σπίλων στα περιστατικά με οικογενές μελάνωμα.14,15,16 Και στον δικό μας πληθυσμό παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό δυσπλαστικών σπίλων
στους ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό (57,1% vs
43,3%), η διαφορά όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Επίσης καταγράφηκε μία τάση ανάπτυξης λεπτότερων μελανωμάτων στους ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό (mean breslow 1,21 χιλ vs 1,83 χιλ).
Είναι πιθανόν ότι οι ασθενείς αυτοί να είναι πιο
ευαισθητοποιημένοι και να προσέρχονται νωρίτερα
για κλινική εξέταση όταν παρουσιάζουν μία ύποπτη
μελαγχρωματική βλάβη. Σημαντική διαφορά μεταξύ
των οικογενών και των σποραδικών μελανωμάτων ανιχνεύθηκε σε ότι αφορά την εκδήλωση πολλαπλών
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πρωτοπαθών μελανωμάτων. Η υψηλή συχνότητα
πολλαπλών μελανωμάτων στους ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό έχει ευρέως περιγραφεί και σχετίζεται με την ύπαρξη μεταλλάξεων του CDKN2A γονιδίου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στη δική μας
μελέτη.17,18,19
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεδομένο ότι στο
πληθυσμό των ασθενών που παρακολουθούμε, το ποσοστό αυτών που αναφέρουν οικογενειακό ιστορικό
μελανώματος είναι χαμηλό (4,9%) συγκριτικά με αυτό
που αναφέρεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (περίπου 10-15 %).20,21 Εάν χρησιμοποιηθούν πιο αυστηρά κριτήρια για τα οικογενή μελανώματα, που
περιλαμβάνουν μόνο τους συγγενείς 1ου βαθμού, τότε
το ποσοστό θα έπεφτε ακόμα περισσότερο (2,77%).
Εν τούτοις, παρατηρήσαμε αυξημένο ποσοστό μεταλλάξεων του CDKN2Α στους ασθενείς αυτούς. Τα αποτελέσματά μας είναι αντίθετα με αυτά που προέρχονται από χώρες όπως η Αυστραλία στις οποίες οι οικογένειες με πολλαπλά περιστατικά μελανώματος δεν
είναι σπάνιες, αλλά δεν φέρουν συνήθως μεταλλάξεις
του CDKN2A.22 Πιθανότατα, σε χώρες με χαμηλή
επίπτωση της νόσου όπως είναι η Ελλάδα, ο φαινότυπος που υπονοεί την ύπαρξη κληρονομικού καρκίνου, αν και σπάνιος, σηματοδοτεί την ύπαρξη γενετικών ανωμαλιών. Αξιοσημείωτη είναι η ανίχνευση της
μετάλλαξης CDK4 στα δύο μέλη μία οικογένειας με
πολλαπλά περιστατικά μελανώματος. Η μεταλλάξεις
του CDK4 είναι σπάνιες καθώς παγκοσμίως έχουν
αναφερθεί λιγότερες από 10 οικογένειες με μεταλλάξεις του γονιδίου, ενώ είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται μια τέτοια μετάλλαξη σε Έλληνα ασθενή.
Συμπερασματικά, στη μελέτη μας χαρακτη ρίστηκαν τα μελανώματα που διαγνώστηκαν σε
Έλληνες ασθενείς κατά την 12ετία 2000-2011 σε ένα
μεγάλο κέντρο αναφοράς. Παρατηρήθηκε μία τάση
διάγνωσης μελανωμάτων καλύτερης πρόγνωσης, αλλά παράλληλα εντοπίστηκαν ομάδες ασθενών με
δυσμενείς προγνωστικούς δείκτες όπως οι ασθενείς
με ηλικία διάγνωσης <35 ετών. Ο περαιτέρω γονιδιακός χαρακτηρισμός των ασθενών αυτών καθώς και
των οικογενειών με δερματικό μελάνωμα θα πρέπει
να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.
Μέρος της παρούσας μελέτης έχει δημοσιευθεί σε διεθνές
περιοδικό (Nikolaou et al, Br J Dermatol 2011)
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Ðåñßëçøç
Η παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες, γνωστή ακόμα και με τις ονομασίες χρόνια επιπολής δερματίτιδα ή δακτυλιοειδής δερματίτιδα θεωρείται μια καλοήθης νόσος, η οποία σπάνια
συναντάται στη παιδική ηλικία και εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταπέσει σε πρώιμο στάδιο της σπογγοειδούς μυκητίασης (ΣΜ). Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει την ατοπική δερματίτιδα, τη ψωρίαση,
τη ροδόχρου πιτυρίαση, τη δερματοφυτία ψιλού δέρματος, και τη σπογγοειδής μυκητίαση (δερματικό Τκυτταρικό λέμφωμα). Περιγράφεται η περίπτωση ενός 3χρονου κοριτσιού με παραψωρίαση κατά μικρές
πλάκες. Παρατίθεται σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Small Plaque Parapsoriasis in Childhood: A Case Report
Tzompanaki S., Dessinioti C., Kittas C., Antoniou C.

Summary
Small plaque parapsoriasis – SPP, also known as superficial dermatosis or
digitate dermatosis, represents a benign disease that rarely may occur in childhood and extremely rarely
may evolve into mycosis fungoides - MF. The differential diagnosis includes atopic dermatitis, psoriasis,
pityriasis rosea, tinea corporis and mycosis fungoides (cutaneous T-cell lymphoma). The case of a 3-years
old girl diagnosed with small plaque parapsoriasis is presented. A view of the literature is hereby provided.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Παραψωρίαση κατά πλάκας, παιδική ηλικία, διαφορική διάγνωση, θεραπείες, σπογγοειδής μυκητίαση

KEY WORDS • Parapsoriasis en plaques, childhood, differential diagnosis, treatments, mycosis fungoides

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
O γενικός όρος παραψωρίαση χρησιμοποιήθηκε
αρχικά από τον Brocq 1 το 1902, προκειμένου να
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 167-174, 2011

πρω τοπεριγράψει μια ομάδα χρόνιων, ερυθηματωδών, επίμονων δερματοπαθειών, άγνωστης αιτιολογίας, χωρίς κνησμό, με συνοδό απολέπιση που
συμπεριλάμβανε τότε τις νοσολογικές οντότητες: στα-
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γονοειδής παραψωρίαση, λειχηνοειδής παραψωρίαση και παραψωρίαση κατά πλάκας. Με σταδιακές
τροποποιήσεις, το 1981 ο Lambert et al2 ταξινόμησε
την παραψωρίαση σε 2 υπότυπους τη παραψωρίαση
κατά μικρές πλάκες (SPP-small plaque parapsoriasis)
και τη παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες (LPPlarge plaque parapsoriasis) βασιζόμενoς στο μέγεθος των βλαβών (μικρότερο ή μεγαλύτερο των 5 εκατοστών), και την απουσία ή παρουσία ατροφίας
ή/και ποικιλοδέρματος αντίστοιχα. Σήμερα στην ομάδα της παραψωρίασης συμπεριλαμβάνεται η SPP
και η LPP,3 ενώ η λειχηνοειδής πιτυρίαση (οξεία και
χρόνια) αποτελεί ξεχωριστή νοσολογική οντότητα.
Η διάγνωση της παραψωρίασης στους ενήλικες
και ο διαχωρισμός της από τη σπογγοειδή μυκητίαση μπορεί να είναι δυσχερής,4 ενώ θεωρείται ακόμη
δυσκολότερη στα παιδιά λόγω της σπανιότητας της
νόσου κατά την παιδική ηλικία. Αναφέρουμε την περίπτωση παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες σε ένα
κορίτσι ηλικίας 3 ετών και παραθέτουμε σύντομη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY ––––––––––––––––––––––
Ασθενής, θήλυ, 3 ετών ήρθε στο νοσοκομείο, εμφανίζοντας ασυμπτωματικές, ολιγάριθμες ερυθη ματώδεις, δακτυλιοειδείς πλάκες, διαμέτρου μικρό-

τερης των 5 εκατοστών, με ήπια διήθηση και πιτυριασιόμορφη απολέπιση, που κατανέμονταν κυρίως
στον κορμό, ενώ ήταν ολιγάριθμες στα άνω και κάτω
άκρα (Eικόνα 1).
Η έναρξη της νόσου ήταν προ 6μήνου με την εμφάνιση παρόμοιων ερυθηματωδών πλακών, οι οποίες ήταν λιγότερες στον αριθμό, εντοπίζονταν στον
κορμό, ήταν άκνησμες, υφέθηκαν με τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών και υποτροπίασαν. Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς ήταν
ελεύθερο νοσημάτων και φαρμάκων.
Κατά τη διερεύνηση του περιστατικού, στην αντικειμενική εξέταση, το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο, οι παλάμες, τα πέλματα και οι βλεννογόνοι ήταν ελεύθερα βλαβών, ενώ δεν διαπιστώθηκε λεμφαδενοπάθεια ή ηπατοσπληνομεγαλία. Στον εργαστηριακό έλεγχο, η γενική αίματος και ο βιοχημικός έλεγχος δεν ανέδειξαν κανένα παθολογικό εύρημα.
Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλήφθησαν η
ατοπική δερματίτιδα, η ψωρίαση, η ροδόχρους πιτυρίαση, η παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες, η δερματοφυτία ψιλού δέρματος, και η σπογγοειδής μυκητίαση (Δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα).
Προς αποκλεισμό της ατοπικής δερματίτιδας
στην ασθενή μας, συνηγορούσε η απουσία του βασικού συμπτώματος του κνησμού, η απουσία ατομικού
και οικογενειακού ιστορικού ατοπίας, καθώς και των
χαρακτηριστικών εντοπίσεων της ατοπικής δερματίτι-

Åéêüíá 1 – Κλινική εικόνα παιδιού με
παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες.
Μεγάλη εικόνα: Μικρές δακτυλιοειδείς ελαφρώς επηρμένες ερυθη ματώδεις πλάκες με ήπια απολέπιση
στον κορμό. Μικρή εικόνα: Δακτυλιοειδής ερυθηματώδης πλάκα στην
κνήμη.
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δας. Η διαφορική διάγνωση της ψωρίασης βασί στηκε στην απουσία των αργυρόχροων, καλά προσκολ λημένων λεπιών, την απουσία οικογενειακού
ιστορικού, καθώς και την απουσία βλαβών σε αγκώνες, γόνατα, τριχωτό κεφαλής και νύχια. Οι βλάβες της ροδοχρόου πιτυρίασης χαρακτηρίζονται από
περιφερική απολέπιση “δίκην κολάρου”, και θα ήταν λιγότερο επίμονες όσον αφορά στη διάρκεια
τους, συνήθως μικρότερη των 6 εβδομάδων. Επιπλέον με την άμεση μικροσκοπική αναζήτηση μυκήτων στα λέπια των βλαβών, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο δερματοφυτίας ψιλού δέρματος.
Ακολούθησε βιοψία βλάβης δέρματος, ιστολογική εξέταση και ανοσοϊστοχημικός έλεγχος, προκειμένου να στηριχθεί η πιθανότερη διάγνωση της
παραψωρίασης κατά πλάκας και να αποκλεισθεί το
ενδεχόμενο σπογγοειδούς μυκητίασης. Η έκθεση της
ιστοπαθολογικής εξέτασης κατέδειξε λεπτού πάχους
επιδερμίδα με ορθοκεράτωση στη μεγαλύτερη έκταση, πλην ελαχίστων θέσεων, παρακεράτωσης και εστιακή σπογγίωση. Κατά θέσεις παρατηρήθηκε η
ύπαρξη επιδερμοτροπισμού με σαφή είσοδο αρκετών μικρών λεμφοκυττάρων με ομαλό περίγραμμα,
χωρίς ατυπία, εντός της επιδερμίδας, χωρίς τον σχηματισμό μικροαποστηματιών Pautrier's. Στο δερμοεπιδερμιδικό όριο και στο θηλώδες χόριο παρατηρήθηκε μέτριου ή μεγάλου βαθμού διήθηση από παρόμοια λεμφοκύτταρα (Eικόνα 2). Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο, η πλειοψηφία των Τ-λεμφο κυττάρων ήταν CD4 θετικά και η αναλογία τους προς
τα CD8 θετικά Τ-λεμφοκύτταρα ήταν ίση με 5:1. Τα

A

λεμφοκύτταρα αυτά ήταν επίσης CD5 θετικά στη
πλειοψηφία τους (Eικόνα 3). Συμπερασματικά η
ιστο λογική και ανοσομορφολογική εικόνα ήταν
συμβατές με παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (parapsoriasis en plaques, small plaque parapsoriasis).
Η θεραπευτική μας προσέγγιση συμπεριέλαβε τη
χρήση ισχυρών τοπικών κορτικοστεροειδών για 2
εβδομάδες έως την ύφεση των βλαβών.
Η ασθενής παρακολουθείται κάθε 4-6 μήνες με
εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, βιοχημικός
έλεγχος) και κλινική εξέταση, κατά την οποία αξιολογούνται ο αριθμός, το μέγεθος των βλαβών, η
διήθηση και η πιθανή εμφάνιση επιδερμιδικής
ατροφίας. Σε οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρηθεί, θα
επαναληφθεί βιοψία, ιστολογική εξέταση, ανοσοϊστοχημικός έλεγχος και μοριακή ανάλυση με τη
βοήθεια της PCR (Polymerase Chain Reaction) για
ανεύρεση κλωνικών αναδιατάξεων των γονιδίων του
Τ-κυτταρικού υποδοχέα (T-cell receptor gene, TCR).

ΣΥΖHΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H παραψωρίαση ταξινομήθηκε από τον Lambert
et al2 το 1981 σε 2 υπότυπους, την παραψωρίαση κατά μικρές (small plaque parapsoriasis-SPP) και την
παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες (large plaque
parapsoriasis-LPP), με βάση το μέγεθος των βλαβών
και την απουσία ή παρουσία ατροφίας ή/και ποικιλοδέρματος αντίστοιχα.2
Η παραψωρίαση κατά μικρές και μεγάλες πλάκες

B

Åéêüíá 2 – Ιστολογική εικόνα βιοψίας βλάβης. Α. Εστία παρακεράτωσης, ήπια ακάνθωση και λεμφοκυτταρική διήθηση
στο δερμοεπιδερμιδικό όριο (H&E x 200). Β. Διήθηση λεμφοκυττάρων (βέλη) εντός της επιδερμίδας (επιδερμοτροπισμός) (H&E x200).
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Σ. Τζομπανάκη, Κ. Δεσινιώτη, και συν.

A

B
Åéêüíá 3 – Ανοσοϊστοχημεία βλάβης δέρματος. Α. CD4+ λεμφοκύτταρα (x100). Β. CD8+ Τ λεμφοκύταρα (x100).

συναντάται συχνότερα στους ενήλικες και σπανιότερα στα παιδιά. Προσβάλει κυρίως άνδρες, ηλικίας
40-50 ετών ανεξαρτήτως φυλής και γεωγραφικής περιοχής. 5,6 Αναφορές περιστατικών στη παιδική
ηλικία με τυπικά χαρακτηριστικά παραψωρίασης,
κλινικά, ιστοπαθολογικά και ανοσοφαινοτυπικά
είναι λίγες στη βιβλιογραφία. Η διάγνωση της παραψωρίασης στους ενήλικες και ο διαχωρισμός της από
τη σπογγοειδή μυκητίαση μπορεί να είναι δυσχερής,
ενώ θεωρείται ακόμη δυσκολότερη στα παιδιά λόγω
της σπανιότητας της νόσου κατά την παιδική ηλικία.7
Κλινικά, στους ενήλικες και στα παιδιά με SPP,
παρατηρούνται χρόνιες, ερυθρές κυκλικές ή ωοειδείς πλάκες με ομαλό περίγραμμα και πιτυριασιόμορφη απολέπιση, χωρίς τάση αυτόματης ίασης. Κατανέμονται κυρίως στο άνω τμήμα του κορμού, και
έχουν διάμετρο 1 έως 5 εκ.5,6
Στη δακτυλιοειδή μορφή (δακτυλιοειδής δερματοπάθεια), κιτρινόφαιες ή κιτρινέρυθρες επιμη κυσμένες βλάβες, που μοιάζουν με δακτυλικά
αποτυπώματα, βρίσκονται προσανατολισμένες κατά
μήκος των διαχωριστικών γραμμών του δέρματος,
κυρίως στη πλάγια επιφάνεια του κορμού (δίκην
εναγκαλισμού).6 Το εξάνθημα μπορεί να είναι ελαφρώς κνησμώδες ή ασυμπτωματικό.
Ιστολογικά στην SPP, υπάρχουν μη ειδικά ευρήματα, όπως περιαγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση
του χορίου. Η υπερκείμενη επιδερμίδα παρουσιάζει
εστιακή παρακεράτωση ή ορθοκεράτωση, ήπια ακάνθωση, μικρού βαθμού σπογγίωση. Στην ανοσοϊστοχημεία, ο κυτταρικός πληθυσμός αποτελείται από
CD4 + Τ- λεμφοκύτταρα, ενώ υπάρχουν λιγότερα

CD8 + και η μείωση των CD7 + Τ-λεμφοκυττάρων
συνήθως δεν είναι σαφής.
Στη διαφορική διάγνωση της SPP συμπεριλαμβάνεται η LPP, η σπογγοειδής μυκητίαση, η χρόνια
λειχηνοειδής πιτυρίαση, η ροδόχρους πιτυρίαση, η
ψωρίαση, η δευτερογόνος σύφιλη, τα φαρμακευτικά
εξανθήματα και το νομισματοειδές έκζεμα.5
Στην παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες (LPP),
οι ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες μπορεί να είναι
κυκλικές ή να έχουν ακανόνιστο σχήμα και έχουν
διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκ. Μπορεί να παρουσιάζουν επιδερμιδική ατροφία, τηλαγγειεκτασία και
υπο- ή υπερμελάγχρωση (ποικιλοδερμία). Εντοπίζονται στο κατώτερο τμήμα της ράχης, στους γλουτούς, στα εγγύς τμήματα των άκρων, σε μη ηλιοεκτεθειμένες περιοχές. Στη δικτυωτή μορφή της παραψωρίασης (retiform parapsoriasis), οι πλάκες είναι
ασαφείς και ακανόνιστα κατανεμημένες δίκην “δικτύου” ή δίκην “λωρίδων ζέβρας”. 5 Η ιστολογική
εικόνα της LPP σε πρόσφατες βλάβες περιλαμβάνει
αλλοιώσεις τύπου χρόνιας ή υποξείας δερματίτιδας
με ήπια λεμφοκυτταρική διήθηση του χορίου, παρόμοια με αυτή της SPP, χωρίς ατυπία. Σε επίμονες,
υποτροπιάζουσες βλάβες η λεμφοκυτταρική περιαγγειακή διήθηση μπορεί να αποτελείται από κύτταρα
με εγκεφαλοειδείς πυρήνες, τα κύτταρα του Lutzner
(όμοια με τα κύτταρα Sezary), χωρίς το σχηματισμό
αποστηματίων Pautrier, τα οποία συναντώνται χαρακτηριστικά στη ΜF. Συχνά, μπορεί να παρατηρηθούν ολιγάριθμα άτυπα λεμφοκύτταρα στην επιδερμίδα (επιδερμοτροπισμός), εικόνα που δεν διαφέρει
από το στάδιο κηλίδων της ΜF.5,6
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Από την άλλη μεριά, η χρόνια λειχηνοειδής πιτυρίαση χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις, λεπι δώδεις κηλίδες και επίπεδες βλατίδες, που εντοπίζονται στον κορμό ή στα άνω και κάτω άκρα και
έχουν βραδεία εξέλιξη με αυτόματη υποστροφή σε
διάστημα από 1 έως 3 έτη. Οι βλάβες καταλείπουν
μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση ή υπομελάνωση.
Τα περιστατικά σπογγοειδούς μυκητίασης που
περιγράφονται σε νεώτερες ηλικίες (κάτω των 20
ετών), τα τελευταία χρόνια συνεχώς και αυξάνουν.8
Η εμφάνιση σπογγοειδούς μυκητίασης στη παιδική
ηλικία αφορά περίπου το 4% όλων των περιπτώσεων
σπογγοειδούς μυκητίασης.9,10 Η διάγνωση πρώιμου
σταδίου σπογγοειδούς μυκητίασης στα παιδιά συνήθως καθυστερεί. Οι κύριες διαγνώσεις αφορούν ατοπική δερματίτιδα, έκζεμα, ψωρίαση, ροδόχρου
πιτυρίαση νοσήματα συχνά στη παιδική ηλικία. Σε
μελέτη του 2003 που αφορούσε εμφάνιση σπογγοειδούς μυκητίασης πριν την ηλικία των 18 ετών, διαπιστώθηκε ότι οι δερματικές βλάβες εμφανίζονται στη
σχολική ηλικία, ωστόσο η διάγνωση τίθεται 7-10
χρόνια αργότερα.11 Μπορεί να παρατηρηθούν ερυθηματώδεις πλάκες που καλύπτονται από λεπτό λέπι,
έχουν ανώμαλο περίγραμμα, μικρού βαθμού ατροφία και είναι συνήθως ασυμπτωματικές, όπως και
στους ενήλικες. Εντοπίζονται στον κορμό, στους
γλουτούς ή στη ράχη και κύριο χαρακτηριστικό τους
είναι η επιμονή. Υφίενται μετά από τοπική θεραπεία
αλλά υποτροπιάζουν. Στα παιδιά έχει περιγράφει τόσο η εντοπισμένη μορφή, όταν οι βλάβες καλύπτουν
λιγότερο από το 10% της επιφάνειας του σώματος,
όσο και η γενικευμένη, όταν οι βλάβες καλύπτουν
περισσότερο από το 10% της επιφάνειας του σώματος. 12 Ωστόσο η συχνότερη μορφή σπογγοειδούς
μυκητίασης στην παιδική ηλικία είναι η υπομελαγχρωματική, η οποία σπάνια εμφανίζεται σε ενήλικες.10,11,13,14,15 Πρόκειται για ασυμπτωματικές, υπομελαγχρωματικές πλάκες, με ασαφή όρια, που είναι
εντοπισμένες στον κορμό, ή διάσπαρτες σε άνω και
κάτω άκρα, συνήθως σε σκουρότερους φωτότυπους,
όπως ΙΙΙ και ΙV. Μπορούν να συνυπάρχουν και ερυθηματώδεις πλάκες ή κηλίδες με ήπια απολέπιση. Η
σπογγοειδής μυκητίαση στην παιδική ηλικία και
στην εφηβεία συνήθως κατατάσσεται στο στάδιο της
νόσου Ια ή Ιβ, αφού σπάνια εμφανίζουν λεμφαδενική ή σπλαχνική εντόπιση16, έχει καλή πρόγνωση
και καλή ανταπόκριση στη θεραπεία.8,17
Η παθογένεια της παραψωρίασης είναι άγνωστη.
Χαρακτηρίζεται από επιφανειακή λεμφοκυτταρική
διήθηση του δέρματος με CD4 + T κύτταρα. 5 Η
υπεροχή του Τ κυτταρικού κλώνου έχει διαπιστωθεί
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σε πολλές περιπτώσεις LPP και σε λιγότερες
SPP.18,19,20 Έτσι με τον όρο "clonal dermatitis" (κλωνικές δερματοπάθειες) περιγράφονται οι Τ-λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, που ίσως αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ χρόνιων δερματίτιδων και Τ
δερματικών λεμφωμάτων.5
Οι θεραπευτικές επιλογές στις περιπτώσεις παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες περιλαμβάνουν αρχικά τα τοπικά κορτικοστεροειδή, όπως έγινε και στην
ασθενή μας. Επίσης η φωτοθεραπεία τόσο με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) B, UVB στενού φάσματος
(311 nm) ή ο συνδυασμός αυτών με τοπικά στεροειδή χαμηλής ισχύος ή απλά μαλακτικά, οδηγεί
συνήθως σε υποχώρηση των βλαβών της νόσου.21,22
Χωρίς θεραπεία οι πλάκες μπορεί να επιμένουν επί
σειρά ετών ή δεκαετιών.

Παραψωρίαση και σπογγοειδής μυκητίαση
Η πιθανή συσχέτιση της παραψωρίασης κατά
πλάκας με το δερματικό Τ λέμφωμα-σπογγοειδή
μυκητίαση (mycosis fungoides - MF) είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς έχει προκαλέσει κατά καιρούς διχογνωμίες στη βιβλιογραφία.23,24 Σε διάγνωση πρώιμου σταδίου σπογγοειδούς μυκητίασης στα
παιδιά, έχει αναφερθεί προϋπάρχον ιστορικό παραψωρίασης.7 Σήμερα, η SPP (ή αλλιώς χρόνια επιπολής δερματίτιδα) θεωρείται καλοήθης νόσος που
έχει μικρή,25,26 αν όχι καμία συσχέτιση με την MF
και συναντάται συνηθέστερα στη μέση ηλικία 40-50
έτη, συχνότερα στους άντρες. Η LPP μπορεί να
συσχετίζεται με το πρόδρομο στάδιο (κηλίδων) της
σπογγοειδούς μυκητίασης ή δύσκολα να διακρίνεται
από αυτή. Έχει αναφερθεί, ότι 7,5-14% των περιπτώσεων LPP μεταπίπτει σε δερματικό λέμφωμα ανά
δεκαετία.4,19,27
Μικρές αναδρομικές μελέτες αναδεικνύουν ότι οι
κλωνικές δερματοπάθειες έχουν 20% κίνδυνο να μεταπέσουν σε δερματικό Τ-λέμφωμα μετά τα 5 έτη.5
Τόσο η παραψωρίαση κατά μεγάλες όσο και η παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες μπορεί να θεωρηθούν
μορφές κλωνικών δερματοπαθειών, παρά το γεγονός,
ότι μόνο η LPP φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη
πιθανότητα μετάπτωσης σε MF 5 απ' ότι η SLL.25,28
Η μετάπτωση της παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες
σε πρώιμο στάδιο MF είναι εξαιρετικά σπάνιο να
συμβεί και θεωρείται ότι η πλειονότητα των ασθενών
με SPP δεν θα μεταπέσουν ποτέ σε MF.25
Η διάγνωση των λεμφωμάτων και ιδίως η διάκριση μιας κακοήθους από μια καλοήθη αντιδραστική
λεμφοκυτταρική υπερπλασία είναι από τα δυσκολό-
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τερα προβλήματα στη δερματολογία. Ο διαγνωστικός
αλγόριθμος αρχόμενης ΜF (Πίνακας 1) περιλαμβάνει τα σημαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων θα
καθοριστεί το πρώιμο στάδιο της ΜF και κατ' επέκταση η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς.
Στηρίζεται στην κλινική και στην ιστολογική εικόνα,
εδραιώνεται ωστόσο, με τη βοήθεια του ανοσοϊστοχημικού ελέγχου και της μοριακής εξέτασης της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για την
ανίχνευση κλωνικών αναδιατάξεων του Τ-κυτταρικού
υποδοχέα (TCR).
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, κλινικά κριτήρια
όπως η ανθεκτικότητα στη θεραπεία των χαρακτηριστικών βλαβών, οι συχνές υποτροπές και το ποικιλόδερμα, είναι σημαντικά στοιχεία που θα αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση.
Ακολούθως τα ιστολογικά κριτήρια, όπως η
επιφανειακή λεμφοκυτταρική διήθηση, ο επιδερμοτροπισμός χωρίς ή με μικρού βαθμού σπογγίωση
και η λεμφοκυτταρική ατυπία, αν και μεμονωμένα
δεν είναι ειδικά για τη διάγνωση της ΜF, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ενισχύουν τη διάγνωση αυτή.
Από τα ανοσοφαινοτυπικά κριτήρια, η έκφραση

των CD2+, CD3+ και/ή CD5+ σε λιγότερο από το
50% των Τ-λεμφοκυττάρων και η επιδερμική/χοριακή ασυμφωνία στην έκφραση των CD2+, CD3+, CD5+
ή CD7+, έχουν 100% ειδικότητα για τη διάγνωση των
λεμφωμάτων, αλλά παρουσιάζουν χαμηλή (μόνο
10%) ευαισθησία για τη διάγνωση πρώιμης ΜF.29-34
Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, αποτελεί τη
“χρυσή σταθερά” (gold standard) για τον αποκλεισμό ή την πρώιμη διάγνωση της ΜF. Aπαιτούνται
συνολικά 4 βαθμοί που συγκεντρώνονται από την
αξιολόγηση της κλινικής εικόνας, την ιστοπαθολογία
και τη μοριακή εξέταση για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της σπογγοειδούς μυκητίασης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Όταν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται είναι ενδεικτικά, αλλά όχι διαγνωστικά, είναι σημαντικό να
παρακολουθείται η κλινική συμπεριφορά του νοσήματος της παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες
(συχνές υποτροπές, ανθεκτικότητα στη θεραπεία),
και σε πιθανές αλλαγές (στον αριθμό και το μέγεθος

Αλγόριθμος για τη διάγνωση πρώιμου σταδίου της MF
Κριτήρια
I. Κλινικά
Βασικά: Εμμένουσες ή\και επιδεινούμενες κηλίδες
ή πλάκες
Επιπρόσθετα:
– Μη ηλιοεκτεθειμένες περιοχές
– Ποικιλία στο σχήμα και στο μέγεθος
– Ποικιλόδερμα
ΙΙ. Ιστοπαθολογικά
Βασικά: Επιφανειακή λεμφοκυτταρική διήθηση.
Επιπρόσθετα:
Επιδερμοτροπισμός χωρίς σπογγίωση
Λεμφοκυτταρική ατυπία
ΙΙΙ. Μοριακή ανάλυση
Κλωνικές αναδιατάξεις του γονιδίου του
Τ-κυτταρικού υποδοχέα
IV. Ανοσοφαινότυπος
• <50% CD2+, CD3+ και/ή CD5+ T-κύτταρα
• <10% CD7+ Τ-κύτταρα
• Επιδερμική/χοριακή ασυμφωνία των CD2+, CD3+
CD5+ ή CD7+

Βαθμολόγηση
• 2 βαθμοί για τα βασικά κριτήρια και δυο
επιπρόσθετα
• 1 βαθμό για τα βασικά και ένα επιπρόσθετο.

• 2 βαθμοί για τα βασικά κριτήρια και δυο επιπρόσθετα
• 1 βαθμό για τα βασικά και ένα επιπρόσθετο.

• 1 βαθμό για την κλωνικότητα

• 1 βαθμό για ένα ή περισσότερα κριτήρια
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ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ

ΚΑΤΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΣΤΗΝ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

των βλαβών, στη διήθηση και την επιδερμιδική
ατροφία) να επαναλαμβάνεται ιστολογική, ανοσοϊστοχημική εξέταση και μοριακή ανάλυση. Η διακοπή των τοπικών κορτικοστεροειδών και των συστηματικών ανοσοκατασταλτικών για τουλάχιστον 2-4
εβδομάδες, πριν την διεξαγωγή νέας χειρουργικής
βιοψίας, είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου
να μην τροποποιηθούν τα ιστολογικά ευρήματα της
ΜF.35
Σε κάθε χρόνια, ανθεκτική στη θεραπεία, δερματοπάθεια, στα παιδιά και στους ενήλικες, θα πρέπει να
τίθεται το ενδεχόμενο σπογγοειδούς μυκητίασης, η
οποία τα τελευταία χρόνια δικαιολογημένα έχει κερδίσει
το τίτλο του «μεγάλου μίμου» ή "great imitator". 36,37
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Θεραπευτική
Παραψωρίαση: Διαγνωστική
και θεραπευτική προσέγγιση
Τσιλίκας Α.
Σταυρόπουλος Π.Γ.

Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Ο όρος παραψωρίαση περιλαμβάνει την παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες και
την παραψωρίαση κατά μεγάλες. Η διάγνωση τίθεται με βάση την κλινική και ιστολογική εικόνα καθώς
και με μελέτες αναδιάταξης των γονιδίων του υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων, προκειμένου οι οντότητες αυτές να διαχωριστούν από το δερματικό Τ λέμφωμα. Στις θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνονται: τοπικά κορτικοστεροειδή, πίσσα, UVB στενού φάσματος, PUVA, τοπική χρήση αζωτούχου μουστάρδας, 2,4-δινιτροχλωροβενζόλιο και excimer laser.

Parapsoriasis: Diagnosis and Treatment
Tsilikas A., Stavropoulos P.G.

Summary
The term parapsoriasis includes small plaque parapsoriasis and large plaque
parapsoriasis. The diagnosis is based on clinical findings, histopathology and the TCR gene rearrangement
studies, in order to separate those disorders from cutaneous T cell lymphoma. The therapeutic strategies
include: topical corticosteroids, tar, narrow band UVB, PUVA, topical use of nitrogen mustard, 2,4-dinitrochlorobenzene and excimer laser.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Παραψωρίαση, διάγνωση, θεραπεία
KEY WORDS • Parapsoriasis, dignosis, treatment

Στον γενικό όρο «παραψωρίαση» περιλαμβάνονται
μία σειρά από νοσολογικές οντότητες που ακόμη και
σήμερα προκαλούν διαγνωστικές δυσκολίες, καθώς
δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως αν οι διάφορες κλινικές
παραλλαγές της αποτελούν πρόδρομα στάδια Τ-δερματικού λεμφώματος. Στην τρέχουσα κλινική πρακτική
διακρίνονται δύο μορφές: η παραψωρίαση κατά μικρές
πλάκες-ΠμΠ (χρόνια επιπολής λεπιδώδης, χρόνια επιπολής δερματίτιδα, δακτυλιοειδής δερματοπάθεια,
επίμονη ξανθοερυθροδερμία) και παραψωρίαση κατά
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 175-178, 2011

μεγάλες πλάκες-ΠΜΠ (ποικίλλουσα παρακεράτωση,
δικτυωτή παραψωρίαση, ατροφική παραψωρίαση, ποικιλοδερματική παραψωρίαση). Συγκεχυμένα, ο όρος
«παραψωρίαση κατά πλάκας» έχει χρησιμοποιηθεί και
για τις δύο κλινικές οντότητες.
Άλλες καταστάσεις που από κάποιους κατατάσσονται στην ενότητα «παραψωρίαση» είναι: η οξεία
λειχηνοειδής και ευλογιοειδής πιτυρίαση, χρόνια
λειχηνοειδής πιτυρίαση και λεμφωματοειδής βλατίδωση.
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ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
(ΠΜΠ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ΠμΠ αποτελείται από σταθερές μικρές ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες, οι οποίες είναι ασυμπτωματικές ή με ήπιο κνησμό, με εντόπιση κυρίως στον
κορμό. Οι βλάβες μερικές φορές εμφανίζονται παράλληλα προς τις πλευρές (εξ ου και η ονομασία
"digitate dermatosis"). Η ΠμΠ έχει χρόνια, ήπια και
καλοήθη πορεία.

Γενική διαγνωστική προσέγγιση
Η διάγνωση γενικότερα της παραψωρίασης γίνεται βάση της κλινικής και ιστολογικής εικόνας, ειδικά για την διαφορική διάγνωση από πρώιμο δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα. Η πλάκες της ΠΜΠ είναι
μεγαλύτερες από 5 εκατοστά σε διάμετρο, και συχνά
10 εκατοστά ή και περισσότερο, έτσι διακρίνονται
από την ΠμΠ, της οποίας οι βλάβες χαρακτηρίζονται
από πλάκες διαμέτρου μικρότερης από 5 εκατοστά.
Εάν η υποψία δερματικού Τ λεμφώματος εμπεριέχεται στη διαφορική διάγνωση, μοριακές μελέτες αναδιάταξης των γονιδίων του υποδοχέα του Τκυττάρου είναι πιθανότερο να αποκαλύψουν μονοκλωνικότητα στην περίπτωση της συγκεκριμένης
κακoήθειας, αν και το συγκεκριμένο εύρημα δεν αποτελεί υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας δείκτη
νεοπλασματικής εξαλλαγής. Επαναλαμβανόμενες μελέτες μπορούν να εγγυηθούν την έγκαιρη διάγνωση
εξέλιξης της νόσου σε δερματικό Τ λέμφωμα.
Αν και μερικοί μελετητές συνιστούν μη επιθετικές
θεραπείες, όπως τοπικά κορτικοστεροειδή σε ασθενείς με παραψωρίαση, ωστόσο, η πιθανότητα εξέλιξης
σε δερματικό Τ λέμφωμα σε ασθενείς με ΠΜΠ δικαιολογεί τη χρήση φωτοχημειοθεραπείας (PUVA).
Επιπλέον, έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, εφαρμογή στενού και ευρέως φάσματος UVB έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, ιδιαίτερα για την θεραπεία της
ΠμΠ.

Ειδικός έλεγχος
• Η διάγνωση τίθεται κυρίως βάση κλινικών κριτηρίων.
• Η ιστολογική εικόνα δεν είναι ειδική.
• Μελέτες αναδιάταξης γονιδίων του υποδοχέα των
Τ λεμφoκυττάρων (TCR gene rearrangement).

Επιλεγμένα άρθρα
Εκτίμηση της κλωνικότητας του TCR-βήτα (TCR-β)

σε τυχαία ομάδα με δερματικές διηθήσεις Τ-κυττάρων. Plaza JA, Morrison C, Magro CM. J Cutan
Pathol 2008; 35: 358-65.
Η μονοκλωνικότητα είναι ένα αξιόπιστο χαρακτηριστικό του δερματικού Τα λεμφώματος ενώ η
πολυκλωνικότητα είναι πολύ σπάνια. Ωστόσο, οι
μελετητές προειδοποιούν ότι οι ποικίλες δερματικές λεμφοειδείς δυσκρασίες, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας λειχηνοειδούς πιτυρίασης, είναι
δυνατόν να εμφανίσουν ανάλογα μοριακά προφίλ
όπως ολιγοκλωνικότητα ή αληθή μονοκλωνικότητα.
Μελέτη κλωνικής αναδιάταξης των γονιδίων της γάμμα αλυσίδας του υποδοχέα των Τ κυττάρων με PCR
βασισμένη GeneScan ανάλυση στο δέρμα και το
αίμα ασθενών με παραψωρίαση και πρώιμου
σταδίου σπογγοειδή μυκητίαση. Klemke CD, Dippel
Ε, Dembinski Α, Ν Pönitz, Assaf C, M Hummel, et
al. J Pathol 2002; 197: 348-54.
Αν και οι μελέτες έχουν δείξει κλωνικότητα Τκυττάρων στο δέρμα και στο περιφερικό αίμα, η παρουσία μονοκλωνικότητας δεν είναι εύκολο πάντοτε
να τεκμηριωθεί και ούτε αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη διάγνωση.

Θεραπευτικές προτάσεις πρώτης επιλογής
• Μαλακτικά, πίσσα, τοπικά κορτικοειδή
• PUVA
• UVB στενού φάσματος
• UVA/UVB
Θεραπείες με μαλακτικά, τοπικά πίσσα, και τοπικά κορτικοστεροειδή αναφέρονται στην βιβλιογραφία και εμφανίζονται αποτελεσματικές στην κλινική
πράξη. Δεν υπάρχουν όμως επαρκείς αξιόπιστες μελέτες ή καταγεγραμμένες περιπτώσεις που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα τους.

Επιλεγμένα άρθρα
Στενού φάσματος UVB φωτοθεραπεία σε ασθενείς με
παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες. Aydogan Κ,
Karadogan SK, Tunali S, Adim SB, Ozcelik Τ. J Eur
Acad Dermatol Venereol 2006; 20: 573-7.
Σαράντα πέντε ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με UVB ακτινοβολία στενού φάσματος, τρεις
έως τέσσερις φορές την εβδομάδα. Υπήρξε πλήρης
ανταπόκριση σε 33 ασθενείς με μια μέση αθροιστική
δόση 14.3J/cm2 μετά από ένα μέσο αριθμό 29 συνεδριών, ενώ μερική ανταπόκριση σε 12 εκ των 45 α-
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σθενών. Υποτροπές εμφανίστηκαν σε έξι ασθενείς
εντός κατά μέσο όρο 7,5 μηνών.
Θεραπεία παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες με στενού φάσματος (311nm) B υπεριώδη ακτινοβολία: αναδρομική μελέτη. Herzinger T, Degitz Κ, Plewig G,
Rocken Μ. Clin Exp Dermatol 2005; 30: 379-81.
Δεκαέξι ασθενείς είχαν πλήρη ύφεση σε κατά μέσο όρο 32,8 συνεδρίες, συνολικής δόσης 35,4
J/cm2. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σπάνιες και
ήπιες. Παρουσιάστηκε υποτροπή κατά μέσο όρο μετά από 29 εβδομάδες.
Στενού φάσματος (311-nm) UV-B θεραπεία παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες και σπογγοειδούς
μυκητίασης πρώιμου σταδίου. Hofer Α, Cerroni L, H
Kerl, Wolf P, Arch Dermatol 1999; 35: 1377-80.
Δεκατέσσερις ασθενείς με ΠμΠ έλαβαν θεραπεία
με UVB στενού φάσματος, τρεις έως τέσσερις φορές
την εβδομάδα για 5-10 εβδομάδες. Πλήρης ανταπόκριση επιτεύχθηκε μετά από ένα μέσο όρο 20 συνεδριών.
Όλοι οι ασθενείς υποτροπίασαν μετά από κατά
μέσο όρο 6 μήνες, ενώ η τοπική θεραπεία με κορτικοστεροειδή ήταν αποτελεσματική σε απροσδιόριστο αριθμό ασθενών.
Θεραπεία παραψωρίασης και σπογγοειδούς μυκητίασης: ο ρόλος της φωτοχημειοθεραπείας (PUVA). FC
Powell, Spiegel GT, Muller Α.Ε., Mayo Clin Proc
1984; 54:538-46.
Επτά ασθενείς με ΠμΠ εμφάνισαν πλήρη κάθαρση με μόλις 15 θεραπείες (84J/cm2) με κλασσική
PUVA. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν υποτροπή κατά
την παρακολούθηση (μέσος όρος των 13 μηνών) και
ένας από αυτούς στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τοπικά κορτικοστεροειδή.
Η UVA1 φωτοθεραπεία έχει αναφερθεί ότι είναι
ευεργετική στην παραψωρίαση μικρών πλακών.

Θεραπευτικές προτάσεις δεύτερης επιλογής
• Τοπική χρήση αζωτούχου μουστάρδας

Επιλεγμένα άρθρα
Τοπικά καρμουστίνη (BCNU) για σπογγοειδή
μυκητίαση και συναφείς διαταραχές: μια 10-ετής εμπειρία. Zakheim HS, Epstein EH Jr, McNutt NS,
Grekin DA, Crain WR. J Am Acad Dermatol 1983;
9: 363-74.
Ένας ασθενής με ΠμΠ υποβλήθηκε σε θεραπεία
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με καρμουστίνη ως υποομάδα της μελέτης. Πλήρης
ανταπόκριση επιτεύχθηκε κατά την παρακολούθηση,
αλλά η διάρκεια δεν προσδιορίζεται.

ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
(ΠΜΠ) –––––––––––––––––––––––––––––––
Όπως στην ΠμΠ, προσβάλλεται κυρίως ο κορμός,
αλλά οι βλάβες είναι μεγαλύτερης διαμέτρου, ατροφικές, με ερυθρά ή κίτρινο-πορτοκαλόχροη απόχρωση με ή χωρίς ποικιλοδερμία.

Ειδικός έλεγχος
• Βιοψία δέρματος.
• Μελέτες αναδιάταξης γονιδίων του υποδοχέα Τ λεμφοκυττάρων.
Η διάγνωση τίθεται κλινικά. Η ιστολογική εικόνα
μπορεί να κυμαίνεται από ήπια δερματίτιδα έως επιδερμική ατροφία, λειχηνοειδείς αλλαγές στο δερμοεπιδερμικό όριο με συνοδό ταινιοειδή λεμφοκυτταρική διήθηση του θηλώδους χορίου.
Εξέλιξη σε δερματικό Τ λέμφωμα είναι πιθανή.
Κλωνικότητα Τ-κυττάρων μπορεί να ανιχνευτεί σε ορισμένους ασθενείς.

Επιλεγμένα άρθρα
Παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες: κλινικοί και γονοτυπικοί συσχετισμοί. Simon M, Flaig MJ, P Kind,
Sander CA, Kaudewitz Π. J Cutan Pathol 2000; 27:
57-60.
Η κατάσταση της γονιδιακής αναδιάταξης του
TCR εκτιμήθηκε σε 12 ασθενείς. Σε έξι από τους 12
ανιχνεύτηκε υπο-πληθυσμός Τ-κυττάρων κλωνικού
τύπου, ένας από τους οποίους ανέπτυξε δερματικό Τλέμφωμα μετά από 8 έτη. Στους υπόλοιπους 5 ασθενείς δεν παρατηρήθηκε νεοπλασματική εξαλλαγή μετά από παρακολούθηση επί 2-21 έτη. Ως εκ τούτου,
οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γονιδιακή αναδιάταξη του TCR δεν έχει προγνωστική
σημασία και δεν επιτρέπει διάκριση μεταξύ ΠΜΠ και
αρχικού σταδίου σπογγοειδούς μυκητίασης.
Η νοσολογία της παραψωρίασης. Lambert WC,
Everett ΜΑ. J Am Acad Dermatol 1981; 5: 373-95.
Από 129 ασθενείς με ΠΜΠ, 11% ανέπτυξαν
σπογγοειδή μυκητίαση μετά από παρακολούθηση
επί 1 έως 64 έτη (κλασσικό άρθρο αναφοράς).
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A. Tσιλίκας, Π.Γ. Σταυρόπουλος
Παραψωρίαση και σπογγοειδής μυκητίαση: Η εμπειρία του Northwestern University, 1970 έως 1985.
Lazar AP, Caro WA, Roenigk HH, Pinski KS. J Am
Acad Dermatol 1989, 21: 919-23.
Από 89 ασθενείς με ΠΜΠ, 30% ανέπτυξαν σπογγοειδή μυκητίαση. Η περίοδος παρακολούθησης
δεν έχει καθοριστεί (επίσης άρθρο αναφοράς, με ατελή πάντως συμπεράσματα).

Θεραπευτικές προτάσειες πρώτης επιλογής
• PUVA
• PUVA με 4,6,4’ -timethylangelicin

Επιλεγμένα άρθρα
Φωτοχημειοθεραπεία σε δερματικό Τ λέμφωμα και
παραψωρίαση κατά πλάκας. Μακροχρόνια παρακολούθηση σε σαράντα τρεις ασθενείς. Rosenbaum
MM, Roenigk HH Jr, Caro Ουάσιγκτον, Esker Α. J
Am Acad Dermatol 1985; 13: 613-22.
Επτά ασθενείς με ΠΜΠ συμπεριλήφθησαν στην παραπάνω μελέτη. Αυτοί υπεβλήθησαν σε αγωγή με από
του στόματος ψωραλένιο και υπεριώδη ακτινοβολία Α.
Πλήρης κλινική ανταπόκριση επιτεύχθηκε και στους επτά, αν και δεν αναφέρεται η συνολική δόση της PUVA
που έλαβαν. Μέσος όρος παρακολούθησης για όλους
τους 43 ασθενείς ήταν 38,4 μήνες (εύρος 4-67 μήνες),
και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης υποτροπή
παρατηρήθηκε σε πέντε από τους επτά.
Επειδή στην διαφορική διάγνωση της ΠΜΠ εμπεριέχεται το δερματικό Τ λέμφωμα και καθώς η
PUVA είναι αποτελεσματική για τις δύο καταστάσεις,
η θεραπεία αυτή είναι χρήσιμη σε ασθενείς στους οποίους είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των
δύο καταστάσεων.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις δεύτερης επιλογής
• Τοπική χρήση αζωτούχου μουστάρδας

Επιλεγμένα άρθρα
Τοπική χρήση καρμουστίνης (BCNU) για σπογγοειδή
μυκητίαση και συναφείς διαταραχές: 10-ετής εμπειρία.
Zakheim HS, Epstein EH Jr, McNutt NS, Grekin DA,
Crain WR. J Am Acad Dermatol 1983; 9: 363-74.
Ένας ασθενής με ΠΜΠ υποβλήθηκε σε θεραπεία
με καρμουστίνη ως υποομάδα μιας μεγαλύτερης μελέτης. Αρχικά, η ανταπόκριση ήταν πλήρης, αλλά
στη συνέχεια (άγνωστης διάρκειας), παρατηρήθηκε
μερική ανταπόκριση. Ποικιλία από απροσδιόριστα
θεραπευτικά σχήματα χρησιμοποιήθηκαν.

Εκτίμηση της επί μίας ώρας έκθεσης σε μεχλωραιθαμίνη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε τοπική θεραπεία. Foulc Ρ, Evrard V, Dalac S, Guillot Β, Μ
Delaunay, Verret JL, et al. Br J Dermatol 2002; 147:
926-30.
Τρεις ασθενείς με ΠΜΠ συμπεριελήφθησαν σε
αυτή τη μελέτη. Ένας ασθενής σταμάτησε τη θεραπεία λόγω παρενεργειών ενώ δύο από τους τρεις εμφάνισαν πλήρη ύφεση. Η δοσολογία της μεχλωραιθαμίνης ωστόσο, ποίκιλε μεταξύ των τεσσάρων κέντρων που περιελήφθησαν στη μελέτη και δεν είχε καθοριστεί για κάθε μεμονωμένο ασθενή. Η χρησιμότητα της τοπικής χημειοθεραπείας περιορίζεται από
την εμφάνιση δερματίτιδας εξ επαφής. Η συχνότητα
ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος του δέρματος αυξάνεται δραματικά σε ασθενείς που υπεβλήθηκαν σε τοπική συνδυαστική θεραπεία με αζωτούχο μουστάρδα και PUVA.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις τρίτης επιλογής
• Τοπικά 2,4-dinitrochlorobenzene (2,4-δινιτροχλωροβενζόλιο)
• Excimer λέιζερ

Επιλεγμένα άρθρα
Επιτυχής θεραπεία της παραψωρίασης κατά πλάκας
με 2,4-dinitrochlorobenzene. Mandrea Ε. Arch
Dermatol 1971; 103: 560-1.
Ασθενής με ΠΜΠ χρησιμοποίησε τοπικά δύο φορές ημερησίως 1% 2,4- dinitrochlorobenzene σε
ίσα μέρη με ελαιόλαδο και γλυκόλη προπυλενίου. Ο
ασθενής ανέπτυξε επώδυνη, ερυθηματώδη αντίδραση και η θεραπεία διεκόπη. Ωστόσο ασθενής παρέμεινε κλινικά υγιής επί 18 μήνες..
Θεραπεία με excimer λέιζερ (308 nm) παραψωρίασης
μεγάλων πλακών και μακροχρόνια παρακολούθηση.
Gebert S, C Raulin, Ockenfels HM, Gundogan C,
Greve Β. Eur J Dermatol 2006; 16:198-9.
Αναφέρεται μακροπρόθεσμο όφελος με την εφαρμογή λέιζερ μήκους κύματος 308 nm.
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Ôçë.: 210 7294355, Fax: 210 7211122
E-mail: pgstavropoulos@gmail.com
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Ανασκόπηση
Γραμμές του Blaschko
Σουρά Ε.
Δεσινιώτη Κ.
Αντωνίου Χ.

Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Καθηγήτρια Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι γραμμές του Blaschko αντιπροσωπεύουν την τυπική κατανομή πολλών σπιλοειδών και επίκτητων νοσημάτων του δέρματος ή και των βλεννογόνων. Οι γραμμές αυτές, δεν αντιστοιχούν σε καμία γνωστή νευρική, αγγειακή ή λεμφική δομή, εκφράζουν, όμως, τα αναπτυξιακά πρότυπα
του δέρματος κατά την εμβρυϊκή ηλικία. Η επικρατέστερη θεωρία για την προέλευση τους, είναι εκείνη του
μωσαϊκισμού. Σύμφωνα με αυτήν, δύο ή περισσότεροι κυτταρικοί πληθυσμοί συνυπάρχουν σε ένα άτομο
που προέρχεται από ένα και μοναδικό ζυγωτό. Η κλινική εικόνα του μωσαϊκισμού εξαρτάται από το είδος
του κυττάρου που προσβάλλεται και από τη μεταναστευτική πορεία που ακολουθεί κατά την εμβρυογένεση. Στην περίπτωση των νοσημάτων με κατανομή του Blaschko τα κύτταρα που προσβάλλονται προέρχονται από το εξώδερμα. Συχνότατα, οι γραμμές αυτές, συγχέονται με τα δερμοτόμια καθώς και στα δύο είδη
κατανομών παρατηρείται σαφής διαχωρισμός των βλαβών στη μέση γραμμή. Παρόλα αυτά, με προσεκτική
παρατήρηση, διαπιστώνεται ότι οι δυο οντότητες δεν σχετίζονται. Πολλές νοσολογικές οντότητες ακολουθούν τη κατανομή Blaschko. Σημαντικό είναι πάντα να διενεργείται λεπτομερής λήψη ιστορικού και κλινική
εξέταση των ασθενών, ώστε να αποκλείονται πιθανές εξωδερματικές εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών.

Lines of Blaschko
Summary

Soura E., Dessinioti C., Antoniou C.

The lines of Blaschko represent the typical pattern of distribution assumed by
many nevoid and acquired diseases of the skin and/or mucosae. They do not correspond to any known
nervous, vascular or lymphatic structure but they do seem to express the developmental patterns of the
skin during embryogenesis. The most popular theory explaining the origin of the lines of Blaschko is that of
mosaicism. According to this theory, two genetically distinct cell populations are present in an individual
derived from a single zygote. The clinical manifestations of mosaicism depend on the type of cell affected
and the migratory course it follows during embryogenesis. In the case of the cutaneous disorders that
follow the lines of Blaschko, the affected cells are ectodermal cells. The epidermis, its appendageal
structures and its components may be involved in the morphological manifestations of the skin diseases
that follow the lines of Blaschko. Frequently, Blaschko’s lines are confused with dermatomes, as both
patterns are characterized by a demarcation of lesions in the midline. On closer inspection, though, it is
obvious that the two are not related. A great variety of skin diseases follow the lines of Blaschko. It is
always important that patients are examined thoroughly and that a detailed history is taken, in order to
detect possible extracutaneous manifestations as early as possible.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Γραμμές του Βlaschko, Μωσαϊκισμός, επίκτητα και συγγενή δερματικά νοσήματα
KEY WORDS • Lines of Blaschko, mosaicism, acquired and congenital skin diseases
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 179-188, 2011
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Ε. Σουρά, Κ. Δεσινιώτη, Χ. Αντωνίου

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι γραμμές του Blaschko περιγράφηκαν αρχικά από
τον Alfred Blaschko, έναν ιδιώτη δερματολόγο, το 1901
στο Βερολίνο. Εξέτασε 140 ασθενείς με σπιλοειδή και
επίκτητα γραμμοειδή νοσήματα του δέρματος και αφού
σημείωσε τα πρότυπα κατανομής τους, τα προσάρμοσε
στο πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα του ανθρωπίνου σώματος, δημιουργώντας ένα σύνθετο διάγραμμα προτύπων
κατανομής. Αρχικά, ο ίδιος, τις περιέγραψε ως μία
συστάδα γραμμών στην επιφάνεια του δέρματος, τις οποίες ακολουθούν οι γραμμοειδείς σπίλοι και δερματοπάθειες.1 Ο Jackson, εβδομήντα πέντε χρόνια αργότερα, ανέσυρε την αρχική δημοσίευση του 1901, την εκσυγχρόνισε και εισήγαγε στη διεθνή ιατρική ορολογία
τον όρο γραμμές του «Blaschko».2

τή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σε αρκετούς
ασθενείς έχουν ανευρεθεί κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες με διαφορετικούς γονότυπους.1,2 Καθώς το
εξώδερμα επεκτείνεται κατά την οντογένεση, οι
γραμ μές αναπτύσσονται κατά μήκος και καμπυ λώνονται παράλληλα με το έμβρυο, δημιουργώντας
έτσι τους χαρακτηριστικούς σχηματισμούς δίκην «V»
στη ράχη και δίκην «S» στο κορμό.3
Η έκταση των βλαβών εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο κατά το οποίο θα συμβεί η γενετική
μετάλλαξη. Εάν συμβεί νωρίς και κατά τη διαδικασία
της οργανογένεσης, τότε ο μεταλλαγμένος κλώνος θα
διανεμηθεί ευρέως με αποτέλεσμα να επηρεαστούν
πολλαπλοί ιστοί, ενώ, εάν συμβεί αργά, τότε η διανομή
του θα είναι πιο περιορισμένη και πιθανώς να προσβληθεί μόνο το δέρμα.7 Μέχρι σήμερα, καμία από τις
υπάρχουσες θεωρίες δε μπορεί να δικαιολογήσει την
εμφάνιση των γραμμών του Blaschko από μόνη της.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜOΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΤΟΥ BLASCHKO –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΜΩΣΑΪΚΙΣΜΟΣ –––––––––––––––––––

Η προέλευση των γραμμών του Blaschko και ο
μηχανισμός σχηματισμού τους κατά την εμβρυική
ζωή δεν έχει αποσαφηνιστεί. Δεν φαίνεται να
σχετίζονται με αγγειακές ή λεμφικές δομές του δέρματος.1 Ο Jackson πιθανολογεί ότι η εντόπιση τους
καθορίζεται από τούς ιστούς που περιλαμβάνονται
στο χόριο.2 Σημαντικό είναι να αναφερθεί, όμως, ότι
οι γραμμές αυτές συσχετίζονται άμεσα με τις οδούς
ανάπτυξης του εξωδέρματος και για αυτό δεν προκαλεί έκπληξη το ότι σε πολλές από τις νόσους με κατανομή Blaschko εμπλέκονται τα κερατινοκύτταρα
και τα μελανινοκύτταρα.3
Ένα εγγενές σφάλμα κατά τη μορφογένεση λόγω
κάποιας μετάλλαξης σε ένα μονήρες γονίδιο ή η
διάταση του δέρματος κατά την εμβρυογένεση είναι
άλλοι δύο προτεινόμενοι παθομηχανισμοί.4 Η χαρακτηριστική κατανομή που παρατηρείται, οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι κατά την πρώιμη εμβρυική ζωή
συνυπάρχουν δυο ή περισσότεροι κυτταρικοί
κλώνοι. Επομένως, αυτές οι γραμμές ίσως να αποτελούν ένα είδος «μωσαϊκισμού», όπου δύο ή περισσότεροι κυτταρικοί πληθυσμοί συνυπάρχουν σε ένα άτομο που προέρχεται από ένα και μοναδικό ζυγωτό.5
Αυτοί οι κλώνοι πιθανώς να υπάρχουν λόγω του φαινομένου της τυχαίας αδρανοποίησης ενός εκ των
δύο χρωμοσωμάτων Χ στις γυναίκες (Lyonization),6
μεταζυγωτικών σωματικών μεταλλάξεων κατά τη
πρώιμη εμβρυογένεση ή μεταλλάξεων της γαμετικής
ημιχρωματίδης πριν τη γονιμοποίηση. Η θεωρία αυ-

Ως «μωσαϊκό» ορίζεται μία επιφάνεια η οποία
είναι διακοσμημένη με ποικιλόχρωμες πήλινες,
πέτρινες ή γυάλινες ψηφίδες. Αντίστοιχα, στην ιατρική, ως μωσαϊκισμό ορίζουμε το φαινόμενο κατά το
οποίο ένας οργανισμός αποτελείται από δύο ή
περισσότερες σειρές κυτταρικών κλώνων ενώ προέρχεται από ένα και μοναδικό ζυγωτό. Φαινοτυπικά,
οι κυτταρικοί αυτοί κλώνοι, συχνά παρουσιάζουν,
συγκριτικά ο ένας με τον άλλο, διαφορετική δυνατότητα παραγωγής μελανίνης μεταμορφώνοντας έτσι το
ανθρώπινο σώμα σε ένα ζωντανό ψηφιδωτό. Έτσι, στο
δερματικό μωσαϊκισμό παρατηρείται και κλινικά η
αντίθεση ανάμεσα στο γενετικά φυσιολογικό και μη
φυσιολογικό δέρμα. Τα νοσήματα του δέρματος που
χαρακτηρίζονται από μωσαϊκισμό δεν ακολουθούν
πάντα τις γραμμές του Blaschko.
Ο δερματικός μωσαϊκισμός διακρίνεται σε 5
τύπους. Ο τύπος 1 είναι ο μοναδικός που ακολουθεί
τη κατανομή Blaschko, με τις βλάβες να σχηματίζουν
λωρίδες που εφάπτονται των γραμμών Blaschko, και
χωρίζεται σε δύο υπότυπους ανάλογα με το πάχος
των βλαβών, είτε με λεπτές λωρίδες όπως στην υπομελάνωση του Ito ή την ακράτεια μελανίνης, είτε με
παχιές λωρίδες, όπως στο σύνδρομο McCuneAlbright.8 Οι υπόλοιποι τύποι μωσαϊκισμού είναι ο
δίκην κύβων (blocklike ή τύπος 2), ο φυλλοειδής
(phylloid ή τύπος 3), ο κηλιδώδης χωρίς διαχωρισμό
στη μέση γραμμή (τύπος 4) και ο ετερόπλευρος
(lateralization ή τύπος 5).9
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Η κλινική εικόνα του μωσαϊκισμού εξαρτάται από
τον είδος του κυττάρου που προσβάλλεται και από
την μεταναστευτική πορεία που ακολουθεί κατά την
εμβρυογένεση. Στη περίπτωση των νοσημάτων που
ακολουθούν τη κατανομή Blaschko τα κύτταρα που
προσβάλλονται προέρχονται από το εξώδερμα.7
Παρατηρούνται δύο τύποι μωσαϊκισμού: ο γενομικός (σωματικός) και ο λειτουργικός. Ο γενομικός
μωσαϊκισμός προκαλείται από μια denovo μεταλλαγή της αλληλουχίας του DNA (σε γονιδιακό ή χρωμοσωμικό επίπεδο) με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός γενετικά ετερογενούς οργανισμού. Παράδειγμα
είναι η γραμμική νόσος Darier. Ο λειτουργικός μωσαϊκισμός, από την άλλη, προκαλείται από αλλαγές
στην έκφραση διαφόρων γονιδίων που κληροδοτούνται από τη μία κυτταρική γενιά στην επόμενη,
χωρίς τη συνύπαρξη μεταλλαγών στην αλληλουχία
του DNA. Μηχανισμοί επιγενετικών αλλαγών, αποτελούν η μεθυλίωση και απομεθυλίωση του DNA και η
ακετυλίωση και αποακετυλίωση των ιστονών με
σκοπό την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση διαφόρων γονιδίων.10 Παράδειγμα αποτελεί το φαινόμενο της τυχαίας αδρανοποίησης ενός εκ των δύο χρω-

μοσωμάτων Χ στις γυναίκες (Lyonization) κατά το
πρώιμο αναπτυξιακό στάδιο (στάδιο των χιλίων
κυττάρων). Επομένως, όλες οι γυναίκες παρουσιάζουν λειτουργικό μωσαϊκισμό παρόλο που το 15%
των γονιδίων τους δεν απενεργοποιείται και εκφράζεται διπλά σε σχέση με τους άνδρες.6 Νοσήματα
της κατηγορίας αυτής είναι φυλοσύνδετες δερματοπάθειες, όπως το σύνδρομο CHILD, η ακράτεια μελανίνης, το σύνδρομο Conradi–Hünermannκ.α.
(Πίνακας 1). Ο λειτουργικός μωσαϊκισμός μπορεί να
έπεται επιγενετικών αλλαγών και σε αυτοσωμικά
γονίδια.
Πολλές φορές ο μωσαϊκισμός δε σχετίζεται μόνο
με διακριτικές μεταλλάξεις κάποιων αλληλόμορφων
αλλά και με μεγαλύτερες χρωμοσωμιακές ανωμαλίες. Για παράδειγμα, η υπομελάνωση του Ito
προκαλείται από μία πληθώρα ανωμαλιών όπως πολυπλοειδίες, ανευπλοειδίες, εισαγωγές, απώλειες και
μεταθέσεις.11 Το 90% από αυτού του τύπου τις μεταλλάξεις επηρεάζουν τα γονίδια υπεύθυνα για τη
χρώση του δέρματος. Ο χρωμοσωμικός μωσαϊκισμός
εντοπίζεται στα λεμφοκύτταρα και ινοβλάστες του ¼
των ασθενών μέσω κυτταρογενετικής ανάλυσης, ενώ

Φυλοσύνδετα νοσήματα με κατανομή Blaschko
Φυλοσύνδετο νόσημα

Γονίδιο

Δερματική Εκδήλωση

Ακράτεια μελανίνης

ΝΕΜΟ, NF-κB

Τέσσερα στάδια:
1. Βλατιδοφυσαλιδώδες (άκρα, κεφαλή, κορμός)
2. Μυρμηκιώδες (άκρα)
3. Υπερμελαγχρωματικό (κορμός, πτυχές, άκρα)
4. Υπομελαγχρωματικό (κνήμες)

Σύνδρομο Conradi–Hünermann

EBP

Ιχθυασιόμορφο λεπιδώδες ερύθημα κατά τη νεογνική ηλικία, θυλακικόατροφόδερμα και αλωπεκία με
ή χωρίς υπομελάγχρωση κατά τη παιδική ηλικία
και αργότερα

Σύνδρομο CHILD

NSDHL, NAD(P)

Σαφώς αφοριζόμενεςερυθηματολεπιδώδεις πλάκες

Σύνδρομο Goltz

PORCN

Ατροφία δέρματος, μαλακά κίτρινα οζίδια, ευρυαγγείες, υπομελάνωση, μελαγχρωματικές κηλίδες,
περιστοματικά, περιπρωκτικά θηλώματα

Φυλοσύνδετη υποϊδρωτική
εξωδερματική δυσπλασία

EDA

Υποϊδρωσία, έλλειψη τριχών, λεπτό, λείο δέρμα με
υπερμελάγχρωση

Φυλοσύνδετη υποϊδρωτική
εξωδερματική δυσπλασία με
ανοσοανεπάρκεια

NEMO

Υπερμελάγχρωση

Σύνδρομο Partington

Άγνωστη

Υπερμελάγχρωση

Σύνδρομο Menkes

ATP7Α

Υπομελάνωση, Pilitorti
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Ðßíáêáò 2

παρατηρείται στα μελανοκύτταρα των δερματολογικών νοσημάτων με μωσαϊκισμό τύπου 1 έως 4 και
στα κερατινοκύτταρα δερματολογικών νοσημάτων με
μωσαϊκισμό τύπου 1α.8
Εκτός από συγγενείς δερματοπάθειες υπάρχουν
και πολλά επίκτητα νοσήματα που μπορεί να ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko (Πίνακας 2). Σε
αυτή τη κατηγορία ανήκει ο γραμμικός ομαλός λειχήνας, η γραμμοειδής ψωρίαση, ο γραμμοειδής ερυθηματώδης λύκος, η γραμμοειδής λεύκη κ.α. Μερικά
από αυτά τα νοσήματα παρουσιάζουν βλάβες με
τυπική κατανομή Blaschko ή με κατανομή Blaschko
ή μωσαϊκού πάνω σε άλλες εκτεταμένες ή ηπιότερες
δερματικές βλάβες.
Αυτό το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε δύο
πιθανούς μηχανισμούς. Στην τμηματική εκδήλωση
τύπου 1 (type 1 segmental manifestation) ένα πρώιμο μεταζυγωτικό γεγονός μπορεί να προκαλέσει μία
denovo μετάλλαξη σε ένα αλληλόμορφο ενός, κατά
τα άλλα, φυσιολογικού αυτοσωμικού γονιδίου. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η εμφάνιση ενός δερματικού
νοσήματος με κατανομή Blaschko (ή μωσαϊκού) σε
ασθενείς χωρίς οικογενειακό ιστορικό για αυτό το
νόσημα. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που οι γονείς
τύχει να είναι φορείς κάποιου γονιδίου για τη συγκεκριμένη νόσο ή πάσχουν από αυτή και ταυτόχρονα
συνυπάρχει και μία μεταζυγωτική μετάλλαξη, τότε η
πιθανότητα να εμφανιστεί στα παιδιά τους μια πιο
σοβαρή και εκτεταμένη μορφή της νόσου είναι εξαιρετικά υψηλή, ειδικά εάν οι γονείς παρουσιάζουν
βλάβες στο κάτω μέρος του κορμού ή τις μηρογενετικές πτυχές. 12 Στην τύπου 2 τμηματική εκδήλωση
(type 2 segmental manifestation) παρατηρείται
απώλεια της ετεροζυγωτίας ενός αλληλόμορφου γονιδίου σε έναν ασθενή που ήδη φέρει μία μετάλλαξη

στο αντίστοιχο αλληλόμορφο. Η δεύτερη αυτή μετάλλαξη μπορεί να κληρονομηθεί από τους γονείς ή
να εμφανιστεί denovo. Σε αυτή τη περίπτωση, οι ασθενείς παρουσιάζουν βαρύτερη εικόνα και μικρότερη ηλικία έναρξης της αντίστοιχης νόσου και έχουν
50% πιθανότητα να τη μεταβιβάσουν στους απογόνους τους.7
Οι δύο αυτοί μηχανισμοί παρατηρούνται και στη
παθογένεια συγγενών νοσημάτων που ακολουθούν
τη κατανομή Blaschko. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
της τύπου 1 τμηματικής εκδήλωσης είναι η νόσος
Darier και της τμηματικής εκδήλωσης τύπου 2 η νόσος Hailey-Hailey. Όσον αφορά τα επίκτητα νοσήματα που προκαλούνται μέσω των μηχανισμών αυτών,
είναι δύσκολο να διαχωριστεί το ποιος τύπος είναι
υπαίτιος και για ποιό νόσημα, καθώς η αιτιοπαθογένεια τους είναι κατά κύριο λόγο πολυπαραγοντική.
Θεωρητικά, οι μεταλλάξεις αυτές αυξάνουν την προδιάθεση σε κάποιους εκλυτικούς παράγοντες. Γενικά, είναι δύσκολο να ενταχθεί μια νόσος αποκλειστικά σε μία κατηγορία. Για παράδειγμα η ψωρίαση
μπορεί να ανήκει στην κατηγορία 1α, 2α ή 2β (εάν
συνυπάρχει ψωριασική αρθρίτις), παρόλα αυτά, το
πλεονέκτημα της ταξινόμησης αυτής είναι ότι βασίζεται στη κατανομή των εξανθημάτων και όχι στα χαρακτηριστικά των νόσων.13

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ
BLASCHKO ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι γραμμές του Blaschko ακολουθούν πάντα
συγκεκριμένα πρότυπα κατανομής και σχηματίζουν
ένα «V» στο ανώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης,
ένα σχήμα δίκην «S» πάνω από τη κοιλιακή χώρα,

Ταξινόμηση των πολυπαραγοντικών φλεγμονωδών παθήσεων με κατανομή Blaschko
Τύπος 1: Kατανομή της νόσου αποκλειστικά πάνω στις γραμμές του Blaschko
Τύπος 1α: Υπάρχει μορφή του αντίστοιχου νοσήματος που δεν ακολουθεί τη κατανομή Blaschko και είναι
συχνότερη από εκείνη που την ακολουθεί (π.χ. ομαλός λειχήνας)
Τύπος 1β: Δεν υπάρχει μορφή του αντίστοιχου νοσήματος που να μην ακολουθεί τη κατανομή Blaschko ή είναι
αρκετά σπανιότερη από εκείνη που την ακολουθεί (π.χ. μπλασκίτιδα)
Τύπος 2: Η νόσοςεκδηλώνεταιακολουθώντας τις γραμμές του Blaschko άλλα ταυτόχρονα παρουσιάζει και εντοπίσεις που δε ταιριάζουν στη κατανομή αυτή
Τύπος 2α: Η κλινική εικόνα των δερματικών βλαβών είναι η ίδια άσχετα από το εάν ακολουθούν τη κατανομή
Blaschko ή όχι (π.χ. ψωρίαση)
Τύπος 2β: Η κλινική εικόνα των δερματικών βλαβών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη εντόπιση ή παρατηρούνται και εξωδερματικές εκδηλώσεις (π.χ. ερυθηματώδης λύκος)
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και ένα ανεστραμμένο σχήμα δίκην «U» που ξεκινά
από το στήθος και καταλήγει στο ανώτερο τμήμα των
άνω άκρων (Εικόνα 1). Ποτέ δεν περνούν τη μέση
γραμμή του σώματος αλλά πάντα κατανέμονται σε
σχέση με αυτή. Οι γραμμές που διατρέχουν το εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα των άνω και κάτω άκρων
είναι κάθετες.2 Παλαιότερα, αρκετοί συγγραφείς εξέφραζαν την άποψη ότι, λόγω της ευθύτητας τους, οι
γραμμές αυτές είναι στη πραγματικότητα έκφραση
του φαινομένου Koebner. Σήμερα αυτή η υπόθεση
έχει εγκαταλειφθεί, καθώς οι γραμμές του Blaschko
παρουσιάζουν μορφολογικά στοιχεία (καμπυλότητα)
που δεν είναι συμβατά με τη τυπική εικόνα του φαινομένου Koebner. 1 Η διάταξη των γραμμών του
Blaschko στην κεφαλή και τον τράχηλο δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι Happle et al. πρόσθεσαν
γραμμές στο οπίσθιο τμήμα της κεφαλής,14 ενώ οι
Bologniaetal.οριοθέτησαν λεπτομερέστερα τις γραμ-

Åéêüíá 1 – Γραμμές του Blaschko
(χορηγία Dr. Davide Brunelli,
www.med-ars.it)
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μές στα πλάγια τμήματα του προσώπου και του τραχήλου. 1 Ανατομικά ισοδύναμα των γραμμών του
Blaschko έχουν αναφερθεί και για τα δόντια και τους
οφθαλμούς.
Πολύ συχνά οι γραμμές του Blaschko συγχέονται με τα δερμοτόμια εξαιτίας του γεγονότος ότι και
στα δύο είδη κατανομών παρατηρείται σαφής
διαχωρισμός των βλαβών στη μέση γραμμή. Με
προσεκτική παρατήρηση, όμως, είναι ξεκάθαρο ότι
οι δύο οντότητες δεν σχετίζονται, παρότι στα άνω
άκρα παρατηρείται ομοιότητα με τις γραμμές της
ανατομικής κατανομής των κινητικών νεύρων.
Ομοίως, διαχωρισμός θα πρέπει να υπάρχει και
από τις γραμμές του Voigt (οριοθετούν τις περιοχές που νευρώνονται από τους δερματικούς κλάδους των νεύρων) καθώς εκείνες δεν έχουν κατανομή δικήν «V» στη ράχη ή δίκην «S» στη κοιλιακή
χώρα.1,2
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τρόπος κατηγοριοποίησης των νοσημάτων που ακολουθούν τη κατανομή Blaschko, είναι η κλινική τους εικόνα.

Υπάρχουν αρκετές συγγενείς και επίκτητες δερματοπάθειες που ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko. Τα
νοσήματα αυτά χωρίζονται σε 3 κατη γορίες: σε
γενοδερματοπάθειες, σε συγγενή ή σπιλοειδή νοσήματα και σε επίκτητες νόσους (Πίνακας 3).5 Άλλος ένας

1. Νοσήματα που χαρακτηρίζονται από
υπομελάγχρωση

Ðßíáêáò 3

ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ BLASCHKO –––––––––––––––––

Με τον όρο υπομελάνωση του Ito περιγράφεται
μια ομάδα νοσημάτων που ανήκουν στην οικογένεια

Δερματοπάθειες που ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko
Γενοδερματοπάθειες που ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko
• Ακράτεια μελανίνης
• Εντοπισμένη δερματική υποπλασία
• Σύνδρομο Menkes
• Σύνδρομο Conradi–Hünermann
• Σύνδρομο CHILD
• Οικογενής δερματική αμυλοείδωση
• Μελανωτικές κηλίδες του συνδρόμου McCune-Albright
• Φυλοσύνδετη υποϊδρωτική εξωδερματική δυσπλασία
• Τμηματικές (segmental) υπομελανωτικές κηλίδες δίκην φύλλου φτέρης
Επίκτητες δερματοπάθειες που ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko
• Γραμμοειδής λειχήνας
• Γραμμοειδής ψωρίαση
• Γραμμικός ομαλός λειχήνας
• Γραμμικές βλεννινώσεις& σπογγοειδής μυκητίαση
• Τμηματικού (segmental) τύπου λεύκη
• Γραμμοειδής ερυθηματώδης λύκος
• Σκληροατροφικός λειχήνας (που δεν επηρεάζει τα γεννητικά όργανα)
• Γενικευμένο λειχηνοειδές φαρμακευτικό εξάνθημα
• Γραμμοειδής σκληροδερμία
• Γραμμοειδές ατροφόδερμα του Moulin
• Γραμμοειδές σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα
Συγγενείς ή και σπιλοειδείς παθήσεις που ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko
• Υπομελάνωση του Ito
• Αχρωμικός σπίλος
• Σπίλος του Jadassohn
• Επιδερμιδικός σπίλος
• Φαγεσωρικός σπίλος
• Γραμμική επιδερμολυτικήυπερκεράτωση
• Φλεγμονώδης γραμμικός μυρμηκιώδης σπίλος (ILVEN)
• Γραμμική ποροκεράτωση του Mibelli
• Σμηγματορροϊκος σπίλος
• Γραμμική νόσος Darier
• Γραμμική νόσος Hailey-Hailey
• Υποτροπιάζουσα γραμμική ακανθολυτική δερματοπάθεια
• Γραμμικοί εκκρινείς σπίλοι
• Θυλωματώδεςσυριγγοκυσταδένωμα
• Γραμμοειδής βασικοκυτταρικός σπίλος
• Σύνδρομο Bart
• Σύνδρομο μονόπλευρων σπιλοειδώνβασικοκυτταρικών καρκινωμάτων
• Γραμμικού και σπειροειδούς τύπου μελάνωση
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Åéêüíá 2 – Γραμμοειδές ατροφόδερμα του Moulin με τυπική κατανομή των βλαβών πάνω στις
γραμμές του Blaschko (Συλλογή
Χ. Αντωνίου).

της ακράτειας μελανίνης, και χαρακτηρίζονται κλινικά από υπομελανωτικές λωρίδες ή σπείρες. Αυτές οι
βλάβες αντικατοπτρίζουν τη παρουσία κυτταρικών
κλώνων με μειωμένη ικανότητα παραγωγής μελανίνης.8 Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαντικότατη είναι
η λεπτομερής λήψη ιστορικού και η κλινική εξέταση,
καθώς στο 30% των παιδιατρικών περιστατικών παρατηρούνται και εξωδερματικές εκδηλώσεις όπως αναπτυξιακή καθυστέρηση, επιληπτικές κρίσεις, κώφωση, ανωμαλίες των οδόντων και του στόματος, οφθαλμολογικές και μυοσκελετικές ανωμαλίες.15 Η τυπική
εικόνα της υπομελάνωσης του Ito υπάρχει από τη
γέννηση, όμως συχνά γίνεται αντιληπτή κατά τη παιδική ηλικία όταν το παιδί έρχεται σε επαφή με τον
ήλιο, ειδικά εάν το δέρμα είναι ανοιχτού χρώματος.7
Άλλες νοσολογικές οντότητες που χαρακτηρίζονται
από υπομελανωτικές κηλίδες είναι ο γραμμικός ομαλός λειχήνας, η τμηματική λεύκη, ο γραμμικός
επιδερμιδικός σπίλος, το σύνδρομο Menkes (στα κορίτσια) και ο φαγεσωρικός σπίλος. Νοσήματα όπως η
ακράτεια μελανίνης σταδίου 4, ο σκληροατροφικός
λειχήνας,16,17 η εντοπισμένη δερματική υποπλασία
και το σύνδρομο Conradi–Hünermann συνδυάζουν
υπομελάνωση με ατροφία δέρματος.18

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011

2. Νοσήματα που χαρακτηρίζονται από
υπερ μελάγχρωση
Η γραμμικού και σπειροειδούς τύπου μελάνωση
χαρακτηρίζεται από υπερμελάγχρωση η οποία είναι
αποτέλεσμα της ύπαρξης κυτταρικών κλώνων με αυξημένη ικανότητα παραγωγής μελανίνης.19 Οι τυπικές καφεοειδείς σπείρες και λωρίδες εμφανίζονται
κατά τη γέννηση ή αμέσως μετά και έχουν ποικίλη
εντόπιση και έκταση. Περίπου το 24% των ασθενών
με τη νόσο παρουσιάζουν και εξωδερματικές εκδηλώσεις (κεντρικό νευρικό και μυοσκελετικό σύστημα) και για αυτό σημαντική είναι η λεπτομερής λήψη
ιστορικού, η κλινική εξέταση και η παρακολούθηση
τους.15,20 Η ακράτεια μελανίνης σταδίου 3 χαρακτηρίζεται από γκριζο-καφεοειδείς υπερμελαγχρωματικές κηλίδες που σχηματίζουν λωρίδες ή και σπείρες
και έπεται της εμφάνισης φυσαλιδοπομφολυγώδους
εξανθήματος. Σε αντίθεση, όμως, με τη γραμμικού
και σπειροειδούς τύπου μελάνωση, στην ιστοπαθολογική εξέταση ανευρίσκονται αυξημένοι πληθυσμοί
μελανοφάγων στο χόριο και όχι αυξημένη μελανίνη
στην επιδερμίδα. Άλλα νοσήματα που χαρακτη ρίζονται από υπερμελάγχρωση και ακολουθούν τη

4a_1.qxd 7/1/2013 9:54 ππ Page 186

186

Ε. Σουρά, Κ. Δεσινιώτη, Χ. Αντωνίου
κατανομή Blaschko είναι ο γραμμικός μελαγχρωματικός λειχήνας και τα σταθερά και μελαγχρωματικά
φαρμακευτικά εξανθήματα.7 Η φυλοσύνδετη υποϊδρωτική εξωδερματική δυσπλασία (με ή χωρίς ανοσοανεπάρκεια) και το γραμμοειδές ατροφόδερμα του
Moulin χαρακτηρίζονται και από ατροφία δέρματος
εκτός από υπερμελάγχρωση.21 Τέλος, café-au-lait
κηλίδες κατανεμημένες σε φαρδιές λωρίδες (μωσαϊκισμός τύπου 1β) μπορούν να αποτελούν εκδήλωση
του συνδρόμου McCune-Albright.22 Τυπικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες που σχετίζονται με τον αντίστοιχο φαινότυπο είναι η τρισωμία 18, η τετρασωμία
12p καθώς και άλλες τριπλοειδίες.8

3. Φλεγμονώδη νοσήματα
Οι νοσολογικές οντότητες με φλεγμονώδη χαρακτηριστικά που ακολουθούν τη κατανομή Blaschko,
χωρίζονται σε ψωριασιόμορφες, λειχηνοειδείς και
σπογγιωτικές.23,24 Η διαφοροδιάγνωση μπορεί να
αποτελέσει πρόκληση και για αυτό σημαντική είναι η
προσεκτική κλινική εξέταση, η λήψη ιστορικού αλλά
και η ιστοπαθολογική εξέταση. Η γραμμοειδής ατοπική δερματίτις και η μπλασκίτιδα (Blaschkitis) είναι
βλατιδοφυσαλιδώδη εξανθήματα και χαρακτηρίζονται από σπογγίωση. Ο γραμμοειδής λειχήνας εμφανίζεται κατά τη παιδική ηλικία (3 έτη), με μεμονωμένες βλατιδώδεις βλάβες κυρίως στα άκρα, σπανίως
υποτροπιάζει και η ιστολογική εικόνα είναι λειχηνοειδής (περιεξαρτηματική λεμφοκυτταρική διήθηση
και ιστιοκύτταρα παρόντα στις θηλές του χορίου) με
στοιχεία σπογγίωσης. Το τυπικό εξάνθημα εμφανίζεται μέσα σε μερικές εβδομάδες και διαρκεί, κατά μέσο όρο, 2-3 έτη. Η μπλασκίτιδα ομοιάζει κλινικά με
τον γραμμοειδή λειχήνα, εμφανίζεται, όμως, κυρίως
στη μέση ηλικία (50 έτη), χαρακτηρίζεται από πολλαπλές βλατιδοφυσαλιδώδεις βλάβες με κύρια εντόπιση τον κορμό (85%), υποτροπιάζει συχνά (65%),
και η τυπική ιστολογική εικόνα χαρακτηρίζεται
σχεδόν αποκλειστικά από σπογγίωση. Η πορεία της
νόσου είναι συνήθως βραχεία (2 μήνες). 24,25 Η
μπλασκίτιδα είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που
προκαλείται από απώλεια της ανοσολογικής ανοχής
προς κάποιους μη φυσιολογικούς κλώνους επιθηλιακών κυττάρων. Εκλυτικός παράγοντας πιθανώς να
είναι μια λοίμωξη η οποία ενεργοποιεί τα Τ λεμφοκύτταρα παρουσιάζοντας κυτταρικά αντιγόνα με «μωσαϊκή» κατανομή σε αυτά.26
Ψωριασιόμορφα εξανθήματα με πιθανή κατανομή
Blaschko είναι η γραμμοειδής ψωρίαση και ο φλεγμονώδης γραμμικός μυρμηκιώδης σπίλος (ILVEN).

Η διαφοροδιάγνωση σε αυτή τη περίπτωση γίνεται
εύκολα καθώς η ψωρίαση συνήθως εντοπίζεται σε
διάφορα σημεία του σώματος και ανταποκρίνεται
στη θεραπεία, ενώ ο ILVEN είναι μονήρης, χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και ανθίσταται της θεραπείας. Σε περίπτωση κλινικής αμφιβολίας η ιστολογική εξέταση είναι διαφοροδιαγνωστική.27,28
Στα λειχηνοειδή εξανθήματα με κατανομή
Blaschko ανήκουν: ο γραμμοειδής λειχήνας, ο γραμμοειδής ομαλός λειχήνας, το γενικευμένο λειχηνοειδές φαρμακευτικό εξάνθημα23 καθώς και άλλα σταθερά φαρμακευτικά εξανθήματα, και ο γραμμοειδής
ερυθηματώδης λύκος.29,30
Σε μια δημοσίευση όπου αναφέρεται μια σειρά 7
παιδιατρικών ασθενών με γραμμοειδή λειχήνα εντοπισμένο στο πρόσωπο, παρατηρήθηκε συσχέτιση
του εξανθήματος με ατοπική δερματίτιδα στα τρία
από τα επτά περιστατικά και με λεύκη στο ένα.31
Εντόπιση του γραμμοειδούς λειχήνα στο πρόσωπο
μπορεί να συνοδεύεται από οφθαλμολογικές ή νευρολογικές συνοσυρότητες και για αυτό η παρακολούθηση των ασθενών κρίνεται απαραίτητη.31
Άλλες δημοσιεύσεις αναφέρουν περιστατικά δερματικού λύκου τύπου tumidus που ακολουθούν τη
κατανομή Blaschko,32 ενώ πρόσφατα περιγράφηκε
μια νέα νοσολογική οντότητα σε ένα περιστατικό με
μπλασκίτιδα προσώπου η οποία παρουσίαζε χαρακτηριστικά υποξύ δερματικού λύκου.33
Πρόσφατες δημοσιεύσεις αναφέρουν την εμφάνιση ερυθηματώδους εξανθήματος της οστρακιάς σε
ένα παιδί με υπομελάνωση του Ito, καθώς και περιπτώσεις ηωσινοφιλικής κυτταρίτιδας που ακολουθούν την κατανομή του Blaschko.34 Έχουν αναφερθεί, επίσης, και περιπτώσεις γραμμοειδούς μορφέας,
τόσο μετωποβρεγματικού τύπου όσο και των άκρων,
με την κατανομή αυτή.35
Ο σπίλος του Becker, η τμηματική νευροϊνωμάτωση (segmental neurofibromatosis), οι ζωστηροειδείς
λευχαιμίδες, η ετεροχρωμία (heterochromia) του
τριχωτού της κεφαλής, η μεταστατική νόσος στο δέρμα και τα αγγειολιπώματα, είναι επίσης μερικές από
τις νοσολογικές οντότητες που μπορεί να ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko.36,37
Πολλές θεωρίες επιχείρησαν να απαντήσουν το
αίνιγμα των γραμμών του Blaschko. Μέχρι σήμερα, η
πιο ολοκληρωμένη και η πιο ευρύτερα αποδεκτή
είναι η θεωρία του μωσαϊκισμού. Σημαντικό είναι
πάντα να διενεργείται λεπτομερής λήψη ιστορικού
και κλινική εξέταση των ασθενών, ώστε να απο κλείονται πιθανές εξωδερματικές εκδηλώσεις των νοσημάτων αυτών. Παρόλα αυτά, πολλά απομένουν να
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διαλευκανθούν και η περαιτέρω έρευνα πάνω στο
θέμα είναι απαραίτητη.
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Δερματοχειρουργική
Μη επεμβατική κλασματική φωτοθερμόλυση
Καπετανάκης Δ.

Δερματολόγος

Ðåñßëçøç
Η ανάπτυξη των διαφόρων κλασματικών τεχνικών laser έχουν σαν αντικείμενο
την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποθεραπείας-επουλώσεως του δέρματος λόγω κοινωνικοεπαγγελματικών υποχρεώσεων των ανθρώπων στην σύγχρονη εποχή.
Η αρχή έγινε το 2004 με τις εργασίες αναφοράς του Rox Anderson στο ινστιτούτο Wellmann του Harvard.
Σύμφωνα με αυτές, αρχή της μεθόδου είναι να μην θεραπεύεις το σύνολο του δέρματος αλλά τμήματος
αυτού. Τα μή επεμβατικά laser προκαλούν μικροζώνες θερμότητας διαφορετικών πυκνοτήτων και βάθους ανάλογα του επιθυμητού αποτελέσματος, αφήνοντας γύρω από αυτές το δέρμα ανέπαφο, κάτι που
επιτρέπει την επανεπιθηλιοποίηση σε λιγότερο από 72 ώρες. Δεύτερο σημείο πρωτοτυπίας της μεθόδου
είναι ότι επεμβαίνουμε στο 20 με 25% της επιφάνειας της επιδερμίδος. Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μπορούμε να επέμβουμε σε ευαίσθητες περιοχές όπως λαιμό, στήθος και χέρια.
Θα επιχειρηθεί να δοθούν απάντησεις σε ερωτήματα όπως εάν πράγματι βελτιώνονται οι βλάβες και
μέχρι ποιού σημείου. Θα παρουσιαστούν περιληπτικά η τεχνική καθώς και τα διάφορα είδη μη επεμβατικών laser και τέλος θα επιδειχτούν διαφάνειες για να συζητήσουμε τα κλινικά αποτελέσματα.

Non-Ablative Fractional Photothermolysis
Kapetanakis D.

Summary
Changes in the socio-economical status of many men and specially women has
led to the development of novel non ablative laser techniques with minimal downtime.
Turning point of this new method has been the works of Rox Anderson of Wellman institute of Harvard
University, in 2004. According to these works you don’t treat the entire skin, but part of it. Non ablative
lasers produce microscopic treatment zones, the depth and density of which can be adjusted according
to the desired effect, leaving the rest of the skin intact.
Major advantage of this method is that we can interfere in difficult to treat zones, such as the neck, chest
and the hands.
The aim of this paper is to answer the questions whether these kind of laser are effective enough and up
to what point. Furthermore I will try to show and explain the exact procedures.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ουλές ακμής, γήρανση, μη επεμβατική
KEY WORDS • Αcne scarring, ageing, non-ablative

Όπως γνωρίζουμε, με τις επεμβατικές μεθόδους
όπως είναι το CO2 και το Er:Yag τα αποτελέσματα
είναι εξαιρετικά, έχουν όμως τους κινδύνους και τα
μειονεκτήματά τους.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 189-191, 2011

Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τις μολύνσεις, τις αλλοιώσεις της χρωστικής του δέρματος (μετατραυματική υπερμελάγχρωση- μέλασμα, ιδιαίτερα σε τύπους επιδερμίδας III και IV), το επίμονο για μήνες ε-
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ρύθημα (γεγονός που θα πρέπει να κάνει τον ασθενή πολύ προσεκτικό με τον ήλιο) και το σπουδαιότερο η μεγάλη αποχή από κοινωνικοεπαγγελματικές
υποχρεώσεις.
Έτσι η έρευνα στράφηκε στην ανάπτυξη τεχνικών
laser που να έχουν σαν σκοπό αφ’ενός μεν την αποτελεσματικότητα και αφετέρου την μείωση όσο το
δυνατόν περισσότερο της περιόδου κοινωνικοεπαγγελματικής απομονώσεως.
Σημείο αναφοράς και εκκινήσεως απετέλεσαν οι εργασίες των R.R. Anderson και Dieter Manstein του
ινστιτούτου Willmann στο MIT της Βοστώνης το 2004.
Σύμφωνα με αυτές laser με μήκος κύματος μικρότερης απορροφητικότητας από το νερό (1410 nm,
1440, 1540, 1550 και τελευταία 1927 nm) θερμαίνουν και προκαλούν πήξη του ιστού, ενώ η επιφάνεια του δέρματος παραμένει άθικτη.
Τα laser αυτά που ανήκουν στην κατηγορία του
Nd:glass με μήκος κύματος περίπου 1550, τελευταία
προστέθηκε το θούλιο με μήκος κύματος 1927, προκαλούν ζώνες μικροσκοπικής θεραπείας (MTZmicroscopic treatment zones), ζώνες κιονοειδούς
σχήματος, η πυκνότητα και το βάθος των οποίων ρυθμίζονται ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφήνοντας το δέρμα γύρω τους ανέπαφο. Αυτό επιτρέπει να έχουμε επανεπιθηλιοποίηση σε λιγότερο από
72 ώρες. Το γεγονός ότι επεμβαίνουμε στο 5-48%
της επιφάνειας μας επιτρέπει την εφαρμογή σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι ο λαιμός, τα χέρια
και το ντεκολτέ.
Σύμφωνα με τα όσα είπα 2 είναι οι βασικοί παράμετροι που επεμβαίνουμε και ρυθμίζουμε: Η μία
είναι η ενέργεια παλμού. Μετράται σε mJ και μας
καθορίζει το βάθος διείσδυσης της δέσμης. Μικρή
ενέργεια σημαίνει επιφανειακή διείσδυση, μεγαλύτερη πιο βαθειά. Η ενέργεια παλμού ελέγχεται από τον
γιατρό και εξαρτάται από το σύμπτωμα και το επιθυμητό βάθος.
Η δεύτερη παράμετρος είναι το επίπεδο θεραπείας. Το επίπεδο θεραπείας μας καθορίζει το ποσοστό κάλυψης. Και αυτή η παράμετρος ρυθμίζεται
από τον γιατρό. Ψηλά επίπεδα θεραπείας σημαίνει
μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης άρα ερύθημα και μεγαλύτερο χρόνο αποθεραπείας.
Πρέπει να πω πως το επίπεδο θεραπείας μπορεί
και πρέπει να ρυθμιστεί μετά από συζήτηση με τον
ασθενή (παράμετρος που θα σας μιλήσω πιο κάτω.
Επιγραμματικά αναφέρω ότι υπάρχουν ασθενείς που
λένε ότι δεν τους πειράζει να κάνουν 1-2 περισσότερες συνεδρίες αρκεί να μην έχουν έντονο οίδημα ή
ερύθημα).

Ενδείξεις εφαρμογής αυτών των laser είναι η φωτογήρανση, οι ουλές ακμής, ατροφικές ουλές οιασδήποτε αιτιολογίας και μερικά laser σε διαταραχές
της χρωστικής (μετατραυματικές υπερμελαγχρώσεις,
μέλασμα, φακίδες κ.λπ). Βέβαιο είναι πως όσον αφορά την φωτογήρανση τα μη επεμβατικά laser είναι
κατώτερα σε απόδοση από τα επεμβατικά. Γι’ αυτό τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μεθόδου
πρέπει να συζητώνται με τους ασθενείς.
Τελευταίες εργασίες δείχνουν νέες ενδείξεις όπως για ραβδώσεις και σε ακτινικές υπερκερατώσεις.
Χρειάζονται 3-5 θεραπείες με μεσοδιαστήματα 1
μηνός απόσταση από κάθε εφαρμογή και τα αποτελέσματα φαίνονται τουλάχιστον 2 μήνες μετά την
πρώτη εφαρμογή
Συμπερασματικά βλέπουμε τα πλεονεκτήματα της
μη επεμβατικής κλασματικής φωτοθερμόλυσης που
είναι:
• Ο ελάχιστος χρόνος αποθεραπείας
• Το χαμηλό έως μηδενικό προφίλ επιπλοκών
• Η σχετικά ανώδυνη εφαρμογή και
• Η δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους τύπους επιδερμίδας
Θέλω να σας αναφέρω μερικές πρακτικές γνώσεις
από την μέχρι τώρα εμπειρία μου και που δεν θα βρείτε γραμμένα σε κανένα βιβλίο.
Η πρώτη επίσκεψη είναι σημαντική. Πρέπει να
γνωρίσουμε τον ασθενή και τι απαιτήσεις και προσδοκίες έχει. Οι περισσότεροι θέλουν να ξέρουν ποσοστά βελτίωσης (ποσοστά δεν υπάρχουν – μην
δίνετε ποσοστά), δείξτε φωτογραφίες αντί ποσοστών.
Μην υποσχεθείτε σημαντικά αποτελέσματα ενώ δεν
είστε σίγουροι γι’ αυτά.
Ενημερώστε πλήρως για την ακολουθούμενη διαδικασία καθώς και την μετεπεμβατική πορεία. Ο ασθενής είναι συνήθως ανυπόμονος για τα αποτελέσματα. Ενημερώστε τον πως τα πρώτα αποτελέσματα
θα φανούν σε 2-3 μήνες από την πρώτη εφαρμογή
και ότι η εικόνα θα βελτιώνεται τουλάχιστον 6 μήνες
μετά την τελευταία εφαρμογή.
Πάρτε ένα καλό ιστορικό. Ενημερωθείτε για πιθανές αλλεργίες, για ευαισθησίες επιδερμίδας, για
ύπαρξη έρπητα, για πιθανές δερματοπάθειες με φαινόμενο Koebner (ψωρίαση, λεύκη).
Διακοπή ερεθιστικών κρεμών (ακμής, μελάσματος) καθώς και αντιπηκτικών δισκίων 3-4 μέρες πριν
την εφαρμογή.
Την μέρα της θεραπείας θα βάλετε την αναισθητική κρέμα 1 ώρα οπωσδήποτε πριν και εάν πρέπει να
γίνει κλειστή περίδεση να γίνει αυτή οπωσδήποτε.
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MH EΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΘΕΡΜΟΛΥΣΗ
Την ώρα της εφαρμογής και ιδιαίτερα την 1η φορά ο ασθενής είναι αγχωμένος. Βάλτε μουσική,
συζητείστε μαζί του ελεύθερα, κάντε τον να νοιώσει
άνετα.
Μόλις τελειώσει η εφαρμογή δείξτε του με έναν
καθρέφτη την εικόνα του. Εάν είναι πρωί βάλτε του
αντιηλιακό αλλιώς μια υδατική κρέμα αρκεί. Στις
γυναίκες πείτε τους πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν make up.

Ενημερώστε τους πως τουλάχιστον για 2-3 ώρες
θα νοιώθουν έντονο κάψιμο. Μπορούν να χρησιμοποιούν κρέμες υδατικές, σπρέι νερού, παυσίπονα,
ΟΧΙ παγοκύστεις!!
Στο σπίτι για τις επόμενες μέρες που θα διαρκεί
το ερύθημα και θα υπάρχει αίσθημα ξηρότητος
μπορούν να χρησιμοποιούν κρέμες υδατικές, αλλά
να αποφύγουν κρέμες ερεθιστικές (ακμής, μελάσματος).

Áëëçëïãñáößá: Δ. Καπετανάκης
Δερματολόγος
Μέρλιν 10, Αθήνα, 10671
E-mail: dkapetanakis@e-dermatology.gr
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Ανασκόπηση
Eπιπλοκές δερματικών εμφυτευμάτων
υαλουρονικού οξέος και αντιμετώπιση
των ανεπιθύμητων ενεργειών
Σγόντζου Θ.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Β΄ Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος χρησιμοποιούνται με αυξανόμενο ρυθμό παγκοσμίως για κοσμητικούς λόγους. Το υαλουρονικό οξύ μόνο του ή σε συνδυασμό με ακρυλικές
υδρογέλες συνήθως δεν έχει σοβαρές ούτε επίμονες ανεπιθύμητες ενέργειες. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν
δεδομένα τοπικών ή συστηματικών, άμεσων ή όψιμων επιπλοκών που αφορούν σε αυτά. Είναι πολύ
σημαντικό να ενημερώνονται οι ασθενείς για τη θεραπεία στην οποία θα υποβληθούν και τις πιθανές
ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Οι τελευταίες μπορεί να οφείλονται εξ ολοκλήρου στην τεχνική που λαμβάνει χώρα από τον θεραπευτή, όπως πολύ επιφανειακή εμφύτευση του υλικού, εν μέρει στην τεχνική που
χρησιμοποιείται, όπως νέκρωση, ενδαγγειακές ενέσεις και λοιμώξεις ή ακόμα και καθόλου σε σχέση με
την τεχνική που εφαρμόζεται, όπως ανοσολογικού τύπου φαινόμενα-όψιμες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, κοκκιώματα από ξένο σώμα. Γι' αυτό κρίνεται υψίστης σημασίας η διαχείριση και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Complications of Hyaluronic Acid Dermal Fillers
and Management of Adverse Effects
Summary

Sgontzou Th., Kontochristopoulos G.

Hyaluronic acid dermal fillers are used widely all over the world in an increasing
rate for cosmetic purposes. The hyaluronic acid alone or in combination with acrylic hydrogel fragments
has a decreased incidence of serious and persistent adverse reactions. Nevertheless data on topical or
systemic early or delayed complications still exist. It is of outmost importance that patients are educated
on the treatment they are consenting to receive and the potential risk of adverse effects. Side effects are
often entirely technique associated or partially technique associated, such as necrosis, intravascular
injections and infections or they are due to immunologic phenomena only, such as delayed-type hypersensitivity reactions and foreign body granulomas. Therefore proper counseling in time and knowledge of
management is required.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Υαλουρονικό οξύ, επιπλοκές, άμεσες-όψιμες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, κοκκίωμα από ξένο σώμα, νέκρωση, λοίμωξη

KEY WORDS • Hyaluronic acid, complications, early-delayed hypersensitivity reactions, foreign body granuloma, necrosis, infections
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 193-205, 2011
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ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το υαλουρονικό οξύ ανακαλύφθηκε το 1934 από
τους αμερικανούς Karl Meyer και John Palmer που
απομόνωσαν την ουσία από μάτι αγελάδας. Το όνομά του ετυμολογικά προέρχεται από την ελληνική
λέξη ύαλος (γυαλί) και το ουρονικό σάκχαρο που ανευρίσκεται στην ουσία αυτή.1 Το υαλουρονικό οξύ
αποτελεί ένα από τα συστατικά του φυσιολογικού
δέρματος, ως μέρος της εξωκυττάριας ουσίας του χορίου. Χημικά είναι μια πολυσακχαριδική γλυκοζαμινογλυκάνη που αποτελείται από επαναλαμβανόμενες
μονάδες Να-γλυκουρονικού- Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης (Εικόνα 1). Λειτουργεί σαν υγροσκοπική
ουσία, αφού είναι ικανό να δεσμεύει μεγάλες ποσότητες νερού-1000 φορές το βάρος του σε νερό. Τον
Ιανουάριο του 2004 εγκρίθηκε από το FDA ως δερματικό εμφύτευμα για τη διόρθωση των λεπτών ρυτίδων και των πτυχών του δέρματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κορεσμένα σκευάσματα υαλουρονικού οξέος παρέχουν 1:1 διόρθωση όγκου και όταν ενεθούν
δεν παρατηρείται περαιτέρω αύξησή του. Τα άνυδρα
όμως σκευάσματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να
απορροφούν νερό από το σώμα και ο αρχικός όγκος
αυξάνει μετά την ένεσή τους στο δέρμα. Επιπλέον το
ΥΟ μπορεί ενιέμενο να διεγείρει έμμεσα τη νεοκολλαγένεση μέσω μηχανικής διάτασης του χορίου με
επακόλουθη διέγερση των δερματικών ινοβλαστών.2
Τόσο τα κορεσμένα όσο και τα άνυδρα σκευάσματα
είναι καθαρές, άχρωμες, κολλώδεις γέλες που χρησιμοποιούνται για τις ρυτίδες και τις πτυχές στο πρόσωπο, για την αύξηση του όγκου των μαλακών μορίων και
για τη διόρθωση ατελειών όπως ουλές, λιποατροφία ή
ακόμα και ατροφία που καταλείπεται μετά την ενεργό
φάση νόσων όπως η en coup de sabre morphea.3 Το α-

ποτέλεσμά τους διαρκεί περί τους 6-10 μήνες αν και
αυτό ποικίλει ανάλογα με την ποσότητα, την ανατομία
της περιοχής και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά
του ατόμου που υπόκειται σε θεραπεία.
Υπάρχουν δύο τύποι ΥΟ ανάλογα με τον τρόπο
παραγωγής τους: ένα ζωικής προέλευσης ΥΟ που παράγεται από το λειρί του πετεινού (HylaformBiomatrix/2004, Ridgefield, NJ) και ένα σταθεροποιημένο μη ζωικής προέλευσης (NASHA) που παράγεται από τη βακτηριακή ζύμωση συγκεκριμένων στελεχών στρεπτοκόκκου (1. Restylane –Medicis
Aesthitics/2003, Scottsdale, AZ, 2. Juvederm –
Allergan/2006, Santa Barbara, CA, 3. Perlane –
Medicis Aesthitics, 4. Macrolane – Q-Med, Uppsala,
Sweden) και γι’ αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που
είναι ευαισθητοποιημένοι στο χοιρινό, στο κοτόπουλο
και στα αυγά. Και οι δύο τύποι περιέχουν χαμηλή
ποσότητα πρωτεϊνης, όπου με μια σταθεροποιητική
διαδικασία τροποποιείται το μόριο του ΥΟ.2 Ένας
τρίτος τύπος εμφυτεύματος είναι το απορροφήσιμο εναιώρημα γέλης που περιέχει μη ζωικής προέλευσης
σταθεροποιημένο ΥΟ, διασταυρωμένο ΥΟ και δεξτρανομερή μικροσφαιρίδια (1. Matridex – Biopolymer,
Siershahn, German, 2. Reviderm intra – Rofil Medical
International, Breda, Netherlands).4 Ένας τέταρτος
τύπος είναι ένα ημιμόνιμο διφασικό εμφύτευμα που αποτελείται από ακρυλική γέλη (εθακρυλικά/EMA και
υδροξυεθυμεθακρυλικά/HEMA σωματίδια) και ΥΟ
(Dermalive και Dermadeep – Dermatech, France), το
οποίο αποσύρθηκε τελευταία. Επίσης, κυκλοφορούν
εμφυτεύματα με μονοφασικό ΥΟ, όπως το πιο πρόσφατα (2011) εγκεκριμένο από το FDA Beletero
(Esthelis-Mertz Pharmaceuticals), το Prevelle silk
(2008) και το Elevess (2006) που περιέχουν λιδοκαΐνη καθώς και το Captique injectable gel (2004) που
δεν την περιέχει. Τέλος το Achyal (Hyal 2000, Hylan
SES, Tedec, Meiji Farma, S.A, Madrid, Spain), ένα
διάλυμα 1% μη διασταυρωμένου άλατος του ΥΟ, το
Hyacell (Kuhravital Dermapharma) που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ινδία και στη Λατινική Αμερική και
περιέχει ψευδάργυρο, σελήνιο, βανάδιο, το Hylan
Rofilan gel (Matredur, Rofil Medical International
B.V., Breda, The Netherlands), ένα μη χημικό διασταυρωμένο ΥΟ, και το Viscontour ένα νατριούχο ΥΟ.5

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ––––––––––––––––––
Åéêüíá 1 – Χημικός τύπος υαλουρονικού νατρίου: του μετά νατρίου άλατος YO.

Η εμφύτευση ΥΟ είναι μια διαδικασία ελάχιστα επεμβατική κατά την οποία η διάμετρος της βελόνας

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

6a_1.qxd 7/1/2013 9:58 ππ Page 195

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ΚΑΙ

συμβάλει σημαντικά στο πόσο θα επεκταθεί τοπικά το
τραύμα. Όσο πιο μεγάλο ιξώδες έχει το εμφύτευμα,
δηλαδή όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος του μορίου
του ΥΟ, αντίστοιχα μεγάλη πρέπει να είναι και η διάμετρος της βελόνας, η οποία όμως προκαλεί μεγαλύτερη απόσχιση του επιθηλίου και των δερματικών δομών
και επακόλουθη τριχοειδική αιμορραγία, οίδημα και
διέγερση του καταρράκτη της φλεγμονής. Επιπρόσθετα, η είσοδος της βελόνας μπορεί να σχετίζεται με
λιγότερο ή περισσότερο τραύμα όταν ενίεται υπερκείμενα ή υποκείμενα ενός μυός, όπως για παράδειγμα
στα χείλη ή σε μια βαθειά αύλακα που δημιουργείται
έντονο οίδημα και εκχύμωση λόγω της υψηλής αγγειακής δικτύωσης αυτών των περιοχών.6
Αμέσως μετά την ένεση του εμφυτεύματος όλοι
σχεδόν οι ασθενείς παρουσιάζουν σε κάποιο βαθμό
τοπική αντίδραση όπως σημάδια από τη βελόνα,
οίδημα και εκχύμωση. Σε μια τυχαιοποιημένη διπλή
- τυφλή πολυκεντρική μελέτη που συνέκρινε τη
θεραπεία των ρινοχειλικών πτυχών με ΥΟ και κολλαγόνο αναδείχθηκαν τοπικές αντιδράσεις σε ποσοστό 93.5% και 90.6% αντίστοιχα7 και προτάθηκε ότι
τα εμφυτεύματα ΥΟ προκαλούν περισσότερο οίδημα
και εκχυμώσεις από το κολλαγόνο, επειδή έχουν παρόμοια χημική δομή με την ηπαρίνη. Το οίδημα και
η εκχύμωση στο σημείο της ένεσης αναμένεται να
επιμείνουν σε κάποιο βαθμό από 4 έως 7 ημέρες
(Εικόνα 2). Τα παραπάνω μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με αποφυγή λήψης αλκοόλης, ασπιρίνης,
αντιαιμοπεταλιακών σκευασμάτων, μη στεροειδών
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και βιταμίνης E, 7-10
ημέρες προ της θεραπείας. Ο βαθμός εκχύμωσης

Åéêüíá 2 – Παρουσία εκχυμώσεων στις ρινοπαρειακές
πτυχές άμφω μετά από εμφύτευση σταθεροποιημένου μη
ζωικής προέλευσης (NASHA) ΥΟ.
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στους ασθενείς ποικίλει αρκετά και είναι μεγαλύτερος όταν λαμβάνουν αγωγή με συστηματικά φάρμακα ή φυτικά σκευάσματα που παρατείνουν το χρόνο
ροής. Επιπλέον, μπορεί να παρουσιάζουν μια
κληρονομική διαταραχή συνάθροισης των αιμοπεταλίων ή κάποιου παράγοντα πήξης που συχνά πρωτοδιαγιγνώσκεται μετά από μια επεμβατική μέθοδο.
Όσον αφορά στο οίδημα που μπορεί να παρατηρηθεί, αυτό συνήθως προκαλείται από τον καταρράκτη
της φλεγμονής που ενεργοποιείται από το τραυματισμό κατά τη διάρκεια της ένεσης. Ο θεραπευτής πρέπει να θεωρήσει ότι είναι πέραν του αναμενόμενου
όταν είναι έντονο και διαρκεί περισσότερο σε σχέση
με αυτό που παρατηρείται σε καθιερωμένες ενέσιμες
μεθόδους. Το οίδημα και η εκχύμωση μπορούν να
αποφευχθούν με την τοποθέτηση πάγου τόσο πριν
όσο και μετά την εμφύτευση του υλικού,8 παράλληλα
με προσοχή στην έκθεση στον ήλιο, σε υψηλές θερμοκρασίες και σε σωματική άσκηση. Θεραπευτικά αν
κριθεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, εφαρμόζεται τοπικά πάγος και κορτικοειδή, ενώ σε πιο σοβαρά περιστατικά κορτικοστεροειδή από το στόμα ή ενδομυικά. 9 Τέλος, η σκλήρυνση που ψηλαφάται τοπικά
θεωρείται αναμενόμενη αντίδραση (Σχήμα 1).

ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΟΨΙΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το ΥΟ θεωρητικά δεν ενέχει κίνδυνο αλλεργικής
αντίδρασης καθ' ότι δεν έχει οργανική ιδιαιτερότητα
και υποστηρίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιο
δερματικό τεστ πριν τη χρήση του, αφού είναι βιοδιασπώμενο-απορροφήσιμο. Βέβαια χρειάζονται περαιτέρω μελέτες πάνω στο αν πρέπει να προηγείται τεστ
αφού, αν και σπάνια, τα εμφυτεύματα ΥΟ μπορούν να
προκαλέσουν όψιμες, μέτριες προς σοβαρές, ανοσολογικά διαμεσολαβούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.10
Ο Micheels περιέγραψε την παρουσία κυκλοφορούντων αντισωμάτων στον ορό έναντι εμφυτευμάτων
ΥΟ (Restylane, Hylaform) μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες, πράγμα το οποίο δεν επαληθεύτηκε
και από άλλους ερευνητές.11 Στην πραγματικότητα
παρ’ όλη τη συχνή χρήση του ΥΟ στην κοσμητική ιατρική, υπάρχουν πολύ λίγες περιγραφές αντιδράσεων
υπερευαισθησίας. Συγκεκριμένα ποικίλλουν στην
κλινική τους εμφάνιση από δικτυωτού τύπου εξάνθημα, διηθημένα και βλατιδο κυ στικά οζίδια έως
σχηματισμό αποστήματος με αυτόματη ρήξη.9
Τόσο η ορολογία όσο και η ταξινόμηση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας των ενέσιμων εμφυτευμά-
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Σχήμα 1 – Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των αναμενόμενων επιπλοκών κατά την εμφύτευση υαλουρονικού οξέος.

των δημιουργούν σύγχυση, διότι είναι σπάνιες (05%). Ως εκ τούτου οι πληροφορίες που παίρνουμε
προέρχονται από σποραδικά περιστατικά. Επίσης,
δεν έχουν μια συγκεκριμένη μορφολογία και η ταξινόμηση με βάση την αιτιολογία είναι το ίδιο
δύσκολη με την αξιολόγηση της αιτιολογίας των αντιδράσεων υπερευαισθησίας μέσα από τη βιβλιογραφία. Πρόκειται για καθαρές αλλεργικές αντιδράσεις;
Μηχανική ή άμεση διέγερση-αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων; Ιδιοσυγκρασιακές αντιδράσεις; Η ανομοιογένεια, ο χαμηλός αριθμός υποθέσεων που
έχουν περιγραφεί, η διαφορά στη χρονική διαφορά
των αντιδράσεων και η έλλειψη επιβαρυντικών επιστημονικών αποδείξεων με τεστ, όπως βιοψίες και
κυκλοφορούντα αντισώματα καθιστούν δύσκολη την
αναγνώριση της αιτιολογίας τους κάθε φορά.
Η πρώτη περίπτωση οξείας υπερευαισθησίας σε
γέλη ΥΟ αναφέρθηκε από τους Lupton και Alster και
αποδόθηκε σε “ακαθαρσία” κατά τη ζύμωση των
βακτηρίων. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε μετά την
τρίτη συνεδρία και εκδηλώθηκε κλινικά με τη μορφή

πολλαπλών, ευαίσθητων, κόκκινων οζιδίων, όπου
άλλα περιείχαν κίτρινο ινώδες υλικό και άλλα ήταν
σκληρά με ίνωση. Δεν αναδείχθηκαν παθογόνα μικρόβια από την καλλιέργεια αυτών των οζιδίων.12 Ο
Micheels αναφέρει από το 1995 μέχρι το 2001 οκτώ
περιπτώσεις με επώδυνο οίδημα συνοδεία ερυθήματος και κνησμού, όπου δύο εξ αυτών παρουσίασαν
μια κνιδωτικού τύπου αντίδραση. Η έναρξη των
παραπάνω κυμαίνονταν από δύο μέρες έως και έντεκα μήνες μετά την ένεση του εμφυτεύματος. Εν τω
μεταξύ από το 1999 και μετά άρχισε η παραγωγή μη
ζωικής προέλευσης σταθεροποιημένου ΥΟ
(NASHA) με μειωμένη ανίχνευση πρωτεΐνης κατά 6
φορές και πολύ λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Το 2002 οι Friedman et al. αξιολόγησαν τα παγκόσμια δεδομένα επιπλοκών για το NASHA και διαπίστωσαν μείωση της επίπτωσης από 0,07% το 1999,
σε 0,02% το 2000 που αποδόθηκε σε αλλαγή του
NASHA με λιγότερη ανιχνεύσιμη πρωτεΐνη και επισήμαναν το γεγονός ότι τα IgG και IgE αντισώματα
βρέθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.13 Συμπερασματι-
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κά, η υπερευαισθησία τόσο στο ζωικής όσο και στο
μη ζωικής προέλευσης ΥΟ είναι σπάνια και συχνά
αυτοπεριοριζόμενη και το πιο πιθανό είναι να οφείλεται σε προσμίξεις από τη βακτηριακή ζύμωση,
όπως επιμολυσμένο DNA παρά στο ίδιο το ΥΟ.14
Τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία υπερευαισθησίας
στο ΥΟ είναι το άμεσο οίδημα και το ερύθημα. Σε μια
σειρά υποθέσεων, οι Lupton και Alster υποστήριξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις ανοσολογικά διαμεσολαβούμενης αντίδρασης χωρίς όμως να έχουν διευκρινιστεί ξεκάθαρα. Μια άλλη λογική εξήγηση δόθηκε από τους
Leonhardt et al. που αναφέρθηκαν στη διέγερση και άμεση αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων.15 Οι Filion και
Phillips μελετώντας διαφορετικής κατασκευής εμφυτεύματα ΥΟ απέδειξαν ότι κάποια από αυτά διέγειραν
τη σύνθεση ιντερλευκίνης 12 και TNFα από τα ανθρώπινα μονοκύτταρα και ότι η χορήγηση δεσοξυριβονουκλεάσης σε αυτά τα παρασκευάσματα μείωσε την επαγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών.16 Αυτά τα ευρήματα μπορούν να εξηγήσουν τη σπάνια εμφάνιση
όψιμων αντιδράσεων υπερευαισθησίας στους ασθενείς
που χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα ΥΟ. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η άμεση υπερευαισθησία όσο και οι όψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται πιο εύκολα σε άτομα που χρησιμοποιήθηκαν πρωτύτερα εμφυτεύσιμα υλικά όπως σιλικόνη, βόειο κολλαγόνο/πολυμεθυλομεθακρυλικό ή σε αυτά που γίνεται χρήση διαφορετικών εμφυτεύσιμων υλικών ΥΟ σε
πολλές επαναλαμβανόμενες συνεδρίες.10
Μια υποκλινική κοκκιωματώδης φλεγμονή αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στα εμφυτεύματα και καθίσταται κλινικά σημαντική ανάλογα

Åé êü íá 4 – Κοκκίωμα ρινοπαρειακής
πτυχής μετά από εμφύτευση σταθεροποιημένου μη ζωικής προέλευσης (NASHA)
ΥΟ.
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Åéêüíá 3 – Κοκκιώματα στην περιοχή του μεσοφρύου από
ημιμόνιμο διφασικό εμφύτευμα ακρυλικής γέλης και YO
(Dermalive).

με την έκταση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια εξέλιξής
της. Ιστολογικά το ΥΟ βάφεται θετικά με Alcian blue
σε pH 2,7 και είναι αρνητικό στο πολωμένο φως. Μπορεί να παρατηρηθεί είτε μεσαίου βαθμού λεμφοκυτταρική διήθηση με λίγα πλασματοκύτταρα στο χόριο και
στο υπόδερμα είτε λεμφοκυτταρική διήθηση με μακροφάγα και πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα από ξένο σώμα
που περιβάλλουν μια εξωκυττάρια άμορφη βασεόφιλη
ουσία-τη γέλη ΥΟ ή/και την περιέχουν.2
Ο κίνδυνος κοκκιωματώδους σχηματισμού παρατηρείται λιγότερο συχνά στα απορροφήσιμα εμφυτεύματα όπως αυτό του ΥΟ σε σχέση με τα μόνιμα
εμφυτεύματα και συνήθως εμφανίζεται ως όψιμη αντίδραση υπερευαισθησίας (Εικόνες 3, 4). Τα μη ερυθηματώδη οζίδια που παρατηρούνται αμέσως μετά
την ένεση είναι αποτέλεσμα άνισης κατανομής του
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Σχήμα 2 – Αλγόριθμος για τις τοπικά εμφανιζόμενες άμεσες και όψιμες αντιδράσεις υπερευαισθησίας
εμφυτεύματος υαλουρονικού οξέος.

προϊόντος. Η λοίμωξη τοπικά μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα ή περισσότερα ερυθηματώδη ευαίσθητα
οζίδια με στοιχεία φλεγμονής, όπως και τα οζίδια
από όψιμη αντίδραση υπερευαισθησίας που μπορεί
να έχουν ακριβώς την ίδια κλινική εικόνα. Για το λόγο αυτό πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα πρώτα
μέχρι να τεθεί η διάγνωση της υπερευαισθησίας μετά από δερματικό τεστ.6 Η θεραπεία των κοκκιωμάτων βασίζεται κυρίως σε τοπικά ή συστηματικά
κορτικοστεροειδή (Σχήμα 2). Η πρεδνιζολόνη σε
δόσεις πάνω από 60 mg/day αναφέρεται ότι βελτιώνει τα κλινικά σημεία και συμπτώματα του ασθενούς.17 Μια άλλη προσέγγιση είναι η ενέσιμη μορφή
5-fluorouracil – κορτιζόνης (0,9 ml 5-fluorouracil
50 mg/cc και 0,1 ml triamcinoloneacetonide 10
mg/ml σε διηθήσεις των 0,05 ml τοπικά, ανά 2-4
εβδομάδες), ενώ για τα σαφώς αφοριζόμενα οζώδη
κοκκιώματα η καλύτερη θεραπεία είναι η χειρουργική εξαίρεση. Το επίμονο ερύθημα και οι τηλαγγειεκτασίες που παρατείνονται πάνω από 2 εβδομάδες μετά την ένεση του υλικού μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υαλουρονιδάση, όπως και με 532-,
595-, ή 1064-nm laser, συνήθως μετά από αρκετές
συνεδρίες.18 To 2005 o Brody περιέγραψε περιστατικό με σκληρά, θερμά, ερυθρά οζίδια στον πώγωνα
ασθενούς μετά από έγχυση ΥΟ. Η βιοψία ανέδειξε

κοκκιωματώδη αντίδραση από ξένο σώμα. Παρ’ όλες
τις θεραπείες με τριαμσινολόνη, αντιβιοτικά, όπως
κεφαλεξίνη και τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη,
πρεδνιζολόνη per os, τοπικά δεσοξυμεθαζόνη και
αλοιφή tacrolimus η λύση δόθηκε με τη χορήγηση
υαλουρονιδάσης που έδρασε εντός 24ώρου.19 Στις
αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός μινοκυκλίνης (100 mg BID ή
250 mg BID), μεθυλπρεδνιζολόνης (4 mg OD για 1
εβδομάδα) και κορτικοστεροειδών ενδοβλαβικά.12
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες θεραπείες,
όπως προπανολόλη 20 mg OD και ιβουπροφαίνη
200 mg BID ή μόνο NSAIDs (ιβουπροφαίνη 18002400 mg/day ή ινδομεθακίνη 100-150 mg/day)10,
αντιισταμινικά έναντι των H1 (σετιριζίνη 10-20
mg/day) και H4 υποδοχέων και υδροξυχλωροκίνη
(200 mg – 400 mg, αναλόγως ΣΒ).20 Σε περίπτωση
υποτροπών χρήσιμη είναι η μακροχρόνια θεραπεία
με κυκλοσπορίνη (5 mg/kg/day), το χρονικό διάστημα της οποίας ορίζεται κατά περίπτωση.9

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TYNDALL ––––––––––––––––––––––––––––
Όταν τα προϊόντα ΥΟ τοποθετούνται πολύ επιφανειακά μπορεί να παρουσιασθεί το φαινόμενο Tyndall ή
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Rayleigh, σύμφωνα με το οποίο προκαλείται μια ελαφρά μπλε υαλώδης δυσχρωμία στο σημείο της ένεσης.
Αν και μπορεί να παρατηρηθεί παντού συνήθως εμφανίζεται στο λεπτό δέρμα του κάτω βλεφάρου, όταν ο θεραπευτής διστάζει να τοποθετήσει το εμφύτευμα στο
περιόστεο και τοποθετεί το υλικό πολυεπίπεδα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ορατές υποκύανες βλατίδες
που είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Για το λόγο αυτό μετά
την εμφάνισή τους δεν πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή υαλουρονιδάσης, μιας διαλυτής ενζυμικής πρωτεÀνης που δρα τοπικά στην περιοχή της ένεσης αποδομώντας και υδρολύοντας τον γλυκοζαμινικό δεσμό
του γλυκουρονικού οξέος.6 Σύμφωνα με τον Brody αυτό
μειώνει το ιξώδες της μεσοκυττάριας ουσίας προωθώντας έτσι τη διάχυση και την απορρόφηση του υλικού. Ο ίδιος πέτυχε διάλυση των κοκκιωμάτων με 15U
υαλουρονιδάσης μέσα σε δύο μέρες. Καλό θα είναι σε
ανάλογες περιπτώσεις να ακολουθεί μάλαξη στην περιοχή που ενίεται η υαλουρονιδάση.19 Μια ασφαλής δόση θεραπείας κυμαίνεται μεταξύ 30 και 50 μονάδων.
Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χάραξη της βλατίδας με
λεπίδα no. 11 και παροχέτευση. Καθ’ότι υπάρχει σπάνια κίνδυνος ευαισθησίας στη ζωικής προέλευσης υαλουρονιδάση θα ήταν σοφό να προηγηθεί ένα ενδοδερμικό τεστ με 0,02 ml (3 U) από διάλυμα 150 U/ml του
ενζύμου και να διαβαστεί σε 20 λεπτά. To εμπορικό
σκεύασμα δεν περιέχει συντηρητικά, ενώ περιέχει λακτόζη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε προϋπάρχουσα φλεγμονή και δήγματα εντόμων ή σε άτομα
που έχουν αλλεργία στις μέλισσες. Αν εμφανιστεί τοπικά πομφός με ερύθημα το τεστ θεωρείται θετικό.21
Σύμφωνα με το Ηirsch και τα QS 1064nm lasers δίνουν
ικανοποιητικά αποτελέσματα.5

Åéêüíá 5 – Nέκρωση ρινοπαρειακής πτυχής
από ημιμόνιμο διφασικό εμφύτευμα που αποτελείται από ακρυλική γέλη και ΥΟ
(Dermalive).
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ΝΕΚΡΩΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η νέκρωση στα ενέσιμα σημεία του εμφυτεύματος
είναι εξαιρετικά σπάνια με επίπτωση 0,001% παγκοσμίως. Μπορεί να αποδοθεί στη διακοπή της αγγειακής παροχής εξαιτίας συμπίεσης ή καθαρής παρεμπόδισης των αγγείων μετά από απευθείας έγχυση του
υλικού μέσα στο ίδιο το αγγείο. Η πίεση που εφαρμόζεται πάνω από ένα άμεσο αιμάτωμα δεν προκαλεί αρτηριακή απόφραξη, μπορεί όμως να καταλήξει
σε νέκρωση του υπερκείμενου χορίου. Η διαδικασία
αυτή είναι βραδύτερη και δεν προκαλεί ούτε έντονο
πόνο ούτε την ωχρότητα που χαρακτηρίζει μια ενδαρτηριακή ένεση. Η ενδοδερμική αιμορραγία θα
σχηματίσει βαθμιαία μια σκούρα περιοχή όπου θα
πρέπει να ασκηθεί άμεσα πίεση μέχρι να σταματήσει ή ακόμα και πάγος για αγγειοσυστολή και μείωση της πιθανότητας νέκρωσης15. Η αρτηριακή απόφραξη αποτελεί μια αιφνίδια επιπλοκή σε 0-2 μέρες
που αναγνωρίζεται κλινικά από ωχρότητα και έντονο
πόνο. Η φλεβική απόφραξη είναι μια όψιμη επιπλοκή (>14 μέρες)22 που παρουσιάζεται με αμβλύ πόνο, οίδημα και ιώδη δυσχρωμία από υπερβολική
ποσότητα υλικού σε μικρή αναλογικά περιοχή καταλήγοντας σε σημαντική φλεβική συμφόρηση. Αυτά
τα ευρήματα μπορεί εύκολα να παρερμηνευτούν ως
εκχύμωση μετά τη θεραπεία, όμως η παρουσία δικτυωτής, ιώδους κηλίδας συνάδει με αγγειακή απόφραξη-συμπίεση καθώς και ο πόνος δεν εμφανίζεται αναλογικά με τη θεραπεία ή την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς23 (Εικόνα 5).
Οι περιοχές που ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
για νέκρωση είναι το μεσόφρυο και το πτερύγιο της ρ-
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ινός. Η πλέον επικίνδυνη ανεπιθύμητη ενέργεια των
εμφυτευμάτων είναι η τύφλωση ύστερα από εμβολισμό της αμφιβληστροειδικής αρτηρίας. Οι Cohen και
Brown παραθέτουν ανατομικές εκτιμήσεις έτσι ώστε
να μικρύνει ο κίνδυνος νέκρωσης στην περιοχή του
μεσοφρύου. Η υπερτροχίλιος αρτηρία εξέρχεται από
τη μεσαία γραμμή και πορευόμενη ανοδικά παροχετεύει αίμα στη ρίζα της ρινός και στο κατώτερο κεντρικό μέτωπο με την υπερτροχίλια φλέβα να έχει φτωχή
παράπλευρη κυκλοφο ρία. Για να αποφευχθεί η
συμπίεση ή ο καθετηριασμός του αγγείου μπορούμε
να ανασηκώσουμε το δέρμα της περιοχής πάνω από
το επίπεδο των μικρών δενδριτικών κλάδων της υπερτροχιλίου αρτηρίας. Επίσης, συνιστάται ο όγκος του
υλικού να κυμαίνεται από 0,2-0,5 cc καθώς και η
αποφυγή εμφυτευμάτων ΥΟ μεγάλου μοριακού βάρους.24 Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι η γωνιαία αρτηρία αναστομώνεται με τη ραχιαία αρτηρία της ρινός στο μέσο κανθό και ως εκ τούτου ανακύπτει
κίνδυνος ενδοεγκεφαλικού εμβολισμού, όπως και ότι
η έξω γναθιαία(προσωπική) αρτηρία πορεύεται λοξά
πάνω από την κάτω γνάθο, διασχίζει τη ρινοπαρειακή πτυχή και στη συνέχεια παραπλεύρως της ρινός
μετονομάζεται σε γωνιαία αρτηρία. Από τη συμβολή
της έξω γναθιαίας (προσωπικής) με τη γωνιαία αρτηρία εξέρχεται η πλάγια ρινική αρτηρία που δια κλαδίζεται και εφοδιάζει το πτερύγιο και την άκρη
της ρινός (Εικόνα 6). Έτσι εξηγείται η νέκρωση του
πτερυγίου της ρινός μετά από ένεση του εμφυτεύματος στις ρινοπαρειακές πτυχές ή στην άκρη της ρινός.25
Θεραπευτικά η αγγειακή νέκρωση αντιμετωπίζεται αρχικά με θερμές κομπρέσσες, μάλαξη, επά-

λειψη φυράματος νιτρογλυκερίνης 2% και αντιβιοτικά. Αν δεν αναπτυχθεί ερύθημα που υποδηλώνει τη
διάλυση της απόφραξης τότε ενίεται υαλουρονιδάση
κατά μήκος της διανομής του υποκείμενου αγγείου23
(Σχήμα 3). Σύμφωνα με τα παραπάνω απελευθερώνεται το υλικό, προωθείται η αγγειοδιαστολή και
αποκαθίσταται η αιματική ροή. Δε θα πρέπει να παραλείπονται ως μέτρα αποφυγής της νέκρωσης η
αναρρόφηση πριν την έγχυση του υλικού, ειδικά σε
περιοχές όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επίπτωση
αγγειιτιδικής νέκρωσης, η εμφύτευση μικρής ποσότητας υλικού σε αλλεπάλληλες συνεδρίες και η χρήση μικρής βελόνας (30-32 gauge). Επίσης η υαλουρονιδάση πρέπει να χρησιμοποιείται νωρίς καθώς
δεν έχει όφελος να γίνει αυτό την επόμενη μέρα της
εμφύτευσης σύμφωνα με μελέτη των Deok-Woo Kim
et al.26 Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επίμονης νέκρωσης μπορεί να προαχθεί αγγειοδιαστολή με βαθειές
υποδόριες ενέσεις χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης.27 Πολύ καλά αποτελέσματα αναφέρονται και
από τους Inoue et al.28 όπως και από τους Sun Goo
Kim et al. για την ενδοφλέβια χορήγηση alprostadilPGE1. 29 Αν εμφανιστεί απολέπιση του δέρματοςσυνήθως εντός 2 ημερών έως μιας εβδομάδας - θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτική αλοιφή ή
βαζελίνη ακόμα και χειρουργικό καθαρισμό και καθημερινές επιδέσεις για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ουλής. Πρόωρη χειρουργική αποκατάσταση
είναι πάντα η τελευταία λύση στο πρόβλημα, καθώς
καταλείπει ουλή και καλό θα ήταν να επιχειρείται
μετά τους πρώτους τρεις μήνες.30
Συγκεκριμένα για την περιοχή του μεσοφρύου οι
Glaich et al. προτείνουν τα εξής: αναρρόφηση πριν

Åéêüíá 6 – Αρτηρίες του μέσου προσώπου.
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Σχήμα 3 – Αλγόριθμος για την πρόληψη και τη θεραπεία της αγγειακής νέκρωσης μετά από ενέσιμο εμφύτευμα υαλουρονικού οξέος.

την έγχυση και επιφανειακή τοποθέτηση του υλικού
χωρίς υπερδιόρθωση με μικρές ποσότητες σε δύο ή
περισσότερες συνεδρίες. Η θεραπευτική προσέγγιση
περιλαμβάνει επάλειψη τοπικά πάστας νιτρογλυκερίνης που καλύπτει περί τα 3 cm της πάσχουσας περιοχής για 12 ώρες (και 12 ώρες χωρίς), 75 U
υαλου ρονιδάσης με 1,5 cc λιδοκαΐνης και επινε φρίνη, αφού έχει προηγηθεί ενδοδερμικό τεστ και
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους 5000/0,2 ml
για την αποφυγή θρόμβωσης και εμβολισμού. Τοπικά επίσης προτείνονται κομπρέσσες με φυσιολογικό
ορό, βαζελινούχα αλοιφή και επίδεση. Για τις τελικές ουλές καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν επιθέματα σιλικόνης και ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή.31
Τέλος, σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθεί
και η θεραπευτική προσέγγιση με καθημερινές συνε-
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δρίες (συνήθως >30) υπερβαρικού οξυγόνου
(HBOT) που είναι εγκεκριμένο από το FDA στις
Η.Π.Α για τη νέκρωση των μαλακών μορίων από
λοιμώξεις και για χρόνιες μη επουλωθείσες πλη γές.32

ΛΟΙΜΩΞΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα ενέσιμα εμφυτεύματα ΥΟ έχουν μειωμένο
κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης. Παρ’ όλα αυτά μπορεί
να ενεργοποιήσουν υποτροπιάζουσα ερπητική λοίμωξη και γι’ αυτό πρέπει να χορηγείται προφυλακτική αγωγή 5 ημερών ξεκινώντας 2 μέρες πριν την
έγχυση αν υπάρχει ιστορικό επιχείλιου έρπητα. Αν
παρατηρείται ενεργός ερπητική ή βακτηριακή λοίμωξη δεν πρέπει να προβαίνουμε στην εμφύτευση του
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υλικού παρά μόνο όταν οι βλάβες θα έχουν αποδράμει εντελώς. Μετά την εμφύτευση του υλικού οι ασθενείς που εμφανίζουν ένα ή πολλαπλά ερυθηματώδη
και/ή πυώδη οζίδια πρέπει να λάβουν σύντομα σχήματα αντιβιοτικής αγωγής. Αν τα οζίδια είναι πυώδη,
κρίνεται σκόπιμο να γίνει μικροβιακή καλλιέργεια με
προτιμότερη τη λήψη ιστοτεμαχίου απ’ ότι υλικού αναρρόφησης και να σταλεί για αερόβια και αναερόβια
μικρόβια, ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο αντιβιοτικό. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα μπορεί να δοθεί
αντιβιοτικό ευρέως φάσματος όπως κεφαλεξίνη, αμοξυκιλλίνη, λεβοφλοξασίνη, μινοκυκλίνη, κλαριθρομυκίνη ή συνδυασμός τετρακυκλίνης και μακρολίδης
συνήθως για 4-6 εβδομάδες. 15 Αν οι βλάβες δεν
ανταποκρίνονται στη θεραπεία ή συνεχίζουν να αναπτύσσονται δύο εβδομάδες αργότερα, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο των άτυπων μυκοβακτηρίων.
Κλινικά, παρατηρείται ένα σταθερό, ήπια ευαίσθητο,
ερυθηματώδες οζίδιο ή βλατίδα. Οι Lowe et al.
έχουν περιγράψει ακόμα και συστηματικές αντιδράσεις. Η λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια μπορεί
να οφείλεται σε μολυσμένο νερό που αναρροφάται ή

βρίσκεται πάνω στο δέρμα του προσώπου. Πιθανοί ένοχοι είναι το Mycobacterium chelonae, to M.
fortuitum ή το M. abscessus. Για να πιστοποιηθεί αυτό θα πρέπει να σταλεί βιοψία (2 mm punch) για καλλιέργεια για άτυπα μυκοβακτηρίδια. Θεραπευτικά, απαιτείται μακροχρόνιο σχήμα για 6 μήνες και πλέον
που μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από 4 διαφορετικά αντιβιοτικά. Προσωρινή δόση κλαριθρομυκίνης
500 mg bid για αρκετές εβδομάδες συνήθως δρα
αποτελεσματικά σε κάποια άτυπα μυκοβακτηρίδια.33
Για την πρόληψη των λοιμώξεων πρέπει αρχικά
να αποστειρώνεται η περιοχή με αλκοόλη ή χλωρεξιδίνη, να μην ενίεται το υλικό σε περίπτωση ενεργούς λοίμωξης, όπως ακμής, έρπητα ή μολυσματικού
κηρίου και να αποφεύγεται η ένεση πάνω από το
ήδη προϋπάρχον εμφύτευμα ή σε ασθενή με πρόσφατο οδοντιατρικό ιστορικό (Σχήμα 4). Συγκεκριμένα τα biofilms που βρίσκονται πάνω στις οδοντικές
πλάκες αποτελούν πηγή βακτηρίων στις περιπτώσεις
λοιμώξεων από εμφυτεύματα. Τα biofilms είναι
σύμπλοκα συνάθροισης μικροοργανισμών από όπου
εκκρίνεται ένα εξωκυττάριο, ενθυλακωμένο, προσ-

Σχήμα 4 – Αλγόριθμος για πρόληψη, αντιμετώπιση της λοίμω ξης τοπικά μετά από
χρήση ενέσιμου εμφυτεύματος υαλουρονικού οξέος.
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κολλημένο υλικό καθιστώντας τα πολύ ανθεκτικά
στις αντιμικροβιακές ουσίες. Γι’ αυτό καλό θα είναι
να αποφεύγεται η ένεση του εμφυτεύματος όταν ήδη
έχουν προηγηθεί οδοντιατρικές πράξεις, ώστε να
μην αυξηθεί ο αριθμός των βακτηρίων τοπικά 34.
Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν άσηπτα βλατιδοφλυκταινίδια λόγω απόφραξης των σμηγματογόνων ή των
ιδρωτοποιών αδένων που συνήθως αποδράμουν εντός ολίγων ημερών. Για την αποφυγή αυτής της παρενέργειας προληπτικά εφαρμόζεται μάλαξη στην περιοχή.9

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σπανιότατα αναφέρονται επιπλοκές όπως άσηπτα
αποστήματα, 35 γενικευμένο σκληρομυξοίδημα, 36
σαρκοείδωση πάνω σε ουλές,37 συστηματική σαρκοείδωση, 38 ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα (σύνδρομο
sicca),10 λευκοκυτταροκλαστική αγγειϊτιδα.10 Αξίζει
να γίνει αναφορά στις συστηματικές αντιδράσεις που
παρατηρούνται αρκετά σπάνια αλλά αποτελούν γεγονός παρ’όλα αυτά. Σύμφωνα με το De Boulle
αναφέρονται δύο περιπτώσεις γενικευμένων κνιδωτικών αντιδράσεων, μιας μετά από ενδοδερμικό τεστ
και μιας άλλης 8 εβδομάδες μετά από συνεδρία εμφύτευσης ζωικής προέλευσης ΥΟ και προτείνεται θεραπεία των συστηματικών αντιδράσεων γενικότερα
με κορτικοστεροειδή, μινοκυκλίνη και ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες όπως η κυκλοσπορίνη, το
tacrolimous και η ασκομυκίνη. 9 Επίσης μερικοί
συγγραφείς αναφέρονται σε περιπτώσεις κνιδωτικής
αγγειίτιδας μετά από θεραπεία με εμφύτευμα ΥΟ μη
ζωικής προέλευσης (NASHA).39 Άλλοι περιγράφουν
άλλες αγγειιτιδικές περιπτώσεις ως αντιδράσεις
τύπου I και IV, ενώ άλλοι όπως οι Alijotas-Reig J et
al. ως αντιδράσεις τύπου ΙΙΙ.40 Σε αυτό το σημείο
αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με τους τελευταίους
συγγραφείς ότι η in vivo εμφύτευση ΥΟ μπορεί να
οδηγήσει μερικές φορές σε ήπια φλεγμονή που προκαλεί ενεργοποίηση των Τ κυττάρων χωρίς αυτή να
επάγεται από την πιθανή αντιγονικότητα του
NASHA. Ο τρόπος με τον οποίο το NASHA επηρεάζει το ανοσολογικό σύστημα μπορεί να οφείλεται σε
ένα ανοσοδιεγερτικό ερέθισμα παρά σε αντιγονικό.41
Παρ’όλα αυτά οι Wang et al. έδειξαν ότι οι γλυκοζαμινογλυκάνες μπορούν να δράσουν ως υπεραντιγόνα
ενεργοποιώντας την ανοσιακή απάντηση.10 Τόσο οι
γιατροί όσο και οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κοκκιωματώδους
αντίδρασης από ξένο σώμα μετά από θεραπεία με
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omalizumab ενός μονοκλωνικού αντι-IgE αντισώματος που χρησιμοποιείται τελευταία για το σοβαρό
επίμονο αλλεργικό άσθμα. Επίσης θα πρέπει να
απαγορεύεται η εμφύτευση ΥΟ σε ασθενείς που λαμβάνουν α- ιντερφερόνη.42 Σε ασθενείς με πολύ λεπτό
δέρμα είναι αρκετά δύσκολο να διορθωθούν τα κοκκιώματα. Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην
πιθανή έκτοπη θέση του υλικού που μπορεί να
δημιουργήσει μια ορατή ή ψηλαφητικά διαπιστούμενη ανεπιθύμητη κατάσταση. Αυτό είναι συνηθισμένο σε περιοχές με υπέρμετρη κινητικότητα όπου το
εμφύτευμα πιέζεται προς τα πάνω, λόγω της μυϊκής
δραστηριότητας στις ρινοπαρειακές πτυχές για παράδειγμα, τονίζοντας την κυρτότητα και επιδεινώνοντας
την εμφάνιση της πτυχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω
είναι καλύτερα να ενίενται τα εμφυτεύματα κάτω από
την αύλακα και σε διασταυρούμενο (criss-cross)
σχηματισμό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η χρήση των ενέσιμων εμφυτευμάτων ΥΟ στην
κοσμητική ιατρική αυξάνεται ραγδαία λόγω του μεγάλου εύρους των αποτελεσματικών επιλογών, της
ευρείας κοινωνικής αποδοχής και του εξαιρετικού
προφίλ ασφαλείας αυτών των προϊόντων. Παρ’ όλα
αυτά τα εμφυτεύματα ΥΟ δε στερούνται επιπλοκών.
Γι’ αυτό η γνώση των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών και του τρόπου αντιμετώπισής τους κρίνεται
επιτακτική έτσι ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο επιτυχές αποτέλεσμα από τη χρήση τους.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Δελλή Φ-Σ.
Παπαδοπούλου Δ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––––––
Άρρεν ενήλικας 49 ετών παρουσιάζει από 5ετία
κνησμώδες εκτεταμένο εξάνθημα με κύρια εντόπιση
στις σμηγματορροϊκές περιοχές (πρόσωπο, προστερνική και μεσοπλατιαία χώρα), αλλά και στην κοιλιακή και οσφυοϊερή περιοχή (Εικόνες 1 και 2). Οι
βλάβες αποτελούνται από υπερκερατωσικές βλατίδες
που καλύπτονται από ρυπαρή εφελκίδα. Κατά τόπους έχουν έντονα φλεγμονώδη όψη και συρρέουν
δημιουργώντας πλάκες. Μερικές από αυτές παρουσιάζουν δυσοσμία.( Εικόνα 3) Η ιστοπαθολογική εξέταση μιας βλάβης ράχεως έδειξε μια υπερπλαστι-

κή επιδερμίδα, ιδιαίτερα στο ύψος της μαλπιγιανής
στιβάδας, όπου δημιουργείται εικόνα ψευδοεπιθηλιωματώδους υπερπλασίας (Εικόνα 4). Η μαλπιγιανή στιβάδα περιέχει πολυάριθμες σχισμές και
κοιλότητες, πολλές από τις οποίες σχηματίζονται αμέσως πάνω από τη βασική στιβάδα και σχηματίζουν
λάχνες. Στην άνω μοίρα της μαλπιγιανής στιβάδας
και στη κοκκώδη παρατηρούνται πολυάριθμα δυσκερατωσικά κύτταρα, τα οποία στην πεπαχυσμένη παρακερατωσική κεράτινη στιβάδα παίρνουν τη μορφή
κόκκων (Εικόνα 5). Σε πολλές θέσεις τα δυσκερατωσικά κύτταρα διατάσσονται γύρω από τα στόμια των
θυλάκων των τριχών.

Åéêüíες 1, 2 – Bλάβες στη κοιλική και οσφυοιερά χώρα.

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 207-212, 2011
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Φ-Σ Δελλή, Δ. Παπαδοπούλου, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη
Åé êü íα 3 – Yπερκερατωσικές βλατίδες
που καλύπτονται από ρυπαρή εφελκίδα.

Åéêüíα 4 – Υπερπλαστική επιδερμίδα, ιδιαίτερα στο ύψος
της μαλπιγιανής στιβάδας, όπου δημιουργείται εικόνα
ψευδοεπιθηλιωματώδους υπερπλασίας Σχισμές υπερβασικές. Λάχνες από προσεκβολή προς τα άνω των θηλών στις
σχισμές.

Åéêüíα 5 – Υπερκερατωσική και παρακερατωσική επιδερμίδα με ενδοεπιδερμιδικές σχισμές που περιέχουν ακανθολυτικά και δυσκερατωσικά κερατινοκύτταρα.

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

Θυλακική Κερατίαση ή Θυλακική
Δυσκεράτωση ή Νόσος του Darier
ΣΥΖΉΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η νόσος του Darier ή των Darier-White είναι μια
συγγενής δερματοπάθεια η οποία χαρακτηρίζεται
κλινικά από ρυπαρές υπερκερατωσικές βλατίδες
κυρίως στις σμηγματορροϊκές περιοχές και ειδικές
βλάβες ονύχων και βλεννογόνων.
Εμφανίζεται και στα δύο φύλα, μεταβιβάζεται με
τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και παρουσιάζει υψηλή διεισδυτικότητα η οποία υπολογίζεται ότι αγγίζει το 95%.Υπεύθυνη για τη νόσο
είναι η μετάλλαξη στο γονιδίο ATP2A2, που εντοπίζεται στην θέση 12q23-24.1 στο χρωμόσωμα Τ2,
το οποίο κωδικοποιεί την ισομορφή 2 μιας πρωτεάσης (ATPase) ενδοκυτταροπλασματικού δικτύου, μια
αντλία ασβεστίου (Ca2+-ATP) (SERCA2).1 Έχουν εντοπιστεί πολλές οικογενειακές και σποραδικές μεταλλάξεις του ATP2A2.2,3,4,5,6,7,8,9,10 Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου ποικίλλουν πολύ, αλλά παραμένει άγνωστος ο καθοριστικός παράγοντας συσχέτισης γενότυπου με το φαινότυπο. Πιθανολογείται ότι
οφείλεται στη συμμετοχή και άλλων γονιδίων ή των
περιβαλλοντικών παραγόντων. 11,12 Υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας της κλινικής εκδήλωσης και της ιστοπαθολογικής εικόνας.13
Το εξάνθημα εμφανίζεται συνήθως στην ενηλικίωση. Συχνά η διάγνωση γίνεται στην ηλικία από
6 έως 20 ετών, με αναφερόμενη μικρότερης ηλικία
ασθενή 4 ετών και τη μεγαλύτερη 70. Η αρχική όψη
των βλαβών είναι ερυθρόφαιες σκληρής σύστασης
βλατίδες με λιπαρή, μυρμηκιώδη υφή. Η τυπική εντόπιση είναι οι σμηγματορροϊκές περιοχές (μέτωπο,
τριχωτού κεφαλής, ρινοχειλικοί αύλακες, ώτα, προστερνικά, μεσοπλατιαία χώρα), όμως σε ένα μεγάλο
αριθμό ασθενών είναι οι παρατριμματικές (μηρογεννητικές πτυχές, μασχάλες, και στις γυναίκες και υπομαζικά), όπου πολλές φορές οι βλάβες παρουσιάζουν μυρμηκιώδεις εκβλαστήσεις. Συχνά το εξάνθημα είναι κνησμώδες και δύσοσμο. Μερικές φορές
οι ασθενείς αναφέρουν πόνο στην προσβεβλημένη
περιοχή. Ενίοτε οι βλάβες επιμολύνονται, αυξάνοντας την δυσοσμία. Αν οι επιμολύνσεις χρονίζουν,
δημιουργούνται κάκοσμες εκβλαστήσεις. Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερη ευαισθησία αυτών των ασθενών στις βακτηριακές και ιικές λοιμώξεις, ιδιαίτερα
στους ιούς των οικογενειών του απλού έρπητα και

των ιών pox. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι σημαντική.14,15
Η προσβολή των άνω άκρων θεωρείται συνήθης
και περιλαμβάνει στικτές υπερκερατώσεις, βοθρία
και αιμορραγικές κηλίδες. Το μισό του συνόλου των
ασθενών παρουσιάζουν στη ραχιαία επιφάνεια χεριών βλάβες παρόμοιες με αυτές της μυρμηκιώδους
ακροκεράτωσης (μυρμηκιώδεις επίπεδες βλατίδες).
Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι σε μερικούς
ασθενείς με μυρμηκιώδη ακροκεράτωση του Hopf
εντοπίστηκε η μετάλλαξη ATP2A2, οπότε αυτή η δερματοπάθεια θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εντοπισμένη μορφή της νόσου Darier.
Τα νύχια πολλές φορές δίνουν σημαντικά διαγνωστικά στοιχεία της θυλακικής δυσκεράτωσης. Τα
συχνότερα ευρήματα είναι οι λευκές και ερυθρές
επιμήκεις γραμμώσεις, η επιμήκης ονυχόσχαση και
η υπονύχια υπερκεράτωση. Η εικόνα με περισσότερη παθογνωμονική αξία αποτελείται από εναλλασώμενες ερυθρές και λευκές επιμήκεις γραμμώσεις που καταλήγουν σε μια εγκοπή στο ελεύθερο
άκρο του νυχιού σχηματίζοντας το γράμμα «V». Μερικές φορές προσβάλλεται και ο βλεννογόνος (στόμα, πρωκτογεννητική περιοχή).16
Ιδιαίτερες κλινικές μορφές της θυλακικής κερατίασης περιλαμβάνουν την υπερτροφική, την φυσαλλιδοπομφολυγώδη, την γραμμοειδή ή ζωστηροειδή.
Η υπερτροφική χαρακτηρίζεται από διάσπαρτες,
πεπαχυσμένες, υπερκερατωσικές βλατίδες ιδιαίτερα
στις παρατριμματικές περιοχές. Στη φυσαλλιδοπομφολυγώδη εκτός από τις βλατίδες υπάρχουν φυσσαλίδες και μικρές πομφόλυγες. Στη γραμμοειδή ή
ζωστηροειδή οι βλάβες εμφανίζονται κατά τη γέννηση ή αργότερα έως την ενήλικη ζωή και περιορίζονται ή είναι διάσπαρτες αλλά στο ένα ήμισυ του
σώματος. Πολλοί θεωρούν τη μορφή αυτή ως ποικιλία επιδερμιδικού σπίλου: ο ακανθολυτικός δυσκερατωσικός επιδερμιδικός σπίλος.
Η ιστοπαθολογική εικόνα δεν είναι παθογνωμονική, αλλά προσφέρει σημαντικά στοιχεία που οδηγούν στη σωστή διάγνωση.Τα χαρακτηριστικά ευρήματα είναι τα ακόλουθα: 1) μία ιδιαίτερη μορφή
δυσκεράτωσης που έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό των στρογγυλών σωματίων (corps ronds) πρόωρα κερατινοποιημένα μεγάλα κύτταρα με βασεόφιλο πυρήνα περιβαλλόμενον από διαυγή άλω και περιφερικά δυσκερατωσικό υλικό, εντοπιζόμενα στη
κοκκώδη στιβάδα και τη κερατίνη και 2) των κοκκίων
(grains) επιπεδωμένα κύτταρα με επιμήκεις πυρήνες
στη κερατίνη και στις σχισμές. 3)Υπερβασική ακανθόλυση η οποία δημιουργεί τις υπερβασικές σχισμές
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(clefts ή lacunae). 4) Από προσεκβολή προς τα άνω
των θηλών στις σχισμές και σχηματισμό λαχνών
(villi).
Επίσης παρατηρείται θηλωμάτωση, ακάνθωση και
υπερκεράτωση υπό μορφή βυσμάτων θυλακικών ή
μή. Το χόριο παρουσιάζει χρόνια φλεγμονώδη διήθηση. Ενίοτε η επιδερμίδα βλαστάνει προς τα κάτω
στο χόριο. Το ότι η νόσος δεν είναι αποκλειστικά θυλακική διαταραχή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι
υπάρχουν βλάβες και σε περιοχές χωρίς τρίχες
όπως παλάμες, πέλματα, στοματικός βλεννογόνος.
Ο συνδυασμός της ακανθόλυσης με τη δυσκεράτωση παρατηρείται και στη μυρμηκιώδη ακροκεράτωση του Hopf, την καλοήθη οικογενή πέμφιγα (νόσος Hailey-Hailey), την παροδική ακανθολυτική
δερματοπάθεια (νόσος Grover) και ενίοτε τη σμηγματορροϊκή πέμφιγα και τη σμηγματορροική δερματίτιδα από τις οποίες και πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση
Αναφέρεται ότι οι ψηλές θερμοκρασίες, ο ιδρώτας, η ηλιακή ακτινοβολία, η έκθεση στην UVB ακτινοβολία, το λίθιο, τα συστηματικά χορηγούμενα
κορτι κοστεροειδή και ο μηχανικός τραυματισμός
επιδεινώνουν το εξάνθημα.
Συνεπώς οι βασικές θεραπευτικές οδηγίες περιλαμβάνουν: αντιηλιακή προστασία, δροσερά βαμβακερά ενδύματα, αποφυγή περιβάλλοντος με υψηλή
θερμοκρασία για την πρόληψη των εξάρσεων (ειδικά
το καλοκαίρι), ενυδατικά τοπικά σκευάσματα με ουρία και γαλακτικό για την μείωση της απολέπισης
και υπερκεράτωσης, μερικές φορές για την μείωση
της φλεγμονής ένα ήπιο ή μέτριο κορτικοστεροειδές
τοπικά, καθώς και τη χρήση τοπικών αντισηπτικών
όταν υποψιαζόμαστε μία επιμόλυνση.
Τα ρετινοειδή αντιπροσωπεύουν την ουσιαστική
τοπική (ανταπαλένη, ταζαροτένη, τρετινοίνη)17,18,19
και συστηματική φαρμακευτική θεραπεία (ασιτρετίνη, ισοτρετινοίνη, ετρετινάτη), 20,21 αν και αυτή
βασίζεται σε περιορισμένη βιβλιογραφία και κλινική
εμπειρία. Στο περιστατικό που παρουσιάζουμε η αρχική θεραπεία με τοπικά αντισηπτικά και αντιμικροβιακά συνεχίστηκε με τοπική ανταπαλένη μια φορά
την ημέρα, σε συνδυασμό με ισοτρετινοίνη σε μικρή
δόση (10 mg ημερησίως). Μετά από 6 μήνες
υπήρχε αξιοσημείωτη βελτίωση. Επειδή ο ασθενής
ήταν φορέας ηπατίτιδας B και C και δεν ακολούθησε
την συμβουλή να παρακολουθηθεί και να εκτιμηθεί
η ηπατική του λειτουργία από Γαστρεντερολόγο, διακόψαμε τη συστηματική αγωγή.
Ως θεραπευτικές επιλογές αναφέρονται επίσης
στην διεθνή βιβλιογραφία στα τοπικά σκευάσματα η
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φλουοροουρακίλη, η τακαλσιτόλη και το πιμεκρόλιμους.22,23,24 Η βοτουλινική τοξίνη φάνηκε χρήσιμη
σε μια περίπτωση με εντόπιση υπομαζικά.25 Μια τελευταία in vitro μελέτη συστείνει ως θεραπεία τη σελεκοξίμπη.26
Χειρουργικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται συνήθως σε ανθεκτικές βλάβες με περιορισμένη έκταση
και περιλαμβάνουν από παλιές τεχνικές όπως η δερμοαπόξεση, η χειρουργική αφαίρεση υπερτροφικών
παρατριμματικών βλαβών και ηλεκτροχειρουργική
έως τις μοντέρνες, τα λέιζερ και την φωτοδυναμική
θεραπεία.27,28,29,30,31
Η θεραπεία της νόσου Darier παραμένει μια πρόκληση και στοχεύει την μείωση της νοσηρότητας και
στην πρόληψη επιπλοκών.
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1. Πομφολυγώδες πεμφιγοειδές - αύξηση των
ποσοστών επίπτωσης και θνησιμότητας
Παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας και τριπλασιασμός του ποσοστού θνησιμότητας της νόσου στη Γαλλία
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το ποσοστό της συχνότητας και της θνησιμότητας του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς (ΠΠ) φαίνεται να αυξάνεται. Στη δεκαετία του 1990, πέντε
Ευρωπαϊκές μελέτες αναφέρουν ότι το ποσοστό
επίπτωσης της νόσου κυμαίνονταν από 6 έως 14 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο ατόμων. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο το 2008 το ποσοστό ανήλθε στα 43 περιστατικά ανά εκατομμύριο ατόμων και ανά έτος. Οι
συγγραφείς μιας πρόσφατης γαλλικής μελέτης είχαν
προηγουμένως εξετάσει τη συχνότητα εμφάνισης
του πεμφιγοειδούς κατά την περίοδο 1986-1992.
Χρησιμοποίησαν τις ίδιες μεθόδους για τη διενέργεια μιας αναδρομικής μελέτης στις ίδιες τρεις
περιφέρειες της Γαλλίας, συγκρίνοντας την επίπτωση του ΠΠ την περίοδο 2000 - 2005 με τα ποσοστά
της πρώτης μελέτης. Εξέτασαν επίσης και τα ποσοστά θνησιμότητας.
Στη μελέτη αυτή, 542 ασθενείς εμφάνισαν ΠΠ
(305 γυναίκες, μέσος όρος ηλικίας = 82 έτη, ποσοστό ασθενών με ηλικία μεγαλύτερη από τα 70 έτη =
92%). Η εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση ανήλθε σε
21,7 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους,
συχνότητα η οποία είναι τρεις φορές μεγαλύτερη
από εκείνη της περιόδου 1986-1992. Η συχνότητα
εμφάνισης αυξάνεται δραματικά με την ηλικία: 162
περιπτώσεις/εκατομμύριο ατόμων ηλικίας 70 ετών
και άνω και 507 περιπτώσεις/εκατομμύριο ατόμων
ηλικίας 85 και άνω.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 213-216, 2011

Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς με
ΠΠ αυξήθηκε επίσης κατακόρυφα. Από 312 ασθενείς με ΠΠ που παρακολουθήθηκαν για 12 μήνες,
118 έχασαν τη ζωή τους – ποσοστό 1 έτους επιβίωσης μόνο 62% (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 56%
-67%), ενώ γενικά η θνησιμότητα ήταν 6 φορές μεγαλύτερη. Αυξημένη θνησιμότητα παρατηρήθηκε
σε όλες τις ηλικίες και ήταν υψηλότερη στις γυ ναίκες.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)
Οι συγγραφείς αναφέρουν τριπλασιασμό της
συχνότητας εμφάνισης του ΠΠ σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Παρά το γεγονός ότι εξετάστηκαν αναλυτικά οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν δεν βρέθηκαν πειστικές εξηγήσεις. Οι
διαγνωστικές μέθοδοι έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου – τα τελευταία χρόνια οι
κλινικοί γιατροί χρησιμοποιούν περισσότερο την
ELISA, παρά τον άμεσο ή έμμεσο ανοσοφθορισμό.
Η απλότητα της τεχνικής ELISA οδηγεί στο να παραγγέλνονται περισσότερες εξετάσεις και πιθανόν
να ανιχνεύονται περισσότερα πομφολυγώδη πεμφιγοειδή.
Το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές όμως είναι μία
σχετικά συχνή πάθηση, και μπορεί να αυξάνεται η
συχνότητά της, ίσως λόγω αύξησης του προσδόκιμου
ζωής, την αυξημένη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων,
ή την προσθήκη άτυπων περιστατικών. Επίσης, οι
νευρολογικές ασθένειες, οι οποίες συσχετίζονται με
την εμφάνιση του πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς,
εμφανίζουν υψηλότερο επιπολασμό στους ηλικιωμένους. Το 6 φορές υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας
δεν μπορεί να αποδοθεί στη συστηματική αγωγή με
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κορτικοστεροειδή ή ανοσοκατασταλτικά, δεδομένου
ότι οι περισσότεροι ασθενείς υποβλήθηκαν σε άλλη
θεραπεία.
Naldi L et al. Bullous pemphigoid: Simple measures for a
complex disease. J Invest Dermatol 2012 Aug; 132:1948.
Joly P et al. Incidence and mortality of bullous pemphigoid
in France. J Invest Dermatol 2012 Aug; 132:1998

2. Φλεγμονώδεις αντιδράσεις της μολυσματικής
τερμίνθου στα παιδιά
Οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις είναι κοινές σε αυτή την
αυτοϊώμενη ιογενή λοίμωξη του δέρματος
Η μολυσματική τέρμινθος (MΤ) είναι μια συχνή,
αυτοϊώμενη, ιογενής λοίμωξη του δέρματος, η οποία
εμφανίζεται σε περίπου 20% των υγιών παιδιών.
Υποχώρηση των βλαβών παρατηρείται εντός ολίγων
μηνών ή ετών. Οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις ελάχιστα έχουν μελετηθεί, αλλά είναι συχνές, προκα λώντας συχνά κνησμό, άλγος, ή ακόμη και σύγχυση
με βακτηριακή επιμόλυνση.
Οι ιατροί του Τμήματος Παιδιατρικής Δερματολογίας σε ένα Νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης
πραγματοποίησαν μια αναδρομική μελέτη για τις
φλεγμονώδεις αντιδράσεις στη MΤ. Συνολικά εντοπίσθηκαν 696 ασθενείς με MΤ, με μέσο όρο ηλικίας
τα 5,5 έτη. Δερματίτιδα από την τέρμινθο εμφανίστηκε σε 270 ασθενείς (39%), και φλεγμονή των
βλαβών της ΜΤ σε 155 (22%). Ιστορικό ατοπικής
δερματίτιδας εμφάνιζαν 259 παιδιά (37%). Αυτοί οι
ασθενείς είχαν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης δερματίτιδας και σημαντική αύξηση του
αριθμού των βλαβών MΤ (P<0,001 και για τα δύο).
Ασθενείς με φλεγμονώδεις βλάβες ή δερματίτιδα
ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό από ό, τι οι ασθενείς χωρίς αλλοιώσεις να έχουν αύξηση του αριθμού
των βλαβών της MΤ τους επόμενους 3 μήνες (P
<0,03). Αντιδράσεις του τύπου του συνδρόμου
Gianotti-Crosti (Gianotti-Crosti syndrome-like
reactions, GCLRs) - βλατιδώδη εξανθήματα στους αγκώνες και τα γόνατα - παρατηρήθηκαν σε 34 ασθενείς (5%).Τα βλατιδώδη εξανθήματα GCLRs
συνδέονταν συνήθως με κνησμό και φλεγμονή των
βλαβών της MΤ και αποτελούσαν καλό προγνωστικό
στοιχείο για την υποχώρηση των βλαβών εντός
ολίγων εβδομάδων.
Καλλιέργεια των φλεγμονωδών βλαβών της MΤ
πραγματοποιήθηκε σε 10 ασθενείς. Οι 9 καλλιέργει-

ες ήταν αρνητικές, και μόνο σε μία αναπτύχθηκε
Staphylococcus aureus. Η τοπική εφαρμογή κανθαριδίνης (cantharidin) ήταν η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη θεραπεία. Εφαρμόστηκε σε 475 ασθενείς. Η
μελέτη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη δημοσιευμένη
εμπειρία με αυτήν την θεραπεία. Η εφαρμογή ιμικουι μόδης, η από του στόματος χορήγηση σιμετιδίνης, η απόξεση και τα τοπικά ρετινοειδή χρησιμοποιήθηκαν επίσης, κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας.

Σχόλιο (Mary Wu Chang, MD)
Οι φλεγμονώδεις βλάβες της μολυσματικής τερμίνθου και οι αντιδράσεις τύπου Gianotti-Crosti
αντανακλούν ανοσολογικές αντιδράσεις κυτταρικής
υπεραισθησίας και προαναγγέλλουν ιογενή κάθαρση. Θεραπεία της δερματίτιδας της MΤ με τοπικά κορτικοστεροειδή είναι δυνατό να μειώσει τον κνησμό
και τον αυτοενοφθαλμισμό. Τα βλατιδώδη εξανθήματα τύπου GCLR είναι ένα υποαναγνωρίσιμο φαινόμενο, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο στην καθημερινή
πράξη.
Η θεραπεία με cantharidin είναι αυτή που προτιμώ, αν και η χρήση της σε ασθενείς με σκούρο
δέρμα περιορίζεται λόγω αντιαισθητικής αλλοιώ σεως της χροιάς του δέρματος. Ανέκδοτες αναφορές
με τοπική εφαρμογή όξου μήλου το βράδυ πριν από
τον ύπνο σημειώνουν ότι αποτελεί επιτυχημένη θεραπευτική αγωγή.
Berger EM et al. Experience with molluscum contagiosum
and associated inflammatory reactions in a pediatric dermatology practice: The bump that rashes. Arch Dermatol
2012 Aug 20; [e-pub ahead of print]

3. Υγρά επιθέματα (Wet Wrap)
Μια τοπική θεραπεία, η οποία δε χρησιμοποιείται όσο
πρέπει, αλλά είναι αποτελεσματική για τις σοβαρές
μορφές ατοπικής δερματίτιδας
Υγροί επίδεσμοι που τοποθετούνται επί της περιοχής του δέρματος, επί της οποίας έχει γίνει επάλειψη τοπικών σκευασμάτων στεροειδών βοηθούν
στην αποκατάσταση και στον έλεγχο της νόσου σε
ασθενείς με εκτεταμένο έκζεμα, όπως η ερυθροδερμία που οφείλεται στην ατοπική δερματίτιδα. Επειδή
η διαδικασία είναι χρονοβόρα, η θεραπεία αυτή έχει
χάσει την προτίμηση τόσο των δερματολόγων, όσο
και των ασθενών. Αυτό όμως είναι ατυχές.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μια πρόσφατη αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε
218 ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα (ηλικίας <18
ετών), οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στην Κλινική Mayo
(Rochester, Minnesota) σε περίοδο 30 ετών. Εφαρμόσθηκαν υγρά επιθέματα, όχι όμως σε κλειστή περίδεση, επάνω από τις κρέμες των κορτικοστεροειδών που χορηγήθηκαν δύο φορές την ημέρα. Οι
επίδεσμοι παρέμειναν στη θέση τους περίπου 3
ώρες, με ένα διάλειμμα 30 έως 45 λεπτών. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή που χρησιμοποιήθηκανηκαν
ήταν κρέμες που περιείχαν τριαμσινολόνη σε διάφορες συγκεντρώσεις, π.χ. 0,025% (3% των ασθενών),
0,05% (27%), ή 0,1% (24%), ή κρέμα υδροκορτιζόνης 1% (7%) ή 2,5% (39%).
Η αγωγή εφαρμόζονταν ως ακολούθως: (1) καθημερινό μπάνιο καθαριότητας στην μπανιέρα, (2)
εφαρμογή του τοπικού στεροειδούς σε μορφή κρέμας, (3) εφαρμογή του υγρού επιδέσμου, συνήθως
εμποτισμένο με ζεστό νερό βρύσης, αλλά περιστασιακά και με αραιό υδατικό διάλυμα οξικού οξέος,
(4) χρήση βαμβακερών ρούχων και εσωρούχων πάνω από τα υγρά επιθέματα για να διατηρηθεί η υγρασία, και (5) εφαρμογή ζεστών κουβερτών για την
άνεση του ασθενούς. Αντιβιοτικά χορηγήθηκαν στο
72% των ασθενών για λοιμώξεις στο δέρμα ή και σε
άλλα συστήματα.
Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3,61 ημέρες.
Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση, και περίπου το 80% είχε μέτρια ή μεγάλου βαθμού βελτίωση της κλινικής εικόνας.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)
Στο πρόσφατο παρελθόν η εισαγωγή στο νοσοκομείο ήταν πιο συχνή. εγώ προσωπικά νοσήλευα πολλά παιδιά με ατοπική δερματίτιδα για αυτό το είδος
θεραπείας, αλλά σχεδόν πάντα χρησιμοποιούσα την
υδροκορτιζόνη 1% για τοπικό στεροειδές. Η προβλέψιμη, γρήγορη και δραματική ανταπόκριση αποδείκνυε στους γονείς, στα παιδιά, και σε μένα ότι η
κρέμα υδροκορτιζόνης 1% είναι ένα πολύ χρήσιμο
τοπικά φάρμακο, όταν χρησιμοποιείται μαζί με
υγρές κομπρέσες. Αυτή η κρέμα είναι αποτελεσματική, σχετικά ασφαλής και φθηνή. Οι θεραπείες που
εφαρμόζονται στο σπίτι φαίνεται ότι δεν λειτουργούν
το ίδιο αποτελεσματικά, αλλά πολλοί γονείς χρησιμοποιούν την κρέμα υδροκορτιζόνης μαζί με την
υγρή κομπρέσα τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Η συνδυασμένη θεραπεία βελτίωσε τη δερματίτιδα και τον κνησμό και αύξησε τον αριθμό των
βραδιών που κοιμούνται χωρίς ανησυχία οι ασθε-

Ôüìïò 22, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011

νείς. Για το σπίτι, συστήνω τη χρήση ενός υγρού ή
ιδρωμένου φούτερ και παντελονιού ως υγρά επιθέματα για να κρατήσει το δέρμα υγρό, ενώ τοποθετούμε ένα πλαστικό κάλυμμα και μαξιλάρια για να
παραμείνει το στρώμα στεγνό.
Dabade TS et al. Wet dressing therapy in conjunction with
topical corticosteroids is effective for rapid control of severe pediatric atopic dermatitis: Experience with 218 patients over 30 years at Mayo Clinic. J Am Acad Dermatol
2012 Jul; 67:100.

4. Οι Βιολογικοί παράγοντες και η μεθοτρεξάτη ελαττώνουν τα ποσοστά καρδιαγγειακού
θανάτου, εμφράγματος του μυοκαρδίου και
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε
ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση
Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι η συστηματική
φλεγμονή αποτελεί ένα σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ
των παθογενετικών μηχανισμών της ψωρίασης της
ψωρίασης και της καρδιαγγειακής νόσου
Η σοβαρή ψωρίαση πιθανότατα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα του μυοκαρδίου
(ΕΜ), αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και θάνατο
που σχετίζεται με καρδιαγγειακή νόσο. Ορισμένα
στοιχεία, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, υποδη λώνουν ότι η μεθοτρεξάτη μειώνει αυτόν τον
κίνδυνο, ενώ πρόσφατες μελέτες δείχνουν παρόμοιο
αποτέλεσμα από τη χρήση των βιολογικών παραγόντων (ανταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των
όγκων-α, TNF-α).
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη Δανία, με τη
βοήθεια μητρώων του δήμου, ιατρικά μητρώα και
ληξιαρχικές πράξεις θανάτου οι συγγραφείς μελέτησαν 2400 ασθενείς με σοβαρή ψωρίαση, οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με υπεριώδη ακτινοβολία
(UV) ή άλλη συστηματική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών παραγόντων σε 693 ασθενείς και της μεθοτρεξάτης σε 799 ασθενείς). Οι
περισσότεροι από τους βιολογικούς παράγοντες που
συνταγογραφήθηκαν σε αυτούς τους ασθενείς ήταν
ανταγωνιστές του ΤΝF-α. Οι ανταγωνιστές της ιντερλευκίνης IL-12/23 χορηγήθηκαν σε ποσοστό μικρότερο από 20%.
Η ηλικία, το φύλο και ο προσαρμοσμένος λόγος
κινδύνου για το σύνθετο τελικό σημείο του πιθανού
θανάτου, του εμφράγματος του μυοκαρδίου και του
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 0,28 (διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 0,12-0,64) και 0,65
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(95% CI, 0,42-1,00) στους χρήστες βιολογικών θεραπειών ή μεθοτρεξάτης, αντίστοιχα, σε σύγκριση με
άλλες θεραπείες. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι η χρήση της μεθοτρεξάτης ή ενός
βιολογικού παράγοντα μειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακό συμβάν και για πιθανό, σχετιζόμενο με
αυτό, θάνατο.

Σχόλιο (Jeffrey P. Callen, MD)
Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που έλαβαν
ανταγωνιστές της IL-12/23 στις ΗΠΑ είχαν λάβει
προ ηγουμένως έναν ανταγωνιστή του TNF-α και
συχνά οι ίδιοι ασθενείς έλαβαν μεθοτρεξάτη πριν, ή
και ταυτόχρονα με το βιολογικό παράγοντα. Τέτοιες
περιπτώσεις με συνδυαστική θεραπεία μπορεί να
οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση των δεδομένων.

Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με άλλες συστηματικές θεραπείες (ασιτρετίνη και κυκλοσπορίνη κατά
κύριο λόγο), ή με υπεριώδη ακτινοβολία ή άλλες
φωτοθεραπείες, οι βιολογικοί αυτοί παράγοντες συνδέθηκαν με λιγότερες εκδηλώσεις καρδιαγγειακών
συμβαμάτων και θανάτων. Επιπλέον, οι συγγραφείς
σημειώνουν ότι οι ασθενείς που επιλέχτηκαν για αυτές τις θεραπείες μπορεί να ήταν νεότεροι ή υγιέστεροι, αλλά η προσαρμογή στην ηλικία μπορεί να
διορθώσει αυτή τη στρέβλωση.
Ahlehoff O et al. Cardiovascular disease event rates in patients with severe psoriasis treated with systemic anti-inflammatory drugs: A Danish real-world cohort study. J Intern Med 2012 Sep 11; [e-pub ahead of print]
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. August-September-October 2012.

Áëëçëïãñáößá: Δ. Ιωαννίδης
Παν/κή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/κης
Δελφών 124, 54643 Θεσσαλονίκη
Ε-mail: dem@auth.gr
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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.

åñãá óôç ñéá êÞ äéå ñåý íç óç, ðñï êåé ìÝ íïõ íá åîá ÷èïýí äéáãíùóôéêÜ óõìðåñÜóìáôá.

6. ÅíäéáöÝñïõóåò ðåñéðôþóåéò

ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÏ ÅÉÄÏÓ ÔÏÕ
AÑÈÑÏÕ

Ãßíïíôáé äåêôÜ Üñèñá, åöüóïí áöïñïýí óå íÝá Þ
ðïëý óðÜíéá íïóÞìáôá Þ åöáñìüóôçêáí íÝá äéáãíùóôéêÜ êñéôÞñéá êáé Ý÷åé áêïëïõèçèåß íÝá èåñáðåõôéêÞ ìåèüäåõóç ìå åëåãìÝíï ôï áðïôÝëåóìá.

1. ¢ñèñá óýíôáîçò

7. ÉáôñéêÞ åðéêáéñüôçôá êáé åéäéêÜ Üñèñá

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.

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
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.

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.

9. Äåñìáôï÷åéñïõñãéêÞ
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

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22:4 217-219, 2011

¢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
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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.

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 ïíï ìá ôå ðþ íõ ìï ôïõ/ôùí óõã ãñá öÝá/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.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

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
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