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Bιβλιοκριτική
“Κλινική Στοματολογία: Διάγνωση-Θεραπεία”
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Ιατρικές Εκδόσεις Λϊτσα, Αθήνα 2012

Όσοι έτυχε να διαβάσουν την Αλίκη στη Χώρα των
Θαυμάτων, ασφαλώς και θα θυμούνται την απορία της
ηρωίδας του Lewis Carroll γιά το «σε τι χρησιμεύει
ένα βιβλίο δίχως εικόνες;». Και αυτό είναι το πρώτο
που μου ήρθε στο νου σαν φυλλομέτρησα την 3η έκδοση του βιβλίου «Η Κλινική Στοματολογία: Διάγνωση – Θεραπεία» την οποία μας προσέφερε ο Γιώργος
Λάσκαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ιδρυτής και Διευθυντής (1971-2008) του Στοματολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός». Διότι οι 1003 έγχρωμες φωτογραφίες που περιέχονται στις 730 σελίδες του όχι μόνον αποτελούν
πρόσφορη απάντηση στην απορία της μικρής Αλίκης,
αλλά και συνιστούν από μόνες τους, χάρη στα αντικείμενα και την ευκρίνειά τους, ένα αυτοτελές σύγγραμμα που εικονογραφεί το γιατί κανένα ιατρικό
πόνημα δεν είναι πλήρες χωρίς πλούσια και προσεγμένη εικονογράφηση.
Ήτανε φυσικό το πρώτο φυλλομέτρημα του βιβλίου να ακολουθηθεί από μιά πιό αργή επίσκεψη
που μου επέτρεψε να εντρυφήσω με άνεση και στα
κείμενα. Κείμενα άρτια και περιεκτικά που διατρέχουν όλο, σχεδόν, το φάσμα των παθήσεων του
στόματος, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία για τη διαδικασία της διάγνωσης και αξιόλογες κατευθύνσεις
γιά τη θεραπεία και συμπυκνώνοντας μακρόχρονες
κλινικές εμπειρίες, όλα σε μορφή καλαίσθητη και

υψηλού ποιοτικού επιπέδου, όλα απαραίτητα εργαλεία γιά οδοντιάτρους και δερματολόγους. Και το
πιό σημαντικό: κείμενα εύληπτα τα οποία, ενώ υπηρετούν την Επιστήμη, δεν απευθύνονται μόνο στον
ιατρό και τον ερευνητή, αλλά και στον φοιτητή.
Σαν μάγος, ο Γιώργος Λάσκαρης έκανε πάλι το
θαύμα του. Μ’ ένα χτύπημα του μαγικού ραβδιού
του, μας άνοιξε τη χρυσή πόρτα που μας οδήγησε
σ’ένα υπέροχο ταξίδι ανακάλυψης και γνώσης. Μεταμόρφωσε όλα τα δύσκολα συμπτώματα του κάθε
νοσήματος σε υπέροχη εικόνα που αποτυπώνεται
ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Απομάκρυνε όλα τα εμπόδια και όλες τις δυσχέρειες και έκανε γιά χάρη μας
το μυστηριακό κόσμο της Επιστήμης ένα ναό όπου η
μάθηση είναι ευχαρίστηση και εμπειρία. Και, στο τέλος του δρόμου, χτύπησε πάλι το ραβδάκι του και
ξέρουμε πιά ότι όλα αυτά που είδαμε δεν ήταν απλά
όνειρο, μα ένα μαγικό θεραπευτικό όπλο στα χέρια
μας, στα χέρια της συνεχώς εξελισσόμενης επιστήμης, ένα όπλο που ο μάγος θεραπευτής είχε προβλέψει, είχε ερευνήσει και είχε ακουμπήσει τη λύση.
Λένε πως ένα καλό βιβλίο είναι η αγνότερη ουσία
της ανθρώπινης ψυχής. Γι’ αυτό και θέλω να εκφράσω στο Γιώργο Λάσκαρη, ο οποίος μας προσέφερε
έργο ζωής και συνάμα ψυχής, ευγνωμοσύνη γι’αυτό
τον περίπατο στο χώρο των θαυμάτων, εκεί όπου ο
άνθρωπος βρίσκει τη θεραπεία του, την ελπίδα του,
την ανθρωπιά του.
Χριστίνα Αντωνίου
Καθηγήτρια Δερματολογίας Ιατρικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών
Α! Παν/μιακή Κλινική Νοσοκομείο Αφροδισίων
& Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
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Ανασκόπηση
Σπίλος Spitz. Προβληματισμοί και σκέψεις
Σουρά Ε.
Στρατηγός Α.

Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Καθηγητής Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι σπίλοι Spitz είναι μελανοκυτταρικοί σπίλοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από
ατρακτοειδή ή και επιθηλιοειδή κύτταρα. Απαντούνται συνηθέστερα στη παιδική ηλικία, αν και μπορούν
να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τα
ιστοπαθολογικά τους χαρακτηριστικά ή το βαθμό ατυπίας τους. Καθώς παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με το μελάνωμα, τόσο μορφολογικά όσο και βιολογικά, ο τρόπος αντιμετώπισης τους προκαλεί
μεγάλο προβληματισμό, αν και, η κλινική πορεία τους τείνει να είναι καλοηθέστερη. Σημαντικό ρόλο στη
διαφοροδιάγνωση τους από το μελάνωμα παίζει η ιστοπαθολογική εξέταση και η ανοσοϊστοχημεία, παρά
το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης τους. Περισσότερες μελέτες είναι
απαραίτητες για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών, της βιολογικής συμπεριφοράς και του σωστού
τρόπου αντιμετώπισης των βλαβών αυτών.

Spitz Nevi. Questioning and Thoughts
Summary

Soura E., Stratigos A.

Spitz nevi are melanocytic proliferations that are characterized by spindle
and/or epithelioid nevomelanocytes. They are more common in childhood, but can also be observed in all
age groups. They are divided into different categories according to their histopathological characteristics
or the degree of atypia shown. The correct way of managing these lesions is a source of controversy,
since they exhibit similarities with melanoma, both morphologically and biologically, although their clinical
course tends to be more benign. Histopathology and immunohistochemistry are valuable tools in
differentiating spitz nevi from melanomas, besides the fact that there are still no clear criteria for their
categorization. Further studies are needed to investigate the characteristics, the biological behavior and a
standardized way to address the management of these lesions.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σπίλος Spitz, σπιτσοειδές μελάνωμα, μελαγχρωματικός όγκος με άγνωστη δυναμικότητα, φρουρός λεμφαδένας
KEY WORDS • Spitz nevus, spitzoid melanoma, melanocytic tumors of uncertain malignant potential,
sentinel lymph node

EΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ιστορική ανασκόπηση
Οι σπίλοι Spitz αποτελούν μελανοκυτταρικές

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:1 9-21, 2012

βλάβες που χαρακτηρίζονται από ατρακτοειδή ή και
επιθηλιοειδή σπιλοκύτταρα. Οι σπίλοι αυτοί περιγράφηκαν αρχικά από τη Sophie Spitz το 1948 ως
μελανώματα της παιδικής ηλικίας καθώς πληρούσαν
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E. Σουρά, Α. Στρατηγός
τα βιολογικά και ιστολογικά κριτήρια κακοήθους
βλάβης η οποία, όμως, ακολουθεί μια καλοήθη πορεία.1 Ένα χρόνο αργότερα ο Arthur Callen τους ενέταξε στην κατηγορία των καλοήθων βλαβών.2 Προβληματισμό προκάλεσαν διάφορες αναφορές περιστατικών που διαγνώστηκαν ως σπίλοι Spitz και αργότερα εμφάνισαν μεταστάσεις.1,3 Μελετητές, όπως οι
Kernen και Ackerman, υποστήριξαν ότι αυτό οφειλόταν σε αρχικό διαγνωστικό λάθος,4 από το 1970
και μετά, όμως, άρχισαν να εισάγονται στη διεθνή
βιβλιογραφία οι όροι άτυπος σπίλος Spitz (AST)5
και σπίλος με ατρακτοειδή και επιθηλιοειδή κύτταρα
με ατυπία και μεταστάσεις.6

Ο ΣΠΙΛΟΣ SPITZ –––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο σπίλος Spitz αποτελεί έναν μελανοκυτταρικό
σπίλο της παιδικής ηλικίας. Η συχνότητα εμφάνισης
του σπίλου εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 1,4 έως
1,66 ανά 100.000 πληθυσμού.11 Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ότι οι σπίλοι αυτοί εμφανίζονται
πριν από την ηλικία των 30 ετών, με τη πλειοψηφία
τους να παρατηρείται πριν την ηλικία των 10 ετών8
χωρίς αυτό να αποκλείει την εμφάνιση τους και σε
μεγαλύτερες ηλικίες.7 Η αναφερόμενη συχνότητα εμφάνισης ποικίλει ανάλογα με την ηλικία των ασθενών, το φύλο και από μελέτη σε μελέτη. Πιο συγκε-

κριμένα, οι Dal Pozzo et al αναφέρουν μικρή υπεροχή των ανδρών στις ηλικίες κάτω των 10 ετών, και
των γυναικών στις ηλικίες άνω των 15 ετών,8 αντιθέτως, οι Cesinaro et al δεν παρατηρούν διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στις ηλικίες κάτω των
15 και άνω των 45 ετών, ενώ αναφέρουν ξεκάθαρη
υπεροχή των γυναικών στις ηλικίες από 16 έως 45
ετών.7 Tέλος, οι Weedon et al δεν αναφέρουν καμία
διαφορά στην συχνότητα εμφάνισης του σπίλου ανάμεσα στα δύο φύλλα.9
Μορφολογικά, ο κλασικός σπίλος Spitz περιγράφεται ως μία ομαλή, στρογγυλή, ροδόχροη επηρμένη
βλατίδα (Εικόνα 1). Σε εξαιρετικά σπάνιες περι πτώσεις μπορούν να παρατηρηθούν πολλαπλοί
σπίλοι σε ομάδες ή διάσπαρτοι. Ένα 10% των σπίλων
Spitz μπορούν να είναι μελαγχρωματικοί ή να παρουσιάζουν άτυπα χαρακτηριστικά. Ειδική κατηγορία αποτελούν οι βαθιά μελαγχρωματικοί σπίλοι του
Reed οι οποίοι πλέον θεωρούνται υπό τυπος των
μελαγχρωματικών σπίλων Spitz (Εικόνα 2).
Σήμερα υπάρχουν πολλά και περίπλοκα ιστοπαθολογικά κριτήρια για την διάγνωση των σπίλων
αυτών. Δυστυχώς όμως, η διαφοροδιάγνωση τους
από καλοήθεις ή κακοήθεις βλάβες αποτελεί πρόκληση και οδηγεί σε μεγάλο προβληματισμό για το
ποιά είναι η καλύτερη μέθοδος διάγνωσης και αντιμετώπισης τους.10 Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατηγοριοποίησης των σπίλων αυτών. Ιστολογικά μπορούν

Εικόνα 1 – Ερυθρός σπίλος
Spitz (Αρχείο Α. Στρατηγού).
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Εικόνα 2 – Μελαγχρωματικός
σπίλος Spitz (Αρχείο Α. Στρατηγού).
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ρουν ότι σε μια σειρά από σπίλους Spitz οι οποίοι
εξετάστηκαν από 10 διαφορετικούς παθολογοανατόμους, στάθηκε εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστούν
συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης τους και πρό-

Ðßíáêáò 1

να χωριστούν σε συνδεσμικούς, μικτούς και ενδοεπιδερμιδικούς, αλλά (ανάλογα με τους διάφορους
συγγραφείς) και σε παζετοειδείς, δεσμοπλαστικούς,
πολυποειδείς, εμμένοντες, κοκκιωματώδεις, κυλινδρικούς, αγγειωματώδεις, δικτυωτούς, υαλώδεις,
σπίλους Spitz με άλω και μικτούς.12 Σε νεότερες μελέτες οι σπίλοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη
βαρύτητα της ιστολογικής ατυπίας που παρουσιάζουν. Έτσι, χωρίζονται σε κλασικούς (CSN), άτυπους
(ΑSΤ), σε μελαγχρωματικούς όγκους με άγνωστη
δυναμικότητα (MelTUMP),3 και σε σπιτσοειδές μελάνωμα13 ή σε κλασικούς, άτυπους, μελαγχρωματικούς (PSN), σπίλους Reed και μικτούς μελαγχρωματικούς-Reed σπίλους (PSRN).14 Με αυτό το τρόπο εκφράζεται έντονα ο προβληματισμός για το κατά πόσον οι σπίλοι αυτοί αποτελούν αληθώς καλοήθεις
βλάβες ή τμήμα ενός φάσματος κλινικών βλαβών με
τους κλασικούς σπίλους Spitz στη μια άκρη, και το
μελάνωμα στην άλλη.30
Οι Spatz et al πρότειναν ένα σύστημα διαχωρισμού των σπίλων σε χαμηλού, μέτριου ή υψηλού
ρίσκου βασιζόμενοι σε παραμέτρους όπως η ηλικία
(χαμηλό ρίσκο σε ηλικίες κάτω των 10 ετών), η διάμετρος του σπίλου (<10 mm ή >10 mm), η διήθηση
του λιπώδους ιστού, η ύπαρξη εξέλκωσης και η ανεύρεση μιτώσεων (<5 μιτώσεις κ.ο.π. θεωρείται χαμηλού ρίσκου ενώ >8 μιτώσεις κ.ο.π. υψηλού ρίσκου)15
(Πίνακας 1). Από την άλλη, οι Barnhill et al αναφέ-

Αξιολόγηση ρίσκου κατά Spatz et al15 (0-2 χαμηλό
ρίσκο, 3-4 ενδιάμεσο ρίσκο, 5-11 υψηλό ρισκο)
Παράμετροι

Βαθμολόγηση

Ηλικία
0-10
11-17

0
1

Διάμετρος (mm)
0-10.0
10.0

0
1

Διήθηση σε λιπώδη ιστό
Απούσα
Παρούσα

0
1

Εξέλκωση
Απούσα
Παρούσα

0
1

Μιτώσεις/mm2
0-5
6-8
8

0
2
5

Σύνολο

11
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γνωσης της πορείας τους, καθώς όχι μόνο υπήρχαν
διαφορετικές διαγνώσεις, αλλά και ένας ασθενής ο
οποίος ομόφωνα είχε διαγνωστεί με καλοήθη σπίλο
Spitz, εμφάνισε μεταστάσεις και κατέληξε.10
Η συχνότερη εντόπιση των σπίλων Spitz, σύμφωνα με τη παλαιότερη βιβλιογραφία είναι ο κορμός
και η κεφαλή. Οι Weedon et al χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι από 211 ασθενείς που εξέτασαν, το
41% των ανδρών και το 38% των γυναικών εμφάνιζαν τη βλάβη στον κορμό, ενώ η δεύτερη συχνότερη εντόπιση ήταν η κεφαλή στους άνδρες (29%)
και τα κάτω άκρα στις γυναίκες (29%).9 Νεότερες
μελέτες, όμως, δίνουν διαφορετικά στοιχεία. Οι
Requena et al παρατηρώντας 349 ασθενείς, αναφέρουν ότι η συχνότερη εντόπιση στις γυναίκες ήταν
τα κάτω άκρα (48%) και στους άνδρες ο κορμός
(37%). Συνολικά, η συχνότερη εντόπιση ήταν τα
κάτω άκρα (41%) με εξαίρεση τις ηλικίες άνω των
45 ετών όπου ήταν ο κορμός.12 Παρόμοια στοιχεία
παρουσιάζονται και σε μελέτες όπου μελετήθηκε η
κλινική και δερματο σκοπική εικόνα των
σπίλων.13,14 Οι Dal Pozzo et al αναφέρουν ότι σε
247 ασθενείς, η συχνότερη εντόπιση ήταν τα κάτω
άκρα, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην κεφαλή και το τράχηλο συχνότεροι ήταν οι
μη μελαγχρωματικοί σπίλοι Spitz, ενώ στα κάτω
άκρα συχνότεροι ήταν οι μελαγχρωματικοί σπίλοι
Spitz (επηρμένοι και μη).9
Εξαιρετικά αμφιλεγόμενο είναι το ζήτημα της
ιστοπαθολογικής κατάταξης. Τυπικά ιστολογικά χαρα κτηριστικά ενός κλασικού σπίλου Spitz θεω ρούνται η συμμετρία, τα σαφή όρια, η παρουσία σωματίων Kamino και η ομαλή υπερπλασία της επιδερμίδας. Ο διαχωρισμός σε ζώνες αναφέρεται στην
ομοιογένεια που παρατηρείται από τη μια έως την
άλλη άκρη στο ιστολογικό παρασκεύασμα της βλάβης. Ξεκινώντας από τα πιο επιφανειακά στρώματα
και φτάνοντας στα βαθύτερα, παρατηρείται σταδιακή
μείωση του μεγέθους των ομάδων των μελανοκυττάρων και διασπορά τους σε μικρότερες ομάδες ή και
σε μεμονωμένα κύτταρα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «ωρίμανση» και μπορεί να περιλαμβάνει μια
μη καταστροφική διήθηση των μελανοκυττάρων ανάμεσα στις δέσμες κολλαγόνου, με ταυτόχρονη υποστροφή τους σε μικρότερα κύτταρα (φέροντα μικρότερους πυρήνες), σταδιακά, με την αύξηση του βάθους. Τόσο η «ωρίμανση» όσο και ο διαχωρισμός σε
ζώνες αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ιστολογικής δομής των σπίλων Spitz και οποιαδήποτε διαταραχή τους συσχετίζεται με ατυπία ή και κακοήθη
εκτροπή.

Στην πραγματικότητα οι σπίλοι Spitz παρουσιάζουν μεγάλη ιστολογική ανομοιογένεια και συχνά
έχουν άτυπα ή κακοήθη χαρακτηριστικά. Οι Kernen
και Ackerman δεν παρατηρούν παζετοειδή διασπορά, ούτε κυτταρική ατυπία, αναφέρουν σπάνιες
μιτώσεις στο χόριο ή μιτώσεις με ατυπία, δεν αναφέρουν διήθηση προς το χόριο, παρατηρούν λέπτυνση
της επιδερμίδας και απουσία «ωρίμανσης» (maturation) με την αύξηση του βάθους. 4 Αντίθετα, οι
Reed et al παρατηρούν ήπια κυτταρική ατυπία,
υπερπλασία της επιδερμίδας, ποικιλία στον αριθμό
των μιτώσεων κ.ο.π. ανάλογα με τον ασθενή, διήθηση του χορίου και παρουσία «ωρίμανσης» (maturation) με την αύξηση του βάθους.16 Οι Weedon και
Little καθώς και οι Paniago-Pereira et al παρατηρούν
παζετοειδή διασπορά, υπερπλασία της επιδερμίδας
και σπάνια παρουσία άτυπων μιτώσεων ή μιτώσεων
στο χόριο. Διαφωνία υπάρχει στο αν παρατηρείται
διήθηση στο χόριο ή όχι, και στην παρουσία «ωρίμανσης» (maturation) με την αύξηση του βάθους, με
τους πρώτους συγγραφείς να δηλώνουν πως δεν
παρατηρείται και τους δεύτερους να δηλώνουν πως
είναι χαρακτηριστική.9,17
Νεότερες μελέτες, δίνουν περισσότερα στοιχεία
πάνω στο θέμα. Οι Requena et al διαχωρίζουν τους
σπίλους σε συνδεσμικούς, μεικτούς και ενδοεπιδερμιδικούς. Αναφέρεται παζετοειδής διασπορά στο
13% των σπίλων, με εξαίρεση τους ενδοεπιδερμιδικούς σπίλους Spitz. Επίσης παρατηρείται υπερ πλασία της επιδερμίδας, «ωρίμανση» (maturation)
με την αύξηση του βάθους (72%) και εναπόθεση
μελανίνης (50%). Η εναπόθεση της μελανίνης
είναι πιο έντονη στα επιφανειακά στρώματα και
συχνότερη στους συνδεσμικούς σπίλους Spitz. Παρατηρούνται επίσης μιτώσεις (23%) οι οποίες όμως
δεν είναι άτυπες και φαίνεται να είναι συχνότερες
στους μικτούς σπίλους Spitz. Όσον αφορά τον τύπο
των κυττάρων, παρατηρούνται κυρίως ατρακτοειδή
κύτταρα (στο 48% και χαρακτηριστικότερα στους
συνδεσμικούς σπίλους Spitz) και επιθηλιοειδή
κύτταρα (στο 30% και χαρακτηριστικότερα στους
ενδοεπιδερμιδικούς σπίλους Spitz). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η παρατήρηση ότι με την αυξανόμενη
ηλικία των ασθενών παρατηρείται σταδιακή μείωση
των ατρακτοειδών κυττάρων. 12 Μια άλλη μελέτη
συνδέει τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των σπίλων
με την ηλικία των ασθε νών.7 Η παζετοειδής διασπορά φαίνεται να είναι συχνότερη στους νέους ασθενείς,18 και ειδικά σε ασθενείς κάτω των 10 ετών.7
Στη μελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον αριθμό των μιτώσεων ανάλογα με την ηλικία αλλά
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ούτε και στην ύπαρξη «ωρίμανσης» (maturation) με
την αύξηση του βάθους (83% των βλαβών). Τα αντιφατικά ιστολογικά κριτήρια ανά μελέτη συνοψίζονται στον πίνακα 2.
Θέμα συζήτησης αποτελεί η διαγνωστική και
προγνωστική σημασία των σωματίων Kamino. Τα σωμάτια αυτά είναι ηωσινοφιλικά σφαιρίδια που εντοπίζονται ενδοεπιδερμιδικά ή κατά ομάδες στο δερμοεπιδερμιδικό όριο.24
Παλαιότερα, θεωρείτο ότι περιείχαν προϊόντα της
απόπτωσης των κερατινοκυττάρων και των μελανοκυττάρων.21 Σήμερα, με τη βοήθεια συγκεκριμένων
χρώσεων (trichrome staining) έχει αποδειχτεί ότι το
περιεχόμενο τους αποτελείται από υλικό της βασικής
μεμβράνης.19 Η συχνότητα εντόπισης τους κυμαίνεται από 35%22 έως και 86%.2 Σε μία μελέτη, σωμάτια Κamino παρατηρήθηκαν στο 60% των σπίλων
Spitz και στο 2% των μελανωμάτων που μελετήθηκαν.21 Αντίθετα, σε μια άλλη μελέτη, σωμάτια Kamino βρέθηκαν στο 86% των σπίλων Spitz και στο
12% των μελανωμάτων.23 Οι διαφορές αυτές ίσως να
οφείλονται σε ατέλειες όσον αφορά τη διαδικασία
της χρώσης ή στο κατά πόσον οι συγγραφείς έκαναν
περισσότερες τομές στα δείγματα τους αναζητώντας
τα σωμάτια αυτά. Μια άλλη μελέτη αναφέρει ότι τα
σωμάτια Kamino φαίνεται να παρατηρούνται συχνότερα σε βλάβες ηλικιακά νεότερων ασθενών και ότι
σχετίζονται άμεσα με μια «ενεργή» επιδερμίδα που
χαρακτηρίζεται από ακάνθωση και υπερκεράτωση.7
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ίσως να
εντοπίζονται συχνότερα στους συνδεσμικούς σπίλους Spitz και σπανιότερα στους ενδοεπιδερμιδικούς.12

Ο άτυπος σπίλος Spitz και ο μελαγχρωματικός
όγκος με άγνωστη δυναμικότητα (MelTUMP)
Ο άτυπος σπίλος Spitz και ο μελαγχρωματικός
όγκος με άγνωστη δυναμικότητα (MelTUMP) είναι
δύο οντότητες που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Μεγάλο ερώτημα παραμένει το εάν παρουσιάζουν δυνατότητα κακοήθους εξαλλαγής, με ή χωρίς
εμφάνιση μεταστάσεων, και ποιός είναι ο καλύτερος
τρόπος αντιμετώπισης τους. Παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία από διάφορες μελέτες, είναι εμφανές
ότι τα ποσοστά εμφάνισης σπίλου Spitz μειώνονται
με την αύξηση της ηλικίας, ενώ αντίθετα τα ποσοστά
εμφάνισης μελανώματος αυξάνονται.32 Όσον αφορά
τους άτυπους σπίλους Spitz, και αυτοί εμφανίζονται
σε, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερη ηλικία από τους κλασικούς σπίλους Spitz31 (Διάγραμμα 1).
Η καλύτερη προσέγγιση ξεκινά από τη σωστή επισκόπηση της βλάβης (κλινική, δερματοσκοπική),
συνεχίζεται με την εφαρμογή όλων των γνωστών
ιστο παθολογικών, κλινικών και εργαστηριακών
κριτηρίων, ώστε να γίνει σωστή εκτίμηση των χαρακτηριστικών της, και τελειώνει με τη κατηγοριοποίηση της ανάλογα με την αποτίμηση του κινδύνου.3
Ένας τρόπος να διαχωρίσει κάποιος έναν άτυπο
σπίλο Spitz από ένα μελάνωμα είναι μέσω των διαφορετικών ιστοπαθολογικών και μορφολογικών στοιχείων τους. Ο σπίλος Spitz, όσο άτυπος και να είναι,
έχει τη τάση να διατηρεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως τα επιθηλιοειδή και ατρακτοειδή κύτταρα.25 Οι άτυπες βλάβες είναι συνήθως μεγαλύτερες
από 10 mm σε διάμετρο, είναι ασύμμετρες με ασαφή
όρια, μπορούν και διηθούν το υποδόριο λίπος και

Αντιφατικά ιστοπαθολογικά κριτήρια για τους σπίλους Spitz3
Κριτήριο

Kernen και
Ackerman4

Reed et al16

Weedon και
Little9

Paniago-Pereira
et al17

Παζετοειδής διασπορά

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Περιστασιακή

Σπάνια

Πυρηνική ατυπία

Απούσα

Ελάχιστη

Παρούσα

Δεν αξιολογείται

Γιγαντοκύτταρα

Περιστασιακά

Παρόντα

Παρόντα

Δεν αξιολογούνται

Επιδερμίδα

Λέπτυνση

Υπερπλασία

Υπερπλασία

Υπερπλασία

Κυτταρικός τύπος

Ατρακτοειδή

Δεν αναφέρεται

Ατρακτοειδή

Ατρακτοειδή

Μιτώσεις στο χόριο

Σπάνιες

Ποικίλα αποτελέσματα

Συχνά

Περιστασιακά

Άτυπες μιτώσεις

Σπάνιες

Δεν αναφέρεται

Ασυνήθιστες

Σπάνιες

Ωρίμανση

Απούσα

Παρούσα

Απούσα

προεξάρχουσα

Οριο χορίου

Πιεστικό

Διήθηση

Πιεστικό

Διήθηση
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Διάγραμμα 1 – Κατανομή μελανωμάτων συγκριτικά με
τους σπίλους Spitz ανά δεκαετία ηλικίας.32

Ðßíáêáò 3

παρουσιάζουν έντονη κυτταρική ατυπία χαρακτηριζόμενη από πυρηνικό πολυμορφισμό, άτυπο πολλαπλασιασμό των κυττάρων στο χόριο και απουσία του
χαρακτηριστικού της «ωρίμανσης»28 (Πίνακας 3). Οι
Berk et al συγκρίνοντας τους άτυπους σπίλους Spitz,
τους μελαγχρωματικούς όγκους με άγνωστη δυναμικότητα και το μελάνωμα, αναφέρουν ότι οι σπίλοι
Spitz και οι μελαγχρωματικοί όγκοι με άγνωστη
δυναμικότητα σπανίως παρουσιάζουν παζετοειδή

διασπορά και εξέλκωση, χαρακτηριστικά που είναι
συχνά στο μελάνωμα. Το ιστολογικό χαρακτηριστικό
της «ωρίμανσης» είναι σπάνιο στο μελάνωμα και στους μελαγχρωματικούς όγκους με άγνωστη δυναμικότητα, συχνό, όμως στους άτυπους σπίλους Spitz.
Αντιθέτως, χαρακτηριστική είναι η κυτταρική ατυπία
και οι μιτώσεις τόσο στο μελάνωμα, όσο και στους μελαγχρωματικούς όγκους με άγνωστη δυναμικότητα,
σπανιότατη όμως στους άτυπους σπίλους Spitz.26

Συγκριση χαρακτηριστικών κλασικών και άτυπων σπίλων Spitz κατά Bussam και Barnhil19,77
Παράμετρος

Kλασικός σπίλος Spitz

Άτυπος σπίλος Spitz

Μέγεθος

>1cm

>1cm

Ηλικία

Έως 10 ετών

Άνω των 10 ετών

Σχήμα

Συμμετρικό

Ασύμμετρο/αυξητική τάση

Χρώμα

Ροζ/ομοιόμορφο

Ανομοιογενές

Συμμετρία

Συμμετρικός

Ασύμμετρος

Όρια

Σαφώς αφοριζόμενα

Ασαφώς αφοριζόμενα

Εξέλκωση

Ασυνήθης

Συνήθης

Διήθηση

Ασυνήθης

Συνήθης

Ωρίμανση

Ασυνήθης

Συνήθης

Δερμοεπιδερμιδικό όριο

Διηθητική τάση

Κυκλικό/πιεστικό

Κυτταρικός χαρακτήρας

Ποικίλος

Συνεκτικά κύτταρα στο χόριο

Μιτώσεις

Ασυνήθεις

Συνήθεις
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Το μελάνωμα της παιδικής ηλικίας συνήθως έχει
μεγαλύτερο πάχος κατά την αρχική διάγνωση από
ότι σε έναν ενήλικα και εμφανίζει συχνότερα μεταστάσεις στον φρουρό λεμφαδένα.29 Καθώς όμως τα
ποσοστά επιβίωσης είναι τα ίδια για τους ενήλικες
και τα παιδιά, παρόλο το γεγονός ότι τα θεραπευτικά
μέσα είναι πολύ πιο περιορισμένα στη παιδική
ηλικία, ένα ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσον τα μελανώματα αυτά είναι διαφορετικά από
εκείνα των ενηλίκων και εάν σχετίζονται με τους άτυπους σπίλους Spitz.
Οι Berk et al στη μελέτη τους παρατηρούν ότι οι
άτυποι σπίλοι Spitz που διέγνωσαν ήταν σε άτομα
έως 10 ετών, ενώ οι μελαγχρωματικοί όγκοι με άγνωστη δυναμικότητα εμφανίζονταν με την ίδια συχνότητα σε όλες τις ηλικίες. Οι άτυποι σπίλοι αφαιρέθηκαν χωρίς να διενεργηθεί βιοψία φρουρού λεμφαδένα και οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν. Κανένας δεν
εμφάνισε μεταστατική νόσο. Οι μελαγχρωματικοί όγκοι με άγνωστη δυναμικότητα αφαιρέθηκαν και στη
συνέχεια αφαιρέθηκε και ο φρουρός λεμφαδένας.
Θετικό αποτέλεσμα βρέθηκε στο 33% των περιπτώσεων με αποτέλεσμα την ολική λεμφαδενεκτομή.
Από αυτούς τους ασθενείς μόνο ένας παρουσίασε
απο μακρυσμένες μεταστάσεις και κατέληξε. 26 Οι
Ludgate et al στη μελέτη τους αναφέρουν την αφαίρε ση 67 άτυπων σπίλων Spitz και τη διενέργεια
βιοψίας φρουρού λεμφαδένα ανάλογα με το πάχος
των βλαβών. Θετικός φρουρός λεμφαδένας βρέθηκε
στο 47% των ασθενών, ενώ από αυτούς μόνο ένας
είχε θετικό λεμφαδένα στην ολική λεμφαδενεκτομή.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η ιστοπαθολογία των σπίλων δεν ήταν διαφορετική σε
εκείνους που είχαν θετικό φρουρό λεμφαδένα από
ότι σε εκείνους με αρνητικό φρουρό λεμφαδένα, αλλά ο μέσος όρος ηλικίας ήταν αρκετά μικρότερος
(17,9 έτη αντί 28,7 έτη).27 Κανένας από τους ασθενείς δεν εμφάνισε απομακρυσμένες μεταστάσεις.
Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν ότι οι βλάβες
που παρουσιάζουν λεμφαδενικές μεταστάσεις
έχουν, κατά μέσο όρο, μεγάλο πάχος. Οι Lohmann
et al αναφέρουν ότι από τους ασθενείς που παρακολουθήθηκαν στη μελέτη τους, εκείνοι που παρουσίασαν λεμφαδενικές μεταστάσεις είχαν βλάβες με μέσο
πάχος 4,8 mm, ενώ εκείνοι που δεν παρουσίασαν
λεμφαδενικές μεταστάσεις είχαν βλάβες με μέσο
πάχος 3,1 mm.43 Στη μελέτη των Sepehr et al αναφέρεται ότι από τους 144 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν, αφαίρεση φρουρού λεμφαδένα έγινε στους
14 και από αυτούς, το 40% βρέθηκε θετικό. Μετά
από 9 χρόνια παρακολούθησης κανένας ασθενής
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δεν είχε παρουσιάσει μεταστατική νόσο. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος για την
εμφάνιση μελανώματος σε άλλο σημείο του σώματος. Συμπερασματικά, για τους συγγραφείς, η ύπαρξη ενός σπίλου Spitz, κλασικού ή άτυπου, ίσως να
αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εμφάνιση
κακοήθους μελανώματος.13 Οι Mones και Ackerman,
εξετάζοντας το λεπτό ζήτημα διαχωρισμού του μελανώματος από τον άτυπο σπίλο Spitz από διαφορετική οπτική σκοπιά, αναφέρουν ότι το μελάνωμα της
παιδικής ηλικίας έχει διαφορετική ιστοπαθολογική
εικόνα από εκείνη του μελανώματος των ενηλίκων.
Οι συγγραφείς εξέτασαν 11 παιδιατρικούς ασθενείς
με μελάνωμα και κατέληξαν στο ότι οι βλάβες είχαν
σημαντικές μορφολογικές και ιστοπαθολογικές
ομοιότητες με τους άτυπους σπίλους Spitz, οδηγώντας σε λανθασμένες αρχικές διαγνώσεις.33
Σε πολλές από τις μελέτες όπου διενεργήθηκε
αφαίρεση φρουρού λεμφαδένα, εκφράζεται έντονος
προβληματισμός για το κατά πόσον αυτό αποτελεί
ένδειξη πραγματικής κακοήθειας. Οι λεμφαδένες
συχνά μπορεί να περιέχουν εστίες κυττάρων που
προέρχονται από τους ιστούς που παροχετεύουν. Τέτοια κύτταρα μπορεί να προέρχονται από συγγενείς,34 επίκτητους35 και κυανούς μελανοκυτταρικούς
σπίλους.36 Ο LeBoit αναφέρει ότι ο άτυπος σπίλος
spitz ίσως να αποτελεί μία μελαγχρωματική βλάβη
με χαρακτηριστικά ενδιάμεσα σε κλασικό σπίλο
Spitz και μελάνωμα, εκφράζει αμφιβολίες όμως, για
το εάν τα λεμφαδενικά ευρήματα αποτελούν αληθείς
μεταστάσεις ή όχι.37 Στον αντίποδα αυτού, οι Mones
και Ackerman θεωρούν ότι ένας άτυπος σπίλος Spitz
ή ένας μελαγχρωματικός όγκος με άγνωστη δυναμικότητα είναι στην πραγματικότητα ατελώς διεγνωσμένα μελανώματα και οποιοδήποτε λεμφαδενικό
εύρημα αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη κακοήθειας.39
Οι Gurbuz et al θεωρούν ότι ο μοναδικός πραγματικός τρόπος διαχωρισμού ενός μελανώματος από
έναν άτυπο σπίλο Spitz είναι η εμφάνιση απομακρυσμένων μεταστάσεων.38
Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν μελανώματα με σπιτσοειδή χαρακτηριστικά (spitzoid melanomas) που
παρουσιάζουν λεμφαδενική διασπορά και, εν τέλει,
απομακρυσμένες μεταστάσεις. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν υπάρχουν σπίλοι Spitz που ενώ
έχουν την δυνατότητα να εμφανίζουν μεταστάσεις
στους τοπικούς λεμφαδένες, αδυνατούν να παρουσιάσουν απομακρυσμένες μεταστάσεις. Τέτοιες βλάβες πιθανότατα να συμπεριφέρονται βιολογικά όπως
ορισμένοι καλοήθεις μελαγχρωματικοί σπίλοι, σαν
αυτούς που προαναφέρθηκαν.40 Από την άλλη πλευ-
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ρά, ορισμένοι κακοήθεις όγκοι έχουν τη δυνατότητα
να δίνουν λεμφαδενικές μεταστάσεις, αλλά σπανίως
μεθίστανται σε απομακρυσμένα σημεία. Παράδειγμα
τέτοιου τύπου νεοπλάσματος αποτελεί το θηλώδες
καρκίνωμα του θυρεοειδούς, αλλά και ορισμένοι
τύποι μελανωμάτων. Πιθανώς τα μεταστατικά κύτταρα που προέρχονται από αυτούς τους όγκους να μην
έχουν τις κατάλληλες ιδιότητες ώστε να επιβιώσουν
κατά την αιματογενή διασπορά ή για να αναπτυχθούν σε διαφορετικούς ιστούς από εκείνους που
προήλθαν.41,42 Δεδομένου του γεγονότος ότι λεμφαδενικές μεταστάσεις παρατηρούνται συχνότερα σε
νεότερους, κατά μέσο όρο ασθενείς, μια ακόμη λογική εξήγηση για τη καλή πρόγνωση αυτών των όγκων,
είναι το ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των νεαρών
ατόμων είναι ισχυρότερο και ικανότερο από εκείνο
των ενηλίκων να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα
οποιαδήποτε μικρομετάσταση.44

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΣΠΙΛΟΥ SPITZ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο κυτταρικός κύκλος ρυθμίζεται από πολλούς
διαφορετικούς παράγοντες. Η ωρίμανση, ο πολλαπλασιασμός και η απόπτωση ενός κυττάρου πραγματοποιείται μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.
Στους παράγοντες που οδηγούν στην προαγωγή του
κυτταρικού κύκλου εντάσσονται οι κυκλίνες (cyclin
D1, cyclin A, cyclin B κ.α.), και στους παράγοντες
που οδηγούν στη διακοπή του κυτταρικού κύκλου
(και κατ' επέκταση σε απόπτωση) εντάσσονται το p16, το p-21, και το p-27. Σημαντικό ρόλο παίζει και η
έκφραση του p-53 το οποίο δρα σαν ισχυρός
ενεργοποιητικός παράγοντας για το p-21. Μια από τις
σημαντικότερες οδούς ρύθμισης του πολλαπλασιασμού των μελανοκυττάρων είναι η οδός της MAPkinase. Σε ορισμένα μελανώματα παρατηρείται ενεργοποίηση της, η οποία οφείλεται σε μεταλλάξεις του
γονιδίου του BRAF και του NRAS. Στα μελανώματα
επίσης, παρατηρούνται μεταλλάξεις (deletions) στο
χρωμόσωμα 9p το οποίο σχετίζεται άμεσα με το
γονίδιο CDKN2A (p-16). 45 Διάφορες μελέτες
συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά αυτά ανάμεσα στα μελανώματα και τους σπίλους Spitz.
Με τη χρήση της μεθόδου FISH, παρατηρήθηκε
γονιδιακή ενίσχυση στο χρωμόσωμα 11p, το οποίο
σχετίζεται άμεσα με το γονίδιο HRAS.46 Η μετάλλαξη αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια στο μελάνωμα,

όμως φαίνεται να είναι συχνή στους σπίλους Spitz.
Όγκοι με γονιδιακές ενισχύσεις στο χρωμόσωμα 11p
εμφανίζουν αρκετές ιστολογικές ομοιότητες με το
μελάνωμα, όπως είναι οι διηθητικές τάσεις ανάπτυξης, το μεγαλύτερο μέγεθος και ένα προεξάρχον
ενδοδερμικό τμήμα.47 Οι Bastian et al αναφέρουν
στη μελέτη τους ότι το 20% από τους σπίλους Spitz
που εξέτασαν έφεραν γονιδιακή ενίσχυση στο χρωμόσωμα 11p. Από αυτούς τους σπίλους, το 80% παρουσίαζαν μετάλλαξη στο γονίδιο HRAS. 46,47 Οι
Maldonado et al συγκρίνοντας σπίλους Spitz θετικούς και αρνητικούς για γονιδιακή ενίσχυση στο
χρωμόσωμα 11p, παρατηρούν ότι και στις δυο περιπτώσεις υπήρχε υψηλή έκφραση της κυκλίνης D1,
κάτι που υποδηλώνει ενεργοποίηση της οδού της
MAP-kinase ανεξάρτητη από τη μετάλλαξη του
HRAS.48 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και μελέτες στις
οποίες διερευνάται η έκφραση του p-16 στους σπίλους Spitz. Οι Sparrow et al αναφέρουν μέτρια
αύξηση των επιπέδων του p-16,49 οι Stefanaki et al
αναφέρουν ότι τα επίπεδα έκφρασης του p-16 ήταν
αρκετά υψηλότερα στους σπίλους Spitz με γονιδιακή
ενίσχυση στο χρωμόσωμα 11p, σε σχέση με τους
σπίλους Spitz χωρίς γονιδιακή ενίσχυση στο χρωμόσωμα 11p, 50 ενώ οι Wang et al δεν παρατηρούν
καμία έκφραση του p-16 στους πυρήνες των κυττάρων των σπίλων Spitz.51 Παρόλα αυτά, υπάρχουν
ισχυρές ενδείξεις για το γεγονός ότι το p-16 δρα ως
απαραίτητος διαμεσολαβητής στην διαδικασία της
απόπτωσης των κυττάρων, προλαμβάνοντας μια πιθανή εκτροπή σε μελάνωμα.48,50
Οι μεταλλάξεις στο BRAF και το NRAS είναι τόσο
σπάνιες στους σπίλους Spitz, που ορισμένοι συγγραφείς τις θεωρούν διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία όταν εντοπιστούν. Αυτή η άποψη έχει αρχίσει να αναθεωρείται, καθώς σε ορισμένες μελέτες παρατηρήθηκαν μεταλλάξεις στο BRAF στο 5-10% και στο NRAS στο 05% των κλασικών σπίλων Spitz που μελετήθηκαν45,52,53
(Σχήμα 1). Οι σπίλοι Spitz παρουσιάζουν μερικά από
τα βασικά γνωρίσματα του καρκίνου κατά τους
Halmark και Weinberg, αλλά όχι όλα. Η παρουσία των
μεταλλάξεων στο HRAS τους κάνει ανεξάρτητους από
πολλά εξωτερικά ερεθίσματα. Πιθανόν να είναι ανθεκτικοί σε ερεθίσματα που οδηγούν στην απόπτωση, εξαιτίας της συνεχούς ενεργοποίησης της οδού της
MAP-kinase, κάτι που εξηγεί τη χαμηλή αποπτωτική
δραστηριότητα των κυττάρων των σπίλων αυτών. Επίσης
χαρακτηρίζονται και από αυξημένη αγγείωση. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους σπίλους Spitz και το μελάνωμα, είναι ότι το δεύτερο αποτελείται από κύτταρα
που μπορούν να πολλαπλασιάζονται αιώνια.54
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Σχήμα 1 – Σύνοψη των μεταλλάξεων της μεταβολικής οδού της MAPK όσον αφορά το μελάνωμα και το σπίλο Spitz.19

Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι η έκφραση του p-21 φαίνεται να είναι υψηλότερη στους σπίλους Spitz από ότι στο μελάνωμα,48 όμως υπάρχουν
και μελέτες που αναφέρουν ακριβώς το αντίθετο.50
Μια ενδιαφέρουσα υπόθεση είναι, ότι υψηλά επίπεδα
έκφρασης του p-21 σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα
Ki-67 ίσως να οδηγούν στη διάγνωση ότι η βλάβη
είναι σπίλος Spitz όχι μελάνωμα.55
Τα υψηλά επίπεδα της p-27 είναι χαρακτηριστικό
γνώρισμα καλοήθων βλαβών γενικότερα. Οι Ste fanaki et al ενισχύουν αυτή την άποψη αφού παρατηρούν υψηλά επίπεδα έκφρασης της p-27 στη μελέτη τους,50 κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη μελέτη των Ivan et al, οι οποίοι παρατηρούν χαμηλά
επίπεδα της p-27 σε μελανώματα που εξέτασαν.56
Από την άλλη πλευρά, οι Morgan και Cowper δεν
παρατηρούν καμία διαφορά στα επίπεδα έκφρασης
της p-27 ανάμεσα στα μελανώματα, στους σπίλους
Spitz και στους καλοήθεις σπίλους που εξέτασαν.57
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Είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί το γιατί οι μελέτες
που έχουν γίνει δίνουν τόσο αντιφατικά αποτελέσματα. Ίσως η αιτία να βρίσκεται στον τρόπο λήψης των
δειγμάτων, τα αντιδραστήρια και τις μεθόδους που
επιλέχθηκαν, καθώς και στις ετερογενείς ομάδες των
ασθενών που εξετάστηκαν.
Διάφοροι ανοσοϊστοχημικοί δείκτες χρησιμοποιούνται στη διαφοροδιάγνωση των σπίλων Spitz από
το μελάνωμα. Το ΜΙΒ-1 είναι κατάλληλο για τη
χρώση του Ki-67, ενός δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού αυξημένου στο μεγαλύτερο ποσοστό των μελανωμάτων σε σχέση με τους κλασικούς σπίλους
Spitz. Διάφορες μελέτες αναφέρονται στον Ki-67 ως
δείκτη ατυπίας,55 ενώ παρατηρείται και αύξηση των
επιπέδων έκφρασης του καθώς μια βλάβη εξελίσσεται από κλασικό σπίλο Spitz σε άτυπο σπίλο και, εν
τέλει, σε μελάνωμα.58,59 Άλλοι ανοσοϊστοχημικοί
δείκτες περιλαμβάνουν τον HMB-45, ο οποίος εκφράζεται στα πιο επιφανειακά τμήματα των κλα-
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σικών σπίλων Spitz, και στα βαθύτερα τμήματα των
μελανωμάτων (χόριο),60 τον p-53, τον BcL-2, την
fatty acid synthase και τον Cdc-7, οι οποίοι εκφράζονται ασθενώς στους κλασικούς σπίλους Spitz.54,59
O S-100 και ο Mart-1 χρωματίζονται ασθενώς και με
διάχυτο τρόπο στους σπίλους Spitz σε σχέση με το
μελάνωμα,61 σε αντίθεση με τον S-100A ο οποίος
αντιδρά έντονα στους σπίλους Spitz και ασθενώς στα
μελανώματα.62 Η κυκλίνη D1, δείκτης κυτταρικού
πολλαπλασιασμού, εντοπίζεται σταδιακά μειούμενη
από τα πιο επιφανειακά έως τα βαθύτερα στρώματα
των σπίλων Spitz, αντικατοπτρίζοντας το ρυθμό των
μιτώσεων των κυττάρων στις βλάβες αυτές.3 Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο μοντέλο επιλογής ανοσοϊστοχημικών
δεικτών στη διαφοροδιάγνωση και κατηγοριοποίηση
των σπίλων Spitz, και ότι περισσότερες μελέτες είναι
απαραίτητες ώστε να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΛΩΝ
SPITZ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 4

Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους
σπίλους Spitz, είναι η κατανόηση του μεταστατικού
τους δυναμικού σε σχέση με τον πραγματικό κακοήθη χαρακτήρα τους (δυνατότητα να οδηγήσουν στο
θάνατο). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται σπάνια περιστατικά σπίλων Spitz που προκάλεσαν το θάνατο
ασθενών και παρόλο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν

στατιστικά στοιχεία για τα ακριβή ποσοστά θνησιμότητας, δε θα ήταν παράλογο να υποθέσει κανείς
ότι κυμαίνονται σε επίπεδα μικρότερα του 5%.20 Τα
κριτήρια που τέθηκαν από τους Spatz et al15 αποδείχθηκαν αρκετά χρήσιμα, αν και όχι πλήρως αδιάβλητα, στην αξιολόγηση των σπίλων αυτών. Οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν τη χειρουργική
αφαίρεση των σπίλων με ασφαλή όρια εάν η βλάβη
εντοπίζεται σε ενήλικες.3,71,72 Ο λόγος για αυτό, είναι
ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου έγινε ατελής
εκτομή, παρατηρήθηκε υποτροπή των βλαβών καθώς
και (σπάνια) μεταστατική νόσος, η οποία οδήγησε
στο θάνατο.3,10 Η πλήρης αφαίρεση, επίσης, επιτρέπει και μια πιο ενδελεχή ιστοπαθολογική εκτίμηση.
Σε βλάβες όπου το πάχος ξεπερνά το 1 mm, πολλοί
συγγραφείς προτείνουν την αφαίρεση του φρουρού
λεμφαδένα.73 Περίπου το 40% των λεμφαδένων που
θα αφαιρεθούν, θα βρεθούν θετικοί (Πίνακας 4),
όμως τα ποσοστά θνησιμότητας είναι εξαιρετικά
χαμηλά συγκριτικά με μελανώματα αντίστοιχης σταδιοποίησης. Καθώς η εύρεση θετικού φρουρού λεμφαδένα πιθανώς να οδηγήσει σε μια ολική λεμφαδενεκτομή, η οποία είναι μια διαδικασία με αρκετές
ανεπιθύμητες ενέργειες, η μέθοδος αντιμετώπισης
θα πρέπει πάντα να επιλέγεται ύστερα από αξιολόγηση και κατά περίπτωση. Αμφιλεγόμενη είναι και η
χορήγηση ή μη συμπληρωματικής θεραπείας όταν
ανευρίσκεται θετικός λεμφαδένας ύστερα από την
ολική λεμφαδενεκτομή. Δεν έχει αποδειχτεί ότι η
χρήση της ιντερφερόνης σε αυτούς τους ασθενείς

Ποσοστά θετικών φρουρών λεμφαδένων σε άτυπους σπίλους Spitz
Μελέτη

Θετικοί SLN

Σύνολο SLN

Ποσοστό θετικών SLN

Gow et al63

1

3

33%

Roaten et al64

2

3

67%

Gamblin et al65

3

10

30%

Lohmann et al43

5

10

50%

4

12

33%

Magro et al67

5

14

36%

Cochran et al68

8

18

44%

Murali et al69

6

21

29%

6

27

22%

Ludgate et al27

27

57

47%

Σύνολο

67

175

38%

Urso et

Ghaziet

al66

al70
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προσφέρει κάτι περισσότερο, καθώς ένα μελάνωμα
σταδίου ΙΙΙ συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά
από ένα άτυπο σπίλο Spitz με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.20 Επιπλέον σε αυτό, θα πρέπει να αναλογιστεί
κανείς το ψυχολογικό και κοινωνικό κόστος μιας τόσο σοβαρής διάγνωσης σε κάποιον ασθενή και
χωρίς αυτή, μάλιστα, να ανταποκρίνεται πλήρως
στην πραγματικότητα.
Προβληματισμό προκαλεί η διαχείριση παιδιατρι κών περιστατικών με σπίλο Spitz. Ορισμένοι
συγγραφείς προτείνουν τη πλήρη χειρουργική αφαίρεση ανεξαρτήτως ηλικίας.71 Καθώς, όμως, η νεαρή
ηλικία συνδέεται με χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης
αληθούς μελανώματος,74 ορισμένοι συγγραφείς προτιμούν τη μερική εκτομή και, εν συνεχεία, την ιστοπαθολογική εξέταση της βλάβης,71 ενώ άλλοι, προτείνουν τη κλινική παρακολούθηση των βλαβών
χωρίς τη λήψη άλλων μέτρων.75 Η πιο διαδεδομένη
πρακτική συμπεριλαμβάνει τη κλινική και δερματοσκοπική εκτίμηση των σπίλων έως το 12 έτος της
ηλικίας και τη χειρουργική αφαίρεση των πιο άτυπων βλαβών ακολούθως.76
Οι σπίλοι Spitz παρουσιάζουν μια περίπλοκη
βιολογική συμπεριφορά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει κάποιος προκαθορισμένος τρόπος
αντιμετώπισης τους. Απαραίτητες είναι περισσότερες
μελέτες πάνω στο θέμα, καθώς πολλοί συγγραφείς
συσχετίζουν τις βλάβες αυτές με την αρκετά προκλητική ιδέα της «καλοήθους μεταστατικής νόσου».
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Ανασκόπηση
Σχέση ψωρίασης με συστηματικά νοσήματα:
Τι νεότερο;
Παναγάκης Π. Επιμελητής Α΄ Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων “Α. Συγγρός”
Ειδικευόμενη, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων “Α. Συγγρός”
Σουρά Ε.
Διευθυντής Γ΄ Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων “Α. Συγγρός”
Πετρίδης Α.

Ðåñßëçøç
Η ψωρίαση είναι μια φλεγμονώδης νόσος που προκαλείται μέσω διαταραχής
της φυσικής ανοσίας. Οι νεότερες έρευνες έχουν οδηγήσει στην σημαντική διαλεύκανση της παθογένειας με επιβεβαίωση του ανοσολογικού μηχανισμού που την προκαλεί, και πλέον θεωρείται μία συστηματική νόσος με εκδηλώσεις από το δέρμα. Οι ασθενείς με σοβαρή μορφή ψωρίασης διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης συστηματικών συννοσηροτήτων, όπως είναι οι καρδιαγγειακές νόσοι, το
μεταβολικό σύνδρομο, οι ψυχιατρικές νόσοι, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου κ.α. Η ακριβής παθογένεια όλων αυτών των νοσημάτων είναι κάτι το οποίο μένει να αποσαφηνιστεί, όμως αδιαμφισβήτητος
κοινός παράγων παραμένει η φλεγμονή. Σημαντικό είναι ο ψωριασικός ασθενής να αντιμετωπίζεται ολιστικά από τον θεράποντα ιατρό του, και διάφοροι παράγοντες κινδύνου να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Αssociation of Psoriasis with Systemic Diseases: What’s new
Summary

Panagakis P., Soura E., Petridis A.

Psoriasis is an inflammatory and immune mediated disease. Recent research
has led to the better understanding of the pathomechanisms behind psoriasis, which is now considered
as a systemic disease with skin manifestations. Patients with severe psoriasis are at a higher risk of
developing various systemic co-morbidities such as cardiovascular disease, metabolic syndrome,
psychiatric disease, inflammatory bowel disease etc. The exact pathogenetic mechanism of all those comorbidities remains to be elucidated, but it is clear that they are linked by inflammation. It is of utmost
importance that the psoriatic patient is evaluated by his physician regularly for all the risk factors
associated with the co- morbidities of psoriasis, so that they will be detected early and treated
accordingly.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ψωρίαση, μεταβολικό σύνδρομο, αυτοφλεγμονή, συννοσηρότητα
KEY WORDS • Psoriasis, metabolic syndrome, autoinflammation, co-morbidities

ψωρίαση παλαιότερα χαρακτηριζόταν ως
μια«χρόνια, φλεγμονώδης, υποτροπιάζουσα, δυσίατος δερματοπάθεια» 1 . Σήμερα,
όμως, μετά από χρόνια μελετών έχει επιτευχθεί

Η
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σημαντική διαλεύκανση της παθογένειας με επιβεβαίωση του ανοσολογικού μηχανισμού της νόσου.
Έτσι, πλέον, η ψωρίαση θεωρείται μία αυτοφλεγμονώδης νόσος που μπορεί να συνυπάρχει με πολλά
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συστηματικά νοσήματα και έχει σημαντικές επιπτώσεις, τόσο κοινωνικοοικονομικές όσο και στη
ποιότητα ζωής των ασθενών. 2 Νεότερα στοιχεία
υποδηλώνουν μια γενετική βάση της νόσου με κύριο
στοιχείο την ανοσολογική οδό των Th1 λεμφοκυττάρων, η οποία πιθανώς να ενεργοποιείται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, το
στρες, το αλκοόλ, η διατροφικές συνήθειες, οι λοιμώξεις κ.α.3
Τα ποσοστά εμφάνισης της νόσου κυμαίνονται
από 0,6% έως 4,8% ανάλογα με τη φυλή και τη γεωγραφική κατανομή. 5 Ο χαρακτήρας της ως φλεγμονώδες νόσημα, την έχει συνδέσει, επίσης, με μία
σωρεία συστηματικών νοσημάτων. Αυτά, φαίνεται ότι
εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους
ψωριασικούς ασθενείς από ότι στο γενικό πληθυσμό6, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η σωστότερη
προσέγγιση προς την ψωρίαση δεν είναι να την αντιμετωπίζουμε ως μία νόσο αλλά ως τμήμα μίας
συστάδας νοσημάτων με κύριο συνδετικό κρίκο τη
φλεγμονή (Εικόνα 1),

ΨΩΡIΑΣΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙΚH ΟΝΥΧIA –––––––––––
Η ψωριασική ονυχία απαντάται έως και στο 50%
όλων των ασθενών με ψωρίαση. Είναι συχνότερη
στους νέους ασθενείς και καθώς σχετίζεται άμεσα με
τη ψωριασική αρθρίτιδα είναι δείκτης σοβαρότητας

της νόσου. Νέες μελέτες αναφέρουν ότι οι ασθενείς
με δυστροφία ονύχων είχαν 2,24 φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα να αναπτύξουν ψωριασική αρθρίτιδα ειδικά εάν παρουσίαζαν και βλάβες στο τριχωτό της
κεφαλής.7 Η ψωρίαση της ονυχιαίας πτυχής και του
όνυχος σχετίζονται άμεσα με τη ψωρίαση της άπω
φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης καθώς ίνες από τους
τένοντες της άρθρωσης περιβάλλουν την μήτρα του
όνυχος. Η παθογένεια της ψωριασικής ονυχίας και
της ψωριασικής αρθρίτιδας επομένως, συνδέονται
λόγω φλεγμονής εξαιτίας των συνεχών τραυματισμών
και όχι αυτοανοσίας.8 Αυτή η συνεχής φλεγμονή
οδηγεί στην απορρύθμιση των ενδοθηλιακών κυττάρων των τριχοειδικών αγγείων του αρθρικού υμένα
και της ονυχιαίας πτυχής, οδηγώντας σε αλλοιώσεις
με πολύ χαρακτηριστική μορφή.9 Οι μικροαγγειακές
βλάβες οδηγούν στην αύξηση των τιμών της NVRI
(nail fold vessel resistance index) οι οποίες επιδεινώνουν περαιτέρω τη κλινική εικόνα της ψωριασικής ονυχίας.10 H NVRI εκτιμάται ύστερα από μέτρηση της συστολικής και διαστολικής ροής των τριχοειδικών αγγείων της ονυχιαίας πτυχής και αποτελεί
λόγο (ratio) αυτών των τιμών. Καθώς οι βλάβες στο
αγγειακό ενδοθήλιο της ονυχιαίας πτυχής είναι
όμοιες με εκείνες στον αρθρικό υμένα των αρθρώσεων, η αξιολόγηση της NVRI πιθανώς να μπορεί
κάποτε να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικό στοιχείο
για την εμφάνιση ψωριασικής αρθρίτιδας (Eικόνα 2).

ΨΩΡIΑΣΗ ΚΑΙ ΨΩΡΙΑΣΙKH
ΑΡΘΡITIΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωριασική αρθρίτις είναι μια χρόνια φλεγμονώδης αρθρίτιδα η οποία πλήττει το 5 - 25 % των
ψωριασικών ασθενών και εμφανίζεται με 5 διαφορετικές μορφές: ως ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα, άπω
φαλαγγοφαλαγγική, ως συμμετρική πολυαρθρίτιδα,
ως σπονδυλοαρθρίτιδα και ως ακρωτηριαστική (σπανιώτατη μορφή). Χαρακτηριστικά της είναι ο αρνητικός ρευματοειδής παράγοντας. Η παρουσία της σε
έναν ασθενή είναι πάντα δείκτης υψηλού φλεγμονώδους φορτίου.11

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Åéêüíá 1 – Η ψωρίαση ως συστηματική νόσος.

Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η ψωρίαση είναι
πιθανώς ανεξάρτητος προδιαθεσικός παράγοντας για
την εμφάνιση εμφράγματος, κολπικής μαρμαρυγής
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Åéêüíá 2 – Ψωριασική ονυχία.

& θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 12 Άλλο ένα νέο
στοιχείο είναι, ότι σε νέους ασθενείς με ψωρίαση παρατηρείται πρόωρη αρτηριοσκλήρυνση των μεγάλων
αγγείων άμεσα σχετιζόμενη με τα επίπεδα της CRP,
όχι όμως και με τη σοβαρότητα της νόσου (μετά από
αξιολόγηση με PASIscore). 13 Προβληματισμός
υπάρχει για το κατά πόσον οι συστηματικές θεραπείες στη ψωρίαση μπορούν να βελτιώσουν την πρόγνωση των ασθενών όσον αφορά τα καρδιαγγειακά
νοσήματα. Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι οι συστηματικές θεραπείες (βιολογικοί παράγοντες και
μεθοτρεξάτη) είναι επωφελείς για τους ασθενείς κάτω από 50 ετών, όχι όμως και για τους μεγαλύτερους
σε ηλικία. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο ότι οι
μεγαλύτεροι ασθενείς σε ηλικία εκτέθηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στους προδιαθεσικούς
παράγοντες. Συμπέρασμα αυτού είναι ότι η έναρξη
μιας συστηματικής θεραπείας σε νεότερη ηλικία
ίσως να επηρεάζει θετικά τους ασθενείς όσον αφορά
τα καρδιαγγειακά νοσήματα μακροχρόνια, μέσω της
άρσης του εκλυτικού παράγοντα, δηλαδή της φλεγμονής.20
Όσον αφορά τη παθογένεια, η θεωρία του
«Psoriatic March» είναι μία θεωρία που επιχειρεί να
συνδέσει τον παράγοντα φλεγμονή της ψωρίασης, με
τις καρδιαγγειακές νόσους. Είναι γεγονός ότι η
ψωρίαση αποτελεί ανεξάρτητο προδιαθεσικό παράγοντας για καρδιαγγειακές νόσους. Γεγονός είναι
επίσης, ότι αποτελεί μια χρόνια συστηματική νόσο.
Αυτό επιβεβαιώνεται από μελέτες κατά τις οποίες

Ôüìïò 23, Ôåý÷ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2012

βρέθηκε ότι τα επίπεδα διαφόρων δεικτών φλεγμονής και των αδιποκινών (κυτοκινών που παράγονται
από τα λιποκύτταρα) ήταν ανάλογα αυξημένα με τα
PASIScore των ασθενών.14 Άλλοι δείκτες που παραμένουν αυξημένοι είναι η CRP, o VEGF και η Pselectin. Ο VEGF, μάλιστα, παραμένει αυξημένος
ακόμη και αν η ψωρίαση βρίσκεται σε πλήρη ύφεση.
Αυτό υποδηλώνει ότι οι ψωριασικοί ασθενείς
βρίσκονται πάντα σε μια σταθερή κατάσταση φλεγμονής, ακόμη και εάν δεν παρατηρούνται συνοδά
κλινικά συμπτώματα.15
Διάφορες μελέτες στο παρελθόν έχουν συνδέσει
τη ψωρίαση με την αντίσταση στη ινσουλίνη.14 Πιο
συγκεκριμένα, οι αδιποκίνες λεπτίνη και resistin,
των οποίων τα επίπεδα είναι αυξημένα, λειτουργούν
ως ανταγωνιστές της ινσουλίνης.16 Καθώς η ινσουλίνη είναι μια αγγειοδραστική ουσία, η αντίσταση σε
αυτή μπορεί να προκαλέσει αθηρωμάτωση και
αγγειοσυστολή. Η ινσουλίνη, προκαλεί αγγειοδιαστολή και βελτιώνει τη ροή του αίματος μέσω μίας
NO - εξαρτώμενης οδού αλλά, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί και την προαθηρωματική οδό της MAPK στα
ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων.17,18 Αποτέλεσμα
της ανισορροπίας ανάμεσα σε διάφορους αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες, όπως είναι το ΝΟ και η προστακυκλίνη, και σε αγγειοσυσταλτικούς παράγοντες,
όπως είναι η ενδοθηλίνη - Ι και η αγγειοτενσίνη - ΙΙ,
είναι η απορρύθμιση των ενδοθηλιακών κυττάρων
των αγγείων. Στην ψωρίαση, παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα ενδοθελίνης-Ι, καθώς αυτή παράγεται
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Åéêüíá 3 – Η θεωρία του «Psoriatic march».19

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σε μια μεγάλη μελέτη που έγινε και στην οποία
συμμετείχαν 2465 άτομα με ψωρίαση, επιβεβαιώθηκε
ότι η εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου είναι
συχνότερη στους ψωριασικούς ασθενείς. Οι ασθενείς
αυτοί, συγκέντρωναν τουλάχιστον ένα παράγοντα του
μεταβολικού συνδρόμου περισσότερο σε σχέση με τον
γενικό πληθυσμό. Πιο συχνή ήταν η παχυσαρκία
(63%), την οποία ακολουθούσε η υπερτριγλυκαιριδαιμία.21 Τα διαγνωστικά κριτήρια του μεταβολικού
συνδρόμου παραθέτονται στον πίνακα 1. Η διάγνωση
τίθεται εάν ο ασθενής πληρεί τα 3 από τα 4 κριτήρια.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ –––––––––––––––––––––
Οι ασθενείς με ψωρίαση παρουσιάζουν συχνά αυξημένο σωματικό βάρος. Σημαντικό ερώτημα σε αυ-

τές τις περιπτώσεις είναι εάν η παχυσαρκία έπεται ή
προηγείται της ψωρίασης. Η φλεγμονή, και πάλι φαίνεται να παίζει ρόλο. Σε ασθενείς με κεντρικού τύπου
παχυσαρκία παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα ΤΝF-α
& IL-621, ενώ αποδεδειγμένο είναι και το ότι οΤΝF-α
παράγεται όχι μόνο στα δενδριτικά κύτταρα του δέρματος, αλλά και στον λιπώδη ιστό των παχύσαρκων
ασθενών.19 Αυτή η φλεγμονή πιθανώς να αποτελεί
εκλυτικό παράγοντα για την έκφραση του φαινοτύπου
της ψωρίασης σε γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα.

Ðßíáêáò 1

από τα κερατινοκύτταρα. Λόγω αυτού, παρατηρείται
προδιάθεση των ενδοθηλιακών κυττάρων προς την
αθηρωμάτωση. Χαρακτηριστική είναι η ουδετεροφιλική διήθηση των αγγείων η ανάπτυξη των λείων
μυών η φλεγμονή και οι θρομβώσεις19 (Εικόνα 3).

Διαγνωστικά κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου
1. Παχυσαρκία
• Περιφέρεια μέσης >102 cm σε άνδρες
>88 cm σε γυναίκες

2. Δυσλιπιδαιμία
• Υπερτριγλυκαιριδαιμία >150 mg/dL
• HDL <40 mg/dL σε άνδρες
<50 mg/dL σε γυναίκες
3. Αρτηριακή Υπέρταση
• ΑΠ >130/85 mmHg
4. Σακχαρώδης διαβήτης
• Σάκχαρο νήστεως >110 mg/dL
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Ψωριασικές πλάκες εμφανίστηκαν σε ιστοτεμάχια
υγιούς δέρματος από ψωριασικούς ασθενείς μεταμοσχευθέντα σε ποντίκια ύστερα από έκθεση σε ΤΝFα. Καθώς οι κυτοκίνες δρουν κατά ομάδες θα ήταν αφελές να θεωρηθεί ότι ο ΤΝF-α είναι υπεύθυνος από
μόνος του για μία τόσο περίπλοκη διαδικασία. Παρόλα αυτά αποτελεί τον ισχυρότερο συνδεσμικό κρίκο
ανάμεσα στην παχυσαρκία, την αντίσταση στη ινσουλίνη και τη φλεγμονή.22.23

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ –––––––––––––––
Η υπερλιπιδαιμία είναι αρκετά συχνή στους
ψωριασικούς ασθενείς. Μια από τις νεότερες μελέτες
έδειξε ότι ακόμη και ασθενείς με ψωρίαση διάρκειας
λιγότερο από ένα έτος έχουν αυξημένα επίπεδα LDL,
VLDL, TG, χοληστερόλης και apolipoprotein β.24
Υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που επηρεάζουν
τον μηχανισμό οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών: η
περιεκτικότητα του ορού σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες, τα επίπεδα των πολυακόρεστων λιπαρών
οξέων (που αποτελούν τον κυρίαρχο στόχο της οξείδωσης των λιπιδίων) και οι φυσικοχημικές ιδιότητες
των λιποπρωτεϊνών.27 Επομένως, η οξειδωτική τάση
που παρατηρείται στον ορό των ψωριασικών ασθενών
μπορεί να σχετίζεται με μειωμένες τιμές αντιοξειδωτικών παραγόντων και αλλοιώσεις στην σύνθεση και

Ðßíáêáò 2
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τη ρευστότητα των λιποπρωτεϊνών. 28 Ο PON1, ο
οποίος είναι ένας αντιοξειδωτικός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας σχετιζόμενος με το μεταβολισμό της HDL,25 φαίνεται να έχει χαμηλότερη δραστηριότητα στους ψωριασικούς ασθενείς, κάτι που
υποδηλώνει ότι είναι πιο εκτεθειμένοι σε οξειδωτικές βλάβες.26 Η Lp(a) είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη
στην οξείδωση και, λόγω εναπόθεσης της στα
τοιχώματα των αγγείων, πιθανώς να εμπλέκεται στην
εμφάνιση αθηρωματικών πλακών.29 Επομένως, τα
αυξημένα επίπεδα της Lp(a) και οι τροποποιήσεις
που παρατηρούνται στα επίπεδα των βιοχημικών
δεικτών της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών, σχετίζονται άμεσα με τη σοβαρότητα της ψωρίασης και ίσως
να παίζουν ρόλο στην παθογένεια, τη πορεία της νόσου και τις επιπλοκές της.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στο παρελθόν έχουν εκπονηθεί περίπου δώδεκα
μεγάλες μελέτες με σκοπό να συνδέσουν την ψωρίαση με την αρτηριακή υπέρταση. Οκτώ από αυτές υποστήριξαν αυτό το συσχετισμό (Πίνακας 2). Μια από
τις νεότερες μελέτες ισχυροποίησε αυτή τη θέση
δείχνοντας ότι οι ψωριασικοί ασθενείς έχουν κατά
60% αυξημένο ρίσκο να παρουσιάσουν αρτηριακή

Óýíïøç των αποτελεσμάτων των μελετών που έχουν εκπονηθεί για τη διερεύνηση της σχέσης της ψωρίασης με την
αρτηριακή υπέρταση

Συγγραφέας

Χώρα

Ασθενείς με
ψωρίαση

Ασθενείς χωρίς %
ψωρίαση

ΑΥ σε
ψωριασικούς

% ΑΥ σε
μη ψωριασικούς

Henseler et al31

Γερμανία

2941

39 520

11,4

5,6

Naldi et al32

Ιταλία

560

690

8,9

8,8

Pearce et al33

Αμερική

753

Πληθυσμος χώρας

28,7

20,3

Neimann et

al34

Αγγλία

1 31 560

4 65 252

14,8

11,9

Sommer et

al35

Γερμανία

625

1044

21,9

10,2

Gisondi et al36

Ιταλία

338

334

40,8

39,5

Gerdes et al37

Γερμανία

1131

7099

25,3

13,9

Ισραήλ

12 502

24 285

38,8

29,1

Γερμανία

33 981

13 10 090

35,6

20,6

Bongiorno et al40

Ιταλία

400

348

27,2

17,2

Armesto et al30

Ισπανία

661

661

30,3

21,3

Cohen et

al38

Augustin et

al39
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υπέρταση σε σχέση με το γενικό πληθυσμο.30 Στη
συγκεκριμένη μελέτη συνεκτιμήθηκαν και οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να συνυπάρχουν με τη
ψωρίαση, όπως είναι το κάπνισμα, ο διαβήτης κ.α.
και οι συγκεκριμένοι ασθενείς εξαιρέθηκαν από τη
μελέτη, ισχυροποιώντας το αποτέλεσμα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η αρτηριακή υπέρταση δε φαίνεται να σχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου (όπως καταμετρήθηκε με
PASIScores) αλλά ούτε και με τις συγχορηγούμενες
συστηματικές θεραπείες. Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην αρτηριακή υπέρταση και τη ψωρίαση
πιθανότατα να είναι η αγγειοτενσίνη ΙΙ. Η αγγειοτενσίνη ΙΙ είναι προϊόν της δράσης του SACE και ρυθμίζει τον αγγειακό τόνο καθώς και ενεργοποιεί την
έκκριση κυτοκινών. Επίσης είναι υπεύθυνη για την
παραγωγή της ενδοθελίνης 1 από τα κερατινοκύτταρα. Καθώς η ενδοθελίνη 1 σχετίζεται άμεσα με τη
ψωρίαση, ο συνδυασμός της με το οξειδωτικό στρες
ίσως να παίζει σημαντικό ρόλο στην απορρύθμιση
της αγγειοδιαστολής.41,42
Μια άλλη νέα μελέτη έδειξε ότι σε νέους ασθενείς παρατηρείται μειωμένη ελαστικότητα των μεγάλων αγγείων, αντιστρόφως ανάλογη των επιπέδων της
CRP στο αίμα και ανεξάρτητη της σοβαρότητας της
ψωρίασης όπως μετρήθηκε με PASIScores. Η αιτία
για αυτό παραμένει άγνωστη, και ερώτημα παραμένει
το γιατί στα αρχικά στάδια της νόσου δε φαίνεται να
επηρεάζονται τα μικρά αγγεία. Μία πιθανή εξήγηση
είναι το ότι η φλεγμονή που προκαλείται από τα Th1
λεμφοκύτταρα στην ψωρίαση προκαλεί βλάβες
πρώτα στα μεγάλα αγγεία και ύστερα στα μικρά.43
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε
αντίστοιχες μελέτες που έγιναν για τη ρευματοειδή
αρθρίτιδα.44

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Από όλους τους παράγοντες του μεταβολικού
συνδρόμου, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ο μοναδικός που έχει συνδεθεί με τη ψωρίαση σε γενετικό
επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, τα γονίδια CDKAL1 και
PTPN22 έχουν συνδεθεί και με τις δύο νόσους.45
Ένας πιθανός μηχανισμός εμφάνισης αντίστασης
στην ινσουλίνη συζητήθηκε πιο πάνω και δε θα αναφερθεί ξανά σε αυτό το σημείο. Μία νέα μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς κάτω των 50 ετών με ψωρίαση
έχουν υψηλότερο ρίσκο εμφάνισης ΣΔ τύπου 2, σε
σχέση με το σύνολο των ψωριασικών ασθενών, αλλά

και με το γενικό πληθυσμό. Το ρίσκο αυτό, φαίνεται
να αυξάνεται ακόμη περισσότερο για εκείνους τους
ασθενείς που παρουσιάζουν ψωρίαση σε νεαρή
ηλικία.46 Η αιτία για αυτό μένει να αποσαφηνιστεί.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΝΟΣΟΙ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση είναι μια νόσος που προκαλεί μεγάλη
ψυχοοικονομική επιβάρυνση των ασθενών. Η επιβάρυνση αυτή είναι τόσο σημαντική που μπορεί άνετα να συγκριθεί με εκείνη του καρκίνου και της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (Πίνακας 3).47 Αιτία αυτού
είναι το ότι οι ασθενείς έχουν ένα πρόβλημα ορατό
στους ίδιους - και ανάλογα με την περιοχή του
σώματος - και στους άλλους, και έτσι είναι πιο
δύσκολο να δεχτούν ή να ξεχάσουν τη νόσο τους. Η
ψωρίαση, λοιπόν, συνδέεται με ψυχολογική επιβάρυνση, ενεργό κατάθλιψη, αυτοκτονικό ιδεασμό
και αλκοολισμό.48 Διαμάχη υπάρχει για το κατά πόσον η ψωρίαση μπορεί να συνδεθεί με την κατάθλιψη μέσω ενός κοινού φλεγμονώδους υπόβαθρου.
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που έγινε, υποστηρίζει
ότι βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις
προ-φλεγμονωδών κυτοκινών TNF-α και IL-6 σε
ασθε νείς με κατάθλιψη, σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου και πιθανολογεί ότι η κατάθλιψη συνοδεύεται από ανοσιακή δυσλειτουργία και ενεργοποίηση
της φλεγμονώδους απάντησης. Σίγουρο είναι ότι η
ψωρίαση επιβαρύνει τη ψυχολογία των ασθενών, και
στατιστικά βρέθηκε ότι παιδιά που πάσχουν από τη
νόσο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ψυχιατρικά νοσήματα όπως κατάθλιψη.50 Έχει
παρατηρηθεί επίσης, ότι ασθενείς με σχιζοφρένεια
έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης ψωρίασης
από ότι ο γενικός πληθυσμός.51 Καθώς η σχιζοφρένεια έχει συνδεθεί με το PSORS1 στο χρωμόσωμα
6p21.3 ίσως να υπάρχει και κάποιος γενετικός
συσχετισμός, όμως αυτό μένει ακόμη να διαλευκανθεί.

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ
ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ –––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος
του δέρματος με συμμετοχή πολλών εσωτερικών οργάνων. Ασθενείς με ψωρίαση παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης έλκους στομάχου,52
κοιλιοκάκης (η οποία μπορεί να έπεται ή ακόμη και
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Ψωρίαση και ψυχοοικονομική επιβάρυνση.

να προηγείται της ψωρίασης).53 καθώς και διάφορων
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Φαίνεται να
υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στη ψωρίαση και τις
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου σε γενετικό επίπεδο, καθώς μοιράζονται γονίδια στα χρωμοσώματα
4,16 και 17.54 Συγκριτικές μετρήσεις που έγιναν για
τα επίπεδα ΤΚΕ και CRP σε ασθενείς με ψωρίαση
και σε ασθενείς με ψωρίαση και φλεγμονώδη νόσο
του εντέρου, έδειξαν αυξημένα επίπεδα των τιμών
στη δεύτερη ομάδα σε σχέση με τη πρώτη. Επιπλέον,
οι ασθενείς που συνδύαζαν τα δύο νοσήματα παρουσίαζαν μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης και άλλων
αυτοάνοσων νοσημάτων καθώς και οροαρνητικής αρθρίτιδας (Πίνακας 4).55
Άλλη μία νόσος του γαστρεντερικού συστήματος
που αποτελεί πηγή προβληματισμού για τους ψωριασικούς ασθενείς, είναι η μη αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση του ήπατος (NAFLD).
Καθώς οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση
της NAFLD είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η
υπερλιπιδαιμία, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτή η νόσος αποτελεί την ηπατική εκδήλωση του μεταβολικού συνδρόμου. Ελάχιστες μελέτες έχουν
γίνει για τη σύνδεση της NAFLD με τη ψωρίαση και
από αυτές, οι πιο σημαντικές ήταν εκείνη των
Gisondietal η οποία και έδειξε αυξημένη εμφάνιση
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της NAFLD στους ψωριασικούς, και συνέδεσε τη
σοβαρότητα της νόσου με τη σοβαρότητα της ψωρίασης, 56 και εκείνη του Mieleetal, η οποία επίσης
υποστήριξε την αυξημένη συχνότητα της NAFLD
στη ψωρίαση.57
Όσον αφορά τη παθογένεια της νόσου, η φλεγμονή και πάλι φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Διάφορες κυτοκίνες και αδιποκίνες (adiponectin, leptin,
resistin κ.α.) που παράγονται από το λιπώδη ιστό
προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη και οδηγούν
στην εμφάνιση του φαύλου κύκλου: μεταβολικό
σύνδρομο - ψωρίαση - NAFLD.58

Ðßíáêáò 4

Ðßíáêáò 3

ΣΧΕΣΗ ΨΩΡΙΑΣΗΣ

Συνοσυρότητες και φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου

Ασθενείς
με ψωρίαση

Ασθενείς
με ψωρίαση
και ΦΝΕ

Αυτοάνοση
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2,1%

6,8%
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11%
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ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ––––––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση είναι μια νόσος που επηρεάζει την
ανοσία του οργανισμού και συχνά σχετίζεται με διάφορες λοιμώξεις. Άγνωστο είναι το κατά πόσον η
ψωρίαση προσφέρει βελτιωμένη τοπική ανοσία στο
δέρμα μειώνοντας έτσι την πιθανότητα δερματικών
λοιμώξεών. Μελέτες που έγιναν σε ιστοτεμάχια
ψωριασικού δέρματος έδειξαν μεγαλύτερη έκφραση
αντιμικροβιακών πεπτιδίων, των β-defensins. Αυτά τα
πεπτίδια, όμως, δρουν και σαν κυτοκίνες και έχουν
την τάση να αυξάνονται σε περίπτωση τραυματισμού
ή λοίμωξης, προσφέροντας από τη μία αντιμικροβιακή δράση αλλά από την άλλη, δρώντας ως φλεγμονώδεις παράγοντες δημιουργούν περαιτέρω
ψωριασικές βλάβες.59 Αυξημένη φαίνεται να είναι η
ανοσία του δέρματος στους ψωριασικους σε σχέση
με τους ασθενείς που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα, κάτι που υποστηρίζεται από μελέτες που έγιναν σε καλλιέργειες κυττάρων60. Σημαντικό είναι
όμως να αναφερθεί ότι αυτές είναι in vitro μελέτες
και δεν είναι σίγουρο ότι έχουν και κλινική εφαρμογή, καθώς νεότερες κλινικές μελέτες υποστηρίζουν
ακριβώς το αντίθετο.61
Το ρίσκο εμφάνισης συστηματικής λοίμωξης
είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο το γενικού πληθυσμού και σχετίζεται άμεσα με τη σοβαρότητα της νόσου, όχι όμως απαραίτητα και από το αν οι ασθενείς
λαμβάνουν συστηματική αντιψωριασική θεραπεία.
Συχνότερες φαίνονται να είναι οι λοιμώξεις αναπνευστικού, γαστρεντερικού, καθώς και ιογενών
λοιμώξεων που συνοδεύονται από εξάνθημα. Παρατηρείται επίσης υψηλότερο ρίσκο για σηψαιμία ύστερα από χειρουργικές επεμβάσεις. (όπως π.χ. αρθροπλαστικές).61

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ––––––––––––––––––––
Συχνά στη γυναικολογική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η ψωρίαση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
πολλαπλές αποβολές και για πρόωρη γέννα.62 Το
ίδιο ισχύει και για άλλες φλεγμονώδεις νόσους
όπως: οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου,63 η ρευματοειδής αρθρίτις και ο συστηματικός ερυθη ματώδης λύκος.64 Στο παρελθόν υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την εκτίμηση της σοβαρότητος των
ψωριασικών βλαβών στις εγκύους διότι γινόταν από
γυναικολόγους, οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι
για κάτι τέτοιο. Εξαιτίας αυτού, πολλές από τις παλαιότερες μελέτες ίσως υποτιμούν το ρίσκο για τις

εγκύους ψωριασικές γυναίκες.65 Μια νέα μελέτη που
συγκρίνει το αποτέλεσμα των κυήσεων ανάμεσα σε
ψωριασικές εγκύους και το γενικό πληθυσμό, υποστηρίζει ότι στις ψωριασικές ασθενείς παρατηρήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά αρτηριακής υπέρτασης,
πρόωρης ρήξης μεμβρανών και αυτόματων αποβολών.66 Αιτία για αυτό το φαινόμενο ίσως να είναι
τα υψηλά επίπεδα των αντι- φωσφολιπιδικών αντισωμάτων που είναι παρόντα τόσο στη ψωρίαση όσο και
στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. 64 Σημαντικό ρόλο μπορεί να
παίζουν και τα επίπεδα του TNF-α τα οποία είναι αυξημένα στους ψωριασικούς και που νέες μελέτες
συνδέουν με αυτόματες αποβολές.67

ΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ –––––––––––––
Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι συχνότερη στους ψωριασικούς ασθενείς από ότι στο γενικό πληθυσμό.68 Αυτό μπορεί να
ισχύει εξαιτίας της ψυχολογικής επιβάρυνσης της
νόσου στους ασθενείς, μπορεί όμως να ισχύει και
εξαιτίας αρτηριοσκλήρυνσης των αρτηριών της πυέλου. Καθώς η παρουσία στυτικής δυσλειτουργίας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός παράγοντας για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, η γρήγορη διάγνωση ίσως να μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση των ασθενών.69

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ψωρίαση είναι μια συστηματική νόσος. Ίσως
κανείς να μπορεί να υποθέσει πως το δερματολογικό
κομμάτι της νόσου είναι η κορυφή του παγόβουνου,
κάτω από την οποία υπάρχει σωρεία άλλων νοσημάτων που συνδέονται μέσω ενός κοινού παράγοντα:
της φλεγμονής. Πολλά έχουν ειπωθεί στο παρελθόν
για άλλους παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο
στην εμφάνιση όλων αυτών των συνοσηροτήτων,
όπως η τάση των ψωριασικών προς ένα μη υγιή τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά, το γεγονός είναι ένα: ο κάθε
ασθενής με ψωρίαση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
ολιστικά ανεξαρτήτου ηλικίας. Πρέπει να γίνεται
τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, των επιπέδων σακχάρου, των λιπιδίων του αίματος και όλων
των άλλων προδιαθεσικών παραγόντων. Ο ασθενής
θα πρέπει να ενημερώνεται ενδελεχώς από το θεράποντα ιατρό και θα πρέπει να του παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη. Τέλος, σημαντικό είναι οι θερα-
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πείες που επιλέγονται να εξατομικεύονται και να
προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Με αυτό το τρόπο θα επιτυγχάνεται καλύτερη
συμμόρφωση και καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος.
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Ðåñßëçøç
Παρουσιάζεται κλινική περίπτωση Υποξέος Δερματικού Ερυθηματώδους
Λύκου σε ασθενή άρρενα 35 ετών. Το περιστατικό έχει ενδιαφέρον, διότι παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες: αφενός, ανθίσταται σε όλες τις συμβατικές θεραπείες κι αφετέρου συνυπάρχει με βλατιδώδη
βλεννίνωση.

Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus. Clinical Presentation
Summary

Tzouveka E., Antoniou Ch., Stavropoulos P.G., Avgerinou G.

We report a clinical case of Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus in a 35year old male patient. The case shows a great deal of interest since it possesses two very interesting clinical findings: on one hand, the disease was resistant to all kinds of conventional therapy and on the other
hand, the disease co-existed with cutaneous mucinosis.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ύποξυς δερματικός ερυθηματώδης λύκος, φωτοευαισθησία, μη ουλωτική αλωπεκία,
βλεννίνωση

KEY WORDS • Subacute cutaneous lupus erythematosus, photosensitivity, non-scarring alopecia, mucinosis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ύποξυς Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
είναι μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας αυτοάνοσων νοσημάτων του κολλαγόνου-αγγειακού
ιστού. Ο Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος (Δ.Ε.Λ)
διακρίνεται ανάλογα με τα κλινικά κι εργαστηριακά
στοιχεία στο Χρόνιο, τον Ύποξυ και τον Οξύ Δερματικό
Ερυθηματώδη Λύκο (Αυγερινού Γ, 2011, #25576). Ο
Χρόνιος Δ.Ε.Λ, με κυριότερο εκπρόσωπο το Δισκοειδή, χαρακτηρίζεται από δισκοειδείς βλάβες σε πρόσω-

Ο
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πο και λαιμό, μόνιμη ουλωτική αλωπεκία, χαρακτηριστικά θυλακικά βύσματα. Παρατηρείται προσβολή των
βλεννογόνων (π.χ στόμα, χείλη), ενώ τέλος διαπιστώνεται ατροφία και ανάπτυξη δύσμορφης ουλής. Ένα ποσοστό 1-5% των ασθενών πιθανόν θα αναπτύξει
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (Σ.Ε.Λ).
Ο Ύποξυς Δ.Ε.Λ χαρακτηρίζεται από φωτοευαισθησία, δερματικές βλάβες στα ηλιοεκτεθειμμένα
μέρη του σώματος, που δεν καταλήγουν σε ουλές,
ενώ έχουμε μη ουλωτική αλωπεκία. Το 15% των
ασθενών θα αναπτύξει Σ.Ε.Λ.

Áëë
Íïó
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Τέλος, στον Οξύ Δ.Ε.Λ παρατηρείται το χαρακτηριστικό εξάνθημα “δίκην πεταλούδας” στο πρόσωπο. Οι βλάβες είναι παροδικές και δεν καταλείπουν
ουλές, ενώ τέλος σημειώνονται ευρυαγγείες και επιδερμική ατροφία. Το ποσοστό των ασθενών στους
οποίους συνυπάρχει Σ.Ε.Λ κυμαίνεται από 20% έως
60%.1
Με αφορμή το περιστατικό που θα περιγραφεί,
γίνεται μια σύντομη αναφορά στα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση
του υποξέος δερματικού ερυθηματώδους λύκου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ–––––––––––––––––––––––
Ασθενής άνδρας, 35 ετών, αναφέρει φωτοευαισθησία με κνησμό στο δέρμα, μετά από ηλιακή έκθεση, από την ηλικία των 18 ετών. Από την ηλικία των
25 ετών, περιγράφει αιφνίδια εμφάνιση και σταθερή
εντόπιση ερυθηματώδους εξανθήματος στη ράχη της
ρινός και τις παρειές. Το λοιπό ατομικό και οικογενειακό του ιστορικό ήταν ελεύθερο.
Κατά την κλινική εξέταση, παρατηρούνται βλατιδολεπιδώδεις πλάκες σε φωτοεκτεθειμμένες περιοχές και την άνω ράχη (Eικόνες 1, 2), ενώ στον αυχένα ανευρίσκονται υπερτροφικές δακτυλιοειδείς ερυθρές πλάκες με επηρμένα όρια και ήπια κεντρική
απολέπιση (Εικόνα 3). Παρατηρούνται επίσης, περιοχές μη ουλωτικής αλωπεκίας στις οπισθοωτιαίες

περιοχές με τρίχες ψιλές κι εύθραυστες (Εικόνα 4).
Από διετίας εμφανίζονται στη μέση γραμμή του
στέρνου και της άνω ράχης και στα πλάγια των
μηρών υποκίτρινες βλατίδες με ελαφριά ρυτίδωση
στην επιφάνειά τους, οι οποίες συρρέουν σε πλάκες
(δερματική βλεννίνωση) (Εικόνες 5, 6).
Από την υπόλοιπη κατά συστήματα αντικειμενική
εξέταση, δεν προέκυψαν παθολογικά ευρήματα, ενώ
από τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνεται μόνο μια
μικρή αύξηση της τιμής της ταχύτητας καθιζήσεως
των ερυθρών αιμοσφαιρίων (Τ.Κ.Ε=35 mm/hr). Ο
ανοσολογικός έλεγχος που διενεργήθη ανέδειξε θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (ANA) με τίτλο 1/320
και θετικά αντισώματα αντι-Ro/SSA. Ο υπόλοιπος
ανο σολογικός έλεγχος, που περιελάμβανε αντιLa/SSB, αντι-Sm, αντι-RNP και αντι-dsDNA με ELISA
ήταν αρνητικός. Οι παράγοντες του συμπληρώματος
C3 και C4 ήταν μειωμένοι.
Προκειμένου να τεθεί η διάγνωση, πραγματοποιήθηκε ιστολογική εξέταση. Από την περιοχή της επιδερμίδας σημειώνεται υπερκεράτωση, σχετική ατροφία περιοχικά, υδρωπική εκφύλιση της βασικής στιβάδος εστιακά και πάχυνση της βασικής μεμβράνης
σε ελάχιστες θέσεις. Από την περιοχή του χορίου,
ανευρίσκεται αραιή λεμφοκυτταρική διήθηση κι άφθονη βλέννη εν μέσω των κολλαγόνων ινών με τη
χρώση Alcian Blue. Στο τέλος της ιστολογικής εκθέσεως σημειώνεται πιθανή διάγνωση υπέρ υποξέος
δερματικού ερυθηματώδους λύκου.

Åéêüíá 1 – Έντονο ερύθημα και διήθηση
προσώπου/Intense erythema and cutaneous infiltration.
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Åéêüíá 2 – Βλατιδολεπιδώδεις
φωριασιόμορ φες πλάκες άνω
ράχης/Papulosquamous psoriasiform plaques in the upper
back.

Åéêüíá 3 – Υπερτροφικές δακτυλιοειδείς πλάκες αυχένα/Hypertrophic annular plaques of the neck.
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Åéêüíá 4 – Μη ουλωτική αλωπεκία στην οπισθοωτιαία και την
κροταφική χώρα με περιοχές ατροφίας/Non-scarring alopecia
and dermal atrophy behind the ears and temporal area.
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Ο ασθενής ακολούθησε προ επταετίας αγωγή με
υδροξυχλωροκίνη για μεγάλο χρονικό διάστημα και
άλλες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, όπως κορτιζόνη και μεθοτρεξάτη, χωρίς το αναμενόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

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

Åéêüíá 5 – Βλατιδώδης βλεννίνωση μέσης γραμμής στέρνου.

Ο ύποξυς δερματικός ερυθηματώδης λύκος είναι
μία ομοιογενής υποομάδα ερυθηματώδους λύκου,
που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζον ερυθη ματώδες μη ουλωτικό εξάνθημα και σημαντική φωτοευαισθησία2. Είναι μια κατάσταση σχετικά καλοήθης, ενδιαμέσου σοβαρότητας μεταξύ οξέος και χρονίου Δ.Ε.Λ. Μπορεί να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη
με σύνδρομο Sjogren, ρευματοειδή αρθρίτιδα, θυρεοειδίτιδα Hashimoto κ.ά3. Απαντάται σε νεαρά και
μεσήλικα κυρίως άτομα, με αυξημένο ποσοστό στις
γυναίκες. Πυροδοτείται από την υπεριώδη ακτινοβολία, διάφορα φάρμακα (πχ, υδροχλωροθειαζίδη,
τερμπιναφίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αντισταμινικά κ.ά), το κάπνισμα, διάφορους
λοιμογόνους παράγοντες, το stress κ.ά.
Από την πρώτη αναφορά στον ΥΔΕΛ το 1979
μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές υποθέσεις συσχέ-

Åéêüíá 6 – Βλατιδώδης βλεννίνωση άνω ράχης.
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τισης της νόσου με την ανάπτυξη κακοήθειας, όπως
αδενοκαρκίνωμα στομάχου, μήτρας, πνευμόνων,
λεμφώματος Hodgkin, ηπατοκυτταρικού καρκινώματος και καρκινώματος λάρυγγος και οισοφάγου4. Η
σχέση των δύο νοσολογικών οντοτήτων μπορεί να
αφορά είτε τη θεώρηση του ΥΔΕΛ ως παρανεοπλασματικό σύνδρομο, σύμφωνα με τα κριτήρια του
McLean, το οποίο όμως να εμφανίζεται νωρίτερα της
κακοήθειας, ή η μακροχρόνια θεραπεία με ανοσοκατασταλτατικούς παράγοντες να είναι υπεύθυνη για
την απορρύθμιση του ανοσολογικού συστήματος και
τη διαφυγή των πρώιμων καρκινικών κυττάρων από
την επιτήρησή του4.
Οι βλάβες διακρίνονται σε δακτυλιοειδείς ή πολυκυκλικές και βλατιδολεπιδώδεις ψωριασιόμορφες
ή εκζεματικού τύπου. Σε ορισμένους ασθενείς συνυπάρχουν κι οι δύο μορφές. Οι βλάβες εντοπίζονται
στα ηλιοεκτεθειμμένα μέρη του σώματος (άνω μέρος
θώρακα, ράχη, περιοχή δελτοειδών μυών, τριχωτό
κεφαλής, εκτατική επιφάνεια άκρων)2. Δεν υπάρχουν θυλακικά βύσματα και δεν καταλείπονται ουλές
ή δυσχρωμίες τύπου λεύκης. Συνοδεύεται από ανοσολογικό έλεγχο με θετικά αντισώματα αντι-Ro/SSA
σε ποσοστό 70-90%, τα αντι-La/SSB σε ποσοστό 3050% και τα ANA σε ποσοστό 60-80%3.
Στην περίπτωση που περιγράφεται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ιστολογική εξέταση, που
σημειώνει την ύπαρξη δερματικής βλεννίνωσης, η
οποία έχει περιγραφεί να προηγείται ή να σχετίζεται
κυρίως με τη δραστηριότητα του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (Σ.Ε.Λ). Οι ινοβλάστες των ασθενών παράγουν αυξημένες ποσότητες γλυκοζαμινογλυκανών, ως αποτέλεσμα της δράσης κυτταροκινών
κι ανοσοσφαιρινών5.
Αν και η αντιμετώπιση του ΥΔΕΛ περιλαμβάνει
πρωτίστως τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων
για την αντιμετώπιση των ενεργών βλαβών, η μείωση,
ή καλύτερα, η εξαφάνιση των παραγόντων που επιδεινώνουν τη νόσο είναι ένας σημαντικός στόχος της
μακροχρόνιας αντιμετώπισής της. Τα γενικά μέτρα
που πρέπει οι ασθενείς να ακολουθούν περιλαμβάνουν μέτρα φωτοπροστασίας σε καθημερινή βάση,
όπως η χρήση αντιηλιακού ευρέως φάσματος και
φωτοπροστατευτικών ενδυμάτων, και να διακόπτονται ή να αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν, φάρμακα τα οποία επάγουν τη νόσο ή προκαλούν φωτοευαισθησία6. Αν και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, το
κάπνισμα έχει ενοχοποιηθεί για την εμφάνιση κι
εξέλιξη του δερματικού λύκου, αφού μειώνει την πιθανότητα απάντησης της νόσου στην ανθελονοσιακή
αγωγή2.
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Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή, αυτή περιλαμβάνει τοπική θεραπεία με κορτικοστεροειδή και
αναστολείς της καλσινευρίνης (όπως αλοιφή tacrolimus 0.1% ή κρέμα pimecrolimus 1%) σε περιορισμένης έκτασης νόσο2. Οι τελευταίοι, ενδύκνεινται
σε μακροχρόνιες θεραπείες, αποφεύγοντας έτσι τις
ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών. Σε
μη ανταπόκριση των παραπάνω, η ενδοβλαβική
έγχυση κορτικοστεροειδών μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα.
Σε εκτεταμένη νόσο ή σε αποτυχία της τοπικής
θεραπείας, χρησιμοποιούνται ανθελονοσιακά σκευάσματα (υδροξυχλωροκίνη, χλωροκίνη, κινακρίνη)
ως πρώτη γραμμή θεραπείας7. Σε αποτυχία αυτών ή
σε μη καλή ανοχή τους από τους ασθενείς, μπορεί
να χρησιμοποιηθούν ανοσοτροποποιητικοί ή ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες8, όπως η μεθοτρεξάτη,
συστηματικά ρετινοειδή (ασιτρετίνη, ισοτρετινοΐνη,
ετρετινάτη), παράγωγα μυκοφαινολικού οξέος (όπως
mycophenolate mofetil)9 και η δαψόνη10. Πιο επιθετική θεραπεία είναι η χορήγηση θαλιδομίδης, με
αρκετές όμως ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά και ενδοφλέβιας υπερανόσου σφαιρίνης. Τέλος, σε ανθεκτική νόσο έχουν χρησιμοποιηθεί κι άλλοι ανοσοτροποποιητικοί και ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες, όπως η αζαθειοπρίνη, το rituximab11, το ustekinumab12, η κυκλοσπορίνη, η κυκλοφωσφαμίδη, η λεφλουνομίδη, αλλά και η κλοφαζιμίνη, χωρίς όμως
επαρκή κλινικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητά τους και με αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε
πειραματικό στάδιο βρίσκεται η χρήση R-σαλβουταμόλης, ως αντιφλεγμονώδης παράγοντας, με θετικά αλλά περιορισμένα αποτελέσματα.
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Θεραπευτική
Eνδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης: Πρόσφατες
απόψεις και εφαρμογές στη θεραπεία των
αυτοάνοσων πομφολυγοδών δερματοπαθειών
Τσαρακλής Α.
Τσελέ Ε.Δ.
Α΄ Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων & Δερματικών Νοσημάτων “Α. Συγγρός”
Σταυρόπουλος Π.Γ.

Ðåñßëçøç
Οι αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες περιλαμβάνουν μια ετερογενή ομάδα νοσημάτων με συμμετοχή του δέρματος και των βλεννογόνων, και ποικίλου βαθμού θνησιμότητα. Η ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (Ε.Α.Σ) είναι μία εξειδικευμένη θεραπεία η οποία χρησιμοποιείται στη
διαχείριση αυτών των νοσημάτων με ποικίλη αποτελεσματικότητα. Το άρθρο αυτό αναλύει τη χρήση της
Ε.Α.Σ στα αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα.

Ιntravenous Immunoglobulin: Recent Advances
in the Treatment of Autoimmune Bullous Diseases
Tsaraklis A., Tsele E.D., Stavropoulos P.G.

Summary
Autoimmune bullous diseases describes a heterogenous group of diseases
with skin and mucosal involvement with varying degrees of mortality. Intravenous immunoglobulin (Ε.Α.Σ)
is a specialized treatment used in the management of these AIBD with variable success. This paper
outlines the use of Ε.Α.Σ in these diseases.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Aυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες, θεραπεία, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη
KEY WORDS • Autoimmune bullous dermatoses, treatment, intravenous immunoglobulin

ι αυτοάνοσες πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (ΑΠΔ) αποτελούν μια ομάδα επίκτητων
φυσαλιδωδών ασθενειών, που εμφανίζουν
ποικίλους βαθμούς νοσηρότητας και θνητότητας.
Συνηθέστερο θεωρείται το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές το οποίο είναι πιο συχνό στους ηλικιωμένους.
Άλλα πομφολυγώδη νοσήματα, είναι η κοινή πέμφιγα, η φυλλώδης πέμφιγα, η παρανεοπλασματική πέμφιγα, το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων, η επίκτητη

Ο
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πομφολυγώδης επιδερμόλυση και η γραμμική IgA
δερματοπάθεια.
Τα ποσοστά θνητότητας που σχετίζονται με ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία για τις ΑΠΔ αγγίζουν
το 90%. Με την έλευση όμως, των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, ιδιαιτέρως των κορτικοστεροειδών, τα παραπάνω ποσοστά εμφανίζουν πτώση.1
Συνήθως η συστηματική χορήγηση στεροειδών σε
υψηλή δόση (1 mg/kg/ημέρα) αποδεικνύεται αποτε-
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λεσματική τόσο στο να μειώνει τις ενεργές βλάβες
όσο και στην ύφεση των κλινικών συμπτωμάτων.
Εξαιτίας των ποικίλων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφα νίζουν τα κορτικοειδή,2 χρησιμοποιούνται και άλλα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα τα οποία ονομάζονται
επικουρικά (adjuvants) καθώς χρησιμοποιούνται για
να μειωθεί η συνολική δόση των στεροειδών φαρμάκων, με την παράλληλη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Τέτοια επικουρικά φάρμακα περιλαμβάνουν την
μοφετιλική μυκοφαινολάτη, την μεθοτρεξάτη, την
αζαθειοπρίνη, την δαψόνη, την κυκλοφωσφαμίδη,
την ριτουξιμάμπη και την χλωραμβουκίλη.3
Η ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (ΕΑΣ) προκύπτει
από την συγκέντρωση και τον καθαρισμό ορού από
υγιείς δότες. Περίπου 3.000-10.000 κατάλληλοι δότες
απαιτούνται για να συγκεντρωθεί ΕΑΣ.4,5 Η ΕΑΣ αποτελείται κυρίως από IgG και πολύ μικρά ποσά από
IgA και IgM.6 Αν και αρχικά προοριζόταν για την θεραπεία ανοσοανεπαρκειών, το φάσμα χρήσης της
διευρύνθηκε και περιλαμβάνει πλέον μια ποικιλία
από αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα όπως το
σύνδρομο Guillain-Barre, η σκλήρυνση κατά πλάκας,
η νόσος Kawasaki, η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα και το πολλαπλούν μυέλωμα. Έχει επίσης αναφερθεί η χρήση της σε διάφορες δερματολογικές
παθήσεις, που περιλαμβάνουν την τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση, την ατοπική δερματίτιδα,7 τη δερματομυοσίτιδα, το γαγγραινώδες πυόδερμα και τις ΑΠΔ.6

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––
Αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης της ΕΑΣ
στις ΑΠΔ δεν είναι γνωστός,8 τα αποτελέσματά της
οφείλονται στην μείωση του αριθμού των αντισωμάτων του ορού.9 Προσθέτοντας IgG στον ορό του ασθενούς το συνολικό επίπεδο των ανοσοσφαιρινών
(ΑΣ) καθίσταται υψηλότερο του φυσιολογικού. Αυτό,
διεγείρει τον οργανισμό να καταστρέψει μέρος των
ΑΣ ώστε το επίπεδό τους να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά την προσπάθεια να επιτευχθεί
ομοιόσταση, τα αντισώματα π.χ της πέμφιγας καταστρέφονται, γεγονός που προκαλεί βελτίωση της βαρύτητας της νόσου.10 Επίσης η ΕΑΣ έχει και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες όπως ο αποκλεισμός των Fc
υποδοχέων, η πρόληψη της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και ο επηρεασμός της παραγωγής κυτοκινών.10
Έχει προταθεί επίσης ότι η μείωση των επιπέδων
των παθογονικών αντισωμάτων πυροδοτεί νέα παρα-

γωγή αντισωμάτων, προκαλώντας έτσι μια rebound
αντίδραση εβδομάδες μετά την χορήγηση της ΕΑΣ.
Αυτός είναι και ο πιθανολογούμενος λόγος της
πτωχής ανταπόκρισης στην μονοθεραπεία με ΕΑΣ
στις ΑΠΔ και η ανάγκη για χορήγησή της σε πολλαπλούς κύκλους σε συνδυασμό με άλλες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες. Αυτό υποστηρίζεται από κάποιες μελέτες, στις οποίες η μονοθεραπεία είναι
αναποτελεσματική καθώς τα κορτικοειδή και τα άλλα
ανοσοκατασταλτικά δρουν σε συνδυασμό με την ΕΑΣ
ώστε να μειώσουν την δραστηριότητα της νόσου.11

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ –––––––––––––––
Η δοσολογία ποικίλει ανάλογα με την υποκείμενη
νόσο και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,4 g/kg έως 3
g/kg\ανά κύκλο. Η συνολική δόση διαιρείται σε ισοδύναμες ημερήσιες δόσεις και χορηγούνται κατά την
διάρκεια μιας προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας.12 Η ΕΑΣ χορηγείται σε χρονική διάρκεια 2-5 ημερών13 για να βελτιωθεί η ανεκτικότητα στη θεραπεία.4
Σε σχετικό consensus για την χορήγηση ΕΑΣ στις
ΑΠΔ προτείνεται η χορήγηση συνολικής δόσης 2
g/kg ανά κύκλο.4,12 Η ΕΑΣ μπορεί να χορηγηθεί σε
μηνιαίους κύκλους και εφ’ όσον υπάρχει καλή ανταπόκριση η διάρκεια μεταξύ των κύκλων αυξάνεται.12
Αρχικά η συχνότητα των κύκλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 εβδομάδες καθώς η ΕΑΣ έχει ημίσειο
χρόνο ζωής 2-3 εβδομάδων μετά την έγχυσή της.2,4
Αν οι ασθενείς ανταποκρίνονται στην ΕΑΣ, μπορεί να
επιτευχθεί ύφεση της νόσου με μικρότερη δοσολογία
συντήρησης της τάξης του 1 mg/kg/κατά την διάρκεια 3 ημερών/μήνα.14
Το αρχικό θεραπευτικό σχήμα χορήγησης ΕΑΣ
πρέπει να διατηρηθεί για 3-6 μήνες. Αν δεν παρατηρηθεί βελτίωση μετά το πέρας 6 μηνών η ΕΑΣ πρέπει να διακόπτεται.4
Πριν την έναρξη της χορήγησης ΕΑΣ όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε βασικό αιματολογικό
έλεγχο που περιλαμβάνει γενική αίματος, ηλεκτρολύτες, νεφρική και ηπατική λειτουργία, καθώς και
κρυοσφαιρίνες και ρευματοειδή παράγοντα.12 Η κρυοσφαιριναιμία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την
πρόκληση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.12 Κατά τη
διάρκεια της χορήγησης πρέπει να μετρώνται ζωτικά
σημεία ανά 30 λεπτά και ο ασθενής να παραμένει για
παρατήρηση για 1 ώρα μετά το πέρας της χορήγησης.15 Στους ασθενείς πρέπει να προχορηγούνται αντισταμινικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και παρακεταμόλη 30 λεπτά πριν την έναρξη της έγχυσης.15
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ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΩΝ

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ––––––––––––––––––––
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ΕΑΣ ποικίλουν
από ελαφριά συμπτώματα όπως είναι κεφαλαλγία,
δυσφορία, αρθραλγίες και ναυτία εως και βαρύτερα
όπως η άσηπτη μηνιγγίτιδα, η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, θρομβωτικά επεισόδια (τόσο στα εγκεφαλικά
αγγεία όσο και στα καρδιακά αγγεία) και αναφυλαξία.13 Αν και ο πυρετός εμφανίζεται κατά την διάρκεια των εγχύσεων, κεφαλαλγία, ναυτία και δυσφορία
συνήθως εμφανίζονται 2-3 ημέρες μετά. Η κεφαλαλγία κατά την διάρκεια της χορήγησης συχνά οφείλεται σε υπέρταση και μπορεί να προληφθεί με την
προχορήγηση αντιυπερτασικών. Η απλή αναλγησία,
που επιτυγχάνεται με την χορήγηση παρακεταμόλης
ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών αποδεικνύεται
αποτελεσματική στην πρόληψη των κυριότερων παρενεργειών, που σχετίζονται με τη χρήση της ΕΑΣ.13
Αν και κάποιοι ασθενείς με ανεπάρκεια IgA εμφα νίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ανεπι θύμητων ενεργειών από την ΕΑΣ, ορισμένοι δεν υποστηρίζουν την μέτρηση των επιπέδων IgA πριν την
έναρξη της χορήγησης ΕΑΣ καθώς ο κίνδυνος είναι
μικρός.16 Πάντως ισχυρά υποστηρίζεται ο προσδιορισμός του επιπέδου IgA, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης αναφυλαξίας αυξάνεται λόγω μειωμένων ή απόντων επιπέδων IgA.12 Επίσης έχει αναφερθεί η μετάδοση ιών όπως της ηπατίτιδας C μέσω της ΕΑΣ,17-19
γεγονός που δεν φαίνεται ότι συμβαίνει με την μετάδοση του HIV.16

ΚΟΣΤΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ΕΑΣ έχει τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές
επιπτώσεις. Αντί για τη λήψη ενός απλού δισκίου, οι
ασθενείς πρέπει να παραμείνουν σε μια μονάδα
υγείας για περισσότερο από μια ημέρα ώστε να γίνει
η έγχυση της ΕΑΣ. Παρ’ όλο που η χορήγηση της
ΕΑΣ δεν απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο, ωστόσο
ο χρόνος που απαιτείται για να γίνει η έγχυση και η
ακόλουθη παρακολούθηση του ασθενούς μπορεί να
μην εξυπηρετεί κάποιους ασθενείς - ειδικά εκείνους
με πλήρες ωράριο εργασίας. Αν και είναι αποτελεσματική στην θεραπεία των ΑΠΔ, το κόστος είναι
συχνά περιοριστικός παράγοντας για την χρήση της.
To κόστος των 2 g/kg ΕΑΣ για έναν ασθενή 70 kg
υπολογίζεται ανάμεσα στα $1.400-2.100 μηνιαία.10
Επιπρόσθετα με το κόστος του φαρμάκου πρέπει να
συνυπολογιστούν και άλλα κόστη όπως οι αμοιβές
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο εξο-
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πλισμός η αγορά και οι εργαστηριακές εξετάσεις.
Έτσι το συνολικό κόστος μπορεί να φτάσει τα
$10.000 ανά κύκλο.
Πριν τον αποκλεισμό της χρήσης της ΕΑΣ εξαιτίας του κόστους θα πρέπει να υπολογιστεί και το
αντίστοιχο κόστος των άλλων θεραπειών. Παρ’ ότι
δεν κοστίζουν ακριβά, το κόστος των παρενεργειών
των κορτικοειδών (π.χ. νοσηλείες για κατάγματα,
διαβήτη και καταρράκτη) και των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων είναι υψηλό παρ’ όλο που το τελευταίο δεν έχει υπολογιστεί στα ΑΠΔ.

ΚΟΙΝΗ ΠΕΜΦΙΓΑ (ΚΠ)––––––––––––––––––––––––––––––
Η κοινή πέμφιγα είναι μία δυνητικά θανατηφόρος βλεννογονοδερματική νόσος21 με αρχική βλεννογονική προσβολή, που αργότερα επεκτείνεται και
στο δέρμα.22 Χαρακτηρίζεται από την παρουσία αντισωμάτων έναντι της δεσμογλεΐνης 3 (± δεσμογλεΐνης 1). Η θεραπεία της ΚΠ συνίσταται στη χορήγηση
υψηλών δόσεων κορτικοειδών ακολουθούμενων από
ανοσοκατασταλτικά ή αντιφλεγμονώδεις παράγοντες,
οι οποίοι έχουν την ικανότητα να μειώνουν την απαιτούμενη δόση των στεροειδών.23 Πολλές από αυτές
τις θεραπείες δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί, οπότε οι
συστάσεις βασίζονται συχνά σε εμπειρία από κλινικά περιστατικά ή προοπτικές μελέτες.24,25 Εάν οι ασθενείς αναπτύξουν πομφόλυγες και διαβρώσεις ενώ
βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή με τα παραπάνω φάρμακα, θα πρέπει κανείς να εφαρμόσει άλλες
θεραπευτικές επιλογές όπως είναι η ΕΑΣ και/ή
ριτουξιμάμπη.26 Η υψηλή δόση της ΕΑΣ σε συνδυασμό με συμβατικές θεραπείες όπως είναι τα στεροειδή έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές στη θεραπεία
της ΚΠ. Η ΕΑΣ διαθέτει επίσης φαινόμενο σπά ρινγκ27 καθώς η δόση της πρεδινιζόνης μπορεί να
μειωθεί μετά την έναρξη χορήγησής της ΕΑΣ χωρίς
αναζωπύρωση της νόσου. 28 Μια τυχαιοποιημένη
ελεγχόμενη με placebo μελέτη που αφορούσε έναν
ασθενή με ΚΠ απέδειξε την ευεργετική επίδραση
της ΕΑΣ.29 Αν και αυτή η δοκιμή αφορούσε μόνο σε
έναν ασθενή, έδειξε ότι η ΕΑΣ μπορεί να είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση ασθενών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε άλλα επικουρικά φάρμακα.
Η μελέτη διαπίστωσε σχέση δόσης-αποτελέσματος
και η ομάδα στην οποία χορηγήθηκαν τα 400 mg/
kg/ημέρα είχε στατιστικά σημαντικώς καθυστερημένο χρόνο εξόδου από το πρωτόκολλο (ΤΕΡ) σε
σύγκριση με την ομάδα placebo (P<0,001). Η διαφορά στο TEP στην ομάδα των 200 mg δεν ήταν στα-
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τιστικώς σημαντική σε σχέση με την ομάδα placebo
(P=0,052). Σε μια πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη
με placebo, η δραστηριότητα της νόσου καταστάλθηκε με τη χρήση της ΕΑΣ και τα επίπεδα των αντισωμάτων ήταν χαμηλότερα σε σύγκριση με την ομάδα
placebo. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
ένας μονός κύκλος χορήγησης υψηλής δόσης ΕΑΣ
είναι αρκετός για να ελεγχθεί η δραστηριότητα της
ΚΠ. Παρόλη την επιτυχημένη χρήση του μονού
κύκλου της ΕΑΣ για την καταστολή της δραστηριότητας της νόσου, έχει προταθεί ότι μπορεί να γίνει χορήγηση πολλαπλών κύκλων μέχρι να επιτευχθεί κλινική βελτίωση ή ύφεση.12 Αν και μερικοί ασθενείς
έχουν ανταποκριθεί γρήγορα στην ΕΑΣ είναι σημαντικό να προσφέρεται κάποιος χρόνος μετά τη θεραπεία για εκτίμηση του αποτελέσματος.31 Επίσης σε
μερικούς ασθενείς μπορεί να απαιτηθούν πολλαπλοί
κύκλοι σε υψηλότερες δόσεις πριν να παρατηρηθεί
βελτίωση. Καθώς οι παρενέργειες της ΕΑΣ είναι ελάχιστες σε σύγκριση με άλλους συστηματικούς παράγοντες η χορήγηση συνεχόμενων κύκλων δεν θα
πρέπει να θεωρείται σημαντικό πρόβλημα. Πάντως η
μονοθεραπεία με την ΕΑΣ δεν είναι αποτελεσματική
στη διαχείριση της ΚΠ και πρέπει να αποφεύγεται.
Το ποσοστό ανταπόκρισης είναι μόνο 56% όταν χρησιμοποιείται μόνη σε σύγκριση με 91% σε συνδυασμό με άλλες φαρμακευτικές αγωγές.25,26 Η πτωχή
ανταπόκριση στη ΕΑΣ ως μονοθεραπεία, αποδίδεται
στην αντιδραστική αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων, ως απάντηση στην αρχική μείωσή τους μετά τη
χορήγηση της θεραπείας. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
άλλοι συστηματικοί φαρμακευτικοί παράγοντες κατά
τη διάρκεια χορήγησης της ΕΑΣ. Για παράδειγμα ο
συνδυασμός της ριτουξιμάμπης με την ΕΑΣ έχει
συνεργικό αποτέλεσμα και ενισχύει την ικανότητα
της ΕΑΣ να καταστέλλει τη δραστηριότητα της νόσου.32,33 Η συνδυαστική θεραπεία κυρίως με ριτουξιμάμπη είναι αποτελεσματική καθώς η ΕΑΣ μειώνει
τη δραστικότητα των παθογόνων αυτοαντισωμάτων,
ενώ η ριτουξιμάμπη καταστρέφει τα Β-κύτταρα, τα
οποία δυνητικώς μπορούν να παράγουν παθογόνα
αυτοαντισώματα.34 Η ΚΠ στα παιδιά δεν είναι τόσο
συνηθισμένη όσο στους ενήλικες και δεν υπάρχει
οριστική θεραπεία η οποία να προάγει την ποιότητα
ζωής και να μειώνει την θνησιμότητα.35 Η ΕΑΣ εδώ
αποδείχθηκε αποτελεσματική και ασφαλής.36 Για αυτό λοιπόν, η θεραπεία παιδιών με ΕΑΣ είναι αποτελεσματική και μπορεί να είναι ασφαλέστερη από άλλα ανοσοκατασταλτικά και στεροειδή. Η ΕΑΣ έχει
επίσης χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία σοβαρής

ΚΠ στην εγκυμοσύνη. 26 Συμπερασματικά η ΕΑΣ
είναι αποτελεσματική στην καταστολή της δραστηριότητας της ΚΠ όταν προστεθεί σε στεροειδή συν ένα ανοσοκατασταλτικό ή ριτουξιμάμπη. Αν και ένας
μονός κύκλος είναι αποτελεσματικός για μια χρονική περίοδο, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να χρειαστούν περισσότερους κύκλους για να δουν βελτίωση.
Πάντως η χορήγηση ΕΑΣ στους ασθενείς με ΚΠ δεν
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε ιδιαίτερα ανθεκτικά
στη χορήγηση θεραπευτικής αγωγής περιστατικά.

ΦΥΛΛΩΔΗΣ ΠΕΜΦΙΓΑ (ΦΠ) ––––––––––––––––––––––
Η ΦΠ χαρακτηρίζεται από την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι της δεσμογλεΐνης 1 με αποτέλεσμα την εμφάνιση ακανθόλυσης και ενδοεπιδερμιδικής πομφόλυγας. Όπως στην ΚΠ, υπάρχουν πολλές
θεραπευτικές επιλογές, αλλά τα κλασικά ανοσοκατασταλτικά σχετίζονται με πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο περιορισμένος αριθμός των δημοσιεύσεων
έχει δείξει το ευεργετικό αποτέλεσμα της Ε.Α.Σ στην
ανακοπή της πορείας της νόσου και στην επίτευξη
ύφεσης στη ΦΠ.28,37 Μία μελέτη αξιολόγησε το αποτέλεσμα της ΕΑΣ σε 11 ασθενείς με ΦΠ.15 Όλοι οι
ασθενείς είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπείες με
κορτικοειδή και ανοσοκατασταλτικά στα οποία είχαν
πτωχή ανταπόκριση. Η ΕΑΣ χορηγήθηκε σε δόση 2
g/kg/κύκλο σε τέσσερα εβδομαδιαία διαστήματα
μέχρι την υποχώρηση όλων των βλαβών. Τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των κύκλων αυξήθηκαν και η
ΕΑΣ συνεχίστηκε ως θεραπεία συντήρησης για 24,6
μήνες κατά μέσο όρο. Και οι έντεκα ασθενείς βελτιώθηκαν και περιορίστηκε η χρήση κορτικοειδών
και επικουρικών φαρμάκων. Σε όλους τους ασθενείς
παρατηρήθηκε ύφεση. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για
την πλήρη κάθαρση όλων των βλαβών και τη μη
εμφάνιση νέων βλαβών κυμάνθηκε μεταξύ 3,2 και
7,5 μηνών. Κατά μέσο όρο 19 κύκλοι ΕΑΣ χορηγήθηκαν ανά ασθενή. Για αυτό λοιπόν η ΕΑΣ μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με σοβαρή και εκτεταμένη ΦΠ ώστε να επιτευχθεί ίαση και ύφεση ειδικά στις περιπτώσεις που είναι ανθεκτικές στις συμβατικές θεραπείες.

ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΣ
ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ (ΠΠ) –––––––––––––––––––––––––––––––
Το ΠΠ είναι η πιο συχνή αυτοάνοση πομφο λυγώδης δερματοπάθεια (ΑΠΔ), η οποία συνήθως
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προσβάλλει τους ηλικιωμένους.39,40 Χαρακτηρίζεται
από τεταμένες υποεπιδερμιδικές πομφόλυγες και αυτοαντισώματα έναντι του αντιγόνου του ΠΠ (BPAg1
και BPAg2) ή BP230 BP180. Κατά τον άμεσο ανοσοφθορισμό διαπιστώνεται εναπόθεση IgG και C3 στο
επιδερμοχοριακό όριο. Οι κατευθυντήριες οδηγίες
βασίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, αναδρομικές μελέτες και μη δημοσιευμένα δεδομένα.41,42 Στη
βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί συνολικά 45 ασθενείς με ΠΠ στους οποίους έχει χορηγηθεί ΕΑΣ.34
Από τους 43 ενήλικες στο 86% εμφανίστηκε κλινική
βελτίωση μετά 3,3 μήνες θεραπείας. Η ΕΑΣ συμβάλλει στη μείωση της συνολικής δόσης των στεροειδών
που χορηγούνται στο ΠΠ, με κάποιες μελέτες να
αναφέρουν μείωση της δόσης της πρεδνιζόνης στο
μισό μέσα σε 4 εβδομάδες.28 Τα ίδια θετικά αποτελέσματα προκύπτουν και από άλλη σχετική μελέτη.43,44 Θετική επίσης είναι η εμπειρία από τη χορήγηση ΕΑΣ σε παιδικό ΠΠ.45,46 Οι περισσότερες
μελέτες πάντως έχουν δείξει ότι για να επιτευχθεί το
μακροχρόνιο ευεργετικό αποτέλεσμα ή η κλινική
ύφε ση πρέπει να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί
κύκλοι ΕΑΣ. Έχει επίσης προταθεί ότι για να παραχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα, η ΕΑΣ πρέπει να
χορηγείται παράλληλα με έναν ανοσοκατασταλτικό
παράγοντα. Τα αποτελέσματα της ΕΑΣ στη δραστηριότητα της νόσου μπορούν να παρακολουθούνται
με την μέτρηση των αυτοαντισωμάτων του ορού. Τα
επίπεδα BPAg1 και BPAg2 παρακολουθήθηκαν σε
δέκα ασθενείς με σοβαρό ΠΠ και βρέθηκε ότι
μειώνονταν καθώς παρατηρούνταν κλινική ύφεση. Η
ΕΑΣ χορηγείται κάθε τέσσερεις εβδομάδες σε δόση
2 g/kg/κύκλο μέχρι την ύφεση όλων των βλαβών. Οι
τίτλοι των αντισωμάτων αρχίζουν να μειώνονται τρεις
μήνες μετά τον πρώτο κύκλο και για αυτό το λόγο
αποτελούν ένα εργαλείο για την ορολογική εκτίμηση
της ύφεσης σε ασθενείς με ΠΠ.47 Έτσι το ΠΠ γενικά
ανταποκρίνεται γρήγορα στην ΕΑΣ και οι περισσότεροι ασθενείς επιτυγχάνουν παρατεταμένη ύφεση
ακόμα και μετά το τέλος της λήψης της ουσίας.

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ
ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ (ΕΠΕ)–––––––––––––––––––––––––––––
Η ΕΠΕ είναι μία σπάνια νόσος η οποία οφείλεται
σε αυτοαντισώματα έναντι των στηρικτικών ινιδίων
της επιδερμίδας.48 Όπως και στη δυστροφική πομφολυγώδη επιδερμόλυση ο στόχος είναι το κολλαγόνο τύπου VII. Η ΕΠΕ αποτελεί μόνο το 3% όλων των
αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών και η
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συχνότητά της εκτιμάται περίπου σε 0.26 ανά εκατομμύριο πληθυσμού.39 Κλινικά οι ασθενείς αναπτύσσουν υποεπιδερμιδικές πομφόλυγες, διαβρώσεις, ουλές και κέχρια. Αναγνωρίζονται δύο
τύποι ΕΠΕ: ο «κλασσικός» τύπος, στον οποίο ο ελάχιστος τραυματισμός προκαλεί πομφόλυγες οι
οποίες επουλώνονται καταλείποντας ουλές και κέχρια και ο «εναλλακτικός» τύπος που χαρακτηρίζεται
από εκτεταμένο φλεγμονώδες εξάνθημα με φυσαλίδες και πομφόλυγες οι οποίες περιβάλλονται
από ερύθημα και κνιδωτικές πλάκες.49 Η θεραπεία
της ΕΠΕ είναι δύσκολη καθώς η νόσος συχνά είναι
ανθεκτική στις περισσότερες θεραπευτικές προτάσεις. Συνήθως χρησιμοποιούνται η κολχικίνη, η
κυκλοσπορίνη, υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών
και η ριτουξιμάμπη. Η θεραπευτική ανταπόκριση
όμως ποικίλλει και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
πολυάριθμες.48
Σε έναν αριθμό περιστατικών έχει φανεί αποτελεσματικότητα της ΕΑΣ στον έλεγχο της νόσου, ακόμη
και σε ασθενείς οι οποίοι ήταν ανθεκτικοί σε άλλες
θεραπείες όπως τα κορτικοστεροειδή, η αζαθειοπρίνη, η κυκλοφωσφαμίδη, η κυκλοσπορίνη και η
χλωραμβουκίλη. Συχνά απαιτούνται πολλαπλές
συνεδρίες υψηλών δόσεων ΕΑΣ ώστε να επιτευχθεί
το θεραπευτικό αποτέλεσμα.50,51
Η ΕΑΣ ως μονοθεραπεία δεν φαίνεται να είναι
αποτελεσματική στον έλεγχο της ΕΠΕ,52 αλλά εμφανίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό
με τις κλασσικές θεραπείες.51
Μια άλλη αναδρομική ανασκόπηση όλων των
ΑΠΔ υπό θεραπεία με ΕΑΣ κατέδειξε ότι οι δύο περιπτώσεις ΕΠΕ ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία.14 Το
πρώτο περιστατικό παρουσίασε πλήρη ύφεση έπειτα
από 18 μηνιαίους κύκλους με ΕΑΣ. Στο δεύτερο
περιστατικό η ΕΑΣ επέτρεψε την ομαλή μείωση της
δόσης της πρεδνΙζόνης μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας.
Μία πρόσφατη αναδρομική ανάλυση 10 ασθενών
με ΕΠΕ υπό θεραπεία με ΕΑΣ έδειξε ότι όλα τα περιστατικά ανταποκρίθηκαν καλώς.49 Όλοι οι ασθενείς
είχαν παρουσιάσει είτε ανεπιθύμητες ενέργειες είτε
μη ικανοποιητική ανταπόκριση στις κλασσικές θεραπείες. Οι ασθενείς έλαβαν πολλαπλούς κύκλους με
δόση 2 mg/kg και όλοι παρουσίασαν έλεγχο της νόσου σε 6-12 κύκλους. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα
διήρκεσε περισσότερο από 4 έτη (κατά μέσο όρο
53.9 μήνες). Τα δεδομένα αν και περιορισμένα σε
σειρές περιστατικών, υποδεικνύουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της ΕΑΣ όταν χορηγείται σε συνδυασμό
με άλλες θεραπείες.
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ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ ΤΩΝ
ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων ή ουλωτικό
πεμφιγοειδές είναι ένα νόσημα το οποίο δυνητικά
προσβάλει όλους τους βλεννογόνους με ή χωρίς
συμμετοχή από το δέρμα.53 Η προσβολή των οφθαλμών, του στόματος, της τραχείας, του οισοφάγου και
των γεννητικών οργάνων είναι πολύ συχνή, προκαλώντας ουλοποίηση, τύφλωση, απόφραξη αεραγωγών και στενώσεις οισοφάγου μεταξύ των θανατηφόρων επιπλοκών. 34 Εξαιτίας των σοβαρών επι πλοκών η νόσος αντιμετωπίζεται επιθετικά με
υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών και ανοσοκατασταλτικών. Η δόση της ΕΑΣ είναι 2-3 g/kg/κύκλο σε
χορήγηση ανά 2 εβδομάδες. Συγκριτικά με τις δόσεις της ΕΑΣ στα άλλα ΑΠΔ, οι δόσεις είναι υψηλότερες και με μεγαλύτερη συχνότητα χορήγησης προκειμένου να ανακοπεί η εξέλιξη της νόσου. Η χορήγηση της ΕΑΣ συνδέεται επιπλέον με μείωση του
τίτλου των αυτοαντισωμάτων έναντι υπομονάδων της
β4-ιντεγκρίνης, οι αποίες αποτελούν αντιγονικό στόχο εμπλεκόμενο στην παθογένεια της νόσου.53,54
Σε μία μελέτη η ΕΑΣ χορηγήθηκε σε 10 ασθενείς
με οφθαλμική προσβολή οι οποίοι δεν είχαν ανταποκριθεί σε ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. Όλοι οι
ασθενείς εμφάνισαν κλινική βελτίωση καθώς η
εξέλιξη της νόσου ανακόπηκε και τα συμπτώματα
παρήλθαν. Επιπλέον η φωτοφοβία και οι ενοχλήσεις
στα μάτια μειώθηκαν μετά τη θεραπεία με ΕΑΣ. Απαιτήθηκαν τουλάχιστον 4 κύκλοι ώστε να παρουσιαστεί
σημαντική βελτίωση, και τελικά όλοι οι ασθενείς
μπόρεσαν να διακόψουν όλες τις υπόλοιπες θεραπείες. Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.55
Μία πρόσφατη μελέτη συνέκρινε το κλινικό αποτέλεσμα στην οφθαλμική προσβολή σε 16 ασθενείς
με πεμφιγοειδές των βλεννογόνων οι οποίοι ελάμβαναν ΕΑΣ στη ομάδα Α και συμβατικό ανασοκατασταλτικό παράγοντα στη ομάδα Β(56). Στην ομάδα Α
8 ασθενείς ελάμβαναν δόση 2 mg/kg/κύκλο ΕΑΣ
ανά 2-4 εβδομάδες. Καθώς το νόσημα παρουσίαζε
βελτίωση, οι συμβατικές θεραπείες διεκόπησαν και η
ΕΑΣ παρέμεινε ως μονοθεραπεία. Με την επίτευξη
σταθεροποίησης το μεσοδιάστημα μεταξύ των
κύκλων ΕΑΣ αυξήθηκε έως διακοπής τελικά. Στην
ομάδα Β χορηγήθηκαν κλασσικές θεραπείες κατά
περίπτωση και περιελάμβαναν ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα: συστηματικά κορτικοστεροειδή,
δαψόνη, μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη ή μοφετιλική
μυκοφαινολάτη. Αν και στις δύο ομάδες επετεύχθη
έλεγχος της νόσου, ο χρόνος μέχρι την πλήρη ύφεση

ήταν σημαντικά μικρότερος για την ομάδα Α σε σχέση με την ομάδα Β (4 μήνες συγκριτικά με 8.5 μήνες αντίστοιχα). Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, από την ομάδα της ΕΑΣ κανένας ασθενής δεν εμφάνισε υποτροπή της οφθαλμικής φλεγμονής σε
αντίθεση με 5 από τους 8 ασθενείς που ελάμβαναν
μόνο συμβατικές θεραπείες. Επομένως, η ΕΑΣ αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία στο πεμφιγοειδές
των βλεννογόνων επιτρέποντας το γρήγορο έλεγχο
της νόσου, την ύφεση των συμπτωμάτων και τη διατήρηση του καλού αποτελέσματος.
Υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία εμφανίζουν ανταπόκριση στη θεραπεία του πεμφιγοειδούς των βλεννογόνων με ΕΑΣ.56-58 Παρά την απουσία τυχαιοποιημένων μελετών, υπάρχουν πολυάριθμες περιπτώσεις ασθενών που δείχνουν ότι η ΕΑΣ
είναι αποτελεσματική στη θεραπεία του πεμφιγοειδούς των βλεννογόνων και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Με δεδομένη την αυξημένη νοσηρότητα της νόσου περιλαμβανομένης της τύφλωσης κρίνονται απαραίτητες οι
ταχείες και αποτελεσματικές θεραπευτικές μέθοδοι
οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να ανακοπεί η εξέλιξη του νοσήματος και να βελτιωθεί η συμπτωματολογία. Ο συνδυασμός της ριτουξιμάμπης με την ΕΑΣ
είναι ανώτερος από την ΕΑΣ ως μονοθεραπεία,
καθώς μειώνει τον κίνδυνο τύφλωσης, προλαμβάνει
την εξέλιξη και οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση.34,59

ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ
ΓΡΑΜΜΟΕΙΔΗ IGA ΚΑΘΗΛΩΣΗ ––––––––––––––––
Πρόκειται για ετερογενή νόσο η οποία χαρα κτηρίζεται από εναπόθεση IgA κατά μήκος της ζώνης
της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας. Αναφέρονται 6 περιπτώσεις ασθενών στις οποίες έχει φανεί η
αποτελεσματικότητα της ΕΑΣ στη θεραπεία της νόσου.14,34,60-64 Η χορήγηση ΕΑΣ έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα στη διαδικασία μείωσης της δόσης των στεροειδών και εμφανίζει τα μέγιστα αποτελέσματα όταν
συνδυάζεται με άλλους θεραπευτικούς παράγοντες.64
Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά ενός περιστατικού
μίας γυναίκας ασθενούς 50 ετών με χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια, η οποία είχε προηγουμένως λάβει θεραπεία με δαψόνη, πρεδνιζόνη συστηματικά και αντιβιοτικά από του στόματος και έγινε έναρξη σχήματος
με Ε.Α.Σ σε δόση 35 g/ημέρα για 3 συνεχείς ημέρες.60 Ο κύκλος επαναλήφθηκε με μεσοδιαστήματα 2
εβδομάδων για τους πρώτους 4 μήνες και κατόπιν 3
εβδομάδων για τους επόμενους 4 μήνες ενώ ακο-
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λούθησε αύξηση του μεσοδιαστήματος μεταξύ των
κύκλων. Τουλάχιστον το 60% των βλαβών υποχώρησε μετά τον πρώτο κύκλο θεραπείας και στη συνέχεια
επήλθε πλήρης ίαση μετά από 3 κύκλους. Όλοι οι
υπόλοιποι συστηματικώς χορηγούμενοι παράγοντες
συμπεριλαμβανομένης της πρεδνιζόνης, μειώθηκαν
σταδιακά σε δοσολογία και τελικά διεκόπησαν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Παρόλο που έχουν δημοσιευθεί αρκετά μεμονωμένα περιστατικά τα οποία υποστηρίζουν τη θετική
δράση της ΕΑΣ στη θεραπεία των ΑΠΔ, υπάρχει
ανάγκη για μεγάλες πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες
μελέτες ώστε να παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα
για την αποτελεσματικότητα της ΕΑΣ. Λόγω του κόστους της ΕΑΣ, προτείνεται να μη χρησιμοποιείται
ως θεραπεία πρώτης γραμμής εκτός ορισμένων ενδείξεων, όπως αντένδειξη για συμβατική θεραπεία.4
Η χορήγηση της ΕΑΣ ως μονοθεραπεία δε συνιστάται καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να
στηρίζουν τη χρήση της.4,65 Για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσματος η ΕΑΣ θα πρέπει να χορηγείται
σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή και άλλες επικουρικές θεραπείες. Εφόσον επιτυγχάνεται κλινική
βελτίωση και ύφεση της νόσου είναι εφικτή η μείωση
της δόσης των κορτικοστεροειδών ή των άλλων φαρμάκων. Οι περισσότεροι ασθενείς θα χρειαστούν
πολλαπλούς κύκλους με ΕΦΑ ώστε να επιτύχουν κλινική βελτίωση και στη συνέχεια θα χρειαστούν δόση
συντήρησης ώστε να διατηρήσουν το θετικό αποτέλεσμα. Σε σοβαρές περιπτώσεις ο συνδυασμός της ριτουξιμάμπης με την ΕΑΣ μπορεί να επιτύχει την
ταχεία επούλωση των βλαβών λόγω της συνεργικής
δράσης των δύο φαρμακευτικών παραγόντων.
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Θεραπευτική
Oι κινολόνες στη θεραπεία δερματικής λοίμωξης
με Mycobacterium Marinum
Δελλή Φ-Σ.
Χυτίρογλου Π.
Σμαραγδή Μ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Ν.Α.Δ.Ν.Θ., Κρατική Κλινική, Θεσσαλονίκη
Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη
Ν.Α.Δ.Ν.Θ., Κρατική Κλινική, Θεσσαλονίκη
Ν.Α.Δ.Ν.Θ., Κρατική Κλινική, Θεσσαλονίκη

Ðåñßëçøç
Οι δερματικές μυκοβακτηριακές λοιμώξεις παραμένουν ένα θέμα υπό συζήτηση, τόσο αναφορικά με την επιλογή του καταλληλότερου θεραπευτικού σχήματος, όσο και για τη διάρκεια της θεραπείας. Η κλινική υποψία λοίμωξης με Mycobacterium marinum, επιβάλλει αρχικά την εμπειρική θεραπευτική αντιμετώπιση για την αποφυγή επέκτασης της λοίμωξης στους βαθύτερους ιστούς. Η
παρουσίαση της περίπτωσής μας, τονίζει την θέση των κινολονών ως αποτελεσματική και ασφαλή
θεραπευτική επιλογή, ιδιαίτερα σε λοιμώξεις που δεν ανταποκρίνονται σε άλλους αντιμικροβιακούς παράγοντες, όπως η κλαριθρομυκίνη.

Quinolones in the Treatment
of Mycobacterium Marinum Infection of the Skin
Delli F-S., Hytiroglou P., Smaragdi M. Mandekou-Lefaki I.

Summary
Cutaneous mycobacterial infections remain a subject of debate, both in regard
to the choise of the most appropriate therapeutic regimen, as well as in terms of the duration of
treatment. Clinical suspicion of Mycobacterium marinum infection necessitates initial empirical treatment
to prevent progression to deep infection. Our case report highlights quinolones as an effective and safe
therapeutic option, especially for infections which are unresponsive to other antibiotics such as
clarithromycine.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Δερματική λοίμωξη Mycobacterium Marinum, θεραπεία
KEY WORDS • Cutaneous Mycobacterium Marinum infection, therapy

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ι δερματικές μυκοβακτηριακές λοιμώξεις παραμένουν ένα πολυσυζητημένο θέμα, όσoν
αφορά την επιλογή του κατάλληλου χημειοθεραπευτικού σχήματος, αλλά και τη διάρκεια χο-
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ρήγησής του. Όταν υποψιάζεται κανείς ως αιτιολογικό παράγοντα το Mycobacterium marinum (M.
marinum), επιβάλλεται έγκαιρη έναρξη αντιβιοτικής
αγωγής, λόγω μεγάλου κινδύνου επέκτασης της
λοίμωξης στους εν τω βάθει ιστούς. Η ενθεσίτιδα
που μπορεί να ακολουθήσει, μπορεί να οδηγήσει σε
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καταστροφή τενόντων και αρθρώσεων. Ειδικά όταν οι
βλάβες εντοπίζονται στα άνω άκρα, κινδυνεύει η
ακεραιότητα σημαντικών για τη λειτουργία τους αρθρώσεων,1 ακόμα και μετά από χειρουργική αποκατάσταση. Η έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική
θεραπεία, με τη χρήση αντιβιοτικών, αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο για την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών.
Η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού σχήματος στις δερματικές λοιμώξεις με M. marinum παραμένει υπό συζήτηση. Έγινε προσπάθεια ακόμα και
με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη
της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού δύο αντιβιοτικών.2
Η παρουσίαση της περίπτωσής μας, τονίζει τη

θέση των κινολονών, ως μια αποτελεσματική και ασφαλή θεραπευτική λύση.

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY –––––––––––––––––––
Άνδρας 44 ετών, χωρίς ιδιαίτερο ατομικό ιατρικό
ιστορικό, εμφάνισε από έτους εξάνθημα με έντονα
φλεγμονώδη δερματικά και υποδερματικά οζίδια στα
αντιβράχια (Εικόνες 1.1 και 1.2). Με την διάγνωση
ανθεκτικής δοθιήνωσης χορηγήθηκαν κατά σειρά
πενικιλλίνη ευρέος φάσματος (αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ), κεφαλοσπορίνη (κεφακλόρη) και
μακρολίδη (κλαριθρομυκίνη, ροξιθρομυκίνη). Προσωρινά το εξάνθημα παρουσίαζε βελτίωση, αλλά

Åéêüíá 1.1 – Ερυθροϊώδες οζίδιο στην πλάγια
επιφάνεια δεξιού αντιβραχίου. Η χρόνια φλεγμονή προκαλεί απώλεια τριχών.

Åéêüíá 1.2 – Οι βλάβες είναι ανώδυνες, μερικές
με κεντρική νέκρωση.
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Åéêüíá 1.3 – Η πύλη εισόδου είναι συνήθως ένα σημείο που έχει υποστεί τραυματισμό.

υποτροπίαζε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της
αγωγής. Στην προσεκτική κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν επίσης στοιχεία υποδερματίτιδας.
Λαμβάνοντας υπόψη το επάγγελμα του ασθενή
(καλλιεργητής οστρακοειδών), τέθηκε η υποψία μόλυνσης με M. marinum και εντοπίστηκε η πιθανή
πύλη εισόδου (Εικόνα 1.3).
Η δερματική δοκιμασία φυματινοαντίδρασης
(Mantoux) βρέθηκε έντονα θετική στις 48 και 72
ώρες (Εικόνα 2). Στην ακτινογραφία θώρακος δεν
διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα.
Η ιστοπαθολογική εξέταση ιστοτεμαχίου που ελήφθη από οζίδιο, έδειξε συρρέοντα κοκκιώματα

Åéêüíá 2 – Η δοκιμασία Mantoux μετά από 72
ώρες. Η διήθηση έχει διάμετρο 62 mm.
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χωρίς νέκρωση, στο επιπολής και το εν τω βάθει
χόριο, τα οποία αποτελούνταν από επιθηλιοειδή
ιστιοκύτταρα και γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans
και ξένου σώματος μεταξύ των οποίων υπήρχαν αρκετά λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα (Εικόνες
3.1 και 3.2). Παρατηρήθηκαν επίσης μέτριες περιαγγειακές λεμφοκυτταρικές διηθήσεις και ίνωση του
χορίου. Επιπλέον, στον υποδόριο ινολιπώδη ιστό
ανευρέθησαν μικρά λιποφαγοκοκκιώματα. Στις ιστοχημικές χρώσεις PAS και Ziehl-Neelsen δεν ανα γνωρίσθηκαν μικροοργανισμοί. Η καλλιέργεια δεν
ήταν εφικτή. Οι λοιπές βιοχημικές αναλύσεις ήταν
μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια.
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Åéêüíá 3.2 – Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση αναγνωρίζονται ευχερώς τα
επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα και τα γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans
και ξένου σώματος που απαρτίζουν το κοκκίωμα. Μεταξύ τους
ανευρίσκονται λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα (Η&Ε, μεγέθυνση Χ 100).

Åéêüíá 3.1 – Κοκκίωμα χωρίς νέκρωση στο εν τω βάθει χόριο (Η&Ε, μεγέθυνση Χ 40).

Χορηγήθηκε μοξιφλοξασίνη σε εφάπαξ δόση 400
mg ημερησίως για 28 ημέρες. Μετά από 14 ημέρες
το εξάνθημα υποχώρησε πλήρως (Εικόνες 4.1. και

4.2.). Ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας
ο ασθενής δεν παρουσίασε νέες βλάβες.

Åéêüíá 4.1 – Μετά από θεραπεία δύο εβδομάδων, η χρονίζουσα δερματική βλάβη υποχωρεί
σημαντικά.

Åéêüíá 4.2 – Η πρόσφατη βλάβη παρουσιάζει
ίαση μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––
Απ’ όλα τα άτυπα μυκοβακτηρίδια, το M. marinum
είναι ο συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει δερματική λοίμωξη στον άνθρωπο.
Πύλη εισόδου αποτελεί συνήθως ένα τραύμα που
έρχεται σε επαφή με μολυσμένο νερό ενυδρείου ή
ιχθυοτροφείου, ή με θαλάσσια ζώα, όπως ψάρια και
χελώνες. Η διάγνωση και η θεραπεία συχνά καθυστερούν, επειδή σπάνια υποψιάζεται κανείς μυκοβακτηριακή αιτιολογία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
λοίμωξη περιορίζεται στο δέρμα και δεν σημειώνεται
ιδιαίτερη νοσηρότητα σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς.
Στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν ψαράδες,
καλλιεργητές οστρακοειδών, κολυμβητές (όχι όμως
πισίνων, καθώς φαίνεται ότι το χλώριο καταστρέφει
το μικρόβιο), εργαζόμενοι ενυδρείων και άτομα που
έχουν ενυδρείο στο σπίτι. Επαναλαμβανόμενη έκθεση, αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης.
Κλινικά, στο σημείο όπου υπήρχε αρχικά το
τραύμα, μπορεί να παρατηρηθεί βλατίδα, οζίδιο ή
έλκος. Συνήθως ο ασθενής αναφέρει έκθεση σε νερό
που δεν περιέχει χλώριο, πριν από 2-3 εβδομάδες.
Μερικές φορές οι ασθενείς αναφέρουν μια βλατίδα
ή ένα οζίδιο που εξελίσσεται σε έλκος, ενώ η λοίμωξη επεκτείνεται ή προς το υπόλοιπο άκρο, θυμίζοντας εικόνα τριχοσπορίασης, ή προς την πλησιέστερη άρθρωση ή τον κοντινότερο τένοντα. Μετά
από μήνες, η εντοπισμένη λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί στον υποδόριο ιστό.
Συχνά οι βλάβες είναι επώδυνες και προκαλούν
δυσκαμψία, ενώ συστηματική προσβολή με πυρετό
και λεμφαδενίτιδα σπάνια περιγράφεται, με εξαίρεση τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το οζίδιο
των αμελκτών (ή το οζίδιο του Orf, ιογενής λοίμωξη
με ιό cowpox) και σπανιότερα τη λεϊσμανίαση, τη
λέπρα, τη νοκαρδίωση, τη δερματική προτοθήκωση,
τη σαρκοείδωση και τη τριχοσπορίαση.
Η καλλιέργεια προσφέρει την τυπική ταυτοποίηση.
Παρουσιάζει ειδικότητα, όχι όμως ευαισθησία.
Η μέθοδος IGRA σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης, αλλά αποδείχθηκε ότι μπορεί να είναι θετική και στις περιπτώσεις λοίμωξης με M. Marinum.3
Η ιστοπαθολογική εικόνα των δερματικών βλαβών ποικίλλει ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της
βλάβης και το βαθμό της κοκκιωματώδους αντίδρασης. Οι πρώιμες αλλοιώσεις έχουν την εικόνα μιας
μικτής φλεγμονώδους κυτταρικής διήθησης, υπάρχει όμως μεγάλη πιθανότητα εντόπισης μυκοβακτηρι-
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δίων με ειδικές χρώσεις. Οι σαφώς εγκατεστημένες
βλάβες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κοκκιώματα,
χωρίς τυροειδή νέκρωση, περιλαμβάνοντας συχνά
ένα αστεροειδές απόστημα. Οι ιστοχημικές χρώσεις
συχνά αδυνατούν να αποκαλύψουν τα μυκοβακτηρίδια.
Ουσιαστική είναι η θεραπεία με αντιβιοτικά. Η
διάρκειά της καθορίζεται εμπειρικά, με σύσταση για
συνεχή θεραπεία 4 έως 6 εβδομάδων, υπό στενή παρακολούθηση της κλινικής υποστροφής των βλαβών.
Από τα διάφορα αντιβιοτικά στα οποία το M.
Marinum παρουσιάζει ευαισθησία in vitro, έως τις
κλινικές μελέτες που αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητά τους in vivo, τα αποτελέσματα διαφέρουν. Τα προτεινόμενα σχήματα περιλαμβάνουν το
συνδυασμό ριφαμπικίνης με εθαμβουτόλη, την
τετρα κυκλίνη (μινοκυκλίνη, δοξυκυκλίνη), 4,5,6 το
συνδυασμό τριμεθοπρίμης-σουλφαμεθοξαζόλης, την
κλαριθρομυκίνη7 και τις φλουοροκινολόνες (σιπροφλοξασίνη, οφλοξασίνη). Ανθεκτικότητα αναφέρεται
μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, στη δοξυκυκλίνη και
τη ριφαμπικίνη.8 Στα χημειοθεραπευτικά σχήματα
που χορηγούνται για τη φυματίωση δεν αναφέρεται η
αναμενόμενη ανταπόκριση, εφόσον το M. Marinum
είναι ανθεκτικό στην ισονιαζίδη, τη στρεπτομυκίνη,
την πυραζιναμίδη και το παρα-αμινοσαλικιλικό οξύ.
Φαίνεται ότι η ιδανική θεραπεία σύμφωνα με το
αντιβιόγραμμα και την κλινική απάντηση είναι η
κλαριθρομυκίνη.7 Θεωρείται η πιο αποτελεσματική
μακρολίδη και χορηγείται ως μονοθεραπεία, αλλά
και σε συνδυασμό, με εξαίρεση τη ριφαμπουτίνη ή
ριφαμπικίνη (οι μακρολίδες αυξάνουν τα επίπεδά
τους). Για τις λοιμώξεις χωρίς επιπλοκές θεωρείται
αρκετή η χορήγηση ενός μόνο αντιβιοτικού, όχι
όμως όταν η έκταση είναι μεγάλη.9 Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η συγχορήγηση ριφαμπικίνης και εθαμβουτόλης θεωρείται η αποτελεσματικότερη επιλογή, ειδικά όταν η νόσος είναι σοβαρή, αλλά και σε ασθενείς
με διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος.
Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε η μοξιφλοξασίνη αποδείχθηκε αποτελεσματική, στηρίζοντας
ακόμα μια φορά τη θέση των κινολονών στις μυκοβακτηριακές λοιμώξεις. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση
της στην θεραπεία της φυματίωσης από στελέχη ανθεκτικά στα γνωστά χημειοθεραπευτικά σχήματα.10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μηχανισμοί αντίστασης
που απενεργοποιούν τις πενικιλλίνες, τις κεφαλοσπο-
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ρίνες, τις μακρολίδες και τις τετρακυκλίνες, δεν αλληλεπιδρούν με την αντιβακτηριακή δράση της μοξιφλοξασίνης. Δεν υπάρχει διασταυρούμενη αντίσταση
μεταξύ αυτής και των προαναφερθέντων αντιβιοτικών.
Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το περιστατικό
παρόμοιο με μια περίπτωση φυματίωσης ανθεκτικής
στα γνωστά - τοξικά, μακράς διάρκειας, υψηλού κόστους και με φτωχά γενικά αποτελέσματα - χημειοθεραπευτικά σχήματα. Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση με
μελέτες παρατήρησης, έδειξε την αποτελεσματικότητα μερικών φλουοροκινολονών, εθιοναμίδης και
προθιοναμίδης. Αυτό θα μπορούσε να στηρίξει τη
θεραπευτική μας επιλογή, την οποία επιβεβαιώνει το
εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––––––
Άνδρας ασθενής ηλικίας 70 ετών, εισήχθη στην
κλινική για την διερεύνηση ενός γενικευμένου
κνησμώδους εξανθήματος. Οι αρχικές βλάβες εμφανίστηκαν προ 3ετίας στον κορμό και επεκτάθηκαν
καταλαμβάνοντας τα άκρα έως τις μεσοδακτυλικές
πτυχές και τα δάκτυλα. Οι πρωτογενείς βλάβες αποτελούνται από φλυκταινίδια που περιβάλλονται από
ερύθημα. Τα φλυκταινίδια είχαν χαρακτηριστική
εικόνα με πυώδες περιεχόμενο στο κάτω μέρος του
και διαυγές υγρό στο επάνω (Εικόνα 1).

Η ιστοπαθολογική εξέταση ενός φλυκταινιδίου
από τον κορμό έδειξε στην επιδερμίδα υποκεράτιες
συλλογές ουδετεροφίλων με την παρουσία ακανθόλυσης και άφθονα ουδετερόφιλα στο χόριο (Εικόνα
2). Τα αποτελέσματα του έμμεσου και άμεσου ανοσοφθορισμού είναι αρνητικά.
Ο ασθενής πάσχει από αρτηριακή υπέρταση,
σακχαρώδη διαβήτη και υπερτροφία του προστάτη,
για τα οποία την τελευταία 4ετία λάμβανε την ίδια
θεραπεία με αμυλοδιπίνη, φουροσεμίδη, νιφεδιπίνη
και γλιμεπιριδίνη.

Åéêüíα 1 – Παρατριμματική περιοχή με πολλαπλές φλύκταινες και ερύθημα. Χαρακτηριστική εικόνα του φλυκταινιδίου με
πυώδες περιεχόμενο στο κάτω μέρος του και διαυγές υγρό στο επάνω.

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:1 59-64, 2012
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Åéêüíα 2 – Η ιστοπαθολογική εξέταση ενός
φλυκταινιδίου από τον κορμό έδειξε στην
επιδερμίδα υποκεράτιες συλλογές ουδετεροφίλων με την παρουσία ακανθόλυσης
και άφθονα ουδετερόφιλα στο χόριο.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Υποκεράτια Φλυκταίνωση/Υποκεράτια
Φλυκταινώδης Δερματοπάθεια/Νόσος των
Sneddon - Wilkinson
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι ουδετεροφιλικές δερματοπάθειες είναι μια
ομάδα σπάνιων δερματικών νοσημάτων με κύριο χαρακτηριστικό την διήθηση του δέρματος από πολυμορφοπύρηνα στην απουσία μιας λοιμώδους αιτιολογίας.
Ο Sneddon και ο Wilkinson όρισαν για πρώτη φορά την υποκεράτια φλυκταίνωση ως ξεχωριστή οντότητα το 1956.1,2 Είναι μια σπάνια, χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος και ο ασθενής είναι συνήθως γυναίκα
ηλικίας άνω των 40 ετών. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από φλύκταινες στείρου περιεχομένου που
εντοπίζονται στις καμπτικές επιφάνειες κορμού και
στο κεντρικό τμήμα των άκρων.
Στη διαφορική διάγνωση της κλινικής εικόνας περιλαμβάνονται: η οξεία γενικευμένη εξανθηματική
φλυκταίνωση, η ερπητοειδής δερματίτιδα, η δερματοφυτία, η εωσινοφιλική φλυκταινώδης θυλακίτιδα,
το μολυσματικό κηρίο, το νεκρολυτικό μεταναστευτικό ερύθημα, η κοινή πέμφιγα, η φλυκταινώδης
ψωρίαση και η IgA πέμφιγα.
Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Μερικοί θεωρούν ότι μαζί με την IgA πέμφιγα ανήκει σε μια
ομάδα φλυκταινωδών ουδετεροφιλικών νοσημάτων
με ιστοπαθολογική και κλινική ετερογένεια,3 άλλοι
ότι είναι μια μορφή ψωρίασης, και τελευταία το ότι
ουσιαστικά συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα ουδετεροφιλικών δερματικών νοσημάτων που μπορούν να
μεταπίπτουν από την μια μορφή στην άλλη.4
Το αρνητικό αποτέλεσμα του άμεσου και έμμεσου ανοσοφθορισμού υποστηρίζει την θεωρία ότι
στην αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν μεσολαβούν
αυτοαντισώματα, χωρίς όμως να το αποκλείουν. Μια
πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει την απουσία αυτοαντισωμάτων έναντι δεσμογλεϊνών 1 και 3 που χαρακτηρίζουν την κοινή πέμφιγα.5
Η διαφορική διάγνωση από την IgA πέμφιγα
γίνεται βάση ανοσολογικών ευρημάτων στον άμεσο
ανοσοφθορισμό, με χαρακτηριστικές εναποθέσεις
ανο σοσφαιρίνης Α στην επιφάνεια των κερατινο κυττάρων. Κλινικά και ιστολογικά ξεχωρίζουν δύο
υπότυποι: η υποκεράτια φλυκταινώδης δερματοπάθεια (subcorneal pustular dermatosis, SPD) που εκδηλώνεται κλινικά με υποκεράτινες φλύκταινες και
στον ανοσοφθορισμό χαρακτηρίζεται από την ενα-

πόθεση IgA στο άνω μέρος της επιδερμίδας, και η
ενδοεπιδερμιδική ουδετεροφιλική IgA δερματοπάθεια (intraepidermal neutrophilic IgA dermatosis,
IEN) που εκδηλώνεται κλινικά με ενδοεπιδερμιδικές
φλύκταινες και στον ανοσοφθορισμό χαρακτηρίζεται
από εναποθέσεις IgA σε όλο το πάχος της επιδερμίδας. Το κύριο αντιγόνο στην SPD θεωρείται ότι
είναι η δεσμοκολλίνη 1, ενώ στην IEN παραμένει άγνωστο, παρότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν ανιχνευθεί οι δεσμοκολλίνες 2 και 3, αλλά και η δεσμογλείνη 3.6,7,8 Ο τύπος SPD της IgA πέμφιγας θα
μπορούσε να είναι μια μεταβατική μορφή μεταξύ πέμφιγας και υποκεράτιας φλυκταίνωσης.
Στην διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται περιπτώσεις όπου η αρχική κλινική εικόνα εξελίχθηκε σε
τυπικές βλάβες φλυκταινώδους ή κατά πλάκας ψωρίασης.4 Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μια
μορφή ψωρίασης, από τη στιγμή που είναι γνωστή η
συχνή συνύπαρξη ψωρίασης με την πέμφιγα,9,10 με
επιβεβαιωμένα κοινά παθογενετικά στοιχεία που
αφορούν τα λεμφοκύτταρα και μερικές κυτταροκίνες,
όπως η IL-8 και ο TNF-α.
Η επιτυχής θεραπεία με αντι ΤΝF παράγοντες
και ανοσοκατασταλτικά στα περιστατικά με SPD ανθεκτική στις καθιερωμένες κλασικές θεραπείες11 και
με SPD τύπου IgA πέμφιγας 12 υποστηρίζουν την
γνώμη ότι υπάρχουν κοινοί κυτταρικοί οδοί όπου οι
ίδιες κυτταροκίνες εμπλέκονται στον αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό αυτών των ουδετεροφιλικών δερματοπαθειών.
Στην περίπτωση που σας παρουσιάζουμε η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών και δαψόνης, όπως και η φωτοθεραπεία, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά, ενώ η κυκλοσπορίνη στην δοσολογία
των 2 mg/kg/ημερησίως για 3 μήνες θεράπευσε τόσο το εξάνθημα, όσο και το κνησμό (Εικόνα 3). Στην
διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται και άλλα περιστατικά όπου η κυκλοσπορίνη ήταν αποτελεσματική,13,14 με την διαφορά το ότι χορηγήθηκε σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή.
Ως προς τον μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου, η ασιτρετίνη σε χαμηλή δοσολογία (10 mg ημερησίως)
συνεισφέρει μέχρι και σήμερα στην συντήρηση
σταθερής λεύκανσης.
Στα περιστατικά με νόσο Sneddon –Wilkinson
έχει παρατηρηθεί η συνύπαρξη ή εκ των υστέρων εμφάνιση μονοκλωνικών γαμμασφαιρινοπάθειων
(συχνότερα IgA παρά IgG),15 λεμφωμάτων (ειδικά
πολλαπλούν μυέλωμα)16 και γαγγραινώδους πυοδέρματος,15,17 γεγονός που επιβάλλει την τακτική παρακολούθηση αυτών των ασθενών.
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Åéêüíα 3 – Σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας 2 εβδομάδες
μετά την έναρξη κυκλοσπορίνης και λεύκανση μετά από 3 μήνες.

Η νόσος Sneddon –Wilkinson θα μπορούσε να
τοποθετηθεί εκεί όπου ο παθογενετικός μηχανισμός
της ψωρίασης συναντάει εκείνον της πέμφιγας στους
ασθενείς με γενετικό ανοσολογικό υπόβαθρο που
ακόμα μελετάται, δεδομένου ότι όσο και περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνουν το ρόλο του γονιδιακού
πολυμορφισμού στην ποικιλία εκδηλώσεων νοσημάτων σύμφωνα με το όργανο στόχο.18
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1. Ολέθρια «θανατηφόρα» μελανώματα
Η δυσανάλογη επίπτωση του οζώδους μελανώματος
(NMS) στη θνησιμότητα που καταγράφεται γενικά στα
μελανώματα είναι δυνατόν να ερμηνευθεί από το
γεγονός ότι κατά τη στιγμή της διάγνωσης τα οζώδη
μελανώματα έχουν μεγαλύτερο πάχος
Επειδή τα οζώδη μελανώματα (ΟΜ) συχνά δεν
έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του μελανώματος (π.χ.
τον κανόνα ABCD), ανιχνεύονται σε πιο προχωρημένο
στάδιο από ότι οι βλάβες με περισσότερο ειδική εικόνα.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια τάση προς την έγκαιρη
διάγνωση των επιφανειακώς επεκτεινόμενων μελανωμάτων (ΕΕΜ), το πάχος του ΟΜ κατά τη στιγμή της διάγνωσης έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο.
Για να συγκρίνουν τα ποσοστά θανάτου που σχετίζονται με ΟΜ και άλλους υπότυπους μελανωμάτων, οι
ερευνητές ανέλυσαν τα στοιχεία για 5.775 περιπτώσεις
πρωτοπαθούς διηθητικού μελανώματος που καταγράφηκαν στο Victorian Cancer Registry το 1989, 1994,
1999 και 2004. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το μέσο πάχος κατά τη διάγνωση των ΟΜ ήταν 2,6 mm, σε
σύγκριση με το 0,6 mm για τα ΕΕΜ.
Παρ’ όλον ότι μόνον το 7% των μελανωμάτων
ήταν παχύτερα από 4 mm, το 58% των βλαβών αυτών ήταν ΟΜ. Τα ΟΜ αντιπροσώπευαν το 14% των
μελανωμάτων, αλλά ήταν υπεύθυνα για το 43% των
θανάτων από μελάνωμα, ενώ τα ΕΕΜ αποτελούσαν
το 56% των μελανωμάτων, αλλά ήταν υπεύθυνα μόνον για το 30% των θανάτων.

Σχόλιo (Hensin Tsao, MD, PhD)
Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το δυσανάλογο αντίEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:1 65-68, 2012

κτυπο των οζωδών μελανωμάτων στη θνησιμότητα
από το μελάνωμα. Υπεύθυνο για το "θανατηφόρο
αποτέλεσμα" είναι το μεγαλύτερο πάχος του ΟΜ κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Εφόσον, λοιπόν, τα ΟΜ
εξελίσσονται ταχύτατα, ο ετήσιος έλεγχος μπορεί και
να μην είναι επαρκής για την ανίχνευση τέτοιων
βλαβών. Επιπρόσθετα, επειδή οι βλάβες αυτές δεν
είναι σύμφωνες με τους κανόνες ABCD στην εμφάνιση, ίσως ένα νέο μήνυμα όσον αφορά στις μεταβολές
συμπεριφοράς των μελανωμάτων πρέπει να προωθηθεί και να διαφημισθεί με περισσότερο επιθετικό
τρόπο.
Mar V., et al. Nodular melanoma: A distinct clinical entity
and the largest contributor to melanoma deaths in Victoria, Australia. J Am Acad Dermatol 2012 Nov 21; [e-pub ahead of print]

2. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη μελανώματος σε
μεγάλους συγγενείς μελανινοκυτταρικούς
σπίλους (Large Congenital Melanocytic Nevi)
Μετά την χειρουργική επέμβαση σε μεγάλους συγγενείς
μελανινοκυτταρικούς σπίλους (ΜΣΜΣ), ο κίνδυνος για
κακοήθη εξαλλαγή είναι μειωμένος, αλλά όχι αμελητέος,
και οι ουλές μπορεί να επηρεάσουν την αισθητική
βελτίωση που σημειώνεται αρχικά από την αφαίρεση του
σπίλου
Συγγενής μελανινοκυτταρικός σπίλος (ΣΜΣ)
εμφανίζεται στο 1% των νεογνών. Οι ΣΜΣ ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος προβολής σε ενήλικα: μικροί (<1,5 cm), μεσαίοι (1,5 έως 19,9 εκατοστά), και οι μεγάλοι-γιγάντιοι (>20 cm). Οι μεγάλοι
συγγενείς μελανινοκυτταρικοί σπίλοι είναι σπάνιοι
(συχνότητα εμφάνισης: 1/20.000 έως 1/500.000 νε-
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ογνά) και συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος σε σχέση με τους μικρότερους
σπίλους, αλλά ο πραγματικός κίνδυνος είναι άγνωστος, και η ορθότερη αντιμετώπιση των ΜΣΜΣ είναι
αμφιλεγόμενη.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν 14 μελέτες με LCMN
που διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 1966-2011 και
συμπεριελάμβαναν τουλάχιστον 20 άτομα. Σε 2578
ασθενείς, ανακαλύφθηκαν 52 μελανώματα σε 51 ασθενείς (2%). Η ηλικία κατά τη διάγνωση του μελανώματος κυμαινόταν από τη γέννηση έως τα 58 έτη
(μέση ηλικία: 12,6 χρόνια). Το 55% των ασθενών
κατέληξαν (μέση ηλικία κατά το θάνατο: 10 χρόνιαΕύρος: 0,9 - 40 έτη).
Η εντόπιση πιστοποιήθηκε σε 44 ασθενείς. Τα
πρωτοπαθή μελανώματα ήταν δερματικά σε 37 ασθενείς (82%), συμπεριλαμβανομένων 30 (68%), τα
οποία εντοπίζονταν στον κορμό. Επτά μελανώματα
ήταν σπλαχνικά (1 στο κεντρικό νευρικό σύστημα, 4
στο μυελό των οστών, 1 οπισθοπεριτοναϊκά και 1 στο
ραχιαίο μυ,). Μεταξύ των 38 ΜΣΜΣ οι 28 ήταν μεγαλύτεροι από 40 cm (74%) και 10 ήταν περίπου 60
cm (29%). Δορυφόροι σπίλοι ευρέθησαν σε 32 ασθενείς. Η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος εκτιμήθηκε σε 2,3 ανά 1000 ασθενείς-έτη.
Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ψυχολογική επιβάρυνση των ΜΣΜΣ ήταν σημαντική για τους ασθενείς και τους γονείς, αλλά τα οφέλη της χειρουργικής εκτομής ήταν ανάμεικτα.

Σχόλιο (Mary Wu Chang, MD):
Αν και η μελέτη εμφανίζει ορισμένους περιορισμούς λόγω της ετερογένειας των εργασιών που
συμπεριελήφθησαν, αυτή η συστηματική ανασκόπηση δείχνει ότι η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος σε μεγάλους συγγενείς μελανινοκυτταρικούς
σπίλους είναι χαμηλότερη από ό, τι έχει αναφερθεί
στο παρελθόν. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι σημαντικά
μεγαλύτερος για τους ασθενείς με σπίλο (LCMN) μεγαλύτερο από 40 εκατοστά. Σε αυτούς τους ασθενείς
το μελάνωμα συνήθως εμφανίζεται κατά την παιδική
ηλικία, και η θνησιμότητα είναι υψηλή. Η χειρουργική εκτομή του σπίλου δεν εξαλείφει πλήρως τον
κίνδυνο, καθώς το 14% των μελανωμάτων ανακαλύφθηκαν σε σπλάχνα. Τέλος τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα ήταν ανεπαρκή για τον προσδιορισμό της
ψυχοκοινωνικής επίπτωσης της προφυλακτικής εκτομής του ΜΣΜΣ.
Μεγάλες προοπτικές μελέτες από το Ηνωμένο
Βασίλειο έχουν δείξει ότι η χειρουργική εκτομή των

μικρών συγγενών μελανινοκυτταρικών σπίλων της κεφαλής και του τραχήλου προσφέρει υψηλή ικανοποίηση στους ασθενείς. Αντίθετα, η διαστολήδιεύρυνση του ιστού και στη συνέχεια χειρουργική
εκτομή για μεγάλους συγγενείς μελανινοκυτταρικούς
σπίλους συνδέθηκε περισσότερο με επανεμφάνιση
του σπίλου στα χειρουργικά όρια εκτομής και δορυφόρες βλάβες, καθώς επίσης το 11-14% των ασθενών
με ΜΣΜΣ πιστεύουν ότι η χειρουργική επέμβαση
επιδείνωσε την εμφάνισή τους
Vourc'h-Jourdain M., et al. Large congenital melanocytic
nevi: Therapeutic management and melanoma risk. J Am
Acad Dermatol 2012 Nov 19;

3. Θεραπεία ερυθήματος στη ροδόχρου νόσο
με ένα τοπικό αγγειοσυσταλτικό
Το φάρμακο τρυγική μπριμονιδίνη μειώνει με ασφάλεια
την ερυθρότητα που παρατηρείται σε ασθενείς με
ροδόχρου νόσου με ευρυαγγείες
Οι ασθενείς που πάσχουν από ροδόχρου νόσου
θεωρούν πολύ δύσκολο να συμβιβαστούν με το ερύθημα που εμφανίζουν στο πρόσωπο. Ο εξαιρετικά
εκλεκτικός αγωνιστής των α2-αδρενεργικών υποδοχέων τρυγική μπριμονιδίνη (ΒΤ) έχει πολύ ισχυρή
αγγειοσυσταλτική δράση και μπορεί να είναι αποτελεσματικός ως ένα τοπικό αγγειοσυσταλτικό. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μία φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη για να προσδιορισθεί η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια, καθώς και η βέλτιστη δοσολογία της τοπικής γέλης ΒΤ για το ερύθημα της ροδοχρόου ακμής.
Αρχικά 122 ασθενείς με έντονο ερύθημα προσώπου από ροδόχρου νόσο έλαβαν μία εφάπαξ
εφαρμογή γέλης ΒΤ, η οποία μείωσε σημαντικά την
ερυθρότητα με δοσοεξαρτώμενο τρόπο σε σύγκριση
με το φάρμακο-μάρτυρα.
Σε μια δεύτερη μελέτη που διεξήχθη σε 17 κέντρα, έλαβαν μέρος 260 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ροδόχρου νόσου στο στάδιο του ερυθήματος
και των ευρυαγγειών (erythematotelangiectatic
rosacea) και λιγότερες από τρεις φλεγμονώδεις
βλατίδες ή φλύκταινες και εφαρμόσθηκε η γέλη BT
(0,5% ή 0,18%) ή το φαρμάκο – μάρτυρας, καθημερινά, μία ή δύο φορές την ημέρα. Σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με την γέλη BT 0,5%
έναντι του μάρτυρα (Ρ <0,001). Η κρέμα με συγκέντρωση 0,18% ήταν επίσης στατιστικά ανώτερη από
την κρέμα μάρτυρα, αλλά τα θεαματικά αποτελέσμα-
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τα ήταν λιγότερο έντονα. Η δοσολογία δύο φορές
την ημέρα δεν βελτίωσε περισσότερο τα αποτελέσματα. Δεν παρατηρήθηκε ταχυφυλαξία ή αύξηση του
αριθμού των βλαβών, ή φαινόμενο ριμπάουντ στις 4
εβδομάδες παρακολούθησης. Λίγοι ασθενείς και
στις δύο ομάδες (ΒΤ και μάρτυρα) είχαν περισσότερο ερύθημα στο τέλος της θεραπείας από ό,τι στην
έναρξη. Η θεραπεία ήταν γενικά καλά ανεκτή και μόνο ένας ασθενής απομακρύνθηκε από τη μελέτη,
εξαιτίας ενός αισθήματος καύσους. Η καρδιακή λειτουργία και η αρτηριακή πίεση παρέμειναν ανεπηρέαστες.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)
Μια ασφαλής και αποτελεσματική ιατρική θεραπεία για τη ροδόχρου νόσο με ευρυαγγείες και ερύθημα απουσιάζει. Σε πολλές προηγούμενες μελέτες
για τη θεραπεία της βλατοδοφλυκταινώδους ροδόχρου νόσου η ερυθρότητα μειώθηκε, αλλά σπάνια
αρκετά για να ικανοποιήσει είτε τους ασθενείς, είτε
τους θεράποντες ιατρούς. Ευτυχώς, σε αυτή τη μελέτη, η τοπική εφαρμογή τρυγικής μπριμονιδίνης
μειώνει την ερυθρότητα με ασφάλεια σε ασθενείς με
ροδόχρου νόσο στο στάδιο του ερυθήματος και των
ευρυαγγειών. Είχα δοκιμάσει στο παρελθόν αυτό το
φάρμακο σε μελέτη φάσης Ι σε ασθενείς με ερυθρότητα του προσώπου που οφείλεται σε διάφορες
αιτίες και διαπίστωσα επίσης ότι η τοπική εφαρμογή
BT μειώνει γρήγορα και αποτελεσματικά την ερυθρότητα
Fowler J., et al. Once-daily topical brimonidine tartrate
gel 0.5% is a novel treatment of moderate to severe facial
erythema of rosacea: Results of two multicenter, randomized, and vehicle-controlled studies. Br J Dermatol 2011
Nov 2; [e-pub ahead of print].

4. Άτυπα εξανθήματα σε 260 συνεχόμενους
ασθενείς
Η γνώση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και των
στοιχειωδών βλαβών που χαρακτηρίζουν κάθε δερματοπάθεια, αλλά και των εποχιακών ιώσεων μπορούν να
βοηθήσουν σε μια δύσκολη διάγνωση
Ως άτυπο εξάνθημα (ΑΕ) ορίζεται ένα αιφνίδιο
εξάνθημα με μορφολογία διαφορετική από τα έξι
κλασσικά εξανθήματα (ιλαρά, οστρακιά, ερυθρά,
λοιμώδες ερύθημα, αιφνίδιο εξάνθημα και ανεμευλογιά). Παρόλο που τα άτυπα εξανθήματα είναι
συχνά και αποτελούν διαγνωστική πρόκληση, ωστό-

Ôüìïò 23, Ôåý÷ïò 1, Iανουάριος - Μάρτιος 2012

σο δεν έχουν καλά μελετηθεί. Για να ταυτοποιήσουν
τα κλινικά χαρακτηριστικά και τα εργαστηριακά ευρήματα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αιτιολόγηση των άτυπων εξανθημάτων, οι ερευνητές
μελέτησαν 260 συνεχόμενους ασθενείς (108 παιδιά,
141 γυναίκες) με ΑΕ που προσήλθαν για εξέταση σε
ένα Πανεπιστημιακό Δερματολογικό τμήμα στην
Ιταλία. Οι ασθενείς με πολύμορφο ερύθημα αποκλείσθηκαν.
Το εξάνθημα παρουσίαζε επτά μορφολογικά
πρότυπα: ερύθημα, ερύθημα με κηλίδες, ερύθημα με
βλατίδες, ερύθημα με φλύκταινες, ερύθημα με
βλατίδες και πετέχειες, ερύθημα με φλύκταινες και
κνιδωτικό εξάνθημα. Οι στοιχειώδεις βλάβες σε ενήλικες και παιδιά ήταν παρόμοιες, αν και η φλυκταινώδης μορφή εμφανίσθηκε μόνο σε ενήλικες.
Οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση
(AGEP) διαγνώσθηκε σε τέσσερις περιπτώσεις.
Η αιτιολογία του εξανθήματος ανευρέθηκε σε
201 περιπτώσεις (77%): 94 ήταν ιογενής, 38 βακτηριακή, 65 συνδέονταν με τη λήψη φαρμάκων, 3
περιπτώσεις αποδόθηκαν σε παράσιτα και 1 είχε
μικτή αιτία. Η λοίμωξη ως αιτιολογία παρατηρήθηκε στο 70% των εξανθημάτων της παιδικής ηλικίας
και στο 39% των περιπτώσεων στους ενήλικες. Η
ιογενής λοίμωξη προσδιορίσθηκε ορολογικά. Πετεχειώδες και ερυθηματο-φυσαλιδώδες εξάνθημα, με
εντόπιση στους γλουτούς, στα χέρια και στα πόδια,
ή και στο πρόσωπο, και η εποχιακή εμφάνιση την
άνοιξη και το καλοκαίρι συνδέθηκαν με λοίμωξη,
συνήθως ιογενή. Τα αντιβιοτικά και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ήταν οι πιο κοινοί
παράγοντες που σχετίσθηκαν με τα φαρμακευτικά
εξανθήματα. Οι συνηθισμένες εργαστηριακές εξετάσεις δεν ήταν χρήσιμες, εκτός από την αντίδραση
στρεπτολυ σίνης Ο, στις στρεπτοκοκκικές μο λύνσεις, και οι δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας
στην ηπατίτιδα Α, στον Epstein-Barr και σε λοίμωξη
από κυτταρομεγαλοϊό. Σε 11 ασθενείς, στους
οποίους έγινε βιοψία, η ιστολογική εικόνα ήταν μη
ειδική και αποδείχθηκε χρήσιμη μόνο για τη διάγνωση της AGEP.

Σχόλιο (Mary Wu Chang, MD)
Η διάγνωση των άτυπων εξανθημάτων παραμένει
ένα δύσκολο εγχείρημα. Η κλινική εμπειρία του
γιατρού εξακολουθεί να είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο. Όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη θα πρέπει
να γνωρίζουμε τη μορφολογία των εξανθημάτων και
την εποχικότητα των ιών προκειμένου να μπορούμε
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Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
να διαγνώσουμε τα άτυπα εξανθήματα. Βιοψία είναι
προτιμότερο να συστήνουμε μόνον όταν υποψιαζόμεθα ότι ο ασθενής μας πάσχει από AGEP.

Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. November 2011, June 2012, December
2012, January 2013.

Drago F., et al. The challenge of diagnosing atypical exanthems: A clinico-laboratory study. J Am Acad Dermatol
2012 May 22; [e-pub ahead of print].
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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. 23:1 71-73, 2012

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

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

Âéâëéïãñáößá
Ïé âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò óôï êåßìåíï íá áñéèìïýíôáé ìå áýîïíôá áñéèìü, áíÜëïãá ìå ôç óåéñÜ ðïõ
åìöáíßæïíôáé. Óôï âéâëéïãñáöéêü êáôÜëïãï áíáãñÜöïíôáé ìüíï áõôÝò ðïõ åìöáíßæïíôáé óôï êåßìåíï, ùò åîÞò:
á. ÐåñéïäéêÜ. ÃñÜöïíôáé ôá åðþíõìá êáé ôá áñ÷éêÜ ôùí ïíïìÜôùí üëùí ôùí óõããñáöÝùí, åöüóïí åßíáé ìÝ÷ñé ôñåéò (ãéá ðÜíù áðü ôñåéò íá áíáãñÜöåôáé
ç Ýíäåéîç êáé óõí Þ et al). Áêïëïõèåß ï ôßôëïò ôïõ
Üñèñïõ, ôï ðåñéïäéêü óôçí êáèéåñùìÝíç ôïõ óõíôïìïãñáößá, ôï Ýôïò, ï ôüìïò, ç ðñþôç êáé ç ôåëåõôáßá
óåëßäá ôïõ Üñèñïõ, ð.÷. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
¼ôáí ðñüêåéôáé ãéá óõìðëÞñùìá, áíáöÝñåôáé áìÝóùò ìåôÜ ôï Ýôïò, ð.÷. 1989, 28(Suppl 1):629-630.
â. Âéâëßá. ÃñÜöåôáé ôï åðþíõìï êáé áñ÷éêü ôïõ
ïíüìáôïò ôïõ óõããñáöÝá/ùí, ï ôßôëïò ôïõ âéâëßïõ, ç
Ýêäïóç, ï ôüðïò Ýêäïóçò, ï åêäüôçò, ôï Ýôïò^ ð.÷.,
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Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et al. Textbook of
Dermatology. 4th ed. Oxford: Blackwell Scientific
Publications, 1986.
¼ôáí áíáöÝñåôáé Ýíá êåöÜëáéï áðü Ýíá âéâëßï,
ãñÜöåôáé ùò åîÞò: Åðþíõìï, áñ÷éêÜ ïíüìáôïò óõããñáöÝá, ôßôëïò êåöáëáßïõ. Óôï/In: Óõããñáöåßò âéâëßïõ, ôßôëïò âéâëßïõ, ôüðïò Ýêäïóçò, åêäüôçò, Ýôïò, óåëßäåò^
ð.÷., Goltz R. Paget's disease, mammary and extra
mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds) Malignant
tumors of the skin. London: Arnold, 1999: p 294-300.
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