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Ðåñßëçøç
Αν και παραδοσιακά η δερματοσκόπηση χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των
δερματικών όγκων, τελευταία φαίνεται να είναι χρήσιμη και σε άλλους τομείς της Δερματολογίας. Τα
δερματοσκοπικά πρότυπα διαφόρων φλεγμονωδών και λοιμωδών δερματοπαθειών έχουν ήδη περιγραφεί, και η χρήση της τεχνικής αυτής φάνηκε να βελτιώνει την κλινική αξιολόγηση και να διευκολύνει τη
διαφορική διάγνωση. Η αυξανόμενη χρήση του δερματοσκοπίου στην γενική δερματολογία έχει διευκολυνθεί από την ανάπτυξη νέας γενιάς δερματοσκοπίων, τα οποία είναι εύχρηστα, μικρού μεγέθους και
δεν απαιτούν τη χρήση υγρών ή γέλης. Σήμερα, η δερματοσκόπηση δε θα πρέπει να θεωρείται διαγνωστική μέθοδος δεύτερης γραμμής, αλλά ένα αναντικατάστατο διαγνωστικό εργαλείο της καθημερινής
πράξης, αντίστοιχο του στηθοσκοπίου της γενικής παθολογίας. Σε αυτό το άρθρο ανασκοπούνται τα μέχρι σήμερα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία, με σκοπό να
ενημερωθούν οι Δερματολόγοι για τις ενδείξεις χρήσης της, ώστε να την εισάγουν και να την εφαρμόσουν επωφελώς στην καθημερινή άσκηση.

Dermoscopy in General Dermatology
Lallas A., Sidiropoulos Th., Sotiriou E., Chaidemenos G., Apalla Z.

Summary
Although traditionally used for evaluation of skin tumors, dermoscopy continuously gains appreciation in other fields of dermatology. The dermoscopic patterns of several inflammatory and infectious skin diseases have already been described, and the technique has been shown to improve clinical performance in terms of differential diagnosis in the daily practice. The increasing use of
dermoscopy in general dermatology was significantly enhanced by the development of the new generationhand-held dermatoscopes, which can be easily placed in every dermatologist’s pocket and do not require use of immersion fluid. Nowadays, the dermatoscope should not be regarded a second-level diagnostic equipment, but an irreplaceable diagnostic tool in every-day clinical setting, similarly to the stethoscope in general medicine. In this article, we provide an up-to-date summary of data on dermoscopy in
general dermatology, attempting to assist clinicians to profitably utilize and apply the available knowledge
in the everyday practice.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η

εισαγωγή της δερματοσκόπησης στη δερματολογία αποκάλυψε έναν συναρπαστικό
κόσμο δομών και χαρακτηριστικών «αόρατων» στο γυμνό μάτι που παρέχει επιπρόσθετες μορφολογικές πληροφορίες για τις δερματικές βλάβες
κατά την κλινική εξέταση. Επί χρόνια, η τεχνική περιοριζόταν στην εκτίμηση μελανινοκυτταρικών όγκων, με την έρευνα να εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών του
μελανώματος. Εξελικτικά, η αξία της δερματοσκόπησης στη βελτίωση της ανίχνευσης του μελανώματος
τεκμηριώθηκε και η τεχνική κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση για την εκτίμηση των μελανινοκυτταρικών
δερματικών όγκων, συνολικά.1,2 Πιο πρόσφατα, διάφοροι ερευνητές περιέγραψαν τα δερματοσκοπικά
πρότυπα μη μελανινοκυτταρικών όγκων, καθώς και
μη νεοπλασματικών δερματοπαθειών.3 Αυτό στηρίχθηκε στην παρατήρηση ότι εκτός από τις μελαγχρωματικές δομές οφειλόμενες στην εναπόθεση μελανίνης, η δερματοσκόπηση μπορεί να αναδείξει αγγειακές αλλαγές, χρωματικές παραλλαγές, θυλακικές
διαταραχές και άλλα χαρακτηριστικά μη αντιληπτά
από το γυμνό μάτι. Σήμερα, το δερματοσκόπιο θεωρείται το στηθοσκόπιο του δερματολόγου, που στα
χέρια ενός έμπειρου στη τεχνική αυτή γιατρού παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη μορφολογία των
δερματικών βλαβών.4,5
Το 2006, σε άρθρο-ανασκόπηση της μέχρι τότε
γνώσης στη δερματοσκόπηση της γενικής δερματολογίας, προτάθηκε ένας διαγνωστικός αλγόριθμος 5
βημάτων για την εκτίμηση μη μελαγχρωματικών δερματικών βλαβών.4 Έκτοτε, έχει δημοσιευτεί πληθώρα
άρθρων που περιγράφουν τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά φλεγμονωδών και λοιμωδών νοσημάτων,
εμπλουτίζοντας τη γνώση μας σε αυτόν τον τομέα.
Στην πλειονότητα των δημοσιευθέντων άρθρων για
τη δερματοσκόπηση μη νεοπλασματικών δερματοπαθειών περιλαμβάνονται μεμονωμένα ή λίγα περιστατικά, συνεπώς για να διευκρινιστεί ο ρόλος της δερματοσκόπησης στην κλινική διάγνωση απαιτείται
επιπλέον έρευνα. Παρόλα αυτά, σε δερματοπάθειες
όπως η ψωρίαση ή η ψώρα, τα δερματοσκοπικά διαγνωστικά τους κριτήρια έχουν ελεγχθεί σε κατάλληλα σχεδιασμένες έρευνες, τεκμηριώνοντας τη σημαντική συμβολή της δερματοσκόπησης στην κλινική
διάγνωση.
Στο παρόν άρθρο παραθέτουμε μια επικαιροποιημένη σύνοψη της δερματοσκόπησης στη γενική
δερματολογία, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε

τους κλινικούς γιατρούς να χρησιμοποιήσουν και να
εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη διαθέσιμη γνώση
στην καθημερινή πρακτική τους.

Η ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΌΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΊ
ΑΝΑΠΌΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΆΤΙ ΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΉΣ ΕΞΈΤΑΣΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––
Η κλινική εξέταση είναι αναμφίβολα ο θεμέλιος
λίθος της διάγνωσης και αποτελεί το προϊόν σύνθεσης διαφόρων παραμέτρων. Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, φυσική πορεία της νόσου, μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και κατανομή των βλαβών, είναι μόνο μερικές από τις συνιστώσες που
πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογιστούν
στη διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς. Η δερματοσκόπηση παρέχει επιπρόσθετες μορφολογικές
πληροφορίες σε υπο-μακροσκοπικό επίπεδο, συμπληρώνοντας το παζλ της κλινικής εξέτασης. Η ορθή αξιοποίηση των δερματοσκοπικών ευρημάτων
προϋποθέτει τη συνεκτίμησή τους με όλες τις παραπάνω παραμέτρους και την ανάλογη ερμηνεία
τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι αγγειακές δομές είναι οι πιο σημαντικές κατά
την αξιολόγηση των δερματοσκοπικών ευρημάτων
των φλεγμονωδών νοσημάτων. Επομένως, η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού που διασφαλίζει τη διατήρηση της μορφολογίας των αγγείων και ενισχύει
τη βέλτιστη προβολή τους, θεωρείται απολύτως
απαραίτητη. Τα συμβατικά δερματοσκόπια χειρός
απαιτούν επαφή του φακού με την επιφάνεια του
δέρματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση ή ακόμη και εξαφάνιση της μορφολογίας
των υποκείμενων αγγειακών δομών. Στο παρελθόν η
χρήση γελών και η άσκηση ελάχιστης πίεσης θεωρούνταν η βέλτιστη δυνατή πρακτική. Το πρόβλημα
αυτό σήμερα έχει λυθεί με την εισαγωγή της «δεύτερης γενιάς» δερματοσκοπίων που χρησιμοποιούν
πολωμένο φως και δεν απαιτούν επαφή με το υπό
εξέταση δέρμα.
Παρομοίως, για την αποτύπωση της δερματοσκοπικής εικόνας συστήνεται κάμερα που προσαρμόζεται σε νέας γενιάς δερματοσκόπιο, αντί της χρήσης
φωτογραφικής μηχανής με δερματοσκοπικό φακό
που εφαρμόζεται πάνω στο δέρμα.
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ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
(ΦΛΕΓΜΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ) ––––––––––––––––––––––––––
Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί τα δερματοσκοπικά πρότυπα διαφόρων φλεγμονωδών νοσημάτων
του δέρματος. Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τα
δερματοσκοπικά κριτήρια κάθε νόσου και θα συζητήσουμε τη συμβολή της μεθόδου στη βελτίωση της
κλινικής διάγνωσης.

Ψωρίαση
Το δερματοσκοπικό πρότυπο της ψωρίασης κατά
πλάκες έχει περιγραφεί εδώ και μια δεκαετία. Πρόσφατα, ελέγχθηκε η αξιοπιστία του στη διαφορική
διάγνωση της νόσου από άλλες ερυθηματολεπιδώδεις δερματοπάθειες (Εικόνα 1).6,8-12
Το συχνότερο δερματοσκοπικό κριτήριο της ψωρίασης κατά πλάκες είναι τα στιγμοειδή αγγεία, τα
οποία ανευρίσκονται σε όλες τις βλάβες. Η ανεύρεση αγγείων άλλου μορφολογικού τύπου, πρακτικά
αποκλείει τη διάγνωση της νόσου.6 Ο όρος «ερυθρά
σφαιρίδια» (red globules) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει την ίδια δερματοσκοπική εικόνα.8 Η διάκριση ανάμεσα σε στιγμοειδή αγγεία
και σφαιρίδια στηρίζεται στη διάμετρο της δομής
(τα σφαιρίδια είναι μεγαλύτερα) και είναι σημαντική
στη δερματοσκόπηση μελανινοκυτταρικών όγκων.
Ωστόσο, στην ψωρίαση και οι δύο όροι μπορούν να

Åéêüíá 1 - Το τυπικό δερματοσκοπικό πρότυπο της ψωρίασης, αποτελούμενο από στιγμοειδή αγγεία με
ομοιόμορφη κατανομή μέσα στη
βλάβη, ενώ τα λευκά λέπια αποτελούν κοινό επιπλέον εύρημα.

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

χρησιμοποιηθούν, καθώς οι σφαιρικοί αγγειακοί
σχηματισμοί, παρότι μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, τείνουν να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι μέσα στην ψωριασική πλάκα. Σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις (x100-x400) τα ψωριασικά αγγεία φαίνονται ως
διατεταμένα, επιμηκυμένα και περιελισσόμενα τριχοειδή.13 Ιστοπαθολογικά, τα ερυθρά στίγματα αντιστοιχούν στις αγκύλες των κάθετα διατεταγμένων αγγείων εντός των επιμηκυμένων θηλών. Αν και τα ερυθρά στίγματα είναι το συχνότερο κριτήριο, το πιο ειδικό δερματοσκοπικό εύρημα για τη διαφορική διάγνωση αποτελεί η ομοιογενής κατανομή τους στη
βλάβη. Όπως θα δούμε παρακάτω, στιγμοειδή αγγεία
ανευρίσκονται σε διάφορες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες. Παρόλα αυτά, καμία άλλη νόσος δεν παρουσιάζει ανάλογη ομοιογενή και συμμετρική κατανομή των αγγείων σε όλη την επιφάνεια της βλάβης
όπως συμβαίνει στην ψωριασική πλάκα. Στην περίπτωση που η τελευταία καλύπτεται από παχιά επιφανειακά λέπια παρεμποδίζεται η προβολή των υποκείμενων αγγειακών δομών, οπότε και το ομοιογενές
αγγειακό πρότυπο διακόπτεται. 6 Η απομάκρυνση
ωστόσο των λεπίων αποκαλύπτει τις υποκείμενες χαρακτηριστικές αγγειακές δομές, συχνά σε συνδυασμό με μικροσκοπικές ερυθρές κηλίδες αίματος,
που αποτελούν ουσιαστικά το δερματοσκοπικό «σημείο Auspitz». Οι Vazquez-Lopez και συν. περιέγραψαν μια ιδιαίτερη δερματοσκοπική κατανομή των αγγείων στην κατά πλάκες ψωρίαση, τους επονομαζόμενους «ερυθρούς σφαιρικούς δακτυλίους» (red glo-

1-final_Layout 1 1/8/2013 11:31 ππ Page 212

212

A. Λάλλας, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σωτηρίου και συν.
bular rings).9 Αυτό το πρότυπο αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είναι εύρημα υψηλής ειδικότητας στην ψωρίαση, αλλά χαμηλής ευαισθησίας. Άλλοι τύποι αγγειακής κατανομής είναι εξαιρετικά ασυνήθεις στην
ψωρίαση.
Δύο επιπλέον κοινά δερματοσκοπικά κριτήρια
της ψωρίασης κατά πλάκες αποτελούν το ανοικτό
ερυθρό φόντο και τα λευκά επιφανειακά λέπια. Όπως
κατέδειξε πρόσφατη μελέτη διαγνωστικής ακρίβειας,
το χρώμα των λεπίων είναι ιδιαίτερης διαγνωστικής
αξίας για τη διαφορική διάγνωση της ψωρίασης από
άλλες ερυθηματολεπιδώδεις δερματοπάθειες. Συγκεκριμένα, η παρουσία κίτρινων λεπίων ήταν ο πιο
ισχυρός αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για την
ψωρίαση κατά πλάκες, ενισχύοντας παράλληλα τη
διάγνωση της δερματίτιδας.6
Αναφορικά με τις ειδικές μορφές ψωρίασης,
όπως του τριχωτού της κεφαλής, η ανάστροφη, ή η
παλαμοπελματιαία ψωρίαση, τα στοιχεία που διαθέ-

Α

Γ

τουμε για τα δερματοσκοπικά τους ευρήματα είναι
περιορισμένα.14 Ωστόσο, σύμφωνα με την εμπειρία
μας, το δερματοσκοπικό πρότυπο της νόσου σε ειδικές θέσεις δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από της
κατά πλάκες ψωρίασης, πλην κάποιων παραλλαγών
στην ποσότητα των λεπίων, ανάλογα με την ανατομική θέση των βλαβών. Στην ψωριασική βαλανίτιδα και
στην ανάστροφη ψωρίαση που το λέπι απουσιάζει,
το τυπικό δερματοσκοπικό πρότυπο των κανονικά
κατανεμημένων ερυθρών στιγμάτων επικρατεί στη
δερματοσκοπική εξέταση. Αντιστρόφως, στην ψωρίαση του τριχωτού της κεφαλής ή στην παλαμοπελματιαία ψωρίαση η παχιά υπερκερατωσική πλάκα δεν
επιτρέπει την εκτίμηση των υποκείμενων αγγειακών
στοιχείων, τα οποία γίνονται ορατά μόνο μετά την
απομάκρυνση των λεπίων (Εικόνα 2).
Πέρα από την καλά τεκμηριωμένη αξία της δερματοσκόπησης στη διαφορική διάγνωση της ψωρίασης από άλλες ερυθηματολεπιδώδεις δερματικές νό-

Β

Δ

Ε

Åéêüíá 2 - Με εξαίρεση το βαθμό της υπερκεράτωσης, το δερματοσκοπικό πρότυπο της ψωρίασης παραμένει το ίδιο και
σε ειδικές εντοπίσεις, όπως το τριχωτό της κεφαλής (A), παλάμες (B), γλουτιαία περιοχή (Γ), πρόσωπο (Δ) και η βάλανος
(E), περιλαμβάνοντας κανονικά κατανεμημένα στιγμοειδή αγγεία και λευκά λέπια.
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σους, η μέθοδος χρησιμοποιείται τελευταία και στην
παρακολούθηση των ψωριασικών ασθενών που λαμβάνουν είτε τοπική είτε συστηματική θεραπεία. Η εικόνα 3 δείχνει την εξέλιξη των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών των ψωριασικών πλακών σε ασθενείς
υπό αγωγή με βιολογικούς παράγοντες. Πλην της
εκτίμησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, οι επιπλέον μορφολογικές πληροφορίες που παρέχει η
δερματοσκόπηση ίσως μπορούν να βοηθήσουν στην
πρώιμη αναγνώριση πιθανής υποτροπής της νόσου.
Το τελευταίο είναι σημαντικό, καθώς η απώλεια της
αποτελεσματικότητας συνιστά μείζον πρόβλημα στη
θεραπευτική αντιμετώπιση της ψωρίασης.15 Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι με το δερματοσκόπιο μπορούμε πρώιμα να ανιχνεύσουμε αρχόμενη ατροφία
του δέρματος από χρήση στεροειδών, αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά γραμμοειδή αγγεία, πολύ
πριν οι τελαγγειεκτασίες γίνουν κλινικά ορατές.16 Με

αυτό ως δεδομένο, προτείνεται η χρήση της δερματοσκόπησης σε όλους τους ασθενείς που κάνουν
χρόνια χρήση τοπικών στεροειδών.

Δερματίτιδα
Η ομάδα των δερματίτιδων περιλαμβάνει πολλές οντότητες με διαφορετική αιτιοπαθογένεια,
που όμως μοιράζονται παρόμοια ιστοπαθολογικά
χαρακτηριστικά. Δερματοσκοπικά, η δερματίτιδα
συνήθως χαρακτηρίζεται από ερυθρά στιγμοειδή
αγγεία σε ανομοιογενή κατανομή και κίτρινα λέπια. Μορφολογικά, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα
στα αγγεία της ψωρίασης και της δερματίτιδας.
Ωστόσο, αντίθετα με την ψωρίαση, στη δερματίτιδα
τα αγγεία έχουν ανομοιογενή και ασύμμετρη κατανομή. Τα αγγεία δείχνουν να συναθροίζονται σε
κάποιες περιοχές, ενώ σε άλλες απουσιάζουν,
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Åéêüíá 3 - Δερματοσκοπική εικόνα ψωριασικής πλάκας πριν τη θεραπεία (A) και μετά 1 μήνα θεραπείας με βιολογικό παράγοντα (B). Η αλλαγή των μορφολογικών χαρακτηριστικών της νόσου είναι εμφανέστερη στη δερματοσκόπηση σε σύγκριση με την κλινική εκτίμηση, υποδηλώνοντας απάντηση στη θεραπεία. Παρομοίως η εικόνα (Δ) δείχνει τη μορφολογική
εξέλιξη της εικόνας (Γ) 1 μήνα μετά την έναρξη θεραπείας. Ενώ κλινικά η βλάβη δείχνει αμετάβλητη, η δερματοσκόπηση
αποκαλύπτει σημαντική αλλαγή των στιγμοειδών αγγείων, τα οποία εμφανίζονται ως στικτές αιμορραγικές κηλίδες.
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τοροϊκή δερματίτιδα, αλλά και άλλους τύπους, αναφέρουν παρόμοια δερματοσκοπικά ευρήματα (όπως
περιγράφηκαν παραπάνω).6,11,18 Αυτό είναι λογικό,
εφόσον όλες οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο
φάσμα της δερματίτιδας μοιράζονται κοινά ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά.

προσδίδοντας στη βλάβη ένα ανομοιογενές πρότυπο (Εικόνα 4).6
Στις πλάκες της δερματίτιδας συνήθως υπάρχει
απολέπιση, το χρώμα της οποίας είναι πολύ χρήσιμο για τη διαφορική διάγνωση. Σε αντίθεση με την
ψωρίαση και τις άλλες ερυθηματολεπιδώδεις δερματοπάθειες, τα λέπια στη δερματίτιδα παρουσιάζουν
κίτρινο χρώμα, μόνο ή σε συνδυασμό με λευκό.6 Ο
όρος «σημείο του κίτρινου σφαιριδίου» έχει περιγραφεί σε περιστατικά νομισματοειδούς εκζέματος
και αναφέρεται στο ίδιο δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό (κίτρινα λέπια).17 Αξιοσημείωτο είναι ότι το κίτρινο λέπι μπορεί να γίνει αντιληπτό όχι μόνο σε περιπτώσεις οξείας δερματίτιδας, αλλά και σε υποξεία
ή χρόνια. Αν και τα δερματοσκοπικά πρότυπα κάθε
μορφής δερματίτιδας δεν έχουν διερευνηθεί ξεχωριστά, αρκετές μελέτες που αφορούν την εξ επαφής
δερματίτιδα, το νομισματοειδές έκζεμα, τη γενικευμένη δερματίτιδα, τη χρόνια δερματίτιδα, τη σμηγμα-

Ομαλός λειχήνας
Το παθογνωμονικό δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό του ομαλού λειχήνα, αν και παραδοσιακά θεωρείται κλινικό σημείο, είναι το σημείο Wickham (δίκτυο από λευκές γραμμώσεις). Οι γραμμώσεις Wickham είναι σταθερό δερματοσκοπικό εύρημα, ανεξάρτητα από τη χρονιότητα της βλάβης ή τη μορφή
της νόσου. Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο σημείο
δεν έχει περιγραφεί σε καμιά άλλη νόσο, η αξία αυτού του δερματοσκοπικού κριτηρίου είναι μοναδική.19 Επιπρόσθετα δερματοσκοπικά ευρήματα της
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Åéêüíá 4 - Η ψωρίαση (A) μπορεί να είναι αδύνατο να διακριθεί από το νομισματοειδές έκζεμα (B). Η δερματοσκόπηση
μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση, αποκαλύπτοντας τη χαρακτηριστική κανονική κατανομή των αγγείων στην
ψωρίαση, σε συνδυασμό με λευκά λέπια. Αντίθετα, η δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από την παρουσία κίτρινων λεπίων, με
τα στιγμοειδή αγγεία να κατανέμονται ασύμμετρα στη βλάβη.
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(π.χ γραμμοειδή και στιγμοειδή) έχουν περιγραφεί
σε μια περίπτωση ερυθράς ιόνθιου πιτυρίασης.22 Αν
και το δερματοσκοπικό πρότυπο της νόσου απαιτεί
περαιτέρω διερεύνηση, η αρχική παρατήρηση δείχνει ότι τουλάχιστο στην ερυθρά ιόνθιο πιτυρίαση
απουσιάζει το χαρακτηριστικό πρότυπο της ψωρίασης, της νόσου δηλαδή από την οποία κυρίως πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί.

νόσου είναι τα στιγμοειδή και γραμμοειδή αγγεία,
κατανεμημένα συνήθως στην περιφέρεια της βλάβης.

Ροδόχρους πιτυρίαση
Το κιτρινωπό φόντο και τα λευκωπά λέπια στην
περιφέρεια της βλάβης είναι τα πιο σημαντικά δερματοσκοπικά ευρήματα στη ροδόχρου πιτυρίαση.6,20,21 Επιπρόσθετα, όπως και στην ψωρίαση και
στη δερματίτιδα, στις περισσότερες περιπτώσεις αναγνωρίζονται στιγμοειδή αγγεία, αλλά το αγγειακό
πρότυπο δεν έχει τη χαρακτηριστική ομοιογενή κατανομή της ψωρίασης (Εικόνα 5Β).

Ποροκεράτωση
Το κεράτινο πετάλιο (cornoid lamella) που αποτελεί το ιστοπαθολογικό παθογνωμονικό σημείο της
ποροκεράτωσης, προβάλει στη δερματοσκοπική εξέταση ως μια καλά περιγεγραμμένη λευκο-κιτρινωπή
περιφερική δακτυλιοειδής δομή (λευκό μονοπάτι white track, το περίγραμμα ηφαιστιακού κρατήρα
όπως φαίνεται από ψηλά - the outlines of a volcanic
crater as observed from a high point).23-26 Στη διά-

Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση
Τα διαθέσιμα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι περιορισμένα. Κυκλικές και οβάλ κιτρινωπές περιοχές
που περιβάλλονται από αγγεία με μικτή μορφολογία
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Åéêüíá 5 - (A) Η εντόπιση δικτύου Wickham στη δερματοσκοπική εξέταση επιτρέπει την ασφαλή διάγνωση του ομαλού
λειχήνα. Η ροδόχρους πιτυρίαση (B) χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό κίτρινου φόντου και περιφερικού λεπιού, ενώ
ασύμμετρα κατανεμημένα στιγμοειδή αγγεία μπορεί να αποτελούν επιπλέον εύρημα. Η κλινική εκτίμηση του εξανθήματος των εικόνων (Γ) και (Δ) καταλήγει στη διάγνωση της ψωρίασης. Όμως, η δερματοσκόπηση των βλαβών αποκαλύπτει το
χαρακτηριστικό «λευκό μονοπάτι» της ποροκεράτωσης, καθιστώντας εφικτή μια δύσκολη κλινική διάγνωση (E, ΣΤ).
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φεί. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται ότι
η δερματοσκόπηση επιτρέπει την αναγνώριση των
δερματικών κοκκιωμάτων, διευκολύνοντας έτσι τη
διάγνωση των κοκκιωματωδών δερματοπαθειών.

σπαρτη επιπολής ακτινική ποροκεράτωση το περιφερικό όριο μπορεί να είναι υπερχρωματικό.24,27,28 Το
κεντρικό τμήμα της βλάβης μπορεί να έχει καφεοειδή χροιά, στιγμοειδή ή γραμμοειδή αγγεία, ή μια
χωρίς ιδιαίτερους σχηματισμούς περιοχή, ανάλογα
με τη μορφή της νόσου και το στάδιο εξέλιξης. Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν εύκολη τη διάγνωση της ποροκεράτωσης με τη δερματοσκόπηση,
ακόμα και σε κλινικά άτυπες περιπτώσεις (Εικόνα
5Γ, Δ).

Σαρκοείδωση, κοινός φυματώδης λύκος και
δερματική λεϊσμανίαση
Πορτοκαλόχροες ή κιτρινωπές, ημιδιαφανείς,
σφαιροειδείς ή ακανόνιστου σχήματος περιοχές σε
συνδυασμό με γραμμοειδή αγγεία έχουν περιγραφεί
σε περιπτώσεις σαρκοείδωσης ή φυματώδους λύκου
(Εικόνες 6A,B).29-31 Οι παραπάνω δομές φαίνεται να
αντιστοιχούν στα υποκείμενα κοκκιώματα. Γενικευμένο ερύθημα, κίτρινα δάκρυα (κεράτινα βύσματα)
υπερκεράτωση και κεντρική διάβρωση/έλκωση ήταν
τα κύρια δερματοσκοπικά ευρήματα σε μια σειρά περιπτώσεων δερματικής λεϊσμανίασης.32 Επιπλέον,

Κοκκιωματώδεις δερματοπάθειες
Αυτή η ομάδα νοσημάτων περιλαμβάνει διάφορες διακριτές φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, οι
οποίες χαρακτηρίζονται ιστοπαθολογικά από την
παρουσία κοκκιωμάτων στο χόριο. Τα δερματοσκοπικά πρότυπα πολλών εξ αυτών έχουν ήδη περιγρα-
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Åéêüíá 6 - Η σαρκοείδωση (A) και ο κοινός φυματώδης λύκος (B) δερματοσκοπικά παρουσιάζουν πορτοκαλί - κίτρινες περιοχές σε συνδυασμό με γραμμοειδή διακλαδιζόμενα αγγεία. Το δερματοσκοπικό πρότυπο του δακτυλιοειδούς κοκκιώματος
(Γ) είναι μη ειδικό, συχνά αποτελούμενο από στιγμοειδή αγγεία σε ερυθρό φόντο. Αντίθετα, η λιποειδική νεκροβίωση (Δ)
τυπικά παρουσιάζεται με έντονο δίκτυο γραμμοειδών αγγείων σε κίτρινο φόντο. Γενικά, ο συνδυασμός κίτρινου χρώματος
και γραμμοειδών διακλαδιζόμενων αγγείων στη δερματοσκόπηση είναι υποδηλωτικός κοκκιωματώδους δερματοπάθειας.
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μπορεί να παρατηρηθεί το πορτοκαλόχροο ή κιτρινωπό ημιδιαφανές χρώμα της σαρκοείδωσης. Επομένως, αν και η δερματοσκόπηση φαίνεται να αδυνατεί
να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ των κοκκιωματωδών δερματοπαθειών, η παρουσία πορτοκαλόχροων
ή κιτρινωπών, ημιδιαφανών περιοχών σε συνδυασμό
με γραμμοειδή αγγεία είναι υπέρ της διάγνωσης
μιας κοκκιωματώδους νόσου.

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα και λιποειδική
νεκροβίωση
Το δακτυλιοειδές κοκκίωμα και η λιποειδική νεκροβίωση είναι οι πλέον συχνές κοκκιωματώδεις δερματοπάθειες. Τα δερματοσκοπικά τους κριτήρια
έχουν περιγραφεί σε αναφορές και πρόσφατα σε μια
έρευνα με σχετικά μεγάλο αριθμό ασθενών (Εικόνα
6Γ,Δ).33,34 Η λιποειδική νεκροβίωση εμφανίζει χαρακτηριστικό και επαναλαμβανόμενο πρότυπο, αποτελούμενο από ένα δίκτυο γραμμοειδών, διακλαδιζόμενων αγγείων σε κίτρινο φόντο. Ελκώσεις και κίτρινες
εφελκίδες αποτελούν τα πιο συνήθη επιπρόσθετα ευρήματα. Με δεδομένο ότι οι κιτρινωπές δομές και τα
γραμμοειδή αγγεία χαρακτηρίζουν επίσης τη σαρκοείδωση και το φυματώδη λύκο, το σημαντικότερο
εύρημα για τη διάκριση της λιποειδικής νεκροβίωσης
από τις υπόλοιπες νόσους είναι το έντονο αγγειακό
δίκτυό της. Αντίθετα, το δακτυλιοειδές κοκκίωμα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία δερματοσκοπικών
ευρημάτων. Τα αγγεία μπορεί να είναι στιγμοειδή,
κοντά γραμμοειδή ή γραμμοειδή διακλαδιζόμενα, με
φόντο σε συνδυασμούς του ερυθρού, του λευκού και
του κίτρινου. Σε μερικές βλάβες παρατηρούνται επίσης υπέρχροοι σχηματισμοί. Παρά το γεγονός ότι
δεν έχει περιγραφεί συγκεκριμένο πρότυπο για το
δακτυλιοειδές κοκκίωμα, η παρατήρηση ότι η νόσος
σπάνια εμφανίζεται με τα ευρήματα άλλων κοκκιωματωδών νοσημάτων, όπως η λιποειδική νεκροβίωση ή
η σαρκοείδωση, μπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισμό των ανωτέρω καταστάσεων.

Δισκοειδής Ερυθηματώδης Λύκος
Μια πρόσφατη μελέτη περιέγραψε τα δερματοσκοπικά κριτήρια στα διάφορα στάδια εξέλιξης του
δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου και διερεύνησε
την ιστολογική τους συσχέτιση.35 Περιθυλακική λευκωπή άλως, θυλακικά βύσματα και λευκό λέπι ήταν
τα συχνότερα ευρήματα σε πρόσφατες, ενώ τελαγγειεκτασικά αγγεία, μελαγχρωματικοί σχηματισμοί και
λευκωπές περιοχές χωρίς δομές, χαρακτήριζαν τις
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πιο παλιές βλάβες (Εικόνες 7A,B). Αυτό το ξεχωριστό δερματοσκοπικό πρότυπο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση του δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου από δερματοπάθειες με
παρόμοια κλινικά χαρακτηριστικά, όπως η σαρκοείδωση (lupus pernio) και η φυματίωση (lupus vulgaris). Σε αυτές τις νόσους δεν παρατηρούνται οι έντονες θυλακικές διαταραχές του δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου, αλλά το χαρακτηριστικό πρότυπο με
πορτοκαλί ή κίτρινες περιοχές/σφαιρίδια και διακλαδιζόμενα αγγεία.29-31

Ροδόχρους ακμή
Η ερυθηματώδης, τελαγγειεκτασική ροδόχρους
ακμή χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό δερματοσκοπικό αγγειακό πρότυπο με πολυγωνικά αγγεία, το
οποίο πρόσφατα περιγράφηκε (Εικόνα 7Γ).31 Η έντονη αγγειοδιαστολή, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί σημαντικό παθοφυσιολογικό γνώρισμα της νόσου, ευθύνεται για την εμφάνιση του μορφολογικού
προτύπου των δερματοσκοπικών αγγειακών πολυγώνων. Αυτό το πρότυπο δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλη
δερματοπάθεια και ως εκ τούτου αποτελεί ένα, μέχρι
σήμερα, ειδικό κριτήριο για τη διάγνωση της ροδόχροης ακμής. Πέρα όμως από τη διάγνωση, και λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της δερματοσκόπησης να διακρίνει αγγειακές μεταβολές, πιθανά η μέθοδος να φανεί στο μέλλον χρήσιμη και στην παρακολούθηση της φυσικής πορείας, αλλά και της απάντησης στη θεραπεία, της νόσου.
Άλλα δερματοσκοπικά ευρήματα της ροδόχροης
ακμής είναι τα θυλακικά βύσματα, τα λευκά λέπια
και δομές που σχετίζονται με την παρουσία του δεμόδεκα, και περιγράφονται υπό τους όρους «ουρές
του δεμόδεκα» (demodex tails) και λευκωπό άμορφο
θυλακικό υλικό.36 Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης
αυτών των κριτηρίων υπήρξε μικρή στις μεγαλύτερες
σειρές περιστατικών.
Στη βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου ακμή η δερματοσκόπηση μπορεί να αποκαλύψει κλινικά μη
ορατά φλυκταινίδια, προσφέροντας έτσι ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαφορική διάγνωση από τον ερυθηματώδη λύκο, αλλά αυτή είναι μια αρχική παρατήρηση που χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Σκληρωτικός λειχήνας και σκληροδερμία
Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του γεννητικού και εξωγεννητικού σκληρωτικού λειχήνα στα διάφορα στάδια
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Åéêüíá 7 - Η δερματοσκόπηση νέων βλαβών δισκοειδούς ερυθηματώδους λύκου αποκαλύπτει θυλακικά βύσματα, περιθυλακική λευκάζουσα άλω και υπερκεράτωση (A) Αντίθετα, υπέρχρωματικοί σχηματισμοί, τηλαγγειεκτασίες λευκάζουσες
περιοχές χωρίς πρότυπο είναι κοινά ευρήματα σε παλαιότερες βλάβες. (B) Ειδική κατανομή γραμμοειδών αγγείων σε πολύγωνα χαρακτηρίζει την ερυθηματοτηλαγγειεκτασική ροδόχρου νόσο (Γ). Οι μελαγχρωματικές πορφυρικές δερματοπάθειες δερματοσκοπικά χαρακτηρίζονται από την παρουσία πορφυρικών κηλίδων ή σφαιριδίων και καφέ - πορτοκαλί περιοχές (Δ).

εξέλιξης.37-39 Οι λευκές - κιτρινωπές περιοχές χωρίς
σχηματισμούς είναι το κυρίαρχο δερματοσκοπικό εύρημα της νόσου, ανεξαρτήτως εντοπίσεως. Γραμμοειδή αγγεία παρατηρούνται πιο συχνά σε βλάβες των
γεννητικών οργάνων. Οι πρόσφατες εξωγεννητικές
πλάκες συχνά παρουσιάζουν κεράτινα βύσματα, τα
οποία περιβάλλονται από ερυθηματώδη άλω που αποτελεί και δείκτη ενεργότητας της ασθένειας. Αναφορικά με τη σκληροδερμία, γραμμοειδή αγγεία εντός του
ιώδους δακτυλίου (lilac ring) έχουν αναφερθεί σε 5
περιστατικά.11 Μια έρευνα για το ρόλο της δερματοσκόπησης στη διαφορική διάγνωση των δύο νοσημάτων, ανέφερε ότι ο σκληρωτικός λειχήνας τυπικά εμφανίζει ανοίγματα «δίκην φαγεσώρων» (comedo-like
openings) και λευκωπές πλάκες, ενώ η σκληροδερμία
εμφανίζει ινώδεις ακτίνες (fibrotic beans).40

Κνίδωση και κνιδωτική αγγειίτιδα
Ένα ερυθρό δίκτυο γραμμοειδών αγγείων αναφέρεται ότι χαρακτηρίζει δερματοσκοπικά την κοινή κνίδωση.41 Περιστασιακά, αυτό το δίκτυο περιβάλλει περιοχές που στερούνται αγγειακών δομών
και αντιστοιχούν σε δερματικό οίδημα. Αντίθετα,
η κνιδωτική αγγειίτιδα εμφανίζει πορφυρικά στίγματα ή σφαιρίδια σε πορτοκαλόφαιο φόντο.42 Αν
και τα δερματοσκοπικά αυτά κριτήρια δεν είναι ειδικά, η δερματοσκοπική εξέταση μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση ανάμεσα στις δύο
αυτές καταστάσεις, με δεδομένο ότι η παρουσία
πορφυρικών στοιχείων είναι ενδεικτική υποκείμενης εξαγγείωσης ερυθρών, άρα και πιθανής αγγειίτιδας.
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Μελαγχρωματικές πορφυρικές δερματοπάθειες
Με τον όρο μελαγχρωματικές πορφυρικές δερματοπάθειες περιγράφονται παραδοσιακά πέντε ξεχωριστές οντότητες. Η νόσος του Shamberg, η πορφύρα Majocchi, η εκζεματοειδής πορφύρα των ΔούκαΚαπετανάκη, o χρυσίζων λειχήνας (lichen aureus)
και η πορφυρική λειχηνοειδής δερματίτιδα των Gougerot-Blum. Δερματοσκοπικά, οι μελαγχρωματικές
πορφυρικές δερματοπάθειες χαρακτηρίζονται από
το συνδυασμό πορφυρικών στιγμάτων και σφαιριδίων με πορτοκαλόφαιες υπέρχροες περιοχές (Εικόνα 7Δ).43,44 Αν και όχι συχνά, ανάλογη δερματοσκοπική εικόνα έχει πρόσφατα περιγραφεί στη σπογγοειδή μυκητίαση, γεγονός που ενισχύει προηγούμενα
βιβλιογραφικά δεδομένα που υποστηρίζουν την κλινική και ιστοπαθολογική αλληλοεπικάλυψη των δύο
οντοτήτων.18 Με δεδομένη τη διαφορετική φυσική
πορεία και θεραπευτική προσέγγιση των μελαγχρωματικών πορφυρικών δερματοπαθειών και της σπογγοειδούς μυκητίασης, βλάβες που εμφανίζουν δερματοσκοπικό πρότυπο μελαγχρωματικής πορφυρικής δερματοπάθειας θα πρέπει να διερευνώνται περεταίρω και να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Νόσος Darrier
Η δερματοσκόπηση έχει προταθεί ως επιπρόσθετο χρήσιμο εργαλείο για την κλινική διάγνωση της
νόσου Darrier, καθώς αναδεικνύει τους χαρακτηριστικούς ψευδοφαγέσωρες. Το αγγειακό πρότυπο είναι μη ειδικό, αποτελούμενο από ερύθημα, στιγμοειδή και γραμμοειδή αγγεία.45

Μαστοκυττάρωση
Τέσσερα δερματοσκοπικά πρότυπα χαρακτηρίζουν τη δερματική μαστοκυττάρωση: ανοιχτές καφέ
κηλίδες, δίκτυο χρωστικής, δικτυωτό αγγειακό πρότυπο και κίτρινες - πορτοκαλί κηλίδες.46-48 Να σημειωθεί ότι βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στο δερματοσκοπικό πρότυπο και στη μορφή της νόσου. Αναλυτικότερα, ανοιχτές καφέ κηλίδες και δίκτυο χρωστικής συσχετίστηκαν με την κηλιδοβλατιδώδη μαστοκυττάρωση, κίτρινο- πορτοκαλί κηλίδες με το μονήρες μαστοκύττωμα, ενώ το δικτυωτό αγγειακό πρότυπο ανιχνεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις έμμονης
εξανθηματικής κηλιδώδους τελαγγειεκτασίας.48 Επιπρόσθετα, το δικτυωτό αγγειακό πρότυπο σχετίστηκε
με αυξημένη ανάγκη καθημερινής χορήγησης αντιισταμινικών. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματά τους οι
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συγγραφείς αυτής της μελέτης πρότειναν, ότι σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους, η δερματοσκόπηση
θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην αναγνώριση
ασθενών σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σοβαρότερης συμπτωματολογίας.

Αγγειίτιδες
Αν και η πορφύρα που θεωρείται το παθογνωμονικό κλινικό σημείο των δερματικών αγγειίτιδων διακρίνεται με τη δερματοσκόπηση, λίγα δεδομένα
υπάρχουν για το δερματοσκοπικό πρότυπο των οντοτήτων που περιλαμβάνονται σε αυτή την ομάδα νοσημάτων. Σε μια αναφορά 4 περιστατικών με πορφύρα Henoch-Schonlein η δερματοσκόπηση αποκάλυψε ακανόνιστου σχήματος ερυθρές κηλίδες με ασαφή όρια. Τα ευρήματα στην κνιδωτική αγγειίτιδα, η
οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία λευκοκυτταροκλαστικής αγγειίτιδας περιγράφονται παραπάνω.49

Κοκκίωμα προσώπου (Granuloma faciale)
Το κοκκίωμα προσώπου (Granuloma faciale) είναι
μια σπάνια, καλοήθης, χρόνια δερματοπάθεια, η
οποία θεωρείται ότι ανήκει στην ομάδα των αγγειίτιδων. Κλινικά πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από τη
σαρκοείδωση, το δερματικό ερυθηματώδη λύκο, το
φυματώδη λύκο, το λέμφωμα και το βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα. Διατεταμένα θυλακικά ανοίγματα, περιθυλακική λευκωπή άλως, θυλακικά κεράτινα βύσματα
και γραμμοειδή, διακλαδιζόμενα αγγεία αποτελούν τα
συνηθέστερα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά της νόσου.50,51 Τα ευρήματα αυτά μπορούν επαρκώς να διαφοροδιαγνώσουν το κοκκίωμα του προσώπου από
τους μιμητές του, εκτός από το δερματικό ερυθηματώδη λύκο που παρουσιάζει παρόμοια εικόνα.

Σπογγοειδής μυκητίαση
Αν και νεοπλασματικής φύσης νόσος, επιλέξαμε
να συμπεριλάβουμε τη σπογγοειδή μυκητίαση σε αυτό το ανασκοπικό άρθρο, καθώς η διαφορική της
διάγνωση περιλαμβάνει διάφορες φλεγμονώδεις
δερματοπάθειες. Μια πρόσφατη μελέτη συνέκρινε τα
δερματοσκοπικά ευρήματα της πρώιμης σπογγοειδούς μυκητίασης και της χρόνιας δερματίτιδας, αποκαλύπτοντας σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο
νοσήματα.18 Ειδικότερα, σε αντίθεση με τα στιγμοειδή αγγεία που παρατηρούνται στη δερματίτιδα, η
σπογγοειδής μυκητίαση χαρακτηρίζεται από το συν-

1-final_Layout 1 1/8/2013 11:31 ππ Page 220

220

A. Λάλλας, Θ. Σιδηρόπουλος, Ε. Σωτηρίου και συν.
δυασμό μικρών γραμμοειδών αγγείων και πορτοκαλοκίτρινων περιοχών (Εικόνα 8). Μια περίεργη «δίκην σπερματοζωαρίου» (spermatozoon - like structure) αγγειακή δομή που αποτελείται από ένα στιγμοειδές και ένα γραμμοειδές τμήμα αναγνωρίστηκε
στις μισές περιπτώσεις σπογγοειδούς μυκητίασης.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση των δύο οντοτήτων είναι συχνά προβληματική και απαιτεί επαναλαμβανόμενες βιοψίες, η συγκεκριμένη παρατήρηση
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κατά την εκτίμηση ενός
χρόνιου ή υποτροπιάζοντος εξανθήματος που έχει
διαγνωσθεί ως δερματίτιδα, η δερματοσκοπική εξέταση αναμένεται να αποκαλύψει στιγμοειδή αγγεία
συνοδευόμενα περιστασιακά από κιτρινωπά λέπια.
Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν βλάβες
που έχουν υποστεί μακροχρόνια θεραπεία με τοπικά
στεροειδή. Αντίθετα, όταν η δερματοσκόπηση αποκαλύπτει γραμμοειδή αγγεία, η υποψία της σπογγοειδούς μυκητιάσεως ενισχύεται, οπότε και η διαγνω-

στική προσέγγιση θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

Δερματοσκόπηση παρασιτώσεων και λοιμωδών
δερματοπαθειών (Entomodermoscopy)
Ειδικά δερματοσκοπικά πρότυπα έχουν περιγραφεί για διάφορες λοιμώδεις παθήσεις του δέρματος,
περιλαμβανομένων ιογενών, μυκητιασικών και παρασιτικών λοιμώξεων.52 Να σημειωθεί ότι η νέα γενιά
δερματοσκοπίων που δεν απαιτεί επαφή με το δέρμα, ελαχιστοποιεί τον ούτως ή άλλως χαμηλό κίνδυνο μετάδοσης με τη χρήση των παραδοσιακών εξ
επαφής δερματοσκοπίων.

Ψώρα
Το τυπικό δερματοσκοπικό πρότυπο της ψώρας
περιγράφτηκε πρώτη φορά από τους Argenziano και

Α

Β

Γ

Δ

Åéêüíá 8 - Η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στην αρχόμενη σπογγοειδή μηκυτίαση (A) και στη χρόνια δερματίτιδα (B)
μπορεί να είναι προβληματική και συχνά απαιτεί επαναλαμβανόμενες βιοψίες. Η δερματοσκόπηση μπορεί να βοηθήσει
στην κλινική διαφορική διάγνωση, αποκαλύπτοντας μικρά γραμμοειδή αγγεία στη σπογγοειδή μηκυτίαση, σε αντίθεση με
τα στιγμοειδή τυπικά αγγεία της δερματίτιδας.
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συν. και περιλαμβάνει μικρές σκοτεινόφαιες τριγωνικές δομές στο τέλος λευκωπών γραμμών (καμπύλων
ή κυματοειδών) (delta-wing jet with contrail) (Εικόνα 9Α).53
Στη μικροσκόπηση, το δερματοσκοπικό καφέ τρίγωνο αντιστοιχεί στο πρόσθιο τμήμα του παρασίτου,
ενώ η σήραγγα του παρασίτου αντιστοιχεί στην λευκωπή γραμμή. Έκτοτε, η αξία της δερματοσκόπησης
στη διάγνωση της ψώρας έχει εκτενώς διερευνηθεί
σε διάφορες μελέτες.7,54-57 Η διαγνωστική ακρίβεια
της τεχνικής εκτιμήθηκε ως τουλάχιστο ισάξια με
την παραδοσιακή ex-vivo μικροσκοπική εξέταση, με
επιπρόσθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα την ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και τη λιγότερη απαιτούμενη
εξειδίκευση.56,57 Η δερματοσκόπηση έχει ήδη αντικαταστήσει τη μικροσκόπηση ως εξέταση ρουτίνας
για τη διάγνωση της ψώρας σε διάφορα δερματολογικά κέντρα. Επιπλέον της συμβολής της στη διάγνωση, η μέθοδος είναι χρήσιμη και στην παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, καθώς η μη
ανεύρεση των σηράγγων με τη δερματοσκοπική εικόνα της ουράς του αεριωθούμενου (jet with contrail)
σημαίνει και ίαση.58

Τουνγκίαση (Tungiasis)
Η Τουνγκίαση ενδημεί κυρίως στις τροπικές περιοχές της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, στην
Αφρική, την Ασία και την Καραϊβική. Εξαιτίας της
χαμηλής επίπτωσης σε μη ενδημικές περιοχές, τα
κλινικά της χαρακτηριστικά είναι λιγότερο αναγνωρίσιμα και η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει. Η
δερματοσκόπηση των βλαβών τυπικά αποκαλύπτει
οζίδιο λευκού, ή ανοικτού καφέ χρώματος, ή χροιάς
σαρκός, με κεντρικό στοχοειδή καφέ δακτύλιο που
περιβάλλει μαύρο κεντρικό πόρο.59-65

Γραμμοειδής μυίαση (Cutaneous larva migrans)
Η δερματοσκόπηση φαίνεται να διευκολύνει την
κλινική αναγνώριση της larva migrans αποκαλύπτοντας ημιδιαφανείς καφεοειδείς περιοχές χωρίς σχηματισμούς, σε τμηματική (segmental) διάταξη, που
αντιστοιχούν στο σώμα της προνύμφης.

Φθειρίαση
Η δερματοσκόπηση επιτρέπει τη γρήγορη και
αξιόπιστη διάγνωση της φθειρίασης αποκαλύπτοντας
τον φθείρα ή τις κόνιδες προςκολλημένες στην τρίχα
(Εικόνα 9B).5,66 Κόνιδες που περιέχουν ζωντανές
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νύμφες δερματοσκοπικά εμφανίζονται ως ωοειδείς
καφέ δομές, ενώ οι κενές κόνιδες είναι ημιδιαφανείς
και τυπικά εμφανίζουν επίπεδο και ρηγμένο ελεύθερο άκρο. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη για την
παρακολούθηση της θεραπείας, αφού η ανεύρεση
δερματοσκοπικά ζωντανών αυγών προϋποθέτει τη
συνέχιση ή την αλλαγή της θεραπείας.67 Η δερματοσκόπηση τελευταία φάνηκε χρήσιμη στη διάκριση
μεταξύ κόνιδων και ψευδοκόνιδων, όπως από πιτυρίδα ή λάκ μαλλιών. Τα τελευταία δεν προσκολλώνται
στην τρίχα και φαίνονται στη δερματοσκόπηση ως
άμορφοι, λευκοί σχηματισμοί.68

Μελανίζουσα κερατομυκητίαση των παλαμών
(Tinea nigra)
Η μελανίζουσα κερατομυκητίαση των παλαμών συνήθως εμφανίζεται σε παλάμες και πέλματα, ως βαθμιαία επεκτεινόμενη, ακανόνιστου σχήματος, καφέ έως
μαύρη κηλίδα, που μπορεί να μιμείται μελανοκυτταρικές βλάβες, ακόμα και το μελάνωμα των άκρων. Δερματοσκοπικά, η μελανίζουσα κερατομυκητίαση των
παλαμών εμφανίζει ένα συνολικά δικτυωτό πρότυπο,
αποτελούμενο από επιφανειακές λεπτές, ανοικτού καφέ χρώματος δεσμίδες (strands) ή υπέρχροες ακανθώδεις προσεκβολές (pigmented spicules).69,70 Η δερματοσκόπηση μπορεί αποτελεσματικά να διακρίνει την
μελανίζουσα κερατομυκητίαση των παλαμών από τo
μελάνωμα των άκρων, το οπoίο χαρακτηρίζεται από
των πρότυπο των παράλληλων ακρολοφιών.

HPV λοιμώξεις
Η δερματοσκόπηση συμβάλει στη διάγνωση και
θεραπευτική παρακολούθηση των HPV λοιμώξεων.
Οι κοινές μηρμηκίες δερματοσκοπικά εμφανίζουν
πολλαπλές πυκνές θηλές, καθεμιά εκ των οποίων περιέχουν μια κεντρική ερυθρή κηλίδα ή αγκύλη που
περιβάλλεται από λευκή άλω. Οι αιμορραγίες αποτελούν ένα συχνό επιπρόσθετο χαρακτηριστικό, εμφανιζόμενες ως ακανόνιστα κατανεμημένες, μικρές,
ερυθρές έως μελανές κηλίδες ή ραβδώσεις.52,71,72 Η
δερματοσκόπηση των πελματιαίων μυρμηκιών τυπικά αποκαλύπτει αιμορραγίες μέσα σε μια καλά περιγεγραμμένη, κίτρινη, θηλωματώδη επιφάνεια, στην
οποία τα δερματογλυφικά διακόπτονται. Αυτό το
πρότυπο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαφορική διάγνωση από τους τύλους, οι οποίοι δεν εμφανίζουν
αιμορραγικά στοιχεία, αντιθέτως παρουσιάζουν ερυθρή ως μπλε, χωρίς ειδικό πρότυπο, χρώση.73-75 Η
δερματοσκόπηση των ομαλών μυρμηκιών τυπικά
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αποκαλύπτει κανονικά κατανεμημένες, μικρές κηλίδες πάνω σε ανοικτό καφέ ή κίτρινο φόντο. Αυτά τα
ευρήματα επιτρέπουν τη διαφορική διάγνωση από
βλάβες ακμής ή θυλακίτιδας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα κεντρικό λευκό έως κίτρινο πόρο που
αντιστοιχεί στο άνοιγμα του τριχικού θυλάκου.52
Το δερματοσκοπικό πρότυπο των οξυτενών κονδυλωμάτων αρχικά είχε περιγραφεί ως μωσαϊκό πρότυπο
αποτελούμενο από λευκό δικτυωτό πλέγμα που περιβάλλει κεντρικά μικρά νησίδια άθικτου βλεννογόνου.52 Πρόσφατα, οι συγγραφείς ενός άρθρου στο
οποίο περιελήφθη μεγάλος αριθμός ασθενών αναγνώρισαν 4 διαφορετικά δερματοσκοπικά πρότυπα, τα
οποία μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια βλάβη: μη
ειδικό, δακτυλιοειδές, μωσαϊκό και κομβιοειδές πρότυπο.76 Όσον αφορά τα αγγεία, ανευρέθησαν σπειρα-

ματοειδή, δίκην φουρκέτας/στιγμοειδή και σπειραματοειδή αγγεία. Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι το πρότυπο αλλάζει με το χρόνο. Έτσι οι πρόσφατες, επίπεδες βλάβες παρουσιάζουν δερματοσκοπικά μωσαϊκό
πρότυπο, ενώ οι επηρμένες ή θηλωματώδεις βλάβες
εμφάνιζουν συχνά δακτυλιοειδές ή κομβιοειδές πρότυπο. Συμπερασματικά, η δερματοσκόπηση μπορεί να
βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση νέων οξυτενών κονδυλωμάτων από άλλες κλινικά παρόμοιες νόσους, όπως
η σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση, η θηλωμάτωση του
αιδοίου και οι μαργαριταροειδείς βλατίδες του πέους.76-78 Τα δερματοσκοπικά κριτήρια της σμηγματορροϊκής υπερκεράτωσης είναι γνωστά και δεν αναφέρονται στο παρόν. Η θηλωμάτωση του αιδοίου δερματοσκοπικά εμφανίζει πολλαπλές διαφανείς και κυλινδρικές προσεκβολές με ξεχωριστές βάσεις που περιέ-

Α

Β

Γ

Δ

Åéêüíá 9 - Εντομοσκόπηση. Η εντόπιση του χαρακτηριστικού «αεριωθούμενου με ουρά» (jet with contrail) της ψώρας (A)
επιτρέπει ασφαλή κλινική διάγνωση χωρίς την ανάγκη μικροσκοπικής επιβεβαίωσης. Η δερματοσκόπηση επιτρέπει γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση της φθειρίασης αποκαλύπτοντας το ίδιο το παράσιτο (B) ή τις κόνιδες προσκολλημένες στην
τρίχα. Κεντρικός πόρος ή ομφαλός και πολυλοβωτές λευκοί έως κίτρινοι άμορφοι σχηματισμοί που περιβάλλονται από
γραμμοειδή αγγεία αποτελούν το κλασικό δερματοσκοπικό πρότυπο της μολυσματικής τερμίνθου (Γ). Η δερματοσκόπηση
αποκαλύπτει την παρουσία κρότωνα στο δέρμα (Δ) και μπορεί να χρησιμεύσει στην επιβεβαίωση της πλήρους απομάκρυνσής του από το δέρμα.
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χουν ακανόνιστες αγγειακές δομές.77 Οι μαργαριταροειδείς βλατίδες του πέους εμφανίζονται ως λευκωποί
ρόζ σχηματισμοί δίκην πλακοστρώτου ή βοτρυοειδείς
με κεντρικά στιγμοειδή ή σαν κόμμα αγγεία.78

Μολυσματική τέρμινθος
Η μολυσματική τέρμινθος χαρακτηρίζεται από
ιδιαίτερο δερματοσκοπικό πρότυπο που μπορεί να
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βοηθήσει σε μερικές περιπτώσεις την κλινική διάγνωση, ειδικά πριν την ανάπτυξη πολλαπλών βλαβών, στην παιδιατρική δερματολογία, ή σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με κλινικά άτυπες βλάβες.
Ένας κεντρικός πόρος ή ομφαλός σε συνδυασμό με
πολυλοβωτούς λευκούς έως κίτρινους άμορφους
σχηματισμούς που περιβάλλονται από γραμμοειδή
αγγεία (red corona), συνθέτουν το δερματοσκοπικό
στερεότυπο της νόσου (Εικόνα 9Γ).79-82

Δερματοσκοπικά κριτήρια φλεγμονωδών δερματοπαθειών
Νόσος

Δερματοσκοπικά κριτήρια

Ψωρίαση

Στιγμοειδή αγγεία με κανονική κατανομή, λευκά λέπια

Δερματίτιδα

Στιγμοειδή αγγεία με ασύμμετρη κατανομή, κίτρινα λέπια

Ομαλός λειχήνας

Δίκτυο Wickham, περιφερικά στιγμοειδή/γραμμοειδή αγγεία

Ροδόχρους πιτυρίαση

Κίτρινο φόντο, περιφερικά λευκά λέπια, στιγμοειδή αγγεία με ασύμμετρη κατανομή

Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση

Κίτρινες περιοχές, στιγμοειδή & γραμμοειδή αγγεία με ασύμμετρη ή περιφερική κατανομή

Σαρκοείδωση

Πορτοκαλί - κίτρινα σφαιρίδια ή περιοχές, γραμμοειδή αγγεία

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

Στιγμοειδή, γραμμοειδή ή στιγμοειδή / γραμμοειδή αγγεία, λευκό, ερυθρό ή κίτρινο
φόντο

Λιποειδική νεκροβίωση

Έντονο δίκτυο γραμμοειδών διακλαδιζόμενων αγγείων και κίτρινο φόντο

Δισκοειδής Ερυθηματώδης
Λύκος

Αρχικές βλάβες: περιθυλακική λευκή άλως, θυλακικά βύσματα και λευκή άλως
Παλιές βλάβες: τηλαγγειεκτασίες, υπέρχρωματικοί σχηματισμοί και λευκές περιοχές
χωρίς δομές

Ροδόχρους νόσος

Ερυθηματοτηλαγγειεκτασικός τύπος: πολύγωνα αγγεία
Βλατιδοφλυκταινώδης τύπος: θυλακικά βύσματα, θυλακικά φλυκταινίδια, πολύγωνα
αγγεία

Σκληρός λειχήνας

Βλάβες γεννητικών οργάνων: Λευκές/κίτρινες περιοχές χωρίς σχηματισμούς
Εξωγεννητικές βλάβες: Λευκές/κίτρινες περιοχές χωρίς σχηματισμούς, κίτρινα κεράτινα βύσματα (ψευδοφαγέσωρες)

Σκληροδερμία

Λευκές ινωτικές ακτίνες, γραμμοειδή αγγεία

Κνίδωση

Δίκτυο από γραμμοειδή αγγεία που περιβάλλουν ανάγγειες περιοχές

Κνιδωτική αγγειίτιδα

Πορφυρικές κηλίδες ή σφαιρίδια, πορτοκαλί-καφέ φόντο, δίκτυο γραμμοειδών αγγείων

Μελαγχρωματικές
Πορφυρικές κηλίδες ή σφαιρίδια, πορτοκαλί-καφέ φόντο
πορφυρικές δερματοπάθειες
Ποροκεράτωση

Λευκή-κίτρινη ή καφεοειδής περιφερική δακτυλιοειδής δομή. Στο κέντρο, καφεοειδής χρώση, στιγμοειδή/γραμμοειδή αγγεία, ή λευκές περιοχές χωρίς σχηματισμούς

Νόσος Darrier

Ψευδοφαγέσωρες, ερύθημα, στιγμοειδή / γραμμοειδή αγγεία

Μαστοκυττάρωση

Ανοικτή καφέ κηλίδα, δίκτυο χρωστικής, δικτυωτό αγγειακό πρότυπο

Πορφύρα Henoch-Sconlein

Ασύμμετρες ερυθρές πλάκες με ασαφή όρια

Κοκκίωμα προσώπου
Πελίδνωμα

Διατεταμένα θυλακικά ανοίγματα, περιθυλακική λευκωπή άλως, θυλακικά κεράτινα
βύσματα, γραμμοειδή διακλαδιζόμενα αγγεία
Γραμμοειδή αγγεία με κανονική κατανομή

Πολύμορφο ερύθημα

Γραμμοειδή αγγεία στην περιφέρεια, μπλε κηλίδες στο κέντρο

Σύνδρομο Sweet

Ασαφείς μπλε κηλίδες

Σπογγοειδής μηκυτίαση

Κοντά γραμμοειδή αγγεία, πορτοκαλί - κίτρινες περιοχές, δομές δίκην σπερματοζωαρίων
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Δερματοσκοπικά κριτήρια λοιμωδών δερματοπαθειών
Νόσος

Δερματοσκοπικά κριτήρια

Κοινός φυματώδης λύκος

Πορτοκαλί - κίτρινα σφαιρίδια ή περιοχές, γραμμοειδή αγγεία

Λεϊσμανίαση

Πορτοκαλί - κίτρινα σφαιρίδια ή περιοχές, γραμμοειδή αγγεία, ερύθημα, θυλακικά
βύσματα, υπερκεράτωση, κεντρική έλκωση

Ψώρα

Αεριοθούμενο με ουρά (jet with contrail)

Τουνγκίαση (Tungiasis)

Λευκό έως ανοικτό καφέ χρώμα, στοχοειδής καφέ δακτύλιος που περιβάλλει κεντρικό μαύρο πόρο

Γραμμική μυίαση

Ημιδιαφανείς καφέ περιοχές χωρίς δομή σε τμηματική διάταξη

Φθειρίαση

Τη φθείρα, ωοειδείς καφέ σχηματισμοί (κόνιδες με ζωντανές νύμφες), ωοειδείς ημιδιαφανείς σχηματισμοί (άδειες κόνιδες)

Tinea nigra

Δικτυωτό πρότυπο, αποτελούμενο από λεπτές, ανοικτές καφέ δέσμες

HPV λοιμώξεις

Κοινές μυρμηκίες: πολλαπλές, πυκνές θηλές με κεντρική ερυθρή κηλίδα ή αγκύλη
που περιβάλλεται από λευκή άλω. Αιμορραγίες
Πελματιαίες μυρμηκίες: αιμορραγίες μέσα σε μια καλώς αφορισμένη κίτρινη θηλωματώδη επιφάνεια στην οποία τα δερμογλυφικά διακόπτονται.
Ομαλές μυρμηκίες: Κανονικά κατανεμημένες ερυθρές κηλίδες, ανοικτό καφέ ως κίτρινο φόντο
Οξυτενή κονδυλώματα: μωσαϊκό πρότυπο (νέες βλάβες), δακτυλιοειδές και κομβιοειδές πρότυπο (επηρμένες/θηλωματώδεις βλάβες), μη ειδικό πρότυπο

Μολυσματική τέρμινθος

Κεντρικός πόρος ή ομφαλός, λευκοί ως κίτρινοι άμορφοι σχηματισμοί, περιφερικά
γραμμοειδή αγγεία (red corona)

Δήγμα κρότωνα

Εμφάνιση των πρόσθιων ποδιών που προεξέχουν από το δέρμα, καφέ έως γκρι ημιδιαφανής «ασπίδα»

Αραχνοειδή

Μικρά μαύρα αγκάθια

Δήγματα κρότωνα
Η δερματοσκόπηση φαίνεται να αναδεικνύει την
παρουσία του κρότωνα στο δέρμα, επιτρέποντας την
αναγνώριση των προσθίων ποδιών που προεξέχουν
από την επιφάνεια του δέρματος. Παράλληλα ανιχνεύεται μια καφέ έως φαιά διαφανής «ασπίδα» με
υπέρχροες ραβδώσεις που αντιστοιχεί στο σώμα του
παρασίτου (Εικόνα 9Δ). Η εντόπιση καφέ, μελανών
ή φαιών περιοχών στη δερματοσκόπηση μετά την
απομάκρυνση του κρότωνα, υποδεικνύει ατελή αφαίρεση.83,84
Στους πίνακες 1 και 2 συνοψίζουμε τα συνηθέστερα δερματοσκοπικά κριτήρια των φλεγμονωδών
και λοιμωδών νοσημάτων, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πλην της καλά τεκμηριωμένης αξίας της δερματοσκόπησης στη διάγνωση των όγκων του δέρμα-

τος, οι ενδείξεις χρήσης της μέθοδου διαρκώς
επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της δερματολογίας, διευρύνοντας έτσι το φάσμα των εφαρμογών της. Τα νέα βιβλιογραφικά δεδομένα που προστίθενται στα ήδη διαθέσιμα, αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της δερματοσκόπησης στην κλινική
πράξη. Το δερματοσκόπιο σταδιακά γίνεται το
στηθοσκόπιο του δερματολόγου, κερδίζοντας έναν
αναντικατάστατο ρόλο στη διαδικασία της διαγνωστικής προσέγγισης όλου του φάσματος των δερματοπαθειών.
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Παρουσίαση Περιστατικού
H ροδόχρους νόσος στην εποχή των
βιολογικών θεραπειών
Δελλή Φ.

Επιμελήτρια, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Ðåñßëçøç
Η βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους (ΒΦΡ) είναι μια συνηθισμένη δερματοπάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται από ερύθημα, τηλαγγειεκτασία, βλατίδες και φλυκταινίδια. Η παθογένειά
της ακόμα μελετάται. Πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν νέα μόρια που συμμετέχουν στην φλεγμονώδη διαδικασία: η υπερπαραγωγή Toll-Like υποδοχέων 2, μιας πρωτεάσης και ποικίλες μορφές της καθελισιδίνης.
Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας γυναίκας 55 ετών με ΒΦΠ. Έχει γνωστό ιστορικό ρευματοειδούς
αρθρίτιδας ( για την οποία χορηγείται τελευταία κάθε 4 εβδομάδες αμπατασέπτη σε ενδοφλέβια έγχυση), ελκώδους κολίτιδας και πρωτοπαθούς ηπατικής κίρρωσης από 14ετία. Οι βιολογικές θεραπείες για
ρευματικά νοσήματα, που στοχεύουν τα μόρια του ανοσολογικού μηχανισμού, αποτελούν μια εναλλακτική λύση στα ήδη υπάρχοντα θεραπευτικά μέσα (DMARDSs και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα). Η αμπατασέπτη έχει ένδειξη για την θεραπεία ΡΑ που δεν απαντάει στα DMARDSs και στους αντι-TNF-α παράγοντες. Σχολιάζεται η κλινική εξέλιξη της ΒΦΡ σχετικά με το συγκεκριμένο βιολογικό παράγονται που χορηγείται στην ασθενή και την θεραπεία που στοχεύει το Δεμόδικα.

Rosacea in the Era of Biological Therapies
Delli F.

Summary

Papulopustular rosacea (PPR) is a common facial disease, characterized by erythema, telangiectasia, papules and pustules. Its physiopathology is still being discussed, but recently several molecular feature of its inflammatory process have been identified: an overproduction of Toll-like receptors 2, of a serine protease, and of abnormal forms of cathelicidin. We report a case of a 55-year-old
woman with PRP and a 14 year history of rheumatoid arthritis treated with abatacept (intravenously infusion every 4 weeks), ulcerative colitis and primary biliary cirrhosis. Biologic therapies for rheumatologic
diseases, which are targeted at molecules involved in the mechanisms of the immune system, provide an
alternative to the existing treatment methods of disease-modifying anti-rheumatic drugs and other immunosuppressive medications. Abatacept is approved for the treatment of RA that is non-responsive to
DMARDSs and anti-TNF-alpha blockers. We discuss the clinical evolution of PPR considering the specific biological drug administrated to the patient and local acaricidal therapy.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους, Δεμοδικας, βιολογικές θεραπείες
KEY WORDS • Papulopustular rosacea, demodex, biologic therapies

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η

βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους (ΒΦΡ)
χαρακτηρίζεται κλινικά από αγγειακή συμπτωματολογία (ερύθημα, τηλαγγειεκτασία)
και φλεγμονή (βλατίδες και φλυκταινίδια). Πρόσφατα αποδείχθηκε ότι στην φλεγμονώδη διαδικασία
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:4 229-233, 2012

συμμετέχουν με αξιόλογο ρόλο η σύνθεση σε αυξημένο αριθμό Toll-Like υποδοχέων 2 και ποικίλες δομικές λειτουργικές μορφές καθελισιδίνης. Οι δύο βασικοί εκλυτικοί παράγοντες για την ενεργοποίηση
Toll-Like υποδοχέων και την επαγωγή της καθελισιδίνης είναι η δερματική λοίμωξη και η απώλεια της
ακεραιότητας του δερματικού φραγμού. Τουλάχιστον
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θεωρητικά, η παρουσία του Δεμόδικα (Demodex) σε
αυξημένη πυκνότητα στην ΒΦΡ και η ικανότητά του
να διεισδύει στην επιδερμίδα, αρκούν για να πληρούν αυτές τις συνθήκες.1 Στο περιστατικό που παρουσιάζουμε έγινε 2 φορές εργαστηριακή διερεύνηση του Δεμόδικα, με αρνητική απάντηση και τις δύο
φορές. Ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν η τοπική
φροντίδα με καλλυντικά σκευάσματα που περιείχαν
tea tree oil, ουσία με γνωστή αντιπαρασιτική δράση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ––––––––––––
Ασθενής ηλικίας 57 ετών, παρακολουθείται τα
τελευταία δύο χρόνια για ΒΦΡ. Από το 1999 πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ), πρωτοπαθή
χολική κίρρωση και ελκώδη κολίτιδα. Η ελκώδης
κολίτιδα και η πρωτοπαθής χολική κίρρωση ελέγχονται με την ίδια φαρμακευτική αγωγή (sulfasalazine, ursodeoxycholic acid), ενώ για την αντιμετώπιση της ΡΑ χορηγήθηκαν διαδοχικά όλα αυτά τα χρόνια DMARDs (μεθοτρεξάτη) και αντι-TNF
παράγοντες, όπως ινφλιξιμάμπη, ανταλιμουμάμπη
και ετανερσέπτη. Τους τελευταίους έξι μήνες για
την ΡΑ χορηγείται αμπατασέπτη με το ενδοφλέβιο

σχήμα (κάθε 4 εβδομάδες) και η νόσος βρίσκεται
υπό έλεγχο. Η αρχική κλινική εικόνα της ροδοχρόου περιλάμβανε φλυκταινίδια, βλατίδες και ευρυαγγείες, με έντονα φλεγμονώδη στοιχεία (Εικόνα
1). Η ασθενής βρισκόταν σε θεραπεία με ετανερσέπτη 50mg σε υποδόρια χορήγηση 2 φορές την
εβδομάδα. Η έξαρση της δερματικής νόσου οδήγησε την θεράποντα Ρευματολόγο να αναζητήσει δερματολογική εκτίμηση για τον αποκλεισμό μιας πιθανής σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης, η οποία
αποτελεί αντένδειξη της χορήγησης ετανερσέπτης.
Η αζιθρομυκίνη per os (500mg την ημέρα για 3
ημέρες την εβδομάδα για 4 εβδομάδες), σε συνδυασμό με τοπική φροντίδα με ένα καθαριστικό
που περιέχει tea tree oil, και με τοπική μετρονιδαζόλη 0,75%, πέτυχε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Εικόνα 2). Για συντήρηση συνεχίστηκε η τοπική θεραπεία με το ίδιο καθαριστικό και ένα καλλυντικό που περιέχει silymarin, MSM και dimenthyl sulfone. Η αλλαγή της θεραπείας ΡΑ σε αμπατασέπτη τους τελευταίους έξι μήνες, επηρέασε τα
χαρακτηριστικά του εξανθήματος. Λίγες ημέρες
πριν την ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου, η
ασθενής αναφέρει την έξαρση του εξανθήματος,
ενώ στην κλινική εικόνα κυριαρχούν τα κοκκιωμα-

Åéêüíá 1 – Η κλινική εικόνα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
ετανερσέπτη (2011), πριν την έναρξη της θεραπείας με αμπατασέπτ (2012).
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Åéêüíá 2 – Σημαντική βελτίωση του εξανθήματος μετά την 3μηνη τοπική μετρονιδαζόλη 0,75% και 9μηνη συνεχή τοπική
θεραπεία με καθαριστικό που περιέχει tea tree oil σε συνδυασμό με καλλυντικό που περιέχει silymarin, MSM και dimenthyl sulfone.

τώδη στοιχεία με λιγότερες φλεγμονώδεις βλάβες
(Εικόνα 3). Σταδιακή βελτίωση του εξανθήματος
παρατηρήθηκε μετά την τροποποίηση της θεραπείας με την προσθήκη κρέμας 10% tee tree oil.

ΣΥΖΉΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ροδόχρους νόσος έχει πολυπαραγοντική αιτιοπαθογένεια που περιλαμβάνει φλεγμονώδεις διαδι-

Åéêüíá 3 – Η ασθενής έχει συμπληρώσει έξι μήνες θεραπείας με αμπατασέπτη και παρουσιάζει έξαρση του εξανθήματος
λίγες ημέρες πριν την ενδοφλέβια χορήγηση του φαρμάκου. Παρατηρούνται ολιγάριθμες κοκκιωματώδεις βλάβες και ελάχιστα φλεγμονώδη στοιχεία.
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κασίες με σημαντική αγγειακή συμμετοχή. Η κοκκιωματώδης αντίδραση είναι συνηθισμένο εύρημα,
όπως και η παρουσία του Δεμόδικα, επιβεβαιωμένη
ιστοπαθολογικά σε όλες τις κλινικές μορφές της ροδοχρόου.2,3,4
Η τυποποιημένη επιπολής δερματική βιοψία
(standardized skin surface biopsy) είναι μια μη επεμβατική μέθοδος με την οποία συλλέγουμε ένα τετραγωνικό εκαστοτό δέρμα με την κεράτινη στιβάδα και
το περιεχόμενου του σμηγματογόνου θυλάκου. Είναι
μια απλή μέθοδος, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε
στην περίπτωσή μας για την ανεύρεση του Δεμόδικα.
Παρότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής διερεύνησης ήταν αρνητικό, βάση της πρόσφατης βιβλιογραφίας που τεκμηριώνει την παρουσία και συμμετοχή
του Δεμόδικα στην αιτιοπαθογένεια της ροδοχρόου,5
χορηγήθηκαν τοπικά θεραπευτικά σκευάσματα με παρασιτοκτόνο δράση με πολύ καλά αποτελέσματα.
Ο μηχανισμός που το παράσιτο (ο Δεμόδικας)
προκαλεί λύση της συνέχειας της επιδερμίδας έγκειται στις μικροδιαβρώσεις του επιθηλίου, στην δημιουργία σηράγγων και στην διείσδυσή του βαθιά στην
επιδερμίδα.6 Ως επακόλουθο, ενεργοποιούνται οι
υποδοχείς Toll. Στη συνέχεια τα αντιγόνα του Δεμόδικα θα εκτεθούν στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι συνεχείς μικροτραυματισμοί θα μπορούσαν να ευθύνονται για την υπερευαισθησία της επιδερμίδας με ροδόχρους. Ο Forton αναφέρει την εξαφάνισή της μετά την επαναφορά σε φυσιολογικά επίπεδα του αριθμού του Δεμόδικα.1 Για να τραφεί, ο
Demodex folliculorum έχει ειδικά διατρητικά στοματικά όργανα.7 Ο Bacillus oleronius που απομονώνεται
από τα ακάρεα του Δεμόδικα φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στην ΒΦΡ και στην οφθαλμική μορφή.8
Από τα ένζυμα που απελευθερώνει, ίσως μερικά να
επηρεάζουν την ισορροπία μεταξύ ενδογενών και κατασταλτικών πρωτεασών, οδηγώντας στην έξαρση
ΒΦΡ. Ο μηχανισμός παρομοιάζεται με εκείνον της
ατοπικής δερματίτιδας, όπου η πρωτεάση ακάρεων
οικιακής σκόνης προκαλεί έξαρση της νόσου.9
Ο Δεμόδικας επάγει μια ανοσολογική αντίδραση
τύπου IV. Στις βιοψίες δέρματος, η παρουσία του
στο τριχικό θύλακο συνοδεύεται σταθερά από περιθυλακική λεμφοκυτταρική διήθηση.4 Όταν το παράσιτο διεισδύει την επιδερμίδα, προκαλεί μια κοκκιωματώδη αντίδραση με γιγαντοκύτταρα που φαγοκυτταρώνουν το Δεμόδικα.6 Αυτά τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικά της κοκκιωματώδους ροδοχρόου, όμως
περιγράφονται και στην ΒΦΡ, όπως και στην ερυθηματοτηλεαγγειεκτασική.4 Η διείσδυση του Δεμόδικα
δεν είναι τυχαία, αλλά γίνεται ενεργώς ή παθητικώς,

χάρη στη φλεγμονή που προκαλεί ο ίδιος. Επιπλέον
έχει αποδειχθεί ότι τα λεμφοκύτταρα της περιθυλακικής φλεγμονώδους διήθησης, αλλά και των κοκκιωμάτων είναι Τ βοηθητικά,10 πιθανώς T17 με δυνατότητα έκκρισης ιντερλευκίνης 17, η οποία ενεργοποιεί τους Toll υποδοχείς.11 Στους ασθενείς με κυτταρική ανοσοκαταστολή ποικίλου αιτιολογίας, ενδιαφέρον είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις, οι βλατίδες
και οι φλύκταινες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της
επαναφοράς της ανοσίας μετά τη θεραπεία.12 Εδώ θα
μπορούσαμε να τοποθετήσουμε και το περιστατικό
μας. Όλες αυτές οι μελέτες στηρίζουν την υπόθεση
τύπου IV αντίδραση υπερευαισθησίας, οπότε κατ’
επέκταση εξηγείται η περιαγγειακή διήθηση και ο
σημαντικός ρόλος της αγγειακής συμμετοχής στην
αιτιοπαθογένεια της νόσου.
Ο φλεγμονώδης μηχανισμός της ΒΦΡ ως επακόλουθο του πολλαπλασιασμού του Δεμόδικα υποστηρίζεται από δύο φάσεις: (1) μια ατελής ανοσολογική
(έμφυτη ή επίκτητη) αντίδραση ενάντια του Δεμόδικα που δεν μπορεί να εμποδίσει το πολλαπλασιασμό
του, και μια (2) δεύτερη φάση, μετά την διείσδυση
του παράσιτου στο δέρμα προκαλείται η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με υπερβολική
ανοσολογική αντίδραση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ανοσολογική μελέτη με τα
μοριακά χαρακτηριστικά αυτής της φάσης, η λεγόμενη «θυλακική πιτυρίαση» (pityriasis folliculorum),
όπου ο Δεμόδικας συνεχίζει τον κύκλο της ζωής του
βαθιά στην επιδερμίδα, προκαλώντας μόνο μια
ήπιας έντασης αντίδραση του ξενιστή.1
Από τις πολλές θεωρίες για τη θέση του Δεμόδικα στην αιτιοπαθογένεια της ροδοχρόου, τελευταία η
έρευνα φαίνεται να έχει στραφεί προς την μελέτη της
λεμφοκυτταρικής διήθησης, τόσο του κυτταρικού
πληθυσμού όσο και των μεσολαβητών και κυττοκινών.5,11,13
Το 2007, ο Yamasaki και συν14 παρατήρησαν ότι
συγκριτικά με το φυσιολογικό δέρμα προσώπου,
στους ασθενείς με ροδόχρους υπάρχει μεγαλύτερη
ποσότητα καλικρείνης (μια πρωτεάση) (KLK5) και
καθελισιδίνης με ανώμαλη δομή. Δύο από αυτές τις
καθελισιδίνες (LL37, FA29) προκαλούν ερύθημα
και αγγειοδιαστολή στα ποντίκια (1). Εκτός απ’ αυτό,
βρέθηκε ότι η LL37 έχει μικρότερη αντιμικροβιακή
δύναμη από οποιαδήποτε καθελισιδίνη της φυσιολογικής επιδερμίδας,15 προάγοντας την αγγειογένεση
και την φλεγμονή. Το 2011 μια άλλη μελέτη έδειξε
αυξημένη έκφραση Toll-Like υποδοχέων 2 και στη
συνέχεια την αύξηση KLK5.16
Η χρήση των βιολογικών παραγόντων στην θερα-
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πεία αυτοάνοσων και ρευματικών νοσημάτων (κυρίως
ρευματοειδής αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθροπάθειες, συστηματική σκλήρυνση, συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος και αγγειίτιδα) γίνεται όλο και πιο συχνή, λόγω
της υψηλής αποτελεσματικότητας και ασφαλούς προφίλ. Οι βασικοί στόχοι είναι οι κυττοκίνες (αντι-TNFα
παράγοντες, αντι-ιντερλευκίνες 1 και 6 - tocilizumab),
τα Β λεμφοκύτταρα (αντι-CD20 αντισώματα – rituximab, ofatumumab, αντι-CD22 αντισώματα epratuzumab) και τα συν-διεγερτικά μόρια (τροποποίηση υποδοχέων T κυττάρων – belimumab, abatacept).
Τα Τ λεμφοκύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο
στην παθογένεια ΡΑ. Μετά την συν-διέγερση CD28
με την αντιγονοπαρουσιαστική πρωτεΐνη CD80/86,
επακολουθεί η απελευθέρωση φλεγμονωδών κυτταροκινών. Η CTLA-4 είναι μια πρωτεΐνη Τ κυτταροτοξικού λεμφοκυττάρου με υψηλή συγγένεια για
CD80/86. Όταν δραστηριοποιείται ο συνδέτης
CD80/86, μπλοκάρεται ο υποδοχέας CD28, με επακόλουθη καταστολή της δραστηριότητας Τ κυττάρων.
Η αμπατασέπτη είναι μια CTLA-4 ανοσοσφαιρίνη
(IgG1) που συνδέεται με το CD80/86 και αποκλείει
την CD28 εξαρτώμενη συνδιέγερση των Τ λεμφοκυττάρων.
Ενώ η ασθενής έκανε για πολλά χρόνια θεραπεία
με αντι-TNF παράγοντες, η εξέλιξη της ροδοχρόου
ήταν ανεξάρτητη και αμετάβλητη από αυτές τις θεραπείες. Υπάρχει πιθανότητα η αμπατασέπτη να επηρεάζει την κλινική εικόνα και τις χρονικές εξάρσεις
της νόσου με την παρεμβολή που κάνει στην κυτταρική ανοσία. Είμαστε ακόμα στην αρχή μιας εποχής
όπου τα νέα πολύ αποτελεσματικά βιολογικά φάρμακα θα μπορούσαν να είναι η αφορμή για την ανακάλυψη σημαντικών οδών στην αιτιοπαθογένεια ακόμα
άγνωστης αιτιολογίας δερματικών νοσημάτων.
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Παρουσίαση Περιστατικού
Νόσος Hansen - Kaθυστέρηση στη διάγνωση
Tσελέ Ε.
Μπανάκα Φ.
Κωνσταντάρα Θ.
Τσέγκα Α.

Δερματολόγος-Aφροδισιολόγος, επιμελήτρια Α΄, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Αγία Βαρβάρα”
Ειδικευόμενη Iατρός Δερματολογικού τμήματος, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Αγία Βαρβάρα”
Ειδικευόμενη Iατρός Δερματολογικού τμήματος, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Αγία Βαρβάρα”
Ιατρός Παθολογοανατόμος, Συνεργάτης Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Παν/μίου Αθηνών

Ðåñßëçøç
Η νόσος Hansen παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία στις δερματικές βλάβες.
Στις χώρες που η νόσος δεν είναι ενδημική υπάρχει χαμηλή υποψία των ιατρών για την ύπαρξη και διαφοροδιάγνωση της νόσου. Με την ευκαιρία περιπτώσεως με καθυστερημένη διάγνωση, συζητούνται οι
πιθανοί λόγοι καθυστερημένης ή/και εσφαλμένης διαγνώσεως.

Ηansen’s Disease - Delayed Diagnosis
Summary

Ε. Tsele, F. Banaka, Th. Konstantara, A. Tsega

Hansen’s disease has a wide range of skin lesions. In countries where the disease is not endemic any more, there is a low suspicion index of medical and paramedical staff. We discuss
the possible reasons of misdiagnosis or delayed diagnosis of the disease.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Nόσος Hansen, καθυστερημένη διάγνωση, μυκοβακτηρίδιο της λέπρας
KEY WORDS • Hansen’s disease, delayed diagnosis, mycobacterium leprae

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η νόσος Hansen είναι μια επίκτητη, λοιμώδης,
κοκκιωματώδης νόσος που οφείλεται στο Mycobacterium leprae. Προσβάλλει κυρίως το δέρμα, τα περιφερικά νεύρα και τον βλεννογόνο του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος. Για την καλύτερη κατανόηση της περιπτώσεως που παρουσιάζεται, θα παρατεθούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τη νόσο.
Η νόσος διαδράμει μακρά πορεία, η οποία χαρακτηρίζεται από φάσεις ηρεμίας και επεισόδια φλεγμονής. Κατά την φάση ηρεμίας η νόσος εξελίσσεται
προοδευτικά αλλά αθόρυβα, εφόσον δεν χορηγηθεί
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:4 235-238, 2012

θεραπευτική αγωγή. Τα επεισόδια φλεγμονής ονομάζονται λεπρικές αντιδράσεις, τύπου 1 και τύπου 2,
και έχουν θορυβώδη κλινική εικόνα. Η λεπρική αντίδραση τύπου 1 οφείλεται σε μεταβολή της κυτταρικής ευαισθησίας και αναπαριστά αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου IV κατά Coombs & Gell. Κλινικά
εκδηλώνεται με επίταση των προϋπαρχουσών δερματικών βλαβών και εμφάνιση νέων, αρθραλγίες, οιδήματα άνω και κάτω άκρων και οιδήματα δακτύλων
άκρων χειρών και ποδών.Η λεπρική αντίδραση τύπου 2 ή οζώδες λεπρικό ερύθημα (erythema nodosum leprosum) είναι μια οξεία φλεγμονή σε έδαφος
πολυβακτηριδιακής λέπρας, που μπορεί να συνο-
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δεύεται από αγγειίτιδα αρτηριολίων, φλεβιδίων και
τριχοειδών.1
Με βάση τον συνδυασμό κλινικών, μικροβιολογικών, ιστοπαθολογικών και ανοσολογικών ευρημάτων, η νόσος διακρίνεται σε πολική φυματιοειδή
(ΤΤ) και πολική λεπρωματώδη (LLp). Αυτές οι δύο
μορφές της νόσου θεωρούνται οι πλέον σταθερές
ανοσολογικά και αποτελούν τα άκρα ενός φάσματος.
Οι ασθενείς με φυματιοειδή μορφή έχουν την καλύτερη άμυνα έναντι του μυκοβακτηριδίου, μέχρι την
αυτοίαση, ενώ οι ασθενείς με λεπρωματώδη μορφή
έχουν ελάχιστη ή καθόλου άμυνα έναντι του μυκοβακτηριδίου. Ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα του φάσματος κλιμακώνεται η άμυνα των πασχόντων, που
καθορίζει και την κλινική εικόνα και πορεία τους.
Για θεραπευτικούς σκοπούς η νόσος Hansen κατατάσσεται σε: 1) ολιγοβακτηριδιακή μορφή, όταν οι
δερματικές βλάβες είναι λιγότερες/ίσες με 5 ή όταν
δεν ανευρίσκεται κανένα μυκοβακτηρίδιο σε ιστολογικές τομές ή δερματικό επίχρισμα με την ιστοχημική χρώση Wade – Fite (τροποποιημένη Ziehl-Nielsen) και 2) πολυβακτηριδιακή μορφή, όταν οι βλάβες είναι περισσότερες από 5 ή όταν ανευρεθεί εστω

και ενα μυκοβακτηρίδιο σε ιστολογικές τομές ή δερματικό επίχρισμα από βλάβες.

Åéêüíá 1 - Ενδεικτική φυματιοειδούς μορφής νόσου Hansen.

Åé êü íá 2 - Ενδεικτική λεπρωματώδους μορφής νόσου
Hansen.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Γυναίκα ασθενής, στην έκτη δεκαετία της ζωής
της, παραπέμφθηκε προς διερεύνηση και θεραπεία
στο Εξωτερικό ιατρείο του Τμήματός μας με ισχυρή
υποψία νόσου Hansen.
Ως ανέφερε η ασθενής, ασυμπτωματικές, ήπια
ερυθρές, βλάβες εμφανίσθηκαν στο δέρμα των κνημών, 10 χρόνια πριν την παραπομπή της σε μας. Οι
βλάβες αντιμετωπίζονταν με τοπικά σκευάσματα στεροειδών και αντιβιοτικών και παρουσίαζαν εξάρσεις
και υφέσεις για τα επόμενα (περίπου 6) χρόνια. Σχεδόν την ίδια εποχή εμφανίσθηκε οίδημα και έντονο
άλγος στις ποδοκνημικές και τις κατ’αγκώνα αρθρώσεις. Στην εξέταση από ορθοπεδικό, ετέθη η διάγνωση της παραμορφωτικής αρθρίτιδας και χορηγήθηκε
αγωγή με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
(ΜΣΑΦ), τα οποία η ασθενής ελάμβανε περιστασιακά. Μερικά χρόνια αργότερα, λόγω εμμονής των
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συμπτωμάτων, η ασθενής επισκέφθηκε ρευματολόγο. Ο λεπτομερής απεικονιστικός και αιματολογικός
έλεγχος δεν ανέδειξε αξιόλογα ευρήματα και η ασθενής παραπέμφθηκε σε δερματολόγο, για τις δερματικές βλάβες των κνημών. Ελήφθη βιοψία δέρματος
από τις βλάβες, η οποία δεν ήταν διαγνωστική. Ακολούθησε επανεξέταση από τον ορθοπεδικό και συνεστήθησαν φυσιοθεραπείες, χωρίς όμως βελτίωση της
κλινικής καταστάσεως της ασθενούς.
Ακολούθως, άρχισαν να εμφανίζονται ασυμτωματικές ερυθηματώδεις βλάβες στο πρόσωπο και στα άνω
άκρα, οπότε η ασθενής επισκέφθηκε παθολόγο -λοιμωξιολόγο. Ο τελευταίος, με βάση την προηγούμενη βιοψία
δέρματος, έθεσε τη διάγνωση της σαρκοειδώσεως και
χορήγησε σχήμα στεροειδών για τα επόμενα τρία έτη.
Οι αρθραλγίες συνεχίζονταν και η ασθενής ελάμβανε επιπλέον ΜΣΑΦ, μαζί με τις φυσιοθεραπείες,
χωρίς ουσιαστική βελτίωση, αλλά και χωρίς συστηματικά συμπτώματα. Κατόπιν επισκέφθηκε αλλεργιολόγο, που την παρέπεμψε σε δερματολόγο.
Κατά την κλινική εξέταση, διαπιστώθηκαν καλά
αφοριζόμενες δακτυλιοειδείς βλάβες, διαμέτρου
υπέρ τα 10cm, με επηρμένη ξηρωσική περιφέρεια
και ελαφρά υποχρωματικό κέντρο, με κατανομή σε
άνω και κάτω άκρα, στο πρόσωπο, στην οσφύ και
στους γλουτούς. Ελήφθησαν βιοψίες από δύο σημεία.

Εργαστηριακός έλεγχος
Εκ του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου δεν προέκυψαν αξιόλογα ευρήματα. (ανοσολογικός και ορμονικός έλεγχος και ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων → εντός φυσιολογικών ορίων)

Ιστοπαθολογική εξέταση
Η επιδερμίδα ήταν ήπια υπερκερατωσική και
σχετικά ατροφική. Καθ’ όλο το πάχος του χορίου
παρατηρήθηκαν σαφώς σχηματισμένα κοκκιώματα
από επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα, που περιβάλλονταν
από πολλά λεμφοκύτταρα και λίγα πλασματοκύτταρα. Τα κοκκιώματα της θηλώδους μοίρας του χορίου επεκτείνονταν στην επιδερμίδα, ενώ αυτά αναγνωρίζονταν και γύρω από αγγεία, σε σχέση με
ανελκτήρες μυς των τριχών και ιδρωτοποιούς αδένες (με διήθησή τους), καθώς και στην παρυφή και
εντός κορμών περιφερικών νεύρων («κοκκιωματώδης νευρίτις/ενδονευρίτις»). Διακρίνονταν επίσης
ελάχιστα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans. Η χρώση Wade-Fite ήταν αρνητική για μυκοβακτηρίδια.
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Τα ευρήματα της ιστοπαθολογικής εξέτασης είναι
συμβατά με φυματιοειδή μορφή νόσου Hansen.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Παρουσιάζεται περίπτωση γυναίκας ασθενούς με
νόσο Hansen, της οποίας η διάγνωση τέθηκε μετά
από περίπου 10 έτη νοσήσεως. Η καθυστέρηση στη
διάγνωση είναι φαινόμενο που δεν απαντάται μόνον
στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες (π.χ. UK,
USA, Ιταλία κ.λ.π.),2,3,4 δεν οφείλεται δε σε ανεπαρκή εκπαίδευση των ιατρών ή κακή άσκηση της ιατρικής, αλλά σε έλλειψη ευαισθητοποίησης των ιατρών
σχετικά με την ύπαρξη της νόσου. Αυτό προφανώς
σχετίζεται με τον μικρό αριθμό παλαιών και νέων περιπτώσεων, τα τελευταία χρόνια, στις προαναφερθείσες χώρες.
Μετά την εισαγωγή στην θεραπεία της νόσου της
δαψόνης το 1941 και της ριφαμπικίνης το 1971, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων Υγείας, η νόσος έπαψε να είναι ενδημική στις χώρες τις Ευρώπης. Μετά την εφαρμογή προγραμμάτων από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η νόσος έχει
περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό διεθνώς παρ’όλα
αυτά είναι ενδημική σε αρκετές χώρες του κόσμου.
Το 2010 καταγράφηκαν 126.000 νέες περιπτώσεις
νόσου Hansen στην Ινδία, 34.000 νέες περιπτώσεις
στη Βραζιλία, 17.000 νέες περιπτώσεις στην Ινδονησία, 5.000 νέες περιπτώσεις στο Κονγκό, 4.500 νέες
περιπτώσεις στην Αιθιοπία, 4.000 νέες περιπτώσεις
στη Νιγηρία και στο Μπαγκλαντές, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.5 Οι παραπάνω χώρες είναι αυτές με την υψηλότερη επίπτωση
της νόσου. Στην Ελλάδα έχει περιορισθεί σε μερικές
εκατοντάδες περιπτώσεις.
Ως εκ τούτου, στις χώρες που δεν είναι ενδημική
η νόσος η διάγνωσή της είναι δυσχερής και η καθυστέρηση της διαγνώσεως πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρές νευρολογικές συνέπειες για τον ασθενή.
Ο μακρός χρόνος επώασης (1-20 έτη), η ενδεχόμενη μετοίκηση και απομάκρυνση από τις χώρες ενδημίας, η έλλειψη συμπτωμάτων από τις δερματικές
βλάβες, αλλά και συστηματικών συμπτωμάτων, η
διατήρηση των ασθενών σε καλή γενική κατάσταση
παρά την έκταση των δερματικών βλαβών, η έλλειψη
εργαστηριακών ευρημάτων ειδικών ή παθογνωμονικών για τη νόσο, οδηγούν σε παραπλανητικές διαγνώσεις και ακατάλληλες θεραπείες.
Αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα της νόσου το ότι δεν
έχει κλινικά ειδική δερματική βλάβη, ούτε τυπική
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κλινική εικόνα αντίθετα η νόσος μπορεί να μιμηθεί
και, κατά συνέπεια, να διαφοροδιαγνωσθεί, από πολλές άλλες δερματοπάθειες.6 Η ποικιλία εξάλλου των
δερματικών, νευρολογικών και αρθρικών βλαβών
οδηγεί τους ασθενείς στο να προσφεύγουν σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες, όπως συνέβη και με την δική μας περίπτωση.7
Η ιστολογική εικόνα, η ύπαρξη δηλαδή καλά
σχηματισμένων κοκκιωμάτων, ο ικανός αριθμός λεμφοκυττάρων, η ύπαρξη πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων Langhans, είναι τυπική για την φυματιοειδή
μορφή της νόσου Hansen, αλλά όχι παθογνωμονική.
Η μη ανεύρεση ή, πιθανόν, η μη αναζήτηση κοκκιωμάτων σε σχέση με περιφερικά νεύρα και σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οδήγησε στη διάγνωση της σαρκοειδώσεως.3,8
Η φυματιοειδής μορφή είναι ανοσολογικά σταθερή και δεν μεταπίπτει σε άλλη μορφή της νόσου. Αυτός είναι και ο λόγος που η ασθενής δεν επιδεινώθηκε ανοσολογικά παρά την χρήση τοπικών και συστηματικών στεροειδών, που θα είχαν πιθανόν ευοδωτική
επίδραση στην ανάπτυξη του Mycobacterium leprae.
Τα μη παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα
(αριθμός και τύπος λευκοκυττάρων, δείκτες φλεγμονής) είναι απολύτως αναμενόμενα στην νόσο Hansen
κατά τις φάσεις της ασυμπτωματικής εξελίξεως της
νόσου. Αύξηση των τιμών των δεικτών φλεγμονής παρατηρείται κατά την διάρκεια των αντιδράσεων.
Η ασθενής ανέφερε επεισόδια οιδήματος και πόνου των μεγάλων αρθρώσεων κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να αποδοθούν
σε λεπρική αντίδραση τύπου 1, που σχετίζεται με την
κυτταρική υπερευαισθησία και δεν συνοδεύεται από
συστηματικά συμπτώματα. Η χορήγηση ΜΣΑΦ είναι
ενδεδειγμένη, αλλά όχι αρκετή, καθώς θα πρέπει να
συνδυάζεται οπωσδήποτε με χορήγηση επαρκούς δόσης στεροειδών και κατάλληλης αντιλεπρικής αγωγής, πλήρη ανάπαυση και κλινοστατισμό.
Η ασθενής έλαβε το τριπλό χημειοθεραπευτικό

σχήμα της πολυβακτηριδιακής μορφής (Rifampicin,
Ofloxacin, Minocycline) παρά την τυπική ιστολογικά
φυματιοειδή μορφή και την εξαιρετικά χαμηλή μεταδοτικότητά της. Κι αυτό λόγω της χρονιότητας της νόσου, του αριθμού των βλαβών (>5), της έκτασης και
του μεγέθους των βλαβών και των προηγηθεισών θεραπειών.
Συμπερασματικά, η νόσος Hansen, παρ’ ότι δεν
είναι πλέον ενδημική στην χώρα μας, θα πρέπει να
περιλαμβάνεται στην κλινική διαφορική διάγνωση,
ιδιαίτερα σε ασθενείς με ασυμπτωματικές δερματικές βλάβες, στην ιστολογική εξέταση των οποίων
ανευρίσκονται κοκκιώματα.
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Ðåñßëçøç
Η πέμφιγα αποτελεί μια επίκτητη αυτοάνοση πομφολυγώδη νόσο, στην οποία
παρατηρείται απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και παραγωγή αντισωμάτων εναντίον φυσιολογικών στοιχείων της επιδερμίδας.
Χαρακτηριστική είναι η ανεύρεση IgG αυτοαντισωμάτων εναντίον της επιφανείας των κερατινοκυττάρων.
Ασθενείς με κοινή και φυλλώδη πέμφιγα έχουν ΙgG αντισώματα εναντίον της δεσμογλεϊνης 3 και 1 αντιστοίχως,ενώ στην παρανεοπλασματική πέμφιγα υπάρχουν ΙgG αυτοαντισώματα εναντίον μορίων πλακίνης, επιπροσθέτως. ΙgG αυτοαντισώματα εναντίον της επιφανείας των κερατινοκυττάρων χαρακτηρίζουν την IgA πέμφιγα.
Οι επιστημονικές γνώσεις μας για την πέμφιγα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Για την
θεραπεία της έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλα θεραπευτικά σχήματα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν λίγες μόνο
πολυκεντρικές μελέτες για τον καθορισμό της πλέον αποτελεσματικής θεραπείας. Υπάρχει ανάγκη για
γενικά αποδεκτούς ορισμούς και end points, προκειμένου να εκτιμηθούν κλινικά οι ασθενείς με πέμφιγα.
Η Ριτουξιμάμπη φαίνεται να είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή θεραπευτική επιλογή. Οι μακροχρόνιες επιδράσεις της παραμένουν άγνωστες.
Για τη διάγνωση της νόσου απαιτείται ο συνδυασμός των κλινικών εκδηλώσεων, των ιστοπαθολογικών στοιχείων και της μελέτης ανοσοφθορισμού.

Treatment Approaches in Pemphigus
S. Kyriakou, M. Gerochristou, M. Gerodimou, B. Chasapi

Summary
Pemphigus is an acquired autoimmune blistering disease in which the immune
system becomes deregulated, and produces antibodies against normal skin components.
The hallmark of pemphigus is the finding of IgG antibodies against the cell surface of keratinocytes.
Patients with pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus have IgG autoantibodies against
desmoglein 3 and desmoglein 1, respectively, while patients with paraneoplasmatic pemphigus have IgG
autoantibodies against plakins molecules in addition to autoantibodies against desmogleins.
Our scientific knowledge of Pemphigus has dramatically progressed in recent years. However despite
the availability of various therapeutic options for the treatment of inflammatory disease, we have only
few multicenter controlled trials for the definitions and end points in order to evaluate clinically the patients with Pemphigus. Rituximab appeared to be an effective and well tolerated treatment. Its long-term
results remain unknown.
Diagnosis requires a combination of clinical features, histopathology and immunofluorescence studies.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Πέμφιγα, ριτουξιμάμπη, πρεδνιζολόνη, αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολάτη
KEY WORDS • Pemphigus, rituximab, prednisolone, azathioprine, mycophenolate
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:4 239-245, 2012
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Η

πέμφιγα αποτελεί μία ομάδα αυτοάνοσων
πομφολυγωδών νόσων του δέρματος και
των εξωτερικών βλεννογόνων. Οι ασθενείς
που πάσχουν από αυτήν, αναπτύσσουν αντισώματα
κατά της δεσμογλεΐνης (DSG-1 και DSG-3), που αποτελεί συστατικό των δεσμοσωμάτων.1 Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την πρόκληση ακανθόλυσης και την δημιουργία ενδοεπιδερμιδικών πομφολύγων, που ρήγνυνται εύκολα, καθιστώντας τους ασθενείς επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της νόσου, εκτός από την κλινική εικόνα, απαιτείται η βιοψία του δέρματος ή/και των βλεννογόνων, καθώς και η ανίχνευση των αυτοαντισωμάτων
με τον Άμεσο και Έμμεσο Ανοσοφθορισμό.2,3
Πρόκειται για μία νόσο με πολύ υψηλή θνησιμότητα αν αφεθεί χωρίς θεραπεία. Η εισαγωγή των
κορτικοστεροειδών στην θεραπεία της πέμφιγας την
δεκαετία του ’50, μείωσε τα επίπεδα θνησιμότητας
από 75% στο 30%.4 Όταν αργότερα, προστέθηκαν
επικουρικά τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, η θνησιμότητα μειώθηκε στο 5%,5 με τους περισσότερους
θανάτους να οφείλονται πλέον στη σήψη και στις
επιπλοκές λόγω της χρήσης των φαρμάκων.
Σημαντικός σταθμός για τη νόσο υπήρξε η δήλωση ομοφωνίας (consensus) της Διεθνούς Επιτροπής
για την πέμφιγα, που αφορά στους ορισμούς για τη
νόσο, στα τελικά σημεία-στόχους της θεραπείας, καθώς και στην θεραπευτική ανταπόκριση.6 Οι ορισμοί
αυτοί αναγράφονται στον πίνακα 1 και δημοσιεύθηκαν στο Journal American Academy of Dermatology
(JAAD) τον Μάρτιο του 2008.
Η Επιτροπή όρισε επίσης την αποτυχία της θεραπείας, ως αποτυχία ελέγχου της δραστηριότητας της
νόσου παρά την χρήση πλήρων θεραπευτικών δόσεων συστηματικής αγωγής. Συγκεκριμένα, θεωρείται
αποτυχία όταν εμφανίζονται νέες βλάβες ή επεκτείνονται οι υπάρχουσες βλάβες ή δεν βελτιώνονται οι
εγκατεστημένες βλάβες, παρά την θεραπεία διαρκείας 3 εβδομάδων με 1.5 mg/kg/ημέρα πρεδνιζόνης με ή χωρίς την συγχορήγηση ενός από τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Αζαθειοπρίνη 2.5 mg/kg/ημέρα για 12 εβδομάδες (εφόσον τα επίπεδα της s-Μεθυλοτρανσφεράσης της Θειοπουρίνης είναι φυσιολογικά)
2. Μυκοφαινολάτη Μοφετίλ 3g/ημέρα για 12 εβδομάδες.
3. Κυκλοφωσφαμίδη 2 mg/kg/ημέρα για 12 εβδομαδες,
4. Μεθοτρεξάτη 20 mg/εβδομάδα για 12 εβδομάδες
Οι δόσεις για την Μεθοτρεξάτη και τη Μυκοφαι-

νολάτη Μοφετίλ έχουν υπολογιστεί για άτομα με βάρος σώματος 75 kg.
Παραδοσιακά η πέμφιγα αντιμετωπίζεται με συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή,7,8 μιας
και αυτή η αγωγή έχει τις πιο πολλές αποδείξεις
όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Η συνήθης αρχική δόση είναι 1-2 mg/kg/ημέρα μέχρι να
επιτευχθεί έλεγχος της νόσου. Ακολουθεί η φάση
συντήρησης (consolidation phase) για ένα χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων, όπου από
εκεί και έπειτα μπορεί ο θεράπων να αρχίσει τη μείωση της δόσης. Η μείωση μπορεί να γίνεται κατά 510 mg εβδομαδιαίως και μέχρι η δόση να φτάσει τα
20 mg. Κάτω από τα 20 mg η μείωση γίνεται ακόμα
πιο προσεκτικά. Δεν έχει καθοριστεί το ακριβές χρονικό σημείο όπου μπορεί να γίνει η διακοπή των
κορτικοστεροειδών και επίσης δεν υπάρχουν δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία για το αν η πλήρης διακοπή υπερέχει της συνεχούς χαμηλής δόσης.
Μπορεί να γίνει οριστική διακοπή της ελαχίστης δόσης εφόσον ο ασθενής παραμένει σε πλήρη ύφεση
για τουλάχιστον 8-12 μήνες, αν και ένα ποσοστό
70% των ασθενών συντηρείται με ημερήσια δόση 7,5
mg πρεδνιζολόνης εφ όρου ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγηθούν και ενδοφλέβια σε ώσεις, μόνα ή
σε συνδυασμό με Κυκλοφωσφαμίδη, προκειμένου να
επιτευχθεί γρηγορότερα η ύφεση της νόσου, μειώνοντας τις μακροχρόνιες δόσεις συντήρησης και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τα κορτικοστεροειδή. Συνήθως
πρόκειται για υψηλές δόσεις Μεθυλπρεδνιζολόνης
(250-1000 mg) ή το ανάλογο Δεξαμεθαζόνης χορηγούμενες σε μία έως πέντε συνεχείς ημέρες.9
Πολύ συχνά χορηγούνται επικουρικά κάποιοι
ανοσοκατασταλτικοί και ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες προκειμένου να μειωθεί η δόση των κορτικοστεροειδών (corticosteroid-sparing regimen),10,11 και
να ελαττωθούν οι επιπλοκές από την χρήση τους.12
Ο πλέον χρησιμοποιούμενος παράγοντας είναι η
Αζαθειοπρίνη σε δόση 1-3 mg/kg/ημέρα.13 Πρέπει
να γίνεται εξατομίκευση της δόσης ανάλογα με τη
δραστηριότητα του ενζύμου Μεθυλοτρανσφεράση
της Θειοπουρίνης και να χορηγείται με προσοχή λόγω της μυελοτοξικής και ηπατοτοξικής δράσης της.
Υπάρχει μία λανθάνουσα περίοδος έξι εβδομάδων
μέχρι να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα από την
χρήση της, γι’ αυτό και συνήθως δεν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία. Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί, η Κυκλοφωσφαμιδη σε δόση 50-200 mg/ημέρα14,15 και η Μεθοτρεξάτη με εβδομαδιαία δόση 12,5
mg κατά μέσον όρο.
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Ðßíáêáò 1

Ορισμοί

Πρώιμα σημεία παρατήρησης
Baseline

Πρώτη ημέρα θεραπείας

Έλεγχος της δραστηριότητας της
νόσου (έλεγχος νόσου, έναρξη της
φάσης σταθεροποίησης)

Ο χρόνος όπου σταματούν να δημιουργούνται νέες βλάβες και
οι εγκατεστημένες βλάβες ξεκινούν να υποχωρούν

Χρόνος ελέγχου της νόσου

Το χρονικό διάστημα μεταξύ baseline και ελέγχου

Λήξη φάσης σταθεροποίησης

Ο χρόνος όπου δεν έχουν εμφανιστεί νέες βλάβες για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, περίπου το 80% των βλαβών έχει υποχωρήσει, και είναι ο χρόνος όπου οι περισσότεροι ιατροί ξεκινούν την μείωση της δόσης των στεροειδών

Όψιμα τελικά σημεία παρατήρησης
Πλήρης ύφεση εκτός θεραπείας

Απουσία νέων ή εγκατεστημένων βλαβών, ενώ ο ασθενής βρίσκεται εκτός συστηματικής θεραπείας για τουλάχιστον δύο μήνες

Πλήρης ύφεση εντός θεραπείας

Απουσία νέων ή εγκατεστημένων βλαβών, ενώ ο ασθενής λαμβάνει ελάχιστη θεραπεία

Επιπρόσθετοι ορισμοί
Ελάχιστη θεραπεία

Πρεδνιζόνη (ή ισοδύναμο αυτής) 10 mg/ημέρα και/ή ελάχιστη επικουρική θεραπεία για τουλάχιστον δύο μήνες

Ελάχιστη επικουρική θεραπεία

Το ½ της δόσης που απαιτείται ώστε να οριστεί η θεραπευτική
αποτυχία

Μερική ύφεση εκτός θεραπείας

Παρουσία παροδικών νέων βλαβών με αυτόματη υποχώρηση
εντός μίας εβδομάδος χωρίς αγωγή και ενώ ο ασθενής δεν
λαμβάνει συστηματική αγωγή για τουλάχιστον 2 μήνες

Μερική ύφεση εντός ελάχιστης
θεραπείας

Παρουσία παροδικών νέων βλαβών που υφίενται εντός μίας
εβδομάδος, ενώ ο ασθενής λαμβάνει ελάχιστη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών στεροειδών

Υποτροπή/flare

Παρουσία 3 νέων βλαβών/μήνα χωρίς αυτόματη ύφεση εντός
μίας εβδομάδος, ή επέκταση των εγκατεστημένων βλαβών, σε
ασθενή που έχει επιτύχει έλεγχο νόσο

Μία άλλη επικουρική θεραπεία, η οποία σε κάποιες μελέτες έχει φανεί ότι είναι πιο αποτελεσματική από την Αζαθειοπρίνη στην διατήρηση του ελέγχου της νόσου, χωρίς όμως διαφορά στην συχνότητα
των ανεπιθύμητων ενεργειών, είναι η Μυκοφαινολάτη Μοφετίλ (MMF).16,17 Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAAD τον Ιούλιο του 2010,8
οι συγγραφείς εκτίμησαν την θεραπευτική απάντηση
18 ασθενών με κοινή πέμφιγα μετά από συγχορήγηση Μυκοφαινολάτης Μοφετίλ (MMF) και Πρεδνιζόνης. Οι περισσότεροι ασθενείς, πριν την ένταξη τους
στη μελέτη είχαν λάβει από του στόματος χορηγούμενη πρεδνιζόνη ως μονοθεραπεία, χωρίς ιδιαίτερη
βελτίωση. Από τη στιγμή που εντάχθηκαν στη μελέτη, η πλειοψηφία (το 75% των ασθενών) ξεκίνησε
αγωγή με 2 gr/ημέρα MMF, και οι υπόλοιποι (το
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25%) με 3 gr/ημέρα. Όσον αφορά στη δόση της
πρεδνιζόνης, υπήρχε μεγάλη ποικιλία στην δόση
έναρξης. Οι περισσότεροι ξεκίνησαν με δόση 60mg
ημερησίως (το 63% των ασθενών), με μία διακύμανση από 35 mg έως 100 mg ημερησίως. Στην εικόνα
1 παρατίθεται σχηματικά ο θεραπευτικός αλγόριθμός
που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη.
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά μέσον όρο
για διάστημα 35,2 μηνών (5-130 μήνες) και φάνηκε
ότι στο 89% των ασθενών επιτεύχθηκε έλεγχος της νόσου. Συγκεκριμένα οι 14 ασθενείς πέτυχαν έλεγχο της
νόσου με τον συνδυασμό Πρεδνιζόνης και MMF, ενώ
οι άλλοι δύο που πέτυχαν έλεγχο της νόσου χρειάστηκε να λάβουν επιπλέον και Ριτουξιμάμπη. Μετά
τον έλεγχο της νόσου, μειώθηκε σταδιακά η δόση της
Πρεδνιζόνης και εν συνεχεία η δόση της MMF. Εάν ο
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για την κοινή πέμφιγα.

ασθενής ανέπτυσσε νέες βλάβες, αυξανόταν ξανά η
δόση των φαρμάκων. Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές
ασχολήθηκαν και για το κατά πόσο οι τίτλοι αντισωμάτων του Έμμεσου Ανοσοφθορισμού μπορούν να
προβλέψουν την ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία. Παρατήρησαν λοιπόν ότι όσοι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στην αγωγή με MMF είχαν τίτλο αντισωμάτων κατά μέσον όρο 1:150, έναντι του τίτλου 1:27 που
είχαν όσοι δεν ανταποκρίθηκαν. Φυσικά το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι στατιστικά σημαντικό λόγω του μικρού δείγματος των ασθενών, αλλά οι συγγραφείς
προτείνουν ότι η σχέση μεταξύ του τίτλου αντισωμάτων και της θεραπευτικής ανταπόκρισης θα μπορούσε
να διερευνηθεί περισσότερο στο μέλλον.
Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες
ενέργειες του MMF από το Γαστρεντερικό σύστημα,
άρχισε πρόσφατα να χορηγείται το Μυκοφαινολικό

Nάτριο (Enteric-coated Mycophenolate Sodium, ECMPS) συνδυαστικά με τα κορτικοστεροειδή, για την
θεραπεία της πέμφιγας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν
ότι είναι καλά ανεκτό, ασφαλές και αποτελεσματικό
στην αντιμετώπιση της νόσου ακόμα και σε περιπτώσεις όπου έχει αποτύχει ο συνδυασμός κορτικοστεροειδούς και αζαθειοπρίνης.18 Επιπλέον, επιτρέπει
την μείωση της δόσης της πρεδνιζόνης, χωρις να παρουσιάζεται υποτροπή της νόσου. Σε μία μελέτη που
δημοσιεύθηκε το 2012, 19 παρακολουθήθηκαν 16
ασθενείς με πέμφιγα, οι οποίοι έλαβαν συστηματικώς κορτικοστεροειδή μαζί με EC-MPS. Η δόση του
EC-MPS ήταν 1440 mg ημερησίως και χορηγήθηκε
κατά μέσον όρο για 34,4 μήνες (4-74 μήνες). Όταν
έγινε έλεγχος της νόσου μειώθηκε η δόση των κορτικοστεροειδών, ενώ διατηρήθηκε σταθερη αυτή του
Μυκοφαινολικού Νατρίου. Παρατηρήθηκαν οι ακό-
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λουθες ανεπιθύμητες ενέργειες σε 3 ασθενείς: ο
πρώτος παρουσίασε αδυναμία-ατονία, ο δεύτερος έρπητα ζωστήρα και ο τρίτος υποτροπιάζουσες λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος. Το EC-MPS συγκρινόμενο με τη MMF δείχνει να έχει πιο ασφαλές προφίλ και ειδικά όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα, λόγω της καθυστερημένης απελευθέρωσης του Μυκοφαινολικού
οξέως στο λεπτό έντερο.20
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, ένας
άλλος παράγοντας, η Ριτουξιμάμπη (RTX), χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, ως μονοθεραπεία ή σε
συνδυασμό με ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης,18 στη θεραπεία της σοβαρής και ανθεκτικής στα
κορτικοστεροειδή πέμφιγας.19-22 Πρόκειται για ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα που στρέφεται έναντι
του αντιγόνου CD20 της επιφάνειας των Β-λεμφοκυττάρων, προκαλώντας λύση αυτών. Ένας κύκλος θεραπείας είναι 375 mg/m² μία έγχυση εβδομαδιαίως για
4 εβδομάδες. Εναλλακτικά μπορούν να γίνουν δύο εγχύσεις 1 gr (ή 2 gr) με διαφορά δύο εβδομάδων.
Σε μία μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο
του 2012 στο JAAD,23 εκτιμήθηκε η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του φαρμάκου συγκρινόμενη με τις κλασσικές ανοσοκατασταλτικές θεραπείες στη σοβαρή πέμφιγα. Ως σοβαρή
ορίστηκε η νόσος που προσβάλλει πάνω από το 10%
της ολικής επιφάνειας του δέρματος ή και των βλεννογόνων και που είναι ανθεκτική στα κορτικοστεροειδή ή εξαρτώμενη από αυτά (corticosteroid-dependent). Στη μελέτη συμμετείχαν 24 ασθενείς (9 με
Κοινή και 4 με Φυλλώδη) από τους οποίους οι 13
έλαβαν Ριτουξιμάμπη, ενώ οι υπόλοιποι 11 συστηματικά κορτικοστεροειδή μόνα ή σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά. Για να λάβει κάποιος ασθενής RTX
(τουλάχιστον έναν κύκλο: έγχυση 375 mg/m²/εβδομάδα για 4 εβδομάδες) έπρεπε να πληρεί κάποιο
από τα ακόλουθα κριτήρια:
• μη ανταπόκριση εντός 8 εβδομάδων υπό Πρεδνιζόνη (1.5 mg/kg/ημέρα),
• εμφάνιση τουλάχιστον δύο υποτροπών κατά τη
διάρκεια της μείωσης της δόσης των κορτικοστεροειδών (με ημερήσια δόση πάνω από 20 mg)
• να έχει αντένδειξη για λήψη κορτικοστεροειδών
λόγω σοβαρού ιατρικού προβλήματος.
Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν κατά μέσον όρο
για 41 μήνες μετά τον πρώτο κύκλο RTX και 28 μήνες μετά τον τελευταίο κύκλο RTX. Το 70% των
ασθενών πέτυχε πλήρη ύφεση εντός 3 μηνών μετά
τον πρώτο κύκλο, ενώ το 85% εντός 9 μηνών μετά
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τον πρώτο κύκλο. Οι μισοί βέβαια υποτροπίασαν εντός 18 μηνών(κατά μέσον όρο) οπότε έλαβαν επιπρόσθετους κύκλους RTX (έναν ή δύο κύκλους), αλλά
τελικά σε όλους επιτεύχθηκε πλήρης ύφεση. Δεν
υπήρξε διαφορά στην ύφεση εντός θεραπείας και
στα επεισόδια υποτροπών μεταξύ των δύο ομάδων,
αλλά οι ασθενείς με τη RTX παρουσίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ύφεση εκτός θεραπείας. Όσον αφορά στην ασφάλεια της RTX, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εντός του διαστήματος
παρακολούθησης. Τέλος, οι ερευνητές υπολόγισαν
τους τίτλους των αντισωμάτων anti-DSG1 και antiDSG2 και διαπίστωσαν ότι ενώ οι πρώτοι αρνητικοποιήθηκαν σε όλους τους ασθενείς, οι δεύτεροι παρέμειναν σε κάποιους ασθενείς με Κοινή πέμφιγα
θετικοί παρά την κλινική τους ύφεση. Συνεπώς, κατέληξαν αφενός στο ότι η RTX αποτελεί έναν αποτελεσματικό και καλά ανεκτό θεραπευτικό παράγοντα,
αφετέρου στο ότι ο τίτλος των αντισωμάτων κατά της
Δεσμογλείνης-1 αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της κλινικής εικόνας των ασθενών.
Σημαντική εναλλακτική θεραπεία, και ιδιαίτερα
στην αντιμετώπιση της πέμφιγας κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, αποτελεί η ενδοφλέβια χορήγηση υπεράνοσου γ-σφαιρίνης (IVIg).11,24-26 Μια μελέτη που
δημοσιεύθηκε το 2011 στο Journal of the European
Academy of Dermatology and Venereology (JEADV)27 αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την
ασφάλεια αυτής της αγωγής όχι μόνο για τις ασθενείς, αλλά και για τα τέκνα αυτών. Συγκεκριμένα, στη
μελέτη συμμετείχαν 8 ασθενείς με ενεργή κοινή πέμφιγα, όπου έλαβαν η κάθε μια, ως μονοθεραπεία,
IVIg 2 g/kg/κύκλο, ποσότητα διαιρεμένη σε τρεις
ίσες δόσεις (μία δόση την ημέρα επί 3 συνεχόμενες
ημέρες). Οι κύκλοι επαναλαμβάνονταν ανά 3 ή 4
εβδομάδες και συνεχίστηκαν και για δύο μήνες μετά
τον τοκετό για την πρόληψη πιθανής υποτροπής. Το
φάρμακο ήταν καλά ανεκτό, χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, προκαλώντας μόνο μετρίου βαθμού
κεφαλαλγία. Εξαίρεση παρουσιάστηκε σε μια μόνο
ασθενή, η οποία λόγο εμφάνισης σοβαρής κεφαλαλγίας διέκοψε το πρωτόκολλο. Σε όλες τις ασθενείς
επιτεύχθηκε έλεγχος της νόσου και θετική έκβαση
της εγκυμοσύνης με φυσιολογικό τοκετό και γέννηση
φυσιολογικών νεογνών. Στο follow up που ακολούθησε, μέσης διάρκειας 6,9 ετών (από 2,8 χρόνια έως
18,6 χρόνια), δεν παρατηρήθηκε υποτροπή της νόσου και τα παιδιά δεν παρουσίασαν κάποια ανωμαλία συγγενή, αναπτυξιακή ή συμπεριφορική. Δύο
από τις ασθενείς είχαν και 2η εγκυμοσύνη, χωρίς να
παρουσιάσουν υποτροπή της νόσου ή κάποιο άλλο
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πρόβλημα. Η ασθενής που εξήλθε του πρωτοκόλλου,
αντιμετωπίστηκε με συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή. Μετά τον τοκετό παρουσίασε υποτροπή, το δε νεογνό γεννήθηκε με γενικευμένο ερύθημα
το οποίο υποχώρησε εντός 4 μηνών.
Η μελέτη αυτή είναι αρκετά σημαντική διότι σε
μία πρόσφατη ανασκόπηση (Obstet Gynecol Surv
2009; 64:739) για την θεραπεία της πέμφιγας σε 49
έγκυες γυναίκες, φάνηκαν σημαντικοί κίνδυνοι από
την χρήση των κλασσικών ανοσοκατασταλτικών. Συγκεκριμένα, το 75% αυτών των γυναικών έλαβε κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρεδνιζόνη με μέση δόση 152,5 mg/ημέρα και το 21% έλαβε συμπληρωματική θεραπεία με Αζαθειοπρίνη, Δαψόνη, πλασμαφαίρεση ή ανταλλαγή πλάσματος. Το 45% των νεογνών εμφάνισε νεογνική πέμφιγα, ενώ 5 νεογνά γεννήθηκαν νεκρά. Παρόλο λοιπόν που η IVIg ανήκει
στην κατηγορία C για ασφάλεια στην κύηση, δείχνει
να αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για τη θεραπεία
της κοινής πέμφιγας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Στην αντιμετώπιση της Πέμφιγας έχουν χρησιμοποιηθεί και πολλές άλλες θεραπείες, όπως η Δαψόνη,28 ο Χρυσός, οι Τετρακυκλίνες, η Πλασμαφαίρεση29 και κάποιοι βιολογικοί παράγοντες.30,31 Στις
τοπικές θεραπείες χρησιμοποιούνται ισχυρά κορτικοστεροειδή, τοπική επάλειψη ή σε ενδοβλαβική
έγχυση. Έχει χρησιμοποιηθεί και τοπικά ο Epidermal Growth Factor32 ο οποίος μάλιστα βρέθηκε ότι
μειώνει τον χρόνο επούλωσης των βλαβών κατά έξι
ημέρες. Παρά την ποικιλία όμως, που υπάρχει στις
επικουρικές θεραπείες, δεν έχει φανεί ότι κάποιο
φάρμακο υπερέχει έναντι των υπολοίπων, όσον
αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλειά
του. Όσα δεδομένα έχουν συλλεχθεί έως σήμερα,
προέρχονται από μελέτες που περιελάμβαναν μικρό
αριθμό ασθενών, γεγονός δικαιολογημένο αν λάβουμε υπόψη μας την σπανιότητα της νόσου(επίπτωση
0,7 ανά 100,000 άνθρωπο-έτη). Συνεπώς το θεραπευτικό πλαίσιο της πέμφιγας παραμένει ανοιχτό,
χωρίς να υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες
και χωρίς να έχει βρεθεί ακόμα η ιδανική θεραπεία
για τη νόσο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα συστηματικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή
παραμένουν η θεραπεία εκλογής για τους περισσότερους ασθενείς με πέμφιγα.
Άλλοι ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες όπως η
αζαθειοπρίνη, η κυκλοφωσφαμίδη και η μυκοφαινολάτη, βοηθούν στο να ελεγχθεί η νόσος και να πε-

ριοριστούν οι ανεπιθύμητες δράσεις των κορτικοστεροειδών. Εναλλακτικές επιλογές σε ανθεκτικές μορφές, είναι η ριτουξιμάμπη και οι ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες.
Παρόλα αυτά διαθέτουμε πολύ λίγες πολυκεντρικές ελεγχόμενες μελέτες για τον ακριβή προσδιορισμό αποτελεσματικών θεραπειών μέχρι τώρα.
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Θεραπευτική
Αξιολόγηση ευρημάτων άμεσου ανοσοφθορισμού
στη δερματολογία
Πατσατσή Αικ.

Λέκτορας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας ΑΠΘ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Ðåñßëçøç
Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφεται η μέθοδος του άμεσου ανοσοφθορισμού και αναλύονται τα χαρακτηριστικά διαγνωστικά ευρήματα αυτού στις αυτοάνοσες πομφολυγώδεις
δερματοπάθειες και σε νόσους του συνδετικού ιστού.

Evaluation of Direct Immunofluorescence Findings
in Dermatological Practice
Patsatsi Aik.

Summary

Abstract: In this review, we describe the direct immunofluorescence technique
and analyze its typical findings for the diagnosis of autoimmune bullous dermatoses, as well as connective tissue diseases.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Άμεσος ανοσοφθορισμός, αυτοάνοσα πομφολυγώδη νοσήματα
KEY WORDS • Direct immunofluorescence, autoimmune bullous diseases

Μ

ε τον όρο «πέμφιγα», χαρακτηρίζονταν
σχεδόν όλες οι πομφολυγώδεις δερματοπάθειες μέχρι το 1964. Τότε οι Ernst Beutner και Robert Jordon πρωτοανακάλυψαν στον
ορό ασθενών με κοινή πέμφιγα, με τη χρήση έμμεσου ανοσοφθορισμού, την παρουσία κυκλοφορούντων αυτοαντισωμάτων κατά μορίων της επιφάνειας
των κερατινοκυττάρων της επιδερμίδας. Αυτή η ανακάλυψη σηματοδότησε την έναρξη της «ανοσολογικής» περιόδου στη διάγνωση των πομφολυγωδών
δερματοπαθειών και την επαναστατική, για εκείνη
την εποχή, ερμηνεία της παθογένεσης της πέμφιγας,
ως μιας στοχευμένης αυτοάνοσης νόσου κατά αντιγόνων της επιδερμίδας και των βλεννογόνων.1
Τρία χρόνια αργότερα οι ίδιοι ερευνητές, μαζί με
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:4 247-252, 2012

τους Ernst Witebsky, George Blumental, William Hale και Walter Lever, ανακάλυψαν την ύπαρξη αντισωμάτων κατά της βασικής μεμβράνης του δέρματος,
στον ορό ασθενών με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές.2
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν αναπτύχθηκε
αρχικά η τεχνική του άμεσου ανοσοφθορισμού και
στη συνέχεια η ανοσοαποτύπωση (immunoblotting)
και οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι (ELISA). Το φάσμα
των αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπαθειών
διαρκώς εμπλουτίζεται με την ανακάλυψη νέων παθογόνων αυτοαντιγόνων και κλινικών οντοτήτων.3
Ο άμεσος ανοσοφθορισμός χρησιμοποιείται ως
διαγνωστική μέθοδος στη Δερματολογία περίπου επί
μισό αιώνα. Θεωρείται ¨χρυσή σταθερά¨ για τη διάγνωση των αυτοάνοσων πομφολυγωδών δερματοπα-
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θειών και συνεισφέρει επίσης στη διαγνωστική προσέγγιση νόσων του συνδετικού ιστού.
Mε τη βοήθεια της μεθόδου αυτής αναγνωρίστηκαν και διαγιγνώσκονται οι διάφορες μορφές της
πέμφιγας, το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, η παρανεοπλασματική πέμφιγα, η ερπητοειδής δερματίτιδα,
η γραμμική IgA δερματοπάθεια, η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση και αναμένεται να χαρακτηρισθούν και άλλες ακόμη.
Στην ανασκόπηση που ακολουθεί στόχο αποτελεί
η περιγραφή των σημαντικότερων ευρημάτων του
άμεσου ανοσοφθορισμού και η αξιολόγηση αυτών
για τη στοιχειοθέτηση διάγνωσης. Η βιβλιογραφία
που συνδέεται με τα περιγραφόμενα ευρήματα είναι
παλιά, καθώς όπως προαναφέρθηκε, η τεχνική αυτή
αναπτύχθηκε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

ΤΕΧΝΙΚH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ορθή επιλογή του σημείου λήψης του ιστοτεμαχίου που θα εξετασθεί με την τεχνική του άμεσου
ανοσοφθορισμού είναι πρωταρχικής σημασίας. Σε
όλες τις αυτοάνοσες πομφολυγώδεις νόσους πρέπει
να επιλέγεται ιστοτεμάχιο από περιβλαβικό ερύθημα.4
Για τη σωστή τομή και επεξεργασία θα πρέπει ο
ιστός να μεταφέρεται ορθά τοποθετημένος σε ψυκτικό
μικροτόμο. Μετά από 24 ώρες είναι εφικτή η κοπή και
η εφαρμογή της τεχνικής του άμεσου ανοσοφθορισμού

με τις ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, IgM, με συμπλήρωμα
C3 και με ινωδογόνο. Για την ανάγνωση των ευρημάτων
απαιτείται, φυσικά, ειδικό μικροσκόπιο φθορισμού.

ΤYΠΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟY –––––––––––––––––––––––––––––––––
Μεσοκυττάριος φθορισμός
Ο μεσοκυττάριος φθορισμός των κυττάρων της
ακανθωτής στιβάδας είναι χαρακτηριστικός στις διάφορες κλινικές μορφές της πέμφιγας.
Τυπικά, μεσοκυττάριος φθορισμός με IgG και C3
συνοδεύει την κοινή και τη φυλλώδη πέμφιγα.
Στη φυλλώδη πέμφιγα ο μεσοκυττάριος φθορισμός παρατηρείται στο ανώτερο και το μεσαίο τμήμα
της ακανθωτής στιβάδας.
Στην ερυθηματώδη πέμφιγα, σε ένα σημαντικό ποσοστό (83%) παρατηρείται μαζί με το μεσοκυττάριο
φθορισμό και κοκκώδης εναπόθεση IgM και C3 κατά
μήκος του δερματοεπιδερμιδικού συνδέσμου.5,6
Στην παρανεοπλασματική πέμφιγα, παρατηρείται
μεσοκυττάρια εναπόθεση IgG και/ή C3. Σε υψηλό
ποσοστό των περιπτώσεων (41%) αναφέρεται ταυτόχρονα και εναπόθεση IgG και/ή C3 κατά μήκος της
βασικής μεμβράνης.7
Στην IgA πέμφιγα παρατηρείται μεσοκυττάρια
εναπόθεση IgA σε όλο το πάχος της επιδερμίδας (intraepidermal neutrophilic IgA dermatosis – IEN) ή
στο ανώτερο τμήμα αυτής (subcorneal pustular dermatosis – SPD).8,9

Φθορισμός βασικής μεμβράνης στις αυτοάνοσες
πομφολυγώδεις δερματοπάθειες

Åéêüíá 1 – Μεσοκυττάριος φθορισμός (Αρχείο Ανοσολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός).

Γραμμικός φθορισμός με IgG και C3 κατά μήκος
της βασικής μεμβράνης παρατηρείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς.10 Αν διαχωριστούν τα δύο πέταλα της βασικής
μεμβράνης μετά από επεξεργασία με NaCl (salt split
skin test), οι εναποθέσεις ΙgG παρατηρούνται χαρακτηριστικά στην επιδερμιδική πλευρά. Κάποιες φορές παρατηρούνται και στις δύο πλευρές.11
Γραμμική εναπόθεση C3 παρατηρείται σχεδόν σε
όλες τις περιπτώσεις πεμφιγοειδούς της κύησης, ενώ
εναποθέσεις IgG κατά μήκος της βασικής μεμβράνης
παρατηρούνται σε 27% των ασθενών.12
Στον πεμφιγοειδή ομαλό λειχήνα, παρατηρείται
γραμμική εναπόθεση IgG και C3 κατά μήκος της βασικής μεμβράνης, κολλοειδή σωμάτια με IgM,
IgA,C3 και παχιά (shaggy) βασική μεμβράνη με ινω-
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λυση παρατηρείται γραμμική εναπόθεση IgG και C3
και περιστασιακά ταυτόχρονα IgG, IgA ή και IgM.
Στο salt split skin test φθορίζει χαρακτηριστικά το
δερματικό πέταλο της βασικής μεμβράνης.19

Φθορισμός βασικής μεμβράνης σε νοσήματα
του συνδετικού ιστού
Στον πομφολυγώδη συστηματικό ερυθηματώδη λύκο παρατηρείται γραμμική ή /και κοκκώδης IgG
και/ή IgA, IgM, C3 κατά μήκος της βασικής μεμβράνης. Προϋπόθεση αποτελεί βέβαια η λήψη ιστοτεμαχίου από το περιβλαβικό ερύθημα της πομφόλυγας. Σε
salt split skin test φθορίζει το δερματικό πέταλο της
βασικής μεμβράνης. Για τη διάγνωση του συστηματικού λύκου, πέρα από το ευρήματα του ανοσοφθορισμού είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των κριτηρίων
της Αμερικανικής Ρευματολογικής Εταιρείας.20
Åéêüíá 2 – Γραμμικός φθορισμός της βασικής μεμβράνης.
(Αρχείο Ανοσολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός).

δογόνο. Στο salt split skin test φθορίζει το επιδερμιδικό πέταλο της βασικής μεμβράνης.13
Στο πεμφιγοειδές των βλεννογόνων παρατηρείται
κατά 80 - 100% γραμμική εναπόθεση IgG και/ή C3
κατά μήκος της βασικής μεμβράνης.14 Σε ορισμένες
περιπτώσεις πεμφιγoειδούς των βλεννογόνων αναφέρεται γραμμική εναπόθεση IgA μόνο ή/και μαζί με
IgG κατά μήκος της βασικής μεμβράνης. Το εύρημα
αυτό συνοδεύεται από χειρότερη πρόγνωση.15,16
Σε ασθενείς με αμιγώς πεμφιγοειδές των οφθαλμών παρατηρείται θετικός ανοσοφθορισμός σε 52%
των ασθενών, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα τμήμα του επιπεφυκότα του ασθενούς.17
Στη γραμμική ΙgA δερματοπάθεια παρατηρείται τυπική γραμμική εναπόθεση IgA
κατά μήκος της βασικής μεμβράνης και σε
ορισμένες περιπτώσεις αχνός γραμμικός
φθορισμός με IgG, IgM και C3.18
Στην επίκτητη πομφολυγώδη επιδερμό-

Åéêüíá 3 – Salt split skin test: φθορισμός του
δερματικού πετάλου της βασικής μεμβράνης.
(Αρχείο Ανοσολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός).
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Oδοντωτό πρότυπο φθορισμού (Serration
Pattern)
To οδοντωτό πρότυπο φθορισμού της βασικής
μεμβράνης με IgG περιγράφηκε το 2004 από τους
Vodegel RM et al και αποτελεί ένα χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο μεταξύ της επίκτητης πομφολυγώδους επιδερμόλυσης (οδοντωτό πρότυπο
σχήματος U) και όλων των υπολοίπων υποεπιδερμιδικών πομφολυγωδών δερματοπαθειών (οδοντωτό
πρότυπο σχήματος N).21,22 Η σωστή τεχνική απαιτεί
την παραμονή του προς εξέταση ιστοτεμαχίου σε φυσιολογικό ορό επί 24 ώρες πριν την κατάψυξη.

Φθορισμός θηλών χορίου
Κοκκώδης φθορισμός των θηλών του χορίου με
IgA χαρακτηρίζει την ερπητοειδή δερματίτιδα. Στις

249
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Åéêüíá 5 – Ομογενής παχύς φθορισμός των αγγείων των
χορίου. (Αρχείο Ανοσολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός).

Φθορισμός αγγείων
Åéêüíá 4 – Koκκώδης φθορισμός των θηλών του χορίου
στην ερπητοειδή δερματίτιδα. (Αρχείο Ανοσολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός).

μισές περίπου περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί
ταυτόχρονα και κοκκώδης φθορισμός της βασικής
μεμβράνης με C3 και σε μικρό ποσοστό των περιπτώσεων με ΙgG και IgM.23
Αναφέρεται ότι σε ορισμένους ασθενείς συνυπάρχει και γραμμική εναπόθεση IgA κατά μήκος της βασικής μεμβράνης,24 ενώ σπάνια ο άμεσος ανοσοφθορισμός μπορεί να είναι αρνητικός.

Στην πορφυρία παρατηρείται χαρακτηριστικά
ομογενής παχύς φθορισμός των αγγείων των χορίου
με IgG, IgA, C3 και ινωδογόνο. Επίσης μπορεί να
παρατηρηθεί κοκκώδης φθορισμός της βασικής μεμβράνης με C3 και IgM ή και αχνός γραμμικός της
βασικής μεμβράνης με IgG και IgA.
Στην πορφύρα Henoch – Schoenlein παρατηρείται χαρακτηριστικά ισχυρός φθορισμός των αγγείων
με IgA.
Στην αγγειϊτιδα (κλινικά πορφυρικό εξάνθημα)
παρατηρείται ισχυρός φθορισμός των δερματικών
αγγείων με IgM, IgG, C3 και ινωδογόνο.

Åéêüíá 6 – Κολλοειδή σωμάτια. (Αρχείο Ανοσολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός).
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ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

O άμεσος ανοσοφθορισμός (ΑΑΦ) στη δερματολογία
Παθήσεις στις οποίες ο ΑΑΦ αποτελεί
διαγνωστικό κριτήριο

Παθήσεις στις οποίες ο ΑΑΦ έχει
χαρακτηριστικά ευρήματα και
κάποια διαγνωστική αξία

Παθήσεις στις οποίες ο ΑΑΦ δεν
έχει διαγνωστική ευρήματα αλλά θέτει την υποψία αυτοάνοσης παθογένεσης

1. Πομφολυγώδη Νοσήματα

1. Αγγειακές Νόσοι

1. Νόσοι Συνδετικού Ιστού

Πέμφιγα (όλες οι μορφές)

Πορφύρα Henoch – Schoelein

Συστηματική Σκληροδερμία

Πεμφιγοειδές (όλες οι μορφές)

Αλλεργική Αγγειϊτιδα

Δερματομυϊτιδα

Ερπητοειδής Δερματίτιδα

Μικτή Νόσος Συνδετικού Ιστού

Επίκτητη Πομφολ. Επιδερμόλυση

2. Πορφυρίες & Άλλα νοσήματα

Γραμμική IgA Δερμ/θεια

Όψιμη Δερματική Πορφυρία

2. Νόσοι Συνδετικού Ιστού

Άλλες Πορφυρίες

Συστηματικός Ερυθηματ. Λύκος

Ομαλός Λειχήνας

Δερματικός Ερυθηματ. Λύκος

O άμεσος ανοσοφθορισμός στις κολλαγονώσεις
Στη δερματομυίτιδα παρατηρείται κοκκώδης
φθορισμός της βασικής μεμβράνης με IgM, IgG και
αχνός με C3, καθώς και κολλοειδή σωμάτια με ΙgM
και IgA και παχύς φθορισμός ΒΜ με ινωδογόνο.
Σε όλες τις λειχηνοειδείς αντιδράσεις (ομαλός
λειχήνας, φαρμακογενή εξανθήματα, φωτοδερματοπάθειες, κολλαγονώσεις) παρατηρείται παχύς φθορισμός της ΒΜ με ινωδογόνο και κολλοειδή σωμάτια με IgM, IgA και περιστασιακά με IgG και C3.
Στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο παρατηρείται κοκκώδης φθορισμός της βασικής μεμβράνης με
IgG, IgM, IgA και C3 με την εξής συχνότητα – ανάλογα με το σημείο λήψης του ιστοτεμαχίου:
– >90% σε ηλιοεκτεθειμένο δέρμα προσβεβλημένο
– 50% σε ηλιοεκτεθειμένο δέρμα μη προσβεβλημένο
– 30% σε μη ηλιοεκτεθειμένο δέρμα μη προσβεβλημένο
Σε 10-15% των περιπτώσεων παρατηρείται επίσης
στικτός φθορισμός των πυρήνων των επιδερμιδικών
κυττάρων με IgG.
Στο δερματικό ερυθηματώδη λύκο παρατηρείται
κοκκώδης φθορισμός της βασικής μεμβράνης με IgG
και IgM (σε προσβεβλημένο δέρμα σε ποσοστό
>90%), παχύς φθορισμός της βασικής μεμβράνης
με ινωδογόνο και κολλοειδή σωμάτια με IgM και
IgA.
Στον υποξύ ερυθηματώδη λύκο παρατηρείται κοκκώδης φθορισμός της βασικής μεμβράνης με IgG,
IgM και C3, κολλοειδή σωμάτια με IgM και IgA και
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ενδοκυτταροπλασματικός φθορισμός των κερατινοκυττάρων με IgG.
Στη συστηματική σκληροδερμία παρατηρείται
κοκκώδης φθορισμός της βασικής μεμβράνης με
IgM (σε ηλιοεκτεθειμένο δέρμα σε ποσοστό 60%),
στικτός φθορισμός των πυρήνων των επιδερμιδικών
κυττάρων (20%) και παχύς φθορισμός της βασικής
μεμβράνης με ινωδογόνο.
Στη μικτή νόσο του συνδετικού ιστού παρατηρείται σπάνια κοκκώδης φθορισμός της βασικής μεμβράνης (15%), ενώ παρατηρείται στικτός φθορισμός
των πυρήνων των επιδερμιδικών κυττάρων με IgG
(46-100%).25,26

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚA ––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο άμεσος ανοσοφθορισμός αποτελεί μια παλιά,
αλλά πολύτιμη μέθοδο για τη διάγνωση αυτοάνοσων
δερματικών νοσημάτων (Πίνακας 1).
Ο κατάλληλος εξοπλισμός, η εκπαίδευση στην τεχνική παρασκευής και την ανάγνωση του φθορισμού, καθώς και η κλινικοεργαστηριακή συνεργασία
προαπαιτούνται για την ακρίβεια και την ερμηνεία
των αποτελεσμάτων.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Δελλή Φ-Σ.
Θεοδοσίου Γ.
Μήτσιου Ε.
Κουντουράς Ι.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Π. Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Γυναίκα ηλικίας 57 ετών παρουσιάζει πολλαπλά
ερυθροϊώδους χροιάς οζίδια που συρρέουν δημιουργώντας μια πλάκα η οποία καλύπτει ένα μεγάλο
μέρος της αριστερής τραχηλικής χώρας (Εικόνα 1).
Η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε ελάχιστη σπογγίωση και εξωκυττάρωση στην επιδερμίδα, ενώ στο υποκείμενο χόριο παρατηρούνται διαφόρου μεγέθους
οζόμορφες λεμφοκυτταρικές αθροίσεις τόσο διάμεσα
όσο και περιαγγειακά (Εικόνα 2).Σε ορισμένα ση-

Åéêüíα 1 – Ασυμπτωματική ευμεγέθης διηθημένη, σκληρής σύστασης,
ερυθροϊώδης πλάκα που αποτελείται
από συρρέοντα οζίδια στην αριστερή
τραχηλική περιοχή.

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:4 257-262, 2012

μεία η διήθηση σχηματίζει λεμφοζίδια με βλαστικά
κέντρα (Εικόνα 3).
Πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για
Β και Τ δείκτες (CD20/L-26, CD45RA/PAN-B,
CD45RO/UCHL-1, CD3) ο οποίος ανέδειξε τα λεμφοζίδια με τα βλαστικά κέντρα τα οποία διαχωρίζονται από
τον υπόλοιπο Τ-κυτταρικό πληθυσμό. Οι χρώσεις για
CD21 και CD23 ανέδειξαν τα δενδριτικά κύτταρα των
βλαστικών κέντρων. Η χρώση για κυκλίνη D1 ήταν αρνητική. Οι χρώσεις για κ και λ ελαφρές αλύσσους έδειξαν μικρό αριθμό πολυκλωνικών πλασματοκυττάρων.
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Åéêüíα 2 – Η επιδερμίδα δεν εμφανίζει ιδιαίτερες αλλοιώσεις εκτός από
μικρή σπογγίωση και εξωκυττάρωση. Στο άνω χόριο υπάρχει ήπιο οίδημα, ενώ στο μέσο και κάτω χόριο παρατηρούνται ακανόνιστου περιγράμματος και μεγέθους οζόμορφες λεμφοκυτταρικές αθροίσεις τόσο διάμεσα
όσο και περιαγγειακά.

Åéêüíα 3 – Σε ορισμένα σημεία η διήθηση σχηματίζει
λεμφοζίδια με βλαστικά κέντρα.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

6-final_Layout 1 1/8/2013 11:39 ππ Page 259

6-final_Layout 1 1/8/2013 11:39 ππ Page 260

260

Φ-Σ Δελλή, Θεοδοσίου Γ., Μήτσιου Ε. και συν.

Δερματικό Ψευδολέμφωμα (Cutaneous
Pseudolymphoma, Lymphocytoma cutis)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ως Δερματικά Ψευδολεμφώματα (ΔΨΛ) χαρακτηρίζονται καλοήθεις λεμφοϋπερπλαστικές αντιδράσεις, οι οποίες μιμούνται τα δερματικά κακοήθη
λεμφώματα είτε κλινικά, είτε ιστολογικά, είτε και τα
δύο. Όσον αφορά την ορολογία, την τελευταία δεκαετία υιοθετήθηκε η ονομασία ΔΨΛ,1 πρώτον για την
αποφυγή της σύγχυσης που υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία όπου χρησιμοποιήθηκαν πολλές ονομασίες (π.χ. σαρκοειδές των Spiegler και Fend, καλόηθες δερματικό λεμφοκύττωμα και δερματική λεμφωματοειδής υπερπλασία), και δεύτερον για να τονιστεί
η διαφορά από τα κακοήθη Τ και Β δερματικά λεμφώματα (CTCL – cutaneous T cell lymphoma, CBCL
– cutaneous T cell lymphoma).
Σύμφωνα με τον κυρίαρχο κυτταρικό πληθυσμό
που επικρατεί (Β ή Τ λεμφοκύτταρα), τα ΔΨΛ διαχωρίζονται σε Β δερματικό ψευδολέμφωμα (ΒΔΨΛ) και
Τ δερματικό ψευδολέμφωμα (ΤΔΨΛ). Η διαφοροποίηση μεταξύ ΒΔΨΛ/ΤΔΨΛ όπως και των CTCL/CBCL
μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη και βασίζεται
στην συνεκτίμηση κλινικών και ανατομοπαθολογικών
ευρημάτων, πολλές φορές με την πολύτιμη βοήθεια
της ανοσοϊστοχημείας. Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε, η κλινική εικόνα, τα ιστολογικά και ανοσοϊστοχημικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των λεμ-

Α

Β

φοκυτταρικών αθροίσεων, η παρουσία δενδριτικών
κυττάρων και η αρνητική χρώση για κυκλίνη D1, οδήγησαν στην διάγνωση του ΔΨΛ.
Για τα ΔΨΛ ενοχοποιούνται κυρίως φάρμακα,2
και νύγματα εντόμων. Στα δεύτερα εντάσσονται και
δύο καταστάσεις με λοιμώδη αιτιολογία - το δερματικό λεμφοκύττωμα μετά από το νύγμα του Ixodes ricinus και μεταφορά της Borrelia burgdorferi3,4 και η
μόλυνση με Leishmania donovani. Άλλα αίτια που
ενοχοποιούνται για τα ΔΨΛ είναι κάποια αλλεργιογόνα (όπως τα μεταλλικά στοιχεία κοσμημάτων και
ιδιαίτερα ο χρυσός, οι βελόνες που χρησιμοποιούνται στο βελονισμό),5,6 η δερματοστιξία,7 ο τραυματισμός και ο εμβολιασμός.8,9 Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε δεν εντοπίσαμε κανέναν από αυτούς,
τους αναφερόμενους, αιτιολογικούς παράγοντες.
Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το αίτιο,
αν και στην πλειοψηφία τους τα ΔΨΛ θεωρούνται
ιδιοπαθή.10 Ενώ αναφέρεται η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ ΔΨΛ και ύπαρξης της λοίμωξης με Helicobacter pylori,11,12 δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για την ενοχοποίηση του για τη δημιουργία τόσο
των ΔΨΛ, όσο και ορισμένων πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων.13 Η ασθενής μας εξετάστηκε από
Γαστρεντερολόγο και βρέθηκε ότι έχει μια χρόνια
ελικοβακτηριακή λοίμωξη με υψηλό τίτλο αντισωμάτων. Εν τούτοις μετά το τέλος της θεραπείας εκρίζωσης η κλινική εικόνα του ΔΨΛ παρέμεινε ίδια με την
αρχική (Εικόνα 4Α).
Ενώ στις ιδιοπαθείς περιπτώσεις θεωρείται ότι
δεν είναι απαραίτητη η θεραπευτική παρέμβαση,

Åéêüíα 4 – Α. Μετά την θεραπεία εκρίζωσης του Helycobacter Pylori τα χαρακτηριστικά της βλάβης παραμένουν ίδιες. Β. Το αποτέλεσμα 6 κύκλων ενδοβλαβικής
έγχυσης με triamcinolone
acetanide.
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Åéêüíα 5 – Α. Οζίδιο αριστερής μετωπιαίας περιοχής που εμφανίστηκε 6 μήνες μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας
αρχικής βλάβης. Β. Επιτυχής αντιμετώπιση με τον ίδιο τρόπο με ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

στην περίπτωση της ασθενούς μας η σημαντική έκταση του εξανθήματος και η αμετάβλητη παραμονή
του για μεγάλο χρονικό διάστημα, επέβαλαν την θεραπευτική αντιμετώπιση. Η χειρουργική αφαίρεση
με αποκατάσταση14 και τα κορτικοειδή15 είναι οι συχνότερα εφαρμόσιμες επιλογές στην θεραπεία ΔΨΛ.
Μεμονωμένες αναφορές χρήσης τοπικών ανοσοτροποποιητικών όπως το τακρόλιμους16 και συμπληρωματικά ιντερφερόνης άλφα-2Α σε συνδυασμό με θεραπεία για τη μπορελλίωση,17 παραμένουν συζητήσιμα όπως και η αποτελεσματικότητα των συνθετικών
ανθελονοσιακών.18
Το εξάνθημα υποχώρησε πλήρως μετά από έξι
θεραπευτικούς κύκλους ενδοβλαβικής έγχυσης triamcinolone acetanide (Εικόνα 4Β). Εφτά μήνες αργότερα η καινούρια βλάβη στην αριστερή μετωπιαία
περιοχή (Εικόνα 5Α) αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με
τον ίδιο τρόπο (Εικόνα 5Β), εφόσον προηγήθηκε η
δεύτερη ανοσοϊστοχημική επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για ΔΨΛ. Η παρακολούθηση των ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών του ΔΨΛ και η μονοκλωνικότητα που μπορεί να παρουσιάσει, αποτελούν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για την πιθανή εξαλλαγή
του προς ένα αληθινό λέμφωμα.19 Ως εκ τούτου η τακτική κλινική παρακολούθηση επιβάλλεται σε όλες
τις περιπτώσεις ΔΨΛ
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1. H επιβίωση των ασθενών με σύνδρομο
Stevens-Johnson και τοξική επιδερμιδική
νεκρόλυση
Η έγκαιρη θεραπευτική προσέγγιση, η έκταση
των βλαβών και η συννοσηρότητα είναι σημαντικοί
προγνωστικοί παράγοντες για την επιβίωση των
ασθενών
Το σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS) και η τοξική
επιδερμιδική νεκρόλυση (TEN) είναι σοβαρές δερματοπάθειες και οφείλονται, συνήθως, σε φάρμακα. Η
θνησιμότητα που σχετίζεται με αυτές τις παθήσεις έχει
τεκμηριωθεί σε πολλές προγενέστερες μελέτες. Οι συγγραφείς αυτής της δημοσίευσης ανέλυσαν τα στοιχεία
από τη βάση δεδομένων RegiSCAR ((Διεθνής καταγραφή των σοβαρών δερματικών ανεπιθύμητων ενεργειών από τα φάρμακα), όπου συναφή δεδομένα συλλέγονται από το 2003 για την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου για το SJS και την ΤΕΝ. Οι περισσότεροι
από τους ασθενείς που περιλαμβάνονταν στη βάση δεδομένων προέρχονταν από τη Γερμανία ή τη Γαλλία
(85%), ενώ οι υπόλοιποι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
(Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία) και το Ισραήλ.
Τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν 23% στις 6 εβδομάδες, και 34% στο ένα έτος. Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναλύσεις της θνησιμότητας αποκάλυψαν
διαφορετικούς σχετικούς παράγοντες κινδύνου. Στις
πρώτες 90 ημέρες, η θνησιμότητα σχετίζονταν περισσότερο με την έκταση της αποκόλλησης της επιδερμίδας.
Η ηλικία και τα σοβαρά συνοδά νοσήματα των ασθενών
ήταν σημαντικοί παράγοντες που επηρέαζαν τη θνησιμότητα στο ένα έτος. Όταν ταξινομήθηκαν οι ασθενείς
με βάση τη σοβαρότητα της πάθησης, τότε το ποσοστό
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θνησιμότητας στο ένα έτος ήταν 24% για το SJS, 43%
για την επικάλυψη SJS/TEN και 49% για τα ΤΕΝ.
Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με υψηλή επίπτωση στη θνησιμότητα, ήταν η πρόσφατη διάγνωση
κακοήθειας και η πρόσφατη λοίμωξη. Η σοβαρή ηπατική ή νεφρική διαταραχή φαίνεται να ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για το θάνατο. Η ανάλυση
της θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών δεν έδειξε
σημαντικά οφέλη ή μειονεκτήματα αν εφαρμόζονταν
αγωγή σε μονάδα υποστήριξης, σε σχέση με τη θεραπεία με κορτικοστεροειδή, με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη, ή με άλλες ανοσορρυθμιστικές θεραπείες. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ασθενών
που έλαβαν άλλες θεραπείες ήταν πολύ μικρός.

Σχόλιο (Jeffrey P. Callen, MD)
Αυτή είναι μια μεγάλη μελέτη και τα αποτελέσματά της συμφωνούν με άλλες, ήδη δημοσιευμένες εργασίες. Αυτό που είναι νέο είναι η διαπίστωση ότι η
καθυστερημένη θνησιμότητα επηρεάζεται σημαντικά
από την παρουσία των συνοδών νοσημάτων
Sekula P et al. Comprehensive survival analysis of a cohort of
patients with Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal
necrolysis. J Invest Dermatol 2013 May; 133:1197.

2. Η δερματίτιδα μπορεί να αντανακλά ένα
συστηματικό αυτοάνοσο φλεγμονώδες σύνδρομο
Μπορεί η μη ειδική δερματίτιδα να αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό φαινότυπο ενός νέου αυτοάνοσου
φλεγμονώδους νοσήματος που σχετίζεται με
μεταλλάξεις NOD2;
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Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
Πολύ συχνά καλούμαστε να αξιολογήσουμε μια
μη ειδική δερματίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται από
ερυθηματώδεις κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες με μικρή
απολέπιση, η οποία στην ιστοπαθολογική εξέταση
αποκαλύπτει ήπια σπογγίωση και λεμφοϊστιοκυτταρική περιαγγειακή διήθηση. Ο κνησμός είναι συχνός. Οι επιδερμιδικές δοκιμασίες μπορεί να είναι
θετικές σε μερικές περιπτώσεις, και έτσι σ’ αυτές να
πιθανολογείται ότι η δερματίτιδα είναι αλλεργικής
αιτιολογίας. Τα περισσότερα, όμως, περιστατικά, στα
οποία δεν ανευρίσκεται κάποια αιτία πρόκλησης της
δερματίτιδας, μπορεί να αποτελούν εκδήλωση ενός
αυτοάνοσου φλεγμονώδους συνδρόμου. Οι ασθενείς
με αυτοάνοση φλεγμονώδη νόσο έχουν συστηματικές εκδηλώσεις, όπως πυρετός, αρθρίτιδα, ορογονίτιδα και απώλεια βάρους, ή αυξημένους δείκτες φλεγμονής, όπως ταχύτητα καθίζησης ερυθρών ή C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
Τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη σύνδρομα έχουν συνδεθεί με γενετικές ανωμαλίες.Οι συγγραφείς διερεύνησαν την πιθανότητα ύπαρξης σύνδεσης μεταξύ
μιας κατά τα άλλα μη ειδικής δερματίτιδας και αυτοάνοσης φλεγμονής σε 22 ασθενείς. Οι 19 ασθενείς
είχαν δερματίτιδα, αλλά εμφάνιζαν και συμπτώματα
που υποδήλωναν συστηματική νόσο. Σε μόνο 8 από
τους ασθενείς με δερματίτιδα υπήρχε ιστολογική
εξέταση. Τα κλινικά ευρήματα έμοιαζαν με μια κνίδωση, αλλά οι βιοψίες αποκάλυψαν ήπια σπογγίωση
(3 ασθενείς), λεμφοϊστιοκυτταρικές περιαγγειακές
διηθήσεις (3 ασθενείς), κοκκιωματώδη φλεγμονή (1
ασθενής) και μελαγχρωματική πορφυρική δερματίτιδα (1 ασθενής). Όλοι οι ασθενείς είχαν NOD2 μεταλλάξεις γονιδίων.

Σχόλιο (Jeffrey P. Callen, MD)
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα, αλλά και ασυνήθιστη δημοσίευση. Ο τίτλος υπονοεί ότι όλοι οι ασθενείς είχαν δερματίτιδα. Θα προτιμούσαμε όμως οι
συγγραφείς να αναφέρουν τους λόγους για τους
οποίους παραλείπουν τους τρεις ασθενείς. Θα επιθυμούσαμε ακόμη, μια πιο λεπτομερή περιγραφή
των ιστολογικών ευρημάτων του δέρματος και της
κλινικής εικόνας. Θα θέλαμε επίσης να μάθουμε γιατί όλοι οι ασθενείς δεν υποβλήθηκαν σε βιοψία, ή
εάν διενεργήθηκε εξέταση ανοσοφθορισμού (οι βλάβες θα μπορούσαν να αποτελούν την κνιδωτική μορφή ενός πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς), ή άλλες
αλλεργικές δοκιμασίες.
Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή τη μελέτη είναι
η ιδέα ότι τα ευρήματα αυτά μπορεί να αντιπροσω-

πεύουν μια συστηματική αυτοάνοση φλεγμονή και,
ως εκ τούτου, ότι η διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να είναι χρήσιμη. Η θεραπεία συζητείται εν συντομία: Οι ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν
σε θεραπείες με μη στεροειδή, αλλά και οι παράγοντες που συχνά χρησιμοποιούνται σε αυτοάνοση
φλεγμονή, όπως οι ανταγωνιστές ιντερλευκίνης, δεν
χρησιμοποιήθηκαν.
Μεταλλάξεις στο γονίδιο NOD2 έχουν συνδεθεί
με τη νόσο του Crohn και το σύνδρομο Blau, τα
οποία χαρακτηρίζονται από κοκκιωματώδη φλεγμονή και ανταποκρίνονται σε βιολογικά σκευάσματα:
ανταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης του όγκου
(TNF-α). Μόνο ένας ασθενής σε αυτή τη μελέτη είχε
κοκκιωματώδη φλεγμονή και κανένας δεν υποβλήθηκε σε θεραπεία με ανταγωνιστές του TNF (για την
ακρίβεια δεν ξέρουμε πόσοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και με ποιο φάρμακο). Ίσως περαιτέρω μελέτες,
με την ανεύρεση περισσότερων ασθενών θα αποσαφηνίσουν την παθογένεια και τις περισσότερο αποτελεσματικές θεραπείες. Εν κατακλείδι: σκεφθείτε ένα
αυτοάνοσο νόσημα σε ασθενείς με μη ειδική δερματίτιδα.
Yao Q et al. Dermatitis as a characteristic phenotype of a new
autoinflammatory disease associated with NOD2 mutations. J
Am Acad Dermatol 2013 Apr; 68:624.

3. Σημαντική βελτίωση ονυχομυκητίασης με
τοπική θεραπεία
Εντυπωσιακά ποσοστά ίασης επιτεύχθηκαν σε
δύο τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες με τη
χρήση διαλύματος 10% efinaconazole στην υπονύχια ονυχομυκητίαση.
Σε έναν ειδικό, η διάγνωση της ονυχομυκητίασης
από δερματόφυτο είναι εύκολη. Οι ασθενείς αναζητούν θεραπεία για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά κυρίως για να βελτιώσουν την εμφάνιση
των ονύχων. Μέχρι σήμερα, οι τοπικές θεραπείες
για την περιφερική, υπονύχια ονυχομυκητίαση
έχουν αποτύχει και δε φαίνεται να έχουν βοηθήσει
σημαντικά στην αντιμετώπιση της νόσου.
Δύο πανομοιότυπες, πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες διεξήχθησαν σε 1655
ασθενείς (εύρος ηλικίας 18-70 ετών) σε 118 κέντρα
για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της τοπικής εφαρμογής efinaconazole για τη θεραπεία της
ήπιας έως μέτριας (20% έως 50% βλάβη του όνυ-
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χος) περιφερικής και υπονύχιας ονυχομυκητίασης.
Η λοίμωξη επιβεβαιώθηκε με την άμεση εξέταση με
υδροξείδιο του καλίου και την καλλιέργεια ρινισμάτων ονύχων. Κριτήριο ένταξης αποτελούσε η μόλυνση ενός μεγάλου δακτύλου ποδιού με μύκητα, αφήνοντας ανεπηρέαστο μήκος όνυχος τουλάχιστον 3
mm από τη μήτρα, και με πάχος μικρότερο των 3
mm.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. η
πρώτη εφάρμοζε διάλυμα efinaconazole 10% και η
δεύτερη εικονικό φάρμακο (αναλογία τυχαιοποίησης
3:1), μία φορά την ημέρα, επί 48 εβδομάδες, χωρίς
χειρουργικό καθαρισμό, και, στο τέλος, ακολουθούσαν 4 εβδομάδες χωρίς θεραπεία. Ο πρωταρχικός
στόχος ήταν, μετά από τις 52 εβδομάδες, να αξιολογηθούν οι όνυχες με την κλινική παρατήρηση, την
εργαστηριακή εξέταση με υδροξείδιο του καλίου και
την καλλιέργεια για μύκητες. Οι ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία ήταν περισσότεροι στην ομάδα της efinaconazole και στις δύο μελέτες (18%
έναντι 3% και 15% έναντι 6%). Τα ποσοστά των
ασθενών με μυκητολογική ίαση ήταν 55% και 53%
αντίστοιχα. Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν τοπικές αντιδράσεις στο σημείο
εφαρμογής.

Σχόλιο (Mark V Dahl, MD)
Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία για την περιφερική και υπονύχια ονυχομυκητίαση, και αυτή μπορεί να είναι η efinaconazole. Τα
αποτελέσματα των δύο μελετών ήταν εντυπωσιακά
παρόμοια, αποδεικνύοντας τόσο ότι οι μελέτες ήταν
έγκυρες, όσο και ότι η θεραπεία απέδωσε. Οι μισοί
από τους ασθενείς πέτυχαν μυκητολογική ίαση. Η
κλινική ίαση θα μπορούσε να φθάσει σε υψηλότερο
ποσοστό, αν η περίοδος παρατήρησης είχε επεκταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός
έτους.
Οι ασθενείς ήταν υγιείς, χωρίς άλλα προβλήματα
υγείας, και έτσι η αποτελεσματικότητα σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς είναι άγνωστη. Τα παιδιά δεν
είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη, αλλά η ονυχομυκητίαση στα παιδιά είναι ασυνήθιστη δερματοπάθεια. Άλλες ομάδες ασθενών που δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη ήταν εκείνοι με σοβαρή περιφερική ονυχομυκητίαση, με λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση, με εγγύς υπονύχια ονυχομυκητίαση, με
ονυχομυκητίαση που οφείλεται σε είδη Candida και
ασθενείς με συνύπαρξη σοβαρής δερματοφυτίας
πελμάτων.
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Elewski BE et al. Efinaconazole 10% solution in the treatment
of toenail onychomycosis: Two phase III multicenter, randomized, double-blind studies. J Am Acad Dermatol 2013 Apr;
68:600.

4. Είναι αρκετή η ποσότητα από την κρέμα;
Μελέτη για την περίπτωση που χρησιμοποιείτε το
χέρι σας για να υπολογίζετε την έκταση που καταλαμβάνουν οι βλάβες στην επιφάνεια του σώματος
και για τον υπολογισμό της ποσότητας της κρέμας
που θέλετε να εφαρμόσετε.
Ποιό είναι το ποσοστό της συνολικής επιφάνειας
του σώματος που καταλαμβάνει μία δερματοπάθεια;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι απαραίτητη για
τον υπολογισμό του δείκτη βαρύτητας της νόσου,
όπως για παράδειγμα ο δείκτης βαρύτητας για την
Ψωρίαση (PASI), την ατοπική δερματίτιδα (ADSI και
SCORAD) και ο δείκτης mSWAT (Modified Severity
Weighted Assessment Tool) για την αξιολόγηση του
Τ-δερματικού λεμφώματος.
Παραδοσιακά, οι υπολογισμοί της έκτασης των
βλαβών ως ποσοστού της επιφάνειας του σώματος γινόταν: 1) με τη μέθοδο της παλάμης (η επιφάνεια
μίας παλάμης συμπεριλαμβανομένων και των δακτύλων, θεωρείται ίση περίπου με το 1% της συνολικής
επιφάνειας του σώματος), 2) με τον κανόνα του εννέα (το σώμα χωρίζεται σε περιοχές που θεωρούνται
ίσες με το 9% της συνολικής επιφάνειας του σώματος), ή 3) με το διάγραμμα των Lund και Browder. Η
μέθοδος της παλάμης είναι καλύτερη για τον υπολογισμό της έκτασης, όταν οι βλάβες καταλαμβάνουν
μικρές περιοχές του σώματος, αλλά μπορεί να είναι
λανθασμένη για μεγαλύτερες επιφάνειες, επειδή η
έκταση της παλάμης, συμπεριλαμβανομένων των δακτύλων και του αντίχειρα, εξαρτάται από το φύλο, το
βάρος, την ηλικία και άλλους παράγοντες.
Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου επεξεργάζονται
διάφορα συστήματα μέτρησης από προηγούμενες
δημοσιευμένες μελέτες, σχετικά με τον υπολογισμό
της επιφάνειας του σώματος που εμφανίζει το εξάνθημα. Συμπεραίνεται ότι μια τροποποιημένη μέθοδο
της παλάμης είναι το πιο βολικό και αξιόπιστο μέσο
για τις περιπτώσεις στις οποίες η νόσος καταλαμβάνει μικρή έκταση. Στην τροποποιημένη εκδοχή, η
περιοχή της παλάμης, μή συμπεριλαμβανομένων
των δακτύλων και του αντίχειρα, αποτελεί το 0,5%
της συνολικής επιφάνειας του σώματος. Οι συγγραφείς έχουν αναπτύξει επίσης και μία εφαρμογή για
τα έξυπνα τηλέφωνα (iPhone app) που είναι ιδιαίτε-
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ρα χρήσιμη για την αξιολόγηση του Τ- δερματικού
λεμφώματος (mSWAT).

Σχόλιο (Mark V Dahl, MD)
Η κακή εκτίμηση από τους ιατρούς που συνταγογραφούν μικρότερη ποσότητα των τοπικών σκευασμάτων από την απαιτούμενη συνήθως οδηγεί σε
αναποτελεσματική θεραπεία. Χορηγώντας πολύ λίγη
κρέμα, οι ασθενείς αμελούν να την εφαρμόσουν και
ως εκ τούτου παραμένουν αθεράπευτοι. Αντίθετα,
πάρα πολύ κρέμα είναι σπατάλη και υπερβολικό κόστος και οδηγεί σε παρατεταμένη και ανεξέλεγκτη
θεραπεία.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, χρειάζεται
περίπου 0,1 γραμμάριο της κρέμας για να καλύψει
μια περιοχή στο μέγεθος της παλάμης, μη συμπεριλαμβανομένων των δακτύλων και του αντίχειρα. Για
τις περιοχές που είναι μεγαλύτερες από το 10% της
συνολικής περιοχής του σώματος, ο κανόνας του

εννέα λειτουργεί καλύτερα. Κατά τη συνταγογράφηση μιας κρέμας, οι σκέψεις μας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συχνότητα και το σημείο της εφαρμογής, το έκδοχο και την ποσότητα που πρέπει να
εφαρμοσθεί. Ερμηνείες για την τελευταία παράμετρο μπορεί να υπάρξουν πολλές. Γι’ αυτό διατηρώ
ένα κουτί μαλακτικής κρέμας στο κομοδίνο, για να
διαπιστώσω την ποσότητα που απαιτείται να εφαρμοσθεί και εάν αυτή επαρκεί για τη διάρκεια εφαρμογής της αγωγής προκειμένου να υποχωρήσει η
νόσος.
Υ.Γ. - Στους ασθενείς φαίνεται να αρέσει η εκπαιδευτική διαδικασία με την «τοποθέτηση των χεριών»
για την εκμάθηση της μεθόδου.
Scarisbrick JJ and Morris S. How big is your hand and should
you use it to skin score? Br J Dermatol 2013 Apr 29; [e-pub
ahead of print].
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the N
Engl J Med. May 2013, June 2013.
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονίδιο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας».
Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syggros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, detailed information for the Journal “Hellenic Dermato-Venerological Review” are available.

ÕðïâïëÞ άρθρων
Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Κατερίνα Σεριώτη, e-mail: kathyseriotis@yahoo.com
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα
Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

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

3. Ερευνητικές εργασίες
Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πειραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτελέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες
Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπήσεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέσματα.

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

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις
Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

1. Άρθρα σύνταξης
7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα
Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτικής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

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

2. Ανασκοπήσεις

8. Γενικά θέματα

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:4 269-271, 2012

Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της
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υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οικονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική
Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη
Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία
Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική εικόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων
Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. American Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση
Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγματική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρχονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προσπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exerpta Medica.

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με διπλό διάστημα σε λευκό χαρτί.
Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγγλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλικά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βιβλιογραφία, πίνακες και εικόνες.
Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφωνο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.
Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

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

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση
Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρείται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δημοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέσματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυποβάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.
Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη
Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.
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Λέξεις – κλειδιά
3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κείμενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά
των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομογραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.
β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλίου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

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

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

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