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Παρουσιάζεται κλινική περίπτωση συλλοίμωξης ηπατίτιδας Α και σύφιλης σε
HIV άρρενα ασθενή 25 ετών. Η περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι παρουσιάζει δύο ιδιαιτερότητες: αφενός υπήρξε συλλοίμωξη δύο σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων, γεγονός που
αποδεικνύει συνεχιζόμενη συμπεριφορά εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, και αφετέρου η ταυτόχρονη μόλυνση και αλλεπάλληλη εμφάνιση των δύο νοσημάτων, γεγονός που πιθανώς ευθύνεται για βαρύτερη
κλινική εικόνα της ηπατίτιδας-Α, αλλά και προκάλεσε διαγνωστική δυσχέρεια.

Co-Infection of Hepatitis A and Syphilis in a HIV Patient.
Clinical Presentation
Summary

Kotsauti U., Daskalakis E., Leuow K.

We report a clinical case of co-infection of hepatitis A and syphilis in a 25 years
old HIV male patient. This case presents two interesting features: firstly, the co-infection of two sexually
transmitted diseases, demonstrates continuing extremely high risk sexual behavior, and secondly this coinfection and the simultaneous clinical apprearance of these two diseases, probably caused more seriously clinical signs of hepatitis A, but also caused diagnostic difficulty.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O

ιός της ηπατίτιδας Α (HAV) είναι ένας RNA
ιός της οικογένειας picorna (picornavividae) με έναν μόνο ορότυπο HAV και πολλούς γονότυπους. Η μετάδοση του ιού της ηπατίτιδας-Α γίνεται με την κοπρανοστοματική οδό (αποβολή ιού από τα κόπρανα, μόλυνση νερού-τροφίμωνθαλασσινών, είσοδος στον οργανισμό per os). Τα περισσότερα κρούσματα ηπατίτιδας-Α εμφανίζονται
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θήκες και ο στενός συγχρωτισμός ευνοούν την εξάπλωση του ιού. Η ηπατίτιδα-Α ανήκει και στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ απαντά σποραδικά, βάσει αρκετών μελετών σε σημαντικό ποσοστό σε ομοφυλόφιλους ασθενείς, καθώς ο τρόπος μετάδοσης της είναι κυρίως η στοματοπρωκτική επαφή,
όπως προαναφέρθηκε. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται, αναλύεται η πιθανή ταυτόχρονη μόλυνση
από ηπατίτιδα-Α και σύφιλη, κρίνοντας από την κλινική εμφάνιση και βάσει των χρόνων επώασης των
δύο νοσημάτων. Η πηγή μόλυνσης δεν προσδιορί-
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στηκε, αφού ο ασθενής ανέφερε πολλαπλές σεξουαλικές επαφές με άγνωστα άτομα. Αν και η πορεία της
ηπατίτιδας Α είναι γενικώς καλοήθης σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα με HIV νόσο, ίδια με τη φυσική πορεία της νόσου σε υγιή άτομα, εδώ η πορεία της
ηπατικής φλεγμονής ήταν σημαντικά εντονότερη και
με μεγαλύτερη διάρκεια εξαιτίας της συλλοίμωξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ––––––––––––––––––––––
Πρόκειται για ασθενή 24 ετών, ο οποίος προσήλθε ιδία βουλήσει στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
(ΜΕΛ) του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» προκείμενου
να υποβληθεί σε HIV test, το οποίο και ανευρέθη
θετικό το 2006. Ο ασθενής κατά τα άλλα είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, εκτός από ένα επεισόδιο
οξυτενών κονδυλωμάτων πρωκτού προ τριών ετών,
για το οποίο είχε υποβληθεί σε κρυοθεραπεία. Κατά
τη διάγνωση της HIV λοίμωξης τα CD4 λεμφοκύτταρα του ασθενούς ήταν 140/ml (8,75%) και το ιικό
φορτίο του 1.110.000 copies/ml. Ο συνοδός ορολογικός έλεγχος για άλλα ΣΜΝ (ηπατίτιδες Α, Β και C
και σύφιλη) ήταν αρνητικός. Ο ασθενής ξεκίνησε
άμεσα αντιρετροϊκή αγωγή και ένα έτος μετά τα CD4
λεμφοκύτταρα ήταν 608 (20,28%), ενώ το ιικό του
φορτίο ήταν μη ανιχνεύσιμο (<50 copies/ml).
Το Σεπτέμβριο του 2007 ο ασθενής προσήλθε
στη ΜΕΛ αιτιώμενος κακουχία, ναυτία, εμέτους,
διαρροϊκές κενώσεις, επιγαστραλγία και χαμηλό εμπύρετο. Από τη φυσική εξέταση, επισκοπικά παρουσίαζε ικτερική χροιά δέρματος και επιπεφυκότων
και από την ψηλάφηση ανευρέθη ήπια ηπατοσπληνομεγαλία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε
μεγάλη αύξηση των ηπατικών ενζύμων: SGOT=1636,
SGPT=1835, γ-GT=195, Tbil=11,65/dbil=10,06,
ALP=238, καθώς και LDH=466. Ο συνοδός ορολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός για τις ηπατίτιδες Β
και C, αλλά θετικός για ηπατίτιδα Α (με θετικά τα
ολικά και IgM αντισώματα). Ακολούθησε υπερηχογράφημα ήπατος, το οποίο και ανέδειξε οριακή ηπατομεγαλία (ΕΜΔ 16,5 cm), χωρίς άλλα ευρήματα,
καθώς και αξονική άνω-κάτω κοιλίας η οποία επιβεβαίωσε τα ανωτέρω ευρήματα. Ακολούθως, συνεστήθη στον ασθενή συντηρητική υποστηρικτική αγωγή,
προσωρινή διακοπή αντιρετροϊκής θεραπείας για
αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης του ήπατος, ειδική
δίαιτα και αποχή από το αλκοόλ και στενή παρακολούθηση της πορείας του.
Εν τούτοις, ο ασθενής συνέχισε να παρουσιάζει
βραδεία επιδείνωση της κλινικής του εικόνας το επό-

μενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, εμφάνιζε πιο έντονα τα αρχικά του συμπτώματα και παρουσίαζε επιδείνωση των εργαστηριακών του ευρημάτων, με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Τελικώς, μετά από ένα μήνα εισήχθη για νοσηλεία στη
ΜΕΛ για περαιτέρω αντιμετώπιση και διερεύνηση.
Κατά την εισαγωγή του τα βιοχημικά του ευρήματα
είχαν επιδεινωθεί: SGOT=1467, SGPT=2070,
Tbil=20,27/dbil=18,69. Ο νέος απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε αύξηση της ηπατομεγαλίας. Ο λοιπός
παρακλινικός έλεγχος δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα και δεν βοήθησε περισσότερο.
Τις επόμενες ημέρες ενώ ο ίκτερος υποχώρησε
ελαφρά, εμφανίστηκε γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες
εξάνθημα στον κορμό και τα άκρα, με εντόπιση και
σε παλάμες-πέλματα, με το χαρακτηριστικό περιτραχήλιο Biett από λέπι, καθώς και συνοδό γενικευμένη
λεμφαδενοπάθεια. Ακολούθησε νέος ορολογικός
έλεγχος, ο οποίος και επιβεβαίωσε τη δευτερογόνο
σύφιλη [VDRL=1/256, EIA και FTA (για IgM και
IgG) θετικές, TPHA> 1/2560]. Τα ολικά Anti-HAV
ήταν θετικά, ενώ τα Anti-HAV(IgM) αρνητικά. Ακολούθησε θεραπεία με βενζαθενική πενικιλλίνη G
2,4 εκ. μονάδες ΙΜ εφάπαξ. Άμεσα ο ασθενής παρουσίασε ύφεση των συμπτωμάτων του και ταχεία ίαση. Εξήλθε κλινικοεργαστηριακά βελτιωμένος με
οδηγίες επανέναρξης της αντιρετροϊκής του αγωγής.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Παρουσιάστηκε περίπτωση ταυτόχρονης λοίμωξης από ηπατίτιδα Α και σύφιλη σε έναν HIV ασθενή. Ο ιός της ηπατίτιδας Α είναι ένας 27-nm RNA
ηπατοϊός (της οικογένειας των πικορναϊών) που προκαλεί επιδημίες ή σποραδικά περιστατικά ηπατίτιδας. Μεταδίδεται δια της κοπρανοστοματικής οδού
και η μετάδοση του ευνοείται από συνθήκες συγχρωτισμού και πτωχής υγιεινής.
Η ηπατίτιδα Α, επίσης ανήκει στα ευκαιριακά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και απαντά σποραδικά, ιδίως σε ομοφυλόφιλους ασθενείς, όπου μεταδίδεται συνήθως με την στοματοπρωκτική επαφή.
Περί το 10% όλων των νέων λοιμώξεων από ηπατίτιδα Α στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μεταξύ ομοφυλόφιλων.1,2,3,4,5 Ο χρόνος επώασης είναι κατά μέσο όρο 28 ημέρες, ενώ ακόμα και σε ανοσοκατεσταλμένους HIV ασθενείς, η πορεία της νόσου είναι συνήθως καλοήθης. Το “peak” της μολυσματικότητας της νόσου είναι συνήθως δύο εβδομάδες πριν
την εμφάνιση των συμπτωμάτων (κυρίως ικτέρου)
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της νόσου, ή της αύξησης των ηπατικών ενζύμων, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης του ιού στα κόπρανα.
H διάγνωση της ηπατίτιδας Α γίνεται με ανίχνευση
των anti-ΗAV IgM αντισωμάτων στο αίμα του ασθενή. Τα αντισώματα αυτά είναι θετικά πέντε μέρες περίπου μετά την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι και
τέσσερις ως έξι μήνες μετά. Λίγο μετά την έναρξη
των συμπτωμάτων ανιχνεύονται επίσης τα anti-ΗAV
IgG, αντισώματα τα οποία παραμένουν θετικά για δεκαετίες και προσφέρουν ανοσία (προστασία από τη
νόσο δια βίου). Η πρόγνωση της νόσου είναι καλή
και συνήθως παρατηρείται ανάρρωση εντός 6-12 μηνών μετά από μία ή δύο εμφανείς κλινικές ή/και
ορολογικές υποτροπές, ενώ δεν υφίσταται κατάσταση χρόνιας φορείας. Όλες οι ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ ομοφυλόφιλοι, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, ταξιδιώτες, επαγγελματίες υγείας κ.ά) θα
πρέπει να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α, προκειμένου να μειωθούν τα νέα κρούσματα
της νόσου.6,7 Εν τούτοις, έχει αποδειχτεί ότι όλοι οι
HIV ασθενείς, ακόμα κι εκείνοι που έχουν φυσιολογικό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων, έχουν μειωμένη
απόκριση στο εμβόλιο της ηπατίτιδας Α.8,9
Η HIV λοίμωξη και η σύφιλη έχουν αυξημένο
επιπολασμό σε παρόμοιες ομάδες ασθενών και η
συλλοίμωξη είναι συχνή. Η αλληλεπίδραση των δύο
λοιμώξεων είναι πολύπλευρη. O HIV με την επαγόμενη από αυτόν ανοσοανεπάρκεια τροποποιεί δυνητικά την κλινική πορεία της σύφιλης, την εικόνα και
την εξέλιξη των ορολογικών αντιδράσεων καθώς και
την ανταπόκριση στη θεραπεία. Οι περισσότεροι HIV
ασθενείς με σύφιλη έχουν συνήθως τις κλασσικές
κλινικές εκδηλώσεις της νόσου με τους αντίστοιχους
ορολογικούς τίτλους για το στάδιο της νόσου. Όμως
ο HIV μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πιθανότητα
ταχείας εξέλιξης, κλινικής ή εργαστηριακής υποτροπής, ή αποτυχίας της θεραπείας και να προκαλέσει
σύγχυση στη διάγνωση της νευροσύφιλης. Η θεραπεία της σύφιλης σε HIV ασθενείς είναι ίδια με τη
θεραπεία των ανοσοεπαρκών ασθενών. Εν τούτοις η
επιτυχία της μπορεί να σχετίζεται με τον βαθμό ανοσοανεπάρκειας του ασθενούς.10,11,12
Τα άτομα με HIV προσβάλλονται δυσανάλογα
συχνά από ιογενείς ηπατίτιδες λόγω των επικίνδυνων
σεξουαλικών πρακτικών που συνήθως ακολουθούν.
Ο ασθενής που παρουσιάζεται, αποτελεί άτομο με
συνεχιζόμενη σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, καθώς προ της ταυτόχρονης συλλοιμώξης με
δύο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την ηπατίτιδα Α και τη σύφιλη, στο παρελθόν είχε προσβληθεί από οξυτενή κονδυλώματα πρωκτού και την HIV
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λοίμωξη. Επιπλέον στοιχείο υπέρ της επικίνδυνης
αυτής σεξουαλικής συμπεριφοράς αποτελεί και το
γεγονός ότι η πηγή μόλυνσης δεν προσδιορίστηκε,
αφού ο ασθενής ανέφερε πολλαπλές σεξουαλικές
επαφές με άγνωστα άτομα.
Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες έχουν διεξαχθεί τα τελευταία δεκαπέντε έτη σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με των αριθμό των κρουσμάτων ΣΜΝ,
όπως σύφιλης, γονόρροιας, ηπατίτιδας κ.ά, σε ομοφυλόφιλους, και όλες έχουν αποδείξει αύξηση αυτών
των νοσημάτων στην ομάδα αυτή. Μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάστηκε κυρίως στις χώρες της δυτικής
Ευρώπης, ενώ στην κεντρική Ευρώπη οι ομοφυλόφιλοι άνδρες τείνουν να αποτελέσουν όλο και πιο σημαντική ομάδα κινδύνου για ΣΜΝ.13 Αντιθέτως, μείωση του επιπολασμού της ηπατίτιδας Α παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στις ανεπτυγμένες χώρες λόγω της βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσης και των
συνθηκών υγιεινής. Συρροές κρουσμάτων ηπατίτιδας
Α παρουσιάστηκαν την περίοδο 1997 και μετά σε
αρκετές αναπτυγμένες χώρες όπως Δανία, Γερμανία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας σημαντικά τους ομοφυλόφιλους άνδρες. Ο έλεγχος γονότυπου του ιού
της ηπατίτιδας Α που έγινε αποκάλυψε παρόμοια
στελέχη του ιού, που ανήκουν σε σύμπλεγμα που
ονομάζεται MSM1 και ανήκει στον IA γονότυπο, μεταξύ των ομοφυλόφιλων, ενώ διαφορετικά στελέχη
βρέθηκαν σε άλλες ομάδες κινδύνου στις χώρες αυτές, γεγονός που αποδεικνύει ότι κατά τη διάρκεια
της ίδιας περιόδου, συγκεκριμένα στελέχη κυκλοφορούσαν μεταξύ των ομοφυλόφιλων ανδρών αποκλειστικά και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.14,15,16,17 Άξια αναφοράς αποτελούν και έξι κρούσματα ηπατίτιδας Α που παρουσιάστηκαν σε διάστημα περίπου τριών ετών (2005-2007) στους ΗΙV
ασθενείς της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», γεγονός που συγκαταλέγεται στα πλαίσια του ίδιου φαινομένου.17 Ενισχύονται
έτσι οι ενδείξεις περί της αναζωπύρωσης της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου και των συνεχόμενων επαναλαμβανόμενων πρακτικών σε αυτές τις ομάδες, καθώς και η σποραδική εμφάνιση της ηπατίτιδας Α σε
MSM ως ΣΜΝ με κύριο μέσο μετάδοσης την κοπρανοστοματική επαφή.
Μεγάλο ενδιαφέρον στο περιστατικό αποτελεί και
η κλινική εικόνα της οξείας ηπατίτιδας Α. Παρατηρείται ότι λόγω της πιθανής συλλοίμωξης, (βάσει
κλινικής εικόνας και χρόνων επώασης) από τα δύο
νοσήματα, η οξεία ηπατίτιδα Α παρουσίασε σαφώς
βαρύτερη κλινική εικόνα και μεγαλύτερη διάρκεια
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από τη συνήθη. Αξιοσημείωτο αποτελεί και το γεγονός καθυστέρησης εμφάνισης και του χαρακτηριστικού εξανθήματος της δευτερογόνου σύφιλης. Στους
μηχανισμούς αλληλεπίδρασης των δύο νοσημάτων,
σημαντικό ρόλο έπαιξε φυσικά και η ανοσοανεπάρκεια του ασθενούς λόγω της HIV λοίμωξης.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επισημαίνεται η αναγκαία επαγρύπνηση και εκπαίδευση για κάθε είδους
μεταδιδόμενη νόσο σε ασθενείς με συμπεριφορά
εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, καθώς έχει αποδειχτεί
πως αυτές οι συμπεριφορές είναι συνήθως επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.
Προγράμματα εμβολιασμού και εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να απευθύνονται και στην κοινότητα
των ομοφυλόφιλων.13,16 Ενδιαφέρον αντικείμενο μελλοντικής μελέτης θα μπορούσε να αποτελέσει και η
συλλοίμωξη δυο σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (σχετικά με τις ανοσολογικές αντιδράσεις, τις
κλινικές εκδηλώσεις, την πορεία του ορολογικού
ελέγχου, την ανταπόκριση στη θεραπεία κ.ά), όπως
στην προκειμένη περίπτωση, σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη.
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Aνασκόπηση
Κνησμός και συστηματικά νοσήματα
Αρμύρα Κ.
Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Α. Συγγρός”
Κουρής Α.
Ποτουρίδου Ε.

Ðåñßëçøç
Ο κνησμός είναι ένα περίπλοκο σύμπτωμα που προσβάλλει όλους τους ανθρώπους στη διάρκεια της ζωής τους. Η νευροφυσιολογία, οι κλινικές εκδηλώσεις και η θεραπεία του
κνησμού στις συστηματικές νόσους μελετώνται σε αυτό το άρθρο. Περιγράφονται οι διαφορετικές μορφές του κνησμού στα συστηματικά νοσήματα και αναφέρονται οι ποικίλες αιτιολογίες του. Ο αριθμός
των πειραματικών και θεραπευτικών μελετών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα.

Pruritus and Systemic Diseases
Summary

Armira K., Kouris A., Potouridou E.

Pruritus is a complex symptom that affects all humans in the course in their
lives. Neurophysiology, clinical aspects and treatment of pruritus are reviewed in this article. The different
forms of pruritus in systemic diseases are described and the various aetiologies of pruritus in systemic disorders are mentioned. The number of experimental and therapeutic studies has increased during the
past few years, reflecting an increased interest in this topic.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Kνησμός, συστηματικά νοσήματα
KEY WORDS • Pruritus, systemic diseases

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

O

ταν ο κνησμός αποτελεί εκδήλωση πρωτοπαθούς δερματικής νόσου μπορεί εύκολα
να διαγνωσθεί και να θεραπευτεί• παρ’όλα
αυτά επί απουσίας δερματικής εκδήλωσης μπορεί να
είναι ενδεικτικός κάποιας υποκείμενης συστηματικής νόσου. Στην παθοφυσιολογία του κνησμού συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός μεσολαβητών. Θεωρείται ότι 10%-50% των ασθενών που πάσχουν από κνησμό χωρίς εμφανή δερματική αιτία, έχουν κάποια
υποκείμενη συστηματική νόσο. Η διαφορική διάγνωEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:2 79-86, 2013

ση των συστηματικών ασθενειών περιλαμβάνει μεταβολικές και αιματολογικές διαταραχές, κακοήθειες,
HIV λοίμωξη, επιπλοκές φαρμακευτικής αγωγής και
νευροψυχιατρικές διαταραχές.1,2

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΗΣΜΟΥ––––––––––––––––
Ισταμίνη
Η ισταμίνη είναι ο αρχέτυπος μεσολαβητής των
σημείων και συμπτωμάτων της φλεγμονής, συμπερι-
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λαμβανομένου του κνησμού. Στο δέρμα ανευρίσκεται κυρίως στα κοκκία των μαστοκυττάρων του χορίου και απελευθερώνεται κατά την αποκοκκίωση των
μαστοκυττάρων. Η δράση της μεσολαβείται μέσω των
Η1-υποδοχέων στο δέρμα (Η2 και Η3 υποδοχείς
δεν έχουν περιγραφεί στο δέρμα). Η απάντηση σε
ενδοδερμική έγχυση ισταμίνης είναι τριπλή: i) τοπικά ερυθρή κηλίδα γύρω από το σημείο έγχυσης, ως
αποτέλεσμα τοπικής διαστολής των τριχοειδών, των
φλεβιδίων και των τελικών αρτηριολίων, ii) ερύθημα
που επεκτείνεται γύρω από την ερυθρή κηλίδα, ως
συνέπεια της ευρείας διαστολής των αρτηριολίων iii)
πομφός, λόγω της επαγόμενης από την ισταμίνη διαπερατότητας.3
Η ισταμίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον
κνησμό της οξείας και χρόνιας κνίδωσης, της μαστοκυττάρωσης, στην αντίδραση από δήγμα εντόμου και
στη φαρμακευτική αντίδραση. Η θεραπεία με Η1 αντιϊσταμινικά είναι αποτελεσματική σε αυτές τις καταστάσεις. Η μεσολάβηση της ισταμίνης στην παθογένεια του κνησμού σε διάφορα άλλα νοσήματα είναι
αμφιλεγόμενη και αποδεικνύεται από την φτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία με αντιϊσταμινικά. Επιπλέον, λίγες είναι οι κνησμώδεις ασθένειες που συνοδεύονται από πομφούς και ερύθημα. Ο πομφός και
το ερύθημα που επάγεται από την ισταμίνη διαρκεί
συνήθως μέχρι 60 λεπτά, ενώ ο κνησμός σε μια νόσο μπορεί να διαρκέσει για ώρες ή ημέρες.

Σεροτονίνη
Η σεροτονίνη ενέχεται σε μικρότερο ποσοστό στη
μεσολάβηση του κνησμού, σε σχέση με την ισταμίνη
και δρα ανεξάρτητα από αυτήν.4 Αποτελεί έναν πιθανό ενεργοποιητή των αμύελων C- ινών.5 Η δραστικότητά της στο να προκαλεί εξαγγείωση πρωτεϊνών είναι χαμηλή και η επίδρασή της σε βλαβοϋποδοχείς
και στα αγγεία εξηγείται μέσω μιας ασθενούς άμεσης
ή έμμεσης μη-νευρογενούς επίδρασης στο ενδοθήλιο- μια επίδραση που πιθανώς οφείλεται στη χαμηλότερη πυκνότητα ή συγγένεια των υποδοχέων στα
αγγεία.6

Νευροπεπτίδια
Έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερα από 50 νευροπεπτίδια του ΚΝΣ και των αμύελων νευρικών ινών.
Από αυτά η ουσία P και το CGRP (calsitonin gene-related peptide) είναι τα πιο συχνά ανευρισκόμενα στο
δέρμα. Έχουν ευρεία δράση, όπως η οξεία προφλεγμονώδης αντίδραση συμπεριλαμβανόμενης της αγ-

γειοδιαστολής και της εξαγγείωσης πρωτεϊνών, η
τροφική λειτουργία και η ανοσοτροποποίηση.7
Η ουσία P συντίθενται στα κυτταρικά σώματα
των C- νευρικών ινών, μεταφέρεται στις περιφερικές
τελικές απολήξεις και απελευθερώνεται προκαλώντας αγγειοδιαστολή και αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα (νευρογενής φλεγμονή). Ενδοδερμική έγχυση της ουσίας P προκαλεί κνησμό και σημεία
νευρογενούς φλεγμονής, όπως ερύθημα και πομφούς. Προκαλεί απελευθέρωση ισταμίνης από τα
μαστοκύτταρα, αλλά πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι μπορεί να επάγει την αγγειοδιαστολή και την
εξαγγείωση πρωτεϊνών ανεξάρτητα από τη μεσολάβηση ισταμίνης.8

Οπιοειδή
Πρόσφατα, έχει θεωρηθεί ότι ο γενικευμένος κνησμός επάγεται από μια ανισορροπία ανάμεσα στο μ
και κ σύστημα οπιοειδών.9 Η ενεργοποίηση των μοπιοειδών υποδοχέων διεγείρει τον κνησμό, ενώ η
ενεργοποίηση των κ-οπιοειδών υποδοχέων αναστέλλει τη δράση των μ-υποδοχέων, κεντρικά και περιφερικά. Η μορφίνη και οι υπόλοιποι ενδογενείς και
εξωγενείς αγωνιστές των μ-υποδοχέων είναι γνωστό
ότι προκαλούν γενικευμένο κνησμό.10 Η μορφίνη
προκαλεί κνησμό και ερύθημα, όταν ενίεται ενδοδερμικά, ενώ ο ισχυρός αγωνιστής των μ-υποδοχέων
φεντανύλη δεν επάγει την αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων, ακόμα και σε υψηλές δόσεις. Επομένως,
τα οπιοειδή προκαλούν κνησμό μέσω δύο μηχανισμών: i) αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων του δέρματος και ii) ενεργοποίηση των μ-υποδοχέων των
οπιοειδών με άμεσο αποτέλεσμα κεντρικό και περιφερικό κνησμό.11

Πρωτεϊνάσες
Τα μαστοκύτταρα στο δέρμα παράγουν δύο πρωτεάσες: την τρυπτάση και τη χυμάση. Η εγγύτητα των
μαστοκυττάρων με τις ίνες C στο δέρμα πιθανόν να
οδηγεί σε μια λειτουργική συσχέτιση των δύο αυτών
κυττάρων. Η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων οδηγεί σε απελευθέρωση της τρυπτάσης (μαζί με άλλους μεσολαβητές, όπως η ισταμίνη), η οποία συνδέεται με τον υποδοχέα της στις C-ίνες. Οι ενεργοποιημένες C-ίνες μεταφέρουν το ερέθισμα στο ΚΝΣ,
όπου προκαλείται η αίσθηση του κνησμού. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων οδηγεί σε
τοπική απελευθέρωση των νευροπεπτιδίων, τα οποία
επάγουν τη νευρογενή φλεγμονή.12
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Κυτοκίνες
Σε ποικίλες δερματολογικές ασθένειες ο κνησμός
οφείλεται στην ενεργοποίηση των κυτοκινών και λεμφοκινών, όπως η ατοπική δερματίτιδα, αυτοάνοσα
πομφολυγώδη νοσήματα, αλλεργική δερματίτιδα εξ
επαφής, μυκητιασικές και ϊικές ασθένειες.13 Σε μελέτες με ασθενείς που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα υπό αγωγή με κυκλοσπορίνη Α, η οποία αναστέλλει τις κυτοκίνες, ο κνησμός, οι δερματικές βλάβες και η περιφερική ηωσινοφιλία μειώθηκαν σημαντικά.14 Οι κυτοκίνες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στον κνησμό, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα όσον αφορά την ανάμειξή τους
στην παθοφυσιολογία του κνησμού.

ΚΝΗΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΡΤΗ (parathormone).1 Η ξηρότητα του δέρματος σ'
αυτούς τους ασθενείς είναι συχνή, αλλά η παρουσία
κνησμού δε σχετίζεται με την ξηρότητα, την ενυδάτωση της κερατίνης στιβάδας ή την απέκκριση ιδρώτα.17
Ο ρόλος των αυξημένων επιπέδων σεροτονίνης στο
πλάσμα παραμένει διφορούμενος.16 Η περιφερική
νευροπάθεια επηρεάζει έως το 65% των ασθενών που
είναι υποψήφιοι για διάλυση και ανεγείρει την πιθανότητα ο κνησμός να είναι εκδήλωση της νευροπάθειας.18 Τα οπιοειδή, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν
ένα ρόλο, καθώς συσσωρεύονται λόγω της νεφρικής
ανεπάρκειας. Παρόλα αυτά, αυτή η συσσώρευση δε
σχετίζεται με τη διάρκεια της νόσου και τα επίπεδα δε
μεταβάλλονται με την αιμοδιάλυση.1 Τέλος, έχει προταθεί ότι μια ανοσολογική μεταβολή που χαρακτηρίζεται από ένα προ-φλεγμονώδες στάδιο συμβάλλει
στην παθογένεια του νεφρικού κνησμού.19 Οι θεραπευτικές επιλογές φαίνονται στον πίνακα 1.

Χολοστατικός κνησμός

Νεφρικός κνησμός

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2013

Σχεδόν κάθε νόσος του ήπατος μπορεί να παρουσιαστεί με κνησμό, αλλά οι πιο συχνά συσχετιζόμενες
οντότητες είναι η πρωτοπαθής χολική κίρρωση, πρωτοπαθής σκληρυντική χολλαγγειΐτιδα, αποφρακτική
χοληδοχολιθίαση, καρκίνωμα του χοληδόχου πόρου,
χολόσταση, χρόνια ηπατίτιδα C και άλλες μορφές ιογενούς ηπατίτιδας.1 Λιγότερο συχνά σχετιζόμενες πα-

Ðßíáêáò 1

Ο νεφρικός κνησμός είναι ένα γενικευμένο ή εντοπισμένο σύμπτωμα που συμβαίνει σε ασθενείς με
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η εμφάνιση του νεφρικού κνησμού δε σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τη
φυλή, το χρονικό διάστημα που ο ασθενής υφίσταται
αιμοδιάλυση ή την αιτία της νεφρικής ανεπάρκειας.1
Ασθενείς που υφίστανται περιτοναϊκή κάθαρση προσβάλλονται λιγότερο από ότι αυτοί που βρίσκονται σε
αιμοκάθαρση. Ο κνησμός κορυφώνεται το βράδυ, δύο
ημέρες πριν την αιμοδιάλυση (για τους ασθενείς που
βρίσκονται σε πρωτόκολλο αιμοδιάλυσης), είναι σχετικά έντονος κατά τη διάρκεια της θεραπείας και είναι
πιο ήπιος την ημέρα μετά τη διάλυση.15 Ο νεφρικός
κνησμός έχει βρεθεί ότι είναι ανεξάρτητος δείκτης
θνητότητας για τους ασθενείς σε αιμοδιάλυση. Η αιτιολογία δεν είναι πλήρως κατανοητή και ο ρόλος των
μαστοκυττάρων είναι αμφιλεγόμενος. Σε μελέτες έχει
βρεθεί αυξημένος αριθμός μαστοκυττάρων και επίπεδα ισταμίνης στο πλάσμα, αλλά δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας του κνησμού και των επιπέδων ισταμίνης.16 Αυτό έρχεται σε συμφωνία με την
παρατήρηση ότι η αντιϊσταμινική θεραπεία συχνά
αποτυγχάνει να παρέχει πλήρη ανακούφιση. Η δραστηριότητα των παραθυρεοειδών αδένων είναι αυξημένη στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Τα επίπεδα της παραθορμόνης είναι αυξημένα μετά
τη διάλυση σε ασθενείς με κνησμό σε σχέση με αυτούς χωρίς κνησμό, αλλά δεν υπάρχει σχέση μεταξύ
του βαθμού των συμπτωμάτων και των επιπέδων της

Θεραπευτικές επιλογές νεφρικού κνησμού

• Τοπικά καψαϊκίνη (0.025 τρεις με πέντε φορές
την ημέρα)
• Τοπικά γ-λινολενικό οξύ (2.2% τέσσερις φορές
την ημέρα)
• Ενεργός άνθρακας (6 g/ημέρα)
• Γκαμπαπεντίνη (200-300 mg μετά από κάθε συνεδρία
αιμοδιάλυσης)
• UVB φωτοθεραπεία
• Χοληστεραμίνη (4-16 g την ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις)
• Ναλτρεξόνη (50 mg την ημέρα)
• Ονδανσετρόνη (8 mg p.o. ή i.v)
• Ναλφουραφίνη (TRK-820) (5 mg i.v. τρεις φορές την
εβδομάδα)
• Κετοτιφένη (1-2 mg p.o. την ημέρα)
• Θαλιδομίδη (100 mg p.o)
• Λιδοκαΐνη (200 mg i.v)
• Ερυθροποιητίνη (36 U/Kg sc τρεις φορές την εβδομάδα)
• Υφολική παραθυρεοειδεκτομή
• Μεταμόσχευση νεφρών
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θήσεις του ήπατος είναι η αλκοολική κίρρωση, αιμοχρωμάτωση, νόσος Wilson, χρόνια ηπατίτιδα Β και αυτοάνοση χρόνια ηπατίτιδα. Ο κνησμός σε αυτές τις οντότητες είναι γενικευμένος, μεταναστευτικός και δεν
εξαλείφεται με τον ξεσμό. Εντοπίζεται κυρίως σε άνω
και κάτω άκρα και σε περιοχές του σώματος που καλύπτονται από ρούχα, ενώ είναι πιο έντονος το βράδυ.
Στους ασθενείς με χρόνια χολόσταση ο κνησμός μπορεί να είναι ένα πρώιμο σύμπτωμα που αναπτύσσεται
χρόνια πριν από κάθε άλλη εκδήλωση της ηπατικής
νόσου.1 Η αιτιολογία του χολοστατικού κνησμού είναι
άγνωστη. Υπάρχουν αρκετές θεωρίες όσον αφορά
τους μηχανισμούς και τους μεσολαβητές. Μια υπόθεση είναι ο ρόλος των αυξημένων χολικών οξέων.20
Μια άλλη υπόθεση είναι η αυξημένη οπιοειδική νευρομεταβίβαση ή νευροτροποποίηση στο ΚΝΣ.20 Επιπλέον, άγνωστοι παράγοντες που προκαλούν κνησμό
παράγονται στο ήπαρ, εκκρίνονται στη χολή και συσσωρεύονται στο πλάσμα ως αποτέλεσμα της χολόστασης. Η θεραπεία του χολοστατικού κνησμού εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία και περιλαμβάνει την
αφαίρεση των χολόλιθων, διακοπή των φαρμάκων, θεραπεία με ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη για τη χρόνια
ηπατίτιδα C. Επιπλέον, η μεταμόσχευση ήπατος για
την τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια θα βελτιώσει
τα αποτελέσματα. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι συστηματικές αντικνησμώδεις θεραπευτικές επιλογές.

Αιματολογικός κνησμός

Ðßíáêáò 2

Οι αιματολογικές ασθένειες, ειδικά τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, σχετίζονται με έντονο κνησμό.

Θεραπευτικές επιλογές χολοστατικού κνησμού

• Χοληστεραμίνη 4–16 g po την ημέρα
• Ουρσοδεοξυχολικό οξύ 13–15 mg/kg po την ημέρα
• Ριφαμπικίνη 300–600 mg po την ημέρα
• Ναλτρεξόνη 25 mg po την πρώτη ημέρα και μετά 50
mg po την ημέρα
• Ναλοξόνη 0.2 mg/kg/min iv
• Ναλμεφαίνη 2-120 mg/ημέρα po
• Προποφόλη 10–15 mg iv (bolus), 1 mg/kg/h (έγχυση)
• Θαλιδομίδη 100 mg po την ημέρα
• Ονδανσετρόνη 4–8 mg iv or 8 mg po την ημέρα
• Σερτραλίνη 75 mg po την ημέρα
• Έγχυση πλάσματος
• Φαινοβαρβιτάλη 2–5 mg/kg po την ημέρα
• Φωτοθεραπεία UVA, UVB
• Στανοζολόλη 5 mg po την ημέρα

Ανεπάρκεια σιδήρου: Ασθενείς με ανεπάρκεια
σιδήρου και με γενικευμένο ή εντοπισμένο κνησμό
ανταποκρίνονται στη θεραπεία αποκατάστασης του
σιδήρου. Πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι η έλλειψη σιδήρου μπορεί να είναι ένδειξη αληθούς πολυκυτταραιμίας, άλλων κακοηθειών ή συστηματικών νόσων,
οι οποίες προκαλούν κνησμό.21
Αληθής πολυκυτταραιμία: Ο υδατογενής κνησμός
μπορεί να προηγείται της ανάπτυξής της μερικά χρόνια και το 30-50% των ασθενών με αληθή πολυκυτταραιμία εμφανίζουν κνησμό και πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν στη διαφορική του διάγνωση.13 Η συνάθροιση των αιμοπεταλίων έχει προταθεί ως ένας
πιθανός μηχανισμός που οδηγεί στην απελευθέρωση
σεροτονίνης και άλλων κνησμογόνων παραγόντων,
όπως η ισταμίνη. Η θεραπεία περιλαμβάνει από του
στόματος ασπιρίνη (300 mg/ημέρα), που αποτελεί
τη θεραπεία πρώτης εκλογής και δίνει ταχεία ανακούφιση για 12-24 ώρες, UVB και UVA φωτοθεραπεία, ενδομυϊκή ιντερφερόνη-α και από του στόματος ανταγωνιστές των Η1 και Η2 υποδοχέων.13

Κνησμός και κακοήθειες
Σχεδόν κάθε κακοήθεια μπορεί να επάγει τον
κνησμό ως ένα παρανεοπλασματικό φαινόμενο, αλλά
η αληθινή σχέση μεταξύ του καρκίνου και αυτού του
συμπτώματος δεν είναι ξεκάθαρη. Ο επίμονος, ανεξήγητος κνησμός ή αποτυχία του γενικευμένου κνησμού να ανταποκριθεί στη συμβατική θεραπεία, δικαιολογεί την εκτίμηση για υποκείμενη κακοήθεια.13
Ο κνησμός μπορεί να εμφανιστεί σε προχωρημένη
νόσο ή να είναι πρώιμο σημείο και να είναι παρών
αρκετά χρόνια πριν τη διάγνωση.22 Η ένταση και η
έκταση του κνησμού δε σχετίζονται με την έκταση
του όγκου.1 Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τοξικά προϊόντα από τα νεκρωτικά κύτταρα
του όγκου που εισέρχονται στην συστηματική κυκλοφορία, παραγωγή χημικών μεσολαβητών του κνησμού από τον όγκο, αλλεργικές αντιδράσεις στα ειδικά αντιγόνα του όγκου, αυξημένη πρωτεολυτική δραστηριότητα και απελευθέρωση ισταμίνης. Κακοήθειες του γαστρεντερικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν κνησμό ποικίλου βαθμού. Κνησμός εντοπισμένος στη μύτη έχει συσχετιστεί με όγκους εγκεφάλου.1
Νόσος Hodgkin: Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της νόσου και του κνησμού. Σοβαρός, επίμονος
γενικευμένος κνησμός είναι δείκτης πτωχής πρόγνωσης και επανεμφάνιση αυτού του συμπτώματος μπορεί να προμηνύει υποτροπή του όγκου.1 Ο κνησμός
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μπορεί να οφείλεται στην απελευθέρωση ισταμίνης,
πεπτιδασών ή βραδυκινίνης, καθώς επίσης σχετίζεται με περιφερική ηωσινοφιλία.
Non-Hodgkin λέμφωμα: Ο κνησμός είναι λιγότερο συχνός από ότι στη νόσο Hodgkin. Εκτιμάται ότι
10% των ασθενών θα εμφανίσουν κνησμό σε κάποιο
στάδιο της νόσου.
Λευχαιμία: Δεν είναι συχνός ο κνησμός στους
ασθενείς με λευχαιμία, αλλά όταν συμβεί είναι γενικευμένος και πιο συχνός στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Κακοήθεις διηθήσεις του δέρματος
μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένου του κνησμού.13

Ενδοκρινικός κνησμός
Νόσος θυρεοειδούς: Σοβαρός γενικευμένος κνησμός μπορεί να είναι πρωταρχικό σύμπτωμα στον
υπερθυρεοειδισμό. Η αιτιολογία δεν είναι γνωστή,
αλλά εξηγείται από την επίδραση που έχει ο θυρεοειδής στο δέρμα. Εντοπισμένος ή γενικευμένος
κνησμός μπορεί να παρατηρηθεί στον υποθυρεοειδισμό, αλλά δεν αναφέρεται ως γνωστή επιπλοκή. Το
δέρμα στον υποθυρεοειδισμό είναι ξηρό και μπορεί
να οδηγήσει σε αστετωτικό έκζεμα, συνοδευόμενο
από κνησμό.1
Σακχαρώδης διαβήτης: Ο γενικευμένος κνησμός
μπορεί να εμφανιστεί ως σύμπτωμα στο διαβήτη, αλλά δεν είναι σημαντικά πιο συχνός από ότι στους μη
διαβητικούς ασθενείς. Ο εντοπισμένος κνησμός, ειδικά της γεννητικής και περιπρωκτικής περιοχής, είναι σημαντικά πιο συχνός στις διαβητικές γυναίκες
και σχετίζεται με κακό έλεγχο του διαβήτη.23 Σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να οφείλεται στην
προδιάθεση για καντιντίαση ή δερματοφυτικές λοιμώξεις. Ο μηχανισμός της επαγωγής του κνησμού
στο διαβήτη δεν είναι γνωστός. Η διαβητική νευροπάθεια σχετίζεται χαρακτηριστικά με πόνο, καυστικό
αίσθημα ή αίσθηση νυγμού, ενώ έχει περιγραφεί και
αίσθημα κνησμού.1
Προεμμηνορυσιακός κνησμός: Ο προεμμηνορυσιακός κνησμός, που σχετίζεται με συνυπάρχουσα
χολόσταση επαγόμενη από χρήση αντισυλληπτικών
ή άλλες ορμονικές θεραπείες έχει περιγραφεί.1 Ο
κνησμός είναι ένα περιστασιακό σύμπτωμα σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση και μπορεί να αντιμετωπιστεί
με ορμονική θεραπεία αποκατάστασης.13
Καρκινοειδές σύνδρομο: Μπορεί να οδηγήσει σε
γενικευμένο κνησμό με ή χωρίς εξάνθημα.1
Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία (ΜΕΝ) τύπου
ΙΙΑ: Εντοπισμένος κνησμός στη μέση και άνω ράχη

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2013

ή στην περιοχή της ωμοπλάτης έχει συσχετιστεί με
ΜΕΝ ΙΙΑ, αλλά η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει
λειχηνοειδή αμυλοείδωση και παραισθητική νοταλγία.1
Χολινεργικός κνησμός: Έχει περιγραφεί ως σοβαρός κνησμός, που πυροδοτείται από τη φυσική
άσκηση, το θερμό περιβάλλον, το άγχος και τα ζεστά
φαγητά. Μπορεί να ανταποκριθεί στη θεραπεία με
δαναζόλη.1
Κνησμός σε HIV λοίμωξη και AIDS: Περιστασιακά, ο κνησμός είναι το αρχικό σύμπτωμα στο AIDS.
Αυτοί οι ασθενείς τείνουν να αναπτύσσουν ένα αριθμό κνησμωδών δερματοπαθειών, όπως κνησμώδες
βλατιδώδες εξάνθημα, ηωσινοφιλική θυλακίτιδα, σοβαρή σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, ψωρίαση, ψώρα,
φαρμακευτικά εξανθήματα, ξηρότητα, επίκτητη ιχθύαση, σταφυλοκκοκικές λοιμώξεις του δέρματος ή
σάρκωμα Kaposi. Καθώς υπάρχει αυξημένη φωτοευαισθησία σε προχωρημένη νόσο, οι ασθενείς μπορούν να αναπτύξουν φωτοδερματίτιδα εξαιτίας των
φωτοευαίσθητων φαρμάκων. Τα δήγματα εντόμων είναι περισσότερο φλεγμονώδη και κνησμώδη στους
HIV ασθενείς. Ο σοβαρός κνησμός που δεν ανταποκρίνεται στη συμπτωματική θεραπεία είναι συχνός.
Η αντιμετώπιση απευθύνεται στην υποκείμενη νόσο.
Τοπικά κορτικοστεροειδή, UVB φωτοθεραπεία και
αντιϊσταμινικά, ιδίως αυτά με αντιηωσινοφιλική δράση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπτωματικά. Η
πιο πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή είναι η
θαλιδομίδη (100-300 mg/ημέρα), καθώς δεν είναι
ανοσοκατασταλτικό.24

Κνησμός κύησης
Έρπης κύησης: Είναι ένα σπάνιο, IgG μεσολαβούμενο αυτοάνοσο νόσημα, με εναπόθεση αντισωμάτων έναντι της βασικής μεμβράνης και καθήλωση του συμπληρώματος στο επιδερμιδικό τμήμα της
διαυγούς στιβάδας.1 Η έναρξη συμβαίνει στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο της κύησης, αλλά μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά τον τοκετό. Οι βλάβες εξελίσσονται από κνησμώδεις και κνιδωτικές βλατίδες ή
πλάκες σε ένα γενικευμένο εξάνθημα τύπου πεμφιγοειδούς. Το πρόσωπο, οι βλεννογόνιες μεμβράνες
και οι παλάμες/πέλματα συχνά δεν προσβάλλονται. Η νόσος υφίεται αυτόματα αρκετές εβδομάδες
έως μήνες μετά τον τοκετό, αλλά επανεμφανίζεται
με αυξημένη ένταση σε ακόλουθη κύηση. Τα συστηματικά κορτικοστεροειδή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή, τα
από του στόματος αντιϊσταμινικά, η δαψόνη, η κυ-
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κλοφωσφαμίδη και η πλασμαφαίρεση έχουν ποικίλα αποτελέσματα.
Κνησμώδεις βλατίδες και πλάκες της κύησης
(PUPP): Είναι η πιο συχνή δερματοπάθεια στην εγκυμοσύνη. Πρόκειται για μια ιδιοπαθής, έντονα κνησμώδης, κνιδωτική ή βλατιδώδης δερματοπάθεια που
τείνει να συμβεί κατά το τελευταίο στάδιο του τρίτου
τριμήνου ή αμέσως μετά τη γέννηση. Η έναρξη είναι
οξεία, συχνά εξαπλώνεται στον κορμό και στα άκρα,
ενώ είναι σπάνια στο πρόσωπο. Οι φυσαλίδες μπορεί
να είναι παρούσες, αλλά διαφέρουν από τον έρπη της
κύησης στο γεγονός ότι η εξέλιξη σε πομφολυγώδη
νόσο και η ειδική ανοσοφθορίζουσα εναπόθεση στο
χοριο-επιδερμιδικό όριο δεν υφίσταται.25 Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Η θεραπεία με μέτρια και
ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή και από του στόματος αντιϊσταμινικά έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.
Περιστασιακά, συστηματικά κορτικοστεροειδή μπορεί να απαιτούνται. Η φωτοθεραπεία με UVB είναι
μια άλλη θεραπευτική επιλογή. Η ίαση επέρχεται
μια με δύο εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Χολόσταση στην κύηση: Είναι μια οιστρογονοεξαρτώμενη αλλαγή της λειτουργίας του ήπατος που
καταλήγει σε χολόσταση. Είναι η δεύτερη πιο συχνή
αιτία ίκτερου κύησης πέρα από την ιογενή ηπατίτιδα.26 Θετικό οικογενειακό ιστορικό χολόστασης κύησης εμφανίζεται στο 50% των προσβεβλημένων γυναικών. Τα χαρακτηριστικά της ασθένειας περιλαμβάνουν γενικευμένο κνησμό με ή χωρίς ίκτερο, ο
οποίος τείνει να επιδεινώνεται τη νύκτα, ιδιαίτερα σε
πέλματα, παλάμες και κορμό, βιοχημικές εξετάσεις
που συνηγορούν υπέρ της χολόστασης και επανεμφάνιση σε επόμενη κύηση.27 Τα δερματικά ευρήματα

εκτός του ίκτερου είναι σπάνια. Η θεραπεία είναι
συμπτωματική. Χοληστεραμίνη, ενεργός άνθρακας,
ουρσοδεοξυχολικό οξύ, δεξαμεθαζόνη και φωτοθεραπεία UVB έχουν αμφίβολα αποτελέσματα. Ο ίκτερος υφίεται μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες και ο κνησμός σε 24-48 ώρες μετά τον τοκετό.

ΚΝΗΣΜΟΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ –––––––––––––––––––––
Κάθε φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη αντίδραση στο δέρμα, που σχετίζεται με κνησμό.1 Πιο συχνά, οι κνησμώδεις αντιδράσεις είναι
ιλαροειδές εξάνθημα και κνιδωτικό, αλλά και γενικευμένος κνησμός χωρίς δερματικές βλάβες. Μερικές φαρμακευτικές αντιδράσεις έχουν λανθάνουσα
περίοδο. Ο πίνακας 3 δείχνει τα πιο συχνά φάρμακα
και τον παθογενετικό μηχανισμό τους που οδηγούν
σε κνησμό. Η θεραπεία συνιστάται σε άμεση διακοπή του υπεύθυνου παράγοντα.

ΚΝΗΣΜΟΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Μπορεί να υποψιαστούμε ψυχογενή κνησμό όταν
άλλες αιτίες έχουν αποκλειστεί. Ο ψυχογενής κνησμός μπορεί να χαρακτηρίζεται από μια ένταση που
παραλληλίζεται με τη συναισθηματική κατάσταση
και συχνά είναι υπερβολική.13 Δεν ανευρίσκονται
πρωτοπαθείς βλάβες, αλλά δευτεροπαθείς βλάβες
που ποικίλλουν από λειχηνοποίηση έως νευρωτικές
εκδορές μπορεί να είναι παρούσες. Ένα διαγνωστικό

Παθομηχανισμός

Φάρμακο

• Χολόσταση

• Χλωροπρομαζίνη, ερυθρομυκίνη, οιστρογόνα, αντισυλληπτικά, καπτοπρίλη, σουλφοναμίδες

• Ηπατοτοξικότητα

• Αντισυλληπτικά και οιστρογόνα, τεστοστερόνη και αναβολικά στεροειδή,
ακεταμινοφαίνη, ισονιαζίδη, μινοκυκλίνη, αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό
οξύ, αλοθάνιο, φαινυντοΐνη, σουλφοναμίδες

• Ξηρότητα

• Β-ανταγωνιστές, ρετινοειδή, ταμοξιφένη, κλοφιβράτη, βουσουλφάνη

• Φωτοτοξικότητα

• 8-μεθοξυ-ψωραλένιο

• Νευρολογικά

• Τραμαδόλη, κωδεΐνη, κοκαΐνη, μορφίνη, βουτορφανόλη, φεντανύλη, μεθαμφεταμίνη

• Εναπόθεση

• Άμυλο υδροξυαιθυλίου

• Ιδιοπαθής

• Χλωροκίνη, κλονιδίνη, άλατα χρυσού, λίθιο
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στοιχείο της νόσου είναι η απουσία της από το άνω
μέρος της πλάτης, καθώς η περιοχή είναι δύσκολη
στην προσπέλαση. Ο γενικευμένος κνησμός μπορεί
να σχετίζεται με γενικευμένες αγχωτικές διαταραχές,
κατάθλιψη ακόμα και ψύχωση συμπεριλαμβανόμενων των παραισθήσεων της παρασίτωσης. Συνιστάται
η ψυχιατρική εκτίμηση.

ΠΟΙΚΙΛΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Notalgia paresthetica: Χαρακτηρίζεται από εστιακό, έντονο κνησμό πάνω από τα όρια της έσω ωμοπλάτης, συνοδεύεται περιστασιακά από πόνο, παραισθησίες ή υπεραισθησίες. Ένα χαρακτηριστικό εύρημα στη φυσική εξέταση είναι μια καλά περιγεγραμμένη μελαγχρωματική πλάκα στην προσβεβλημένη
περιοχή. Αυτό οφείλεται στα μελανοφάγα, που είναι
ορατά ιστολογικά, και τα ευρήματα θεωρούνται δευτερογενή στη χρόνια τριβή και ξεσμό της περιοχής.
Υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη με την κηλιδώδη αμυλοείδωση. Έχουν αναφερθεί πολλές αιτίες,
όπως η κληρονομικότητα, αυξημένη νεύρωση, μηχανισμός δερματοσπλαγχνικού αντανακλαστικού, αισθητηριακής νευροπάθειας. Η θεραπεία περιλαμβάνει τοπικά καψαϊκίνη, κορτικοστεροειδή, αναισθητικά και βελονισμό.28

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο κνησμός είναι το συχνότερα αναφερόμενο σύμπτωμα στη δερματολογία. Δερματικές ασθένειες και
συστηματικές νόσοι μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό
το μη-ειδικό σύμπτωμα. Η αξιολόγηση του ασθενούς
γίνεται με τη λεπτομερή φυσική εξέταση και τον εργαστηριακό έλεγχο, έτσι ώστε ο κλινικός ιατρός να
οδηγηθεί στην κατανόηση της υποκείμενης αιτίας.
Καθώς δεν υπάρχει ένας μόνο μηχανισμός υπεύθυνος για τον κνησμό, η θεραπευτική του προσέγγιση
καθίσταται δύσκολη.
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Aνασκόπηση
Φωτοδυναμική θεραπεία: Τρόπος δράσης
και εφαρμογές

Ευαγγέλου Γ.

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, Επιμελητής Α΄ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Ðåñßëçøç
H φωτοδυναμική θεραπεία (ΦΔΘ) είναι μία σύγχρονη θεραπευτική μέθοδος
ορισμένων μορφών δερματικού καρκίνου για την οποία απαιτείται ο συνδυασμός τριών παραγόντων. Η
τοπική ή συστηματική χορήγηση μιας φωτοευαισθητοποιού ουσίας, μία πηγή ορατού φωτός και οξυγόνο. Η φωτοδυναμική αντίδραση που εκλύεται προκαλεί τον κυτταρικό θάνατο κυρίως μέσω της παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου και απόπτωσης ενώ η συνυπάρχουσα φλεγμονή και ένας πιθανός ανοσολογικός μηχανισμός συμβάλλουν στην κυτταρική καταστροφή. Κύριες ενδείξεις αποτελούν το επιφανειακό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, το ενδοεπιδερμιδικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και η ακτινική
υπερκεράτωση. Έχει χρησιμοποιηθεί στο δερματικό λέμφωμα, την εξωμαζική νόσο Paget καθώς και στη
θεραπεία και πρόληψη μη μελανωτικών όγκων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Εφαρμόζεται με ποικίλα
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση κοινών δερματικών παθήσεων όπως ακμή, χρόνια θυλακίτιδα, πυώδης ιδρωταδενίτιδα, HPV λοιμώξεις, δερματική λεισμανίαση, μυκητιάσεις και έχει δοκιμασθεί σε παθήσεις όπως η ψωρίαση και η εντοπισμένη σκληροδερμία. Αρκετές αναφορές υπάρχουν για την εφαρμογή
της φωτοδυναμικής θεραπείας για φωτοανάπλαση και βελτίωση ουλών.

Photodynamic Therapy: Mode of Action and Applications
Summary

Evangelou G.

Photodynamic therapy (PDT) is a treatment modality, which requires the topical or systemic administration of a photosensitiser, its selective uptake by abnormal cells and local illumination of the lesion by a high intensity visible light of appropriate wavelength to activate the photosensitiser. In the presence of oxygen, a photodynamic reaction takes place resulting in the release of reactive
oxygen species that damage the target tissue. While direct cytotoxic effects mediated by reactive oxygen
species induced apoptosis and necrosis are likely to be important, host inflammatory and immune responses may also contribute to the therapeutic effect. The main indications for topical photodynamic therapy are basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma in situ (Bowen's disease) and actinic keratosis. It
is widely applied for prevention and treatment of non-melanoma skin cancers in transplant patients. It
has also been used in other conditions such as cutaneous lymphoma, Paget's disease, acne, folliculitis, hidradenitis suppurativa, psoriasis, viral warts, cutaneous leishmaniasis, fungal infections, localised scleroderma and photorejuvenation with variable results.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Φωτοδυναμική θεραπεία, απόπτωση, βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακτινική υπερκεράτωση, ενδοεπιδερμιδικό καρκίνωμα (ν. Bowen), ακμή, 5-αμινολεβουλινικό οξύ, μεθυλαμινολεβουλονικό οξύ, φωτοανάπλαση.

KEY WORDS • Photodynanic therapy (PDT), apoptosis, BCC, squamous cell carcinoma in situ (Bowen's disease), non melanoma skin cancers, 5-ALA, methylaminolevulinic acid, photorejuvenation.
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Γ. Ευαγγέλου
1. Τι

ειναι φωτοδυναμική θεραπεία

Η φωτοδυναμική θεραπεία είναι μία πρωτοποριακή θεραπεία επιφανειακών κυρίως μορφών καρκίνου του δέρματος και διαφόρων άλλων δερματικών
παθήσεων στην οποία απαιτείται ο συνδυασμός
τριών παραγόντων. Η τοπική ή συστηματική χορήγηση μίας φωτοευαισθητοποιού ουσίας, μία πηγή φωτός συνήθως ερυθρό ή κυανό και οξυγόνο. Η αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων προκαλεί την φωτοδυναμική αντίδραση με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου οι οποίες προκαλούν κυτταρική καταστροφή.1

2. Ιστορική αναδρομή
Οι θεραπευτικές ιδιότητες του φωτός πρωτοεμφανίσθηκαν σε αρχαίες Αιγυπτιακές ιατρικές αναφορές
(1300 π.χ) και με περισσότερη λεπτομέρεια στο έργο του Ιπποκράτη (460-375 π.χ). Μόλις το τέλος του
19ου αιώνα έγιναν οι πρώτες επιτυχημένες προσπάθειες για την εκμετάλευση των θεραπευτικών ιδιοτήτων του ήλιου. Το 1895 ο Finsen θεράπευσε ένα
ασθενή με φυματιώδη λύκο με βολταϊκό τόξο άνθρακα (carbon arc light), παρατηρώντας ύφεση της νόσου έως και ένα χρόνο αργότερα. Για πολλά χρόνια
αυτή αποτελούσε θεραπεία εκλογής ενώ μία πρόσφατη μελέτη ανέφερε μία πιθανή φωτοδυναμική αντίδραση προκαλούμενη από την κοπροπορφυρίνη ΙΙΙ
η οποία περιέχεται στο M.tuberculosis.2 To ίδιο έτος
ο Finsen ίδρυσε το Ινστιτούτο Φωτός Finsen (Finsen
Light Institute) ενώ το 1903 του απονεμείθηκε το
βραβείο Nobel.
O Oscar Raab to 1898 ανακάλυψε τις φωτοτοξικές ιδιότητες μίας σειράς φυσικών χρωστικών οι
οποίες είχαν θανατηφόρο δράση σε βακτήρια.3 O
Tappeiner το 1904 εισήγαγε πρώτος τον όρο φωτοδυναμικός για τις πρώτες φυσικές χρωστικές ουσίες που χρησιμοποίησε στη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος καθώς και τον όρο φωτοδυναμική θεραπεία για να περιγράψει τη διαδικασία παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου κατόπιν ενεργοποίησης μιάς φωτοευαισθητοποιού ουσίας. 4 O
Hausmann τo 1911 ευαισθητοποίησε ποντίκια με
αιματοπορφυρίνη 5 και με την ίδια ουσία, ο
Meyer-Betz, με αυτοενοφθαλμισμό, προκάλεσε
στον εαυτό του μία σοβαρή φωτοτοξική αντίδραση
η οποία παρέμεινε για αρκετές εβδομάδες. 6 To
1990 ο Kennedy και συνεργάτες χρησιμοποίησαν
μία πρόδρομη ουσία της βιοσυνθετικής οδού της
αίμης, το αμινολεβουλινικό οξύ (ALA), για τη θε-

ραπεία του επιφανειακού βασικοκυτταρικού καρκινώματος. 7 Το 1993 στον Καναδά ένα παράγωγο
της αιμοπορφυρίνης το Photofrin πήρε άδεια χρήσης σε ανθρώπους.

3. Φωτοευαισθητοποιές ουσίες
Οι φωτοευαισθητοποιές ουσίες έχουν δοκιμασθεί σε πολλά in vivo και in vitro πειράματα και
κατατάσονται σε διάφορες γενιές. Η αιματοπορφυρίνη (photofrin) αποτελεί φωτοευαισθητοποιό ουσία πρώτης γενεάς. Aν και χρησιμοποιήθηκε στην
φωτοδυναμική θεραπεία είχε αρκετά μειονεκτήματα όπως α) αδιευκρίνιστη χημική σύνθεση β) εμμένουσα φωτοευαισθησία και γ) χαμηλό συντελεστή μοριακής απορρόφησης στα 630 nm. Αυτοί οι
περιορισμοί ενθάρρυναν το ενδιαφέρον και τις
προσπάθειες για νέες φωτοευαισθητοποιές ουσίες
με βελτιωμένες φυσικο-χημικές ιδιότητες. Οι δεύτερης γενεάς εξωγενείς φωτοευαισθητοποιητές περιελάμβαναν α) τα παράγωγα βενζοπορφυρίνης
(benzoporphyrins) β) χλωρίνες (chlorins) γ) φθαλοκυανίνες (phtalocyanines) δ) τεξαφρίνες (texaphrins) ε) υπερισίνη (hypericin) και πρωτοπορφυρίνη IX (protoporphyrin ΙΧ) η οποία υπερπαράγεται μετά από εξωγενή χορήγηση αμινολεβουλινικού (aminolevulinic acid-ALA) ή μεθυλαμινολεβουλινικού οξέως (methylaminolevulinic acidMAL). Οι τρίτης γενιάς φωτοευαισθητοποιητές
αποτελούν παράγωγα των ουσιών δεύτερης γενιάς
που ενσωματώνονται σε όγκο-ανιχνευτικές ουσίες
οι οποίες αυξάνουν την ειδικότητα της φωτοευαισθητοποιού ουσίας έναντι των νεοπλασματικών
ιστών.8-13 Επί του παρόντος μόνο 3 φωτοευαιθητοποιές ουσίες 1) Photophrin 2) Levulan και 3) Metvix έχουν άδεια χρήσης.
Το αμινολεβουλινικό οξύ είναι μία πρόδρομη
ουσία της μεταβολικής οδού παραγωγής αίμης. Η
τοπική χορήγηση της ως αμινολεβουλινικό ή μεθυλαμινολεβουλινικό οξύ οδηγεί στην συσσώρευση
της φωτοευαισθητοποιού πρωτοπορφυρίνης IX
(PpIX). Το ALA είναι πιο υδρόφιλο από το MAL με
συνέπεια λιγότερη ιστική απορρόφηση ενώ έχει λιγότερο από 2 mm απορρόφηση μετά από 4 ώρες,
στο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα συγκριτικά με το
MAL.14,15 To ALA επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα
συγκέντρωσης PpIX από το MAL αλλά με λιγότερη
ιστική εκλεκτικότητα σε προκαρκινικές βλάβες και
φλεγμαίνοντες ιστούς από ότι το MAL.16,17 Η αύξηση της διείσδυσης των φωτοευαισθητοποιών ουσιών είναι ζωτικής σημασίας στην αποτελεσματικό-
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τητα της φωτοδυναμικής θεραπείας. Για το σκοπό
αυτό έχουν μελετηθεί ουσίες που ενισχύουν την
απορρόφηση τους, όπως το dimethylsulphoxide
(DMSO), ethylenediamine tetracetic acid sodium
(EDTA) και γλυκολικό οξύ με ποικίλα αποτελέσματα.18,19
Ο μηχανισμός κυτταρικού θανάτου στη φωτοδυναμική θεραπεία είναι αρκετά πολύπλοκος και πολυπαραγοντικός. Η βλάβη στους στοχευμένους
ιστούς προκαλείται κυρίως από τη δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου και την απόπτωση ενώ η συνυπάρχουσα φλεγμονή και η ανοσολογική απάντηση
παίζουν σημαντικό ρόλο.20,21
Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου προκαλούν κυτταρική βλάβη κοντά στο σημείο δημιουργίας τους σε
όλα τα κυτταρικά οργανύλια. Λιπόφιλες ανιονικές
φωτοευαισθητοποιές ουσίες εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα, μιτοχόνδρια, λυσοσωμάτια, ενδοπλασματικό δίκτυο και/ή πυρηνικές μεμβράνες. Η
φωτοοξείδωση της χοληστερόλης της μεμβράνης
και άλλων μη κορεσμένων φωσφολιπιδίων καταλήγει σε διαταραχή της διαπερατότητας και απώλεια
της ρευστότητας της μεμβράνης και των συνεδεμένων με αυτήν ενζυματικών συστημάτων και υποδοχέων.22 Οι υδρόφιλοι φωτοευαισθητοποιητές εντοπίζονται συνήθως στα λυσοσωμάτια. Η διάσπαση
τους καταλήγει στην απελευθέρωση υδρολυτικών
ενζύμων στο κυτταρόπλασμα με επακόλουθη κυτταρική καταστροφή. Ορισμένες κατιονικές φωτοευαισθητοποιές ουσίες συσσωρεύονται μέσω ηλεκτρικών δυναμικών στα μιτοχόνδρια διαμέσου της
μιτοχονδριακής μεμβράνης,23 Οι περισσότερες ουσίες κατανέμονται τόσο στους φυσιολογικούς όσο
και στους νεοπλασματικούς ιστούς. Η επιλεκτικότητα της φωτοευαισθητοποιού ουσίας οφείλεται
στη διαφορετική συγκέντρωση τη ουσίας μεταξύ
όγκου και φυσιολογικού ιστού. Η σχετικά επιλεκτική συγκέντρωση στους όγκους αποδίδεται σε
διάφορους παράγοντες π.χ την διάσπαση του επιδερμιδικού φραγμού, τη μειωμένη διαθεσιμότητα
σε σίδηρο με συσσώρευση πρωτοπορφυρίνης ΙΧ,
την αυξημένη διαπερατότητα λόγω διαταραγμένης
αγγείωσης, διαφορές στο μεταβολισμό των πορφυρινών και αυξημένη κατακράτηση της φωτοευαισθητοποιού ουσίας.24 Άλλοι σημαντικοί παράγοντες στα νεοπλάσματα είναι η αυξημένη σύνθεση
κολλαγόνου το οποίο δεσμεύει τις πορφυρίνες, η
αυξημένη ποσότητα λιπιδίων τα οποία επίσης δεσμεύουν και κατακρατούν τις φωτοευσθητοποιές
ουσίες, ο αυξημένος αριθμός υποδοχέων που αποτελούνται από πρωτείνες χαμηλής πυκνότητας, ο
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αυξημένος αριθμός μακροφάγων, το χαμηλό Ph
και η ανώμαλη κυτταρική δομή των νεοπλασμάτων.13

4. Πηγές φωτός
Στη φωτοδυναμική θεραπεία έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες πηγές φωτός (Πίνακας 1). Η πιο διαδεδομένη πηγή φωτός για τη θεραπεία επιφανειακών όγκων δέρματος είναι η τύπου LED ερυθρού
φωτός, μήκους κύματος 630 nm, διότι προσφέρει τη
μέγιστη ιστική απορρόφηση και είναι οικονομικά
προσιτή.
Η πρωτοπορφυρίνη ΙΧ (PpIX) έχει ισχυρή απορρόφηση στα 410 nm (Soret Band) και μικρότερες
αιχμές απορρόφησης στα 505, 540, 580 και 630
nm.

5. Ενδείξεις φωτοδυναμικής θεραπείας
Η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία είναι αποτελεσματική στη θεραπεία ορισμένων μορφών καρκίνου
του δέρματος όπως αποδεικνύεται από αρκετές πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες. Κύριες ενδείξεις αποτελούν το επιφανειακό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, οι ακτινικές υπερκερατώσεις, και το ενδοεπιδερμιδικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (νόσος Bowen).1,25 Έχει δοκιμασθεί στη νόσο Paget και σε
λεμφώματα δέρματος ενώ αντενδείκνυνται στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Έχει εφαρμοσθεί επίσης σε
αρκετές φλεγμονώδεις/μολυσματικές ασθένειες με
ποικίλα αποτελέσματα.26,27

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ –––––––––––––––––
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
Αρκετές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας στο
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (ΒΚ). Σε ανασκόπηση
12 μελετών το μέσο ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε
γύρω στο 87% στον επιφανειακό τύπο ενώ εμφανίζεται μειωμένο σε 53% στον οζώδη τύπο και στις
περιοχές στο μέσον του προσώπου.28-32 Σε μία μελέτη σε οζώδες ΒΚ υπήρξε 57% ανταπόκριση χωρίς
απόξεση (curettage) με αύξηση σε 92% κατόπιν
απόξεσης.33
H ΦΔΘ με MAL εμφάνισε ποσοστά επιτυχίας 9297% με δύο συνεδρίες, μία ανά εβδομάδα και επανάληψη σε 3 μήνες αν κρίνονταν απαραίτητο. Τα πο-
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Ένταση (mW/cm2)

Argon dye

630

10-500

Copper vapour dye

630

10-500

Nd:Yag-KTP dye

630

10-500

Semiconductor diode

630 ± 5

10-500

Light emission diodes (LED)

Actilite

630 ± 5

<150

Xenon arc

Patterson

630 ± 5

10-130

Metal Halide

Waldmann1200

600-750

10-200

Tungsten Halogen

Προβολέας

570-1100

<200

Photocure

570-670

75

417 ± 5

10

Ðßíáêáò 1

Μήκος κύματος (nm)

Πηγή φωτός
Laser

Curelight
Fluorescent

DUSA Blu-U

σοστά υποτροπής κυμαίνονταν από 9% στο 1 έτος
έως 22% μετά από 5 έτη.
Συγκριτικά με την κρυοθεραπεία η ΦΔΘ με αμινολεβουλινικό όσο και με μεθυλαμινολεβουλινικό
οξύ εμφανίζεται ισοδύναμη θεραπευτικά αλλά ανώτερη αισθητικά.28,34
Η MAL ΦΔΘ είναι ισοδύναμη με την απλή χειρουργική εκτομή στο επιφανειακό ΒΚ (92% έναντι
99% αρχικά ποσοστά επιτυχίας με 9% υποτροπή
για τη ΦΔΘ έναντι 0% για τη χειρουργική εκτομή)
αλλά κατώτερη στον οζώδη τύπο με 91% έναντι 98%
με 14% και 4% υποτροπή στην 5ετία.29 Σε μελέτη
194 βλαβών παρατηρήθηκε 82% υποχώρηση σε επιφανειακού τύπου βλάβες και 33% επιτυχία σε οζώδους τύπου ΒΚ στα οποία δεν έγινε όμως δερμοαπόξεση.35 Αντιθέτως σε μελέτη από τον Foleyet al το
2009, καταγράφηκε 73% ποσοστό επιτυχίας στο
οζώδες ΒΚ.36
Η τμηματική ακτινοβόληση (fractionation) με
ALA ΦΔΘ (20J-80J) εμφάνισε αποτελεσματικότητα
ισοδύναμη της χειρουργικής εκτομής.37,38
Ουσίες που αυξάνουν την απορρόφηση της φωτοευαισθητοποιού ουσίας σε συνδυασμό με δερμοαπόξεση έδειξαν αποτελεσματικότητα 81% ακόμα και μετά από 6 έτη παρακολούθησης.

Ακτινικές υπερκερατώσεις
Η φωτοδυναμική θεραπεία (ΦΔΘ) με αμινολεβουλινικό (ΑLA) και μεθυλαμινολεβουλινικό οξύ

(MAL) είναι αποτελεσματική στις ακτινικές υπερκερατώσεις (ΑΚ) προσώπου και τριχωτού κεφαλής σε
ποσοστό 71-100% ενώ εμφανίζει μειωμένη αποτελεσματικότητα στις περιοχές των άκρων πιθανώς λόγω
μειωμένης συγκέντρωσης πρωτοπορφυρίνης
ΙΧ.39,40,41 Μελέτη 243 ασθενών με ΑΚ έδειξε ότι ποσοστό 75% των βλαβών υποχώρησαν στο 77% των
ασθενών μετά από μία συνεδρία ALA και στο 89%
μετά από δύο συνεδρίες, μία άνα εβδομάδα (έναντι
13% του placebo). Τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη από τον Tarstedt et al το 2005 έδειξε ότι μια συνεδρία MAL PDT επαναλαμβανόμενη μετά από 3 μήνες σε υπολειμματικές βλάβες, ήταν εξίσου αποτελεσματική με το κλασσικό πρωτόκολλο δύο συνεδριών,
μία άνα εβδομάδα, με ποσοστό υποχώρησης των
βλαβών 92% και 87% αντίστοιχα.42 Τρεις τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες σε λεπτές και μέτριου
πάχους ακτινικές υπερκερατώσεις με MAL PDT επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα με ποσοστά επιτυχίας
69% με μία συνεδρία και 89-91% με δύο συνεδρίες.43-45
Στις δύο απο αυτές τις μελέτες έγινε σύγκριση
με κρυοθεραπεία με ποσοστά επιτυχίας 68% και
75% αντίστοιχα, με το placebο στο 30-38%. Η
ΦΔΘ υπερίσχυε σαφώς της κρυοθεραπείας σε αισθητικό αποτέλεσμα όπως προκύπτει και σε μεταγενέστερη πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη
από τον Morton et al σε δείγμα 1501 ασθενών με
διπλό κύκλο ψύξης-απόψυξης και επανάληψη σε 3
μήνες αν κρίνονταν σκόπιμο. Τα ποσοστά επιτυ-
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χίας ήταν 87% για τη ΦΔΘ και 76% για την κρυοθεραπεία. Η ΦΔΘ υπερτερούσε σε αισθητικό αποτέλεσμα και είχε τις λιγότερες ανεπιθύμητες δράσεις.
Συγκριτικά με την τοπική 5-φθοριοουρακίλη (καθημερινή εφαρμογή για 4 εβδομάδες) σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες η ΦΔΘ είχε παρόμοια ποσοστά
επιτυχίας με 80% έναντι 79%.46 Διαδοχική χρήση
5-φθοριοουρακίλης με βραχείας εφαρμογής ALA
(0.5-3 ώρες) έδειξε επίσης καλά ποσοστά επιτυχίας.47
Σε μελέτη δείγματος 61 ασθενών με εφαρμογή
ιμικουιμόδης 5% δύο φορές την εβδομάδα σε μισό
πρόσωπο και δύο συνεδρίες ALA-ΦΔΘ με μία ώρα
εφαρμογή στο άλλο μισό έδειξε υπεροχή της ΦΔΘ
με μείωση των βλαβών κατά 59.2% έναντι 41.4% της
ιμικουιμόδης.48 Αντίστοιχη μελέτη εκτίμησης ανοχής στις δύο θεραπείες από τον Serra-Guilen et al το
2011 έδειξε ελαφρά υπεροχή της ΦΔΘ έναντι της
ιμικουιμόδης.49
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συνδυασμοί και τεχνικές για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της ΦΔΘ με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αυτοί οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν
εφαρμογή της φωτοευαισθητοποιού ουσίας με μικροβελονισμό (microneedling), CO2 laser ή έντονο παλμικό φως (IPL). Σε μία μελέτη με τεχνική
μικροβελονισμού 1.5 mm και MAL ΦΔΘ παρατηρήθηκε υποχώρηση των σημείων φωτογήρανσης
με βελτίωση των μικρών ρυτίδων στο ημιμόριο
εφαρμογής του μικροβελονισμού.50 Ο συνδυασμός
ΦΔΘ με CO2 laser αποσκοπεί στην αύξηση απορρόφησης της φωτοευαισθητοποιού ουσίας απο τις
μικρές αύλακες που αφήνει το laser έτσι ώστε να
ενισχυθεί η δράση του. Σε πρόσφατη μελέτη 15
ασθενών (212 βλάβες) υπήρχε υποχώρηση βλαβών κατά 88% έναντι 59% της απλής ΦΔΘ.51 Μεγαλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση παρατηρήθηκε επίσης σε μελέτη 24 ασθενών όπου εφαρμόσθηκε συνδυασμός ALA ΦΔΘ με έντονο παλμικό
φως (IPL).52
Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η ΦΔΘ με
έκθεση στο ηλιακό φως (daylight PDT) η οποία παρέχει το πλεονέκτημα της εξωνοσοκομειακής θεραπείας ενώ είναι πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή.
Σε τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη με MAL σε
120 ασθενείς με λεπτές ακτινικές υπερκερατώσεις
προσώπου και τριχωτού κεφαλής παρατηρήθηκε θεραπευτική ανταπόκριση 77% με μέγιστo μέσο όρο
άλγους σε αναλογική κλίμακα 1.3 ± 1.5 (mean ±
SD).
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η ΦΔΘ με τμηματική ακτινοβόληση (fractionation) 20J/cm2 και 80J/cm2 μετά από 4 και 6 ώρες
αντίστοιχα, φαίνεται ότι πλεονεκτεί έναντι της κλασσικής μεθόδου της μίας συνεδρίας, όπως καταγράφηκε σε μελέτη 33 ασθενών (266 βλάβες) με ακτινικές υπερκερατώσεις προσώπου και τριχωτού κεφαλής. Η θεραπευτική ανταπόκριση ήταν 96.12% για
την τμηματική μέθοδο έναντι 89.05% της ακτινοβόλησης σε μία συνεδρία.53

Ενδοεπιδερμιδικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
(Bowen's disease)
Η τοπική ΦΔΘ είναι μία καταξιωμένη θεραπεία
στο ενδοεπιδερμιδικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
με πολλές μελέτες που επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της σε ποσοστό 86-93%.39
Σε μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη
225 ασθενών (275 βλάβες) με MAL η ΦΔΘ εμφάνισε μετά απο τρείς μήνες, ποσοστό επιτυχίας (86%)
ανάλογο της κρυοθεραπείας (82%) και της 5-φθοριουρακίλης (83%) αλλά υπεροχή σε αισθητικό αποτέλεσμα (καλό ή άριστο) στο 94% έναντι 66% της
κρυοθεραπείας και 76% της 5-φθοριοουρακίλης. Σε
διάστημα 2 ετών τα ποσοστά επιτυχίας ήταν 68% για
τη ΦΔΘ, 60% για την κρυθεραπεία και 59% για την
5-φθοριοουρακίλη.54,55
Η τοπική ΦΔΘ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική
σε ενδοεπιδερμιδικό καρκίνωμα των δακτύλων αλλά
έδειξε μέτρια αποτελέσματα σε ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του πέους.56
Η ΦΔΘ με φορητές συσκευές (ambulatory
PDT) χαμηλής έντασης αποδεικνύεται ότι είναι
συγκρίσιμη με τη συμβατική φωτοθεραπεία σε
μελέτη 61 ασθενών (30 βασικοκυτταρικά καρκινώματα, 30 ν. Bowen, 1 ακτινική υπερκεράτωση)
σε δύο συνεδρίες, μία ανα εβδομάδα. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι εκτός της φορητότητας είναι και λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή. 57
Η τμηματική ακτινοβόληση (fractionation) αρχικά με 30-50 mW/cm2 σε δόση 20J/cm2 με αύξηση
στη συνέχεια σε 150mW/cm2 και ολική δόση 200300J/cm2 σχετίζεται με λιγότερο πόνο σε λιγότερο
χρόνο θεραπείας και συγκρίσιμα αποτελέσματα με
την κλασσική μέθοδο.58
Η ΦΔΘ είναι επίσης αποτελεσματική σε μεγάλες
βλάβες, (>3 cm) με ποσοστά επιτυχίας 96% (MALδύο συνεδρίες, μία άνα εβδομάδα) με τρείς υποτροπές σε 1 έτος.59
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Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
H ΦΔΘ στο μικροδιηθητικό και στο οζώδες ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα εμφανίζει ποσοστά επιτυχίας 57 και 26% αντίστοιχα.60 Η χαμηλή διαφοροποίηση αυτών των όγκων συνδέεται με χαμηλή ανταπόκριση στη ΦΔΘ. Η χειρουργική εξαίρεση αποτελεί
θεραπεία εκλογής στο ακανθοκυτταρικό καρκινώμα
λόγω του αυξημένου μεταστατικού δυναμικού αυτού
του όγκου.

Δερματικό λέμφωμα
Μελέτες σε σειρές ασθενών και δημοσίευση περιστατικών με ALA και MAL ΦΔΘ με μέσο όρο 6 συνεδριών δείχνουν κάποια αποτελεσματικότητα στο Τ
κυτταρικό λέμφωμα στο στάδιο των πλακών άλλα όχι
στο στάδιο των όγκων. Αναφορές υπάρχουν επίσης
για ανταπόκριση τριών ασθενών με Β κυτταρικό λέμφωμα. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την τυποποίηση πρωτοκόλλου φωτοδυναμικής θεραπείας
στο κυτταρικό λέμφωμα.61-63

Εξωμαζική νόσος Paget
Αναφορές περιστατικών και μελέτες σε σειρές
ασθενών δείχνουν περιορισμένα ποσοστά επιτυχίας
της ΦΔΘ στην εξωμαζική νόσο Paget μετά από περισσότερες των δύο συνεδριών.64-67

Θεραπεία και πρόληψη μη μελανωτικών όγκων
σε μεταμοσχευμένους ασθενείς
Η φωτοδυναμική θεραπεία με ALA ή MAL έχει
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην πρόληψη και αντιμετώπιση ακτινικών υπερκερατώσεων (κυρίως στο
πρόσωπο), βασικοκυτταρικού καρκινώματος και στη
θεραπεία ενδοεπιδερμιδικού καρκινώματος (νόσος
Bowen) σε μεταμοσχευμένους ασθενείς.68-71

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ακμή
Στη θεραπεία της ακμής με ALA ή MAL με κυανό, ερυθρό φως ή IPL έχουν καταγραφεί ποσοστά
επιτυχίας 54-71% στις φλεγμονώδεις βλάβες μετά
απο 3 μήνες θεραπείας αλλά χωρίς ανταπόκριση
στις μη φλεγμονώδεις βλάβες πλην μίας μελέτης με
IPL και 5-ALA λιποσωμιακού spay. Το προπιοβακτηρίδιο της ακμής παράγει μικρές ποσότητες κοπροπορφυρίνης ΙΙΙ η οποία ενισχύεται με την εφαρμογή
ALA.
Οι καταγεγραμμένες ανεπιθύμητες δράσεις περιελάμβαναν πόνο (πιο συχνά μετά από ΑLA) ερύθημα,
απολέπιση και φλυκταινίδια.76,77
Η ΦΔΘ σε χαμηλή δόση (13 J/cm2) έχει βραχύτερο αποτέλεσμα μέσω αντιμικροβιακών και ανοσοτροποιητικών δράσεων ενώ σε υψηλές δόσεις
(150J/cm2) προκαλεί άμεση καταστροφή των σμηγματογόνων αδένων περισσότερο σε συνδυασμό με
ερυθρό φως το οποίο διεισδύει βαθύτερα από ότι το
κυανό φως ή το IPL. Η θυλακική υπερκερατινοποίηση φαίνεται ότι αναστέλλεται από την ΦΔΘ μέσω
αυξημένης κυτταρικής ανανέωσης (turnover) του θυλάκου της τρίχας.78-80

Χρόνια θυλακίτιδα - σμηγματογόνα αδενώματα
- ροδόχρους νόσος- πυώδης ιδρωταδενίτιδα
Η ΦΔΘ με MAL σε σειρά 7 ασθενών έδειξε αποτελεσματικότητα στη χρόνια θυλακίτιτιδα καθώς και
στη θεραπεία των σμηγματογόνων αδενωμάτων και
περιορισμένα αποτελέσματα στη ροδόχρου νόσο.81-85
Διφορούμενα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί για
την πυώδη ιδρωταδενίτιδα σε δύο μελέτες, μία με
ασθενείς οι οποίοι δεν εμφάνισαν βελτίωση και μία
με κυανό φως συν ALA όπου υπήρξε βελτίωση 75100%.86,87

Καρκινοποίηση πεδίου
Αυτός ο όρος περιγράφει την παρουσία πολυεστιακών και υποκλινικών καρκινωμάτων σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές. Η ΦΔΘ έχει αποδειχθεί
ωφέλιμη στην πρόληψη εμφάνισης ακτινικών υπερκερατώσεων και ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων
σε ένα πρωτόκολλο δύο αρχικών συνεδριών με τρίμηνη επανάληψη, μειώνοντας την έκφραση του p53
ως δείκτη πρώιμης εμφάνισης δερματικού καρκίνου.72-75

Λοιμώξεις από ιό ανθρωπίνων θηλωμάτων
(HPV)
Σε υποτροπιάζουσες μυρμηκιές αναφέρεται αποτελεσματικότητα 56-100% με ALA ΦΔΘ σε 6 συνεδρίες συγκριτικά με 52% της ομάδας placebo.88 Συγκριτικά με την κρυοθεραπεία σε τυχαιοποιημένη μελέτη 30 ασθενών υπήρξε υπεροχή της ΦΔΘ όπως
επίσης σε πολλαπλές ομαλές μυρμηκιές προσώπου
και σε περιονύχιες μυρμηκιές.89-92
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Στα κονδυλώματα αναφέρονται ποσοστά επιτυχίας από 66-95% ενώ σε σύγκριση μίας συνεδρίας
ALA ΦΔΘ με CO2 laser σε 65 ασθενείς τα ποσοστά
επιτυχίας ήταν 95 και 100% αντίστοιχα.93,94 Σε άλλες μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα (90 και 175
ασθενείς) υπήρχαν ανάλογα αποτελέσματα αλλά
συγκριτικά ή σε συνδυασμό με CO2 laser δεν αποδείχθηκε ότι η ALA ΦΔΘ αυξάνει την αποτελεσματικότητα του laser.95

Δερματική λεισμανίαση
Σε ανασκόπηση 6 μελετών με ALA ή MAL ΦΔΘ
αναφέρονται ποσοστά επιτυχίας από 94-100%. Ο
μηχανισμός δράσης της φωτοδυναμικής θεραπείας
οφείλεται περισσότερο σε μή ειδική ιστική καταστροφή και μείωση του αριθμού των μακροφάγων
παρά στην άμεση καταστροφή των παρασίτων. Η ενδοβλαβική έγχυση της φωτοευαισθητοποιού ουσίας
έχει επίσης αναφερθεί ως αποτελεσματική σε χρόνια
δερματική λεισμανίαση.96-100

Φωτοανάπλαση
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές
για βελτίωση των μικρών ρυτίδων, της δικτυωτής
υπερμελάγχρωσης και της αδρότητας του δέρματος
με χρήση ALA με μικρότερο χρόνο εφαρμογής της
ουσίας (0.5-1 ώρα) σε συνδυασμό με IPL. Παρόμοια
αποτελέσματα περιγράφονται και με τη χρήση MAL
ως φωτοευαισθητοποιού ουσίας με ερυθρό φως.101103

Άλλες εφαρμογές
Η φωτοδυναμική θεραπεία έχει εφαρμοσθεί πειραματικά σε διάφορες δερματολογικές παθήσεις
όπως ψωρίαση, νόσο Darier, μολυσματική τέρμινθο,
δερματοφυτίες, υπερτροφικές ουλές και εντοπισμένη
σκληροδερμία με άλλοτε άλλα αποτελέσματα.104-111
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η φωτοδυναμική θεραπεία κυρίως λόγω της απλότητας
εφαρμογής και των εξαιρετικών αισθητικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει αποτελεί ένα χρήσιμο και
δημοφιλές θεραπευτικό όπλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου του δέρματος. Έχει επίσης εφαρμοσθεί με ποικίλα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση κοινών ή και σπανιότερων
δερματικών παθήσεων με πολλές μελέτες σε εξέλιξη
για την τυποποιήση των θεραπευτικών της πρωτοκόλλων.
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Θεραπευτική
Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Ευρωπαϊκές
κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις
Δεσινιώτη Κ.
Τζομπανάκη Σ.
Παν/κή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Α. Συγγρός”
Κατσάμπας Α.
Αντωνίου Χ.

Ðåñßëçøç
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ως σκοπό την παροχή στους ιατρούς κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων σε διεθνή επιστημονικά στοιχεία και στη διεθνή εμπειρία, με στόχο την
καλύτερη θεραπεία των ασθενών. Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της ακμής στοχεύουν στη βελτίωση της κλινικής ανταπόκρισης, την αποφυγή των ουλών της ακμής, τη βελτίωση της
συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία, και την ελάττωση του κινδύνου μικροβιακής αντοχής. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ακμή από την Παγκόσμια Ομάδα για την Ακμή (Global Alliance to Improve
Outcomes in Acne Group) το 2009, από την Γερμανική Εταιρεία Δερματολογίας και την Ένωση Γερμανών
Δερματολόγων (DDG, BVDD) το 2010, και οι Ευρωπαϊκές S3 Κατευθυντήριες Οδηγίες το 2012,. λαμβάνουν υπόψην αποτελέσματα από καλά σχεδιασμένες διεθνείς μελέτες, οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε
τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των θεραπειών της ακμής. Σε αυτή την ανασκόπηση, θα παρουσιαστεί ο θεραπευτικός αλγόριθμος βάσει νεότερων
στοιχείων από τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της κοινής ακμής,
καθώς και συστάσεις για τη θεραπεία της ακμής στην ενήλικο γυναικεία ακμή.

Acne Treatment Algorithm: European Guidelines and Recommendations
Summary

Dessinioti C., Tzompanaki S., Katsambas A., Antoniou C.

Treatment guidelines aim to provide physicians with recommendations based
on internationally published scientific evidence and experience, in order to improve patient treatment.
International guidelines for the treatment of acne aim to optimize clinical results, avoid permanent acne
scarring, improve patient compliance to treatment and decrease the risk of bacterial resistance to antibiotics. Published guidelines from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne Group in 2009, the
DDG, BVDD in 2010 and the recently published European evidence-based (S3) guidelines for the treatment of acne evaluate well designed published studies that may lead to evidence-based conclusions regarding the efficacy and safety/tolerability of acne treatments. This review will present the treatment algorithm based on the European evidence-based (S3) guidelines for the treatment of acne vulgaris and
recommendations for the treatment of adult female acne.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Aκμή, θεραπεία, Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, ενήλικος ακμή
KEY WORDS • Acne, treatment algorithm, European guidelines, adult acne

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

H

ακμή (κοινή ακμή, acne vulgaris) είναι μια
χρόνια φλεγμονώδης νόσος της τριχοσμηγματογόνου μονάδας που προσβάλλει κυ-
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ρίως εφήβους.1 Ωστόσο μπορεί να επιμένει στην ενήλικο ζωή (επίμονη ακμή) ή να πρωτοεμφανίζεται
(όψιμη ακμή) κατά την διάρκεια αυτής. Η ακμή μπορεί να είναι ανθεκτική στις θεραπείες, να οδηγήσει
στη δημιουργία ουλών και δυσμορφίας, επηρεάζον-
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τας αρνητικά την ψυχολογία και την ποιότητα ζωής
των ασθενών.2
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ως σκοπό την
παροχή στους ιατρούς κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων σε διεθνή επιστημονικά στοιχεία και στη
διεθνή εμπειρία, με στόχο την καλύτερη θεραπεία
των ασθενών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ακμή από την Παγκόσμια Ομάδα για την Ακμή (Global
Alliance to Improve Outcomes in Acne Group) το
2009, από την Γερμανική Εταιρεία Δερματολογίας
και την Ένωση Γερμανών Δερματολόγων (DDG,
BVDD) το 2010, και πιο πρόσφατα οι Ευρωπαϊκές
S3 Κατευθυντήριες Οδηγίες λαμβάνουν υπόψην αποτελέσματα από καλά σχεδιασμένες διεθνείς μελέτες
οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των θεραπειών της ακμής.
Η παθογένεση της ακμής είναι πολυπαραγοντική. Οι κύριοι παθογενετικοί παράγοντες περιλαμβάνουν την τοπική επίδραση των ανδρογόνων, την αυξημένη σμηγματόρροια, την υπερκερατινοποίηση
των κερατινοκυττάρων του θυλάκου, τις αλλαγές
στον πληθυσμό του Propionibacterium acnes και την
τοπική φλεγμονή.3-8 Η γνώση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών της ακμής θα πρέπει να καθοδηγεί
την θεραπευτική προσέγγιση. Η προταθείσα θεραπεία πρέπει να στοχεύει σε όσο το δυνατόν, περισσότερους παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένεση της ακμής. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η χρήση
συνδυαστικών θεραπειών που στοχεύουν σε περισσότερους κύριους παθογενετικούς μηχανισμούς της
ακμής. Η θεραπεία συστήνεται να ξεκινά έγκαιρα
ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μόνιμων ουλών.
Οι διαθέσιμες θεραπείες της ακμής είναι είτε οι τοπικές θεραπείες, όπως τα ρετινοειδή, το υπεροξείδιο
του βενζοϋλίου, το αζελαϊκό οξύ, τα αντιβιοτικά, και
σταθεροί συνδυασμοί τους, είτε οι συστηματικές θεραπείες της ακμής που περιλαμβάνουν τα αντιβιοτικά, την ισοτρετινοϊνη και τις ορμονικές θεραπείες,
καθώς και συνδυασμοί τοπικών και συστηματικών
σκευασμάτων. Επίσης, έχουν χρησιμοποιηθεί σε
ορισμένες περιπτώσεις οι λυχνίες φωτός και τα laser
στη θεραπεία της ακμής.9 Η θεραπεία συνιστάται να
εξατομικεύεται βάσει της μορφής και της σοβαρότητας της ακμής, της επίδρασης της ακμής στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, της ύπαρξης δυσμενών
προγνωστικών παραγόντων της ακμής, του κινδύνου
ουλών και του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς (Πίνακας 1).10
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της ακμής, με
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Παράγοντες που επηρεάζουν την θεραπευτική
απόφαση στην ακμής
• Η κλινική μορφή και η σοβαρότητα της ακμής
• Η επίδραση της ακμής στην ποιότητα ζωής
του ασθενούς
• Η ύπαρξη δυσμενών προγνωστικών παραγόντων
της ακμής: οικογενειακό ιστορικό ακμής, επίμονη ή όψιμη ακμή, υπερσμηγματόρροια, υπερανδρογοναιμία, ακμή κορμού, ιστορικό βρεφικής
ακμής
• Ο κίνδυνος ουλών
• Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς

στόχο την βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης
της ακμής, την αποφυγή δημιουργίας μόνιμων ουλών ακμής, την βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία της ακμής και την ελάττωση της μικροβιακής
αντοχής.10
Σε αυτή την ανασκόπηση, θα παρουσιαστεί ο θεραπευτικός αλγόριθμος της ακμής βάσει νεότερων
στοιχείων από τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, για την θεραπεία της κοινής ακμής,
καθώς και τη θεραπεία της ακμής στην ενήλικο ζωή.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
S3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ––––––––––––––
Οι ειδικοί που συμμετείχαν στον καθορισμό των
κατευθυντήριων αυτών οδηγιών είχαν προταθεί από
το European Dermatology Forum (EDF) ή την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας (EADV). Υπήρξε συμφωνία/ομοφωνία (consensus) ότι η επιτυχία μιας θεραπείας έναντι μιας άλλης
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη ελάττωση του αριθμού των βλαβών. Έτσι, ορίστηκε ως κλινικά σημαντική, η διαφορά στην αποτελεσματικότητα
(ελάττωση των βλαβών ακμής) κατά τουλάχιστον
10%.10
Δόθηκε ένας βαθμός επαρκούς απόδειξης (grade
of evidence) σε κάθε μελέτη που συμπεριελήφθηκε:
(A) Τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή κλινική μελέτη υψηλής ποιότητας.
(B) Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη χαμηλότερης
ποιότητας (μονή τυφλή, περιορισμένο μέγεθος δείγματος).
(C) Συγκριτική μελέτη με μεθοδολογικά μειονεκτήματα (όχι τυφλή, πολύ μικρό μέγεθος δείγματος,
όχι τυχαιοποίηση).

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
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Τα επιστημονικά στοιχεία για κάθε εξετασθέν ζήτημα συνοψίστηκαν δίνοντας ένα επίπεδο απόδειξης
(level of evidence, LE) ως εξής:
1: Περαιτέρω έρευνα δεν είναι πιθανό να αλλάξει
τη βεβαιότητα για την εκτίμηση της επίδρασης της
θεραπείας. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 μελέτες με
βαθμό απόδειξης A και τα αποτελέσματα τους είναι
συμβατά με τα αποτελέσματα επιπρόσθετων μελετών
βαθμού απόδειξης B ή C.
2: Περαιτέρω έρευνα είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση και μπορεί να αλλάξει τη βεβαιότητα
για την εκτίμηση της επίδρασης της θεραπείας.
Υπάρχουν τουλάχιστον 3 μελέτες βαθμού απόδειξης
B και τα αποτελέσματα τους είναι συμβατά με τα
αποτελέσματα επιπρόσθετων μελετών βαθμού απόδειξης C.
3: Περαιτέρω έρευνα είναι πολύ πιθανό να έχει
σημαντική επίδραση και είναι πιθανό να αλλάξει τη
βεβαιότητα για την εκτίμηση της επίδρασης της θεραπείας. Υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία ή μικρός αριθμός μελετών, κυρίως βαθμού απόδειξης Β
ή C.
4: Η εκτίμηση επίδρασης της θεραπείας είναι
αβέβαιη. Υπάρχουν λίγα ή μη-συστηματικά εμπειρικά στοιχεία. Μελέτες πολύ περιορισμένου αριθμού
και/ή ποιότητας.
Οι συστάσεις βασίστηκαν σε ομοφωνία των ειδικών σε ποσοστό άνω του 90%. Για την τελική διαμόρφωση και προτυποποίηση των κατευθυντήριων
οδηγιών, χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω βαθμολογία:
1: Συστήνεται ισχυρά (Ισχυρή σύσταση).
2: Μπορεί να συστήνεται (Μέτρια σύσταση).
3: Μπορεί να συζητηθεί (Χαμηλή σύσταση).
4: Δεν συστήνεται.
5: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση.
6: Δεν μπορεί να γίνει σύσταση υπέρ ή εναντίον της
θεραπείας προς το παρόν (Ανοικτή σύσταση).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H ακμή εντοπίζεται στις περιοχές του σώματος οι
οποίες είναι πλούσιες σε σμηγματογόνους αδένες,
όπως το πρόσωπο και ο κορμός.
Η ακμή χαρακτηρίζεται από μη-φλεγμονώδεις και
φλεγμονώδεις βλάβες (Πίνακας 2). Οι μη-φλεγμονώδεις βλάβες περιλαμβάνουν τους ανοικτούς και τους
κλειστούς φαγέσωρες, ενώ οι φλεγμονώδεις βλάβες

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2013

Ðßíáêáò 2

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΚΜΗΣ: ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΚΑΙ

107

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Βλάβες ακμής
Βλάβες ακμής

Περιγραφή

Μη φλεγμονώδεις

Φαγέσωρες
Ανοικτοί
Κλειστοί
Μακροφαγέσωρες

Φλεγμονώδεις

Βλατίδες
Φλυκταινίδια
Κύστεις

περιλαμβάνουν τις κηλίδες, τις βλατίδες, τα φλυκταινίδια, και τα οζίδια. Τα οζίδια ορίζονται ως συμπαγείς, επώδυνες, φλεγμονώδεις βλάβες μεγαλύτερες
από 5 χιλιοστά σε διάμετρο.
Η παρουσία φαγεσώρων είναι απαραίτητη ‘προϋπόθεση’ για την ακμή. Υπάρχουν ποικίλες μορφές
φαγεσώρων. Οι μικροφαγέσωρες είναι ιστολογική οντότητα και δεν είναι ορατοί με το γυμνό μάτι. Μπορεί να είναι παρόντες στο 28% των περιπτώσεων ακμής. Το γεγονός πως ο μικροφαγέσωρας είναι η
πρωταρχική βλάβη της ακμής υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της εφαρμογής των τοπικών θεραπειών της
ακμής, όχι μόνο στις κλινικά ορατές βλάβες, αλλά
σε ολόκληρο το πρόσωπο. Οι ανοικτοί και οι κλειστοί φαγέσωρες αναγνωρίζονται ως άσπρα και μαύρα στίγματα, αντίστοιχα. Οι μακροφαγέσωρες ορίζονται ως ανοικτοί ή συνηθέστερα κλειστοί φαγέσωρες μεγαλύτεροι από 1 χιλιοστό. Η παρουσία μακροφαγεσώρων μπορεί να ευθύνεται για τη βραδεία ή
πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία με συστηματική
ισοτρετινοϊνη.
Η ακμή μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με την
σοβαρότητά της σε ήπια, μέτρια ή σοβαρή ακμή, και
ανάλογα με τις βλάβες που προεξάρχουν σε κάθε
ασθενή, σε φαγεσωρική, βλατιδοφλυκταινώδη, ή κυστική ακμή (Πίνακας 3). Στην περίπτωση όπου
υπάρχει παρόμοιος αριθμός φαγεσώρων και βλατίδων, η ακμή αναφέρεται ως φαγεσωροβλατιδώδης
ακμή, ενώ στην περίπτωση όπου υπάρχει παρόμοιος
αριθμός βλατίδων και φλυκταινιδίων, η ακμή αναφέρεται ως βλατιδοφλυκταινώδης ακμή. Η σοβαρή κυστική ακμή χαρακτηρίζεται από την παρουσία κύστεων.
Υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι κλινικής ταξινόμησης της ακμής. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες
στην κλινική πρακτική και τις κλινικές μελέτες περιλαμβάνουν την μέτρηση των βλαβών της ακμής
(φλεγμονώδεις βλάβες, φαγέσωρες και ολικό αριθμό
βλαβών) και το αναθεωρημένο σύστημα βαθμολόγη-
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Κλινικές μορφές κοινής ακμής
Μορφές ακμής

Φαγέσωρες

Βλατίδες/φλυκταινίδια

Κύστεις

Ήπια

<20

<10

-

Μέτρια

10-40

10-40

-/+

Σοβαρή

40-100

40-100

>10

Πολύ σοβαρή

Συρρέοντες

>30

>20

σης κατά Leeds (Leeds Revised Grading system). Το
αναθεωρημένο σύστημα βαθμολόγησης κατά Leeds
χρησιμοποιεί κριτήρια για την κλινική αξιολόγηση
της σοβαρότητας της ακμής, όπως η έκταση της φλεγμονής, ο αριθμός και η έκταση των φλεγμονωδών
βλαβών και το ερύθημα. Βασίζεται σε 12 έγχρωμες
φωτογραφίες ακμής προσώπου με 12 βαθμολογίες
(Στάδια: 1-12), 8 βαθμούς για την ακμή ράχης, και 8
βαθμούς για την ακμή του στέρνου (Στάδια: 1-8).11
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, η ακμή ταξινομείται κλινικά σε:
1. Φαγεσωρική ακμή
2. Ήπια έως μέτρια βλατιδοφλυκταινώδης ακμή
3. Σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδης ακμή, μέτρια κυστική ακμή
4. Σοβαρή κυστική ακμή, συρρέουσα ακμή.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
ΑΚΜΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ακμής στοχεύει
στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ακμής, στην
ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών και
στην καλή συμμόρφωση του ασθενούς.
Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να προταθούν τοπικές θεραπείες, όπως ρετινοειδή, αντιβιοτικά, υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, ή/και συστηματικές θεραπείες, όπως αντιβιοτικά, ισοτρετινοϊνη και
ορμονικές θεραπείες. Συστήνεται οι ασθενείς να
ενημερώνονται πως η ακμή είναι μια χρόνια νόσος,
ώστε να μην εγκαταλείπουν πρώιμα την προτεινόμενη θεραπεία.2,9
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, η επιβάρυνση της ποιότητας ζωής του ασθενούς από την ακμή συστήνεται να λαμβάνεται υπόψην κατά την επιλογή της θεραπείας. Συγκεκριμένα,
προτάθηκε πως σε ασθενείς με σοβαρή επίδραση
της ακμής στην ποιότητα της ζωής τους, συστήνεται
περισσότερο επιθετική θεραπεία.10 Επίσης, ο κίνδυ-

νος ουλών και η παρουσία δυσμενών προγνωστικών
παραγόντων της ακμής, όπως το οικογενειακό ιστορικό ακμής, η επίμονη ή όψιμη ακμή, η υπερσμηγματόρροια, η υπερανδρογοναιμία, η ακμή κορμού, και
το ιστορικό βρεφικής ακμής12, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψην κατά την επιλογή της θεραπείας.10

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΑΙΤΑ –––––––––––––––––––––––––
Συστήνεται οι ασθενείς να πλένουν το πρόσωπό
τους με ήπια καθαριστικά της ακμής δυο φορές την
ημέρα χωρίς έντονο τρίψιμο. Τα καλλυντικά προϊόντα που ενδεχομένως θα θέλουν οι ασθενείς με
ακμή να χρησιμοποιούν, θα πρέπει να είναι μη-φαγεσωρογόνα και τα καλυπτικά προϊόντα (make up)
θα πρέπει επιπλέον να παρέχουν επαρκή κάλυψη.
Συστήνεται οι ασθενείς με ακμή να χρησιμοποιούν
ένα αντηλιακό μη λιπαρής σύστασης (oil-free),
ιδίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή την θεραπεία με συστηματική ισοτρετινοϊνη. Τα δερμοκαλλυντικά προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιούνται
είτε ως συμπληρωματική φροντίδα στη φαρμακευτική θεραπεία της ακμής, ή για να “ισορροπούν” το
ερύθημα και την απολέπιση που συνδέονται με τις
τοπικές θεραπείες ακμής. Ενυδατικές κρέμες είναι
απαραίτητες κατά τη θεραπεία με συστηματική ισοτρετινοϊνη.
Σχετικά με τον ρόλο της διατροφής της ακμής,
παρόλο που στους ασθενείς με ακμή κυριαρχεί ευρέως η εντύπωση ότι ορισμένες τροφές μπορεί να
επιδεινώνουν την ακμή τους, τα Δερματολογικά συγγράμματα προτείνουν πως δεν υπάρχει συσχέτιση
της διατροφής με την ακμή. Η σύγχρονη άποψη φαίνεται να είναι πως η επίδραση της διατροφής στην
ακμή παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να την τεκμηριώνουν ούτε όμως να την απορρίπτουν. Μια λογική προσέγγιση είναι η πρόταση, οι ασθενείς να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή, να διατηρούν
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φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος και να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση γλυκών και λιπαρών.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΦΩΝ
ΑΚΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ S3
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ–––––––––––––––––––

Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Φ ΑΓΕΣΩΡΙΚΗΣ Α ΚΜΗΣ
Υπεροχή στην αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας ορίστηκε ως η διαφορά ≥10% στην ελάττωση των φαγεσώρων σε συγκριτικές μελέτες.
Βρέθηκε υπεροχή αποτελεσματικότητας σε σχέση
με το placebo για τους φαγέσωρες, για το αζελαϊκό
οξύ13,14 (LE 1), το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου15-27
(LE 1) και τα τοπικά ρετινοειδή (LE 1).27-32
Η αδαπαλένη (LE 1) και η ισοτρετινοϊνη (LE 3)
έδειξαν παρόμοια αποτελεσματικότητα με το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου (benzoyl peroxide, BPO) για
τους φαγέσωρες.
Όσον αφορά στις συνδυαστικές τοπικές θεραπείες, ο συνδυασμός BPO/κλινδαμυκίνη δεν βρέθηκε
να οδηγεί σε κλινικά σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας για τους φαγέσωρες, καθώς ήταν πιο
αποτελεσματικός σε σχέση με την κλινδαμυκίνη (LE
1), και είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα για τους
φαγέσωρες με το BPO (LE 1). Ο συνδυασμός
BPO/αδαπαλένη είχε μια τάση προς υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα συστατικά του χωριστά (LE 3), αλλά είχε επίσης μια τάση κατώτερου
προφίλ ανεκτικότητας. Ο συνδυασμός ερυθρομυκίνη/ισοτρετινοϊνη είχε παρόμοια αποτελεσματικότητα
με την κάθε ουσία χωριστά (LE 3). Δεν βρέθηκαν
μελέτες σύγκρισης του συνδυασμού τρετινοΐνης/ερυθρομυκίνης σε σχέση με την κάθε ουσία χωριστά.10
Ο συνδυασμός BPO/κλινδαμυκίνη και ο συνδυασμός
ΒΡΟ/αδαπαλένη είχαν παρόμοια αποτελεσματικότητα για τους φαγέσωρες33 (LE 4), ωστόσο η μελέτη αυτή δεν συμπεριελήφθη στην διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών λόγω μεταγενέστερης ημερομηνίας δημοσίευσης της.
Η φαγεσωρική ακμή έχει μελετηθεί ως αυτόνομη
οντότητα μόνο σε μια μελέτη, ενώ στην πληθώρα των
μελετών μελετάται η μείωση των μη-φλεγμονωδών βλαβών (φαγεσώρων) στα πλαίσια της θεραπείας της βλατιδοφλυκταινώδους ακμής. Η απουσία σχετικών μελετών οδήγησε στην απουσία ισχυρής σύστασης για τη
θεραπεία της φαγεσωρικής ακμής. In vitro μελέτες και
πειράματα σε ζώα παρέχουν στοιχεία δράσης των τοπικών ρετινοειδών έναντι του μικροφαγέσωρα.
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Οι ειδικοί προτείνουν με μέτρια σύσταση τη θεραπεία με τοπικά ρετινοειδή, ενώ χαμηλή σύσταση
έχουν το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου και το αζελαϊκό οξύ. Τα τοπικά αντιβιοτικά, η ορμονική θεραπεία
και η συστηματική ισοτρετινοϊνη δεν συστήνονται
για τη φαγεσωρική ακμή. Η τοπική θεραπεία προτιμάται σε σχέση με τη συστηματική θεραπεία, λόγω
της γενικά ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας της φαγεσωρικής ακμής.10
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος για τη φαγεσωρική
ακμή συνοψίζεται στον πίνακα 4.

ΘΕΡΑΠΕIΑ ΒΛΑΤΙΔΟΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΟΥΣ
ΑΚΜΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Υπεροχή στην αποτελεσματικότητα κάποιας θεραπείας ορίστηκε ως η διαφορά ≥10% στην ελάττωση των φλεγμονωδών βλαβών σε συγκριτικές μελέτες.
Βρέθηκε υπεροχή αποτελεσματικότητας σε σχέση
με το placebo για τις φλεγμονώδεις βλάβες, για τα
τοπικά αντιβιοτικά [(ερυθρομυκίνη, κλινδαμυκίνη,
τετρακυκλίνη, LE 1) (ναδιφλοξασίνη, LE 4)],36-39 το
αζελαϊκό οξύ (LE 1), το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου
(LE 1) και τα τοπικά ρετινοειδή (αδαπαλένη, ισοτρετινοϊνη, τρετινοΐνη, LE 1).34,35
Το αζελαϊκό οξύ έδειξε παρόμοια αποτελεσματικότητα με το BPO (LE 2) και την αδαπαλένη (LE 4)
για τις φλεγμονώδεις βλάβες της ακμής. H μονοθεραπεία με τοπικά αντιβιοτικά δεν συνιστάται λόγω
του κινδύνου ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής.10
Όσον αφορά στις συνδυαστικές τοπικές θεραπείες για τις φλεγμονώδεις βλάβες, ο συνδυασμός BPO/
κλινδαμυκίνη έδειξε υψηλότερη αποτελεσματικότητα
σε σχέση με το ΒΡΟ40-46 (LE 1), ή την κλινδαμυκίνη 4 0 - 4 2 , 4 7 , 4 8 (LE 1), χωριστά. Ο συνδυασμός
BPO/αδαπαλένη έδειξε υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αδαπαλένη49-52 χωριστά (LE 1)
και παρόμοια προς υψηλότερη αποτελεσματικότητα
σε σχέση με το ΒΡΟ49-52 χωριστά (LE 3). Ο συνδυασμός ΒΡΟ/αδαπαλένη έδειξε παρόμοια αποτελεσματικότητα με τον συνδυασμό ΒΡΟ/κλινδαμυκίνη, για
τις φλεγμονώδεις βλάβες (LE 4).33 Δεν βρέθηκαν μελέτες σύγκρισης του συνδυασμού τρετινοΐνης/ερυθρομυκίνης σε σχέση με την κάθε ουσία χωριστά.10
Όσον αφορά στην ανεκτικότητα των τοπικών συνδυαστικών θεραπειών, ο συνδυασμός BPO/κλινδαμυκίνης έχει παρόμοιο προφίλ ανεκτικότητας/ασφάλειας με το ΒΡΟ (LE 1) και κατώτερο προφίλ σε σχέση με την κλινδαμυκίνη χωριστά (LE 3).
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BPO
Aζελαϊκό οξύ

Τοπικά αντιβιοτικά
Τοπικά αντιβιοτικά ως μονοΣυστηματική θεραπεία θεραπεία
Τεχνητή UVR
Συστηματική θεραπεία
Τεχνητή UVR

Ορατό φως, laser,
PDT, IPL

Μέτρια σύσταση

Χαμηλή σύσταση

Δεν συστήνεται

Ανοιχτή σύσταση
(ούτε υπέρ ούτε κατά)

Ðßíáêáò 4

PDT, IPL, laser

Τοπική θεραπεία ως μονοθεραπεία
Συστηματικά αντιβιοτικά ως μονοθεραπεία
Συστηματικά αντιανδρογόνα ως
μονοθεραπεία
Ορατό φως ως μονοθεραπεία
Τεχνητή UVR

Συστηματικά αντιβιοτικά + ΒΡΟ,
για ΣΒΑ, ΜΚΑ
Συστηματικά αντιβιοτικά + συστηματικά αντιανδρογόνα, για ΣΒΑ,
ΜΚΑ (για γυναίκες)
Συστηματικά αντιανδρογόνα + τοπική θεραπεία, για ΣΒΑ
(για γυναίκες)

IPL, laser για ΣΑ
Παρότι η PDT είναι αποτελεσματική για τη μέτρια κυστική/συρρέουσα ακμή, δεν μπορεί να
συστηθεί λόγω απουσίας
καθιερωμένων δοσολογικών σχημάτων

Τοπική μονοθεραπεία
για ΣΑ
Συστηματικά αντιβιοτικά
ως μονοθεραπεία για ΣΑ
Συστηματικά αντιανδρογόνα ως μονοθεραπεία για ΣΑ
Τεχνητή UVR για ΣΑ

Συστηματικά αντιβιοτικά
+ ΒΡΟ, ή + αδαπαλένη,
ή + ΒΡΟ/αδαπαλένη,
για ΣΑ, ΚΑ
Συστηματικά αντιβιοτικά
+ συστηματικά αντιανδρογόνα, για ΣΑ (για
γυναίκες)

Συστηματικά αντιβιοτικά +
Συστηματικά αντιβιοτικά
αδαπαλένη, ή + ΒΡΟ/αδαπαλένη, + αζελαϊκό οξύ, για ΣΑ
ή + αζελαϊικό οξύ, για ΣΒΑ

Συστηματική ισοτρετινοϊνη για ΣΑ

Σοβαρή κυστική ακμή
(ΚΑ)/Συρρέουσα
ακμή (ΣΑ)

να υπάρχουν περιορισμοί που να υπαγορεύουν την ανάγκη θεραπείας με χαμηλότερο επίπεδο σύστασης ως πρώτη γραμμή θεραπείας (πχ ασφαλιστική κάλυψη θεραπείας, νομικοί περιορισμοί, διαθεσιμότητα, έγκριση φαρμάκου) **Διάρκεια θεραπείας με δοξυκυκλίνη ή λιμεκυκλίνη: εώς 3 μήνες

Κόκκινο φως, laser, PDT, IPL

Μπλε φως ως μονοθεραπεία
Ερυθρομυκίνη/τρετινοϊνη
Ερυθρομυκίνη/ισοτρετινοϊνη
Συστηματικός ψευδάργυρος
Συστηματικά αντιβιοτικά + BPO
ή +BPO/αδαπαλένη, για
εκτεταμένη ακμή

Αζελαϊκό οξύ
BPO
Τοπικά ρετινοειδή
Συστηματικά αντιβιοτικά +
αδαπαλένη, για εκτεταμένη ακμή

Συστηματική ισοτρετινοϊνη
για ΣΒΑ

Σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδης
ακμή (ΣΒΑ)/Μέτρια κυστική
ακμή (ΜΚΑ)
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*Μπορεί

Τοπικά ρετινοειδή

Ισχυρή σύσταση

ΒΡΟ/κλινδαμυκίνη,
ΒΡΟ/αδαπαλένη

–

Επίπεδο σύστασης

Ήπια εώς μέτρια
βλατιδοφλυκταινώδης ακμή

Φαγεσωρική
ακμή

Συνιστώμενη θεραπεία

Θεραπευτικός αλγόριθμος ακμής: Συστάσεις των Ευρωπαϊκών (S3) κατευθυντήριων οδηγιών για τη θεραπεία της ακμής
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Ο συνδυασμός BPO/αδαπαλένης έχει κατώτερο
προφίλ ανεκτικότητας/ασφάλειας σε σχέση με το
ΒΡΟ χωριστά (LE 3), ενώ έχει παρόμοιο προς κατώτερο προφίλ σε σχέση με την αδαπαλένη χωριστά
(LE 4). Ο συνδυασμός ερυθρομυκίνης/ιοσοτρετινοϊνης έχει παρόμοιο προφίλ με την ερυθρομυκίνη ή
την ισοτρετινοϊνη χωριστά (LE 4).10 Ο συνδυασμός
BPO/κλινδαμυκίνης δείχνει καλύτερο προφίλ ανεκτικότητας/ασφάλειας σε σχέση με τον συνδυασμό
BPO/αδαπαλένης (LE 4).33
Συνοπτικά, για την ήπια έως μέτρια βλατιδοφλυκταινώδη ακμή, οι ειδικοί προτείνουν με ισχυρή σύσταση τον σταθερό τοπικό συνδυασμό ΒΡΟ/κλινδαμυκίνης (για διάστημα μέχρι 3 μήνες), ή ΒΡΟ/αδαπαλένης. Μέτρια σύσταση έχει το αζελαϊκό οξύ, το
ΒΡΟ και τα τοπικά ρετινοειδή, καθώς και, σε περίπτωση εκτεταμένης ήπιας έως μέτριας βλατιδοφλυκταινώδους ακμής, τα συστηματικά αντιβιοτικά σε
συνδυασμό με αδαπαλένη. Χαμηλή σύσταση έχει η
μονοθεραπεία με μπλε φως, ο συνδυασμός ερυθρομυκίνης/τρετινοΐνης ή ερυθρομυκίνης/ισοτρετινοΐνης, ο συστηματικός ψευδάργυρος, καθώς και, σε περίπτωση εκτεταμένης ήπιας έως μέτριας βλατιδοφλυκταινώδους ακμής, τα συστηματικά αντιβιοτικά σε
συνδυασμό με ΒΡΟ ή ΒΡΟ/αδαπαλένη. Δεν συνιστώνται τα τοπικά αντιβιοτικά ως μονοθεραπεία, η
τεχνητή υπεριώδης ακτινοβολία, ή η συστηματική
θεραπεία με αντιανδρογόνα, αντιβιοτικά και/ή ισοτρετινοΐϊνη.10
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος για την ήπια έως μέτρια βλατιδοφλυκταινώδη ακμή συνοψίζεται στον πίνακα 4.
Για την σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδη ακμή, οι ειδικοί προτείνουν με ισχυρή σύσταση τη συστηματική ισοτρετινοϊνη βάσει της καλής αποτελεσματικότητας που παρατηρείται στην κλινική πρακτική. Μέτρια σύσταση έχουν τα συστηματικά αντιβιοτικά σε
συνδυασμό με αδαπαλένη, ή με ΒΡΟ/αδαπαλένη, ή
με αζελαϊκό οξύ. Χαμηλή σύσταση έχουν τα συστηματικά αντιανδρογόνα σε συνδυασμό είτε με συστηματικά αντιβιοτικά ή με τοπική θεραπεία, για τις γυναίκες, καθώς και τα συστηματικά αντιβιοτικά σε
συνδυασμό με ΒΡΟ. Δεν συνιστάται η μονοθεραπεία
με τοπική θεραπεία, ή η μονοθεραπεία με συστηματικά αντιβιοτικά.10
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος για την σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδη ακμή συνοψίζεται στον πίνακα 4.
Στις υπάρχουσες μελέτες δεν παρατηρήθηκε
υπεροχή της συστηματικής θεραπείας έναντι της
τοπικής θεραπείας όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, ωστόσο, η ομοφωνία των ειδικών ήταν
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πως στις περισσότερες περιπτώσεις σοβαρής βλατιδοφλυκταινώδους ακμής ή μέτριας κυστικής ακμής, η συστηματική θεραπεία επιτυγχάνει υψηλότερη αποτελεσματικότητα. Επίσης, η συστηματική
θεραπεία είναι περισσότερο πρακτική για εκτεταμένη ακμή και σχετίζεται με καλύτερη συμμόρφωση και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης του
ασθενούς.10

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΥΣΤΙΚΗΣ (NODULAR)/
ΣΥΡΡΕΟΥΣΑΣ (CONGLOBATE) ΑΚΜΗΣ –––––––
Για την μέτρια κυστική ακμή, χαμηλή σύσταση
έχουν τα συστηματικά αντιβιοτικά σε συνδυασμό με
ΒΡΟ.
Ολιγάριθμες μελέτες εξέτασαν ξεχωριστά την κυστική ή τη συρρέουσα ακμή. Οι ειδικοί καταλήγουν
πως η συστηματική ισοτρετινοϊνη επιδεικνύει υψηλότερη/συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα σε σχέση με
τα συστηματικά αντιβιοτικά σε συνδυασμό με τοπικές θεραπείες, για τη θεραπεία της συρρέουσας ακμής. Επίσης, προτείνεται πως για την αρχική φάση
θεραπείας της συρρέουσας ακμής μπορεί να γίνει
συνδυασμός της συστηματικής ισοτρετινοΐνης με συστηματικά κορτικοστεροειδή.10
Ο θεραπευτικός αλγόριθμος για τη σοβαρή κυστική ακμή συνοψίζεται στον πίνακα 4.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι συστάσεις ειδικού ενδιαφέροντος συνοψίζονται στον πίνακα 5. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, ανάμεσα στα τοπικά ρετινοειδή, προτείνεται να επιλέγεται η αδαπαλένη, καθώς τα τοπικά ρετινοειδή επιδεικνύουν παρόμοια
αποτελεσματικότητα, αλλά η αδαπαλένη παρουσιάζει καλύτερο προφίλ ανεκτικότητας και έχει υψηλότερη αναφερόμενη προτίμηση από τους ασθενείς.10
Όσον αφορά στα συστηματικά αντιβιοτικά, η δοξυκυκλίνη και η λιμεκυκλίνη (η οποία δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα) θα πρέπει να προτιμώνται σε σχέση με την μινοκυκλίνη και την τετρακυκλίνη, καθώς
έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα, αλλά η μινοκυκλίνη σχετίζεται με τις σοβαρότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες και η τετρακυκλίνη έχει λιγότερο εύχρηστο
σχήμα χορήγησης.10
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία έγκρισης της
συστηματικής ισοτρετινοΐνης, το φάρμακο αυτό δεν
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Συστάσεις ειδικού ενδιαφέροντος για τη θεραπεία της ακμής
• Για τη φαγεσωρική ακμή, συστήνονται τα τοπικά ρετινοειδή, εκ των οποίων η αδαπαλένη υπερέχει σε προφίλ
ανεκτικότητας
• Για τη βλατιδοφλυκταινώδη ακμή, το αζελαϊκό οξύ, τα τοπικά ρετινοειδή και το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου δείχνουν παρόμοια αποτελεσματικότητα
• Για τη βλατιδοφλυκταινώδη ακμή, οι τοπικές συνδυαστικές θεραπείες (κλινδαμυκίνη/υπεροξείδιο βενζοϋλίου, αδαπαλένη/υπεροξείδιο του βενζοϋλίου) είναι περισσότερο αποτελεσματικές από την τοπική μονοθεραπεία
• Για τη βλατιδοφλυκταινώδη ακμή, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η συστηματική μονοθεραπεία με αντιβιοτικά υπερέχει
της τοπικής θεραπείας, για αυτό συστήνεται να συνδυάζεται πάντα το συστηματικό αντιβιοτικό με τοπική θεραπεία
• Για τα συστηματικά αντιβιοτικά, η δοξυκυκλίνη προτείνεται να επιλέγεται κατά προτίμηση σε σχέση με την μινοκυκλίνη και την τετρακυκλίνη, καθώς έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα, αλλά η μινοκυκλίνη σχετίζεται με τις σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και η τετρακυκλίνη έχει συχνότερο και λιγότερο εύχρηστο σχήμα χορήγησης
• Προς αποφυγήν της μικροβιακής αντοχής, συστήνεται να ελαχιστοποιείται η διάρκεια θεραπείας με συστηματικά αντιβιοτικά και να αποφεύγεται η τοπική μονοθεραπεία με αντιβιοτικά για την ακμή
• Σημαντική η θεραπεία συντήρησης για την ακμή. Συστήνονται τα τοπικά ρετινοειδή, ή τοπικό αζελαϊκό οξύ, τα οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μακρά χρονικά διαστήματα. Τα τοπικά αντιβιοτικά δεν συστήνονται ως θεραπεία συντήρησης. Εάν είναι επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση για την θεραπεία συντήρησης, προτείνεται η προσθήκη υπεροξειδίου του βενζοϋλίου

μπορεί να χρησιμοποιείται ως θεραπεία πρώτης
γραμμής, και ‘η συστηματική ισοτρετινοϊνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σοβαρή ακμή, κυστική και συρρέουσα ακμή, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε επαρκή αντιβιοτικά και τοπική θεραπεία’.
Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην διαμόρφωση των
Ευρωπαϊκών S3 κατευθυντήριων οδηγιών υποστηρίζουν πως η συστηματική ισοτρετινοϊνη μπορεί να
προταθεί ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τη σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδη, την μέτρια κυστική, και τη
σοβαρή κυστική/συρρέουσα ακμή. Ωστόσο, παρατηρείται πως σε περίπτωση ιατρικών προβλημάτων, οι
θεράποντες ιατροί μπορεί να φέρουν νομική ευθύνη
όταν δεν ακολουθούνται οι επίσημες ενδείξεις συνταγογράφησης της συστηματικής ισοτρετινοΐνης.10
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ισχυρές συστάσεις για την ιδανική αθροιστική δόση της συστηματικής ισοτρετινοΐνης ή την ιδανική διάρκεια θεραπείας, με στόχο την καλύτερη απάντηση και τον χαμηλότερο ρυθμό υποτροπής. Έτσι, οι ειδικοί προτείνουν βάσει της εμπειρίας τους, για την σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδη και την μέρια κυστική ακμή, να συστήνεται ισοτρετινοϊνη σε δόση 0.3-0.5 mg/kg, για
διάρκεια θεραπείας τουλάχιστον 6 μήνες.10
Η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά είναι ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα διεθνώς.
Η αντοχή οφείλεται σε μεταλλάξεις των γονιδίων
που κωδικοποιούν το 23S και 16S rRNA, καθώς και
σε μεταλλάξεις που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Συχνότερη είναι η διασταυρούμενη αντοχή στην κλινδαμυ-

κίνη και την ερυθρομυκίνη (υψηλότερη επίπτωση
91% στην Ισπανία) σε σχέση με την αντοχή στις τετρακυκλίνες (υψηλότερη επίπτωση 26% στην Αγγλία). Η θεραπεία με τοπικά αντιβιοτικά οδηγεί σε
αντοχή που περιορίζεται στις περιοχές εφαρμογής
τους, ενώ η θεραπεία με συστηματικά αντιβιοτικά
μπορεί να οδηγεί σε αντοχή της φυσιολογικής χλωρίδας σε όλα τα μέρη του σώματος.10
Η μικροβιακή αντοχή μπορεί να μεταδοθεί από
άτομο σε άτομο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις συστηματικών λοιμώξεων με ανθεκτικό P. acnes, σε
ασθενείς που δεν είχαν ακμή. Έχει προταθεί να ελαχιστοποιείται η διάρκεια θεραπείας με συστηματικά
αντιβιοτικά και να αποφεύγεται η τοπική μονοθεραπεία με αντιβιοτικά για την ακμή.10
Η ακμή είναι συχνά μια χρόνια νόσος που απαιτεί “θεραπεία εφόδου” ώστε να επιτευχθεί η κλινική βελτίωση και η ύφεση, αλλά απαιτεί και “θεραπεία συντήρησης” ώστε να διατηρηθεί το κλινικό
αποτέλεσμα και να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής
της ακμής. Τα τοπικά ρετινοειδή έχουν μελετηθεί
ως κύρια θεραπεία συντήρησης, καθώς στοχεύουν
τον μικροφαγέσωρα, την πρωταρχική βλάβη της ακμής. Οι περισσότερες μελέτες αφορούν τη θεραπεία
συντήρησης με αδαπαλένη για 3 έως 12 μήνες, με
συνεχιζόμενη βελτίωση κατά τη θεραπεία, και υποτροπή της ακμής με τη διακοπή της θεραπείας. Το
αζελαϊκό οξύ αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή ως
θεραπεία συντήρησης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μακροχρόνια θεραπεία. Αντίθετα η μα-
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κροχρόνια θεραπεία με αντιβιοτικά θα πρέπει να
αποφεύγεται.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ LASER ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ––––––––––––––––––––––––––
H παρατήρηση πως η ακμή βελτιώνεται με την
ηλιακή έκθεση οδήγησε στην εφαρμογή των θεραπειών με φως και laser στην ακμή. Έχουν χρησιμοποιηθεί συσκευές φωτός και laser που περιλαμβάνουν το ορατό (μπλε και κόκκινο) φως, το έντονο
παλμικό φως (intense pulsed light, IPL), και το laser
παλμικής χρωστικής (pulsed-dye laser, PDL).
Η τοπική φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) χρησιμοποιεί φωτοευαισθητοποιούς παράγοντες που απορροφώνται στην τριχοσμηγματογόνο μονάδα και ενισχύουν
την απάντηση στο φως. Σε κλινικές μελέτες για τη φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή, έχουν χρησιμοποιηθεί το 5-aminolaevulinic acid (ALA) και το methyl
aminolaevulinate (MAL). Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί
δράσης των οπτικών θεραπειών στην ακμή περιλαμβάνουν την φωτοθερμική θέρμανση των σμηγματογόνων
αδένων και την φωτοχημική απενεργοποίηση του P.
acnes το οποίο παράγει κοπροπορφυρίνες και πρωτοπορφυρίνες. Επίσης, φωτοανοσολογικοί μηχανισμοί
μπορεί να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ακμής.5 Η
PDT μπορεί να συνεισφέρει σε βελτίωση της ακμής μέσω αντιβακτηριδιακής δράσης έναντι του P. acnes,
εκλεκτικής βλάβης στους σμηγματογόνους αδένες, και
ελάττωσης της υπερκερατινοποίησης του θυλάκου.9
Μια συστηματική ανασκόπηση των οπτικών θεραπειών για την ακμή κατέληξε πως δεν θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στις θεραπείες πρώτης γραμμής.53
Η PDT έχει προταθεί ως θεραπεία εκτός ένδειξης
(off-label) για την ακμή, ιδίως για τους ασθενείς με
ακμή που έχουν παρουσιάσει μικροβιακή αντοχή ή
ανεπιθύμητη ενέργεια σε κάποια κλασική θεραπεία
ακμής. Ωστόσο, το ιδανικό σχήμα θεραπείας δεν
έχει καθοριστεί, και οι υπάρχουσες μελέτες έχουν
χρησιμοποιήσει ποικίλα δοσολογικά σχήματα όσον
αφορά στην συσκευή φωτός, στις συνεδρίες, στις παραμέτρους θεραπείας και στην συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιού παράγοντα.9
Όσον αφορά στη θεραπεία της φαγεσωρικής ακμής
με πηγές φωτός ή lasers, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
S3 κατευθυντήριες οδηγίες, η τεχνητή υπεριώδης ακτινοβολία δεν συστήνεται για τη θεραπεία της φαγεσωρικής ακμής. Επίσης, υποστηρίζεται πως προς το παρόν
δεν μπορεί να γίνει σύσταση υπέρ ή εναντίον της χρήσης, για τη θεραπεία της φαγεσωρικής ακμής, του
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ορατού φωτός ως μονοθεραπεία, των lasers στο φάσμα
του ορατού φωτός και των lasers στο φάσμα του υπέρυθρου, των συσκευών έντονου παλμικού φωτός (IPL), ή
της φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT).10
Οι πρόσφατες Ευρωπαϊκές S3 κατευθυντήριες
οδηγίες καταλήγουν πως μόνο το μπλε φως υπερέχει
στην αποτελεσματικότητα σε σχέση με το εικονικό
φάρμακο (placebo) για τις φλεγμονώδεις βλάβες ακμής και για τον συνολικό αριθμό βλαβών ακμής (LE
3). Επίσης, υποστηρίζεται πως υπάρχουν ανεπαρκή
στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα όλων
των άλλων συσκευών φωτός και laser σε σχέση με το
placebo, καθώς δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς τα δοσολογικά σχήματα, η συχνότητα των συνεδριών ή οι
παράμετροι χρήσης των συσκευών αυτών.10

ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΑΚΜΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ –––––––––––––––
H ενήλικος ακμή διακρίνεται σε επίμονη ακμή
(persistent acne), όταν επιμένει από την εφηβεία έως
την ενήλικο ζωή και σε όψιμη ακμή (late onset acne,
acne tarda) όταν πρωτοεμφανίζεται μετά την ηλικία
των 20-25 ετών. Η επίμονη ακμή είναι ο συχνότερος
τύπος ενηλίκου ακμής και παρατηρείται στο 80%
των ενηλίκων με ακμή. Σημαντικός αριθμός ατόμων
έχουν ενήλικο ακμή, καθώς έχει αναφερθεί σε ποσοστό 12-18% των γυναικών άνω των 25 ετών και σε 38% των ανδρών άνω των 25 ετών.56
Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν συστάσεις για την θεραπευτική αντιμετώπιση της ενηλίκου ακμής στις γυναίκες. Η θεραπευτική προσέγγιση στις περιπτώσεις
ενηλίκου γυναικείας ακμής πρέπει να συνδυάζει τις
κλασσικές βασικές θεραπείες ακμής και τη χρήση
εξειδικευμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα
ειδικά χαρακτηριστικά της ενηλίκου ακμής.
Η επιλογή της θεραπείας ορίζεται από ποικίλους
παράγοντες που περιλαμβάνουν τη βαρύτητα, τη
διάρκεια της νόσου την ανταπόκριση σε προηγούμενες θεραπείες την προδιάθεση σε σχηματισμό ουλών
την μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση καθώς επίσης το κόστος της θεραπείας ή ακόμα και τις προτιμήσεις των ασθενών. Το ατομικό και οικογενειακό
ιστορικό καθώς και η φυσική εξέταση προηγούνται
της επιλογής της θεραπείας.55

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H ακμή στις ενήλικες γυναίκες μπορεί σπάνια να
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σχετίζεται με υποκείμενη ενδοκρινική διαταραχή.
Σημεία υπερανδρογοναιμίας όπως διαταραχή εμμήνου ρύσεως, δασυτριχισμός, καθυστερημένη εμμηναρχή (σε ηλικία >15 ετών) και η ύπαρξη ανθεκτικής ακμής, μπορεί να υποδηλώνουν μια υποκείμενη
ορμονική διαταραχή, όπως το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών ή η συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων. Ανάλογα με την κλινική εικόνα, συστήνεται οι
δερματολόγοι να διερευνήσουν την ύπαρξη συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών.55
Ιδιαιτερότητες της ενηλίκου γυναικείας ακμής περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα της ακμής στις θεραπείες, ότι το δέρμα μεγαλύτερης ηλικίας είναι περισσότερο ευαίσθητο σε ερεθιστικές τοπικές θεραπείες,
ότι η ανταπόκριση μπορεί να είναι βραδεία, και η
ανάγκη θεραπευτικής προσέγγισης σε γυναίκες που
προγραμματίζουν εγκυμοσύνη, που κυοφορούν ή
θηλάζουν.55 Είναι απαραίτητη η συζήτηση με τους
ασθενείς για τον τρόπο λήψης και εφαρμογής της
προταθείσας θεραπείας, ώστε να ακολουθήσουν τις
οδηγίες και να αυξηθεί η προσκόλληση στη θεραπεία (therapeutic adherence). Eπίσης, συστήνεται η
ενημέρωση για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της
τοπικής και της συστηματικής θεραπείας και η σύσταση όσο το δυνατόν απλών τρόπων τοπικής θεραπείας (π.χ τοπικοί συνδυαστικοί παράγοντες) ώστε
να βελτιωθεί η συμμόρφωση (Πίνακας 6).55,57
Συστήνονται εξειδικευμένα καθαριστικά και ενυδατικά προϊόντα, όπως επίσης και προϊόντα καλυπτι-

κού μακιγιάζ. Όλα τα δερμοκαλλυντικά θα πρέπει να
είναι μη-φαγεσωρογόνα και oil-free, ενώ συστήνεται
η χρήση αντηλιακού ευρέος φάσματος για την προστασία από την UVA/UVB ακτινοβολία (με ή χωρίς
χρώμα).55 Τέλος, η τοπική θεραπεία συντήρησης είναι απαραίτητη για την ενήλικο γυναικεία ακμή ώστε
να ελαττωθεί η πιθανότητα υποτροπής μετά τη διακοπή της θεραπείας εφόδου. Για την ενήλικο γυναικεία ακμή, προτείνεται η τοπική αδαπαλένη 0.1% ως
πρώτης γραμμής θεραπεία συντήρησης, και το αζελαϊκό οξύ 15% ή 20% ως εναλλακτική επιλογή. Τα
τοπικά ή συστηματικά αντιβιοτικά δεν συστήνονται
ως θεραπεία συντήρησης.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΜΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Συνήθως η τοπική μονοθεραπεία δεν είναι επαρκής για την αντιμετώπιση της ενηλίκου ακμής, καθώς
δεν μπορεί να στοχεύει σε όλους τους παθογενετικούς μηχανισμούς της ακμής. Συνίσταται η συνδυαστική τοπική θεραπεία ή ο συνδυασμός τοπικής με
συστηματική αγωγή, στις περιπτώσεις που επικρατούν φαγεσωρικές και φλεγμονώδεις βλάβες.
Στις ενήλικες γυναίκες, τα τοπικά ρετινοειδή
έχουν ένδειξη στη θεραπεία της ήπιας φαγεσωρικής
ακμής και της ήπιας έως μέτριας βλατιδοφλυκταινώδους ακμής. H αδαπαλένη, ένα ρετινοειδές τρίτης

Ιδιαιτερότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ενηλίκου γυναικείας ακμής
• Κλινική εικόνα: εντόπιση βλαβών στο κατώτερο τριτημόριο του προσώπου
• Ανθεκτικότητα ακμής στις θεραπείες
• Βραδεία ανταπόκριση στη θεραπεία

• Ενήλικο δέρμα περισσότερο ευαίσθητο σε τοπικές ερεθιστικές θεραπείες
• Ανάγκη διερεύνησης για σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών όταν συνυπάρχουν σημεία υπερανδρογονισμού
• Ανάγκη θεραπευτικής αντιμετώπισης σε γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη, κυοφορούν ή θηλάζουν
• Σημασία συζήτησης και σωστής ενημερώσης ασθενών για βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία
• Το αζελαϊκό οξύ (κρέμα 20%, γέλη 15%) συστήνεται ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής για τη φλεγμονώδη και την
μη-φλεγμονώδη ενήλικο ακμή
• Στην ενήλικο γυναικεία ακμή, η συστηματική θεραπεία ενδείκνυται για την μέτρια εώς σοβαρή ακμή, την ακμή με
σχηματισμό ουλών, και την επίμονη ή ανθεκτική ακμή
• Η ορμονική θεραπεία είναι πολύ αποτελεσματική για την ενήλικο γυναικεία ακμή, όταν υπάρχουν οι ενδείξεις, ακόμα
και όταν δεν υπάρχουν ορμονικές διαταραχές
• Σημαντική η τοπική θεραπεία συντήρησης. Για την ενήλικο γυναικεία ακμή, προτείνεται η τοπική αδαπαλένη 0.1% ως
πρώτης γραμμής θεραπεία συντήρησης, και το αζελαϊκό οξύ 15% ή 20% ως εναλλακτική επιλογή
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γενιάς, είναι γενικώς καλύτερα ανεκτή. Γνωρίζοντας
την τερατογόνο δράση των συστηματικών ρετινοειδών (όταν λαμβάνονται από το στόμα), συνιστάται η
αποφυγή εγκυμοσύνης κατά τη θεραπεία με τοπικά
ρετινοειδή.55
Το αζελαϊκό οξύ (κρέμα 20%, γέλη 15%) συστήνεται ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής για τη φλεγμονώδη και την μη-φλεγμονώδη ενήλικο γυναικεία
ακμή, λόγω παρόμοιας αποτελεσματικότητας με άλλες τοπικές θεραπείες και καλής ανεκτικότητας. Το
αζελαϊκό οξύ, λόγω της δράσης του έναντι της τυροσινάσης, είναι κατάλληλο για τη θεραπεία της μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης στην ακμή. Σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευμένες συστάσεις,
δεν έχουν αναφερθεί βλάβες σε έμβρυα κατά τη
διάρκεια 2 δεκαετιών κλινικής εμπειρίας με το τοπικό αζελαϊκό οξύ (15 ή 20%).55
Σε αρμονία με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Οδηγίες θεραπείας της ακμής, λόγω της αυξανόμενης μικροβιακής αντοχής, τα τοπικά αντιβιοτικά δεν
συστήνονται ως μονοθεραπεία για την ενήλικο γυναικεία ακμή. Μπορεί να χρησιμοποιούνται ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας.
Το ΒΡΟ μπορεί να είναι ερεθιστικό για το ενήλικο γυναικείο δέρμα και να οδηγήσει σε ερύθημα, ξηροδερμία, ή φωτοευαισθησία, και συστήνεται να μην
χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση άνω του 5% για
την ενήλικο γυναικεία ακμή.55
Οι τοπικές συνδυαστικές θεραπείες συστήνονται
για τη φλεγμονώδη ενήλικο γυναικεία ακμή. Η εφαρμογή μιας τοπικής συνδυαστικής θεραπείας σταθερής δόσης (fixed-dose combination) είναι περισσότερο εύχρηστη και εύκολη στη χρήση σε σχέση με τη
συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών προϊόντων,
και μπορεί να βελτιώσει την προσκόλληση της ασθενούς στη θεραπεία.55

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ––––––––––––––––––––
Στην ενήλικο γυναικεία ακμή, η συστηματική θεραπεία ενδείκνυται για την μέτρια έως σοβαρή ακμή,
την ακμή με σχηματισμό ουλών, και την επίμονη ή
ανθεκτική ακμή.
Σε αρμονία με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Οδηγίες θεραπείας της ακμής, τα συστηματικά αντιβιοτικά δεν συστήνονται ως μονοθεραπεία, αλλά σε
συνδυασμό με άλλες τοπικές θεραπείες, όπως το
ΒΡΟ ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος μικροβιακής αντοχής, ή το αζελαϊκό οξύ (15% ή 20%) ως εναλλακτική τοπική επιλογή στις ενήλικες γυναίκες που
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παρουσίασαν δυσανεξία στο ΒΡΟ.55 Σχετικά με τη
θεραπεία της ακμής κατά την εγκυμοσύνη, δεν
υπάρχουν αρκετές και καλά ελεγχόμενες μελέτες
στις εγκύους. Σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευμένες συστάσεις, η συστηματική ερυθρομυκίνη μπορεί
να δοθεί για σοβαρές περιπτώσεις ακμής κατά την
εγκυμοσύνη μετά το πρώτο τρίμηνο, ενώ αντίθετα οι
συστηματικές τετρακυκλίνες αντενδείκνυνται κατά
την εγκυμοσύνη, καθώς μπορεί να αναστείλουν την
ανάπτυξη του εμβρυικού σκελετού. Η λήψη μακρολίδων κατά τον θηλασμό αυξάνει τον κίνδυνο βρεφικής υπερτροφικής στένωσης.55
Η ορμονική θεραπεία (αντιανδρογόνα και αντισυλληπτικά χάπια) είναι πολύ αποτελεσματική για
την ενήλικο γυναικεία ακμή, όταν υπάρχουν οι ενδείξεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ορμονικές
διαταραχές. Έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας
χορήγησης για μακρύτερο χρονικό διάστημα από τα
αντιβιοτικά χωρίς τον κίνδυνο μικροβιακής αντοχής,
και αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή για τους
ασθενείς που έχουν υποτροπή της ακμής μετά από
επανειλλημμένες θεραπείες με συστηματική ισοτρετινοϊνη. Συστήνεται να συνδυάζεται με τοπικούς παράγοντες όπως αντιβιοτικά ή BPO.55,58 Οι ανταγωνιστές υποδοχέων ανδρογόνων αντενδείκνυται στην εγκυμοσύνη.55
Για την ενήλικο γυναικεία ακμή, η συστηματική
ισοτρετινοϊνη προτείνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την σοβαρή κυστική ακμή, και ως θεραπεία
δεύτερης γραμμής για τη σοβαρή ακμή που δεν ανταποκρίνεται σε επαρκή σχήματα παραδοσιακής θεραπείας.55 Ωστόσο, αναφέρεται πως υπάρχουν περιορισμοί για αυτή την εκτός ένδειξης (off-label) σύσταση της ισοτρετινοϊνης, όπως νομικά θέματα,
ασφαλιστική κάλυψη του κόστους θεραπείας,59 καθώς η έγκριση της ισοτρετινοϊνης είναι ως θεραπεία
δεύτερης γραμμής για σοβαρές μορφές ακμής, όπως
η κυστική, ή η συρρέουσα ακμή, ή ακμή με κίνδυνο
μόνιμης ουλοποίησης, οι οποίες είναι ανθεκτικές σε
επαρκή σχήματα κλασσικής θεραπείας με συστηματικά αντιμικροβιακά και τοπική θεραπεία.60
Τέλος, ο συστηματικός ψευδάργυρος (200 mg
ημερησίως, χωρίς τροφή) συνιστάται ως εναλλακτική
επιλογή θεραπείας για τη φλεγμονώδη ενήλικο γυναικεία ακμή.55

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ LASER ΚΑΙ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΗΛΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΜΗ ––––––––––––––––––––
Προτείνεται πως οι θεραπείες με πηγές φωτός
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Κ. Δεσινιώτη, Σ. Τζομπανάκη, Α. Κατσάμπας, Χ. Αντωνίου
[lasers, πηγές με μπλε ή μπλε/κόκκινο φως, έντονο
παλμικό φως (intense pulsed light), παλμικό laser
χρωστικής (pulsed-dye laser) και φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy) με ή χωρίς φωτοευαισθητοποιές ουσίες], είναι προτιμώτερο να χρησιμοποιούνται επικουρικά με την κλασσική θεραπεία ακμής, και άρα δεν συστήνονται ως θεραπεία
πρώτης γραμμής για την ενήλικο γυναικεία ακμή. Οι
υπάρχουσες μελέτες που συγκρίνουν τις θεραπείες
με φως με τις κλασσικές θεραπείες ακμής είναι ολιγάριθμες με αποτέλεσμα να απουσιάζουν αποτελέσματα για την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα
και ασφάλειά τους.55

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ως σκοπό την
παροχή στους ιατρούς κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων σε διεθνή επιστημονικά στοιχεία και στη
διεθνή εμπειρία, με στόχο την καλύτερη θεραπεία
των ασθενών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ακμή από την Παγκόσμια Ομάδα για την Ακμή (Global
Alliance to Improve Outcomes in Acne Group)2 το
2009, από την Γερμανική Εταιρεία Δερματολογίας
και την Ένωση Γερμανών Δερματολόγων (DDG,
BVDD)54 το 2010, και πιο πρόσφατα οι Ευρωπαϊκές
S3 Κατευθυντήριες Οδηγίες10 λαμβάνουν υπόψην
αποτελέσματα από καλά σχεδιασμένες διεθνείς μελέτες οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε τεκμηριωμένα
συμπεράσματα σχετικά με το προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των θεραπειών της ακμής.
Επίσης, συστάσεις από ομάδα ειδικών έχουν δημοσιευτεί ειδικά για την ενήλικο γυναικεία ακμή,55
προτείνοντας εξατομικευμένα θεραπευτικά σχήματα
για την ακμή στις ενήλικες γυναίκες, καθώς αυτή θεωρείται ξεχωριστή μορφή ακμής με ιδιαιτερότητες
στην εμφάνιση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.
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Θεραπευτική
H κλινική σημασία της εκρίζωσης του
σταφυλοκόκκου από θέσεις αποικισμού

Παπαρίζος Β.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος είναι συχνότατο αίτιο λοιμώξεων του δέρματος
και των μαλακών μορίων. Η παρουσία του στο δέρμα θεωρείται συνήθης, αφού μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι χρόνιοι ή περιστασιακοί φορείς. Οι προτιμώμενες από το μικρόβιο θέσεις αποικισμού είναι
κατά κύριο λόγο οι ρινικές κοιλότητες, αλλά περαιτέρω και οι μασχαλιαίες και μηρογεννητικές πτυχές, το
περίνεο, τα μεσοδακτύλια διαστήματα και το υπωνύχιο. Αποικίζει επίσης σε μεγάλη αναλογία το δέρμα
των ατοπικών ασθενών και δυνητικά συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στην αιτιοπαθογένεια των εξάρσεών
της.
Ο απο-αποικισμός των ρινικών κοιλοτήτων από τον σταφυλόκοκκο είναι γενικά εφικτός με τη χρήση
τοπικών ή συστηματικών αντιβιοτικών, με περισσότερο διαδεδομένο μέσο την τοπική εφαρμογή mupirocin. Εν τούτοις, η κλινική σημασία του αποτελέσματος, δεν έχει αναμφίβολα τεκμηρωθεί με τη
μείωση των λοιμώξεων, στις περισσότερες από τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Επιπλέον, το νόημα
της προσέγγισης αυτής περιορίζεται, αφού η διάρκεια της εκρίζωσης είναι βραχεία και ο επανα-αποικισμός συμβαίνει σύντομα. Ανάλογα είναι τα δεδομένα της προσπάθειας εκρίζωσης του σταφυλόκοκκου επί ασθενών με ατοπική δερματίτιδα, όπου το κλινικό όφελος της χρήσης αντιβιοτικών περιορίζεται στην αντιμετώπιση των ενεργών λοιμώξεων και των συνδεομένων με αυτές εξάρσεων της νόσου.
Κατά συνέπεια, η εκρίζωση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου έχει θέση μόνον επί υποτροπιαζουσών
ενεργών λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων ή επί αλλεπάλληλων εξάρσεων της ατοπικής
δερματίτιδας, συνδεόμενων με λοιμώξεις. Η προσπάθεια εκρίζωσης του μικροβίου από τα άτομα του
οικιακού ή εργασιακού περιβάλλοντος των ασθενών θεωρείται δικαιολογημένη σε αντίστοιχες συνθήκες, και μόνον όταν η μετάδοση του παθογόνου από τα άτομα αυτά θεωρείται προφανής ή πολύ
πιθανή.
Η γενικευμένη, αδιάκριτη χρήση αντιβιοτικών για απο-αποικισμό των φορέων πέραν των συγκεκριμένων
ενδείξεων πρέπει να αποφεύγεται, εφ’όσον η χρήση αυτή έχει συνδεθεί με ανάπτυξη και διασπορά αντοχής.

The Clinical Significance of the Staphylococcus
Aureus Eradication of Sites of Colonization
Summary

Paparizos V.

Staphylococcus aureus is a very common cause of skin and soft tissue infections. Its presence on the skin is not unusual, since a great part of the population is chronic or occasional
carrier. The most preferable places for colonization are the nasal mucosa, but also the axilla, the inguinal
folds, the perineum, the interdigital and the subungual. In addition, it colonizes the skin of atopic patients and potentially participates in the etiopathogenesis of exacerbation.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:2 121-132, 2013
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The decolonization is possible by the use of local or systematic antibiotics, with the most popular means
the local application of mupirocin. However, the clinical significance of the result has not been proved by
studies. Furthermore, the duration of the eradication is short and recolonization happens soon. Similar
are the data of the eradication of Staphylococcus on patients with atopic dermatitis. The clinical benefits
of antibiotic use are limited to dealing with active infections and the related outbreaks of the disease.
As a result, the eradication of Staphylococcus aureus, takes place only in recurrent active skin and soft tissue infections or in recurrent outbreaks of atopic dermatitis related to infections. The effort to eradicate
the bacterium from households is considered justified in circumstances, when the trasmission of the pathogen to these people is obvious or very possible.
The general, generalized use of antibiotics for decolonization of carriers except for the specific indications must be avoided, since it has been linked to development and dispersion of resistance.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Χρυσίζων σταφυλόκοκκος, λοίμωξη, ατοπική δερματίτις, αποικισμός, εκρίζωση, μουπιροσίνη.

KEY WORDS • Staphylococcus aureus, infection, atopic eczema, colonization, eradication, mupirocine

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

O

χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus
aureus) αποτελεί την συνηθέστερη αιτία
λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών
μορίων. Ο σταφυλόκοκκος ενέχεται στη αιτιολογία
λοιμώξεων όπως μολυσματικό κηρίο, θυλακίτις, δοθιήνωση, έκθυμα, παρωνυχία, ερυσίπελας, κυτταρίτις, επιμολύνσεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, ελκών
κλπ. Επιπλοκές των ανωτέρω λοιμώξεων αποτελούν
εν τω βάθει λοιμώξεις, όπως οστεομυελίτις, ενδοκαρδίτις κλπ. Στελέχη του σταφυλόκοκκου παράγουν
εξωτοξίνες, που δρουν ως υπερ-αντιγόνα και προκαλούν μεγάλο εύρος δερματικών και συστηματικών
διαταραχών, ενίοτε σημαντικής βαρύτητας, όπως το
Staphylococcal Scalded-Skin Syndrome (SSSS) και
το Staphylococcal Toxic Shock Syndrome (TSS). Περαιτέρω, ο σταφυλόκοκκος είναι το συχνότερο παθογόνο που αποικίζει τις βλάβες της ατοπικής δερματίτιδας, συμμετέχοντας στην αιτιοπαθογένεια των
εξάρσεών της με τις επιμολύνσεις και την άμεση επιδείνωση της φλεγμονής, ή έμμεσα, με την παραγωγή
των εξωτοξινών.
Κατά την τελευταία δεκαετία, οι λοιμώξεις του
δέρματος και των μαλακών μορίων από χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο έχουν αυξηθεί σημαντικά.1-3 Ο αποικισμός του δέρματος σε διάφορες θέσεις από το μικρόβιο θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των

λοιμώξεων αυτών. Γενικώς, η συχνότητα ανεύρεσης
του σταφυλόκοκκου στο δέρμα, ποκίλλει αναλόγως
της χρησιμοποιούμενης μεθόδου αναζήτησης. Με
επανειλημμένες λήψεις από πολλαπλές θέσεις και
καλλιέργειες με ειδικές τεχνικές, η αναλογία θετικών
αποτελεσμάτων ανέρχεται έως και το 100%, έτσι
ώστε η παρουσία του μικροβίου να θεωρείται ως φυσιολογικό φαινόμενο.4
Περίπου το 20% του γενικού πληθυσμού είναι
χρόνιοι φορείς του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου, ενώ
ακόμη 30-60% είναι περιστασιακοί, παροδικοί φορείς (transient) ή εμφανίζουν περιόδους φορείας
(intermittent). Οι συνήθεις θέσεις αποικισμού του
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου είναι οι ρώθωνες, αλλά
και οι μασχαλιαίες κοιλότητες, ο λάρυγγας, το περίνεο και η περιπρωκτική περιοχή, τα χέρια και οι
όνυχες. Mε τις συμβατικές μεθόδους καλλιεργειών, η
συχνότητα ανέρχεται περίπου στο 35% για τους ρώθωνες, 20% για το περίνεο και 5-10% για τις μασχαλιαίες κοιλότητες και τα μεσοδακτύλια διαστήματα
των ποδών.4 Οι χρόνιοι φορείς είναι έντονα αποικισμένοι, σε περισσότερες θέσεις, περισσότερο μεταδοτικοί και πιό πιθανό να αναπτύξουν λοίμωξη.
Ο αποικισμός από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο
θεωρείται ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για λοιμώξεις, σε αρκετούς ευπαθείς πληθυσμούς ασθενών.
Σε ασθενείς μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, στις
χειρουργικές τομές, αλλά και σε καθετήρες, φλεβι-
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κές γραμμές κ.λπ.,5-7 σε νοσηλευόμενους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), σε ασθενείς σε αιμοδιάλυση, σε μεταμοσχευθέντες, σε ασθενείς με
HIV λοίμωξη και γενικώς σε ανοσοκατασταλμένους.8
Ο κίνδυνος αυτός δεν έχει όμως επιβεβαιωθεί για
τον γενικό πληθυσμό. H συσχέτιση μεταξύ αποικισμού με σταφυλόκοκκο και ανάπτυξης λοιμώξεων
στην κοινότητα δεν έχει τεκμηριωθεί στις διεξαχθείσες μελέτες.9
Η μετάδοση του μικροβίου από τις θέσεις αποικισμού σε άλλες θέσεις ή σε άλλα άτομα γίνεται κυρίως μέσω των χεριών και πολύ σπανιότερα αερογενώς. Σε χειρουργικούς ασθενείς με επιμολύνσεις
χειρουργικών τραυμάτων, έχει ανευρεθεί ότι η αναλογία αυτο-επιμόλυνσης, συνήθως από τους ρώθωνες, ανέρχεται στο 76-86%.10-12
Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερη ευπάθεια στον χρυσίζοντα
σταφυλόκοκκο. Οι βλάβες της ατοπικής δερματίτιδας
φιλοξενούν το μικρόβιο σε αναλογία πάνω από 90%,
αλλά συχνότατα αυτό ανευρίσκεται επίσης και στο
υγιές δέρμα ατοπικών ασθενών.13 Η ευπάθεια αυτή
έναντι του σταφυλόκοκκου αποδίδεται σε πολλαπλά
αίτια, όπως η ένδεια αντιμικροβιακών πεπτιδίων του
ατοπικού δέρματος, η ξηροδερμία και οι λύσεις της
συνεχείας της επιδερμίδας, η αλλοίωση του pH κλπ.
Η παρουσία του παθογόνου συνδέεται συχνά με επιμολύνσεις των βλαβών. Περαιτέρω, οι εξωτοξίνες του
μικροβίου, δρώντας ως υπεραντιγόνα επιδεινώνουν
την φλεγμονή ανεξαρτήτως λοίμωξης, μέσω της μαζικής, πολυκλωνικής διέγερσης των Τ-λεμφοκυττάρων
και των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, αλλά και
της επαγωγής έκφρασης IL-31, που επιδεινώνει άμεσα τον κνησμό. Έτσι, ο αποικισμός από σταφυλόκοκκο του ατοπικού δέρματος συνδέεται με εξάρσεις της
νόσου, αλλα και δευτερογενείς λοιμώξεις. Κατά τα
ανωτέρω, το παθογόνο συμμετέχει τόσο στα αίτια,
όσο και στα αποτελέσματα της ατοπικής δερματίτιδας.
Δεδομένης της αυξανόμενης επίπτωσης των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων, αλλά και της σημασίας
της ασυμπτωματικής φορείας για επακόλουθη ανάπτυξη λοιμώξεων, η εκρίζωση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου από τους χρόνιους φορείς θα μπορούσε
θεωρητικώς να συνεισφέρει:
• Στην πρόληψη των λοιμώξεων
• Στην πρόληψη της μετάδοσης από άτομο σε άτομο
• Στη βελτίωση της αντιμετώπισης της ατοπικής
δερματίτιδας
Στα κλασσικά συγγράμματα η παρουσία του χρυ-
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σίζοντα σταφυλόκοκκου στις ρινικές κοιλότητες τουλάχιστον, θεωρείται ως φυσιολογική κατάσταση, μη
αποτελούσα αφ’εαυτής ένδειξη θεραπείας.4 Εν τούτοις, σε άτομα που λόγω επαγγέλματος μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ευπαθείς ασθενείς (προσωπικό χειρουργείου, νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολείται
με νεογνά), ή σε επιβεβαιωμένους φορείς που εμφανίζουν υποτροπιάζουσες σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, η προσπάθεια εκρίζωσης είναι δικαιολογημένη. Αν και η μόνιμη και οριστική εκρίζωση του σταφυλόκοκκου είναι ανέφικτη, η προσωρινή έστω εξάλειψη ή μείωση της πυκνότητάς του, έχει δυνητικά
σημαντικό κλινικό όφελος.4
Στη βιβλιογραφία απαντώνται πολυάριθμες κλινικές δοκιμές, με χρήση πολλών διαφορετικών μέσων
και μεθόδων, που αποσκοπούν στην εκρίζωση του
μικροβίου από τις θέσεις αποικισμού. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής δεν είναι πάντοτε ικανοποιητικά σε όλες τις μελέτες, εφ’όσον η μικροβιολογική κάθαρση δεν επιτυγχάνεται πάντοτε σε υψηλή αναλογία, η διάρκεια της αποτελεσματικότητας είναι συχνά περιορισμένη και η κλινική σημασία των
αποτελεσμάτων σχετικά αμφιλεγόμενη. Αμφίβολη
παραμένει επίσης η αξία της προσπάθειας εκρίζωσης του παθογόνου από το συγγενικό ή εργασιακό
περιβάλλον των ασθενών, σχετικά με την οποία η βιβλιογραφία είναι φτωχότερη.
Τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τοπικά
αντιβιοτικά και κυρίως η mupirocin, αλλά επίσης το
fusidic acid, η bacitracin, η retapamulin κλπ. Eυρύτατα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί τοπικά αντισηπτικά (κυρίως chlorexidine), αλλά και συστηματικώς
χορηγούμενα αντιβιοτικά (τετρακυκλίνες, κεφαλοσπορίνες, μακρολίδια, κινολόνες, τριμεθοπρίμησουλφαμεθοξαζόλη, κλινδαμυκίνη κλπ).

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ––––––––––––––––––––––––
Tο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο μέσο, τόσο
στις κλινικές δοκιμές, όσο και στην καθημερινή πρακτική, είναι η mupirocin σε τοπική (ρινική) εφαρμογή διαρκείας συνήθως 5-7 ημερών, με στόχο κατά
κύριο λόγο την εκρίζωση του σταφυλόκοκκου από
τους ρώθωνες, που αποτελούν την συχνότερη θέση
αποικισμού.
Η αποτελεσματικότητα της τοπικής εφαρμογής
mupirocin είναι γενικώς ισχυρή, αν και διαφέρει
αναλόγως μελέτης. Μελέτες με σύγκριση με placebo,
τόσο επί στελεχών σταφυλόκοκκου ευαίσθητων στη
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μεθικιλλίνη (Methicilline Sensitive Staphylococcus
Aureus, MSSA), όσο και ανθεκτικών (MRSA) κατέληξαν σε ισχυρή αποτελεσματικότητα της mupirocin
(87-100%) μετά από μία εβδομάδα θεραπείας.14-17 Η
αναλογία των επιτυχών αποτελεσμάτων μειώνεται
όμως δραστικά μετά από σύντομο χρονικό διάστημα,
τόσο μάλιστα περισσότερο, όσο επιμηκύνεται ο χρόνος παρακολούθησης μετά το τέλος της θεραπείας,
φθάνοντας έως και 43% μετά από 70 ημέρες.18 Σύμφωνα με μετα-ανάλυση των Ammerlaan HS et al,19 η
εκρίζωση μετά από μία εβδομάδα εφαρμογής mupirocin στους ρώθωνες επιτυγχάνεται σε αναλογία περίπου 90%, τόσο σε ανθεκτικά όσο και σε ευαίσθητα
στη μεθικιλλίνη στελέχη σταφυλόκοκκου, και ο σχετικός κίνδυνος αποτυχίας της θεραπείας είναι μικρός (RR 0.10, range 0.07-0.14).
O συνδυασμός τοπικής εφαρμογής mupirocin με
λουτρά με chlorhexidin μικρό πλεονέκτημα αποτελεσματικότητας προσφέρει μετά από επταήμερη θεραπεία, σε σχέση με τα αποτελέσματα των μελετών με
χρήση μόνο mupirocin. H εκρίζωση με τον συνδυασμό επιτυγχάνεται σε αναλογία 95-100%. 20-22 Η
διάρκεια του αποτελέσματος όμως διαφέρει σημαντικά από εργασία σε εργασία, κυμαινόμενη από 25%22
έως 96%21 μετά από τέσσερις εβδομάδες παρακολούθησης, έτσι ώστε η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος είναι ανέφικτη.
H αποτελεσματικότητα είναι πολύ μικρότερη σε
εργασίες που περιλαμβάνουν περισσότερες θέσεις
αποικισμού, με σχετικό κίνδυνο αποτυχίας 0.60 (RR
0.60, range 0.49-0.74).23,14-16 Η επιτυχής κάθαρση
του μικροβίου από τις ρινικές χοάνες δεν εξασφαλίζει την εξάλειψή του από άλλες θέσεις, υπογραμμίζοντας ότι η μύτη δεν είναι η μόνη δεξαμενή διασποράς του σταφυλόκοκκου στο δέρμα.
Άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών24-27 ή τοπική χρήση
fusidic acid28 δεν πέτυχαν καλύτερα αποτελέσματα
από τη mupirocin. Επιπλέον, πέραν των παρενεργειών, συνοδεύθηκαν από ανάπτυξη αντοχής του μικροβίου στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα.28,29 H ανάπτυξη αντοχής επισημαίνεται και στη μετα-ανάλυση
των Loeb et al, που κατέληξε ότι δεν προκύπτει
επαρκής τεκμηρίωση της χρήσης τοπικής ή συστηματικής θεραπείας για την εκρίζωση του σταφυλόκοκκου από τις ρινικές κοιλότητες ή άλλες θέσεις.30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ––––––––––––––––––
Η βραχεία διάρκεια του αποτελέσματος της προ-

σπάθειας εκρίζωσης του σταφυλόκοκκου από τους
χρόνιους φορείς είναι κοινός τόπος σε όλες τις μελέτες. Συνήθως, η διάρκεια αυτή είναι περί τις 90 ημέρες, αν και ενίοτε απαντώνται στη βιβλιογραφία και
μακρότερα διαστήματα. 31 Στην μετα-ανάλυση των
Ammerlaan et al,19 όταν η διάρκεια του follow-up
στις μελέτες εκτείνεται από 14 ημέρες και άνω, και
σε ορισμένες μελέτες μέχρι και τις 365 ημέρες, ο
σχετικός κίνδυνος επανα-αποικισμού ανέρχεται σχεδόν στο 50% (RR 0.44, range 0.39-0.50). Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε μετα-ανάλυση των
Bradley et al,31 με αναλογία επανα-αποικισμού αναλόγως του εκάστοτε δείγματος: 39% σε οικιακές νοσοκόμες μετά από 90 ημέρες, 56% σε ασθενείς υπό
αιμοδιάλυση μετά από 4 μήνες, 71% σε HIV-ασθενείς μετά από 2,5 μήνες. Σε μελέτη των Patel t al,32
η παρουσία ή απουσία του σταφυλόκοκκου σε ατοπικούς ασθενείς δεν σχετιζόταν με ιστορικό χρήσης
αντισταφυλοκοκκικών αντιβιοτικών ή αντισηπτικών,
εύρημα που υποδεικνύει την χρονικά περιορισμένη
σημασία των μέσων αυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις (έως και 86%), ο επανα-αποικισμός συμβαίνει με το ίδιο στέλεχος, γεγονός που υποδεικνύει
ατελή εκρίζωση και υποτροπή και όχι εξωγενή αναμόλυνση.8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––
Δεδομένης της ευρείας διασποράς στην κοινότητα μικροβιακών στελεχών με σημαντική αντοχή σε
κλασσικά, αλλά και ειδικά αντισταφυλοκοκκικά αντιβιοτικά, όπως η μεθικιλλίνη, η αντιμετώπιση του
σταφυλόκοκκου με τοπικά αντιβακτηριδιακά μέσα είναι η προτιμώμενη μέθοδος.33 H mupirocin έχει θεωρητικά μικρές πιθανότητες εμφάνισης διασταυρούμενης αντοχής, εφ’όσον η χημική της δομή διαφέρει
από άλλα αντιβιοτικά. Εν τούτοις, έχουν καταγραφεί
επιδημίες ανθεκτικών στη mupirocin στελεχών σε νοσοκομεία, ενώ έχει ανευρεθεί μειωμένη ευαισθησία
και στην κοινότητα.34-36 Στελέχη σταφυλόκοκκου με
αντοχή στη μεθικιλλίνη είναι δύο φορές πιθανότερο
να αναπτύξουν αντοχή και στη mupirocin.35 Η αντοχή αυτή μεταδίδεται μεταξύ διαφορετικών μικροβιακών στελεχών μέσω πλασμιδίων και η εμφάνισή της
έχει συνδεθεί με υπερβολικά συχνή ή παρατεταμένη, και γενικώς αδόκιμη χρήση του φαρμάκου.36,37
Στις μελέτες απο-αποικισμού με εφαρμογή mupirocin επί περιορισμένο διάστημα (συνήθως 5-7 ημέρες), και συχνά σε συνδυασμό με chlorexidine, η
ανάπτυξη αντοχής κατά τη διάρκεια της κλινικής δο-
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κιμής αναφέρθηκε σε αναλογία 1%.19 Το εύρημα αυτό προέκυψε σε ιδανικές συνθήκες χρήσης του φαρμάκου. Σε μελέτες όμως επιδημιολογικής επιτήρησης, αναφέρθηκαν ανθεκτικά στη mupirocin στελέχη
σε περισσότερο από το 13% ασθενών που δεν είχαν
ιστορικό συχνής χρήσης της, ενώ σε περιοχές με συχνή κα ευρεία χρήση του φαρμάκου, το ποσοστό αντοχής υπερέβαινε το 65%.38
Στη μελέτη των Simor AE et al, επί MRSA στελεχών σταφυλόκοκκου, το 24% των στελεχών αυτών είχαν ήδη αντοχή, συνήθως υψηλού επιπέδου, στη
mupirocin. Ο γόνος mupA, υπεύθυνος για την αντοχή στο φάρμακο, ανευρίσκεται σε πλασμίδιο των
MRSA στελεχών USA300, που χαρακτηρίζονται και
από υψηλή μεταδοτικότητα.39
Kατά συνέπεια, η χορήγηση της mupirocin, όπως
και οποιουδήποτε άλλου αντιβιοτικού, πρέπει να περιορίζεται στις σαφώς εγκεκριμένες ενδείξεις και
οδηγίες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ––––––––––––––––––––
Η επιτυχής εκρίζωση του σταφυλόκοκκου από
τους ρώθωνες ή άλλες θέσεις, δεν συνδέεται υποχρεωτικά με αντίστοιχο κλινικό αποτέλεσμα, όπως η
μείωση των λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων. Μελέτες επί ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όχι τυχαιοποιημένες, κατέληξαν σε
θετικό συμπέρασμα.39,40 Εν τούτοις το αποτέλεσμα
αυτό είχε σαφώς περιορισμένη διάρκεια. Σε εργασία
των Fritz SA et al,41 επί ασθενών με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων, ένα
μήνα μετά το τέλος της τοπικής θεραπείας με mupirocin ή με mupirocin και chlorhexidin, υποτροπές
λοιμώξεων καταγράφηκαν στο 20% των ασθενών και
4 μήνες μετά, στο 36%. Σε μεγάλη μελέτη επί 891
χειρουργικών ασθενών, η ρινική εφαρμογή mupirocin δεν μείωσε τις λοιμώξεις των χειρουργικών τραυμάτων, αν και καταγράφηκε γενικώς συνολική μείωση των νοσοκομειακών σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων στους ασθενείς που ήταν φορείς του μικροβίου.10
Aντιθέτως, σε αντίστοιχη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη επί 1.602 νοσοκομειακών ασθενών, η
εφαρμογή του αντιβιοτικού δεν οδήγησε σε μείωση
των λοιμώξεων από σταφυλόκοκκο.42 Σε τυχαιοποιημένη εργασία επί καρδιοχειρουργικών ασθενών,
παρά το ότι η επιτυχία του ρινικού απο-αποικισμού
με mupirocin έφθασε το 81,5%, δεν επηρέασε τη συχνότητα εμφάνισης των λοιμώξεων, που ήταν 3,8%
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στην ομάδα της mupirocin και 3,2% στην ομάδα του
placebo.43
Στη Μ. Βρεττανία, το National Institute of Clinical
Excellence εξέδωσε (22 Oκτωβρίου 2008) oδηγία
για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων στο χειρουργείο, στην οποία αναφέρεται: «αποδεικνύεται ότι η
απολύμανση της ρινός με mupirocin ή chlorhexidin
σε όλους τους ασθενείς του χειρουργείου δεν μειώνει την συνολική αναλογία των λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων. Αποδεικνύεται ότι η απολύμανση της ρινός με mupirocin σε όλους τους χρόνιους φορείς – χειρουργικούς ασθενείς δεν μειώνει
ούτε την επίπτωση των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων,
ούτε του συνόλου των λοιμώξεων».44

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΠΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η σχέση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου και ατοπικής δερματίτιδας είναι από παλαιά γνωστή και η
χρησιμότητα της συστηματικής ή τοπικής χορήγησης αντιβιοτικών επί εμφάνισης επιμολύνσεων δεν
αμφισβητείται. Η κλινική σημασία όμως του μικροβίου στις εξάρσεις, επί μη επιμολυνθέντος εκζέματος, δεν είναι ομοίως σαφής.45 Κατά συνέπεια, η χορήγηση αντιβιοτικών με στόχο την εκρίζωση του σταφυλόκοκκου στην ατοπική δερματίτιδα τελεί υπό συνεχή διερεύνηση.
Kατά τους Gomes PL et al,46 η συχνότητα και η
πυκνότητα αποικισμού του δέρματος από σταφυλόκοκκο συνδέεται με την βαρύτητα της ατοπικής δερματίτιδας, ασθενείς δε με βαρύτερη νόσο είναι πιθανότερο να φέρουν στέλεχος ανθεκτικό στα συνήθη
αντιβιοτικά. Ομοίως, άλλοι ερευνητές συμπέραναν
ότι η πυκνότητα του σταφυλόκοκκου στο περιβάλλον
των ασθενών, συμβάλλει στην σοβαρότητα και τη
χρονιότητα του εκζέματος.47 Περαιτέρω, οι Lebon A
et al48 στη μελέτη τους επιβεβαίωσαν ότι ο αποικισμός τους πρώτους 6-12 μήνες της ζωής στα παιδιά,
σχετίζεται με τη σοβαρότητα της ατοπικής δερματίτιδας μετέπειτα. Απεναντίας, οι Patel GK et al,32 κατέληξαν σε αντίθετο συμπέρασμα και, στην εργασία
τους, δεν τεκμηριώθηκε συσχέτιση του μικροβιακού
αποικισμού με την βαρύτητα της νόσου. Επιπλέον
και σε άλλη εργασία επί ασθενών παιδικής ηλικίας
δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση του μικροβιακού αποικισμού σε νεογνά και βρέφη με επακόλουθο κίνδυνο
ατοπικής δερματίτιδας τα επόμενα τρία χρόνια.49
Οι επιδημιολογικές αυτές μελέτες, αν και διερευνούν τη σχέση σταφυλόκοκκου και ατοπικής δερμα-
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τίτιδας σε κλινικό επίπεδο, δεν είναι δυνατό να
προσδιορίσουν κατά πόσο η σοβαρότητα της νόσου
είναι αποτέλεσμα της δράσης του σταφυλόκοκκου, ή
απλώς συνιστούν αίτιο αυξημένου αποικισμού λόγω
αυξημένης φλεγμονής.
Αν και η χρήση αντιβιοτικών, κυρίως σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή ή άλλα φάρμακα κατά της
ατοπικής δερματίτιδας είναι συνήθης στην κλινική
πρακτική,50 η βιβλιογραφική της τεκμηρίωση είναι
ανεπαρκής.
Δεδομένου ότι ο αποικισμός με τον σταφυλόκοκκο του ατοπικού δέρματος είναι δευτερογενές φαινόμενο, επακόλουθο της φλεγμονής και των αλλοιώσεων της επιδερμίδας από τη νόσο, συχνά η βελτίωση
της με την αντι-εκζεματική μόνον αγωγή, μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση του αποικισμού. Οι Guzik TJ et
al,51 θεραπεύοντας 34 ασθενείς με αντιισταμινικά
και τοπικά κορτικοστεροειδή χωρίς αντιβιοτικά, διαπίστωσαν εξαφάνιση του μικροβίου στο 70% των
ασθενών. Ομοίως, οι Remitz A et al,52 χορηγώντας
τοπικό σκεύασμα Tacrolimus.
Οι Schuttelaar ML et al,53 σε διπλή-τυφλή μελέτη
σύγκριναν τα αποτελέσματα θεραπείας με τοπική
χρήση triamcinolone, με αυτά του συνδυασμού
triamcinolone με tetracycline τοπικά. Αν και στην
ομάδα των ασθενών με τη συνδυασμένη αγωγή καταγράφηκε μεγαλύτερη μείωση του αποικισμού με σταφυλόκοκκο, τα κλινικά αποτελέσματα δεν διέφεραν
στις δύο ομάδες. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι δεν
υπήρξε κλινικό όφελος από την προσθήκη του αντιβιοτικού στην αγωγή της δερματίτιδας. Σε άλλη εργασία, η προσθήκη mupirocin με υδροκορτιζόνη στη
θεραπεία μη επιμολυσμένης ατοπικής δερματίτιδας,
δεν απέφερε στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση των δεικτών SCORAD και EASI, σε σύγκριση
με τη υδροκορτιζόνη μόνη της.54 Σχετικό όφελος δεν
προέκυψε ούτε με την μακράς χρονικής διάρκειας
συστηματική χορήγηση cloxacilline, όπως στη μελέτη
των Ewing CI et al.55
Περαιτέρω, σε μετα-ανάλυση επί 26 μελετών οι
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από αυτές
δεν αποδεικνύεται όφελος από την χρήση αντιβιοτικών στην μη επιμολυνθείσα ατοπική δερματίτιδα.45
Σε ανάλογη επεξεργασία από την Cochrane Database
Systematic Review, επί 21 μελετών, οι Birnie AJ et
al διαπίστωσαν ότι ομοίως δεν προέκυψε σαφές όφελος από την χρήση τοπικών ή συστηματικών αντιβιοτικών.56
Αν και η καθολική χρήση αντιβιοτικών στους
ατοπικούς ασθενείς για την εκρίζωση του σταφυλόκοκκου δεν τεκμηριώνεται, σε ασθενείς με συχνές

εξάρσεις ατοπικής δερματίτιδας, συνδεόμενες με
λοίμωξη, τα μέτρα αντιμετώπισης του παθογόνου θεωρούνται δικαιολογημένα.57
Η χρήση όμως αντιβιοτικών ως μοναδικής θεραπείας στην ατοπική δερματίτιδα δεν συνιστάται,
διότι:
• Ο αποικισμός του δέρματος στην ατοπική δερματίτιδα υφίσταται τόσο στις βλάβες, όσο και στο
υγιές δέρμα
• Τα αντιβιοτικά μειώνουν το μικροβιακό «φορτίο»,
αλλά δεν έχουν επίδραση στη φλεγμονή
• Μετά τη χρήση αντιβιοτικών, το ατοπικό δέρμα
επανα-αποικίζεται ταχέως
• Η ευρεία χρήση αντιβιοτικών οδηγεί σε ανάπτυξη
και διασπορά αντοχής
Κατά συνέπεια, χρήση αντιβιοτικών στην ατοπική
δερματίτιδα έχει νόημα ως συνδυασμός με τα υπόλοιπα θεραπευτικά μέσα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το οικιακό ή εργασιακό περιβάλλον θεωρείται
ως σημαντική παρακαταθήκη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου. Υπό δυσμενείς προϋποθέσεις, αποτελεί
πηγή μόλυνσης και κατά συνέπεια αποικισμού ή
και λοίμωξης σε ανθρώπους. Η παρουσία του παθογόνου στο άμεσο περιβάλλον των ασθενών σχετίζεται τόσο με τα συγγενικά πρόσωπα ή με πρόσωπα με εργασιακή σχέση, όσο και με μολυσμένα oικόσιτα ζώα ή και αντικείμενα. Το κατά πόσο η παρουσία του σταφυλόκοκκου στο περιβάλλον αποτελεί αιτία αποικισμού του ανθρώπου και λοιμώξεων,
αποτέλεσμα, ή άλλοτε και τα δύο, είναι ασαφές στη
βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τους πολλούς ερευνητές,33 στους
παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο περιλαμβάνεται η πρόσφατη διάγνωση παρόμοιας λοίμωξης σε κάποιον από τους οικείους.
Στις μελέτες της Stephanie Fritz et al (2009 και
2012),7,58 η πρόσφατη σταφυλοκοκκική λοίμωξη σε
συγγενείς, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για επακόλουθη εμφάνιση λοίμωξης και στα παιδιά. Τα πορίσματα αυτά δεν συνιστούν έκπληξη, δεδομένης της
μεταδοτικότητας του παθογόνου. Σε ανάλογη εργασία των Calfee DP et al59 επί ασθενών με νοσοκομειακή λοίμωξη από MRSA, οι στενότεροι συγγενείς
είχαν 7,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να ευρε-
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θούν αποικιζόμενοι από το μικρόβιο, από αυτούς με
λιγότερο στενή σχέση. Σε αντίστοιχη μελέτη των Uhlemann AC et al,60 τo 56% των συγγενών ασθενών
με σταφυλοκοκκική λοίμωξη της κοινότητας ήταν
φορείς του παθογόνου, σε σύγκριση με το 38% ομάδας μαρτύρων, διαφορά που ήταν στατιστικά σημαντική. Το μικρόβιο ανευρέθηκε επίσης σε αναλογία
30% σε οικιακά αντικείμενα των ασθενών και μόνον
σε 5% των μαρτύρων. Ομοίως, οι ίδιοι ερευνητές σε
μεταγενέστερη εργασία τους, απομόνωσαν τον σταφυλόκοκκο σε 62% των συγγενών και στο 54% των
οικιακών αντικειμένων.
Εν τούτοις, κατά τους Coates T et al, στις περισσότερες περιπτώσεις, για τη λοίμωξη ευθύνονται τα
μικρόβια που αποικίζουν τον ίδιο τον ασθενή και
όχι το περιβάλλον του.8 Σε χειρουργικούς ασθενείς,
το στέλεχος του S.aureus που απομονώνεται στις
πληγές είναι ταυτόσημο με αυτό που απομονώνεται
στους ρώθωνες κατά 76-86%.11,42,62
Oι ασθενείς με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα ευρέθηκε να έχουν σημαντικά περισσότερες πηγές στο
άμεσο περιβάλλον τους, όπως στη σκόνη των κρεββατιών, του δαπέδου ή των σάκων της ηλεκτρικής
σκούπας.47
Σε οικείους παιδιών με ατοπική δερματίτιδα ο
αποικισμός των ρινικών κοιλοτήτων από σταφυλόκοκκο, ήταν πολύ συχνότερος σε σχέση με τους οικείους παιδιών χωρίς το έκζεμα.63
Οι Miller LG et al64 σε μελέτη επί 350 ασθενών
με ατοπική δερματίτιδα και 862 συγγενών τους, κατέληξαν στο εύρημα ότι το 40% των ασθενών και το
50% των συγγενών τους ήταν αποικισμένοι από
σταφυλόκοκκο. Εν τούτοις, στη μελέτη των Patel et
al επί παιδιών με ατοπική δερματίτιδα, ρινικός
αποικισμός διαπιστώθηκε μόνο σε 6 από τους 46
γονείς των ασθενών.32 Οι ερευνητές συμπέραναν ότι
υπήρχε ασθενής μόνο συσχέτιση μεταξύ του αποικισμού του δέρματος των παιδιών και της παρουσίας του σταφυλόκοκκου στις ρινικές κοιλότητες
των γονέων.
Οι Kim BS et al65 μελέτησαν δείγματα (ρώθωνες, δέρμα, υπωνύχιο) από 527 παιδιά δημοτικού
σχολείου ή νηπιαγωγείου και 32 υγιείς δασκάλους. Τα παιδιά με ατοπική δερματίτιδα είχαν
υψηλότερη αναλογία αποικισμού από σταφυλόκοκκο (34,6%) σε σχέση με τα άλλα (21,1-25,4%). Η
απομόνωση του μικροβίου ήταν συχνότερη από το
υπωνύχιο (30,8%) σε σχέση με τους ρώθωνες
(19,2%). Η ταυτοποίηση των στελεχών απέδειξε ότι
κύρια οδός μόλυνσης ήταν ο αυτο-ενοφθαλμισμός
από τους ρώθωνες μέσω των δακτύλων, ενώ δεν
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ήταν σημαντική η πιθανότητα μετάδοσης από παιδί
σε παιδί ή από δάσκαλο σε παιδί, μέσα στη τάξη.
Oι ίδιοι ερευνητές, σε άλλη μελέτη, 66 επιβεβαίωσαν τον υψηλό επιπολασμό του αποικισμού με
σταφυλόκοκκο παιδιών με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα (72,7%) σε σχέση με παιδιά με ήπιες εκδηλώσεις ή υγιή. Εν τούτοις, οι μητέρες παιδιών με
τη σοβαρή ατοπική δερματίτιδα δεν είχαν περισσότερο αποικισμό σε σχέση με τις άλλες, γεγονός
που υποδεικνύει ως κύρια πηγή την αυτο-επιμόλυνση.

ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Αν και η χορήγηση αγωγής για τον σταφυλόκοκκο στους συγγενείς των ασθενών είναι κλινική πρακτική με ευρεία αποδοχή, που αναφέρεται και σε
παλαιότερα συγγράμματα,67 οι σχετικές μελέτες είναι
ελάχιστες και η βιβλιογραφική τεκμηρίωση ανεπαρκής.
Οι Ammerlaan HS et al,23 σε μεγάλη μελέτη επί
633 ασθενών, διαπίστωσαν ότι η φορεία των οικείων
ήταν ανεξάρτητος παράγων κινδύνου για αποτυχία
της θεραπείας εκρίζωσης MRSA στελέχους. Κατά
συνέπεια, η θεραπεία και των συγγενών, θα ωφελούσε θεωρητικά και τους ασθενείς. Οι Fritz SA et al58
μελέτησαν 183 παιδιατρικούς ασθενείς με σταφυλοκοκκικές δερματικές λοιμώξεις της κοινότητας. Οι
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: στη μία
έγινε προσπάθεια εκρίζωσης του σταφυλόκοκκου με
τοπική χρήση mupirocin στη μύτη και καθημερινά
λουτρά με chlorhexidine επί πέντε ημέρες, ενώ στην
άλλη ομάδα εφαρμόσθηκε ίδια θεραπεία και στους
συγγενείς. Μετά από 12 μήνες, το 54% των ασθενών
και το 66% των οικείων ευρέθησαν ελεύθεροι αποικισμού. Εν τούτοις, υποτροπιάζουσες δερματικές
σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις καταγράφηκαν κατα τη
διάρκεια του δωδεκαμήνου στο 72% των ασθενών
και στο 52% των οικείων. Οι ερευνητές συμπέραναν
ότι η εκρίζωση του παθογόνου στους συγγενείς δεν
είναι περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την
εκρίζωση στους ασθενείς.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ––––––––––––––––––––
Σε σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις επιπτώσεις
του ασυμπτωματικού αποικισμού από σταφυλόκοκκο
και της θεραπείας με σκοπό την εκρίζωσή του δεν
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τεκμηριώνονται βιβλιογραφικά αναμφισβήτητα συμπεράσματα.
Στα ζητήματα αυτά περιλαμβάνονται:
• Η ακριβής κλινική σημασία της εκρίζωσης του
μικροβίου από τις θέσεις αποικισμού, και ιδίως
από τις ρινικές κοιλότητες, σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, αλλά και με ατοπική
δερματίτιδα.
• Οι ακριβείς ενδείξεις χορήγησης θεραπείας εκρίζωσης
• Η καλύτερη μέθοδος για την επίτευξη εκρίζωσης
• Η χρονική διάρκεια της θεραπείας, αναλόγως
του μέσου που χρησιμοποιείται
• Εφόσον η διάρκεια του εκάστοτε αποτελέσματος
είναι περιορισμένη, το κατά πόσο πρέπει να
εφαρμόζεται θεραπεία συντήρησης ή περιοδικές
επαναλήψεις της θεραπείας, επί πόσο χρόνο και
με ποιά μέθοδο.
• Το κατά πόσο και με ποιές ενδείξεις στη θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνονται προληπτικά και
οι συγγενείς των ασθενών
Με αυτά τα δεδομένα είναι εύλογη και η σχετική ασάφεια που υφίσταται στις θεραπευτικές οδηγές κλασσικών συγγραμμάτων και στις κατευθυντήριες οδηγίες σημαντικών επιστημονικών οργανισμών.
Στις σχετικές οδηγίες της Infectious Diseases Society of America68 για τη θεραπεία των λοιμώξεων
από ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκο, τονίζεται η σημασία των μέτρων ατομικής υγιεινής για
την αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών λοιμώξεων
δέρματος και μαλακών μορίων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η η καθαριότητα των χεριών και του
σώματος, η ορθή περιποίηση των τραυμάτων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών αντικειμένων με
συχνή χρήση (πόμολα, είδη υγιεινής), η αποφυγή
κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων όπως ενδυμάτων, πετσετών, ξυριστικών ειδών κλπ. Ο αποαποικισμός του ασθενούς μπορεί να επιχειρείται σε
περιπτώσεις αλλεπάλληλων λοιμώξεων, παρά την
καλή εφαρμογή των μέτρων υγιεινής. Ο απο-αποικισμός των συγγενών δικαιολογείται σε περίπτωση πολύ πιθανής διαπροσωπικής μετάδοσης, ως επιπλέον
των βασικών (μέτρα υγιεινής, θεραπεία ενεργών λοιμώξεων) μέτρων.
Στις κατευθυντήριες οδηγίες του NICE (National
Institute for Health and Clinical Excellence, 2008)44
για την πρόληψη και θεραπεία των χειρουργικών λοιμώξεων απορρίπτεται η χρήση αντιβιοτικών για την

εκρίζωση του ρινικού σταφυλόκοκκου ως μέθοδος
«ρουτίνας» πριν από το χειρουργείο. Η σύσταση αυτή δικαιολογείται από την απουσία σαφών συμπερασμάτων από τις μελέτες.
Στο κεφάλαιο περί σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων
στο σύγγραμμα του Rook,4 αιτιολογημένη η θεραπεία εκρίζωσης θεωρείται επί φορέων που η απασχόλησή τους μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για άλλα άτομα, όπως προσωπικό χειρουργείου και νοσηλεύτριες σε τμήματα νεογνών, αλλά ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Στην τελευταία περίπτωση
δεν απορρίπτεται η χορήγηση θεραπείας και στους
οικείους.
Στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Δερματολογίας του
Fitzpatrick,13 τονίζεται ότι η αδιάκριτη χρήση της
mupirocin πρέπει να αποφεύγεται, διότι σημαντική
αντίσταση έχει ήδη αναπτυχθεί. Έτσι, και ενώ το κλινικό όφελος δεν έχει αποδειχθεί, ο κίνδυνος αύξησης της αντοχής είναι δεδομένος.
Στην περίπτωση της ατοπικής δερματίτιδας, η
χρήση αντιβιοτικών περιορίζεται κατά κύριο λόγο
στην αντιμετώπιση των ενεργών λοιμώξεων.
Στις οδηγίες για την θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας της Aμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (American Academy of Dermatology)69 αναφέρεται ότι τα αντιβιοτικά μπορεί να προσφέρουν σημαντικό κλινικό όφελος μόνον όταν υπάρχει ενεργός
λοίμωξη.
Στις αντίστοιχες οδηγίες του NICE της Μ.Βρεττανίας,70 ορίζεται ότι η χρήση τοπικών αντιβιοτικών,
περιλαμβανομένων και των σκευασμάτων με συνδυασμό αντιβιοτικού-κορτικοστεροειδούς, πρέπει να
διαφυλάσσεται μόνo για περιπτώσεις ενεργού λοίμωξης, σε περιορισμένη έκταση, και όχι για διάστημα
μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων. Η χρήση αντισηπτικών επιτρέπεται μόνον στις υποτροπιάζουσες, επιμολυσμένες περιπτώσεις και επίσης όχι για μακροχρόνια διαστήματα.
Στο κεφάλαιο περί ατοπικής δερματίτιδας της
Δερματολογίας του Rook,57 η αναφορά στη χρήση
αντιβιοτικών περιορίζεται στις εξάρσεις της νόσου
που συνδέονται με λοίμωξη. Στις περιπτώσεις αυτές,
η μακρά χορήγηση αντιβιοτικών, η τοπική θεραπεία
με συνδυασμό αντιβιοτικού και στεροειδούς και ο
απο-αποικισμός του ρινικού βλεννογόνου θεωρούνται αποδεκτά μέτρα. Στο σχετικό κεφάλαιο της δερματολογίας του Bolognia71 η θεραπεία με αντιβιοτικά
αναφέρεται επίσης ως «συμπληρωματική» (adjunctive) μόνο στις περιπτώσεις λοίμωξης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Η εκρίζωση του χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου από
το ρινικό βλενογόννο ή και τις άλλες θέσεις αποικισμού έχει νόημα επί:
• Ασθενών με υποτροπιάζουσες σταφυλοκοκκικές
λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων,
όταν δεν επαρκούν τα μέτρα υγιεινής
• Ασθενών με συχνές, σοβαρές εξάρσεις ατοπικής
δερματίτιδας, ιδιαιτέρως όταν αυτές συνδέονται
με λοιμώξεις
• Σε αποδεδειγμένα φορείς του μικροβίου που λόγω εργασίας έρχονται σε επαφή με ευπαθή άτομα
Σε άτομα του οικιακού ή στενού εργασιακού περιβάλλοντος η προσπάθεια απο-αποικισμού, αν και
δεν έχει τεκμηριωθεί, θεωρείται εύλογα δικαιολογημένη σε περίπτωση προφανούς μετάδοσης σε ασθενείς, ατοπικούς ή όχι.
Σε κάθε περίπτωση, η γενικευμένη χρήση αντιβιοτικών, ιδιαιτέρως συστηματικών, και για μεγάλα
χρονικά διαστηματα, πρέπει να αποφεύγεται.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Δελλή Φ-Σ.
Τριγώνη Α.
Τζέλλος Θ.
Θεοδοσίου Γ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Άνδρας ηλικίας 78 ετών αναφέρει το τελευταίο τρίμηνο την παρουσία ενός ογκιδίου στην δεξιά κοιλιακή
χώρα. Κλινικά παρατηρείται ένα σκληρής σύστασης ογκίδιο που περιβάλλεται από μια ρόδινη, ελαφρώς επηρμένη, με ανομοιόμορφα όρια πλάκα Στην περιφερική
επιφάνειά του, το ογκίδιο παρουσιάζει πολλαπλά, ευμεγέθη διακλαδιζόμενα αγγεία, ενώ στο κέντρο παρατηρείται ένα εντύπωμα (Εικόνα 1). Δερματοσκοπικά διακρί-

Åéêüíα 1 – Μια επηρμένη πλάκα
με ανομοιόμορφα όρια πάνω στην
οποία αναπτύχθηκε ένα οζίδιο
που παρουσιάζει κεντρικά ένα εντύπωμα.

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:2 133-138, 2013

νονται παχιά τηλεαγγειεκτασιακά διακλαδιζόμενα αγγεία σε γαλακτορόδινο υπόβαθρο (Εικόνα 2). Ολόκληρη
η βλάβη αφαιρέθηκε χειρουργικά.
Ιστολογικά παρατηρούνται δοκίδες από επιθηλιακά
κύτταρα οι οποίες αναστομώνονται και σχηματίζουν
δαντελωτούς σχηματισμούς, με πολλά σωληνάρια και
μερικούς διευρυσμένους κυστικούς χώρους που περέχουν βλεννίνη. Μερικές δοκίδες παρουσιάζουν περιφερική διάταξη δίκην πασσάλων φράκη ενώ η επαφή με
την επιδερμίδα είναι εμφανής (Εικόνα 3).
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Åé êü íα 2 – Δερματοσκοπικά διακρίνεται πλάκα σε υποκίτρινο χρώμα, και ογκίδιο με κίτρινους λοβοειδείς σχηματισμούς και τηλεαγγειεκτασιακά διακλαδιζόμενα αγγεία
που αναστομώνονται σε γαλακτορόδινο υπόβαθρο.

Åéêüíα 3 – Αναστωμούμενες δοκίδεςαπό βασικόμορφα κύτταρα σε ένα δικτυωτό πρότυπο με πολλά σωληνάρια και μερικούς διευρυσμένους κυστικούς χώρους που περέχουν βλεννίνη. Μερικές δοκίδες παρουσιάζουν περιφερική διάταξη δίκην πασσάλων φράκη ενώ η επαφή με την επιδερμίδα είναι εμφανής.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Αδενοειδές Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα
(ΑΒΚΚ)
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 1

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (ΒΚΚ), περιγράφηκε πρώτη φορά το 1827 από τον Jacob και είναι ο
συνηθέστερος δερματικός καρκίνος καθώς αποτελεί
το 70% όλων των κακοήθων όγκων του δέρματος. Οι
συχνότερες (80%) εντοπίσεις του είναι στο κεφάλι
και τον τράχηλο. Η κλινική εικόνα ποικίλλει από μια
ερυθηματώδη πλάκα ή μια βλατιδο-οζώδη βλάβη
έως μια ελκωτική καταστροφική βλάβη. Παρουσιάζει
ποικιλία στο πρότυπο ανάπτυξης του (επιπολής,
οζώδες, μικροοζώδες, διηθητικό) με αντίστοιχες κλινικοϊστολογικές μορφές όπως το επιπολής, το οζώδες ή το σκληροδερμοειδές και συχνά με μικτές
μορφές που περιλαμβάνουν ιστολογικά χαρακτηριστικά από δύο ή και παραπάνω αναφερόμενες μορφές. Το ΒΚΚ μπορεί να παρουσιάσει αδενοειδή, κερατωσική, σμηγματική, μετατυπική, τριχική, αποκρινή, εκκρινή ή ινοεπιθηλιακή διαφοροποίηση δημιουργώντας έτσι και άλλους σπάνιους ιστολογικούς
υπότυπους όπως το κυστικό, μελαγχρωματικό, μετατυπικό, αδενοειδές, κερατωσικό, σμηγματικό, απο-

κρινές, εκκρινές και ινοεπιθηλιακό ΒΚΚ. Η δε κυτταρική του ποικιλία καταλήγει σε άλλες σπάνιες ιστολογικές μορφές όπως αυτές με διαυγή, δίκην δακτυλιδίου με σφραγίδα, κοκκώδη, γιγαντοκύτταρα, αδαμαντοειδή, σβαννοειδή κύτταρα, οι οποίες όμως συνολικά δεν ξεπερνούν το 10% όλων των ΒΚΚ.
Σε μια πρόσφατη μελέτη η συχνότητα του Αδενοειδούς Βασικοκυτταρικού Καρκινώματος (ΑΒΚΚ)
εκτιμήθηκε ότι αντιπροσωπεύει το 6,67% μόνο όλων
των ιστολογικών τύπων ΒΚΚ των βλεφάρων.1 Τα κλινικά χαρακτηριστικά του συνοψίζονται στον πίνακα
1.2 Ογκοι με παρόμοια ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά με το ΑΒΚΚ είναι το δερματικό αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα και το πρωτοπαθές ηθμοειδόμορφο
αποκρινές καρκίνωμα (primary cutaneous ceribriform apocrine carcinoma).
Μαζί με τα κλινικά ευρήματα, καθοριστική για
την διάγνωση είναι η παθολογοανατομική εξέταση. Η
χρώση αιματοξυλίνης-εωσίνης παραμένει ακρογωνιαίος λίθος στην ιστολογική διάγνωση, αλλά και η
ανοσοϊστοχημεία έχει σημαντικό ρόλο. Το anti-bcl-2
μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο βάφει ομογενώς το
κυτταρόπλασμα και ιδιαίτερα την περιφέρεια, χρησιμοποιείται για τη διαφορική διάγνωση από το τριχοεπιθηλίωμα ενώ οι δείκτες S-100, EMA, CEA και CK-7
είναι αρνητικοί.

Κλινικά χαρακτηριστικά ΑΒΚΚ

Swagata A Tambe, Smita S Ghate, Hemangi R Jerajani
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ΣΑΣ

Η διαφορική διάγνωση του ΑΒΚΚ από το ΗΑΚ γίνεται κυρίως ιστολογικά

Σχέση με
την επιδερμίδα

Πασσαλοειδής
διάταξη των νησίδων

«Η λόγω τεχνικής»
συρίκνωση του
περιβαλλόμενου
ινώδους στρώματος

ΑΒΚΚ

Συνδέεται

Ναι

Ναι

Μονομορφισμός

ΗΑΚ

Καμία σχέση

Όχι

Όχι

Πλεομορφισμός, σε
φωλιές και σωληνοειδούς σχηματισμούς

Το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα (ΑΚΚ) θεωρείται ένα αποκρινές καρκίνωμα το οποίο οπως αναφέρει ο Boggio κατα την αρχική περιγραφή του όγκου
προέρχεται από τους κυψελιδικούς αδένες στον έξω
ακουστικό πόρο και μπορεί να έχει παρόμοια ιστολογικά χαρακτηριστικό με το ΑΒΚΚ.3 Η κλινική εικόνα του πρωτοπαθούς δερματικού ΑΚΚ είναι αυτή
ενός αργά εξελισσόμενου, με ασαφή όρια οζιδίου, το
οποίο συνήθως εντοπίζεται στο τριχωτό κεφαλής.
Σπανιότερα ο πρωτοπαθής όγκος βρίσκεται στο μαστό, στους μεγάλους βρόγχους, στο τράχηλο της μήτρας. Το πρωτοπαθές δερματικό ΑΚΚ έχει καλύτερη
πρόγνωση από τις άλλες εντοπίσεις και η διάγνωση
τίθεται μετά τον αποκλεισμό εξωδερματικής εντόπισης Στην βιβλιογραφία υπάρχει ελάχιστος αριθμός
περιστατικών ΑΚΚ. Η ιστολογική διαφορική διάγνωση από το ΑΒΚΚ βασίζεται στη παρουσία περινευρικής διήθησης και ότι ο όγκος δεν πλησιάζει ούτε την
επιδερμίδα, ούτε τα εξαρτήματά της και παρουσιάζει
θετικότητα στους δείκτες S-100, EMA, CEA και CK-7
σε αντίθεση με το ΑΒΚΚ.4
Ενας άλλος μιμητής του ΑΒΚΚ είναι το πρωτοπαθές δερματικό ηθμοειδόμορφο αποκρινές καρκίνωμα (ΗΑΚ) ένα χαμηλού βαθμού δερματικό αποκρινές καρκίνωμα με καλή πρόγνωση. Πάντα απουσιάζει η περινευρική διήθηση, που απομακρύνει από
τα λοιπά ΑΚΚ (Πίνακας 2). Δύσκολη παραμένει η
διαφορική διάγνωση του ΗΑΚ από τις δερματικές
μεταστάσεις του καρκίνου του μαστού, παρότι τελευταία χρησιμοποιούνται δείκτες με υψηλή ειδικότητα
όπως CEA, p53 και CK7 και podoplanin.5
Το περιστατικό που παρουσιάζουμε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όσον αφορά την κλινική εικόνα, την
εντόπιση και τον τρόπο εξέλιξης, αλλά και τα δερματοσκοπικά ευρήματα.
Για τη δερματοσκοπική εικόνα των ΒΚΚ έχει καθιερωθεί ένας κλασσικός αλγόριθμος που περιλαμβά-
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κυττάρων

νει την απουσία μελαγχρωματικού δικτύου και την παρουσία τουλάχιστον ενός από τα παρακάτω κριτήρια:
εξέλκωση, στοιχεία όμοια με τα φύλλα σφενδάμνου,
τα μπλε-γρι σφαιρίδια, μπλε-οβάλ φωλιές, διακλαδιζόμενα αγγεία και οι σχηματισμοί δίκην τροχών μοτοποδηλάτου.6 Υπάρχουν επίσης μη-κλασικά κριτήρια
που ανευρίσκονται συχνότερα στα επιπολή ΒΚΚ,
όπως οι λευκορόδινες περιοχές, οι ομοκεντρικές δομές, οι πολλαπλές διαβρώσεις και άλλα. Για τις σπάνιες μορφές ΒΚΚ όπως είναι το ΑΒΚΚ, δεν υπάρχουν
πολλές αναφορές, πιθανώς επειδή είναι σπάνιο.7 Στο
άρθρο του Bengü Nisa Akay, αναφέρονται το λευκωπό
πέπλο (75%), οι γκρί-μπλε περιχές (50%) και τα στίγματα δίκην κόκκων πιπεριού (25%),8 ενώ εμείς επισημαίνουμε τα αγγεία και τους κίτρινους λοβοειδείς
σχηματισμούς σε γαλακτορόδινο υπόβαθρο, υπενθυμίζοντας ότι αναθεωρήθηκε η διαγνωστική αξία των
στοιχείων που μοιάζουν με κεγχρία και των κιτρινωπών λοβοειδών προσεκβολών που παλαιά απομάκρυναν από τη διάγνωση του ΒΚΚ.9 Συμπεραίνεται ότι μόνον η ιστοπαθολογική εξέταση μπορεί να δώσει την
απόλυτα σωστή διαφορική διάγνωση από άλλους δερματικούς όγκους που θα μπορούσαν να έχουν την
ίδια δερματοσκοπική εικόνα, όπως ένα σμηγματικό
αδένωμα ή ένα ξανθοκοκκίωμα.10
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Η θεραπεία της ακμής στην παιδική ηλικία
Η πρώτη δημοσίευση με τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της ακμής
στην παιδική ηλικία.
Το άρθρο επιχορηγήθηκε από την Αμερικανική
Εταιρία Ακμής και Ροδόχρου νόσου και, στη συνέχεια, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.
Ταξινόμηση: Δεν υπάρχει πρότυπο ταξινόμησης
για την αξιολόγηση της ακμής, και οι κλίμακες βαρύτητας συχνά υπερτονίζουν την παρουσία των
φλεγμονωδών βλαβών. Η βαρύτητα της νόσου μπορεί γενικά να ταξινομηθεί ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή με βάση τον αριθμό των βλαβών, τον τύπο και
τη σοβαρότητα της νόσου. Η ακμή μπορεί επίσης
να χαρακτηρισθεί ως φαγεσωρική, φλεγμονώδης ή
μικτή. Η παρουσία ή η απουσία των ουλών, της μεταφλεγμονώδους μελάγχρωσης, ή του ερυθήματος
θα πρέπει να αξιολογηθεί τόσο στην επιλογής της
θεραπείας, όσο και στην παρακολούθηση της βελτίωσης της νόσου.
Προεφηβική ακμή (ηλικία: 7-12 ετών): Συνήθως,
πριν από την εμφάνιση της ακμής προηγούνται άλλα σημάδια της εφηβικής ωρίμανσης. Η αξιολόγηση
του ασθενούς με τη φυσική εξέταση και τη λήψη καλού ιστορικού είναι συνήθως επαρκής. Η παθογένεια περιλαμβάνει τους εξής τέσσερις παράγοντες:
1) Υπερπλασία των σμηγματογόνων αδένων, η

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:2 139-142, 2013

οποία επηρεάζεται από την αύξηση των επιπέδων
των ανδρογόνων, 2) Οι μεταβολές στην ανάπτυξη
των τριχικών θυλάκων και η διαταραχή στην κερατινοποίηση, 3) Αποικισμός του τριχικού θυλάκου με
το προπιονικό βακτηρίδιο της ακμής (Propionibacterium acnes), και 4) Ανοσολογική απάντηση και
ανάπτυξη φλεγμονής.
Θεραπεία με καλλυντικά προϊόντα (Over-thecounter treatment): Αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα, τα προϊόντα που περιέχουν σαλικυλικό οξύ, θείο, σουλφακεταμίδιο του νατρίου (sodium sulfacetamide) και ρεζορκινόλη είναι σχετικά αποτελεσματικά. Το σαλικυλικό οξύ είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου (ΒΡ). Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι οι
υψηλότερες συγκεντρώσεις BP (εύρος 2,5% -10%),
δεν είναι πάντα πιο αποτελεσματικές, ενώ τις περισσότερες φορές είναι πιο ερεθιστικές. Ως εξαίρεση μπορεί να αναφερθεί η εφαρμογή στη ράχη
του σώματος, όπου οι υψηλότερες συγκεντρώσεις,
ή η παρατεταμένη εφαρμογή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα.
Ρετινοειδή: Με την ομαλοποίηση της απόπτωσης
του επιθηλίου των τριχικών θυλάκων, τα ρετινοειδή
προλαμβάνουν το σχηματισμό νέων μικροφαγεσόρων
και προάγουν την αντιμετώπιση των υπαρχουσών
βλαβών. Ορισμένα ρετινοειδή έχουν, επίσης, άμεση
αντιφλεγμονώδη δράση. Τα ρετινοειδή είναι διαθέσιμα σε πολλές μορφές, όπως κρέμες, γέλες, διαλύματα και λοσιόν. Για να ελαχιστοποιηθούν οι συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν τα ρετινοειδή,
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όπως καύσος, τσούξιμο, ξηρότητα και απολέπιση,
συνιστάται η έναρξη της αγωγής με τη μικρότερη περιεκτικότητα σε κάθε παρασκεύασμα. Οι ασθενείς με
ευαίσθητο δέρμα θα πρέπει να αρχίσουν τη θεραπεία με εφαρμογή του σκευάσματος τρεις φορές την
εβδομάδα. Η χρήση μιας μη-φαγεσωρογόνου ενυδατικής κρέμας, ή ενυδατικής κρέμας με αντιηλιακό
μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την ανοχή στην αγωγή με ρετινοειδή.
Η θεραπεία με αντιβιοτικά: Η τοπική εφαρμογή
αντιβιοτικών δεν συνιστάται ως μονοθεραπεία, λόγω
της βραδείας έναρξης δράσης και της πιθανότητας
ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Η συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών είναι πιο κατάλληλη
για τη μέτρια και σοβαρή φλεγμονώδη ακμή σε οποιαδήποτε ηλικία. Η παρατεταμένης αποδέσμευσης μινοκυκλίνη σε δόση 1 mg/kg/ημέρα είναι η μόνη εγκεκριμένη από τον FDA συστηματική αντιβιοτική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ακμής. Οι τετρακυκλίνες δεύτερης γενιάς (δοξυκυκλίνη, μινοκυκλίνη)
μερικές φορές προτιμώνται, λόγω των λιγότερων
προβλημάτων με την απορρόφηση και τις λιγότερο
συχνές δόσεις, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιδιά μικρότερα των 8 ετών. Εναλλακτικά, η
ερυθρομυκίνη, η αζιθρομυκίνη και η τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προσοχή σε αλλεργικά στην τετρακυκλίνη
παιδιά.
Καθαρισμός προσώπου: Συνιστάται το καθημερινό πλύσιμο δύο φορές την ημέρα με ένα απαλό, χωρίς σαπούνι, και με ουδέτερο pH καθαριστικό. Πλύσεις με αντιβακτηριδιακά καθαριστικά δεν είναι αποτελεσματικά, με εξαίρεση αυτά που περιέχουν ΒΡ.
Τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως τονωτικά προσώπου (Facial toners) μπορούν να μειώσουν τη λιπαρότητα και να αφαιρέσουν το μακιγιάζ ή τα υπολείμματα ρύπων, αλλά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό εάν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά. Το μακιγιάζ με χρήση μη λιπαρών (oil- free) και μη-φαγεσωρογόνων προϊόντων δεν επιδεινώνουν την ακμή.

Συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα
Ήπια ακμή (κατά κύριο λόγο φαγεσωρική ή μικτή φαγεσωρική/φλεγμονώδης): Έναρξη αγωγής με
υπεροξείδιο του βενζοϋλίου (BP), ή με τοπικά ρετινοειδή, ή με συνδυασμό των δύο ουσιών. Τοπική
εφαρμογή δαψόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
μονοθεραπεία, ή στη θέση ενός τοπικού αντιβιοτικού.

Εάν η απάντηση στη θεραπεία κρίνεται ανεπαρκής, μετά όμως από επιβεβαίωση της συμμόρφωσης
του ασθενούς με την αγωγή, συστήνεται η προσθήκη
BP ή ρετινοειδούς. Σε μη ανταπόκριση, συστήνεται
αλλαγή της συγκέντρωσης, της μορφής και του είδους του ρετινοειδούς, ή αλλαγή της τοπικής συνδυαστικής θεραπείας.
Μέτρια ακμή (περισσότερες φλεγμονώδεις βλάβες): Έναρξη τοπικής αγωγής με σκεύασμα που περιέχει συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών, ή χορήγηση από του στόματος αντιβιοτικών με την προσθήκη τοπικού σκευάσματος ρετινοειδούς και υπεροξειδίου του βενζοϋλίου, ή μόνο ρετινοειδούς, αντιβιοτικού και BP. Η τοπική εφαρμογή δαψόνης μπορεί να
αντικαταστήσει το τοπικό αντιβιοτικό.
Εάν η απάντηση στη θεραπεία είναι ανεπαρκής,
μετά από επιβεβαίωση της συμμόρφωσης, προτείνεται αλλαγή της συγκέντρωσης, της μορφής και του
είδους του ρετινοειδούς, η αλλαγή της συνδυαστικής
θεραπείας, και/ή η προσθήκη ή η αλλαγή του από
του στόματος αντιβιοτικού, ή η χορήγηση ορμονικής
θεραπείας (για τα κορίτσια) ή της συστηματικής χορήγησης ισοτρετινοΐνης.
Σοβαρή ακμή: Συνιστάται η χρήση συνδυαστικής
θεραπείας (από του στόματος αντιβιοτικό και τοπικά:
ρετινοειδή και BP, με ή χωρίς αντιβιοτικό). Εάν η
απάντηση είναι ανεπαρκής, προτείνεται η αλλαγή
του συστηματικά χορηγούμενου αντιβιοτικού και στη
συνέχεια συνταγογράφηση ισοτρετινοΐνης. Στα κορίτσια υπάρχει και η δυνατότητα έναρξης ορμονικής
θεραπείας.

Σχόλιο Παιδιάτρου - Alain Joffe, MD, MPH,
FAAP
Το άρθρο αυτό αναφέρει τις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της ακμής της παιδικής
ηλικίας . Περιλαμβάνει συνοπτικά διαγράμματα και
περιγράφει με λεπτομέρειες τις θεραπευτικές αγωγές, με βάση τη βαρύτητα της ακμής.
Η θεραπεία επηρεάζεται από το ιστορικό, τις
προηγούμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις, το κόστος
της αγωγής και την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενούς, και την προτίμηση του σκευάσματος (κρέμα,
γέλη, κλπ).
Συνδυασμός φαρμάκων, απλοποίηση των θεραπευτικών σχημάτων και χορήγηση αντισυλληπτικών
μπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλα για τις νέες
γυναίκες με δυσμηνόρροια ή για αυτές που είναι σεξουαλικά ενεργείς.
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Η δημοσίευση της Αμερικανικής Ακαδημίας
Παιδιατρικής περιλαμβάνει μια ανασκόπηση, στην
οποία αναφέρονται οι επιπλοκές της συστηματικής
χορήγησης αντιβιοτικών και τα αμφιλεγόμενα σημεία της χορήγησης ισοτρετινοΐνης. Σε γενικές
γραμμές, οι συστάσεις είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της ακμής
που δημοσιεύτηκαν το 2012 στο JEADV, Feb,
Suppl 1.
Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν τους ακόλουθους τρεις στόχους: 1) τη μείωση
των σοβαρών συνεπειών και το σχηματισμό ουλών,
2) την προσπάθεια ενίσχυσης της συμμόρφωσης
των ασθενών, 3) καθώς και τη μείωση της αντοχής
στα αντιβιοτικά. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αν και δεν
είναι μόνο για τα παιδιά, συνιστούν ότι η στρατηγική της θεραπείας πρέπει να επηρεάζεται από την
εμφάνιση των ουλών, την ύπαρξη άλλων πτωχών
προγνωστικών δεικτών (όπως το οικογενειακό ιστορικό, την ακμή κορμού και το ατομικό ιστορικό εμφάνισης βρεφικής ακμής) και από την κλινική εικόνα και τη σοβαρότητα της ακμής (φαγεσωρική,
ήπια έως μέτρια βλατιδοφλυκταινώδη, σοβαρή
βλατιδοφλυκταινώδη/μέτρια οζώδη ή σοβαρή οζοκυστική). Μια διαφοροποίηση από τις συστάσεις
της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP)
είναι ότι το αζελαϊκό οξύ περιλαμβάνεται στις επιλογές για τη φαγεσωρική και τη μέτρια βλατοδοφλυκταινώδη ακμή.
Τα δικά μου συμπεράσματα για τη διαχείριση της
ακμής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Η αντοχή στα αντιβιοτικά και κυρίως στις τετρακυκλίνες, αυξάνεται. Η συστηματική ή η τοπική χορήγηση αντιβιοτικών είναι συχνά απαραίτητη για τη θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ακμή, αλλά η μακροχρόνια χρήση (για πολλά χρόνια) δεν είναι ιδανική, καθώς επίσης και η μονοθεραπεία με αντιβιοτικά
(τοπικά ή συστηματικά) δεν θεωρείται η κατάλληλη προσέγγιση.
• Κάθε ασθενής με ακμή θα πρέπει να χρησιμοποιεί τοπικά σκευάσματα. Το υπεροξείδιο του
βενζοϋλίου έχει τόσο αντιμικροβιακή όσο και
φαγεσωρολυτική δράση και, επίσης, βοηθά
στην ελαχιστοποίηση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Τα τοπικά ρετινοειδή είναι ζωτικής σημασίας στην αποσυμφόρηση ("unclogging")
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Συνδυασμοί τοπικών σκευασμάτων για τη θεραπεία
της ήπιας ακμής
Υπεροξείδιο του βενζοϋλίου μαζί με αντιβιοτικό
ή
Ρετινοειδές και υπεροξείδιο του βενζοϋλίου
ή
(Ρετινοειδές μαζί με αντιβιοτικό) και υπεροξείδιο
του βενζοϋλίου

Ðßíáêáò 2

Σχόλιο Δερματολόγου - Mary Wu
Chang, MD

Ðßíáêáò 1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνδυασμοί τοπικών σκευασμάτων για τη θεραπεία
της μέτριας ακμής
Ρετινοειδές και υπεροξείδιο του βενζοϋλίου
ή
Ρετινοειδές και (υπεροξείδιο του βενζοϋλίου μαζί
με αντιβιοτικό)
ή
(Ρετινοειδές μαζί με αντιβιοτικό) και υπεροξείδιο
του βενζοϋλίου

των τριχοθυλάκων, την πρόληψη της ακμής και
τη βελτίωση των ουλών. Ο βαθμός ανοχής του
ασθενούς είναι ένας σημαντικός περιοριστικός
παράγοντας στην τοπική χρήση ρετινοειδών.
Στην έναρξη της θεραπείας συνιστάται η προοδευτική αύξηση της συχνότητας εφαρμογής
(δύο φορές την εβδομάδα, βράδυ παρά βράδυ).
• Στα κορίτσια και στις γυναίκες με χρόνια ανθεκτική στις θεραπείες ακμή, η ορμονική θεραπεία,
συνήθως με χορήγηση αντισυλληπτικών, μπορεί
να αποτελεί αποτελεσματική εναλλακτική επιλογη και μπορεί να επιτρέψει, μερικές φορές, τη
διακοπή των από του στόματος χορηγούμενων
αντιβιοτικών και να αποτρέψει την ανάγκη για λήψη ισοτρετινοΐνης.
• Διατροφή και δίαιτα μπορεί να είναι σημαντική
στη θεραπεία της ακμής και, μερικές φορές, αποτελούν το συνδετικό κρίκο που λείπει στις ανθεκτικές περιπτώσεις.
• Τέλος, η θεραπεία της ακμής είναι μακροχρόνια,
και η επιτυχία της εξαρτάται από τη συμμόρφωση
των ασθενών. Η τήρηση των οδηγιών του θεράποντος ιατρού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
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την ορθή εκπαίδευση και ενημέρωση των ασθενών.
Eichenfield LF et al. Evidence-based recommendations for the
diagnosis and treatment of pediatric acne. Pediatrics 2013
May; 131:S163.
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the N
Engl J Med. June 2013.
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
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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.
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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).
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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.
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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 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2013

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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