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Ðåñßëçøç
Η εισαγωγή των lasers έχει μεταβάλλει δραματικά την αντιμετώπιση προβλημάτων στην γενική και την κοσμητική δερματολογία. Αποτελούν την θεραπεία εκλογής για την διόρθωση
αγγειακών δυσπλασιών, ουλών ακμής ή την φωτογήρανση. Η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας και του
σχεδιασμού τους αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια για τους ασθενείς. Η γνώση των
βασικών αρχών των lasers, των ιδιοτήτων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, της διάταξης των συσκευών laser, των οπτικών ιδιοτήτων του δέρματος και η κατανόηση των νέων τεχνικών επιτρέπουν στον
δερματολόγο την ορθή χρήση τους σε συνδυασμό ή μη με άλλες κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους.

Laser Applications in Dermatology
Summary

Kostakis P., Drekolia E., Panagioti D., Larios G.

Lasers have revolutionized the practice of both general and cosmetic dermatology. They have become the preferred treatment for a series of skin conditions, including vascular malformations, photodamaged skin and acne scars. Laser technology and design continue to evolve, allowing
greater control of laser parameters and resulting in increased safety and efficacy for patients. Understanding the basic principles of laser light, the properties of electromagnetic radiation as well as the laser types and novel techniques will allow dermatologists to use them either on their own or in combination with more conventional treatment methods.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Μήκος κύματος, αναστροφή πληθυσμού, χρωμοφόρα, εκλεκτική φωτοθερμόλυση,
κλασματική φωτοθερμόλυση.

KEY WORDS • Wavelength, population inversion, chromophores, selective photothermolysis, fractional
photothermolysis

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

O

όρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών
λέξεων Light Amplification through the Stimulated Emission of Radiation και περιγράφει την φυσική διαδικασία της ενίσχυσης του φωτός
και στηρίζεται στο έργο του Einstein: "The Quantum
Theory of Radiation"1 που εισήγαγε την έννοια της
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 153-162, 2013

εξαναγκασμένης εκπομπής της ακτινοβολίας. Στην ελληνική γλώσσα αποδίδεται ως: «Ενίσχυση του φωτός
από εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας».

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––
Η ηλεκτρομαγνητική (Η/Μ) ακτινοβολία αποτελεί

2-final_Layout 1 6/3/2014 11:54 ππ Page 154

154

Π. Κωστάκης, Ε. Δρεκόλια, Δ. Παναγιώτη, Γ. Λάριος
ενιαίο και συνεχές φάσμα2-4 που εκτείνεται από τις μικρού μήκους κύματος κοσμικές ακτίνες, gamma και Χακτίνες, το υπεριώδες, ορατό και υπέρυθρο φως, τα μικροκύματα ως τα μεγάλου μήκους ραδιοκύματα στο
άλλο άκρο. Το φως εμφανίζει διττή φύση. Αφ’ ενός θεωρείται κύμα (κυματική θεωρία) που χαρακτηρίζεται
από το μήκος κύματος και τη συχνότητα του, αφ’ ετέρου αποτελείται από δέσμη φωτονίων, σωματιδίων με
ασήμαντη μάζα, που μεταφέρουν την ενέργεια (σωματιδιακή θεωρία). Μήκος κύματος καλείται η απόσταση
μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ή κοιλάδων. Μετριέται σε υποδιαιρέσεις του μέτρου. Στο ορατό φως (400700 nm) το μήκος κύματος προσδιορίζει το χρώμα της
ακτινοβολίας. Το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως
ανάλογο της συχνότητας, δηλαδή του αριθμού των κυμάτων που διέρχονται από ένα δεδομένο σημείο ανά
δευτερόλεπτο. Ακτινοβολίες με μικρό μήκος κύματος
έχουν μεγάλη συχνότητα, με αποτέλεσμα την παροχή
μεγάλης ποσότητας ενέργειας.

2. ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ LASER ––––––––––––––––
Η δέσμη laser παράγεται, μόνο, με τεχνητό τρόπο, εντός ειδικά διαμορφωμένων συσκευών. Κάθε
συσκευή αποτελείται από τέσσερα στοιχεία:
α) το οπτικό αντηχείο ή κοιλότητα συντονισμού,
όπου, στα δύο άκρα του υπάρχουν δύο κάτοπτρα, το ένα πλήρως ανακλαστικό και το άλλο
μερικώς, το οποίο επιτρέπει την ελεγχόμενη έξοδο ποσότητας από την παραγόμενη ακτινοβολία,
υπό τη μορφή της δέσμης laser.
β) το ενεργό υλικό που προσδιορίζει τον τύπο του
laser. Αυτό μπορεί να είναι αέριο (αργό, κρυπτό), υγρό (χρωστική) ή στερεό (αλεξανδρίτης).
γ) την εξωτερική πηγή παροχής ενέργειας, ηλεκτρική ή άλλης φύσεως, η οποία προκαλεί την διέγερση των ατόμων του ενεργού υλικού.
δ) τις οπτικές ίνες ή τους αρθρωτούς βραχίονες για
την μεταφορά της δέσμης από τη συσκευή στον
στόχο.
Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός παραγωγής
ακτίνων laser, είναι αναγκαία η γνώση της διαδικασίας παραγωγής και εκπομπής του φωτός: αυθόρμητη ή εξαναγκασμένη.

τον πυρήνα και (β) από ηλεκτρόνια, τα οποία περιστρέφονται γύρω από αυτόν σε σταθερές τροχιές. Τα
άτομα δύνανται να προσλαμβάνουν ή να χάνουν
ενέργεια με τη μορφή ενός quantum της Η/Μ ακτινοβολίας, του φωτονίου, με αποτέλεσμα τη μεταπήδηση των ηλεκτρονίων σε απώτερη ή εγγύτερη στιβάδα προς τον πυρήνα.
Εάν η ενέργεια ενός φωτονίου απορροφηθεί από
ένα άτομο, τότε τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας μεταπηδούν σε στιβάδα υψηλότερης ενεργειακής
στάθμης (απορρόφηση). Η νέα διάταξη είναι ασταθής και το άτομο, που ευρίσκεται σε φάση «διέγερσης», απελευθερώνει αυθόρμητα την ενέργεια του
φωτονίου που προσέλαβε και τα ηλεκτρόνια επανέρχονται στην αρχική τους ενεργειακή στιβάδα (αυθόρμητη εκπομπή). Με αυτόν τον τρόπο ακτινοβολούν οι κοινές φωτεινές πηγές. Το φως είναι ισότροπο χρονικά και τοπικά αλλά ασύμφωνο, δηλαδή τα
φωτόνια ευρίσκονται σε διαφορετική φάση. Όταν στο
«διεγερμένο» άτομο προσπέσει ένα φωτόνιο, τότε τα
ηλεκτρόνια επανέρχονται στην αρχική τους τροχιά
και προσδίδουν σταθερή διάταξη στο άτομο, με ταυτόχρονη αποδέσμευση δύο φωτονίων. Το φαινόμενο
αυτό καλείται εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Η παροχή ενέργειας από εξωτερική πηγή προκαλεί, στην αρχή, την διέγερση μικρού αριθμού ατόμων του ενεργού υλικού (laser), εντός της οπτικής
κοιλότητας. Τα απελευθερούμενα φωτόνια από τα
διεγερμένα άτομα, προσκρούουν στα κάτοπτρα, ανακλώνται και προσπίπτουν είτε σε «ήρεμα» είτε σε
ήδη «διεγερμένα» άτομα, με αποτέλεσμα την συνεχή
αύξηση του αριθμού των παραγομένων φωτονίων και
την συνεχή μείωση του αριθμού των ατόμων που
βρίσκονται σε ηρεμία. Η επαναλαμβανόμενη αυτή η
διαδικασία οδηγεί στην διέγερση όλων των ατόμων
του υλικού. Η υπεροχή των διεγερμένων ατόμων
έναντι των ευρισκομένων σε ηρεμία καλείται αναστροφή πληθυσμού και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να παραχθεί ακτινοβολία laser, αφού όλα
τα άτομα του ενεργού μέσου απελευθερώνουν, πλέον, όμοια φωτόνια, όταν επανέρχονται σε φάση ηρεμίας.

4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ LASER 5 ––––––––
Μονοχρωματικότητα

3. ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ––––––––––––––––––––––––––
Η ύλη υπό μορφή ατόμων αποτελείται: (α) από

Το ποσόν ενέργειας ενός φωτονίου αποδίδεται από
τον τύπο E = hc/λ (h: σταθερά του Planck, c: ταχύτητα
του φωτός και λ: μήκος κύματος). Είναι προφανές ότι
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η ακτινοβολία laser είναι μονοχρωματική, αφού όλα τα
άτομα του ενεργού υλικού απελευθερώνουν φωτόνια
με όμοια ενέργεια. Στην πράξη το εύρος της φασματικής γραμμής είναι απειροελάχιστο (10-9Α).6
Η ιδιότητα αυτή αξιοποιείται στη θεραπευτική για
την εκλεκτική απορρόφηση του φωτός laser από το
κατάλληλο χρωμοφόρο (μελανίνη, αιμοσφαιρίνη
κ.λπ.).

Συμφωνία
Τα κύματα του φωτός laser εμφανίζουν χωρική
και χρονική συμφωνία, δηλαδή έχουν την ίδια συχνότητα και φάση τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο.
Το φαινόμενο αυτό προσδίδει μεγάλη σταθερότητα
φάσης κατά μήκος της δέσμης και τη διαφοροποιεί
από τις συνήθεις πηγές φωτός.7

Κατευθυντικότητα
Άμεσο αποτέλεσμα της κυματικής συνεκτικότητας
(συμφωνίας) είναι η παράλληλη κίνηση των κυμάτων
laser σε μία φωτοδέσμη, με πολύ μικρή γωνία απόκλισης. Η δέσμη laser αφενός μεταφέρεται σε μεγάλη απόσταση, χωρίς απώλειες ισχύος, αφετέρου, με
τη βοήθεια φακών ή κατόπτρων, μπορεί να εστιασθεί
σε ένα ιδιαίτερα μικρό σημείο.8

5.1 Χαρακτηριστικά των Lasers
Η φωτεινή ενέργεια μετριέται σε Joules (J) και
είναι ανάλογη της ποσότητας φωτονίων που περιέχονται στη δέσμη. Το μήκος κύματος της ακτίνας
laser εξαρτάται από το ενεργό υλικό που διεγείρεται
και επηρρεάζει τον βαθμό απορρόφησης και σκέδασης εντός των ιστών. Στο ορατό τμήμα του Η/Μ φάσματος το βάθος διείσδυσης στο δέρμα αυξάνει παράλληλα με την αύξηση του μήκους κύματος, ενώ
ελαττώνεται στο υπέρυθρο τμήμα. Κάθε συσκευή
laser χαρακτηρίζεται από την ισχύ εξόδου, δηλαδή
από το ποσό ενέργειας το οποίο απελευθερώνεται
στη μονάδα του χρόνου. Εκφράζεται σε Watts (W),
όπου: 1 Watt = 1 Joule/sec. Για την κατανόηση και
εκτίμηση του βαθμού των βιολογικών μεταβολών
στο δέρμα από την παρεχόμενη ποσότητα φωτός
χρησιμοποιούνται οι όροι πυκνότητα ισχύος και
πυκνότητα ενέργειας. Η πυκνότητα ισχύος περιγράφει την ένταση της δέσμης ανά μονάδα επιφανείας
και προσδιορίζει το ρυθμό της ιστικής καταστροφής. Εκφράζεται σε W/cm2 και υπολογίζεται από
τον τύπο:

Λαμπρότητα
Λαμπρότητα μιας δεδομένης πηγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αποτελεί η ισχύς την οποία εκπέμπει ανά μονάδα επιφανείας και μονάδα στερεάς
γωνίας. Η διαδικασία ενίσχυσης στην οπτική κοιλότητα, η χαμηλού βαθμού απόκλιση της δέσμης και η
ικανότητα εστίασης οδηγούν στην παραγωγή φωτός
με ιδιαίτερα υψηλή ένταση.

Όσο αυξάνεται η ισχύς εξόδου του laser (με σταθερή την ακτινοβολούμενη επιφάνεια), τόσο αυξάνεται και η καταστροφή των ιστών. Η πυκνότητα ενέργειας εκφράζει τη συνολική ποσότητα ενέργειας, η
οποία παρέχεται από τη φωτεινή δέσμη ανά μονάδα
επιφανείας της ενεργού διατομής. Υπολογίζεται από
τον τύπο:
πυκνότητα ενέργειας (j/cm2) =πυκνότητα ισχύος
(J/cm2/sec) x χρόνο έκθεσης (sec)

5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ LASERS ΣΤΟΥΣ
ΙΣΤΟΥΣ 9-11 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η δράση των lasers είναι αποτέλεσμα της μετατροπής της παρεχόμενης φωτεινής ενέργειας, μετά
την απορρόφησή της από τους ιστούς, σε θερμική,
μηχανική ή χημική ενέργεια. Πρόκειται για σύνθετο
φαινόμενο που εξαρτάται: α) από τα χαρακτηριστικά
της ακτινοβολίας και των χρησιμοποιούμενων συσκευών: μήκος κύματος, ισχύς εξόδου, διάρκεια
παλμού, μέγεθος δέσμης και β) από τις οπτικές και
θερμικές ιδιότητες του ιστού.

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

Είναι προφανές ότι η ακτινοβόληση μιας περιοχής προκαλεί διαφορετικά αποτελέσματα, μεταβαλλόμενου του χρόνου ακτινοβόλησης.
Η ισχύς της δέσμης laser δεν είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένη σε όλη την επιφάνεια του στόχου. Με
τον όρο εγκάρσια ηλεκτρομαγνητική διαμόρφωση
(transverse electromagnetic mode-TEM) περιγράφεται η κατανομή της ισχύος της δέσμης στην περιοχή
της εστίας. Η ΤΕΜ00 αντιστοιχεί σε μια κυκλική εγκάρσια διατομή της δέσμης, όπου το 86% της ισχύος
ευρίσκεται στο κέντρο της με προοδευτική εξασθένη-
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ση προς την περιφέρεια (κωδωνοειδής κατανομή). Οι
συσκευές laser εκπέμπουν την δέσμη φωτός συνεχώς
ή σε ανεξάρτητους παλμούς μικρής διάρκειας, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται περίοδος ηρεμίας. Τα
lasers συνεχούς ροής χαρακτηρίζονται από χαμηλή
ισχύ και αυξημένο κίνδυνο ανεξέλεγκτης καταστροφής των ιστών. Στα παλμικά lasers παρέχονται υψηλά
ποσά ενέργειας σε μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο
καλείται εύρος παλμού, παρέχεται δε η δυνατότητα
μεταβολής του, ανάλογα με το μέγεθός του θεραπευομένου στόχου. Ο όρος Q-switching αναφέρεται
σε έναν ηλεκτρο-οπτικό διακόπτη εντός της οπτικής
κοιλότητας ο οποίος επιτρέπει την απελευθέρωση
όλης της ενέργειας που συσσωρεύεται σε αυτή, σε
ένα σύντομο, υψηλής έντασης παλμό.

5.2 Οπτικές ιδιότητες του δέρματος
Όταν το φως προσπέσει στην επιφάνεια του δέρματος, ακολουθεί συνδυασμός των φαινομένων της
ανάκλασης, απορρόφησης, σκέδασης (διάχυσης)
και μετάδοσης αυτού. Σύμφωνα με το νόμο Grothus-Draper, το φως δρα στους ιστούς μόνον όταν
απορροφηθεί. Το δέρμα δεν αποτελεί ομοιογενές
υλικό. Για πρακτικούς λόγους, θεωρούμε ότι συνίσταται: (α) από την κεράτινη στιβάδα με την υπόλοιπη επιδερμίδα και (β) από το χόριο, με διαφορετικές οπτικές ιδιότητες μεταξύ τους (ανακλαστικότητα και συντελεστές σκέδασης ή απορρόφησης
του φωτός).

Ανάκλαση
Το φως μπορεί να ανακλαστεί από διάφορα στοιχεία του δέρματος χωρίς καμία κλινική επίδραση. Η
επιδερμίδα είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο ποσοστό ανάκλασης από το δέρμα. Υπολογίζεται ότι ανακλάται το 5-10% του προσπίπτοντος φωτός.
Σκέδαση (διάχυση)
Το φως διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις, μακριά από τον αρχικό του στόχο. Οι ίνες του κολλαγόνου είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό διάχυσης. Η διάχυση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
έντασης του προσπίπτοντος φωτός. Η διάχυση,
όμως, προς τα πίσω μπορεί ουσιαστικά να αυξήσει
την ένταση της δέσμης μέσα στους ιστούς. Η σκέδαση μειώνεται όσο αυξάνει το μήκος κύματος.
Μετάδοση
Το φως διέρχεται μέσα από τον ιστό-στόχο, π.χ.
το χόριο, χωρίς κλινικό αποτέλεσμα.

Απορρόφηση
Απορρόφηση καλείται η διαδικασία πρόσληψης
της φωτεινής ενέργειας και η μετατροπή της σε άλλη
μορφή ενέργειας εντός των ιστών, ώστε να επέλθουν
βιολογικές μεταβολές. Επιτελείται από ορισμένες ενδογενείς ή εξωγενείς ουσίες του δέρματος που καλούνται χρωμοφόρα. Διακρίνονται σε ενδογενή: αιμοσφαιρίνη, μελανίνη και νερό ενδοκυττάριο ή εξωκυττάριο και εξωγενή: χρωστικές των tattoo. Ο συντελεστής απορρόφησης (cm-1) διαφέρει μεταξύ των
χρωμοφόρων για τις επί μέρους ακτινοβολίες του
Η/Μ φάσματος. Η μελανίνη εμφανίζει ευρύ φάσμα
απορρόφησης (400 ως 750 nm), που ελαττώνεται
όσο αυξάνει το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Η
οξυαιμοσφαιρίνη απορροφά, έντονα, ακτινοβολία
μήκους κύματος 418 nm και ασθενέστερα ακτινοβολία με μήκη κύματος 548 nm και 577 nm. Το νερό
απορροφά φωτεινή ενέργεια που περιέχεται στο υπέρυθρο τμήμα του φάσματος. Το βάθος διείσδυσης
των ακτίνων laser εξαρτάται από τον βαθμό απορρόφησης και σκέδασης τους. Η δράση στους ιστούς είναι αποτέλεσμα της μετατροπής της απορροφηθείσας φωτεινής ενέργειας σε θερμική, μηχανική ή χημική ενέργεια.

5.3 Θερμική επίδραση
Το βιολογικό αποτέλεσμα της θερμικής ενέργειας στους ιστούς καθορίζεται από το ύψος της θερμοκρασίας που θα επιτευχθεί και τη διάρκεια της ακτινοβόλησης. Αύξηση της θερμοκρασίας κατά 5-10°C
(υψηλότερα από τη θερμοκρασία των 37°C του σώματος) προκαλεί βλάβες στα κύτταρα, κατ' αρχάς αντιστρεπτές. Στη θερμοκρασία των 60°C μετουσιώνονται οι πρωτεΐνες και στους 70°C το DNA (διαδικασία της πήξης). Στους 100°C το ενδοκυττάριο νερό φθάνει στο σημείο βρασμού και μετατρέπεται σε
ατμό. Η ατμοποίηση αυξάνει υπερβολικά τον όγκο
του κυττάρου και αναπτύσσει τρομερές δυνάμεις
στο κυτταρικό τοίχωμα, με συνέπεια την καταστροφή του με τη μορφή έκρηξης. Περαιτέρω αύξηση
της θερμοκρασίας προκαλεί αποξήρανση και απανθράκωση.

5.3.1 Εκλεκτική φωτοθερμόλυση
Οι Anderson και Parrish προσέδωσαν σημαντική
ώθηση στην θεραπευτική δράση των lasers με την
διατύπωση της θεωρίας της εκλεκτικής φωτοθερμόλυσης,12 στην οποία περιγράφουν την ελεγχόμενη
καταστροφή (destruction) της ανεπιθύμητης βλάβης,
όταν αυτή ταυτίζεται με το χρωμοφόρο, χωρίς ση-
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μαντικές επιπτώσεις (damage) στους περιβάλλοντες
ιστούς, όταν:
α. επιλέγεται μήκος κύματος που απορροφάται
προνομιακά από το χρωμοφόρο σε σύγκριση με
τους περιβάλλοντες ιστούς,
β. παρέχεται ικανή ποσότητα ενέργειας, ώστε να μεταβληθεί η θερμική κατάσταση του στόχου, και
γ. η διάρκεια της παροχής ενέργειας (ακτινοβόλησης) είναι μικρότερη του χρόνου θερμικής χαλάρωσης (TRT) του χρωμοφόρου.
Χρόνος θερμικής χαλάρωσης (TRT) καλείται το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τον υποδιπλασιασμό της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στον
στόχο μετά την πρόσληψη της φωτεινής ενέργειας.
Εξαρτάται από το μέγεθος του στόχου (πίνακας 1).
Αν ο χρόνος ακτινοβόλησης είναι ≤ του TRT, τότε η
παραγόμενη θερμική ενέργεια παραμένει εντός του
στόχου και δεν διαχέεται στο περιβάλλον του.

Ðßíáêáò 1

5.3.2 Eπέκταση της θεωρίας της εκλεκτικής
φωτοθερμόλυσης 13
Σε ορισμένες περιπτώσεις χρωμοφόρο και στόχος
δεν ταυτίζονται, όπως στην φωτοαποτρίχωση, όπου η
καταστροφή της μελανίνης (χρωμοφόρο) δεν αρκεί
για την ημιμόνιμη απομάκρυνση της τρίχας (στόχος). Για να επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα, το εύρος παλμού του κατάλληλου laser πρέπει να είναι αφ’ ενός μεγαλύτερο του TRT της μελανίνης, ώστε εκτός της άμεσης θερμικής καταστροφής
του χρωμοφόρου να επέλθει καταστροφή και των
υπολοίπων τμημάτων της τρίχας, μέσω της θερμικής
διάχυσης, αφ΄ετέρου μικρότερο κάποιας κριτικής τιμής ώστε να μην επηρρεασθούν οι περιβάλλοντες
ιστοί. Ο αναγκαίος χρόνος καλείται χρόνος θερμικής

Χρόνος θερμικής χαλάρωσης (TRT) των κυριότερων στόχων

Στόχος

Μέγεθος (μm)

TRT

Σωματίδια
χρωστικής

0,5 - 4

10 ns

Μελανοσωμάτιο

0,5 - 1

1 μs

Ερυθροκύτταρο

7

2 μs

Αγγείο

50

1 ms

Αγγείο

100

5 ms

Τριχικός θύλακος

200

10-100 ms
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καταστροφής (επέκταση της θεωρίας της εκλεκτικής
φωτοθερμόλυσης).

5.3.3 Kλασματική φωτοθερμόλυση 14
Η θεωρία της κλασματικής φωτοθερμόλυσης
(ΚΦ) (Fractional photothermolysis), διατυπώθηκε
από τους Manstein και συν. το 2004.
Στην προτεινόμενη τεχνική η φωτεινή ακτίνα διαχωρίζεται σε μικρότερες μεταβαλλόμενες δέσμες
που προκαλούν θερμική βλάβη με την δημιουργία
τρισδιάστατων ζωνών (microscopic treatment zones
MTZ), χωρίς την πρόκληση φλεγμονής ή νέκρωσης,
ενώ το περιβάλλον παραμένει ανέπαφο. Τα άθικτα
κύτταρα γύρω από τους προσβεβλημένους ιστούς
αποτελούν την δεξαμενή για την ταχεία αποκατάσταση του κατεστραμμένου δέρματος.
Το νερό αποτελεί το χρωμοφόρο στόχο, στην διαδικασία της ΚΦ. Ανάλογα με τον συντελεστή απορρόφησης της παραγόμενης ακτινοβολίας από το νερό, η κλασματική φωτοθερμόλυση διακρίνεται σε:
αφαιρετική (ablative): lasers μήκους κύματος με
ισχυρή απορρόφηση από το νερό (2.790 mm YSGG,
2.940 mm Er:YAG & 10.600 mm CO2) προκαλούν
εξάχνωση και άμεση απομάκρυνση του ιστού και μη
αφαιρετική (non ablative): lasers με μήκος κύματος
μικρότερης απορροφητικότητας από το νερό ( 1.410
mm, 1.440 mm, 1.540 mm, 1.550 mm και 1.927
mm) θερμαίνουν και προκαλούν πήξη του ιστού,
ενώ η επιφάνεια του δέρματος παραμένει άθικτη.15

5.4 Φωτομηχανική δράση
Η ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί στην
δημιουργία ακουστικών κυμάτων που προκαλούν τον
σχηματισμό κενοτοπίων εντός του κυττάρου και την
καταστροφή του. Η περιγραφείσα διαδικασία επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση όλης της ενέργειας σε
ένα ισχυρό παλμό, διάρκειας της τάξεως των nanoseconds (Q-switched laser) και επιτελείται με μηχανικό τρόπο.

5.5 Φωτοχημική δράση
Ο συνδυασμός της τοπικής εφαρμογής φωτοευαισθητοποιών ουσιών (5-aminolevulinic acid: ALA ή ο
εστέρας methyl 5-aminolevulinate: MAL) και φωτός
από διάφορες πηγές (μπλε και κόκκινο διοδικό φως,
παλμικό laser χρωστικής ή έντονο παλμικό φως) καλείται φωτοδυναμική θεραπεία που παράγει διεγερμένο μονήρες οξυγόνο και προκαλεί καταστροφή
των κυτταρικών μεμβρανών.
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6. LASERS ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 16 ––––––––––––––––––––––––––
Ανάλογα με το χρωμοφόρο/στόχο εφαρμόζεται
ακτινοβολία laser με μήκος κύματος που απορροφάται εκλεκτικά απ’ αυτόν. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν
επιλέγεται ενέργεια μήκους κύματος με την υψηλότερη απορρόφηση, αλλά προτιμάται μήκος κύματος
που απορροφάται ασθενέστερα μεν από τον στόχο,
αλλά δεν δρα σε άλλο χρωμοφόρο.
Παρακάτω περιγράφονται τα lasers που χρησιμοποιούνται σε διάφορες παθήσεις, ανάλογα με το
χρωμοφόρο.

Q-switched alexandrite (755 nm)
Επιδερμικές/δερματικές* βλάβες, τύπος δέρματος Ι-IV
Q-switched Nd:YAG (1064nm)
Δερματικές βλάβες*, τύπος δέρματος ΙΙΙ-VI
6.2.1 Αποτρίχωση
normal mode ruby (694 nm): τύποι δέρματος I-III
long pulse alexandrite (755 nm): τύποι δέρματος IIV
laser Diode (800 nm): τύποι δέρματος I-IV
long- pulsed Nd:YAG (1064 nm): τύποι δέρματος IVI

6.1 Aιμοσφαιρίνη

6.3 Εξωγενείς χρωστικές: tattoos

Παλμικό laser χρωστικής (577-600 nm) (PDL)
Aγγειακές δυσπλασίες, τηλεαγγειεκτασίες προσώπου, φλεβικές λίμνες, ερυθρές ουλές, αστεροειδή αιμαγγειώματα, ποικιλόδερμα Civatte, πυογόνο κοκκίωμα, δερματικές παθήσεις με αγγειακό στοιχείο:
μυρμηκίες, κ.ά.

double-frequency QS Nd: YAG(532nm): Ερυθρά
χρωστική
Q-switched ruby (694 nm): Μαύρη, μπλε, πράσινη
χρωστική
Q-switched alexandrite (755 nm): Μαύρη, μπλε,
πράσινη χρωστική
Q-switched Nd:YAG (1064nm): Μαύρη, μπλε χρωστική

KTP (532 nm)
Aγγειακές δυσπλασίες, τελεαγγειεκτασίες προσώπου, ποδιών, ροδόχρους νόσος

6.4 Νερό

long- pulsed alexandrite (755 nm)
Eκλεκτική απορρόφηση από την δεοξυαιμοσφαιρίνη: υπερτροφικές αγγειακές δυσπλασίες, αντιμετώπιση φλεβών κάτω άκρων
long- pulsed Nd:YAG (1064 nm)
Aντιμετώπιση φλεβεκτασιών κάτω άκρων, φλεβικές λίμνες, τελεαγγειεκτασίες προσώπου, φλεβικές
δυσπλασίες, αγγειακές δυσπλασίες

6.2 Μελανίνη
double-frequency QS Nd: YAG (532 nm)
Επιδερμικές βλάβες*, τύπος δέρματος Ι-ΙΙΙ
Q-switched ruby (694 nm)
Επιδερμικές/δερματικές βλάβες*, τύπος δέρματος Ι-ΙΙΙ

Nd:YAG (1320 nm), Mid-IR diode (1450 nm),
Erbium: glass (1540 nm), Thulium: YAG (1927 nm)
Δερματική ανάπλαση (μη αφαιρετική κλασματική
φωτοθερμόλυση)
Erbium: YAG (2940 nm), CO 2 (10600 nm)
Ρυτίδες, ουλές, έντονη φωτογήρανση (αφαιρετική
κλασματική φωτοθερμόλυση)

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ LASER
ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 17-24 –––––––––––––––––––––––––
7.1 Συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με
ακτίνες Laser (Confocal Laser Scanning
Microscope ή CLSM)
Η αρχή της λειτουργίας της συνεστιακής μι-

*Τύποι

μελαγχρωματικών βλαβών: επιδερμικές: απλές και ηλιακές φακές, εφηλίδες, μελαγχρωματικές σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις, café au lait κηλίδες. μικτές (επιδερμικές/δερματικές): σπίλος του Becker, μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, μέλασμα.
δερματικές: σπίλοι Ota/Ito, συγγενείς σπίλοι.
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κροσκοπίας σάρωσης με laser, πρωτοπεριγράφηκε, από τον Minski, το 1961. Αντίθετα με το κλασσικό τρόπο φωτισμού και παρατήρησης στο κοινό
μικροσκόπιο, η συνεστιακή μικροσκοπία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φωτισμός και η παρατήρηση
είναι περιορισμένα σε ένα σημείο του παρασκευάσματος. Επιτυγχάνεται δε με την τοποθέτηση ενός
πολύ μικρού διαφράγματος, διαμέτρου μικρότερης
από 10 μm, στους οπτικούς άξονες του αντικειμενικού και του συγκεντρωτή φακού. Η εικόνα σχηματίζεται με σάρωση όλων των σημείων του πεδίου του μικροσκοπίου. Αρχικά το παρασκεύασμα
παρατηρείται με μήκος κύματος ακτινοβολίας στο
ορατό ή στο υπεριώδες φως, ακολούθως επιλέγεται ακτίνα laser αργού (με πιο χρήσιμα μέγιστα
στα 488 και 514 nm που συμπίπτουν με το μήκος
κύματος που διεγείρει στο μέγιστο τη φλουορεσκίνη και τη ροδαμίνη) ή ηλίου-νέου (με μέγιστο στα
633 nm για άλλα φθοριοχρώματα) ή και με τα δυο
συγχρόνως. Οι εικόνες δεν είναι άμεσα ορατές (real time), αλλά η παρατήρηση γίνεται στην οθόνη
του μικροϋπολογιστή του μικροσκοπίου, ενώ
υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σε σκληρό δίσκο ή απ' ευθείας εκτύπωσης με video printer
(hard copy). Με την χρήση του συνεστιακού μικροσκοπίου βελτιώνεται η διακριτική ικανότητα
μέχρι του σημείου να πλησιάζει εκείνη του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (ΗΜΣ), ενώ η
σημαντική ελάττωση των μηνυμάτων από τα μη
εστιασμένα σημεία του παρασκευάσματος συμβάλλει στην ενίσχυση της αντίθεσης (contrast) του
παρασκευάσματος. Το φαινόμενο αυτό επιτρέπει
τη σάρωση του παρασκευάσματος πέραν των αξόνων x και y και ως προς τον z (βάθος). Η λήψη
των τρισδιάστατων, καλά εστιασμένων εικόνων επιτυγχάνεται μέσω μικροϋπολογιστή με ειδικά προγράμματα (software) που επιτρέπουν ψηφιοποίηση και ανακατασκευή της εικόνας.

7.2 Οπτική Τομογραφία Συνοχής (Optical
Coherence Tomography ή OCT)
Η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) αποτελεί μια καινοτόμο μη επεμβατική τεχνολογία τομογραφικής απεικόνισης, in vivo, βιολογικών ιστών
που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τη χρήση
υπερήχων αλλά σε υψηλότερη ανάλυση καθώς χαμηλής συνοχής υπέρυθρο φως (1305 nm) προβάλλεται στους ιστούς και υπολογίζεται η αντανάκλαση του φωτός. Εφαρμόζεται σε οπτικά προσβάσιμους ιστούς, δεν απαιτείται φυσική επαφή με
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τους ιστούς, παρέχει μεγάλη διακριτική ικανότητα
και αξιοποιεί την διαφορά ταχύτητας ήχου και φωτός.

CLSM, OCT και Δερματολογία
Η CLSM και η OCT επιτυγχάνουν την μη επεμβατική απεικόνιση των επιφανειακών στοιβάδων της
επιδερμίδας in vivo σε πραγματικό χρόνο. Η CLSM
επιτρέπει ιδιαίτερα λεπτομερή απεικόνιση με, σχεδόν, ιστοπαθολογική ανάλυση της επιδερμίδας και
του θηλώδους χορίου με βάθος διείσδυσης περίπου 250 μm. Η OCT αποδίδει χαμηλότερη ανάλυση, αλλά δίδει βάθος διείσδυσης περίπου 1,7 mm2 mm.
Η CLSM έχει εδραιωθεί ως διαγνωστικό εργαλείο
για τη διάγνωση του μελανώματος, των μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος και άλλων δερματικών παθήσεων. Η OCT χρησιμοποιείται, κυρίως, για
τη διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας των
μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος. Οι παραπάνω τεχνολογίες παρέχουν το πλεονέκτημα αξιολόγησης, σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα, της πορείας δυναμικών διαδικασιών όπως η επούλωση ελκών
ή η πρόοδος της αποκατάστασης μετά την εφαρμογή
κλασματικής φωτοθερμόλυσης, με μη επεμβατικές
μεθόδους.

8. ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ––––––––––––
8.1 Έντονο παλμικό φως (Intense Pulse
Light) 25
Οι συσκευές έντονου παλμικού φωτός (IPL), εκπέμπουν μήκη κύματος τα οποία δεν είναι παράλληλα και συμφασικά, σε αντίθεση με τα lasers που
είναι απόλυτα συγχρονισμένα. Το παλμικό φως
αποτελείται από μήκη κύματος ευρέος φάσματος
μεταξύ 512-1200 nm και χαρακτηρίζεται από πολυχρωματικότητα. Παρόλο που εξ’ ορισμού οι συσκευές IPL δεν είναι laser, ο τρόπος λειτουργίας
τους βασίζεται στις αρχές της εκλεκτικής φωτοθερμόλυσης.
Το παλμικό φως διέρχεται μέσω φίλτρων που
επιτρέπουν επιλεκτικά την εκπομπή φωτός σε μήκη
κύματος ιδανικά για την εκάστοτε ένδειξη και εφαρμογή. Η τελική παραγωγή φωτός αποτελείται μεν
από πολλά, αλλά συγκεκριμένα πλέον μήκη κύματος, τα οποία στοχεύουν σε χρωμοφόρα σε διαφορετικά βάθη στους ιστούς. Οι συσκευές έντονου παλ-
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μικού φωτός εκπέμπουν σύντομους παλμούς, με
υψηλή ένταση η διάρκεια των οποίων είναι συνήθως
μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου (msec). Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα επιλογής ρύθμισης των παραμέτρων όπως την πυκνότητα ενέργειας (J/m2), του
μήκους κύματος (nm), της διάρκειας και του ρυθμού των παλμών (msec), ανάλογα με το θεραπευτικό
στόχο.
Μεταξύ της κεφαλής του συστήματος και της
επιδερμίδας παρεμβάλλεται ειδική γέλη η οποία
μειώνει το συντελεστή διάθλασης και διευκολύνει
την είσοδο του φωτός στους ιστούς. Το μεγάλο μέγεθος της κεφαλής επιτρέπει την αντιμετώπιση μεγάλων επιφανειών σε βραχύ χρονικό διάστημα. Στη
διάρκεια της θεραπείας παρατηρείται ήπιο αίσθημα
πόνου και ερυθήματος που υποχωρούν άμεσα μετά
τη συνεδρία. Το σύνολο των εφαρμογών εξαρτάται
από τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Συνήθως απαιτούνται 5-10 συνεδρίες με μεσοδιαστήματα ενός
μήνα.

8.2 Συσκευές ραδιοσυχνοτήτων (RF) 26,27
Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και κυμαίνονται από
3KHz-300GHz. Οι συσκευές των ραδιοσυχνοτήτων
είναι μη επεμβατικές, αλλά παρουσιάζουν μεγαλύτερη διεισδυτικότητα από αυτή των lasers. Ανάλογα με
τον αριθμό των ηλεκτροδίων, οι ραδιοσυχνότητες χαρακτηρίζονται ως μονοπολικές, διπολικές τετραπολικές κ.ο.κ. Στις μονοπολικές ραδιοσυχνότητες το ηλεκτρόδιο εξόδου είναι μακριά από το ηλεκτρόδιο εισόδου με αποτέλεσμα να μεταφέρονται μεγάλες,
ομοιόμορφες, ογκομετρικές θερμικές μάζες στο βάθος του χορίου έως και 2,5 mm από την επιδερμίδα.
Στις διπολικές ραδιοσυχνότητες το ηλεκτρόδιο εξόδου είναι κοντά στο ηλεκτρόδιο εισόδου με αποτέλεσμα η θερμότητα να φτάνει σε πιο επιφανειακά
στρώματα. Με τις ραδιοσυχνότητες η αύξηση της
θερμοκρασίας προκαλείται από την αυξημένη αντίσταση των ιστών του χορίου και του υποδορίου,
όπως κολλαγόνο και ινοβλάστες, (κακοί αγωγοί) στη
ροή του ρεύματος. Εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας προκαλούνται μετουσίωση και αναδιάταξη
των κολλαγόνων ινών. Η βελτίωση στην επιφανειακή
χαλάρωση του δέρματος γίνεται σταδιακά ορατή γι’
αυτό και οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν θεραπεία
εκλογής σε περιπτώσεις απώλειας της ελαστικότητας
του δέρματος.
Ο μηχανισμός δράσης των συσκευών των ραδιο-

συχνοτήτων δεν εξαρτάται από τη συμμετοχή χρωμοφόρων γεγονός που καθιστά δυνατή τη θεραπεία
όλων των τύπων δέρματος. Οι διπολικές RF μπορεί
να συνδυαστούν με lasers ή IPLs όπου υπάρχει συνέργεια στο αποτέλεσμα από δύο διαφορετικές πηγές ενέργειας.

9. ΨΥΞΗ 28 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κατά τη θεραπεία με laser, ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίδεται στην εφαρμογή ψύξης, η οποία
συμβάλλει στην αναλγησία, προφυλάσσει την επιδερμίδα από τη δημιουργία εγκαύματος και δίδει
την δυνατότητα παροχής υψηλότερων εντάσεων για
τη καταστροφή βαθύτερων δομών. Η ψύξη χορηγείται πριν τη έξοδο του παλμού του laser, ταυτόχρονα ή έπεται αυτής. Οι κρυογόνοι παράγοντες διακρίνονται σε υγρούς, στερεούς και αέρια. Η εξ’
επαφής ψύξη επιτυγχάνεται με την άμεση εφαρμογή πάγου, γέλης ή ψυχρού παραθύρου ζαφειριού.
Η ψύξη εξ’ αποστάσεως επιτυγχάνεται με εκπομπή
ψυχρού αέρα ή άλλου αερίου. Η εφαρμογή κρυογόνου εκνεφώματος (spray), γνωστή ως συσκευή
δυναμικής ψύξης (DCD), που περιέχει κυρίως αλογονομένους υδρογονάνθρακες συνδυάζει και τις
δύο μορφές ψύξης (εξ’ επαφής και εξ’ αποστάσεως).

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 29 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο χειριστής συσκευών laser ή άλλων φωτεινών
πηγών πρέπει να είναι εκπαιδευμένος ώστε να αναγνωρίζει και να προλαμβάνει την ανάπτυξη των πιθανών κινδύνων, για τον ασθενή ή το προσωπικό κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους. Η αίθουσα θεραπείας, πρέπει να είναι ορθά διαμορφωμένη, να
μην περιέχει εύφλεκτα υλικά και να φέρει την κατάλληλη εξωτερική σηματοδότηση.
Το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να χρησιμοποιεί προφυλακτικά γυαλιά ανάλογα με το μήκος κύματος της εφαρμοζόμενης ακτινοβολίας.
Η προφύλαξη των ασθενών επιτυγχάνεται με ειδική ανοξείδωτη ατσαλένια κατασκευή (π.χ Wheeland
– Stefanovsky eyes goggles), που καλύπτει τους
οφθαλμικούς κόγχους ή προστατευτικών μεταλλικών
καλυμμάτων του σκληρού μετά από ενστάλαξη αναισθητικού.30
Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την απομάκρυν-
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ση του παραγόμενου καπνού31 και την αποφυγή διασποράς σωματιδίων εκ των βλαβών ή σταγόνων αίματος.

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ–––––––––––––––––––––––––––––––
Πενήντα χρόνια μετά την αρχική εφαρμογή των
lasers, η χρήση τους, σήμερα, αποτελεί την πρώτη
θεραπευτική επιλογή στην γενική και κοσμητική
δερματολογία. Η εισαγωγή της θεωρίας της επιλεκτικής και της κλασματικής φωτοθερμόλυσης μετέβαλαν την τεχνολογία των lasers και συνέβαλαν
στην βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος,
την μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων
ενεργειών και στην μείωση του χρόνου αποθεραπείας.
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Ανασκόπηση
Aντιμετώπιση δερματικών αγγειακών βλαβών
με εξελιγμένα Laser
Tζέρμιας Χ.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Laser Δερματολογίας

Ðåñßëçøç
Η θεραπεία των αγγειακών βλαβών αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες
δερματικές εφαρμογές με χρήση των LASER, ενώ κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν επιτευχθεί σημαντικές εξελίξεις ως προς την εφαρμογή των LASER στη δερματολογία, με σημαντικότερο σταθμό τη μέθοδο της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση επικεντρώνεται στην εφαρμογή των
σύγχρονων LASER (Παλμικά LASER Χρωστικής – PDL, LASER Φωσφορικού άλατος τιτανυλίου-καλίου - KTP,
Διοδικό LASER και LASER Νεοδυμίου: γρανάτη-υττρίου-αλουμινίου - Nd:Yag), καθώς και του συνδυασμού
χρήσης LASER με Φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) για τη θεραπεία των αγγειακών βλαβών. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις συγγενείς αγγειακές βλάβες (αιμαγγειώματα και τριχοειδικές δυσπλασίες) και στις επίκτητες αγγειακές βλάβες (τελαγγειεκτασίες προσώπου και κάτω άκρων, ροδόχρους νόσος, ποικιλοδερμία
Civatte, αραχνοειδές αγγείωμα, πυογόνο κοκκίωμα και φλεβικές λίμνες). Μέσω της ανασκόπησης των πλέον πρόσφατων ερευνητικών μελετών, γίνεται σαφές ότι οι σύγχρονες εφαρμογές των LASER στη δερματολογία αποτελούν την τελειότερη μέθοδο αντιμετώπισης των δερματικών αγγειακών παθήσεων, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της επεμβατικής θεραπείας με την ασφάλεια της μη επεμβατικής θεραπείας,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω βλαβών.

Management of Vascular Lessions using Advanced Laser Technology
Τzermias Ch.

Summary

The treatment of vascular lesions is one of the most widely used cutaneous
applications using LASERs. During the past two decades very significant advances regarding LASER application in dermatology have occurred, with selective photothermolysis being the most important step. This
review focuses on the application of modern LASER devises (Pulsed Dye LASER – PDL, Potassium titanyl
phosphate LASER - KTP, Diode LASER and neodymium-doped yttrium aluminum garnet LASER - Nd:Yag),
as well as the combination of LASER with Photodynamic therapy (PDT) for the treatment of vascular lesions. In particular both congenital vascular lesions (hemangiomas and port wine stains) and acquired vascular lesions (facial and leg telangiectasia, rosacea, poikiloderma of Civatte, spider angioma, pyogenic
granuloma and venous lakes) are discussed. The review of many recent research studies demonstrates that the modern applications of LASERS in dermatology constitute the finest method for the treatment of
vascular lesions, combining the advantages of invasive therapy with the security offered by noninvasive
therapy, while in certain cases they are the only choice for the treatment of these lesions.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Aγγειακές βλάβες, LASER, PDL, Nd:Yag, φωτοδυναμική θεραπεία
KEY WORDS • Vascular lesions, LASER, PDL, Nd:Yag, photodynamic therapy

H

πρώτη χρήση των LASER για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των δερματικών παθήσεων εντοπίζεται πριν από 50 και πλέον
χρόνια, το 1960.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 165-177, 2013

Τα πρώτα LASER που χρησιμοποιήθηκαν για τη
θεραπεία των αγγειακών βλαβών ήταν τα LASER συνεχούς και ημισυνεχούς ροής κύματος, όπως το LASER αργού1 και το LASER διοξειδίου του άνθρακα.2
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Χ. Τζέρμιας
Τα εν λόγω LASER χρησιμοποιούνταν ευρέως για τη
θεραπεία των δερματικών αγγειακών βλαβών και, παρόλο που ήταν σχετικά πτωχά αποτελεσματικά για τη
θεραπεία τους, μια επιπλέον βασική, αποτρεπτική
παρενέργεια ήταν το υψηλό ποσοστό σχηματισμού
ουλής. Σήμερα, με τη συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας δεν είναι πλέον χρήσιμα, καθώς ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης ανεπιθύμητων ενεργειών,
όπως δυσχρωμίες και ουλές.3
Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν επιτευχθεί σημαντικές εξελίξεις ως προς την εφαρμογή των
LASER στη δερματολογία και, ειδικότερα, για τη θεραπεία των αγγειακών βλαβών. Σημαντικότερος σταθμός υπήρξε η εφαρμογή της Επιλεκτικής Φωτοθερμόλυσης, η θεωρία της οποίας αρχικά διατυπώθηκε από
τους Anderson και Parish το 1983. Όταν η δέσμη του
LASER έρχεται σε επαφή με το αγγείο-στόχο παρατηρείται ιστολογικά επιλεκτική αγγειακή βλάβη με
θρόμβωση, νέκρωση του τοιχώματος του αγγείου και
περιαγγειακή καταστροφή του κολλαγόνου, με σχετικά μικρό βαθμό σχετιζόμενων θερμικών επιδράσεων
στην επιδερμίδα και το περιβάλλον χόριο.4
Ειδικότερα, η θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης ορίζει ότι ένα χρωμοφόρο μπορεί να αποτελέσει επιλεκτικό στόχο και να καταστραφεί, χωρίς να
προκληθεί σημαντική βλάβη στους παρακείμενους
ιστούς, υπό την έννοια της παράπλευρης απώλειας.
Στην περίπτωση των αγγειακών LASER, το στοχευόμενο χρωμοφόρο είναι, κατά κύριο λόγο, η ενδαγγειακή οξυαιμοσφαιρίνη και λιγότερο η δεοξυαιμοσφαιρίνη και η μεθαιμοσφαιρίνη.5 Οι διαφοροποιήσεις

ως προς το μήκος κύματος (nanometers, nm), την
πυκνότητα ροής (ενεργειακή πυκνότητα, J/cm2), τη
διάμετρο της δέσμης και τη διάρκεια του παλμού
(χιλιοστά του δευτερολέπτου, ms) έχουν ως αποτέλεσμα την ελεγχόμενη θερμική βλάβη του ιστού-στόχου και τη μεταβολή του βάθους διείσδυσης.3
Πιο αναλυτικά, για την επίτευξη της επιλεκτικής
φωτοθερμόλυσης, η οποία αφορά τα παλμικά LASER
χρωστικής κατά κύριο λόγο, απαιτούνται τέσσερις
παράμετροι: (α) κατάλληλο μήκος κύματος της δέσμης που να απορροφάται πολύ περισσότερο από το
χρωμοφόρο στόχο σε σύγκριση με τους παρακείμενους ιστούς και να διεισδύει όσο το δυνατόν βαθύτερα, (β) ικανοποιητική ενεργειακή πυκνότητα της δέσμης ώστε να προκληθεί μη αναστρέψιμη καταστροφή στο στόχο (γ) η διάρκεια παλμού να είναι μικρότερη του χρόνου θερμικής ανάπαυλας (Thermal Relaxation Time, TRT), ο οποίος είναι ανάλογος του
μεγέθους της διαμέτρου του χρωμοφόρου-στόχου
και (δ) διάμετρο δέσμης όσο το δυνατόν μεγαλύτερη,
ώστε να επιτευχθεί βαθύτερη διείσδυση.
Σήμερα υπάρχουν διάφορα είδη LASER που χρησιμοποιούνται στη δερματολογία. Τα Παλμικά LASER
Χρωστικής (Pulsed Dye LASER, PDL) προκαλούν επιλεκτική εξάλειψη των αγγείων, αφήνοντας άθικτα τόσο
τη φυσιολογική επιδερμίδα όσο και το χόριο. Επίσης
υπάρχει το LASER Φωσφορικού άλατος τιτανυλίου-καλίου (KTP), καθώς και τα LASER του υπέρυθρου φάσματος, όπως το LASER Αλεξανδρίτη, το Διοδικό LASER και το LASER Νεοδυμίου: γρανάτη-υττρίου-αλουμινίου (Nd:Yag). Πιο πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί

Åé êü íá 1 - Επιλεκτική
Φωτοθερμόλυση – Επιλεκτική εξάλειψη του ιστού
στόχου.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

3-final_Layout 1 6/3/2014 9:44 ππ Page 167

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΜΕ

και συνδυασμός LASER με Φωτοδυναμική θεραπεία
(PDT) για τη θεραπεία των αγγειακών βλαβών.
Η θεραπεία των δερματικών αγγειακών βλαβών
αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές
που πραγματοποιούνται με LASER. Η συγκεκριμένη
ανασκόπηση επικεντρώνεται στη χρήση των LASER
για την αντιμετώπιση των δερματικών αγγειακών βλαβών σύμφωνα με τα δεδομένα των πλέον πρόσφατων
ερευνητικών μελετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ανασκόπησης θα χρησιμοποιηθεί η κατηγοριοποίηση των δερματικών αγγειακών βλαβών, σύμφωνα
με την έναρξη της εμφάνισής τους, η διάκρισή τους
δηλαδή, σε συγγενείς και επίκτητες βλάβες3 που είναι αντιμετωπίσιμες με LASER.

ΣΥΓΓΕΝΕIΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚEΣ ΑΓΓΕΙΑΚEΣ
ΒΛAΒΕΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στις συγγενείς αγγειακές βλάβες περιλαμβάνονται τα αιμαγγειώματα καθώς και οι τριχοειδικές δυσπλασίες (port-wine stains, PWS).
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ LASER
Όσον αφορά στη διαφορική διάγνωση μεταξύ των
συγγενών δερματικών αγγειακών βλαβών, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία διαφοροποίησης μεταξύ αιμαγγειωμάτων και τριχοειδικών
δυσπλασιών.

Δερματικά Αιμαγγειώματα
Τα αιμαγγειώματα παιδικής ηλικίας αποτελούν
πολλαπλασιαζόμενους εμβρυικούς καλοήθεις όγκους, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τον ιστό
του πλακούντα και σχηματίζονται μέσω του υπερπολλαπλασιασμού των ενδοθηλιακών κυττάρων.5
Ο εκτιμώμενος επιπολασμός των αιμαγγειωμάτων,
του πιο συνήθους καλοήθους όγκου της παιδικής
ηλικίας, είναι 10-12% σε βρέφη της καυκάσιας φυλής, ενώ εμφανίζονται λιγότερο συχνά σε παιδιά από
την Αφρική και την Ασία. Η επίπτωση είναι τρεις φορές υψηλότερη στις γυναίκες και, ειδικά, στα πρώιμα
νήπια, λόγω του ότι η συντομότερη ηλικία κύησης και
το χαμηλότερο βάρος κατά τη γέννηση συνδέονται με
την ανάπτυξη του καλοήθους αυτού όγκου.5

Διαφορική διάγνωση συγγενών αγγειακών βλαβών
Χαρακτηριστικά

Αιμαγγειώματα

Τριχοειδικές Δυσπλασίες

Παρουσία κατά την Γέννηση

30%

100%

Επίπτωση μέχρι την Ηλικία
του 1 έτους

10 - 12%

0,3 - 0,5%

Θήλεα - Άρρενα

3:1

1:1

Πολλαπλασιασμός Ενδοθηλιακών
Κυττάρων

Ταχύς

Φυσιολογικός

Κλινική Πορεία

Ραγδαία αύξηση πολύ μεγαλύτερη
της φυσιολογικής ανάπτυξης
του βρέφους
(Proliferate Stage)

Αύξηση ανάλογη του ρυθμού
της φυσιολογικής ανάπτυξης

Πρόγνωση

Βραδεία βαθμιαία υποστροφή
τέλεια ή ατελής
(Involution Stage)

Ποτέ δεν υποστρέφουν
αντιθέτως επιδεινώνονται

Εντόπιση στο Πρόσωπο ή στον Λαιμό 60 %

85 – 90 %

Κληρονομικότητα

Καμία

Πολυπαραγοντική

Επιπλοκές

• Εξέλκωση, Φλεγμονή, Αιμορραγία • Γλαύκωμα, Σπασμοί
• Πιεστικά – Αποφρακτικά
• Ιστική ή/και
Φαινόμενα π.χ. Αμβλυωπία εκ
• Oστική Υπερτροφία
Συγκλίσεως και μόνιμες Διαθλαστικές Ανωμαλίες, Προβλήματα
Ακοής, Σίτισης, Ούρησης,
Αφόδευσης κ.λπ.
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Χ. Τζέρμιας
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αιμαγγειωμάτων είναι μια ταχεία πολλαπλασιαστική φάση ακολουθούμενη από μια φάση σταθεροποίησης και μια
πιο αργά εξελισσόμενη φάση υποστροφής, ενώ κατά
τη διάρκεια της πολλαπλασιαστικής φάσης, το 80%
όλων των αιμαγγειωμάτων διπλασιάζεται σε σχέση
με το αρχικό τους μέγεθος.6 Επιπροσθέτως, οι εν λόγω βλάβες μπορεί να προκαλέσουν λειτουργικές διαταραχές, αιμορραγία και εξέλκωση ή να οδηγήσουν
σε δευτερογενή λοίμωξη και αισθητική παραμόρφωση.3,7,8,9
Όσον αφορά τη θεραπεία του αιμαγγειώματος
παιδικής ηλικίας, η επιλογή της καλύτερης μπορεί
να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τους οποίους
πρέπει να λάβει υπόψη του ο δερματολόγος, μεταξύ
των οποίων είναι η ανατομική εντόπιση, το μέγεθος,
το βάθος, η φάση ωρίμανσης της βλάβης, η ηλικία
του ασθενούς, η εμπειρία του ιατρού και η διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης θεραπευτικής προσέγγισης.10-14
Στο πεδίο της εφαρμογής των LASER για τη θεραπεία του αιμαγγειώματος παιδικής ηλικίας, οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες συσκευές LASER είναι,
σαφέστατα, το PDL και, σε μικρότερο βαθμό, τo
Nd:Yag και το KTP LASER.15,16
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η χρήση του PDL ευρύτερου παλμού στα 595 nm με παράλληλη χρήση δυναμικής ψύξης της επιδερμίδας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ειδικότερα, σε μια αναδρομική μελέτη αναλύθηκαν 105 αιμαγγειώματα συνολικά από 90 βρέφη με μέση ηλικία τους 3 μήνες τα
οποία αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση του συγκεκριμένου LASER. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιτεύχθηκε πλήρης ή σχεδόν πλήρης αφαίρεση του
χρώματος του αιμαγγειώματος στο 81% των περιπτώσεων και του όγκου του αιμαγγειώματος στο 64%
των περιπτώσεων.17
Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα μιας μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην Κορέα, στην οποία
συμμετείχαν συνολικά 239 ασθενείς, εκ των οποίων
οι 37 είχαν αιμαγγείωμα, και χρησιμοποιήθηκε το
ίδιο Παλμικό LASER χρωστικής ευρύτερου παλμού.
Ειδικότερα μεταξύ των ασθενών με αιμαγγείωμα η
αναλογία αγοριών: κοριτσιών ήταν 1,0:3,1 και στους
μισούς και πλέον εξ αυτών (ποσοστό 54,1%) επιτεύχθηκε καλή έως άριστη ανταπόκριση. Όπως σημειώνεται από τους ερευνητές, καλύτερη κλινική ανταπόκριση έδειξαν τα επιφανειακά αιμαγγειώματα σε
σχέση με τα βαθύτερα αιμαγγειώματα. Επιπροσθέτως, όσο μικρότεροι σε ηλικία ήταν οι ασθενείς τόσο

καλύτερη ήταν η κλινική ανταπόκριση και το θεραπευτικό αποτέλεσμα.18
Παράλληλα έχει αποδειχθεί βάσει ερευνητικών
δεδομένων ότι το PDL ευρύτερου παλμού (Long-pulsed PDL) είναι πιο αποτελεσματικό και σημαντικά
πιο ασφαλές από το απλό PDL μέσω μιας τυχαιοποιημένης, ελεγχόμενης μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 52 βρέφη ηλικίας 1-3 μηνών. Και στις δύο περιπτώσεις το LASER συνδυάστηκε με τη χρήση συσκευών για την ψύξη της επιδερμίδας. Κάθε ομάδα
λάμβανε θεραπεία κάθε 4 εβδομάδες μέχρι την υποχώρηση της βλάβης και στην ηλικία του 1 έτους έγινε η αξιολόγηση του αποτελέσματος, στην οποία περιλαμβανόταν ο βαθμός υποχώρησης, η χρονική περίοδος του μέγιστου πολλαπλασιασμού και οι επιπλοκές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά την τελική αξιολόγηση το 54% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με PDL είχαν πλήρη ή σχεδόν πλήρη υποχώρηση της βλάβης και το αντίστοιχο ποσοστό για την
ομάδα των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με το
LPDL ήταν 64%. Παρόλο που η εν λόγω διαφορά
δεν ήταν στατιστικά σημαντική, η ομάδα που έλαβε
θεραπεία με PDL εμφάνισε σημαντικά περισσότερη
υπομελάγχρωση (3,12% έναντι 8,31%, p= 0,001),
σημαντικά περισσότερη υπερμελάγχρωση (2,8%
έναντι 4,15%, p= 0,005) καθώς και σημαντικά περισσότερες αλλαγές ως προς την υφή του δέρματος
(1,4% έναντι 6,23%, p= 0,001). Τέλος, η μέση χρονική περίοδος του μέγιστου πολλαπλασιασμού ήταν
σημαντικά μικρότερη στην ομάδα θεραπείας με το
LPDL.19
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική μελέτη με στόχο την ανίχνευση της πιο πρώιμης υποχώρησης, της πρόληψης του περαιτέρω πολλαπλασιασμού και της επίτευξης καλύτερου αισθητικού
αποτελέσματος με την εφαρμογή θεραπείας με PDL
σε σχέση με την απλή παρατήρηση («wait-and-see»).
Στη μελέτη συμμετείχαν 22 βρέφη ηλικίας μέχρι 6
μηνών και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως
προς τη βελτίωση του κόκκινου χρώματος του αιμαγγειώματος και ως προς το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα στους 12 μήνες στην ομάδα των βρεφών όπου
εφαρμόστηκε το PDL σε σχέση με την ομάδα παρατήρησης.20
Εξίσου αποτελεσματική έχει φανεί ότι είναι και η
χρήση του Διοδικού LASER εντός της βλάβης για τη
θεραπεία του αιμαγγειώματος παιδικής ηλικίας. Σε
μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2009 και συμμετείχαν συνολικά 250 παιδιά εκ των οποίων τα 160
είχαν αιμαγγείωμα, φάνηκε ότι η χρήση του Διοδι-
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κού LASER στα 980 nm εντός της βλάβης ήταν χρήσιμη και αποτελεσματική ως προς την επίτευξη καλού αισθητικού αποτελέσματος και την υποχώρηση
της βλάβης. Επιπροσθέτως, από το σύνολο των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, ανεξαρτήτως αγγειακής βλάβης, μόνο 38 χρειάστηκαν και δεύτερη θεραπευτική συνεδρία για την επιτυχή θεραπεία της
βλάβης.21
Τέλος, ο συνδυασμός του PDL με προπρανολόλη
φάνηκε να επιφέρει πιο σύντομη και πληρέστερη
υποχώρηση του παιδικού αιμαγγειώματος και με χαμηλότερη συνολική δόση προπρανολόλης για την
επίτευξη σχεδόν πλήρους υποχώρησης σε σχέση με
τη χρήση προπρανολόλης και στη συνέχεια PDL ή
με τη χρήση προπρανολόλης μόνο.22

Δερματικές Τριχοειδικές δυσπλασίες
Οι τριχοειδικές δυσπλασίες (Port-wine stains,
PWS) αποτελούν τη συχνότερη συγγενή αγγειακή δυσπλασία και ο επιπολασμός τους είναι τρεις περιπτώσεις ανά 1000 γεννήσεις.23 Στις τριχοειδικές δυσπλασίες υπάρχει διεύρυνση των τριχοειδών αγγείων και ιστοπαθολογικές παραμορφώσεις, κατά τις
οποίες ένας φυσιολογικός αριθμός αγγείων διαστέλλονται, φτάνοντας σε διάμετρο από 10 έως 150 μm,
ενώ συνήθως εμπλέκεται το θηλώδες στρώμα του χορίου σε βάθος μεταξύ 300 και 600 μm.24,25
Η βασική διαφορά των τριχοειδικών δυσπλασιών
με τα αιμαγγειώματα είναι ότι αποτελούν μόνιμες παθολογικές μεταβολές, οι οποίες δεν υποχωρούν με
την πάροδο του χρόνου και, επομένως, συνιστάται η
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη θεραπεία τους, ώστε να
αποφευχθεί η πιθανότητα σημαντικότερης επιδείνωσης (βαθυχρωματική εκτροπή και εμφάνιση επιφανειακών οζιδίων) καθώς και το ενδεχόμενο έντονης
ψυχολογικής επιβάρυνσης του παιδιού κατά τη σχολική ηλικία.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μελετηθεί εκτενώς η χρήση των LASER για τη θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών, και έχει αποδειχθεί ότι τα PDL
αποτελούν μια μέθοδο με υψηλή αποτελεσματικότητα και εξαιρετική ασφάλεια σε σύγκριση με τις άλλες
μεθόδους, λόγω του ότι η δέσμη φωτός του LASER
απορροφάται μόνο από τα αγγεία (με αποτέλεσμα
την επιλεκτική καταστροφή τους) και πολύ δύσκολα
από τους γύρω ιστούς (χωρίς να επηρεάζεται το γειτονικό φυσιολογικό δέρμα). Το PDL αναπτύχθηκε
αρχικά για τη θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών και αποτελεί για πολλά χρόνια τη θεραπεία επιλογής,7,9,26 ενώ επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέ-
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σματα σε σύγκριση με το Έντονο Παλμικό Φως (Intense Pulsed Light, IPL).27
Ωστόσο, οι πιο ώριμες (υπερτροφικές και οζώδεις) τριχοειδικές δυσπλασίες συνήθως ανταποκρίνονται λιγότερο καλά στη θεραπεία. 3,7 Ως επί το
πλείστον παρατηρούνται σε ασθενείς μεγαλύτερης
ηλικίας και πολλές φορές η θεραπεία τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγαλύτερου βάθους στο
οποίο εντοπίζεται η αγγειακή βλάβη.28,29
Η θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών με τη
χρήση LASER είναι πιο αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται κατά το πρώτο έτος της ζωής, κάτι που
εν μέρει επεξηγείται από το λεπτότερο δέρμα του
βρέφους, το οποίο επιτρέπει τη βαθύτερη διείσδυση
του LASER.30 Σε μετέπειτα στάδια εξέλιξης των τριχοειδικών δυσπλασιών η θεραπεία παύει να είναι
αποτελεσματική και εμφανίζεται αντίσταση στη θεραπεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει διερευνηθεί η
εφαρμογή LASER μεγαλύτερου μήκους κύματος και
πιο μακράς διάρκειας παλμών.31
Στις υπερτροφικές τριχοειδικές δυσπλασίες, το
LASER αλεξανδρίτη ευρύτερου παλμού (755 nm)
έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικό μόνο του32
ή σε συνδυασμό με PDL, οπότε τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται πιο σύντομα και η μείωση του χρώματος
της βλάβης είναι μεγαλύτερη, χωρίς να αυξάνονται
οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή οι επιπλοκές.33
Σε μια μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε το PDL μαζί
με το Nd:Yag LASER ευρύτερου παλμού (1064 nm),
στην οποία συμμετείχαν 17 ασθενείς με τριχοειδικές
δυσπλασίες φάνηκε ότι το Nd:Yag είναι εξίσου αποτελεσματικό με το PDL.34 Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα μιας μελέτης όπου η θεραπεία επιτεύχθηκε
με συνδυασμό PDL (595 nm) και Nd:Yag (1064 nm).
Στην εν λόγω μελέτη συμμετείχαν εικοσιπέντε ασθενείς με ανθεκτικές ή υπερτροφικές τριχοειδικές δυσπλασίες, οι οποίες δεν είχαν υποχωρήσει κατόπιν
10 προηγούμενων θεραπευτικών συνεδριών με χρήση
του PDL. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
το νέο PDL στα 595 nm σε συνδυασμό με το Nd:Yag
LASER στα 1064 nm αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας για τις τριχοειδικές δυσπλασίες που είναι ανθεκτικές στη θεραπεία με PDL μόνο, ενώ οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιορίστηκαν σε παροδικό ερύθημα, οίδημα και πορφυροειδή αντίδραση σε πολύ
μικρό βαθμό.8 Σε μια λίγο προγενέστερη μελέτη οι
ερευνητές σημειώνουν ότι ο συνδυασμός των προαναφερόμενων LASER είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός,
ειδικά σε περιπτώσεις που έχουν αναπτυχθεί οζίδια,
λόγω του ότι οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης διείσδυσης στο δέρμα.35

3-final_Layout 1 6/3/2014 9:44 ππ Page 170

170

Χ. Τζέρμιας
Συνολικά η θεραπεία των συγγενών αγγειακών
βλαβών με LASER έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη όταν ξεκινά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
ζωής, κάτι που εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι
το δέρμα του βρέφους είναι πιο λεπτό και επιτυγχάνεται καλύτερη διείσδυση του LASER στη βλάβη.30
Όσον αφορά τις προσδοκίες των ασθενών ως προς
την επιτυχία της θεραπείας, τόσο για τις τριχοειδικές
δυσπλασίες όσο και για τα αιμαγγειώματα συνήθως
απαιτούνται έξι ή περισσότερες θεραπευτικές συνεδρίες εντός δύο ετών για την επίτευξη κλινικά σημαντικού αποτελέσματος. Για τους ασθενείς που έχουν
τριχοειδικές δυσπλασίες σε κάποια συγκεκριμένα
σημεία, όπως το άνω χείλος, ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερες θεραπευτικές συνεδρίες και η εξάλειψη μπορεί να μην είναι πλήρης.

ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Εκτός της χρήσης των LASER έχει διερευνηθεί
και η εφαρμογή της Φωτοδυναμικής θεραπείας (Photodynamic therapy, PDT) για τη θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών. Σύμφωνα με πρόσφατες
ερευνητικές μελέτες, ο συνδυασμός των Παλμικών
LASER χρωστικής και της Φωτοδυναμικής θεραπείας με χρήση του τοπικού φωτοευαισθητοποιητικού
παράγοντα 5-αμινολεβουλινικό οξύ (5-aminolevulinic acid, 5-ALA) φαίνεται να επιφέρει καλό αποτέλεσμα για τη θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών.35-37
Η φωτοδυναμική θεραπεία αφορά τη χορήγηση
ενός φωτοευαισθητοποιητικού παράγοντα και την
επακόλουθη έκθεση σε φως συγκεκριμένου μήκους
κύματος με αποτέλεσμα την παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου (reactive oxygen species, ROS), οι
οποίες οδηγούν σε κυτταροτοξικές επιδράσεις μέσω
της οξειδωτικής βλάβης στις περιβάλλουσες κυτταρικές δομές.38 Οι εν λόγω κυτταροτοξικές ενεργές μορφές οξυγόνου που παράγονται από την αντίδραση
του ενεργοποιημένου φωτοευαισθητοποιητή και του
οξυγόνου του δέρματος προάγουν την ιδιαίτερα εντοπισμένη καταστροφή των κυττάρων ή των ιστών.39
Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη διερευνήθηκε η
εφαρμογή του 5-ALA ακολουθούμενο από PDL (595
nm) για τη θεραπεία των ανθεκτικών τριχοειδικών
δυσπλασιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς, σε ποσοστό της
τάξης του 65,71% εμφάνισαν μέτρια έως ήπια βελ-

τίωση κατόπιν τριών θεραπευτικών συνεδριών, ενώ η
δυσφορία τους κατά τη θεραπεία ήταν σε παρόμοια
επίπεδα με αυτά της θεραπείας με PDL μόνο.36
Αρκετές μεγάλες ερευνητικές μελέτες έχουν διεξαχθεί και στην Κίνα όπου χρησιμοποιείται η PDT
για τη θεραπεία των δερματικών βλαβών. Σε μια μελέτη παρουσιάστηκαν τα δεδομένα 238 ασθενών με
τριχοειδικές δυσπλασίες, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε
PDT με photocarcinorin (PsD-007) και τη χρήση
ενός LASER ατμών χαλκού. Κατόπιν 2 έως 4 θεραπευτικών θεραπειών με PDT, το ένα τρίτο σχεδόν των
ασθενών παρουσίασε πολύ καλά αποτελέσματα και
αντίστοιχο ποσοστό καλά αποτελέσματα (29% και
32% αντίστοιχα), ενώ πτωχή ανταπόκριση αναφέρθηκε μόνο από το 3% των ασθενών.40
Η αποτελεσματικότητα της PDT φάνηκε και σε
μια πιο πρόσφατη μακροχρόνια αναδρομική ερευνητική μελέτη όπου διερευνήθηκαν τα δεδομένα 1385
ασθενών με τριχοειδικές δυσπλασίες, οι οποίοι ακολούθησαν τη φωτοδυναμική θεραπεία που στόχευε
στις αγγειακές βλάβες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι η PDT αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για όλες τις τριχοειδικές δυσπλασίες. Συνήθως απαιτούνταν περισσότερες από μία θεραπευτικές συνεδρίες για την επίτευξη καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος, ενώ μετά από μόνο 1 συνεδρία
PDT σχεδόν οι μισοί ασθενείς είχαν τέλεια ή πολύ
καλά αποτελέσματα και λιγότερο από το 10% αυτών
δεν είχαν καλά ή ορατά αποτελέσματα.41
Επιπροσθέτως, σε μια απευθείας σύγκριση της
φωτοδυναμικής θεραπείας και της χρήσης του PDL
για τη θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών φάνηκε ότι η PDT είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική και ασφαλής όσο και η χρήση του PDL, ή ακόμα
και περισσότερο αποτελεσματική σε κάποιες περιπτώσεις για τη θεραπεία των ροζ, κόκκινων και μοβ
επίπεδων τριχοειδικών δυσπλασιών.42
Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν και σε μια
άλλη πρόσφατη μελέτη, στην οποία οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός PDT και
PDL για τη θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών
είναι αποτελεσματικός και βοηθά στη μείωση του συνολικού αριθμού θεραπευτικών συνεδριών, ενώ παράλληλα μειώνεται ο αριθμός των ανεπιθύμητων
ενεργειών, όπως ο σχηματισμός ουλών.43

ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι επίκτητες δερματικές αγγειακές βλάβες που
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αντιμετωπίζονται με τη χρήση LASER διαχωρίζονται
σε επίπεδες και βλατιδώδεις. Στις επίπεδες βλάβες
συμπεριλαμβάνονται η ιδιοπαθής ευρυαγγείωση, η
τελαγγειεκτατική φάση της ροδόχρου νόσου, οι
γραμμοειδείς ευρυαγγείες προσώπου-ρινός, η ποικιλοδερμία Civatte, καθώς και οι ευρυαγγείες κάτω
άκρων. Στις βλατιδώδεις βλάβες συμπεριλαμβάνονται το αραχνοειδές αγγείωμα (Spider angioma), το
κερατοειδές αγγείωμα (Cherry angioma) και το αγγειοκεράτωμα.

Τελαγγειεκτασίες (Ευρυαγγείες)
Οι τελαγγειεκτασίες είναι πολύ μικρά διευρυμένα
τριχοειδή αγγεία στο δέρμα, ορατά με γυμνό οφθαλμό, τα οποία εμφανίζονται συνήθως στις περιοχές
του προσώπου και των κάτω άκρων. Τα επιφανειακά
αυτά αγγεία, έχουν διάμετρο συνήθως από 0,1 έως 1
χιλιοστό και αντιπροσωπεύουν διατεταμένα φλεβίδια, τριχοειδή ή αρτηριόλια. Εντοπίζονται ακριβώς
κάτω από την επιδερμίδα και το χρώμα τους είναι
συνήθως κόκκινο, μπλε ή ιώδες. Ανάλογα με τον
τρόπο που εμφανίζονται, οι ευρυαγγείες χαρακτηρίζονται ως διάχυτες, γραμμοειδείς (απλές), αραχνοειδείς (ή αστεροειδείς ή δενδροειδείς), στικτές και
βλατιδώδεις ευρυαγγείες.
Στο πρόσωπο εμφανίζονται κυρίως στις κεντρικές
και τις πλάγιες περιοχές.3 Όσον αφορά την αιτιοπαθογένεια των ευρυαγγειών του προσώπου, μπορεί να
οφείλεται σε γενετική προδιάθεση, σε χρόνια ηλιακή
έκθεση, σε νοσήματα του κολλαγόνου, στη ροδόχρου νόσο, τη χρήση στεροειδών, την εγκυμοσύνη ή
την εφαρμογή οιστρογονοθεραπείας και, τέλος, σε
κάποιο μηχανικό τραύμα.
Ειδικότερα, για την τελαγγειεκτασία στο πρόσωπο
και στον λαιμό, ανεξάρτητα από το είδος και την
έκτασή τους, υπάρχει πληθώρα εξελιγμένων LASER
που λειτουργούν βάσει της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης (Long Pulse PDL, KTP 532 nm, Long Pulse
Nd:Yag) και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Το κλασσικό PDL έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά
στις διάχυτες ευρυαγγείες με πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες πηγές φωτός αλλά προκαλεί πορφυροειδή αντίδραση (purpura reaction). Για
την επίτευξη θεραπείας χωρίς την πρόκληση πορφυροειδούς αντίδρασης απαιτείται η χρήση PDL μακρύτερης διάρκειας παλμού (LPDL) και πολλαπλές
εφαρμογές.44
Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη όπου
συμμετείχαν 39 ασθενείς αποδείχτηκε ότι το PDL
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ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ LASER
μακράς διάρκειας παλμού είναι πιο αποτελεσματικό
σε σχέση με το IPL ως προς την εξάλειψη των αγγείων. Εκτός αυτού, οι ασθενείς δηλώνουν ότι το προτιμούν καθώς είναι πιο αποτελεσματικό και προκαλείται λιγότερος πόνος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.45
Όσον αφορά τη χρήση του KTP (532 nm) διπλής
συχνότητας, έχει προταθεί ότι είναι προτιμότερο σε
περίπτωση πιο διακριτών περιπτώσεων γραμμοειδούς τελαγγειεκτασίας. Σε μια αναδρομική ερευνητική μελέτη όπου συμμετείχαν 49 ασθενείς με τελαγγειεκτασία προσώπου, μετά το τέλος της θεραπείας
και της παρακολούθησης επιτεύχθηκε πλήρης ή
σχεδόν πλήρης υποχώρηση στο 90% αυτών. Βάσει
των αποτελεσμάτων οι ερευνητές καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι το εν λόγω LASER αποτελεί μια
αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο θεραπείας των
κοινών επιφανειακών δερματικών αγγειακών βλαβών
σε ασθενείς με τύπους δέρματος μεταξύ Ι-ΙΙΙ βάσει
της κλίμακας Fitzpatrick.16
Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα μιας
αναδρομικής μελέτης που δημοσιεύτηκε το 2012 και
περιελάμβανε τα δεδομένα μεγάλου αριθμού ασθενών σε βάθος τριών ετών σχετικά με τη θεραπεία των
επιφανειακών αγγειακών βλαβών με χρήση του
Nd:Yag LASER (1064 nm). Οι ερευνητές κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των 130 ασθενών με τελαγγειεκτασία προσώπου που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, οι 125 (ποσοστό 97%) εμφάνισαν σημαντική βελτίωση ή πλήρη υποχώρηση, αν και δεν πρέπει
να αποτελεί την πρώτη επιλογή στο πρόσωπο όπου
οι βλάβες δεν βρίσκονται σε τόσο μεγάλο βάθος.
Στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι μεταξύ των 99 ασθενών
με τελαγγειεκτασία κάτω άκρων που ολοκλήρωσαν
τη θεραπεία, οι 80 (ποσοστό 80,8%) εμφάνισαν σημαντική βελτίωση ή πλήρη υποχώρηση.46
Τέλος, αξίζει να αναφερθούν τα αποτελέσματα
μιας πολύ πρόσφατης ερευνητικής μελέτης για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Nd:Yag LASER Μικροπαλμών (1064 nm)
στη θεραπεία της τελαγγειεκτασίας προσώπου. Στη
μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς και η κατάστασή
τους εκτιμήθηκε κατόπιν της ολοκλήρωσης δύο θεραπευτικών συνεδριών με την εν λόγω συσκευή LASER. Σύμφωνα με την αξιολόγηση από ανεξάρτητο
ερευνητή, το 75% των ασθενών είχαν ικανοποιητική
υποχώρηση και το 10% πλήρη υποχώρηση της κατάστασης, ενώ για κανέναν ασθενή δεν αναφέρθηκε καθόλου υποχώρηση ή επιδείνωση της κατάστασης,
ούτε και ανεπιθύμητες ενέργειες. Συνεπώς, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το Nd:Yag
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Χ. Τζέρμιας
LASER Μικροπαλμών (1064 nm) είναι αποτελεσματικό και ασφαλές για τη θεραπεία της τελαγγειεκτασίας προσώπου.47
Όσον αφορά τη θεραπεία των ευρυαγγειών κάτω
άκρων με χρήση του Nd:Yag LASER έχει προταθεί
ότι το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με εύρος ενεργειακής πυκνότητας μεταξύ 100 και
200 J/cm2 και διάρκεια παλμού μεταξύ 10 και 100
ms, μειώνοντας της υπερβολική θέρμανση του χορίου και τον πόνο.48
Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα μιας πιο
πρόσφατης μελέτης, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται πολλαπλές θεραπευτικές συνεδρίες με διάστημα μεταξύ τους από 8 έως 12 εβδομάδες για τη
μείωση του χρώματος και του όγκου της βλάβης και
την παράλληλη βελτίωση του περιγράμματος του
δέρματος με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι
μικρότερες βλάβες συνήθως εξαλείφονται εντελώς,
ενώ το μέγεθος των μεγαλύτερων φλεβικών δυσπλασιών μειώνεται κατόπιν της εφαρμογής αρκετών θεραπευτικών συνεδριών με χρήση του Nd:Yag LASER.49
Παράλληλα, οι Srinivas και Kumaresan (2011)
προτείνουν ότι για τις ευρυαγγείες κάτω άκρων, η
καλύτερη θεραπεία επιτυγχάνεται με το Nd:Yag LASER στα 1064 nm καθώς επιτυγχάνεται εις βάθος διείσδυση (5-6 mm) φτάνοντας στα βαθύτερα αγγεία,
όπως αυτά που χαρακτηρίζουν την εν λόγω πάθηση.50
Τέλος, η χρήση του εν λόγω LASER έχει προταθεί και από άλλους ερευνητές για τη θεραπεία των
βαθύτερων αγγειακών βλαβών, οι οποίοι υπογραμμίζουν επίσης ότι για την αποφυγή της υπερθέρμανσης του δέρματος αλλά και των αλλαγών ως προς
την υφή του απαιτείται η χρήση συστήματος ψύξης.51
Συνολικά, όσον αφορά τις βασικές αρχές εφαρμογής των LASER στις γραμμοειδείς ή δενδροειδείς
ευρυαγγείες, πρέπει να εφαρμόζεται στόχευση ακολουθώντας τη διαδρομή του αγγείου (Μέθοδος Ιχνηλάτησης), να χρησιμοποιείται η ανάλογη διάμετρος
δέσμης φωτός (για την επίτευξη αύξησης της διείσδυσης και, παράλληλα, μείωσης της σκέδασης), και
το εύρος παλμού πρέπει να είναι μεταβλητό ανάλογα
με το μέγεθος των αγγείων. Επιπλέον, πρέπει να
εφαρμόζεται η κατάλληλη ενεργειακή πυκνότητα, για
την επίτευξη αμετάκλητης καταστροφής του στόχου,
η οποία καθορίζεται από τον δερματικό φωτότυπο,
την εφαρμογή και το είδος του ενεργητικού ψυκτικού
μηχανισμού. Ο ψυκτικός μηχανισμός πρέπει να είναι
ευέλικτος και να επιτρέπει τη διαρκή οπτική επαφή

και την εμφάνιση σημείου πληρότητας εφαρμογής
(end-point). Το σημείο πληρότητας εφαρμογής (endpoint) για τα αγγεία με μικρή διάμετρο αφορά στην
άμεση εξαφάνιση των λεπτών ευρυαγγειών και στην
άμεση σύσπαση του τοιχώματός τους. Όσον αφορά
τα αγγεία μεγαλύτερης διαμέτρου, άνω των 0,3 mm,
το σημείο πληρότητας εφαρμογής αφορά στην άμεση
εμφάνιση ενδαγγειακής θρόμβωσης, η οποία ανιχνεύεται δια της ψηλαφήσεως. Για τη θεραπεία των
ευρυαγγειών συνήθως απαιτούνται μία έως τρεις θεραπευτικές συνεδρίες με την κατάλληλη συσκευή
LASER.

Ροδόχρους νόσος
Η ροδόχρους νόσος είναι ένα χρόνιο εξάνθημα
που εντοπίζεται συνήθως στη μεσότητα του προσώπου (μύτη, παρειές, μέτωπο, περιοφθαλμικά, πηγούνι), στην οποία εμφανίζονται βλατίδες και εφελκίδες
σε ένα ερυθηματώδες ή ερυθρό υπόβαθρο. Καθώς η
κατάσταση εξελίσσεται, μικρές αγγειακές διαταραχές
του δέρματος μπορεί να εμφανιστούν και τελικά οι
σμηγματογόνοι αδένες της ρινός μπορεί να διογκωθούν και να οδηγήσουν σε δυσμορφίες (ρινόφυμα).
Η κατάσταση είναι συνήθης, ειδικά σε άτομα μέσης
ηλικίας, που κατάγονται από τη Νότια Ευρώπη. Οι γυναίκες προσβάλλονται περισσότερο από τους άνδρες.
Το PDL (595 nm) μακράς διάρκειας παλμού έχει
προταθεί από πολλούς ως αποτελεσματικό για τη θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης, καθώς και για
το ερύθημα και την τελαγγειεκτασία με ελάχιστες
ανεπιθύμητες ενέργειες και χωρίς να προκαλεί μακροχρόνιες επιπλοκές.52,53
Σε μια μελέτη χρησιμοποιήθηκε το PDL μακράς
διάρκειας παλμού (595 nm) για τη θεραπεία 20
ασθενών με ροδόχρου νόσο. Η αξιολόγηση έγινε με
τη χρήση μιας κλίμακας από το 0 έως το 6, όπου το
6 αντιπροσώπευε την πιο σοβαρή μορφή της νόσου.
Η μέση βαθμολογία της νόσου παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση μετά το τέλος της θεραπείας,
όπου ήταν 1,4 και οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο είδος LASER έχει πολύ καλά αποτελέσματα στη θεραπεία της ροδόχρου
νόσου και το προφίλ ασφαλείας είναι εξίσου ευνοϊκό
σε σχέση με τα παλαιότερης γενιάς PDL.54
Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα μιας άλλης
μελέτης, όπου χρησιμοποιήθηκε το PDL μακράς
διάρκειας παλμού για τη θεραπεία της ροδόχρου νόσου όταν βρίσκεται στην τελαγγειεκτασική της φάση,
όπου δεν παρατηρήθηκε σημαντική πορφυροειδής
αντίδραση μετά τη θεραπεία.55
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Θετικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και ως
προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών
με ερυθηματοτελαγγειεκτατική ροδόχρου νόσο οι
οποίοι ακολούθησαν θεραπεία με PDL. Ειδικότερα,
σε μια μελέτη χρησιμοποιήθηκε ο Δερματολογικός
δείκτης ποιότητας ζωής (Dermatology Life Quality
Index, DLQI) και ζητήθηκε από τους 22 συμμετέχοντες ασθενείς να το συμπληρώσουν κατά την έναρξη και στο τέλος της θεραπείας. Τα αποτελέσματα
επιβεβαίωσαν τη στατιστικά σημαντική διαφορά ως
προς την ποιότητα ζωής για όλους τους ασθενείς μεταξύ της έναρξης της μελέτης και κατόπιν τριών θεραπειών, όπου έγινε η τελική αξιολόγηση.53
Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν από τους Shim και Abdullah (2013).
Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 20 ασθενείς με ερυθηματοτελαγγειεκτασική ροδόχρου νόσο και χρησιμοποιήθηκε το DLQI όπως και στην προαναφερόμενη
μελέτη. Η διαφορά μεταξύ της έναρξης της θεραπείας και κατόπιν τριών θεραπευτικών παρεμβάσεων ως
προς την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής από τους
ασθενείς ήταν στατιστικά σημαντική.56

Ποικιλοδερμία Civatte
Η ποικιλοδερμία Civatte είναι μια συχνή πάθηση
που εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες σε σχέση με
τους άνδρες και ιδίως σε αυτές με ιστορικό χρόνιας
έκθεσης στον ήλιο. Προσβάλλονται οι πλάγιες επιφάνειες του λαιμού, οι οποίες εμφανίζουν ερύθημα,
διάχυτη ευρυαγγείωση συνδυασμένο με υπερμελάγχρωση, δικτυωτή ρυτίδωση και, ίσως, ατροφία.
Η θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μεμονωμένης ή συνδυαστικής χρήσης διαφορετικών συστημάτων LASER, συμπεριλαμβανομένων των KTP
και PDL, έτσι ώστε να επιτευχθεί φυσιολογικό χρώμα
και υφή του δέρματος. Ωστόσο, η επίτευξη πλήρους
υποχώρησης της εν λόγω πάθησης μπορεί να αποτελεί πρόκληση, ενώ έχουν αναφερθεί και ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ο σχηματισμός μη φυσιολογικής
υπομελάγχρωσης και ερυθήματος.57,58
Σε μια μελέτη που συμμετείχαν οκτώ ασθενείς,
γυναίκες στην πλειοψηφία τους, χρησιμοποιήθηκε
το PDL με μήκος κύματος στα 585 nm και σταθερή
διάρκεια παλμού στα 450 μs. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό
ως προς την υποχώρηση της αγγειακής βλάβης.
Ωστόσο, οι έξι από αυτούς, στους οποίους η θεραπεία έγινε με ενεργειακή πυκνότητα 5 έως 7 J/cm2
ανέφεραν σοβαρό αποχρωματισμό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, στους 4 έως 11 μήνες, κάτι που
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δεν ίσχυε για τους άλλους δύο ασθενείς που έλαβαν
θεραπεία με χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα από
3,5 έως 5,5 J/cm2). Επομένως η χρήση του PDL για
τη θεραπεία της ποικιλοδερμίας Civatte πρέπει να
γίνεται με προσοχή και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες.59 Όπως αναφέρεται στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της European Society for LASER Dermatology (ESLD), απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε
περιοχές με υπερμελάγχρωση και σημεία που είναι
επιρρεπή ως προς τη δημιουργία ουλών στο λαιμό
και το στέρνο.3

Αραχνοειδή αγγειώματα
Η χρήση διαφόρων LASER έχει διερευνηθεί και
σε σχέση με τη θεραπεία μικρότερων δερματικών αγγειακών βλαβών όπως είναι το αραχνοειδές αγγείωμα
(spider angioma). Χαρακτηριστικό του αραχνοειδούς
αγγειώματος είναι το «υπερυψωμένο» κεντρικό τμήμα (βλατιδώδες), από το οποίο εκτείνονται τριχοειδικά αγγεία ακτινοειδώς προς την περιφέρεια κι επεκτείνονται συν τω χρόνω «δίκην αράχνης». Είναι συχνό στα παιδιά αλλά εμφανίζεται και σε ενήλικες με
την εγκυμοσύνη ή λόγω ηπατικής νόσου.
Τα αποτελέσματα μιας αναδρομικής μελέτης στην
οποία εξετάστηκαν τα δεδομένα 58 ασθενών με αραχνοειδές αγγείωμα έδειξαν ότι στο 98% αυτών επιτεύχθηκε πλήρης ή σχεδόν πλήρης υποχώρηση μετά
το τέλος της θεραπείας και της παρακολούθησης.16
Παράλληλα, οι Bencini και συν. (2012) προτείνουν
το PDL (595 nm) για τη θεραπεία των αραχνοειδών
αγγειωμάτων, αν και σημειώνουν ότι απαιτούνται αρκετές θεραπευτικές συνεδρίες.60
Σε μια προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε
στη Μεγάλη Βρετανία και στην οποία συμμετείχαν
201 συνολικά ασθενείς με αραχνοειδές αγγείωμα
φάνηκε ότι υπήρξε πλήρης υποχώρηση της βλάβης
στο 95% των ασθενών, ανεξάρτητα από την περιοχή
εντοπισμού της. Κατά μέσο όρο χρειάστηκαν 1,84
θεραπευτικές συνεδρίες με χρήση του PDL, με μέγιστο αριθμό τις 7 θεραπείες σε μικρό αριθμό ασθενών, ενώ για τις μεγαλύτερες βλάβες απαιτούνταν περισσότερες συνεδρίες.61

Πυογόνο κοκκίωμα
Το πυογόνο κοκκίωμα είναι ένας συνήθης καλοήθης όγκος των βλεννογόνων και του δέρματος που
χαρακτηρίζεται ιστολογικά από τη μεγάλη συγκέντρωση τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων, τα οποία περιβάλλονται από συνδετικό ιστό που διηθείται από
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φλεγμονώδη κύτταρα.62 Επίσης πολύ συχνό είναι να
αιμορραγούν ακόμα και με τραυματισμό ήσσονος
σημασίας και πολλές φορές αναπτύσσονται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατόπιν τραυματισμού.63
Για τη θεραπεία τους έχει χρησιμοποιηθεί το
PDL (585 nm) καθώς και το Nd:Yag LASER. Όσον
αφορά τη χρήση του PDL, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μελέτης στην οποία συμμετείχαν δεκαοκτώ ασθενείς με συμπτωματικό πυογόνο κοκκίωμα
σε διάφορα σημεία του σώματός τους η θεραπεία
ήταν επιτυχής για την πλειοψηφία των ασθενών. Ειδικότερα, στο 88,9% των ασθενών επιτεύχθηκε κλινική εξάλειψη των βλαβών καθώς και υποχώρηση
των συμπτωμάτων, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα μετά τη θεραπεία ήταν πολύ καλό.64
Σε μια πιο πρόσφατη αναδρομική μελέτη αξιολογήθηκε η χρήση του Nd:Yag LASER για τη θεραπεία
του πυογόνου κοκκιώματος, το οποίο είναι γνωστό
και ως λοβιακό τριχοειδές επίκτητο αιμαγγείωμα.
Στην εν λόγω μελέτη αξιολογήθηκαν τα δεδομένα 25
ασθενών και φάνηκε ότι η χρήση του Nd:Yag LASER
(1-14 παλμοί, 100-130 J/cm2) ήταν αποτελεσματική
για την απομάκρυνση των εν λόγω βλαβών.65

30 ασθενείς αξιολογήθηκε o βαθμός υποχώρησης
των 39 συνολικά φλεβικών λιμνών που είχαν. Η θεραπεία έγινε αρχικά με χρήση του PDL (εφαρμογή
για 20 ms και στα 10 J/cm2) και, στη συνέχεια, με
χρήση του Nd:Yag LASER (εφαρμογή για 20 ms και
στα 70 J/cm2). Οι ερευνητές αναφέρουν πλήρη υποχώρηση των 38 βλαβών (ποσοστό 95%) και καμία
επιπλοκή μετά τη θεραπεία, με εξαίρεση ενός ασθενούς που εμφάνισε μία μικρή ουλή. Επομένως, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συνδυαστική χρήση
των δύο LASER αποτελεί μια ασφαλή, γρήγορη και
ασφαλή επιλογή για τη θεραπεία των φλεβικών λιμνών.67
Τέλος, έχει αναφερθεί επιτυχής απομάκρυνση
των φλεβικών λιμνών με χρήση Διοδικών LASER. Ειδικότερα, σε μια πρόσφατη μελέτη που συμμετείχαν
δεκαεπτά ασθενείς με φλεβικές λίμνες στα χείλη,
εφαρμόστηκε θεραπεία με Διοδικό LASER (μήκος
κύματος 808 nm). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατόπιν μίας μόνο θεραπευτικής συνεδρίας θεραπεύτηκαν επιτυχώς όλες οι βλάβες. Η επούλωση επιτεύχθηκε κατόπιν δύο έως τριών εβδομάδων και κανένας
ασθενείς δεν παρουσίασε επιπλοκές, ενώ δεν υπήρχε ή υπήρχε ελάχιστη δυσφορία και σχηματισμός
ουλών μετά τη θεραπεία.68

Φλεβικές λίμνες
Οι φλεβικές λίμνες αποτελούν μια μορφή αγγειώματος, το οποίο συνήθως εμφανίζεται στο πρόσωπο, τα χείλη και τα αυτιά των ηλικιωμένων ασθενών.
Από ιστολογικής άποψης, οι φλεβικές λίμνες αποτελούνται από σημαντικά διεσταλμένα φλεβίδια με λεπτά τοιχώματα, χωρίς να υπάρχει πολλαπλασιασμός
των αγγειακών ιστών που εμφανίζεται στο αληθές αγγείωμα.
Μεταξύ των πρώτων επιλογών LASER για τη θεραπεία των φλεβικών λιμνών είναι τα KTP και
Nd:Yag LASER, όπως αναφέρεται στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της European Society for LASER Dermatology (ESLD).3
Σε μια μελέτη όπου συμμετείχαν 35 ασθενείς με
φλεβικές λίμνες διαπιστώθηκε ότι μετά από μία μόνο
θεραπεία, σημειώθηκε πλήρης υποχώρηση στο 94%
των ασθενών και δεν αναφέρθηκαν σχετικές επιπλοκές. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
το Nd:Yag LASER μακράς διάρκειας παλμού είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τη θεραπεία των φλεβικών λιμνών στα χείλη και τις παρειές.66
Επίσης, αποτελεσματικός είναι και ο συνδυασμός
του PDL (595 nm) και του Nd:Yag LASER (1064
nm). Ειδικότερα, σε μια μελέτη όπου συμμετείχαν

ΕΠΙΛΟΓΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Όπως έγινε σαφές από την ανασκόπηση των πλέον πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων και της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση των LASER για
την αντιμετώπιση των δερματικών αγγειακών βλαβών,
υπάρχουν διάφορα είδη LASER που επιφέρουν επιτυχή και ασφαλή θεραπεία. Η χρήση ενεργητικού
ψυκτικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βοηθάει στην αποτροπή θερμικού τραυματισμού του δέρματος.69
Εν κατακλείδι, οι σύγχρονες εφαρμογές των LASER στη δερματολογία αποτελούν μια από τις τελειότερες μεθόδους αντιμετώπισης των δερματικών αγγειακών παθήσεων, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα
της επεμβατικής θεραπείας με την ασφάλεια της μη
επεμβατικής θεραπείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης
αυτών των βλαβών. Η συνεχής διερεύνηση της εφαρμογής LASER για τη θεραπεία των διαφόρων μορφών αγγειακών βλαβών, συγγενών και επίκτητων, καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας των LASER και η
περαιτέρω ανάπτυξη συνδυαστικών μεθόδων με την
εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας, αναμένε-
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ται στο σύντομο μέλλον να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
των εν λόγω θεραπευτικών τεχνικών, με τα ήδη
υπάρχοντα συστήματα να εγγυώνται ιδιαίτερα καλά
αποτελέσματα, εφόσον εφαρμόζονται από εξειδικευμένους και έμπειρους δερματολόγους.
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Συνδυασμός CO 2 fraxional laser και αυτόλογου
πλάσματος πλούσιου σε αυξητικούς παράγοντες
(PRGF) για την αναζωογόνηση του προσώπου
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Ðåñßëçøç
Έχουμε εφαρμόσει διαδοχικά τον συνδυασμό των δύο μεθόδων στην ανανέωση προσώπου και τραχήλου. Στην αρχή εφαρμογή του CO2 fraxional laser και αμέσως μετά μεσοθεραπεία πλάσματος που είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF). Μετά από 2,5 χρόνια εφαρμογής
πιστεύουμε ότι αυτός ο συνδυασμός δίνει πολύ καλά αποτελέσματα ακόμη και σε δύσκολες περιοχές
όπως τα βλέφαρα και ο τράχηλος, ενεργοποιώντας την παραγωγή κολλαγόνου.
Περιγράφουμε τη διαδικασία της παρασκευής των αυξητικών παραγόντων που λαμβάνονται από το ομόλογο πλάσμα και στην συνέχεια την εφαρμογή, με την μέθοδο της μεσοθεραπείας αλλά και ως εμφύτευμα. Αν και η χρήση του PRGF στην αναζωογόνηση του δέρματος είναι στα πρώτα της βήματα, πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν μεγάλες εξελίξεις σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους που έχουν στόχο
την διέγερση και παραγωγή κολλαγόνου, όπως τα Laser η άλλες πηγές ενέργειας

Combination of CO2 Fraxional Laser and Plasma-Rich
Growth Factor (PRGF) for Face Rejuvenation
Polizois Z., Stamatopoulou P., Polizois P., Micheli X., Stamatopoulos K.

Summary
We address the sequential combination of two methods in facial rejuvenation: First the use of CO2 fraxional Laser and immediately after the application of Plasma Rich Growth
Factors (PRGF) with the mesotherapy method. After 2 years of implementation we believe that this
combination gives excellent results even in difficult areas such as the eye-lids and neck. We describe
the process of preparation of growth factors taken from homologous serum and its application to the
face and neck. Although the use of PRGF in skin rejuvenation is in its first steps, we believe that great
developments are going to follow, particularly combining it with other methods of skin injury-stimulation, such as laser.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Laser fraxional CO2, μεσοθεραπεία, PRGF, short-pulsed 1064 nm Nd-YAG Laser, facial
rejuvenation, mesotherapy
KEY WORDS • CO2 fraxional lasre, growth factors, short-pulsed 1064 nm Nd-YAG Laser, facial rejuvenation,
mesotherapy
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 179-186, 2013
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Π

ολλές τεχνικές και συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί στην αναζωογόνηση του προσώπου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν
πάντοτε ικανοποιητικά και ποικίλουν. Μεγάλη πρόοδος επιτεύχθηκε με τις εφαρμογές CO2 fraxional laser στο δέρμα. Στη συνέχεια την μέθοδο της φωτοκλασματικής θερμόλυσης (fraxional), εφήρμοσαν
χρησιμοποιώντας και άλλες πηγές ενέργειας με καλά
αποτελέσματα.
Διάφορα πρωτόκολλα συνδυάζουν δυο η τρεις
διαφορετικές εφαρμογές που στοχεύουν την παραγωγή κολλαγόνου του δέρματος. Για το λόγο αυτό εφαρμόσαμε αρχικά το Short - pulse 1064 nm Nd - YAG
Laser "non ablative laser‘’,1 που προκαλεί θέρμανση
του δέρματος.
Μετά εφαρμόσαμε laser CO2 fraxional και αμέσως
μετά εφαρμογή peeling με TCA2, μικρής συγκέντρωση (10-15%), με καλά αποτελέσματα. Το TCA αφαιρεί τους απανθρακωμένων ιστούς από τα βοθρία που
προξένησε το laser (Εικόνα 1) αλλά είναι επώδυνο.
Τα 2,5 τελευταία χρόνια συνδυάζουμε την εφαρμογή του laser CO2 fraxional2,3 με αυτόλογο πλάσμα
πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες (PRGF) με πολύ
καλά αποτελέσματα. Σε ορισμένα περιστατικά προηγείται θέρμανση του δέρματος με το Short - pulse
1064 nm Nd-YAG Laser “non ablative laser” πριν
από το CO2 fraxional, αλλά και μετά την έγχυση του
PRP ως εμφύτευμα ενώ σε ελάχιστα περιστατικά έγινε ήπιο TCA.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΛΑΣΜΑ ΣΕ
ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (PRGF); –––––––––
Οι αυξητικοί παράγοντες (GF) είναι έξω-κυτταρικές πρωτεΐνες, που παράγονται σε διάφορα όργανα
(ενδοθήλιο των αγγείων, κύτταρα του ήπατος, αιμοπετάλια, από κύτταρα της λευκής σειράς…). Έχει
προσδιορισθεί μεγάλος αριθμός Αυξητικών Παραγόντων (G.F.). Η ενεργοποίηση πολλών εξ αυτών έχει
σχέση με τον τραυματισμό την ανάπλαση και την
επούλωση και εμπλέκονται στην ανοσολογική απάντηση και στην φαγοκυττάρωση.4,5,6,7,8
Η χρήση αυξητικών παραγόντων εφαρμόζεται για
πάνω από 10 χρόνια στην τραυματολογία, σε κατάγματα οστών, στην γναθοχειρουργική, στην αθλητιατρική και σε άλλες ειδικότητες.4,5,7,8,9 Τα τελευταία
χρόνια, όμως, εφαρμόζονται και στην αισθητική δερματολογία με πολύ καλά αποτελέσματα και ραγδαία
εξάπλωση και εξέλιξη.6,10,11
Τα αιμοπετάλια περιέχουν τους αυξητικούς παράγοντες μέσα σε κοκκία. Κατά τον τραυματισμό με
κατάλληλη διεργασία, τα αιμοπετάλια ρήγνυνται και
αποκκοκιώνονται. Αυτό σημαίνει ότι ελευθερώνονται οι αυξητικοί παράγοντες οι οποίοι διεγείρουν τα
ενήλικα βλαστοκύτταρα που με τη σειρά τους μεταπλάσσονται σε ώριμα κύτταρα. Οι αυξητικοί παράγοντες επιπλέον διεγείρουν την αναγέννηση των κερατινοκυττάρων και των ινοβλαστών καθώς και την
παραγωγή ελαστικών και κολλαγόνων ινών. Το αποτέλεσμα είναι η αισθητή βελτίωση της υφής και της
ελαστικότητας του δέρματος. Το δέρμα γίνεται πιο

Åéêüíá 1 - Βοθρία με περιεχόμενο απανθρακωμένους ιστούς μετά από εφαρμογή CO2 fraxional laser.
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λαμπερό και η όψη του πιο υγιής και πιο νεανική.5,10,11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πολλά πρωτόκολλα έχουν εφαρμοστεί την παρασκευή και την εφαρμογή των αυξητικών παραγόντων
σε αισθητικές εφαρμογές. Στο εμπόριο διατίθενται
(από πολλές πιστοποιημένες εταιρείες) σε συσκευασία όλα τα υλικά που απαιτούνται για την λήψη και
την επεξεργασία του αίματος στην παραγωγή του
πλάσματος που είναι πλουσίου σε G.F. Κάθε εταιρία
προτείνει διαφορετική διαδικασία για την παραγωγή
του PRP. Τίθεται το ερώτημα αν όλα τα PRP είναι
ίδια. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν και το κόστος
αγοράς αυτών των προϊόντων.
Θα αναφερθούμε στην τεχνική που χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μας. Χρησιμοποιούμε σωληνάρια
συλλογής αίματος των 4,5 cc ή 9 cc που περιέχουν
ως αντιπηκτικό κιτρικό νάτριο 3,8% (sodium citrate).
Χρησιμοποιούμε όσα σωληνάρια θέλουμε, ανάλογα
με την προς θεραπεία περιοχή. Από ένα σωληνάριο
των 9 cc προκύπτει 2 cc PRP. Λαμβάνουμε 27 ml
φλεβικού αίματος σε 3 σωληνάρια συλλογής των 9.
Στη συνέχεια, το αίμα τοποθετείται σε συσκευή
φυγοκέντρησης και φυγοκεντρείται για 8 λεπτά στις
4.000 στροφές το λεπτό. Τα σωληνάρια τοποθετούνται συμμετρικά στη φυγόκεντρο.
Μετά τη φυγοκέντρηση τα ερυθροκύτταρα καθιζάνουν στο κάτω μέρος του σωλήνα. Αμέσως πιο πάνω υπάρχει λευκό υμαίνιο των λευκοκυττάρων και
ψηλότερα είναι το πλάσμα. Έτσι η ερυθρά σειρά διαχωρίζεται από τα λευκά κύτταρα και τα αιμοπετάλια.
Πάνω από τη γραμμή των λευκών αιμοσφαιρίων,
τα 2 cc του πλάσματος είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια
PRP (Plasma Ritch in Platelets). Περιέχει 6 ή περισσότερες φορές περισσότερα αιμοπετάλια από το περιφερικό αίμα, ενώ το υπόλοιπο πλάσμα που απομένει μέχρι την επιφάνεια του σωληναρίου περιέχει
ελάχιστες ποσότητες αιμοπεταλίων, (Plasma Poor in
Platelets), συνήθως όσο και το περιφεριακό αίμα.
Στην συνέχεια συλλέγουμε με ειδικές πιππέτες ή
άλλους τρόπους σε σωληνάριου κενού αέρα, χωρίς
πρόσθετα, 6cc πλάσματος πλούσιου σε αυξητικούς
παράγοντες το ονομάζουμε: PRGF (Plasma Rich in
Grow Factors). Αυτό είναι το πλάσμα που θα εμφυτεύσουμε με την μέθοδο της μεσοθεραπείας.
Για να απελευθερωθούν οι αυξητικοί παράγοντες
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τα αιμοπετάλια πρέπει να ενεργοποιηθούν. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσθήκη χλωριούχου ασβεστίου
10% που προσθέτουμε σε συγκεκριμένη αναλογία.
προκαλώντας διάσπαση των Αιμοπεταλίων και απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων από τα κοκκία που τα περιέχουν. Αυτή η απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων είναι μεγαλύτερη από την απελευθέρωση σε φυσική διέγερση και δεν έχει αποδειχθεί
ότι ακλουθείται η φυσική διαδικασία παραγωγής.3
Το υπόλοιπο πλάσμα που περιέχει μικρό αριθμό
αυξητικών παραγόντων: PPGF (Plasma Poor in Grow
Factors) το συλλέγουμε σε διαφορετικά σωληνάρια.
Αυτό χρησιμοποιείται στο τέλος της διαδικασίας σαν
μάσκα ή προστίθεται σε κρέμα, με ειδικό συμβατό
έκδοχο, για χρήση στο σπίτι.
Είναι σημαντικό τα διαφορετικά σωληνάρια συλλογής PRP και PPP να προσημειώνονται, ώστε να γίνει χρήση του σωστού υλικού.
Αυτό το πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα (PRP)
στη συνέχεια ενεργοποιείται με την προσθήκη εξωγενούς χλωριούχου ασβεστίου 10% συνήθως σε αναλογία 100 μlt/2 cc.
To κιτρικό νάτριο χρησιμοποιείται σαν αντιπηκτικό προκειμένου να αποφύγουμε να βλάψουμε ή να
αλλοιώσουμε τις ιδιότητες των αιμοπεταλίων που
ενεργοποιούνται με standar δόση χλωριούχου ασβεστίου. Επίσης αποφεύγουμε χρήση παραγόντων σε
όλους τους χρόνους, που προκαλούν ανοσολογική
αντίδραση στον ασθενή, όπως bovine thrombin, με
παραγωγή anti-thrombin αντισωμάτων.4,12
Η προσθήκη χλωριούχου ασβεστίου οδηγεί σε
σημαντική αποκοκκίωση των αιμοπεταλίων, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες όλων των παραγόντων ανάπτυξης. Αυτή η απελευθέρωση είναι πολύ
υψηλότερη από την φυσιολογική ελευθέρωση των GF
και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η κανονική ακολουθία ή ότι διατηρείται ο λόγος των συγκεντρώσεων
αυξητικών παραγόντων.3
Τέλος, έχουμε σε ένα ξεχωριστό αποστειρωμένο
σωλήνα, 6 cc πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες
πλάσμα (PRGF). Η ενεργοποίηση του PRP γίνεται
τμηματικά ανά 2 ml, για αποφυγή πήξης του υλικού
μας πριν ολοκληρωθεί η έγχυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ CO 2 FRAXIONAL
ΚΑΙ PRP ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H θεραπεία αποφεύγεται σε ασθενείς με:3,4,6
• Νοσήματα αίματος
• Χρόνιες ηπατοπάθειες
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• Εγκυμοσύνη και θηλασμός
• Αντιπηκτική αγωγή λόγω έντονης αιμορραγίας
από τους νυγμούς)
• Σε χρονία κνίδωση (δίνεται αντισταμινικό per os
2-3 ημέρες πριν και μετά τη θεραπεία)
• Λοιμώξεις του δέρματος
• Ιστορικό νεοπλασιών (πρακτικά δεν θεωρείται αντένδειξη)
Επειδή η όλη διαδικασία είναι επώδυνη (και το
laser και η έγχυση του PRP) εφαρμόζεται τοπικά
EMLA, υπό κλειστή περίδεση, για 1 ώρα.
Ξεκινάμε με την εφαρμογή του laser. Επιλέγουμε
χαμηλή ένταση και μικρή πυκνότητα οπών για μικρότερο χρόνο αποκατάστασης.
Εάν υπάρχουν σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε προσοχή κατά την έγχυση του PRP (π.χ. ουλές ακμής) τα οριοθετούμε με χειρουργικό μαρκαδόρο, διότι το επακόλουθο οίδημα από το laser τα κάνει δυσδιάκριτα.
Σε δέρματα με σοβαρή φωτογήρανση, ακτινικές
κερατιάσεις κ.τ.λ αυξάνουμε ανάλογα τις παραμέτρους και τα περάσματα. Αντίστοιχα ελαττώνουμε τις
παραμέτρους στα βλέφαρα.
Η χρήση κρύου αέρα βοηθά την αναισθησία.
Ακολουθεί η διαδικασία αιμοληψίας, συλλογής
του PRP, ενεργοποίησής και έγχυσής του.

Το διεγερμένο PRP είναι έτοιμο για χρήση σε <5
min και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 10 λεπτά, διότι πήζει και είναι αδύνατη η έγχυση του με
λεπτή βελόνα 30 g.5,10
Έτσι ενεργοποιούμε διαδοχικά μικρές ποσότητες
των 2 ml.
Για την εφαρμογή απαιτούνται: στο πρόσωπο 4
ml, για εφαρμογή filler 4 ml, λαιμός 2 ml, ντεκολτέ
2 ml.15
Εγχύουμε:
• Στο μέτωπο με μικροπομφούς, με έμφαση στις
ρυτίδες.
• Στις ρινοπαρειακές πτυχές και στα ζυγωματικά,
σαν εμφύτευμα και πολλαπλή γραμμοειδή έγχυση.
• Προωτιαία, σε γραμμοειδή έγχυση.
• Υπoκογχικά, υποδόρια και ενδοχοριακά (Eικόνα
3).15
Δηλαδή εγχύουμε υποδόρια για να δοθεί όγκος,
ενδοχοριακά για παραγωγή κολλαγόνου, επιφανειακά για ρύθμιση λειτουργίας κυττάρων της βασικής
στιβάδας.
Επίσης εγχύουμε στο περίγραμμα των χειλέων
(vermillion border) και μέσα στα χείλη.
Η εφαρμογή αυτή απαιτεί στελεχιαία αναισθησία, διότι είναι πολύ επώδυνη.

Åéêüíá 2 - Τεχνική έγχυσης (μεσοθεραπεία) του PRP (Platelet Rich Plasma) ή του PRGF (Plasma Rich in GF).
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Åéêüíá 3 - Πόδι χήνας πριν και μετά την θεραπεία. CO2 Fraxional + PRGF (2 συνεδρίες).

Στο λαιμό επιμένουμε ιδιαίτερα στις βαθιές ρυτίδες (Eικόνες 4, 5).15
Στις ουλές της ακμής μπορεί να προηγηθεί subscision και μετά να γίνει έγχυση.
Προσοχή στην ενδοαγγειακή έγχυση για το κίνδυνο θρόμβωσης καθώς και στην περιοχή του έσω
κανθού.

Η χορήγηση per os βιταμίνης Α και C πριν και
μετά τη θεραπεία για 2-3 μέρες βοηθά στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες.
Οι επαναλήψεις και η συντήρηση εξαρτώνται από
την ηλικία του ασθενή και από την κατάσταση του
δέρματος του.

Åéêüíá 4 - Περιοχή λαιμού πριν και μετά τη θεραπεία.
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Åéêüíá 5 - Περιοχή λαιμού με έντονη φωτογήρανση πριν και μετά τη θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ––––––––––––––––
Μετά την φυγοκέντρηση πάνω από τα ερυθρά αιμοσφαίρια υπάρχει λεπτό υμαίνιο με λευκά αιμοσφαίρια εντός των οποίων υπάρχουν προφλεγμονώδεις κιτοκίνες, των οποίων η χρήση δεν είναι επιθυμητή για έγχυση (εκτός εξαιρέσεων).11,12
Ο όγκος του πλάσματος μετά τη φυγοκέντρηση
ποικίλλει ανάλογα με τον αιματοκρίτη. αυξάνει ιδίως
στις γυναίκες ή μικραίνει (σε βαρείς καπνιστές,
αθλητές...).6
Εάν μετά τη φυγοκέντρηση το πλάσμα είναι ερυθρό τότε το σωληνάριο απορρίπτεται, διότι έχει συμβεί αιμόλυση κατά τη διαδικασία της αιμοληψίας,
λόγω απελευθέρωσης ποσότητας θρομβοπλαστίνης
μεγαλύτερης του φυσιολογικού, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ερυθρού χρώματος, δημιουργία
θρόμβου ή και μικροθρόμβων.6
Τα α-κοκκία είναι τα σπουδαιότερα από διάφορα
μικροοργανίδια των αιμοπεταλίων.
Πολλές ουσίες μπορούν να δράσουν σαν ενεργοποιητές των αιμοπεταλίων αλλά το ασβέστιο είναι το
πλέον αποτελεσματικό για τις θεραπείες PRP.4 Στο
διεγερμένο PRP οι αυξητικοί παράγοντες (GF) είναι
πολλαπλάσιοι συγκριτικά με το μή διεγερμένο PRP
έτσι: ο PDGF-ΑΒ: *186, ο TGF-β1: *82, o FGF-2:
*43.10
Μετά την προετοιμασία το μη ενεργοποιημένο
PRP είναι σταθερό για περίπου 8 ώρες, όπως και στη
φυσιολογική συγκέντρωση αιμοπεταλίων η αποκοκ-

κίωση των α-κοκκίων μέσα στα αιμοπετάλια απελευθερώνει GF.
H έκκριση αυτή των κυτοκινών προκαλείται ή
ενεργοποιείται από τη διαδικασία πήξης του αίματος
και ξεκινά 10 λεπτά μετά την συγκέντρωση των αιμοπεταλίων.
Στο PRP αυτή η επαγωγή προκαλείται με τη πρόσθεση CaCl2 και θρομβίνης.
Μέσα στην πρώτη ώρα απελευθερώνονται περίπου 95% των προ-δημιουργημένων GF, κυτοκινών
και χημοκινών.4,5
Τέτοιες ουσίες είναι: ο αγγειακός ενδοθηλιακός
GF, επιδερμιδικός GF, ο ινοβλαστικός GF, ο μετασχηματίζων GF-β, ο ινσουλινοειδής GF,η IL-8, η
φλεγμονώδης πρωτεΐνη 1-α των μακροφάγων και ο
αιμοπεταλιακός παράγοντας 4.4,7,11 Στις υπόλοιπες 7
μέρες της ζωής τους τα αιμοπετάλια συνθέτουν και
εκλύουν επιπρόσθετους GF. Τα μακροφάγα έλκονται
χημειοταξικά, εναποτίθενται στη περιοχή και ενεργοποιούνται παράγοντας επιπρόσθετους GF, όπως
TNF-a και b FGF.4,5,6
Η έγχυση του PRP αλλά και του PPP σαν αυτόλογο
filler όταν φωτοδιεγείρεται παράγει άμεσα αποτελέσματα. Το αυτόλογο filler πολυμερίζεται και αυξάνει σε όγκο βελτιώνοντας την υφή και τον τόνο του δέρματος.
Το PRP εγχυόμενο στο χόριο θα δημιουργήσει
ένα θρόμβο ή πλέγμα που θα μεταπέσει σε πλέγμα
ινικής πλούσιο σε βιολογικούς παράγοντες. Η μάζα
αυτή στη συνέχεια θα διατηρήσει τον όγκο της μέσα
στη περιοχή που εγχύθηκε.4,6

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

4-final_Layout 1 6/3/2014 9:46 ππ Page 185

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ CO2 FRAXIONAL LASER

ΚΑΙ

ΑΥΤΟΛΟΓΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ

ΣΕ

ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (PRGF)

Åéêüíá 6 - Εφαρμογή PRGF (2 συνεδρίες), παράλληλη αγωγή με μινοξιδίλη σε ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία.

Το fraxional laser προκαλεί πήξη στον επιδερμικό και χοριακό ιστό. Ο ιστός που έχει υποστεί πήξη,
στη συνέχεια, αποβάλλεται και αντικαθίσταται μέσω
μετανάστευσης κερατινοκυττάρων.13
Ο φλεγμονώδης καταρράκτης που προκύπτει
προκαλεί αναδιαμόρφωση και σχηματισμό νέου κολλαγόνου.5,12,13
Με την συνδυαστική θεραπεία (fraxional + PRP)
η προκύπτουσα νεοαγγειογένεση- μικροκυκλοφορία
είναι σημαντική για τη μεταφορά στη περιοχή Ο2,
θρεπτικών ουσιών και υδατοδιαλυτών αυξητικών παραγόντων και βιολογικά δραστικών κυττάρων5,6 με
αποτέλεσμα την νεοκολλαγονογέννεση. Η εφαρμογή
των αυξητικών παραγόντων μπορεί να εφαρμοστεί
μόνη (ή σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους) με καλά
αποτελέσματα, όμως πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο
να σκεφτόμαστε τους μηχανισμούς ενεργοποίησης,
για να συνδυαστούν με GF με μηχανισμούς που προκαλούν μικρή βλάβη στο δέρμα όπως CO2 laser fractional mode. Ως τώρα η εμπειρία μας έχει δείξει ότι
ο παραπάνω συνδυασμός έχει πολύ καλά αποτελέσματα στο δέρμα. Ωστόσο σε δύσκολες περιοχές
όπως τα βλέφαρα η τοξίνη botulinum δε βοηθάει. Τα
αποτελέσματα της θεραπείας στο λαιμό είναι πολύ
ικανοποιητικά. Σε μερικές περιπτώσεις πριν την
εφαρμογή του CO2 fraxional, εφαρμόζεται ένα μη
επεμβατικό laser short pulsed 1064 nm Nd- YAG laser. Ωστόσο προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν
αξίζει το κόπο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η
εφαρμογή CO2 laser ακόμα και σε fractional mode
δεν είναι κατάλληλα για την ηλιόλουστη Ελλάδα, η
εφαρμογή GF τότε συνδυάζεται με pinroller, αλλά τα
αποτελέσματα δεν είναι τα ίδια με αυτά του fractio-
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nal laser. Η εφαρμογή CO2 fractional laser και PRP
είναι επώδυνη και θέλει καλή αναισθησία. Οίδημα
εμφανίζεται στα βλέφαρα αλλά και στις ρινοπαρειακές πτυχές όπου έχει εγχυθεί ως εμφύτευμα. Προσωρινές εκχυμώσεις από τα δήγματα της βελόνας δεν
είναι σπάνιες.
Προς το παρόν δεν ξέρουμε ακόμα πότε είναι η
καλύτερη στιγμή για εφαρμογή του PRP, ωστόσο στο
ιατρείο μας εφαρμόζεται αμέσως μετά το LASER.
Ίσως στο μέλλον μελέτες δείξουν την σειρά των εφαρμογών ή τη ποσότητα των διαδικασιών που χρειάζονται. Αυτές οι εφαρμογές γίνονται μετά 2 μήνες. Συνιστάται να επαναλαμβάνονται κάθε 2 με 3 φορές το
χρόνο. Αν χρειαστεί επιπλέον θεραπείες μπορούν να
προστεθούν μέσα στο χρόνο. Εκτιμούμε ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η απάντηση στη θεραπεία
εξαρτάται από την ηλικία, έκθεση σε επιβαρυντικούς
παράγοντες (ήλιος, κάπνισμα...) και δυνατότητα ανταπόκρισης του δέρματος στη θεραπεία.
Το follow up που έχουμε είναι ακόμα μικρό
ωστόσο τα αποτελέσματα διαρκούν για πολύ καιρό.
Οι ασθενείς είναι ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα και συνεχίζουν τη θεραπεία. Με περισσότερες μελέτες τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν και η
δημιουργία πρωτοκόλλων θα μας βοηθήσουν στη
μάχη κατά της γήρανσης. Η εφαρμογή των αυξητικών παραγόντων στη αισθητική δερματολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται και είναι πού σημαντικό για
τους δερματολόγους να μάθουν τις αρχές της θεραπείας αυτής.
Τέλος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και το κόστος αγοράς των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε,
επειδή αυτό ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία.

185

4-final_Layout 1 6/3/2014 9:46 ππ Page 186

186

Z. Πολυζώης, Π. Σταματοπούλου, Π. Πολυζώης, και συν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Bjerring P, Clement M, Heickendorff L, Egevist H, Kiernan
M. Selective non-ablative wrinkle reduction by laser. J Cutan Laser Ther 2000; 2:9-15.
2. Marini L Modern invasive and non-invasive techniques, laser and other energy sources to restore scars and aging
skin. Hellenic Dermatosurgery 2009; 6:224-34.
3. Fitzpatrick RE, Rostan EF. Reversal of photodamage with
topical growth factors: a pilot study. J Cosmet Laser Ther
2003; 5:25-34.
4. Metelitsa AI. Commentary: Autologous platlet-rich plasma
with fraxional laser resurfacing. Dermatol Surg 2011;
37:469.
5. Pallma Ν., Wolfer T. Platelet-rich plasma in burns,I Burns
(2009), Elsevier.
6. Anitua E. Potential of endogenous regenerative technology
for in situ regenerative medicine,Advanced frug delivery
reviews 2010; 62:741-52.
7. Anitua E., Urive G. New application for PRP in Facial rejuvenation, Dental dialogue, vol 3/2008, 3-10.

8. Griffin X. Clinical use of PRP in the promotion of bone
healing: A Systematic review, Injury int: J Care injured
2009; 40:158-62.
9. Fitzpatrick RE, Moulin V. Growth factors in skin wound
healing. Eur J Cell Biol 1995; 68:1-7.
10. Creslik A., Brelecki T. Autologous platelets and leucocytes
can improve healing of infected soft tissues injury, Transfusion and Apheresis Science, Elsevier 2009.
11. PRP Preparation guide, http:/www.glofinn.com
12. Fobbocini, Vol. De Vita, Αισθητική δερματολογία, Τ 64,
39-44, Συνδιασμένη χρήση της τεχνικής skin needling και
των PRP στη θεραπεία ουλών ακμής.
13. Ταnzi El. Fraxel Laser indications and longterm follow up.
Aesthet Surg I 2008; 28:675-8.
14. Collamn SS. Fraxel skin regurfacing. Ann Plast Surg
2007; 58:237-40.
15. Anitua Ed, G Orive. Short implants in maxillae and mandibles,I Periodontal, vol 81, N:6, Jun 2010, 817-826.
16. Polizois Z. Kombination von CO2 fraktionierter laser und
wachstumsfaktorenreiches plasma (prfg) zur gesichtsver
jüngung, Kosmetische Medizin, 6.12.

Áëëçëïãñáößá: Ζ. Πολυζώης
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Δ. Ανδρεαδάκη 20
32100 Λειβαδιά
E-mail: zoispol@gmail.com

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5-final_Layout 1 6/3/2014 9:48 ππ Page 187

Ανασκόπηση
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Ðåñßëçøç
Τα peeling αποτελούν μία από τις πιο διαδεδομένες αισθητικές διαδικασίες και
είναι γνωστά από την αρχαιότητα. Έχουν ευρεία εφαρμογή σε πολλά αισθητικά και δερματολογικά προβλήματα και είναι απαραίτητο ο δερματολόγος να γνωρίζει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους. Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πληθώρα peeling στο εμπόριο καθιστά απαραίτητη την καλή γνώση των απολεπιστικών παραγόντων, τον τρόπο δράσης και εφαρμογής τους.

Chemical Peels
Potouridou E., Armyra K.

Summary
Peelings are among the most widespread aesthetic procedures used in aesthetic dermatology and they have been described since antiquity. They are used in many aesthetic and dermatological problems and it is necessary for the dermatologists to be aware of their indications, contraindications and adverse events. Many commercial peelings are available on the universal market and the
good knowledge of the exfoliating factors, their action and their application is necessary.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Xημική απολέπιση, αισθητική δερματολογία
KEY WORDS • Chemical peelings, aesthetic dermatology

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

Τ

ο χημικό peeling είναι μια διαδικασία κατά
την οποία δημιουργείται ελεγχόμενος τραυματισμός στο δέρμα, με την εφαρμογή ενός
χημικού διαλύματος. Λόγω του τραυματισμού επάγονται οι μηχανισμοί επούλωσης με αποτέλεσμα την
βελτίωση της υφής και του χρώματος του δέρματος,
μείωση των επιφανειακών ρυτίδων και καταστροφή
των πρώιμων επιδερμιδικών ακτινικών βλαβών.1
Η χρήση των χημικών peeling έχει αναφερθεί

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 187-198, 2013

από την αρχαιότητα, εντούτοις μια επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική έχει αναδυθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Η πρώτη χρήση των χημικών peeling αναφέρεται
το 1550 π.Χ. στους αρχαίους Αιγύπτιους, οι οποίοι
έκαναν λουτρά με ξινόγαλα από κατσίκα, οξέα φρούτων και έλαια για κοσμητικούς λόγους. Αναφορές γί-
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα χημικά peeling ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βάθος του τραυματισμού που
προκαλείται:
• Επιφανειακά peeling: απολεπίζουν τις στιβάδες
της επιδερμίδας μέχρι τη βασική στιβάδα. (0,06
mm) Περαιτέρω διάκρισή τους μπορεί να γίνει
στα πολύ επιφανειακά, που αφορούν την κερατίνη
και την κοκκώδη στιβάδα και στα επιφανειακά,
που φθάνουν μέχρι και τη βασική στιβάδα.
• Μεσαίου βάθους peeling: θηλώδες και άνω δικτυωτό χόριο. (0,45 mm)
• Βαθιά peeling: άνω θηλώδες ή/και μέσο δικτυωτό
χόριο. (0,6 mm)
Το βάθος του peeling εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες: το είδος της ουσίας που χρησιμοποιείται,
τη συγκέντρωσή της, το ph του διαλύματος, το χρόνο
εφαρμογής, τον αριθμό των στρώσεων, την προετοιμασία που έχει προηγηθεί, τον καθαρισμό-απολίπανση του δέρματος, τον τύπο του δέρματος (λιπαρό-ξηρό) και την ανατομική θέση στην οποία εφαρμόζεται
το peeling. Ο συνδυασμός απολεπιστικών παραγόντων έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερου βάθους peeling. Κάθε κατηγορία peeling απευθύνεται σε διαφορετικού βαθμού φωτογήρανση και διαταραχών μελάγχρωσης. Ο χρόνος επούλωσης και ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών διαφέρει μεταξύ των διαφόρων
κατηγοριών peeling. Ορισμένοι τύποι δέρματος ωφελούνται από συγκεκριμένα peeling. Για την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος και την απο-

φυγή επιπλοκών είναι σημαντικό να επιλέξουμε το
peeling που ταιριάζει σε κάθε ασθενή.5,6

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ––––––––––––––––––––
Η εκτίμηση του ασθενούς περιλαμβάνει τη λήψη
ιστορικού, την ενημέρωση και τη φυσική εξέταση.
Όσον αφορά στο ιστορικό καλό είναι να υπάρχει
ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπληρώνεται από
τον ασθενή, με στοιχεία που να αφορούν παθολογικές καταστάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και λήψη
φαρμάκων (Πίνακας 1). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να
δοθεί στο ιστορικό λήψης ισοτρετινοΐνης ή χειρουργικής επέμβασης στο πρόσωπο (πλαστική προσώπου
- βλεφαροπλαστική) τους τελευταίους 6 -12 μήνες. H
ισοτρετινοΐνη προκαλεί ατροφία των τριχοσμηματογόνων θυλάκων και μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη επούλωση και δημιουργία ουλών. Κατά την
διάρκεια της επέμβασης στο πρόσωπο, οι υποκείμενοι μαλακοί ιστοί υφίστανται σημαντική υποσκαφή, η
οποία μπορεί να διαταράξει την παροχή του αίματος
και να οδηγήσει και σε αυτήν την περίπτωση σε ουλές. Και στις δύο περιπτώσεις - λήψη ισοτρετινοΐνης,
επέμβαση στο πρόσωπο - συνιστάται μεσοδιάστημα
6-12 μηνών για βαθύ ή μεσαίου βάθους peeling, για
επιφανειακό 3 μήνες. Στους πάσχοντες από HIV λοίμωξη η επούλωση των τραυμάτων, συνήθως, καθυστερεί και ο κίνδυνος για επιμόλυνση τραυμάτων είναι
μεγαλύτερος, οπότε καλό είναι να αποφεύγεται το peeling. Μυκητιασική, βακτηριδιακή ή ενεργός ερπητική λοίμωξη αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για peeling.
Σε περίπτωση ιστορικού υποτροπιάζοντος απλού έρπητα απαιτείται χορήγηση προφυλακτικής αντιϊικής
θεραπείας γιατί τα peeling-κυρίως τα μεσαίου βάθους
και τα βαθειά-μπορούν να ενεργοποιήσουν τον ιό
HSV, προκαλώντας αργή επούλωση και ανεπιθύμητες
ουλές. Προσοχή απαιτείται, όταν υπάρχει ιστορικό
ακτινοβόλησης της κεφαλής και του τραχήλου. Η θεραπευτική ακτινοβόληση μειώνει τον αριθμό των τρι-

Ðßíáêáò 1

νονται, επίσης, στους αρχαίους Έλληνες και στους
Ρωμαίους.2 Τo 1874 στην Βιέννη ο δερματολόγος
von Hebra χρησιμοποίησε την τεχνική αυτή για την
θεραπεία του μελάσματος, της νόσου Addison και τις
εφηλίδες. Το 1882 ο Γερμανός δερματολόγος Unna
περιέγραψε τη δράση του σαλικυλικού οξέος, της ρεσορσινόλης, του τριχλωροξικού οξέος (TCA) και της
φαινόλης στο δέρμα.2 Τον 20ο αιώνα εξαπλώθηκαν
οι μελέτες σε σχέση με τη χρήση της φαινόλης και
του TCA για την ανανέωση του προσώπου και τη βελτίωση των ουλών ακμής. Το 1961 οι Baker και Gordon περιέγραψαν το τροποποιημένο διάλυμα φαινόλης.3 Τα επιφανειακά peeling, α-υδρόξυ-οξέα, έγιναν
ευρέως γνωστά στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και
δημιουργήθηκαν από τους Scott και Yu.4 Η χρήση
συνδυασμών απολεπιστικών παραγόντων έδωσε επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη των χημικών peeling.2

Εκτίμηση ασθενούς

– Ιστορικό λήψης φαρμάκων
– Ενεργός λοίμωξη
– Ιστορικό ακτινοβόλησης στην περιοχή κεφαλήςτραχήλου
– Ιστορικό χηλοειδών
– Ιστορικό ανοσοανεπάρκειας
– Πρόσφατη πλαστική επέμβαση προσώπου
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Ðßíáêáò 2

Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις
Απόλυτες αντενδείξεις

– Κύηση
– Θεραπεία με ισοτρετινοΐνη
– Ενεργός απλός έρπης ή άλλη λοίμωξη
– Ανοικτές πληγές-εκδορές
– ΗΙV λοίμωξη ή άλλη ανοσοανεπάρκεια
– Συναισθηματική αστάθεια, μη ρεαλιστικές προσδοκίες
Σχετικές αντενδείξεις
– Υποτροπιάζων απλός έρπητας
– Ιστορικό υπερτροφικών ουλών ή χηλοειδών
– Ιστορικό μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης
– Ιστορικό ακτινοβολίας προσώπου-τραχήλου
– Κάπνισμα
– Τύπος V-VI κατά Fitzpatrick
– Ιστορικό φλεγμονωδών δερματοπαθειών
– Πλαστική επέμβαση προσώπου-βλεφάρων ≤6 μηνών
διάστημα
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Ταξινόμηση κατά Fitzpatrick
Τύπος Ι

Δέρμα λευκό, δε μαυρίζει ποτέ,
πάντα καίγεται

Τύπος ΙΙ

Δέρμα λευκό, συνήθως καίγεται,
μαυρίζει με δυσκολία

Τύπος ΙΙΙ

Δέρμα λευκό, μερικές φορές καίγεται ήπια, μαυρίζει μέτρια

Τύπος ΙV

Σκουρόχρωμο δέρμα, μαυρίζει με
ευκολία, σπάνια καίγεται

Τύπος V

Εντονα σκούρο δέρμα, καίγεται πολύ σπάνια, μαυρίζει πολύ εύκολα

Τύπος VI

Δέρμα μαύρο, δεν καίγεται, μαυρίζει πολύ εύκολα

μός του προβλήματος και η βελτίωσή του. Η έγγραφη συγκατάθεση του ασθενούς με λεπτομέρειες για
την διαδικασία, τις αναμενόμενες αντιδράσεις (ερύθημα, απολέπιση), πιθανές επιπλοκές, τον χρόνο
επούλωσης και την περιποίηση του δέρματος πριν
και μετά το peeling, κρίνεται αναγκαία.
Κατά την φυσική εξέταση πρέπει να εκτιμηθεί
προσεκτικά ο τύπος του δέρματος κατά Fitzpatrick
(Πίνακας 3) και ο βαθμός της φωτογήρανσης κατά
Glogau (Πίνακας 4). Η ταξινόμηση κατά Fitzpatrick
Ðßíáêáò 4

χοσμηγματογόνων μονάδων στις θεραπευθείσες περιοχές και διαταράσσει την επούλωση. Άτομα με
ιστορικό υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η ροδόχρους ακμή, η
ατοπική ή η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα πιθανόν
να εμφανίσουν επιδείνωση μετά από peeling. Τα αντισυλληπτικά και η μινοκυκλίνη προδιαθέτουν σε μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση για τον λόγο αυτό, θα
πρέπει να τηρούνται αυστηρότερα μέτρα αντηλιακής
προστασίας. Το κάπνισμα προκαλεί αγγειοσυστολή
των μικρών αγγείων του δέρματος, οδηγώντας σε καθυστερημένη επούλωση και αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς. Σε άτομα με συναισθηματική
αστάθεια, ή ψυχιατρικά προβλήματα, ή σε άτομα με
μη ρεαλιστικές προσδοκίες από το peeling, δεν πρέπει να εφαρμόζονται τα peeling.
Τα επιφανειακά peeling είναι, σε γενικές γραμμές,
ασφαλή, αποτελεσματικά και καλά ανεκτά για όλους
τους τύπους δέρματος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε άτομα με ανοικτά τραύματα ή ενεργό λοίμωξη.
Για το μεσαίου βάθους και το βαθύ peeling υπάρχουν
απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις (Πίνακας 2).
Η ενημέρωση περιλαμβάνει στοιχεία για την προκαταρκτική θεραπεία, την προετοιμασία, την εφαρμογή του peeling, την φροντίδα του δέρματος μετά
το peeling, το χρόνο επούλωσης, τους περιορισμούς
και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Η λήψη φωτογραφιών πριν και μετά τη εφαρμογή του peeling
είναι απαραίτητη, προκειμένου να καθοριστεί ο βαθ-

Ðßíáêáò 3

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ

Ταξινόμηση κατά Glogau

Ι "χωρίς ρυτίδες": Ασθενείς 20-30 ετών με πρώιμα σημάδια φωτογήρανσης, αλλαγές στον χρωματικό τόνο
και ήπιες μελαχρωματικές αλλαγές. Απουσία ρυτίδων,
ακόμα και στις γωνίες των ματιών και του στόματος ή όταν
το πρόσωπο κινείται κατά την ομιλία και την έκφραση. Δεν
είναι αναγκαία η χρήση καλυπτικού προϊόντος (make-up)

ΙΙ "ρυτίδες έκφρασης": Ασθενείς 35-49 ετών, δεν εμφανίζουν ρυτίδες όταν το πρόσωπό τους είναι ακίνητο. Γραμμές
έκφρασης παράλληλες στη χειλική πτυχή, στη γωνία του
στόματος, στον έξω κανθό, πάνω από το ζυγωματικό τόξο
και τις παρειές. Χρήση καλυπτικού για την ομογενοποίηση
του ακανόνιστου χρώματος του δέρματος και για την κάλυψη του κίτρινου τόνου λόγω της χρόνιας ηλιακής έκθεσης
ΙΙΙ "ρυτίδες ηρεμίας": Ασθενείς άνω των 50 ετών, ρυτίδες
εμφανείς ακόμα και όταν το πρόσωπο βρίσκεται σε ηρεμία, δυσχρωμίες και τηλεαγγειεκτασίες. Η χρήση καλυπτικού προϊόντος βοηθά τα προβλήματα του χρωματικού
τόνου, αλλά επιτείνει την εμφάνιση των γραμμών
IV "μόνο ρυτίδες": Ασθενείς 60-70 ετών. Οι ρυτίδες σε
όλο το πρόσωπο, κίτρινη- γκρι χροιά δέρματος. Η χρήση
καλυπτικού δεν είναι καθόλου πρακτική, καθώς δίνει
την εντύπωση τεμαχισμένης λάσπης όταν εφαρμόζεται
σε τόσο ανώμαλη επιφάνεια

5-final_Layout 1 6/3/2014 9:48 ππ Page 190

190
Ενδείξεις peeling
– Φωτογήρανση-Ρυτίδες
– Δυσχρωμία (μέλασμα, εφηλίδες, φακίδες, μετα-

Ðßíáêáò 7

Ðßíáêáò 5

E. Ποτουρίδου, Κ. Αρμύρα

φλεγμονώδης υπερμελάγχρωση)

Σκουρόχρωμα άτομα
– Σαλικυλικό οξύ 20–30%
– Διάλυμα Jessner
– Γλυκολικό οξύ 20–70%

– Ακμή-ουλές ακμής

– TCA 10–30%

– Ροδόχρου νόσος
– Μυρμηκιές
– Ξανθελάσματα

είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της ευαισθησίας του
ασθενούς στους απολεπιστικούς παράγοντες και
στην τάση του για εμφάνιση υπερμελάγχρωσης μετά
τη διαδικασία. Τα άτομα με τύπο δέρματος Ι και ΙΙ
αποτελούν ιδανικό τύπο για οποιοδήποτε peeling,
γιατί εμφανίζουν μικρό κίνδυνο για ανάπτυξη δυσχρωμιών μετά από το peeling. Η μεταφλεγμονώδης
υπερμελάγχρωση είναι συχνότερη σε μεσαίου βάθους και βαθύ peeling σε ασθενείς με τύπο δέρματος ΙΙΙ-ΙV κατά Fitzpatrick.
Με βάση τα ανωτέρω και το υπάρχον πρόβλημα
του ασθενούς (Πίνακας 5) θα αποφασίσει ο γιατρός
ποιο θεραπευτικό πρωτόκολλο θα ακολουθήσει. Το
πρωτόκολλο εξατομικεύεται ανάλογα με τις ανάγκες
του ασθενούς (Πίνακες 6-11).7-11

Γενικές αρχές των peeling

Ðßíáêáò 6

Το peeling αποτελoύν μια σταδιακή διαδικασία,

Ακμή

Τύπος peeling

Φαγεσωρική ακμή

Γλυκολικό οξύ (30%-70%)
Σαλικυλικό οξύ 25%
Jessner διάλυμα
Πυρουβικό οξύ 40–60%

Ήπια/Μέτρια
βλατιδώδο-φλυκταινώδης
ακμή

Σαλικυλικό οξύ 25–30%
Jessner διάλυμα
Πυρουβικό οξύ 40–60%

Σοβαρή οζώδης-κυστική
ακμή

Πυρουβικό οξύ (40-60%)

Επιφανειακές ουλές ακμής Πυρουβικό οξύ 40–60%
TCA 25–50%
Σαλικυλικό οξύ 25%
Βαθιές ουλές ακμής

Φαινόλη 45–80%
TCA >40%

η οποία περιλαμβάνει 1. την προκαταρκτική θεραπεία δηλαδή την αγωγή με τοπικούς παράγοντες και
προηγείται του peeling μέρες ή βδομάδες 2. την
προετοιμασία, την διαδικασία που ακολουθείται
αμέσως πριν το peeling 3. την θεραπεία, δηλαδή την
εφαρμογή του peeling και 4. την μετά το peeling
φροντίδα του δέρματος.12-17
Προκαταρκτική θεραπεία: Το θεμέλιο ενός αποτελεσματικού peeling είναι η προκαταρκτική θεραπεία. Η προκαταρκτική θεραπεία, με την εφαρμογή
της κατάλληλης αγωγής, μπορεί να μεγιστοποιήσει
τα αποτελέσματα του peeling και να μειώσει τις επιπλοκές. Οι στόχοι της αγωγής αυτής είναι η λέπτυνση της επιδερμίδας, η αποφυγή της μεταφλεγμονώδους μελάχρωσης και η επιτάχυνση της επούλωσης
του δέρματος μετά το peeling. Περιλαμβάνει την αντηλιακή προστασία, την τρετινοΐνη, τα υδροξυοξέα,
λευκαντικούς παράγοντες και την προφυλακτική αντιιϊκή αγωγή. Η αντηλιακή προστασία με αποφυγή
του ήλιου τις ώρες αιχμής (10 πμ-4 μμ), την χρήση
αντηλιακών και άλλων μέσων προστασίας από τον
ήλιο είναι αναγκαία τόσο πριν, όσο και μετά τα peeling. Τα αντηλιακά μειώνουν την αρχική υπερμελάγχρωση και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εμφάνισης δυσχρωμιών μετά τη διαδικασία, πρέπει να χρησιμοποιούνται 2-3 μήνες πριν το peeling και μετά
καθημερινά. Η τρετινοΐνη συμβάλλει στην αύξηση
του βάθους διείσδυσης του απολεπιστικού παράγοντα, στη διατήρηση του αισθητικού αποτελέσματος
και κυρίως στην επούλωση του δέρματος μετά το peeling. Η χρήση της γίνεται το βράδυ, καθημερινά,
για 4-6 εβδομάδες πριν το peeling και διακόπτεται

Ðßíáêáò 8

– Ακτινικές και σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις

Μέλασμα
– Σαλικυλικό οξύ 25%
– Σαλικυλικό οξύ 25%+ TCA 10–25%
– Γλυκολικό οξύ 50–70%
– Πυρουβικό οξύ 40–50%
– TCA 15–20%
– Διάλυμα Jessner
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Φωτογήρανση

Peeling

Ήπια-Μέτρια

Γλυκολικό οξύ 50-70%
TCA 30–50%
Σαλικυλικό οξύ 30%
Σαλικυλικό οξύ 25% + TCA
>25%

Σοβαρή

Γλυκολικό οξύ 70%+ TCA 35%
Jessner+ TCA 35%
Φαινόλη 88%

Ðßíáêáò 10

48 ώρες πριν την εφαρμογή, ώστε η επιδερμίδα να
είναι ανέπαφη. Αν έχει προκληθεί "δερματίτιδα από
ρετινοειδή" το peeling αναβάλλεται μέχρι να υποχωρήσει η φλεγμονή. Χρησιμοποιείται τρετινοΐνη
0,025 - 0,05 - 0,1% ανάλογα με την ανθεκτικότητα
του δέρματος. Στα σκουρόχρωμα άτομα η τρετινοΐνη
μπορεί να προκαλέσει μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, οπότε πρέπει να διακόπτεται η χρήση της 24 εβδομάδες πριν το peeling. Μετά το peeling μπορεί κανείς να συνεχίσει την τρετινοΐνη όταν υποχωρήσει το ερύθημα και ολοκληρωθεί η επανεπιθηλιοποίηση.1,18
Τα α-υδροξυοξέα είναι φυσικά προερχόμενα
οξέα. Τα συχνότερα είναι το γλυκολικό οξύ, το λακτικό οξύ, το κιτρικό οξύ, το μανδελικό οξύ και το ταρταρικό οξύ. Διατίθενται υπό μορφήν κρέμας, λοσιόν
και γέλης, σε συγκεντρώσεις 8%-15%. Στην αρχή
εφαρμόζονται χαμηλές συγκεντρώσεις και σταδιακά
μπορούν να αυξάνονται, ανάλογα με την αντοχή του
δέρματος. Χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για 2
εβδομάδες πριν το peeling και διακόπτονται 48 ώρες
πριν την εφαρμογή του. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τα ρετινοειδή, χωρίς να αυξηθούν οι παρενέργειες.1,18
Από πολλούς δερματολόγους συνιστάται η χρήση
λευκαντικών παραγόντων πριν και μετά τα peeling,
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μεταφλεγμονώδους
υπερμελάγχρωσης. Η υδροκινόνη μόνη της ή σε
συνδυασμό με τρετινοΐνη (Kligman's formula) είναι
ο πιο συχνά χορηγούμενος λευκαντικός παράγοντας.
Άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι το αζελαϊ-

Ροδόχρου Νόσος

Peeling

Ερυθρότητα

Σαλικυλικό οξύ 15–25%
Πυρουβικό οξύ 40%

Βλατιδοφλυκταινώδης Σαλικυλικό οξύ 25–30%
Πυρουβικό οξύ 40%
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ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση
– Σαλικυλικό οξύ 30%
– Σαλικυλικό οξύ 25%+ TCA 10-25%
– Γλυκολικό οξύ 50-70%
– Πυρουβικό οξύ 40-50%
– TCA 15-25%
– Jessner διάλυμα

κό οξύ, η βιταμίνη C, η αρβουτίνη, το κοζικό οξύ, η
βιταμίνη Α, το εκχύλισμα γλυκόριζας και η μελατονίνη. Σε περίπτωση μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης, μετά από peeling, η αντιμετώπισή της με
υδροκινόνη μόνη ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Η προφυλακτική αντιϊική θεραπεία για HSV σε ασθενείς με
ιστορικό υποτροπιάζοντα έρπητα μειώνει την επαναδραστηριοποίηση του ιού. Συνιστάται κυρίως σε μεσαίου βάθους ή βαθιά peeling. Χορηγείται βαλακυκλοβίρη ή φαμκυκλοβίρη ή ακυκλοβίρη. Η χορήγηση ξεκινάει μια ημέρα πριν το peeling και συνεχίζεται για 10-14 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωση.18,19
Προετοιμασία: Κατά την προετοιμασία ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα με σκοπό την ομοιόμορφη διείσδυση του peeling και ένα ομοιόμορφο
αποτέλεσμα. Ο καθαρισμός του δέρματος (πλύσιμο)
αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα. Το δέρμα καθαρίζεται με ήπιο αντισηπτικό καθαριστικό και στεγνώνεται. Στην συνέχεια, ο ασθενής ξαπλώνει στο
εξεταστικό κρεβάτι με το κεφάλι σε ελαφρά κλίση,
γίνεται επισκόπηση του δέρματος για τυχόν αμυχές,
πιθανή φλεγμονή ή ερεθισμό και αν όλα είναι εντάξει περνάμε το δέρμα με ακετόνη ή/και οινόπνευμα,
ώστε να απομακρυνθούν τα επιφανειακά λιπίδια από
την κερατίνη στιβάδα - αν πρόκειται να ακολουθήσει
peeling με ΑΗΑs ο καθαρισμός και η απολίπανση
μπορεί να γίνουν με προϊόντα οξέων φρούτων.
Στη συνέχεια προστατεύονται τα μάτια, οι γωνίες
των χειλιών και της μύτης με βαζελίνη. Ο γιατρός θα
πρέπει να έχει εφοδιασθεί με όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό για το στάδιο αυτό αλλά και το επόμενο.
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η εφαρμογή μπορεί να είναι επώδυνη. Πολλοί δερματολόγοι χορηγούν παυσίπονα ή συστήνουν την εφαρμογή τοπικού αναισθητικού για μισή ώρα πριν το peeling στα μεσαίου βάθους peeling. Στο βαθύ peeling
εφαρμόζεται γενική νάρκωση.
Θεραπεία (εφαρμογή του peeling): Εφαρμόζεται
ο απολεπιστικός παράγοντας με βαμβακοφόρο στυ-
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λεό, γάζα ή πινέλο - ανάλογα με την προτίμηση του
γιατρού -ακολουθώντας την πορεία που φαίνεται
στην εικόνα 1 ή 2. Τα μάτια θα πρέπει να είναι κλειστά κατά την διάρκεια της θεραπείας. Καλό είναι να
υπάρχει ένα ανεμιστηράκι το οποίο θα μπορεί να
κρατάει ο ασθενής κατά την διάρκεια της θεραπείας
προς ανακούφιση από το αίσθημα καύσους που δημιουργεί το peeling. Ο χρόνος εφαρμογής του peeling εξαρτάται από το χημικό παράγοντα και το επιθυμητό βάθος του peeling. Το διάλυμα εξουδετερώνεται με άφθονο νερό ή διττανθρακικό νάτριο
(AHAs). Κάθε συνεδρία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή μιας ενυδατικής ή επουλωτικής κρέμας. Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει όλο το πρόσωπο ή
μόνο ένα μέρος του. Στην τελευταία περίπτωση κάθε
τμήμα θεραπεύεται στην ολότητά του για να αποφευχθεί μια έντονα ορατή απολεπιστική γραμμή μεταξύ θεραπευθείσας και μη περιοχής. 20 Για την
εφαρμογή των peeling ο απαραίτητος εξοπλισμός
φαίνεται στον πίνακα 12.
Φροντίδα μετά το peeling: Μετά από ένα επιφα-

Åéêüíá 1

νειακό peeling, απαιτείται μόνο καλή ενυδάτωση του
δέρματος. Για τα peeling μεσαίου βάθους η περίοδος ανάρρωσης είναι μία εβδομάδα με 10 ημέρες
και είναι αναγκαία η θεραπεία με ενυδατικές - επουλωτικές κρέμες για να επιταχυνθεί η επούλωση. Τις
δύο πρώτες ημέρες καλό είναι να συστήνονται κομπρέσες με φυσιολογικό ορό ή λευκό ξύδι. Για τα βαθιά peeling απαιτείται φροντίδα για πάνω από 10
ημέρες και πιθανόν και κοινωνική απομόνωση για
αυτό το διάστημα. Η προστασία από τον ήλιο με αντηλιακά είναι απαραίτητη για όλα τα peeling, για αρκετές εβδομάδες μετά.21-23

Ιστολογικές μεταβολές μετά το peeling
Οι ιστολογικές μεταβολές που παρατηρούνται
εξαρτώνται από το βάθος του peeling. Εντούτοις,
όλοι οι τύποι προκαλούν φλεγμονή και επάγουν τη
διαδικασία της επούλωσης που επιδιορθώνει τις ζώνες που έχουν υποστεί καταστροφή από τον απολεπιστικό παράγοντα. Τα επιφανειακά peeling αφορούν την επιδερμίδα και την έξω στιβάδα του χορίου. Η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή και η αναγέννησή της προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των επιδερμιδικών κυττάρων. Νέες στιβάδες επιδερμίδας
παράγονται. Στο χόριο η φλεγμονή προκαλεί νεοκολλαγένεση. Ο ερεθισμός της επιδερμίδας επάγει
την παραγωγή κυτοκινών, οι οποίες προκαλούν την
ενεργοποίηση των ινοβλαστών. Οι ινοβλάστες παράγουν κολλαγόνο τύπου Ι και ΙV, καθώς και ίνες ελαστίνης.
Τα μεσαίου βάθους peeling φθάνουν στο θηλώδες χόριο. Η αναγέννηση του δέρματος πραγματοποιείται κυρίως από κύτταρα των τριχοσμηγματογόνων θυλάκων, που βρίσκονται βαθύτερα από την
προσβεβλημένη περιοχή. Νέα στρώματα επιδερμίδας παράγονται και διεγείρεται η κολλαγογένεση.
Τα βαθιά peeling καταστρέφουν την επιδερμίδα,
το θηλώδες και το δικτυωτό χόριο. Η αναγέννηση της
επιδερμίδας επιτυγχάνεται και σ' αυτήν την περίπτωση από τα κύτταρα των τριχοσμηγματογόνων θυλάκων.
Η παραγωγή του νέου κολλαγόνου και της θεμέλιας
ουσίας είναι πολύ σημαντική. Η αρχιτεκτονική της
επιδερμίδας ομαλοποιείται και τα μελανοκύτταρα κατανέμονται ομοιόμορφα. Εξαφανίζονται τα ιστολογικά
σημεία των ακτινικών υπερκερατώσεων και των ηλιακών φακών. Το πάχος της βασικής μεμβράνης ομογενοποιείται Στο χόριο εμφανίζεται ένα νέο στρώμα
κολλαγόνου υπο-επιδερμιδικά πάχους 2-3 mm που
αποτελείται από στέρεες δεσμίδες κολλαγόνου, διεταγμένες παράλληλα στην επιφάνεια της επιδερμίδας.
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Åéêüíá 2

Νέες ίνες ελαστίνης δημιουργούν ένα δίκτυο λεπτών
ινών, συχνά παράλληλα προς αυτό του κολλαγόνου.
Οι μεταβολές αυτές μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι
20 έτη μετά από ένα βαθύ peeling.12,14,15,24

Επιφανειακά peeling

Ðßíáêáò 12

Τα επιφανειακά peeling έχουν αυξημένη δημοτικότητα λόγω της εύκολης εφαρμογής τους, του μικρού χρόνου ανάρρωσης που απαιτείται, της χαμηΕξοπλισμός για peeling
– Καθαριστικό σαπούνι
– Χρονόμετρο, ανεμιστηράκι
– Γάντια μιας χρήσεως
– Σκουφάκια μιας χρήσεως
– Πετσέτες χάρτινες
– Βαζελίνη
– Βαμβακοφόροι στυλεοί, βουρτσάκια, γάζες 2×2
– Εξουδετερωτικός παράγοντας (διττανθρακιό νάτριο ή
νερό)
– Ενυδατική, κορτιζονούχος και αντηλιακή κρέμα

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

λής συχνότητας επιπλοκών και της δυνατότητας
εφαρμογής τους σε όλους τους τύπους δέρματος.
Προκαλούν απολέπιση μειώνοντας την συνοχή των
κερατινοκυττάρων (κερατόλυση). Η έντονη διαφήμιση των επιφανειακών peeling έχει οδηγήσει σε μη
ρεαλιστικές προσδοκίες. Η εκτίμηση του ασθενούς
κατά την πρώτη επίσκεψη βοηθάει στο να προσδιοριστούν τα αναμενόμενα οφέλη, οι περιορισμοί και οι
ενδείξεις των επιφανειακών peeling (Πίνακας 13).
Πρέπει να τονιστεί ότι, είναι απαραίτητο να γίνουν
μια σειρά από εφαρμογές, συνήθως 4-6 ανά 2-6
εβδομάδες, σε συνδυασμό με την κατάλληλη φροντίδα στο σπίτι για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί το
επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Η συντήρηση με
μια συνεδρία ανά 2-3 μήνες είναι, επίσης, αναγκαία
για τη διατήρηση του αποτελέσματος. Η προετοιμασία μπορεί να γίνει με τρετινοΐνη ή ΑΗΑs ή συνδυασμό τρετινοΐνης και ΑΗΑs τουλάχιστον για 4-6 εβδομάδες, με διακοπή 48 ώρες πριν το peeling. Η χρήση ρετινοειδών, ΑΗΑs, αντιοξειδωτικών και λευκαντικών κρεμών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του
αποτελέσματος, η εφαρμογή τους μπορεί να αρχίσει
4-7 ημέρες μετά το peeling, ενώ στο μεσοδιάστημα
συνιστάται η χρήση ενυδατικών κρεμών. Σε περίπτωση έντονου ερυθήματος, απολέπισης και σε άτομα
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με σκούρο τύπο δέρματος χρησιμοποιούνται χαμηλής ισχύος τοπικά στεροειδή (υδροκορτιζόνη) για 23 ημέρες μετά το peeling, προκειμένου να μειωθεί ο
χρόνος ανάρρωσης και η πιθανότητα μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης. Μετά το peeling, πρέπει να
δίνεται έμφαση στην αποφυγή του ήλιου και στη
χρήση αντιηλιακών, επειδή το δέρμα είναι ευπαθές
στο ηλιακό έγκαυμα. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για ένα ήπιο ερύθημα για ώρες ή ημέρες,
ανάλογα με το βάθος του peeling και για την απολέπιση που μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες.18, 25

Παράγοντες που χρησιμοποιούνται για
επιφανειακά peeling
Α-υδρόξυ οξέα: Το πιο γνωστό ΑΗΑ είναι το γλυκολικό οξύ. Τα ΑΗΑ αυξάνουν τη δραστηριότητα των
επιδερμιδικών ενζύμων με αποτέλεσμα επιδερμόλυση και απολέπιση. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται
αναγέννηση της επιδερμίδας με αύξηση του πάχους
της και ομοιόμορφη κατανομή της μελανίνης. Η επίδρασή του στο χόριο έγκειται στην αύξηση του πάχους του, στην ενεργοποίηση των ινοβλαστών με
αποτέλεσμα την παραγωγή κολλαγόνου και τη βελτιωμένη ποιότητα των ινών ελαστίνης. Χρησιμοποιείται σε διαλύματα με συγκεντρώσεις μεταξύ 20%-70%
και ph μεταξύ 1-3. Όσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση
και μικρότερο το ph, τόσο πιο έντονο είναι το peeling, αλλά παραμένει επιφανειακό και η ανεκτικότητα είναι καλή. Γίνονται πολλές συνεδρίες με μεσοδιάστημα 2-4 εβδομάδων. Αρχικά εφαρμόζονται
συγκεντρώσεις 20%-40% και ο χρόνος παραμονής
είναι 1-5 λεπτά. Σε επόμενες συνεδρίες οι συγκεντρώσεις και ο χρόνος αυξάνονται, έως συγκέντρωση
70% και χρόνο 7-10 λεπτά, ανάλογα με την αντοχή
του ασθενούς, το ερύθημα, το αποτέλεσμα των προηγούμενων συνεδριών και το πρόβλημα. Το γλυκολικό οξύ εξουδετερώνεται με βασικά διαλύματα, όπως
το διττανθρακικό νάτριο. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι προκαλεί ήπιο ερύθημα, ήπια απολέπιση, μικρή περίοδο αποθεραπείας. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται η μη ομοιόμορφη διείσδυση, ο υψηλός
κίνδυνος επιπλοκών όταν ο χρόνος παραμονής του
στο δέρμα είναι παρατεταμένος ή όταν το δέρμα είναι ερεθισμένο. Συνιστάται σε ήπια ακμή, μέλασμα,
ροδόχρου νόσο και σε φωτογήρανση τύπου Ι και ΙΙ.
Η ακμή ράχης και η θυλακική υπερκεράτωση ανταποκρίνονται στις υψηλές πυκνότητες (50-70%)
ΑΗΑs. Το γλυκολικό οξύ σε συνδυασμό με 5- φθοριοουρακίλη έχει πολύ καλά αποτελέσματα στην θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων. Τα AHAs απο-

τελούν εναλλακτική θεραπεία για την αντιμετώπιση
των σμηγματορροϊκών υπερκερατώσεων και των επιμενουσών μυρμηκιών.
Άλλα ΑΗΑs που κυκλοφορούν είναι το λακτικό
οξύ, το πυρουβικό οξύ, το μανδελικό οξύ, το ταρταρικό
ή τρυγικό οξύ, το κιτρικό οξύ και το μηλικό οξύ.26-29
Σαλικυλικό οξύ: Το σαλικυλικό οξύ είναι ένα βυδροξυ οξύ, που είναι δημοφιλές για τη θεραπεία
της ακμής. Λοιπές ενδείξεις του είναι η ροδόχρους
ακμή, το μέλασμα, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, οι φακίδες, οι εφηλίδες και η ήπια προς μέτρια φωτογήρανση. Ενδείκνυται και σε φωτοτύπους
IV-VI. Το σαλικυλικό οξύ είναι λιπόφιλο, γεγονός
που του επιτρέπει να συγκεντρώνεται στην τριχοσμηματογόνο μονάδα και να απολεπίζει το στόμιο του
αδένα. Έχει κερατολυτικές και φαγεσωρολυτικές
ιδιότητες και δικαιολογεί τη δράση του στη θεραπεία
της ακμής. Διατίθεται σε συγκεντρώσεις 20-40%.
Αμέσως μετά την εφαρμογή εμφανίζεται “λεύκανση frosting” στην περιοχή, που οφείλεται στην καθίζηση των κρυστάλλων του. Το σαλικυλικό οξύ είναι
ασφαλές για όλους τους τύπους δέρματος. Δεν απαιτείται εξουδετέρωση, διότι από τη στιγμή που εξατμιστεί (εντός 2-3 λεπτών), μικρό ποσοστό του ενεργούς
παράγοντα συνεχίζει να διεισδύει. Ο σχηματισμός
του frosting βοηθά να εκτιμήσουμε αν η εφαρμογή
είναι ομοιογενής. Το σαλικυλικό οξύ εμφανίζει μια
αναισθητική δράση που είναι χρήσιμη στα συνδυαστικά peeling. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να εμφανιστεί έντονο αίσθημα καύσου, ενώ σε
πολλούς ασθενείς μπορεί να προκαλέσει σημαντική
απολέπιση, ερύθημα και οίδημα. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε μεγάλη επιφάνεια δέρματος, σε έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, εξ αιτίας
του κινδύνου εμφάνισης σαλικυλισμού. Πρέπει, επίσης, να αποφεύγεται σε άτομα που είναι αλλεργικά
στην ασπιρίνη. Μπορεί να εφαρμοστεί ανά δεκαπενθήμερο ή μήνα για 6-8 συνεδρίες. Το λιπο - υδροξυ
οξύ, έχει ανακαλυφθεί πρόσφατα και χρησιμοποιεί
ένα λιπόφιλο παράγωγο του σαλικυλικού οξέος.
Χρησιμοποείται σε συγκεντρώσεις 5% και 10%.30,31
Διάλυμα Jessner's: Το διάλυμα του Jessner είναι
ένας άλλος τύπος επιφανειακού peeling, που έχει
χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της φλεγμονώδους
και φαγεσωρικής ακμής, για υπερκερατωσικές βλάβες του δέρματος, για μέλασμα, μεταφλεγμονώδη
υπερμελάγχρωση, εφηλίδες και φωτογήρανση. Τρεις
κερατολυτικοί παράγοντες - ρεσορσινόλη 14 g, σαλικυλικό οξύ 14 g και λακτικό οξύ 14 g - συνδυάζονται
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σε 100 ml αιθανόλης 95%. Υπάρχει και η τροποποιημένη φόρμουλα, όπου η ρεσορκινόλη έχει αντικατασταθεί από κιτρικό οξύ. Μετά την προετοιμασία
του δέρματος, εφαρμόζεται το διάλυμα σε 1 έως 3
στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό βάθος διείσδυσης. Δεν είναι απαραίτητη η εξουδετέρωση. Αντί για
την εικόνα της λεύκανσης-frosting, το καταλυτικό σημείο είναι λεπτές λευκές κηλίδες σε ερυθηματώδες
υπόστρωμα. Η απολέπιση συμβαίνει τις επόμενες 23 ημέρες. Τα πλεονεκτήματά του είναι ότι πρόκειται
για ένα ασφαλές, αποτελεσματικό peeling, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους δέρματος και έχει μικρό χρόνο αποθεραπείας. Το Jessner
αυξάνει τη διαπερατότητα του TCA και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά για ένα μεσαίου βάθους peeling. Στα μειονεκτήματα του ανήκει το γεγονός ότι απαιτείται προσοχή σε άτομα με αλλεργία
στα συστατικά του, όπου και αποτελεί απόλυτη αντένδειξη. Η ρεσορσινόλη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του θυρεοειδούς και πρέπει να εφαρμόζεται με περίσκεψη σε άτομα με θυρεοειδοπάθειες.
Το διάλυμα του Jessner είναι ασταθές στον ήλιο και
στον αέρα και προκαλεί αυξημένη απολέπιση σε ορισμένους ασθενείς.1,18,31
Τριχλωροξικό οξύ (TCA): Το ΤCA χρησιμοποιείται από πολύ παλιά σαν απολεπιστικός παράγοντας.
Το βάθος της απολέπισης εξαρτάται από τη συγκέντρωση του TCA και από τον αριθμό των εφαρμογών.
Όταν εφαρμόζεται σε χαμηλές πυκνότητες 10-30%
ταξινομείται στα επιφανειακά peeling, ενώ πάνω από
30% είναι μεσαίου βάθους. Οι συγκεντρώσεις που
χρησιμοποιούνται συνήθως δεν υπερβαίνουν το
50%. Προκαλεί απολέπιση της επιδερμίδας μέσω
πήξης των πρωτεϊνών. Αν γίνουν πολλά περάσματα
με το TCA αυξάνεται η διεισδυτικότητα του. Οι ενδείξεις εφαρμογής των χαμηλών πυκνοτήτων είναι ίδιες
με των άλλων επιφανειακών peeling (Πίνακας 13α)
Νεώτερες μελέτες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή
ασκορβικού οξέως τοπικά πριν και μετά την εφαρμογή TCA, έχει καλό αποτέλεσμα στην θεραπεία του
μελάσματος.36
Το TCA εφαρμόζεται με βαμβακοφόρο στυλεό ή
γάζα. Μέσα σε 1 λεπτό από την εφαρμογή εμφανίζεται ερύθημα και εικόνα "πάγου" (frosting). Οι ασθενείς αισθάνονται καύσο και ήπια ενόχληση. Δεν απαιτείται εξουδετέρωση του διαλύματος. Μετά το peeling
μπορούν να τοποθετηθούν κρύες κομπρέσσες για να
μειωθεί η δυσφορία. Σε περίπτωση έντονου ερυθήματος χρησιμοποιείται κορτιζονούχος κρέμα για 2-3
ημέρες. Σε μικρές συγκεντρώσεις, 10-20%, ο χρόνος
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αποθεραπείας είναι μικρός και η διαδικασία μπορεί
να επαναληφθεί μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες. Σε
συγκεντρώσεις άνω των 25% η επούλωση επέρχεται
σε 5-7 ημέρες. Yψηλές συγκεντρώσεις δεν ενδείκνυνται σε τύπους δέρματος V-VI.5,27,32-35
Τρετινοΐνη: Τα peeling τρετινοΐνης κυκλοφορούν
σε συγκεντρώσεις 1-5%, χρησιμοποιούνται στην ακμή, το μέλασμα και τη φωτογήρανση. Η εφαρμογή
γίνεται μια φορά την εβδομάδα για 4 ώρες. Μετά το
peeling το άμεσα αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι μια
ελαφρά κίτρινη χρώση του δέρματος, που ακολουθείται από επιφανειακή απολέπιση για τις επόμενες
2-3 ημέρες (Εικόνα 3). Είναι καλά ανεκτά, δεν απαιτούν εξουδετέρωση και έχουν μικρό χρόνο αποθεραπείας.18

Μεσαίου βάθους peeling
Τα μεσαίου βάθους peeling και συγκεκριμένα το
TCA προκαλούν πήξη των πρωτεϊνών των μεμβρανών με αποτέλεσμα νέκρωση των κυττάρων της επιδερμίδας ή και του χορίου. Νέα κερατινοκύτταρα
παράγονται και διεγείρεται η κολλαγένεση. Παλαιότερα τα μεσαίου βάθους peeling ήταν ταυτόσημα
με το TCA 50%. Επειδή, όμως, είχε απρόβλεπτα
αποτελέσματα και υψηλό κίνδυνο επιπλοκών - ουλές και χρωστικές διαταραχές - δεν χρησιμοποιείται πλέον παρά μόνο στη θεραπεία μεμονομένων
βλαβών, π.χ. ξανθελασμάτων. Το TCA 50% έχει αν-
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τικατασταθεί από τα "συνδυαστικά peeling". Σκοπός
τους είναι να οδηγήσουν σε παρόμοια αποτελέσματα με μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών. Ο τρόπος δράσης είναι ίδιος σε όλους τους συνδυασμούς, αρχικά
προκαλείται επιδερμιδική βλάβη με έναν επιφανειακό παράγοντα και στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή TCA 35-40%. Αυτή η διαδικασία των δύο βημάτων επιτρέπει μια ομοιόμορφη, ελεγχόμενη διείσδυση του TCA στο θηλώδες χόριο. Οι πιο συχνοί συνδυασμοί είναι: διάλυμα Jessner και TCA
35% (Μonheit), γλυκολικό οξύ 70% και TCA 35%
(Coleman), στερεό CO2 και TCA 35% (Brody). Οι
ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται ότι αμέσως μετά
το peeling εμφανίζεται η εικόνα του πάγου (frosting), το οποίο μπορεί να χρειαστεί 1-2 ώρες έως
ότου υποχωρήσει εντελώς. Το ερύθημα παρουσιάζεται καθώς υποχωρεί το "frosting". Μπορεί να εμφανιστεί οίδημα τις πρώτες 1-2 ημέρες, το πρόσωπο
εμφανίζει ένα ήπιο προς μέτριο έγκαυμα, το οποίο
μπορεί να είναι σοβαρό στην περιοφθαλμική περιοχή. Τη 2η με 3η ημέρα υπάρχει μια κόκκινο-καφέ χροιά, που ακολουθείται από απολέπιση την 4η5η ημέρα. Πλήρης επαναεπιθηλιοποίηση συμβαίνει σε 7-10 ημέρες. Η φροντίδα περιλαμβάνει κομπρέσες οξικού οξέος ή φυσιολογικού ορού 4-5 φορές την ημέρα για και ενυδάτωση μέχρι να ολοκληρωθεί η απολέπιση. Ήπια τοπικά στεροειδή (μεθυλπρεδνιζολόνη) και αντιβιοτικά μπορούν να χορηγηθούν. Η αποφυγή του ήλιου είναι σημαντική
τις πρώτες εβδομάδες μετά το peeling.
Στα μέσου βάθους peeling ανήκει το πυρουβικό
οξύ (40% ως 70%) και η φαινόλη 88%. To πυρουβικό οξύ έχει αντιμικροβιακές, κερατολυτικές ιδιότητες, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστικών ινών. Είναι ασφαλές και αποτελεσματικό peeling. Οι ενδείξεις των μεσαίου βάθους peeling φαίνονται στον πίνακα 13.
Το TCA σε πυκνότητες 65-100% χρησιμοποιείται
τοπικά για την βελτίωση των ατροφικών και των “ice
pick” ουλών ακμής. Σε πυκνότητες 50 - 70% έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των
ξανθελασμάτων.35-39

Βαθύ peeling
Οι κύριες ενδείξεις για ένα βαθύ χημικό peeling
είναι οι φωτογήρανση, οι περιστοματικές ρυτίδες, οι
προκαρκινωματώδεις καταστάσεις και οι ουλές ακμής. Το βαθύ peeling ταυτίζεται με την φαινόλη.
Υπάρχουν διάφορες φόρμουλες - Baker-Gordon’s
formula, Brown’s formula, Litton’s formula, Venner-
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Eνδείξεις peeling
Ενδείξεις επιφανειακών peeling
– Φωτογήρανση (τύπου I και II)
– Μέλασμα-μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση

– Εφηλίδες - φακίδες
– Ήπια ακμή προσώπου-ακμή ράχης
– Ροδόχρους νόσος
– Ακτινικές υπερκερατώσεις και ακτινική χειλίτιδα (σε
συνδυασμό με 5-FU)
– Θυλακική υπερκεράτωση
Ενδείξεις μεσαίου βάθους peeling
– Φωτογήρανση (τύπου ΙΙΙ και ΙV)
– Ρυτίδες
– Ουλές ακμής
– Ακτινικές-σμηγματορροικές υπερκερατώσεις
– Μέλασμα
– Εφηλίδες
– Μυρμηκίες
– Ξανθελάσματα
Ενδείξεις: Βαθύ peeling
– Σοβαρή φωτογήρανση
– Διαταραχές χρωστικής
– Ουλές

Kellson’s formula - η πλέον χρησιμοποιούμενη είναι
η κατά Baker-Gordon (3 ml φαινόλης 88%, 2 ml αποσταγμένο νερό, 8 σταγόνες υγρό σαπούνι septisol και
3 σταγόνες κροτονέλαιο). Οι κατάλληλοι υποψήφιοι
για βαθύ peeling είναι ασθενείς με φωτότυπο Ι και ΙΙ,
στους οποίους ο κίνδυνος για ενδεχόμενες επιπλοκές είναι μικρότερος. Το διάλυμα φαινόλης προκαλεί
πήξη των πρωτεϊνών, που εκφράζεται κλινικά με "frosting - λεύκανση" και προκαλεί πλήρη επιδερμόλυση. Η φαινόλη είναι καρδιοτοξική, ηπατοτοξική και
νεφροτοξική και απαιτείται προσοχή λόγω κινδύνου
συστηματικής απορρόφησης. Μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο σε καλά οργανωμένο χώρο με δυνατότητα ελέγχου της καρδιακής λειτουργίας, παροχής οξυγόνου
και ενδοφλέβιων υγρών. Μετά το peeling είναι αναγκαία η καλή ενυδάτωση και η χρήση κομπρεσσών.
Η επαναεπιθηλιοποίηση αρχίζει μετά από 3 ημέρες
και ολοκληρώνεται σε 1-2 εβδομάδες. Ο ασθενής
πρέπει να ενημερώνεται ότι το δέρμα μπορεί να είναι
ερυθηματώδες για 3 μήνες. Οι επιπλοκές που μπορούν να συμβούν είναι παροδική υπερμελάγχρωση
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ακολουθούμενη από υπομελάγχρωση ή καθολική μόνιμη αχρωμία, καρδιακές αρρυθμίες, λοιμώξεις και
παρατεταμένο ερύθημα.39-43

Επιπλοκές των peeling
Οι επιπλοκές σχετίζονται συνήθως με το βάθος
του peeling και είναι συχνότερες στα μεσαίου βάθους και βαθιά peeling. Εμφανίζονται με μεγάλη
συχνότητα στα σκουρόχρωμα άτομα και στα άτομα
που δεν προστατεύονται από τον ήλιο. Οι επιπλοκές του peeling διακρίνονται στις άμεσες (μέσα σε
λεπτά ή ώρες μετά το peeling) και στις επιβραδυνόμενες. Στις άμεσες συγκαταλέγονται: ο κνησμός, το
αίσθημα καύσους, ο ερεθισμός, το έμμονο ερύθημα-οίδημα και οι επιπλοκές από τα μάτια, που
οφείλονται συνήθως σε ατύχημα ή σε αναθυμιάσεις. Για την αποφυγή ατυχημάτων καλό είναι να
κρατάμε το υλικό μακριά από το πρόσωπο, τα μάτια
και γενικότερα μακριά από τον ασθενή, ούτως ώστε
να μην κινδυνεύει να χυθεί στο πρόσωπο από κάποια κίνησή του. Οι επιβραδυνόμενες εμφανίζονται
ημέρες ή εβδομάδες μετά το peeling και περιλαμβάνουν: λοιμώξεις του δέρματος (βακτηριακές, ερπητικές ή καντιντιασικές), ουλές, κέγχρια, αλλαγή
της υφής του δέρματος, διαταραχές μελάγχρωσης
(υπό/υπερμελάγχρωση, διαχωριστικές γραμμές),
ακμοειδές εξάνθημα, αλλεργικές αντιδράσεις και
τοξικότητα.1,22,44-46

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα χημικά peeling αποτελούν ένα εύχρηστο και
χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της υφής του
δέρματος.12 Ακόμα και στη σημερινή εποχή των laser, η αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους έχει διασφαλίσει τη θέση τους στη φαρέτρα των δερματολόγων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία απολεπιστικών παραγόντων που επιτρέπουν
στο δερματολόγο να εξατομικεύσει τη θεραπεία
ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς. Ενδείκνυται για μεγάλο εύρος δερματικών προβλημάτων. Ο τρόπος δράσης του στηρίζεται στην πρόκληση φλεγμονής και στη διέγερση των ινοβλαστών.
Το χημικό peeling αποτελεί μια σταδιακή διαδικασία όλα τα στάδια είναι εξίσου σημαντικά και χρειάζεται να τηρηθούν για να επιτευχθεί το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία
του peeling διαδραματίζει και ο βαθμός ειδίκευσης
του γιατρού.
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Aνασκόπηση
Η αυτόλογη μεταμόσχευση λιπώδους ιστού
Ντάσιου - Πλακίδα Δ.

Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
H μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους αποτελεί την μέθοδο επιλογής για πολλές κατηγορίες αισθητικών προβλημάτων, τα οποία προκαλούνται από απώλεια του υποδόριου ιστού.
Περιγράφεται η τεχνική της διογκωτικής λιποαναρρόφησης για τη συλλογή του λίπους, η επεξεργασία, ο
εμπλουτισμός με αυτόλογο πλάσμα κι ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και η εμφύτευση του επεξεργασμένου λίπους. Η χρήση αποθηκευμένου σε κατάψυξη επεξεργασμένου λιπώδους ιστού απλοποιεί τις επαναληπτικές συνεδρίες και βελτιώνει τα αποτελέσματα.

Τhe Autologous Fat Grafting
Dasiou-Plakida D.

Summary
The autologous fat grafting is considered a method of choice for a number of
aesthetic disorders after soft tissue defects. The technique of tumescent liposuction for harvesting fat,
the procession of the extracted fat, the autologous platelet rich plasma mixed with fat and the implantation of the material is described. Stored frozen fat can be used to simplify the repeated sessions of implantation and improve the aesthetic results.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Αυτόλογο λίπος, ανανέωση του προσώπου, λιποενέσεις, εμφυτεύματα, κατεψυγμένο λίπος.

KEY WORDS • Autologous fat, fat injections, face rejuvenation, platelet rich plasma.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H

μεταμόσχευση λιπώδους ιστού από μια περιοχή του σώματος σε μια άλλη αποτελεί
μια ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο
αποκατάστασης ελλειμμάτων των μαλακών μορίων. Η
μέθοδος δεν είναι καινούργια. Η σύλληψη της ιδέας
πρωτοεμφανίσθηκε όταν το 1893 ο Neuber περιέγραψε τη χρήση μικρών τμημάτων λίπους από την περιοχή του βραχίονα σε εμβυθύνσεις του προσώπου.1 Το
1909 αναφέρθηκε η χρήση ελεύθερων αυτόλογων
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 199-210, 2013

μοσχευμάτων λίπους από την κοιλιακή περιοχή για
διόρθωση των παρειών και του πηγουνιού. Από τότε
περιγράφηκαν πολλές προσπάθειες διόρθωσης διαφόρων καταστάσεων, όπως η ημιατροφία προσώπου,
ελλείμματα στήθους. Ο σύγχρονος τρόπος μεταμόσχευσης λίπους αναπτύχθηκε μετά την καθιέρωση
της λιποαναρρόφησης, η οποία επινοήθηκε από τους
A. Fischer και G. Fischer το 1974 στη Ρώμη. Ο Illouz
ανέφερε το 1984 τη μεταφορά λίπους μετά από λιποαναρρόφηση,2 ενώ ο Pierre Fournier τη λήψη λίπους
με την τεχνική της σύριγγας και όχι της αντλίας
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αναρρόφησης.3 Το 1986, εποχή που μαθήτευσα κοντά του, ο Fournier χρησιμοποιούσε αρκετά μεγάλες
ποσότητες λίπους κατά την υποδόρια έγχυση στις ελλειμματικές περιοχές του προσώπου υπερδιορθώνοντας, επειδή ένα ποσοστό περί τα 50% του μεταμοσχευθέντος ιστού, απορροφώταν.4 Αυτή η υπερδιόρθωση δεν ήταν αποδεκτή από τους ασθενείς.
Μετά το 1992 με προσεκτικές μελέτες της φυσιολογίας και της βιολογίας του λιπώδους ιστού αναπτύχθηκαν βελτιωμένες τεχνικές λήψης, επεξεργασίας
και εμφύτευσης του λίπους με καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη επιβίωση του μοσχεύματος.5 Σήμερα, έχει πια γίνει αποδεκτό, ότι η μεταμόσχευση
λίπους αποτελεί την μέθοδο επιλογής για πολλές
κατηγορίες αισθητικών προβλημάτων, τα οποία προκαλούνται από απώλεια του υποδόριου ιστού.6,7
Ο αυτόλογος λιπώδης ιστός αποδείχθηκε, ότι είναι ένα εξαιρετικό υλικό ως εμφύτευμα, επειδή έχει
μαλθακή και φυσική σύσταση, δεν απορρίπτεται ποτέ, συχνά ανευρίσκεται σε άφθονες ποσότητες και
δεν έχει κόστος άλλο από τα υλικά της επέμβασης.

ΕΝΔΕIΞΕΙΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι κύριες ενδείξεις μεταμόσχευσης αυτόλογου λίπους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

Πρόσωπο
 Αλλαγές από γήρανση με διάχυτη ατροφία
 Ρινοπαρειακές αύλακες
 Ελλείμματα παρειών
 Αυλακώσεις πηγουνιού,
 Περιστοματική ατροφία, λεπτά χείλη
 Μεσόφρυο
 Αύξηση πηγουνιού
 Αύξηση ζυγωματικών
 Τραυματικές ουλές
 Λιποατροφία, ουλές ακμής
 Ιδιοπαθή λιποδυστροφία
 Ημιατροφία προσώπου

Προβλήματα εκτός προσώπου
 Ανανέωση χεριών
 Ελλείμματα σώματος
 Εμβαθύνσεις μετά από λιποαναρρόφηση
 Αύξηση στήθους
 Τραυματικές ουλές
 Αύξηση περιγράμματος κνημών

Η μεταμόσχευση λίπους χρησιμοποιείται συχνά
στην ανανέωση του προσώπου. Κατά τη γήρανση οι
ιστοί του προσώπου ατροφούν και ιδιαίτερα το δέρμα με το υποδόριο λίπος με αποτέλεσμα συρρίκνωση του προσώπου, βαθιές ρυτίδες και αυλακώσεις,
“κρέμασμα” του κάτω τριτημορίου του προσώπου
και την εμφάνιση πτώσης. Οι λιποενέσεις στις ατροφικές περιοχές και ιδιαίτερα στα άνω δύο τρίτα του
προσώπου αποτελούν μία φυσική προσέγγιση στη
αποκατάσταση της νεανικής εμφάνισης. Με αυτό τον
τρόπο αποφεύγονται οι μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις όπως το χειρουργικό face lift, το οποίο πιθανό να προκαλέσει αφύσικη εμφάνιση. Βέβαια, αυτή η
μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με face lift, όπου
απαιτείται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με σημαντική
πτώση του προσώπου.8,9
Η μέθοδος μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί για
εξωραϊσμό και βελτίωση του σχήματος του προσώπου αυξάνοντας τα ζυγωματικά ή το πηγούνι ή σε
απώλεια μαλακών μορίων από κυστική ακμή (Εικόνα
1α, 1β), τραύμα, παθήσεις, όπως η ιδιοπαθής λιποδυστροφία ή σε ασθενείς με λοίμωξη HIV, σκληροδερμία (Εικόνα 2α, 2β) ή ατροφία από πάρεση. Η
υποδόρια έγχυση λίπους μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη γηρασμένη όψη των χεριών
καλύπτοντας τους τένοντες και τις φλέβες της ραχιαίας επιφάνειάς των (Εικόνα 3α, 3β).
Το αυτόλογο λίπος ενίεται σε μικρές ποσότητες,
έτσι ώστε η δέκτρια περιοχή να έχει την ικανότητα
να αιματώσει το μόσχευμα. Ένα μέρος του εμφυτευόμενου λίπους απορροφάται. Επανάληψη των λιποενέσεων είναι συνήθως απαραίτητη για να επιτευχθεί
το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Κατεψυγμένο λίπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να απλουστευθεί η επανάληψη των λιποενέσεων.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚH ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡA ΤΟΥ
ΕΜΦΥΤΕΥOΜΕΝΟΥ ΑΥΤOΛΟΓΟΥ ΛIΠΟΥΣ ––––
Υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες εξετάζουν τη
βιωσιμότητα των λιποκυττάρων μετά από τις μηχανικές δυνάμεις οι οποίες ασκούνται κατά την λιποαναρρόφηση, την επεξεργασία και την εμφύτευση.
Έχει αποδειχθεί, ότι τα λιποκύτταρα μπορούν να επιζήσουν.9,10,14
Ιστολογικές μελέτες έδειξαν ότι τις πρώτες ημέρες
μετά την εμφύτευση εμφανίζεται μικτή φλεγμονώδης
διήθηση γύρω από το εμφύτευμα. Μετά 4 ημέρες
από την εμφύτευση εμφανίζονται μικρά αιμοφόρα
αγγεία τα οποία κατόπιν διεισδύουν στην περιφέ-
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Åéêüíá 1 - Α. Aσθενής 45 ετών με ουλές ακμής και λιποατροφία παρειών. B. Η ίδια ασθενής μετά από εμφύτευση λίπους
στις παρειές.

ρεια. Κατά τους επόμενους μήνες σχηματίζεται εκφυλιστικός σχηματισμός μικροκύστεων, και συγχρόνως λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα τα οποία περιέχουν λιπίδια (προ-λιποκύτταρα).5,6 Μετά από τέσσερεις με εννέα μήνες από την μεταμόσχευση, ο αριθμός των ιστιοκυττάρων ελαττώνεται σταδιακά κι εμφανίζονται κανονικά λιποκύτταρα.10,13
Ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές μελέτες αποδεικνύουν ότι το υποδόριο λίπος όντως περιέχει
πρόγωνα στρωματικά κύτταρα μέσα στο λιπώδη ιστό.
Αν ήταν δυνατό αυτά να τα συγκεντρώσουμε με κάποιες διαδικασίες πιθανότατα να αποδεικνύονταν
ιδανικά στη θεραπεία της γήρανσης του δέρματος.
Με μία αύξηση του μήκους του τελομερούς πιθανόν

Α

να επιτυγχάνονταν μία παράταση της αναπαραγωγικής διάρκειας καθώς κι ένας πιο νεανικός φαινότυπος.13

MEΘΟΔΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πολλές τεχνικές έχουν περιγραφεί για τη συλλογή αλλά και την εμφύτευση του λίπους, ακόμη και
σήμερα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις ως
προς την ιδανική μέθοδο λήψης, επεξεργασίας και
εμφύτευσης. Οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες, ενώ η
επικρατέστερη είναι η μικρολιποαναρρόφηση και οι
μικροενέσεις14 κάτω από αναερόβιες συνθήκες.15

B

Åéêüíá 2 - Α. Λιποατροφία προσώπου μετά από σκληροδερμία. B. Αποτέλεσμα μετά από εμφύτευση λίπους σε δύο συνεδρίες.
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Åéêüíá 3 - Α. Γήρανση, Ατροφία δέρματος χεριών σε ασθενή ηλικίας 55 ετών. B. Αποτέλεσμα 12 μήνες μετά από μία συνεδρία λίπους. Βελτίωση της ποιότητας του δέρματος, οι τένοντες και φλέβες είναι λιγότερο εμφανείς.

Από το 1986 έως το 1989 χρησιμοποιούσαμε
την τεχνική του Fournier κατά την οποία η αναρρόφηση και η εμφύτευση του λίπους πραγματοποιούνταν με αιχμηρή βελόνη 14 G προσαρμοσμένη σε
σύριγγα.8 Αυτή η μέθοδος παρουσίαζε μερικά μειονεκτήματα, τα κυριότερα των οποίων ήταν μικρές
ουλές στα σημεία εισόδου της βελόνης στις δέκτριες περιοχές, εκχυμώσεις, μετεγχειρητικό οίδημα, μώλωπες και αποχή από την κοινωνική ζωή επί
μία και πλέον εβδομάδα. Επίσης οι ενέσεις ήταν
επώδυνες και γι' αυτό κάποιο είδος αναισθησίας ή
καταστολής ήταν αναγκαίο. Αυτά τα μειονεκτήματα
ήταν συνδεδεμένα με τη χρήση μεγάλης διαμέτρου
βελόνης (14 G). Τροποποιήσαμε την τεχνική χρησιμοποιώντας μικρής διαμέτρου βελόνες για την εμφύτευση του επεξεργασμένου λίπους, με σκοπό τη
βελτίωση και τη καλύτερη αποδοχή της από τους
ασθενείς επιτυγχάνοντας συγχρόνως καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. Από το 1989 εφαρμόσαμε
την τεχνική της λεπτής βελόνης και η ικανοποίηση
των ασθενών μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε μέχρι
τώρα αυτή την τεχνική.

• Πέντε με έξη σύριγγες των 10 ή 20 ml για την
αφαίρεση του λίπους
• Κάνουλα μικρολιποαναρρόφησης διαμέτρου 2-3
χιλ για την αφαίρεση του λίπους. Η κάνουλα έχει
αμβλύ ατραυματικό άκρο και να φέρει κατά μήκος
ένα έως τρία ανοίγματα. Αυτή η κάνουλα προσαρμόζεται στις σύριγγες των 10 ή 20 ml. Η αρνητική
πίεση που ασκείται στο έμβολο της σύριγγας είναι
αρκετή για την αναρρόφηση του λίπους από τη
δότρια περιοχή.
• Βελόνες 19-21 ή και 23 G για εμφύτευση του ληφθέντος λίπους
• 10-20 σύριγγες των 2,5 ή σύριγγες ινσουλίνης για
την εμφύτευση του επεξεργασμένου λίπους
• Περί τα 500 – 1000 ml αναισθητικού διαλύματος
Klein
• Ένα γυάλινο ή μεταλλικό αποστειρωμένο δοχείο
των 500 ml, για να τοποθετούνται όρθιες οι σύριγγες με το λίπος.
• Μία φυγόκεντρος για την φυγοκέντρηση του λίπους μέσα στις σύριγγες

ΑΝΑΙΣΘΗΣIΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΛΙΚA–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η μέθοδος πραγματοποιείται συνήθως σε εξωνοσοκομειακό χειρουργείο. Τα χειρουργικά υλικά που
απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:
• Σύριγγα των 2,5 ml και των 20 ml για την τοπική
αναισθησία
• Ειδική κάνουλα διήθησης για τη διογκωτική τοπική αναισθησία

Στη δότρια περιοχή χρησιμοποιείται ειδικό διάλυμα τοπικής αναισθησίας βασισμένο στον τύπο του
Dr Jeffrey Klein.16 Αυτή η παγκόσμια γνωστή μέθοδος τοπικής αναισθησίας χρησιμοποιεί πολύ μεγαλύτερες ποσότητες λιδοκαΐνης από τις δόσεις, οι
οποίες προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλείς, αλλά
σε πολύ μεγάλη αραίωση. Πυκνότητα 0,1% λιδοκαΐνης είναι αρκετή για αναισθητοποίηση της δότριας
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Το αναισθητικό διάλυμα για την τοπική tumescent αναισθησία
Lidocaine

500 mg (50 ml 1% lidocaine solution) ή 25 ml Lidocaine 2%

Epinephrine

1 mg (1 mg 1:1000 solution)

Sodium Bicarbonate

12,5 mEq (12,5 ml 8,4%) NAH CO3)

Normal Saline

1000 ml 0,9% Nacl Solution

περιοχής. Σε αυτό το διάλυμα προστίθεται υδροχλωρική επινεφρίνη 1:100 000 και 20 mEq/L διττανθρακικού νατρίου (Πίνακας 1).
Το αναισθητικό διάλυμα διηθείται υποδόρια στη
δότρια περιοχή με σύριγγα και την ειδική κάνουλα
διήθησης διαμέτρου 2 χιλ. (Εικόνα 4). Η αναισθητοποίηση επέρχεται άμεσα, ενώ σε 10 περίπου λεπτά
είναι εμφανής η αγγειοσυσπαστική επίδραση του
διαλύματος με την εμφάνιση λευκωπής χροιάς στην
επιφάνεια του υπερκείμενου δέρματος.
Η υψηλή διάλυση της λιδοκαΐνης και της επινεφρίνης ελαχιστοποιεί την τοξικότητα αυτών των φαρμάκων πάνω στα λιποκύτταρα καθώς και στο καρδιοαγγειακό και νευρικό σύστημα.17,18
Μερικοί προτιμούν να διαλύουν τη λιδοκαΐνη και
την επινεφρίνη σε γαλακτικό διάλυμα Ringer, ώστε
να μη χρειάζεται να αλλάξουν το ph με την προσθήκη διττανθρακικού νατρίου.

Η ΜEΘΟΔΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η εμφύτευση λίπους είναι μία ασφαλής επέμβα-

Åéêüíá 4 - Η χορήγηση του αναισθητικού διαλύματος με την ειδική κάνουλα.

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

ση, η οποία εύκολα πραγματοποιείται κάτω από άσηπτες συνθήκες σε ένα κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρείο.17,18 Η επέμβαση διαρκεί περί τα 60 λεπτά με
την προϋπόθεση ότι ένα τουλάχιστον κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο παρίσταται ως βοηθός.
Με τη βοήθεια ενός καθρέπτη επισημαίνει ο
ίδιος ο ασθενής τα σημεία τα οποία επιθυμεί να
διορθώσει και μετά από συμφωνία τα σχεδιάζουμε
με μαρκαδόρο. Η δότρια και η δέκτρια περιοχή φωτογραφίζονται με τον ασθενή σε όρθια θέση. Η καταστολή δεν είναι απαραίτητη, σε μερικά άτομα χρειάζεται η υπογλώσσια χορήγηση διαζεπάμης 5-10
mg, 15 λεπτά πριν την επέμβαση.

ΕΠΙΛΟΓH ΔOΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧHΣ –––––––––––––––––
Οποιαδήποτε περιοχή, η οποία διαθέτει περίσσια υποδόριου λίπους, μπορεί να είναι κατάλληλη
ως δότρια περιοχή.
Η επιλογή της περιοχής του σώματος, η οποία
προσφέρεται καλύτερα για τη λήψη λιπώδους ιστού
γίνεται μετά από συνεννόηση με τον ασθενή. Συνή-
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θως προτιμάται περιοχή με εναπόθεση λίπους ανθεκτικού στις δίαιτες αδυνατίσματος. Στις γυναίκες,
εξαιρετικές δότριες περιοχές αποτελούν η κοιλιά, οι
ανώτερες εξωτερικές και εσωτερικές περιοχές των
μηρών, το εσωτερικό των γονάτων, οι γλουτοί και οι
γοφοί, ενώ στους άνδρες η κοιλιά, και η οσφυϊκή περιοχή.19
Σχεδιάζουμε τη δότρια περιοχή και ο ασθενής
τοποθετείται στο χειρουργικό κρεβάτι. Ακολουθεί
καθάρισμα της δότριας περιοχής και κάλυψη με
αποστειρωμένα πεδία Στα σημεία που έχουν προκαθορισθεί ότι θα γίνουν οι μικρές τομές ενίεται επιφανειακά μικρή ποσότητα τοπικού αναισθητικού με
λεπτή βελόνη 27 ή 30 G μέχρι να σχηματισθεί μικρός πομφός. Με λεπίδα Νο 11 γίνονται τομές μήκους 2 mm από τις οποίες εισέρχεται στον υποδόριο
χώρο η ειδική κάνουλα διήθησης και διηθείται σε
μεγάλη ποσότητα το τοπικό αναισθητικό μέχρις ότου
η περιοχή να διογκωθεί και να σκληρύνει.

Η ΑΝΑΡΡOΦΗΣΗ ΛIΠΟΥΣ –––––––––––––––––––––
Μετά τη διοχέτευση του τοπικού αναισθητικού
στη δότρια περιοχή, μία κάνουλα διαμέτρου 2-3 χιλ
προσαρμοσμένη σε σύριγγα των 10 ή 20 ml εισέρχεται από τη τομή του δέρματος κα ασκείται αρνητική πίεση τραβώντας προς τα έξω το έμβολο της σύριγγας. Η κάνουλα με παλίνδρομες κινήσεις μέσα
κι έξω στον υποδόριο λιπώδη ιστό και κατεύθυνση

παράλληλη με την επιφάνεια του δέρματος διασπά
και συγχρόνως αναρροφά λόβια λίπους. Μετά από
ένα λεπτό η σύριγγα γεμίζει με καθαρό κιτρινωπό
λίπος (Εικόνα 5). Με τον ίδιο τρόπο συλλέγεται λίπος σε περισσότερες σύριγγες, έως ότου συγκεντρωθεί η ποσότητα, που έχουμε προεκτιμήσει, ότι θα
χρειασθεί.
Το μόσχευμα πρέπει να αναρροφάται με χαμηλή
αρνητική πίεση, ώστε τα λιποκύτταρα να μην καταστρέφονται και να έχουν καλύτερη επιβίωση στη θέση που εμφυτεύονται.
Αν είναι επιθυμητή η αφαίρεση ποσότητας λίπους μεγαλύτερης από την απαιτούμενη για χρήση
ως μόσχευμα, με σκοπό συγχρόνως τη βελτίωση της
δότριας περιοχής, είναι προτιμότερο να κρατήσουμε
για εμφύτευση το λίπος που θα αφαιρεθεί αρχικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΛIΠΟΥΣ –––––––––––––––––––––
Οι σύριγγες με το συλλεχθέν λίπος κλείνονται με
πώμα και τοποθετούνται όρθιες σε δοχείο με το έμβολο προς τα άνω. Μέσα σε 5 περίπου λεπτά ο λιπώδης ιστός διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα υγρά. Ο
ορός, με το αναισθητικό υγρό συγκεντρώνεται στο
κάτω μέρος της σύριγγας και τα λιπίδια προς τα άνω.
Πιέζοντας το έμβολο της σύριγγας αφαιρούμε τα
υγρά, τα οποία κατακάθονται.
Το καθαρό λίπος φυγοκεντρείται με 2000 στροφές ανά λεπτό επί 2 περίπου λεπτά. Το υγρό που θα

Åéêüíá 5 - Λήψη λίπους με σύριγγα των
20 ml και κάνουλα 2,5 ml με ένα άνοιγμα και αμβλύ άκρο.
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μείνει στη βάση απομακρύνεται από τις σύριγγες.16,24
Ένα αμφισβητήσιμο μέρος της επεξεργασίας του
λίπους είναι ο καθαρισμός του με πρόσθεση φυσιολογικού ορού, ο οποίος αναρροφάται μέσα στις σύριγγες με το συλλεχθέν μόσχευμα με σκοπό την απομάκρυνση της ξυλοκαΐνης, πιστεύοντας, ότι με την
καλή έκπλυσή της βελτιώνεται η επιβίωση του μοσχεύματος. Νεώτερες μελέτες τεκμηριώνουν, ότι με
την μεγάλη ποσότητα φυσιολογικού ορού, όταν αναμειχθεί με το λίπος μέσα στη σύριγγα αυξάνει η συγκέντρωση εξωκυττάριου κι ενδοκυττάριου ύδατος,
ελαττώνεται η κολλοειδής οσμωτική πίεση, με αποτέλεσμα την ελαττωμένη επιβίωση των λιποκυττάρων. Η
κολλοειδής οσμωτική πίεση ανάμεσα στα λιποκύτταρα φυσιολογικά διατηρείται σε -7 mm Hg χάρις στην
περιεκτικότητα διαλυτής πρωτεΐνης στο εξωκυττάριο
υγρό. Η περιεκτικότητα του εξωκυττάριου υγρού σε
ολική πρωτεΐνη είναι 4%. Αν αυτή η πρωτεΐνη εκπλυθεί ή αραιωθεί δε θα υπάρχει αρνητική πίεση γύρω
από τα κύτταρα, μέρος του υγρού θα διαπεράσει το
κυτταρικό τοίχωμα και το λιποκύτταρο θα διογκωθεί.
Αυτά τα κύτταρα θα είναι πιο εύθραυστα κατά την εμφύτευση. Η διατήρηση της κολλοειδούς οσμωτικής
πίεσης του μοσχεύματος μπορεί να διατηρηθεί προσθέτοντας ανθρώπειο ορό αλμπουμίνης.20

ΕΜΦYΤΕΥΣΗ ΛIΠΟΥΣ –––––––––––––––––––––––––––––
Το επεξεργασμένο λίπος μεταφέρεται σε σύριγγες
2,5 ή 1 ml.
Για την έγχυση του λίπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί λεπτή κάνουλα ή βελόνη 19 ή 21 ή 23 G. Οι
σύριγγες μικρής χωρητικότητας χρησιμοποιούνται,
επειδή είναι πιο εύχρηστες στους χειρισμούς και
δεν απαιτείται μεγάλη πίεση στο μόσχευμα κατά την
έξοδό του από την κάνουλα ή τη βελόνη. Αν χρησιμοποιηθούν μικρής διαμέτρου βελόνες δεν απαιτείται κανένα είδος τοπικής αναισθησίας. Η εφαρμογή
παγοκύστεων 1-2 λεπτά πριν την εμφύτευση είναι αρκετή για να ελαχιστοποιήσει τον πόνο των ενέσεων.
Το λίπος εμφυτεύεται στον υποδόριο ιστό με
γραμμικές εγχύσεις και σε παράλληλη με την επιφάνεια του δέρματος κατεύθυνση. Από μία είσοδο της
βελόνης οι γραμμικές εγχύσεις γίνονται σε περισσότερες από δύο κατευθύνσεις δίκην βεντάλιας, ανάλογα με την έκταση της υπό θεραπεία περιοχής,. Είναι
σημαντικό να εναποτίθενται μικρές ποσότητες λίπους σε κάθε περιοχή.
Για τις ρινοχειλικές αυλακώσεις, η βελόνη ωθεί-
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ται σε όλο το μήκος της και το λίπος ενίεται αποσύροντας την βελόνη. Πριν αποσύρουμε την βελόνη
από το σημείο εισόδου, την ωθούμε προς άλλη κατεύθυνση εσωτερικά ή εξωτερικά της αύλακας για να
πραγματοποιήσουμε μία νέα γραμμική εναπόθεση
λίπους, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Εάν επιδιώκεται ανόρθωση του προσώπου, είναι
αναγκαία η αποκατάσταση του όγκου των δύο άνω
τριτημορίων του προσώπου. Για το σκοπό αυτό είναι
απαραίτητη η έγχυση λίπους στις παρειές, τα ζυγωματικά, τους κροτάφους και τις προωτιαίες περιοχές.
Η βελόνη εισέρχεται από τα χαμηλότερα σημεία του
προσώπου και το λίπος τοποθετείται σε γραμμικές
εγχύσεις σε σχήμα βεντάλιας. Είναι πολύ σημαντικό
να αποκατασταθούν οι ιδανικές αναλογίες του προσώπου, επανασχηματίζοντας το νεανικό του περίγραμμα. Η υπερδιόρθωση και η αλλαγή του προσώπου σε στρογγυλό ως πρόσωπο «πανσέληνος» πρέπει
να αποφεύγονται. Μία φωτογραφία του ασθενή από
νεώτερη ηλικία μας καθοδηγεί καλύτερα στην αποκατάσταση του νεανικού του σχήματος, ώστε να μην
αλλάξει η φυσιογνωμία του.
Μετά την εμφύτευση, μερικές μαλάξεις της δέκτριας περιοχής με τα δάχτυλα εξομαλύνουν το μόσχευμα, ώστε να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο και καλαίσθητο αποτέλεσμα.
Οι ενέσεις λίπους μπορούν να διορθώσουν: «βαθουλωτά» μάτια, μαύρους κύκλους, αυλακώσεις κοντά
στον έσω κανθό, ή άδειους κόγχους μετά από επιθετική βλεφαροπλαστική και υπερβολική αφαίρεση του
περιοφθάλμιου λίπους, περιοχές του κροτάφου, άνω
ζυγωματικά, κάτω ζυγωματικά, μικρό πηγούνι, χείλη,
κάτω παρειές, μέτωπο, μεσόφρυο, ουλές του προσώπου, την περιοχή μεταξύ του άνω χείλους και της μύτης, της γέφυρας της μύτης και του έξω τμήματος του
φρυδιού και οπουδήποτε αλλού είναι το λίπος επιθυμητό, ή χρειάζεται. Σε περιπτώσεις επιφανειακών ρυτίδων και ουλών η διόρθωση μπορεί να γίνει με ενδοδερμική έγχυση μικρών ποσοτήτων λίπους.
Έχει περιγραφεί και η μέθοδος έγχυσης λίπους
μέσα στους μυς του προσώπου, μέθοδος FAMI με
πλεονέκτημα την καλύτερη αιμάτωση κι επομένως
επιβίωση του λίπους, αλλά και με μειονέκτημα την
επιθετικότητα της μεθόδου με πιθανές επιπλοκές.21,22

ΠΡΩΤOΚΟΛΛΟ ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗΣ ΛIΠΟΥΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚH ΕΜΦYΤΕΥΣΗ –––––––––––––––
1. Καλλιέργειες λιπώδους ιστού απέδειξαν τη βιωσι-
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μότητα των λιποκυττάρων μετά από ψύξη και αποθήκευση. Ιστολογικές μελέτες έδειξαν ότι ο λιπώδης ιστός αμέσως μετά την συλλογή του με τη διαδικασία της αναρρόφησης περιέχει λιποκύτταρα
διογκωμένα από την προηγηθείσα υποδόρια έγχυση του αναισθητικού διαλύματος της τεχνικής “tumescent”. Μετά από ψύξη και απόψυξη τα λιποκύτταρα επανακτούν τη φυσιολογική τους μορφή.
Αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο το
κατεψυγμένο λίπος έχει καλύτερη βιωσιμότητα
από το φρέσκο.
2. Οι σύριγγες με το συλλεχθέν επεξεργασμένο μόσχευμα κλείνονται με πώμα, τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες και σφραγίζονται. Αναγράφεται το
όνομα του ασθενή και η ημερομηνία λήψης.
3. Οι σακούλες με το υλικό τοποθετούνται σε καταψύκτη όπου ψύχονται βαθμιαία σε -4οC. Υπάρχει
ιστολογική τεκμηρίωση, ότι τα πρωτόκολλα με ταχεία ψύξη, όπως με υγρό άζωτο, οδηγούν σε κρυσταλλοποίηση των λιποκυττάρων και ρήξη, οπότε
δεν προσφέρονται για μελλοντική εμφύτευση.
4. Οι ποσότητες του αποθηκευμένου λίπους περιορίζονται σε μικρού όγκου σύριγγες π.χ. 1-, 2, 5-, 5-,
και 10- ml σύριγγες (Εικόνα 6).
5. Οι σύριγγες με το κατεψυγμένο λίπος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αποσύρονται από την κατάψυξη 10-30 λεπτά πριν τη συνεδρία, τοποθετούνται σε σκεύος στη θερμοκρασία δωματίου και
αφήνεται να αποψυχθεί βαθμιαία.
6. Η λήψη αντιβίωσης στους ασθενείς που λαμβάνουν αποθηκευμένο λίπος δεν είναι απαραίτητη

αν τηρούνται οι κανόνες αντισηψίας και το μόσχευμα διατηρείται στείρο. Η προσωπική εμπειρία 27 ετών σε χιλιάδες περιπτώσεις χρήσης κατεψυγμένου λίπους με μέγιστο χρόνο αποθήκευσης
τα δύο έτη, επιβεβαιώνει την ασφάλεια της μεθόδου. Σε καμία περίπτωση δεν προκλήθηκε σύμπτωμα επιμόλυνσης.
7. Τα αποτελέσματα εμφύτευσης κατεψυγμένου λίπους παρατηρήθηκε ότι είναι παρόμοια με τη
χρήση φρέσκου μοσχεύματος.
8. Συστήνεται ο καθημερινός έλεγχος της ψύξης του
ψυγείου στο οποίο φυλάσσονται τα μοσχεύματα
με ειδικό θερμόμετρο.23

ΕΜΦYΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛIΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚH ΤΗΣ ΛΕΠΤHΣ ΒΕΛOΝΑΣ ––––––––––––
Η κλασική μέθοδος εμφύτευσης του λίπους είναι
με τη χρήση λεπτής κάνουλας 14 ή 18 G, η οποία
φέρει αμβλύ άκρο ή με αιχμηρή βελόνη 14 G ή 18
G.24 Η κάνουλα θεωρείται πιο ασφαλής, επειδή δεν
τραυματίζει, όπως η αιχμηρή βελόνη.
Η τεχνική έγχυσης με λεπτή βελόνη 21 ή 23 G
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με
την κάνουλα ή την μεγάλης διαμέτρου βελόνης (14 –
18- 19 G):
• Πιο ελεγχόμενη τοποθέτηση μικρών ποσοτήτων
εμφυτεύματος και πιο λεπτομερής εργασία.
• Οι ενέσεις είναι πιο ανώδυνες, δεν απαιτείται τοπική αναισθησία.

Åéêüíá 6 - Συλλογή επεξεργασμένου λίπους τοποθετημένο σε ατομικά σακουλάκια έτοιμο για αποθήκευση.
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• Δε μένουν ουλές στα σημεία εισόδου
• Μικρές ατέλειες μπορούν να θεραπευτούν με
ακρίβεια
• Πολλαπλά σημεία μπορούν να προσεγγιστούν,
μέσω διαφορετικών γωνιών. Ακόμα και ολόκληρο
το πρόσωπο μπορεί να θεραπευτεί με ευκολία και
ακρίβεια σε μία ή περισσότερες συνεδρίες
• Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι γενικά ικανοποιητικό και φυσικό
• Η μετεγχειρητική φροντίδα είναι απλή και ανεπιθύμητες αντιδράσεις όπως, εκχύμωση και οίδημα
είναι ελάχιστες;
Αυτά τα πλεονεκτήματα καθιστούν την διαδικασία πιο εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς, οι
οποίοι αβίαστα αποφασίζουν να επαναλάβουν τη
διαδικασία της εμφύτευσης όποτε και αν είναι απαραίτητη.
Η υπερδιόρθωση αποφεύγεται, με αποτέλεσμα ο
ασθενής να παρουσιάζει μία φυσιολογική εμφάνιση
την ίδια μέρα της διαδικασίας (Εικόνα 1α,β).
Συστήνεται παρακολούθηση του ασθενή ανά διαστήματα 6, 12 και 24 μηνών, ώστε να εκτιμηθεί το
ποσοστό επιβίωσης του μοσχεύματος και αν είναι
επιθυμητή συμπληρωματική έγχυση λίπους, χρησιμοποιώντας αποθηκευμένο σε καταψύκτη λίπος, το
οποίο λήφθηκε κατά την αρχική διαδικασία.25,26,27
Η συνολική ποσότητα αυτόλογου λίπους που εμφυτεύεται σε κάθε σημείο ποικίλλει, και αλλάζει με
τις ανάγκες του κάθε ασθενή. Κατά την προσωπική
μου εμπειρία, αυτό μπορεί να είναι από 3 έως 105
mL για το filling προσώπου και 36-350 mL για filling κνήμης (συμπεριλαμβάνοντας τις ποσότητες για
συνεδρίες τελειοποίησης).

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Υπάρχουν διχογνωμίες όσον αφορά τη βιωσιμότητα του εμφυτευόμενου λίπους. Ο μόνος τρόπος
που αποδεικνύει τη μακροβιότητα του μεταμοσχευμένου λιπώδους ιστού είναι οι φωτογραφήσεις κατά
τακτά χρονικά διαστήματα. Μελέτη με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας έδειξε ότι στους 6 μήνες
υπάρχει απώλεια του 55% του εμφυτευμένου ιστού
κι ελάχιστη απώλεια μεταξύ 9 και 12 μηνών. Σε προσωπική μελέτη εκτιμήθηκε, ότι η απορρόφηση του
εμφυτευμένου λίπους εκτιμάται να είναι 20-30% μέσα στις 4-8 εβδομάδες και 40-60% μετά από 12-24
μήνες ή πιο πολύ.28,29
Η εμπειρία δείχνει ότι η διόρθωση είναι πιο στα-

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

θερή όταν η περιοχή όπου εμφυτεύεται το λίπος είναι ακίνητη, όπως το μέτωπο, οι ουλές ή ατροφία
από σκληροδερμία. Τα χείλη έχουν πτωχή συγκράτηση. Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνονται επαναληπτικές συνεδρίες μετά ένα μήνα με χρήση αποθηκευμένου λίπους, καθώς και μετά 6 μήνες. Δεν
υπάρχουν αναφορές για επιπλοκές με τις επαναληπτικές ενέσεις.
Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις που δικαιολογούν
την απώλεια μέρους του μοσχεύματος. Μία αιτία είναι η μηχανική καταστροφή μέρους των λιποκυττάρων, ρήξη των κυτταρικών μεμβρανών, κατά την
αναρρόφηση από τη δότρια περιοχή ή κατά την μεταφορά του σε μικρές σύριγγες ή κατά την έξοδό του
από λεπτή βελόνη ή κάνουλα. Επίσης συστατικά του
αίματος, κυτταρικά κλάσματα και απελευθερωμένα
πρωτεολυτικά ένζυμα μπορεί να προκαλούν φλεγμονώδη αντίδραση στη δότρια περιοχή και να επηρεάζουν την επιβίωση των λιποκυττάρων. Σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος του μοσχεύματος. Αν είναι μεγάλη η ποσότητα του εμφυτευόμενου λίπους σε ένα
σημείο, τα θρεπτικά υγρά της δότριας περιοχής δεν
μπορούν να έλθουν σε επαφή με όλα τα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα τα κεντρικά σημεία του μοσχεύματος να μην επιζούν. Στο πρόσωπο η πλούσια αγγείωση αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για την καλή αιμάτωση και επιβίωση του εμφυτευόμενου λίπους.

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ
ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ
ΠΛΑΣΜΑ (PRP) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Μία νέα μέθοδος επινοήθηκε για την καλύτερη
επιβίωση του εμφυτευόμενου λίπους. Το λίπος περιέχει μεγάλο πληθυσμό πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, τα οποία επιζούν, όταν αναρροφηθούν και μεταμοσχευθούν και διαφοροποιούνται σε ώριμα λιποκύτταρα.
Ο εμπλουτισμός του λίπους με αναπτυξιακούς
παράγοντες έδειξε ότι ενεργοποιεί τα εμπεριεχόμενα
βλαστοκύτταρα και συμβάλλει στη βελτίωση της βιωσιμότητας του μοσχεύματος. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν γίνει πολλές μελέτες για τις επουλωτικές
ιδιότητες του πλάσματος και των αιμοπεταλίων.30
Πράγματι το Εμπλουτισμένο με Αιμοπετάλια
Πλάσμα (PRP) περιέχει αναπτυξιακούς παράγοντες
και άλλες κυτοκίνες όπως:
 PDGF (Platelet-Derived Growth Factor
 TGF-b (Transforming Growth Factor - b)
 FGF (Fibroblast Growth Factor)
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 ILGF-1 (Insulin-Like Growth Factor 1)
 ILGF-2 (Insulin-Like Growth Factor 2)
 VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
 EGF (Epidermal Growth Factor)
 IL 8 (Interleukin-8)
 KGF (Keratinocyte Growth Factor)
 CTGF (Connective Tissue Growth Factor)31
Τα αιμοπετάλια, τα οποία συγκεντρώνονται μέσα
στο πλάσμα ενεργοποιούνται με χλωριούχο ασβέστιο για να απελευθερώσουν αυτούς τους αναπτυξιακούς παράγοντες από τα κοκκία άλφα. Στην ιατρική
ερευνήθηκε η χρήση του PRP σε πολλών ειδών θεραπείες, όπως σε τραύματα νεύρου, τενοντίτιδα,
τραύμα του μυοκαρδίου, επούλωση και ανανέωση
οστών και αισθητικές θεραπείες.32
Οι σημαντικές ιδιότητες του PRP οδήγησαν την
έρευνα στη χρήση του με το αυτόλογο λίπος για βελτίωση της βιωσιμότητάς του.33 Τα αιμοπετάλια συμμετέχουν στη πηκτικότητα του αίματος, επίσης συνθέτουν και απελευθερώνουν αναπτυξιακούς παράγοντες. Όταν υπάρξει τραυματισμός στο δέρμα απελευθερώνονται πρωτεΐνες, οι οποίες δεσμεύουν τα
κυκλοφορούντα στο αίμα αιμοπετάλια και βοηθούν
στη δημιουργία θρόμβου ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτή η δημιουργία θρόμβου ενεργοποιεί
αυτά τα αιμοπετάλια και προκαλεί την έκκριση αναπτυξιακών παραγόντων ώστε να βοηθήσουν την επανόρθωση της κατεστραμμένης περιοχής. Η χρήση
του PRP εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των αιμοπεταλίων να επουλώνει και να ανανεώνει το δέρμα. Το
PRP έχει πυκνότητα συγκέντρωσης σε αιμοπετάλια 4
με 7 φορές περισσότερη από το σύνολο του αίματος
και σε αυτό το επίπεδο αποδείχθηκε κλινικά ότι παρέχει κλινικά πλεονεκτήματα. Το αίμα περιέχει 94%
ερυθρά αιμοσφαίρια, 6% αιμοπετάλια και λιγότερο
από 1% λευκά αιμοσφαίρια. Το PRP περιέχει 94%
αιμοπετάλια, 5% ερυθρά αιμοσφαίρια και 1% λευκά
αιμοσφαίρια. Η υψηλή συγκέντρωση σε PRP αυξάνει
την ποσότητα των αναπτυξιακών παραγόντων, οι
οποίοι απελευθερώνονται κατά την έγχυση του σε
κάποια περιοχή.
Το Platelet-rich plasma (PRP) έχει χρησιμοποιηθεί στην αισθητική ιατρική (Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία, Ασία και Ευρώπη) στην ανανέωση του προσώπου και τη βελτίωση της γήρανσης του προσώπου
(2006). Επίσης χρησιμοποιήθηκε σε μία μελέτη για
τη βελτίωση των ουλών ακμής. Η μελέτη έδειξε γενική βελτίωση του δέρματος, του τόνου, της υφής, του
χρώματος, της ελαστικότητας και πάχυνση του χορίου.

Όταν οι αναπτυξιακοί παράγοντες που υπάρχουν στο PRP αναμειχθούν με το λίπος ενεργοποιούν τα βλαστοκύτταρα που περιέχονται στο λιπώδη
ιστό και παρέχουν νέους ινοβλάστες, ενισχύουν τη
νεοαγγειογένεση με αποτέλεσμα την ωρίμανση νέων
λιποκυττάρων. Παλιότερα πιστεύονταν ότι τα λιποκύτταρα στους ενήλικες είναι σταθερά σε αριθμό.
Πρόσφατες μελέτες αποκάλυψαν, ότι ο αριθμός των
λιποκυττάρων μπορεί να αυξηθεί ή μερικά εξ αυτών
να επιστρέψουν στην κατάσταση των βλαστοκυττάρων. Κάτω από ορισμένες συνθήκες αυτά τα βλαστοκύτταρα μπορούν να διαφοροποιούνται σε άλλους ιστούς, ινοβλάστες, κολλαγόνο, ελαστικές ίνες
και αιμοποιητικά στρωματικά κύτταρα. Υπολογίσθηκε ότι το ποσοστό επιβίωσης του λίπους του εμπλουτισμένου με PRP μετά ένα χρόνο έφθανε το
70%, σε αντίθεση με το μη εμπλουτισμένο που
ήταν 30%.

ΤΕΧΝΙΚΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Για την παρασκευή του PRP, γίνεται λήψη φλεβικού αίματος περί τα 30 ml από φλέβα του βραχίονα,
το οποίο τοποθετείται σε αποστειρωμένους δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν κιτρικό νάτριο 4%
ως αντιπηκτικό και φυγοκεντρείται επί 15 λεπτά σε
3000 rpm. Με προσοχή αναρροφάται με βελόνη ή
πιπέττα το ορώδες διάφανο υγρό, που διαχωρίστηκε
από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και βρίσκεται στο άνω
μέρος των σωλήνων. Αυτό το υγρό αποτελείται από
πλάσμα και αιμοπετάλια, στο οποίο κατόπιν προστίθεται διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου 10% σε αναλογία 1:9 και αναμειγνύεται με καλή ανακίνηση. Το
διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου ενεργοποιεί τους
αυξητικούς παράγοντες των αιμοπεταλίων.
Μια ποσότητα 0,5 ml PRP αναμειγνύεται με 2 ml
επεξεργασμένου λίπους και γίνεται καλή ανακίνηση
του μείγματος, ώστε να αναμειχθεί το λίπος με το
PRP. Οι ποσότητες του εμπλουτισμένου λίπους που
θα χρησιμοποιηθούν σε μία συνεδρία έχουν υπολογισθεί εκ των προτέρων.
Η εμφύτευση του εμπλουτισμένου με PRP λίπους
γίνεται όπως σε μία κανονική εμφύτευση λίπους
στον υποδόριο ιστό και στα σημεία, όπου είναι επιθυμητή η αύξηση του όγκου των μαλακών μορίων.
Αποφεύγεται η υπερδιόρθωση, καθώς αναμένεται
αυξημένη βιωσιμότητα του μοσχεύματος, το οποίο
είναι εμπλουτισμένο με PRP και η υπερδιόρθωση
μπορεί να αφήσει μόνιμα ανεπιθύμητα διογκωμένες
τις περιοχές, οι οποίες θεραπεύονται.
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Η ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ––––––––––––––––––––––––––––––
Δεν υπάρχουν μείζονες επιπλοκές:14 Ευαισθησία
και περιστασιακή εκχύμωση στις δέκτριες περιοχές
είναι αναμενόμενες για 3-5 μέρες και είναι περισσότερο συχνές στις περιοφθαλμικές περιοχές. Νέκρωση ή επιμόλυνση του λίπους είναι σπάνια εφόσον
τηρούνται οι κανόνες αντισηψίας και η σωστή τεχνική. Αν εμφυτευτεί λίπος χρησιμοποιώντας μεγάλης
διαμέτρου βελόνη, ο σχηματισμός κύστης παρατηρείται πιο συχνά.34 Εμφύτευση μικρών σφαιριδίων
λίπους χρησιμοποιώντας λεπτές βελόνες προλαμβάνει αυτή την επιπλοκή.
Η πιο σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να συμβεί
είναι η απόφραξη αγγείου μετά από ενδοαγγειακή
έγχυση λίπους. Έχει αναφερθεί τύφλωση μετά από
θεραπεία στο μεσόφρυο, λόγω ενδοαγγειακής έγχυσης.35 Τέτοιου είδους επιπλοκή αποφεύγεται με τη
δοκιμαστική αναρρόφηση πριν την έγχυση του υλικού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το λίπος είναι ιδανικό υλικό πλήρωσης ελλειμμάτων μαλακών μορίων και ανανέωσης του προσώπου διότι είναι ασφαλές, βελτιώνει την ποιότητα του
δέρματος, δίνει φυσικά αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας, είναι ανέξοδο και άφθονο. Η επεξεργασία του
ληφθέντος λίπους με καθαρισμό, φυγοκέντρηση, ο
εμπλουτισμός του με πλάσμα και ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια, καθώς και η τεχνική λεπτής βελόνας
για την εμφύτευση επιτρέπει τη σταδιακή χρονικά
διόρθωση και με τρόπο που εγγυάται μακρόχρονα,
και σε πολλές περιπτώσεις μόνιμα αποτελέσματα.
Το αποθηκευμένο σε καταψύκτη λίπος έδειξε καλή βιωσιμότητα. Η διατήρηση και ψύξη μέρους του
ληφθέντος λίπους διευκολύνει την επανάληψη των
εγχύσεων, αποτρέποντας μία επιπλέον διαδικασία
αφαίρεσης.36,37
Η ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ υψηλή,
διότι οι ασθενείς έχουν φυσιολογική εμφάνιση την
ίδια μέρα με αυτή της διαδικασίας και οι επιπλοκές
είναι ελάχιστες. Είναι κρίσιμο για έναν ασθενή να
αποκτήσει ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα
σύντομα χωρίς έντονα οιδήματα και δυσμορφία. Μία
κακή εμπειρία μετά την πρώτη συνεδρία εμφύτευσης
λίπους μπορεί να αποθαρρύνει των ασθενή από το
να κλείσει ένα δεύτερο ή τρίτο ραντεβού, το οποίο
θα είναι απαραίτητο για να αντικατασταθεί το απορ-
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ροφημένο λίπος και να βελτιωθεί το αισθητικό αποτέλεσμα
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Ανασκόπηση
Mεταμόσχευση τριχών
Θεοχάρης Σ.

Δερματολόγος

Ðåñßëçøç
H μεταμόσχευση τριχών είναι η πλέον σύνθετη και παραγωγική πράξη της
δερματοχειρουργικής. Απαιτεί γνώση, εμπειρία, χειρουργική ικανότητα, υψηλή εκπαίδευση, συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων στις τεχνικές και στα εργαλεία και πάνω από όλα καλλιτεχνική δημιουργική αντίληψη.

Hair Transplantation
Theocharis S.

Summary

Hair transplantation is the most advanced operation in the field of dermatologic surgery. It requires knowledge, experience, surgical skills, high education, keeping up to date with the
latest developments and above all creative artistic perception.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Θυλακικές μονάδες, αφαίρεση λωρίδας (FUE), δέκτρια περιοχή
KEY WORDS • Follicullar unit, strip excision, follicular unit extraction (FUE), recipient area

H

μεταμόσχευση τριχών είναι η πλέον δημοφιλής, αξιόπιστη και ευρύτερα εφαρμοζόμενη μέθοδος ποσοτικής αποκατάστασης
της ανδρογενετικής αλωπεκίας. Αποτελεί την συχνότερη αισθητική χειρουργική πράξη στον ανδρικό
πληθυσμό. Η πράξη αυτή εξελίσσεται ραγδαία με εντυπωσιακά και φυσικά αποτελέσματα.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ––––––––––––––
Το 1822 στο Wurzburg της Γερμανίας, πραγματοποιείται η πρώτη καταγεγραμμένη επιτυχής μεταμόσχευση μαλλιών από μια περιοχή του τριχωτού σε
άλλη από τον Dieffenbach.
Το 1930 πρώτος ο χειρουργός Sasagawa7 αναφέρει την μεταμόσχευση. Το 1939 ο δερματολόγος
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 213-224, 2013

Okuda 8 περιγράφει 200 περιπτώσεις διόρθωσης
αλωπεκίας με την μεταμόσχευση μαλλιών. Το 1943 ο
Tamura9 την εφαρμόζει στο εφήβαιο. Το 1953 0 Fujita την επεκτείνει σε διάφορες θέσεις.
Ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της μεταμόσχευσης μαλλιών, αποτελεί η εργασία του Dr Norman
Orentreich10 στις ΗΠΑ το 1959 (Ο πατέρας της σύγχρονης μεταμόσχευσης). O Dr Orentreich, πρώτος εισήγαγε τη θεωρία της δότριας και της λήπτριας χώρας και της «επικράτησης» των τριχοθυλακίων από το
πίσω μέρος της κεφαλής (Eικόνα 1), ενώ αργότερα,
μελέτες στις δεκαετίες του 1950-60 επιβεβαιώνουν
την κληρονομικότητα της ανδρογενετικής αλωπεκίας.
Από το 1960 μέχρι 1984 επικρατούν τα μεγάλα
αυτομοσχεύματα (Large Grafts-punch grafting) με
όχι αισθητικά αποδεκτά αποτελέσματα (“δίκην κεφαλής κούκλας”, doll-like effect).
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Σταθμοί στην εξέλιξη της μεταμόσχευσης 5
1984: χρήση από τον C. Uebel των mini-micrografts.3 Η χρήση της διογκωτικής αναισθησίας που
επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια αναισθησίας, μικρότερο ποσό αναισθητικού και καλύτερη αιμόσταση. Το
1995 από τους δερματολόγους R. Bernstein, D. Seager, B. Limmer4 περιγράφεται η θυλακική μονάδα
και χρησιμοποιείται για την παρασκευή της το dissecting microscope και ξεκινά η μεταμόσχευση των
θυλακικών μονάδων. Το 2002 οι Dr. W. Rassman
and Dr. R. Bernstein2 δημοσιεύουν στο DERMATOLOGIC SURGERY το άρθρο Follicular Unit Extraction: Minimally Invasive Surgery for Hair Transplantation και εγκαθιδρύεται η FUE.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 5 ––––––––––––––––
• Ανδρογενετική αλωπεκία στους άνδρες
• Ανδρογενετική αλωπεκία σε γυναίκες
• Αλωπεκία μετά από αισθητικές επεμβάσεις (facelift), τραύματα, εγκαύματα
• Αλωπεκία οφειλόμενη σε χρόνιες δερματοπάθειες
του τριχωτού (DLE-θυλακικός λειχήν) “υπό προϋποθέσεις”
• Αλωπεκία οφρύων, βλεφαρίδων και γενείου
• Άνδρες ή γυναίκες που επιθυμούν να αποκαταστήσουν ή να αλλάξουν το σχήμα της μετωπιαίας
γραμμής (hairline) του τριχωτού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ––––––––––––––––––––––––
Αξιολόγηση της γενικής κατάστασης του υποψηφίου: Λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού για αποκλεισμό παρουσίας παθολογικού υποστρώματος (Σ.Δ, αιματολογικής νόσου), λήψη φαρμάκων (ασπιρίνη, βιταμίνη Ε, αντιπηκτικά, αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες.),
έξεις-συνήθειες (καπνιστής, χρήση οινοπνεύματος)
Αξιολόγηση του συναισθηματικού status υποψηφίου: Διερεύνηση για ύπαρξη συναισθηματικής διαταραχής ή γενικότερου ψυχιατρικού νοσήματος, λήψης ψυχοτρόπων φαρμάκων -χρήση ουσιών, καθορισμό του
επιπέδου επικοινωνίας. Προσδιορισμός των προσδοκιών του υποψηφίου και εάν αυτές ταυτίζονται με τις
πραγματικές δυνατότητες της χειρουργικής μεθόδου.
Εκτίμηση των κλινικών χαρακτηριστικών των τριχών της δότριας περιοχής: Χρώμα τρίχας, μέγεθος
της τρίχας, διάμετρος στελέχους της τρίχας, πυκνομέτρηση (προσδιορισμός του αριθμού των τριχών
ανά/cm2 capilli CARE), προσδιορισμός του αριθμού
των θυλακικών μονάδων/cm2 (folliscope)

Åéêüíá 1 - Βασική αρχή της μεταμόσχευσης. Οι μεταμοσχευμόμενοι τριχικοί θύλακοι διατηρούν στη νέα θέση
τους γονιδιακούς τους χαρακτήρες “donor dominance”.

Ηλικία του υποψηφίου ιδιαίτερα για την ανδρογ.
αλωπεκία: Αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο σημείο,
γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανδρογενετική
αλωπεκία είναι μία εξελικτική διαδικασία και ότι η
μεταμόσχευση δεν αποτελεί ποιοτική λύση αλλά ποσοτική βελτίωση. Οδηγίες για τους νεαρούς υποψηφίους: Έναρξη με συντηρητική αγωγή, αποφυγή
προσδιορισμού του χειρουργείου κατά την πρώτη
επίσκεψη, τοποθέτηση του hairline ψηλότερα από το
επίπεδο που επιθυμεί ο ασθενής, επιλογή των ασφαλέστερων δότριων περιοχών, αποφεύγουμε μεταμοσχεύσου με την περιοχή του vertex λόγω της αδυναμίας να προσδιοριστεί ακριβώς η μελλοντική απώλεια μαλλιών, μεταμοσχεύουμε με σύνεση τις κροταφικές γωνίες και αναζητούμε κλινικά στοιχεία που
προαναγγέλουν μελλοντική εκτεταμένη απώλεια μαλλιών (τύπος VII κατά Hamilton-Norwoocd).

Που βρισκόμαστε σήμερα στην μεταμόσχευση
των τριχών;
Διεθνώς αλλά και στη χώρα μας η μεταμόσχευση
των θυλακικών μονάδων (follicular unit transplantation) αποτελεί την μέθοδο εκλογής. Η θυλακική μονάδα αποτελεί ανατομικό σχηματισμό ο οποίος περιλαμβάνει 1 έως 4 τελικές τρίχες - 1 σπάνια 2 χνοώδεις τρίχες – τον συνοδό σμηγματογόνο αδένα – την
πρόσφυση του ορθωτήρα μυ της τριχός και μία λεπτή στοιβάδα κολλαγόνου η οποία περιβάλλει και
καθορίζει τον σχηματισμό (περιθυλάκιο).1 Για την
αναγνώριση, παρασκευή της απαιτείται η χρήση του
dissecting microscope (Εικόνες 2, 3).

ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Αφαίρεση λωρίδας και παρασκευή των θυλακικών
μονάδων υπό το μικροσκόπιο (STRIP EXCISSION)
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2

3
Åéêüíες 2, 3.

2. Απευθείας λήψη των θυλακικών μονάδων (FOLLICULLAR UNIT EXTRACTION, FUE).
3. Συνδυασμός STRIP-FUE, σε ειδικές περιπτώσεις
4. Βody hair transplantatiοn

ΜΕΘΟΔΟΣ STRIP ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Δέκα βήματα για ασφαλή λήψη θυλακικών
μονάδων
1ο βήμα. Οριοθέτηση-έλεγχος της δότριας περιοχής: Προσδιορισμός των ασφαλών ορίων λήψης από
της ζώνη σταθερής τριχοφυίας, εκτίμηση της ελαστικότητας του δέρματος, έλεγχος για παρουσία ουλών
από προηγηθείσες λήψεις.

4

2ο βήμα. Προετοιμασία του ασθενούς και της δότριας περιοχής, τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, σύνδεση με οξύμετρο, χορήγηση υδροκορτιζόνης ΙV,
διαζεπάμης ΙΜ και ξύρισμα της δότριας περιοχής
στο 1 mm (Εικόνες 4, 5).
3ο βήμα. Αναισθητοποίηση της δότριας περιοχής: Το αναισθητικό διάλυμα περιέχει Χylocaine
0,5-1%, Adrenaline 1/100.000. Έναρξη πάντοτε από
το κάτω χείλος της τομής για block των ανιόντων
κλάδων και μείωση του πόνου της αναισθησίας.
4ο βήμα. Διήθηση της δότριας περιοχής με διάλυμα φυσιολογικού ορού N/S με adrenaline
1/250.000. Επιτρέπει: 1. Καλύτερη αιμόσταση. 2.
Αποφυγή τρώσης μεγάλων αγγείων-μείωση της διεγχειρητικής αιμορραγίας. 3. Αποφυγή κάκωσης νευρικών στελεχών-μείωση του μετεγχειρητικού πόνου

5
Åéêüíες 4, 5.
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6

7
Åéêüíες 6, 7.

στην τομή. 4. Μείωση της γωνίας της τομής-ευχερέστερη λήψη. 5. Ευκρινέστερη διαγραφή της γωνίας
έκφυσης των θυλακικών μονάδων-ασφαλέστερη λήψη.
5ο βήμα (λήψη λωρίδας). Επιλογές: Single knife
# 15, Double blade knife, Triple blade knife, Multi
blade knife. Προτιμητέα η λήψη με Double blade
knife, γιατί παρέχει ασφαλή λήψη των θυλακικών
μονάδων και απόλυτη συμμετρία μεταξύ των άκρων
του χειρουργικού τραύματος (Εικόνες 6, 7).
6ο βήμα. Υποσκαφή στο όριο υποδορίου – περιτονίας. Εφαρμόζεται κυρίως όταν η τάση στην δότρια
περιοχή είναι μεγάλη, όταν έχουν προηγηθεί άλλες
λήψεις και σε νέους στην ηλικία υποψηφίους. Η επιλογή της υποσκαφής στο όριο μεταξύ υποδορίου γίνεται με σκοπό την αποφυγή τρώσης αγγείων και
νεύρων, την αποφυγή του stretchback και του telogene fluvium (Εικόνα 8).
7ο βήμα. Απόσπαση της τριχοφυτικής λωρίδας.17
Πρώτη αναφορά στην βιβλιογραφία από τον πλ. χειρουργό Dr. Jose Juri το 1975 οποίος χρησιμοποιεί

τον τριχοφυτικό τρόπο σύγκλεισης του χειρουργικού
ελλείμματος στο face lifting και στα Juri flaps. Πρώτη εφαρμογή στο πεδίο της μεταμόσχευσης των μαλλιών για την σύγκλειση της δότριας περιοχής το
2005 από τους Dr. Mario Mortzola, Dr. Paul Rose,
Dr. Patrick Frechet. Γίνεται απόσπαση λωρίδας διαστάσεων 1 mm x 1 mm από τον όχθο του χειρουργικού ελλείμματος. Οι τρίχες κατά την επουλωτική διαδικασία αναπτύσσονται διαμέσου του ελλείμματος
καλύπτοντας την τυχόν δημιουργούμενη διάταση της
τομής (Εικόνες 9, 10).
8ο βήμα. Συρραφή του ελλείμματος. Προτεινόμενοι τρόποι: Απλή συνεχής ραφή, Συνεχής διασταυρούμενη, Συρραφή σε δύο στρώματα, Skin staplers,
Derma bound. Οι παράμετροι που καθορίζουν την
επιλογή του τρόπου συρραφής είναι το πλάτος της

9

8
Åéêüíα 8

Åéêüíα 9
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11
Åéêüíα 11.

FOLLICULLAR UNIT EXTRACTION
(FUE) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10
Åéêüíα 10

τομής, η ελαστικότητα του δέρματος και οι προηγηθείσες επεμβάσεις (Εικόνα 11).
9ο βήμα. Εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης περιοχικά με σκοπό την μείωση της τάσεως και του pulling effect των μυών εκατέρωθεν των άκρων του χειρουργικού τραύματος. Η εφαρμογή γίνεται την ημέρα αφαίρεσης των ραμμάτων, αποφεύγεται η χρήση
το πρώτο επταήμερο λόγω της έντονης φλεγμονώδους επουλωτικής διαδικασίας, εφαρμόζονται 2
units BTX κάθε 2 cm εκατέρωθεν της τομής και η
επανάληψη γίνεται τον τέταρτο μήνα.
10ο βήμα. Παρασκευή των θυλακικών μονάδων
υπό το μικροσκόπιο (Εικόνες 13, 14).

Åéêüíα 12

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

12

Οι θυλακικές μονάδες λαμβάνονται μεμονωμένα
με απευθείας απόσπαση τους από τη δότρια περιοχή, με την χρήση μικρών κυλινδρικών punches διαμέτρου από 0,6 mm μέχρι 1,0 mm. Δεν απαιτείται
τομή - Δεν χρειάζεται η χρήση μικροσκοπίου.

Ιστορική αναδρομή της FUE
Πρώτη ανεπίσημη αναφορά από τους Αυστραλούς Woodand Cambell ως Hair follicle single unit
extraction και τον Ιάπωνα Inaba.
1η επίσημη αναφορά: Τον Αύγουστο του 2002 οι
Dr. W. Rassmanand, Dr. R. Bernstein2 δημοσιεύουν
στο DERMATOLOGIC SURGERY το άρθρο Follicular
Unit Extraction: Minimally Invasive Surgery for
Hair Transplantation Επίσης εισάγουν το FOX test
για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
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13

14

Åéêüíα 13. Διαχωρισμός των θυλακικών μονάδων από το μικροσκόπιο.

Åéêüíα 14. Θυλακικές μονάδες.

θος 3 με 4 χιλ με σκοπό των διαχωρισμό από γειτονικές θυλακικές μονάδες.
3ο βήμα: Eξαγωγή ακέραιας της θυλακικής μονάδας με λαβίδα (Εικόνες 15, 16, 17, 18, 19).

SAFE SYSTEM
Μέθοδος που προτάθηκε από τον Dr. Harris το
2004 (ΙSHRS)11 για βελτίωση της διαδικασίας FUE
και αύξηση του ποσοστού των ασθενών με θετικό
FOXtest. Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Surgically Advanced Follicular Extraction. Το
πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι η χρήση
του αμβλέος punch περιορίζει τη διατομή των θυλακικών μονάδων και επιτρέπει την εξαγωγή ακέραιας
της θυλακικής μονάδας.
Πρώτη επίσημη αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία για την FUE το 200320
Τεχνική λήψης των θυλακικών μονάδων με την
FUE: περιλαμβάνει τρία βήματα.
1ο Βήμα (scorring): Το punch εισέρχεται σε βάθος 1,3 έως 1,5 mm.
2ο βήμα (dissecting): το punch εισέρχεται σε βά-

15

Προβλήματα στην FUE
1ο. Η γωνία έκφυσης του στελέχους της τριχός
διαφέρει από την γωνία του θυλάκου και η διαπλάτυνση της θυλακικής μονάδος καθόσον κατέρχεται
ενώ στην επιφάνεια εμφανίζεται ενιαία. Σαν λύση
προτείνεται η αλλαγή της γωνίας εισόδου του punch
από το 1ο στο 2ο στάδιο και ο περιορισμός του βάθους διείσδυσης του punch,στο σημείο περίπου πρόσφυσης του ανελκτήρα μυός της τρίχας (Εικόνα 21).
2ο. Υψηλό ποσοστό αρνητικών υποψηφίων για
την μέθοδο. Προτείνεται η εφαρμογή του foxtest
προεγχειρητικά (Εικόνες 22, 23).

16
Åéêüíες 15, 16
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Åéêüíες 17, 18, 19, 20.

17

18

20

19

3ο. «capping» (Δηλαδή απόσπαση της οροφής
της θυλακικής μονάδος στην προσπάθεια εξαγωγής
του μοσχεύματος). Προτείνεται η αποφυγή επιφανειακής λήψεως και το Βάθος διείσδυσης του punch να
είναι >2,5 με 3 mm.
4ο. Κίνδυνος ενταφιασμού της θυλακικής μονάδος (buried grafts) και δημιουργία κύστης. Αποφυγή διείσδυσης του punch σε βάθος >5 mm.

5ο. Υψηλό ποσοστό θυλακικής κάκωσης. Προς
αποφυγή απαιτείται εξαιρετική προσοχή: στη γωνία
διείσδυσης, στο βάθος διείσδυσης, κατά το δυνατό
εφαρμογή ελάχιστη δύναμης διείσδυσης (axial force), χρήση καταλλήλων εργαλείων και πάνω από όλα
απόκτηση εμπειρίας και εξεικοίωση με την πράξη.
6ο: Aπαιτείται ξύρισμα στην δότρια περιοχή ιδιαίτερα για επεμβάσεις > 600 θυλακικές μονάδες και

21

22
Åéêüíα 21.
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Åéêüíα 22.
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23

επομένως επιβράδυνση επανόδου στην καθημερινότητα. Η τεχνική λήψης κατά λωρίδες των 1 με 2 εκ. ή η
Unshaven technique μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις περιορισμένου αριθμού θυλακικών μονάδων.
7ο. Θέση του ασθενούς κατά την λήψη. Εξαιρετικά
σημαντική λόγω του χρονοβόρου της διαδικασίας. Οι
επιλογές είναι: πρηνής και καθηστυκυία. Η τελική
επιλογή είναι συνάρτηση της δεξιότητας του ιατρού
και των ανατομικών ιδιαιτεροτήτων του ασθενούς.
8ο. Τα μοσχεύματα είναι πιο εύθραυστα κατά την
τοποθέτηση αφού στερούνται του προστατευτικού μανδύα του χορίου και του λίπους συγκριτικά με τα μοσχεύματα τα οποία παρασκευάζονται με το μικροσκόπιο και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση
τους από την λήψη τους μέχρι την τοποθέτηση. Μετά
την παρασκευή τους οι θυλακικές μονάδες πρέπει να
τοποθετούνται στα Petridish με φυσιολογικό ορό ή σε
ειδικά διαλύματα (storage solutions) σε θερμοκρασία
40 Celsius προς αποφυγή αφυδάτωσης και κατάργησης της κυτταρικής δραστηριότητας (cellular activity).
Τα εργαλεία λήψης των θυλακικών μονάδων με
την μέθοδο FUE είναι:
Χειροκίνητα punches από 0,6 μέχρι 1,0 mm.15
Ανάλογα με την υφή του ελεύθερου άκρου τους διακρίνονται σε οξέα (sharp) και σε αμβλέα (dull). Στα
οξέα είναι απαραίτητη η χρήση διογκωτικού διαλύματος και μάλιστα επιφανειακά ενώ στα αμβλέα καλό
είναι να αποφεύγεται με σκοπό την ασφαλέστερη λήψη των θυλακικών μονάδων.
Μηχανοκίνητα (motorized-power) punches. 13
Επιτρέπουν ταχύτερη λήψη αλλά απαιτείται εξαιρετική προσοχή και εμπειρία στην χρήση λόγω του υψηλότερου ποσοστού θυλακικής κάκωσης.

Πνευματικά (μηχανοκίνητα με την χρήση αναρρόφησης)15 ΝEOGRAFT. Η συγκεκριμένη συσκευή
αποτελεί τροποποίηση του παλαιού συστήματος
CALVITRON. Ταχύτερη λήψη αλλά ερωτηματικά για
την θυλακική κάκωση λόγω της παρατεταμένης
άσκησης αρνητικής πίεσης.
Ρομποτικά συστήματα ARTAS.19 Ίσως το μέλλον.
Χρειάζεται όμως ρύθμιση κάποιων λεπτομερειών
γιατί την ασφαλέστερη λήψη.

Συνδυασμός STRIP-FUE στην ίδια συνεδρία 6
Ο εργώδης συνδυασμός και των δύο τεχνικών
στην ίδια συνεδρία εφαρμόζεται σε δύσκολες περιπτώσεις όπως υποψήφιοι με ανδρογενετική αλωπεκία Νorwood class VI-VII και σε κάθε περίπτωση
στην οποία θέλουμε μεγιστοποίηση του αριθμού των
λαμβανομένων θυλακικών μονάδων - ελαχιστοποίηση του κινδύνου εγκατάστασης μετεγχειρητικής ουλής με την τεχνικήstrip - παραμονή εντός της ζώνης
σταθερής τριχοφυίας και αποφυγή ξυρίσματος του
τριχωτού της κεφαλής (Εικόνες 24, 25, 26, 27, 28,
29).

Πλεονεκτήματα του συνδυασμού
Μεγιστοποίηση του συνολικού αριθμού των θυλακικών μονάδων ανά συνεδρία συγκριτικά με
STRIP και FUE Ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης μετεγχειρητικής ουλής σε σχέση με το STRIP,
διότι οι οπές που καταλείπονται μετά την FUE λήψη
των θυλακικών μονάδων λειτουργούν σαν ανακουφιστικές τομές ελαττώνοντας την τάση στο άνω χείλος
της τομής. Μείωση της ποσότητας του χρησιμοποιούμενου αναισθητικού σε σχέση με FUE στο 1/3.
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24

25

26

27

28

29
Åéêüíες 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Μειονεκτήματα του συνδυασμού
Είναι μέθοδος εργώδης.Απαιτεί άριστη γνώση και
των δύο τεχνικών. Η λήψη των θυλακικών μονάδων
με FUE είναι εξαιρετικά δυσχερής γιατί μετά την
συρραφή του ελλείμματος του strip ο άξονας έκφυσης της τρίχας καθίσταται πιο οξύς λόγω κινητοποίησης του δέρματος. Χρονοβόρος και χρειάζεται οργανωμένη και έμπειρη ομάδα μεταμόσχευσης. Είναι
όμως η μόνη τεχνική που μπορεί να αντιμετωπίσει
όλες τις δύσκολες περιπτώσεις.

BODY HAIR TRANSPLANTATION
(ΒΗΤ) 18 –––––––––––––––––––––––––––––––
Εφαρμόζεται συνήθως επικουρικά όταν έχουν
εξαντληθεί τα αποθέματα των θυλακικών μονάδων
στην δότρια περιοχή στο τριχωτό της κεφαλής. Το
αξίωμα στο οποίο θεμελιώνεται το body hair transplantatiοn είναι: “Οι μεταμοσχευόμενοι τριχικοί θύλακοι αποκτούν προοδευτικά τα φυσικά χαρακτηριστικά των τριχών της περιοχής στην οποία μεταμοσχεύονται”. Οι περιοχές από τις οποίες λαμβάνονται
οι θυλακικές μονάδες (FU) είναι το γένειο, το στή-

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

θος, η ράχη, οι μασχάλες, τα γεν. όργανα, κνήμες. Η
μέθοδος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όπως δυσχερής
λήψη, μικρός αριθμός λαμβανομένων μοσχευμάτων
ανά συνεδρία, γίνεται μόνο FUE, καθυστέρηση έκφυσης των τριχών λόγω μεγάλης διάρκειας της resting
phase του κύκλου της τρίχας. Τα κριτήρια για την
επιλογή της θέσεως λήψης είναι: πυκνότητα πάνω
από 40 FU/CM2, αισθητική ομοιότητα των τριχών
μεταξύ σώματος και κεφαλής, ο αριθμός των θυλακικών μονάδων της περιοχής που περιέχουν πάνω από
μία τρίχα (Εικόνα 30).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΕΚΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ5 ––––––––––––––––––––––––
Αν και πολύς λόγος γίνεται για τον τρόπο λήψης
των θυλακικών μονάδων η τοποθέτηση των θυλακικών μονάδων είναι το ποιό κομβικό σημείο για την
τελική εικόνα της μεταμόσχευσης. Προσδιορίζει την
αισθητική αντίληψη και την καλλιτεχνική δημιουργία του δρώντος. Γιατί η μεταμόσχευση δεν είναι μια
απλή πράξη μεταφοράς τριχών από μία περιοχή σε
μία άλλη με απώτερο σκοπό απλώς την ποσοτική
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Åéêüíα 30

βελτίωση της δέκτριας περιοχής αλλά συνιστά μία
δημιουργική καλλιτεχνική ιατρική πράξη στην
οποία κρίσιμα σημεία είναι: η αισθητική ισορροπία,
η φυσικότητα της εικόνας και η αποδοχή του τελικού
αποτελέσματος. Για την επίτευξη των ανωτέρω καθοριστικά σημεία είναι: Ο σχεδιασμός και το επίπεδο
τοποθέτησης του hairline, η δημιουργία της μετωποκροταφικής γωνίας και του temporal peak, η γωνία
έκφυσης των τριχών και η διευθέτηση και η πυκνότητα των θυλακικών μoνάδων ανά cm2.
Η αποκατάσταση της μετωπιαίας γραμμής (hairline) είναι εξαιρετικά σημαντική για την εικόνα του
προσώπου γιατί επαναδιαμορφώνει (Reframe the face) την εικόνα του άνω τριτημορίου του προσώπου,
αποκαθιστά την απώλεια της αισθητικής ισορροπίας
βελτιώνοντας το Phiratio 1 1.618 Dr Marquqardtthe
(“Perfect Face Mask”) και δημιουργεί επαναφέρει ει-

31

κόνα νεότητας-ευεξίας. Βασική αρχή: Το hairline είναι η αρχή μιας κατασκευής και όχι ένα απροσπέραστο τείχος. Ακολουθείται το μοντέλο “snailtrack” ή
“ζικ-ζακ”. Το επίπεδο τοποθέτησης του hairline είναι
8-9 εκ. πάνω από το μεσόφρυο σύμφωνα με τον κανόνα της συμμετρίας των τριών επιπέδων του προσώπου. Συνεκτιμώνται η ηλικία, το μέγεθος του προβλήματος, το σχήμα του προσώπου,το σχήμα μετώπου
και το profile. Όσον αφορά την ποιότητα και την πυκνότητα των θυλακικών μονάδων τοποθετούνται λεπτές-μονές θυλακικές μονάδες οι οποίες λαμβάνονται εκλεκτικά από το κατώτερο τμήμα της ζώνης σταθερής τριχοφυίας με προοδευτική αύξηση της πυκνότητας από εμπρός προς τα πίσω (Εικόνα 31).
Τemporal peak: Το κυρτό της μετωποκροταφικής
γραμμής δεν ξεπερνά προς τα πίσω την κάθετη
γραμμή που περνά μπροστά από το έξω ους (Εικόνες 32, 33).
Η γωνία έκφυσης των τριχών.14 Η φορά έκφυσης
των τριχών για μεν την μετωπιαία γραμμή είναι 30
με 45 μοίρες για δε την κροταφική γραμμή 25 μοίρες. Στην κορυφή (VERTEX) αλλάζει συνεχώς ο
άξονας έκφυσης της τρίχας. Κρίσιμα σημεία είναι:
Η γωνία δημιουργίας της θέσεως υποδοχής η
οποία καθορίζει την γωνία έκφυσης της τρίχας,
προσανατολισμός των θέσεων υποδοχής, η επιλογή
του τρόπου δημιουργίας των θέσεων, το βάθος της
θέσεως υποδοχής, η επιλογή του καταλλήλου εργαλείου δημιουργίας και η επιλογή του εργαλείου τοποθέτησης.

Åéêüíα 31
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΡΙΧΩΝ

32

33
Åéêüíες 32, 33.

Διασπορά – διευθέτηση – πυκνότητα θυλακικών
μονάδων - dense packing:16 (στην εικόνα 34 φαίνεται
σχηματικά η επιθυμητή πυκνότητα ανά περιοχή
στην δέκτρια περιοχή).
Τελικό αποτέλεσμα. Όταν ληφθούν υπόψιν οι
προαναφερθέντες παράμετροι μπορεί να προσεγγίσουμε πραγματικά εξαιρετικά ασφαλή και αισθητικά
αποδεκτά αποτελέσματα όποια τεχνική και εάν ακολουθήσουμε (Εικόνα 35).

Åéêüíα 34 34
Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

Η μεταμόσχευση τριχών είναι ομολογουμένως
μία συναρπαστική επεμβατική ιατρική πράξη και το
πραγματικό της νόημα βρίσκεται στα λόγια ενός από
τους πρωτοπόρους της παγκοσμίως, του αμερικανού
ιατρού-δερματολόγου Dr. J Arnold: “Η τέχνη, η
ομορφιά και η επιστημονική δημιουργία είναι η
ωραία πλευρά της ζωής του γιατρού και βιώνεται μέσα από μία επιτυχή μεταμόσχευση”.

7-final_Layout 1 11/3/2014 9:37 ππ Page 224

224

Σ. Θεοχάρης
Åéêüíα 35

35

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Headington JT. Transverse microscopic anatomy of the
human scalp. Arch Dermatol 1984; 120:449-56.
2. Rassman WR, Bernstein RM, McClellan R, Jones R, et al.
Follicular unit extraction: minimally invasive surgery for
hair transplantation. DermatolSurg 2002; 28(8):720-7.
3. Limmer B: Thoughts on the extensive micrografting technique in hair transplantation. Hair Transplant Forum Intl;
1996; 6(5):16-18.
4. Bernstein RM, Rassman WR, Seager D, et al. Standardizing the classification and description of follicular unit
transplantation and mini-micrografting techniques. DermatolSurg 1995; 24:957-63.
5. Stough DB, Haber RS, eds. Hair replacement: surgical
and medical. St. Louis: Mosby; 1996.
6. Theocharis S.G, Kranias D.V, Bolomitis S.S., et al. Combination of strip and FUE during the same session in treating difficult cases of hair transplantation 9 th WORLD
CONGRESS OF COSMETIC DERMATOLOGY 2013.
7. Sasagawa M. [Hair Transplantation.] Jpn J Dermatol
1930; 30:473. In Japanese
8. Okuda S. [Clinical and experimental studies of transplantation of living hairs.] Jpn J DermatolUrol 1939; 46:135-8. In
Japanese.
9. Tamura H. [Pubic hair transplantation.] Jpn J Dermatol
1943; 53:76. In Japanese.
10. Orentreich N. Autographs in alopecias and other selected
dermatologic conditions. Ann NY AcadSci 1959; 83:463-79.
11. Harris J.A. The SAFE System: new instrumentation and
methodology to improve follicular unit extraction (FUE).
Hair Transplant Forum Int”I. 2006: 14(5):157, 163-4.
12. Bernstein W.R, Rassman W.R. New instrumentation for

tree-step follicular unit extractionHair Transplant Forum
IntI. 2006; 16(1):229,237-9.
13. Harris J.A. Powered blunt dissection with the SAFE System for FUE part I.Hair Transplant Forum Int”I. 2010;
20(6):188-9.
14. Bernstein W.R, Rassman W.R. Pre-making recipient sites
to increase graft survival in manual and robotic FUE procedures.Hair Transplant Forum Int”I. 2012;22(4): 128-30.
15. Cole J. Commentary on FUE. In: W.P Unger, ed, Hair
Transplantation, 5th Edition. Chapter 9. Informa Health
care, 2011;296-8.
16. Beehner M. Comparisonof survival of FU grafts trimmed,
chubby, medium and skeletonized. Hair Transplant Forum
Int”I.2010;20(1):1, 6
17. Straub M.S. The Magic of Trichophytic Closures. 17th Annual S. Meeting ISHRS 2009.
18. Poswal A. Use of Body and Beard Hair as Aditional in Extensive Hair loss. 20th Annual Scientific Meeting ISHRS, 2012.
19. Bishara A.M and Martzola M. Robotic FUE: The future of
donor harvesting or not? 20th Annual Scientific Meeting
ISHRS, 2012.
20. Θεοχάρης Γ.Σ και συν. Μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθoδo «follicular unit extraction» INFO DERMA ΤΕΥΧΟΣ
49 Noέμβριος-Δεκέμβριος 2003.

Áëëçëïãñáößá: Σ. Θεοχάρης
Δερματολόγος
Αριστομένους 28, Γλυφάδα
Ôçë.: 210 9600930
E-mail: skinandhair@yahoo.gr

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7-final_Layout 1 6/3/2014 10:02 ππ Page 225

7-final_Layout 1 6/3/2014 10:02 ππ Page 226

8-final_Layout 1 6/3/2014 11:53 ππ Page 227

Aνασκόπηση
Μέλασμα
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Ειδικευόμενη Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσ. “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Tο μέλασμα είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από συμμετρική κηλιδώδη υπερμελάγχρωση του προσώπου, ιδίως του κεντρικού, και σπανιότερα του τραχήλου. Η
αιτιοπαθογένειά του είναι πολυπαραγοντική και, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Γενετική
προδιάθεση, η έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία και οι γεννητικές ορμόνες της γυναίκας, είναι μερικοί από
τους παράγοντες που ενοχοποιούνται παθογενετικά. Η κλινική πορεία του μελάσματος είναι χρόνια και χαρακτηρίζεται από συχνές υποτροπές, καθιστώντας δύσκολη τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι θεραπείες
πρώτης γραμμής περιλαμβάνουν παράγοντες που στοχεύουν τις οδούς σύνθεσης της μελανίνης, μέτρα
φωτοπροστασίας και παράγοντες κάλυψης (καμουφλάζ). Ως δεύτερης γραμμής θεραπείες προτείνονται
τα χημικά πήλινγκ και τα laser, τα οποία, όμως πρέπει πάντα να εφαρμόζονται με προσοχή λόγω της υψηλής πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών. Η συνεχιζόμενη έρευνα των παθογενετικών μηχανισμών ελπίζεται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη περισσότερο στοχευμένων και πιο αποτελεσματικών θεραπειών.

Μelasma
Summary

Katoulis A.C., Soura E.

Melasma is an acquired symmetrical macular hyperpigmentation most commonly occurring on the central face and, rarely, on the neck. Its aetiopathogenesis appears to be multifactorial and has not been completely elucidated as yet. Genetic predisposition, sun exposure and female
sex hormones have been incriminated among others. The condition is chronic and relapsing, thus making
treatment difficult. First line therapy consists mainly of drugs targeting melanin production, photo-protective measures and methods of camouflage. Second line therapy includes chemical peels and lasers,
which, however, must be used with caution, since they are frequently associated with adverse effects.
Studies designed to increase our understanding in the pathogenesis of melasma, may provide new targets for a more effective treatment.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Mέλασμα, μελανινογένεση, λευκαντικοί παράγοντες, παθογένεια, θεραπεία
KEY WORDS • Melasma, melaninogenesis, depigmenting agents, pathogenesis, treatment

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

T

ο μέλασμα είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια, που χαρακτηρίζεται από συμμετρική
υπερμελάγχρωση φωτοεκτεθειμένων περιοχών του προσώπου, ιδίως του κεντρικού, και, σπανιό-

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 227-241, 2013

τερα, του τραχήλου. Ο όρος «μέλασμα» προέρχεται
από την αρχαία Ελληνική λέξη «μέλας» που σημαίνει
μαύρος. Επομένως, ο όρος «χλόασμα», που απαντάται στη βιβλιογραφία, και έχει επίσης αρχαιοελληνική ρίζα παραπέμποντας στο πράσινο χρώμα, είναι
εσφαλμένος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το μέλασμα είναι συχνότερο στις γυναίκες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% των περιπτώσεων. Είναι
σπάνιο πριν την ενήβωση και παρατηρείται κυρίως σε
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Αν και προσβάλλονται όλες οι φυλές, το μέλασμα είναι συχνότερο στο
ιδιοσυστατικά σκουρόχρωμο δέρμα (φωτότυποι IV ή V
κατά Fitzpatrick).1 Στο παρελθόν διάφορες μελέτες
έχουν επιχειρήσει τον προσδιορισμό της συχνότητας
της νόσου, όμως, δυστυχώς, οι περισσότερες αφορούν
ειδικές εθνικές ομάδες. Γενικά, πιο συχνά φαίνεται να
προσβάλλονται γυναίκες Λατινικής, Ασιατικής, Αφρικανικής και Μεσανατολικής καταγωγής.
Η επικρατέστερη ηλικία έναρξης της νόσου είναι
η δεύτερη με τρίτη δεκαετία της ζωής, ενώ η εκδήλωση της έχει συνδεθεί και επιδημιολογικά με την ενήβωση, την κύηση, την χρήση αντισυλληπτικών δισκίων και τις διαταραχές του θυρεοειδούς. Σε μια
πολυκεντρική μελέτη από εννέα χώρες, διαπιστώθηκε υψηλότερη συχνότητα της νόσου σε γυναίκες με
φωτότυπο ΙΙΙ ή IV κατά Fitzpatrick. Ταυτόχρονα, στις
γυναίκες Αφρικανικής καταγωγής παρατηρήθηκε συχνότερα οικογενής προδιάθεση. Το 42% των γυναικών εμφάνισε τη νόσο μετά την πρώτη εγκυμοσύνη
και το 25% μετά την έναρξη αγωγής με αντισυλληπτικά δισκία.2 Αντίστοιχα, σε μια μελέτη που διεξήχθη
στην Ινδία με 312 ασθενείς, η μέση ηλικία κατά την
έναρξη της νόσου ήταν τα 30 έτη. Από τους ασθενείς,
το 33,3% ανέφερε οικογενειακό ιστορικό μελάσματος, ενώ από τις 250 γυναίκες που συμμετείχαν, το
22,8% ανέφερε τουλάχιστον μία κύηση (όμως μόλις
το 13,6% ανέφερε επιδείνωση της νόσου κατά τη
διάρκεια της κύησης), το 18,4% έκανε χρήση αντισυλληπτικών δισκίων και το 8% έπασχε από υποθυρεοειδισμό.3 Τέλος, σε μία πρόσφατη μελέτη από την
Βραζιλία, η μέση ηλικία έναρξης της νόσου ήταν τα
27,5 έτη, ενώ οικογενής προδιάθεση παρατηρήθηκε
στο 56,3% των ασθενών. Οι συχνότεροι εκλυτικοί
παράγοντες που αναφέρθηκαν ήταν η κύηση
(36,4%), η λήψη αντισυλληπτικών δισκίων (16,2%)
και η έκθεση στον ήλιο (27,2%).4 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι στις ΗΠΑ σε πληθυσμό
Αραβικής καταγωγής, το μέλασμα αποτελούσε τη
πέμπτη συχνότερα αναφερόμενη δερματοπάθεια
(14,5%).5 Σε ορισμένες, μάλιστα, χώρες, όπως στη
Νοτιοανατολική Ασία, ο καταγραφόμενος επιπολασμός αγγίζει το 40% για τις γυναίκες και το 20% για
τους άνδρες.6 Στις ΗΠΑ, ο επιπολασμός της νόσου
στις γυναίκες Λατινικής καταγωγής κυμαίνεται από
4,1% έως 8,8%.7

Στους άνδρες, το μέλασμα, αν και πολύ σπανιότερο από ότι στις γυναίκες, δεν είναι σπάνιο. Η αναλογία γυναικών προς άνδρες εκτιμάται περίπου στο
4:1. Σε μία πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι
στους άνδρες η μέση ηλικία έναρξης της νόσου είναι
τα 30,7 έτη.3 Συχνότερα απαντάται σε άτομα Ινδικής,
Ασιατικής και Νοτιο-Αμερικανικής καταγωγής. Στο
Δελχί, ο επιπολασμός του μελάσματος στους άνδρες
Ινδικής καταγωγής βρέθηκε να είναι 25,8%. Μέλασμα παρατηρήθηκε επίσης στο 10% των Καυκάσιων,
στο 14,5 % των ανδρών Λατινικής καταγωγής και στο
4% των Κορεατών που μελετήθηκαν.8

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓEΝΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––
Η παθοφυσιολογία του μελάσματος παραμένει εν
πολλοίς ασαφής. Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία
θεωρείται ο σημαντικότερος αιτιολογικός παράγοντας. Φαίνεται όμως ότι εμπλέκονται επίσης γενετικοί
και ορμονικοί παράγοντες. Σε σπάνιες περιπτώσεις
ενοχοποιούνται φωτοτοξικές ή φωτοαλλεργικές αντιδράσεις προς ορισμένα φάρμακα και καλλυντικά.

ΟΡΜΟΝΙΚΟI ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ –––––––––––––––––––––––
Η συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης του μελάσματος και των επιπέδων των ορμονών έχει μελετηθεί
εκτενώς, αλλά δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Ενδείξεις υπέρ του ρόλου των γεννητικών ορμονών στην παθογένεια του μελάσματος αποτελούν η
ξεκάθαρη υπεροχή των γυναικών μεταξύ των ασθενών με μέλασμα και η αναφερόμενη εκδήλωση ή επιδείνωση της νόσου κατά τη διάρκεια της κύησης
("μάσκα της κύησης”) ή μετά από αγωγή με αντισυλληπτικά δισκία. Σε μία μελέτη που διενεργήθηκε σε
γυναικολογική κλινική και αφορούσε 212 γυναίκες,
παρατηρήθηκε ότι το 29% πρωτοεμφάνισε τη νόσο
αφού έλαβε αγωγή με αντισυλληπτικά δισκία, ενώ το
87% εμφάνισε τη νόσο κατά τη διάρκεια της κύησης.9 Δεν είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο η
κύηση οδηγεί στην εκδήλωση του μελάσματος. Τα
οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η μελανινοτρόπος
ορμόνη (MSH) είναι αυξημένα κατά το τρίτο τρίμηνο
της κύησης. Όμως σε άτοκες γυναίκες με μέλασμα
δεν παρατηρείται αύξηση των επιπέδων των ορμονών
αυτών. Μέλασμα παρατηρείται μετά από λήψη αντισυλληπτικών που περιέχουν οιστρογόνα και προγεστερόνη, καθώς και μετά από αγωγή με διαιθυλοστιλβεστρόλη για καρκίνο του προστάτη.10 Το γεγονός
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όμως ότι μέλασμα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
παρατηρείται μόνο σε εκείνες που λαμβάνουν προγεστερόνη και όχι εκείνες που λαμβάνουν οιστρογόνα, δείχνει ότι μάλλον η προγεστερόνη είναι εκείνη
που έχει κάποιο παθογενετικό ρόλο.11
Τα μελανινοκύτταρα του υγιούς δέρματος εκφράζουν υποδοχείς οιστρογόνων τόσο στο κυτταρόπλασμα, όσο και στον πυρήνα τους. Τα κύτταρα αυτά
εάν επωαστούν με οιστραδιόλη παρουσιάζουν αύξηση του ρυθμού πολλαπλασιασμού τους, μειωμένη
όμως ικανότητα μελανινογένεσης και μειωμένη δραστηριότητα της τυροσινάσης.12 Σε άλλη μελέτη, παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους των μελανινοκυττάρων και της ικανότητας παραγωγής τυροσινάσης
μετά από επώαση τους με MSH, ACTH, LH και FSH.
Όμως, η επώαση τους σε οιστραδιόλη, οιστριόλη και
προγεστερόνη, ενώ αύξησε τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων, δεν αύξησε τη δραστηριότητα
της τυροσινάσης.13 Σε ανοσοϊστοχημική μελέτη σε
ασθενείς με μέλασμα, παρατηρήθηκε ότι το πάσχον
δέρμα παρουσιάζει αυξημένη έκφραση της ισομορφής ERβ του υποδοχέα οιστρογόνων σε σχέση με το
γειτονικό μη πάσχον δέρμα.14 Ο ρόλος των επιπέδων
των ορμονών στον ορό έχει επίσης μελετηθεί και
έχει βρεθεί ότι σε αρκετές από τις γυναίκες που δεν
έχουν κυοφορήσει, αλλά πάσχουν από μέλασμα, παρατηρούνται συχνά αυξημένα επίπεδα ωχρινοτρόπου
ορμόνης (LH) και μειωμένα επίπεδα οιστραδιόλης
σε σχέση με τις μη πάσχουσες γυναίκες.15
Σε μια προσπάθεια συσχετισμού των επιπέδων
οιστρογόνων με τη έκφραση των πρωτεϊνών PDZK1
σε ασθενείς με μέλασμα, ελήφθησαν βιοψίες από 15
ασθενείς και στη συνέχεια μελετήθηκε η συμπεριφορά των πρωτεϊνών αυτών σε περιβάλλον αυξημένων
επιπέδων οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα φαίνεται ότι
οδηγούν σε υπερέκφραση της PDZK1, η οποία, με τη
σειρά της, είναι υπεύθυνη για αυξημένη έκφραση
της τυροσινάσης και τη μετακίνηση μελανοσωμάτων
προς τα επιδερμιδικά κύτταρα μέσω της ενεργοποίησης των μεταφορέων ιόντων NHE, CFTR και
SLC26A3. Δεν είναι απίθανο, λοιπόν, αυτά τα μόρια
να αποτελέσουν στόχους μελλοντικών θεραπειών για
το μέλασμα.16
Ο ρόλος των θυρεοειδικών ορμονών στην παθογένεια του μελάσματος είναι επίσης ασαφής. Σε μια
μελέτη από την Αργεντινή, παρατηρήθηκε ότι στο
70% των γυναικών που παρουσίασαν μέλασμα κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνυπήρχε ήπια θυρεοειδοπάθεια, ενώ αυτό ίσχυε μόλις στο 39% των
γυναικών με ιδιοπαθές μέλασμα.17 Ορισμένοι συγγραφείς, μάλιστα, αναφέρουν ότι στις γυναίκες με
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μέλασμα η πιθανότητα εμφάνισης κάποιας θυρεοειδοπάθειας είναι 4 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με
συμβατούς μάρτυρες.7
Έχουν αναφερθεί 2 περιπτώσεις αιφνίδιας εμφάνισης μελάσματος μετά από έντονο ψυχικό stress, η
οποία αποδόθηκε στην απελευθέρωση MSH από τον
υποθάλαμο.18

ΓΕΝΕΤΙΚH ΠΡΟΔΙAΘΕΣΗ––––––––––––––––––––––––––
Γενετικοί παράγοντες φαίνεται να εμπλέκονται
στο μέλασμα. Πάνω από το 30% των πασχόντων αναφέρουν οικογενειακό ιστορικό μελάσματος. Έχουν
επίσης αναφερθεί περιπτώσεις σε μονοωογενείς διδύμους. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικά με οικογενή προδιάθεση στην εμφάνιση
του μελάσματος. Ενδεικτικά, σε μια μελέτη από το
Ιράν, το 54,7% των γυναικών με μέλασμα ανέφεραν
θετικό οικογενειακό ιστορικό,19 στη Σιγκαπούρη οικογενειακό ιστορικό αναφέρθηκε στο 10,2% των
ασθενών,20 ενώ σε μια άλλη διεθνή μελέτη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 48%.2 Τέλος, σε μια μελέτη
που αφορούσε άνδρες με μέλασμα, το ποσοστό με
θετικό οικογενειακό ιστορικό έφτανε το 70,4% των
ασθενών.21
Πρόσφατα έγινε προσπάθεια εντοπισμού των γονιδίων που πιθανώς να σχετίζονται με την εμφάνιση
του μελάσματος. Διενεργήθηκε τρανσκριπτομική
ανάλυση του γονιδιώματος 10 ασθενών με μέλασμα
και απομονώθηκαν 279 γονίδια που παρουσίαζαν
τροποποιημένη έκφραση. Αυξημένη έκφραση παρουσίαζαν γονίδια που σχετίζονται με την οδό της
μελανινογένεσης όπως είναι τα SILV, TYRP1, melanA (MLANA), TYR και MITF, καθώς και γονίδια που
σχετίζονται με την ανάπτυξη των μελανοκυττάρων,
όπως είναι τα Wnt5a, SFRP2 και WIF1 (οδός
Wnt).22 Ο ρόλος του WIF1 συζητείται στην παθογένεια του μελάσματος. Το γονίδιο αυτό αποτελεί ανταγωνιστή της οδού Wnt και η μειωμένη έκφρασή του
πιθανώς οδηγεί σε υπερμελάγχρωση του δέρματος,
ανεξάρτητη από τη UV ακτινοβολία, μέσω ενεργοποίησης της οδού της μελανινογένεσης. Παρατηρήθηκε
μειωμένη έκφραση του γονιδίου αυτού στους ινοβλάστες και τα επιδερμιδικά κύτταρα.23 Ταυτόχρονα,
μειωμένη έκφραση παρατηρήθηκε και σε γονίδια
που σχετίζονται με τον μεταβολισμό των λιπιδίων.22
Χωρίς αμφιβολία απαιτούνται περισσότερες μελέτες
για τη διευκρίνιση του ακριβή ρόλου των γονιδίων
αυτών.
Άλλο ένα γονίδιο που πιθανώς σχετίζεται με τη
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παθογένεια του μελάσματος είναι το γονίδιο Η19.
Το συγκεκριμένο γονίδιο παρουσιάζει μειωμένη έκφραση σε ασθενείς με μέλασμα, με αποτέλεσμα την
αύξηση της δραστηριότητας της τυροσινάσης. Σε περιβάλλον με αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων, το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να επιτείνεται.24
Σημαντικός στην παθογένεια του μελάσματος
φαίνεται να είναι και ο ρόλος της συνθετάσης του
πρωτοξειδίου του αζώτου (iNOS). Έχει παρατηρηθεί
αυξημένη έκφραση της iNOS στα επιδερμιδικά κύτταρα ασθενών με μέλασμα, ειδικά μετά από έκθεση
στη UV ακτινοβολία. Η αυξημένη αυτή έκφραση πιθανώς να συνδέεται με την ενεργοποίηση της οδού
AKT/NFkΒ. Ενδεχομένως, λοιπόν, τα επίπεδα ΝΟ να
σχετίζονται με την εμφάνιση της υπερμελάγχρωσης
που χαρακτηρίζει το μέλασμα.25
Ο ρόλος του SCF (stem cell factor) στην παθογένεια του μελάσματος έχει επίσης εξεταστεί. Εάν ο
SCF εγχυθεί σε ιστοτεμάχια ανθρώπινου δέρματος
μπορεί να προκαλέσει αύξηση του αριθμού και του
μεγέθους των μελανινοκυττάρων.26 Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να ενισχύονται από την παρατήρηση ότι
το 50% των ασθενών που έλαβαν την αγωγή με ανασυνδυασμένο SCF για η θεραπεία του καρκίνου του
μαστού παρουσίασαν υπερμελάγχρωση στο σημείο
της ένεσης.27 Τέλος, παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση του SCF περιφερικά των ινοβλαστών του χορίου σε ασθενείς με μέλασμα και αυξημένη έκφραση
του c-kit στη βασική μεμβράνη της επιδερμίδας.28

ΗΛΙΑΚH ΑΚΤΙΝΟΒΟΛIΑ –––––––––––––––––––––––––––
Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί γνωστό εκλυτικό ή/και επιβαρυντικό παράγοντα για το
μέλασμα, πιθανώς μέσω της επίδρασης της στα μελανινοκύτταρα. Ως γνωστόν, το μέλασμα εντοπίζεται
πάντα σε φωτοεκτεθειμένες περιοχές του σώματος.
Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί υπεροξείδωση
των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών και παραγωγή ελευθέρων ριζών, που με τη σειρά τους αυξάνουν τον ρυθμό πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης των μελανινοκυττάρων, καθώς επίσης ενεργοποιούν τη μελανινογένεση.7 Ταυτόχρονα, προάγεται η
παραγωγή κυτοκινών από τα επιδερμιδικά κύτταρα,
όπως η ενδοθηλίνη-1, η ιντερλευκίνη-1, αλλά και της
α-MSH και ACTH, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση
της οδού της μελανινογένεσης. Πάντως στο δέρμα
ασθενών με μέλασμα, παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα μόνο της α-MSH στην κοκκώδη και ακανθωτή
στιβάδα της επιδερμίδας και όχι άλλων κυτοκινών.29

Τα αντιηλιακά που προστατεύουν κυρίως από την
UVB ακτινοβολία (280-320 nm) δεν είναι επαρκή
για την πρόληψη του μελάσματος, καθώς φαίνεται ότι
παίζουν ρόλο τόσο η UVA (320-400 nm), όσο και η
ορατή ακτινοβολία (400-700 nm).
Η κυκλοοξυγενάση (COX-2) αποτελεί ένα ένζυμο
που εκφράζεται ως απάντηση σε πολλαπλά φλεγμονώδη ερεθίσματα, συμπεριλαμβανόμενης και της UV
ακτινοβολίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι αναστολείς
της COX-2 επηρεάζουν την οδό της μελανινογένεσης
δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Βρέθηκε ότι η αναστολή της COX-2 στα μελανινοκύτταρα προκαλεί
μειωμένη έκφραση της τυροσινάσης, της TRP-1, της
TRP-2, της gp 100 και του MITF. Ίσως, λοιπόν, οι
αναστολείς αυτοί να αποτελέσουν στο μέλλον μια
αποτελεσματική θεραπεία, όχι μόνο του μελάσματος, αλλά και άλλων νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από υπερμελάγχρωση.30
Σε 20 ασθενείς με σκούρο φωτότυπο κατά Fitzpatrick (IV-VI) μελετήθηκε η επίδραση της UVA-1 ακτινοβολίας (340 nm-400 nm) και του ορατού φωτός
(400 nm-700 nm). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν
μέσω κλινικής εξέτασης, ψηφιακής φωτογράφησης,
συνεστιακής μικροσκόπησης (confocal microscopy)
και ιστολογικής εξέτασης. Παρατηρήθηκε ότι η μελάγχρωση που προκλήθηκε από το ορατό φως ήταν
πιο έντονη και διαρκούσε περισσότερο από εκείνη
της UVA-1 ακτινοβολίας. Αυτά τα ευρήματα δεν είναι
αρκετά για να αποδείξουν τη σημασία του ορατού
φωτός στις υποτροπές του μελάσματος, όμως πιθανώς να παρέχουν μια εξήγηση στο γιατί τα περισσότερα αντηλιακά προσφέρουν μόνο μερική προστασία
στην πρόληψή του.31

ΑΓΓΕΙΑΚΟI ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η παθογένεια του μελάσματος πιθανώς να επηρεάζεται και από παράγοντες που σχετίζονται με την
αγγειογένεση. Στο δέρμα ασθενών με μέλασμα παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση του VEGF σε σχέση με
το φυσιολογικό δέρμα. Επίσης βρέθηκε ότι το πάσχον δέρμα περιείχε μεγαλύτερο αριθμό αγγείων και
μάλιστα με ευρύτερη διάμετρο.32
Ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι διάφοροι νευρολογικοί παράγοντες ίσως εμπλέκονται στη
παθογένεια του μελάσματος, κυρίως λόγω της συμμετρικής κατανομής που το χαρακτηρίζει και η οποία
μάλιστα συμπίπτει με εκείνη του τριδύμου νεύρου.
Σε ασθενείς με μέλασμα παρατηρήθηκε αυξημένη έκ-
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φραση του NGFR και του NEP. Πιθανώς οι παράγοντες αυτοί να τροποποιούν ευθέως το περιβάλλον των
μελανινοκυττάρων μέσω των νευρικών ινών.33

ΚΛΙΝΙΚH ΕΙΚOΝΑ - ΚΛΙΝΙΚH ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚH ΕΞEΤΑΣΗ –––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 1

Από το ιστορικό αναφέρεται συνήθως πρόσφατη
κύηση ή λήψη αντισυλληπτικών δισκίων, καθώς και
έντονη έκθεση στον ήλιο, οξεία ή χρόνια. Οι βλάβες
είναι μελαγχρωματικές κηλίδες με σχετικά συμμετρική κατανομή και ασαφή όρια. Το χρώμα τους είναι
ανοικτό ή σκούρο καστανό στο επιδερμιδικό τύπο και
μελανό ή κυανωπό στον χοριακό τύπο. Έχουν περιγραφεί διάφορα κλινικά πρότυπα κατανομής του μελάσματος. Από αυτά, η κεντροπροσωπική μορφή είναι η πιο συνήθης και αφορά τη περιοχή του μετώπου, της ρινός, τις παρειές, το άνω χείλος και τον πώγωνα. Η δεύτερη συχνότερη μορφή είναι η παρειακή
και περιλαμβάνει μόνο τη περιοχή της ρινός και τις
παρειές.1 Τέλος, υπάρχει και η κάτω γναθιαία μορφή,
η οποία εντοπίζεται στη περιοχή της κάτω γνάθου.
Ορισμένοι θεωρούν τη μορφή αυτή ως μια παραλλαγή της ποικιλοδερμίας του Civatte, καθώς οι ασθενείς
που την παρουσιάζουν είναι στη πλειοψηφία τους μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σημαντική φωτογήρανση.34 Στη πραγματικότητα, όμως, οι περισσότεροι
ασθενείς προσέρχονται με κλινική εικόνα η οποία
αποτελεί συνδυασμό των προαναφερθεισών μορφών.
Άλλος ένας τρόπος κατηγοριοποίησης του μελάσματος είναι ανάλογα με την εντόπιση της μελανίνης
στο δέρμα. Ο διαχωρισμός αυτός βασίζεται στην εξέταση με τη λυχνία του Wood (μήκος κύματος 340400 nm). Διακρίνονται 4 υποκατηγορίες: η επιδερμιδική (70%), η χοριακή (10-15%), η μικτή (20%) και
η μη καθορισμένη (2-3%). Η τελευταία αφορά ασθενείς με εξαιρετικά σκουρόχρωμο δέρμα, όπου η εξέταση με τη λυχνία Wood δεν αποδίδει.1 Θεωρητικά,
οι ασθενείς με επιδερμιδικού τύπου μέλασμα θα πα-

ρουσιάσουν επίταση της μελάγχρωσης κατά την εξέταση με τη λυχνία, ενώ οι ασθενείς με χοριακού τύπου μέλασμα όχι. Παρόλα αυτά, αρκετοί συγγραφείς
θεωρούν ότι η εξέταση με τη λυχνία Wood είναι ανεπαρκής, καθώς συχνά τα αποτελέσματα της κλινικής
επισκόπησης, της εξέτασης με τη λυχνία και της ιστοπαθολογικής εξέτασης είναι ασύμβατα35 (Πίνακας 1).
Ένας νέος πολλά υποσχόμενος τρόπος αξιολόγησης και παρακολούθησης της κλινικής πορείας του
μελάσματος είναι η συνεστιακή μικροσκόπηση ανάκλασης (Reflectance Confocal Microscopy - RCM).
Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση
in vivo της κατανομής της μελανίνης μέσω μικροσκοπικών εικόνων των κατώτερων στιβάδων της επιδερμίδας και του δερμοεπιδερμιδικού ορίου. Σε σύγκριση
των αποτελεσμάτων της συνεστιακής μικροσκόπησης
και της ιστολογικής εξέτασης σε 26 ασθενείς με μέλασμα (φωτότυποι ΙΙ έως V) διαπιστώθηκε σημαντική
αντιστοιχία μεταξύ των μικροσκοπικών και ιστοπαθολογικών ευρημάτων. Με τη βοήθεια της RCM παρατηρήθηκε ανομοιογενής κατανομή των μελανοφάγων
στις θέσεις του μελάσματος στον ίδιο ασθενή και το
εύρημα αυτό συσχετίστηκε με την ηλικία της βλάβης
(στις παλαιότερες βλάβες δεν εντοπίστηκαν μελανοφάγα).36 Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν και με
εκείνα μιας άλλης μελέτης σε 210 Κινέζους ασθενείς
με μέλασμα. Επιπλέον, οι συγγραφείς θεωρούν ότι το
μέλασμα θα πρέπει πλέον να κατηγοριοποιείται είτε
ως επιδερμιδικό, είτε ως μεικτό, καθώς δεν παρατηρήθηκε κανένας ασθενής με αμιγώς χοριακού τύπου
μέλασμα.37 Εν τέλει, η RCM θεωρείται μια χρήσιμη
μη επεμβατική μέθοδος για την παρακολούθηση των
ασθενών με μέλασμα και για την αξιολόγηση της θεραπείας ακόμη και σε μοριακό επίπεδο.38

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στο μέλασμα παρατηρείται αυξημένη παρουσία
μελανίνης σε όλες τις στιβάδες της επιδερμίδας. Με-

Σύνοψη των τρόπων κατηγοριοποίησης του μελάσματος
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λανοφάγα ανευρίσκονται στο χόριο με μεγαλύτερη
συχνότητα από ότι στο φυσιολογικό δέρμα. Τα μελανοκύτταρα της επιδερμίδας παρουσιάζουν αυξημένο
μέγεθος, χωρίς να είναι απαραιτήτως και αυξημένα
σε αριθμό. Στα μελανοκύτταρα του πάσχοντος δέρματος παρατηρείται αυξημένος αριθμός μελανοσωματίων καθώς και υπερτροφικά σωμάτια Golgi, μιτοχόνδρια και ενδοπλασματικό δίκτυο.1 Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συμβατές με τη θεωρία των υπερδραστήριων μελανοκυττάρων.35 Λεμφοϊστιοκυτταρική φλεγμονώδης διήθηση του χορίου παρατηρείται
στο 75% των περιπτώσεων. Συχνά συνυπάρχει εικόνα ηλιακής ελάστωσης. Θα μπορούσε λοιπόν, να
υποθέσει κανείς ότι οι βλάβες του μελάσματος οφείλονται σε μια σειρά διαταραχών που προκαλούνται
από τη UV ακτινοβολία και οδηγούν σε υπερέκφραση των ενζύμων της μελανινογένεσης και αύξηση του
αριθμού των μελανοκυττάρων.39

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––
Στη διαφορική διάγνωση του μελάσματος συμπεριλαμβάνονται αρκετά νοσήματα που χαρακτηρίζονται από υπερμελάγχρωση και εντοπίζονται στο πρόσωπο. Μερικά από αυτά τα νοσήματα είναι: η ποικιλοδερμία του Civatte, το μέλασμα των αντιβραχίων,
ο μελαγχρωματικός ομαλός λειχήνας, ο ακτινικός
λειχήνας, το erythema dyschromicum perstans, η
μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, η φαρμακογενής υπερμελάγχρωση, η μελανίζουσα ακάνθωση, ο
σπίλος του Hori, η μελάνωση του Riehl, η linea fusca, η θυλακική ερυθρομελάνωση του προσώπου και
του τραχήλου και η ωχρόνωση. Τα διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η θεραπεία του μελάσματος παραδοσιακά συμπεριλαμβάνει τη φωτοπροστασία, την αποφυγή των
εκλυτικών παραγόντων και τοπικές λευκαντικές θεραπείες. Οι περισσότερες τοπικές θεραπείες στοχεύουν στην αναστολή της οδού της μελανινογένεσης όμως, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες
ανεύρεσης νέων θεραπευτικών στόχων. Ταυτόχρονα,
έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στη χρήση των
laser καθώς και άλλων θεραπευτικών μέσων που
χρησιμοποιούν το φως. Αν και υπάρχουν πολλές
επιλογές στη θεραπεία του μελάσματος σχεδόν καμία δεν είναι απολύτως αποτελεσματική.

Τοπικές θεραπείες
Υπάρχουν πολλές τοπικές θεραπείες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του
μελάσματος. Οι τοπικοί αυτοί παράγοντες και ο τρόπος δράσης τους συνοψίζονται στον Πίνακα 3.46,47,48
Μερικές από αυτές είναι η υδροκινόνη, τα ρετινοειδή, το αζελαϊκό οξύ και το κοχικό οξύ. Δυστυχώς, οι
περισσότερες από τις θεραπείες αυτές δεν είναι πλήρως αποτελεσματικές.
Ο κύριος τοπικός παράγοντας για τη θεραπεία
του μελάσματος είναι η υδροκινόνη. Οι πρώτες μελέτες για το φάρμακο χρονολογούνται από το 1965,
και έως και σήμερα σωρεία μελετών έχουν αποδείξει
την ανωτερότητα της από άλλα τοπικά σκευάσματα.46
Η υδροκινόνη είναι ένας αναστολέας της τυροσινάσης. Δρα δεσμεύοντας μόρια χαλκού τα οποία ανευρίσκονται στο ενεργό τμήμα του ενζύμου, αναστέλλοντας τη δράση του. Με αυτό το τρόπο δημιουργούνται τροποποιημένα μελανοσωμάτια και κατ’ επέκταση πιθανώς αναστέλλεται και η σύνθεση του DNA
και RNA των μελανοκυττάρων.49
Συνήθως χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία, σε
κρέμες με συγκέντρωση 2-5% (και σπανιότερα σε
συγκεντρώσεις 5-10%), ή και ως συνδυασμός με άλλους λευκαντικούς παράγοντες (π.χ. γλυκολικό οξύ,
κοχικό οξύ, ασκορβικό οξύ, τρετινοΐνη κ.α.). Παρόλα
αυτά, πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς
με μαύρο δέρμα (φωτότυπος V και VI), καθώς μπορεί να προκαλέσει εξωγενή ωχρόνωση. Σε υψηλές
συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει έντονο ερεθισμό, δερματίτιδα εξ επαφής ή αποχρωματισμό των
ονύχων. Άλλος ένα λόγος ανησυχίας είναι οι αναφορές πιθανής καρκινογένεσης σε περιπτώσεις χρόνιας
χρήσης. Όταν η ουσία λαμβάνεται από το στόμα μεταβολίζεται στο ήπαρ, με αποτέλεσμα την παραγωγή
βενζολίου, που είναι γνωστό καρκινογόνο.50 Όταν
όμως η υδροκινόνη χορηγείται τοπικά, δεν μεταβολίζεται από το ήπαρ, αλλά από τους νεφρούς. Ορισμένοι συγγραφείς αναφέρουν τη πιθανότητα ανάπτυξης
αδενοκαρκινωμάτων των νεφρών, ως αποτέλεσμα της
δράσης ορισμένων τοξικών μεταβολιτών της υδροκινόνης,51 όμως μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει
αποδειχτεί κλινικά.52 Επομένως, με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία, η υδροκινόνη αποτελεί ασφαλή θεραπεία για το μέλασμα, αν και, πρέπει να χορηγείται
πάντα με συνταγή ιατρού.
Τα τοπικά ρετινοειδή έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά στη θεραπεία του μελάσματος. Τα ρετινοειδή
έχουν την ικανότητα να αυξάνουν το ρυθμό απόπτωσης των επιδερμιδικών κυττάρων, να μειώνουν το
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Ðßíáêáò 2

ΜΕΛΑΣΜΑ
Διαφοροδιάγνωση του μελάσματος1,40,41,42,43,44,45
Νόσημα

Διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία

Μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση (ΜΥ) (ακμή,
δερματίτιδα, θεραπευτικές
παρεμβάσεις όπως π.χ. laser)

Ιστορικό παλαιότερης φλεγμονής, με οίδημα, ερύθημα, απολέπιση ή
κνησμό
Κλινική εικόνα
• Καφέ χρώμα → επιδερμιδικού τύπου ΜΥ
• Γκρί χρώμα → χοριακού τύπου ΜΥ

Ποικιλoδερμία του Civatte

Παρατηρείται σε μεγαλύτερες ηλικίες (47,8 έτη γυναίκες, 61,7 έτη άνδρες)
Τρεις κλινικοί τύποι, ο συχνότερος είναι ο ερυθηματο-ευρυαγγειακός (58%)
Συνοδά συμπτώματα (κνησμός, καύσος, flushing)

Μέλασμα των αντιβραχίων

Εμφανίζεται σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
Εντόπιση (αντιβράχια)
Πιθανώς συνυπάρχει με ποικιλοδερμία του Civatte
Ιστολογική εικόνα (ατροφία επιδερμίδας, υπερμελάγχρωση βασικής μεμβράνης, ελάστωση, ευρυαγγείες)

Φαρμακογενής υπερμελάγχρωση

Ιστορικό χρήσης συγκεκριμένου φαρμάκου (π.χ. τετρακυκλίνες, αμιοδαρόνη)
Κλινική εικόνα → Οι βλάβες έχουν σαφή όρια και δεν έχουν σταθερά πρότυπα

Εξωγενής ωχρόνωση

Ιστορικό χρήσης υδροκινόνης στη πάσχουσα περιοχή
Κλινική εικόνα → Πιθανή συνύπαρξη μελαγχρωματικού βλατιδώδους εξανθήματος πάνω από τις μελαγχρωματικές κηλιδώδεις πλάκες
Ιστολογική εικόνα → καστανο-κίτρινες εναποθέσεις «σαν μπανάνες» στο χόριο

Μελάνωση του Riehl

Ιστορικό επαφής με αλλεργιογόνα (κυρίως καλλυντικά ή αερο-αλλεργιογόνα)
Κλινική εικόνα → Οι βλάβες μπορεί να είναι δικτυωτές και έχουν καστανόφαιο
χρώμα (μελανίνη στο χόριο)
Ιστολογική εικόνα → κενοτοπιώδης εκφύλιση της βασικής στιβάδας και λειχηνοειδής φλεγμονώδης διήθηση

Μελαγχρωματικός ομαλός λειχήνας

Κλινική εικόνα → μη συμμετρική κατανομή, η μελάγχρωση μπορεί να είναι
διάχυτη, γραμμική ή περιθυλακική
Ιστολογική εικόνα → κενοτοπιώδης εκφύλιση της βασικής στιβάδας, λειχηνοειδής φλεγμονώδης διήθηση, ατροφία της επιδερμίδας

Ακτινικός λειχήνας

Κλινική εικόνα → Ερυθροϊώδεις λεπιδώδεις πλάκες
Ιστολογική εικόνα → κενοτοπιώδης εκφύλιση της βασικής μεμβράνης, λειχηνοειδής φλεγμονώδης διήθηση

Erythema dyschromicum perstans

Κλινική εικόνα → Εντόπιση και στον κορμό. Η υπερμελάγχρωση έχει κυανόφαιη χροιά και πιθανώς περιβάλλεται από ερυθηματώδη άλω
Ιστολογική εικόνα → κενοτοπιώδης εκφύλιση της βασικής στιβάδας, παρουσία
κολλοειδών σωματίων, μελανοφάγα και περιαγγειακή λεμφοϊστιοκυτταρική
διήθηση στο θηλώδες χόριο

Linea fusca

Κλινική εικόνα → καφέ- κίτρινη μελαγχρωματική βλάβη που εντοπίζεται κάτω
από τη γραμμή των μαλλιών

Θυλακική ερυθρομελάνωση του
προσώπου και του τραχήλου

Κλινική εικόνα → Καστανέρυθρες κηλίδες στα πλάγια των παρειών, με κατά
τόπους μικροσκοπικές περιθυλακικές βλατίδες

Μελανίζουσα ακάνθωση προσώπου

Εξαιρετικά σπάνια
Κλινική εικόνα → Όμοια εντόπιση με του μελάσματος, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και τις πτυχές
Συσχέτιση με ενδοκρινικές διαταραχές
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A. Kατούλης, Ε. Σουρά
Σύνοψη των τοπικών σκευασμάτων για τη θεραπεία του μελάσματος (προσαρμογή από Sarkar et al)47
Τρόπος Δράσης

Κατηγορία

Προέλευση

Παράγοντας

Αναστολή της τυροσινάσης

Ανταγωνιστές της
τυροσινάσης

Μη φυτικά σκευάσματα

Υδροκινόνη
Μεκινόλη
NAC
Γεντισικό οξύ
Γλουταθειόνη
Epicatechin

Φυτικά σκευάσματα

Αζελαϊκό οξύ
Αρβουτίνη
Koχικό οξύ
Φλαβονοειδή
Γιοχιμπίνη
Σαπωνίνη
Ορεγονίνη

Μη φυτικά σκευάσματα

Haginin A
N-ακετυλο-γλυκοζαμίνη
Γλαβιριδίνη
Υδροξυστιλβένια
Πολυφαινόλες
Μούρα

Μη ανταγωνιστές

Φυτικά σκευάσματα

Παράγοντες που επηρεάζουν τη
μεταφορά των μελανοσωματίων
από τα μελανοκύτταρα στα
επιδερμιδικά κύτταρα (αναστολείς
της πρωτεάσης της σερίνης)

Μη φυτικά σκευάσματα

Φυτικά σκευάσματα

Υδροξυφαινολ-ναφθόλη
Καλυκοσίνη
Κινολόνες
Νιασιναμίδη
Σόγια

Παράγοντες που μειώνουν την
οξείδωση της τυροσίνης

Φυτικά σκευάσματα

p-Κουμαρικό οξύ

Δημιουργία συμπλεγμάτων με το
χαλκό, αντιοξειδωτική δράση,
μείωση πολλαπλασιασμού των
μελανοκυττάρων

Φυτικά σκευάσματα

Ασκορβικό οξύ
Ελλαγικό οξύ

Βράχυνση κυτταρικού κύκλου,
απολέπιση επιδερμίδας,
λεύκανση, αυξημένη απορρόφηση
άλλων λευκαντικών

Μη φυτικά σκευάσματα

Υδροξυοξέα
(Ρετινοειδή)
Λικουϊρτίνη

ρυθμό μετακίνησης των μελανοσωματίων και να διευκολύνουν την απορρόφηση άλλων δραστικών ουσιών (π.χ. υδροκινόνη).
Η τρετινοΐνη είναι το πιο δημοφιλές από τα ρετινοειδή. Η λευκαντική της δράση της πιθανώς να
σχετίζεται με την ικανότητα της να αναστέλλει τη μεταγραφή της τυροσινάσης, διαταράσσοντας τη διαδικασία σύνθεσης της μελανίνης. Επίσης έχει ανευρεθεί ότι αναστέλλει και τις σχετιζόμενες με την τυρο-

Φυτικά σκευάσματα

σινάση πρωτεΐνες TRP-1 και TRP-2.53 Η συγκεκριμένη ουσία έχει φανεί ότι είναι αποτελεσματική συγκρινόμενη με εικονικό φάρμακο (placebo), όμως είναι έντονα ερεθιστική (προκαλεί ερύθημα και απολέπιση) και επιτυγχάνει λεύκανση μετά από τουλάχιστον 24 εβδομάδες θεραπείας.54
Η αδαπαλένη σε συγκέντρωση 0,1% έχει δοκιμαστεί ως εναλλακτική θεραπείας της τρετινοΐνης. Σε
μία μελέτη όπου συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα
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ΜΕΛΑΣΜΑ
της με σκεύασμα τρετινοΐνης 0,05%, η αδαπαλένη
δεν παρουσίασε ανώτερη λευκαντική δράση, όμως, η
χρήση της συνοδευόταν από λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες.55 Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες που να
υποστηρίζουν τη χρήση της ισοτρετινοΐνης ή της ταζαροτένης στο μέλασμα.48 Εν γένει, τα ρετινοειδή
απαιτούν αρκετό χρόνο δράσης και είναι αρκετά ερεθιστικά. Επομένως δεν θεωρούνται κατάλληλα για
χρήση ως μονοθεραπεία στο μέλασμα.
Προσφάτως, η Cochrane Collaboration, εξέδωσε
μια μετανάλυση που βασίστηκε σε όλες τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες της βιβλιογραφίας
και επιχείρησε να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπειών σε όλους τους τύπους του μελάσματος. Συμπεριλήφθηκαν 20 μελέτες, με 2125 ασθενείς συνολικά και αξιολογήθηκαν
23 διαφορετικά σκευάσματα. Ως πιο αποτελεσματική θεραπεία αναδείχτηκε μια τροποποιημένη μορφή
της συνταγής Kligman (περιείχε υδροκινόνη 4%,
τρετινοΐνη 0,05% και fluocinolone acetonide
0,01%). Η λογική πίσω από τον συνδυασμό έγκειται
στο ότι η υδροκινόνη αποτελεί ένα ισχυρό λευκαντικό, η τρετινοΐνη βοηθά αφενός στην απορρόφηση
της από το δέρμα και αφετέρου προσφέρει δράση
συντηρητικού για την υδροκινόνη, ενώ το κορτικοστεροειδές προλαμβάνει μια πιθανή ερεθιστική δράση της κρέμας. Ο συνδυασμός αυτός ήταν σαφέστατα
πιο αποτελεσματικός από τη μονοθεραπεία με υδροκινόνη, καθώς και από τις κρέμες συνδυασμού με
δύο παράγοντες (τρετινοΐνη και υδροκινόνη ή τρετινοΐνη και fluocinolone acetonide ή υδροκινόνη και
fluocinolone acetonide).48
Το αζελαϊκό οξύ είναι ένα δικαρβοξυλικό οξύ το
οποίο παράγεται από τον μύκητα Pityrosporum Ovale, ικανό να προκαλέσει ασθενή αλλά αναστρέψιμη
αναστολή του ενζύμου της τυροσινάσης με ανταγωνιστικό τρόπο. Επίσης πιθανώς να επηρεάζει τη σύνθεση του DNA των μελανοκυττάρων με αποτέλεσμα τη
μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού τους και την
απόπτωση τους. Η χρήση του επίσης έχει συσχετιστεί και με μείωση των επιπέδων των δραστικών μορφών οξυγόνου στο δέρμα.56,57 Έχει χρησιμοποιηθεί
σε συνδυασμό με ρετινοειδή με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σε μία μελέτη όπου συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα του ως μονοθεραπεία (συγκέντρωση
20%) σε σχέση με εικονικό φάρμακο, τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά.58 Συγκρινόμενη με την
υδροκινόνη, η θεραπεία με αζελαϊκό οξύ σε συγκέντρωση 20% ήταν πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία με υδροκινόνη 2%,59 αλλά εξίσου αποτελεσματική με τη θεραπεία με υδροκινόνη 4%.60 Οι σημαν-

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

τικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με
τη χρήση του είναι ο κνησμός, το ήπιο ερύθημα, το
αίσθημα καύσου και η απολέπιση.
Ένας άλλος τοπικός παράγοντας που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του μελάσματος είναι το κοχικό
οξύ. Το κοχικό οξύ παράγεται από τους μύκητες
Aspergilline Oryzae και Penicillium spp και αναστέλλει το ένζυμο της τυροσινάσης δημιουργώντας συμπλέγματα με τα μόρια χαλκού που ανευρίσκονται
στο ενεργό τμήμα της.56 Συνήθως ανευρίσκεται σε
σκευάσματα με συγκέντρωση 2%. Συγκριτικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει την ανωτερότητα του από
την υδροκινόνη, ενώ έχει ισχυρότερη ερεθιστική
δράση.61 Ταυτόχρονα, μελέτες στις οποίες εξετάστηκε η αποτελεσματικότητά του σε σχέση με άλλους
λευκαντικούς παράγοντες έδειξαν μεικτά αποτελέσματα.48
Το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) αποτελεί άλλον
έναν αναστολέα του ενζύμου της τυροσινάσης ο
οποίος δρα δημιουργώντας συμπλέγματα με τα μόρια χαλκού που ανευρίσκονται στο ενεργό τμήμα του
ενζύμου. Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι μειώνει τα επίπεδα της ντοπακινόνης.52 Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη ουσία είναι εξαιρετικά
ασταθής καθώς οξειδώνεται εύκολα και επομένως
πάντα πρέπει να συγχορηγείται με άλλους παράγοντες με σκοπό την βελτίωση της δραστικότητας της. Σε
μελέτη όπου συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα μιας
κρέμας με ασκορβικό οξύ 5% και μιας κρέμας με
υδροκινόνη 4%, βελτίωση παρατηρήθηκε στο 63%
των ασθενών που λάμβαναν το σκεύασμα με το
ασκορβικό οξύ και στο 93% των ασθενών που λάμβαναν το σκεύασμα με την υδροκινόνη. Παρόλα αυτά, η χρωματομετρική ανάλυση που διενεργήθηκε
δεν έδειξε διαφορές ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς, ενώ, ταυτόχρονα, η δράση του ασκορβικού
οξέως ήταν λιγότερο ερεθιστική.62 Παρόλα αυτά η
διάρκεια της λευκαντικής δράσης της φαίνεται να είναι βραχύτερη από εκείνη της υδροκινόνης.48
Η αρβουτίνη είναι ένα παράγωγο της υδροκινόνης το οποίο απομονώνεται από το φυτό Uva ursi folium (αλπικός αρκτοστάφυλος). Αποτελεί αναστολέα
της τυροσινάσης και της πολυμεράσης του 5,6-υδροξυ-ινδολυ-2-καρβοξυλικού οξέως (DHICA), ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την ωρίμανση των μελανοσωματίων.63 Η δεοξυαρβουτίνη είναι ένα συνθετικό παράγωγο της αρβουτίνης. Σε μια πρόσφατη μελέτη το
συγκεκριμένο σκεύασμα χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση 3% στη θεραπεία του κηλίδων, με μέτρια
αποτελέσματα, παρατηρήθηκε όμως ότι σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δύναται να προκαλέσει, παραδό-
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ξως, υπερμελάγχρωση.52 Άλλοι υποσχόμενοι λευκαντικοί παράγοντες είναι το απόσταγμα της γλυκόριζας, η σόγια, η ρουσινόλη και η ρεσβερατρόλη48
(Πίνακας 3).
Οι συγγραφείς της μετανάλυσης Cochrane κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες μελέτες
που έχουν διενεργηθεί στο παρελθόν είναι ανεπαρκείς και ότι υπάρχει ανάγκη για τη διενέργεια περισσότερων τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών μεγάλης διάρκειας ώστε να διερευνηθεί και η μακρόχρονη αποτελεσματικότητα όλων των διαθέσιμων
σκευασμάτων.64 Σε γενικές γραμμές, η τοπική θεραπεία με τριπλή συνδυαστική κρέμα είναι η πιο αποτελεσματική. Η υδροκινόνη 4% και πάντοτε σε συνδυασμό με επαρκή φωτοπροστασία, αν και λιγότερο
αποτελεσματική, αποτελεί μια αποδεκτή θεραπεία.
Αντίθετα, τα ρετινοειδή ως μονοθεραπεία δεν θεωρούνται ιδιαιτέρως αποτελεσματικά ενώ, απαιτούν
πολύ χρόνο για να δράσουν.48

Χημικά πήλινγκ
Ο τρόπος δράσης των χημικών πήλινγκ είναι κυρίως η απομάκρυνση της πλεονάζουσας μελανίνης
από το δέρμα. Προκαλούν όμως έντονο ερεθισμό και
μπορεί μέσω αυτού να οδηγήσουν στην εμφάνιση
μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης.
Τα πιο αποτελεσματικά πήλινγκ για τη θεραπεία
του μελάσματος είναι εκείνα που ανήκουν στη κατηγορία των υδροξυ-οξέων, όπως το γλυκολικό και το
γαλακτικό οξύ. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου της τυροσινάσης,
χωρίς η δραστικότητα τους να επηρεάζεται από το
pH. Αντιθέτως, η αποτελεσματικότητα τους ως τροποποιητές της παραγωγής μελανίνης φαίνεται να είναι άμεσα δοσοεξαρτώμενη.65 Σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση γλυκολικού οξέως στα πήλινγκ είναι 52,5%. Σημειωτέον ότι η αποτελεσματικότητα του πήλινγκ ενισχύεται όταν διενεργηθεί σε συνδυασμό με εφαρμογή τοπικών παραγόντων, όπως η υδροκινόνη 2%, το
αζελαϊκό οξύ, το γλυκολικό οξύ 10% ή η συνταγή
Kligman.48,64 Τα πήλινγκ γαλακτικού οξέος φαίνεται
να έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με μέλασμα επιδερμιδικού τύπου. Παρόλα αυτά, οι σχετικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί είναι λίγες και
επομένως απαιτούνται περισσότερα στοιχεία ώστε να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια
τους.
Το σαλικυλικό οξύ ανήκει στην κατηγορία των βυδροξυ-οξέων και έχει χρησιμοποιηθεί τόσο στη θε-

ραπεία του μελάσματος, όσο και στη θεραπεία της
μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης της ακμής.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα του δεν είναι ανώτερη από τις τοπικές θεραπείες, ενώ πιθανώς το βέλτιστο αποτέλεσμα από τη
χρήση του να επιτυγχάνεται εάν εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με λευκαντικές κρέμες.66 Δυστυχώς, το γεγονός ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2 συνεδρίες για την
επίτευξη ενός μέτρια ορατού αποτελέσματος κάνει τα
πήλινγκ σαλικυλικού οξέως μια όχι και τόσο ελκυστική επιλογή για τη θεραπεία του μελάσματος. Άλλα πήλινγκ που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του
μελάσματος είναι το διάλυμα Jessner, το πυροσταφυλικό οξύ, η τρετινοΐνη και το τριχλωροξεικό οξύ
(TCA),67,68,69 όλα όμως με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.
Ο συνδυασμός πήλινγκ γλυκολικού οξέος μετά
από προετοιμασία με υδροκινόνη για τουλάχιστον 2
εβδομάδες φαίνεται να δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος για την εμφάνιση
μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης είναι υψηλός
και για αυτό πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερη
προσοχή ειδικά σε ασθενείς με σκούρο φωτότυπο
δέρματος.48

Laser
Η χρήση των laser για τη θεραπεία του μελάσματος βασίζεται στις εξής βασικές αρχές. Πρώτον, η
μελανίνη παρουσιάζει ευρύ φάσμα απορρόφησης
ακτινοβολίας, επιτρέποντας τη χρήση διαφόρων ειδών laser ως πιθανά θεραπευτικά μέσα. Δεύτερον, τα
μελανοσωμάτια παρουσιάζουν βραχύ χρόνο θερμικής χαλάρωσης (50-500 ms) και τρίτον, η τροποποίηση του μήκος κύματος μπορεί να επιτρέψει την
απορρόφηση της ακτινοβολίας και σε βαθύτερα
στρώματα του δέρματος (π.χ. στο χόριο).70 Τα laser
που έχουν χρησιμοποιηθεί με σχετική επιτυχία είναι το παλμικό laser χρωστικής (pulsed dye laser),
το fractionated copper bromide laser (Fraxel), το resurfacing fractionated laser και τo ενισχυμένο παλμικό φως (intense pulsed light laser). Από τα παραπάνω, πιο αποτελεσματικά είναι τα laser κλασματικής φωτοθερμόλυσης, τα οποία, όμως παρουσιάζουν
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης.71,72,73
Τα fractional resurfacing lasers είναι μια κατηγορία laser καινούριας τεχνολογίας. Θεωρητικά είναι
ικανά να προκαλέσουν πολλαπλούς μικροτραυματισμούς στην επιδερμίδα μέσω της θερμικής ενέργειας,
χωρίς να επηρεάζουν όλο το πάχος της. Με αυτό τον
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τρόπο, ο κίνδυνος για την εμφάνιση μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης μειώνεται.48 Πρόσφατες μικρές μελέτες έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από
τη χρήση αυτών των laser στο μέλασμα.72,73 Επιπλέον,
το συγκεκριμένο είδος laser είναι το μοναδικό που
έχει λάβει έγκριση από τον FDA για χρήση στη θεραπεία του μελάσματος. Δεδομένου του μικρού αριθμού
μελετών, του κινδύνου εμφάνισης μεταφλεγμονώδους
υπερμελάγχρωσης και του άλγους που συνοδεύει τη
θεραπεία, η χρήση του laser αυτού θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη. Η προετοιμασία με υδροκινόνη για
τουλάχιστον 6 εβδομάδες, η χρήση χαμηλών ενεργειών και διαφορετικού αριθμού μικροπαλμών ανά συνεδρία, πιθανώς να είναι η βέλτιστη προσέγγιση για την
αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών.
Οι πηγές ενισχυμένου παλμικού φωτός (IPL) παράγουν φως με μήκος κύματος που κυμαίνεται από
515 έως και 1200 nm. Η αποτελεσματικότητα τους
στη θεραπεία του μελάσματος, ως μονοθεραπεία ή
σε συνδυασμό με υδροκινόνη, έχει αξιολογηθεί σε
διάφορες μελέτες.74 Γενικά, τα αποτελέσματα της θεραπείας με IPL φαίνονται να είναι μέτρια, ενώ συχνή
ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η εφελκιδοποίηση των
περιοχών υπό θεραπεία και η εμφάνιση παροδικής
μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης.75
Τα laser βρωμιούχου χαλκού (copper bromide
laser) είναι ικανά να παράγουν φως σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος (511 nm και 578 nm). Στη θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών χρησιμοποιείται κυρίως το μήκος κύματος στα 511 nm (πράσινο). Το μήκος κύματος στα 578 nm (κίτρινο) θεωρείται καταλληλότερο για την αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών.48 Οι μελέτες που έχουν διενεργηθεί
με σκοπό την αξιολόγηση του laser αυτού στη θεραπεία του μελάσματος έχουν αναδείξει μέτρια αποτελέσματα. Σε μία πρόσφατη μελέτη από την Κορέα,
στην οποία συμμετείχαν 10 γυναίκες ασθενείς
Ασιατικής καταγωγής, παρατηρήθηκε μέτρια βελτίωση της κλινικής εικόνας του μελάσματος μετά
από 4 θεραπείες με Copper bromide laser που παρήγαγε και τα δύο μήκη κύματος (8 εβδομάδες θεραπείας). Παράλληλα, στις ιστολογικές εξετάσεις
που διενεργήθηκαν 3 μήνες μετά τη θεραπεία παρατηρήθηκε μείωση της αγγείωσης των πασχουσών
περιοχών, μειωμένα επίπεδα μελανίνης στη βασική
στιβάδα και μειωμένα επίπεδα VEGF στα επιδερμιδικά κύτταρα. Παρόλα αυτά, περισσότερες μελέτες
απαιτούνται ώστε να αξιολογηθεί η ασφάλεια χρήσης του laser αυτού στο μέλασμα, καθώς υπάρχουν
αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές για υποτροπές
μετά τις θεραπείες αλλά και για εμφάνιση ανεπιθύ-
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μητων ενεργειών όπως είναι η μεταφλεγμονώδης
υπερμελάγχρωση.76
Τα παλμικά laser χρωστικής έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία του μελάσματος με μέτρια αποτελέσματα. Σε μία πρόσφατη μελέτη παρατηρήθηκε ότι
ο συνδυασμός λευκαντικής κρέμας με υδροκινόνη
και PDL είχε ανώτερα αποτελέσματα από τη θεραπεία με τη λευκαντική ως μονοθεραπεία. Επιπλέον,
η συνδυαστική θεραπεία πιθανόν να βοηθά στην
πρόληψη των υποτροπών. Σημειωτέον είναι όμως, ότι
τα θετικά αυτά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν μόνο
σε ασθενείς με ανοιχτό φωτότυπο. Αντιθέτως, η θεραπεία αυτή πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με
σκούρο χρώμα δέρματος.77
Τα laser διοξειδίου του άνθρακα προκαλούν εξάχνωση του νερού της επιδερμίδας, επιτρέποντας έτσι
την απομάκρυνση της χρωστικής που προκαλεί την
υπερμελάγχρωση. Ταυτόχρονα τα Q-switched laser
αλεξανδρίτη καθώς εκπέμπουν φως με μεγαλύτερο μήκος κύματος (755 nm) είναι ικανά να διεισδύουν στα
βαθύτερα στρώματα του δέρματος.48 Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν τη συνδυαστική χρήση των δύο laser στη θεραπεία του μελάσματος. Η αρχική εφαρμογή ενός CO2 laser μπορεί να στοχεύσει την υπερμελάγχρωση της επιδερμίδας προκαλώντας ελάχιστη
θερμική βλάβη στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος
ενώ, εν συνεχεία, η εφαρμογή ενός Q-switched laser
μπορεί να στοχεύσει αποτελεσματικότερα τις χρωστικές που βρίσκονται στο χόριο. Δυστυχώς, οι μελέτες
που διενεργήθηκαν με σκοπό την αξιολόγηση της τεχνικής αυτής δεν επιβεβαίωσαν τη θεωρία, καθώς τα
αποτελέσματα που αναφέρθηκαν ήταν μέτρια, ενώ
πολλοί ασθενείς παρουσίασαν μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση.78,79 Τέλος, η θεραπεία με Q-Switched lasers (GSRL, 694 nm; GS Nd: YAG, 1064 nm), C02 lasers (10.600 nm) and Erbium YAG lasers (Er:YAG,
2940 nm) έχει βρεθεί ότι επιδεινώνει τη κλινική εικόνα του μελάσματος και θα πρέπει να αποφεύγεται.80
Δεδομένων λοιπόν του υψηλού κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών, των μέτριων αποτελεσμάτων, των
σύντομων υποτροπών και του σημαντικού κόστους
της θεραπείας, τα laser πρέπει να χρησιμοποιούνται
στο μέλασμα ως θεραπεία τρίτης γραμμής και πάντα
με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε σκούρους φωτότυπους.48 Ο προτεινόμενος θεραπευτικός αλγόριθμος
για το μέλασμα συνοψίζεται στον Πίνακα 4.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ––––––––––––––––––––
Το τραξεναμικό οξύ (trans-4-amino-methyl-cy-
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Οδηγίες θεραπείας του μελάσματος (προσαρμογή από Sheth V et al)45
Φαρμακευτικά σκευάσματα
πρώτης επιλογής

Φαρμακευτικά σκευάσματα
δεύτερης επιλογής

Τριπλή συνδυαστική θεραπεία
(υδροκινόνη, τρετινοΐνη και
φθοριωμένο κορτικοστεροειδές) ή
υδροκινόνη 4% ως μονοθεραπεία

Αζελαϊκό οξύ

Συμπληρωματική θεραπεία

Ασκορβικό οξύ

Κοχικό οξυ

Δεύτερης γραμμής θεραπεία

Πήλινγκ γλυκολικού οξέος κάθε
4 με 6 εβδομάδες, με αρχική
συγκέντρωση 30% και σταδιακά
αυξανόμενη (έως 70%)

Τρίτης γραμμής θεραπεία

Fractional laser

Πρώτης γραμμής θεραπεία

clohexanecarboxylic acid) είναι ένα ανάλογο της λυσίνης και αναστολέας της πλασμίνης. Αναστέλλει τη
δέσμευση του πλασμινογόνου από τα επιδερμιδικά
κύτταρα, με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή προσταγλανδινών και την μειωμένη έκφραση της τυροσινάσης στα μελανοκύτταρα.81 Μπορεί να χορηγηθεί
ως ενέσιμο, από του στόματος ή τοπικά, καθώς και
σε συνδυασμό (π.χ. τοπική και από του στόματος χορήγηση). Μελέτες όπου το τραξεναμικό οξύ εφαρμόστηκε ως τοπική θεραπεία ανέφεραν απογοητευτικά
αποτελέσματα.82 Αντίθετα, οι μελέτες όπου το τραξεναμικό οξύ χορηγήθηκε ως ενέσιμη ή από του στόματος θεραπεία ανέφεραν μέτρια αποτελέσματα, με
το 60% των ασθενών (κατά μέσο όρο) να παρουσιάζουν μετρίου βαθμού βελτίωση.83,84 Καλύτερα αποτελέσματα αναφέρθηκαν σε μελέτες, όπου το τραξεναμικό οξύ χορηγήθηκε ως συμπληρωματική θεραπεία σε φωτοθεραπεία IPL.85
Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι το siRNA για το γονίδιο MITF, μπορεί να προκαλέσει αναστολή της σύνθεσης μελανίνης και απόπτωση των μελανοκυττάρων
μέσω μείωσης των επιπέδων της TRP-1 και του
MC1R. Κρέμα που περιείχε ένα MITF-Sir παράγοντα
χορηγήθηκε σε ασθενείς με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μετά από χρωματομετρική ανάλυση παρατηρήθηκε βελτίωση στο 90,4% των βλαβών, ενώ η
περιεκτικότητα μελανίνης μειώθηκε κατά 26% στις
πάσχουσες περιοχές και κατά 7,4% στις γειτνιάζουσες περιοχές.86 Ταυτόχρονα το σκεύασμα αυτό ήταν
πολύ καλά ανεκτό από τους ασθενείς. Πιθανώς λοιπόν, τα σκευάσματα που περιέχουν siRNA να αποτελούν μελλοντικές θεραπείες όχι μόνο για το μέλασμα αλλά και για άλλες μελαγχρωματικές βλάβες.

Ενισχυμένο παλμικό φως (IPL)

Φωτοπροστασία
Η χρήση αντηλιακής προστασίας είναι μείζονος
σημασίας όχι μόνο για τη θεραπεία του μελάσματος,
αλλά και για την πρόληψη της εμφάνισης του. Σε μια
μελέτη, 200 γυναίκες που βρισκόταν έως και τον τρίτο μήνα της κύησης έλαβαν αντηλιακή προστασία
για τουλάχιστον 12 μήνες. Παρατηρήθηκε εμφάνιση
μελάσματος μόλις στο 2,7% από αυτές. Η σημασία
της ηλιακής ακτινοβολίας στη παθογένεια του μελάσματος έχει μελετηθεί εκτενώς. Καμία θεραπευτική
προσέγγιση δεν μπορεί να είναι επιτυχής στη θεραπεία της νόσου εάν δε συνοδεύεται από επαρκή φωτοπροστασία, και ειδικότερα κατά τη καλοκαιρινή
περίοδο. Το αντηλιακό που θα πρέπει να προτείνεται στους ασθενείς με μέλασμα πρέπει να είναι ευρέως φάσματος (έναντι UVA, UVB και ορατού φωτός)
και πάντα με υψηλό δείκτη προστασίας.87

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το μέλασμα είναι μια συχνή νόσος, η οποία αρκετές φορές προκαλεί σημαντική ψυχική επιβάρυνση για τον ασθενή, καθώς αποτελεί αισθητικό πρόβλημα με συχνές υποτροπές. Ταυτόχρονα, αποτελεί
και πηγή προβληματισμού για τον θεράποντα ιατρό,
καθώς λίγες θεραπείες είναι αποτελεσματικές. Οι
ασθενείς θα πρέπει πάντα να ενημερώνονται για τη
σημασία της αντηλιακής προστασίας και για το γεγονός ότι καμία θεραπεία δεν είναι μόνιμη. Παρόλα
αυτά, η ανακάλυψη νέων τεχνικών αξιολόγησης της
νόσου, όπως η RCM, καθώς και η εκτεταμένη προ-
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σπάθεια περαιτέρω διερεύνησης της αιτιοπαθογένειας της που σημειώνεται τα τελευταία έτη, μπορεί να
οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων πιο αποτελεσματικών θεραπειών στο εγγύς μέλλον.
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Aνασκόπηση
Yπεριδρωσία
Κοντοχριστόπουλος Γ.
Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”
Γρηγορίου Σ.

Ðåñßëçøç
H υπεριδρωσία είναι μια σχετικά συχνή νόσος, που χαρακτηρίζεται από υπερβολική έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Οφείλεται σε διαταραχή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και μπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, εντοπισμένη ή γενικευμένη. Η νόσος επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι διαθέσιμες θεραπείες περιλαμβάνουν εφαρμογή διαλυμάτων τοπικά, ιοντοφόρηση, συστηματικά χορηγούμενα αντιχολινεργικά, ενδοδερμική έγχυση αλλαντικής τοξίνης A, αφαίρεση ή καταστροφή των ιδρωτοποιών αδένων και ενδοσκοπική
συμπαθεκτομή. Η επιλογή της θεραπείας γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα και την εντόπιση της νόσου
και αποσκοπεί στο καλύτερο αποτέλεσμα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Hyperhidrosis
Kontochristopoulos G., Grigoriou S.

Summary
Hyperhidrosis is a relatively common condition marked by excessive sweating,
that involves the eccrine sweat glands of the axillae, palms, soles and face. It is thought to result from a
dysfunction of the sympathetic nervous system and can be primary or secondary, localized or generalized. The disorder can have a significant negative impact on the quality of life of the patient. There are
numerous therapeutic options available, including topical agents, iontophoresis, systemic anticholinergics, injections of botulinum toxin type A, removal or destruction of the sweat glands and endoscopic
sympathectomy. The choice of the appropriate treatment for each individual patient mainly depends on
the location and the severity of the condition. The ultimate aim is to achieve the best therapeutic outcome and to improve the patient's quality of life.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Υπεριδρωσία, μασχαλιαία, παλαμοπελματιαία, θεραπεία, ποιότητα ζωής
KEY WORDS • Hyperhidrosis, axillary, palmoplantar, treatment, quality of life

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

H

υπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υπερβολική
έκκριση ιδρώτα από τους εκκρινείς ιδρωτοποιούς αδένες πέραν της ποσότητας που απαιτείται
για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.1-3
Ανάλογα με την αιτιολογία της διακρίνεται σε πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή και ανάλογα με την έκτασή της

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 243-249, 2013

σε εστιακή ή γενικευμένη. Η πρωτοπαθής είναι συνήθως εστιακή και αφορά τις παλάμες, τα πέλματα,
τις μασχάλες ή το πρόσωπο. Ως ποσοτικός ορισμός
της εστιακής υπεριδρωσίας έχει προταθεί η έκκριση
άνω των 50 mg ιδρώτα ανά λεπτό από το μασχαλιαίο
βόθρο και άνω των 30 mg ιδρώτα ανά λεπτό από τις
παλάμες. Οι περιπτώσεις εστιακής υπεριδρωσίας
αφορούν τις παλάμες και τα πέλματα σε ποσοστό
60% και τις μασχαλιαίες χώρες σε ποσοστό 30-40%.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIA ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο επιπολασμός της υπεριδρωσίας στον γενικό
πληθυσμό εκτιμάται μεταξύ 0,6-2,9%.4 Προσβάλλει
εξίσου και τα δύο φύλα, αν και οι γυναίκες προσέρχονται συχνότερα για θεραπεία επειδή θεωρούν την
κατάσταση περισσότερο ενοχλητική. Η έναρξη της
εστιακής υπεριδρωσίας συμβαίνει συχνότερα κατά τη
δεύτερη ή την τρίτη δεκαετία της ζωής. Παρά το ότι
δεν υπάρχουν εκτενείς μελέτες στην επιδημιολογική
βιβλιογραφία, υπολογίζεται ότι ως και 62% των πασχόντων έχουν κάποιον συγγενή που εμφανίζει το
ίδιο πρόβλημα.

δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος
που ελέγχει τη λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων.
Κάποιες αρχικές μελέτες χαρτογραφούν τη γονιδιακή διαταραχή στο χρωμόσωμα 14 και τα γονίδια
14q11.2-q13.5
Η δευτεροπαθής υπεριδρωσία συνδέεται με ενδοκρινικές, μεταβολικές, νευρολογικές διαταραχές, εμπύρετα νοσήματα, κακοήθειες, φάρμακα και άλλα αίτια που αναφέρονται στον Πίνακα 1. Σε κάθε περίπτωση η διάγνωση της υποκείμενης νόσου είναι απαραίτητη πριν από την έναρξη της θεραπείας.

ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ –––––––––
Η υπεριδρωσία έχει σοβαρές κοινωνικές, επαγγελματικές, οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις
και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πασχόντων σε
βαθμό παρόμοιο με άλλες σοβαρές δερματολογικές
παθήσεις, όπως η ψωρίαση και η ατοπική δερματίτιδα.4,6 Μια σειρά μελετών έχει τεκμηριώσει πέραν αμφισβήτησης τη σημαντική επιβάρυνση της διαταραχής στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική

Ðßíáêáò 1

Η υπεριδρωσία του προσώπου εμφανίζεται λιγότερο
συχνά και σε ποσοστό μικρότερο του 10%. Η δευτεροπαθής υπεριδρωσία είναι συνήθως γενικευμένη
και εκδηλώνεται σε όλο το σώμα των ασθενών.
Ενώ πολλοί ασθενείς ιδρώνουν σε συνεχή βάση,
ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου, άλλοι αναφέρουν αιφνίδιες κρίσεις υπεριδρωσίας. Ως εκλυτικά
αίτια αναφέρονται η σωματική και ψυχική καταπόνηση (stress), η υψηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η κατανάλωση ευφορικών ουσιών, όπως η καφεΐνη, η νικοτίνη και το αλκοόλ. Ποσοτικές μετρήσεις δείχνουν ότι η έκκριση ιδρώτα στους πάσχοντες
είναι αυξημένη κατά 12-30 φορές. Οι απώλειες
υγρών φθάνουν στις κρίσεις μέχρι τα 3 λίτρα την
ώρα, ενώ οι φυσιολογικές απώλειες είναι 0,5 λίτρο
το εικοσιτετράωρο. Εκτός της αφυδάτωσης, η υπεριδρωσία στιγματίζει τους πάσχοντες στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή, έχει σημαντικό οικονομικό κόστος καθαρισμού και αγοράς νέων ενδυμάτων και μπορεί να επιπλακεί με δευτερογενείς επιμολύνσεις λόγω της διαβροχής των υπεριδρωσικών
περιοχών.
Η υπεριδρωσία δεν πρέπει να συγχέεται με τη
βρωμιδρωσία (δυσάρεστη οσμή του ιδρώτα) που κυρίως οφείλεται σε διάσπαση του εκκρίματος των αποκρινών και απεκκρινών ιδρωτοποιών αδένων από βακτηρίδια που κατοικοεδρεύουν στην επιφάνεια του
δέρματος.

Αίτια δευτεροπαθούς υπεριδρωσίας
1) Εμπύρετα νοσήματα
2) Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές
α) θυρεοτοξίκωση
β) σακχαρώδης διαβήτης
γ) υπογλυκαιμία
δ) γιγαντισμός και μεγαλακρία
ε) φαιοχρωμοκύττωμα
στ) εμμηνόπαυση

3) Φαρμακευτικές ουσίες
4) Καρδιαγγειακές παθήσεις
5) Αναπνευστική ανεπάρκεια
6) Hodgkin λέμφωμα
7) Ενδοθωρακικά νεοπλάσματα
8) Σύνδρομο καρκινοειδούς
9) Σύνδρομο Frey (γευστική υπεριδρωσία)
10) Οσφρητική υπεριδρωσία
11) Βλάβες νωτιαίου μυελού

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓEΝΕΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––

12) Αντιρροπιστική υπεριδρωσία
13) Ψύχος

Οι εκκρινείς αδένες δεν εμφανίζουν σύμφωνα με
τους περισσότερους συγγραφείς μορφολογικές ανωμαλίες στους πάσχοντες από πρωτοπαθή υπεριδρωσία. Η υπερβολική έκκριση ιδρώτα αποδίδεται σε

14) Υποθαλαμική βλάβη
15) Σύνδρομο νυχιού - επιγονατίδας
16) Σπίλοι ιδρωτοποιών αδένων - αγγειώματα
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ζωή των ασθενών. Οι περισσότεροι υπεριδρωσικοί
(40-70%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να χειριστούν εργαλεία σε χειρωνακτικές εργασίες και πολλοί πιστεύουν ότι θα έκαναν διαφορετικό επάγγελμα
αν έλλειπε το πρόβλημα. Διστάζουν σε ποσοστό 5070% να προτείνουν το χέρι για χειραψία και αισθάνονται αμήχανα σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι αθλητικές δραστηριότητες τους είναι περιορισμένες και
το 50-60% δηλώνει ότι το πρόβλημα επηρεάζει αρνητικά ακόμη και τις ιδιαίτερες-προσωπικές στιγμές.
Η επίδραση της υπεριδρωσίας στην ποιότητα ζωής
αξιολογείται με τους δείκτες HDSS (Hyperhidrosis
Disease Severity Scale) και DLQI (Dermatology Life
Quality Index) (Πίνακας 2).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ
ΥΠΕΡΙΔΡΩΣIΑΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 2

Ειδικός παρακλινικός έλεγχος δεν απαιτείται για
τους πάσχοντες από εστιακή υπεριδρωσία. Η παθολογικά αμφοτερόπλευρη αυξημένη εφίδρωση χωρίς
προφανές αίτιο σε παλάμες, πέλματα ή κεφάλι,
διάρκειας μεγαλύτερης των έξι μηνών που συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά μας επιτρέπει να κάνουμε τη διάγνωση της
πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας:2
α) συμμετρική και αμφοτερόπλευρη εντόπιση,
β) τουλάχιστον ένα επεισόδιο την εβδομάδα,
γ) επίδραση στην καθημερινότητα του ασθενούς,
δ) έναρξη πριν τα 25 έτη,

ε) υποχώρηση κατά τη διάρκεια του ύπνου,
ζ) θετικό οικογενειακό ιστορικό
Η καταγραφή του εύρους και της κατανομής της
πρωτοπαθούς εστιακής υπεριδρωσίας γίνεται κυρίως
με δύο μεθόδους: τη σταθμιστική μέθοδο και τη δοκιμασία αμύλου-ιωδίου του Minor. Η σταθμιστική
μέθοδος απαιτεί τη χρήση απορροφητικού χαρτιού,
το οποίο μένει σε επαφή με την υπό εξέταση περιοχή (π.χ. παλάμη) για καθορισμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ζυγίζεται προκειμένου να υπολογιστεί η ποσότητα του εκκρινόμενου ιδρώτα. Στη
δοκιμασία αμύλου-ιωδίου αρχικά εφαρμόζεται διάλυμα ιωδίου 5% στην πάσχουσα περιοχή. Αφού το
διάλυμα στεγνώσει εφαρμόζεται σκόνη αμύλου. Ο
ιδρώτας που εκκρίνεται αντιδρά με το ιώδιο και το
άμυλο και προκαλεί τη μεταβολή του χρώματος της
σκόνης σε βαθύ ιώδες στα σημεία υπεριδρωσίας. Με
την τεχνική αυτή μπορεί να γίνει ακριβής χαρτογράφηση των υπεριδρωσικών περιοχών (Εικόνα 1).
Άλλες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για
την καταγραφή του προβλήματος είναι οι χρωματογραφικές της ο-φθαλαλδεΰδης, του κυανού της βρωμοφαινόλης, της νινυδρίνης, οι μέθοδοι αποτύπωσης
με τη λήψη εκμαγείου της πάσχουσας δερματικής
επιφάνειας, η άμεση μικροσκόπηση και η καταμέτρηση των μεταβολών των ηλεκτρικών αντιστάσεων
του δέρματος.
Στη γενικευμένη υπεριδρωσία οι εργαστηριακές
εξετάσεις καθορίζονται από το ιστορικό και την φυσική εξέταση, με τη διαφορική διάγνωση να περιλαμβάνει τα αίτια της δευτεροπαθούς υπεριδρωσίας.

Κλίμακα βαρύτητας υπεριδρωσίας (HDDS)
Έκκριση ιδρώτα
Μη αξιοσημείωτος ιδρώτας, ποτέ δεν
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

Σκορ
1

Ανεκτός ιδρώτας που μερικές φορές
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

2

Ελάχιστα ανεκτός ιδρώτας που συχνά
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

3

Καθόλου ανεκτός ιδρώτας που πάντα
επηρεάζει τις καθημερινές του
δραστηριότητες

4

Σκορ: 1: ήπια, 2: μέτρια, 3-4: σοβαρή.
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ΘΕΡΑΠΕIΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της δευτεροπαθούς υπεριδρωσίας είναι ο εντοπισμός και στη
συνέχεια η θεραπεία της υποκείμενης νόσου.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της εστιακής υπεριδρωσίας περιλαμβάνει:
1) Γενικά μέτρα: Ελαφρά ένδυση, δροσερό περιβάλλον, καλή υγιεινή, αποφυγή εκλυτικών παραγόντων, αντικατάσταση των απωλεσθέντων υγρών και
ηλεκτρολυτών.
2) Μεταλλικά άλατα: Τα άλατα αλουμινίου αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής σε ήπια ή μετρίου βαθμού εστιακή υπεριδρωσία. 7 Υπάρχουν
στην πλειονότητα των εμπορικά διαθέσιμων αντιϊδρωτικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις 1-2%,
ενώ σαν φάρμακα χρησιμοποιούνται σε συγκεν-
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Åéêüíá 1 - Η δοκιμασία αμύλου
ιωδίου δείχνει έντονη εφίδρωση
σε παλάμες (ιώδες χρώμα) πριν
από τη θεραπεία με ΒΤΧ-Α.

τρώσεις 12,5-35%. Τα πιο διαδεδομένα άλατα είναι το εξαένυδρο χλωρίδιο του αλουμινίου και
το υδροχλωρικό αλουμίνιο. Η προσθήκη αλάτων
ζιρκονίου αυξάνει τη δραστικότητα των πιο πάνω
σκευασμάτων. Τα άλατα αλουμινίου φράσουν
τον επιδερμιδικό πόρο του εκκρινή ιδρωτοποιού
αδένα και προκαλούν ατροφία, εκφύλιση και νέκρωση σε κυτταρικό επίπεδο. Διαλύονται σε αιθυλική αλκοόλη ή γέλη σαλικυλικού οξέος 24%. Το σαλικυλικό οξύ έχει κερατολυτικές ιδιότητες που διευκολύνουν την απορρόφηση των
αλάτων στο υπερκερατωσικό δέρμα, ενώ παράλληλα δεν το αφυδατώνει όπως συμβαίνει με την
αιθυλική αλκοόλη. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη
ενέργεια είναι η ερεθιστική δερματίτιδα.
Το ενδιαφέρον για ασφαλέστερα προϊόντα οδήγησε στην έρευνα για εναλλακτικά μεταλλικά άλατα.
Τα καρβοξυλικά και υδροξυκαρβοξυλικά άλατα
του τιτανίου μειώνουν τη μασχαλιαία υπεριδρωσία με τον ίδιο μηχανισμό, όπως και τα άλατα
αλουμινίου και με χαμηλότερα ποσοστά ερεθιστικής δερματίτιδας. Επίσης, το γαλακτικό αμμώνιο
του τιτανίου βρέθηκε αποτελεσματικό στη μείωση
της απέκκρισης ιδρώτα in vitro και χρησιμοποιείται σε συγκέντρωση 10%.
3) Τοπικά αντιχολινεργικά: Χρησιμοποιούνται κυρίως διαλύματα γλυκοπυρρολάτης 0,5-2%.7,8 Η
προσθήκη γλυκοπυρρολάτης μπορεί επίσης να
αυξήσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου
της ιοντοφόρησης.
4) Ιοντοφόρηση: Βασίζεται στη δίοδο ασθενούς

ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από λουτρό ύδατος
και εισαγωγή ιόντων στο δέρμα που προκαλούν
απόφραξη των εκφορητικών πόρων των ιδρωτοποιών αδένων ή βλάβη της εκκριτικής τους μοίρας.9 Οι ασθενείς κάνουν 3-4 συνεδρίες εβδομαδιαίως για 20 περίπου λεπτά με ένταση ρεύματος
20 μΑ και αλλαγή της πολικότητας στα 10 λεπτά.
Η τεχνική στερείται παρενεργειών, η ανάγκη
όμως για συχνές επαναληπτικές θεραπείες περιορίζει τη χρησιμότητα της.
5) Συστηματική αγωγή: Έχουν χορηγηθεί β-αδρενεργικοί αναστολείς, παράγοντες που αποκλείουν τους διαύλους ασβεστίου και αντιχολινεργικά, όπως η γλυκοπυρρολάτη (Robinul) 2 mg x 3
ημερησίως και η οξυβουτινίνη (Ditropan) 5 mg
x 2 ημερησίως, με καλά αποτελέσματα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν δυσκοιλιότητα, επίσχεση ούρων, θάμβος όρασης και ξηροστομία.10
6) Τοπική έγχυση αλλαντικής τοξίνης που κερδίζει
συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια και ενδείκνυται σε μέτριες ή σοβαρές μορφές εστιακής
υπεριδρωσίας.11-15
Η αλλαντική ή βοτουλινική τοξίνη (botulinum toxin: ΒΤΧ) είναι μία ισχυρή νευρο-τοξίνη που παράγεται από το Gram θετικό αναερόβιο Clostridium botulinum. Η ΒΤΧ-Α δρα στις προσυναπτικές μεμβράνες των μεταγαγγλιακών χολινεργικών
νευρικών ινών και διακόπτει την απελευθέρωση
ακετυλοχολίνης (τοπική χημειοαπονεύρωση).
Η ενέσιμη εφαρμογή στις μασχάλες είναι καλά
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ανεκτή από τους ασθενείς και δεν απαιτεί αναισθησία. Αντίθετα στις παλάμες και στα πέλματα
συνήθως εφαρμόζεται περιοχική αναισθησία με
εφαρμογή λιδοκαΐνης και αποκλεισμό του κύριου
αισθητικού νεύρου της περιοχής που θα γίνει η
θεραπεία. Έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί τοπική
αναισθητική γέλη EMLA ή και παγοκύστες σε
επαφή με την περιοχή σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της χορήγησης της τοξίνης. Εξαιρετική αναισθησία παρέχει η χρήση
εκνεφώματος διχλωροτετραφλουορεθάνης (ψυκτικό για αθλητικές κακώσεις) πριν από κάθε ένεση
στο σημείο της εφαρμογής.
Οι ενέσεις γίνονται ενδοδερμικά. Η βελόνα πρέπει να διεισδύσει στο δέρμα υπό αμβλεία γωνία
170ο. Σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητή η δημιουργία μιας ωχρής περιοχής, ένδειξη ότι το υλικό ενίεται στο κατώτερο χόριο. Έχει επίσης περιγραφεί εφαρμογή της αλλαντικής τοξίνης μέσω
συσκευών ιoντοφόρησης και Dermojet.
Οι θέσεις έγχυσης απέχουν περίπου 2 cm μεταξύ
τους. Επιπλέον ενέσεις μπορούν να γίνουν στο
ωλένιο χείλος της παλάμης μεταξύ παλαμιαίας
και ραχιαίας επιφάνειας του χεριού. Ο στόχος είναι να γίνουν οι ενέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε οι
περιοχές διάχυσης της τοξίνης να επικαλύπτουν
η μία την άλλη σε όλη την έκταση της παλάμης.
Η μείωση της έκκρισης ιδρώτα παρατηρείται μεταξύ 2ης και 14ης ημέρας από την εφαρμογή της
θεραπείας. Ανταπόκριση παρατηρείται στο 95%
των ασθενών. Η μείωση των υπεριδρωσικών πε-

Åéêüíá 2 - Η θεραπεία με ΒΤΧ-Α
διέκοψε την εφίδρωση (απουσία
αντίδρασης στη δοκιμασία αμύλου-ιωδίου).
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ριοχών, όπως διαπιστώνεται με τη δοκιμασία αμύλου-ιωδίου υπερβαίνει το 80% (Εικόνα 2).
Η διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέσματος
μπορεί αδρά να εκτιμηθεί σε 4-19 μήνες σε μασχαλιαία υπεριδρωσία, 3-13 μήνες σε παλαμιαία
υπεριδρωσία και 4-10 μήνες σε πελματιαία υπεριδρωσία. Η μικρότερη διάρκεια θεραπευτικού
αποτελέσματος στην παλαμιαία και πελματιαία
υπεριδρωσία μπορεί να αποδοθεί στην ευκολότερη παλινδρόμηση του διαλύματος έξω από το σημείο έγχυσης, στη μικρότερη ακτίνα διήθησης γύρω από το σημείο έγχυσης στο παχύ δέρμα παλαμών-πελμάτων, στο μεγαλύτερο αριθμό τελικών
χολινεργικών απολήξεων στο παλαμιαίο δέρμα ή
στη διαφορετική ταχύτητα αποκατάστασης του
μηχανισμού της χολινεργικής μεταβίβασης μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Μια συντηρητική ενημέρωση του ασθενή για τη διάρκεια του αποτελέσματος στις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες
μπορεί να αναφέρει αναμενόμενη διάρκεια 7 μηνών για τις μασχάλες και 5 μηνών για παλάμες πέλματα.
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν τοπικά αιματώματα και μυϊκή αδυναμία
των άκρων χειρών. Η έναρξη της τελευταίας συμβαίνει 5-7 ημέρες μετά τη θεραπεία και ιάται μετά από 14-21 ημέρες. Οι πάσχοντες δεν εμφανίζουν προβλήματα στο γράψιμο, τη δακτυλογράφηση ή τη χρήση μαχαιροπήρουνων, δυσκολεύονται όμως να περάσουν ένα κουμπί μέσα
από μία κουμπότρυπα, να ανοίξουν μια κλειδα-
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ριά με κλειδί ή να αφαιρέσουν το πώμα από ένα
γυάλινο περιέκτη. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται να μεσολαβούν 14 ημέρες μεταξύ της εφαρμογής της θεραπείας στο δεξί και το αριστερό χέρι, ώστε να μη συμπέσουν οι περίοδοι της μυϊκής
αδυναμίας, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα
εφαρμογής συμπληρωματικής χορήγησης σε ατελώς θεραπευθείσες περιοχές. Αντιδραστική υπεριδρωσία έχει παρατηρηθεί σε ποσοστό 5% περίπου των ασθενών μετά από θεραπεία με ΒΤΧ-Α.
Η μέθοδος είναι απλή, εύκολη, αποτελεσματική,
ασφαλής, καλά ανεκτή από τους ασθενείς και
βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον είναι κατάλληλη για όλες τις εντοπίσεις της
νόσου.
7) Χειρουργική αντιμετώπιση: Εφαρμόζεται σε μέτριες ή σοβαρές μορφές εστιακής υπεριδρωσίας
που δεν ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες
συντηρητικές θεραπείες και περιλαμβάνει:
(α) Αφαίρεση των ιδρωτοποιών αδένων της μασχάλης με εκτομή δέρματος, λιποαναρρόφηση και lasers (CO2, ND YAG). Συχνότερες
επιπλοκές είναι οι τοπικές λοιμώξεις, η ιδρωταδενίτιδα και η δημιουργία ουλών. Πρόσφατα η καταστροφή των ιδρωτοποιών αδένων με
εφαρμογή μικροκυμάτων ή υπερήχων υψηλής συχνότητας έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα και υπόσχεται πολλά για τη θεραπεία
της μασχαλιαίας υπεριδρωσίας στο μέλλον.
Οι παραπάνω μέθοδοι δεν ενδείκνυται για άλλες περιοχές πλην της μασχάλης.
(β) Ενδοσκοπική θωρακική συμπαθεκτομή.
Πρόκειται για καταστροφή των δύο συμπαθητικών αλύσων με διατομή, απολίνωση,
ηλεκτροκαυτηρίαση ή laser. Εφαρμόζεται
μόνο σε σοβαρές μορφές μασχαλιαίας και
παλαμιαίας υπεριδρωσίας. Οι επιπλοκές περιλαμβάνουν τοπικές λοιμώξεις, πνευμοθώρακα, αιμορραγία, σύνδρομο Horner, κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος, παράλυση
του λαρυγγικού νεύρου, γευστική υπεριδρωσία. Η συχνότερη επιπλοκή που σε ορισμένες μελέτες αφορά ακόμη και το 90% των
ασθενών είναι η αντιρροπιστική υπεριδρωσία σε άλλο σημείο του σώματος που ακυρώνει τα τυχόν οφέλη της συμπαθεκτομής. Η
σοβαρή πελματιαία υπεριδρωσία μπορεί να
αντιμετωπιστεί με επιτυχία με ενδοσκοπική
οσφυϊκή συμπαθεκτομή. Σημαντικότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της μεθόδου αυτής είναι
η σεξουαλική δυσλειτουργία.

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚEΣ
ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΙΣ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η υπεριδρωσία αποτελεί μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση που αφορά μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής του.
Η αιτιοπαθογένεια της εστιακής υπεριδρωσίας δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη, ενώ η δευτερογενής συνδέεται με πολλές καταστάσεις που προκαλούν δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Παρά
τα πολλά θεραπευτικά μέσα που είναι σήμερα διαθέσιμα, η αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας παραμένει
μια μεγάλη πρόκληση για το δερματολόγο. Η αξιολόγηση του κάθε ασθενούς χωριστά και η καλή γνώση
των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη
του καλύτερου αποτελέσματος με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Περαιτέρω έρευνα στο γενετικό
υπόβαθρο της υπεριδρωσίας αναμένεται να ανοίξει το
δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονίδιο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας».
Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syggros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, detailed information for the Journal “Hellenic Dermato-Venerological Review” are available.

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

2. Ανασκοπήσεις

8. Γενικά θέματα

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:3 251-253, 2013

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

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

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

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

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

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

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

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

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

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

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

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