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Σημείωμα του Εκδότη

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το δεύτερο τεύχος που έχει θέματα από την Δερματοχειρουργική ολοκληρώνεται η συνεργασία μας με
την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ”.
Με αυτά τα δύο τεύχη προσπαθήσαμε να δώσουμε στους ‘Έλληνες Δερματολόγους χρήσιμα άρθρα για
όσους προσεγγίζουν τώρα αυτό το αντικείμενο, αλλά και για εκείνους που εφαρμόζουν ήδη αυτές τις τεχνικές.
Ευχαριστώ την καθ. Χριστίνα Αντωνίου (εκδότρια της ΕΕΔΑ) για την τιμή που έκανε στην Ε.Ε. Δερματοχειρουργικής και μας πρότεινε την συνεργασία σε αυτά τα δυο τεύχη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συγγραφείς για τα ενδιαφέροντα άρθρα που μας παραχώρησαν. Τα
δυο αυτά τεύχη πιστεύουμε ότι θα πάρουν την θέση τους στην βιβλιοθήκη του Έλληνα Δερματολόγου.
Με τιμή
Ζώης Πολυζώης

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής
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Aνασκόπηση

Ανατομία των μυών και
των νεύρων του προσώπου
Σκανδαλάκης Π.

Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Anatomy of Facial Muscles and Nerves
Skandalakis P.

ΕΙΣΑΓΩΓH ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η πραγματοποίηση ασφαλών και επιτυχημένων
επεμβάσεων στην κοσμητική ιατρική (Πλαστική Χειρουργική) προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την άρτια και
σε βάθος γνώση και κατανόηση της ανατομίας του
προσώπου (οστά, μύες, αγγειακοί και νευρικοί κλάδοι). Οι χειρουργικές τεχνικές εξελίσσονται με το πέρασμα των ετών, καθώς βελτιώνονται οι γνώσεις μας
για τη σύνθετη και πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική των
ανατομικών δομών του προσώπου. Η συμβολή των
νέων απεικονιστικών μεθόδων είναι σημαντική, χωρίς ωστόσο να υπολείπεται η προσφορά της ανατομικής μελέτης σε πτωματικούς δότες.
Με σκοπό να δημιουργήσει ένα πιο νεανικό πρόσωπο, ο πλαστικός χειρουργός προσπαθεί να εξαλείψει ορισμένες από τις αλλαγές που εμφανίζονται λόγω της γήρανσης. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ογκομετρικές αλλαγές στα μαλακά μόρια και εξασθένηση των συνδέσμων. Οποιοδήποτε τύπου και αν
είναι η αισθητική παρέμβαση, η καλή γνώση της ανατομίας του προσώπου και του τραχήλου αυξάνει την
πιθανότητα επιτυχίας και μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων ή επιπλοκών.
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου για κάθε άνθρωπο είναι μοναδικά. Η ανατομία των οστών της κεφαλής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα χαρακτηριστικά του προσώπου κάθε ανθρώπου. Τα οστά σχηματίζουν ένα σκληρό στήριγμα το οποίο παρέχει στήριξη και θέση πρόσφυσης για τα υπερκείμενα μαλακά
μόρια, μύες και συνδέσμους. Στο κεφάλαιο αυτό θα
γίνει μια προσπάθεια να περιγραφεί η ανατομία του
προσώπου με επικέντρωση στους μύες και τα νεύρα.

ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH–––––––––––––––––––––––––––––
Η ανάλυση της ανατομίας του ανθρώπινου προσώEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:2 71-77, 2014

που καθώς και η αναπαράσταση της δομής του έχουν
διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία της
επιστήμης και της τέχνης. Η μελέτη της δομής του
ανθρώπινου προσώπου αποτελούσε αρχικά ασχολία
των καλλιτεχνών. Αργότερα, πέρασε στα χέρια των ανθρωπολόγων, ενώ στη σύγχρονη εποχή θεωρείται
υπόθεση των επαγγελματιών της αισθητικής Ιατρικής.
Οι διαφορετικές ιδέες που επικρατούν σε κάθε ιστορική περίοδο σχετικά με την ομορφιά αλλά και τη γενικότερη σημασία του προσώπου, επηρεάζουν άμεσα
την αντίληψη για την ιδανική ανατομία του.
Ιστορικά κείμενα αποδεικνύουν ότι ήδη από τη
Νεολιθική εποχή, το ενδιαφέρον των ανθρώπων γύρω από το ανθρώπινο σώμα ήταν έντονο. Άλλωστε,
τόσο ο Αρχαϊκός, αλλά κυρίως ο Αιγυπτιακός πολιτισμός είχαν βαθιά γνώση της ανθρώπινης ανατομίας.
Η έννοια της ομορφιάς του προσώπου απέκτησε βαθιά σημασία κατά τη διάρκεια του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα τον 5ο και τον 4ο αιώνα
π.Χ. Οι αρχαίοι Έλληνες προσέδωσαν φιλοσοφική
αξία στην αισθητική. Η ελληνιστική περίοδος, που
ακολούθησε, δεν πρόσφερε σημαντικά νέα στοιχεία
στην τέχνη, εκτός από τη συντήρηση της πολιτιστικής
επιρροής του ελληνικού κλασικισμού, ενώ και τα
καλλιτεχνικά επιτεύγματα της ρωμαϊκής εποχής δεν
ήταν αξιόλογα, όσον αφορά στην καινοτομία τους.
Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στο μυαλό και την πνευματικότητα του ανθρώπου, ενώ ενοχοποιήθηκε ο θαυμασμός για τη σωματική ομορφιά. Η συνεισφορά αυτής της περιόδου
στη διαμόρφωση αντιλήψεων για την ομορφιά του
προσώπου είναι ελάχιστη. Σύμφωνα με τα πρότυπα
της βυζαντινής αγιογραφίας, τα πρόσωπα διαθέτουν
μια διαφορετική ομορφιά, η οποία χαρακτηρίζεται
από πνευματική γνώση, σοφία, καλοσύνη, εγκράτεια
και κύρος. Ο Βυζαντινός αγιογράφος προσπαθεί να
παρουσιάσει την συναισθηματική κατάσταση και όχι
τόσο τη σωματική ομορφιά.
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Π. Σκανδαλάκης
Η εποχή της σύγχρονης ανάλυσης του προσώπου
ξεκινά με την Αναγέννηση (14ος–16ος αιώνας). Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της αυτής της περιόδου
είναι ο Leonardo da Vinci (1452–1519), ο οποίος
αναζήτησε αριθμητικές εξηγήσεις για τη μορφή και
την ελκυστικότητα του προσώπου. Διατύπωσε τις πεποιθήσεις ότι το ιδανικό μήκος της μύτης είναι ίσο
με αυτό του αυτιού, ενώ το ύψος του άνω χείλους
(υπορρίνιο-στοματική σχισμή) είναι ίσο με το 1/4
του κατώτερου προσωπικού ύψους (υπορρίνιο-γένειο). Όσον αφορά στην αναλογία του προσώπου σε
σχέση με το συνολικό ύψος του σώματος, υποστήριζε ότι το ύψος του προσώπου είναι ίσο με το 1/10
του αναστήματος, ενώ για το μήκος της κεφαλής θεωρούσε ότι αυτό αποτελεί το 1/8 του ύψους του ανθρώπου. Γενικά, το έργο των αναγεννησιακών καλλιτεχνών, αλλά και των μεταγενέστερων της εποχής Baroque (16ος-18ος αιώνας), οι οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη
έμφαση στην πιστή αναπαράσταση των χαρακτηριστικών, αποτέλεσε ένα σύνολο κανόνων για τον καθορισμό της ομορφιάς του προσώπου. Αυτοί ακολουθήθηκαν από τους πρώτους γιατρούς που ασχολήθηκαν με την αισθητική, για τη διόρθωση των ατελειών.
Τα αισθητικά πρότυπα του 19ου αιώνα ήταν συνυφασμένα με εκείνα της κλασικής αρχαιότητας. Οι γωνίες και οι καμπύλες ενός όμορφου προσώπου ακολουθούσαν το αρχαιο ελληνικό ιδανικό. Σήμερα, το
αρχαιοελληνικό πρότυπο του όμορφου προσώπου
εξακολουθεί να ισχύει με ελαφρές αποκλίσεις. Η τηλεόραση, ο κινηματογράφος και τα περιοδικά έχουν
επηρεάσει τις αισθητικές προτιμήσεις των σημερινών ανθρώπων, εισάγοντας μεγαλύτερη ποικιλία ιδανικών χαρακτηριστικών.
Η σημασία του ανθρώπινου προσώπου δεν είναι
μόνο ανατομική και λειτουργική. Αποτελεί για κάθε
άνθρωπο ένα εντελώς ιδιαίτερο γνώρισμα, του οποίου η σπουδαιότητα έχει κοινωνικές, ψυχολογικές,
καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις. Το πρόσωπο αντιπροσωπεύει την ομορφιά, μια σχεδόν μυστηριακή ιδιότητα, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το
ζητούμενο για κάθε άνθρωπο σε όλες τις κοινωνίες.

ΟΙ ΜYΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ –––––––––––––––
Οι μύες του προσώπου διακρίνονται σε δερματικούς ή μιμικούς και σε μασητήριους. Η χαρακτηριστική διαφορά τους είναι ότι οι δερματικοί ή μιμικοί
μύες προσφύονται στο δέρμα της κεφαλής και νευρώνονται όλοι από κλάδους του προσωπικού νεύ-

ρου, ενώ οι μασητήριοι μύες προσφύονται στα οστά
και νευρώνονται από κλάδους του τρίτου κλάδου του
τριδύμου νεύρου.
Οι δερματικοί μύες κινούν το δέρμα στο οποίο
προσφύονται μεταβάλλοντας την έκφραση του προσώπου και για αυτό το λόγο ονομάζονται μιμικοί, εκφράζοντας τα συναισθήματα. Αυτοί είναι μύες που
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι δύο προσφύσεις τους γίνονται στο δέρμα. Χρησιμεύουν στο να
ανοίγουν και να κλείνουν τα φυσιολογικά στόμια, γύρω από τα οποία και βρίσκονται, και επομένως συμβάλλουν στην ομιλία, στο τραγούδι, στην κατάποση
κλπ. Οι δερματικοί μύες διακρίνονται σε μύες του
προσώπου και μύες του θόλου του κρανίου.

Μύες του θόλου του κρανίου
Ο μετωποϊνιακός ή επικράνιος μυς
Ο μετωποϊνιακός ή επικράνιος μυς είναι πλατύς
μυς που καλύπτει το θόλο του κρανίου. Αποτελείται
από δύο γαστέρες, την πρόσθια ή μετωπιαίο μυ και
την οπίσθια ή ινιακό μυ. Οι δύο γαστέρες συνδέονται μεταξύ τους με ένα φαρδύ διάμεσο τένοντα, την
επικράνια απονεύρωση, η οποία σκεπάζει το θόλο
του κρανίου. Αυτοί οι μύες κινούν το τριχωτό της κεφαλής.
Ο μετωπιαίος μυς εκφύεται από δέρμα του φρυδιού και του μεσόφρυου και καταφύεται στο πρόσθιο
χείλος της επικράνιας απονεύρωσης. Με τη ενέργειά
του ανασηκώνονται τα φρύδια και τα άνω βλέφαρα
και ρυτιδώνεται το δέρμα του μετώπου. Νευρώνεται
από τον κροταφικό κλάδο του προσωπικού νεύρου.
Ο ινιακός μυς εκφύεται από την άνω αυχενική
γραμμή και καταφύεται στο οπίσθιο χείλος της επικράνιας απονεύρωσης. Με την ενέργεια του φέρνει
το τριχωτό της κεφαλής προς τα πίσω. Νευρώνεται
από το οπίσθιο ωτιαίο νεύρο (κλάδος του προσωπικού νεύρου).
Η επικράνια απονεύρωση συνδέει τους δύο μετωπιαίους μύες μπροστά, με τους δύο ινιακούς μύες
πίσω. Στα πλάγια καταφύεται, δεξιά και αριστερά,
στην κροταφική περιτονία. Χαρακτηριστικό της επικράνιας απονεύρωσης είναι ότι συνδέεται στερεά με
το υπερκείμενο δέρμα με δοκίδες συνδετικού ιστού.
Μεταξύ των δοκίδων υπάρχει λίγο λίπος και άφθονοι αναστομωτικοί κλάδοι αρτηριών και φλεβιδίων.
Συνδέεται στερεά με το υπερκείμενο δέρμα έτσι ώστε
σε τραυματισμό του τριχωτού της κεφαλής, τα χείλη
του τραύματος δεν απομακρύνονται το ένα από το
άλλο. Η αιμορραγία όμως είναι άφθονη γιατί τα αγγεία του υποδόριου ιστού είναι πολλά. Όταν το τραύ-
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μα περιλαμβάνει και την επικράνια απονεύρωση τα
χείλη του τραύματος απομακρύνονται και υπάρχει
κίνδυνος μετάδοσης μόλυνσης στους φλεβώδεις κόλπους της σκληρής μήνιγγας μέσω των αναστομωτικών φλεβιδίων.

Ο πυραμοειδής μυς
Εκφύεται από το ρινικό οστό και τη ρινική απονεύρωση και καταφύεται στο δέρμα του μεσόφρυου
το οποίο, όταν ενεργεί, σηκώνει προς τα πάνω (εγκάρσια ρυτίδα μεσόφρυου).

κλειση των βλεφάρων και η αποχέτευση των δακρύων. Σε παράλυση του μυός υπερισχύει η ενέργεια του ανελκτήρα του άνω βλεφάρου μυός και έτσι
διατηρείται μόνιμα μισάνοικτη η βλεφαρική σχισμή
(λαγόφθαλμος).
Νευρώνεται από κροταφικούς και ζυγωματικούς
κλάδους του προσωπικού νεύρου.
Επισκύνιος μυς. Είναι ένας μικρός μυς που βρίσκεται στην έσω μοίρα του υπερόφρυου τόξου. Με
την ενέργειά του έλκει τα φρύδια προς τη μέση
γραμμή και προκαλεί κάθετες ρυτίδες στο μεσόφρυο, όπως στη σκυθρωπή έκφραση.

Μύες του προσώπου
Οι μύες του προσώπου είναι χωρισμένοι σε ομάδες γύρω από στόμια του προσώπου. Έτσι διακρίνονται σε:

Α) Μύες του πτερυγίου του αυτιού
Οι μύες του έξω ωτός είναι τρεις υποτυπώδεις
στον άνθρωπο, οι οποίοι ενεργούν επί του πτερυγίου
του αυτιού. Οι τρεις αυτοί μύες είναι ο πρόσθιος, ο
άνω και ο οπίσθιος ωτιαίος.
Β) Μύες της μύτης
Είναι δύο και ατροφικοί. Ο ρινικός ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον τετράγωνο του άνω χείλους και
αποτελείται από δύο μοίρες, την εγκάρσια και την
πτερυγιαία. Αυτή η τελευταία μοίρα όταν ενεργεί,
συμπλησιάζει τα πτερύγια της μύτης. Ο καθελκτήρας
του ρινικού διαφράγματος ακολουθεί την πτερυγιαία
μοίρα του ρινικού και καταφύεται στο ελεύθερο χείλος του ρινικού διαφράγματος.
Γ) Μύες των βλεφάρων και των φρυδιών
Συμβάλλουν κατά τη λειτουργία τους και στην έκφραση των συναισθημάτων του ανθρώπου. Είναι
δύο, ο σφιγκτήρας των βλεφάρων και ο επισκύνιος.

Σφιγκτήρας των βλεφάρων. Είναι σύνθετος μυς
για την περιγραφή του. Περιβάλλει την βλεφαρική
σχισμή και έχει τρεις μοίρες, την κογχική, τη βλεφαρική και τη δακρυϊκή. Η κογχική μοίρα αποτελείται
από κυκλοτερείς μυϊκές δεσμίδες που καλύπτουν τα
χείλη του οφθαλμικού κόγχου και προσφύονται στον
έσω κανθό. Η βλεφαρική μοίρα βρίσκεται περιφερικότερα και αποτελεί το μυϊκό υπόθεμα των βλεφάρων. Εκτείνεται μπροστά από τον ταρσό μεταξύ του
έσω και του έξω βλεφαρικού συνδέσμου. Η δακρυϊκή μοίρα βρίσκεται αντίστοιχα προς τον έσω κανθό
και το δακρυϊκό ασκό.
Οι βασικές ενέργειες του μυ αυτού είναι η σύγ-
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Νεύρωση των μιμικών μυών
Όλοι οι δερματικοί ή μιμικοί μύες νευρώνονται
από κλάδους του προσωπικού νεύρου. Ποιο συγκεκριμένα, ο ινιακός μυς νευρώνεται από τον οπίσθιο
ωτιαίο κλάδο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μύες από κλάδους του παρωτιδικού πλέγματος του προσωπικού
νεύρου (ζυγωματικούς, κροταφικούς, βυκανητικούς
και επιχείλιους της κάτω γνάθου). Σε ετερόπλευρη
περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου το
σύστοιχο ημιμόριο του προσώπου έλκεται από τους
μύες της υγιούς πλευράς προς το αντίθετο ημιμόριο.
Στην πάσχουσα πλευρά παρατηρείται εξάλειψη των
ρυτίδων του μετώπου, πτώση του φρυδιού, αδυναμία
σύγκλεισης της βλεφαρικής σχισμής, υπερχείλιση
δακρύων, παρέκκλιση του στόματος προς το υγιές
μέρος και πτώση της γωνίας του στόματος. Επίσης
παρεμποδίζεται η μάσηση, ενώ παρατηρούνται διαταραχή της ομιλίας και δυσαρθρία.
Δ) Μύες του στόματος
Βρίσκονται σε τρεις στιβάδες γύρω από τη στοματική σχισμή (επιπολής, μέση και εν τω βάθη στιβάδα). Συμβάλλουν στο να ανοιγοκλείνει το στόμα, στο
να σηκώνεται το άνω χείλος και στο να έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να σφυρίζει, να φυσάει, να γελάει
και να χαμηλώνει ή να σηκώνει τα χείλη του.
Η επιπολής στιβάδα, αποτελείται από τον τετράγωνο του άνω χείλους, το ζυγωματικό, το γελαστήριο
και τον τρίγωνο του κάτω χείλους.

Τετράγωνος του άνω χείλους μυς. Βρίσκεται στην
υποκόγχια και την άνω χειλική περιοχή. Αποτελείται
από τρεις μοίρες, οι οποίες, από τα έσω προς τα έξω,
είναι η γωνιακή (ή ανελκτήρας του πτερυγίου της
μύτης μυς), η υποκόγχια (ή ανελκτήρας του άνω χείλους μυς) και η ζυγωματική (ή μικρός ζυγωματικός
μυς). Το άνω τμήμα του σκεπάζεται από το σφιγκτήρα του βλεφάρου μυ, από τον οποίο παράγονται οι

2_Layout 1 9/9/2014 10:25 ππ Page 74

74

Π. Σκανδαλάκης
δύο από τις τρεις μοίρες του τετράγωνου του άνω
χείλους μυ, η ζυγωματική και η γωνιακή, ενώ η τρίτη, η υποκόγχια, παράγεται από το σφιγκτήρα του
στόματος. Η γωνιακή μοίρα εκφύεται από τη μετωπιαία απόφυση της άνω γνάθου, η υποκόγχια μοίρα
από την περιοχή του υποκόγχχιου τρήματος και η
ζυγωματική μοίρα από το ζυγωματικό οστό. Καταφύεται στο δέρμα του άνω χείλους ενώ η γωνιακή
μοίρα καταφύεται επίσης και στο δέρμα του πτερυγίου της ρινός. Ο τετράγωνος του άνω χείλους ανασηκώνει το άνω χείλος και με τη γωνιακή μοίρα του
ανασηκώνει το πτερύγιο της μύτης.
Ζυγωματικός μυς. Εκφύεται από την έξω επιφάνεια του ζυγωματικού οστού και καταφύεται στη σύστοιχη γωνία του στόματος, την οποία έλκει προς τα
άνω και έξω όπως στο γέλιο.
Γελαστήριος μυς. Εκφύεται από την παρωτιδομασητήρια περιτονία και καταφύεται στη σύστοιχη γωνία του στόματος. Φέρνει τη γωνία του στόματος
προς τα έξω, όπως στο χαμόγελο.
Ο τρίγωνος του κάτω χείλους ή καθελκτήρας του
κάτω χείλους. Βρίσκεται στα πλάγια της γενειακής
χώρας. Έχει τριγωνικό σχήμα και εκφύεται με τη βάση του από το πρόσθιο τμήμα της έξω λοξής γραμμής της κάτω γνάθου και με την κορυφή του καταφύεται στη σύστοιχη γωνία του στόματος και εν μέρει
στο άνω χείλος. Εξωτερικά σχηματίζει, σε πολλούς
ανθρώπους τη γωνιαία αύλακα του στόματος. Φέρνει
τη γωνία του στόματος προς τα κάτω, όπως στην έκφραση της λύπης, κακοκεφιάς ή περιφρόνησης.
Η μέση στιβάδα αποτελείται από δύο μύες, τον
κυνικό και τον τετράγωνο του κάτω χείλους.
Κυνικός μυς. Εκφύεται κάτω από τον τετράγωνο
του άνω χείλους, από τον κυνικό βόθρο της άνω γνάθου και καταφύεται στο δέρμα της σύστοιχης γωνίας
του στόματος και στο δέρμα του κάτω χείλους. Με
την ενέργειά του φέρνει τη γωνία του στόματος προς
τα επάνω όταν ενεργεί και, με τον τρόπο αυτό, αποκαλύπτει τον κυνόδοντα.
Τετράγωνος του κάτω χείλους μυς. Εκφύεται από
την κάτω γνάθο και συγκεκριμένα από το γενειακό
τρήμα και καταφύεται στο δέρμα και το βλεννογόνο
ολόκληρου του κάτω χείλους. Με την ενέργεια του
φέρνει προς τα κάτω το κάτω χείλος (καθελκτήρας
του κάτω χείλους), όπως στον τρόμο και την ειρωνεία.
Η εν τω βάθη στιβάδα αποτελείται από τρεις
μύες, το γενειακό, τους τομικούς και το βυκανητή
μυ.
Γενειακός μυς (ανελκτήρας του γενείου). Βρίσκεται στα πλάγια (εκατέρωθεν) της γενειακής σύμφυ-

σης της κάτω γνάθου και χωρίζεται με τον αντίθετό
του με τον γενειακό σύνδεσμο, στο κέντρο του οποίου υπάρχει το γενειακό βοθρίο. Εκφύεται από το
φατνιακό έπαρμα του πλάγιου τομέα και του κυνόδοντα και καταφύεται στο δέρμα του γενείου το
οποίο ανασηκώνει όταν συσπάται, όπως στην αγανάκτηση και την οργή.
Τομικοί μύες. Οι τομικοί μύες είναι τέσσερις, δύο
άνω και δύο κάτω. Εκφύονται από τα φατνιακά επάρματα των αντίστοιχων άνω και κάτω κυνοδόντων και
καταφύονται στο βλεννογόνο και το δέρμα των γωνιών του στόματος. Με την ενέργεια τους φέρουν τις
γωνίες των χειλέων προς τα πρόσω, όπως στο θηλασμό, στο φίλημα κ.λπ.
Βυκανητής μυς. Σκεπάζεται από το λίπος των παρειών και καλύπτει το κενό μεταξύ της άνω και της
κάτω γνάθου. Εκφύεται από τον πτερυγογναθικό σύνδεσμο και τις σύστοιχες φατνιακές αποφύσεις των
γομφίων της άνω και κάτω γνάθου. Καταφύεται στο
βλεννογόνο και το δέρμα της σύστοιχης γωνίας του
στόματος, όπου οι ίνες του χιάζονται και φέρονται οι
άνω ίνες στο κάτω χείλος και οι κάτω ίνες στο άνω
χείλος. Με την ενέργειά του προωθείται το περιεχόμενο του προστομίου και το σάλιο στην κυρίως κοιλότητα του στόματος, ενώ συμβάλλει στην προώθηση
της τροφής προς το φάρυγγα. Τέλος, εξωθεί τον αέρα του στόματος όπως στο φύσημα ή το σάλπισμα.
Το βυκανητή μυ διαπερνά ο πόρος της παρωτίδας και το βυκανητικό νεύρο (από τον τρίτο κλάδο
του τριδύμου). Ωστόσο, το βυκανητικό νεύρο δεν
νευρώνει το μυ, ο οποίος νευρώνεται, όπως όλοι οι
μιμικοί μύες από το προσωπικό νεύρο (βυκανητικοί
κλάδοι).
Σφιγκτήρας και διαστολέας μυς του στόματος.
Σχηματίζεται με τη διάταξη και την κατάφυση των
μυών γύρω από τη στοματική σχισμή, ενώ διατάσσεται σε δύο στιβάδες, την έσω και την έξω. Ο σφιγκτήρας αυτός αποτελείται κυρίως από μυϊκές ίνες του
τρίγωνου ή καθελκτήρας του κάτω χείλους, του βυκανητή, των τομικών και του κυνικού μυός. Η συνολική συγκρότησή του σε δύο άνω (δεξιά και αριστερή) και δύο κάτω (δεξιά και αριστερή) μοίρες και η
νεύρωση όλων των μυών του σφιγκτήρα από το προσωπικό νεύρο εξηγεί την εικόνα της πλάγιας (προς
την υγιή πλευρά) απόκλισης της γωνίας του όπως
συμβαίνει στις ημιπληγίες.
Με την ενέργεια των μασητήριων μυών, κινείται η
κάτω γνάθος στην κροταφογναθική διάρθρωση και
γίνεται κατά τη μάσηση η σύγκλειση της άνω και κάτω γνάθου καθώς επίσης και οι πλάγιες κινήσεις της.
Στη συνολική όμως λειτουργία της μάσησης, εκτός
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από τους μασητήριους μύες συμμετέχουν η γλώσσα,
ο βυκανητής μυς και οι μύες που έλκουν την κάτω
γνάθο προς τα κάτω. Οι μασητήριοι μύες, είναι τέσσερις σε κάθε πλευρά και είναι ο κροταφίτης, οποίος εκτείνεται από το κροταφικό οστό μέχρι την κάτω
γνάθο, ο μασητήρας, που εκτείνεται από το κροταφικό οστό μέχρι τη γωνία της κάτω γνάθου, ο έξω πτερυγοειδής μυς και ο έσω πτερυγοειδής μυς. Οι δύο
τελευταίοι βρίσκονται βαθιά, εκφύονται από το σφηνοειδές και την πτερυγοειδή απόφυση του σφηνοειδούς οστού και καταφύονται στην κάτω γνάθο.
Κροταφίτης μυς. Εκφύεται από την κροταφική περιτονία, έχει ριπιδοειδές σχήμα και καταλαμβάνει
την κροταφική χώρα. Ο τένοντας του καταφύεται στη
κορυφή και την έσω επιφάνεια της κορωνοειδούς
απόφυσης της κάτω γνάθου και στην κροταφίτιδα
ακρολοφία έως τον τελευταίο γομφίο. Νευρώνεται
από πρόσθιο και το οπίσθιο εν τω βάθη κροταφικό
νεύρο (κλάδοι του 3ου κλάδου του τρίδυμου νεύρου). Μαζί με το μασητήρα και τον έσω πτερυγοειδή
μυ συμβάλλει στη σύγκλειση της κάτω γνάθου, ενώ
οι οπίσθιες ίνες του, έλκουν προς τα πίσω την κάτω
γνάθο και έτσι επανέρχεται ο κόνδυλος στη θέση
του.
Μασητήρας μυς. Έχει τετράπλευρο σχήμα και
βρίσκεται στην έξω επιφάνεια του κλάδου της κάτω
γνάθου. Εμφανίζει την επιβολής και την εν τω βάθη
στιβάδα. Εκφύεται από το ζυγωματικό τόξο και καταφύεται στην έξω επιφάνεια του κλάδου και στη γωνία
της κάτω γνάθου. Ο μασητήρας μυς ανασπά την κάτω γνάθο και συμπλησιάζει τους φραγμούς των δοντιών μέχρι να έλθουν σε επαφή. Νευρώνεται από το
μασητήριο νεύρο (κλάδο του 3ου κλάδου του τρίδυμου νεύρου), το οποίο εισέρχεται στο μυ από τη μηνοειδή εντομή της κάτω γνάθου. Στην εξωτερική επιφάνεια του μασητήρα μυ πορεύονται η εγκάρσια
προσωπική αρτηρία και οι κλάδοι του παρωτιδικού
πλέγματος του προσωπικού νεύρου, ενώ μπροστά
από την κατάφυση του μυός, στο χείλος του σώματος
της κάτω γνάθου, ψηλαφάται η προσωπική αρτηρία.
Έσω πτερυγοειδής μυς. Βρίσκεται στην έσω επιφάνεια του κλάδου της κάτω γνάθου και χωρίζεται
από το έξω πτερυγοειδή μυ με το έξω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς οστού. Εκφύεται από τον πτερυγοειδή βόθρο και καταφύεται
στη έσω επιφάνεια της γωνίας της κάτω γνάθου. Νευρώνεται από το έσω πτερυγοειδές νεύρο (κλάδο του
3ου κλάδου του τρίδυμου νεύρου). Όπως φαίνεται
παραπάνω συμμετέχει στη σύγκλειση του στόματος.
Έξω πτερυγοειδής μυς. Οι δύο εκφυτικές μοίρες
του έξω πτερυγοειδούς μυός (άνω και κάτω), εκφύον-
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ται από την κάτω επιφάνεια της μεγάλης πτέρυγας
του σφηνοειδούς οστού και την έξω επιφάνεια του
έξω πετάλου της πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς οστού αντίστοιχα. Καταφύονται με κοινό τένοντα στο πτερυγοειδές βοθρίο του κονδύλου της
κάτω γνάθου και στο διάρθριο χόνδρο της κροταφογναθικής διάρθρωσης. Νευρώνεται από το έξω πτερυγοειδές νεύρο (κλάδο του 3ου κλάδου του τρίδυμου νεύρου). Με την ετερόπλευρη ενέργεια του μυός
η κάτω γνάθος κινείται προς τα πρόσω και προς το
αντίθετο πλάγιο και με την ενέργεια και των δύο
μυών η γνάθος φέρεται προς το πρόσω. Όταν ενεργούν ταυτόχρονα ο έσω και ο έξω πτερυγοειδής μυς,
ο κόνδυλος της κάτω γνάθου μαζί με το διάρθριο
χόνδρο, φέρεται προς τα πρόσω και προκαλείται
στροφή του αντίθετου κονδύλου, όπως κατά τη μάσηση.

ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ –––––––––––––––––––
Η νεύρωση των ανατομικών στοιχείων του προσώπου γίνεται από την 5η (τρίδυμο νεύρο) και την 7η
(προσωπικό νεύρο) εγκεφαλική συζυγία.
Το τρίδυμο νεύρο είναι το μεγαλύτερο από τα
κρανιακά νεύρα. Παρέχει αισθητικές νευρικές ίνες
στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής, στο πρόσωπο,
στη στοματική κοιλότητα, στον οφθαλμικό κόγχο,
στα δόντια, στη ρινική κοιλότητα και στους παραρρίνιους κόλπους. Είναι μεικτό νεύρο και σχηματίζεται
από δύο μοίρες, την κινητική και την αισθητική. Το
μηνοειδές γάγγλιο του τριδύμου αποτελεί τον αισθητικό εκφυτικό πυρήνα της αισθητικής μοίρας του τρίδυμου νεύρου. Έχει μηνοειδές σχήμα και βρίσκεται
στην πρόσθια άνω επιφάνεια του λιθοειδούς οστού.
Το μηνοειδές γάγγλιο σχετίζεται προς τα έσω με την
έσω καρωτίδα και την οπίσθια μοίρα του σηραγγώδους φλεβώδους κόλπου και προς τα πίσω με την κινητική έκφυση και το μείζον επιπολής λιθοειδές
νεύρο.
Το τρίδυμο νεύρο, αποτελείται από τρεις κλάδους: το οφθαλμικό νεύρο (αμιγώς αισθητικό νεύρο), το άνω γναθικό νεύρο (αμιγώς αισθητικό νεύρο)
και το κάτω γναθικό νεύρο (μεικτό νεύρο). Οι τρεις
παραπάνω κλάδοι ενώνονται καθώς το νεύρο μπαίνει
στο κρανίο.
Ο πρώτος κλάδος (οφθαλμικό νεύρο) ελέγχει τις
αισθήσεις του μετώπου. Διαιρείται στα παρακάτω
νεύρα:
• Μετωπιαίος κλάδος (διαιρείται σε υπερκόγχιο
νεύρο, υπερτροχιλιακό νεύρο και νεύρο προς
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το μετωπιαίο κόλπο): μέτωπο, τριχωτό της κεφαλής (έως την κορυφή του βρέγματος), άνω βλέφαρο, δέρμα της άνω επιφάνειας της ρινός, μετωπιαίοι κόλποι.
• Δακρυϊκός κλάδος: κερατοειδής, επιπεφυκότες,
κόγχος
• Οφθαλμορινικός κλάδος (κλάδοι που περιλαμβάνουν τα βραχέα και τα μακρά ακτινοειδή νεύρα, το υποτροχίλιο νεύρο και τα πρόσθια και
οπίσθια ηθμοειδή νεύρα): ρινική κοιλότητα,
παραρρίνιοι κόλποι, σφηνοειδές και ηθμοειδές
(μαζί με το άνω γναθικό νεύρο)
• Σκηνιδιακός (μηνιγγικός κλάδος): σκηνίδιο της
παρεγκεφαλίδας
• Σκληραίος κλάδος: υπερσκηνιδιακή σκληρά
μήνιγγα
Ο δεύτερος κλάδος (άνω γναθικό νεύρο) καλύπτει την περιοχή κάτω από το μάτι μέχρι τη γωνία
των χειλιών. Υποδιαιρείται στους παρακάτω κλάδους.
• Υποκόγχιος κλάδος [κλάδοι που περιλαμβάνουν το πρόσθιο και το μέσο άνω οδοντικό
(φατνιακό) νεύρο]: διάμεσο τρίτο του προσώπου, δόντια της άνω γνάθου και ιγμόρειο άντρο.
• Ζυγωματικός κλάδος (διαιρείται στο ζυγωματικό προσωπικό και στο ζυγωματικό κροταφικό
κλάδο): μεσαίο τρίτο του προσώπου.
• Μείζων και ελάσσων υπερώιος, φαρυγγικός και
ρινοϋπερώιος κλάδος: ρινοφάρυγγας, ιγμόρειο
άντρο.
• Οπίσθιος άνω φατνιακός κλάδος: Υπερώα.
• Μηνιγγικός κλάδος: σκληρά μήνιγγα μέσω της
μέσης μηνιγγικής αρτηρίας.
Ο τρίτος κλάδος (κάτω γναθικό νεύρο) καλύπτει
την περιοχή από τη γωνία των χειλιών μέχρι τη γωνία της κάτω γνάθου. Η αισθητική μοίρα του τρίτου
κλάδου του τριδύμου νεύρου υποδιαιρείται στους
παρακάτω κλάδους:
• Γλωσσικός κλάδος (στον οποίο εισέρχεται και η
χορδή του τυμπάνου προερχόμενη από το προσωπικό νεύρο): πρόσθια 2/3 της γλώσσας, έδαφος της στοματικής κοιλότητας, ούλα, δέρμα
της κάτω γνάθου
• Ωτοκροταφικός κλάδος: έξω ακουστικός πόρος,
τυμπανική μεμβράνη, κροταφογναθική άρθρωση
• Κάτω οδοντικό νεύρο: δόντια και ούλα της κάτω
γνάθου, κάτω χείλος, πώγωνας [το κάτω χείλος
και ο πώγωνας νευρώνονται από το πωγωνιαίο
(γενειακό) νεύρο].
• Στοματικός κλάδος: βλεννογόνος της παρειάς,

μικρή περιοχή δέρματος της παρειάς.
Η κινητική μοίρα του τρίτου κλάδου του τριδύμου νεύρου υποδιαιρείται στους παρακάτω κλάδους:
• Μασητηριακός κλάδος: μασητήρας.
• Εν τω βάθει κροταφικός κλάδος: κροταφίτης
μυς.
• Έσω πτερυγοειδής κλάδος: διατείνων τη μαλακή υπερώα μυς, διατείνων το τύμπανο μυς, έσω
πτερυγοειδής μυς.
• Έξω πτερυγοειδής κλάδος: έξω πτερυγοειδής
μυς.
• Μυλοϋοειδής κλάδος: πρόσθια γαστέρα του διγάστορα, μυλοϋοειδής μυς.
Το προσωπικό νεύρο είναι μεικτό νεύρο. Η κινητική του μοίρα παρέχει απαγωγές ίνες για τους μύες
του προσώπου. Η αισθητική μοίρα του νεύρου είναι
υπεύθυνη για την αίσθηση της γεύσης στο πρόσθιο
τμήμα της γλώσσας και τη νεύρωση του δέρματος
του έξω ακουστικού πόρου, στην οποία συμμετέχει
το προσωπικό νεύρο. Το προσωπικό νεύρο φέρει
επίσης παρασυμπαθητικές ίνες για τη νεύρωση των
υπογναθίων, υπογλωσσίων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων, καθώς και των δακρυϊκών αδένων.
Οι αισθητικές και οι παρασυμπαθητικές ίνες φέρονται μετο διάμεσο νεύρο (νεύρο του Wrisberg). Ο
κινητικός πυρήνας του προσωπικού βρίσκεται στο
στέλεχος και είναι υπεύθυνος για την κινητική μοίρα
του νεύρου. Ο άνω σιαλικός πυρήνας είναι υπεύθυνος για την παρασυμπαθητική νεύρωση των σιελογόνων και των δακρυϊκών αδένων. Ο μονήρης πυρήνας
και ο αισθητικός πυρήνας του τριδύμου υποδέχονται
τις αισθητικές ίνες που μεταφέρονται με το προσωπικό νεύρο. Κατά την πορεία του προσωπικού νεύρου
διακρίνονται τρεις μοίρες: η ενδοκράνια, η ενδοκροταφική και η εξωκροταφική μοίρα.

Ενδοκράνια (λιθοειδής) μοίρα του
προσωπικού νεύρου
Το νεύρο πορεύεται μέσα στον προσωπικό πόρο
και διαιρείται σε τρεις μοίρες: την οβελιαία, την εγκάρσια και την κατιούσα και χορηγεί τους εξής κλάδους:
Μείζον επιπολής λιθοειδές νεύρο: Εκφύεται από
το γονάτιο γάγγλιο και φέρεται στην ομώνυμη αύλακα του λιθοειδούς οστού. Φθάνει στο πρόσθιο ρηγματώδες τρήμα, όπου και ενώνεται με το εν τω βάθει
λιθοειδές νεύρο σχηματίζοντας το νεύρο του πτερυγοειδή πόρου (του Vidi), διαμέσου του οποίου οι
ίνες του μείζονος λιθοειδούς νεύρου φέρονται στο
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σφηνοϋπερώιο γάγγλιο. Μαζί με το μείζον επιπολής
λιθοειδές νεύρο πορεύονται γευστικές ίνες για τους
γευστικούς κάλυκες της υπερώας και προγαγγλιακές
παρασυμπαθητικές ίνες από τον ρινοδακρυϊκό πυρήνα για τους βλεννογόνους της ρινός, της υπερώας και
το δακρυϊκό αδένα.
Νεύρο του μυός του αναβολέα: Εκφύεται από την
κατιούσα μοίρα του προσωπικού νεύρου και νευρώνει τον μυ του αναβολέα.
Χορδή του τυμπάνου: Εκφύεται από το προσωπικό νεύρο αμέσως επάνω από το βλενομαστοειδές
τρήμα και πορεύεται τοξοειδώς πάνω από τον τυμπανικό υμένα. Εξέρχεται από την τυμπανική κοιλότητα
από τη λιθοτυμπανική σχισμή και στον υποκροτάφιο
βόθρο αναστομώνεται με το γλωσσικό νεύρο. Μέσα
στη χορδή του τυμπάνου πορεύονται γευστικές ίνες
για τους γευστικούς κάλυκες των μυκητοειδών θηλών
της γλώσσας και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές
ίνες από τον άνω σιαλικό πυρήνα για τον υπογνάθιο
και υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα.
Αναστομωτικός κλάδος: προς τον ωτιαίο κλάδο
του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Εξωκράνια μοίρα του προσωπικού νεύρου
Οι κλάδοι της εξωκράνιας μοίρας του προσωπικού νεύρου είναι οι εξής:

Οπίσθιο ωτιαίο νεύρο: Διανέμεται στον ινιακό,
στον οπίσθιο και στον άνω ωτιαίο μυ.
Διγαστορικός κλάδος: Νευρώνει την οπίσθια γαστέρα του διγάστορα μυός αφού προηγουμένως χορηγήσει τον βελονοϋοειδή κλάδο για τον ομώνυμο μυ
Τελικοί κλάδοι: Εκφύονται από το παρωτιδικό
πλέγμα και αναδύονται από το άνω και πρόσθιο χείλος της παρωτίδας, πορευόμενοι επιπολής. Αυτοί είναι από επάνω προς τα κάτω οι εξής: Κροταφικοί
κλάδοι, ζυγωματικοί κλάδοι, βυκανητικοί κλάδοι, ο
επιχείλιος κλάδος της κάτω γνάθου και ο τραχηλικός κλάδος, οι οποίοι νευρώνουν τους μιμικούς
μύες.
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Aνασκόπηση
Δερματικά εμφυτεύματα
Κυριαζή-Τάχου Ε.

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

Ðåñßëçøç
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ελάχιστα επεμβατικές κοσμητικές θεραπείες. Τα δερματικά εμφυτεύματα μαζί με την βοτουλινική τοξίνη και τα lasers είναι οι πλέον
δημοφιλείς. Τα δερματικά εμφυτεύματα έχουν πολλές ενδείξεις όπως ρυτίδες (επιφανειακές και βαθύτερες), αποκατάσταση ελλειμμάτων στο πρόσωπο λόγω γήρανσης, αύξηση του όγκου των χειλιών,
αποκατάσταση του όγκου των χεριών, εμβυθισμένες ουλές, λιποατροφία οφειλόμενη σε HIV. Ο αριθμός
των δερματικών εμφυτευμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι πολύ μεγάλος. Τα εμφυτεύματα
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στο υλικό που περιέχουν, στη διάρκεια του αποτελέσματος (μη μόνιμα, ημιμόνιμα, μόνιμα), στο βάθος ένεσής τους (χόριο, υποδόριος ιστός, υπερπεριοστικά) και στον βαθμό
ασφάλειας που παρέχουν. Οι Δερματολόγοι που χρησιμοποιούν δερματικά εμφυτεύματα είναι απαραίτητο να έχουν πολύ καλή γνώση των χαρακτηριστικών τους και της ανατομίας των περιοχών που θεραπεύουν, για να είναι ασφαλής η χορήγηση και καλό το αισθητικό αποτέλεσμα. Πριν από τη θεραπεία θα
πρέπει να έχουν συζητηθεί οι λεπτομέρειες της επέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, η διάρκειά
τους και τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα. Η επιλογή του εμφυτεύματος, η τεχνική ένεσης και ο όγκος
του υλικού που θα ενεθεί καθορίζονται σύμφωνα με την ανατομική περιοχή, τον τύπο του ελλείμματος,
το επιθυμητό αποτέλεσμα και την εμπειρία του γιατρού.

Dermal Fillers
Kyriazi-Tachou E.

Summary

The demand for minimally invasive cosmetic procedures is increasing rapidly
every year. In addition to botulinum toxin and laser treatments, the injection of dermal fillers is one of
the most relevant methods. Dermal fillers can be used for a multitude of indications: wrinkles (fine to deep), facial deformities, lip augmentation, hand rejuvenation, sunken scars, HIV related lipoatrophy. There
are many dermal fillers on the market. They differ greatly in terms of origin, duration of the effect (temporary, semi permanent, permanent), injection depth (dermal, subcutaneous, supraperiosteal), and risk
profile. Physicians who administer dermal fillers should have a thorough knowledge of their characteristics and of the anatomy of the area to be treated. This is essential for correct administration and optimal
aesthetic results. Prior to any treatment, details of the procedure, the desire effects, durability and potential risks of the filler to be injected should be discussed with the patient. The choice of dermal filler,
the injection technique, and the volume to be administered is determined according to the anatomic site, the type of defect, the desired effect and physician experience.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Δερματικά εμφυτεύματα, διόγκωση μαλακών ιστών, ανανέωση προσώπου
KEY WORDS • Dermal fillers, soft tissue augmentation, facial rejuvenation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η δημοτικότητα των δερματικών εμφυτευμάτων
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:2 79-94, 2014

έχει αυξηθεί κατακόρυφα την τελευταία δεκαετία και
αυτό οφείλεται στην επιθυμία των ανθρώπων καθώς
γερνούν να βελτιώσουν την εμφάνισή τους γρήγορα,
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αποτελεσματικά και ελάχιστα επεμβατικά. Το ίδιο
χρονικό διάστημα τα εμφυτεύματα έχουν εξελιχθεί
σημαντικά με αποτέλεσμα ο δερματολόγος να έχει
στην διάθεσή του πολύ αξιόπιστα και ασφαλή προϊόντα για την αντιμετώπιση της γήρανσης του προσώπου.

Γήρανση του Δέρματος
Με την καλύτερη κατανόηση της ανατομίας και
της φυσιολογίας του γηρασμένου προσώπου, έγινε
αντιληπτό ότι η γήρανση είναι αποτέλεσμα τόσο κρανιοπροσωπικών αλλαγών, όσο και ατροφίας των βαθύτερων και επιφανειακών στρωμάτων του λίπους
καθώς και ατροφίας του δέρματος.1,2,3,4 Η επιφανειακή λοιπόν αλλά και βαθύτερη απώλεια όγκου οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά του
προσώπου, πτώση του δέρματος και εμφάνιση ρυτίδων, πτυχών και αυλάκων.
Για τη διόρθωση των αλλαγών αυτών απαιτείται
μια σφαιρική θεραπευτική προσέγγιση, με στόχο την
αποκατάσταση του όγκου σε όλα τα επίπεδα. Γίνεται
λοιπόν μια δυναμική μετακίνηση από τη δυσδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση που περιλάμβανε τη
διόρθωση μεμονωμένων ρυτίδων και lifting, στην
τρισδιάστατη διόρθωση με αποκατάσταση του χαμένου όγκου όλων των υποκείμενων μαλακών κα οστέινων δομών. Η διόρθωση αυτή περιλαμβάνει την βαθειά δομική στήριξη στο επίπεδο του περιοστέου ή
των μυών, την αποκατάσταση του όγκου των βαθύτερων στρωμάτων λίπους και την στήριξη του δέρματος και του υποδορίου ιστού.5
Μόνο η σφαιρική αυτή προσέγγιση που αποκαθιστά τον όγκο, το περίγραμμα και τις ρυτίδες, μπορεί
να δώσει ένα φυσικό αποτέλεσμα και μια νεανικότερη εμφάνιση στο πρόσωπο.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πολλοί είναι οι τύποι των δερματικών εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη
για κοσμητικούς και ιατρικούς λόγους. Τα εμφυτεύματα αυτά ταξινομούνται ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής τους στον ιστό σε μη μόνιμα, ημιμόνιμα
(όταν η διάρκειά τους είναι τουλάχιστον 18 μήνες)
και μόνιμα. Επίσης ταξινομούνται ανάλογα με το βασικό υλικό που περιέχουν σε εμφυτεύματα λιπώδους
ιστού, κολλαγόνου, υαλουρονικού οξέος, Calcium
Hydroxylapatite (CaHA), poly-L-Lactic Acid

(PLLA®), polymethyl methacrylate, polyacrylamide
gel και πολυμερή dimethylsiloxane (σιλικόνη).6 Οι
διαφορές τους βρίσκονται στον τρόπο δράσης και
στη διάρκεια παραμονής τους στον ιστό.
Για κοσμητικούς λόγους χρησιμοποιούνται συχνότερα τα μη μόνιμα εμφυτεύματα, γιατί η γήρανση
έχει μια εξελικτική πορεία και η μόνιμη διόγκωση
μιας περιοχής του προσώπου (π.χ. χειλιών και ρινικών αυλάκων) όταν οι γύρω ιστοί έχουν ατροφήσει
λόγω γήρατος, δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα.
Το 85% τουλάχιστον των θεραπειών με δερματικά εμφυτεύματα γίνονται με προϊόντα υαλουρονικού
οξέος (HA) λόγω του ότι είναι ασφαλή, εύκολα στην
εφαρμογή και έχουν καλά αποτελέσματα.6
Στην ανασκόπηση αυτή θα περιγραφούν τα κυριότερα μη μόνιμα και ημιμόνιμα υλικά, αυτά δηλαδή
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καθημερινή δερματολογική πράξη (Πίνακας 1). Θα γίνει επίσης ανασκόπηση της φύσης, των ιδιοτήτων, του τρόπου δράσης και των ενδείξεων του καθενός από αυτά. Στη
συνέχεια θα περιγραφούν οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές ένεσης των εμφυτευμάτων, οι συχνότερες ενδείξεις τους καθώς και οι λιγότερο συχνές. Τέλος θα
περιγραφούν οι πιο συχνές επιπλοκές τους και η αντιμετώπισή τους.

Μη μόνιμα εμφυτεύματα
Υαλουρονικό Οξύ (ΗΑ)
Το ΗΑ είναι φυσικώς απαντώμενος πολυσακχαρίτης, βασικό συστατικό της εξωκυτταρίου ουσίας και
πανομοιότυπος σε όλα τα είδη των ζώων και των
ιστών. Αυτό ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανασολογικών αντιδράσεων και δεν χρειάζεται να προηγηθεί
της θεραπείας δερματικό test.
Χημικά είναι δισακχαρίτης γλυκοζαμινογλυκάνης (αποτελούμενος από διαδοχικές ομάδες D-glucuronic acid και N-acetyl-D-glucosamine). Είναι εξαιρετικά υδρόφιλος γι’ αυτό προσελκύει μεγάλες ποσότητες νερού και αποκτά μεγάλο όγκο σχετικά με την
μάζα του, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιστέκεται σε
δυνάμεις πίεσης.7,8 Λόγω αυτής της ικανότητας να
δεσμεύουν νερό, τα εμφυτεύματα HA πετυχαίνουν
σημαντική αύξηση του όγκου των ιστών μετά την ένεσή τους.
Το ΗΑ είναι το κυριότερο συστατικό της εξωκυττάριας ουσίας. Αποτελεί ένα φυσικό υπόστρωμα των
ιστών που γεμίζει τα μεσοδιαστήματα, ενυδατώνει,
απορροφά τους κραδασμούς και παρέχει ένα ελαστικό σκελετό για την στήριξη κολλαγόνου και ελαστίνης.9 Εππλέον δρα βιοχημικά ρυθμίζοντας την φλεγ-
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ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Υλικό

Όνομα

Προέλευση

Διάρκεια

Αποτέλεσμα

HA

Restylane®
Restylane touch
Restylane
Restylane perlane
Restylane SubQ
Macrolane

Ζύμωση

Μη μόνιμο &
βιοδιασπώμενο

Άμεσο & έως 24 ώρες
λόγω της υδροφιλικής του
ιδιότητας

Juvederm®
Juvederm Voluma
Juvederm smile
Juvederm volbella
Teosyal®
Revanesse® κ.α.
CaHA

Radiess®

Συνθετικό

Ημιμόνιμο &
βιοδιασπώμενο

Άμεσο και απώτερο λόγω
της σύνθεσης κολλαγόνου

PLLA®

Sculptra®

Συνθετικό

Ημιμόνιμο &
βιοδιασπώμενο

Άμεσο και μετά 4-6
εβδομάδες αύξηση του όγκου λόγω αντίδρασης ξένου σώματος

μονή, την επούλωση των τραυμάτων, τον καθαρισμό
των ελεύθερων ριζών, τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την κινητικότητα των κυττάρων.10,11
Το φυσικό HA έχει χρόνο ημίσειας ζωής στον ιστό
1 έως 2 ημέρες, γιατί υφίσταται διάλυση και αποδομείται ενζυμικά στο ήπαρ σε CO2 και νερό.11 Για να
σταθεροποιηθεί και να αυξηθεί η διάρκειά του στους
ιστούς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εμφύτευμα, το HA τροποποιείται με sulfonyl-bis-ethyl διασταυρώσεις μεταξύ των υδροξυλικών ομάδων των πολυσακχαριδικών αλυσίδων του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία σταθεροποιημένων μακρομορίων ΗΑ με πολύ μεγαλύτερη αντοχή στην αποδόμηση από την υαλουρονιδάση των ιστών, την θερμότητα
και τις ελεύθερες ρίζες, ενώ ακόμα διατηρούν την βιοσυμβατότητά τους.10,6,12 Για την διασταύρωση χρησιμοποιούνται ουσίες όπως η butanediol-diglycidylether και η νεώτερη 1,2,7,8-diepoxyoctane. Η διασταύρωση τροποποιεί την διαλυτότητα του HA,ενώ ο
βαθμός διασταύρωσης είναι ανάλογος με την γλοιότητα της γέλης (αυξάνοντας ο βαθμός διασταύρωσης αυξάνει και η σκληρότητα της γέλης). Έτσι χρειάζεται
μεγαλύτερη δύναμη εξώθησης προκειμένου να περάσει το υλικό μέσα από την βελόνα και προκαλείται και
μεγαλύτερος τραυματισμός του ιστού.10,6
Tα εμφυτεύματα HA που κυκλοφορούν στην αγορά προέρχονται κυρίως από ζύμωση του βακτηριδί-
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ου Streptococcus equine.6 Η βασική τους διαφορά
βρίσκεται στο τελικό μήκος των πολυμερών αλυσίδων.
Η διαδικασία της διασταύρωσης μπορεί να καταλήξει στην παραγωγή σωματιδιακών ή μη σωματιδιακών μορφών εμφυτευμάτων. Βάσει αυτού τα εμφυτεύματα HA χωρίζονται σε μονοφασικά και διφασικά.
Τα διφασικά περιέχουν διασταυρωμένα σωματίδια HA ίδιου περίπου μεγέθους, αναμειγμένα με μη
διασταυρωμένο HA σε μορφή buffer. Το ελεύθερο
HA βοηθά στο να περάσει ποιο εύκολα η γέλη από
την λεπτή βελόνα και στην ομοιόμορφη κατανομή
των μακρομορίων ενώ απορροφάται μετά την εμφύτευση.10 Τα διφασικά στηρίζονται στο μέγεθος των
σωματιδίων για να αυξήσουν την διογκωτική τους
ικανότητα και την διάρκεια.9 Διφασικά είναι τα προϊόντα Restylane τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς το μέγεθος και τον αριθμό των σωματιδίων που
περιέχουν.
Τα μονοφασικά περιέχουν συνεχή διασταυρωμένη πολυσακχαριδική αλυσίδα, είναι πιο ομοιογενή
και ενίονται ευκολότερα.12 Επειδή περιέχουν μείγμα
υψηλού και χαμηλού μοριακού βάρους ΗΑ, σχηματίζουν ένα ετερογενές gel με τυχαία σχήματα και μεγέθη και μαλακότερη σύσταση σε σχέση με τα διφασικά εμφυτεύματα. Για το λόγο αυτό ενίονται ευκολότερα. Τα μονοφασικά στηρίζονται στην μεγαλύτερη
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διασταύρωση για να δώσουν όγκο. Μονοφασικά είναι τα προϊόντα Juviderm, που διαφέρουν μεταξύ
τους ως προς τον βαθμό διασταύρωσης.10
Η προσθήκη Λιδοκαΐνης κάνει πιο ανώδυνη την
εφαρμογή των εμφυτευμάτων ενώ δεν επηρεάζει την
διάρκειά τους.13
Παράγοντες που επηρεάζουν την διάρκεια του
HA είναι το ποσοστό της διασταύρωσης και η ουσία
που χρησιμοποιήθηκε για την διασταύρωση, η συγκέντρωση του HA, η δυνατότητα δέσμευσης νερού
και η τεχνική ένεσης.14
Γενικά τα εμφυτεύματα ΗΑ διαφέρουν μεταξύ
τους στο μέγεθος των σωματιδίων, στην διασταύρωση και τον τύπο του παράγοντα διασταύρωσης που
χρησιμοποιήθηκε, στο αν είναι μονο- ή διφασικά,
στην συγκέντρωση του HA και στην παρουσία αναισθητικού παράγοντα στην σύριγγα. Εκτός από την
σύνθεση διαφέρουν στις ενδείξεις, στη διάρκεια του
αισθητικού αποτελέσματος, στον τρόπο εμφύτευσης,
το βάθος τοποθέτησης του υλικού, την τεχνική ένεσης, τις περιοχές του προσώπου που επιτρέπεται να
τοποθετηθεί, και στα συχνότερα ανεπιθύμητα συμβάντα.11

Ημιμόνιμα εμφυτεύματα
Calcium Hydroxylapatite (CaHA) Radiess R
Κατατάσσεται στα ημιμόνιμα δερματικά εμφυτεύματα λόγω της μακράς διάρκειάς του στον ιστό. Αποτελείται από μικροσφαιρίδια Calcium Hydroxylapatite διαλυμένα σε gel καρβομεθυλσελουλόζης, που
χρησιμεύει σαν όχημα για την ένεσή τους στον
ιστό.11 Είναι ταυτόσημο με το ανόργανο τμήμα των
δοντιών και των οστών10 και για το λόγο αυτό είναι
απόλυτα βιοσυμβατό και δεν χρειάζεται να προηγηθεί δερματικό test. Έχει ελάχιστες πιθανότητες αντιγονικότητας, αντίδρασης ξένου σώματος και φλεγμονώδους αντίδρασης, ενώ δεν έχει παρατηρηθεί ασβεστοποίηση ή οστεογένεση στα σημεία ένεσης του
υλικού.11
Εκτός από το άμεσο αποτέλεσμα της αύξησης του
όγκου που οφείλεται στο εμφύτευμα, διεγείρει επίσης την παραγωγή κολλαγόνου γύρω από τα μικροσφαιρίδια προκαλώντας με την πάροδο του χρόνου
πάχυνση του χορίου. Μετά από 8 μήνες τα σωματίδια του CaHA αρχίζουν να φαγοκυτταρώνονται σταδιακά, αποδομούμενα σε Ca και φωσφορικά άλατα
που αποβάλλονται από τους νεφρούς.
Το εμφύτευμα παραμένει στον ιστό για 12 ή και
18 μήνες.6 Διαρκεί περισσότερο από τα ισοδύναμα
εμφυτεύματα HA. Ενδείκνυται για διόρθωση μέτριων

αλλά και βαθειών ρυτίδων του προσώπου, για προσθήκη όγκου στα ζυγωματικά και στο πηγούνι, για
την σχετιζόμενη με HIV λιποατροφία του προσώπου,
για την αποκατάσταση του όγκου στην άκρα χείρα
και γενικότερα όπου χρειάζεται ένα ισχυρό υλικό με
μακρά διάρκεια.15,16
Πολλοί δερματολόγοι αναμειγνύουν το CaHA με
λιδοκαΐνη, με αποτέλεσμα μείωση κατά 60%, του
πόνου κατά την εμφύτευση, χωρίς μείωση της αποτελεσματικότητάς του.15

Poly-L-Lactic Acid (PLLA ®) Sculptra R
Το PLLA® είναι ένα εμφύτευμα που διαφέρει κατά πολύ από τα άλλα όσον αφορά τον σχεδιασμό της
θεραπείας, την προετοιμασία του υλικού ένεσης αλλά και την τεχνική της ένεσης.
Είναι συνθετικό πολυμερές, βιοσυμβατό, βιοδιασπώμενο και ανοσολογικά ανενεργές. Για το λόγο
αυτό δεν χρειάζεται δερματικό test πριν την θεραπεία. Είναι λυοφιλοποιημένο παρασκεύασμα που
διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και ανασυντίθεται με αποστειρωμένο νερό το λιγότερο 2 ώρες
πριν την χρήση του, αν και είναι προτιμότερο η ανασύνθεση να γίνει 24 ώρες πριν. Η ανασύνθεση γίνεται με προσθήκη 6ml αποστειρωμένου νερού και 2
ml λιδοκαΐνης με ή χωρίς επινεφρίνη (ορισμένοι
προσθέτουν την λιδοκαΐνη αμέσως πριν την εφαρμογή), ενώ η ποσότητα του νερού μπορεί να φθάσει και
τα 14 ml ανάλογα με την περιοχή. Ακριβώς πριν την
ένεση το υλικό ανακινείται έντονα σε ειδικό αναδευτήρα.17
Η αποτελεσματικότητά του οφείλεται στην παραγωγή κολλαγόνου μέσω ενεργοποίησης των ινοβλαστών, γι’ αυτό και η αύξηση του όγκου της περιοχής
όπου ενίεται γίνεται σταδιακά. Η αρχική ένεση με
PLLA® δημιουργεί μια πρόσκαιρη διόγκωση της περιοχής που διαρκεί περίπου 1 εβδομάδα, γιατί το
διάλυμα που χρησιμοποιείται σαν όχημα εισόδου
του στο δέρμα απορροφάται γρήγορα.18 Τα αποτελέσματα της θεραπείας φαίνονται κατά την διάρκεια
των επόμενων μηνών. Η φλεγμονώδης αντίδραση
που δημιουργείται για την αποδόμηση των μικροσφαιριδίων PLLA® προκαλεί παραγωγή ινώδους συνδετικού ιστού και κολλαγόνου, με αποτέλεσμα την
σταδιακή διόρθωση του ελλείμματος.4,19 Για να δοθεί χρόνος στον ιστό να αντιδράσει, τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των θεραπειών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες, ενώ χρειάζονται 3 συνεδρίες κατά μέσο όρο. Μετά την ένεση ακολουθεί έντονο μασάζ.20
Γνωστή είναι η αποτελεσματικότητα του PLLA®
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στη θεραπεία της σχετιζόμενης με HIV λιποτροφίας
του προσώπου.21 Καλά επίσης είναι τα κοσμητικά
του αποτελέσματα στο πρόσωπο (μέτριες και βαθειές
ρυτίδες, ελλείμματα του περιγράμματος), στον λαιμό,22 και το ντεκολτέ.23
Τα αποτελέσματα του διαρκούν έως 2 χρόνια ή
και περισσότερο.
Συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι εκχυμώσεις, το οίδημα, ο πόνος, ο κνησμός και τα οζίδια.4

προτίμηση του γιατρού, το εμφύτευμα που χρησιμοποιείται και την περιοχή που θα διορθωθεί.26
Το βάθος του ελλείμματος καθορίζει το βάθος της
ένεσης και όσο πιο βαθύ είναι το έλλειμμα τόσο πιο
παχύρευστο είναι το υλικό. Οι επιφανειακές ρυτίδες
απαιτούν διόρθωση στο ανώτερο χόριο. Βαθύτερες ρυτίδες και πτυχές απαιτούν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος στο μεσαίο και κατώτερο χόριο ή υποδορίως.

Γραμμοειδής ένεση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ –––––––––––––––
Ενδείξεις των δερματικών εμφυτευμάτων
Η κυριότερη ένδειξη των δερματικών εμφυτευμάτων είναι η ανανέωση του προσώπου. Η χρήση τους
σε συνδυασμό με τη βοτουλική τοξίνη έχει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα με ελάχιστο ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών.24 Ιδανικότεροι υποψήφιοι είναι οι ασθενείς με πρώιμα σημάδια γήρανσης.

Προετοιμασία του ασθενούς
Περιλαμβάνει την λεπτομερή ενημέρωση του ασθενή ώστε να αποφεύγονται οι εξωπραγματικές προσδοκίες και την γραπτή συναίνεσή του για τη θεραπεία.
Απαραίτητη είναι η λήψη φωτογραφιών και η λήψη πλήρους ιατρικού ιστορικού που θα ερευνά πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις σε οποιοδήποτε υλικό, συμπεριλαμβανομένου του αναισθητικού. Τα δερματικά εμφυτεύματα αντενδείκνυνται
στη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, σε ανοσοκατασταλμένα άτομα και σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν διακόψει φάρμακα που αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας 10-14 μέρες πριν τη θεραπεία, να μην έχουν λάβει πολυβιταμινούχα σκευάσματα που περιέχουν βιταμίνη Ε καθώς και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα.25 Σε άτομα με ιστορικό χηλοειδών ή υπερτροφικών ουλών, αποφεύγεται η ένεση ημιμόνιμων
και μόνιμων εμφυτευμάτων.
Μερικές φορές είναι απαραίτητη η χρήση τοπικών αναισθητικών ή στελεχιαία αναισθησία σε ευαίσθητους στον πόνο ασθενείς, ενώ τα εμφυτεύματα
που περιέχουν λιδοκαΐνη βοηθούν τον ασθενή να
ανέχεται καλύτερα τις ενέσεις.

Åéêüíá 1 - Γραμμοειδής ένεση (J. Carruthers et al.26).

Η βελόνα ή η κάνουλα εισέρχεται κατά μήκος της
ρυτίδας ή της πτυχής, όπου δημιουργείται μια σύραγγα για τοποθέτηση του υλικού και μετά αποσύρεται αργά καθώς ενίεται το εμφύτευμα (Eικόνα 1). Η
τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για διόρθωση
μεμονωμένων ρυτίδων όπως οι ρινοχειλικές αύλακες.

Τεχνική βεντάλιας και τεχνική πλέγματος
(crosshatching)

Τεχνικές ένεσης
Οι τεχνικές έγχυσης ποικίλουν ανάλογα με την

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2014

Åéêüíá 2 - Τεχνική βεντάλιας (J. Carruthers et al.26).
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Στην τεχνική αυτή (Εικόνα 4), τεντώνεται το δέρμα για να σταθεροποιηθεί το έλλειμμα και ενίονται
μικροί βόλοι υλικού κατά μήκος της ρυτίδας, αρκετά
κοντά ο ένας στον άλλο. Τα μεταξύ τους κενά λειαίνονται με μασάζ. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σε
ουλές ακμής, στις ρυτίδες του μετώπου, στο μεσόφρυο, στην ενίσχυση του φίλτρου στη μη επεμβατική
ρινοπλαστική.12

Κάθετη υπερπεριοστική εναπόθεση

Åéêüíá 3 - Τεχνική πλέγματος (J. Carruthers et al.26).

Οι τεχνικές αυτές είναι παραλλαγές της γραμμοειδoύς έγχυσης και χρησιμοποιούνται για διόρθωση
μεγαλύτερων ελλειμμάτων ή για το περίγραμμα του
προσώπου.12
Στην τεχνική της βεντάλιας (Εικόνα 2) γίνονται
διαδοχικές γραμμοειδείς ενέσεις από ένα σημείο εισόδου της βελόνας εν είδει βεντάλιας καλύπτοντας
επιφάνεια από ένα τέταρτο έως και πλήρη κύκλο, σε
ένα ή περισσότερα επίπεδα.
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για να δώσει όγκο στα ζυγωματικά.
Στην τεχνική πλέγματος (Εικόνα 3) γίνεται μια
σειρά παράλληλων γραμμοειδών ενέσεων στη θεραπευόμενη περιοχή που ακολουθούνται από μια δεύτερη σειρά επίσης παράλληλων γραμμοειδών ενέσεων κάθετων στην πρώτη. Χρησιμοποιείται για την
διόρθωση των γραμμών πίκρας και του κατώτερου
τμήματος της παρειάς.6

Τεχνική διαδοχικών νυγμών (Serial puncture)

Åéêüíá 4 - Τεχνική διαδοχικών νυγμών.

Åéêüíá 5 - Κάθετη υπερπεριοστική εναπόθεση (J. Carruthers et al26).

Είναι η κάθετη εναπόθεση μικρής ποσότητας εμφυτεύματος, στο επίπεδο του περιοστέου (Εικόνα 5).
Για να επιτευχθεί η μέγιστη διείσδυση, το δέρμα
ανυψώνεται με το ελεύθερο χέρι και η κάνουλα εισέρχεται στο λεπτότερο σημείο του υπό γωνία 90ο.
Στο επίπεδο του οστού αλλάζει κατεύθυνση και προχωρά κάτω από τους ιστούς πριν την τοποθέτηση του
εμφυτεύματος. Λόγω της υποκείμενης οστικής στήριξης, μικρές ποσότητες υλικού επιτυγχάνουν μεγάλη
διόρθωση του ελλείμματος. Εφαρμόζεται στη θεραπεία των υποκόγχιων αυλάκων.26

Tεχνική πύργων (tower technique)
Είναι μια τεχνική τρισδιάστατης αποκατάστασης
όγκου κατά την οποία γίνονται πολλαπλές κάθετες
εναποθέσεις εμφυτεύματος υπό τη μορφή πύργων ή
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Åéêüíá 6 - Τεχνική πύργων (J. Carruthers et al26).

στηλών υλικού, για να στηρίξουν το υπερκείμενο
δέρμα (Εικόνα 6).26 Οι στήλες αυτές είναι αυτοϋποστηριζόμενες και δεν απαιτούν οστική βάση. Στις
παρειές τοποθετούνται κάθετα στην περιοχή που
χρειάζεται όγκο με μορφή πολλαπλών μικρών ποσοτήτων υλικού σε απόσταση 0,1-1 mm μεταξύ τους.

ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ –––––––––––––
Παρειά (Εικόνα 7)
Η αποκατάσταση του όγκου της παρειάς συνήθως

Åéêüíá 7 - Πριν και μετά
τη διόρθωση της παρειάς
(Προσωπική συλλογή).
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συνδυάζεται με διόρθωση της υποκόγχιας αύλακας
και του κατώτερου τμήματος του προσώπου για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Το πρώτο βήμα είναι η αποκατάσταση του όγκου
του βαθύτερου λιπώδους στρώματος της παρειάς που
έχει σαν αποτέλεσμα ανόρθωση και επανατοποθέτηση του δέρματος του προσώπου (Εικόνα 7). Κατάλληλα εμφυτεύματα για την περιοχή αυτή είναι τα πλέον
παχύρευστα προϊόντα HA και το CaHA.27,28,29 Το HA
δίνει ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα όταν ενίεται βαθειά στο υπόδερμα ή πάνω από το περιόστεο. Το CaHA ενίεται μόνο υπερπεριοστικά γιατί η ένεσή του
στον υποδόριο ιστό μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένο οίδημα της παρειάς, λόγω απόφραξης της λεμφικής ή της αγγειακής παροχέτευσης της περιοχής.
Συνήθεις πύλες εισόδου είναι πλάγια στα ζυγωματικά και κεντρικά στην υποζυγωματική περιοχή
(Εικόνα 8). Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για
την αύξηση του όγκου της παρειάς είναι η υπερπεριοστική εναπόθεση (με HA ή CaHA) η τεχνική πύργων (μόνο με HA) ή η γραμμοειδής ένεση. Αρκετοί
όμως εφαρμόζουν την τεχνική της βεντάλιας ενίοντας το εμφύτευμα υπερπεριοστικά.6 Στην υπερπεριοστική εναπόθεση ενίονται μικρές ποσότητες εμφυτεύματος 0,1 έως 0,3 ml σε 5-7 σημεία, με απόσταση
5mm μεταξύ τους. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη στη διόρθωση μικρής έως μέτριας απώλειας
όγκου αλλά και σαν βάση για διόρθωση μεγαλύτερης
απώλειας, προσθέτοντας επιπλέον όγκο με την τεχνική πύργου ή με γραμμοειδή ένεση.
Προσθήκη υλικού στην πλάγια επιφάνεια της παρειάς δείχνει πιο έντονα τα ζυγωματικά.
Για το κατώτερο τμήμα της παρειάς χρησιμοποιείται η τεχνική της γραμμικής ένεσης αλλά και οι διαδοχικοί νυγμοί για σοβαρότερα ελλείμματα.
Ο όγκος που συνήθως χρησιμοποιείται είναι 1-2
ml ανά παρειά, ενώ για μεγάλα ελλείμματα γίνεται
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Åéêüíá 8 - Αποκατάσταση όγκου παρειάς με ένεση εμφυτεύματος υποδόρια και υπερπεριοστικά (J. Carrutherw et al26).

Åéêüíá 10 - Διόρθωση υποκόγχιας αύλακας με υπερπεριοστική ένεση ΗΑ (J, Carruthers et al26).

προσθήκη επιπλέον υλικού προοδευτικά και με μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων.
Σημαντική είναι η αποφυγή υπερδιόρθωσης που είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν γελάει ο ασθενής. Μεγάλη
προσοχή χρειάζεται η περιοχή του υποκόγχιου τμήματος όπου αποφεύγονται χρήση βελόνας αλλά και CaHA
για να μη γίνει βλάβη των αγγείων ή του νεύρου. Επίσης προσοχή χρειάζεται όταν ενίουμε κοντά στην προσωπική αρτηρία, στην παραρρίνια περιοχή.26

καθώς και μείωσης του όγκου και πτώσης της παρειάς.6,30
Για την διόρθωση της περιοχής χρησιμοποιούνται συνήθως εμφυτεύματα HA χαμηλού ιξώδους ενώ
ο CaHA δεν ενδείκνυται για την περιοχή αυτή.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η κάθετη
υπερπεριοστική εναπόθεση και η γραμμοειδής ένεση. Η ένεση του εμφυτεύματος γίνεται κάτω από τον
σφιγκτήρα μυ του κάτω βλεφάρου ακριβώς πάνω
από το περιόστεο, κατά μήκος και κάτω από το κογχικό χείλος. Απαραίτητη είναι η προστασία του κογχικού χείλους με το ελεύθερο χέρι για να αποφύγουμε εναπόθεση εμφυτεύματος στον κόγχο.26 Με την
τεχνική της κάθετης υπερπεριοστικής εναπόθεσης

Υποκόγχια αύλακα και αύλακα των δακρύων
(Εικόνες 9, 10)
Είναι αποτέλεσμα κήλης του υποκόγχιου λίπους

Åéêüíá 9 - Πριν και μετά
την διόρθωση της υποκόγχιας αύλακας (Προσωπική συλλογή).
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ενίονται 0,02 έως 0,05 ml ανά σημείο, με απόσταση
2-3 mm μεταξύ τους και ακολουθεί ελαφρό μασάζ
(Εικόνα 10). Αν η παρειά διατηρεί τον όγκο της ή
έχει ήδη διορθωθεί, προτιμάται η γραμμική ένεση.
Πύλες εισόδου της κάνουλας είναι στο μεν κέντρο
προς τα έσω του υποκόγχιου νεύρου, 1 cm κάτω από
το κογχικό χείλος και στα πλάγια, κάτω από τον έξω
κανθό.
Η ποσότητα του υλικού που ενίεται είναι ≤0,5
έως 1 ml ανάλογα με την σοβαρότητα του ελλείμματος. Συμπλήρωμα του όγκου μπορεί να γίνει σε 15
μέρες αν χρειαστεί. Η διάρκεια του αποτελέσματος
είναι 12-15 μήνες λόγω έλλειψης κινητικότητας της
περιοχής.26,6
Σημαντικό είναι να αποφεύγεται η επιφανειακή
ένεση του εμφυτεύματος, γιατί δημιουργείται οίδημα
λόγω της υδρόφιλης ιδιότητας του ΗΑ. Η επιφανειακή ένεση προκαλεί επίσης μια υποκύανη δυσχρωμία κάτω από το δέρμα (αποτέλεσμα Tyndall), λόγω
του ότι το φάσμα του κυανού φωτός διαχέεται εντονότερα από τα σωματίδια του υλικού.31
Σαν σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρεται η
τύφλωση. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με χρήση κάνουλας, μετακίνηση της κάνουλας
κατά την έγχυση, αργή ένεση με ελάχιστη πίεση και
ελάχιστη ποσότητα υλικού σε κάθε σημείο.31

Κατώτερο τμήμα του προσώπου
Η γήρανση, η απώλεια όγκου και η βαρύτητα
έχουν σαν αποτέλεσμα την πτώση των μαλακών μορίων του προσώπου και κατ’ επέκταση πτώση των γωνιών του στόματος και εμφάνιση των γραμμών πίκρας (marionette lines), οι οποίες γίνονται εντονότερες από την δράση του καθελκτήρα μυ των γωνιών
του στόματος.
Η πτώση του βαθύτερου λιπώδους στρώματος παρειάς οδηγεί σε βαθιές ρινοπαρειακές πτυχές, πτώση του δέρματος και πτυχές εκατέρωθεν του σαγονι-

Åéêüíá 11 - Πριν
και μετά την
διόρθωση της
ρινοχειλικής αύλακας (Προσωπική συλλογή).
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ού, καθώς και απώλεια του περιγράμματος της γνάθου που χειροτερεύει από την απορρόφηση του
οστού της γνάθου.12
Η γήρανση επίσης προκαλεί ατροφία των χειλιών
με αποτέλεσμα απώλεια του όγκου τους, επιπέδωση
του τόξου των χειλιών και απώλεια του περιγράμματος ενώ συγχρόνως δημιουργούνται οι κάθετες περιστοματικές ρυτίδες από την δράση του σφιγκτήρα μυ
του στόματος.12

Ρινοχειλικές αύλακες (Εικόνα 11)
Στην περιοχή αυτή η ένεση του εμφυτεύματος γίνεται βαθειά με γραμμοειδή έγχυση παράλληλα και
προς τα έσω της πτυχής, με την αρχική πύλη εισόδου στο κατώτερο άκρο της αύλακας. Συνήθως απαιτείται 0,5-2 ml εμφυτεύματος ανά πλευρά.32,33 Στην
περιοχή αυτή δίνουν καλά αποτελέσματα τόσο τα μη
μόνιμα όσο και τα ημιμόνιμα εμφυτεύματα.16
Γραμμές πίκρας (Marionette lines) (Εικόνα 12)
Οι πτυχές αυτές δίνουν γηρασμένη εμφάνιση και
λυπημένη έκφραση το πρόσωπο. Αντιμετωπίζονται
με γραμμοειδή ένεση και διαδοχικούς νυγμούς. Αν
συνυπάρχει γενικότερη απώλεια όγκου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η τεχνική πλέγματος.6
Χείλια και περιστοματικές ρυτίδες (Εικόνα 13)
Τα νεότερα άτομα χρειάζονται αύξηση του όγκου
στο κεντρικότερο τμήμα των χειλιών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα χείλη γίνονται ατροφικά και χρειάζεται θεραπεία σε όλο το μήκος των χειλιών καθώς και
ανύψωση των γωνιών του στόματος με ένεση υλικού
στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα της πτυχής.12
Για την αύξηση του όγκου των χειλιών χρησιμοποιούνται κυρίως μη μόνιμα εμφυτεύματα που ενίονται με γραμμοειδή ένεση κάτω από τον βλεννογόνο
και πάνω από τον σφιγκτήρα μυ του στόματος, κατά
μήκος της γραμμής μετάπτωσης του υγρού στον ξηρό βλεννογόνο, αλλά και στο σώμα των χειλιών. Αν
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Åé êü íá 12 - Πριν
και μετά την διόρθωση των γραμμών
πίκρας (Προσωπική συλλογή).

Åé êü íá 13 - Πριν
και μετά την διόρθωση των χειλιών
(Προσωπική συλλογή).

χρειάζεται μπορεί να τονιστεί και το περίγραμμα των
χειλιών, εισάγοντας τη βελόνα στο διάστημα μεταξύ
δέρματος και βλεννογόνου, οπότε το εμφύτευμα ενίεται χωρίς αντίσταση και ανυψώνεται το τόξο των χειλιών. Η διόρθωση μπορεί να ολοκληρωθεί με τόνωση του φίλτρου, ενίοντας εμφύτευμα στο μέσον του
χορίου και αρχίζοντας από την βάση των ακρολοφιών του φίλτρου.6
Οι περιστοματικές ρυτίδες γεμίζονται με διαδοχικούς νυγμούς στο μεσαίο χόριο, ή με γραμμική ένεση 0,5 ml λεπτόρευστου HA.12
Η θεραπεία στην περιοχή των χειλιών γίνεται με
υποκόγχια και γενειακή αναισθησία με 2% λιδοκαΐνη και 1:100.000 επινεφρίνη.12

Περίγραμμα του προσώπου
Η απορρόφηση του οστού της γνάθου και η πτώση του δέρματος που παρατηρείται με την πάροδο
του χρόνου, έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια του
περιγράμματος του προσώπου και τη δημιουργία αμφοτερόπλευρων ελλειμμάτων μεταξύ σαγονιού και

υπόλοιπου τμήματος της κάτω γνάθου. Η διόρθωση
των ελλειμμάτων αυτών που μπορεί να γίνει με μη
μόνιμα αλλά και ημιμόνιμα υλικά, αποκαθιστά την
ομαλή μετάπτωση από το σαγόνι στο περίγραμμα της
γνάθου και δίνει νεανικότερη όψη στο πρόσωπο.34

Αποκατάσταση της φυσικής προεξοχής του
σαγονιού
Σημαντικό στοιχείο νεανικότητας του προσώπου
είναι η σωστή προεξοχή του σαγονιού. Η τόνωση του
σημείου αυτού γίνεται με ένεση 0,5-1 ml υλικού με
κάνουλα, ακριβώς πάνω από το περιόστεο.35 Τα υλικά
που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ΗΑ και CaHA.
Η θεραπεία αυτή συνδυάζεται συχνά με ένεση βοτουλινικής τοξίνης.

Ανώτερο πρόσωπο
Οι συχνότερα θεραπευόμενες περιοχές είναι οι
οριζόντιες ρυτίδες του μετώπου, οι κάθετες του μεσοφρύου και το πόδι της χήνας. Αν και αντιμετωπί-
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ζονται επιτυχώς με την βοτουλινική τοξίνη, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνουν επιπλέον ενέσεις HA με διαδοχικούς νυγμούς για τις επιφανειακές ρυτίδες του μετώπου ή με γραμμοειδή
ένεση για τις ρυτίδες του μεσοφρύου.12
Παρά το ότι η ένεση στο μεσόφρυο χρειάζεται να
γίνει στο βαθύτερο χόριο, πολλοί προτείνουν να
αποφεύγεται λόγω της πιθανότητας νέκρωσης του
δέρματος, και να επιλέγονται εμφυτεύματα για επιφανειακή ένεση στην περιοχή αυτή.25

Κροταφική χώρα
Οι εμβυθισμένοι κρόταφοι είναι ένα σοβαρό σημείο γήρανσης που μέχρι στιγμής υποθεραπεύεται.
Η διόρθωσή του δίνει εντυπωσιακό αποτέλεσμα με
τεράστια βελτίωση στην εμφάνιση και τείνει να καθιερωθεί σαν βασικό σημείο ανανέωσης του προσώπου.5 Η αποκατάσταση του όγκου του ανυψώνει τα
φρύδια, βελτιώνει την πτώση του άνω βλεφάρου καθώς και τις γραμμές στο πόδι της χήνας.
Τα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν είναι
HA και CaHA. Ορισμένοι χρησιμοποιούν και
PLLA®.36 Για να προβληθεί προς τα έξω το δέρμα της
περιοχής αλλά και για να προφυλαχθεί το προσωπικό νεύρο, η ένεση γίνεται βαθειά κάτω από την εν τω
βάθει κροταφική περιτονία, με την τεχνική του βόλου (ένεση μονήρους βόλου υλικού μετά από πιάσιμο και σήκωμα του δέρματος). Ενίεται 0,5-1 ml εμφυτεύματος σε κάθε πλευρά, ανάλογα με το πρόβλημα και ακολουθεί μασάζ.
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι εκχυμώσεις
και ο ήπιος πόνος την επόμενη ημέρα.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ––––––––––––––

να συγκαλύψει ένα προέχον ρινικό οστούν και κύφωση της ράχης της ρινός.12
Η υποδόρια γραμμική ένεση εμφυτεύματος στη
μέση γραμμή κατά μήκος του οστέινου και χόνδρινου
τμήματος της μύτης μπορεί να λεπτύνει μια φαρδιά
μύτη αλλά και να δώσει μήκος σε μια μύτη πιο κοντή.
Η εφιππιοειδής δυσμορφία της μύτης και η πλάγια παρέκλιση μπορούν να συγκαλυφθούν με ένεση
εμφυτεύματος πάνω από το περιόστεο.
Η πτώση της κορυφής της μύτης μπορεί να διορθωθεί με ένεση εμφυτεύματος στη βάση της στυλίδος
για να μεγαλώσει η ρινοχειλική γωνία, η οποία μπορεί να ανοίξει περισσότερο με ένεση 2 U βοτουλινικής τοξίνης στον καθελκτήρα μυ του διαφράγματος.
Οι ενέσεις γίνονται σε βάθος, πιέζοντας συγχρόνως το δέρμα εκατέρωθεν της ένεσης για να αποφευχθεί πλάγια διασπορά του εμφυτεύματος. Μικρές ποσότητες υλικού 0,5-1 ml επαρκούν και η
διόρθωση μπορεί να κρατήσει μέχρι και 1 χρόνο με
ΗΑ και μέχρι 3 χρόνια με CaΗΑ λόγω της σχετικής
ακινησίας της περιοχής.6

Λοβίο ωτός
Με την πάροδο της ηλικίας έχει τάση να κρέμεται
και να αποκτά βαθιές ρυτίδες και συνήθως οι ασθενείς είναι πολύ πρόθυμοι να το διορθώσουν.5 Η ένεση ΗΑ βελτιώνει την εμφάνισή του ενώ το αποτέλεσμα διαρκεί λόγω του ότι είναι μεταβολικά ανενεργής ιστός με ελάχιστη κινητικότητα.6

Ουλές
Ένεση μικρής ποσότητας HA στις ατροφικές ουλές σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες βελτιώνει την
εμφάνιση του ασθενούς.38
Πιο μακροχρόνια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί
με τη χρήση PLLA®.39

Αισθητική διόρθωση ρινός
Άκρα χείρα
Η αισθητική διόρθωση της μύτης με εμφυτεύματα αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση στην
κλασσική χειρουργική ρινοπλαστική. Για τον σκοπό
αυτό χρησιμοποιούνται μη μόνιμα ή ημιμόνιμα υλικά.
Διορθωτικές αλλαγές στην μετωπορινική γωνία,
στην ράχη της ρινός και στην ρινοχειλική γωνία
μπορούν να βελτιώσουν το ρινικό profile και να
διορθώσουν ασυμμετρίες.37
Η προσθήκη όγκου σε ένα εμβυθισμένο ριζορίνιο, μαλακώνει την μετωπορινική γωνία και μπορεί

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2014

Είναι η πιο ορατή ακάλυπτη περιοχή του σώματος μετά το πρόσωπο και τον λαιμό και για το λόγο
αυτό όλο και περισσότεροι ασθενείς ζητούν θεραπεία ανανέωσης των χεριών.40,41
Η ενδογενής γήρανση των χεριών χαρακτηρίζεται
από μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος και ατροφία τόσο του δέρματος όσο και του λιπώδους
ιστού.42,43 Λόγω αυτών των αλλαγών γίνονται ορατές
οι φλέβες, οι τένοντες και οι οστικές προεξοχές των
χεριών.43 Η αποκατάσταση του όγκου των χεριών αν-
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Åéêüíá 14 - Πριν και
μετά την ένεση CaHA στην ραχιαία
επιφάνεια του χεριού (Edelson 2008).

Åé êü íá 15 - Ένεση
CaHA στην ραχιαία
επιφάνεια του χεριού με τεχνική βόλου
(Edelson 2008).

τιμετωπίζει τα περισσότερα από τα συμπτώματα της
ενδογενούς γήρανσης41 και γίνεται με διάφορα υλικά όπως αυτόλογο λίπος, CaHA και PLLA®.
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ανάλογα
με το υλικό που ενίεται και είναι η τεχνική βόλου (ένεση μονήρους βόλου υλικού μετά από πιάσιμο και σήκωμα του δέρματος), η τεχνική των διαδοχικών νυγμών (ένεση υλικού σε σειρές μικρών βόλων κατά μήκος γραμμής), η τεχνική των μικροσταγόνων (ένεση
μικροσκοπικών ποσοτήτων εμφυτεύματος σε μεγάλο
αριθμό τυχαίων σημείων), η γραμμοειδής έγχυση και
η τεχνική βεντάλιας.40 Γενικά τα εμφυτεύματα ενίονται
υποδορίως κατά προτίμηση με κάνουλα για ελαχιστοποίηση του κινδύνου τρώσης αγγείων και νεύρων.
Για πολλούς δερματολόγους το εμφύτευμα CaHA
θεωρείται το καλύτερο για την ανανέωση του χεριού
λόγω της υψηλής διογκωτικής του ικανότητας και ελαστικότητας, της διάρκειας του αποτελέσματος και της
ικανότητάς του να καλύπτει αποτελεσματικά τις φλέβες, πιθανότατα λόγω πίεσής τους από το ίδιο το υλικό
(Εικόνα 14). Ο CaHA αραιώνεται με 1 μέρος λιδοκαΐνης σε 4 μέρη εμφυτεύματος και με 10 αναμεικτικά περάσματα γίνεται ομοιόμορφη κατανομή του αναισθητικού στο υλικό.44 Η ένεση του CaHA γίνεται στο βαθύτερο λιπώδες πέταλο της ραχιαίας επιφάνειας του χε-

ριού, πάνω από το επίπεδο των μετακαρπίων με βελόνα 28 g ¾ inch και λεπτό τοίχωμα. Ενίεται ένας βόλος
υλικού (ορισμένοι ενίουν 2-3), και ο ασθενής κάθεται
για 10 λεπτά πάνω στην ραχιαία επιφάνεια του χεριού
για επιπέδωση του βόλου (Εικόνα 15). Ακολουθεί
μασσάζ για ομοιόμορφη κατανομή του υλικού.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι μελανιές, το
οίδημα και η παροδική ευαισθησία του χεριού.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΜΟΝΙΜΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ –––––––––––––––––––
Τα μη μόνιμα εμφυτεύματα σε αντίθεση με τα μόνιμα παρουσιάζουν μικρή συχνότητα επιπλοκών, οι
περισσότερες από τις οποίες είναι ήπιες και περιορισμένης διάρκειας.45
Σαν φυσικά επακόλουθα του μικροτραυματισμού
που προκαλεί η ένεση του εμφυτεύματος θεωρούνται
ο πόνος, η ερυθρότητα και το οίδημα που εμφανίζονται μερικές φορές μετά την θεραπεία. Ορισμένα
μάλιστα υλικά μπορεί να προκαλέσουν οζώδη αντίδραση και να ψηλαφούνται, ξεχωρίζοντας από το γύρω φυσιολογικό δέρμα. Οι αντιδράσεις αυτές υποχωρούν γρήγορα χωρίς κατάλοιπα.
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Σε αντίθεση με τα φυσικά επακόλουθα της ένεσης
των εμφυτευμάτων, οι επιπλοκές είναι επακόλουθα
που δεν αναμένονται να συμβούν και που θα μπορούσαν και να αποφευχθούν με τη σωστή τεχνική
και επιλογή του υλικού. Ανάλογα με την χρονική
στιγμή της εμφάνισής τους οι επιπλοκές διακρίνονται σε άμεσες, πρώιμες και όψιμες.46

Άμεσες επιπλοκές (0-2 ημέρες)
Στις άμεσες επιπλοκές περιλαμβάνονται το εμφανές εμφύτευμα και η αγγειακή απόφραξη.47
Εμφανές γίνεται το εμφύτευμα αν ενεθεί επιφανειακά. Επιφανειακή ένεση HA μπορεί να δώσει στο
δέρμα υποκύανη χροιά (οφειλόμενη στο αποτέλεσμα
Tydall). Επιφανειακή ένεση σωματιδιακών υλικών
όπως CaHA, δημιουργεί στο δέρμα λευκωπές βλατίδες. Για να επιπεδωθεί και να διασπαρεί το επιπλέον
υλικό στους γύρω ιστούς, εφαρμόζεται έντονο μασσάζ. Αν το εμφύτευμα είναι HA μπορεί να χρησιμοποιηθεί υαλουρονιδάση, ενώ για τα σωματιδιακά εμφυτεύματα μπορεί να χρειαστεί τρύπημα με τη μύτη
της βελόνας και εκκένωση του υλικού.
Η αγγειακή απόφραξη είναι σπάνια και σοβαρή
επιπλοκή που μπορεί να καταλήξει σε νέκρωση του

δέρματος αν δεν αντιμετωπιστεί και σχετίζεται με
την τεχνική ένεσης του υλικού (Εικόνα 16). Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν λανθασμένη ένεση
υλικού στην υπερτροχίλιο αρτηρία (μεσόφρυο) και
στην γωνιακή αρτηρία (ρινοχειλική πτυχή).25,48
Τα άμεσα συμπτώματα είναι λεύκανση του δέρματος με γεωγραφική κατανομή και πόνος, ενώ τα απώτερα είναι η εξέλκωση. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση.49 Η ένεση του εμφυτεύματος σταματά και
γίνεται προσπάθεια αναρρόφησης του υλικού. Αν το
εμφύτευμα είναι HA, γίνεται έντονο μασάζ και ένεση
υαλουρονιδάσης. Καλά αποτελέσματα έχει επίσης η
αλοιφή νιτρογλυκερίνης 2% γιατί προκαλεί αγγειοδιαστολή25,45 ενώ έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία
και η ένεση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους.49

Πρώιμες επιπλοκές (3-14 ημέρες)
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τα φλεγμονώδη και μη
φλεγμονώδη οζίδια και το αγγειοοίδημα. Τα μη φλεγμονώδη οζίδια αν οφείλονται σε εμφύτευμα HA αντιμετωπίζονται με μασάζ και ένεση υαλουρονιδάσης.
Τα φλεγμονώδη αντιμετωπίζονται όπως και η
φλεγμονή. Αν υπάρχει κλυδασμός γίνεται διάνοιξη,
παροχέτευση και καλλιέργεια του υλικού αερόβια
και αναερόβια (με παρακολούθηση της καλλιέργειας
για 10-21 ημέρες). Στα μη κλυδάζοντα οζίδια χορηγείται εμπειρικά αντιβίωση, συνήθως μακρολίδη ή
τετρακυκλίνη ή και τα δύο για 4-6 εβδομάδες. Αν η
φλεγμονή υποχωρήσει και το οζίδιο παραμένει γίνεται ένεση κορτικοειδούς ενδοβλαβικά.47
Το αγγειοοίδημα47 οφείλεται συνήθως σε επιφανειακή ένεση HA, παρουσιάζεται συχνότερα στο κάτω βλέφαρο και τα χείλια και έχει σχέση με την
υδροφιλική ιδιότητα του εμφυτεύματος. Το πρόβλημα διορθώνεται με ένεση 10-75 U υαλουρονιδάσης,
ανάλογα με την μείωση του όγκου που απαιτείται.

Όψιμες επιπλοκές (> 14 ημέρες)

Åéêüíá 16 - Νέκρωση του δέρματος λόγω απόφραξης υπερτροχιλίου αρτηρίας.

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2014

Έχουν περιγραφεί μεμονωμένες αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται σαν φλεγμονώδη οζίδια, κοκκιώματα ή τοπική σκλήρυνση του δέρματος.
Η περιεμφυτευματική κυτταρική δραστηριότητα
που παρατηρείται στα φλεγμονώδη οζίδια μπορεί να
οφείλεται στη φύση του υλικού. Επίσης ο αποικισμός των υλικών αυτών με βακτήρια μπορεί να προκαλέσει τη χρόνια φλεγμονή. Τα φλεγμονώδη οζίδια
αντιμετωπίζονται σαν φλεγμονές από ξένο σώμα32
και θεραπεύονται όπως και τα αντίστοιχα των πρώιμων επιπλοκών.
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αποτέλεσμα είναι η κατανόηση της φύσης των εμφυτευμάτων, των διαφορών τους, των ενδείξεων και των
επιπλοκών τους. Η θεραπεία θα πρέπει πάντα να
εξατομικεύεται και ο δερματολόγος να ενημερώνει
τον ασθενή για τα αναμενόμενα αποτελέσματα Η βαθειά γνώση των δερματικών εμφυτευμάτων σκοπεύει
σε ένα φυσικό αποτέλεσμα με ελάχιστα ανεπιθύμητα
συμβάντα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Åéêüíá 17 - Φλεγμονώδες οζίδιο παρειάς 24 μήνες μετά
από ένεση CaHA.

Τα όψιμα μη φλεγμονώδη οζίδια συνήθως δεν είναι κοκκιώματα αλλά οφείλονται σε κακή τοποθέτηση του εμφυτεύματος, χρήση σωματιδιακών υλικών
σε περιοχές μεγάλης κινητικότητας (ένεση CaHA
στα χείλη) και υποδόριες συναθροίσεις υλικού λόγω
κακής ανασύστασης του εμφυτεύματος (PLLA®). Η
αντιμετώπιση γίνεται με ένεση φυσιολογικού ορού
και έντονο μασάζ.33
Τα πραγματικά κοκκιώματα είναι σπάνια και αντιμετωπίζονται με μασσάζ και ενέσεις κορτικοειδών
τοπικά.47
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης
σοβαρών επιπλοκών από τη χρήση των εμφυτευμάτων, είναι απαραίτητη η καλή γνώση της τεχνολογίας
του εμφυτεύματος, της συμπεριφοράς του στον ιστό
και των πιθανών ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων που
μπορεί να έχει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα δερματικά εμφυτεύματα μαζί με την βοτουλινική τοξίνη και ορισμένες θεραπείες με laser, αποτελούν τις σημαντικότερες μεθόδους πρόληψης και θεραπείας της γήρανσης του προσώπου.
Τα δερματικά εμφυτεύματα χρησιμοποιήθηκαν
για πολλά χρόνια για την βελτίωση των ρυτίδων με
αποτέλεσμα δισδιάστατες αλλαγές στο πρόσωπο. Σήμερα γίνεται μια τρισδιάστατη αντιμετώπιση του γηρασμένου προσώπου με διόρθωση της απώλειας όγκου στις περιοχές που έχουν ανάγκη. Η μεγάλη ανανέωση του προσώπου που προκύπτει από την διόρθωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση
των θεραπειών με εμφυτεύματα που παρατηρείται τα
τελευταία χρόνια.
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Aνασκόπηση
Η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή
Δεσινιώτη Κ.
Κατσάμπας Α.
Αντωνίου Χρ.

Α΄ Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι πηγές φωτός (κόκκινο και μπλε φως, έντονο παλμικό φως, και το laser παλμικής χρωστικής) έχουν χρησιμοποιηθεί μόνα τους ως “απλή” φωτοθεραπεία για την ακμή. H φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy, PDT) έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης της επιλεγείσας πηγής φωτός για την ακμή με την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή (5-αμινολεβουλινικό οξύ, ALA 20% ή μεθυλαμινολεβουλινικό, MAL 16%) που αθροίζεται εκλεκτικά στον τριχοσμηγματόγονο θύλακο και αυξάνει τη συγκέντρωση των πορφυρινών. Η φωτοδυναμική θεραπεία έχει φανεί
πως έχει σημαντικές δράσεις στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ακμής, υποστηρίζοντας τη χρήση
της στην κλινική πρακτική. Η φωτοδυναμική θεραπεία για την ακμή παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και
περιορισμούς. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους φωτότυπους δέρματος, με καλό κοσμητικό αποτέλεσμα, δεν οδηγεί σε μικροβιακή αντοχή, μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί, και
επιτρέπει την αποφυγή των συστηματικών θεραπειών ακμής με χάπια, και είναι γενικά καλά ανεκτή.
Όμως, οι περισσότερες μελέτες της PDT για την ακμή δεν είναι ελεγχόμενες, έχουν γίνει σε μικρό αριθμό ασθενών, και έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές παραμέτρους θεραπείας. Προς το παρόν σε σχέση
με την PDT για την ακμή δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα, η αποτελεσματικότητα δεν έχει επαρκώς αποδειχθεί, δεν οδηγεί σε βελτίωση για τους φαγέσωρες, είναι ακριβή
μέθοδος, και δεν έχει επίσημη έγκριση για τη θεραπεία της ακμής.

Photodynamic Therapy for Acne Treatment
Summary

Dessinioti K., Katsambas A., Antoniou Ch.

Light and laser sources (red and blue light, intense pulsed light and pulsed dye
laser) have been used alone as phototherapy for acne vulgaris. Photodynamic therapy (PDT) aims to increase the effectiveness of action of light for acne treatment, with the application of a photosensitizer
(5-aminolevulinic acid, ALA 20% or methyl aminolevulineate, MAL 16%) that accumulates selectively in the
pilosebaceous follicle and increases porphyrin accumulation. It has been shown that photodynamic therapy targets the major pathogenetic factors implicated in acne, supporting its use in the clinical setting. Photodynamic therapy for acne presents advantages as well as limitations. It can be used for all skin phototypes, with good cosmetic results, it does not increase microbial resistance, it may be repeated, it permits
the avoidance of systemic acne treatments, and it is generally well tolerated. On the other hand, most
studies on PDT for acne treatment are not controlled, they include a small number of patients, and they
have used different treatment parameters. For the time being, regarding PDT for acne treatment, established treatment regiments are lacking, the efficacy has not been substantiated, it does not improve comedones, it is an expensive method, and it remains an off-label treatment for acne.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Φωτοδυναμική θεραπεία, ακμή, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια
KEY WORDS • Photodynamic therapy, acne, efficacy, safety
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ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ακμή είναι η συχνότερη δερματική νόσος και
μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, ενώ προσβάλλει πάνω από 80% των νέων ατόμων. Η αυξημένη σμηγματόρροια, η υπερκερατινοποίηση του τριχοσμηγματογόνου θυλάκου, το προπιονικό βακτηρίδιο της ακμής (Propionibacterium acnes, P.acnes)
και η φλεγμονή στον τριχοσμηγματογόνο θύλακο,
παίζουν κεντρικούς ρόλους στην παθογένεση της ακμής. Οι διαθέσιμες θεραπείες στοχεύουν σε αυτούς
τους βασικούς παθογενετικούς παράγοντες που ενέχονται στην παθογένεια της ακμής. Όμως, υπάρχουν
αρκετοί περιορισμοί με τις “καθιερωμένες” θεραπείες της ακμής, όπως η τερατογένεση με τη συστηματική ισοτρετινοΐνη, αντενδείξεις με τα αντισυλληπτικά
χάπια, και ο κίνδυνος ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής με τα συστηματικά και τοπικά αντιβιοτικά, που
αφορά όχι μόνον το P.acnes αλλά και άλλα μικρόβια.1 Ειδικά το πρόβλημα της αύξησης της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά που παρατηρείται παγκοσμίως επιτείνει την ανάγκη για νέες θεραπείες ακμής.
Η κλινική παρατήρηση πως η ακμή βελτιώνεται
με την ηλιακή έκθεση οδήγησε αρχικά στην εφαρμογή φωτοθεραπείας με υπεριώδη ακτινοβολία (UVR)
για την ακμή, η οποία αργότερα εγκαταλείφθηκε λόγω της απουσίας αποτελεσματικότητας και του κινδύνου φωτοκαρκινογένεσης και φωτογήρανσης με την
UVR.2 Διάφορες πηγές φωτός έχουν χρησιμοποιηθεί
για τη θεραπεία της ακμής, μόνες τους ή ως φωτοδυναμική θεραπεία (photodynamic therapy, PDT) σε
συνδυασμό με φωτοευαισθητοποιητή. Σε αυτή την
ανασκόπηση θα συζητηθεί η φωτοδυναμική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ακμής, ο μηχανισμός
δράσης της και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά της.

ΠΩΣ ΔΡΑ Η ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ; –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελείται από 3
απαραίτητα βασικά στοιχεία: τον φωτοευαισθητοποιητή, το οξυγόνο και το φως (Εικόνα 1).

Φωτοευαισθητοποιητής
Η λογική της θεραπείας της ακμής με φως βασίζεται στο γεγονός πως τα βακτήρια παράγουν πορφυρίνες ως προϊόν του μεταβολισμού τους, και συγκε-

Åéêüíá 1 - Βασικά συστατικά της φωτοδυναμικής θεραπείας.

κριμένα το P. acnes παράγει κοπροπορφυρίνη ΙΙΙ και
πρωτοπορφυρίνη IX (protoporphyrin IX, PpIX) στο
δέρμα.3 Εκεί οφείλεται ο διάστικτος πορτοκαλί-κόκκινο φθορισμός που βλέπουμε στο δέρμα των ενηλίκων με τη λυχνία Wood. Αυτές οι πορφυρίνες δρουν
ως ενδογενείς φωτοευαισθητοποιητές μέσα στον τριχοσμηγματογόνο θύλακο, καθώς ενεργοποιούνται
από το ορατό φως και επάγουν μια φωτοδυναμική
αντίδραση που σκοτώνει τα βακτήρια.4
Στη φωτοδυναμική θεραπεία, ο φωτοευαισθητοποιητής χρησιμοποιείται με στόχο να αυξήσει την
συγκέντρωση της πρωτοπορφυρίνης IX. Η εξωγενής
εφαρμογή φωτοευαισθητοποιού ουσίας οδηγεί σε
συγκέντρωση της κοπροπορφυρίνης ΙΙΙ και της πρωτοπορφυρίνης IX στην επιδερμίδα και τους τριχοσμηγματογόνους αδένες, οι οποίες όταν εκτεθούν
στο ορατό φως παράγουν ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν το P.acnes και άλλα βακτήρια.4-8 Στο φυσιολογικό δέρμα, η επιδερμίδα, οι τριχικοί θύλακοι
και οι σμηγματογόνοι αδένες συγκεντρώνουν PpIX
σε υψηλές συγκεντρώσεις μετά τη συστηματική χορήγηση του φωτοευαισθητοποιητή (5-αμινολεβουλινικού οξέος).9 Επίσης, έχει φανεί με φωτογραφία
φθορισμού πως ο φθορισμός της PpIX που επάγεται
από τον τοπικό φωτοευαισθητοποιητή είναι μεγαλύτερος στις βλάβες της ακμής σε σχέση με το περιβάλλον δέρμα. Άρα, υπάρχει εκλεκτική συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή στις βλάβες της ακμής.4
Στη φωτοδυναμική θεραπεία για την ακμή χρησι-
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μοποιούνται τοπικά και όχι συστηματικά χορηγούμενοι φωτοευαισθητοποιητές, ώστε να υπάρχει εκλεκτική εντόπιση της δράσης της PDT και να αποφευχθεί
η γενικευμένη φωτοτοξικότητα.10 Οι κύριοι τοπικοί
φωτοευαισθητοποιητές που χρησιμοποιούνται στη
φωτοδυναμική θεραπεία είναι το 5-αμινολεβουλινικό οξύ (5-aminolaevulinic acid, ALA) σε συγκέντρωση 20% και ο εστέρας του μεθυλ-αμινολεβουλινικό
(mehtyl aminolaevulinate, MAL) σε συγκέντρωση
16%. Tο MAL μετατρέπεται σε ALA μετά την απορρόφησή του από το δέρμα. Το ALA είναι πρόδρομος
ουσία στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της αίμης και επάγει τη σύνθεση πορφυρινών, οι οποίες είναι οι ενεργείς φωτοευαισθητοποιές ουσίες στη PDT, χωρίς να
είναι το ίδιο φωτοευαισθητοποιητής. Το ALA είναι
περισσότερο υδρόφιλο και σχετίζεται με λιγότερο
εκλεκτικό φθορισμό, ενώ το MAL είναι περισσότερο
λιπόφιλο και πιο εκλεκτικό.11 Ο τοπικός φωτοευαισθητοποιητής διεισδύει σε βάθος 2-3 mm, οπότε
φτάνει στον σμηγματογόνο θύλακο που βρίσκεται
στα 1,3 mm. Το MAL 16% επιτυγχάνει αυτό το βάθος διείσδυσης μετά από 3 ώρες κλειστής εφαρμογής, αν και έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιους ερευνητές και χωρίς κλειστή εφαρμογή. Το ALA χρησιμοποιείται πάντα με κλειστή εφαρμογή λόγω της
υδρόφιλης σύστασής του.10

Πηγές φωτός
Το μήκος κύματος των πηγών φωτός που θα επιλεγεί για την PDT για την ακμή, βασίζεται στην
απορρόφηση του φωτός από τις πορφυρίνες και το
βάθος διείσδυσης του φωτός στο δέρμα. Η απορρόφηση φωτός από τις πορφυρίνες αντιστοιχεί στο μήκος κύματος του φάσματος του ορατού φωτός. Το
ορατό φως έχει φάσμα από τα 400 nm έως τα 800
nm, και περιλαμβάνει το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το κόκκινο φως. Η απορρόφηση φωτός από τις
πορφυρίνες γίνεται στο φάσμα των 300-650 nm, με
μέγιστη απορρόφηση στα 405-415 nm (Soret band),
ενώ μικρότερη απορρόφηση υπάρχει και στα 500635 nm (Q-bands).2 Το βραχύτερο μήκος κύματος
του μπλε φωτός διεισδύει μέχρι τα 90-150 μm (το
επιφανειακό αγγειακό πλέγμα) γιατί απορροφάται
από την μελανίνη και διαχέεται στο χόριο. Παρότι οι
σμηγματογόνοι αδένες βρίσκονται σε βάθος περίπου
1,3 mm, έχει φανεί πως μέσω της ενδογενούς παραγωγής πορφυρινών (κυρίως κοπροπορφυρίνης ΙΙΙ),
το P.acnes καταστρέφεται προσωρινά μέσω φωτοδυναμικής αντίδρασης με το φωτισμό με μπλε φως.4 To
κόκκινο φως έχει μικρότερη δραστικότητα στην ενερ-
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γοποίηση των πορφυρινών, αλλά διεισδύει βαθύτερα
στο δέρμα, περίπου στα 230-750 μm.10,12 Τα μήκη
κύματος στο υπέρυθρο φάσμα και το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων θεωρητικά διεισδύουν βαθύτερα στο
δέρμα, αλλά μήκη κύματος άνω των 850 nm δεν
έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να οδηγήσουν στην παραγωγή ριζών οξυγόνου.10
Το μπλε και το κόκκινο φως,13-15 το 585- και 595nm laser παλμικής χρωστικής (long-pulsed PDL),16-18
το Neodymiun:ytrium-aluminium-garnet laser
(Nd:YAG, 1320 nm, χωρίς βελτίωση της ακμής19), τo
διοδικό laser (1450 nm)20, και το έντονο παλμικό
φως (intense pulsed light, IPL), έχουν χρησιμοποιηθεί μόνα τους ως “απλή” φωτοθεραπεία για την ακμή, με ποικίλα αποτελέσματα.
Το μπλε φως έχει χρησιμοποιηθεί μόνο του (χωρίς φωτοευαισθητοποιητή, και άρα όχι ως φωτοδυναμική θεραπεία) σε αρκετές μελέτες για τη θεραπεία
της ακμής και έχει δείξει αποτελεσματικότητα για τις
φλεγμονώδεις βλάβες. Υψηλής έντασης μπλε φως
οδήγησε σε ελάττωση των φλεγμονωδών βλαβών ακμής κατά 59-67% για μέχρι 8 εβδομάδες μετά το πέρας των 8 συνεδριών της θεραπείας.21 Αυτή η μελέτη
οδήγησε στην έγκριση του μπλε φωτός για την κατ’
οίκον θεραπεία της ακμής από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων της Αμερικής (US Food and drug Administration, FDA).22,23 Επίσης, το μπλε φως έχει συγκριθεί με το υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, σε τυχαιοποιημένη μελέτη σε 107 ασθενείς με ήπια εώς μέτρια
ακμή. Φάνηκε πως ο συνδυασμός μπλε/κόκκινου φωτός ήταν σημαντικά καλύτερος από το υπεροξείδιο
του βενζοϋλίου μετά από 12 εβδομάδες, και εξίσου
αποτελεσματικό με το μπλε φως. Ο συνδυασμός
μπλε/κόκκινο φως οδήγησε σε μέση βελτίωση κατά
76% % (95% CI: 66-87, p=0.006) στις φλεγμονώδεις βλάβες. Ο συνδυασμός μπλε/κόκκινο φως οδήγησε σε μέση βελτίωση κατά 58% (95% CI: 45-71)
για τους φαγέσωρες. Όλες οι συγκριθείσες θεραπείες
είχαν παρόμοια αποτελεσματικότητα για τους φαγέσωρες. Οι συγγραφείς απέδωσαν την αποτελεσματικότητα στις αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις
δράσεις του μπλε και του κόκκινου φωτός.13 To μπλε
φως έχει φανεί πως οδηγεί σε φωτοκαταστροφή του
P.acnes, και έχει αντι-φλεγμονώδεις ιδιότητες ελαττώνοντας την ιντερλευκίνη-1α (IL-1α), και το ICAM-1.24
Επίσης, διάφορες πηγές φωτός έχουν χρησιμοποιηθεί στη φωτοδυναμική θεραπεία της ακμής (σε
συνδυασμό με τοπικό φωτοευαισθητοποιητή), όπως
πηγές ορατούς φως ευρέος φάσματος συνεχούς μήκους κύματος (μπλε, κόκκινο φως), το IPL, και το
PDL (Πίνακας 1).
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Προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα PDT για την ακμή στη βιβλιογραφία
Μελέτη

Τοπική
κρέμα

Πηγή
φωτός

Συνεδρίες

Παράμετροι
θεραπείας
J/cm2

Αποτελέσματα
Βελτίωση ακμής με ALA-PDT
(p:0.046)

Hongcharu
(2000)

20% ALA,
3h

Broad band red
2 ομάδες:
13
light, 550-700 nm -1 συνεδρία, ή
- 4 συνεδρίες
ανά 1 εβδομάδα

Rojanamatin
(2006)

20% ALA,
30 min

IPL, 550-700 nm

3 συνεδρίες ανά 25-30 J/cm2
3-4 εβδομάδες

87.7% ελάττωση φλεγμονωδών
βλαβών με PDT vs. 68.8% με
IPL

Akaraphanth
(2007)

10% ALA,
1h

Blue light
(Omnilux),
409-418 nm

4 συνεδρίες ανά 48 J/cm2
1 εβδομάδα

Χωρίς στατιστικά σημαντική
διαφορά: 72.2% (PDT) vs.
65.4% (light only) την εβδομάδα 12

Wiegell (2006)

16% MAL,
3h

Red light
(Aktilite),
635 nm

2 συνεδρίες ανά 37 J/cm2
2 εβδομάδες

Ελάττωση κατά 68% φλεγμονωδών βλαβών (p: 0.0023 vs
control).
Χωρίς διαφορά για μη-φλεγμονώδεις βλάβες vs control

Haedersdal
(2008)

16% MAL,
3h

LPDL, 595 nm

3, ανά 2
εβδομάδες

7.5 J/cm2

Μέση ελάττωση φλεγμονωδών
βλαβών 80% με PDT (vs.
67% με LPDL, p: 0.004), την
εβδομάδα 12.
Χωρίς διαφορά για τους φαγέσωρες: ελάττωση 53% (vs.
42% με LPDL, p: 0.158)

Μηχανισμός δράσης PDT
Κατά την PDT, ο φωτοευαισθητοποιητής (το ALΑ
ή το MAL) προσλαμβάνεται από τα επιθηλιακά κύτταρα και μεταβολίζεται μέσω του μονοπατιού των
πορφυρινών σε πρωτοπορφυρίνη IX (PpIX), την πρόδρομο της αίμης.25,26 Η PpIX είναι ένας φωτοευαισθητοποιητής που συγκεντρώνεται όχι μόνο στα κερατινοκύτταρα αλλά και στους τριχοσμηγματογόνους
θυλάκους.9,27 Όταν το δέρμα στο οποίο έχει εφαρμοστεί ALA ακτινοβοληθεί (φωτιστεί) με ορατό φως, η
PpIX διεγείρεται σε κατάσταση τριπλέτας (triplet state), που αντιδρά με το οξυγόνο ώστε να παραχθoύν
δραστικές ρίζες οξυγόνου (reactive oxygen species,
ROS), όπως υπεροξείδια (H2O2) και ελεύθερες ρίζες
όπως ανιόν υπεροξειδίου (O2-) και ρίζα υδροξυλίου
(-OH), με συνέπεια βλάβη των μεμβρανών, και κυτταρική καταστροφή.
Mελέτες αναφέρουν πως η PDT δρα έναντι των
βασικών παθογενετικών μηχανισμών της ακμής (Εικόνα 2). Έχει φανεί πως έχει αντιβακτηριδιακή δρά-

ση, αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και δράση έναντι
της σμηγματόρροιας. Μια συνεδρία PDT μπορεί να
βελτιώσει την ακμή και σχετίζεται με ελάττωση στο
φθορισμό του δέρματος.28 Η ελάττωση του φθορισμού σχετίζεται με σημαντική ελάττωση στον αριθμό
του P.acnes,4 υποδηλώνοντας πως η δράση της PDT
στην ακμή ασκείται μέσω της ελάττωσης του αριθμού
του P.acnes μέσω φωτοαδρανοποίησης ή φωτοκαταστροφής του.29
Μελέτες έχουν δείξει πως η PDT οδηγεί σε ελάττωση έκκρισης του σμήγματος, ελάττωση του μεγέθους των σμηγματογόνων αδένων4, και μείωση της
φλεγμονής.30 Επίσης, μετά την PDT, έχει αναφερθεί
σημαντική επιδερμιδική εκφύλιση στο δέρμα και το
επιθήλιο του θυλάκου, με αποτέλεσμα αποφολίδωση (exfoliation) της επιδερμίδας.4,31,32 Μια υπόθεση
είναι πως ίσως αυτά τα φαινόμενα να διορθώνουν
την απόφραξη του θυλάκου που προκύπτει λόγω της
υπερκερατινοποίησης του θυλάκου που παρατηρείται στην ακμή.29
Όμως, άλλη μελέτη σε 10 ασθενείς με ακμή ρά-
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Åéêüíá 2 - Δράσεις της φωτοδυναμικής
θεραπείας στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ακμής.

χης, ανάφερε πως δεν βρέθηκε ελάττωση του P.acnes
ή της σμηγματόρροιας μετά από ALA-PDT με διοδικό laser (635 nm, 25 mW/cm2, 15 J/cm2, για 10 λεπτά), για 3 συνεδρίες ανά εβδομάδα. Οι συγγραφείς
αναφέρουν πως χρησιμοποίησαν άλλες παραμέτρους PDT και πως η μέτρηση του P.acnes έγινε 3
εβδομάδες μετά την συνεδρία PDT, και ίσως έγινε
επανα-αποικισμός της τριχοσμηγματογόνου μονάδας
από το βακτήριο.33

Φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή:
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
H φωτοδυναμική θεραπεία έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δράσης της επιλεγείσας πηγής φωτός για την ακμή, με την εφαρμογή
ενός φωτοευαισθητοποιητή που αθροίζεται εκλεκτικά στο όργανο-στόχο της ακμής, δηλαδή στον τριχοσμηγματόγονο θύλακο.
Η πρώτη μελέτη που έδειξε την αποτελεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας σε ασθενείς με
ακμή έγινε από τους Hongcharu και συν., σε 22
ασθενείς με ήπια εώς μέτρια ακμής ράχης. Η ράχη
κάθε ασθενούς χωρίστηκε σε 4 περιοχές θεραπείας:
ALA-PDT με κόκκινο φως (550-700 nm), μόνο ALA,
μόνο κόκκινο φως, ή καμία θεραπεία. Έγινε κλειστή
εφαρμογή 20% ALA για 3 ώρες και κατόπιν φωτισμός με κόκκινο φως ευρέος φάσματος (broad-band
light) (550-700 nm), 150 J/cm2. Ελέγχθηκε η αποτελεσματικότητας της μιας συνεδρίας σε σχέση με 4
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εβδομαδιαίες συνεδρίες. Η μία συνεδρία ALA-PDT
είχε ως αποτέλεσμα: 1) την ελάττωση του φθορισμού
των βακτηριακών πορφυρινών στους τριχοσμηγματογόνους θυλάκους, 2) την καταστολή της έκκρισης
του σμήγματος η οποία διατηρήθηκε για τουλάχιστον 20 εβδομάδες, 3) την ελάττωση του μεγέθους
των σμηγματογόνων αδένων κατά 45% στην ιστολογική εικόνα, και 4) τη βελτίωση της φλεγμονώδους ακμής, η οποία διατηρήθηκε για 10 εβδομάδες μετά
από 1 συνεδρία και για 20 εβδομάδες μετά από 4
συνεδρίες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιελάμβαναν υπερμελάγχρωση, απολέπιση και εφελκιδοποίηση, χωρίς τη δημιουργία ουλών.4
Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες της θεραπείας με
PDT για την ακμή. Μια ανασκόπηση του 2008 εντόπισε μόνο 5 τυχαιοποιημένες μελέτες, 12 ανοιχτές
κλινικές δοκιμές, και 2 αναφορές περιστατικών.10
Οι Itoh και συν., εφάρμοσαν μια μία συνεδρία
θεραπείας με laser (635 nm, 5 J/cm2) σε έναν ασθενή με ακμή προσώπου και ανέφεραν βελτίωση που
διατηρήθηκε για 8 μήνες.31 Δεύτερη μελέτη από τον
Itoh και συν., έδειξε κλινική βελτίωση της ακμής του
προσώπου σε 8 από 13 ασθενείς, μετά από μία συνεδρία θεραπείας με πολυχρωματική πηγή ορατού φωτός με λάμπα αλογόνου (600–700 nm, 17 mW/cm2,
13 J/cm2). Η βελτίωση διατηρήθηκε για 3-6 μήνες
οπότε η ακμή υποτροπίασε, υποδηλώνοντας πως η
μια συνεδρία PDT οδηγεί σε αναστρέψιμη βλάβη των
σμηγματογόνων αδένων.32
Το MAL έχει μελετηθεί σε τυχαιοποιημένη, ελεγ-
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χόμενη, τυφλή μελέτη σε 36 ασθενείς με ακμή προσώπου. Έγινε απόξεση των βλαβών (curettage), κλειστή εφαρμογή του MAL για 3 ώρες, και φωτισμός με
κόκκινο φως (Aktilite), 635 nm, 37 J/cm2, σε 2 συνεδρίες, ανά 2 εβδομάδες. Φάνηκε αποτελεσματικότητα για τις φλεγμονώδεις βλάβες της ακμής, με στατιστικά σημαντική ελάττωσή τους κατά 68% (p-value: 0.023) μετά από 12 εβδομάδες, ενώ δεν υπήρχε
καμία βελτίωση για τους φαγέσωρες. Ωστόσο, οι συγγραφείς ανάφεραν πως με αυτές τις παραμέτρους θεραπείας, υπήρχε σοβαρή αντίδραση δερματικής
φλεγμονής, με οίδημα και φλυκταινίδια 1 ημέρα μετά τη θεραπεία σε όλους σχεδόν τους ασθενείς.34
Άλλη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, τυφλή μελέτη
του ημίσεος του προσώπου (split-face) διερεύνησε
την αποτελεσματικότητα της MAL-PDT για την μέτρια
φλεγμονώδη ακμή σε 30 ασθενείς. Έγινε κλειστή
εφαρμογή του MAL για 3 ώρες και φωτισμός με κόκκινο φως (Aktilite), 635 nm, 37 J/cm2, σε 2 συνεδρίες ανά 2 εβδομάδες. Διαπιστώθηκε 59% ελάττωση στις φλεγμονώδεις βλάβες στο μισό του προσώπου όπου εφαρμόστηκε η MAL-PDT (p-value: 0.006).
Αναφέρθηκε δερματικός πόνος κατά τη φωτοδυναμική θεραπεία (PDT-pain).35
Μια μελέτη σε 12 ασθενείς με ακμή προσώπου
συνέκρινε την αποτελεσματικότητα του MAL σε σχέση με το ALA. Εφαρμόστηκε στο μισό πρόσωπο ALA
και στο άλλο μισό MAL, για 3 ώρες με κλειστή εφαρμογή, και έγινε μια συνεδρία φωτισμού με κόκκινο
φως 37 J/cm2 (Aktilite). Βρέθηκε παρόμοια αποτελεσματικότητα με μείωση των φλεγμονωδών βλαβών
της ακμής κατά 59% μετά από 12 εβδομάδες.36
Μια μελέτη ανάφερε την αποτελεσματικότητα της
χαμηλής δόσης MAL-PDT για την ακμή, Στην προσπάθεια αποφυγής της δερματικής φλεγμονώδους
αντίδρασης, έχει χρησιμοποιηθεί χαμηλή συγκέντρωση MAL με την PDT για την ακμή. Σε 16 ασθενείς με μέτρια εώς σοβαρή ακμή, εφαρμόστηκε χαμηλή συγκέντρωση MAL 4%, χωρίς κλειστή εφαρμογή, για μόνο 1.5 ώρα, και ακολούθησε φωτισμός με
κόκκινο φως (Aktilite), 10-20 J/cm2, σε 2 συνεδρίες,
ανά 1 εβδομάδα. Αναφέρθηκε βελτίωση στις φλεγμονώδεις βλάβες, με μέση ελάττωση κατά 66%, χωρίς
βελτίωση στους φαγέσωρες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήσαν ήπιες, με ήπιο ερύθημα και απολέπιση.37
Σε μη-τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχει φανεί πως η δράση του IPL και PDL για την ακμή μπορεί να βελτιωθεί όταν συνδυαστεί με την φωτοενεργοποίηση του εξωγενούς φωτοεαισθητοποιητή
ALA.38-40 Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του
laser παλμικής χρωστικής χρωστικής μακρού παλ-

μού (long-pulsed dye laser, LPDL) σε συνδυασμό με
την εφαρμογή MAL, έχει μελετηθεί σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη του ημίσεος του προσώπου (split-face) σε 15 ασθενείς με ακμή προσώπου. Έγινε εφαρμογή LPDL σε όλο το πρόσωπο σε 3
συνεδρίες ανά 2 εβδομάδες (7.5 J/cm2, 10 msec,
10-mm spot size, dynamic cooling device 30/20, μικρό overlap, 2 passes). Εφαρμόστηκε στο μισό πρόσωπο MAL για ώρες πριν το laser. Μετά από 12
εβδομάδες, βρέθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση
στις φλεγμονώδεις βλάβες της ακμής στο μισό του
προσώπου όπου έγινε η φωτοδυναμική θεραπεία με
MAL-LPDL (80%) σε σχέση με το μισό του προσώπου όπου έγινε μόνο το laser (67%, p-value: 0.04).
Αναφέρθηκε παρόμοια ελάττωση στους φαγέσωρες
(50%). Υπήρχαν σημαντικά περισσότερες και εντονότερες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες με την MALLPDL, όπως ερύθημα, οίδημα, φλυκταινίδια, την
πρώτη ημέρα μετά τη θεραπεία, χωρίς μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως υπερμελάγχρωση
ή ουλές.41
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά την
ALA- ή MAL-PDT περιλαμβάνουν τον πόνο του δέρματος όπου γίνεται η θεραπεία (συχνό), τις οξείες
φλεγμονώδεις δερματικές αντιδράσεις (ερύθημα, οίδημα, σπάνια φλυκταινίδια ή εφελκίδες) και το παροδικό μαύρισμα (υπερμελάγχρωση) του δέρματος.11 Έχει αναφερθεί πως η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών με την PDT εξαρτάται από το φωτότυπο, καθώς τα μελανοκύτταρα απορροφούν το
φως λόγω της χρωστικής τους.12 Έχει αναφερθεί παροδική μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση με τη
PDT σε διάφορες μελέτες, ιδίως σε σκουρότερους
φωτότυπους δέρματος.4,33,35,38,42
Η φωτοδυναμική θεραπεία με 10% ALA και μπλε
φως, έχει συγκριθεί με το μπλε φως, σε μια μη-τυχαιοποιημένη μελέτη σε Ταϊβανέζους ασθενείς, και
αναφέρθηκε παρόμοια αποτελεσματικότητα και διάχυτη υπερμελάγχρωση και με τους δυο τρόπους θεραπείας.43 Αντιθέτως, άλλη μελέτη ημίσεος προσώπου σε Ταϊβανέζους ασθενείς μελέτησε το IPL (550700 nm) σε σύγκριση με τη φωτοδυναμική θεραπεία
με 20% ALA και IPL, σε συνεδρίες ανά 3-4 εβδομάδες, και αναφέρθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση
στις βλάβες ακμής (87.7% σε σύγκριση με 66.8%) 3
μήνες μετά τη θεραπεία με ALA-PDT και IPL, αντίστοιχα.44 Πιθανώς η περισσότερο επιφανειακή διείσδυση του μπλε φωτός να επάγει διέγερση των μελανοκύτταρων στους σκουρότερους φωτότυπους δέρματος, και οι εβδομαδιαίες συνεδρίες να είναι περισσότερο επιθετικός τρόπος θεραπείας.43
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Η φωτοδυναμική θεραπεία έχει συγκριθεί σε
σχέση με άλλη καθιερωμένη θεραπεία ακμής μόνο
σε μια μελέτη. Έγινε σύγκριση της αδαπαλένης 0.1%
gel (1 φορά την ημέρα), σε σχέση με MAL-IPL-PDT
(53-750 nm), ή IPL μόνο, σε 4 συνεδρίες ανά 3
εβδομάδες. Ενδιαφέρον έχει πως αναφέρθηκε πως
μόνο η μονοθεραπεία με αδαπαλένη οδήγησε σε
στατιστικά σημαντική ελάττωση (88%, p-value: 0.01)
των φλεγμονωδών βλαβών της ακμής.42
Τα συμπεράσματα των μελετών της φωτοδυναμικής θεραπείας για την ακμή, καταλήγουν πως η υψηλή-δόση ALA- και MAL-PDT έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα, ότι η εφαρμογή του φωτοευαισθητοποιητή για τουλάχιστον 3 ώρες σχετίζεται μακροπρόθεσμη ύφεση της ακμής, ότι το κόκκινο φως είναι
περισσότερο πιθανό να οδηγήσει στην καταστροφή
των σμηγματογόνων αδένων σε σχέση με το μπλε ή
το έντονο παλμικό φως, και ότι η θεραπεία είναι συχνά επώδυνη και επάγει σημαντική φλεγμονή.11
Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα δοσολογικά σχήματα για τη θεραπεία της ακμής, με διαφορετικό φωτοευαισθητοποιητή (ALA ή MAL), διαφορετικό χρόνο εφαρμογής του φωτοευαισθητοποιητή, διαφορετική πηγή φωτός, παραμέτρους φωτισμού και αριθμό συνεδριών (Πίνακας 1). Η ανομοιογένεια στην πλειοψηφία των μελετών δεν επιτρέπει
την σύγκρισή τους, ούτε την εξαγωγή συμπερασμάτων βασισμένων σε αποδείξεις (evidence-based) σχετικά με το βέλτιστο θεραπευτικό σχήμα για τη φωτοδυναμική θεραπεία της ακμής.
Οι πρόσφατα δημοσιευμένες Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες βασισμένες σε αποδείξεις για τη
θεραπεία της ακμής [European Evidence-based (S3)
Guidelines for the treatment of acne] δίνουν “ανοιχτή σύσταση” στη PDT για την ακμή, δηλαδή δεν δίνεται σύσταση ούτε υπέρ, ούτε κατά, για τη φωτοδυναμική θεραπεία για την ήπια εώς μέτρια βλατιδοφλυκταινώδη ακμή, λόγω έλλειψης αρκετών στοιχειών. Για τη σοβαρή βλατιδοφλυκταινώδη/μέτρια κυστική ακμή, αναφέρεται πως ενώ η PDT είναι αποτελεσματική, δεν μπορεί να συστηθεί λόγω έλλειψης
στανταρισμένων θεραπευτικών σχημάτων που να
εξασφαλίζουν ένα ευνοϊκό προφίλ οξείας ανεπιθύμητης αντίδρασης.45

οζώδους βασικοκυτταρικού καρκινώματος και της
νόσου Bowen (MAL).46 Η εφαρμογή της PDT στην
ακμή είναι εκτός επίσημης ένδειξης (off-label) και
το κόστος του τοπικού φωτοευαισθητοποιητή δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για το αν η
προετοιμασία και απολίπανση του δέρματος πριν τη
φωτοδυναμική θεραπεία επηρεάζει την απορρόφηση
του τοπικού φωτοευαισθητοποιητή ή τα αποτελέσματα της θεραπείας. Κάποιες μελέτες αναφέρουν τον
καθαρισμό του δέρματος με 70% ισοπροπυλ-αλκοόλη, 2% σαλικυλικό οξύ, ή απαλά καθαριστικά (cleansers).11
Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν την κλειστή
εφαρμογή του τοπικού φωτοευαισθητοποιητή για 3
ώρες, ενώ έχει προταθεί επίσης η εφαρμογή χωρίς
κάλυψη, ή η κλειστή εφαρμογή MAL ή ALA για μικρό χρονικό διάστημα 15-60 λεπτά (short-contact),
για καλύτερο προφίλ ανεκτικότητας.10 Στη συνέχεια,
ο τοπικός φωτοευαισθητοποιητής αφαιρείται προσεκτικά και ακολουθεί ο φωτισμός του δέρματος (Εικόνα 3).
Οι μη-σύμφωνες πηγές φωτός υπερτερούν σε σχέση με τα laser για τις επιφανειακές βλάβες που προσβάλλουν μεγάλες επιφάνειες δέρματος, καθώς είναι
πιο οικονομικές για την αγορά και συντήρησή τους
και προσφέρουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο πεδίο φωτισμού.10 Έχει αναφερθεί πως 2-4 συνεδρίες

Η φωτοδυναμική θεραπεία για την ακμή στην
κλινική πράξη
Η PDT έχει επίσημη έγκριση στην Ευρώπη για τη
θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων (ALA,
MAL), του επιφανειακώς επεκτεινόμενου και του
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Åéêüíá 3 - Φωτοδυναμική θεραπεία με κόκκινο φως για
την ακμή, μετά την εφαρμογή MAL.
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ανά 2-4 εβδομάδες, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
ύφεση της ακμής για τουλάχιστον 3 μήνες. Όμως, ο
βέλτιστος αριθμός των συνεδριών δεν έχει καθοριστεί και εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ακμής και
την ανταπόκριση στη θεραπεία. Μια περισσότερο
επιθετική θεραπεία (υψηλότερη συγκέντρωση τοπικού φωτοευαισθητοποιητή, μεγαλύτερη διάρκεια
εφαρμογής του, υψηλότερη ενέργεια πηγής φωτός)
ίσως χρειάζεται αραιότερες συνεδρίες προς αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών.10
Έχει αναφερθεί πως κατάλληλοι υποψήφιοι για
PDT είναι οι ασθενείς με μέτρια εώς σοβαρή ακμή
με κυρίως φλεγμονώδεις βλάβες. Όλοι οι φωτότυποι
δέρματος είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για PDT, αλλά προτιμώνται οι φωτότυποι Ι-ΙΙΙ προς αποφυγή του
κινδύνου μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης.10
Ο πόνος του δέρματος κατά την PDT (κυρίως αίσθημα καύσους) θεωρείται πως είναι νευρογενής και
ότι προκαλείται από τη διέγερση των νεύρων από τις
ρίζες οξυγόνου. Είναι εντονότερος κατά τα πρώτα λεπτά του φωτισμού. Έχει αναφερθεί πως ο πόνος σχετίζεται με την πυκνότητα ισχύος (fluence rate,
mW/cm2) και/ή τη ολική πυκνότητα ενέργειας (total fluence, J/cm2).47 Έτσι, “κλασματικές” δόσεις φωτός (διαλείπον φωτισμός) αυξάνουν την ανοχή της
θεραπείας και μπορεί έτσι να αυξήσουν τα ποσοστά
θεραπευτικής επιτυχίας. Η τοπική κρέμα λιδοκαΐνης/πριλοκαΐνης δεν έχει δειχθεί να έχει αποτελεσματικότητα. Η “αναλγησία” με κρύο αέρα (ανεμιστήρα χειρός) ή ψεκασμό του δέρματος με δροσερό
νερό, μπορεί να είναι αποτελεσματική για την ανακούφιση του πόνου κατά την τοπική PDT.11
Το μπλε φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον
αμφιβληστροειδή (φωτοαμφιβληστροειδίτιδα) με
πρόκληση μη-αναστρέψιμης βλάβης στους φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς (ροδοψίνη), καθώς
και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Έτσι, είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών γυαλιών προστασίας από
τον ασθενή και τον γιατρό κατά τη διάρκεια της PDT.
Επίσης, σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς θα πρέπει
να προσέχουν να μην αγγίξουν τον τοπικό φωτοευαισθητοποιητή και κατόπιν τα μάτια τους.48
Οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση
στο φως μετά τη θεραπεία λόγω φωτοτοξικότητας για
μέχρι 48 ώρες λόγω παραμονής των πορφυρινών στο
δέρμα για 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή του φωτοευαισθητοποιητή. Η εφαρμογή αντιηλιακών δεν μπλοκάρει αποτελεσματικά το φάσμα του ορατού φάσματος. Αντιηλιακά με ανόργανα φίλτρα, 15% titanium
dioxide, 6,8% zinc oxide, και 3,2% iron oxide μπορεί
να προσφέρουν προστασία έναντι του μπλε φωτός

(εώς τα 37 J/cm2) μετά από 18 ώρες εφαρμογής του
φαρμάκου, όμως άλλα μήκη κύματος του ορατού φάσματος δεν έχουν ελεγχθεί για φωτοτοξικότητα.41
Η PDT δεν έχει μελετηθεί σε έγκυες γυναίκες και
έτσι δεν ενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη (FDA pregnancy category C).11

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ανάγκη ελάττωσης του κινδύνου ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά καθώς και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τις τοπικές
και συστηματικές θεραπείες της ακμής, οδήγησαν
στην μελέτη της εφαρμογής της φωτοδυναμικής θεραπείας για την αντιμετώπιση της ακμής. Η φωτοδυναμική θεραπεία έχει φανεί πως έχει σημαντικές
δράσεις στους παθογενετικούς μηχανισμούς της ακμής (Εικόνα 2), υποστηρίζοντας τη χρήση της στην
κλινική πρακτική. Η φωτοδυναμική θεραπεία για την
ακμή παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμούς. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους
τους φωτότυπους δέρματος, με καλό κοσμητικό αποτέλεσμα, δεν οδηγεί σε μικροβιακή αντοχή, μπορεί
να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί, και επιτρέπει
την αποφυγή των συστηματικών θεραπειών ακμής με
χάπια, ενώ σχετίζεται με γενικά καλά ανεκτές τοπικές
ανεπιθύμητες ενέργειες. Όμως, οι περισσότερες μελέτες της PDT για την ακμή δεν είναι ελεγχόμενες,
έχουν γίνει σε μικρό αριθμό ασθενών, και έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετικές παραμέτρους θεραπείας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα, η αποτελεσματικότητα
δεν έχει επαρκώς αποδειχθεί, δεν οδηγεί σε βελτίωση για τους φαγέσωρες, είναι ακριβή μέθοδος, και
δεν έχει επίσημη έγκριση για τη θεραπεία της ακμής.
Η PDT αποτελεί μια αξιόλογη θεραπευτική μέθοδο για την ακμή, όμως παραμένει η ανάγκη για τη
διεξαγωγή καλά σχεδιασμένων, ελεγχόμενων μελετών για τη θεραπεία της ακμής. Έτσι, θα είναι δυνατόν να προκύψουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα με
εφαρμογή στην κλινική πρακτική για τον/την ασθενή με ακμή, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια της PDT και να προταθούν η βέλτιστη πηγή φωτός, ο φωτοευαισθητοποιός παράγοντας, και οι
θεραπευτικές παράμετροι των συνεδριών.
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Συντομογραφίες (Abbreviations)

PDT: photodynamic therapy (φωτοδυναμική θεραπεία)
PpIX: protoporphyrin IX (πρωτοπορφυρίνη IX)
MAL: methyl aminolevulinate (μεθυλαμινολεβουλινικό)
ALA: aminolevulinic acid (αμινολεβουλινικό οξύ)
PDL: pulsed dye laser (laser παλμικής χρωστικής)
MAL-PDT: MAL-photodynamic therapy (φωτοδυναμική θεραπεία με τοπική εφαρμογή μευθυλαμινολεβουλινικού)
IPL: intense pulsed light (έντονο παλμικό φως)
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Aνασκόπηση
H χρήση των αυτόλογων βλαστοκυττάρων
στην αισθητική δερματολογία
Κατσαντώνης Γ.

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Τζανείου Νοσοκομείου Πειραιώς

Ðåñßëçøç
Τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων που βρίσκονται στον λιπώδη
ιστό, έχει παρατηρηθεί οτι μπορούν, εαν βρεθούν σε συνθήκες επούλωσης τραύματος (wound healing),
να ενεργοποιηθούν. Ενεργοποιούμενα κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν την δυνατότητα να πυροδοτήσουν
μια διαδικασία κυτταρικής και ιστικής αναγέννησης με εξαιρετικά καταγεγραμμένα αποτελέσματα στην
επούλωση δυσιάτων χρονίων ελκών και εγκαυμάτων.
Αυτή την βιολογική τους δυνατότητα προσπαθήσαμε να εκμεταλευτούμε στην παρούσα έρευνα.Ετσι
απο δύο ενήλικες απομονώθηκαν βλαστοκύτταρα απο τον λιπώδη ιστό της κοιλιακής τους χώρας και
ενέθησαν μόνα τους ή και αναμεμιγμένα με Υαλουρονικό Οξύ (ΥΟ) σε φωτοεκτεθειμένα σημεία του σώματος των. Ακολούθησε στο σημείο ενέσεως των βλαστοκυττάρων επίδραση μετρίας εντάσεως Fractional LASER 1540nm. Η ιστολογική σύγκριση των τομών δέρματος με τα ενεθέντα βλαστοκύτταρα (μόνα
τους, αναμεμειγμένα με υαλουρονικό οξύ, με ή χωρίς επίδραση LASER) κατέδειξε εντυπωσιακή αναδόμηση χορίου και επιδερμίδας με εκτεταμένη νεοαγγειογένεση ειδικά στα σημεία συνδυασμού των βλαστοκυττάρων με ΥΟ και LASER. Το παρατηρηθέν αυτό αποτέλεσμα, μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε
οτι με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, πιθανόν να ενισχύσουμε την θεραπευτική μας φαρέτρα με ένα
αξιόλογο αντιγηραντικό όπλο.

Αutologous Adipose Tissue Stem Cells in Cosmetic Dermatology
Summary

Katsantonis J.

Adult’s Adipose Tissue Stem Cells (ATSC) have the ability to be activated in a
tissue wound healing enviroment, commanding cellular turnover enhancement and tissue regenaration.
This type of ATSC activation has been well documanted in cases of ill healing chronic ulcers and severe
burn wounds. Based on this ATSC biologic property, we isolated abdomen fat ATSC from two adults. Isolated cells were then injected in different sun exposed skin areas, alone or mixed with Hyaluronic Acid
(HA).Then we treated with Fractional LASER –1540 nm- some of the injected sites. Histology of all the injected areas demonstrated that the biologic action of ATCS was notably increased after mixture of ATSC
with HA, and it was furthermore positively influenced by 1540 Fractional LASER, leading to striking skin regenaration along with abudant neoangiogenesis. The above mentioned observations may offer a clue to
more effective antiaging therapeutic options.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Bλαστοκύτταρα, υαλουρονικό οξύ, αντιγήρανση
KEY WORDS • Stem cells, hyalouronic acids, antiaging
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Γ. Κατσαντώνης
Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα που δημιουργούνται κατά την εμβρυϊκή ζωή με σκοπό να διαφοροποιηθούν σε εξειδικευμένα ιστικά κύτταρα.
Είναι ως εκ τούτου αρχέγονα κύτταρα μήτρες (καλούπια) που ο οργανισμός τα τροποποιεί για να παράξουν ιστικές σειρές κυττάρων με συγκεκριμένη
λειτουργία. Από την φύση τους λοιπόν είναι μία πολύτιμη παρακαταθήκη εφεδρικών αρχέγονων κυττάρων που υπό τις κατάλληλες συνθήκες (ιατρική πράξη) θα μπορούσε ο οργανισμός να τα «καλέσει από
την εφεδρεία» και να τα καθοδηγήσει να αναπληρώσει τα κυτταρικά ιστικά κενά που έχουν προκύψει
από κάποια εκτεταμένη απώλεια (π.χ. βαρεία καταστρεπτική λοίμωξη – τραύμα – ισχαιμία κλπ).
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους είναι η αυτοαναγέννηση (self renewal) και η δυνατότητα (όπως εκτέθηκε ήδη) να διαφοροποιούνται σε καθορισμένης
εξειδικευμένης λειτουργικότητας θυγατρικά κύτταρα.
Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η μεταμόσχευση μυελού των
οστών.
Οι κύριες πηγές ανεύρεσης βλαστοκυττάρων είναι:
1) Τα εμβρυϊκά («παντοδύναμα» - pluripotent) βλαστοκύτταρα
2) Τα βλαστοκύτταρα των ενηλίκων («πολυδύναμα»
- multipotent)
Τα τελευταία ευρίσκονται αποθηκευμένα σε διαφόρους ιστούς. Εν προκειμένω τα πλέον αξιόλογα
όσον αφορά την χρήση τους στην αισθητική δερματολογία είναι τα αντίστοιχα του λιπώδους ιστού (Adipose tissue derived stem cells: ASC’s).
Έχει παρατηρηθεί από μακρού ότι τα ASC’s μπορούν να υποστούν καθοδήγηση διαφοροποίησης μέσω ειδικών καλλιεργειών ώστε να διαφοροποιηθούν
σε ποικιλία διαφορετικών φαινοτύπων.
Φυσικά τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (που ευρίσκονται κατά κύριο λόγο στον ομφάλιο λώρο κατά
την γέννηση) είναι τα πλέον πολύτιμα αφού μπορούν
να διαφοροποιηθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε θυγατρική κυτταρική – ιστική σειρά.
Όμως είναι διαθέσιμα (για ανάλογη χρήση) μόνο

σε όσους είχαν γεννηθεί αφού αναπτύχθηκε αυτή η
βιοτεχνολογία, δηλαδή σε όλους είναι μικρότεροι-ες
των 10 ετών. Συνεπώς η χρήση τους ως αυτόλογων
κυττάρων αναγέννησης για αισθητικούς λόγους δεν
έχει άμεση εφαρμογή ούτε στην κλινική δερματολογία του σήμερα, αλλά πιθανότατα ούτε και του μεσοπρόθεσμου μέλλοντος (20-40 έτη).
Αντί αυτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με λιγότερες διαφοροποιητικές δυνατότητες αλλά πάντως
με αξιόλογη δυνατότητα ανάπλασης, τα ASCs.
Έχει παρατηρηθεί ότι τα εν λόγω βλαστοκύτταρα
αποκτούν ικανότητα μετανάστευσης στις πάσχουσες
(τραυματισμένες) περιοχές του δέρματος. Ουσιαστικά
εάν βρεθούν σε συνθήκες επούλωσης τραύματος (wound healing) έχει διερευνηθεί και καταγραφεί η δυνατότητα τους α) να ενεργοποιούνται άμεσα (first responders), β) να ελέγχουν και να καθοδηγούν (control command) την αναγέννηση του δέρματος και γ)
να ρυθμίζουν την ανοσολογική λειτουργία μέσω αλληλεπίδρασης κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων.
Το ιδιαίτερο ιστολογικό γνώρισμα τους λίγο πριν
ενεργοποιηθούν είναι η συγκέντρωσή τους σε μικρές
«φωλιές» (niches) κυρίως περιθυλακικά και περιαγγειακά.
Ουσιαστικά οι αρχικές παρατηρήσεις αυτού του
βιολογικού φαινομένου καταγράφηκαν μέσω μιας
διαδικασίας που είναι γνωστή ως healing with fat.
Ήδη στο AAMWC του 2013 (Μόντε Κάρλο) ο
Alexis Verpaele συνόψισε την εμπειρία του lipografting λέγοντας ότι οι nanofat εγχύσεις λίπους (τόσο
μικρού περιεχομένου που ουσιαστικά είναι ασήμαντης περιεκτικότητας σε λιποκύτταρα) επιφέρουν αξιόλογη βελτίωση της ποιότητος του δέρματος ακόμη
και 6 μήνες μετά την πραγματοποίησή τους.
Άρα όπως συμπέρανε ο ίδιος η δρώσα βιολογική
ύλη είναι τα ASCs που περιείχοντο στο υλικό του
φιλτραρισμένου λιπώδους ιστού, που ενέθηκε στο
πρόσωπο.
Επίσης υπάρχει τα τελευταία έτη σωρευμένη βιβλιογραφία για τις αναγεννητικές – επουλωτικές ικανότητες των ASCs, ενδεικτικά αναφέρονται οι ΜV
Dahl 2012, CJ Lewis 2013, και K. Khosrotehrani
2013.

Eικόνα 1 - 1 και 2: Φωτοεκτεθειμένο δέρμα ενηλίκων – ηπία ατροφία επιδερμίδος , σημεία ελαστώσεως. 3 και 4: 4 ημέρες
μετά εγχυση βλαστοκυττάρων, σχετικά παχύτερη επιδερμίδα (4), αναδομημένο κατα τμήματα κολλαγόνο. 5 και 6: Εγχυση
Βλαστοκυττάρων αναμεμειγμένων με Υαλουρονικό Οξύ. Παχύτερο χόριο σημεία νεοαγγειογενέσεως. 7 και 8: Μετά επίδραση Fractional Laser έχει προηγηθεί ένεση βλαστοκυττάρων αναμεμειγμένων με ΥΟ. Σημαντικά παχύτερη – νεανικώτερη – επιδερμίδα , άφθονη νεοαγγειογένεση. Το χόριο όπως και στις φωτ 5 και 6.
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Γ. Κατσαντώνης
Προσπαθώντας να διερευνήσουμε την δράση των
ASCs στην αισθητική δερματολογία (Κατσαντώνης –
Κολιάκος World Congress of Cosmetic Dermatology
– Αθήνα 2013) καταλήξαμε στην υπόθεση ότι οι
επουλωτικές ικανότητες των αυτολόγων ASCs θα μπορούσαν να καταστούν αναγεννητικές (rejuvenation instant of wound healing) εάν δημιουργήσουμε συνθήκες τραύματος (με fractional laser 1540 nm) και έτσι
«υποχρεώσουμε» τα ενεθέντα αυτόλογα βλαστοκύτταρα να απελευθερώσουν τους αυξητικούς παράγοντες
και τις κυτταροκίνες που σε αυτές τις περιπτώσεις
«κατακλύζουν» τους ιστούς. Η μελέτη έγινε σε ανθρώπινο δέρμα ηλιοεκτεθειμένο (in vivo) και η έγχυση
των βλαστοκυττάρων συνδυάστηκε επίσης (πλην της
δράσης του Fractional laser) με υπόστρωμα υαλουρονικού οξέος υψηλής διασταύρωσης και συγκέντρωσης,
ακολουθώντας την πρακτική σκέψη ότι συνήθως στην
διαδικασία αναγέννησης του προσώπου, εκτός από
την (πολύ σημαντική) υφή του δέρματος χρειάζεται
παράλληλα να βελτιωθούν και υποκείμενα κενά με έγχυση εμφυτευμάτων (υαλορουνικού οξέος κατά κύριο
λόγο). Συνεπώς οφείλουμε να διερευνήσουμε αν η έγχυση βλαστοκυττάρων είναι συμβατή με την συνύπαρξη δράσης fractional laser και εμφυτευθέντος υαλουρονικού οξέος. Στις φωτό των βιοψιών που παρατίθενται στην συνέχεια είναι εμφανές ότι:
– όπου ενέθηκαν μόνο ASC’s οι ίνες κολλαγόνου
έγιναν παχύτερες, ομοιογενέστερες (ένδειξη remodeling) ενώ υπάρχουν και εμφανή στοιχεία
νεοαγγειογένεσης.
– Όπου τα ASC’s συνδυάστηκαν με εμφύτευμα ΗΑ,
αυτό φαίνεται ότι έδρασε ως ευεργετικό «στρώμα». Τα παραπάνω ευρήματα ήσαν πολύ περισσότερο εμφανή με προεξάρχον αυτό της σαφούς
αύξησης της πάχυνσης του χορίου (εξαιρούμενης φυσικά αυτής, που το ενεθέν ΗΑ ήδη προκάλεσε ως υλικό).
– Όπου όλα τα παραπάνω συνδυάστηκαν, τα προηγηθέντα ευρήματα ήσαν σαφέστερα υπερτονισμένα. Ειδικά η νεοαγγειογένεση (ίσως ο σημαντικότερος δείκτης antiaging διαδικασίας) παρατηρείται σε όλο το παρασκεύασμα.
Τα παραπάνω μας δίνουν το δικαίωμα να προτείνουμε μία antiaging διαδικασία μέσω της πολύτιμης
πηγής των βλαστοκυττάρων που είναι ο λιπώδης
ιστός και ο οποίος μπορεί να προμηθεύσει με αυτά
τα κύτταρα τον δερματολόγο με πολύ απλό τρόπο (εν
προκειμένω ήσαν αρκετά 3 gr λίπους περίπου μετά
από μία 5 mm punch λήψη από την υπογάστριο χώρα – με ελάχιστη ουλή).

Αφού ο δερματολόγος με τον απλό αυτό τρόπο
(και με κατάλληλη πιστοποιημένη διαδικασία πολλαπλασιασμού των βλαστοκυττάρων) έχει στην διάθεσή του τα ASCs (αυτόλογα δηλ. του ιδίου του
ασθενούς), αυτά χορηγούμενα απλώς ενδοδερμικά
(με βελόνα 27G), μόνα τους ή σε συνδυασμό με fractional laser ή/και με ενέσεις εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος έχουν πολύ υψηλές πιθανότητες να
δημιουργήσουν μακροπρόθεσμης διάρκειας και κλινικά αξιόλογο αντιγηραντικό αποτέλεσμα.
Οι in vitro παρατηρήσεις που ήδη υπάρχουν
(Oni et al, Aesthet Surg 2013), δείχνουν να επιβεβαιώνουν την υπόθεση αυτή.
Τα ευρήματα που προαναφέρθηκαν διακρίνονται
εμφανώς στην παρακάτω σειρά φωτογραφιών βιοψιών δερματικών ιστοτεμαχίων (δύο περιστατικά).
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Aνασκόπηση
Η εφαρμογή των lasers στην αντιμετώπιση των
μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος
Βενετσάνος Ι.
Στρατηγός Α.

Α΄ Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος αποτελούν συχνά μία ενοχλητική
παρουσία για τους ασθενείς και μία θεραπευτική πρόκληση για τους δερματολόγους. Τα lasers και ιδιαίτερα τα Q-switched lasers αποτελούν μία αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για τις βλάβες αυτές,
ενώ για πολλές από αυτές, όπως τις εφηλίδες, ηλιακές φακές, επίπεδες σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις και σπίλους του Ota αποτελούν θεραπεία εκλογής ή τη πιο συχνή θεραπευτική επιλογή. Στην ανασκόπηση αυτή, συζητούμε τους συχνότερους τύπους lasers για μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος,
αναφέρουμε το μηχανισμό δράσης τους και συνοψίζουμε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της
χρήσης τους με βάση τη προσωπική μας εμπειρία και τα δεδομένα της βιβλιογραφίας.

Laser Treatment of Pigmented Skin Lesions
Summary

Venetsanos I., Stratigos A.

Pigmented skin lesions are often annoying or disfiguring for patients while
constituting a therapeutic challenge for dermatologists. Lasers and particularly the Q-switched lasers are
an effective and safe treatment for these lesions. Moreover, the Q-switched lasers are the most common
treatment option for pigmented lesions such as ephelides, lentigines, flat seborrheic keratoses and nevi
of Ota. In this review, we discuss the most common types of lasers for pigmented skin lesions, we report
the mechanism of their action and we summarize their efficacy based on the existing literature and our
personal experience.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Mελαγχρωματικές βλάβες, ηλιακές φακές, σπίλος του Ota, τατουάζ
KEY WORDS • Pigmented lesions, lentigines, Ota nevus, tattoos, Q-switch lasers

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oι μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος συνιστούν διαταραχές της μελάγχρωσης του δέρματος με
ή χωρίς αλλοιώσεις των κυττάρων που παράγουν μελανίνη (μελανοκυττάρων). Κατά την διάρκεια της εμβρυικής ζωής, τα μελανοκύτταρα μεταναστεύουν
στην επιδερμίδα όπου λαμβάνουν θέση στην βασική
στιβάδα. Τα μελανοκύτταρα παράγουν μελανίνη μέEëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:2 111-119, 2014

σω των κυτταροπλασματικών δομών που ονομάζονται μελανοσώματα. Μέσω των μελανοσωμάτων, η μελανίνη διοχετεύεται στα κερατινοκύτταρα όταν υπάρξει το κατάλληλο ερέθισμα από την υπεριώδη ακτινοβολία ή άλλους παράγοντες.
Ο όρος μελαγχρωματικές βλάβες αναφέρεται σε
βλάβες που χαρακτηρίζονται από αυξημένο πολλαπλασιασμό μελανοκυττάρων ή σε αυξημένη παραγωγή μελανίνης, χωρίς συνοδό αύξηση του αριθμού
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των μελανοκυττάρων. Οι καλοήθεις υπερπλασίες των
μελανοκυτάρων αποτελούν τις εφηλίδες, φακές μελανοκυτταρικούς σπίλους, ενώ οι κακοήθεις εξεργασίες συνιστούν το μελάνωμα και τους συναφείς κακοήθεις όγκους.
Οι μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος αποτελούν συχνά μια πρόκληση για τον δερματολόγο, ο
οποίος διαθέτει μια σειρά από μεθόδους για την καταπολέμηση τους. Τα lasers όχι μόνο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας τους έχουν αλλάξει ριζικά τη θεραπευτική μας
προσέγγιση για πολλές από αυτές τις καταστάσεις.

ΤΥΠΟΙ LASER ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ –––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 1

Λόγω του ευρέως φάσματος απορρόφησης της μελανίνης, υπάρχουν διάφοροι τύποι laser που μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στην θεραπεία των
μελαγχρωματικών βλαβών (Πίνακας 1). Τέτοια συστήματα laser είναι τα παρακάτω:
Α) Laser συνεχούς κύματος (μη-εκλεκτικά): περιλαμβάνουν το argon laser (418 και 514 nm), και
τα συνεχούς κύματος Nd:YAG laser (1064 nm)
και CO2 laser (10,600 nm). Xρησιμοποιούνταν
πριν εμφανιστούν τα παλμικά lasers. Λόγω της
συνεχούς εκπομπής ενέργειας οι συγκεκριμένοι
τύποι laser έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.
B) Laser ανάπλασης (resurfacing) CO2 και Er:Yag.
To Er:Yag laser (2,940 nm) προκαλεί πολύ μικρότερη θερμική βλάβη απ’ ότι το CO2 (10,600 nm).
Το CO2 σε χαμηλές παραμέτρους λειτουργίας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία πολύ
επιφανειακών επιδερμιδικών βλαβών.

Γ) Παλμικό laser χρωστικής για μελαγχρωματικές
βλάβες (“pigmented” pulsed yelaser): Εκπέμπει
στα 510 nm με διάρκεια παλμού 300 nsec επιτρέποντας την επιφανειακή στόχευση των μελανοσωμάτων. Αυτός ο τύπος laser είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικός στην θεραπεία των ηλιακών φακών και άλλων επιδερμιδικών μελαγχρωματικών
βλαβών. Το 50% των ασθενών σε αυτές τις θεραπείες εμφανίζει πορφύρα λόγω της παράλληλης
απορρόφησης του laser από την αιμοσφαιρίνη. Η
πορφύρα μπορεί να οδηγήσει σε μετα-φλεγμονώδη υπερμελάχρωση.1-6
Δ) Q-switch lasers: Πρόκειται για lasers που εκπέμπουν ενέργεια με πολύ μικρό μήκος παλμού
(nanosecond). Αποτελούνται από τα παρακάτω:
1) Q-switch Rubylaser που εκπέμπει κόκκινο
φως σε μήκος κύματος 694 nm και διάρκεια
παλμού 25-40 nsec. Διεισδύει σε βάθος 1 mm
και απορροφάται πολύ καλά από την μελανίνη
ενώ δεν απορροφάται σχεδόν καθόλου από
την αιμοσφαιρίνη. Έτσι το laser αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για θεραπεία μελαγχρωματικών βλαβών αποφεύγοντας τη στόχευση των
αγγείων. Λόγω αυτής της ισχυρής απορρόφησης ενδέχεται να παρατηρηθεί μόνιμη υποχρωμία μετά την θεραπεία.7-8
2) Q-switch alexandrite laser: Το laser αυτό λειτουργεί σε μήκος κύματος 755 nm και έχει
διάρκεια παλμού 50-100 nm. Η μεγαλύτερη
διάρκεια παλμού, σε σχέση με το Q-switch
ruby laser, του δίνει το πλεονέκτημα της βαθύτερης διείσδυσης στο δέρμα αποφεύγοντας
παράλληλα το φαινόμενο της υποχρωμίας.9
3) Q-switch Nd:YAGlaser: Εκπέμπει στα 1064
nm αλλά μπορεί, με μια συγκεκριμένη μετατροπή, μπορεί να παράγει μήκος κύματος στα

Τύποι συστημάτων laser για τη θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών

Τύπος Laser

Μήκος
κύματος

Διάρκεια
παλμού

Ενέργεια

Ένδειξη

Q-Switch Alexandrite

755

50-100 nsec

5-6 j/cm2

ΕπιδερμιδικέςΧοριακές Βλάβες

Q-Switch Ruby

694

20-50 nsec

4-6 j/cm2

ΕπιδερμιδικέςΧοριακές Βλάβες

Q-Switch Nd-Yag

1064

5-10 nsec

3-6 j/cm2

Χοριακές βλάβες

j/cm2

Q-Switch Nd-Yag

532

5-10 nsec

2-5

Pulse Dye

510

300 nsec

2-3.5 j/cm2

Επιδερμιδικές βλάβες
Επιδερμιδικές βλάβες
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532 nm, με διάρκεια παλμού 5-10 nsec. Η μελανίνη ανταποκρίνεται πολύ καλά στα 532
nm ενώ το μεγαλύτερο μήκος κύματος (1064
nm), παρά την μικρή απορρόφηση του από
την μελανίνη, φθάνει σε βάθος 4-6 mm και
χρησιμοποιείται για βλάβες σε ασθενείς με
πιο σκούρο χρώμα δέρματος.10-11
4) Άλλοι τύποι laser όπως τα συστήματα κλασματικής φωτοθερμόλυσης (fractional photothermolysis) έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες θεραπείες μελαγχρωματικών βλαβών
όπως το μέλασμα ή το σπίλο του Ota.12

Τρόπος λειτουργίας των θεραπειών με
Q-switched laser
Ο στόχος των laser, στη θεραπεία των μελαχρωματικών βλαβών, είναι το χρωμοφόρο της μελανίνης.
Πρόκειται για χρωμοφόρο που βρίσκεται στο δερμοεπιδερμιδικό σύνδεσμο σε οριζόντια κατανομή και
σε μεγάλη πυκνότητα στους αναγενείς θύλακες των
τριχών. Σκοπός της θεραπείας είναι η καταστροφή
της μελανίνης χωρίς να επηρεαστούν οι παρακείμενες δομές της επιδερμίδας όπως τα αγγεία ή το κολλαγόνο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώντας
την αρχή της εκλεκτικής φωτοθερμόλυσης, η οποία
προσδιορίζει τις αρχές της εκλεκτικής απορρόφησης
της ενέργειας του laserαπό ένα συγκεκριμένο χρωμοφόρο-στόχο. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:
1) Το μήκος κύματος πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με το μέγιστο μήκος απορρόφησης του χρωμοφόρου στόχου ή εντός του φάσματος απορρόφησης
του. Στην περίπτωση των μελαγχρωματικών βλαβών,
το χρωμοφόρο είναι η μελανίνη η οποία απορροφά
μειούμενα, σε ένα ευρύ φάσμα μήκους κύματος φωτός που κυμαίνεται από 300 έως 1200 nm.
2) Η διάρκεια παλμού ή αλλιώς το μήκος παλμού
πρέπει να είναι μικρότερη σε διάρκεια από τον
”χρόνο θερμικής χαλάρωσης-εκτόνωσης” του
χρωμοφόρου στόχου. Χρόνος θερμικής χαλάρωσης-εκτόνωσης (thermalrelaxationtime) ορίζεται
ο χρόνος που χρειάζεται ο στόχος να απωλέσει
το 63% της μέγιστης θερμοκρασίας του. Αυτός ο
χρόνος είναι ανάλογος με το μέγεθος του χρωμοφόρου. Έτσι μεγάλα χρωμοφόρα-στόχοι έχουν
μεγαλύτερο χρόνο θερμικής χαλάρωσης-εκτόνωσης απ’ ότι τα μικρότερα.
3) H ενέργεια πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε
να καταστρέψει τον στόχο εντός της συγκεκριμένης διάρκειας παλμού.
4) Το μέγεθος της δέσμης (spot size) παίζει σημαν-
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τικό ρόλο στην επιτυχία της θεραπείας καθώς και
στην αποφυγή των όποιων παρενεργειών, ειδικά
σε ασθενείς με σκούρο χρώμα δέρματος. Έτσι το
μέγεθος του spot δεν πρέπει να ξεπερνά κατά
πολύ το μέγεθος της βλάβης υπό θεραπεία.13
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, τα μελανοσώματα έχουν πολύ μικρό χρόνο θερμικής χαλάρωσης,
λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους. Τα laser τεχνολογίας Q-switch, με μήκη παλμών στο εύρος των
nanosecond, προκαλούν την μέγιστη δυνατή καταστροφή στα μελανοσώματα χωρίς να επηρεάζουν άλλες κυτταρικές δομές περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται σε θεραπεία με άλλους τύπους lasers (διαταραχές μελάγχρωσης, ουλές).
Η ενέργεια των laser που απορροφάται από το
χρωμοφόρο οδηγεί σε τρεις τύπους βιολογικών αντιδράσεων: 1) Φωτοθερμική, 2) Φωτομηχανική και 3)
Φωτοχημική. Στην θεραπεία των μελαχρωματικών
βλαβών με Q-switched lasers, προεξάρχει η φωτoμηχανική δράση. Υψηλές ενέργειες απορροφούνται
από τον στόχο σε πολύ μικρής διάρκειας παλμό
(nsec). Αυτό οδηγεί σε ταχύτατη έκπτυξη του στόχου
με παραγωγή φωτο-ακουστικών κυμάτων και φωτομηχανική καταστροφή τόσο του στόχου (μελανοσώματα) όσο και του κυττάρου που το περιέχουν.

Παράμετροι που επηρεάζουν τη θεραπεία
των μελαγχρωματικών βλαβών με lasers
Καθώς οι τύποι των lasers που χρησιμοποιούνται
για την θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών είναι
αρκετοί, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπ’ όψην μερικοί παράγοντες, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα με τις λιγότερες ανεπιθύμητες
ενέργειες.

Ðßíáêáò 2

H EΦΑΡΜΟΓΗ

Χρόνος θερμικής χαλάρωσης χρωμοφόρων-στόχων

ΧρωμοφόροΣτόχος
Σωματίδιο
χρωστικής tattoo
Μελανόσωμα
Ερυθροκύτταρο
Αγγείο
Αγγείο
Αγγείο
Θύλακας τρίχας

Μέγεθος (nm)

ΧΘΧ

0.5-4

10 nsec

0.5-1
7
50
100
200
200

1 μsec
2 μsec
1 msec
5 msec
20 msec
10-100 msec
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Οι βασικοί παράμετροι για την επιλογή του κατάλληλου laser είναι οι παρακάτω:
α) Τύπος της χρωστικής (ενδογενής ή εξωγενής)
β) Εντόπιση (επιδερμίδα ή χόριο)
γ) Κατανομή (ενδοκυττάρια ή εξωκυττάρια)
δ) Τύπος δέρματος
Ως ενδογενή χρωστική χαρακτηρίζεται η μελανίνη, η αιμοσφαιρίνη και ό,τι άλλο χρωμοφόρο βρίσκεται φυσιολογικά στο δέρμα και μπορεί να απορροφήσει το προσπιπτώμενο φως του laser. Εξωγενής
χρωστική είναι η χρωστική που χρησιμοποιείται
στα τατουάζ, ο γραφίτης από ένα μολύβι ή ακόμα και
η εκρηκτική ύλη (gunpowder) από ένα όπλο.
Η ακριβής εντόπιση της βλάβης, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μας βοηθά να επιλέγουμε
τον τύπο του laser με το κατάλληλο μήκος κύματος.
Βλέποντας την γραφική παράσταση απορρόφησης των χρωμοφόρων (Εικόνα 1) παρατηρούμε ότι η
μέγιστη απορρόφηση από την μελανίνη είναι σε χαμηλά μήκη κύματος. Λαμβάνοντας όμως υπ’όψιν ότι
σε αυτά τα μήκη κύματος έχουμε αρκετά μεγάλη
απορρόφηση του laser και από άλλα χρωμοφόρα του
δέρματος όπως η αιμοσφαιρίνη και το νερό, καθώς
και ότι το βάθος διείσδυσης του laser αυξάνεται με
την αύξηση του μήκους κύματος, παρατηρούμε ότι
τα περισσότερα laser που χρησιμοποιούνται για την
θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών, εκπέμπουν
σε μήκη κύματος από 532 nm έως 755 nm.
Έτσι η επιλογή του μήκους κύματος προσδιορίζεται με βάση τη μέγιστη απορρόφηση από την μελανίνη, το βάθος εντόπισης της βλάβης αλλά και ύπαρξη
άλλων χρωμοφόρων που ανταγωνίζονται την απορρόφηση του laser.
Για παράδειγμα, ένα Q-switched laser που εκπέμπει στα 532 nm, θα αφαιρέσει εύκολα επιφανειακές
μελαγχρωματικές βλάβες όπως μια ηλιακή φακή, αλ-

λά δεν θα είναι ικανό να διεισδύσει αρκετά βαθειά,
ώστε να αντιμετωπίσει ένα σπίλο του Ota λόγω του
βάθους της βλάβης.14
Σε αυτή την περίπτωση θα προτιμήσουμε ένα Qswitched laser με μεγαλύτερο μήκος κύματος (QSruby694 nm, QS-alexandrite 755nmή Nd:YAG 1064
nm) που διεισδύουν βαθύτερα εντός του χορίου και
στοχεύουν αποτελεσματικότερα τα εν τω βάθει μελανοκύτταρα.
Καθώς το laser δεν μπορεί να ξεχωρίσει την «παθολογική» συγκέντρωση μελανίνης σε μια μελαγρωματική βλάβη από την φυσιολογική μελανίνη του
δέρματος η επιλογή του μήκους κύματος πρέπει να
ανάλογη του φωτότυπου του ασθενούς. Έτσι μήκη
κύματος με μεγάλη απορρόφηση στην μελανίνη πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς με σκούρο χρώμα
δέρματος. Βλάβες σε ασθενείς με φωτότυπο μεγαλύτερο του IV είναι πιο ασφαλές να αντιμετωπίζονται
με laser μεγαλύτερου μήκος κύματος έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες
(υπο- ή υπερμελάγχρωση).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΩΝ
ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ –––––––––––––––––
Οι επιδερμιδικές μελαγχρωματικές βλάβες εντοπίζονται επιφανειακά στο δέρμα. Συνήθως είναι καλοήθεις μελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος αλλά ενοχλητικές στην εμφάνιση για τους ασθενείς, οι
οποίοι επιθυμούν την εξάλειψη τους για αισθητικούς
λόγους. Αποτελούνται από τις εφηλίδες, τις ηλιακές
φακές, τις σμηγματορροικές υπερκερατώσεις και τις
κηλίδες café-au-lait.
Τα laser που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία
των επιδερμιδικών μελαγχρωματικών βλαβών εκπέμπουν σε μήκος κύματος από 510 nm έως 755 nm.

Åéêüíá 1 - Φάσμα απορρόφησης χρωμοφόρων δέρματος
και τύποι laser.
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Ορισμένα από τα μήκη κύματος (<600 nm) δεν εισχωρούν βαθειά αλλά είναι χρήσιμα επειδή η μεγάλη απορρόφηση τους από την επιφανειακή χρωστική
προκαλεί ικανή θερμική βλάβη στην μελανίνη που
περιέχεται στα κερατινοκύτταρα και μελανοκύτταρα
επιφέροντας την αποτελεσματική εξάλειψη τους.
Οι ηλιακές φακές είναι συχνές στους ενήλικες
και αυξάνουν με την ηλικία καθώς και μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Ιστολογικά χαρακτηρίζονται από την αυξημένη μελάγχρωση στην βασική
στιβάδα και αυξημένο αριθμό μελανοκυττάρων.
Οι ηλιακές φακές εμφανίζουν την καλύτερη ανταπόκριση στην θεραπεία με laser καθώς το 50% των
βλαβών υποχωρεί μετά από την πρώτη συνεδρία.
Ολική εξάλειψη τους παρατηρείται μετά 3 θεραπείες
με μεσο-διαστήματα 6-8 εβδομάδων.15-16 Πτωχότερο
αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά από θεραπεία φακών
στον κορμό και στα κάτω άκρα, σε σχέση με το πρόσωπο. Η τυπική εικόνα που παρουσιάζεται μετά την
θεραπεία περιλαμβάνει ένα αρχικό «άσπρισμα» της
βλάβης αμέσως μετά την θεραπεία που ακολουθείται
από πορφύρα η οποία διαρκεί 5-7 ημέρες. Στην συνέχεια έχουμε απολέπιση-απόπτωση της εφελκίδας
στην θεραπευμένη περιοχή μετά από 7-14 ημέρες.
Το νέο δέρμα είναι ροδαλό για 2-3 ημέρες και βαθμιαία παίρνει το φυσικό του χρώμα. Σπάνια προκαλούνται αλλαγές της υφής του δέρματος ή ουλές.
Μελέτη, έδειξε ότι οι εφηλίδες, με την έκθεση στο
ηλιακό φως, έχουν υψηλό βαθμό επανεμφάνισης, μετά την θεραπεία με Q-switched laser ακόμα και μετά
από εξαιρετική ανταπόκριση στην θεραπεία.17
Οι καφεγαλακτόχρωμες κηλίδες (café-au-lait) δεν
έχουν σταθερή ανταπόκριση στην θεραπεία με laser
και επανεμφανίζονται στο 50% των ασθενών. Επαναλαμβανόμενες θεραπείες για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίες ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οι συχνές υποτροπές που παρατηρούνται μετά από θεραπεία των κηλίδων αυτών, γίνεται από γειτονικά μη θεραπευμένα κύτταρα.18-19
Σχετικά επίπεδες σμηγματορροικές υπερκερατώσεις έχουν καλή ανταπόκριση στην θεραπεία με laser, ενώ όσο μειώνεται η χρωστική τους και αυξάνεται το υπερκερατωσικό τους στοιχείο τόσο μειώνεται
και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ
ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΧΟΡΙΟ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κυρίως το
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μέλασμα. Επειδή το μέλασμα εμφανίζεται δευτερογενώς μετά από συνδυασμό γενετικών, ορμονικών
παραγόντων και ηλιακής επίδρασης, η επιτυχής θεραπεία με την χρήση laser είναι μάλλον η εξαίρεση
παρά ο κανόνας. Oι λευκαντικές κρέμες και τα χημικά peeling έχουν συχνά καλύτερα αποτελέσματα, αν
και συνήθως προσωρινού αποτελέσματος. Η προσεκτική προστασία από τον ήλιο μπορεί να επιβραδύνει αλλά όχι να εμποδίσει την υποτροπή.
Ο επιδερμιδικός τύπος έχει μέτρια ανταπόκριση
στα Q-switched lasers. Πολύ συχνές είναι οι υποτροπές, η υπερμελάχρωση αλλά ακόμα και η επιδείνωση της μελάγχρωσης. Ο χοριακός και μικτός τύπος
παρουσιάζει μικρή ανταπόκριση με την χρήση των
QS-lasers. Μια άλλη προσέγγιση που έχει προταθεί
είναι η συνδυαστική αντιμετώπιση του μελάσματος
με Q-switched lasers και laser ανάπλασης. Τέτοιες
προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:
• Λεύκανση μετά από θεραπεία με Erbiumlaser20
• Ανάπλαση με laser CO2, ακολούθως laser QS-alexandrite21
• Κλασματική φωτοθερμόλυση22

ΧΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι βλάβες αυτές εντοπίζονται στις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος και περιλαμβάνουν, τους σπίλους του Ota και του Ito, την μελάγχρωση εκ φαρμάκων, την μεταφλεγμονώδη υπερμελάγχρωση, τους
«μαύρους κύκλους» γύρω από τα μάτια, και τους
συγγενείς και επίκτητους μελανοκυτταρικούς σπίλους.

Σπίλος του Ota
Ο σπίλος του Ota κλινικά εμφανίζεται σαν μία
εκτεταμένη, μονόπλευρη, διάστικτη μπλε ή γκρι κηλίδα (macule or patch) κατά μήκος των δύο πρώτων
κλάδων του τρίδυμου νεύρου (οφθαλμικό και γναθικό). Ο σπίλος μπορεί να έχει και αμφοτερόπλευρη
εντόπιση (σπίλος του Hori). Εκτός του δέρματος,
προσβάλλονται οι βλεννογόνοι του οφθαλμού και
του στόματος. Ο σπίλος του Οta απαντάται κυρίως σε
Ασιάτες και είναι πιο συχνός στις γυναίκες παρά
στους άνδρες. Ο σπίλος του Ito, έχει την ίδια μορφολογία με τον σπίλο του Ota αλλά με διαφορετική εντόπιση (ώμος ή στήθος).
Η πλειονότητα αυτών των σπίλων είναι συγγενείς.
Οι υπόλοιποι αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της
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Ι. Βενετσάνος, Α. Στρατηγός
εφηβείας. Απαρτίζονται από μελανοκύτταρα τα
οποία δεν ολοκλήρωσαν τη μετανάστευσή τους στην
επιδερμίδα κατά την διάρκεια της εμβρυικής ζωής.
Ιστολογικά παρατηρούνται αραιά επιμηκυσμένα δενδριτικά μελανοκύτταρα στο ανώτερο χόριο σε συνδυασμό με υπερμελάγχρωση των κυττάρων της βασικής στιβάδας. Λόγω αυτής της αραιής τους διάταξης,
τα μελανοκύτταρα αποτελούν εύκολο στόχο για τα
laser με ικανή διείσδυση στο χόριο. Έτσι το Q-Switch Nd:YAG laser είναι το πιο επικρατές QSlaser για
την θεραπεία αυτών των βλαβών παρόλο που ο σπίλος του Ota έχει καλή ανταπόκριση σχεδόν σε όλα
τα Q-switched laser.
Η βελτίωση της βλάβης μετά από 4-6 συνεδρίες
με μέση ενέργεια από 5 ως 12 J/cm2 ξεπερνά το
75%. Παράμετροι της κλινικής έκβασης είναι οι παρακάτω παράγοντες:
1) Ηλικία ασθενών. Απαιτούνται συνήθως λιγότερες
συνεδρίες σε νεαρά άτομα23
2) Ιστολογικό βάθος της βλάβης. Βλάβες πάχους μικρότερου του 1mm ανταποκρίνονται καλύτερα24
3) Χρώμα της βλάβης. Οι βλάβες καφεοειδούς απόχρωσης έχουν καλύτερη ανταπόκριση από τις
κυανοπράσινες25
4) Μεγάλα μεσοδιαστήματα θεραπείας (>2 μήνες).
Ευνοείται η «φυσική» απομάκρυνση μελανοκυττάρων από μακροφάγα.
Παρενέργειες της θεραπείας είναι η υπομελάγχρωση και η υπερμελάγχρωση που συνήθως δεν είναι μόνιμες. Ουλοποίηση έχει παρατηρηθεί πολύ
σπάνια. Υποτροπή των βλαβών, αν και σπάνια, έχει
αναφερθεί.
Η θεραπεία εκλογής των συγγενών και επίκτητων
σπίλων, παραμένει η χειρουργική αφαίρεση και η
ιστοπαθολογική εξέταση τους. Η αφαίρεση τους με
laser εκλεκτικής απορρόφησης έχει θέση, ως θεραπεία μόνο, σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπου η χειρουργική αφαίρεση είτε δεν μπορεί να γίνει ή η
εφαρμογή της θα αφήσει μια εκτεταμένη παραμορφωτική αλλαγή ή ουλή.

Mελανοκυτταρικοί σπίλοι
Οι επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι πριν την
όποια θεραπεία με laser πρέπει να εξετασθούν και
να εκτιμηθούν κλινικά. Οι συνδεσμικοί μελανοκυτταρικοί σπίλοι έχουν καλή ανταπόκριση στην θεραπεία με μικρά μήκη κύματος ενώ οι χοριακής εντόπισης χρειάζονται μεγαλύτερα μήκη κύματος, μεγαλύτερες ενέργειες και μεγαλύτερες διάρκειες παλ-

μού.18,19,26,27 Παρ’ όλα αυτά η πιθανότητα υποτροπής των σπίλων είναι μεγάλη και η επανεμφάνιση
τους μπορεί να γίνει με άτυπη κλινική εικόνα που
έχει οριστεί ως: ψευδομελάνωμα (pseudomelanoma).
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης και η ιστολογική της
εξέταση. Για τους λόγους αυτούς αλλά και για την πιθανότητα της κακοήθους εξαλλαγής που έχει κάθε
σπίλος (έστω και μικρή), η θεραπεία των σπίλων με
laserκαλό είναι να αποφεύγεται.28-29
Στους πρώτους μήνες της ζωής, τα μη-εκλεκτικά
laser (CO2) συνεχούς κύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά της μηχανικής δερμοαπόξεσης (dermabrassion), για την θεραπεία μεγάλων
συγγενών μελανοκυτταρικών σπίλων, ειδικά όταν αυτοί βρίσκονται σε περιοχές τους σώματος όπως περιοφθαλμικά ή περιγεννητικά.30-31 Οι συγγενείς σπίλοι έχουν επίσης αυξημένη πιθανότητα, εξαλλαγής
τους σε μελάνωμα, η οποία μεγαλώνει ανάλογα με
την διάμετρο της βλάβης. Η θεραπεία με laser είναι
υποστηρικτική της διαδικασίας μείωσης είτε της
χρωστικής ή του αριθμού των μελανοκυττάρων ή της
τριχοφυίας που συχνά συνοδεύουν τους σπίλους αυτούς. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που συνδέονται
με την θεραπεία αυτών των βλαβών με laser: μόνιμη
υπομελάγχρωση, δημιουργία ουλής, υπολειπόμενα
σπιλοκύτταρα υπό την θεραπευθείσα περιοχή. Η πιθανότητα «ψευδομελανώματος» υπάρχει και εδώ.32
Τα laser που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι:
A. Q-switched laser. Μερική κλινική και ιστολογική
ανταπόκριση μετά από 1-3 συνεδρίες.33
B. Long-pulse pigment lasers. Καλύτερη κλινική ανταπόκριση σε συγγενείς σπίλους.34

Μελαγχρώσεις εκ φαρμάκων
Υπάρχουν αναφορές για τη χρήση Q-switched laser στην μείωση μελαγχρωματικών βλαβών από φάρμακα, όπως η μινοκυκλίνη, τα ανθελονοσιακά και η
αμιοδαρόνη. Και τα δύο προκαλούν εναπόθεση μελανίνης και σιδήρου στην επιδερμίδα. Η θεραπεία
των βλαβών αυτών με laser έχει πολύ καλά αποτελέσματα, όταν συνοδεύεται από διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου.18,19,35

Σπίλος του Becker
Ο σπίλος του Becker εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία με χρώμα ανοιχτό έως μέτριο καφέ και
διάμετρο από 2 έως 40 εκατοστά. Μπορεί να εμφα-
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νίζει υπερκεράτωση. Ιστολογικά εμφανίζει υπερ-μελάγχρωση στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας με
ακάνθωση και υπερκεράτωση. Δεν περιέχει σπιλοκύτταρα αλλά αυξημένο αριθμό μελανοκυττάρων,
πάχυνση του χορίου, υπερτροφικούς σμηγματογόνους αδένες και δεσμίδες λείων μυικών ινών. Γι’ αυτό τον λόγο η βλάβη θεωρείται ως οργανοειδές αμάρτωμα. Η θεραπεία είναι δύσκολη και συνήθως η
βλάβη υποτροπιάζει μετά τη χρήση laser. Πιο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός laser συνεχούς κύματος με μακρού μήκους κύματος laser που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των τριχών.

ΤΑΤΟΥΑΖ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Αν και τα lasers χρησιμοποιούνται ευρέως στην
θεραπεία των tattoo, ο μηχανισμός δράσης τους δεν
είναι σαφής. Πιθανώς συμμετέχουν περισσότεροι
από ένας μηχανισμοί. Τα lasers πιθανώς κατακερματίζουν την χρωστική των tattoo σε μικρότερα μόρια,
τα οποία είτε φαγοκυτταρώνονται από τα μελανοφάγα (μακροφάγα) κύτταρα είτε αποβάλλονται διαδερμικά από το δέρμα.
Τα διακοσμητικά τατουάζ περιέχουν εξωγενείς
χρωστικές διαφορετικής προέλευσης. Βασικοί παράμετροι για την αποτελεσματικότητα των laser στα tattoo είναι οι παρακάτω:

Α) Τύπος tattoo (επαγγελματικά ή
ερασιτεχνικά)
Τα επαγγελματικά τατουάζ τοποθετούνται πιο βαθιά στο δέρμα και σε συγκεκριμένο βάθος σε όλη
την έκταση τους. Τα ερασιτεχνικά τατουάζ, αντίθετα,
τοποθετούνται πιο επιφανειακά και η χρωστική τους
βρίσκεται σε διαφορετικά επίπεδα μέσα στο δέρμα.
Ακόμα, τα ερασιτεχνικά τατουάζ, με την πάροδο του
χρόνου χάνουν πιο εύκολα την συνοχή των κοκκίων
της χρωστικής τους, σε σχέση με τα επαγγελματικά,
με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολη η απομάκρυνση τους με το laser.

Β) Σύσταση και χρώμα tattoo (μονοχρωματικό
ή πολυχρωματικό)
Το μέγεθος των κοκκίων (granules) της χρωστικής παίζει σημαντικό ρόλο στην αφαίρεση των τατουάζ. Το μέγεθος των κοκκίων ποικίλλει από 0,5-5
μm.36 Έτσι μικρότερα κοκκία, όπως του μαύρου χρώματος, διασπώνται και απομακρύνονται πιο εύκολα,
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σε σχέση με κοκκία μεγαλύτερα σε μέγεθος όπως
του κόκκινου χρώματος.
Το χρώμα της χρωστικής που έχει χρησιμοποιηθεί στην τοποθέτηση του τατουάζ παίζει επίσης σημαντικό ρόλο καθώς αυτό θα μας οδηγήσει στην σωστή επιλογή του κατάλληλου μήκους κύματος και
κατά συνέπεια στον ανάλογο τύπο laser για την συγκεκριμένη θεραπεία. Κάθε χρώμα απορροφάται από
διαφορετικό μήκος κύματος. Έτσι σε πολυχρωματικά
τατουάζ, μπορεί να χρειαστεί συνδυασμός συστημάτων laser για την πλήρη εξάλειψη τους.
Τα laser που χρησιμοποιούνται για τατουάζ διαφορετικών χρωμάτων είναι τα Q-switched lasers με
μήκη κύματος 532 nm, 694 nm, 755 nm και 1064
nm (Πίνακας 3).
Συγκριτικές μελέτες έχουν δείξει ότι παρόλο που
και τα τέσσερα μήκη κύματος έχουν εφαρμογή στα
σκουρόχρωμα τατουάζ, τα συστήματα Ruby (694
nm) και Alexandrite (755 nm) είναι πιο αποτελεσματικά από το Nd-YAG (1064 nm).37-38 Λόγω της
μικρής απορρόφησης του από την μελανίνη και του
μεγάλου βάθους που διεισδύει, το Nd-YAG laser
προτιμάται σε άτομα με σκούρο τύπο δέρματος, έτσι
ώστε να αποφευχθούν οι όποιες παρενέργειες.
Ερασιτεχνικά τατουάζ μπλε ή μαύρου χρώματος
χρειάζονται κατά μέσο όρο 5-6 συνεδρίες θεραπείας
με ruby, alexandrite ή Nd-YAG. Αντιθέτως, τα επαγγελματικά τατουάζ απαιτούν κατά μέσο όρο 10-15
συνεδρίες.39
Οι συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να παρατηρηθούν στην θεραπείες με Q-Switchlasers είναι η υπομελάγχρωση η οποία αργεί να αποχωρήσει και η υπερμελάγχρωση η οποία είναι συνήθως προσωρινή. Ουλοποίηση και αλλαγή της υφής
του δέρματος μπορεί να παρατηρηθεί αλλά σπάνια.

Ðßíáêáò 3
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Αντιστοιχία χρώματος τατουάζ, μήκους κύματος και
τύπου laser

Χρώμα
τατουάζ
Κόκκινο
Μαύρο,
Μπλε,
Πράσινο
Μαύρο,
Μπλε,
Πράσινο
Μαύρο,
Μπλε

Διάρκεια
παλμού

Μήκος Q-switched
κύματος
Laser

5-10
20-50

532
694

Nd:YAG
Ruby

50-100

755

Alexandrite

5-10

1064

Nd:YAG
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Ι. Βενετσάνος, Α. Στρατηγός
Μια υποκατηγορία των τατουάζ είναι τα κοσμητικά τατουάζ. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι μετά από
θεραπεία με Q-switched laser, παρατηρείται μια μη
αναστρέψιμη μελάγχρωση που δεν διορθώνεται εύκολα και οφείλεται σε αναγωγή του Fe2O3 σε Fe0.
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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,
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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.

7_Layout 1 9/9/2014 10:45 ππ Page 124

7_Layout 1 9/9/2014 10:45 ππ Page 125

7_Layout 1 9/9/2014 10:45 ππ Page 126

protosel_protosel.qxd 9/9/2014 10:20 ππ Page 1

Å Ë ËÇ ÍÉÊH Å ÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ
Ä ÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ Á ÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ
(ðñþ çí Áñ ÷åßá Íï óï êï ìåß ïõ “Á. Óõã ãñüò”)
Ôñé ìç íéáßá ¸ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ “Á. Óõã ãñüò”

Ç EL LE NIC D ER MA TO -V E NE RE O LO GI CAL R EVI EW
Quar ter ly edi tion of the Ho spi tal “A. Sy gros”
Founda tion I.A. Sy gros
Åðßôéìïò äéåõèõíôÞò Ýêäïóçò
Kατσάμπας Α.

Honorary editor-in-chief
Κatsambas A.

Åêäüôçò-Äéåõèύντρια
Αντωνίου Χ.

Publisher-Director
Antoniou Ch.

Âïçèüò Ýêäïóçò
Σταυρόπουλος Π.

Co-Editor
Stavropoulos P.

ÅðéìÝëåéá ðáñáãùãÞò
Óåñéþôç Ê.
Δεσυνιώτη Κ.

Developmental editor
Serioti K.
Dessinioti K.

Éäéïêôçóßá
Åöïñåßá Íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò"
Êëçñïäüôçìá Éö. Á. Óõããñïý

Property
Foundation of I.A. Sygros

ÓõíôáêôéêÞ åðéôñïðÞ
Áíôùíßïõ ×.
Áõãåñéíïý Ã.
Ãåñáæïýíçò Ó.
Δεσυνιώτη Κ.
Æáêïðïýëïõ Í.
Êïíôï÷ñéóôüðïõëïò Ã.
Kουσκούκης Κ.
Κρασαγάκης Κ.
Krüger-Κρασαγάκη S.

Ðåôñßäçò Á.
Ðïôïõñßäïõ Å.
Ρηγόπουλος Δ.
ÑïõóÜêç Á.
ÓôåöáíÜêç Å.
ÓôåöáíÜêç ×.
Óôñáôçãüò Á.
ÓùôçñéÜäçò Ä.
Ôüóêá-×áúäÜ Á.
×áúäåìÝíïò Ã.

ISSN: 1105-3828
ÄÉÅYÈÕÍÓÇ
É. ÄÑÁÃÏÕÌÇ 5, ÁÈHÍÁ 161 21
ÔÇË: 210-7293394 - 7210839, FAX: 210-7231731

Section Editors
1. Iùáííßäçò Ä.
- ÂéâëéïãñáöéêÞ ÅíçìÝñùóç
- Review of Medical Literature
2. Káôóáñïý - ÊÜôóáñç Á.
- Ðáéäïäåñìáôïëïãßá
- Pedodermatology
3. KùóôÜêçò Ð.
- Äåñìáôï÷åéñïõñãéêÞ - Laser
- Dermatosurgery - Laser
4. MáíôÝêïõ-ËåöÜêç É.
- ÐïéÜ åßíáé ç ÄéÜãíùóÞ óáò;
- Quiz
5. NéêïëáÀäïõ Ç.
- Óåîïõáëéêþò Ìåôáäéäüìåíá ÍïóÞìáôá
- Sexually Transmitted Diseases
6. Óôáõñüðïõëïò Ð.Ã.
- ÈåñáðåõôéêÞ
- Therapeutics

Editorial board
Antoniou C.
Avgerinou G.
Gerazounis S.
Dessinioti C.
Zakopoulou N.
Kontochristopoulos G.
Kouskoukis K.
Krasagakis K.
Krüger-Krasagaki S.

Petridis A.
Potouridou E.
Rigopoulos D.
Rousaki A.
Stefanaki Ι.
Stefanaki Ch.
Stratigos A.
Sotiriadis D.
Tosca-Chaida A.
Chaidemenos G.

ISSN: 1105-3828
ADDRESS
É. DRAGOUMI 5, ATHENS 161 21
ÔEL: +3210-7293394 - 7210839, FAX: 210-7231731

Επεξεργασία - Εκτύπωση
C-M-Y-K GRAPHIC DESIGN STUDIO ÅÐÅ
ÃÑÁÖÉÊÅÓ ÔEXÍÅÓ
TETÑÁÐÏËÅÙÓ 4-8, ÁÈHÍÁ 11527
TÇË. 0030.210-7489411

C-M-Y-K GRAPHIC DESIGN STUDIO EÐÅ
4-8 ÔETRAPOLEOS ST, ATHENS, 11527
TÇË. 0030.210-7489411
F A X : 0030.210-7759421

Copyright
Tá Üñèñá ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôçí ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ åßíáé éäéïêôçóßá ôïõ ðåñéïäéêïý
êáé áðáãïñåýåôáé ç ïëéêÞ Þ ìåñéêÞ áíáäçìïóßåõóÞ ôïõò ÷ùñßò ãñáðôÞ Ýãêñéóç ôïõ äéåõèõíôÞ Ýêäïóçò.
Áíáãíþñéóç Åëëçí. Åðéè. Äåñì. Áöñïä.: Áðüö. 6 ôçò 85çò Ïëïì/20.6.1991 ÊÅÓÕ, Íüìïò, 1397/83, Üñèñï 27 § 3.
Accepted papers for publication in Helenic Dermato-Venereological Review may not be reproduced, in whole or in part, without the
written consent of the editor in chief.
Hellen, Dermatol, Venereol, Rev. is recognized, according to the decision 6 of June 20th, 1991, by the Central Health Council (Law
1397/83, article 27 § 3).

protosel_protosel.qxd 9/9/2014 10:20 ππ Page 2

protosel_protosel.qxd 9/9/2014 10:20 ππ Page 3

ÅëëçíéêÞ Åðéèåþñçóç Äåñìáôïëïãßáò Áöñïäéóéïëïãßáò
Aπρίλιος - Ιούνιος 2014, Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 2

Ðåñéå÷üìåíá
Ειδικό Τεύχος Αφιέρωμα: Δερματοχειρουργική
Προσκεκλημένος Εκδότης: Ζώης Πολυζώης

Σημείωμα του Εκδότη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Aνασκόπηση
Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Σκανδαλάκης Π.
Δερματικά εμφυτεύματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Κυριαζή-Τάχου Ε.
Η φωτοδυναμική θεραπεία στην ακμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Δεσινιώτη Κ., Κατσάμπας Α., Αντωνίου Χρ.
Η χρήση των αυτόλογων βλαστοκυττάρων στην αισθητική δερματολογία . . . . . . . .107
Κατσαντώνης Γ.
Η εφαρμογή των lasers στην αντιμετώπιση των μελαγχρωματικών βλαβών
του δέρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Βενετσάνος Ι., Στρατηγός Α.
Ïäçãßåò ãéá ôïõò óõããñáöåßò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

protosel_protosel.qxd 9/9/2014 10:20 ππ Page 4

protosel_protosel.qxd 9/9/2014 10:20 ππ Page 5

Hellenic Dermato-Venereological Review
April - June 2014, Volume 25, No 2

Contents
Special Issue: Dermato-Surgery
Guest Editor: Zois Polizois

Εditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Review
Αnatomy of facial muscles and nerves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Skandalakis P.
Dermal fillers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Kyriazi-Tachou E.
Photodynamic therapy for acne treatment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Dessinioti K., Katsambas A., Antoniou Ch.
Autologous adipose tissue stem cells in cosmetic dermatology . . . . . . . . . . . . . . .107
Katsantonis G.
Laser treatment of pigmented skin lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Venetsanos I., Stratigos A.
Instructions to authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

protosel_protosel.qxd 9/9/2014 10:20 ππ Page 6

teuxos2_2014_Layout 1 9/9/2014 11:01 πμ Page 1

ÅëëçíéêÞ Åðéèåþñçóç Äåñìáôïëïãßáò Áöñïäéóéïëïãßáò

Απρίλιος - Ιούνιος 2014

n Ανατομία των μυών
και των νεύρων του
προσώπου
n Δερματικά εμφυτεύματα

C-M-Y-K GRAPHIC DESIGN STUDIO ΕΠΕ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 4-8, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 27

n Η φωτοδυναμική θεραπεία
στην ακμή
n Η χρήση των αυτόλογων
βλαστοκυττάρων στην
αισθητική δερματολογία
n Η εφαρμογή των lasers
στην αντιμετώπιση των
μελαγχρωματικών βλαβών
του δέρματος

ISSN 1105-3828

teuxos2_2014_Layout 1 9/9/2014 11:01 πμ Page 2

