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Σημείωμα του Εκδότη

Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει πληθώρα εργασιών, και παρέχοντας ένα επιστημονικό βήμα παρουσίασης ενδιαφέροντων
κλινικών περιστατικών, ανασκοπήσεων, διδακτορικών διατριβών, βιβλιογραφικής ενημέρωσης και
κλινικών quiz. Με την πάροδο των ετών, υπήρξε εντυπωσιακή εξέλιξη στην ειδικότητα της Δερματολογίας με την εξειδίκευση σε τομείς, όπως η Παιδο-Δερματολογία, η Κοσμητική Δερματολογία, η
Δερματοσκόπηση, η Δερματο-Ογκολογία, και η Δερματοχειρουργική, οι οποίοι επεκτείνουν την
Δερματολογία σαν τα νέα παρακλάδια ενός δέντρου με ισχυρές ρίζες και μακρά ιστορία.
Σε αυτό το ειδικό τεύχος του περιοδικού επελέγησαν και παρουσιάζονται δέκα άρθρα συναδέλφων μας που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο 2007-2012, τα οποία καλύπτουν ευρεία και ενδιαφέρουσα θεματολογία με διαχρονική απήχηση στη δερματολογική κοινότητα, όπως η μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και ποιότητα ζωής των εργαζομένων στο Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”, εξελίξεις στην Παιδο-Δερματολογία, βασικές αρχές της φωτοδυναμικής θεραπείας, θεραπευτικές οδηγίες για την ψωρίαση, αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων, διάγνωση και προφυλακτικά εμβόλια για την HPV λοίμωξη, ανοσοδιαγνωστική αυτοάνοσων νοσημάτων, και εφαρμογές της δερματοσκόπησης.
Ελπίζοντας να απολαύσετε την ανάγνωση των περιεχομένων αυτού του ειδικού τεύχους, σάς προσκαλούμε να συνεχίσουμε με ενεργή συμμετοχή στην επιστημονική διαδρομή του περιοδικού της
Ελληνικής Επιθεώρησης Δερματολογίας Αφροδισιολογίας.

Xριστίνα Αντωνίου
Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Νοσοκομείο “Ανδρέας Συγγρός”
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Editorial

The journal “Hellenic Dermato-Venereological Review” (former Archives of Andreas Sygros
Hospital) holds a long lasting tradition in our medical specialty dating back to 1937, with the publication of a plethora of scientific papers of interest including clincal cases, reviews, doctoral theses,
literature updates and case quizes. Over the years, we experienced impressive breakthroughs in
Dermatology with the emergence of new sub-specialties such as Childhood Dermatology, Cosmetic
Dermatology, Dermoscopy, Dermato-Oncology and Dermato-Surgery, all of which focus on a scientific field while at the same time keeping their essential place in General Dermatology.
We have prepared a special issue with ten papers selected among those published during the period 2007-2012, that have a didactic interest including a study of factors affecting the health and
quality of life of employees in Andreas Sygros hospital, what’s new in childhood dermatology, basic principles and indications of photodynamic therapy and dermoscopy, therapeutic algorithm for
psoriasis, management of periorbital dark circles, molecular diagnosis and vaccination for HPV,
and the serological profile of autoimmune skin diseases.
We hope that you will enjoy reading this issue and invite you to continue with your valuable
contribution to the scienfitic publications of the “Hellenic Dermato-Venereological Review”

Christina Antoniou
Professor & Chair
Department of Dermatology
Andreas Sygros Hospital
University of Athens, Greece
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Ðåñßëçøç
Óôï ðëáßóéï ôïõ Åèíéêïý Äéêôýïõ Íïóïêïìåßùí ÐñïáãùãÞò Õãåßáò äéåîÞ÷èç
äåéãìáôïëçðôéêÞ Ýñåõíá ãéá ôçí õãåßá ôùí åñãáæïìÝíùí óôï Íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò".
Óêïðüò ôçò Ýñåõíáò Þôáí íá ìåëåôçèåß ç ðïéüôçôá æùÞò êáé íá äéåñåõíçèïýí ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí õãåßá ôùí åñãáæïìÝíùí óôá 14 íïóïêïìåßá ðïõ áíÞêïõí óôï Åèíéêü Äßêôõï ÐñïáãùãÞò Õãåßáò. Åðßóçò Ýãéíå óýãêñéóç ôùí åðéðÝäùí õãåßáò ôùí åñãáæïìÝíùí óôï Íïóïêïìåßï "Á. ÓÕÃÃÑÏÓ" ìå áõôÜ
ôùí åñãáæïìÝíùí óôá õðüëïéðá íïóïêïìåßá ôïõ Äéêôýïõ.
Ðëçèõóìü áíáöïñÜò áðïôÝëåóå áíôéðñïóùðåõôéêü ðïóïóôü áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò üëùí ôùí êáôçãïñéþí ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Á. ÓÕÃÃÑÏÓ" (äéïéêçôéêü, éáôñéêü, íïóçëåõôéêü, ôå÷íéêü êáé âïçèçôéêü). Ôï åéäéêÜ
äéáìïñöùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðïôåëåß ôçí åëëçíéêÞ Ýêäïóç ôïõ SF-36 (Short
Form 36 Health Survey), åìðëïõôéóìÝíï ìå åñùôÞóåéò ó÷åôéêÜ ìå äéáôñïöéêÝò óõíÞèåéåò, êÜðíéóìá, äéáôÞñçóç öõóéêÞò êáôÜóôáóçò, ÷ñÞóç õðçñåóéþí ðñïëçðôéêÞò éáôñéêÞò, åðáããåëìáôéêÞ éêáíïðïßçóç, êáé
äçìïãñáöéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ. Ç äåéãìáôïëçøßá Þôáí ôõ÷áéïðïéçìÝíç êáé ôï åñùôçìáôïëüãéï áðáíôÞèçêå áðü ôï 10% ôùí åñãáæïìÝíùí áðü êÜèå êáôçãïñßá. Ïé áðáíôÞóåéò êùäéêïðïéÞèçêáí êáé áíáëýèçêáí
ìå ôç ÷ñÞóç çëåêôñïíéêïý õðïëïãéóôÞ êáé óôáôéóôéêïý ðáêÝôïõ SPSS.
Ôá áðïôåëÝóìáôá Ýäåéîáí êáëÞ âáèìïëïãßá óå üëåò ôéò ðáñáìÝôñïõò ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí õãåßá åêôüò áðü ôç æùôéêüôçôá. ¼óïí áöïñÜ ôïõò ðáñÜãïíôåò êéíäýíïõ ðïõ åðçñåÜæïõí
ôçí õãåßá, ôï ðïóïóôü ôùí ìç êáðíéóôþí ôïõ äåßãìáôïò óôï Íïóïêïìåßï "Á. ÓÕÃÃÑÏÓ" (58,1%) Þôáí ìåãáëýôåñï áðü ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü åðß ôïõ óõíüëïõ ôùí íïóïêïìåßùí (50,2%). Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ äåßãìáôïò ôïõ Íïóïêïìåßïõ "Á. ÓÕÃÃÑÏÓ" áíÝöåñáí óå ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ìçäåíéêÞ öõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá (48,1%) óå ó÷Ýóç ìå ôïõò åñãáæïìÝíïõò ôùí Üëëùí íïóïêïìåßùí ôçò Ýñåõíáò (24,1%). Ó÷åôéêÜ ìå ôéò
äéáôñïöéêÝò óõíÞèåéåò ï äåßêôçò ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò Þôáí éäéáßôåñá ÷áìçëüò (21,1), ìå êáôþôáôï
áðïäåêôü üñéï ôï 28. Ç ìÝóç åâäïìáäéáßá êáôáíÜëùóç áëêïüë áíáöÝñèçêå êáôÜ ìÝóï üñï ðåñßðïõ
ßäéá óå üëá ôá íïóïêïìåßá ôçò ìåëÝôçò (4,5 ìïíÜäåò/åâäïìÜäá). ÓõãêåêñéìÝíá óôï Íïóïêïìåßï "Á. ÓÕÃÃÑÏÓ" ôï âïçèçôéêü ðñïóùðéêü ðáñïõóßáóå ìåãáëýôåñç êáôáíÜëùóç áëêïüë (7,7). ÁíáöïñéêÜ ìå ôéò
ðñïëçðôéêÝò åîåôÜóåéò, ç óõìðåñéöïñÜ ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ äåßãìáôïò ðïéêßëåé áíÜëïãá ìå ôï åßäïò
ôçò åîÝôáóçò. ÔÝëïò, ïé åñãáæüìåíïé óôï Íïóïêïìåßï "Á. ÓÕÃÃÑÏÓ" åìöÜíéóáí ìåãáëýôåñï ðïóïóôü éêáíïðïßçóçò áðü ôçí åñãáóßá (61,3%) óå óýãêñéóç ìå ôï äåßãìá ôïõ óõíüëïõ ôùí íïóïêïìåßùí ôïõ äéêôýïõ (39,3).
Áðü ôá áíùôÝñù äéáöáßíåôáé ç áíÜãêç åõáéóèçôïðïßçóçò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò", ó÷åôéêÜ ìå ôçí õãéåéíÞ äéáôñïöÞ, ôç öõóéêÞ Üóêçóç êáé ãéá ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò åñãáæïìÝíùí,
ôç ìåßùóç ôçò êáôáíÜëùóçò áëêïüë êáé ôç äéáêïðÞ êáðíßóìáôïò.

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 20,
Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009. σελίδες 167-183
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 131-147, 2014
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Á. ËéÜêïõ êáé óõí.

Factors that Affect the Health and Quality of Life of Employees at the
Hospital for Dermatological and Venereal Diseases “A. Sygros”
Liakou A., Kripouri Z., Dimitraki P., Papathodorou P., Prokopi A.,
Toundas G., Kontochristopoulos G.

Summary
In the frame of the National Hospital Network of Health Promotion, a sampling
research for the health of the workers in the hospital "A.Syggros" was carried out.
The aim of this study is to examine the quality of life and investigate the factors that affect the employee' s health in all hospitals that consist of the National Hospital Network of Health Promotion. The next
step involves comparing health levels of employees at the Hospital for Dermatological and Venereal Diseases "Andreas Sygros" to the remaining hospitals.
Reference data were derived from a representative sample (10%) of employees from all staff categories:
administrative, medical, nursing and auxiliary, selected by random rout technique. The adapted questionnaire used was the Greek version of SF-36, enriched with questions regarding eating habits, smoking, good health maintenance, use of medical preventative services, professional satisfaction and demographic
characteristics. Data were analysed using SPSS Version 15.0.
The employees at "A. Sygros" reached higher scores compared to the other hospitals on all aspects regarding the quality of life and health (general health, physical and social activities, emotional health difficulties) except the liveliness. Furthermore, the non smokers percentage from the "A. Sygros" hospital report
(58,1%) was larger than the overall from all hospitals (50,2%). The employees from Sygros hospital report
greater minimal physical activity (48,1%) in comparison with the rest (24,1%). All staff categories in all hospitals present low scores of adherence to the Mediterranean Diet. The average weekly consumption of
alcohol is quite the same in all hospitals (4,5 units per week). Regarding preventative medicine examination, employees' attitude varies accordingly. Finally, the Sygros hospital employees show a greater percentage (39,3%) of professional satisfaction than the sample taken from the remaining 13 hospitals.
The results of this study necessitate the need for implementing health promoting interventions, targeting
the personnel's diet, exercise and for certain staff categories the reduction of alcohol consumption and
smoking interruption.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Yãåßá, óùìáôéêÞ êáé øõ÷éêÞ õãåßá, ðïéüôçôá æùÞò, ðñïáãùãÞ õãåßáò, ðñïëçðôéêÝò
åîåôÜóåéò, æùôéêüôçôá.

KEY WORDS • Health (general health, emotional health), quality of life, health promotion, liveliness, physical and social activity.

ÅÉ ÓÁ ÃÙÃH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
õãåßá åßíáé èåìåëéþäåò áíèñþðéíï äéêáßùìá êáé áðïôåëåß êïéíùíéêü óôü÷ï ç êáôÜêôç óç ôïõ õøçëüôå ñïõ äõ íá ôïý åðéðÝ äïõ
ôçò.1 Õãåßá óýìöùíá ìå ôïí Ð.Ï.Õ. (Ðáãêüóìéï Ïñãáíéóìü Õãåßáò) ïñßæåôáé ç êáôÜóôáóç, óôçí ïðïßá
ôï Üôïìï äéáêáôÝ÷åôáé áðü ðëÞñç óùìáôéêÞ, øõ÷é-

Ç

êÞ êáé êïéíùíéêÞ åõåîßá êáé ü÷é ç áðëÞ áðïõóßá
ôçò áññþóôéáò Þ áíáðçñßáò.1 Áîßæåé íá óêåöôüìáóôå ôçí õãåßá ùò ôçí êáôÜóôáóç åêåßíç ðïõ åðéôñÝðåé óôï Üôïìï íá áðïëáìâÜíåé üóï ãßíåôáé ðåñéóóüôåñï ôç ÷áñÜ ôçò æùÞò, íá åñãÜæåôáé äçìéïõñãéêÜ, íá õðçñåôåß ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï ôçí
áíèñùðüôçôá. Ç ôáýôéóç ôçò õãåßáò ìå ôçí áðïõóßá
ôçò áñ ñþ óôéáò áðï ôå ëåß Ýê öñá óç ìå ôñéü ôç ôáò. Ç
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ÐÏÕ

ÅÐÇÑÅÁÆÏÕÍ

ÔÇÍ

ÕÃÅÉÁ

ÊÁÉ ÔÇÍ

ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÆÙÇÓ

õãåßá åß íáé ðïéü ôç ôá æù Þò ðïõ óç ìá ôï äï ôåß
Ýìðíåõóç êáé óõíå÷Þ äçìéïõñãéêüôçôá.2
Âáóéêüôåñç ðñïôåñáéüôçôá ôçò äçìüóéáò õãåßáò
Þôáí êáé åßíáé ç ðñüëçøç íïóçñüôçôáò ôïõ ðëçèõóìïý.3 Ôåëåõôáßá äßíåôáé ìåãÜëç óçìáóßá óôçí ðñïáãùãÞ ôçò õãåßáò ðïõ åßíáé ç äéáäéêáóßá, ç ïðïßá
ðáñÝ÷åé ôç äõíáôüôçôá óôïõò áíèñþðïõò íá åëÝã÷ïõí êáé íá âåëôéþíïõí ôçí õãåßá ôïõò. ÐïëëÝò öïñÝò ç äéáäéêáóßá áõôÞ ãßíåôáé ðéï äýóêïëç üôáí ôï
Üôïìï êáëåßôáé íá áëëÜîåé óõãêåêñéìÝíåò óôÜóåéò
êáé óõìðåñéöïñÝò, ïé ïðïßåò Ý÷ïõí õéïèåôçèåß ãéá
ìåãÜëï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.5
Åßíáé êáëü íá ãßíåôáé ç äéÜãíùóç ôçò óõìðåñéöïñÜò óå êÜèå óçìáíôéêü ðñüâëçìá õãåßáò ðïõ Ý÷åé
åíôïðéóôåß. Åðßóçò óçìáíôéêÞ åßíáé ç äéÜêñéóç êáé ï
äéá÷ùñéóìüò ôùí óõìðåñéöïñþí óôü÷ùí óå áõôÝò
ðïõ åßíáé åýêïëï êáé ëéãüôåñï åýêïëï íá áëëÜîïõí.6
Óôá ðëáßóéá ôïõ Åèíéêïý Äéêôýïõ Íïóïêïìåßùí
ÐñïáãùãÞò Õãåßáò (Å.Ä.Í.Ð.Õ.) äéåîÞ÷èç Ýñåõíá
ãéá ôçí õãåßá ôùí åñãáæïìÝíùí óôï íïóïêïìåßï "Á.
Óõããñüò". Ç ßäéá Ýñåõíá ðñáãìáôïðïéÞèçêå êáé óå
13 Üëëá íïóïêïìåßá ôïõ Äéêôýïõ.
Óêïðüò ôçò Ýñåõíáò Þôáí ï Ýãêáéñïò åíôïðéóìüò
ðñïâëçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí õãåßá êáé ôçí
ðïéüôçôá æùÞò ôùí åñãáæïìÝíùí, óôï äýóêïëï åñãáóéáêü ðåñéâÜëëïí ôïõ íïóïêïìåßïõ, ðñïêåéìÝíïõ íá
óõæçôçèïýí ðñïôÜóåéò, ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò æùÞò êáé ôçò õãåßáò ôùí åñãáæïìÝíùí.7
Ïé åðéìÝñïõò óôü÷ïé áöïñïýóáí óôç äéåñåýíçóç
ôùí óõìðåñéöïñþí ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí õãåßá (êÜðíéóìá, áëêïüë, äéáôñïöÞ, öõóéêÞ Üóêçóç, äéåîáãùãÞ ðñïëçðôéêþí åîåôÜóåùí) êáé Üëëùí ðáñáãüíôùí
ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí ðïéüôçôá æùÞò ôùí åñãáæïìÝíùí óôá íï óï êï ìåßá (ðå ñé âáë ëï íôé êÝò óõí èÞ êåò
óôïí åñãáóéáêü ÷þñï, åðáããåëìáôéêÞ éêáíïðïßçóç).8

ÐËÇ ÈÕ ÓMOÓ & ÄÅÉÃ ÌÁ ––––––––––––––––––––––––––
Äåßãìá ôçò Ýñåõíáò áðïôÝëåóå ôï 10% ôùí åñãáæïìÝíùí áðü üëåò ôéò êáôçãïñßåò ðñïóùðéêïý: äéïéêçôéêü, éáôñéêü, íïóçëåõôéêü, ôå÷íéêü êáé âïçèçôéêü.
Ôï ðáñáðÜíù ðïóïóôü ìðïñåß íá èåùñçèåß áíôéðñïóùðåõôéêü ôçò êÜèå êáôçãïñßáò ðñïóùðéêïý åöüóïí
ç äåéãìáôïëçøßá Ýãéíå ìå óõóôçìáôéêÞ äéáäéêáóßá
âÜóåé áñéèìçôéêþí êáôáëüãùí ãéá êÜèå êáôçãïñßá
ðñïóùðéêïý.
Áðü ôçí áíÜëõóç ôïõ äåßãìáôïò, ðñïÝêõøå ç êáôáíïìÞ ôùí óõììåôå÷üíôùí êáôÜ öýëï, çëéêßá êáé
êáôÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý üðùò áõôÜ ðáñïõóéÜæïíôáé óôïí Ðßíáêá 1. H ðëåéïøçößá (74,2%) ôïõ äåßã-
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ÄçìïãñáöéêÜ-ÊïéíùíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí óõììåôå÷üíôùí ôïõ íïóïêïìåßïõ “Á. Óõããñüò”
×áñáêôçñéóôéêÜ

Í

%

Öýëï
¢íäñåò
Ãõíáßêåò

8
23

25,8
74,2

Çëéêßá
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
>60
Ä/Á

1
11
9
6
3
1

3,2
35,5
29
19,4
9,7
3,2

Êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý
Éáôñéêü
Íïóçëåõôéêü
Äéïéêçôéêü
Ôå÷íéêü
Âïçèçôéêü
¢ëëï
Ä/Á

6
10
4
7
2
1
1

19,4
32,3
12,9
22,6
6,5
3,2
3,2

Óýíïëï óõììåôå÷üíôùí

31

100

ìáôïò áíÞêåé óôï ãõíáéêåßï öýëï, åíþ ïé ðåñéóóüôåñïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí Ýñåõíá áöïñïýí ôçí çëéêéáêÞ ïìÜäá 30-39 åôþí (35,5%). Ç êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý ìå ôçí ìåãáëýôåñç áíôéðñïóþðåõóç óôï äåßãìá Þôáí ôï íïóçëåõôéêü ìå ðïóïóôü 32,3%.

ÅÑÙ ÔÇ ÌÁ ÔÏ ËO ÃÉÏ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Óôç ìåëÝôç ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áõôïóõìðëçñïýìåíï åñùôçìáôïëüãéï 60 åñùôÞóåùí ðïõ äéáìïñöþèçêå õðü ôçí åðïðôåßá ôçò ÅêôåëåóôéêÞò êáé ÅðéóôçìïíéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ Å.Ä.Í.Ð.Õ. áðïôåëïýìåíï áðü
ôÝóóåñåéò (4) åíüôçôåò, üðùò ðåñéãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ óôç óõíÝ÷åéá.
1ç Åíüôçôá: Ç åëëçíéêÞ Ýêäïóç ôïõ Short Form
36 Health Survey (SF-36). Ôï SF-36 ÷ñçóéìïðïéåßôáé åõñÝùò óå ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç óå áíôßóôïé÷åò
Ýñåõíåò ëüãù ôùí õøçëþí äåéêôþí áîéïðéóôßáò êáé
åãêõñüôçôáò ðïõ äéáèÝôåé. ÐåñéÝ÷åé ïêôþ êëßìáêåò
(36 åñùôÞóåéò óýíïëï) ðïõ, êáëýðôïõí Ýíá åõñý
öÜóìá êáôáóôÜóåùí ðïõ, óõíäÝïíôáé ìå ôçí óùìáôéêÞ êáé ôçí øõ÷éêÞ õãåßá. Ïé êëßìáêåò áõôÝò åßíáé ïé
åîÞò: óùìáôéêÞ ëåéôïõñãéêüôçôá, óùìáôéêüò êáé óõíáéóèçìáôéêüò ñüëïò (ðïõ áíáöÝñïíôáé óôïí ðåñéïñéóìü äñáóôçñéïôÞôùí ëüãù óùìáôéêþí êáé óõíáé-
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óèçìáôéêþí ðñïâëçìÜôùí), óùìáôéêüò ðüíïò, ãåíéêÞ
õãåßá, æùôéêüôçôá, êïéíùíéêÞ ëåéôïõñãéêüôçôá êáé øõ÷éêÞ õãåßá.
2ç Åíüôçôá: Áðáñôßæåôáé áðü 30 åñùôÞóåéò. Ïé
27 åîå ôÜ æïõí óõ ìðå ñé öï ñÝò ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå
ôçí õãåßá êáé ïé 3 áöïñïýí óôç öõóéêÞ êáôÜóôáóç
ôùí åñùôþìåíùí (ýðáñîç ÷ñüíéáò íüóïõ, ýøïò, âÜñïò). Ïé óõ ìðå ñé öï ñÝò ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå ôçí
õãåßá åîå ôÜ æï íôáé ìå ôéò åîÞò äéá óôÜ óåéò: êÜ ðíé óìá, äéáôñïöÞ, êáôáíÜëùóç áëêïïëïý÷ùí ðïôþí,
öõóéêÞ äñáóôçñéüôçôá, ýðíïò, ÷ñÞóç öáñìáêåõôéêþí óêåõáóìÜôùí êáé äéåíÝñãåéá ðñïëçðôéêþí åîåôÜóåùí.
3ç Åíüôçôá: ÖÝñåé ôïí ôßôëï Åñãáóßá êáé Õãåßá êáé
óôéò 28 åñùôÞóåéò ðïõ ðåñéÝ÷åé åêôéìþíôáé ïé ðåñéâáëëïíôéêÝò óõíèÞêåò óôïí åñãáóéáêü ÷þñï, ç åðßðôùóç åñãáôéêïý áôõ÷Þìáôïò, êáèþò êáé ôá åðßðåäá
åñãáóéáêïý óôñåò êáé åðáããåëìáôéêÞò éêáíïðïßçóçò.
Óôï ôÝëïò ôçò åíüôçôáò áõôÞò, ïé óõììåôÝ÷ïíôåò êáëïýíôáé íá äçëþóïõí ôçí ðñïôßìçóÞ ôïõò óå ðñïãñÜììáôá Þ äñÜóåéò ÐñïáãùãÞò Õãåßáò, ðïõ ìðïñïýí íá áíáðôõ÷èïýí óôï íïóïêïìåßï ðïõ åñãÜæïíôáé.
4ç Åíüôçôá: Áðïôåëåßôáé áðü 6 åñùôÞóåéò ðïõ
áöïñïýí óôá êïéíùíéêïäçìïãñáöéêÜ óôïé÷åßá ôùí
åñùôþìåíùí (öýëï, çëéêßá, êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý,

åêðáéäåõôéêü åðßðåäï, üíïìá íïóïêïìåßïõ êáé ôá÷õäñïìéêüò êþäéêáò ðåñéï÷Þò êáôïéêßáò).

ÁÐÏ ÔÅ ËE ÓÌÁ ÔÁ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ôùí åñùôçìáôïëïãßùí ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ôï óôáôéóôéêü ðáêÝôï SPSS 11.0 for
Windows. Áðü ôçí óõãêñéôéêÞ ìåëÝôç ôùí äåäïìÝíùí ðñïÝêõøáí áðïôåëÝóìáôá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé
óôçí óõíÝ÷åéá.

I. Ðïéü ôç ôá Æù Þò (SF-36)
Óôï ÄéÜãñáììá 1 ðáñïõóéÜæåôáé ï ìÝóïò üñïò
ôùí áðáíôÞóåùí ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ íïóïêïìåßïõ
"Á. Óõããñüò" óå ó÷Ýóç ìå ôïí ìÝóï üñï ôùí áðáíôÞóåùí ôùí åñãáæïìÝíùí óå üëá ôá íïóïêïìåßá óõíïëéêÜ, óå üôé áöïñÜ óôçí ðïéüôçôá æùÞò, üðùò áõôÞ
áîéïëïãåßôáé ìÝóù ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ SF-36 óôéò
ðáñáìÝôñïõò ôçò óùìáôéêÞò ëåéôïõñãéêüôçôáò, ôïõ
óùìáôéêïý ñüëïõ, ôïõ óùìáôéêïý ðüíïõ, ôçò ãåíéêÞò
õãåßáò, ôçò æùôéêüôçôáò, ôïõ êïéíùíéêïý ñüëïõ, ôïõ
óõíáéóèçìáôéêïý ñüëïõ êáé ôçò øõ÷éêÞò õãåßáò.
¼ðùò öáßíåôáé óôï ðáñáêÜôù äéÜãñáììá, ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò", óýìöùíá

ÄéÜãñáììá 1 – Ðïéüôçôá æùÞò óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.
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ÄéÜãñáììá 2 – Ðïéüôçôá æùÞò (SF-36) áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

ìå ôéò áðáíôÞóåéò ôïõò, õðåñôåñïýí ôïõ ìÝóïõ üñïõ
ôùí óõììåôå÷üíôùí Üëëùí íïóïêïìåßùí óå üëåò ôéò
äéáóôÜóåéò ôçò ðïéüôçôáò æùÞò ó÷åôéæüìåíçò ìå ôçí
õãåßá. Éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ áíáäåéêíýåôáé ç äéáöïñÜ
óôç äéÜóôáóç ôïõ óõíáéóèçìáôéêïý ñüëïõ, ìå ôïõò
åñãá æü ìå íïõò óôï íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò" ðïõ
åñùôÞèçêáí íá Ý÷ïõí ìÝóç âáèìïëïãßá 80,4 Ýíáíôé
74,5 ôùí åñãáæüìåíùí óôá 13 íïóïêïìåßá.
Óýìöùíá ìå ôï ÄéÜãñáììá 2, ïé åêðñüóùðïé ôïõ
ôå÷íéêïý êáé ëïéðïý ðñïóùðéêïý ôïõ äåßãìáôïò ôïõ
íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò", ðáñïõóéÜæïõí ôá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá óôéò ðåñéóóüôåñåò äéáóôÜóåéò ôçò
ðïéüôçôáò æùÞò. ¸ìöáóç ïöåßëåé íá äïèåß óôç äéÜóôáóç ôçò æùôéêüôçôáò, üðïõ ïé ðåñéóóüôåñåò ïìÜäåò
åñãáæïìÝíùí åìöáíßæïõí ðïóïóôÜ ðïëý ÷áìçëÜ.

II. Ðá ñÜ ãï íôåò Êéí äý íïõ
i. ÊÜ ðíé óìá
Óôï ÄéÜãñáììá 3 ðáñïõóéÜæåôáé ôï ðïóïóôü ôïõ

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

äåßãìáôïò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á.
Óõããñüò" óå ó÷Ýóç ìå ôï ðïóïóôü ôùí åñãáæïìÝíùí
óå üëá ôá íïóïêïìåßá óõíïëéêÜ, óå üôé áöïñÜ ôéò êáðíéóôéêÝò ôïõò óõíÞèåéåò.
¼ðùò ðáñáôçñåßôáé óôï ÄéÜãñáììá 3, ôï ðïóïóôü
ôùí ìç êáðíéóôþí ôïõ äåßãìáôïò óôï íïóïêïìåßï "Á.
Óõããñüò" åßíáé ìåãáëýôåñï (58,1%) óå óýãêñéóç ìå
ôï ìÝóï üñï ôùí õðïëïßðùí íïóïêïìåßùí (50,2%).
Åðßóçò, ïé åñãáæüìåíïé ðïõ áðÜíôçóáí üôé êáðíßæïõí ðåñéóóüôåñá áðü 10 ôóéãÜñá ôçí çìÝñá åßíáé
áíáëïãéêÜ ëéãüôåñïé óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" óå
ó÷Ýóç ìå ôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí (19,4% Ýíáíôé
30%).
Ôï ÄéÜãñáì ìá 4 áíá ðá ñé óôÜ ôéò êá ðíé óôé êÝò
óõíÞèåéåò ôïõ äåßãìáôïò ôùí åñãáæïìÝíùí óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò". Ç êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý,
óôçí ïðïßá åì öá íß æå ôáé ôï ìå ãá ëý ôå ñï ðï óï óôü
êáðíéóôþí áíÞêåé óôï ëïéðü ðñïóùðéêü (100%),
åíþ ïé éáôñïß óå ðïóïóôü 80% äçëþíïõí ìç êáðíéóôÝò.
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ÄéÜãñáììá 3

ÄéÜãñáììá 4 – ÊáðíéóôéêÝò óõíÞèåéåò áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

ii. Öõ óé êÞ ¢óêç óç
Óôï ÄéÜãñáììá 5 ðáñïõóéÜæåôáé ôï ðïóïóôü ôùí
åñãáæïìÝíùí ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" óå ó÷Ýóç ìå ôï ðïóïóôü ôùí åñãáæïìÝíùí óôá 13 íïóïêïìåßá óõíïëéêÜ, óå ü,ôé áöïñÜ ôç öõóéêÞ Üóêçóç.
Óýì öù íá ìå ôï ÄéÜãñáì ìá 5, ïé åñãá æü ìå íïé
ôïõ äåßãìáôïò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" áíá-

öÝñïõí óå ìéêñüôåñï ðïóïóôü öõóéêÞ äñáóôçñéüôç ôá óå ó÷Ý óç ìå ôïõò åñãá æü ìå íïõò ôùí Üë ëùí
íïóïêïìåßùí ôçò Ýñåõíáò. Ôï 48,1% ôùí åñùôþìåíùí óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" äÞëùóáí üôé äåí
áóêïý íôáé ðï ôÝ, üôáí óôá õðü ëïé ðá íï óï êï ìåßá
ôçò Ýñåõ íáò ôï áíôß óôïé ÷ï ðï óï óôü áã ãß æåé ôï
24,1%.
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ÄéÜ ãñáì ìá 5 – Öõ óé êÞ
Üóêçóç ôùí åñãáæüìåíùí
óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á.
Óõããñüò”.

ÄéÜãñáììá 6 – ÖõóéêÞ Üóêçóç áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

Óôï ÄéÜãñáììá 6 áíôéêáôïðôñßæåôáé ôï åðßðåäï
öõóéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ôïõ äåßãìáôïò ôùí åñãáæïìÝíùí óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò". Óôéò ðåñéóóüôåñåò êáôçãïñßåò ðñïóùðéêïý, ôá ðïóïóôÜ ôùí áôüìùí
ðïõ äåí áóêïýíôáé Þ áóêïýíôáé 1-2 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá åßíáé åîáéñåôéêÜ õøçëÜ. Ìüíï óôï íïóçëåõôéêü
êáé éáôñéêü ðñïóùðéêü åìöáíßæåôáé Ýíá áîéïóçìåßùôï ðïóïóôü, ôçò ôÜîçò ôïõ 33,3% êáé 33% áíôßóôïé÷á, ðïõ äç ëþ íåé üôé áóêåß ôáé ðÜ íù áðü 3 öï ñÝò
åâäïìáäéáßùò.

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

iii. Äéá ôñï öÞ
Ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôùí äéáôñïöéêþí óõíçèåéþí
ôïõ äåßã ìá ôïò ôïõ ðñï óù ðé êïý ôùí íï óï êï ìåß ùí
õðïëïãßóôçêå ï äåßêôçò ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò, ïé
ôéìÝò ôïõ ïðïßïõ êáôáäåéêíýïõí ôï âáèìü õéïèÝôçóçò ôùí ìåóïãåéáêþí ðñïôýðùí äéáôñïöÞò (ðåñéïñéóìÝíç êáôáíÜëùóç êüêêéíïõ êñÝáôïò, áõîçìÝíç êáôá íÜ ëù óç öñïý ôùí, ëá ÷á íé êþí êáé äç ìç ôñéá êþí,
ê.Ü.). Ôï êáôþôåñï éêáíïðïéçôéêü üñéï ìåóïãåéáêÞò
äéáôñïöÞò êáèïñßóôçêå óôçí ôéìÞ 28.
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ÄéÜãñáììá 7 – Äåßêôçò ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

Ðáñáôçñåßôáé óôï ÄéÜãñáììá 7 üôé ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí Ýñåõíá åñãáæüìåíïé óôï íïóïêïìåßï "Á.
Óõããñüò" áíáöÝñïõí åëáöñþò ÷áìçëüôåñï äåßêôç
ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò óõãêñéôéêÜ ìå ôï ìÝóï üñï
ôïõ äåßãìáôïò ôùí åñãáæïìÝíùí ôùí 13 íïóïêïìåßùí
üóï êáé óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò". ÓõãêåêñéìÝíá,
åßíáé éäéáßôåñá áðïãïçôåõôéêÞ êáèþò öáßíåôáé íá
áðÝ÷åé óçìáíôéêÜ áðü Ýíáí õãéåéíü ôñüðï äéáôñïöÞò
(êáôþôåñï üñéï: 28). ôçò Ýñåõíáò. Ç åéêüíá ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé, ôüóï óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí
¼ðùò ðáñáôçñåßôáé óôï ÄéÜãñáììá 8, ïé äéáôñïöéêÝò óõíÞèåéåò üëùí ôùí êáôçãïñéþí åñãáæïìÝíùí
ôïõ äåßãìáôïò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" áíôé-

óôïé÷ïýí óå éäéáßôåñá ÷áìçëïýò äåßêôåò ìåóïãåéáêÞò
äéáôñïöÞò. Ôéò ÷áìçëüôåñåò ôéìÝò ôïõ äåßêôç Ý÷ïõí
ôï âïçèçôéêü êáé äéïéêçôéêü ðñïóùðéêü, åíþ ôç óõãêñéôéêÜ êáëýôåñç èÝóç Ý÷åé ôï íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü.

iv. Êá ôá íÜ ëù óç Áë êï üë
Ç ìÝôñçóç êáôáíÜëùóçò ïéíïðíåõìáôùäþí ðïôþí óôïõò åñãáæüìåíïõò ôùí íïóïêïìåßùí õðïëïãßóôçêå ìå âÜóç ôçí ìÝóç åâäïìáäéáßá êáôáíÜëùóç
áëêïüë åêöñáóìÝíç óå ìïíÜäåò áëêïüë. Ìßá ìïíÜäá áëêïüë áíôéóôïé÷åß óå äéáöïñåôéêÞ ðïóüôçôá ðïôïý, áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôïõ. ¸ôóé, 1 ìïíÜäá áëêïüë

ÄéÜãñáììá 8 – Óýãêñéóç ôùí äåéêôþí ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò ôùí åñãáæüìåíùí óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò” áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý.
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ÄéÜãñáììá 9 – Åâäïìáäéáßá êáôáíÜëùóç áëêïüë óôï óýíïëï ôùí 13 íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

éóïäõíáìåß ìå 1 ðïôÞñé êñáóß, ìå Ýíá ìéêñü êïõôÜêé
ìðýñáò (330 ml) êáé ìå Ýíá óöçíÜêé âüôêá, ñïýìé
ê.ë.ð. (30 ml).
¼ðùò öáßíåôáé óôï ÄéÜãñáììá 9, ïé óõììåôÝ÷ïíôåò åñãáæüìåíïé óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" áíáöÝñïõí êáôÜ ìÝóï üñï ðåñßðïõ ßäéá ìÝóç åâäïìáäéáßá êáôáíÜ ëùóç áëêïüë óå ó÷Ýóç ìå áõôÞ ôùí
óõììåôå÷üíôùí åñãáæïìÝíùí óõíïëéêÜ óå üëá ôá Íïóïêïìåßá.
Áðü ôï ÄéÜãñáììá 10 äéáöáßíåôáé ç ìåãÜëç äéáöï ñÜ óôçí êá ôá íÜ ëù óç áë êï ï ëïý ÷ùí ðï ôþí ôçí
åâäïìÜäá ìåôáîý ôùí åñãáæïìÝíùí óôï íïóïêïìåßï
"Á. Óõããñüò". Ôï âïçèçôéêü, íïóçëåõôéêü êáé äéïéêç-

ôéêü ðñïóùðéêü áíáäåéêíýïíôáé ùò ïé åðáããåëìáôéêÝò ïìÜäåò ìå ôçí ìåãáëýôåñç êáôáíÜëùóç áëêïüë.
Åíþ, ôï ëïéðü ðñïóùðéêü êáé ïé éáôñïß ôïõ äåßãìáôïò
ðáñïõóéÜæïõí ôçí ìéêñüôåñç êáôáíÜëùóç áëêïüë,
êáèþò ïé ìåí äçëþíïõí ìçäåíéêÞ åâäïìáäéáßá êáôáíÜëùóç áëêïüë êáé ïé äå 2,4 ìïíÜäåò áëêïüë ôçí
åâäïìÜäá.

III. Ðñï ëç ðôé êÝò Åîå ôÜ óåéò
Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí Ýñåõíá åñãáæüìåíïé ôùí
íïóïêïìåßùí ðñïÝâçóáí, óýìöùíá ìå ôéò áðáíôÞóåéò ôïõò, óå ðñïëçðôéêÝò åîåôÜóåéò ðïõ áöïñïýóáí

ÄéÜãñáììá 10 – Óýãêñéóç ôçò åâäïìáäéáßáò êáôáíÜëùóçò áëêïüë ôùí åñãáæüìåíùí óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò” áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý.
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ÄéÜãñáììá 11 – ÅîÝôáóç ÷ïëçóôåñüëçò ôùí åñãáæüìåíùí óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

óôçí ìÝôñçóç ôçò ÷ïëçóôåñüëçò êáé ôçò áñôçñéáêÞò
ðßåóçò, óå åðéóêÝøåéò óå ïäïíôßáôñï êáé óå ãõíáéêïëïãéêÝò åîåôÜóåéò ìå ôç óõ÷íüôçôá ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé óôá ðáñáêÜôù ãñáöÞìáôá.

i. ÌÝ ôñç óç ×ï ëç óôå ñü ëçò
Óôï äéÜãñáììá 11 öáßíåôáé üôé áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôç ìåëÝôç åñãáæüìåíïõò ôïõ íïóïêïìåßïõ
"Á. Óõããñüò", ôï ðïóïóôü åêåßíùí üðïõ äåí Ý÷ïõí
ðñïâåß ðïôÝ óå ìÝôñçóç ÷ïëçóôåñüëçò åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï ìÝóï üñï ôïõ äåßãìáôïò ôùí åñãáæïìÝ-

íùí óõíïëéêÜ óôá óõììåôÝ÷ïíôá íïóïêïìåßá (10%
Ýíáíôé 17,9%). Áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ äåßãìáôïò ðïõ Ýêáíáí ðñïëçðôéêü Ýëåã÷ï, ôï ìåãáëýôåñï
ðïóïóôü ôïí ðñáãìáôïðïßçóå ìÝóá óôï ôåëåõôáßï
Ýôïò.
Ðáñáôçñþíôáò ôï ÄéÜãñáììá 12 äéáðéóôþíåôáé,
óå üëåò ôéò åðáããåëìáôéêÝò ïìÜäåò ôïõ äåßãìáôïò ôïõ
íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò", üôé ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôùí åñãáæïìÝíùí, áðü 50% ùò 100% Ý÷åé ìåôñÞóåé ôç ÷ïëçóôåñüëç ôïõ ìÝóá óôï ôåëåõôáßï Ýôïò.
Áîéï óç ìåßù ôï åýñç ìá áðï ôå ëåß ôï ãåãï íüò üôé ôï

ÄéÜãñáììá 12 – ÅîÝôáóç ÷ïëçóôåñüëçò áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.
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ÄéÜãñáììá 13 – MÝôñçóç ôçò áñôçñéáêÞò ðßåóçò ôùí åñãáæüìåíùí óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á.
Óõããñüò”.

25% ôïõ íïóçëåõôéêïý ðñïóùðéêïý äåí Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé ðïôÝ ôçí óõãêåêñéìÝíç åîÝôáóç.
ii. ÌÝ ôñç óç Áñ ôç ñéá êÞò Ðß å óçò
Ç ðëåéïíüôçôá ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá Ý÷ïõí
ìåôñÞóåé ôçí áñôçñéáêÞ ôïõò ðßåóç óôï ðáñåëèüí,
üðùò öáßíåôáé óôï ÄéÜãñáììá 13. Ôï 83% ôùí åñãáæïìÝíùí Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí åîÝôáóç áõôÞ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ôåëåõôáßïõ Ýôïõò. Ôï ðïóïóôü ôùí
áôüìùí ðïõ äåí Ý÷ïõí ìåôñÞóåé ðïôÝ ôçí ðßåóÞ ôïõò
åßíáé 10%. ÄçëáäÞ åßíáé ìéêñüôåñï áðü ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí (10,5%).

Óýìöùíá ìå ôï ÄéÜãñáììá 14, üëïé ïé åñãáæüìåíïé ôïõ äåßãìáôïò óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò", ðïõ
áíÞêïõí óôçí êáôçãïñßá ôïõ ëïéðïý ðñïóùðéêïý,
Ý÷ïõí ìåôñÞóåé ôçí áñôçñéáêÞ ôïõò ðßåóç ìÝóá óôï
ôåëåõôáßï Ýôïò. Áðü ôéò õðüëïéðåò êáôçãïñßåò, ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü åñãáæïìÝíùí ðïõ äåí Ý÷ïõí ìåôñÞóåé ðïôÝ ôçí áñôçñéáêÞ ôïõò ðßåóç åìöáíßæåôáé
óôï íïóçëåõôéêü ðñïóùðéêü (25%).

iii. Åðß óêå øç óå Ïäï íôß á ôñï
¼ðùò öáßíåôáé óôï ÄéÜãñáììá 15, ïé óõììåôÝ÷ïíôåò åñãáæüìåíïé ôïõ íïóïêïìåßïõ Á. Óõããñüò åðéóêÝöôçêáí êáôÜ ôï ôåëåõôáßï åîÜìçíï ïäïíôßáôñï óå

ÄéÜãñáììá 14 – MÝôñçóç ôçò áñôçñéáêÞò ðßåóçò áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.
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ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôïõ óõíïëéêïý ìÝóïõ üñïõ ôùí
óõììåôå÷üíôùí áðü üëá ôá íïóïêïìåßá (48,4% Ýíáíôé 42,8%).
Óýìöùíá ìå ôï ÄéÜãñáììá 16, ç óõ÷íüôçôá ôçò
ïäï íôéá ôñé êÞò ðå ñß èáë øçò ôùí åñãá æï ìÝ íùí ôïõ
äåßãìáôïò äéáöïñïðïéåßôáé óçìáíôéêÜ, áíÜëïãá ìå

ôçí åðáããåëìáôéêÞ êáôçãïñßá óôçí ïðïßá áíÞêïõí.
Ìåôáîý 33,3% ùò 75% ôùí åñãáæïìÝíùí Ý÷åé åðéóêå öèåß ïäï íôß á ôñï êá ôÜ ôï ôå ëåõ ôáßï åîÜ ìçíï.
Åîáßñåóç áðïôåëåß ôï ëïéðü ðñïóùðéêü, üðïõ êáíåßò
äåí Ý÷åé äçëþóåé üôé åðéóêÝöèçêå ôïí ïäïíôßáôñï
êáôÜ ôï ôåëåõôáßï åîÜìçíï.

ÄéÜãñáììá 15

ÄéÜãñáììá 16 – Åðßóêåøç óôïí ïäïíôßáôñï áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.
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iv. Äéå íÝñ ãåéá Pap-test
¼ðùò öáßíåôáé óôï ÄéÜãñáììá 17 ïé óõììåôÝ÷ïõóåò óôçí Ýñåõíá ãõíáßêåò åñãáæüìåíåò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" Ý÷ïõí ðñïâåß óôïí áðáñáßôçôï
Ýëåã÷ï ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá óå õøçëü ðïóïóôü
(60,8%), ü÷é üìùò õøçëüôåñï áðü ôï áíôßóôïé÷ï ðïóïóôü óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí (64,1%).
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ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ “Á. ÓÕÃÃÑÏÓ”

Óýìöùíá ìå ôï ÄéÜãñáììá 18, ïé êáôçãïñßåò ðñïóùðéêïý ôïõ äåßãìáôïò äéáöïñïðïéïýíôáé óçìáíôéêÜ
ùò ðñïò ôçí äéåíÝñãåéá ôïõ Pap-test. Ç åðáããåëìáôéêÞ
ïìÜäá ôïõ íïóçëåõôéêïý, ôïõ âïçèçôéêïý êáé ôïõ ëïéðïý ðñïóùðéêïý ðáñïõóéÜæåé ôçí êáëýôåñç åéêüíá,
êáèþò üëåò ïé åêðñüóùðïé ôïõ äåßãìáôïò Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí åîÝôáóç êáôÜ ôï ôåëåõôáßï Ýôïò.

ÄéÜãñáììá 17 – Ôåëåõôáßá äéåíÝñãåéá Pap-test ôùí åñãáæüìåíùí ãõíáéêþí óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

ÄéÜãñáììá 18 – Ôåëåõôáßá äéåíÝñãåéá Pap-test ôùí åñãáæüìåíùí ãõíáéêþí áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á.
Óõããñüò”.
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IV. Éêá íï ðïß ç óç áðü ôçí Åñ ãá óßá
Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" ðïõ
óõììåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá, äÞëùóáí, óå óçìáíôéêÜ ìåãáëýôåñï ðïóïóôü áðü ôï ìÝóï üñï ôïõ óõíüëïõ ôùí
íïóïêïìåßùí, ðïëý åõ÷áñéóôçìÝíïé áðü ôçí åñãáóßá
ôïõò. Áíôßèåôá, óôáôéóôéêÜ ðïëý ìéêñüôåñï ðïóïóôü

áíáöÝñåé üôé äåí ëáìâÜíåé êáìßá åõ÷áñßóôçóç-éêáíïðïßçóç áðü ôçí åñãáóßá. Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ äåßãìáôïò
ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" óôçí ðëåéïøçößá ôïõò
äçëþíïõí ìÝôñéá êáé ðïëý éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôçí åñãáóßá ôïõò. ÌïíáäéêÞ åîáßñåóç ç êáôçãïñßá ôïõ éáôñéêïý ðñïóùðéêïý, óôçí ïðïßá Ýíá ðïóïóôü 10% äçëþíåé êáèüëïõ éêáíïðïéçìÝíï áðü ôçí åñãáóßá ôïõ.

ÄéÜãñáììá 19 – Âáèìüò ãåíéêÞò éêáíïðïßçóçò áðü ôçí åñãáóßá ðïõ äçëþíïõí ïé åñãáæüìåíïé óôï óýíïëï ôùí 13 íïóïêïìåßùí êáé óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.

ÄéÜãñáììá 20 – ÃåíéêÞ éêáíïðïßçóç áðü ôçí åñãáóßá áíÜ êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý óôï íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”.
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ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ

ÐÏÕ

ÅÐÇÑÅÁÆÏÕÍ

ÔÇÍ

ÕÃÅÉÁ

ÊÁÉ ÔÇÍ

ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÆÙÇÓ

ÓÕ ÆÇ ÔÇ ÓÇ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Óå üôé áöïñÜ ôçí ðïéüôçôá æùÞò ðïõ ó÷åôßæåôáé
ìå ôçí õãåßá, ïé óõììåôÝ÷ïíôåò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á.
Óõããñüò" äÞëùóáí êáëýôåñç ðïéüôçôá æùÞò áðü ôï
ìÝóï üñï üëùí ôùí íïóïêïìåßùí. ÁíÜìåóá óôéò ôÜîåéò ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ äåßãìáôïò, ôï ôå÷íéêü êáé
ëïéðü ðñïóùðéêü ðáñïõóßáóå ôéò õøçëüôåñåò âáèìïëïãßåò. ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ïé çëéêéáêÝò ïìÜäåò
áðü 40 åôþí êáé Üíù áíôéðñïóùðåýïíôáé óôï äåßãìá
ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" óå ìåãáëýôåñï âáèìü,
óå ó÷Ýóç ìå ôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí, ïé åñãáæüìåíïé óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò", Ý÷ïõí êáëýôåñåò âáèìïëïãßåò óå üëåò ôéò äéáóôÜóåéò ôçò ðïéüôçôáò æùÞò. ¸ìöáóç ïöåßëåé íá äïèåß óôç äéÜóôáóç
ôçò æùôéêüôçôáò, üðïõ ïé ðåñéóóüôåñåò ïìÜäåò åñãáæïìÝíùí åìöáíßæïõí ðïóïóôÜ ðïëý ÷áìçëÜ.
• ÁíáöïñéêÜ ìå ôïõò ðáñÜãïíôåò êéíäýíïõ, ç åéêüíá ôïõ äåßãìáôïò ôùí åñãáæüìåíùí óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" ìåôáâÜëëåôáé óçìáíôéêÜ, áíÜëïãá ìå ôçí åîåôáæüìåíç äéÜóôáóç.
ÊÜðíéóìá: Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ äåßãìáôïò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" öáßíåôáé ó÷åôéêÜ íá äéáöÝñïõí áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ óõíüëïõ ôùí
óõììåôå÷üíôùí íïóïêïìåßùí ùò ðñïò ôçí áíáëïãßá êáðíéóôþí êáé ìç êáðíéóôþí. Ðåñßðïõ ðÜíù
áðü ôïõò ìéóïýò åñãáæüìåíïõò (58,4%) äåí êáðíßæïõí êáèüëïõ. Êáèþò, êáé ôï ðïóïóôü ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ êáðíßæïõí ðÜíù áðü 10 ôóéãÜñá
ôçí çìÝñá åßíáé 19,4%, óçìáíôéêÜ ÷áìçëüôåñï
áðü ôïí ìÝóï üñï ôùí 13 íïóïêïìåßùí (30%).
ÄéáôñïöÞ: ÄõóìåíÝóôáôá åßíáé ôá áðïôåëÝóìáôá
óôïí ôïìÝá ôçò äéáôñïöÞò, ôüóï ãéá ôï íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" üóï êáé ãéá ôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí. Ï éäéáßôåñá ÷áìçëüò äåßêôçò ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí (20,7 êáé 21,1
áíôßóôïé÷á) áðÝ÷åé ðïëý áðü ôï êáôþôáôï üñéï
óôçí êëßìáêá ôçò ìåóïãåéáêÞ äéáôñïöÞò (28), åéäéêÜ óôçí åðáããåëìáôéêÞ êáôçãïñßá ôïõ äéïéêçôéêïý ðñïóùðéêïý. Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ äåßãìáôïò
óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" êáé óôï óýíïëï ôùí
13 íïóïêïìåßùí áêïëïõèïýí Ýíá äéáôñïöéêü ó÷Þìá ðïõ âáóßæåôáé ðåñéóóüôåñï óôï Ýôïéìï êáé ãñÞãïñï öáãçôü êáé óôçí óõ÷íÞ (áí ü÷é õðÝñìåôñç)
êáôáíÜëùóç êñÝáôïò, ðáñÜ óôá öñÝóêá öñïýôá
êáé ëá÷áíéêÜ, óôï åëáéüëáäï êáé óôá øÜñéá.
ÖõóéêÞ ¢óêçóç: Ó÷åäüí ïé ìéóïß (48,1%) áðü
ôïõò åñùôþìåíïõò ôïõ äåßãìáôïò ôïõ íïóïêïìåßïõ
"Á. Óõããñüò" äçëþíïõí üôé äåí áóêïýíôáé ðïôÝ,
åíþ ìüíï 22,2% áíÝöåñáí üôé áóêïýíôáé ðåñéóóüôåñåò áðü 3 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá, óå óýãêñéóç ìå
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ÔÙÍ

ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ

ÓÔÏ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ “Á. ÓÕÃÃÑÏÓ”

ôï 29,8% ôùí åñùôþìåíùí ôùí íïóïêïìåßùí óõíïëéêÜ. Ç ìüíç êáôçãïñßá ðñïóùðéêïý, óôçí ïðïßá
õðÜñ÷åé Ýíá óçìáíôéêü ðïóïóôü ðïõ áóêåßôáé óõóôçìáôéêÜ åßíáé ôï éáôñéêü ðñïóùðéêü. Ôï 30%
ôùí éáôñþí ôïõ äåßãìáôïò óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" áóêåßôáé ôïõëÜ÷éóôïí 3 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá.
ÊáôáíÜëùóç Áëêïüë: Ôï äåßãìá ôùí åñãáæïìÝíùí
óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" áíáöÝñåé êáôÜ ìÝóï
üñï ðåñßðïõ ßäéá ìÝóç åâäïìáäéáßá êáôáíÜëùóç
áëêïüë, ìå áõôü ôùí åñãáæïìÝíùí óõíïëéêÜ óå
üëá ôá Íïóïêïìåßá.
Áðü ôçí óýãêñé óç ìå ôá îý ôùí åðáã ãåë ìá ôé êþí
êëÜäùí ðñïÝêõøå üôé ôï éáôñéêü ðñïóùðéêü ôïõ
äåßãìáôïò áðïôåëåß ôçí ïìÜäá ìå ôçí ìéêñüôåñç
åâäïìáäéáßá êáôáíÜëùóç áëêïüë. ÁíôéèÝôùò, ôï
âïçèçôéêü ðñïóùðéêü ðáñïõóéÜæåé éäéáßôåñç õøçëÞ êáôáíÜëùóç ãéá ôçí ßäéá ÷ñïíéêÞ ðåñßïäï.
• Óõ íå ÷ß æï íôáò ìå ôçí åíü ôç ôá ôùí ðñï ëç ðôé êþí
åîåôÜóåùí, äéáðéóôþíåôáé üôé ç óõìðåñéöïñÜ ôùí
åñãáæïìÝíùí ôïõ äåßãìáôïò ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå
ôï åßäïò ôçò ðñïëçðôéêÞò åîÝôáóçò. Óå ãåíéêÝò
ãñáììÝò, üìùò, ïé åñãáæüìåíïé ôïõ íïóïêïìåßïõ
"Á. Óõããñüò" öáßíåôáé íá åßíáé óõíåðåßò óôç äéåíÝñãåéá ðñïëçðôéêþí åîåôÜóåùí, óå ó÷Ýóç ôïõëÜ÷éóôïí ìå ôïõò åñãáæïìÝíïõò óôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí.
×ïëçóôåñüëç: Ôï 80% ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ äåßãìáôïò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" äçëþíåé üôé
Ý÷åé ðñïâåß óôïí áðáñáßôçôï åôÞóéï Ýëåã÷ï ìÝôñç óçò ôçò ÷ï ëç óôå ñü ëçò ôïõ, óå ó÷Ý óç ìå ôï
71% ðåñßðïõ ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ óõíüëïõ ôùí
íïóïêïìåßùí. Áîéïóçìåßùôç åßíáé ç ðåñßðôùóç
ôùí íï óç ëåõ ôþí ðïõ, ðá ñÜ ôçí åðáã ãåë ìá ôé êÞ
ôïõò éäéüôçôá, äåí Ý÷ïõí ðïôÝ åëÝãîåé ôá åðßðåäá
÷ïëçóôåñüëçò óôï áßìá ôïõò óå ðïóïóôü 25%.
Ñap-test: Ïé ðåñéóóüôåñåò ãõíáßêåò ôïõ äåßãìáôïò
ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" öáßíåôáé íá Ý÷ïõí
êÜíåé ðñüóöáôá ôïí áðáéôïýìåíï Ýëåã÷ï. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï 47,8% ôùí ãõíáéêþí äçëþíåé üôé Ý÷åé
êÜíåé Pap-test ìÝóá óôï ôåëåõôáßï Ýôïò êáé Ýíá
13% åðéðëÝïí ìÝóá óôá ôåëåõôáßá 2 Ýôç. Ðáñüë'
áõôÜ, õðÜñ÷åé êáé Ýíá ðïóïóôü 9,5%, ôï ïðïßï
äåí Ý÷åé êÜíåé Pap-test ôçí ðåñáóìÝíç äéåôßá.
ÁñôçñéáêÞ ðßåóç: Óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò"
ôï 83% ôïõ äåßã ìá ôïò ôùí åñãá æï ìÝ íùí áðü
üëïõò ôïõò åðáããåëìáôéêïýò êëÜäïõò Ý÷ïõí åëÝãîåé ôçí áñôçñéáêÞ ôïõò ðßåóç ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï,
åíþ áíôßóôïé÷á, ôï 84,8% ôùí åñãáæüìåíùí óôá
óõììåôÝ÷ïíôá íïóïêïìåßá óõíïëéêÜ Ý÷åé ìåôñÞóåé
ôçí áñôçñéáêÞ ôïõ ðßåóç ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï.
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Á. ËéÜêïõ êáé óõí.
Åðß óêå øç óå ïäï íôß á ôñï: Ó÷å äüí ïé ìé óïß áðü
ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ äåßãìáôïò ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" (48,4%) Ý÷ïõí åðéóêåöèåß ïäïíôßáôñï ôï ôåëåõôáßï åîÜìçíï. ÁñêåôÜ ÷áìçëüôåñá
åßíáé ôá ðïóïóôÜ áðü ôï óýíïëï ôùí íïóïêïìåßùí, áöïý ìüëéò ôï 42,8% Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé
ôçí åîáìçíéáßá ôïõ åðßóêåøç óôïí ïäïíôßáôñï.
ÁíÜìåóá óôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ íïóïêïìåßïõ
"Á. Óõããñüò", ôï ëïéðü ðñïóùðéêü öáßíåôáé íá
ìçí åðéóêÝðôåôáé ôïí ïäïíôßáôñï ôüóï óõ÷íÜ, êáèþò êáíåßò áðü ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôï äåßãìá
ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" äå äÞëùóå üôé åðéóêÝöèçêå ïäïíôßáôñï ôïõò ôåëåõôáßïõò 6 ìÞíåò.
• ÔÝëïò, ùò ðñïò ôïí âáèìü éêáíïðïßçóçò áðü ôçí
åñãáóßá, ôï äåßãìá ôùí åñãáæïìÝíùí ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" åìöáíßæåé ìåãáëýôåñï âáèìü
éêáíïðïßçóçò áðü ôçí åñãáóßá (61,3%) óå óýãêñéóç ìå ôï äåßãìá ôïõ óõíüëïõ ôùí 13 íïóïêïìåßùí
(39,3%). Åîáßñåóç áðïôåëåß ç êáôçãïñßá ôïõ éáôñéêïý ðñïóùðéêïý, óôçí ïðïßá Ýíá ðïóïóôü 10%
äçëþíåé êáèüëïõ éêáíïðïéçìÝíï áðü ôçí åñãáóßá
ôïõ.
Ç óõíïðôéêÞ ðåñéãñáöÞ ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôçò
Ýñåõ íáò ïäçãåß óå óõãêå êñé ìÝ íá óõ ìðå ñÜ óìá ôá.
Åíôïýôïéò, ôá ðïñßóìáôá ïöåßëïõí íá äéáôõðþíïíôáé
ìå ðñïóï÷Þ êáé ðåñéïñéóìïýò, ëüãù ôïõ ìéêñïý ìåãÝèïõò ôïõ äåßãìáôïò ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ óõììåôåß÷å óôçí åñåõíçôéêÞ äéáäéêáóßá (Í=31).
ÓõìðåñáóìáôéêÜ, ç äéáôñïöÞ êáé ôï åðßðåäï öõóéêÞò Üóêçóçò, áðïôåëïýí ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ óôéò ïðïßåò, ïé åñãáæüìåíïé ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á. Óõããñüò" ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí Ýñåõíá, åß÷áí ðéï áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá, óå óýãêñéóç ìå
ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ óõíüëïõ ôùí óõììåôå÷üíôùí
íïóïêïìåßùí. Óôï æÞôçìá ôùí ðñïëçðôéêþí åîåôÜóåùí, ôá áðïôåëÝóìáôá ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò" åßíáé ðåñéóóüôåñï åíèáññõíôéêÜ, ìå ðïëëÜ üìùò ðåñéèþñéá âåëôßùóçò. ¼ðùò
åßíáé ãíùóôü ï óõíäõáóìüò êáðíßóìáôïò, êáôáíÜëùóçò áëêïüë, óùìáôéêÞò áäñÜíåéáò êáé êáêÞò äéáôñïöÞò áõîÜíåé óçìáíôéêÜ ôéò ðéèáíüôçôåò åìöÜíéóçò
êáñ äéï áã ãåéá êþí íï óç ìÜ ôùí. Ï êßí äõ íïò ãß íå ôáé
áêüìç ìåãáëýôåñïò ãéá ôéò çëéêéáêÝò ïìÜäåò Üíù
ôùí 40 åôþí, ðïõ áðïôåëåß, Üëëùóôå, êáé ôçí ðëåéïíüôçôá ôùí åñãáæïìÝíùí, ôüóï óôï íïóïêïìåßï "Á.
Óõããñüò" (58,1%), üóï êáé óôá 13 íïóïêïìåßá óõíïëéêÜ (50,3%).
Áðü ôçí ðáñáðÜíù áíÜëõóç äéáöáßíåôáé ç áíÜãêç åõáéóèçôïðïßçóçò ôùí åñãáæïìÝíùí óôï Íïóïêïìåßï "Á. Óõããñüò", ó÷åôéêÜ ìå ôï ñüëï ôçò äéáôñï-

öÞò êáé ôçò öõóéêÞò Üóêçóçò óôçí õãåßá. Åðßóçò
ðñÝðåé íá åíéó÷õèåß ç áíôéêáðíéóôéêÞ ôÜóç åíüò ìåãÜ ëïõ óõãêñé ôé êÜ áñéè ìïý åñãá æï ìÝ íùí, åíþ ãéá
ïñéóìÝíåò êáôçãïñßåò (ð.÷. âïçèçôéêü ðñïóùðéêü),
èá ðñÝðåé íá ïñãáíùèïýí ðáñåìâÜóåéò äéáêïðÞò
êáðíßóìáôïò êáé ìåßùóçò êáôáíÜëùóçò áëêïüë.
Ç äéáíïìÞ óôïõò åñãáæüìåíïõò åõáíÜãíùóôùí
êáé åëêõóôéêþí åíçìåñùôéêþí åíôýðùí ìå ìïíôÝñíá
êáé åõ÷Üñéóôç áéóèçôéêÞ, èá ìðïñïýóå íá åíéó÷ýóåé
êáé íá áíáíåþóåé ôçí Þäç õðÜñ÷ïõóá ðëçñïöüñçóç
óôï ÷þñï ôïõ íïóïêïìåßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç óðïõäáéüôçôá áëëáãÞò óôÜóåùí þóôå íá ìðïñÝóïõí íá áêïëïõèÞóïõí Ýíáí ðéï õãéåéíü ôñüðï æùÞò.
Ç ïñãÜíùóç äéáëÝîåùí áðü ôï ôìÞìá åðéóêåðôþí
õãåßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôç äéáéôïëüãï ôïõ Íïóïêïìåßïõ, èá áðïôåëïýóå ìéá åðéðëÝïí ðáñÝìâáóç áãùãÞò õãåßáò, ìå óôü÷ï ôçí ôñïðïðïßçóç ðáãéùìÝíùí
óôÜóåùí, éäéáßôåñá ãéá ôéò ïìÜäåò ôùí åñãáæïìÝíùí
ðïõ ðáñïõóéÜæïõí óçìáíôéêÜ ÷áìçëü äåßêôç ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò (äéïéêçôéêü êáé âïçèçôéêü ðñïóùðéêü). Åðßóçò ç ðáñÝìâáóç óôï êõëéêåßï ãéá ðáñï÷Þ ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò (óÜíôïõéôò ìå
÷áìçëÜ ëéðáñÜ êáé ìáýñï øùìß, óáëÜôåò, öõóéêïýò
÷õìïýò ê.á.) áíáìÝíåôáé íá âïçèÞóåé óçìáíôéêÜ ôçí
áëëáãÞ óõìðåñéöïñÜò ôùí åñãáæïìÝíùí.
ÐåñáéôÝñù, ç ïñãÜíùóç ðñïãñÜììáôïò åëÝã÷ïõ
ôçò ÷ïëçóôåñßíçò, áðü ôï ôìÞìá åðéóêåðôþí õãåßáò
óå óõíåñãáóßá ìå ôï Âéï÷çìéêü åñãáóôÞñéï êáé ôï
Ðáèïëïãéêü ôìÞìá ôïõ Íïóïêïìåßïõ, èá ìðïñïýóå
íá áíá äåß îåé ïìÜ äåò õøç ëïý êéí äý íïõ, üðïõ èá
÷ñåéáæüôáí éäéáßôåñç óõìâïõëåõôéêÞ ðáñÝìâáóç.
ÓçìáíôéêÞ åîÜëëïõ èåùñåßôáé, ç åíèÜññõíóç ôïõ
ðñïóùðéêïý ãéá óùìáôéêÞ Üóêçóç (ìÝóá áðü ôçí
ïñãÜíùóç ïìÜäùí ðåñéðÜôïõ - ôæüêéíãê, ôç äçìéïõñãßá ãõìíáóôçñßïõ óôï ÷þñï ôïõ Íïóïêïìåßïõ êáé ôç
óõíåñãáóßá ìå ôï äÞìï ôçò ðåñéï÷Þò ãéá íá õðïóôçñßîåé äñáóôçñéüôçôåò Üèëçóçò).
Óôéò ïìÜäåò ôùí åñãáæïìÝíùí ìå áõîçìÝíç êáôáíÜëùóç áëêïüë, èá ìðïñïýóáí íá ðáñÝ÷ïõí âïÞèåéá ãéá áëëáãÞ ôïõ ôñüðïõ æùÞò, ïé êïéíùíéêïß öïñåßò ôçò åñãáóßáò (øõ÷ïëüãïé, êïéíùíéêïß ëåéôïõñãïß, åðéóêÝðôåò õãåßáò).
ÐáñÜëëçëá, ïé åñãáæüìåíïé ôïõ íïóïêïìåßïõ "Á.
Óõããñüò" èá ìðïñïýóáí íá åðùöåëçèïýí áðü ôá
óõìâïõëåõôéêÜ ðñïãñÜììáôá ÁãùãÞò Õãåßáò ãéá ôç
äéáêïðÞ ôïõ êáðíßóìáôïò êáé ôç âåëôßùóç ôçò äéáôñïöÞò ðïõ ðñïóöÝñåé ôï ÉÊÐÉ.
ÔÝëïò, ç óõìâïëÞ ôïõ ãéáôñïý åñãáóßáò óôçí ïñãÜíùóç ðñïãñáììÜôùí ðñïóôáóßáò ôùí åñãáæïìÝíùí
áðü ôïõò åêÜóôïôå åðáããåëìáôéêïýò êéíäýíïõò, èåùñåßôáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

2_3.qxd 27/10/2014 12:44 μμ Page 147

ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ

ÐÏÕ

ÅÐÇÑÅÁÆÏÕÍ

ÔÇÍ

ÕÃÅÉÁ

ÊÁÉ ÔÇÍ

ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÆÙÇÓ

ÂÉ ÂËÉÏ ÃÑÁ ÖÉÁ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. World Health Organization (1985). Targets for health for
All. Geneva, World Health, Organization Regional Office of
Europe.
2. WHO (1986). The Ottawa Charter for Health Promotion.
World Health Organization, Geneva.
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawacharterhp.pdf
3. World Health Organization (1999). Health 21, Health for
All in the 21st Century. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
4. World Health Promotion (2005). The Bangkok Charter for
Health Promotion in a Globalized World. The 6th Global Conference on Health Promotion. http://ww.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/hpr_050829_% 20 BCHP. pdf

ÔÙÍ

ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÙÍ

ÓÔÏ

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ “Á. ÓÕÃÃÑÏÓ”

5. Ôïýíôá Ã. Ìåèïäïëïãßá áãùãÞò õãåßáò: ÌÝèïäïé áëëáãÞò
óôÜóåùí êáé óõìðåñéöïñÜò. Materia Medica Greca, 1987;
15(3):197-201.
6. Ôïý íôá Ã. Ìå èï äï ëïãßá áãùãÞò õãåß áò: ÌÝ èï äïé åðé êïé íù íß áò. Áñ ÷åßá Åë ëç íé êÞò Éá ôñé êÞò, 1988; 5(2):166170.
7. Áðüöáóç áñéè. 1786/2002/ÅÊ ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ êáé ôïõ Óõìâïõëßïõ, ôçò 23çò Óåðôåìâñßïõ 2002, ãéá
ôç èÝóðéóç ðñïãñÜììáôïò êïéíïôéêÞò äñÜóçò óôïí ôïìÝá
ôçò äçìüóéáò õãåßáò (2003-2008)-ÄÞëùóç ôçò ÅðéôñïðÞò.
Åðßóçìç åöçìåñßäá áñéè. L 271 ôçò 09/10/2002 ó. 0001 0012.
8. Åõ ñù ðá ú êÞ Åðé ôñï ðÞ. Åðé óêü ðç óç ôçò ðï ëé ôé êÞò ãéá ôçí
õãåßá. ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò, 1995-2006. http://ec.europa.eu/comm/health/ph overview/overview el.htm

Áëëçëïãñáößá: Ã. Êïíôï÷ñéóôüðïõëïò
Â´ ÄåñìáôïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ
Íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”
É. Äñáãïýìç 5, 161 21, ÊáéóáñéáíÞ
Ôçë.: +30 210 7265101
Å-mail: gkontochris@gmail.com

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

147

2_3.qxd 24/10/2014 12:54 μμ Page 148

3_8.qxd 24/10/2014 12:55 μμ Page 149

Ðáéäïäåñìáôïëïãßá
Ôé íå ü ôå ñï óôçí ðáé äï äåñ ìá ôï ëï ãßá
Âïóõíéþôç Â.
Âåññïßïõ É.
Êáôóáñïý Á.

Ðáéäï-Äåñìáôïëïãéêü ÔìÞìá, Á´ Ðáí/êÞ ÊëéíéêÞ Äåñìáôéêþí êáé Áöñïäéóßùí Íüóùí, Íïó. “Á. Óõããñüò”

Ðåñßëçøç
ÓÞìåñá, ï ÷ñõóüò êáíüíáò ãéá ôç èåñáðåßá ôùí áããåéáêþí ôñé÷ïåéäéêþí äõóðëáóéþí åßíáé ôï ðáëìéêü laser ÷ñùóôéêÞò. Ç ÷ñÞóç ðñïðñáíïëüëçò óôá áéìáããåéþìáôá áðïôåëåß êáéíïýñéá, ðïëëÜ õðïó÷üìåíç èåñáðåõôéêÞ áíôéìåôþðéóç, ç ïðïßá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êÜôù áðü áõóôçñÞ ðáñáêïëïýèçóç, Ýôóé þóôå íá áðïöåýãïíôáé óïâáñÝò åðéðëïêÝò. Ãéá ôçí øùñßáóç ðñïóþðïõ Þ ôçí áíÜóôñïöç
óôá ðáéäéÜ, ç áëïéöÞ ôáêñüëéìïõò åßíáé áðïôåëåóìáôéêÞ êáé áóöáëÞò èåñáðåßá, ìå êáëýôåñç áíôáðüêñéóç
áðü üôé óôïõò åíÞëéêåò. Ç óõíäõáóôéêÞ èåñáðåõôéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò ðáéäéêÞò ëåýêçò, ìå êñÝìá ðéìåêñüëéìïõò 1% êáé ìéêñïäåñìïáðüîåóç, öáßíåôáé íá Ý÷åé áèñïéóôéêü áðïôÝëåóìá óôçí ðñïáãùãÞ ôïõ ñõèìïý êáé
âáèìïý åðáíáìåëÜ÷ñùóçò óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôïõ óþìáôïò. Åðßóçò, ï óõíäõáóìüò ðéìåêñüëéìïõò êáé
excimer laser 308-nm áðïôåëåß ìéá áðïôåëåóìáôéêÞ, áóöáëÞ êáé ìå åëÜ÷éóôåò ðáñåíÝñãåéåò, èåñáðåßá ôçò
ëåýêçò óôá ðáéäéÜ. ¼óïí áöïñÜ ôéò ãåíïäåñìáôïðÜèåéåò, ç ãïíéäéáêÞ, ç êõôôáñéêÞ, ç ðñùôåúíéêÞ èåñáðåßá
êáé ç êáôáóôïëÞ ôçò Ýêöñáóçò ôùí ãïíéäßùí åßíáé ïé êáéíïýñéåò èåñáðåõôéêÝò åðéëïãÝò ãéá ôç èåñáðåßá
ôùí ãåíïäåñìáôïðáèåéþí. ÐáñïõóéÜæåôáé ìéá ðåñßðôùóç åðéôõ÷ïýò ãïíéäéáêÞò èåñáðåßáò óõíäåóìéêÞò ÅB.

What’s New in Pe dia tric Der ma to lo gy
Summary

Vosynioti V., Verriou I., Katsarou A.

Nowadays, pulsed dye laser is the gold standard for the treatment of port wine stains. Treatment of hemangiomas with oral propranolol is a new therapeutic option which must be under strict
supervision, in order to avoid serious complications. Tacrolimus ointment is an effective and safe treatment for
psoriasis on the face or intertriginous areas in pediatric patients with responses, superior to those of adults. The
combined treatment approach of childhood's vitiligo with pimecrolimus 1% cream and microdermabrasion appears to have an additive effect in enhancing the rate and degree of repigmentation in different body areas.
Also, the combination of pimecrolimus and excimer laser 308-nm is an effective, safe, with minimal side-effects treatment of childhood vitiligo. Gene, cell, protein therapy and gene silencing are the new treatments of
genodermatoses. Á case of a successful gene therapy of dystrophic junctional EB is presented.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • AããåéáêÝò ôñé÷ïåéäéêÝò äõóðëáóßåò, áéìáããåéþìáôá, øùñßáóç, ëåýêç, ãåíïäåñìáôïðÜèåéåò
KEY WORDS • Port wine stains, hemangiomas, psoriasis, vitiligo, genodermatoses

ÔÉ ÍÅ Ï ÔÅ ÑÏ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉ ÌÅ ÔÙ ÐÉ ÓÇ ÔÙÍ
ÁÉ ÌÁÃ ÃÅÉÙ ÌÁ ÔÙÍ –––––––––––––––––––––––––––––––––
La ser
Ôá port wine stains (PWS) åßíáé áããåéáêÝò ôñé÷ï-

åéäéêÝò äõóðëáóßåò, ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü äéáôáèÝíôá áããåßá óôï èçëþäåò ÷üñéï êáé îåêéíïýí óõíÞèùò ùò ñïæ êçëßäåò. Ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ ãßíï íôáé ðéï êüê êé íåò êáé ìðï ñïýí íá åîå ëé ÷èïýí,
áíáðôýóóïíôáò ïæßäéá ùò ôçí åíçëéêßùóç. Áðáíôþ-

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 21,
Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010. σελίδες 199-204
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 149-154, 2014
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B. Boóõíéþôç, É. Âåññïßïõ, Á. Êáôóáñïý
íôáé óôï 0,3%-0,5% ôùí íåïãÝííçôùí (ìå ôçí ßäéá
óõ÷íüôçôá óå áãüñéá êáé êïñßôóéá, óå ðñüùñá êáé ôåëåéüìçíá). Áíåõñßóêïíôáé åðßóçò óôá óýíäñïìá Sturge Weber êáé Klippel-Trénaunay.
Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí PWS êáé ôùí áéìáããåéùìÜôùí, ÷ñçóéìïðïéÞèçêå áñ÷éêÜ ôï argon laser (óôá
488 êáé 514 nm), ìå õøç ëü ðï óï óôü áíÜ ðôõ îçò
õðåñôñïöéêþí ïõëþí. Ôï ßäéï áðïäåß÷èçêå êáé ãéá
ôï continuous wave (CW) carbon-dioxide laser (óôá
10.600 nm). ÓÞìåñá, ôï ðáëìéêü laser ÷ñùóôéêÞò
(pulsed dye laser, PDL) åßíáé "ï ÷ñõóüò êáíüíáò" ãéá
ôç èåñáðåßá ôùí PWS, áëëÜ ôï éäáíéêü laser ãéá ôá
áéìáããåéþìáôá äåí Ý÷åé áêüìá áíáêáëõöèåß. ÓÞìåñá, ôï ìÞêïò êýìáôïò óôá 595 nm åßíáé o ãåíéêüò
êáíüíáò ãéá ôéò ìéêñïáããåéáêÝò ðåñéï÷Ýò. Ôï PDL åêðÝìðåé êßôñéíï öùò óå ðñïóáñìïóìÝíïõò, ìç åðéêáëõðôüìåíïõò ðáëìïýò óôá 450 ìs, ìå åíÝñãåéá 5-10
J/cm2 êáé ìÝãåèïò áêôéíïâüëçóçò 2-10 nm.
Ç ÷ñÞóç EMLA óå âñÝöç <3 ìçíþí êáé óå ðáéäéÜ ìå Ýëëåéøç G6PD Þ áéìïóöáéñéíïðÜèåéåò, áõîÜíåé ôïí êßíäõíï åìöÜíéóçò ìåèáéìïóöáéñéíáéìßáò.
Ôá ðáéäéÜ <1 Ýôïõò, ðáñïõóéÜæïõí áðïôåëåóìáôéêüôåñï áðï÷ñùìáôéóìü êáé ÷ñåéÜæïíôáé ëéãüôåñåò èåñáðåßåò, áðü ôá ìåãáëýôåñá óå çëéêßá ðáéäéÜ. ÓõóôÞíåôáé ç Ýíáñîç íá ãßíåôáé üóï ôï äõíáôüí íùñßôåñá,
ãéá íá ìåéù èåß ç øõ ÷ï ëo ãé êÞ åðé âÜ ñõí óç êáé íá
áðïöåõ÷èåß ç õðåñôñïößá ìå ôçí ðñüïäï ôçò çëéêßáò. Ç áíôáðüêñéóç åðçñåÜæåôáé óçìáíôéêÜ áðü ôç
èÝóç ôçò âëÜâçò, êáèþò ôï êåöÜëé (ðåñéïöèáëìéêÞ
÷þñá, ìÜãïõëá), ï ôñÜ÷çëïò (óôÝñíï) êáé ôá Üíù
Üêñá áðá íôïýí ðï ëý êá ëý ôå ñá óôç èå ñá ðåßá. Ôá
ðáéäéáôñéêÜ PWS ðáñïõóéÜæïõí êáëýôåñç áðÜíôçóç
óôç PDL èåñáðåßá áðü áõôÜ ôùí åíçëßêùí, ðéèáíþò
ãéáôß ôá âñÝöç Ý÷ïõí ëåðôüôåñï äÝñìá, êáèþò êáé ìéêñüôåñá êáé ðéï åðéöáíåéáêÜ áããåßá.
Áíåðéèýìçôåò äñÜóåéò åìöáíßæïíôáé (óå <1%), ìå
áíÜðôõîç õðåñôñïöéêþí Þ áôñïöéêþí ïõëþí êáé äçìéïõñãßá ìüíéìùí ðñïâëçìÜôùí õðåñìåëÜ÷ñùóçò. Ç
áôñïößá ôïõ äÝñìáôïò åßíáé óðÜíéá êáé õðïóôñÝöåé.
Óôá áíèåêôéêÜ PWS (ïæþäç Þ õðåñôñïöéêÜ), ç êáôáëëçëüôåñç áãùãÞ åßíáé ìå long PDL (595-600 nm,
1.5-40ms), pulsed Nd:Yag laser, PDL/pulsed Nd:Yag
laser, pulsed alexandrite laser Þ IPL (intense pulsed
light, ëéãüôåñï áðïôåëåóìáôéêü). Ç èåñáðåßá ìå laser
ôùí PWS åßíáé áóöáëÞò êáé áðïôåëåóìáôéêÞ, åíþ ôùí
áéìáããåéùìÜôùí ðáñáìÝíåé áìöéëåãüìåíç êáé åßíáé
êáëýôåñç ãéá âëÜâåò ÷ùñßò âáèýôåñá óôïé÷åßá.1

ôïõ áããåéáêïý åíäïèçëßïõ (Åéêüíá 1). Åìöáíßæïíôáé
óôï 1-2% ôùí íåïãÝííçôùí. Ôá êïñßôóéá ðñïóâÜëëïíôáé óõ÷íüôåñá áðü ôá áãüñéá, óå áíáëïãßá áðü 5:1
Ýùò 2:1, êáèþò êáé ôá ðñüùñá íåïãíÜ, ìå âÜñïò ãåííÞóåùò <1500 g. Ôï 50% ôùí âëáâþí åìöáíßæåôáé
óôï êåöÜëé êáé ôïí ôñÜ÷çëï. Áíáãíùñßæïíôáé äéÜöïñïé êëéíéêïß ôýðïé ÁÁ. Ôá åðéðïëÞò (êåñáóïåéäÞ) åßíáé ôá ðéï óõ÷íÜ ìå óõ÷íüôçôá 50-60% ôùí ÁÁ. Ôá
ìéêôÜ ÁÁ ðáñïõóéÜæïõí óõ÷íüôçôá 25-35% êáé ôá
âáèåéÜ 15%.
Áðïôåëïýí ôïõò óõ÷íüôåñïõò êáëïÞèåéò üãêïõò
ôçò íçðéáêÞò çëéêßáò. ÐáñïõóéÜæïõí ðåñßïäï áýîçóçò, ðïõ áñ÷ßæåé áðü ôïí 2ï ìÞíá æùÞò êáé äéáñêåß
ãéá 6-15 ìÞíåò, ðåñßïäï óôáóéìüôçôáò êáé ôÝëïò ðåñßïäï õðï÷þñçóçò. Óçìáíôéêüò áñéèìüò ÁÁ, ìå ôçí
õðï÷þñçóÞ ôïõò, áöÞíïõí õðïëåéììáôéêÝò ôçëåáããåéå êôá óß åò, áôñï öß åò, õðï ìå ëÜ íù óç êáé ïõ ëÝò
ïìïéÜæïõóåò ìå áíåôïäåñìßá. Åßíáé óå ìåãÜëï âáèìü åôå ñïãå íÞ áðü êëé íé êÞ Üðï øç êáé ôï ìÝãå èüò
ôïõò êõìáßíåôáé áðü ëßãá mm öèÜíïíôáò ìÝ÷ñé âëÜâåò ðïõ åßíáé äõíáôüí íá êáëýðôïõí ìåãÜëåò ðåñéï÷Ýò ôïõ óþìáôïò. Ç åíôüðéóÞ ôïõò Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá ãéá ôïí êßíäõíï åìöÜíéóçò åðéðëïêþí, êáèþò
êáé ãéá ôï øõ ÷ï ëïãé êü áíôß êôõ ðï ðïõ ìðï ñåß íá
Ý÷ïõí. ÌåñéêÝò áðüëõôåò åíäåßîåéò èåñáðåßáò áðïôåëïýí ôá ÁÁ ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí üñáóç êáé ôï ëÜñõããá, áõôÜ ðïõ áðïöñÜóïõí ôï ñéíéêü êáé áêïõóôéêü óùëÞíá, óôï óýíäñïìï Kasabach-Ìerritt, óå áéìáããåéþìáôá Þðáôïò, óå ýðáñîç êáñäéáêÞò áíåðÜñêåéáò êáé äåñìáôéêþí åëêþóåùí. ÅðéðñïóèÝôùò, ìåãÜëç óçìáóßá ðñÝðåé íá äßíåôáé óôç èåñáðåßá ÁÁ,
üôáí åðáðåéëïýíôáé ìüíéìåò ðáñáìïñöþóåéò, Þ ìáêñïðñüèåóìåò äõóìåíåßò øõ÷ïëïãéêÝò óõíÝðåéåò.
Óýìöùíá ìå ôéò êáôåõèõíôÞñéåò ïäçãßåò ãéá ôçí

Ðñï ðñá íï ëü íç
Ôá áéìáããåéþìáôá (ÁÁ) åßíáé êáëïÞèåéò üãêïé

Åéêüíá 1 – Áéìáããåßùìá.
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áíôéìåôþðéóç ôùí ÁÁ, áõôÞ åîáôïìéêåýåôáé, âÜóåé
ôïõ ìåãÝèïõò ôùí âëáâþí, ôçò åíôüðéóçò, ôçò ýðáñîçò åðéðëïêþí, ôçò çëéêßáò ôïõ áóèåíïýò êáé ôïõ
âáèìïý áýîçóçò Þ õðï÷þñçóçò êáôÜ ôç óôéãìÞ ôçò
áîéïëüãçóçò. ÊáôÜ ôïí êáèïñéóìü ôçò èåñáðåõôéêÞò
áíôéìåôþðéóçò, ðñÝðåé íá ãßíåôáé õðïëïãéóìüò ïöÝëïõò/æçìéÜò áðü ôç èåñáðåßá. ÐñÝðåé íá ãßíåôáé
ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç åðéðëïêþí, ðïõ áðåéëïýí
æùôéêÝò êáé óçìáíôéêÝò ëåéôïõñãßåò. ÌåñéêÜ ÁÁ äåí
÷ñåéÜæïíôáé èåñáðåßá, áëëÜ ï áóèåíÞò ðñÝðåé íá
åëÝã÷åôáé êáé íá åðáíåêôéìÜôáé óå ðåñéïäéêÜ äéáóôÞìáôá, åéäéêÜ óôç öÜóç áíÜðôõîçò.
Ç èåñáðåõôéêÞ áíôéìåôþðéóç, ðåñéëáìâÜíåé êõñßùò ôïðéêÜ êïñôéêïóôåñïåéäÞ, óõóôçìáôéêÜ êïñôéêïóôåñïåéäÞ (ðñåäíéæïëüíç 2-4 mg/kg), éíôåñöåñüíç
Üëöá-2a, laser, ÷åéñïõñãéêÞ, êñõï÷åéñïõñãéêÞ, åìâïëéóìïýò, êáèþò êáé óõíäõáóìïýò ôùí ðáñáðÜíù
èåñáðåéþí. Ðñüóöáôá ðñïóôÝèçêå êáé ç ðñïðñáíïëüëç.
Ç ðñïðñáíïëüëç, åßíáé Ýíáò ìç åéäéêüò â-áíáóôïëÝáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò õðÝñôáóçò, áññõèìßáò, êáñäéáêÞò áíåðÜñêåéáò, åíäïêñéíïëïãéêþí êáé
íåõ ñï ëïãé êþí äé á ôá ñá ÷þí. Äåí Ý÷åé åêôé ìç èåß ç
áóöÜëåéÜ ôçò óôá ðáéäéÜ.
Ïé ðéï êïéíÝò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéÝò ôçò, åßíáé
âñáäõêáñäßá êáé õðüôáóç. ÍÞðéá <3 ìçíþí, åßíáé
éäéáßôåñá åðéññåðÞ óôçí õðïãëõêáéìßá ðïõ äçìéïõñãåßôáé áðü ôç ÷ïñÞãçóç ðñïðñáíïëüëçò. Ç ÷ïñÞãçóÞ ôçò, ðñÝðåé íá ãßíåôáé êÜôù áðü ðáéäï-êáñäéïëïãéêÞ ðáñáêïëïýèçóç êáé ìåôÜ áðü ëåðôïìåñÞ Ýëåã÷ï, ãéá íá áðïöåõ÷èïýí ïé åðéðëïêÝò áðü ôç ÷ïñÞãçóÞ ôçò.
Ï ìç÷áíéóìüò äñÜóçò ôçò óôç óõññßêíùóç ôùí
ÁÁ ðá ñá ìÝ íåé Üãíù óôïò. Ï ðé èá íüò ìç ÷á íé óìüò
äñÜóçò åßíáé: áããåéïóõóôïëÞ, ìåßùóç ôïõ áããåéáêïý
åíäïèçëéáêïý áõîçôéêïý ðáñÜãïíôá VEGF êáé ôùí
bFGF ãïíéäßùí, áýîçóç ôçò áðüðôùóçò åíäïèçëéáêþí êõôôÜñùí.
Ïé ïäçãßåò ãéá ôç èåñáðåßá ìå ðñïðñáíïëüëç,
äéáöÝñïõí áíÜìåóá óôá äéÜöïñá áêáäçìáúêÜ êÝíôñá. Óýìöùíá ìå êÝíôñï ôïõ ÌéëÜíïõ, ç áñ÷éêÞ
äïóïëïãßá ôïõ öáñìÜêïõ åßíáé 2 mg/kg/day, óå 2
äü óåéò, ãéá 3-9 ìÞ íåò. Óýì öù íá ìå Ýíá âá óé êü
ðñùôüêïëëï áðü ôçí ÁôëÜíôá, ðïõ Ý÷åé äçìéïõñãçèåß ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ðñïðñáíïëüëçò ìå ôç óýìöùíç ãíþìç ðáéäïêáñäéïëüãùí, ç áñ÷éêÞ äüóç åßíáé
0.17 mg/kg/dose, ç ïðïßá äßíåôáé áíÜ 8 þñåò, åíþ
ìåôÜ áðü åðéôõ÷Þ ÷ïñÞãçóç 2 äüóåùí, ç äïóïëïãßá äé ðëá óéÜ æå ôáé óå 0,33 mg/kg/do se êáé áêï ëïýèùò ìåôÜ áðü äýï áêüìç äüóåéò óå 0,67 mg/
kg/dose. Áõôü åßíáé éóïäýíáìï ìå 2 mg/kg/day.
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¸÷ïõí áíá öåñ èåß çìå ñÞ óé åò äü óåéò ìÝ ÷ñé êáé 5
mg/kg.
Ðñü óöá ôá, ç ïìÜ äá Bo ni fa zi êáé óõ íåñãá ôþí,
áðÝäåéîå ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ÷ñÞóçò 1% ôïðéêÞò ðñïðñáíïëüëçò óå ëéðáñÞ âÜóç óôï åñõèñü,
åðéöáíåéáêü óõóôáôéêü ôïõ áéìáããåéþìáôïò.2,3,7

ÔÉ ÍÅ Ï ÔÅ ÑÏ ÓÔÇ ÈÅ ÑÁ ÐÅÉÁ ÔÇÓ
ØÙ ÑÉ Á ÓÇÓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôa cro limus áëïé öÞ
Óôï 1/3 ôùí áóèåíþí ìå øùñßáóç, ç íüóïò îåêéíÜ óôçí ðáéäéêÞ çëéêßá. Ðïóïóôü 38-46% ôùí ðáéäéþí ìå øùñßáóç Ý÷åé åíôüðéóç óôï ðñüóùðï (Åéêüíá 2) êáé óôï 4-5% áðïôåëåß ôç ìüíç åêäÞëùóç. ÁñêåôÜ åßíáé ôá ðáéäéÜ ðïõ ðáñïõóéÜæïõí áíÜóôñïöç
ìïñöÞ.
Óå ðéëïôéêÞ, ìïíïêåíôñéêÞ, áíïé÷ôÞ êëéíéêÞ ìåëÝôç óõììåôåß÷áí áóèåíåßò, çëéêßáò 6-15 åôþí, ìå
Þðéá Ýùò óïâáñÞ øùñßáóç (ðñïóþðïõ, áíÜóôñïöç,
Þ êáé ôéò 2). Åöáñìüóôçêå áëïéöÞ tacrolimus 0.1%,
2 öïñÝò çìåñçóßùò, ãéá 6 ìÞíåò. Ôï ìÝóï óêïñ ôïõ
åñõèÞìáôïò ìåéþèçêå áðü 2.75 óå 0.71, ôçò äéÞèçóçò áðü 2.50 óå 0.57 êáé ôçò áðïëÝðéóçò áðü 2.75
óå 0.57. Ôï óõíïëéêü óêïñ ìåéþèçêå áðü 1.63 óå
0.71. Ç óçìáíôéêüôåñç âåëôßùóç ðáñáôçñÞèçêå êáôÜ ôïí 1ï ìÞíá èåñáðåßáò. ÌÝ÷ñé ôç 30ç çìÝñá, 12%
ôùí áóèåíþí åß÷å êáèáñßóåé ôåëåßùò êáé óôï õðüëïéðï 88% åðåôåý÷èç åîáéñåôéêÞ âåëôßùóç (90-99%),
óå ó÷Ýóç ìå ôçí áñ÷éêÞ. Ï ÷ñüíïò áðü ôç äéáêïðÞ
ôçò èåñáðåßáò ùò ôçí åðáíåìöÜíéóç ôùí âëáâþí, êõìáßíïíôáí áðü ìåñéêÝò çìÝñåò Ýùò 10 åâäïìÜäåò êáé

Åéêüíá 2 – Øùñßáóç.

3_8.qxd 24/10/2014 12:55 μμ Page 152

152

B. Boóõíéþôç, É. Âåññïßïõ, Á. Êáôóáñïý
ïé áóèåíåßò áõôïß áíôáðïêñßèçêáí êáëÜ óôçí åðáíåöáñìïãÞ ôçò áãùãÞò.
ÅðïìÝíùò, ç ÷ñÞóç tacrolimus 0.1%, ïäçãåß óå
åîáéñåôéêÞ Ýùò êáé ðëÞñç âåëôßùóç óôá ðáéäéÜ ìå
øùñßáóç ðñïóþðïõ, Þ áíÜóôñïöç. Ç áóöÜëåéá, ç
áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé ç áíôáðüêñéóç áðü ôç ÷ñÞóç ôïõ tacrolimus ãéá ôçí øùñßáóç ôùí ðáéäéþí, åßíáé áíþôåñåò áðü ôéò áíôßóôïé÷åò ôùí åíçëßêùí.4

TÉ ÍÅ Ï ÔÅ ÑÏ ÓÔÇ ÈÅ ÑÁ ÐÅÉÁ ÔÇÓ
ËÅÕ ÊÇÓ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ò
Pi me cro limus êñÝ ìá ìå ìé êñï äåñ ìï á ðü îå óç
Ç ëåýêç åßíáé ìéá äéáôáñá÷Þ ðïõ ðñïóâÜëëåé,
åêôüò áðü ôïõò åíÞëéêåò êáé ôá ðáéäéÜ (Åéêüíá 3).
Óôï 50% ôùí áóèåíþí åìöáíßæåôáé ðñéí ôçí çëéêßá
ôùí 20 åôþí.
Óå ìïíÞ-ôõöëÞ, ôõ÷áéïðïéçìÝíç, placebo-åëåã÷üìå íç ìå ëÝ ôç óõì ìå ôåß ÷áí áóèå íåßò, çëé êßáò 2-18
åôþí, ìå óôáèåñÞ, ìç-ôìçìáôéêÞ ëåýêç ìÝóçò äéÜñêåéáò 51.13 ìÞíåò. Óôç âëÜâç Á åöáñìüóôçêå êñÝìá
pimecrolimus 1%. Óôç âëÜâç Â Ýãéíå ìéêñïäåñìïáðüîåóç ôçí 1ç çìÝñá êáé áêïëïýèùò åöáñìüóôçêå
êñÝìá pimecrolimus 1%. Óôç âëÜâç C Ýãéíå åöáñìïãÞ êñÝìáò petrolatum ùò placebo, õðü êëåéóôÞ ðåñßäåóç ãéá 10 çìÝñåò. Ùò êëéíéêÞ áíôáðüêñéóç, ïñßóôçêå ç åðßôåõîç åðáíáìåëÜ÷ñùóçò >50%. Ôïí 1ï
ìÞíá, ç êëéíéêÞ áíôáðüêñéóç Þôáí 20.2% ãéá ôç
âëÜâç Á, 25.7% ãéá ôç Â êáé 1.7% ãéá ôç C. Ôï äå 3ï
ìÞíá, Ýöôáóáí óå 32.1%, 60.4% êáé 1.7%, áíôéóôïß÷ùò. Óå áõôÞ ôç öÜóç, 81.7% ôùí âëáâþí Á, 96.7%
ôùí âëáâþí Â êáé 1.7% ôùí âëáâþí C, ðáñïõóßáóáí

Åéêüíá 3 – Ëåýêç.

êÜ ðïéïõ âáè ìïý åðá íá ìå ëÜ ÷ñù óç. Óå ðï óï óôü
43.4% ôùí ðëáêþí, åðåôåý÷èç åîáéñåôéêÞ Ýùò ðëÞñç
áíôáðüêñéóç, ìåôÜ áðü áãùãÞ ìå ìéêñïäåñìïáðüîåóç êáé pi me cro limus, óå óý ãêñé óç ìå ðï óï óôÜ
21.7%, ìå ôÜ áðü èå ñá ðåßá ìå pi me cro limus êáé
1.7% ìå placebo.
Äåí ðáñáôçñÞèçêå óçìáíôéêÞ áíåðéèýìçôç åíÝñãåéá. ÊáíÝíá öáéíüìåíï Koebner äåí ðñïêëÞèçêå,
áí êáé ç ìéêñïäåñìïáðüîåóç ìðïñåß íá ðñïÜãåé ôï
öáéíüìåíï áõôü, ðéèáíþò åðåéäÞ ç ìÝèïäïò ðñáãìáôïðïéïýíôáí Ýùò ôçí åìöÜíéóç åñõèÞìáôïò, Þ ëüãù
ôùí áðåõèåßáò äñÜóåþí ôçò óôçí ðñïáãùãÞ ôçò åðáíáìåëÜ÷ñùóçò. Ç ìéêñïäåñìïáðüîåóç åíéó÷ýåé ôï
ñõèìü áðïññüöçóçò ôïõ pimecrolimus, ôñïðïðïéåß
ôçí áíïóïëïãéêÞ áðÜíôçóç êáé ðñïÜãåé ôïí áõôïáíïöèáëéóìü ôùí ìåëáíïêõôôÜñùí áðü ôçí ðåñéöÝñåéá.
Ç ìéêñïäåñìïáðüîåóç Ý÷åé ðñüóèåôç äñÜóç óôçí
ðñïáãùãÞ ôïõ ñõèìïý êáé âáèìïý ôçò åðáíáìåëÜ÷ñùóçò áðü ôï pimecrolimus óôç ëåýêç ôçò ðáéäéêÞò çëéêßáò.
Ç óõíäõáóôéêÞ áõôÞ ðñïóÝããéóç öáßíåôáé íá åßíáé áóöáëÞò êáé áðïôåëåóìáôéêÞ óå äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôïõ óþìáôïò (óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí
Üêñùí, åíþ äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ óôïé÷åßá ãéá ôï
ðñüóùðï) êáé áíþôåñç áðü ôç NB-UVB êáé ôï excimer laser, üóïí áöïñÜ ôï ÷ñüíï áíôáðüêñéóçò.5

Åx ci mer la ser 308-NM êáé pi me cro limus
êñÝ ìá
Óå ìïíÞ-ôõöëÞ, ôõ÷áéïðïéçìÝíç, óõãêñéôéêÞ ìåëÝôç, óõììåôåß÷áí áóèåíåßò, çëéêßáò 6-14 åôþí, ìå
óõììåôñéêÝò âëÜâåò, êáôáíåìçìÝíåò áìöïôåñüðëåõñá óå ðñüóùðï, êïñìü êáé Üêñá ìå äéÜñêåéá åìöÜíéóçò áðü 6 ìÞíåò Ýùò 3 ÷ñüíéá. Ç ïìÜäá Á Ýëáâå
èåñáðåßá ìå excimer laser, 2 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá,
óå óõíäõáóìü ìå êñÝìá pimecrolimus 1%, 2 öïñÝò
ôçí çìÝñá, åíþ ç ïìÜäá Â Ýëáâå èåñáðåßá ìüíï ìå
excimer laser, 2 öïñÝò åâäïìáäéáßùò. Óå ðïóïóôü
71% ôùí áóèåíþí ôçò ïìÜäáò Á åðåôåý÷èç åðáíáìåëÜ÷ñùóç âáèìïý 3 Þ 4, óå ó÷Ýóç ìå ðïóïóôü 50%
ôçò ïìÜäáò Â. Äåí ðáñáôçñÞèçêå óôáôéóôéêÜ óçìáíôéêÞ äéáöïñÜ óôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá, áíÜìåóá
óôéò 2 ïìÜäåò, üóïí áöïñÜ ôï ñõèìü åðáíáìåëÜ÷ñùóçò, ìåôÜ ôç 15ç óõíåäñßá (p=0.059), áëëÜ ðáñáôçñÞèçêå ìåôÜ ôçí 30ç (p=0.001). Ôï excimer laser ìðï ñåß íá Ý÷åé åîáé ñå ôé êÜ áðï ôå ëÝ óìá ôá óôï
ðñüóùðï êáé óôïí êïñìü, óôá äÜ÷ôõëá üìùò ðáñïõóéÜæåé öôù÷Þ áíôáðüêñéóç. Ïé âëÜâåò óôá äÜ÷ôõëá
êáé ôïí êïñìü áíÜìåóá óôéò 2 ïìÜäåò äåí Ýäåéîáí
óôáôéóôéêÞ äéáöïñÜ (p=0.381, p=0.458), åêôüò áðü
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áõôÝò óôï ðñüóùðï, üðïõ ç óõíäõáóôéêÞ èåñáðåßá
Þôáí áðïôåëåóìáôéêüôåñç áðü ôç èåñáðåßá ìüíï ìå
laser (p=0.004).
Ïé êõñéüôåñåò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò, Þôáí Þðéï
áßóèçìá êáýóïõ ìåôÜ ôçí 1ç óõíåäñßá (Á:16.7% vs
Â:12.5%), êíçóìüò êáé ðïìöüëõãåò
Ôï excimer laser 308-NM åßíáé áðïôåëåóìáôéêü,
áóöáëÝò, ìå åëÜ÷éóôåò ðáñåíÝñãåéåò, ãéá ôç èåñáðåßá ôçò ðáéäéêÞò ëåýêçò. Ï äå óõíäõáóìüò ôïõ ìå
pimecrolimus ïäçãåß ßóùò óå ôá÷ýôåñç åðáíáìåëÜ÷ñùóç óôéò âëÜâåò ôïõ ðñïóþðïõ.6

ÔÉ ÍÅ Ï ÔÅ ÑÏ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉ ÌÅ ÔÙ ÐÉ ÓÇ
ÔÙÍ ÊËÇ ÑÏ ÍÏ ÌÉ ÊÙÍ
ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ÐÁ ÈÅÉÙÍ–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç ãïíéäéáêÞ èåñáðåßá Ý÷åé ôçí äõíáôüôçôá íá èåñá ðåý åé âá ñåé Ýò êëç ñï íï ìé êÝò ðá èÞ óåéò, ãéá ôéò
ïðïßåò ç óõìâáôéêÞ áãùãÞ ðñïóöÝñåé ëßãåò åëðßäåò.
Ãéá ôéò ìç èáíáôçöüñåò ìïñöÝò ôïõò, ç ãïíéäéáêÞ
èåñáðåßá, Þ ç ìåôáìüó÷åõóç êáëëéåñãçìÝíçò åðéäåñìßäáò áðü äéïñèùìÝíá åðéäåñìéêÜ stem cells,
áíôéðñïóùðåýåé ìéá ðïëý åëêõóôéêÞ èåñáðåõôéêÞ
åðéëïãÞ êáé ìéá åí äõíÜìåé ïñéóôéêÞ èåñáðåßá.

Ãï íé äéá êÞ èå ñá ðåßá óôçí epi der mol ly sis
bullo sa EB
Ç óõíå÷Þò áíáãÝííçóç ôçò åðéäåñìßäáò ãßíåôáé
ìå ôá stem cells, ðïõ âñßóêïíôáé óôç âáóéêÞ óôéâÜäá
ôçò åðéäåñìßäáò êáé óôç äéüãêùóç ôïõ ôñé÷éêïý èõëÜêïõ. ÊáôÜ ôç äéáßñåóç, ôá åðéäåñìéêÜ stem cells
ìðï ñïýí íá ðá ñÜãïõí ðñïãåí íÞ ôï ñåò, ïé ïðïß ïé
Ý÷ïõí ôçí éêáíüôçôá áíáðáñáãùãÞò üëùí ôùí åðéèçëéáêþí óôïé÷åßùí ôçò åðéäåñìßäáò. Ç áíÜëõóç ôùí
áíèñþðéíùí êåñáôéíïêõôôÜñùí Ý÷åé áíáäåßîåé 3 ôýðïõò êõôôÜñùí, áðü ôá ïðïßá ðáñÜãïíôáé ôá holoclones, meroclones êáé paraclones. Tï êýôôáñï, áðü ôï
ïðïßï ðñïÝñ÷ïíôáé ôá holoclones, áðïôåëåß ôï ìéêñüôåñï êåñáôéíïêýôôáñï ìå äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò
áðïéêßáò, Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç éêáíüôçôá ðïëëáðëáóéáóìïý êáé åßíáé ôï stem cell ôçò åðéäåñìßäáò êáé
ôïõ ôñé÷éêïý èõëÜêïõ. Ôá holoclones Ý÷ïõí üëá ôá
÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí stem cells, óôá ïðïßá óõãêáôáëÝãåôáé êáé ç éêáíüôçôá áíáðáñáãùãÞò.
Ôá êåñáôéíïêýôôáñá stem cells ìðïñïýí íá êáëëéåñãçèïýí êáé íá åðåêôáèïýí in vitro, êáèþò êáé íá
÷ñçóéìïðïéçèïýí óå åãêáýìáôá ïëéêïý ðÜ÷ïõò. Ç
åìöýôåõóç êáëëéåñãçìÝíçò åðéäåñìßäáò, ðñïåñ÷üìåíçò áðü áõôüëïãá, ãåíåôéêÜ åðéäéïñèùìÝíá stem

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

cells, ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß, ãéá íá áíôéêáôáóôÞóåé åðéäåñìßäá óå áóèåíåßò ìå EB.
Ôï 1999, Üñ÷éóå óôçí Éôáëßá êëéíéêÜ ç ãïíéäéáêÞ
èåñáðåßá ôçò óõíäåóìéêÞò EB. Ï ðñþôïò áóèåíÞò
Þôáí Ýíáò Üíäñáò, 36 åôþí, ðïõ Ýðáó÷å áðü ìç èáíáôçöüñï óõíäåóìéêÞ EB, ëüãù ýðáñîçò ìåôáëëÜîåùí. ÌåôÜ áðü ëÞøç âéïøéþí áðü äéÜöïñá óçìåßá
ôïõ óþìáôïò, âñÝèçêå, üôé ìüíï ïé ðáëÜìåò äéÝèåôáí
éêáíü áñéèìü holoclones. Ôá åðéèçëéáêÜ ôìÞìáôá ìåôáìïó÷åýèçêáí óôá äýï êÜôù Üêñá ôïí Ïêôþâñéï
ôïõ 2005. ¸ãéíå ãïíéäéáêÞ èåñáðåßá ìå áíÜóôñïöïõò éúêïýò öïñåßò (retroviral vectors). Äåí ðáñáôçñÞèçêáí ðïìöüëõãåò óôçí åðéäåñìßäá ðïõ åìöõôåýèçêå êáôÜ ôá 3,5 êáé ðëÝïí Ýôç ðáñáêïëïýèçóçò
ôïõ áóèåíÞ.
Ç ìåëÝôç áõôÞ Ýäåéîå, üôé ç åìöýôåõóç áõôüëïãçò
êáëëéåñãçìÝíçò åðéäåñìßäáò, ðñïåñ÷üìåíçò áðü ãåíåôéêÜ åðéäéïñèùìÝíá stem cells ôçò åðéäåñìßäáò, åßíáé åöéêôÞ, êáëÜ áíåêôÞ êáé ïäçãåß óå ìáêñï÷ñüíéá
ëåéôïõñãéêÞ äéüñèùóç ôçò äéáôáñá÷Þò ôçò óõíï÷Þò
ôïõ äÝñìáôïò.
ÕðÜñ÷ïõí, üìùò, áìöéëåãüìåíåò áðüøåéò åðéóôçìü íùí, êñá ôé êþí öï ñÝ ùí, ðï ëé ôþí. Ôá çèé êÜ êáé
ðñáêôéêÜ ðñïâëÞìáôá, ðïõ åßíáé óõíõöáóìÝíá ìå
ôç èåñáðåßá ôùí ãåíïäåñìáôïðáèåéþí, ÷ñåéÜæïíôáé
ðåñáéôÝñù óõæÞôçóç êáé áíÜëõóç.
¢ëëåò ìåëÝôåò Ý÷ïõí áíáäåßîåé ôçí ðéèáíüôçôá
÷ñçóéìïðïßçóçò áëëïãïíéêþí êõôôÜñùí ùò ìßá ìÝèïäï ìåôáöïñÜò êïëëáãüíïõ ôýðïõ VII óôï äåñìïåðéäåñìéäéêü üñéï ãéá ôç èåñáðåßá ôçò äõóôñïöéêÞò EB.
Ç áðïóéþðçóç ôçò Ýêöñáóçò ôùí ãïíéäßùí ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß, ìÝóù ðïéêßëùí ïëéãïíïõêëåïôéäßùí, ôá ïðïßá åßíáé óõíèåôéêÜ ìÝñç íïõêëåúêþí ïîÝùí, ó÷åäéáóìÝíá íá äéáöïñïðïéïýí ôçí Ýêöñáóç
ðñùôåúíþí óôü÷ùí.
Ç ãïíéäéáêÞ èåñáðåßá, ç êõôôáñéêÞ èåñáðåßá, ç
ðñùôåúíéêÞ èåñáðåßá êáé ç êáôáóôïëÞ Ýêöñáóçò ãïíéäßùí áðïôåëïýí ôïõò êáéíïýñéïõò ïñßæïíôåò ãéá ôéò
ãåíïäåñìáôïðÜèåéåò.7,8
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Ανασκόπηση
Aγγειακές δυσπλασίες
Σουρά Ε.
Στεφανάκη Χ.
Κατσαρού-Κάτσαρη Α.

Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι αγγειακές δυσπλασίες είναι αποτέλεσμα παθολογικής ανάπτυξης των αγγείων. Ανάλογα με το αγγείο που προεξάρχει ταξινομούνται σε τριχοειδικές, αρτηριακές, φλεβικές και
λεμφικές, καθώς και σε χαμηλής και υψηλής ροής δυσπλασίες. Πολλές από αυτές μπορούν να συνυπάρχουν με σύνδρομα και η σοβαρότητα τους όπως και η κλινική τους εικόνα ποικίλει. Το είδος της βλάβης,
η εντόπιση της και η έκταση της παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θεραπείας και τη πρόγνωση
του ασθενή.

Vascular Malformations
Summary

Soura E., Stefanaki Ch., Katsarou-Katsari A.

Vascular malformations are secondary to errors in vascular morphogenesis. Depending on the type of vessel involved they can be categorized as capillary, venous, arterial and lymphatic, as well as high and low flow type malformations. Many of them can coexist with syndromes and their
manifestations and severity vary. The types of malformation, the location and the size are all factors that
play a major role in the choice of therapy and general prognosis.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Αγγειακές δυσπλασίες, τηλαγγειεκτασίες, σύνδρομο
KEY WORDS • Vascular malformations, telangiectasias, syndrome

Ω

ς αγγειακή δυσπλασία ορίζουμε το αποτέλεσμα παθολογικής ανάπτυξης των αγγείων που μπορεί να αφορά τα τριχοειδή, τις
φλέβες, τις αρτηρίες ή τα λεμφαγγεία1. Οι βλάβες αυτές είναι μόνιμες και παρουσιάζουν αργή ανάπτυξη,
ή και επιδείνωση αναλογικά με την αύξηση του
ασθενή² (Εικόνα 1). Διαχωρίζονται από τα αιμαγγειώματα από το γεγονός ότι δεν παρουσιάζουν μιτωτική δραστηριότητα και είναι GLUT–1 αρνητικές³. Ο
συγκεκριμένος μεταφορέας της γλυκόζης, ο οποίος
δεν απαντάται στη φυσιολογική αγγείωση του δέρμα-

τος, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαφοροδιάγνωση ανάμεσα στα αιμαγγειώματα και τις αγγειακές δυσπλασίες ειδικά στα αρχικά τους στάδια4.
Η αγγειογένεση είναι μια περίπλοκη διαδικασία
η οποία ξεκινά από την εμβρυική ζωή. Μετά τη γέννηση, τα αγγεία διατηρούνται σε μία σταθερή κατάσταση μέσα από λεπτές ισορροπίες διαφόρων παραγόντων όπως είναι ο VEGF, o TGF - β1 κ.α. Αγγειογένεση μπορεί να παρατηρηθεί και σε έναν ενήλικα
υπό ορισμένες συνθήκες, άλλοτε φυσιολογικές (π.χ.
τραύμα) και άλλοτε όχι (π.χ. θρόμβωση, αρτηριο-

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 21,
Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012. σελίδες 143-158
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 157-172, 2014
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Ε. Σουρά, Χ. Στεφανάκη, Α. Κατσαρού-Κάτσαρη
Åéêüíá 1 – Η φυσική πορεία των αιμαγγειωμάτων και των αγγειακών δυσπλασιών7.

Ðßíáêáò 1

σκλήρυνση). Όσον αφορά τις αγγειακές δυσπλασίες,
η λεπτή αυτή ισορροπία διαταράσσεται λόγω μεταλλάξεων σε γονίδια που αφορούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι glomuvenous δυσπλασίες στις οποίες επηρεάζεται απευθείας ο αγγειακός λείος μυς5,6.
Οι αγγειακές δυσπλασίες ταξινομούνται με δυο
διαφορετικούς τρόπους: ανάλογα με το τύπο του αγγείου που προεξάρχει, και σε χαμηλής ή υψηλής

ροής ανάλογα από το αν στην δυσπλασία εμπεριέχεται ή όχι αρτηριακό μέρος (Πίνακας 1).
Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά των αγγειακών δυσπλασιών είναι κοινά για σχεδόν όλες τις δυσπλασίες αν και, θα πρέπει να προσαρμόζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά του αγγείου που προσβάλλεται.
Έτσι, στις τριχοειδικές δυσπλασίες παρατηρείται
αυξημένος αριθμός και διεύρυνση τριχοειδικών αγγείων στο χόριο, στις φλεβικές δυσπλασίες παρατη-

Ταξινόμηση των αγγειακών δυσπλασιών
Τριχοειδικού τύπου

Τριχοειδικές δυσπλασίες
Τηλαγγειεκτασίες
Αγγειοκερατώματα

Χαμηλής ροής

Φλεβικού τύπου

Φλεβικές δυσπλασίες
Φλεβικές λίμνες
Glomuvenous δυσπλασίες

Χαμηλής ροής

Λεμφικού τύπου

Λεμφικές δυσπλασίες

Χαμηλής ροής

Σύνθετες αγγειακές δυσπλασίες

CVM, CLM, LVM, CLVM

Χαμηλής ροής

Αρτηριακού τύπου

Αρτηριακή δυσπλασία
Αρτηριοφλεβώδης fistula
Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Υψηλής ροής

Σύνθετες αγγειακές δυσπλασίες

AVM-LM, CM-AVM
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ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ
ρούνται διευρυμένα αγγεία με λεπτό τοίχωμα και
ανωμάλως αναστομούμενα, στις λεμφικές δυσπλασίες παρατηρούνται διευρυμένα, ανώμαλα λεμφικά
αγγεία με λεπτό ενδοθήλιο και τέλος, στις αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες παρατηρούνται αγγεία με
ανωμάλως πεπαχυμένα τοιχώματα και αναστομώσεις αρτηριών – φλεβών χωρίς ενδιάμεσα τριχοειδικά αγγεία7. Υπάρχουν και ορισμένες αγγειακές δυσπλασίες με ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά
(όπως π.χ. οι Glomuvenous δυσπλασίες) οι οποίες
θα περιγραφούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη
συνέχεια.

ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚEΣ ΔΥΣΠΛΑΣIΕΣ –––––––––––––––––––
Οι τριχοειδικού τύπου δυσπλασίες εμφανίζονται
περίπου στο 0,3% - 0,5% των νεογέννητων και με
την ίδια συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια8. Είναι
βλάβες παρούσες κατά τη γέννηση και κλινικά ομοιάζουν με μώλωπα ή ερύθημα. Μπορούν να είναι μονήρεις ή πολλαπλές. Κύρια εντόπιση (90%) είναι η
κεφαλή ή ο τράχηλος, απαντώνται, όμως, και σε
οποιοδήποτε σημείο του σώματος9,2.
Ιστολογικά, οι τριχοειδικές δυσπλασίες χαρακτηρίζονται από διευρυμένα αγγεία τα οποία έχουν φυσιολογικά τοιχώματα. Μια υπόθεση αναφέρει ότι
αποτελούν υπολείμματα του αδιαφοροποίητου τριχοειδικού πλέγματος10. Μία άλλη υπόθεση αναφέρει
ότι οφείλονται σε αγγεία θηλώδους και άνω δικτυωτού χορίου τα οποία είναι εκτατικά λόγω παθολογικής νεύρωσης2. Γεγονός είναι, ότι μετά από ανοσοϊστοχημική εξέταση παρατηρείται εμφανώς μειωμένη
πυκνότητα νευρώνων. Αυτό υποδηλώνει ότι ή τα τριχοειδικά αγγεία είναι διατεταμένα εξαιτίας αυτής της
ελλαττωματικής νεύρωσης11, ή ότι, αντιθέτως, η ελλαττωματική νεύρωση υφίσταται εξαιτίας της κακής
κυκλοφορίας του αίματος λόγω της διάτασης των αγγείων12. Ο VEGF, ο οποίος εκκρίνεται από τα περιφερικά νεύρα, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο σε
όλη αυτή τη διαδικασία13.
Η κλινική πορεία των τριχοειδικών δυσπλασιών
είναι σταδιακά επιδεινούμενη, ανάλογα με την αύξηση των ασθενών2. Έτσι, οι βλάβες που πρωτοεμφανίζονται ως μώλωπες, έως την ηλικία των 20-35 ετών
εξελίσσονται σε βλάβες που χαρακτηρίζονται από
έντονη επίταση χρώματος, υπερπλασία της επιδερμίδος και οζίδια ή, ακόμη και, πυογόνα κοκκιώματα14.
Εάν δε, η τριχοειδική δυσπλασία περιλαμβάνει την
άνω γνάθο, τότε μπορεί να παρατηρηθεί υπερπλασία
των οστών, του άνω χείλους και των ούλων, κάτι που

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

εκτός από δυσμορφία μπορεί να οδηγήσει και σε δυσκολία μάσησης.
Οι τριχοειδικές δυσπλασίες που καταλαμβάνουν
τα άκρα χωρίζονται δύο τύπους, σε αυτές με κηλιδώδη κατανομή και σε εκείνες με γεωγραφική κατανομή. Ο πρώτος τύπος, είναι η πιο καλοήθης μορφή
τριχοειδικής δυσπλασίας και χαρακτηρίζεται από
ανώμαλα όρια και ερυθρότητα που υποχωρεί με το
πέρασμα των χρόνων. Αντιθέτως, ο γεωγραφικός τύπος χαρακτηρίζεται από σαφώς αφοριζόμενα όρια,
επίταση του χρώματος με την αύξηση του ασθενή, με
πιθανή υπερπλασία του άκρου που προσβάλλεται,
χωρίς παρουσία υπερπλασίας της επιδερμίδας ή
οζιδίων15.
Σημαντική είναι η διαφοροδιάγνωση των τριχοειδικών δυσπλασιών από τα αιμαγγειώματα, και πιο
συγκεκριμένα από τις παροδικές ερυθηματώδεις κηλίδες (salmon patch). Οι βλάβες αυτές απαντώνται
στο 70% των φυσιολογικών νεογνών και εντοπίζονται κεντροπροσωπικά, στον τράχηλο, τα βλέφαρα, το
άνω χείλος και το μέτωπο. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποδράμουν έως το πρώτο έτος της ζωής2.

Θεραπεία τριχοειδικών δυσπλασιών
Η κύρια θεραπεία των τριχοειδικών δυσπλασιών
είναι τα παλμικά laser χρωστικής. Ο τρόπος δράσης
αυτών των laser είναι μέσω της αρχής της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Τα laser αυτά, χαρακτηρίζονται από τέσσερις βασικές παραμέτρους. Το μήκος
κύματος (590, 595, 600 nm), το χρόνο παλμού (1,5
– 40 msec), το μέγεθος δέσμης (>3 mm, συνήθως 710 mm) και την ενεργειακή πυκνότητα (με τις υψηλές πυκνότητες να είναι πιο αποτελεσματικές). Η αιμοσφαιρίνη απορροφά την ενέργεια του laser, με
αποτέλεσμα να προκαλείται θρόμβωση των αγγείων
και κατ’ επέκταση καταστροφή τους.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν
την ανταπόκριση των τριχοειδικών δυσπλασιών στη
θεραπεία με τα PDL. Καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στους ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία σε
ηλικία μικρότερη των 10 ετών και σε αυτή τη περίπτωση συνήθως δε παρατηρούνται υποτροπές. Αντιθέτως, εάν η θεραπεία καθυστερήσει, οι βλάβες θα
υποτροπιάσουν στο 11%-50% των ασθενών μέσα σε
3-4 έτη. Γενικά, η συντριπτική πλειοψηφία των τριχοειδικών δυσπλασιών (75%) θα βελτιωθεί μετά
από, κατά μέσο όρο, 6 θεραπείες17.
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία είναι το μέγεθος της βλάβης (με
καλύτερη ανταπόκριση σε βλάβες μικρότερες των 20
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cm2), το βάθος και το μέγεθος των αγγείων, η εντόπιση της βλάβης (με χειρότερα αποτελέσματα στις δυσπλασίες που εντοπίζονται κεντροπροσωπικά, πάνω
στη κατανομή του V2 κλάδου τριδύμου, στον κορμό
και στα κάτω άκρα) και –τέλος – το χρώμα της δυσπλασίας (οι ερυθρές βλάβες έχουν τη καλύτερη ανταπόκριση, σε αντίθεση με τις ιώδεις ή ροδόχροες).
Ουδεμία θεραπεία, δυστυχώς, υπάρχει χωρίς παρενέργειες. Οι σημαντικότερες παρενέργειες των PDL
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: στις άμεσες και στις
απώτερες. Στις άμεσες παρενέργειες εντάσσονται: η
πορφυρική αντίδραση (100%), το οίδημα (100%), η
φυσαλιδοποίηση (5,9%) και η εφελκιδοποίηση
(0,7%), Στις απώτερες παρενέργειες συμπεριλαμβάνονται: η υπερμελάγχρωση (9,1%), οι ατροφικές ουλές (4,3%), η υπομελάγχρωση (1,4%) και οι υπερτροφικές ουλές (0,7%)19. Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το όφελος της θεραπείας σε σχέση με
τη πιθανότητα εμφάνισης κάποιας παρενέργειας. Δεδομένου της προοδευτικά επιδεινούμενης πορείας
των τριχοειδικών δυσπλασιών και των επιπλοκών
τους, δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή από την αντιμετώπιση τους σε όσο το δυνατόν νεαρότερη ηλικία
γίνεται.

Σχετιζόμενα σύνδρομα με τις τριχοειδικές
δυσπλασίες
Σύνδρομο Sturge – Weber
To σύνδρομο Sturge –Weber είναι μια σπάνια
συγγενής διαταραχή που εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια14. Στην παθογένεια
του συνδρόμου εμπλέκεται κάποια ανωμαλία στο
σχηματισμό της κεφαλικής νευρικής ακρολοφίας κατά την οργανογένεση6. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία τριχοειδικής δυσπλασίας προσώπου σε συνδυασμό με ομόπλευρη αγγειακή δυσπλασία των λεπτομηνίγγων και του οφθαλμού25. Η τριχοειδική δυσπλασία μπορεί να καλύπτει και τους τρεις κλάδους
του τριδύμου. Στα παιδιά που εμπλέκεται ο 1ος κλάδος και συγκεκριμένα η περιοχή του άνω κανθού, η
συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου είναι αυξημένη (8%) σε σχέση με άλλα παιδιά που παρουσιάζουν δυσπλασία μόνο στον 2ο ή 3ο κλάδο15. Παρατηρούνται, ακόμη, λεπτομηνιγγικές αγγειακές δυσπλασίες κυρίως στους μετωπιαίους λοβούς και λιγότερο
συχνά στους κροταφικούς και βρεγματικούς λοβούς.
Συνέπεια αυτού είναι η εμφάνιση σπασμών στο 55 –
90% των ασθενών, οι οποίοι μπορούν να είναι εντοπισμένοι ή γενικευμένοι. Όσο μεγαλύτερη είναι η
έκταση της δυσπλασίας τόσο σοβαρότεροι οι σπα-

σμοί και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα εμφάνισης
διανοητικής καθυστέρησης. Τέλος, παρατηρείται αγγειακή δυσπλασία του χορειοειδούς του οφθαλμού.
Χαρακτηριστικό σύμπτωμα, επομένως, του συνδρόμου είναι η εμφάνιση γλαυκώματος14.
Σημαντικές διαγνωστικές εξετάσεις σε υποψία εμφάνισης του συνδρόμου είναι η αξονική και η μαγνητική τομογραφία (κυρίως για τις νευρολογικές
εκδηλώσεις της νόσου) και η ακτινογραφία κεφαλής,
η οποία σε πιο προχωρημένα στάδια θα αποκαλύψει
αποτιτανώσεις δίκην γραμμής τραμ2.
Η θεραπεία είναι κυρίως παρηγορητικού χαρακτήρα και γίνεται με τη χορήγηση αντιεπιληπτικών
και χρήση PDL για την αντιμετώπιση της τριχοειδικής δυσπλασίας. Σημαντική είναι και η παρακολούθηση για την εμφάνιση γλαυκώματος η οποία γίνεται
ανά 4 μήνες τον πρώτο χρόνο και ύστερα ανά έτος
για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της ζωής2.

Σύνδρομο Klippel – Trenauney
Το σύνδρομο Klippel – Trenauney είναι μια σπάνια
συγγενής διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριχοειδικής δυσπλασίας άκρου, σε συνδυασμό με οίδημα των μαλακών ιστών με ή χωρίς υπερτροφία του άκρου14. Τρίτο βασικό χαρακτηριστικό του
συνδρόμου αυτού είναι η ύπαρξη κιρσών που μπορεί
να περιλαμβάνουν και το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο.
Η συγγενής αυτή διαταραχή θα πρέπει να προσεγγίζεται ως μια μικτή αγγειακή δυσπλασία με τριχοειδικό,
φλεβικό και (πιθανό) λεμφικό χαρακτήρα20.
Η αιτία εμφάνισης του συνδρόμου είναι άγνωστη,
όμως, σύμφωνα με κάποιες θεωρίες πιθανώς να ενοχοποιείται κάποια ανωμαλία στη διάπλαση του μεσοδέρματος που οδηγεί σε εμφάνιση αγγειακών δυσπλασιών21. Άλλες θεωρίες ενοχοποιούν μεταλλάξεις στο
γονίδιο Ε133Κ με αποτέλεσμα την αυξημένη έκφραση
του VG5Q, ενός προ-αγγειογενετικού παράγοντα22.
Κύριο χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι η παρουσία τριχοειδικής δυσπλασίας που συνήθως εντοπίζεται στο κάτω άκρο (75%). Σπανιότερη εντόπιση
είναι το άνω άκρο, ενώ, όταν προσβάλλεται το άνω
και το κάτω άκρο ταυτόχρονα, η εντόπιση είναι πάντα ετερόπλευρη23. Η τριχοειδική δυσπλασία μπορεί
να είναι γεωγραφικού ή κηλιδώδους τύπου. Στη πρώτη περίπτωση, οι επιπλοκές είναι συχνότερες. Κύριο
πρόβλημα αποτελεί η υπερτροφία του σκέλους και
οι κιρσοί των φλεβών, που μπορεί να οδηγήσουν σε
οίδημα, θρομβοφλεβίτιδα, ερυσίπελας, δερματίτιδα
εκ στάσεως, εξελκώσεις, διαταραχές πήξης και δυσλειτουργία του άκρου24.
Διαγνωστικά εργαλεία αποτελούν ο υπέρηχος
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Doppler και Duplex – Triplex, οι οποίοι μπορούν να
αποκαλύψουν κάποια υποβόσκουσα φλεβική ή αρτηριοφλεβώδη διαφυγή, καθώς και η μαγνητική τομογραφία, η οποία είναι χρήσιμη στην εκτίμηση του οιδήματος των μαλακών μορίων, της υπερτροφίας του
άκρου και στην διερεύνηση της ύπαρξης λεμφικής
δυσπλασίας.
Η θεραπεία είναι κυρίως παρηγορητική και περιλαμβάνει την τακτική παρακολούθηση για την αποφυγή θρομβοεμβολικών επεισοδίων και την χρήση
ειδικών καλτσών για τους κιρσούς. Σε υπερτροφία
σκέλους μεγαλύτερη των 2 cm απαραίτητη είναι η
συνεκτίμηση από ορθοπεδικό, ενώ οι ασθενείς με
συμπτωματικούς κιρσούς θα πρέπει να υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση.

Phacomatosis pigmentovascularis
Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση τριχοειδικής δυσπλασίας σε συνδυασμό με κάποιο τύπο μελαγχρωματικού σπίλου (Πίνακας 2).
Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν την ύπαρξη
και ενός 5ου τύπου ο οποίος αποτελεί συνδυασμό
τριχοειδικής δυσπλασίας με μαρμαροειδές δέρμα
και μογγολοειδείς κηλίδες32. Ο πιο συχνός τύπος είναι ο 2ος και αποτελεί το 80% των περιπτώσεων31.
Γενικώς, αν και οι δερματικές εκδηλώσεις είναι οι
συχνότερες, πάντα θα πρέπει να γίνεται οφθαλμολογική εκτίμηση για τον αποκλεισμό συνύπαρξης συνδρόμου Sturge-Weber, ειδικά εάν η τριχοειδική δυσπλασία εντοπίζεται στην κεφαλή.
Σύνδρομο Parkes – Weber
Το σύνδρομο Parkes – Weber αποτελεί μια σπανιότατη συγγενή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από

υπερτροφία σκέλους άμεσα σχετιζόμενη με μια υψηλής ροής τριχοειδική και αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία άκρου. Η δυσπλασία εντοπίζεται συχνότερα στο
κάτω άκρο και έχει σταδιακά επιδεινούμενη πορεία27.
Σημαντική είναι η διαφοροδιάγνωση από το σύνδρομο Klippel – Trenauney καθώς η κλινική εικόνα
είναι όμοια αλλά η πρόγνωση διαφορετική, με αυτή
του συνδρόμου Parkes – Weber να είναι χειρότερη.
Διαφοροδιαγνωστικά εργαλεία αποτελούν ο υπέρηχος Doppler και η μαγνητική αγγειογραφία26. Η θεραπεία είναι συμπτωματική.

Σύνδρομο του Πρωτέα
To σύνδρομο του Πρωτέα είναι μία εξαιρετικά
σπάνια νόσος, και χαρακτηρίζεται από ασύμμετρη
ανάπτυξη και πολλαπλούς αμαρτώδεις όγκους. Θεωρητικά, το σύνδρομο αυτό είναι αποτέλεσμα μωσαϊκισμού κάποιου θανατηφόρου γονιδίου28.
Συμπτώματα του συνδρόμου είναι εμφανή κατά
τη γέννηση. Διαγνωστικά κριτήρια αποτελούν η παρουσία υπερτροφικών παλαμών και πελμάτων, χοριακών σπίλων, υποδόριων οζιδίων, δυσπλασίας του
κρανίου και ο αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης29. Παρατηρείται ασύμμετρη υπερτροφία προσώπου, κορμού ή άκρων, ενώ διαγνωστική είναι η υπερτροφία
παλαμών και πελμάτων που ομοιάζει χαρακτηριστικά με τις αύλακες και τις έλικες του εγκεφάλου. Οι
χοριακοί σπίλοι που παρατηρούνται είναι υπό ή
υπερχρωματικοί και μυρμηκιώδεις30.
Η διάγνωση τίθεται συνήθως από τη κλινική εικόνα και η θεραπεία είναι συμπτωματική.

Ðßíáêáò 2

ΤΗΛΑΓΓΕΙΕΚΤΑΣΙΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––
Η ταξινόμηση της Phacomatosis pigmentovascularis31
Υπότυπος Α: Δερματικές μορφές

Τύπος 1Α: Tριχοειδική δυσπλασία & επιδερμιδικός
σπίλος
Τύπος 2Α: Tριχοειδική δυσπλασία & Μογγολικές
κηλίδες
Τύπος 3Α: Tριχοειδική δυσπλασία & σπιλοκυτταρικός σπίλος
Τύπος 4Α: Tριχοειδική δυσπλασία & Μογγολικές
κηλίδες & σπιλοκυτταρικός σπίλος
Υπότυπος Β: Συστηματική μορφή
Τύποι 1Β έως 4Β: Ως άνωθεν μαζί με Σύνδρομο
Klippel – Trenauney ή
Σύνδρομο Sturge-Weber ή σπίλο του Ota

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

Οι τηλαγγειεκτασίες είναι διευρυμένα τριχοειδή
αγγεία που μπορεί να έχουν τη μορφή λεπτών και
ανώμαλου σχήματος ερυθρών ή ιωδών γραμμών, σαφώς περιγεγραμμένων κηλίδων ή σιγμοειδών βλατίδων. Υπάρχουν τρία είδη τηλαγγειεκτασιών: οι εντοπισμένες τηλαγγειεκτασικού τύπου αγγειακές δυσπλασίες, οι τηλαγγειεκτασίες στα πλαίσια συνδρόμου και οι δευτεροπαθείς τηλαγγειεκτασίες.

Εντοπισμένες τηλαγγειεκτασικού τύπου
αγγειακές δυσπλασίες
Οι τηλαγγειεκτασίες αυτού του τύπου ανευρίσκονται χωρίς να σχετίζονται με κάποιο σύνδρομο ή με
συστηματική νόσο και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.
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1. Ετερόπλευρη σπιλοειδής τηλαγγειεκτασία
Η ετερόπλευρη σπιλοειδής τηλαγγειεκτασία χαρακτηρίζεται από εκ γενετής ή επίκτητες τηλαγγειεκτασίες με μονομερή γραμμοειδή κατανομή. Οι
βλάβες ακολουθούν τις γραμμές του Blaschko και εντοπίζονται πιο συχνά πάνω στο 3ο και 4ο αυχενικό
δερμοτόμιο (και σπανιότερα στο θωρακικό δερμοτόμιο)33.
Οι αιτίες εμφάνισης είναι άγνωστες. Ο συγγενής
τύπος είναι πιο συχνός στους άνδρες ενώ ο επίκτητος στις γυναίκες. Υπάρχει συσχετισμός με τα επίπεδα οιστρογόνων και παρατηρείται επιδείνωση κατά
την εφηβεία και την εγκυμοσύνη34. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ίσως να υπάρχει σχέση και με
ηπατικές νόσους όπως η λοίμωξη από HCV, η αλκοολική ηπατίτις και ο μεταστατικός καρκίνος του
ήπατος35.
Διαγνωστικά, πρέπει να διενεργείται τεστ κυήσεως, εργαστηριακός έλεγχος για την εκτίμηση των
ηπατικών ενζύμων και ορολογικός έλεγχος για ηπατίτιδες.
Η θεραπευτική προσέγγιση είναι μέσω χρήσης
PDL ή ειδικού μακιγιάζ και γίνεται για αισθητικούς,
κυρίως, λόγους36.
2. Κληρονομική καλοήθης τηλαγγειεκτασία
Η κληρονομική καλοήθης τηλαγγειεκτασία είναι
μία σπάνια συγγενής διαταραχή. Χαρακτηρίζεται
από τηλαγγειεκτασίες που μπορεί να έχουν τη μορφή βλατίδων, πλακών ή απλού ερυθήματος 37 . Οι
βλάβες εμφανίζονται συνήθως πριν την εφηβεία38.
Καθώς η κύρια εντόπιση των τηλαγγειεκτασίων, εκτός
από το δέρμα, είναι τα χείλη και ο βλεννογόνος του
στόματος, σημαντικό είναι να γίνεται διαφοροδιάγνωση από την κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία, καθώς τα δυο νοσήματα μοιράζονται γονίδια αλλά έχουν τελείως διαφορετική πρόγνωση39.
3. Γενικευμένη τηλαγγειεκτασία
Η γενικευμένη τηλαγγειεκτασία είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από τηλαγγειεκτασίες ερυθρού χρώματος, στικτές, γραμμοειδείς ή κηλιδώδεις
που εντοπίζονται, κυρίως, στα κάτω άκρα και έχουν
αμφοτερόπλευρη κατανομή40.
Η αιτία της νόσου είναι άγνωστη. Συνήθως εμφανίζεται σε γυναίκες κατά την 4η ή 5η δεκαετία της
ζωής 41 . Η θεραπευτική προσέγγιση γίνεται μέσω
χρήσης IPL, PDL και Nd;YAG χωρίς ικανοποιητικά
αποτελέσματα ακόμη και μετά από αρκετές συνεδρίες λόγω της εντόπισης και του χρώματος των βλαβών42. Καθώς η διαταραχή αυτή προκαλεί μόνο αι-

σθητικό πρόβλημα προτιμότερο είναι να συνιστάται
η χρήση ειδικού καλυπτικού μακιγιάζ.

Τηλαγγειεκτασίες στα πλαίσια συνδρόμου
1. Cutis marmorata telangiectatica congenita
Η Cutis marmorata telangiectatica congenita είναι μια σπάνια συγγενής αγγειακή διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από μια μόνιμη αγγειεκτασία δικτυωτού τύπου, που θυμίζει κατά πολύ το φυσιολογικό
μαρμαροειδές δέρμα43.
Η νόσος είναι συχνότερη στα κορίτσια και είναι
αγνώστου αιτιολογίας. Πιθανώς να οφείλεται σε ένα
αυτοσωμικό επικρατών γονίδιο ποικίλης διεισδυτικότητας44.
Κλινικά, παρατηρείται αγγειακή δυσπλασία δικτυωτού τύπου, η οποία δεν υποστρέφει με τη θερμότητα όπως το φυσιολογικό μαρμαροειδές δέρμα
στα νεογνά. Οι βλάβες μπορεί να παρουσιάζουν ερύθημα ποικίλης έντασης, ενώ το δέρμα μπορεί να είναι ατροφικό ή και εξελκώμενο, ιδίως στους αγκώνες
και τα γόνατα. Η νόσος μπορεί να είναι εντοπισμένη
και να έχει δερμοτομική κατανομή, ή γενικευμένη
και να παρουσιάζει και εξωδερματικές εκδηλώσεις.
Οι πιο συχνές εξωδερματικές εκδηλώσεις είναι το
γλαύκωμα, ο υποθυρεοειδισμός, η μειωμένη ανάπτυξη, συγγενής σπίλος, aplasia cutis congenita, εκτεταμένη μογγολοειδής κηλίδα, ασυμμετρία κρανίου,
συνδακτυλία, σκολίωση, οι ανωμαλίες γεννητικών
οργάνων, η υποπλασία σκέλους κ.α. Γενικά, η Cutis
marmorata telangiectatica congenita υποστρέφει
μέσα σε δυο έτη από τη γέννηση ποτέ, όμως, πλήρως45.
Η διαφοροδιάγνωση συμπεριλαμβάνει το φυσιολογικό μαρμαροειδές δέρμα, το σύνδρομο Bochenheimer, τη συγγενή πελίδνωση που παρατηρείται
στο σύνδρομο Cornelia de Lange, στη τρισωμία 21
και την ομοκυστεϊνουρία καθώς και το νεογνικό λύκο46.
Η θεραπεία είναι συμπτωματική, μετά από αποκλεισμό συνύπαρξης κάποιου συνδρόμου, ή μέσω
χρήσης PDL.
2. Αταξία τηλαγγειεκτασία (σύνδρομο Louis – Barr)
H αταξία τηλαγγειεκτασία είναι μια σπάνια συγγενής νευραγγειακή διαταραχή και είναι αποτέλεσμα
μετάλλαξης του γονιδίου ΑΤΜ. Το γονίδιο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και έχει τρεις κυρίαρχους
ρόλους: αποτελεί ρυθμιστή της επισκευής κατεστραμμένων αλύσων DNA47, επηρεάζει τη λειτουργία των ογκοκατασταλτικών γονιδίων TP53 και

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

4_Layout 1 24/10/2014 12:56 μμ Page 163

163

ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ
BRCA148 και, τέλος, είναι υπεύθυνο για την καταστροφή ελαττωματικών νευρώνων κατά την ανάπτυξη
του ΚΝΣ49. Σχετίζεται επίσης με την έκφραση της
υπεροικογένειας των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών.
Έχοντας υπόψιν τις δράσεις της πρωτεΐνης του
γονιδίου ΑΤΜ, είναι πιο εύκολο να γίνουν κατανοητές οι εκδηλώσεις της νόσου. Δερματολογικώς,
χαρακτηριστικές είναι οι τηλαγγειεκτασίες του επιπεφυκότα, του προσώπου, του τραχήλου καθώς και
των άνω και κάτω άκρων. Από το νευρικό σύστημα
παρατηρούνται κυρίως συμπτώματα από την παρεγκεφαλίδα όπως: παρεγκεφαλιδική αταξία, δυσαρθρία, μυοκλωνίες και διανοητική καθυστέρηση51.
Ενδοκρινολογικά μπορεί να παρατηρηθεί σακχαρώδης διαβήτης και διαταραχές ανάπτυξης. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα για
λοιμώξεις αναπνευστικού (ειδικά αυτές που προκαλούνται από τον πνευμονιόκοκκο)50. Επίσης, έχουν
αυξημένο ρίσκο εμφάνισης νεοπλασιών, ειδικά λευχαιμιών, λεμφωμάτων και καρκίνου του μαστού, κάτι που ισχύει και για τους φορείς του γονιδίου.
Ακόμη ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του συνδρόμου είναι η αυξημένη ευαισθησία που παρουσιάζουν οι ασθενείς στην ιονίζουσα ακτινοβολία και
στα ραδιομιμητικά φάρμακα, πιθανώς λόγω της μειωμένης ικανότητας τους για επισκευή των κατεστραμμένων αλύσων DNA.
Στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκονται υψηλά
επίπεδα α-FP και CEA και χαμηλά επίπεδα IgA και
IgG–2. Η διενέργεια MRI μπορεί να αποκαλύψει παρεγκεφαλιδική ατροφία, η οποία σε συνδυασμό με
τα χαμηλά επίπεδα των ανοσοσφαιρινών και την αυξημένη α-FP μπορεί να θέσει τη διάγνωση της νόσου.
Η θεραπεία είναι καθαρά συμπτωματική, και γίνεται με τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και την
αναπλήρωση ανοσοσφαιρινών.

3. Κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία
(σύνδρομο Rendu – Osler-Weber)
Η κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία είναι μια συγγενής διαταραχή που κληρονομείται με
αυτοσωμικό επικρατούντα τρόπο και χαρακτηρίζεται
από σιγμοειδείς, γραμμοειδείς, αραχνοειδείς ή οζώδεις τηλαγγειεκτασίες, που εντοπίζονται στις παρειές, στη μύτη, στα χείλη, στο βλεννογόνο του στόματος και στα δάκτυλα. Παρατηρούνται επίσης τηλαγγειεκτασίες εσωτερικών οργάνων και αρτηριοφλεβώδη συρίγγια52. Τα γονίδια που ενοχοποιούνται είναι
το HHT-1 και το HHT-2 τα οποία είναι υπεύθυνα για
την παραγωγή της ενδογλίνης και της ALK1 αντίστοιχα. Οι δυο αυτές πρωτεΐνες παίζουν ρόλο στη ρύθμι-
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ση της σταθερότητας του ενδοθηλίου των αγγείων μέσω του TGF-β5.
Εκτός από τις δερματικές βλάβες, το πιο συχνό
σύμπτωμα είναι οι αιμορραγίες. Στο 80% περίπου
των ασθενών παρατηρείται επίσταξη κατά την εφηβεία53. Κατά την ενήλικο ζωή παρατηρούνται αιμορραγίες από το γαστρεντερικό σύστημα λόγω αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών και γαστρεντερικών τηλαγγειεκτασιών. Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες μπορούν
να εμφανιστούν και στο ήπαρ, τους πνεύμονες, και
το ΚΝΣ. Πνευμονική συμμετοχή της νόσου μπορεί
να οδηγήσει σε αιμόπτυση ή και αιμοθώρακα ενώ
συμμετοχή του ΚΝΣ μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αποστηματίων στον εγκέφαλο, θρομβοεμβολικά επεισόδια και επιληπτικές κρίσεις55.
Για να τεθεί κλινικά η διάγνωση της κληρονομικής αιμορραγικής τηλαγγειεκτασίας θα πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω χαρακτηριστικά55:
I. Επίσταξη αυθόρμητη και υποτροπιάζουσα
II. Πολλαπλές τηλαγγειεκτασίες προσώπου και
στόματος
III. Αγγειακές δυσπλασίες εσωτερικών οργάνων
(πνεύμονες, γαστρεντερικό, εγκέφαλος)
IV. Πρώτου βαθμού συγγενής με κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία
Η θεραπεία είναι παρηγορητική και γίνεται μέσω
παρακολούθησης του ασθενή με γαστροσκόπηση και
κολονοσκόπηση, και χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής
και σιδήρου όπου κριθεί αναγκαίο.

Δευτεροπαθείς τηλαγγειεκτασίες
Οι δευτεροπαθείς τηλαγγειεκτασίες είναι οι συχνότερες τηλαγγειεκτασίες. Σχετίζονται άμεσα με κάποια συστηματική νόσο. Ορισμένα από τα αίτια των
δευτεροπαθών τηλαγγειεκτασιών παραθέτονται παρακάτω (Πίνακας 3)

ΑΓΓΕΙΟΚΕΡΑΤΩΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––
Τα αγγειοκερατώματα είναι υπερκερατωσικές αγγειακού τύπου βλάβες, και χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τα εντοπισμένα και τα διάχυτα.

Εντοπισμένα αγγειοκερατώματα
Αγγειοκεράτωμα circumscriptum
Το αγγειοκεράτωμα circumscriptum είναι μια
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Αίτια δευτεροπαθών τηλαγγειεκτασιών
Έκθεση στον ήλιο
Laser ή κρυοθεραπεία
Ακτινοθεραπεία

BCC
Νοσήματα κολλαγόνου (δερματομυοσίτιδα, ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία)
Σύνδρομο Cushing

στην εμφάνιση του59. Συχνά υπάρχει ιστορικό χειμέτλων που υποδηλώνει μια πιθανή τραυματική αιτιολογία λόγω έκθεσης στο κρύο. Οι βλάβες είναι
πολλαπλές και εντοπίζονται στη ράχη και τα πλάγια των δακτύλων καθώς και στους αγκώνες και τα
γόνατα. Είναι συνήθως ασυμπτωματικές όμως σπάνια, μπορεί να προκαλέσουν εξελκώσεις των άκρων
δακτύλων60.
Η θεραπεία εκλογής είναι ο καυτηριασμός, το
laser ή η κρυοθεραπεία61.

Κίρρωση
Εγκυμοσύνη
Αντισυλληπτικά
Τοπικά κορτικοστεροειδή
Μεταστατικός καρκίνος
Λιποειδική νεκροβίωση
Ποικιλόδερμα
Ροδόχρους νόσος
Telangiectasia macularis eruptiva perstans
Xeroderma pigmentosum
Ελαστικό ψευδοξάνθωμα

σπάνια βλάβη που εμφανίζεται ως υπερκερατωσική
αγγειακή πλάκα κυανού ή μαύρου χρώματος. Είναι
παρόν κατά τη γέννηση, έχει δερμοτομική κατανομή
και εντοπίζεται συνηθέστερα στο κάτω άκρο, αλλά
μπορεί να ανευρεθεί και στα άνω άκρα, τον κορμό,
το πρόσωπο και τη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας.
Με την αύξηση της ηλικίας μπορεί να γίνει μυρμηκιώδες και να αποκτήσει βαθύτερο χρώμα56.
Η διαφοροδιάγνωση από το μυρμηκιώδες αιμαγγείωμα, τις μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες και
το ψευδολυμφωματώδες αγγειοκεράτωμα (σύνδρομο
APACHE) μπορεί να είναι δύσκολη και γίνεται μόνο
μέσω ιστολογικής εξέτασης57.
Η θεραπεία επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος
των βλαβών και είναι είτε καυτηριασμός ή laser ή
χειρουργική αφαίρεση58.

Αγγειοκεράτωμα Mibelli
Το αγγειοκεράτωμα Mibelli εμφανίζεται στη ηλικία των 10-14 ετών ως έντονα ερυθρές σιγμοειδείς
κηλίδες και εξελίσσεται σε επηρμένες, υπερκερατωσικές, σκοτεινέρυθρες βλατίδες. Κληρονομείται
με επικρατούντα αυτοσωμικό τρόπο που παρουσιάζει ποικίλη διεισδυτικότητα, δεν είναι όμως απίθανη και η συμμετοχή περιβαλλοντικών παραγόντων

Μονήρες βλατιδώδες αγγειοκεράτωμα
Το μονήρες βλατιδώδες αγγειοκεράτωμα είναι
μία κυανόμαυρη, μυρμηκιώδης βλατίδα η οποία εντοπίζεται κυρίως στα κάτω άκρα. Εμφανίζεται σε ηλικία από 10 έως 40 ετών και έχει τραυματική αιτιολογία. Είναι ασυμπτωματικό, αλλά διαφοροδιαγνωστικά πρέπει να διαχωριστεί από μια απλή μυρμηκιά,
ένα μελαγχρωματικό σπίλο ή ακόμη και ένα πιθανό
μελάνωμα62.
Θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, εκτός και αν είναι δύσκολη η διάκριση από το μελάνωμα, οπότε και
αφαιρείται χειρουργικά.
Αγγειοκεράτωμα αιδοίου/oσχέου (Αγγειοκεράτωμα
Fordyce)
Τα αγγειοκερατώματα Fordyce είναι έντονα ερυθρές βλατίδες, διαμέτρου 1-4 mm και εντοπίζονται
στο αιδοίο ή το όσχεο14. Σπάνια, βλάβες μπορεί να
παρατηρηθούν στην κλειτορίδα ή την ουρήθρα.
Αποτελούν τα συνηθέστερα από όλα τα αγγειοκερατώματα και γίνονται συχνότερα με την αύξηση της
ηλικίας, με ποσοστά εμφάνισης που κυμαίνονται
από 0,6% στους εφήβους έως 17% σε άτομα ηλικίας 70 ετών. Συνήθως είναι ασυμπτωματικά, μπορεί όμως να συνοδεύονται από κνησμό ή ερυθρότητα62.
Στα αίτια εμφάνισης στους άνδρες συμπεριλαμβάνονται η αυξημένη φλεβική πίεση (λόγω όγκων
της επιδιδυμίδος ή του ουροποιητικού συστήματος, κηλών, τραύματος και θρομβοφλεβίτιδος) καθώς και η ύπαρξη κιρσοκήλης63. Περίπου τα 2/3
των ασθενών παρουσιάζουν κάποιο συνοδό νόσημα. Στις γυναίκες, οι βλάβες τείνουν να εμφανίζονται λόγω χρήσης αντισυλληπτικών, κατά την εγκυμοσύνη ή μετά τον τοκετό καθώς και ύστερα από
υστερεκτομή64.
Θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν
υπάρχει έντονο αισθητικό πρόβλημα οπότε και
προτιμάται η κρυοθεραπεία, ο καυτηριασμός ή το
laser14.
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Διάχυτα αγγειοκερατώματα

Ðßíáêáò 4

Αγγειοκεράτωμα corporis diffusum (νόσος Fabry)
H νόσος Fabry είναι η συνηθέστερη από τις σπάνιες νόσους των λυσοσωματίων. Κληρονομείται με
φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο και χαρακτηρίζεται από έλλειψη του ενζύμου α-γαλακτοσιδάση. Αυτή
η εκ γενετής μεταβολική διαταραχή οδηγεί στην
συσσωρευτική εναπόθεση γλυκοσφιγγολιπιδίων στα
λυσοσωμάτια των κυττάρων του αγγειακού ενδοθηλίου, των ινοβλαστών και των περικυττάρων του χορίου, της καρδιάς, των νεφρών και του αυτόνομου νευρικού συστήματος65.
Η παγκόσμια επίπτωση της νόσου κυμαίνεται από
1:40.000 έως 1:170.000. Η έναρξη της νόσου είναι
συνήθως κατά την παιδική ηλικία, με αποτέλεσμα
έως την ηλικία των 20-30 ετών να παρατηρείται πλήρης εκδήλωση όλων των συμπτωμάτων. Είναι συχνότερη στους άνδρες (καθώς το μεταλλαγμένο γονίδιο
εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Χ), όμως ένα μεγάλο
ποσοστό των γυναικών που είναι φορείς θα παρουσιάσουν συμπτώματα, όπως αγγειοκερατώματα
(30%) ή ατροφία του κερατοειδούς χιτώνα (70%)65.
Η συμπτωματολογία ποικίλει. Αποτέλεσμα αυτού
είναι, η διάγνωση να τίθεται δύσκολα εάν στην οικογένεια δεν υπάρχει άλλο άτομο που να πάσχει από
τη νόσο. Αρχικές εκδηλώσεις είναι η εμφάνιση χρόνιων παραισθησιών, οι έντονες γαστρεντερικές διαταραχές, η δυσανεξία στη ζέστη σε συνδυασμό από
υποΐδρωσία ή ανιδρωσία και η γενικευμένη εμφάνιση αγγειοκερατωμάτων. Εάν η διάγνωση αργήσει να
τεθεί, ο ασθενής θα παρουσιάσει τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και καρδιαγγειακες και νευρολογικές εκδηλώσεις που οδηγούν στον πρόωρο θάνατο66.

Πιο χαρακτηριστικά, από το δέρμα, παρατηρούνται υπερκερατωσικές αγγειακές βλατίδες με κυανό ή
σκοτεινέρυθρο χρώμα και εντόπιση περιομφαλικά,
στους γλουτούς, στους μηρούς, στο όσχεο και στην
οσφυική χώρα14. Συστηματικά, οι εκδηλώσεις είναι
πολλαπλές (Πίνακας 4).
Η διάγνωση της νόσου τίθεται με τη βοήθεια μιας
σειράς ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών. Παρατηρείται μειωμένη δραστηριότητα της α-γαλακτοσιδάσης στον ορό του αίματος, στα δάκρυα, στα λευκοκύτταρα και σε καλλιέργειες κυττάρων. Ανευρίσκεται
Gb3 (ανήκει στην κατηγορία των κεραμίδιων) σε ίζημα ούρων, στον ορό του αίματος και σε καλλιέργεια
ινοβλαστών. Σε ίζημα ούρων παρατηρούνται κύτταρα
που περιέχουν διπλοθλαστικά σφαιρίδια λιπιδίων
που ονομάζονται σταυροί της Μάλτας. Τέλος, η βιοψία δέρματος και νεφρού δείχνει τη χαρακτηριστική
εναπόθεση λιπιδίων74.
Η θεραπεία της νόσου είναι συμπτωματική. Για
τα αγγειοκερατώματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κρυοθεραπεία, laser ή καυτηριασμός. Για τις συστηματικές νόσους η θεραπεία επιλέγεται ανάλογα με το
όργανο που προσβάλλεται. Τέλος, τα τελευταία χρόνια σε άτομα με νόσο Fabry χορηγείται αγωγή με ένζυμα αντικατάστασης. Τα ένζυμα αυτά είναι η αγαλσιδάση α και η αγαλσιδάση β. Η χορήγηση τους από
νεαρή ηλικία, φαίνεται να βελτιώνει τη πρόγνωση
των ασθενών καθώς και τη γενικότερη κλινική εικόνα
και πορεία της νόσου75.

ΦΛΕΒΙΚEΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ––––––––––––––––––––––––––
Οι φλεβικές δυσπλασίες είναι αγγειακές βλάβες

Συστηματικές εκδηλώσεις νόσου Fabry
Καρδιαγγειακό σύστημα

ΣΝ, βαλβιδοπάθεια, ñ LDL, αρρυθμίες, ΑΥ, μικροαγγειακές βλάβες, καρδιακή ανεπάρκεια69

Αναπνευστικό σύστημα

ΧΑΠ, δύσπνοια73

Νευρικό σύστημα

Άλγος, παραισθησίες κ. άκρων, άνοια, κατάθλιψη, εγκεφαλικά επεισόδια, ημιπληγία, αλλαγές προσωπικότητας68

Οφθαλμοί

Αλλοίωση αγγείων του αμφιβληστροειδούς, ατροφία του κερατοειδούς χιτώνα,
καταρράκτης70

Νεφροί

ΧΝΑ72

Γαστρεντερικό σύστημα

Διάρροια, δυσαπορρόφηση, έμετοι71

Άλλα

Κώφωση, υποθυρεοειδισμός, αναιμία, οστεοπενία, οστεοπώρωση74
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χαμηλής ροής που αποτελούνται από ανώμαλα φλεβικά δίκτυα παρόντα κατά τη γέννηση76. Έχουν κυανό χρώμα και εμφανίζονται ως μαλακοί, μη σφύζοντες ευπίεστοι όγκοι. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι
αλλάζουν σχήμα και μέγεθος με την άσκηση ή τη
δοκιμασία Vasalva και ότι έχουν την τάση να αυξάνονται με την αύξηση της ηλικίας14. Η επίπτωση της
νόσου είναι σποραδική, όμως έχουν αναφερθεί και
περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται να είναι κληρονομούμενη 77 . Μελέτες δείχνουν ότι μία μετάλλαξη
στον ειδικό για τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα
υποδοχέα TIE-2 ίσως να είναι υπεύθυνη για την δυσπλασία αυτή5.
To 40% των φλεβικών δυσπλασιών εντοπίζεται
στην κεφαλή, τον τράχηλο, τα χείλη ή το βλεννογόνο
του στόματος. Μπορεί να προκαλέσουν ασυμμετρία
προσώπου, κακή ευθυγράμμιση της άνω και κάτω
γνάθου, δυσφαγία και αποφρακτική άπνοια κατά τον
ύπνο. Ενδοκογχικές φλεβικές δυσπλασίες μπορεί να
προκαλέσουν ενόφθαλμο στην όρθια θέση και εξόφθαλμο κατά την κατάκλιση. Σπάνια παρατηρείται
συμπίεση του οπτικού νεύρου. Πολλαπλές φλεβικές
δυσπλασίες μπορεί να συνδυάζονται και με εγκεφαλικές αγγειακές δυσπλασίες78.
Οι φλεβικές δυσπλασίες του κορμού και των
άκρων αποτελούν το 40% των φλεβικών δυσπλασιών. Μπορούν να συμπεριλάβουν, εκτός από το
δέρμα, μυς και αρθρώσεις και είναι μονήρεις ή
πολλαπλές. Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι οίδημα, άλγος ή αίσθημα καύσου, αποτέλεσμα αιμαρθρώσεων ή θρομβοφλεβίτιδας. Οι φλεβικές δυσπλασίες των άκρων μπορεί να οδηγήσουν σε ήπια αύξηση διαμέτρου του μέλους, και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, σε δυσλειτουργία του. Η ακαμψία και η δυσκολία στην κίνηση λόγω της συμμετοχής των αρθρώσεων και των μυών, οδηγεί και σε οστικές ανωμαλίες όπως λέπτυνση των οστών, οστεόλυση, υποπλασία ή ακόμη και σε παθολογικά κατάγματα. Γενικώς, οι δυσπλασίες αυτού του τύπου μπορεί να αυξηθούν απότομα σε μέγεθος μετά από τραύμα, αιμορραγία, ορμονικές ανωμαλίες ή μερική εκτομή
και γι’ αυτό ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με
ιδιαίτερη προσοχή79.
Μία από τις βασικές επιπλοκές των φλεβικών δυσπλασιών είναι οι διαταραχές πήξης οι οποίες εκδηλώνονται ως χαμηλές τιμές ινωδογόνου στο αίμα,
υψηλά επίπεδα των D-dimers, αυξημένα παράγωγα
του καταβολισμού του ινωδογόνου και θρομβοπενία.
Όλοι οι ασθενείς με εκτεταμμένες φλεβικές δυσπλασίες θα πρέπει να ελέγχονται, διότι εγκυμοσύνες,
χειρουργεία, τραυματισμοί ή ακόμη και η έναρξη της

εμμήνου ρύσεως μπορεί να προκαλέσει διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη 80 . Εκτός από τον εργαστηριακό
έλεγχο σημαντικός είναι και ο απεικονιστικός έλεγχος. Η MRI και η MRΑ είναι οι εξετάσεις εκλογής
και μπορούν να αποκαλύψουν μια πιθανή αγγειακή
δυσπλασία εγκεφάλου χωρίς να υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος επιπλοκών.
Θεραπευτικές επιλογές αποτελούν η σκληροθεραπεία και η χειρουργική εκτομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως στις μεγάλες φλεβικές δυσπλασίες
των άκρων) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά. Δυστυχώς, και οι δύο μέθοδοι συνοδεύονται από επιπλοκές. Μερικές από αυτές είναι η νέκρωση και εξέλκωση των ιστών, το οίδημα, οι νευρολογικές βλάβες και η ουλοποίηση81.

Σχετιζόμενα σύνδρομα
Σύνδρομο Maffucci
Το σύνδρομο Maffucci χαρακτηρίζεται από πολλαπλές φλεβικές δυσπλασίες άκρων και ενχονδρομάτωση. Οι δερματικές βλάβες εμφανίζονται κατά τη
νεογνική ηλικία ως πολλαπλά αγγειακά οιδήματα
και εξελίσσονται σε μαλακά, κυανά εξωφυτικά οζίδια.
Τα ενχονδρόματα εκφύονται κυρίως από τα οστά
των δακτύλων και, σπανιώτερα, από τις μεταφύσεις
των μακρών οστών του άνω και κάτω άκρου. Το σύνδρομο αυτό συνοδεύεται από μεγάλη ποικιλία καλοήθων και κακοήθων όγκων μεσοδερμικής προέλευσης. Ο πιο συχνός από αυτούς είναι το χονδροσάρκωμα (15%) και ακολουθούν το ινοσάρκωμα και
το αγγειοσάρκωμα κ.α82.
Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται λόγω αυξημένης πιθανότητας για εμφάνιση κακοήθειας. Χειρουργική εκτομή των βλαβών γίνεται μόνο για
αισθητικούς λόγους14.
Σύνδρομο Blue rubber bleb (Bean)
Το σύνδρομο Blue rubber bleb είναι μια σπάνια
διαταραχή που χαρακτηρίζεται από φλεβικές δυσπλασίες δέρματος και γαστρεντερικού συστήματος,
καθώς και άλλων οργάνων όπως το ήπαρ, ο σπλήνας, οι πνεύμονες, ο νωτιαίος μυελός και τα οστά.
Οι δερματικές βλάβες είναι χαρακτηριστικά
κυανά–ιώδη μαλακά ευπίεστα οζίδια με ελαστική
υφή που μπορούν να συρρέουν σχηματίζοντας όγκους. Συνήθως εντοπίζονται στον κορμό και τα
άνω άκρα, μπορούν όμως, να εμφανιστούν και σε
άλλα σημεία του σώματος. Οι βλάβες του γαστρεντερικού είναι πολυποειδείς και μπορούν να αι-
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μορραγήσουν, αν τραυματιστούν, προκαλώντας σοβαρή αναιμία.
Η θεραπεία των αγγειακών βλαβών γίνεται με τη
χρήση laser ή σκληροθεραπείας. Θεραπεία των συμπτωμάτων από τα άλλα συστήματα γίνεται κατά περίπτωση83.

σχετικά επώδυνες και έχουν προοδευτικά επιδεινούμενη πορεία.
Θεραπείες εκλογής είναι η σκληροθεραπεία και η
χειρουργική εκτομή με απογοητευτικά, όμως, αποτελέσματα, καθώς οι υποτροπές είναι συχνές14.

Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες
Cutaneomucosal venous malformation
Η κλινική εικόνα του συνδρόμου αυτού είναι
όμοια με εκείνη του συνδρόμου Blue rubber bleb,
όμως, σε αυτή τη περίπτωση δε παρατηρούνται αγγειακές δυσπλασίες εσωτερικών οργάνων. Η θεραπεία των βλαβών γίνεται με τη χρήση laser, σκληροθεραπείας ή χειρουργική εκτομή7.

Φλεβικές λίμνες
Οι φλεβικές λίμνες εκδηλώνονται ως κυανές, ιώδεις ή και μαύρες ευπίεστες βλατίδες οι οποίες προκαλούνται από διάταση των φλεβιδίων. Εντοπίζονται
στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές και στα χείλη ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Αποτελούν
καλοήθεις βλάβες, όμως, μιμούνται κλινικά το μελάνωμα, το πυογόνο κοκκίωμα και τα μελαγχρωματικά
βασικοκυτταρικά καρκινώματα.
Έχουν συνήθως διάμετρο έως 1 cm και εξαφανίζονται με την άσκηση πίεσης. Όσον αφορά το μηχανισμό εμφάνισης τους, έχουν διατυπωθεί δύο θεωρίες. Η μια υποστηρίζει ότι προκαλούνται μετά από
ακτινική βλάβη στον εξωτερικό χιτώνα των αγγείων
του δέρματος, και η άλλη ότι προκαλούνται από μικροθρομβώσεις των αγγείων της περιοχής84.
Η δερματοσκόπηση βοηθά στην διαφοροδιάγνωση των φλεβικών λιμνών από άλλες νόσους. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στη διάγνωση συνιστάται η χειρουργική αφαίρεση και η διενέργεια βιοψίας. Θεραπείες εκλογής είναι η κρυοχειρουργική, ο
καυτηριασμός και το laser85.

Glomuvenous δυσπλασίες
Οι δυσπλασίες αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά σπάνιες και χαρακτηρίζονται από πολλαπλές
ερυθροκύανες ευπίεστες βλατίδες που συρρέουν,
σχηματίζοντας μονήρεις ή πολλαπλές πλάκες.
Αποτελούν ξεχωριστή οντότητα, καθώς σε αντίθεση
με τις φλεβικές δυσπλασίες όπου το λείο μυϊκό
τοίχωμα των φλεβών είναι ανώμαλο και σχεδόν
απουσιάζει, σε αυτές παρατηρείται η ύπαρξη κυττάρων glomus (κύτταρα αδιαφοροποίητου λείου
μυ) στα τοιχώματα των αγγείων86. Οι βλάβες είναι
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Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι οι συνηθέστερες δυσπλασίες υψηλής ροής και αποτελούνται
από αρτηρίες και φλέβες που συγκοινωνούν ανωμάλως χωρίς την μεσολάβηση τριχοειδών αγγείων. Θεωρούνται, λόγω των πιθανών επιπλοκών, ως οι σοβαρότερες από όλες τις αγγειακές δυσπλασίες7. Το 40–
60% των δυσπλασιών αυτών είναι παρούσες στη γέννηση, και εντοπίζονται συχνότερα στην κεφαλή
(70%). Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων που
συμμετέχουν, φαίνεται να πολλαπλασιάζονται με
υψηλούς ρυθμούς και να έχουν χαμηλή ευαισθησία
σε ανασταλτικές κυτοκίνες όπως ο TNF –α, η IL-1β
και η INF-γ. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διάφορα γονίδια που εμπλέκονται στην αγγειογένεση, και
ειδικότερα εκείνα που ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση των κυττάρων, είναι υπεύθυνα
για την εμφάνιση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών5.
Η κλινική εικόνα και η σοβαρότητα των δυσπλασιών αυτών, έχει κατηγοριοποιηθεί από τη δεκαετία
του ΄90 με το σύστημα Schobinger (Πίνακας 5).
Στους παράγοντες που μπορούν να πυροδοτήσουν
την επέκταση των βλαβών συμπεριλαμβάνονται ο
τραυματισμός, η εγκυμοσύνη, η μερική εκτομή και η
εφηβεία87.
Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες θα πρέπει να
διαφοροδιαγιγνώσκονται από τις τριχοειδικές δυσπλασίες και τα υποστρέφοντα αιμαγγειώματα. Αυτό
μπορεί να γίνει με τη βοήθεια της κλινικής εικόνας,
μια που οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι βλάβες θερμές κατά τη ψηλάφηση και συχνά παρουσιάζουν ροίζο ή φύσημα. Ο υπέρηχος Doppler αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο στην διάγνωση των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών. Χρήσιμα εργαλεία είναι,
επίσης, η MRI και η MRA.
Οι επιπλοκές των αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών
είναι πολλές και σοβαρές. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αιμορραγία, η εξέλκωση, το έντονο άλγος, η
υπερτροφία σκελετού και ούλων, καθώς και η δυσλειτουργία των πασχόντων μελών λόγω ισχαιμίας.
Η θεραπευτική προσέγγιση είναι ανάλογη με το
στάδιο. Στα στάδια Ι και ΙΙ προτιμάται η συντηρητική
θεραπεία, αν και, η χειρουργική εκτομή είναι πιο
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Κατηγοριοποίηση Schobinger για τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
Σταδιο Ι: Ανενεργή φάση

Οζίδια/ερυθρές πλάκες
 Θερμές, φύσημα κατά τη ψηλάφηση

Στάδιο ΙΙ: Φάση επέκτασης

Επέκταση, διήθηση υποκείμενων ιστών
 ñ θερμότητας, ψηλαφητός παλμός
 ακρόαση = φύσημα

Στάδιο ΙΙΙ: Φάση καταστροφής

Καταστροφή των εν τω βάθει ιστών
 εξέλκωση, αιμορραγία, οστεολυτικές βλάβες

Στάδιο ΙV

Στάδιο ΙΙΙ και καρδιακή ανεπάρκεια

εύκολη σε αυτή τη φάση λόγω του μικρού μεγέθους
της δυσπλασίας. Λόγω του κινδύνου της ραγδαίας
επιδείνωσης της κλινικής εικόνας σε περίπτωση μερικής αφαίρεσης της βλάβης, εάν προτιμηθεί η χειρουργική εκτομή σε αυτή τη φάση, γίνεται πάντα με
ευρέα όρια. Εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση
αποτελεί ο εμβολισμός, με υψηλά ποσοστά υποτροπών.

Σύνδρομα που σχετίζονται με αρτηριοφλεβώδεις
δυσπλασίες
Σύνδρομο Cobb
Το σύνδρομο Cobb αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από μεταμεριδιακές αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες που εντοπίζονται
στο δέρμα, στους σπονδύλους και στο νωτιαίο μυελό. Οι δυσπλασίες που περιλαμβάνουν το νευρικό
σύστημα μπορούν να γίνουν συμπτωματικές κατά τη
παιδική ηλικία και να προκαλέσουν σπαστική παράλυση ή και παραπληγία7.
Η διαφοροδιάγνωση γίνεται με τη διενέργεια
MRI ή MRA. Ο ενδοαγγειακός εμβολισμός της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας του νωτιαίου μυελού
μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την πρόγνωση της
νόσου88.
Σύνδρομο Bonnet – Dechaume – Blanc (WyburnMason)
Το σύνδρομο αυτό είναι μια σπάνια διαταραχή η
οποία περιλαμβάνει αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες
εγκεφάλου, αμφιβληστροειδούς και δέρματος, όλες
με σύστοιχη εντόπιση, μονόπλευρη ή και αμφοτερόπλευρη. Συχνά συμπτώματα της νόσου αποτελούν οι
πονοκέφαλοι, η επιληψία και οι οφθαλμολογικές
διαταραχές που μπορεί να κυμαίνονται από περιορισμό των οπτικών πεδίων έως και τύφλωση.

Η διαφοροδιάγνωση γίνεται με τη διενέργεια
MRI ή MRA. Η θεραπεία είναι καθαρά συμπτωματική14.

Λεμφικές δυσπλασίες
Οι λεμφικές δυσπλασίες αποτελούν διαταραχές
ανάπτυξης του λεμφικού συστήματος και διακρίνονται σε εντοπισμένες ή διάχυτες, καθώς και σε πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς.

Διάχυτη λεμφική δυσπλασία (λεμφοίδημα)
Πρωτοπαθής διάχυτη λεμφική δυσπλασία
Το πρωτοπαθές λεμφοίδημα χαρακτηρίζεται από
υποδόριο οίδημα, συνήθως των κάτω άκρων, σε συνδυασμό με απλασία, υπερπλασία ή υποπλασία των
λεμφαγγείων της περιοχής που προσβάλλεται. Ανάλογα με την ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων χωρίζεται σε τρεις υποτύπους.
1. Συγγενές οικογενές τύπου 1 (Nonne – Milroy)
Η νόσος Nonne – Milroy παρουσιάζεται ως λεμφοίδημα κάτω άκρων παρόν στη γέννηση, αμφοτερόπλευρο και ανώδυνο89. Σχετίζεται με μία μετάλλαξη
στο γονίδιο VEGFR3 και έχει συνδυαστεί με λεμφαγγειεκτασίες εντέρου, υδροκήλες και ανωμαλίες ονύχων90. Η θεραπεία είναι παρηγορητική και γίνεται
με τη χορήγηση διουρητικών και χρήση ειδικών καλτσών.
2. Συγγενές οικογενές τύπου 2 (praecox)
Το λεμφοίδημα praecox είναι το συχνότερο από
τα πρωτοπαθή λεμφοιδήματα και αποτελεί το 80%
των περιπτώσεων. Συνήθως το οίδημα είναι μονόπλευρο (70%) και προκαλείται από υποπλασία των
περιφερειακών λεμφαγγείων και διάταση των λεμφαγγείων που διοχετεύουν τη λέμφο προς το μείζω-
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να ή ελάσσωνα θωρακικό πόρο91. Εμφανίζεται μέχρι
την ηλικία των 35 ετών και συνηθέστερα κατά την
εφηβεία. Προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια
VEGFR3 και FOXC2 και μπορεί να συνοδεύεται από
πτώση βλεφάρου, υπερωϊοσχιστία, δυσχρωμίες ονύχων και συγγενείς καρδιοπάθειες92. Η θεραπεία είναι ίδια με τη νόσο Nonne – Milroy.

3. Λεμφοίδημα tarda
Το λεμφοίδημα tarda εμφανίζεται μετά την ηλικία των 35 ετών. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν προκαλείται από κάποια μετάλλαξη σε γονίδιο, αν και πιθανώς να ενοχοποιείται το FOXC2. Προκαλείται λόγω
ανεπάρκειας των βαλβίδων των λεμφαγγείων. Η θεραπεία είναι ίδια με τη νόσο Nonne – Milroy και το
λεμφοίδημα praecox93.
Δευτεροπαθής διάχυτη λεμφική δυσπλασία
Το δευτεροπαθές λεμφοίδημα προκαλείται από
βλάβες στο λεμφαγγειακό σύστημα οι οποίες είναι
επίκτητες. Στα αίτια συμπεριλαμβάνονται οι λοιμώξεις (π.χ. από W. Bancrofti), η κακοήθεια, η παχυσαρκία, το τραύμα και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις
(όπως η λεμφαδενεκτομή)94.

Εντοπισμένη λεμφική δυσπλασία
Μικροκυστική λεμφική δυσπλασία (lymphagioma
circumscriptum)
Οι μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες παρουσιάζονται ως πλάκες που αποτελούνται από συρρέουσες διαυγείς ή αιμορραγικές φυσαλίδες. Συχνά
παρατηρείται και υποδόριο οίδημα. Οι βλάβες αυτές
είναι παρούσες κατά τη γέννηση και εντοπίζονται σε
σημεία του σώματος πλούσια σε λεμφαγγεία, όπως η
κεφαλή, ο τράχηλος, ο θώρακας, οι μηρογενετικές
πτυχές και οπισθοπεριτοναϊκά. Έχουν τη τάση να
τραυματίζονται και στις επιπλοκές τους περιλαμβάνονται η αιμορραγία και η λοίμωξη14.
Η διάγνωση είναι συνήθως κλινική, όμως χρήσιμο μπορεί να είναι και το υπερηχογράφημα Doppler
και η MRI. Θεραπείες εκλογής είναι η εκτομή, το
CO2 laser και η κρυοθεραπεία96.
Μακροκυστική λεμφική δυσπλασία (hygroma)
Οι μακροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος από τις μικροκυστικές λεμφικές δυσπλασίες και εμφανίζονται ως τεταμένες, ομαλές, ημιδιαφανείς μάζες, καλυπτόμενες από δέρμα
με φυσιολογικό ή κυανό χρώμα. Αποτελούνται από
αθροίσματα συγκοινωνουσών μεγάλων λεμφικών κυ-
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στών. Η πλειοψηφία τους (85%) παρουσιάζεται έως
το δεύτερο χρόνο της ζωής.
Εντοπίζονται συνήθως κάτω από το επίπεδο του
υοειδούς οστού και επί του πρόσθιου και οπίσθιου
αυχενικού τριγώνου. Άλλες εντοπίσεις είναι η μασχαλιαία πτυχή και το πλάγιο θωρακικό τοίχωμα.
Οι δυσπλασίες αυτού του τύπου συχνά επιπλέκονται καθώς η αύξηση του μεγέθους τους μπορεί να
οδηγήσει σε επιλοίμωξη ή αιμορραγία. Σπανιότατα
παρατηρείται σήψη ή κυτταρίτιδα μετά από τραυματισμούς. Μπορούν, ακόμα, εκτός από αισθητικές διαταραχές να προκαλέσουν, ανάλογα με την εντόπιση
τους, δυσκολία στη σίτιση, δύσπνοια, υπερτροφία
των υποκείμενων ιστών, πρόπτωση οφθαλμού, καταρράκτη, στραβισμό κ.ά.95
Η διάγνωση γίνεται βάση της κλινικής εικόνας σε
συνδυασμό με U/S, CT, MRI και εξέτασης υγρού
απο τη βλάβη. Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική αφαίρεση96.

ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι αγγειακές δυσπλασίες είναι μια ομάδα απο
ποικίλες διαταραχές, με διαφορετική πρόγνωση,
κλινική εικόνα και αιτιοπαθογένεια. Ορισμένες από
αυτές μπορεί να αποτελούν τμήμα ενός συνδρόμου.
Δεδομένου του γεγονότος, όμως, ότι όλες παρουσιάζουν μια σταδιακά επιδεινούμενη πορεία και
δεν υποστρέφουν ποτέ αυτόματα, είναι σημαντική η
διαφοροδιάγνωση τους απο άλλες διαταραχές
(όπως τα αιμαγγειώματα) και ο αποκλεισμός συνδυασμού τους με κάποιο σύνδρομο. Πάντοτε, η κλινική προσέγγιση μιας πιθανής αγγειακής δυσπλασίας θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και να ζητείται η συμβουλή και άλλων ειδικοτήτων όπου κρίνεται απαραίτητο.
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ÖùôïäõíáìéêÞ èåñáðåßá: ÂáóéêÝò áñ÷Ýò ëåéôïõñãßáò
êáé áíáóêüðçóç ôùí èåñáðåõôéêþí åíäåßîåùí
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Á´ Ðáí/êÞ ÄåñìáôïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ ÁÐÈ, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí Èåó/êçò
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ÓùôçñéÜäçò Ä.

Ðåñßëçøç
Ç äéáñêþò áõîáíüìåíç åðßðôùóç ôùí äåñìáôéêþí íåïðëáóéþí, ÷ñüíï ìå
ôï ÷ñüíï, êáèéóôÜ áíáãêáßá ôçí áíÜðôõîç íåþôåñùí èåñáðåõôéêþí ìåèüäùí ðïõ óôï÷åýïõí ü÷é ìüíï
óôçí ðëÞñç ßáóç ôùí âëáâþí, áëëÜ êáé óôï éêáíïðïéçôéêü áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá. Ìå ãíþìïíá ôï
ãåãïíüò áõôü, åëÝã÷èçêå ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò öùôïäõíáìéêÞò ôå÷íéêÞò óôç èåñáðåßá äéáöüñùí
êáêïçèåéþí ôïõ äÝñìáôïò. Ç ôïðéêÞ öùôïäõíáìéêÞ èåñáðåßá (PDT), ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç öõóéïëïãéêÞ
ïäü âéïóýíèåóçò ôçò áßìçò êáé ôá ðëåïíåêôÞìáôá ðïõ ðñïóöÝñåé ç öùôïåõáéóèçôïðïßçóç, êáôáöÝñíåé
ôçí åêëåêôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôùí ðáèïëïãéêþí êõôôÜñùí, äéáöõëÜóóïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôéò
ðåñéâÜëëïõóåò öõóéïëïãéêÝò êõôôáñéêÝò äïìÝò. Ó' áõôü ôï Üñèñï ãßíåôáé áíáöïñÜ óôéò åöáñìïãÝò êáé
ôá ìÝ÷ñé óÞìåñá âéâëéïãñáöéêÜ äåäïìÝíá ôçò PDT óôç äåñìáôïëïãßá.

Photodynamic Therapy: Basic Principles and Review of the Clinical Results
Summary

Sotiriou E., Apalla Z., Sotiriadis D.

The growing incidence of cutaneous malignancies each year necessitates the
development of new and more effective methods for the treatment of cancerous lesions, while assuring
better cosmetic results and improving patient satisfaction. With that in mind, the use of topical photodynamic therapy (PDT) has been explored in the treatment of various cutaneous malignancies. Using the intrinsic cellular haem biosynthetic pathway and principles of photoillumination, topical PDT carries the goal
of selectively targeting abnormal cells, while preserving the normal surrounding structures. This paper
provides an overview of the various applications and data on the use of topical PDT in dermatology.
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óõíäõáóìüò öùôüò êáé ÷çìéêþí ïõóéþí óôç
èåñáðåßá äåñìáôéêþí íüóùí åßíáé åõñÝùò
äéáäåäïìÝíïò. ÌÝóá óôï ðëáßóéï ôçò
óõíäõáóìÝíçò ÷ñÞóçò áêôéíïâïëßáò êáé öáñìÜêùí
áíáäåß÷èçêå ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç öùôïäõíáìéêÞ
èåñáðåßá, ç ïðïßá áðïôåëåß Ýíá ðïëëÜ õðïó÷üìåíï
ìïíôÝëï óôçí áíôéìåôþðéóç äéáöüñùí üãêùí, áëëÜ êáé

Ï

Üëëùí íïóçìÜôùí. Ç áîéïðïßçóç äýï îå÷ùñéóôþí ìç
ôïîéêþí ðáñáãüíôùí, ôçò öùôïåõáéóèçôïðïéïý ïõóßáò
êáé ôïõ öùôüò ïäçãåß óôçí åðéèõìçôÞ êáôáóôñïöÞ ôùí
éóôþí-óôü÷ùí. Ç åðÝêôáóç ôçò ÷ñÞóçò, áõôÞò ôçò
ó÷åôéêÜ íÝáò èåñáðåõôéêÞò ìåèüäïõ óå ðïëëÜ
äåñìáôïëïãéêÜ êÝíôñá áíÜ ôïí êüóìï êáé ôá ðïëý
åíèáññõíôéêÜ óõìðåñÜóìáôá óôá ïðïßá êáôáëÞãïõí,
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Å. Óùôçñßïõ, Æ. ÁðÜëëá, Ä. ÓùôçñéÜäçò
ìáò þèçóáí óôçí óõããñáöÞ ôïõ Üñèñïõ ðïõ äßíåé ìéá
ðåñßëçøç ôùí âáóéêþí áñ÷þí ôçò öùôïäõíáìéêÞò
èåñáðåßáò, ôá ôåëåõôáßá óõìðåñÜóìáôá áðü ôçí
åöáñìïãÞ ôçò êáé ðñïóäéïñßæåé ôç èÝóç, ôçí ïðïßá
êáôáëáìâÜíåé ðñïò ôï ðáñüí óôç äåñìáôïëïãßá.

ÂÁÓÉÊEΣ ÁÑΧΕΣ ËÅÉÔÏÕÑΓΙΑΣ
ÔÇΣ PDT –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç öùôïäõíáìéêÞ èåñáðåßá (PDT) åßíáé ìéá ôå÷íéêÞ
äýï öÜóåùí êáôÜ ôçí ïðïßá áêôéíïâïëïýìå, ìå
áóöáëåßò (ìç åðéâëáâåßò) äüóåéò, ôçí ðñïóâåâëçìÝíç,
åðéèõìçôÞ ðåñéï÷Þ, áöïý ðñïçãïõìÝíùò ôçí Ý÷ïõìå
êáôáóôÞóåé åõáßóèçôç óôï ïñáôü öùò.1,2 Ãéá íá ôï
ðåôý÷ïõìå åöáñìüæïõìå ôïðéêÜ Þ ÷ïñçãïýìå
óõóôçìáôéêÜ öùôïåõáéóèçôïðïéÝò ïõóßåò, ðïõ ðáñüôé
ðñïóëáìâÜíïíôáé êáé áðü öõóéïëïãéêïýò éóôïýò,
Ý÷ïõí ôçí ôÜóç íá óõóóùñåýïíôáé êáé íá ðáñáìÝíïõí
åðß ìáêñüí óå ôá÷Ýùò ðïëëáðëáóéáæüìåíá êýôôáñá
üðùò ôá êáêïÞèç.3,4,5 ÁõôÞ ç "åðéëåêôéêÞ" ðáñáãùãÞ
öùôïäõíáìéêÜ åíåñãþí ðïñöõñéíþí óôéò íåïðëáóìáôéêÝò âëÜâåò óõãêñéôéêÜ ìå ôïõò ðÝñéî õãéåßò éóôïýò,
ðéèáíÜ ïöåßëåôáé óå äéáöïñÝò óôïõò êõôôáñéêïýò
ìç÷áíéóìïýò ðñüóëçøçò ôùí ïõóéþí (ßóùò ëüãù
Ýêöñáóçò äéáöïñåôéêþí äéáìåìâñáíéêþí ìïñßùí
ìåôáöïñÜò),6 óôç äñáóôçñéüôçôá ôùí åíæýìùí ðïõ
óõììåôÝ÷ïõí óôç âéïóýíèåóç ôçò áßìçò, 7 óôç
äéáèåóéìüôçôá ôïõ óéäÞñïõ, 8 óôçí ðïéüôçôá ôçò
êåñáôßíçò óôïéâÜäáò, êáèþò êáé óôéò äéáöïñÝò ôçò
éóôéêÞò äéåéóäõôéêüôçôáò êáé âéïäéáèåóéìüôçôáò ôùí
åöáñìïæüìåíùí ðáñáãüíôùí.9,10
Ç öùôïäõíáìéêÞ äñÜóç áðáéôåß ôçí ðáñïõóßá êáé
áëëçëåðßäñáóç ôñéþí óôïé÷åßùí: ôçò öùôïåõáéóèçôïðïéïý ïõóßáò, ôïõ öùôüò êáé ôïõ ïîõãüíïõ.1,3,11 Óôï
ðñþôï óôÜäéï ôçò äéáäéêáóßáò ãßíåôáé áðïññüöçóç
åíüò öùôïíßïõ áðü ôçí öùôïåõáéóèçôïðïéü ïõóßá,
ðñïêáëþíôáò ôç ìåôÜâáóç åíüò ìïñßïõ ôçò áðü ôç
âáóéêÞ, óôçí åîáéñåôéêÜ áóôáèÞ äéåãåñìÝíç êáôÜóôáóç,
ìå çìéðåñßïäï æùÞò áðü 10-6 ùò 10-9 sec. Óôç óõíÝ÷åéá
åßôå åðáíÝñ÷åôáé ðßóù óôç âáóéêÞ êáôÜóôáóç, ìå
åðáêüëïõèç åêðïìðÞ öùôüò ìå ôç ìïñöÞ öèïñéóìïý,
åßôå ìåôáðßðôåé óôç ìáêñïâéüôåñç (10-3 sec) ôñéðëÞ
äéåãåñìÝíç êáôÜóôáóç, ìå ìåôáôñïðÞ ôçò öïñÜò ôïõ
çëåêôñïíßïõ. Ôï èåñáðåõôéêü áðïôÝëåóìá óôïõò
üãêïõò åßíáé êáëýôåñï üôáí ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ïõóßåò
ìå ìáêñÜ çìéðåñßïäï ôçò ôñéðëÞò äéåãåñìÝíçò
êáôÜóôáóçò. Ç áëëçëåðßäñáóç ôçò åõáéóèçôïðïéïý
ïõóßáò ìå ôá ðåñéâÜëëïíôá ìüñéá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá
äýï ôýðïõò öùôïïîåéäùôéêÞò áíôßäñáóçò. Óôçí ðñþôç,
çëåêôñüíéá Þ Üôïìá õäñïãüíïõ ìåôáöÝñïíôáé êáé

äçìéïõñãïýí äéÜöïñïõò ôýðïõò ñéæþí áðü ôç
öùôïåõáéóèçôïðïéü ïõóßá Þ ôï õðüóôñùìá. Ïé
åíäéÜìåóåò áõôÝò åíþóåéò áíôéäñïýí ìå ôï Ï2 êáé
îåêéíïýí Ýíáí êáôáññÜêôç áëõóéäùôþí áíôéäñÜóåùí
ðáñáãùãÞò åíåñãþí åëåõèÝñùí ñéæþí (ROS), üðùò ôï
ìïíÞñåò ïîõãüíï (1Ï2), ç õäñïîõëéêÞ ñßæá, ôï áíéüí
õðåñïîåéäßïõ êáé ôï õðåñïîåßäéï ôïõ õäñïãüíïõ, ôá
ïðïßá áóêïýí êõôôáñïôïîéêÞ äñÜóç.
Ï äåýôåñïò ìç÷áí éóìüò îåêéíÜåé ìå ìéá
äéáäéêáóßá åíåñãÞò ìåôáöïñÜò áðü ôç âáóéêÞ
êáôÜóôáóç ïîõãüíïõ, ïäçãþíôáò óôï ó÷çìáôéóìü
ìïíÞñïõò ïîõãüíïõ 1 Ï 2 êáé ôçí åðéóôñïöÞ ôçò
ïõóßáò óôï âáóéêü åðßðåäï åíÝñãåéáò. Êáé ïé äýï
ìç÷áíéóìïß ëáìâÜíïõí ÷þñá ôáõôü÷ñïíá êáé åßíáé
óõíåñãéêïß. Ç in situ äçìéïõñãßá ôïõ 1Ï2 ìÝóù ôïõ
äåýôåñïõ ìç÷áíéóìïý êáôÝ÷åé êåíôñéêü ñüëï óôç
öùôïäõíáìéêÞ êõôôáñïôïîéêüôçôá, ëüãù ôçò õøçëÞò
áëëçëåðßäñáóçò ôïõ 1Ï2 ìå äéÜöïñá âéïìüñéá.1,12,13
Ç ðëåéïíüôçôá ôùí ðáñáãüìåíùí öùôïåõáéóèçôïðïéþí ïõóéþí åßíáé ëéðüöéëåò êáé óõãêåíôñþíïíôáé
êõñßùò óôéò ìåìâñÜíåò,14 ôüóï ôïõ êõôôáñïðëÜóìáôïò,
üóï êáé ôùí ìéôï÷ïíäñßùí, 15 ôéò ïðïßåò ôåëéêÜ
êáôáóôñÝöïõí. Åõáßóèçôá óôç äñÜóç ôçò PDT åßíáé
åðßóçò ôá ìéêñïóùëçíÜñéá êáé ç Üôñáêôïò, äïìÝò
áðáñáßôçôåò ãéá ôç äéåíÝñãåéá ôçò ìéôùôéêÞò
äéáäéêáóßáò. Ôåëéêü áðïôÝëåóìá åßíáé ï êõôôáñéêüò
èÜíáôïò ìå íÝêñùóç êáé áðüðôùóç.14,15,16 ÐñÝðåé íá
ôïíéóèåß ðùò ðáñüôé êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôçò èåñáðåßáò
ðáñÜãïíôáé êõôôáñïôïîéêÜ ìüñéá ïîõãüíïõ óôïõò
éóôïýò, ç ìåôáëëáîéïãüíïò äñÜóç ôïõò óôï DNA åßíáé
ìçäáìéíÞ ëüãù ôïõ ðïëý ìéêñïý ÷ñüíïõ æùÞò ôïõò
(áêôßíá äñÜóçò ìüëéò 0,01ìm). Ç êáôáóôñïöéêÞ äñÜóç
ôçò PDT äåí ðåñéïñßæåôáé ìüíï óôïí üãêï áëëÜ áöïñÜ
êáé óôï õðïóôçñéêôéêü äßêôõï íåïáããåßùóÞò ôïõ.
Ïé âáóéêÝò áñ÷Ýò ëåéôïõñãßáò ôçò PDT åßíáé ãíùóôÝò
óôç äåñìáôïëïãßá áðü ðáëéÜ. Áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 19ïõ
áéþíá åß÷å ðáñáôçñçèåß ç åõåñãåôéêÞ åðßäñáóç ôçò
çëéáêÞò áêôéíïâïëßáò óå âëÜâåò äåñìáôéêþí
íïóçìÜôùí, üðùò ôá åðéèçëéþìáôá, ç øùñßáóç, ï
êïéíüò ëýêïò, ç ðïéêéëü÷ñïõò ðéôõñßáóç ê.á, óôéò
ïðïßåò ðñïçãïýìåíá åöáñìïæüôáí åùóßíç êáé
åñõèñïìõêßíç. Ùóôüóï, ç Ýëëåéøç éêáíþí êáé áóöáëþí
öùôïåõáéóèçôïðïéþí ìÝóùí, êáèþò êáé éó÷õñþí,
óõãêåêñéìÝíïõ ìÞêïõò êýìáôïò, öùôåéíþí ðçãþí,
Ýêáíáí ôçí êëéíéêÞ åöáñìïãÞ ôçò ìåèüäïõ áäýíáôç.17
Áñãüôåñá, óôç äåêáåôßá ôïõ '70 áíáæùðõñþèçêå ôï
åíäéáöÝñïí ãéá ôçí ôå÷íéêÞ ìå ôçí áíáêÜëõøç êáé ôç
äéÜèåóç åíüò ðáñáãþãïõ ôçò áßìçò (haematoporphyrin
derivative, HpD) êáé ôçò êåêáèáñìÝíçò, ëõïöéëéêÞò
ôïõ ìïñöÞò, ôïõ porfimer sodium (Photofrin, Axcan
Pharma Inc., Birmingham, AL, USA). Ç åíäïöëÝ-
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âéá ÷ïñÞãçóç ôùí äýï áõôþí óêåõáóìÜôùí áðïäåß÷èçêå áðïôåëåóìáôéêÞ óôç èåñáðåßá ôùí ìç
ìåëáíùôéêþí üãêùí ôïõ äÝñìáôïò êáé ôùí äåñìáôéêþí
ìåôáóôÜóåùí ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ìáóôïý. Äõóôõ÷þò
üìùò, ç ðáñáôåôáìÝíç êáé ãåíéêåõìÝíç öùôïôïîéêüôçôá
ðïõ ðñïêáëïýóáí, ðåñéüñéóå ôç ÷ñÞóç ôïõò óôéò
áíèåêôéêÝò Þ ìå áíôÝíäåéîç ãéá ÷åéñïõñãåßï Þ
áêôéíïèåñáðåßá, ðåñéðôþóåéò.18
Ìüëéò ôï 1990 ç Ýñåõíá óôçí PDT êáôÜöåñå íá
ðéóôïðïéÞóåé/êáôï÷õñþóåé áðëÝò, áóöáëåßò êáé
äñáóôéêÝò ôå÷íéêÝò ðïõ âáóßæïíôáé óôç ôïðéêÞ
åöáñìïãÞ ôïõ 5-áìéíïëåâïõëéíéêïý ïîÝïò (5-ALA) êáé
ôïõ ìåèõëåóôåñéêïý ðáñáãþãïõ ôïõ, ìåèõëáìéíïëåâïõëéíéêïý ïîÝïò, MAL (Metvix, Galderma,
France).3,19 Ôçí ßäéá ðåñßïäï ðáñÞ÷èçóáí êáé Üëëåò,
"äåýôåñçò ãåíéÜò", öùôïåõáéóèçôïðïéÝò ïõóßåò, üðùò
ïé âåíæïðïñöõñßíåò, ïé öèáëïêõáíßíåò, ïé ÷ëùñßíåò
êáé ïé ðïñöõêßíåò. Ðñüêåéôáé ãéá óõíèåôéêÝò,
êáèáñÝò ÷çìéêÝò åíþóåéò, ìå åêëåêôéêÞ êáé áóöáëÞ
äñÜóç, ðïõ óå áíôßèåóç ìå ôéò ðñüäñïìåò ìïñöÝò
ôïõò ðñïêáëïýí ìéêñüôåñçò äéÜñêåéáò öùôï åõáéóèçóßá, ëüãù ôïõ âñá÷ýôåñïõ ÷ñüíïõ çìéæùÞò.20

ìéêñüò ÷ñüíïò çìßóåéáò æùÞò, ç åíåñãïðïßçóç óå ìÞêç
êýìáôïò ìå éäáíéêÞ éóôéêÞ äéåßóäõóç êáé ç áðïõóßá
ôïîéêüôçôáò, åßíáé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ êáèïñßæïõí
ôïí éäáíéêü öùôïåõáéóèçôïðïéü ðáñÜãïíôá.2,3
Ï ÷ñüíïò ðïõ ìåóïëáâåß áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ
öáñìÜêïõ ùò ôçí åðáñêÞ óõãêÝíôñùóÞ ôïõ óôç èÝóç
ôçò âëÜâçò, êáèïñßæåé êáé ôï ìåóïäéÜóôçìá ôçò
áíáìïíÞò ìÝ÷ñé ôçí áêôéíïâüëçóç. Ï ÷ñüíïò áõôüò
εîáñôÜôáé ôüóï áðü ôçν ðïéüôçôá της ÷ñçóéìïðïéïýìåíçò ïõóßáò, üóï êáé áðü ôï åßäïò ôçò âëÜâçò. Ôá
íåþôåñá óêåõÜóìáôá äéáêñßíïíôáé áðü ÷ñüíïõò
ìÝãéóôçò óõãêÝíôñùóçò óôïõò éóôïýò-óôü÷ïõò ôçò
ôÜîçò ìåñéêþí ùñþí, äéáôçñþíôáò ôï óõãêåêñéìÝíï
ìåóïäéÜóôçìá ìÝóá óå ðñáêôéêÜ ÷ñïíéêÜ üñéá.5
Ðáñüôé Ý÷åé ìåëåôçèåß ðïëý ìåãÜëïò áñéèìüò
óõóôçìáôéêÜ ÷ïñçãïýìåíùí "äåýôåñçò ãåíéÜò"
öùôïåõáéóèçôïðïéþí ïõóéþí, ãéá ëüãïõò ïéêïíï ìßáò ÷þñïõ, èá ðåñéïñéóôïýìå óôçí ðåñéãñáöÞ áõôþí
ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åõñýôåñá óÞìåñá ôïðéêÜ óôç
öùôïäõíáìéêÞ èåñáðåßá.

ÔïðéêÜ ìÝóá öùôïåõáéóèçôïðïßçóçò:
5-áìéíïëåâïõëéíéêü ïîý (ÁLÁ) êáé
ìåèõëáìéíïëåâïõëéíéêü ïîý (MAL)

ÌΕÓÁ ÖÙÔÏÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐΟΙΗΣΗΣ ––––––––––
Ç ðïéüôçôá ôùí öùôïåõáéóèçôïðïéþí ïõóéþí åßíáé
óçìáíôéêÞ ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò
öùôïäõíáìéêÞò èåñáðåßáò. Ç ÷çìéêÞ êáèáñüôçôá, ç
éêáíüôçôá ôçò åêëåêôéêÞò åíôüðéóçò óôï íåïðëáóìáôéêü
éóôü, ï âñá÷ýò åíäéÜìåóïò ÷ñüíïò áðü ôç ÷ïñÞãçóç ùò
ôç ìÝãéóôç óõãêÝíôñùóÞ ôïõò óôïõò éóôïýò, ï

Eéêüíá 1 – ÖõóéïëïãéêÞ ïäüò âéïóýíèåóçò
ôçò áßìçò.
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Ôï 5-áìéíïëåâïõëéíéêü ïîý äåí åßíáé åõáéóèçôïðïéü áðü ìüíï ôïõ. Ïöåßëåé ôç äñáóôéêüôçôÜ ôïõ óôçí
öùôïåõáéóèçôïðïéü ïõóßá ðñùôïðïñöõñßíç- IX (Pp
IX), óôçí ïðïßá ìåôáâïëßæåôáé áöïý åéóÝëèåé óôç
öõóéïëïãéêÞ ïäü âéïóýíèåóçò ôçò áßìçò (Eéêüíá 1).19
Ôï ÁLÁ åßíáé õäñüöéëï ìüñéï êáé åéóÝñ÷åôáé óôá
êýôôáñá ìÝóù åíåñãçôéêþí ìç÷áíéóìþí ðñüóëçøçò,

175
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Å. Óùôçñßïõ, Æ. ÁðÜëëá, Ä. ÓùôçñéÜäçò
óôïõò ïðïßïõò ðåñéëáìâÜíïíôáé äéÜöïñá äéá ìåìâñáíéêÜ ìüñéá ìåôáöïñÜò, üðùò ôï åîáñôþìåíï
áðü ôçí ó÷Ýóç Na+/Cl- â-áìéíïîý êáé ïé ìåôáöïñåßò
ôïõ ã-áìéíïâïõôõñéêïý ïîÝïò (GABA). ÌåôÜ ôçí
åßóïäü ôïõ óôï êõôôáñüðëáóìá ôï ÁLÁ åéóÝñ÷åôáé
óôïí êýêëï âéïóýíèåóçò ôçò áßìçò êáé ìÝóù ìéáò
óåéñÜò áíôéäñÜóåùí êáôáëÞãåé íá ìåôáâïëéóèåß óå Pp
IX.5 Ç åíóùìÜôùóç ôïõ óéäÞñïõ óôçí ôåôñáðõñïëéêÞ
äïìÞ, ãßíåôáé óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò äéáäéêáóßáò êáé
êáôáëýåôáé áðü ôï Ýíæõìï öåññï÷çëáôÜóç, ðïõ
âñßóêåôáé óôçí åóùôåñéêÞ åðéöÜíåéá ôçò ìåìâñÜíçò
ôùí ìéôï÷ïíäñßùí. Óå ðåñßðôùóç ðåñßóóåéáò
ðáñáãüìåíçò Pp IX, üðùò óõìâáßíåé ìåôÜ ôçí
åöáñìïãÞ ÁLÁ, Ý÷ïõìå äéÜ÷õóç áõôÞò áðü ôá
ìéôï÷üíäñéá óôï åíäïðëáóìáôéêü äßêôõï êáé ôçí
êõôôáñïðëáóìáôéêÞ ìåìâñÜíç, ìå åðáêüëïõèç
êõôôáñéêÞ âëÜâç, ìåôÜ áðü Ýêèåóç óå áêôéíïâïëßá. Ç
ôåëéêÞ óõãêÝíôñùóç ôçò Pp IX êáé ôùí åíäéÜìåóùí
ìåôáâïëéôþí, åîáñôÜôáé Üññçêôá áðü ôç äñÜóç ôçò
öåññï÷çëáôÜóçò êáé ôç äéáèåóéìüôçôá óéäÞñïõ. Ç
áíáëïãßá ôçò ðáñáãüìåíçò áðü ôï ÁLÁ ðïñöõñßíçò,
óôá êáêïÞèç êáé ðñïêáêïÞèç êýôôáñá óå ó÷Ýóç ìå
ôá öõóéïëïãéêÜ, åßíáé óçìáíôéêÜ ìåãáëýôåñç,
áããßæïíôáò óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò êáé ôï 10:1.1,6,7,8
Ðëçí ôïõ 5-ALA, Ý÷åé ìåëåôçèåß ìåãÜëïò áñéèìüò
ðáñáãþãùí ôïõ (ìå ðñïóèÞêç ìåèõë-, Ýîõë-, Ýðôõë-,
êáé üêôõë- ïìÜäáò). Ç ðñïóèÞêç ôùí óõãêåêñéìÝíùí
ïìÜäùí áõîÜíåé ôç ëéðïöéëéêÞ éêáíüôçôá ôïõ ìïñßïõ,
åðéôõã÷Üíïíôáò áõîçìÝíç óõãêÝíôñùóç ðïñöõñéíþí.
¸íá áðü ôá åãêåêñéìÝíá êáé åêôåíþò ÷ñçóéìïðïéïýìåíá
ðáñÜãùãá ôïõ 5-ALA åßíáé ï ìåèõëåóôÝñáò ôïõ,
ìåèõëáìéíïëåâïõëéíéêü ïîý (MAL).
¼ðùò öáßíåôáé óôçí åéêüíá 2, ç ìÝãéóôç
áðïññüöçóç ôçò Pp IX ëáìâÜíåé ÷þñá óôá 405 nm
(Soret Band), åíþ Üëëåò ôÝóóåñéò ìéêñüôåñåò áé÷ìÝò

åìöáíßæïíôáé óôá 510, 545, 580 êáé 630nm (Q
Bands). Áí êáé ïé Q Bands åßíáé êáôÜ 10 ùò 20
öïñÝò ìéêñüôåñåò óå áðïññüöçóç áðü áõôÞ ôçò
Soret Band, óôéò ðåñéóóüôåñåò êëéíéêÝò ìåëÝ ôåò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá ìÞêç êýìáôïò ôïõ åñõèñïý
öùôüò (625-633 nm), ôï ïðïßï åðéôõã÷Üíåé
ìåãáëýôåñï âÜèïò äéåßóäõóçò óôïõò éóôïýò. Ùóôüóï,
êáé ôï ðñÜóéíï êáé ìðëå öùò (417 nm) áðï äåéêíýïíôáé åîßóïõ áðïôåëåóìáôéêÜ ìå ôï êüêêéíï
óôç èåñáðåßá ôùí áêôéíéêþí êåñáôéÜóåùí, åíþ èåùñïýíôáé êáé ëéãüôåñï åðþäõíá.3

ÖÙÔÅÉÍΕΣ ΠΗΓΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç öùôïäõíáìéêÞ èåñáðåßá ôùí äåñìáôéêþí
íåïðëáóéþí óå ó÷Ýóç ìå åêåßíåò ôùí åóùôåñéêþí
ïñãÜíùí åßíáé áðëïýóôåñç ëüãù ôçò åýêïëçò
ðñïóðÝëáóçò ôïõ äÝñìáôïò, åðéôñÝðïíôáò ôç ÷ñÞóç
ïðïéáóäÞðïôå öùôåéíÞò ðçãÞò ìå ôï åðéèõìçôü öÜóìá.
Ïé äéáèÝóéìåò öùôåéíÝò ðçãÝò ãéá ôç
öùôïäõíáìéêÞ èåñáðåßá ÷ùñßæïíôáé óå äýï ìåãÜëåò
ïìÜäåò: ôéò óõìâáôéêÝò ðçãÝò öùôüò êáé ôá ëÝéæåñ. Ïé
ðñþôåò äéáêñßíïíôáé óôéò ëõ÷íßåò ðõñáêôþóåùò, óôéò
ëõ÷íßåò âïëôáúêïý ôüîïõ õøçëÞò ðßåóçò, óôéò ëõ÷íßåò
âïëôáúêïý ôüîïõ ÷áìçëÞò ðßåóçò êáé óôéò
öùôïäéüäïõò (Ðßíáêáò 1). Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõò
åîáñôÜôáé áðü ïñéóìÝíá öùôïöõóéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ,
üðùò ôï öÜóìá åêðïìðÞò, ôï åýñïò ôïõ áêôéíï âïëïýìåíïõ ðåäßïõ êáé ç óôáèåñüôçôá ôçò Ýíôáóçò
ôçò åêðåìðüìåíçò áêôéíïâïëßáò. ¸÷åé ëÜâåé ÷þñá
ìåãÜëïò áñéèìüò ìåëåôþí ðïõ áîéïëïãåß ôá åðéìÝñïõò ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ÷ñçóéìïðïéïýìåíùí öùôåéíþí ðçãþí, ðéóôïðïéþíôáò ôéò åíäåßîåéò êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò êÜèå ìéáò.21-25

Eéêüíá 2 – ×çìéêÞ äïìÞ êáé öÜóìá áðïññüöçóçò ôçò áßìçò.
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ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÙÍ ÅÍÄÅÉÎÅÙÍ

ÄéáèÝóéìåò öùôåéíÝò ðçãÝò êáé åðéìÝñïõò ÷áñáêôçñéóôéêÜ
Ôýðïò ö. ðçãÞò

Êáôçãïñßá

ÌÞêïò êýìáôïò
ë (nm)

Áðüäïóç
(mW cm-2)

ÌÝãéóôï ðåäßï
ÄéÜìåôñïò (cm)

Laser

Argon dye
Copper vapour dye
Nd:YAG-KTP dye
Semiconductor diode

630
630
630
630 ± 5

10-500
10-500
10-500
10 -500

10
10
10
10

LED array

PRP 100

630 ± 5

<150

4

Xenon arc

Paterson PTL

630 ± 15 (filter)

10 - 130

8

Metal halide
Tugsten/halogen

Waldmann 1200
Projector (modified)

600-750
570 - 1100

10-200
< 200

15
~ 15

Fluorescent

Photocure Curelight
DUSA Blu-U

570 - 670
417 ± 5

<150
10

5.5
>20

ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊΕΣ ÅÍÄÅΙΞΕΙΣ ––––––––––––––––––––
Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20 ïõ áéþíá ï Hermann von
Tappeiner êáèéÝñùóå ôïí üñï "öùôïäõíáìéêÞ
áíôßäñáóç" ãéá íá ðåñéãñÜøåé ôç öùôï÷çìéêÞ
äéáäéêáóßá ôçò áðïññüöçóçò ôïõ öùôüò áðü ôç
öùôïåõáéóèçôïðïéü ïõóßá êáé ôçí åðáêüëïõèç
äçìéïõñãßá äñáóôéêþí ìïñßùí ïîõãüíïõ. Ïé ðñþôïé
áóèåíåßò óôïõò ïðïßïõò ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ç PDT
Ýðáó÷áí áðü êïéíü ëýêï êáé äåñìáôéêÜ åðéèç ëéþìáôá. Ùóôüóï, ÷ñåéÜóôçêå íá ðåñÜóïõí 80
ðåñßðïõ ÷ñüíéá ìÝ÷ñé ç PDT íá ìåëåôçèåß åêôåíþò
êáé íá áíôéìåôùðéóèåß ùò ìßá íÝá êáé ðïëëÜ õðïó÷üìåíç èåñáðåõôéêÞ ðñáêôéêÞ óôç äåñìáôïëïãßá.17
Ðñüóöáôá êõêëïöüñçóáí äýï åìðïñéêÜ óêåõÜó ìáôá óå ìïñöÞ êñÝìáò (Metvix ôçò Galderma, êáé
Levulan Kerastick ôçò Dusa Pharmaceuticals Inc.),
ðïõ Ý÷ïõí ðÜñåé åðßóçìç Ýãêñéóç óôç èåñáðåßá ôùí
áêôéíéêþí êåñáôéÜóåùí, ôùí åðéðïëÞò êáé ïæùäþí
(ðÜ÷ïõò <3 mm) âáóéêïêõôôáñéêþí åðéèçëéùìÜôùí
êáèþò êáé ôçò íüóïõ Bowen. Óå ðåéñáìáôéêÝò
ìåëÝôåò êáé ôá äýï óêåõÜóìáôá áðïäåéêíýïíôáé
áðïôåëåóìáôéêÜ óôç èåñáðåßá ôùí ìç ìåëáíùôéêþí
êáñêßíùí ôïõ äÝñìáôïò, êáèþò êáé óå éêáíü áñéèìü
Üëëùí ðéèáíþí åíäåßîåùí, ðÝñáí ôùí ïãêïëïãéêþí,
üðùò öëåãìïíùäþí êáé ëïéìùäþí äåñìáôï ðá èåéþí.18
Ïé öáñìáêïêéíçôéêÝò ôïõò éäéüôçôåò Ý÷ïõí
ìåëåôçèåß åêôåíþò, ïäçãþíôáò óôçí êáèéÝñùóç
óõãêåêñéìÝíùí ðñùôïêüëëùí ÷ñÞóçò ôïõò. ¸ôóé ôï
óêåýáóìá åöáñìüæåôáé óôç âëÜâç ãéá ôñåéò ùò
äþäåêá þñåò ðñéí ôçí áêôéíïâüëçóç, õðü êëåéóôÞ

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

ðåñßäåóç êáé ðñïóôáóßá áðü ôï öùò. Ç Ýíôáóç ôçò
áêôéíïâïëßáò èá åîáñôçèåß ôüóï áðü ôï åßäïò ôçò
ïõóßáò, üóï êáé áðü ôç ÷ñçóéìïðïéïýìåíç öùôåéíÞ
ðçãÞ. Óõ÷íüôåñá áíáöÝñïíôáé ôá 75 J/cm 2 ìå
åñõèñü öùò áðü õøçëÞò ðßåóçò öéëôñáñéóìÝíç
öùôåéíÞ ðçãÞ, Þ ôá 37 J/cm2 áðü ëÜìðá äéïäßïõ ìå
ìÝãéóôç åêðïìðÞ óôá 632 nm. Ôá ëÝðéá êáé ïé
åöåëêßäåò ðïõ ìðïñåß íá õðÜñ÷ïõí óôçí åðéöÜíåéá
ôçò âëÜâçò, áðïìáêñýíïíôáé ìå ÷çìéêü (êåñáôï ëõôéêÜ óêåõÜóìáôá) Þ ìç÷áíéêü ôñüðï ðñéí ôçí
åöáñìïãÞ ôçò êñÝìáò, êáèþò ôï ðÜ÷ïò ôïõ üãêïõ
åðçñåÜæåé óçìáíôéêÜ ôï èåñáðåõôéêü áðïôÝëåóìá.29

ÁÊÔÉÍÉÊΕΣ ÊÅÑÁΤΩΣΕΙΣ (ÁÊ) - ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Áðü ðïëëÜ óýã÷ñïíá óõããñÜììáôá, áëëÜ êáé üðùò
ðñïêýðôåé áðü ôïõò éóôïðáèïëïãéêïýò åëÝã÷ïõò, ïé
áêôéíéêÝò êåñáôþóåéò èåùñïýíôáé ðëÝïí ùò ìéá ìïñöÞ
in situ áêáíèïêõôôáñéêïý åðéèçëéþìáôïò.30,31 Ùò åê
ôïýôïõ, èåñáðåõôéêÜ ìÝóá üðùò ç PDT ðïõ
äéáóöáëßæïõí ôçí ðëÞñç ßáóç ôçò âëÜâçò êáé
óõíäõÜæïõí Ýíá Üñéóôï êïóìçôéêü áðïôÝëåóìá, åßíáé
ðÜíôá åõðñüóäåêôá.
Óå ÅõñùðáúêÞ ðïëõêåíôñéêÞ, ôõ÷áéïðïéçìÝíç
ìåëÝôç, äéåñåõíÞèçêå ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò PDT
ìå ÷ñÞóç ìåèõëáìéíïëåâïõëéíéêïý ïîÝïò (ÌALPDT) óõãêñéôéêÜ ìå ôçí êñõï÷åéñïõñãéêÞ, óôç
èåñáðåßá ôùí ÁÊ. ¸íá óýíïëï 193 áóèåíþí, ìå
óõíïëéêü áñéèìü 699 âëáâþí, ïëïêëÞñùóå ôç
ìåëÝôç. Ïé áóèåíåßò õðïâëÞèçêáí óå ìßá óõíåäñßá
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ìå ÌAL-PDT (ç ïðïßá åðáíáëÞöèçêå óå ìßá
åâäïìÜäá óôï 8% ôùí ðåñéðôþóåùí), Þ óå
êñõïèåñáðåßá äýï ÷ñüíùí ìå õãñü Üæùôï. Ôï ÌAL
åöáñìïæüôáí ãéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 3 ùñþí ðñï ôçò
áêôéíïâïëßáò ìå åõñÝùò öÜóìáôïò åñõèñü öùò (75
J/cm2). Ï åðáíÝëåã÷ïò ãéíüôáí ôñåéò ìÞíåò ìåôÜ ôç
èåñáðåßá. Ç Ýêâáóç ìå ôç ÌAL-PDT Þôáí ðëÞñçò
ýöåóç óôï 69% ôùí âëáâþí Ýíáíôé 75% áõôþí ìå
êñõïèåñáðåßá. Óôéò ìéêñïý ðÜ÷ïõò ÁÊ ôïõ ôñé÷ùôïý
ôçò êåöáëÞò ôá ðïóïóôÜ áíôáðüêñéóçò Þôáí
õøçëüôåñá (80% êáé 82%, ãéá ôçí PDT êáé ôçí
êñõïèåñáðåßá áíôßóôïé÷á). Ôï áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá,
üðùò áîéïëïãÞèçêå áðü ôïõò åñåõíçôÝò, Þôáí
êáëýôåñï ìå ôçí PDT (96% vs. 81%).32
Áêïëïýèùò, óå êëéíéêÞ ìåëÝôç ðïõ Ýëáâå ÷þñá
óôçí Áõóôñáëßá óõãêñßèçêå ç ÌAL-PDT (óå äýï
óõíåäñßåò ìå ìåóïäéÜóôçìá ìßáò åâäïìÜäáò), ìå ôçí
êñõï÷åéñïõñãéêÞ (ìßá óõíåäñßá) êáé ôçí placebo
èåñáðåßá óå 204 áóèåíåßò ìå ÁÊ. Ôï èåñáðåõôéêü
áðïôÝëåóìá åêôéìÞèçêå ìåôÜ áðü ôñåéò ìÞíåò. Ôá
áðïôåëÝóìáôá êáôÝäåéîáí óçìáíôéêÞ õðåñï÷Þ ôçò
ÌAL-PDT (91%) óõãêñéôéêÜ ìå ôçí êñõïèåñáðåßá
(68%) êáé ôï placebo (30%). Ôï êïóìçôéêü
áðïôÝëåóìá áîéïëïãÞèçêå ùò åîáéñåôéêü áðü ôï 81%
ôùí áññþóôùí ðïõ õðïâëÞèçêáí óå ÌAL-PDT
Ýíáíôé ôïõ 51% ôùí áíôßóôïé÷ùí ôçò êñõï÷åéñïõñãéêÞò èåñáðåßáò.33
Åðéðñüóèåôá, óå äéðëÞ ôõöëÞ, ôõ÷áéïðïéçìÝíç
êëéíéêÞ Ýñåõíá, ìåëåôÞèçêå ç äñÜóç ôçò ÌAL-PDT
(óå äýï êýêëïõò), óå 80 áóèåíåßò ìå ÁÊ, óõãêñéôéêÜ
ìå ïìÜäá åëÝã÷ïõ óå placebo áãùãÞ. ÐëÞñçò ýöåóç
äéáðéóôþèçêå óôï 89% ôùí áóèåíþí ôçò ðñþôçò
ïìÜäáò óå áíôßèåóç ìå ôï 38% ôçò ïìÜäáò placebo.
Ôï áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá ÷áñáêôçñßóôçêå áðü Ýîï÷ï
ùò ðïëý éêáíïðïéçôéêü áðü ôï 90% ôùí áóèåíþí ìå
ÌAL-PDT.34
Ïé Dragieva êáé óõí. óå ðñüóöáôç êëéíéêÞ ìåëÝôç
åóôßáóáí ôçí ðñïóï÷Þ ôïõò óôç èåñáðåßá ÁÊ
( n =129) óå 17 ìåôáìïó÷åõèÝíôåò áóèåíåßò. Ôç
óõãêåêñéìÝíç ïìÜäá áññþóôùí ÷áñáêôçñßæåé ç
åìöÜíéóç ìåãáëýôåñïõ áñéèìïý âëáâþí ÁÊ óå ó÷Ýóç
ìå ôï ãåíéêü ðëçèõóìü, êáèþò êáé áõîçìÝíá ðïóïóôÜ
åîáëëáãÞò ôïõò ðñïò äéçèçôéêÜ áêáíèïêõôôáñéêÜ
åðéèçëéþìáôá (ÁÊÊ). Ùò åê ôïýôïõ ç Ýãêáéñç êáé
áðïôåëåóìáôéêÞ èåñáðåßá èåùñåßôáé åðéâåâëçìÝíç.
ÄåêáÝîé åâäïìÜäåò ìåôÜ ôç èåñáðåßá ìå ÌAL-PDT
ðáñáôçñÞèçêå ðëÞñçò õðï÷þñçóç ôùí âëáâþí óå 13
áðü ôïõò 17 áóèåíåßò. Åðßóçò êáôÝëçîáí óôï
óõìðÝñáóìá ðùò ç ÌAL-PDT åíäå÷ïìÝíùò íá
ìåéþíåé ôïí êßíäõíï ìåôÜëëáîçò ôùí ÁÊ óå ÁÊÊ.35,36
Óå áíôßóôïé÷ï èåñáðåõôéêü ðñùôüêïëëï ìå ÷ñÞóç

áìéíïëåâïõëéí éêïý ïîÝïò (ALÁ- PDT) óå 101
áóèåíåßò ìå ÁÊ, äéáðéóôþèçêå ðëÞñçò ßáóç óôï
86% ôùí âëáâþí, óôïõò ôÝóóåñéò ìÞíåò áðü ôçí
åöáñìïãÞ ôçò èåñáðåßáò. Ôï óõíïëéêü ðïóïóôü
éóôïëïãéêÜ ôåêìçñéùìÝíçò õðïôñïðÞò óôïõò äþäåêá
ìÞíåò ôïõ åðáíåëÝã÷ïõ Þôáí 19%.37
Óå ôõ÷áéïðïéçìÝíç, óõãêñéíüìåíç ìå ïìÜäá
åëÝã÷ïõ õðü placebo áãùãÞ, ìåëÝôç ðïõ ðåñé ëÜìâáíå 243 áóèåíåßò ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ALÁ- PDT
êáé äéáðéóôþèçêå ðëÞñçò õðï÷þñçóç ôùí âëáâþí
óå ðïóïóôü 77% êáé 89%, óôéò 8 êáé 12 åâäïìÜäåò
áíôßóôïé÷á. Óôïõò áóèåíåßò ðïõ Ýëáâáí placebo ôá
áíôßóôïé÷á ðïóïóôÜ Ýðåöôáí óôï 18% êáé 13%. Óôá
áíáöåñüìåíá ðïóïóôÜ óôï ÷ñüíï ôùí 12 åâäïìÜäùí
óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé Ýíá 30% áóèåíþí ðïõ
Ýêáíáí êáé äåýôåñï êýêëï öùôïäõíáìéêÞò áãùãÞò.
Ðáñüôé ôï 90% ôùí áóèåíþí áíÝöåñáí äõóáíåîßá
êáôÜ ôç äéåíÝñãåéá ôçò PDT, ìüíï ôï 3%
áíáãêÜóôçêå íá äéáêüøåé ôç èåñáðåßá.38
ÐñïêåéìÝíïõ íá ðåñéïñéóôåß ç óõãêåêñéìÝíç
áíåðéèýìçôç åíÝñãåéá áðü ôç ÷ñÞóç ôçò ALÁ-PDT,
äïêéìÜóôçêáí ìéêñüôåñïé ÷ñüíïé åöáñìïãÞò ôïõ ALÁ
ðñéí ôçí áêôéíïâüëçóç (1, 2, 3 þñåò) óå óõíäõáóìü ìå
ðñïåôïéìáóßá ôçò ðåñéï÷Þò ìå óêåõÜóìáôá ðïõ
ðåñéåß÷áí ïõñßá 40% (ãéá ôçí åðßôåõîç åðáñêïýò
áðïññüöçóçò ôïõ ALÁ) êáèþò êáé ôïðéêÞ ÷ñÞóç
õäñï÷ëùñéêÞò ëéäïêáÀíçò. Óå äéÜóôçìá åíüò êáé ðÝíôå
ìçíþí áðü ôç èåñáðåßá 18 áóèåíþí ìå ôïõëÜ÷éóôïí
ôÝóóåñéò âëÜâåò ÁÊ óôïí êáèÝíá ðáñáôçñÞèçêå
õðï÷þñçóÞ ôïõò óå ðïóïóôü ðÜíù áðü 90%, åíþ äåí
åíôïðßóôçêáí äéáöïñÝò ìåôáîý ôùí ïìÜäùí ìå
äéáöïñåôéêïýò ÷ñüíïõò åöáñìïãÞò ôïõ ALÁ Þ áõôþí
óôïõò ïðïßïõò åß÷å ðñïçãçèåß ÷ñÞóç óêåõÜóìáôïò
ïõñßáò Þ ëéäïêáÀíçò.39 Ïé ðåñéãñáöåßóåò ìåëÝôåò
áíáöÝñïíôáé óõíïðôéêÜ óôïí ðßíáêá 2.

ÂÁÓÉÊÏÊÕÔÔÁÑÉÊΑ ÅÐÉÈÇËÉΩÌÁÔÁ
(BÊÊ) - ÊËÉÍÉÊΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ –––––––––––––––––––
ÌåãÜëïò áñéèìüò åñåõíçôéêþí äïêéìþí ðïõ
áöïñïýí óôç ÷ñÞóç ôçò ALÁ Þ ÌAL-PDT ãéá ôá
BÊÊ âëÝðïõí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò. Ï ìÝóïò
üñïò ôùí áíáöåñüìåíùí ðïóïóôþí ðëÞñïõò ýöåóçò
ãéá ìéá ðåñßïäï follow up ìåôáîý ôñéþí êáé ôñéÜíôá
Ýîé ìçíþí, üðùò ðñïÝêõøáí áðü 12 ìåëÝôåò ðïõ
ðåñéëÜìâáíáí 826 åðéðïëÞò êáé 208 ïæþäç BÊÊ,
åßíáé 87% êáé 53% áíôßóôïé÷á. ÄåäïìÝíá áðü Üëëåò
äéáèÝóéìåò êëéíéêÝò Ýñåõíåò êáôáäåéêíýïõí ðïóïóôÜ
áíôáðüêñéóçò ðïõ êõìáßíïíôáé ãýñù óôï 87% ãéá ôá
åðéðïëÞò BÊÊ êáé 71% ãéá ôá ïæþäç.
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Ðñüóöáôá äçìïóéåõìÝíåò ìåëÝôåò ôçò èåñáðåõôéêÞò äñÜóçò ôçò PDT óôéò áêôéíéêÝò êåñáôþóåéò
ÅñåõíçôÞò

Áñéèìüò
áóèåíþí

ÄéÜãíùóç

Èåñáðåßá

ÖùôåéíÞ
ðçãÞ

Szeimies et al.

193

ÁÊ,
n = 699

MAL-PDT
vs.
êñõïèåñáðåßá

Åñõèñü öùò:
3 ìÞíåò
75 J/cm2,
70-200 mW/cm2

ÐëÞñçò ýöåóç:
69% PDT vs.
75% êñõïèåñáðåßá

Freeman et al.

204

AK

MAL-PDT
vs.
êñõïèåñáðåßá
vs. placebo

Åñõèñü öùò:
75 J/cm2

ÐëÞñçò ýöåóç:
91% PDT vs.
68% êñõïèåñáðåßá
vs. 30% placebo

Pariser et al.

80

AK

MAL-PDT
vs.
placebo

Åñõèñü öùò:
33 ìÞíåò
75 J/cm2,
50-200 mW/cm2

ÐëÞñçò ýöåóç:
89% PDT vs.
38% placebo

Dragieva et al.

17

AK, n=129

MAL-PDT

Åñõèñü öùò:
75 J/cm2,
80 mW/cm2

16 åâäïì.

ÐëÞñçò ýöåóç:
76% PDT vs.
0% placebo

Piacquadiï et al.

243

ÁÊ

ALA-PDT vs.
placebo

Ìðëå öùò

12 åâäïì.

ÐëÞñçò ýöåóç:
89% PDT vs.
13% placebo

Tschen et al.

101

ÁÊ

ALA-PDT

Ìðëå öùò

4 ìÞíåò

ÐëÞñçò ýöåóç: 86%

Ïé Thissen êáé óõí. ðñïêåéìÝíïõ íá âåëôéþóïõí
ôá öôù÷Ü áðïôåëÝóìáôá óôá ðá÷ýôåñá BÊÊ
åöÜñìïóáí Ýíáí êýêëï ALÁ- PDT (åñõèñü öùò: 100
mW/cm2, 120 J/cm2) áöïý ðñïçãÞèçêå debulking
ôïõ üãêïõ ôñåéò ìÞíåò ðñéí. Ïé èÝóåéò óôéò ïðïßåò
ðñïûðÞñ÷å ôï íåüðëáóìá áöáéñÝèçêáí ÷åéñïõñãéêÜ
ôñåéò ìÞíåò ìåôÜ ôçí PDT êáé åêôéìÞèçêáí
éóôïðáèïëïãéêÜ ãéá ôçí ýðáñîç õðïëåéðüìåíïõ
üãêïõ. Óå åßêïóé äýï áðü ôá åßêïóé ôÝóóåñá ïæþäç
BÊÊ (92%) äéáðéóôþèçêå ðëÞñçò õðï÷þñçóç,
êëéíéêÜ êáé éóôïëïãéêÜ.42
Óå áíáäñïìéêÞ, öÜóçò 3, êëéí éêÞ ìåëÝôç
óõãêñßèçêå ç ALÁ- PDT ìå ôçí êñõï÷åéñïõñãéêÞ
óôç èåñáðåßá 88 âëáâþí BÊÊ, ïæùäþí êáé
åðéðïëÞò. Åðß ôùí âëáâþí åöáñìüóôçêå ALÁ óå
óõãêÝíôñùóç 20% ìå ìïñöÞ êñÝìáò (íåñü óå ëÜäé)
ãéá Ýîé þñåò õðü êëåéóôÞ ðåñßäåóç ðñéí ôçí
áêôéíïâüëçóç ìå Laser óôá 635 nm (80 mW/cm2,
60 J/cm2). Ç äåýôåñç ïìÜäá áóèåíþí õðïâëÞèçêå
óå êñõïèåñáðåßá ìå õãñü Üæùôï ìå ôå÷íéêÞ áíïéêôïý
øåêáóìïý óå äýï êýêëïõò ôùí 25-30 äåõôåñïëÝðôùí
Ýêáóôïò. ¸ðåéôá áðü ôñåéò ìÞíåò ïé âéïøßåò áðü ôéò
ðñïóâåâëçìÝíåò ðåñéï÷Ýò åðéâåâáßùóáí éóôïëïãéêÞ
õðïôñïðÞ óå ðïóïóôü 25% ôùí ðåñéóôáôéêþí ìå
PDT êáé 15% áõôþí ìå êñõïèåñáðåßá. Ùóôüóï ôá
ðïóïóôÜ êëéíéêÞò õðïôñïðÞò Þôáí 5% êáé 15%, ãéá
ôçí PDT êáé ôçí êñõïèåñáðåßá áíôßóôïé÷á. Óôïõò
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Follow up

3 ìÞíåò

¸êâáóç

áóèåíåßò ðïõ áêïëïõèÞèçêå PDT ðëçí ôïõ
êáëýôåñïõ êïóìçôéêïý áðïôåëÝóìáôïò äéáðéóôþèçêå
êáé ìéêñüôåñïò ÷ñüíïò åðïýëùóçò.43
Ïé Soler êáé óõí. ìåëÝôçóáí ôçí óå âÜèïò ÷ñüíïõ
áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ÌAL-PDT óå 59 áóèåíåßò ìå
350 BÊÊ. Ôá ïæþäç íåïðëÜóìáôá áðïîÝïíôáí
(curettage) ðñéí ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ÌAL (160 mg/gr)
êáé ôçí Ýêèåóç óå åõñÝùò öÜóìáôïò öùôåéíÞ ðçãÞ
áëïãüíïõ (50-200 J/cm2). Ïé áóèåíåßò Ýìðáéíáí óå
ðáñáêïëïýèçóç ãéá 2-4 ÷ñüíéá (ìÝóïò ÷ñüíïò 35
ìÞíåò). Ôï óõíïëéêü ðïóïóôü ßáóçò Þôáí 79%, ìå
åîáéñåôéêü ùò êáëü áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá óôï 98%
ôùí ðëÞñùò èåñáðåõìÝíùí âëáâþí. ÐñïêåéìÝíïõ íá
åðéôý÷ïõí ìåãáëýôåñï âÜèïò äéåßóäõóçò ïé ßäéïé
åñåõíç ôÝò ÷ñçóéìïðïßçóáí dimethylsulfoxide
(DMSO 99%) ãéá íá ðñïåôïéìÜóïõí ôçí ðåñéï÷Þ, åíþ
ethylendiaminetetracetic acid (2%) êáé DMSO
2% ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ìáæß ìå ôï ALÁ ìÝóá óôï ßäéï
éäéïóêåýáóìá.44,45,46
Óå ðñüóöáôç ìåëÝôç óå 94 áóèåíåßò ìå BÊÊ ðïõ
âñßóêïíôáí óå õøçëü êßíäõíï ãéá åðéðëïêÝò ìå
ôç ÷ñÞóç óõìâáôéêþí ìåèüäùí áíôéìåôþðéóçò, üðùò
öôù÷ü áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá, äõóìïñößá Þ õøçëÞ
ðéèáíüôçôá õðïôñïðÞò, åöáñìüóôçêáí äýï óõíåäñßåò
ÌAL-PDT ìå ìåóïäéÜóôçìá ìßáò åâäïìÜäáò. Óôïõò
ôñåéò ìÞíåò ôïõ åðáíåëÝã÷ïõ äéáðéóôþèçêå êëéíéêÞ
õðïóôñïöÞ ôùí âëáâþí óôï 92% ôùí åðéöáíåéáêþí
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BÊÊ êáé 87% ôùí ïæùäþí. ÉóôïëïãéêÜ ôá ðïóïóôÜ
ßáóçò óôïí ßäéï ÷ñüíï Þôáí 85% êáé 75% áíôßóôïé÷á.
Ï ìÝóïò üñïò ôùí õðïôñïðþí Ýðåéôá áðü 24 ìÞíåò
áðü ôç èåñáðåßá Þôáí 18%.47
Óôçí Åõñþðç, óå áíïé÷ôÞ ðïëõêåíôñéêÞ
ôõ÷áéïðïéçìÝíç ìåëÝôç óõãêñßèçêå ç áîéïðéóôßá ôçò
ÌAL-PDT óå ó÷Ýóç ìå ôçí ÷åéñïõñãéêÞ áöáßñåóç.
Ïé 101 áóèåíåßò ðïõ óõìðåñéëÞöèçóáí õðï âëÞèçêáí åßôå óå äýï êýêëïõò PDT (åñõèñü öùò 75
J/cm 2) ìå äéáöïñÜ ÷ñüíïõ äýï åâäïìÜäùí, åßôå
óå ÷åéñïõñãéêÞ åêôïìÞ. Ôá ðïóïóôÜ ßáóçò óôï
ôñßìçíï Þôáí ðáñüìïéá ãéá ôéò äýï ìåèüäïõò (ÌALPDT 91% êáé ÷åéñïõñãéêÞ áöáßñåóç 98%). Óôïõò 24
ìÞíåò áðü ôç èåñáðåßá ðáñáôçñÞèçêáí õðïôñïðÝò
óôï 10% êáé 2% ôùí áóèåíþí áíôßóôïé÷á. Ôï
áéóèçôéêü áðïôÝëåóìá áîéïëïãÞèçêå áðü åîáéñåôéêü
ùò êáëü áðü ôï 85% ôùí áóèåíþí ôçò ðñþôçò
ïìÜäáò, óå áíôßèåóç ìå ôï 33% ôçò äåýôåñçò.
Åðéðñüóèåôá, óå óõãêñéôéêÞ, äéðëÞ-ôõöëÞ
ôõ÷áéïðïéçìÝíç êëéíéêÞ Ýñåõíá ðïõ Ýëáâå ÷þñá óôçí
Áõóôñáëßá, óõãêñßèçêå ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ÌALPDT ìå ôçí placebo èåñáðåßá óå 66 Üôïìá ìå ïæþäç
BÊÊ. ¸îé ìÞíåò ìåôÜ ôá ðïóïóôÜ ðëÞñïõò ýöåóçò Þôáí
73% ãéá ôçí ÌAL-PDT êáé 21% ãéá ôçí placebo.48
ÔÝëïò, áîßæåé íá áíáöÝñïõìå ðùò ç ALÁ-PDT
ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêÞ
(adjuvant) èåñáðåßá ìåôÜ áðü Mohs ÷åéñïõñãéêÞ
åêôïìÞ, ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ðëÞñçò

áðïóôåßñùóç ôïõ ðåäßïõ áðü ðéèáíü õðïëåéðüìåíï
üãêï.49
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò ìåëÝôåò
ðéóôïðïéïýí ôçí áîéïðéóôßá ôçò PDT óôç èåñáðåßá
ôùí BÊÊ êáé óõíïøßæïíôáé óôïí ðßíáêá 3. Ùóôüóï, Þ
ôåëéêÞ åðéëïãÞ èåñáðåõôéêÞò ìåèüäïõ ãßíåôáé ðÜíôá
ìå âÜóç ôéò åãêåêñéìÝíåò åíäåßîåéò ãéá ôï åßäïò ôçò
âëÜâçò, åíþ äåí ðñÝðåé íá ìáò äéáöåýãåé ôï ãåãïíüò
üôé ïæþäç BÊÊ ðá÷ýôåñá áðü 3mm áðáéôïýí
áðüîåóç ðñéí ôç ÷ñÞóç PDT.50,51,52

ΝΟΣΟΣ BOWEN ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç ôïðéêÞ ÷ñÞóç PDT ìå 20% ALA äïêéìÜóôçêå
åêôåíþò óôç íüóï Bowen óå ðÜíù áðü 14 áíïéêôÝò êáé 3
ôõ÷áéïðïéçìÝíåò, óõãêñéôéêÝò ìåëÝôåò, áíÜ ôïí êüóìï.
Ôá áíáöåñüìåíá ðïóïóôÜ ðëÞñïõò ßáóçò îåðåñíïýí
üëá üóá õðÜñ÷ïõí ìÝ÷ñé óÞìåñá ãéá üëåò ôéò
êáôçãïñßåò åðéèçëéáêþí üãêùí, áããßæïíôáò ùò êáé ôï
100%. Ðñüóöáôá äçìïóéåýèçêáí ôá óõãêñéôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá ìåôáîý ALA-PDT êáé ôïðéêÞò åöáñìïãÞò
5-fluorouracil (5-FU), ìåëÝôçò öÜóçò 3, óå 40 áóèåíåßò
ìå éóôïëïãéêÜ åðéâåâáéùìÝíç í. Bowen. Ôï ALA
åöáñìïæüôáí ôïðéêÜ õðü ìïñöÞ ãáëáêôþìáôïò (ëÜäé óå
íåñü), óå óõãêÝíôñùóç 20%, 4 þñåò ðñéí ôçí Ýêèåóç óå
incoherent öùôåéíÞ ðçãÞ (ëcm = 630 nm+/-15; 50-90
mW/cm2, 100 J/cm2). H åðÜëåéøç ìå 5 - FU ãéíüôáí

Ðñüóöáôá äçìïóéåõìÝíåò ìåëÝôåò ôçò èåñáðåõôéêÞò äñÜóçò ôçò PDT óôá ÂÊÊ
ÅñåõíçôÞò

Áñéèìüò
áóèåíþí

ÄéÜãíùóç

Èåñáðåßá

Thissen et al.

23

Ïæþäåò BÊÊ

ALA-PDT

Wang et al.

88

ÅðéðïëÞò &
ïæþäåò BÊÊ

Soler et al.

59

Hom et al.

Rhodes et al.

ÖùôåéíÞ
ðçãÞ

Follow up

¸êâáóç

Åñõèñü öùò:
100 J/cm2,
1100 mW/cm2

3 ìÞíåò

ÐëÞñçò ýöåóç: 92%
ALA -PDT

ALA-PDT

Laser: 635 nm,
60J/cm2,
80 mW/cm2

3 ìÞíåò

Ðïóïóôü õðïôñïðþí:
25% ALA -PDT

BÊÊ n=350

MAL-PDT

ËáìðôÞñáò
áëïãüíïõ:
50-200 J/cm2,

22-24
÷ñüíéá

ÐëÞñçò ýöåóç:
79% MAL-PDT

94

BÊÊ

MAL-PDT

Åñõèñü öùò:
24 ìÞíåò
75 J/cm2,
150-200 mW/cm2

Ðïóïóôü õðïôñïðþí
18% ÌAL -PDT

101

Ïæþäåò BÊÊ

ALA-PDT vs.
÷åéñïõñãéêÞ
áöáßñåóç

Åñõèñü öùò:
75 J/cm2

Ðïóïóôü õðïôñïðþí:
10%
ÌAL-PDT vs. 2%
÷åéñ. áöáßñåóç

24 ìÞíåò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5_1a.qxd 24/10/2014 12:57 μμ Page 181
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ÊÁÉ

ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÙÍ ÅÍÄÅÉÎÅÙÍ

ìßá öïñÜ ôçí çìÝñá ãéá ôçí ðñþôç åâäïìÜäá êáé äýï
öïñÝò ôçí çìÝñá, ãéá ôéò ôñåéò åðüìåíåò åâäïìÜäåò.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ åðáíåëÝã÷ïõ, óå Ýîé åâäïìÜäåò
áðü ôï ðÝñáò ôçò èåñáðåßáò, óå üóá ðåñéóôáôéêÜ
åðéâáëëüôáí åðáíáëÞöèçêå ç ALA-PDT Þ ç 5- FU. Ïé
åßêïóé åííéÜ áðü ôéò ôñéÜíôá ôñåéò ðåñéðôþóåéò (88%)
áíôáðïêñßèçêáí ðëÞñùò óôçí PDT, óå áíôßèåóç ìå ôï
67% óôçí 5 - FU. ¸ðåéôá áðü Ýíá Ýôïò ïé åìöáíéæüìåíåò
õðïôñïðÝò ìåßùóáí ôá óõãêåêñéìÝíá ðïóïóôÜ óå 82%
êáé 42% áíôßóôïé÷á. Óå 7 áðü ôïõò áóèåíåßò ðïõ
Ýëáâáí 5 - FU áíáðôý÷èçêå óïâáñÞ åêæåìáôïåéäÞò
áíôßäñáóç óôç èÝóç åöáñìïãÞò ôçò, ìå åîÝëêùóç óôïõò
ôñåéò áðü áõôïýò êáé äéáâñþóåéò óôïõò äýï. ÊáìéÜ
ôÝôïéïõ ôýðïõ áíåðéèýìçôç åíÝñãåéá äåí ðáñáôçñÞèçêå
ìå ôçí PDT.52-55

ÐÉÈÁÍΕΣ ÌÅËËÏÍÔÉÊΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
PDT ÓÔÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃΙΑ ––––––––––––––––––––
ÐÝñá áðü ôéò Þäç ðåñéãñáöåßóåò, åãêåêñé ìÝíåò ÷ñÞóåéò ôçò PDT, "ôñÝ÷ïõí" óÞìåñá åñåõíçôéêÜ
ðñùôüêïëëá ðïõ áöïñïýí óå Üëëåò ðéèáíÝò åíäåßîåéò.
ÔÝôïéåò åßíáé: ôá áñ÷üìåíá äéçèçôéêÜ ÁÊÊ,56 êáëïÞèåéò üãêïé ôïõ äÝñìáôïò (êåñáôïáêáíèþìáôá),57
åíäïåðéèçëéáêÝò íåïðëáóßåò ôùí âëåííïãüíùí,58,59 ç
óðïããïåéäÞò ìõêçôßáóç,60 ç áêôéíéêÞ ðïñïêåñÜôùóç,61
öùôïãÞñáíóç,62 ïé áããåéáêÝò äéáôáñá÷Ýò (port wine
stain áããåéþìáôá), íïóÞìáôá ôïõ ôñé÷ïóìçãìáôéêïý
èõëÜêïõ êáé ôùí éäñùôïðïéþí áäÝíùí (êïéíÞ áêìÞ,
ñïäü÷ñïõò áêìÞ, éäñùôáäåíßôéäá),63,64,65 ç øùñßáóç,66
ç óêëçñïäåñìßá,67 êáèþò êáé ïé äåñìáôéêÝò ëïéìþîåéò68
(åñýèñáóìá, ëåúóìáíßáóç, Ï.Ê) ê.á., ìå åíèáññõíôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá ãéá êÜðïéá áðü áõôÜ. Ùóôüóï, áðáéôåßôáé ÷ñüíïò êáé ìåãáëýôåñïò áñéèìüò ôåêìçñéùìÝíùí
ìåëåôþí, ðñïêåéìÝíïõ ç PDT íá áðïäåßîåé ôçí õðåñï÷Þ
ôçò Ýíáíôé ôùí ìÝ÷ñé óÞìåñá äéáèÝóéìùí èåñáðåõôéêþí
åðéëïãþí.

ÁÍÅÐÉÈΥÌÇΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ÊÁÉ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ç PDT áðïôåëåß ìéá áóöáëÞ
èåñáðåõôéêÞ ôå÷íéêÞ. 26,28,40 Ïé óõ÷íüôåñåò
áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò åßíáé ôï ðáñïäéêü åñýèçìá êáé
ïßäçìá óôç èÝóç ôçò áêôéíïâüëçóçò, ðïõ óõíïäåýåôáé
ìå õðïêåéìåíéêü áßóèçìá íõãìþí, êíçóìïý Þ
êáýóïõ.69 Ôá õðïêåéìåíéêÜ óõìðôþìáôá äéáñêïýí üóï
êáé ï ÷ñüíïò ôçò Ýêèåóçò óôç öùôåéíÞ ðçãÞ, áí êáé
äåí áðïêëåßåôáé íá ðáñáôáèïýí ãéá 2-3 þñåò ìåôÜ, åíþ
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ôï åñýèçìá êáé ôï ïßäçìá ìðïñåß íá ðáñáìåßíïõí ãéá
ìåñéêÝò åâäïìÜäåò áðü ôç èåñáðåßá.70,71 Äåí Ý÷åé
îåêáèáñéóèåß áðüëõôá áí ôá óõãêåêñéìÝíá óõìðôþìáôá äéáöïñïðïéïýíôáé áíÜëïãá ìå ôçí ðïéüôçôá ôçò
åöáñìïæüìåíçò öùôïåõáéóèçôïðïéïý ïõóßáò.
ÅîÜëëïõ, äåí õðÜñ÷åé óõìöùíßá ãéá ôç óõ÷íüôçôá êáé
ôçí ÝíôáóÞ ôïõò áêüìç êáé üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç ßäéá
áêñéâþò ïõóßá. Áóèåíåßò ìå ÁÊ áíáöÝñïõí óõ÷íüôåñá
Üëãïò óå ó÷Ýóç ìå 'êåßíïõò ìå ÂÊÊ Þ íüóï Bowen.
Åðßóçò ç Ýíôáóç ôïõ áíáöåñüìåíïõ ðüíïõ åîáñôÜôáé
êáé áðü Üëëïõò ðáñÜãïíôåò üðùò ôï öýëï (Üíäñåò >
ãõíáßêåò), ôï ìÝãåèïò ôçò âëÜâçò (ìåãÜëåò > ìéêñÝò)
êáé ôçí åíôüðéóç (êåöÜëé > êïñìüò, Üêñá), åíþ åßíáé
áíåîÜñôçôç áðü ôç èåñáðåõôéêÞ äüóç, ôçí çëéêßá, ôçí
Ýíôáóç ôïõ öèïñéóìïý êáé ôïí êáôÜ Fitzpatrick
öùôüôõðï äÝñìáôïò. ÐñïêåéìÝíïõ íá ìåéùèåß ï ðüíïò,
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
åõñÝùò ç øýîç ôçò âëÜâçò ìå óðñÝé ðáãùìÝíïõ íåñïý
Þ ìå áíåìéóôÞñá (fun), åíþ Ý÷ïõí äïêéìáóôåß êáé
ðïëëÝò Üëëåò ôïðéêÝò ìÝèïäïé áíáëãçóßáò ìå
óêåõÜóìáôá óå ìïñöÞ êñÝìáò Þ ðçêôÞò.72,73,74 Óå
ìåãÜëçò Ýêôáóçò âëÜâåò ìðïñåß íá áðáéôçèåß
êáé ÷ñÞóç per os áíáëãçôéêïý. Ç ôïðéêÞ åöáñìïãÞ
áíáéóèçôéêþí(eutectic mixtures) ôïõ ôýðïõ ôçò
ëéäïêáÀíçò/ðñéëïêáÀíçò äåí åíäåßêíõôáé, êáèþò
ôï ÷áìçëü ôïõò pH ìðïñåß íá áðåíåñãïðïéÞóåé ôï
öùôïåõáéóèçôïðïéü ìÝóï. Ùóôüóï, õðÜñ÷ïõí ìåëÝôåò
óôéò ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéÞèçêå õäñï÷ëùñéêÞ ëéäïêáÀíç
3% ÷ùñßò íá åðçñåÜóåé ôï èåñáðåõôéêü áðïôÝëåóìá
ôçò ALA-PDT óå 18 áóèåíåßò ìå AK, ÷ùñßò üìùò íá
êáôáöÝñåé íá ìåéþóåé ôï áßóèçìá äõóáíåîßáò ôïõò.75,76
Óðáíéüôåñåò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò åßíáé ç
ìåôáöëåãìïíþäçò õðü- Þ õðåñìåëÜã÷ñùóç, åíþ ðïëý
óðÜíéá ðáñáôçñåßôáé ïõëïðïßçóç. ÓðïñáäéêÜ,
äçìïóéåýïíôáé ðåñéóôáôéêÜ áóèåíþí ðïõ åìöÜíéóáí
áëëåñãéêÞ åî åðáöÞò äåñìáôßôéäá.77 Ç ãåíéêåõìÝíç
öùôïôïîéêüôçôá ðïõ åìöáíßæåôáé ìåôÜ áðü óõóôçìáôéêÞ ÷ïñÞãçóç öùôïåõáéóèçôïðïéþí ïõóéþí, óôçí
ðåñßðôùóç ôçò ôïðéêÞò PDT åßíáé ó÷åäüí áíýðáñêôç.
¸÷åé áíáöåñèåß Ýíá ðåñéóôáôéêü 82-÷ñïíïõ
áóèåíïýò ðïõ ðáñïõóßáóå ìåëÜíùìá óôç èÝóç
åðáíáëáìâáíüìåíçò PDT, ÷ùñßò ùóôüóï íá Ý÷åé
åðéâåâáéùèåß áéôéïëïãéêÞ ó÷Ýóç ìåôáîý ôùí äýï
êáôáóôÜóåùí, åöüóïí ï Üññùóôïò åß÷å ðñïçãïõìÝíùò
õðïâëçèåß êáé óå èåñáðåßá ìå UVB.78 Áí åîáéñÝóïõìå
áõôü ôï ìåìïíùìÝíï ðåñéóôáôéêü, êáìßá ìåëÝôç äåí
áðïäåéêí ýåé ðéèáíÞ áéôéïëïãéêÞ ó÷Ýóç ìåôáîý
öùôïäõíáìéêÞò èåñáðåßáò êáé êáñêéíïãÝíåóçò.
ÅîÜëëïõ ç ìç åìöÜíéóç áõîçìÝíïõ êéíäýíïõ íåïðëáóéþí óå áóèåíåßò ìå ðïñöõñßá åíéó÷ýåé ôçí
ôåëåõôáßá áõôÞ Üðïøç.
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ÓÕÌÐÅÑΑÓÌÁÔÁ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç PDT ìå ôçí éêáíüôçôÜ ôçò íá êáôáóôñÝöåé
åðéëåêôéêÜ ôá êáêïÞèç êýôôáñá, ðñïóôáôåýïíôáò
óõã÷ñüíùò ôéò ðåñéâÜëëïõóåò öõóéïëïãéêÝò êõôôáñéêÝò äïìÝò, áðïôåëåß éäáíéêÞ èåñáðåõôéêÞ åðéëïãÞ
ôùí äåñìáôéêþí íåïðëáóéþí ãéá ôéò ïðïßåò åíäåßêíõôáé. Óôç èåñáðåßá ôùí ÁÊ, ôçò íüóïõ Bowen êáé
ôùí ÂÊÊ áðïäåéêíýåôáé åîßóïõ áðïôåëåóìáôéêÞ ìå
ôçí êñõïèåñáðåßá êáé ôçí ÷åéñïõñãéêÞ áöáßñåóç,
äéáôçñþíôáò åðßóçò ôï óçìáíôéêü ðëåïíÝêôçìá ôçò
ìç åðåìâáôéêÞò, áíáßìáêôçò ôå÷íéêÞò êáé ôïõ
åîáéñåôéêïý êïóìçôéêïý áðïôåëÝóìáôïò. Åðéðñüóèåôá ðñïóöÝñåé ðïëýôéìç âïÞèåéá óôçí áíôéìåôþðéóç áóèåíþí ìå ðïëëáðëÝò Þ ðïëý åêôåôáìÝíåò
âëÜâåò, êáèþò êáé óå ðåñéðôþóåéò üðïõ ç åíôüðéóç
ôùí âëáâþí äõó÷åñáßíåé Þ êáèéóôÜ åðéêßíäõíç
ôçí ÷åéñïõñãéêÞ ðñïóðÝëáóç (êïíôÜ óå öõóéêÜ
óôüìéá Þ óôç ìÝóç ìïßñá ôïõ ðñïóþðïõ).79 Óôçí
ðåñßðôùóç ðïõ ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ PDT åðéôåõ÷èåß
ìåñéêÞ ýöåóç ôçò íüóïõ Þ ðáñáôçñçèåß õðïôñïðÞ,
ç ìÝèïäïò ìðïñåß íá åðáíáëçöèåß ìÝ÷ñé ôçí ðëÞñç
õðï÷þñçóç, åöüóïí ãíùñßæïõìå üôé äåí ðñïêáëåß
ôïîéêüôçôá êáé äåí Ý÷åé ìåôáëëáîéïãüíï äñÜóç.80
Åðßóçò åßíáé óçìáíôéêü íá áíáöÝñïõìå ðùò
ç ÷ñÞóç ôçò äåí áðïêëåßåé ôç ìåëëïíôéêÞ åöáñìïãÞ
Üëëùí ôå÷íéêþí.
Ç PDT âáóßæåôáé óôç óõíåñãáóßá öõóéêÞò,
âéï÷çìåßáò êáé êëéíéêÞò åðéóôÞìçò. Ç êáëýôåñç
êáôáíüçóç ôçò êáôáíïìÞò ôùí öùôïåõáéóèçôïðïéþí
ìÝóùí êáé ôïõ öùôüò óôïõò éóôïýò èá âïçèÞóåé
ìåëëïíôéêÜ óôïí áêñéâÞ ðñïóäéïñéóìü êáé ôçí
ðéóôïðïßçóç ôçò äïóéìåôñßáò ôïõ öùôüò. ÊëéíéêÝò
óõãêñéôéêÝò ìåëÝôåò ìå äéÜöïñá ðñùôüêïëëá PDT èá
õðïäåßîïõí ôïõò áðïôåëåóìáôéêüôåñïõò óõíäõáóìïýò
ôçò ðïóüôçôáò êáé ôçò ðïéüôçôáò ôùí åöáñìïæüìåíùí
öùôïåõáéóèçôïðïéþí ðáñáãüíôùí êáé ôùí éäáíéêþí
öùôåéíþí ðçãþí, ãéá ôçí åðéôõ÷Þ èåñáðåßá ôùí õðü
äéåñåýíçóç äåñìáôïðáèåéþí. Ôá ìÝ÷ñé óÞìåñá
áðïôåëÝóìáôá ôçò ìåèüäïõ óå ìç ïãêïëïãéêÜ
íïóÞìáôá áîéïëïãïýíôáé ùò åíèáññõíôéêÜ.81,82,83
Ôá åðüìåíá ÷ñüíéá èá äåßîïõí åÜí ç PDT èá
ùñéìÜóåé ùò ìßá êïéíÞ åíáëëáêôéêÞ èåñáðåßá ãéá
ïñéóìÝíåò êáêïÞèåéò êáé êáëïÞèåéò ðáèÞóåéò óôç
äåñìáôïëïãßá. Ç ëåðôïìåñÞò åðåîÞãçóç êáé êáôáíüçóç
ôùí âéï÷çìéêþí ìç÷áíéóìþí ðïõ âñßóêïíôáé ðßóù áðü
ôçí äñÜóç ôçò PDT áðïôåëïýí ôï êëåéäß ãéá ôçí Üñéóôç
êáé åîåéäéêåõìÝíç èåñáðåõôéêÞ ÷ñÞóç ôçò. ÅðïìÝíùò,
üðùò äéáöáßíåôáé, ç PDT Ý÷åé Ýíá óõíáñðáóôéêü ìÝëëïí
óôç äåñìáôïëïãßá, áíáðôõóóüìåíç ùò Ýíá ÷ñÞóéìï
óõìðëÞñùìá ôùí Þäç ãíùóôþí èåñáðåõôéêþí ÷åéñéóìþí

ãéá ôá íåïðëÜóìáôá ôïõ äÝñìáôïò, áëëÜ êáé ãéá áñêåôÝò
êáëïÞèåéò äåñìáôïðÜèåéåò.
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Eιδικό Άρθρο
Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών.
Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε;
Μπαλαμώτη Ε.
Βαβούλη Χ.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Β΄ Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών
Νοσημάτων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Με τον όρο μαύροι κύκλοι ματιών ορίζεται η αμφοτερόπλευρη ομοιογενής
υπερμελάγχρωση με τη μορφή κηλίδων και πλακών στην περιοφθαλμική χώρα. Αν και η έκφραση
«μαύροι κύκλοι» δεν είναι δόκιμος ιατρικός όρος, εντούτοις χρησιμοποιείται τόσο από δερματολόγους όσο και από ασθενείς. Παρά την υψηλή συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος, τα δημοσιευμένα
στοιχεία σχετικά με την αιτιοπαθογένειά του είναι πολύ λίγα. Οι μαύροι κύκλοι οφείλονται σε πολλαπλούς αιτιολογικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η επιδερμιδική εναπόθεση μελανίνης, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση ως συνέπεια ατοπικής ή αλλεργικής δερματίτιδας, το
περιοφθαλμικό οίδημα, η επιφανειακή εμφάνιση του αγγειακού δικτύου καθώς και η λέπτυνση και χαλαρότητα του δέρματος των βλεφάρων. Σκοπός της ανασκόπησης είναι να αναλύσει την αιτιολογία και τις
θεραπευτικές επιλογές που αφορούν στο θέμα των μαύρων κύκλων.1

Dark Circles under the Eyes: Causes and Treatment Options
Summary

Balamoti E., Vavouli Ch., Kontochristopoulos G.

Dark circles under the eyes are defined as bilateral, round, homogenous
pigment macules on the infraorbital regions. «Dark circles» is not a formal medical term, but both
dermatologists and patients use it to indicate periorbital hypercromic macules and patches. Despite its
significant prevalence, there are a few published studies about its pathogenesis. Dark circles are caused by
multiple etiologic factors that include dermal melanin deposition, postinflammatory hyperpigmentation
secondary to atopic or allergic contact dermatitis, periorbital edema, superficial location of vasculature and
shadowing due to skin laxity. The purpose of this review is to discuss the causes and treatment options for
infraorbital dark circles.1

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Mαύροι κύκλοι, περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση
KEY WORDS • Dark circles, periorbital hyperpigmentation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
α μάτια αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά και κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου. Εκφράζουν πληθώρα συναισθημάτων και αντικατοπτρίζουν ψυχικές διακυμάνσεις. Οι μαύροι κύκλοι (περιοφθαλμική υπερμε-

Τ

λάγχρωση) δίνουν στο πρόσωπο ταλαιπωρημένη,
λυπημένη ή γερασμένη όψη. Αποτελούν ένα δύσκολο πρόβλημα της ιατρικής κοσμητολογίας που επηρεάζει σε ένα μεγάλο ποσοστό το γυναικείο φύλο και
σε ένα μικρότερο το ανδρικό (Eικόνες 1, 2). Ωστόσο
η ακριβής αιτιοπαθογένειά τους δεν έχει πλήρως
διαλευκανθεί.1-3

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 22,
Τεύχος 2, Aπρίλιος-Ιούνιος 2011. σελίδες 71-81
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 189-200, 2014
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Åé êü íá 1 – Μαύροι κύκλοι σε νεαρή
γυναίκα.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση διακρίνεται
σε πρωτοπαθή (ιδιοπαθή) και δευτεροπαθή που
μπορεί να σχετίζεται με συστηματικές παθήσεις ή
τοπικές διαταραχές γνωστής αιτιολογίας.4

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Πρωτοπαθής μελάνωση του επιπεφυκότα
Μία από τις κύριες αιτίες που συμμετέχουν στη
δημιουργία του προβλήματος είναι η υπερμελάγχρ-

ωση στην περιοχή των βλεφάρων. Ο επιπεφυκότας
είναι λεπτός βλεννογόνος χιτώνας, που καλύπτει την
εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων και την εξωτερική του οφθαλμικού βολβού. Μεταξύ των παθήσεων
του επιπεφυκότα συγκαταλέγονται και οι μελαγχρωματικές αλλοιώσεις του. Η υπέρχρωση της μεμβράνης αυτής ονομάζεται μελάνωση του επιπεφυκότα.5,6
Διακρίνεται σε επιθηλιακή και υποεπιθηλιακή και ιστολογικά συνδέεται με υπερπλασία των μελανοκυττάρων. Η επιθηλιακή μελάνωση ανευρίσκεται στο
90% των ατόμων της μαύρης φυλής και στο 10% των
ατόμων της λευκής φυλής. Περιορίζεται αποκλειστικά στο επιθήλιο του επιπεφυκότα και δεν υπάρχει
συμμετοχή του δέρματος. Στην υποεπιθηλιακή μελά-

Åéêüíá 2 – Μαύροι κύκλοι σε νεαρό άνδρα.
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νωση παρατηρείται αύξηση της χρωστικής του
σύστοιχου δέρματος, η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με την περιοχή νεύρωσης του πρώτου και
δεύτερου κλάδου του τριδύμου (σπίλος του Ota).7
Στην περίπτωση αυτή η υπερμελάγχρωση αφορά τόσο το δέρμα όσο και τους βλεννογόνους που νευρώνονται από τους οφθαλμικούς και τους γναθικούς κλάδους του τριδύμου και συνίσταται σε μία
διάστικτη υπερμελάγχρωση κυανών και καστανών αποχρώσεων. Ο σπίλος του Ota παρατηρείται κυρίως
σε ασιατικούς πληθυσμούς, στη μαύρη και σπανίως
στη λευκή φυλή. Η προσβολή είναι συνήθως μονόπλευρη, σπανίως ετερόπλευρη. Θεωρείται μόνιμη βλάβη και συνήθως παρουσιάζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία ή κατά την εφηβεία. H υποεπιθηλιακή μελάνωση μπορεί να συνδυάζεται με υπέρχρωση του
ραγοειδή και του σκληρού χιτώνα του οφθαλμού.1,8

ΤΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ;

εί να μην υφίσταται υποδόριο λίπος. Μέσα από το
λεπτό δέρμα της συγκεκριμένης περιοχής, το
υποδόριο αγγειακό πλέγμα διαφαίνεται πιο έντονο
και προσδίδει μια μπλε-μωβ απόχρωση. Η εμφάνιση
των αιμοφόρων αγγείων είναι εντονότερα ορατή στο
έσω ήμισυ των κάτω βλεφάρων. Η υπέρχρωση επιτείνεται κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως.2
Σε άτομα με βαθειά ανατομική θέση οστών η
σκίαση μπορεί επίσης να συμβάλλει στην εμφάνιση
σκούρου χρώματος κάτω από τα μάτια. Επιπλέον, η
υπερμελάγχρωση εμφανίζεται πιο συχνά σε άτομα
με φωτότυπο κατά Fitzpatrick III – IV4 (Εικόνα 3).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1969 πρωτοαναφέρθηκαν περιστατικά περιοφθαλμικής υπερμελάγχρωσης
οικογενούς αιτιολογίας. Πιο συγκεκριμένα, επρόκειτο για είκοσι δύο μέλη έξι συνεχόμενων γενεών που
παρουσίαζαν μία γενετικά προκαθορισμένη μορφή
υπερμελάγχρωσης.9

2. Κληρονομικότητα
Σε μεγάλο βαθμό η εμφάνιση των μαύρων κύκλων
οφείλεται σε αυξημένη υποδερματική αγγείωση και
υπερβολική διαφάνεια του δέρματος που αποτελούν
κληρονομικό χαρακτηριστικό πολλών ατόμων. Το
δέρμα γύρω από τα βλέφαρα είναι το πιο λεπτό στο
σώμα (πάχος περίπου 0,5 mm σε σχέση με 2 mm σε
άλλες περιοχές). Μια συνήθης αιτία δημιουργίας
των μαύρων κύκλων είναι η λεπτή και διαφανής υφή
του δέρματος που υπέρκειται του κυκλοτερούς μυός
του οφθαλμού. Ο μυς βρίσκεται ακριβώς κάτω από
το δέρμα. Στην ανατομική αυτή θέση μπορεί να
υπάρχει μικρή ποσότητα υποδόριου λίπους ή μπορ-

Åé êü íá 3 – Περιοφθαλμική μελάγχρωση σε άνδρα με φωτότυπο
IV κατά Fitzpatrick.

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

3. Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, ατοπική
δεματίτιδα
Περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση μπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής (μεταφλεγμονώδους αιτιολογίας). Ουσίες που
ενοχοποιούνται για την πρόκληση δερματίτιδας στα
βλέφαρα είναι οι βαφές τριχών, τα καλλυντικά ματιών και βλεφαρίδων, οι μεταλλικοί βοστρυχωτές
βλεφαρίδων, αεροαλλεργιογόνα ή πτητικές ουσίες όπως τα αρώματα, καθώς και αλλεργιογόνα μεταφερόμενα με τα χέρια όπως τα βερνίκια νυχιών. Δερματίτιδα μπορεί επίσης να προκαλέσουν τα διαλύμα-

191

6_1.qxd 24/10/2014 12:58 μμ Page 192

192

E. Mπαλαμώτη, Χ. Βαβούλη, Γ. Κοντοχριστόπουλος
Åéêüíá 4 – Υποφθάλμια πτυχή (σημείο
Dennie-Morgan) σε παιδί με ατοπική
δερματίτιδα.

τα των φακών επαφής, τα κολλύρια και οι κρέμες οφθαλμολογικών παθήσεων. Στην ατοπική δερματίτιδα
απαντάται μερικές φορές περιοφθαλμική μελάγχρωση λόγω του έντονου κνησμού και του επακόλουθου
ξεσμού.1,2 Πολλές φορές μπορεί να συνυπάρχει και
η χαρακτηριστική διπλή υποφθάλμιος πτυχή –
σημείο Dennie-Morgan (Eικόνα 4).

4. Ηλιακή ακτινοβολία, φάρμακα, ορμόνες
Η περιοφθαλμική μελάγχρωση μπορεί να είναι
απότοκη της υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο που
ωθεί στην παραγωγή περισσότερης μελανίνης.
Διαταραχές της μελάγχρωσης μπορούν επίσης να
προκληθούν σχετικά συχνά από φάρμακα ή φαρμακευτικές αντιδράσεις, όπως το σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα.2 Ουσίες που ενοχοποιούνται είναι το
αρσενικό, η μινοκυκλίνη, τα αγγειοδιασταλτικά της
αδενοσίνης, η προστακυκλίνη, το sildenafil citrate,
το μονοξείδιο του αζώτου, οι φαινοθειαζίδες, η
υδαντοΐνη, τα ανθελονοσιακά, η πίσσα, οι υδρογονάνθρακες. Επίσης τα ενδογενή ή εξωγενή οιστρογόνα, η προγεστερόνη, η κύηση ίσως παίζουν ρόλο στη
δευτεροπαθή υπερμελάγχρωση των βλεφάρων.4

5. Ηλικία
Με την πάροδο της ηλικίας οι μαύροι κύκλοι
είναι πιθανό να γίνονται περισσότερο εμφανείς, μόνιμοι και ταυτόχρονα μπορεί να συνδυάζονται με
την εμφάνιση ρυτίδων περιοφθαλμικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν,

το δέρμα χάνει μέρος του κολλαγόνου, γίνεται όλο
και πιο λεπτό και διαφανές. Σε ιστολογικό επίπεδο,
οι ρυτίδες είναι το αποτέλεσμα της ελάττωσης του
κολλαγόνου στο χόριο λόγω μειωμένης σύνθεσης ή
αυξημένης αποδόμησης της θεμέλιας ουσίας από τις
μεταλλοπρωτεϊνάσες που εκλύονται από τις ελεύθερες ρίζες.
Απότοκη της ηλικίας είναι και η επίταση της δακρυϊκής αύλακας, λόγω απώλειας του υποδόριου
λίπους και λέπτυνσης του δέρματος των κάτω βλεφάρων που δημιουργούν ένα κενό στην περικογχική
χώρα (tear trough). Ο συνδυασμός αυτού του κενού
με τον ψευδοεγκολεασμό του κογχικού λίπους προσδίδουν μία εντονότερη σκιά στην περιοχή κάτω από
τα μάτια (Eικόνες 5, 6).2,10,11

6. Τρόπος ζωής
Η εμφάνιση μελάγχρωσης περιοφθαλμικά μπορεί να είναι προσωρινό φαινόμενο που οφείλεται σε επιβαρυντικούς για τον οργανισμό παράγοντες, όπως
η έλλειψη ύπνου, η υπερβολική κόπωση, το stress, η
κακή διατροφή, η μειωμένη πρόσληψη υγρών, το
κάπνισμα, η χρόνια χρήση alcohol, το καθημερινό
και υπερβολικό μακιγιάζ. Τέτοιου είδους παράγοντες προκαλούν αγγειοδιαστολή, έντονη διαγραφή
του αγγειακού πλέγματος και επίταση του προβλήματος των μαύρων κύκλων.

7. Αναιμία και άλλες συστηματικές παθήσεις
Η έλλειψη μιας ισορροπημένης διατροφής, η εμ-
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Åéêüíá 5 – Περιοφθαλμική υπερμελάγχρωση σε
γυναίκα ηλικίας 68 ετών.

μηνορρυσία, η κύηση μπορεί να οδηγήσουν στον
πιο κοινό τύπο αναιμίας, τη σιδηροπενική, λόγω έλλειψης σιδήρου. Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί ωχρότητα στο δέρμα, που επιτρέπει στις υποκείμενες φλέβες της περιοχής των ματιών να γίνουν περισσότερο ορατές. `Ετσι εμφανίζεται μια μπλε ή πιο
σκούρα απόχρωση στην περιοχή των ματιών. Άλλα
συστηματικά νοσήματα που σχετίζονται με το δευτεροπαθή τύπο υπερμελάγχρωσης είναι η νόσος του
Addison, όγκοι της υπόφυσης, θυρεοειδοπάθειες, το
σύνδρομο Cushing, χρόνιες συστηματικές παθήσεις
όπως η σύφιλη, η φυματίωση, η κίρρωση του ήπατος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερ-

Åéêüíá 6 – Μαύροι κύκλοι στην περιοχή
των ματιών, ρυτίδες και tear trough λόγω προχωρημένης ηλικίας.

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

υθηματώδης λύκος, η συστηματική σκλήρυνση, η αιμοχρωμάτωση, η ελονοσία, παθήσεις του κεντρικού
νευρικού συστήματος, νοσήματα των νεφρών κ.α.4

8. Περκογχικό οίδημα
Το περιοκογχικό οίδημα και οι μαύροι κύκλοι
μπορεί να συνυπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό (Eικόνα
7). Το οίδημα των βλεφάρων μπορεί να αποτελεί
κλινική εκδήλωση τοπικού ή γενικευμένου οιδήματος.1 Προϋποθέτει σημαντική αύξηση του όγκου του
διάμεσου υγρού και οφείλεται σε τοπική απόφραξη
φλεβικής ή/και λεμφικής οδού καθώς και σε συμφο-
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Åéêüíá 7 – Περικογχικό οίδημα και μαύροι κύκλοι.

ρητική καρδιακή ανεπάρκεια, νόσους του περικαρδίου, ηπατοπάθειες, μυξοίδημα, νεφρικές και άλλες παθήσεις, όπως προαναφέρθηκε. Μπορεί να επιδεινώνεται μετά τη βραδινή κατάκλιση ή μετά από ένα αλμυρό γεύμα και επηρεάζει την ένταση των
μαύρων κύκλων. Ως εκ τούτου η διερεύνηση της αιτιολογίας του είναι σημαντική.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στην αξιολόγηση και τη διαφορική διάγνωση της
προέλευσης της χρωστικής συμβάλλει σημαντικά η
χρήση της λυχνίας του Wood καθώς και η χρήση πεπολωμένου φωτός.2 Κύριο ιστολογικό χαρακτηριστικό των μαύρων κύκλων είναι η αύξηση της μελανίνης του δέρματος της περιοχής των βλεφάρων
και εναπόθεση της χρωστικής εντός των μακροφάγων
του χορίου.4

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ –––––––––––––––––––––––
Μεγάλος αριθμός προϊόντων και θεραπευτικών
μεθόδων εφαρμόζονται σήμερα για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των μαύρων κύκλων. Όμως, παρά
τις πολλές θεραπευτικές επιλογές, δεν υπάρχουν
στοιχειοθετημένες συγκριτικές μελέτες και πρωτόκολλα που να αφορούν στη μείωση και την εξάλειψη
του τόσο συχνά εμφανιζόμενου προβλήματος. Η θεραπεία θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με την
αιτιολογία.

1. Τοπικοί λευκαντικοί παράγοντες
Οι λευκαντικές ουσίες συνταγογραφούνται συχνά
στη θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών. Πολλά
τοπικά σκευάσματα είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.
Η υδροκινόνη είναι παγκοσμίως ο πιο δημοφιλής
λευκαντικός παράγοντας και αποτελεί πραγματικά
τον «ακρογωνιαίο λίθο» και το πιο συχνά συνταγογραφούμενο φάρμακο στη θεραπεία των υπερμελαγχρώσεων. Ο μηχανισμός δράσης της έγκειται
στην αναστολή της μετατροπής της τυροσίνης σε μελανίνη, μέσω συναγωνιστικής σύνδεσης με την τυροσινάση, επιβραδύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη
βιοσύνθεση της μελανίνης. Επίσης, αναστέλλει τη
σύνθεση ή επιταχύνει την καταστροφή των μελανοσωμάτων ή και τα δύο. Τέλος, η υδροκινόνη αναστέλλει τη σύνθεση του DNA και του RNA στα μελανοκύτταρα. Η εκλεκτική δράση της στη σύνθεση της
μελανίνης οφείλεται κυρίως στη χημική της ομοιότητα με ουσίες πρόδρομες της μελανίνης, καθώς και
στην ικανότητά της να μεταβολίζεται στο εσωτερικό
των μελανοκυττάρων. 12,13 Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειές της είναι η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής, η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση και η
δυσχρωμία των ονύχων. Στα άτομα της μαύρης φυλής μία πολύ σπάνια επιπλοκή της υδροκινόνης αποτελεί η ωχρόνωση (μόνιμος γκρι ή μελανοκύανος
αποχρωματισμός).
Το 1975 οι Kligman και Willis μέσα από μελέτες
τους απέδειξαν ότι η λευκαντική δράση της υδρο-
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Ο αποχρωματισμός γίνεται εμφανής μετά από 5-7
εβδομάδες καθημερινής εφαρμογής. Η θεραπεία
πρέπει να εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, αλλά μπορεί να συνεχιστεί μέχρι
και για ένα έτος.
Άλλοι παράγοντες με λευκαντική δράση είναι τα
κορτικοστεροειδή, το αζελαϊκό οξύ (1,7-επτανοδικαρβοξυλικό οξύ), η αρμπουτίνη, το κοχικό και το λιποϊκό οξύ.2

παράγοντες.17,18 Γι’ αυτό το λόγο προτιμάται η χρήση
τοπικών ρετινοειδών σε συνδυασμό με υδροκινόνη
αντί της μονοθεραπείας. Τα ιστολογικά ευρήματα
μετά από καθημερινή εφαρμογή ρετινοειδών περιλαμβάνουν τα εξής: λέπτυνση της κερατίνης στιβάδας, ακάνθωση (δηλαδή οίδημα της επιδερμίδας),
διόρθωση της κυτταρικής ατυπίας (όπως π.χ. σε ακτινικές υπερκερατώσεις), ελάττωση του μεγέθους και
του αριθμού των μελανοσωμάτων, διέγερση των ινοβλαστών, αύξηση της σύνθεσης κολλαγόνου,
καθώς και αύξηση της αγγειογένεσης. Οι ιστολογικές
επιδράσεις της τρετινοΐνης τεκμηριώνονται κλινικά
με τη βελτίωση των λεπτών γραμμών, τη λείανση των
ρυτίδων, την εξασθένηση των ηλιακών εφηλίδων και
υπερμελαγχρώσεων, τη φωτεινότητα και τη λάμψη
του δέρματος που εμφανίζονται κλινικά μερικές εβδομάδες μετά τη χρήση τρετινοΐνης.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ερύθημα, ξηρότητα, απολέπιση, αίσθημα
καύσου και νυγμών, δηλαδή σημεία και συμπτώματα
συμβατά με ήπια ερεθιστική δερματίτιδα, τη λεγόμενη δερματίτιδα από ρετινοειδή. Η δερματίτιδα από
ρετινοειδή μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε αντιδραστική υπερμελάγχρωση, ειδικά σε άτομα με
σκούρο φωτότυπο.

2. Tοπικά ρετινοειδή

3. Xημικό peeling

Τα ρετινοειδή είναι φυσικά και συνθετικά παράγωγα της βιταμίνης Α. Δραστικό παράγωγο των ρετινοειδών είναι το ρετινοϊκό οξύ. Τα τοπικά ρετινοειδή
που διατίθενται περιλαμβάνουν τη ρετινόλη, τη ρετιναλδεΰδη, το ρετινοϊκό οξύ, το 13-cis ρετινοϊκό οξύ,
την αδαπαλένη και την ταζαροτένη. Στις ενδείξεις
χορήγησης των τοπικών ρετινοειδών περιλαμβάνονται και οι βλάβες που προκαλούνται από τη φωτογήρανση, καθώς και οι μελαγχρωματικές αλλοιώσεις.
Η αποτελεσματικότητα των τοπικών ρετινοειδών στη
φωτογήρανση πιστοποιείται μέσω πολλών μελετών
με τη βελτίωση των κλινικών, ιστολογικών και μοριακών χαρακτηριστικών. Η τοπική εφαρμογή ρετινοϊκού οξέος σε συγκεντρώσεις 0,01% έως 1% συμβάλλει στον αποχρωματισμό μέσω της αναστολής της μεταγραφής της τυροσινάσης.16 Πρέπει να εφαρμόζεται
τοπικά το βράδυ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
συγκριτικά με την υδροκινόνη, ενώ τα αποτελέσματα
αρχίζουν να γίνονται εμφανή μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας. Κλινικές μελέτες έδειξαν καλά αποτελέσματα σε ασθενείς με μέλασμα, μεγαλύτερη όμως
ανταπόκριση παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκαν σε γαληνικά παρασκευάσματα μαζί με άλλους

Το χημικό peeling (χημική απολέπιση) είναι μία
διαδικασία εφαρμογής στο δέρμα ενός ή περισσότερων χημικών παραγόντων και πρόκλησης ελεγχόμενης καταστροφής της επιδερμίδας ή και του χορίου,
με σκοπό την απομάκρυνση ορισμένων επιφανειακών βλαβών και της περίσσειας της μελανίνης. Με
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η υφή και η εμφάνιση
του δέρματος. Το χημικό peeling ενδείκνυται σε όλες τις δερματικές βλάβες που είναι επιθυμητή η καταστροφή και ανάπλαση των επιφανειακών στρωμάτων του δέρματος. Ανάλογα με το βάθος διείσδυσης
το peeling διακρίνεται σε επιφανειακό, μέσου βάθους και βαθύ. Στο επιφανειακό peeling η καταστροφή
εκτείνεται σε όλη την επιδερμίδα και στο θηλώδες
χόριο. Στο μέσου βάθους peeling επιτυγχάνεται καταστροφή στο άνω δικτυωτό χόριο και στο βαθύ προκαλείται βλάβη στο μέσο δικτυωτό χόριο. Οι κυριότεροι παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι το τριχλωροξικό οξύ, τα α-υδροξυοξέα με κύριο εκπρόσωπο το γλυκολικό οξύ, το διάλυμα του Jessner, το σαλικυλικό οξύ, η ρεζορκινόλη, το πυροσταφυλικό οξύ
και η φαινόλη. Το τριχλωροξικό οξύ (TCA) μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συγκεντρώσεις, που

κινόνης ενισχύεται με την προσθήκη κάποιων παραγόντων και πρότειναν την ακόλουθη συνταγή:14
Υδροκινόνη…………..5%
Τρετινοΐνη……………0,1%
Δεξαμεθαζόνη………..0,1%
Σε αιθανόλη και προπυλενογλυκόλη 1:1 ή σε
υδρόφιλη αλοιφή
Τροποποίηση του μίγματος των Kligman και
Willis αποτελεί η συνταγή η οποία προτάθηκε το
1995 από τους Κατσάμπα και Αντωνίου:15
Υδροκινόνη……………………..5%
Τρετινοΐνη………………………0,025% - 0,05%
Οξική υδροκορτιζόνη………….1%
Σε αιθανόλη και προπυλενογλυκόλη 1:1 ή σε
υδρόφιλη αλοιφή
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Åéêüíá 8 – Θεραπεία μαύρων κύκλων με διάλυμα χημικής απολέπισης τριχλωροξικού και
γαλακτικού οξέος πολύ χαμηλής συγκέντρωσης.

κυμαίνονται από 10-50%. Συγκεντρώσεις 10-25%
δημιουργούν επιφανειακή απολέπιση και 25-50%
προκαλούν απολέπιση μέσου βάθους. Το TCA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολεπιστικός παράγοντας στη μετρίου βαθμού φωτογήρανση, στις επιφανειακά εντοπισμένες υπερμελαγχρώσεις και στις ακτινικές υπερκερατώσεις. Είναι ένα οξύ μη τοξικό
συστηματικά, απλό στη χρήση του, ενώ η δράση του
είναι προβλέψιμη και σε πλήρη εξάρτηση με την
ποσότητα και τη συγκέντρωση του διαλύματος. Το
TCA προκαλεί καθίζηση των επιδερμιδικών πρωτεϊνών και καταστροφή τόσο των υγιών κυττάρων όσο
και αυτών που έχουν υποστεί ακτινική βλάβη. Λόγω
της πήξης των πρωτεϊνών της επιδερμίδας, η δράση

του είναι οπτικά ελεγχόμενη μέσω της έντονης
λεύκανσης που παρατηρείται στο χρώμα του δέρματος (πάγωμα–frosting). Απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή σε άτομα με φωτότυπο IV και V κατά
Fitzpatrick, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης, ιδίως με υψηλές
συγκεντρώσεις TCA (>40%). Επίσης, με τη χρησιμοποίηση υψηλών συγκεντρώσεων, μπορεί να προκύψει μόνιμη εμφάνιση υπομελαγχρωματικών
βλαβών λόγω της καταστροφής των μελανοκυττάρων.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του TCA στα βλέφαρα θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την αποφυγή ενστάλαξης διαλύματος μέσα
στους οφθαλμούς (Eικόνες 8, 9).

Åéêüíá 9 – Η ασθενής μετά την εφαρμογή του
διαλύματος.
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Τα α-υδροξυοξέα (ΑΗΑ) είναι καρβοξυλικά οξέα
που προέρχονται από φρούτα και λαχανικά. Το
γλυκολικό οξύ είναι ένα α-υδροξυοξύ, φυσικό
συστατικό του ζαχαροκάλαμου και αποτελεί τον πιο
ευρέως διαδεδομένο απολεπιστικό παράγοντα. Δρα
πάνω από την κοκκώδη στιβάδα προκαλώντας αλληλεπιδράσεις με τους ιονικούς δεσμούς της κυτταρικής επιφάνειας. Έτσι διασπά τους δεσμούς των
κερατινοκυττάρων της κερατίνης στοιβάδας βοηθώντας στην αφαίρεση τους (απολέπιση). Αλληλεπιδρά με υποδοχείς ινοβλαστών διεγείροντας
σημαντικά την παραγωγή πρωτεϊνογλυκανών, κολλαγόνου και αυξάνει την ενυδάτωση του δέρματος.
Με την εφαρμογή των παραγόντων χημικής απολέπισης επιτυγχάνεται απομάκρυνση της περίσσειας
της μελανίνης και πάχυνση της επιδεμίδας και του
χορίου που οδηγεί τελικά στη μείωση της έντασης
των μαύρων κύκλων.19

4. Lasers
Την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί κατακόρυφα
η χρήση των lasers στην κοσμητική δερματολογία.21
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει στην κατασκευή εξειδικευμένων τύπων laser ανάλογα με το
είδος, την εντόπιση, την κατανομή και τη χρωστική
της βλάβης. Στην παθογένεια των μαύρων κύκλων, όπως ήδη αναφέρθηκε, εμπλέκεται μια μεγάλη ποικιλία αιτιολογικών παραγόντων (μερικοί άγνωστοι
έως και σήμερα) με ένα σχεδόν κοινό κλινικό αποτέλεσμα. Αυτή η διαφορετικότητα της προέλευσης των
μαύρων κύκλων όσο και η ευαίσθητη περιοχή στην
οποία εμφανίζονται, δηλαδή η στενή ανατομική σχέση με τον οφθαλμό, περιορίζουν και εξειδικεύουν
την επιλογή του laser που δύναται να χρησιμοποιηθεί. 10-13 Έχουν δοκιμασθεί παλμικά lasers ακτινοβολίας, με μήκος κύματος τέτοιο που να απορροφάται επιλεκτικά από τη μελανίνη, όπως το Q-switched
ruby laser στα 694 nm, 3,4,21 το Q-switched
Alexandrite στα 755 nm και το Nd:YAG στα 1.064
nm.23 Με τη χρήση τους παρατηρήθηκε σημαντική
βελτίωση των μαύρων κύκλων από υπερμελάγχρωση.
Επίσης, το Nd:YAG έδειξε ότι είναι εξίσου αποτελεσματικό και στην μείωση του αγγειακού δικτύου του
κάτω βλεφάρου.
Οι Lowe et al δοκίμασαν το Q-switched ruby
laser σε 17 ασθενείς με εναπόθεση μελανίνης στο
κάτω βλέφαρο. Παρατηρήθηκε μεγαλύτερη από 50%
ανταπόκριση στο 23,5% των ασθενών μετά την
πρώτη συνεδρία, και το ποσοστό των ασθενών ανέβηκε στο 88,9% μετά τη δεύτερη συνεδρία.3 Η ιστο-
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λογική εξέταση σε δεύτερο χρόνο ανέδειξε ελάττωση
της μελανίνης. Τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης επιβεβαιώνονται και από μια σειρά μεταγενέστερων μελετών που χρησιμοποιήθηκε το Q-switched
ruby laser. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια
των Q-switched laser Alexandrite και του Nd:YAG
συγκρίθηκαν σε μια μελέτη των Kovak et al. Τα αποτελέσματα και η ασφάλεια ήταν συγκρίσιμα και για
τους δύο τύπους laser και, όπως στη μελέτη του
Lowe, καλύτερα αποτέλεσμα επιτεύχθηκαν μετά τη
δεύτερη συνεδρία.
Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείται το όργανο κοντά στον οφθαλμό, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του αμφιβληστροειδή και του
χοριοειδή χιτώνα σε μελανίνη. Η χρήση ειδικών προστατευτικών μεταλλικών γυαλιών κρίνεται απαραίτητη.
Οι δερματικές αλλαγές που εμφανίζονται με την
ηλικία και προκαλούν μαύρους κύκλους περιλαμβάνουν την περιοφθαλμική χαλάρωση και ρυτίδωση
του δέρματος και την εντονότερη εμφάνιση της δακρυικής αύλακας (tear trough).20
Η χαλάρωση και η ρυτίδωση του δέρματος αντιμετωπίζονται με επεμβατικές και μη επεμβατικές
τεχνικές. Από τις επεμβατικές μεθόδους, στην περιοφθαλμική περιοχή χρησιμοποιείται το carbon
dioxide (CO2) laser. Ο Alster et al μελέτησαν αναδρομικά 67 ασθενείς με δερματοχάλαση και περιοφθαλμικές ρυτίδες που αντιμετωπίσθηκαν με
CO2 laser.23 Οι ασθενείς πέτυχαν σημαντική κλινική βελτίωση με περιορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτές περιελάμβαναν ερύθημα και παροδική υπερμελάγχρωση. Προσοχή πρέπει να δίνεται
στα δέρματα φωτότυπου III & IV λόγω της παρατεταμένης δυσχρωμίας που μπορεί να εμφανίσουν.
Παρότι αυτή η επεμβατική μέθοδος είναι αποτελεσματική και κοινά αποδεκτή, οι σοβαρές παρενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν, όπως το παρατεταμένο ερύθημα, οι διαταραχές της μελάγχρωσης,
οι λοιμώξεις και σπανίως οι ουλές έστρεψαν το ενδιαφέρον σε λιγότερο επεμβατικά lasers, όπως τα
ακόλουθα: pulsed dye laser, diode laser, Nd:YAG
laser στα 1.064-nm, Nd:YAG laser στα 1.320 nm,
erbium:glass laser στα 1.540 nm και τα συστήματα
παλμικού φωτός. Τα περισσότερα συστήματα
συνδυάζουν επιφανειακή ψύξη με βαθιά
διείσδυση μεγάλου μήκους κύματος. Επιλεκτικά
στοχεύουν ιστούς με περιεκτικότητα σε νερό
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια εκλεκτική
θερμική βλάβη. Η αποτελεσματικότητα τους είναι
μικρότερη σε σύγκριση με τα επεμβατικά lasers,
παρά ταύτα όμως αποτελούν ιδανική θεραπευτική
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επιλογή για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών των επεμβατικών μεθόδων καθώς και για ασθενείς που δεν επιθυμούν μακροχρόνια μετεπεμβατική περίοδο αποκατάστασης.21-25 Η κλασματική ανάπλαση με τη
χρήση fractional laser είναι μία νέα μέθοδος δερματικής αναγέννησης η οποία δρα μέσω ενός μοναδικού πρότυπου θερμικής βλάβης, σχηματίζοντας κολώνες θερμικής δερματικής καταστροφής σε
συγκεκριμένα βάθη και εν συνεχεία ταχύτατης επιδερμιδικής ανάπλασης. Έτσι, βρίσκει εφαρμογή
στη θεραπεία των υπερμελαγχρώσεων (μέλασμα,
ηλιακές εφηλίδες). Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο στη θεραπεία των ρυτίδων και των ουλών επειδή επάγει τη νεοκολλαγένεση. Κατά συνέπεια, η
κλασματική ανάπλαση αποτελεί μια θεραπευτική
προσέγγιση για τη θεραπεία των μαύρων κύκλων
που οφείλονται στη χαλάρωση του δέρματος και
στην υπερμελάγχρωση.26

οξύ βοηθάει στην τρισδιάστατη περικογχική αναδιαμόρφωση. Αν και τα αποτελέσματα είναι συνήθως ικανοποιητικά μπορεί να εμφανισθεί υπερμελάγχρωση του δέρματος. Επίσης, τα δερματικά εμφυτεύματα ενοχοποιούνται για την εμφάνιση κοκκιωμάτων. Ειδικά στην περιοχή του κάτω βλεφάρου λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων μπορεί να
σχηματισθούν ψηλαφητά οζίδια σε περίπτωση που
η έγχυση γίνει πολύ επιφανειακά.28 Αντιθέτως, όταν η έγχυση γίνει βαθιά μπορεί να μην καλυφθεί
επαρκώς το αγγειακό δίκτυο και έτσι να μην επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.
Τα δερματικά εμφυτεύματα παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι επιτρέπουν μία ικανοποιητική αποκατάσταση με ταυτόχρονη άμεση επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος χωρίς μετεγχειρητική περίοδο αποκατάστασης.

5. Μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους –
δερματικά εμφυτεύματα

Η υπερμελάγχρωση και ο ψευδοεγκολεασμός
του κογχικού λίπους έχουν αντιμετωπισθεί
συνδυαστικά με βλεφαροπλαστική και βαθιά χημικά peelings φαινόλης. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά με μικρή συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών.
Η αποκατάσταση των μαύρων κύκλων που οφείλονται σε έντονες δακρυϊκές αύλακες (tear trough)
είναι περίπλοκη και απαιτεί ακόμα πιο σύνθετη
χειρουργική αντιμετώπιση με ανύψωση των μαλακών μορίων από την υποκείμενη άνω γνάθο, μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους και διαφραγματική
εκτομή.33

Μια άλλη αιτία δημιουργίας των μαύρων κύκλων
είναι το λεπτό και διαφανές δέρμα του κάτω βλεφάρου σε συνδυασμό με το πλούσιο αγγειακού δίκτυο,
είτε του κυκλοτερούς μυός του οφθαλμού, είτε του
υποδορίου ιστού. Η μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους και τα δερματικά εμφυτεύματα αποτελούν τις θεραπείες εκλογής.
Η μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απαιτείται αύξηση του όγκου των μαλακών μορίων.27 Είναι απόλυτα ασφαλής
και βιοσυμβατή. Δοκιμάσθηκε στην θεραπεία δέκα
ασθενών με μαύρους κύκλους που οφείλονταν σε
συνύπαρξη αυξημένης αγγείωσης και λεπτού δέρματος στην περιοχή του κάτω βλεφάρου και είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιτεύχθηκε σημαντική
βελτίωση της κλινικής τους εικόνας (78%), ελάττωση της μελάγχρωσης και διόρθωση του περιγράμματος του κάτω βλεφάρου. Αν και υπάρχουν ερωτήματα σε ότι αφορά το προσδόκιμο επιβίωσης του μεταμοσχευθέντος λιπώδους ιστού, οι κλινικές αναφορές συνεχίζουν να είναι αισιόδοξες λόγω εύκολης
πρόσβασης και διαθεσιμότητας του, της μη καρκινογόνου δράσης του και της αυτόλογης προέλευσης
του.28,29,30
Τα δερματικά εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται
ευρέως στη βελτίωση ελλειμμάτων όγκου του μαλακού ιστού καθώς και στην αισθητική βελτίωση του
περιγράμματος του προσώπου.6,30 Το υαλουρονικό

6. Χειρουργική αποκατάσταση

7. Παραδοσιακές - Εναλλακτικές θεραπείες
Ο χυμός αγγουριού, η aloe vera, οι βιταμίνες C,
Ε, Κ, καθώς και η ρετινόλη αποτελούν συστατικά
πολλών φυσικών κρεμών ομορφιάς και δερμοκαλλυντικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των μαύρων κύκλων.34,35,36
Η ενυδάτωση, η καθημερινή χρήση αντηλιακής
προστασίας καθώς και η αποφυγή των εκλυτικών παραγόντων αποτελούν γενικές θεραπευτικές οδηγίες.
Τέλος σε ορισμένες περιπτώσεις προτείνεται συγκάλυψη με make up.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα ταλαιπωρημένα μάτια με τους χαρακτηριστικούς μαύρους κύκλους αποτελούν ένα επίμονο και θεραπευτικά δύσκολο κοσμητολογικό πρ-
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όβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται
η ακριβής αιτιολογία και η θεραπεία να εξατομικεύεται.
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ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
øùñßáóç õðïëïãßæåôáé üôé áöïñÜ óå ðÜíù
áðü ôï 3% ôïõ ðëç èõ óìïý ôçò Åë ëÜ äáò.
Ðéï óõ÷íÞ åßíáé ç øùñßáóç ðïõ åìöáíßæåôáé óå ìïñöÞ ðëáêþí (øùñßáóç êáôÜ ðëÜêåò). ÓõíÞèùò áõôÝò ïé âëÜâåò åßíáé óôáèåñÝò, áëëÜ ìðïñåß
êáé íá åðåêôáèïýí ãñÞãïñá óå ìåãÜëç åðéöÜíåéá ôïõ
äÝñìáôïò. Ç óôáãïíïåéäÞò øùñßáóç áöïñÜ ìéêñÝò
ùïåéäåßò ðëÜêåò ìå Þðéá áðïëÝðéóç, ðïõ óõ÷íÜ åìöáíßæïíôáé ìåôÜ áðü ëïßìùîç. ÌåôÜâáóç óå øùñßáóç êáôÜ ðëÜêåò åßíáé ðéèáíÞ. Ç öëõêôáéíþäçò øùñßáóç åìöáíßæåôáé ìå ìéêñÝò öëýêôáéíåò êáé ìðïñåß íá
åßíáé åíôïðéóìÝíç (ðáëÜìåò - ðÝëìáôá) Þ íá áöïñÜ
üëï ôï óþìá êáé íá óõíïäåýåôáé áðü ðõñåôü êáé êáêïõ÷ßá (ãåíéêåõìÝíç öëõêôáéíþäçò øùñßáóç). Ç øùÐßíáêáò 1

Ç

ñßáóç ìðïñåß íá ðñïóâÜëåé áñèñþóåéò (øùñéáóéêÞ
áñèñßôéäá), ìå Þ ÷ùñßò óõìðôþìáôá áðü ôï äÝñìá.
Åðßóçò ìðïñåß íá åíôïðßæåôáé óå ðôõ÷Ýò (áíÜóôñïöç
øùñßáóç) êáé óôá íý÷éá.
Ïé ðåñéóóüôåñïé áóèåíåßò Ý÷ïõí Þðéá øùñßáóç êáôÜ ðëÜêåò, áëëÜ áñêåôïß åßíáé êé áõôïß ìå ìÝôñéá Þ
óïâáñÞ íüóï. Äåí õðÜñ÷ïõí óáöåßò ïñéóìïß ó÷åôéêÜ
ìå ôïõò ÷áñáêôçñéóìïýò âáñýôçôáò ôçò íüóïõ. ÃåíéêÜ,
Þðéá èåùñåßôáé ç øùñßáóç ðïõ áöïñÜ åðéöÜíåéá ìéêñüôåñç ôïõ 5 - 10% ôïõ óþìáôïò, êáé ìÝôñéá üôáí
áöïñÜ åðéöÜíåéá ôïõëÜ÷éóôïí 10% ôïõ óþìáôïò. Ïé
ðáñÜìåôñïé ðïõ óõ÷íüôåñá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá
ðåñéãñÜøïõí ôç âáñýôçôá ôçò íüóïõ êáé ôçí áíôáðüêñé óç óôç èå ñá ðåßá åß íáé ôï BSA (Bo dy Surfa ce
Area), ôï PASI (Psoriasis Area and Severity Index) êáé
ôï PGA (Physicians Global Assessment) (Ðßíáêáò 1).

ÐáñÜìåôñïé ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôçò âáñýôçôáò ôçò øùñßáóçò
Body Surface Area (BSA)
- Ðïóïóôü åðéöÜíåéáò óþìáôïò ðïõ öÝñåé øùñéáóéêÝò âëÜâåò >10% óçìáßíåé ôïõëÜ÷éóôïí ìÝôñéáò âáñýôçôáò íüóïò
- Ç ðáëÜìç ôïõ ÷åñéïý åßíáé ðåñßðïõ ôï 1% ôçò åðéöÜíåéáò óþìáôïò

Psoriasis Area and Severity Index (PASI)
- ÔéìÝò áðü 0 ùò 72
- >10 óçìáßíåé ôïõëÜ÷éóôïí ìÝôñéáò âáñýôçôáò íüóïò
Physician's Global Assessment (PGA)
Áîéïëïãåß êáôÜ ìÝóï üñï åñýèçìá, äéÞèçóç, áðïëÝðéóç óå üëåò ôéò âëÜâåò
0 = ÊáíÝíá óýìðôùìá
1 = ÅëÜ÷éóôá óõìðôþìáôá
2 = ¹ðéá óõìðôþìáôá
3 = ÌÝôñéá óõìðôþìáôá
4 = ¸íôïíá, óïâáñÜ óõìðôþìáôá

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 18,
Τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2007. σελίδες 161-173
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 201-213, 2014
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Ôï PASI, åêôüò áðü ôçí Ýêôáóç, áîéïëïãåß êáé ôï åñýèçìá, ôç äéÞèçóç êáé ôçí áðïëÝðéóç ôùí øùñéáóéêþí
âëáâþí êáé ìðïñåß Ý÷åé ôéìÝò áðü 1 ùò 72. PASI 75
êáé PASI 90 óçìáßíåé ìßá 75% Þ 90% áíôßóôïé÷á âåëôßùóç ôïõ áñ÷éêïý PASI óå ìéá óõãêåêñéìÝíç ÷ñïíéêÞ
óôéãìÞ. ¸÷åé åðéêñáôÞóåé, ùò ìÝèïäïò áîéïëüãçóçò
ôçò âáñýôçôáò ôçò íüóïõ, óå êëéíéêÝò ìåëÝôåò ðïõ åîåôÜæïõí ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá öáñìÜêùí.
Äåí õðÜñ÷åé êáìßá ñéæéêÞ èåñáðåßá ãéá ôçí øùñßáóç, áí êáé õðÜñ÷ïõí áðïôåëåóìáôéêÝò êáôáóôáëôéêÝò èåñáðåßåò ðïõ óôï÷åýïõí óôï íá åîáöáíßóïõí
ôéò âëÜâåò Þ óôï íá ôéò åëáôôþóïõí óå Ýêôáóç êáé âáñýôçôá þóôå íá åßíáé áíåêôÝò áðü ôïí áóèåíÞ. Ãéá
ôçí ðëåéïíüôçôá ôùí áóèåíþí, ç øùñßáóç áêïëïõèåß
ìéá ÷ñüíéá ðïñåßá, ðïõ ðåñéÝ÷åé êáé äéáóôÞìáôá
ýöåóçò. Ôï ðüôå èá óõìâïýí ïé õðïôñïðÝò åßíáé äýóêïëï íá ðñïâëåöèåß.
Ç øùñßáóç äå èåùñåßôáé ðéá íüóïò ìüíï ôïõ äÝñìáôïò - áëëÜ ìßá óõóôçìáôéêÞ íüóïò, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç ñåõìáôïåéäÞò áñèñßôéäá. ÕðÜñ÷ïõí éó÷õñÝò
åíäåßîåéò üôé, ïé áóèåíåßò ìå øùñßáóç åìöáíßæïõí óå
õøçëüôåñï ðïóïóôü áðü áõôïýò ðïõ äåí Ý÷ïõí øùñßáóç, êáé Üëëåò áóèÝíåéåò üðùò êáñäéáããåéáêÝò íüóïõò, õðÝñôáóç, äéáâÞôç, äõóëéðéäáéìßåò, ðá÷õóáñêßá, êáôÜèëéøç. Ç øùñßáóç êáé ïé ðáñáðÜíù áíáöåñèåßóåò ðáèÞóåéò ðéèáíïëïãåßôáé üôé óõíäÝïíôáé, ôïõëÜ÷éóôïí åí ìÝñåé, ìå ôïõò ðñïöëåãìïíþäåéò ðáñÜãïíôåò ðïõ åìðëÝêïíôáé óôçí ðáèïãÝíåéá ôçò øùñßáóçò
(üðùò ï TNF-á) êáé ìÜëëïí êáé óôçí ðáèïãÝíåéá ôùí
ó÷åôéæüìåíùí ðáèÞóåùí (éäéáéôÝñá ôï õðåñëéðéäáéìéêü óýíäñïìï). ×ùñßò íá õðÜñ÷ïõí óáöÞ äåäïìÝíá,
õðïèÝôïõìå óÞìåñá, üôé, ç õøçëüôåñç èíçôüôçôá ðïõ
Ý÷ïõí ïé øùñéáóéêïß áóèåíåßò (êõñßùò ëüãù åðéðëïêþí áðü ôï êáñäéáããåéáêü óýóôçìá), ìðïñåß íá åëáôôùèåß ìå Ýãêáéñç êáé ôáêôéêÞ èåñáðåõôéêÞ áãùãÞ ãéá
ôçí øùñßáóç. ÊÜðïéá ðñþôá äåäïìÝíá ðñïôåßíïõí üôé
öÜñìáêá ðïõ áíôáãùíßæïíôáé ôïí TNF-á åëáôôþíïõí
ôïí êßíäõíï ãéá åðéðëïêÝò áðü ôï êáñäéáããåéáêü óýóôçìá, áöïý áóèåíåßò ìå ñåõìáôïåéäÞ áñèñßôéäá ðïõ
ëÜìâáíáí ãéá ðïëëÜ Ýôç áãùãÞ ìå áíôé-TNF-á, åß÷áí
ëéãüôåñåò åðéðëïêÝò áðü ôï êáñäéáããåéáêü, óå óýãêñéóç ìå ôïõò áóèåíåßò ðïõ äåí åß÷áí ëÜâåé áõôÞí
ôç èåñáðåßá.
ÐáñáäïóéáêÜ ç èåñáðåßá ôçò øùñßáóçò ìðïñåß
íá åßíáé áðïêëåéóôéêÜ ôïðéêÞ, óõóôçìáôéêÞ Þ óõíäõáóìüò ôïðéêÞò êáé óõóôçìáôéêÞò (Ðßíáêáò 2). Ç
èåñáðåßá ðñÝðåé íá åðéëÝãåôáé áíÜëïãá ìå ôçí áíáôïìéêÞ åíôüðéóç, âáñýôçôá, äéÜñêåéá ôçò íüóïõ, ôéò
ðñïçãïýìåíåò èåñáðåßåò, ôçí çëéêßá ôïõ áóèåíïýò
êáèþò êáé ôçí ýðáñîç Þ ü÷é áñèñßôéäáò (Ðßíáêáò 3).
Óçìáóßá, åðßóçò, óôçí åðéëïãÞ ôçò èåñáðåßáò Ý÷åé ï

Ðßíáêáò 2

Ì. ÊïóìáäÜêç êáé óõí.

Káôçãïñßåò öáñìÜêùí ãéá ôçí øùñßáóç
ÔïðéêÜ
ÊïñôéêïóôåñïåéäÞ
ÁíÜëïãá ôçò âéôáìßíçò D
Êáëóéðïôñéüëç
Êáëóéôñéüëç
Ôáêáëóéôüëç
Óõíäõáóìüò âçôáìåèáæüíçò êáé êáëóéðïôñéüëçò
ÔáæáñïôÝíç
Áíèñáëßíç
Ðßóóá
Öùôïèåñáðåßá + Öùôï÷çìåéïèåñáðåßá
UVB åõñÝïõò öÜóìáôïò
UVB óôåíïý öÜóìáôïò
PUVA
TïðéêÞ
ÓõóôçìáôéêÞ
ÓõóôçìáôéêÜ
ÌåèïôñåîÜôç
Êõêëïóðïñßíç
ÑåôéíïåéäÞ
ÖïõìáñéêÜ ðáñÜãùãá (äåí êõêëïöïñïýí óôçí ÅëëÜäá)
ÂéïëïãéêÜ öÜñìáêá
Efalizumab
Etanercept
Infliximab
Adalimumab

âáèìüò øõ÷ïëïãéêÞò êáé êïéíùíéêÞò åðéâÜñõíóçò
ðïõ óõíïäåýåé ôçí øùñßáóç. Óõ÷íÜ áõôÞ õðïôéìÜôáé
áðü ôïõò èåñÜðïíôåò éáôñïýò êáé ßóùò ïäçãåß óå ðáñï÷Þ ëéãüôåñçò öñïíôßäáò áðü áõôÞí ðïõ ðñáãìáôéêÜ ÷ñåéÜæåôáé ï áóèåíÞò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ìßá ìéêñÞò Ýêôáóçò øùñßáóç ðïõ áöïñÜ üìùò óôéò ðáëÜìåò, ìðï ñåß íá åðç ñå Ü æåé óç ìá íôé êÜ ôç æùÞ ôïõ
áóèå íïýò (åñãá óßá, êïé íù íé êÝò ó÷Ý óåéò) êáé íá
÷ñåéÜæåôáé åðéèåôéêÞ èåñáðåßá. Ç åðéññïÞ ôçò øùñßáóçò óôçí ðïéüôçôá æùÞò ôïõ áóèåíïýò áîéïëïãåßôáé
ìå åñùôçìáôïëüãéá ðïõ óõìðëçñþíïõí ïé áóèåíåßò,
ìå ôá ïðïßá êáôáñôßæåôáé ï äåßêôçò ðïéüôçôáò æùÞò
(Der ma to lo gy Li fe Qua li ty In dex - DLQI). Åß íáé
åíôõðùóéáêü üôé ìßá Ýñåõíá êáôÜ ôçí ïðïßá óõãêñßèçêáí ç ðïéüôçôá æùÞò óôçí øùñßáóç, ìå áõôÞ ðïõ
Ý÷ïõí áóèåíåßò ìå Üëëåò áóèÝíåéåò, Ýäåéîå, üôé ïé
øùñéáóéêïß õðïöÝñïõí áðü ôç íüóï ôïõò ðåñéóóüôå-
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Ðßíáêáò 3

ØÙÑÉÁÓÇ 2008: ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏΣ ÏÄÇÃÏΣ

Øùñßáóç. ÈåñáðåõôéêÝò åðéëïãÝò
¹ðéá øùñßáóç

ÔïðéêÞ èåñáðåßá

ÊïñôéêïóôåñïåéäÞ áíÜëïãá ôçò âéôáìßíçò D
(êáëóéðïôñéüëç, êáëóéôñéüëç), ôáæáñïôÝíç,
áíá óôï ëåßò ôçò êáë óé íåõ ñß íçò, (pi me cro limus, tacrolimus), áíèñáëßíç, ðßóóá

ÌÝôñéá øùñßáóç

ÔïðéêÞ Þ óõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá Þ
óõíäõáóôéêÞ èåñáðåßá

ÓïâáñÞ øùñßáóç

ÓõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá
Þ óõíäõáóôéêÞ èåñáðåßá

Öùôïèåñáðåßá, êõêëïóðïñßíç, ìåèïôñåîÜôç,
ñåôéíïéåéäÞ, efalizumab, etanercept, adalimumab, infliximab

ØùñéáóéêÞ áñèñßôéäá

ÓõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá

Êõêëïóðïñßíç, ìåèïôñåîÜôç, etanercept,
adalimumab, infliximab

Øùñßáóç
ðáëáìþí - ðåëìÜôùí

ÔïðéêÞ Þ óõóôçìáôéêÞ
èåñáðåßá Þ óõíäõáóôéêÞ
èåñáðåßá

ÔïðéêÞ PUVA, áóéôñåôßíç, êõêëïóðïñßíç,
ìåèïôñåîÜôç, efalizumab, etanercept,
adalimumab

Öëõêôáéíþäçò øùñßáóç

óõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá
Þ óõíäõáóôéêÞ èåñáðåßá

Áóéôñåôßíç, êõêëïóðïñßíç, ìåèïôñåîÜôç,
etanercept, adalimumab, infliximab

ÅñõèñïäåñìéêÞ øùñßáóç

ÓõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá
Þ óõíäõáóôéêÞ èåñáðåßá

Óóéôñåôßíç, êõêëïóðïñßíç, ìåèïôñåîÜôç,
etanercept, adalimumab, infliximab

Óå ðåñéïñéóìÝíçò Ýêôáóçò øùñßáóç (Þðéá øùñßáóç), óå ðáéäéÜ êáé óå áóèåíåßò ðïõ äå ìðïñïýí íá ëÜâïõí Üëëç èåñáðåßá, åßíáé óêüðéìï íá ðñïôåßíïõìå ôïðéêÞ èåñáðåßá. Ôá ôïðéêÜ öÜñìáêá ÷ïñçãïýíôáé åðßóçò óå óõíäõáóìü ìå öùôïèåñáðåßá Þ ìå Üëëá óõóôçìáôéêÜ öÜñìáêá. Óå ìÝôñéá ôïõëÜ÷éóôïí øùñßáóç êáé áíÜëïãá ìå ôï âáèìü øõ÷ïëïãéêÞò åðéâÜñõíóçò ôïõ áóèåíïýò, ðñïôåßíïõìå öùôïèåñáðåßá Þ óõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá ìå êõêëïóðïñßíç, ìåèïôñåîÜôç Þ áóéôñåôßíç. Áí ï áóèåíåßò Ý÷åé áíôÝíäåéîç íá ëÜâåé êÜðïéåò áðü áõôÝò ôéò èåñáðåßåò Þ áõôÝò Ý÷ïõí áðïôý÷åé, ôüôå óêåöôüìáóôå
ôá âéïëïãéêÜ öÜñìáêá. Áí õðÜñ÷åé øùñéáóéêÞ áñèñßôéäá, áíåîÜñôçôá ôçò âáñýôçôáò ôçò øùñßáóçò óôï äÝñìá, åßíáé
óêüðéìï íá ðñïôåßíïõìå óõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá. Ç êõêëïóðïñßíç, ç ìåèïôñåîÜôç êáé ôá öÜñìáêá åíáíôßïí ôïõ TNF-á
åßíáé ôá öÜñìáêá ðïõ åßíáé áðïôåëåóìáôéêÜ ãéá ôéò åêäçëþóåéò ôçò íüóïõ áðü ôï äÝñìá êáé ôá ïóôÜ. ÐëåïíÝêôçìá ôùí
áíôé-TNF öáñìÜêùí èåùñåßôáé üôé êáôáðïëåìïýí ôïí ðüíï êáé ôç öëåãìïíÞ óôéò áñèñþóåéò, áëëÜ êáé áíáóôÝëëïõí êáé
ôçí ðáñáìüñöùóç ôùí áñèñþóåùí ãéá ôï äéÜóôçìá ôçò ÷ïñÞãçóÞò ôïõò. Óå öëõêôáéíþäç øùñßáóç åßíáé áðïôåëåóìáôéêÜ
ç áóéôñåôßíç, ç êõêëïóðïñßíç, ç ìåèïôñåîÜôç. ÁðïôåëåóìáôéêÜ öáßíïíôáé íá åßíáé êáé ôá áíôé-TNF öÜñìáêá. Ôá ßäéá
öÜñìáêá öáßíïíôáé íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêÜ êáé ãéá ôçí åñõèñïäåñìéêÞ øùñßáóç.

ñï áðü üôé ïé áóèåíåßò ìå óáê÷áñþäç äéáâÞôç, êáñêßíï Þ Üëëåò óïâáñÝò áóèÝíåéåò.
ÐáñáêÜôù óõæçôïýíôáé ïé ôïðéêÝò êáé ïé óõóôçìáôéêÝò èåñáðåßåò êáèþò êáé ïé âéïëïãéêïß ðáñÜãïíôåò, ôá öÜñìáêá ðïõ ðñüóöáôá ðñïóôÝèçêáí óôéò
èåñáðåõôéêÝò ìáò åðéëïãÝò.

èïýí. Ïé áëïéöÝò åßíáé óõíÞèùò ðéï áðïôåëåóìáôéêÝò áðü ôéò êñÝìåò áëëÜ ëéãüôåñï êáëÜ áíåêôÝò. Åßíáé óýíçèåò íá ðñïôéìïýìå ôéò êñÝìåò ãéá ôçí çìÝñá
êáé ôéò áëïéöÝò ãéá ôç íý÷ôá.

ÔÏ ÐÉ ÊA ÓÔÅ ÑÏ ÅÉ ÄH ––––––––––––––––––––––––––––––––
ÔÏ ÐÉ ÊH ÁÃÙ ÃH–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Åßíáé êáôÜëëçëç ãéá íüóï ðåñéïñéóìÝíç óå Ýêôáóç, óå áóèåíåßò ðïõ äå ìðïñïýí íá ëÜâïõí óõóôçìáôéêÜ öÜñìáêá êáé óå ðáéäéÜ. ÐïëëÝò åßíáé ïé åðéëïãÝò ãéá ôéò ïõóßåò ðïõ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéç-

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

Ôá ôïðéêÜ óôåñïåéäÞ åßíáé ðïëý áðïôåëåóìáôéêÜ
ãéá ôçí Þðéá ùò ìÝôñéá øùñßáóç. Ðïëý éó÷õñÜ óôåñïåéäÞ ïäçãïýí óå âåëôßùóç âëáâþí óôï 68 - 89%
ôù áóèåíþí åíþ ôá éó÷õñÜ óôï 46-56% ôùí áóèåíþí
(âë Ðßíáêá 4 ãéá éó÷ý ôïðéêþí óôåñïåéäþí). Åöáñìüæïíôáé êáèçìåñéíÜ ãéá 2-3 åâäïìÜäåò. ÌåôÜ áðü
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Ì. ÊïóìáäÜêç êáé óõí.

ÅíäåéêôéêÜ ôïðéêÜ êïñôéêïóôåñïåéäÞ
ÏìÜäá É (áóèåíÞ)

Hydrocortisone

ÏìÜäá ÉÉ
(ìÝôñéáò éó÷ýïò)

Alclometasone dipropionate
Clobetasone butyrate
Fluocinolone acetonide

ÏìÜäá III (Éó÷õñÜ)

Betamethazone
Betamethasone Valerate
Betamethasone Dipropionate
Butesonide
Fluticasone propionate
Fluocinonide
Methylprednisolone aceponate
Mometasone furoate
Triamcinolone acetonide

ÏìÜäá IV
(ðïëý éó÷õñÜ)

Clobetasole propionate
Diflucortolone valerate
Fluocinolone acetonide
Fluocinolone valerate

áõôü ôï äéÜóôçìá ç ÷ñÞóç ôïõò ìðïñåß íá ðåñéïñéóôåß óå 3-4 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá Þ ìüíï ôï óáââáôïêýñéáêï Þ íá áíôéêáôáóôáèïýí áðü óôåñïåéäÞ ìÝôñéáò éó÷ýïò. Ìáêñï÷ñüíéá ÷ñÞóç ôïõò óõíäÝåôáé
ìå ôá÷õöõëáîßá (åìöÜíéóç áíôï÷Þò óôç èåñáðåßá).
Ìáêñï÷ñüíéá ÷ñÞóç ôïõò óõíäÝåôáé, åðßóçò, ìå ôïðéêÝò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò (áôñïößá, ôçëáããåéåêôáóßåò, ñáãÜäåò) êáé óõóôçìáôéêÝò áíåðéèýìçôåò
åíÝñãåéåò (éáôñïãåíÝò óýíäñïìï Cushing, êáôáóôïëÞ
ôïõ Üîïíá õðïèÜëáìïò - õðüöõóç - åðéíåöñßäéá).
ÕðïêëéíéêÞ áôñïößá äÝñìáôïò ðáñáôçñåßôáé ìåôÜ
áðü èåñáðåßá ôåóóÜñùí åâäïìÜäùí Þ ðáñáðÜíù. Ç
ðéèáíüôçôá íá ðáñïõóéáóôïýí áõôÝò ïé ðáñåíÝñãåéåò
áõîÜíïõí ìå ôçí éó÷ý ôùí óôåñïåéäþí ðïõ åöáñìüæïíôáé - ãé' áõôü ç ÷ñÞóç ôùí ðïëý éó÷õñþí óõíéóôÜôáé ìÝ÷ñé êáé äýï óõíå÷üìåíåò åâäïìÜäåò (ìÝ÷ñé 50
ãñáììÜñéá ôçí åâäïìÜäá). ÓõíéóôÜôáé, åðßóçò, íá
áðïöåýãåôáé ç ÷ñÞóç ôïõò óôï ðñüóùðï Þ óå ðáñáôñéììáôéêÝò ðåñéï÷Ýò. Åêåß, ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí óôåñïåéäÞ Þðéáò Þ ìÝôñéáò éó÷ýïò ãéá ëßãåò
ìüíï ìÝñåò. Ôá ôïðéêÜ óôåñïåéäÞ óõíäõÜæïíôáé Üñéóôá ìå Üëëåò ôïðéêÝò êáé óõóôçìáôéêÝò èåñáðåßåò.

ÁÍA ËÏ ÃÁ ÔÇΣ ÂÉ ÔÁ ÌΙ ÍÇΣ D ––––––––––––––––––
Ôñåéò ïõóßåò Ý÷ïõí ìÝ÷ñé óôéãìÞò ÷ñçóéìïðïéçèåß

ãéá ôç èåñáðåßá ôçò øùñßáóçò: ç êáëóéðïôñéüëç, ç
êáëóéôñéüëç êáé ç ôáêáëóéôüëç (äåí êõêëïöïñåß óôçí
ÅëëÜäá). Ç êëéíéêÞ áíôáðüêñéóç ìå ôá óêåõÜóìáôá
áõôÜ áñãåß óå ó÷Ýóç ìå ôá ôïðéêÜ óôåñïåéäÞ, áëëÜ èåùñïýíôáé ðïëý ðéï áóöáëÞ êáé åßíáé ðïëýôéìá åßôå ùò
ìïíïèåñáðåßá åßôå óå óõíäõáóôéêÞ èåñáðåßá. Ç ìáêñï÷ñüíéá ÷ïñÞãçóÞ ôïõò äåí óõíäÝåôáé ìå ôá÷õöõëáîßá. Åöáñìüæïíôáé ìßá Þ äýï öïñÝò ôçí çìÝñá. Ç êáëóéðïôñéüëç åßíáé ôï ðéï êáëÜ ìåëåôçìÝíï áíÜëïãï ôçò
âéôáìßíçò D3 ãéá ôç èåñáðåßá ôçò øùñßáóçò êáé ßóùò
ôï ðéï áðïôåëåóìáôéêü. Åßíáé åñåèéóôéêÞ éäéáßôåñá üôáí
åöáñìïóôåß óôï ðñüóùðï Þ óå ðáñáôñéììáôéêÝò ðåñéï÷Ýò, åíþ ç êáëóéôñéüëç öáßíåôáé íá åßíáé êáëýôåñá áíå÷ôÞ. Ç õðåñáóâåóôéáéìßá åßíáé ç êõñéüôåñç ðéèáíÞ
áíåðéèýìçôç åíÝñãåéá ôùí áíáëüãùí ôçò âéôáìßíçò D.
¸÷åé áðïäåé÷ôåß üôé ç óõíå÷üìåíç ÷ñÞóç ôïõò ìÝ÷ñé
êáé Ýíá ÷ñüíï åßíáé áóöáëÞò ìå ôçí ðñïûðüèåóç üôé ç
åöáñìïæüìåíç ðïóüôçôá äåí îåðåñíÜ ôá 100 gr/åâäïìÜäá. Óå ìÝôñéá ùò óïâáñÞ øùñßáóç ç óõã÷ïñÞãçóÞ
ôïõò ìå öùôïèåñáðåßá Þ êÜðïéï óõóôçìáôéêü öÜñìáêï, åßíáé åðßóçò áðïôåëåóìáôéêÞ êáé áóöáëÞò.
Ôá áíÜëïãá ôçò âéôáìßíçò D óõ÷íÜ ÷ïñçãïýíôáé
óå óõíäõáóìü ìå ôïðéêü óôåñïåéäÝò (ðñùß ôï Ýíá êáé
âñÜäõ ôï Üëëï) ãéá ëßãåò åâäïìÜäåò êáé Ýðåéôá ðáñáìÝíïõí ùò ìïíïèåñáðåßá. Ìå áõôü ôïí ôñüðï åðéôõã÷Üíïõìå ìÝãéóôï áðïôÝëåóìá êáé åëÜ÷éóôåò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò. Åðßóçò, êõêëïöïñåß óêåýáóìá
ìå êáëóéðïôñéüëç êáé éó÷õñü óôåñïåéäÝò (äéðñïðéïíéêÞ âçôáìåèáæüíç) ôï ïðïßï, Ý÷åé áðïäåé÷èåß ÷ñÞóéìï óå êáèçìåñéíÞ åöáñìïãÞ ìßá öïñÜ ôçí çìÝñá
ãéá Ýíá ìÞíá êáé ìåôÜ óå ïëéãïÞìåñç ÷ñÞóç ìÝóá
óôçí åâäïìÜäá ùò èåñáðåßá óõíôÞñçóçò.

ÔÁ ÆÁ ÑÏ ÔΕ ÍÇ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç ôáæáñïôÝíç åßíáé óõíèåôéêü (ôå÷íçôü) ñåôéíïåéäÝò. Óå ìïñöÞ ãÝëçò Þ êñÝìáò 0.05% - 0.1% åßíáé
êá ëü öÜñ ìá êï óå Þðéá ùò ìÝ ôñéá øù ñß á óç êá ôÜ
ðëÜêåò. Åëáôôþíåé êõñßùò ôçí áðïëÝðéóç êáé ôç äéÞèçóç ôùí øùñéáóéêþí ðëáêþí åíþ Ý÷åé ëéãüôåñç åðßäñáóç óôï åñýèçìá.
Ç åöáñìïãÞ ìßá öïñÜ ôçí çìÝñá ôáæáñïôÝíçò
0.1% ïäçãåß óå ôïõëÜ÷éóôïí 50% âåëôßùóç ôùí âëáâþí ìÝóá óå 3 ìÞíåò. Ç èåñáðåõôéêÞ åðéôõ÷ßá åíéó÷ýåôáé ìå åöáñìïãÞ ôïðéêþí óôåñïåéäþí (ìÝôñéá ùò
éó÷õñÜ) ôï ðñùß, ôá ïðïßá åêôüò áðü ôï üôé ôá ßäéá
âåëôéþíïõí ôéò âëÜâåò, åëáôôþíïõí êáé ôïí åñåèéóìü
ôïõ äÝñìáôïò ðïõ óõ÷íÜ ðáñáôçñåßôáé ìå ôçí ôáæáñïôÝíç. Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ öáñìÜêïõ åíéó÷ýåôáé, åðßóçò, áðü óõíäõáóôéêÞ öùôïèåñáðåßá.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
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ØÙÑÉÁÓÇ 2008: ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏΣ ÏÄÇÃÏΣ
¼ôáí ôá äýï ó÷Þìáôá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óõíäõáóôéêÜ åëáôôþíåôáé ç äüóç ôçò õðåñéþäïõò áêôéíïâïëßáò
ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ãéá Ýíá êáëü èåñáðåõôéêü áðïôÝëåóìá (UVA Þ UVB). Äåí õðÜñ÷ïõí óçìáíôéêÝò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò áðü ôçí ôáæáñïôÝíç. Ç åðáöÞ ìå
ôï ãýñù áðü ôéò âëÜâåò õãéÝò äÝñìá ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé ãéáôß ôï öÜñìáêï åßíáé åñåèéóôéêü. Åðßóçò,
äåí ðñÝðåé íá åöáñìüæåôáé óôï ðñüóùðï êáé óôéò
ðáñáôñéììáôéêÝò ðåñéï÷Ýò. Áíôåíäåéêíýåôáé ç ÷ñÞóç
ôçò óå êýçóç êáé ãáëïõ÷ßá.

õðÜñ÷ïõí ðïëý ëßãåò ìåëÝôåò ðïõ íá áðïäåéêíýïõí
ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôçò êáé íá ôç óõãêñßíïõí ìå
Üëëåò èåñáðåßåò. Óå óõíäõáóìü ìå UVB Ý÷åé êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá áðü üôé ç áêôéíïâïëßá UVB ìüíç
ôçò (ó÷Þìá Goeckerman). Êõêëïöïñåß åõñÝùò óå
óáìðïõÜí. Óå åðáöÞ ìå ôï äÝñìá ìðïñåß íá ðñïêáëÝ óåé åñå èé óìü, èç ëá êß ôé äá, äõ óï óìßá, ëÝ êéá óìá
ñïý÷ùí, ãåãïíüôá ðïõ ðåñéïñßæïõí ôç ÷ñÞóç ôçò
óôçí êáèçìåñéíÞ ðñáêôéêÞ.

ÓÁ ËÉ ÊÕ ËÉ ÊΑ ÏÎΕΑ - ÏÕ ÑΙÁ –––––––––––––––––––––
ÁÍÁ ÓÔÏ ËÅΙΣ ΤΗΣ ÊÁË ÓÉ ÍÅÕ ÑΙΝΗΣ ––––––––––
Ôá pimecrolimus êáé tacrolimus áðïôåëïýí áðïôåëåóìáôéêÞ èåñáðåßá ìüíï ãéá óõãêåêñéìÝíåò áíáôïìéêÝò ðåñéï÷Ýò: ôï ðñüóùðï, ôéò ðôõ÷Ýò êáé ãåííçôéêÞ ðåñéï÷Þ. Åöáñìüæïíôáé ìßá ùò äýï öïñÝò ôçí
çìÝñá ùò ìïíïèåñáðåßá Þ ùò èåñáðåßá óõíôÞñçóçò
ìåôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí óôåñïåéäþí. Áßóèçìá êáýóïõ êáé åñå èé óìüò äÝñ ìá ôïò åß íáé áíå ðé èý ìç ôåò
åíÝñãåéåò ðïõ ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí. Ç áóöÜëåéÜ
ôïõò óå ìáêñï÷ñüíéá ÷ñÞóç äåí Ý÷åé åëåã÷èåß. Äå
óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç ôïõò óå Üëëåò ðåñéï÷Ýò äÝñìáôïò (üðïõ ôï äÝñìá åßíáé ðéï ðá÷ý êáé ç äéåßóäõóç
ôïõò ðéï äõó÷åñÞò) åêôüò áí ç åöáñìïãÞ ôïõò ãßíåôáé ìå êëåéóôÞ ðåñßäåóç. Äå óõíéóôÜôáé åðßóçò ç
óõíäõáóôéêÞ ÷ñÞóç ôïõò ìå öùôïèåñáðåßá.

ÁÍ ÈÑÁ ËΙ ÍÇ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ðñüêåéôáé ãéá áðïôåëåóìáôéêü öÜñìáêï ãéá ôçí øùñßáóç, ç ÷ñÞóç ôïõ üìùò Ý÷åé ðåñéïñéóôåß ãéáôß ðñïêáëåß óõ÷íÜ äåñìáôéêü åñåèéóìü êáé êáöÝ ÷ñùìáôéóìü
äÝñìáôïò êáé ñïý÷ùí êáé äå ãßíåôáé êáëÜ áíå÷ôÞ áðü
ôïõò áóèåíåßò. Áí êáé èåùñåßôáé ëéãüôåñï áðïôåëåóìáôéêÞ áðü ôá ôïðéêÜ óôåñïåéäÞ êáé ôá áíÜëïãá ôçò âéôáìßíçò D, ðñüóöáôá öÜíçêå üôé åöáñìïãÞ ãéá 30 - 60
ëåðôÜ ôçí çìÝñá ãéá 8 åâäïìÜäåò åß÷å ôçí ßäéá áðïôåëåóìáôéêüôçôá ìå ôçí åöáñìïãÞ êáëóéôñéüëçò. ¼ôáí
åöáñìüæåôáé óå óõíäõáóìü ìå UVB Ý÷ïõìå êáëýôåñá
áðïôåëÝóìáôá (ó÷Þìá Ingram). ÐåñéóôáóéáêÞ ÷ñÞóç
ôïðéêþí óôåñïåéäþí åëáôôþíåé ôïõò åñåèéóìïýò êáé áõîÜíåé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß, åðßóçò, âñá÷åßá åðáöÞ ìå äéèñáíüëç 2% êáé
åöáñìïãÞ êáëóéðïôñéüëçò ðñùß êáé âñÜäõ.

ÐΙÓ ÓÁ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Áí êáé ðï ëý ðá ëéü öÜñ ìá êï ãéá ôçí øù ñß á óç

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

Ôï óáëéêõëéêü ïîý êáé ç ïõñßá âïçèïýí óôï íá
öýãåé ôï ëÝ ðé áðü ôéò øù ñé á óé êÝò âëÜâåò. Óõ ÷íÜ
÷ñçóéìïðïéïýíôáé (óå óõãêåíôñþóåéò 3-6% ôï óáëõêéëéêü êáé 8-12% ç ïõñßá) óå ôïðéêÜ óêåõÜóìáôá ãéá
ëßãåò ìÝñåò ðñéí ôç èåñáðåßá ìå Üëëï ôïðéêü ðáñÜãïíôá, þóôå ï äåýôåñïò íá ìðïñåß íá äéåéóäýóåé óôéò
âëÜâåò êáé íá åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêüò.

ÖÙ ÔÏ ÈÅ ÑÁ ÐÅΙÁ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç Ýêèåóç óå óõãêåêñéìÝíá ìÞêç êýìáôïò öùôüò (öùôïèåñáðåßá) Ý÷åé áðïäåé÷èåß ðïëý áðïôåëåóìáôéêÞ ãéá ôéò äåñìáôéêÝò åêäçëþóåéò ôéò øùñßáóçò. Äåí åðéäñÜ óôéò áñèñþóåéò. Ç öùôï÷çìåéïèåñáðåßá (PUVA) óõíäõÜæåé ôç ëÞøç ìéáò öùôïåõáß óèç ôçò ïõ óß áò 5- Þ 8-ìå èï îõ øù ñá ëÝ íéï (5MOP Þ 8-MOP) ìå ôçí áêüëïõèç Ýêèåóç óå áêôéíïâïëßá UVA (320-400 nm). Ïé ïõóßåò öùôïåõáéóèçôïðïéïß ìðïñåß íá ÷ïñçãçèïýí óõóôçìáôéêÜ Þ
íá åöáñìïóôïýí ôïðéêÜ óå ìéêñÝò ðåñéï÷Ýò óþìáôïò ùò êñÝìá (ãéá ðáñÜäåéãìá óå ðáëÜìåò-ðÝëìáôá). Ç áêôéíïâïëßá UVB åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ
êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ÷ùñßò ôç ÷ïñÞãçóç øùñáëåíßùí. Ìðïñåß íá áöïñÜ óå üëï ôï öÜóìá ôçò UVB
(UVB åõñÝïò öÜóìáôïò, 290-320 nm) Þ ìüíï óôï
ðéï èåñáðåõôéêü ôìÞìá ôçò (UVB óôåíïý öÜóìáôïò, 311 nm).
Ç UVB óôåíïý öÜóìáôïò ïäçãåß óå êÜèáñóç âëáâþí ôï 63-75% ôùí áóèåíþí. Ï ÷ñüíïò ðïõ ÷ñåéÜæåôáé ãéá íá åðéôåõ÷èåß áõôü ôï áðïôÝëåóìá åëáôôþíåôáé
üóï áõîÜíåé ï áñéèìüò óõíåäñéþí áíÜ åâäïìÜäá,
ìðïñåß íá åßíáé áðü 4 ùò 12 åâäïìÜäåò. Ìå ôç PUVA
ðåñéóóüôåñïé áðü 90% ôùí áóèåíþí Ý÷ïõí âåëôßùóç
75% ìå 0.6 mg/Kgr 8-ìåèïîõøùñáëÝíéï (8-MOP).
Ïé áóèåíåßò ìå áíïé÷ôü öùôüôõðï áíôáðïêñßíïíôáé
êáëýôåñá óôç öùôïèåñáðåßá áðü áõôïýò ìå óêïýñï
äÝñìá.
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Ì. ÊïóìáäÜêç êáé óõí.
Ïé Üìåóåò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò ôçò PUVA ðåñéëáìâÜíïõí íáõôßá, ðïíïêÝöáëï, áßóèçìá êáýóïõ,
öùôïåõáéóèçóßá. Ç ðñüùñç äåñìáôéêÞ ãÞñáíóç êáé
Ýíáò áõîáíüìåíïò êßíäõíïò ãéá åìöÜíéóç åðéèçëéùìÜôùí äÝñìáôïò êáé ßóùò êáé ìåëáíþìáôïò, åßíáé óçìáíôéêÝò áíçóõ÷ßåò, åéäéêÜ óôá Üôïìá ìå áíïé÷ôü÷ñùìç åðéäåñìßäá ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé ðåñéóóüôåñåò
áðü 250 óõíåäñßåò. Ç PUVA áõîÜíåé, åðßóçò, ôçí ðéèáíüôçôá åìöÜíéóçò êáôáññÜêôç. Ç UVB, ìðïñåß
Üìåóá íá ðñïêáëÝóåé Þðéåò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò.
Ìáêñïðñüèåóìá, ðñïêáëåß öùôïãÞñáíóç êáé ìðïñåß íá áõîÞóåé ôéò ðéèáíüôçôåò ãéá äåñìáôéêïýò êáñêßíïõò. Ìå ôçí åéóáãùãÞ ôçò UVB óôåíïý öÜóìáôïò
óôçí êáèçìåñéíÞ ðñÜîç, ç ÷ñÞóç PUVA Ý÷åé ðåñéïñéóôåß, êõñßùò ãéáôß ç UVB áðïôåëåß ðéï åýêïëç êáé
åíäå÷ïìÝíùò áóöáëÝóôåñç èåñáðåßá ãéá ôïõò áóèåíåßò. Óå öùôïèåñáðåßá äåí ðñÝðåé íá õðïâÜëëïíôáé
áóèåíåßò ìå éóôïñéêü öùôïåõáéóèçóßáò êáé êáñêßíùí
ôïõ äÝñìáôïò. H UVB áðïôåëåß áóöáëÞ èåñáðåßá ãéá
ðáéäéÜ êáé åãêýïõò. Ðñéí áñ÷ßóïõí ïé áóèåíåßò ôç
öùôïèåñáðåßá ðñÝðåé íá åñùôþíôáé ãéá ðéèáíÞ ÷ñÞóç öùôïåõáéóèçôïðïéþí öáñìÜêùí.
Ç öùôïèåñáðåßá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óõíäõáóôéêÜ êáé
ìå Üëëá öÜñìáêá, êõñßùò áóéôñåôßíç êáé ìåèïôñåîÜôç
êáèþò êáé ôïðéêÜ óêåõÜóìáôá. Ïé óôü÷ïé ôçò óõíäõáóôéêÞò èåñáðåßáò åßíáé ç õøçëüôåñç áðïôåëåóìáôéêüôçôá, ç åëá÷éóôïðïßçóç ôùí ðáñåíåñãåéþí áðü ôç öùôïèåñáðåßá êáé åíäå÷üìåíá ç åëÜôôùóç ôçò óõíïëéêÞò
äüóçò áêôéíïâïëßáò ðïõ áðáéôåßôáé ãéá íá åðéôåõ÷èåß
ôï èåñáðåõôéêü áðïôÝëåóìá. Ï óõíäõáóìüò UVB óôåíïý öÜóìáôïò ìå áóéôñåôßíç Ý÷åé áðïäåé÷èåß áðïôåëåóìáôéêüò óå áóèåíåßò ìå áíèåêôéêÞ óôç èåñáðåßá íüóï. Ï óõíäõáóìüò áóéôñåôßíçò êáé PUVA åßíáé ðéï
áðïôåëåóìáôéêüò áðü üôé êÜèå ìßá áðü ôéò èåñáðåßåò
îå÷ùñéóôÜ. Ïé áóèåíåßò ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé õøçëÝò äüóåéò PUVA êáé óôç óõíÝ÷åéá ëáìâÜíïõí êõêëïóðïñßíç Ý÷ïõí áõîçìÝíåò ðéèáíüôçôåò íá åìöáíßóïõí áêáíèïêõôôáñéêÜ êáñêéíþìáôá. Áíôßèåôá, èåñáðåßá ìå áóéôñåôßíç åëáôôþíåé ôçí åìöÜíéóç åðéèçëéùìÜôùí.

ÌÅ ÈÏ ÔÑÅ ÎΑ ÔÇ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Åßíáé áðïôåëåóìáôéêü öÜñìáêï ãéá ìÝôñéá êáé
óïâáñÞ øùñßáóç êáôÜ ðëÜêáò, ãéá ôçí åñõèñïäåñìéêÞ øùñßáóç, ãéá ôç öëõêôáéíþäç øùñßáóç êáé ôçí
øùñéáóéêÞ áñèñßôéäá. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß
åßôå ùò âñá÷õðñüèåóìç åðéëïãÞ ãéá íá åëÝãîïõìå
ìßá áóôáèÞ øùñßáóç üðùò ç öëõêôáéíþäçò Þ ç åñõèñïäåñìéêÞ åßôå, óõ÷íüôåñá, ùò ìáêñïðñüèåóìç èåñáðåßá óõíôÞñçóçò.

ÓõíÞèùò ç ìåèïôñåîÜôç ÷ïñçãåßôáé áðü ôï óôüìá,
áëëÜ õðÜñ÷åé êáé óå äéÜëåéììá ãéá åíäïìõéêÞ ÷ïñÞãçóç. Ôçí ðñþôç åâäïìÜäá ðñÝðåé íá äßíåôáé ìßá ìéêñÞ äüóç 5-10 mg åöÜðáî, ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêëåé óôåß åõáé óèç óßá ôïõ áóèå íïýò óôï öÜñ ìá êï.
¸ðåéôá, ìåãáëýôåñç ðïóüôçôá ôïõ öáñìÜêïõ ÷ïñçãåßôáé ìßá öïñÜ ôçí åâäïìÜäá Þ óå 3 äüóåéò óôç
äéÜñêåéá 24 ùñþí. Ïé äüóåéò êõìáßíïíôáé áðü 7.522.5 mg/åâäïìÜäá, áíÜëïãá ìå ôçí êëéíéêÞ áíôáðüêñéóç. Öõëëéêü ïîý áðü ôï óôüìá ðñÝðåé íá óõíïäåýåé ôç èåñáðåßá ìå ìåèïôñåîÜôç, óõíÞèùò ôéò ìÝñåò ðïõ äå ëáìâÜíåôáé ç ìåèïôñåîÜôç þóôå íá ìçí
åìðïäßæåé ôçí áðïññüöçóÞ ôçò. ¼ôáí Ý÷åé åðéôåõ÷èåß ôï åðéèõìçôü áðïôÝëåóìá óôç øùñßáóç, ç ÷áìçëüôåñç áðïôåëåóìáôéêÞ äüóç áíáæçôåßôáé ìå óôáäéáêÞ ìåßùóç ôçò ÷ïñÞãçóçò êáôÜ 2.5 mg ôï ìÞíá.
Ïé ðéï óõ÷íÝò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò áöïñïýí
óå íáõôßá, áíïñåîßá êáé êáêïõ÷ßá, óõíÞèùò êïíôÜ
óôï ÷ñüíï ëÞøçò ôïõ öáñìÜêïõ. ÁõôÝò åßíáé óõíÞèùò äïóïåîáñôþìåíåò. ºóùò ç óùóôÞ äüóç öõëëéêïý
ïîÝïò êáé ç óýóôáóç íá ãßíåôáé ç ëÞøç ôïõ öáñìÜêïõ ëßãï ðñéí ôç íõ÷ôåñéíÞ êáôÜêëéóç, åëáôôþíïõí
ôçí åìöÜíéóÞ ôïõò. Ï ðéï óïâáñüò êßíäõíïò åßíáé ç
åìöÜíéóç çðáôéêÞò ßíùóçò êáé êßññùóçò. ÁõôÝò ó÷åôßæïíôáé ìå õøçëÞ óõíïëéêÞ äüóç ôïõ öáñìÜêïõ êáèþò êáé ìå ôï áêïëïõèïýìåíï ó÷Þìá. ÐáñÜãïíôåò
êéíäýíïõ ôïõ áóèåíïýò ãéá ôçí åìöÜíéóç çðáôïôïîéêüôçôáò áðïôåëïýí ç êáôáíÜëùóç áëêïüë, ïé áõîçìÝ íåò ôé ìÝò çðá ôé êþí åí æý ìùí ðïõ åðé ìÝ íïõí, ç
çðáôéêÞ íüóïò, ï óáê÷áñþäçò äéáâÞôçò êáé ç Ýêèåóç óå çðáôïôïîéêÜ öÜñìáêá Þ ÷çìéêÜ. Ï êßíäõíïò
ãéá ôïõò áóèåíåßò ðïõ Ý÷ïõí óôáìáôÞóåé ôï áëêïüë,
áëëÜ óôï ðáñåëèüí Ý÷ïõí êáôáíáëþóåé ìåãÜëåò ðïóüôçôåò, öáßíåôáé íá ðáñáìÝíåé ðáñÜ ôç äéáêïðÞ ôïõ
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò Þ êáé ëßãï ðñéí.
Ôïîéêüôçôá óôï ìõåëü ôùí ïóôþí åßíáé åðßóçò óïâáñÞ áíåðéèýìçôç åíÝñãåéá. Ëåõêïðåíßá, èñïìâïðåíßá êáé ìåãáëïâëáóôéêÞ áíáéìßá ìðïñåß íá ðáñáôçñçèïýí. ÁõôÝò áðáéôïýí åëÜôôùóç äüóçò êáé óùóôÞ
ëÞøç öõëëéêïý ïîÝùò. Ç ðáíêõôôáñïðåíßá åßíáé ðïëý ðéï óðÜíéá áëëÜ êáé ðéï óïâáñÞ êáé áí óõìâåß
Ý÷åé èíçôüôçôá 25%. ÁõîÞóåéò óôï MCV ßóùò ðñïáíáããÝëïõí ôçí åðéêåßìåíç êáôáóôïëÞ ôïõ ìõåëïý êáé
ðñÝðåé íá ìáò ïäçãïýí óôï íá åëáôôþíïõìå ôç äüóç
ôçò ìåèïôñåîÜôçò êáé óôï íá áõîÜíïõìå ôç äüóç ôïõ
öõëëéêïý ïîÝùò. ÖëåãìïíÞ ôùí âëåííïãüíùí ßóùò
åðßóçò ðáñáôçñåßôáé ðñéí ôçí ðáíêõôôáñïðåíßá. Ðïëý óðÜíéá åðßóçò ìðïñåß íá ðáñáôçñçèïýí ðíåõìïíßôéäá êáé ðíåõìïíéêÞ ßíùóç.
Ç óýëëçøç áðáãïñåýåôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò ìå ôç ìåèïôñåîÜôç êáé ãéá ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáí

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
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ØÙÑÉÁÓÇ 2008: ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏΣ ÏÄÇÃÏΣ
åììçíïññïúêü êýêëï ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôïõ öáñìÜêïõ
óôéò ãõíáßêåò êáé ôñåéò ìÞíåò ãéá ôïõò Üíäñåò.
Ïé åðßóçìåò ïäçãßåò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôçò ìåèïôñåîÜôçò åîáêïëïõèïýí íá óõíéóôïýí âéïøßá Þðáôïò
ìåôÜ ôç óõíïëéêÞ äüóç 1,5 g êáé óôç óõíÝ÷åéá êÜèå
1 - 1,5 gr, ëüãù ðéèáíÞò çðáôïôïîéêüôçôáò. Ï ðñïóäéïñéóìüò ôïõ áìéíïðåðôéäßïõ ôïõ ðñïêïëëáãüíïõ
ÉÉÉ ìðïñåß íá âïçèÞóåé ôçí áíß÷íåõóç ôçò ßíùóçò
ôïõ Þðáôïò êáé íá åëáôôþóåé ôçí áíÜãêç ãéá âéïøßá
Þðáôïò óå áóèåíåßò ðïõ ëáìâÜíïõí ôï öÜñìáêï. Ôï
áìéíïðåðôßäéï åßíáé ðáñÜãùãï ôïõ ìåôáâïëéóìïý ôïõ
êïëáãüíïõ ôýðïõ ÉÉÉ. Ôá åðßðåäÜ ôïõ áõîÜíïíôáé
óôïí ïñü üôáí áñ÷ßæåé ç ßíùóç Þðáôïò. Ïé åðáíáëáìâáíüìåíåò ìåôñÞóåéò åßíáé ðïëýôéìåò ãéá ôçí ðñþéìç
áíß÷íåõóç çðáôéêÞò âëÜâçò.
Ç ìåèïôñåîÜôç óõã÷ïñçãåßôáé ãéá ìåãÜëá ÷ñïíéêÜ
äéáóôÞìáôá ìå ôá öÜñìáêá åíáíôßùí ôïõ TNF-á, ðñïêåéìÝíïõ íá åëáôôþóåé ôçí ðéèáíüôçôá áíÜðôõîçò áíôéóùìÜôùí åíáíôßùí ôïõò. Åðßóçò ÷ïñçãåßôáé âñá÷õðñüèåóìá ãéá íá áõîÞóåé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôùí âéïëïãéêþí öáñìÜêùí êáé íá åëÝãîåé ðéèáíÝò ìéêñÝò åîÜñóåéò øùñßáóçò ðïõ åìöáíßæïíôáé êáôÜ ôç ëÞøç ôïõò.

ÊÕ ÊËÏ ÓÐÏ ÑΙ ÍÇ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 5

Ç êõêëïóðïñßíç åßíáé áðïôåëåóìáôéêÞ ãéá ôéò
äåñìáôéêÝò êáé ñåõìáôïëïãéêÝò åêäçëþóåéò ôçò øù-

ñßáóçò. ÓõíÞèùò ç ÷ñÞóç ôçò ïäçãåß óå ãñÞãïñï
Ýëåã÷ï ôçò íüóïõ.
Ç Ýíáñîç ôçò èåñáðåßáò ìå êõêëïóðïñßíç óõóôÞíåôáé óå äüóç 2.5 -3 mg/kg/çìÝñá, åíôïýôïéò,
õøç ëü ôå ñç äü óç åðá ãù ãÞò 3.5-4 mg/kg/çìÝ ñá
ìðïñåß íá áðáéôåßôáé åÜí ç øùñßáóç åßíáé éäéáßôåñá
åíåñ ãüò. Ç äü óç ìðï ñåß íá áíÝ âåé ìÝ ÷ñé 5
mg/kg/çìÝñá ìåôÜ áðü 6-8 åâäïìÜäåò. Ç ìç éêáíï ðïé ç ôé êÞ áðÜ íôç óç êáé óå áõ ôÞí ôç äü óç (5
mg/Kgr) ìåôÜ áðü 4 åðéðëÝïí åâäïìÜäåò åßíáé Ýíäåéîç ãéá íá äéáêïðåß ç èåñáðåßá (Ðßíáêáò 5). Ç
áíôáðüêñéóç óôç èåñáðåßá åßíáé äïóïåîáñôþìåíç,
ìå ôéò õøçëüôåñåò äüóåéò íá Ý÷ïõí ðéï ãñÞãïñç åêêáèÜñéóç. Áöïý Ý÷åé åðéôåõ÷èåß éêáíïðïéçôéêÞ âåëôßùóç, ç äüóç ðñÝðåé íá åëáôôþíåôáé áñãÜ, áðü 0.51 mg/kg êÜèå 2 åâäïìÜäåò óôç ÷áìçëüôåñç áðïôåëåóìáôéêÞ äüóç óõíôÞñçóçò.
Ç êõêëïóðïñßíç óõíÞèùò ÷ïñçãåßôáé ùò âñá÷õðñüèåóìç èåñáðåßá (≤12-16 åâäïìÜäåò) êáé ìðïñåß
íá åðáíáëçöèåß áíÜ ôáêôÜ ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá. Áõôü ôï äéáêïðôüìåíï ó÷Þìá Ý÷åé ôï ðëåïíÝêôçìá üôé
åëá÷éóôïðïéåß ôéò ðáñåíÝñãåéåò ãéáôß ç óõíïëéêÞ äüóç/ Ýêèåóç óôï öÜñìáêï åßíáé åëáôôùìÝíç. Ç ðéï
ìáêñïðñüèåóìç óõíå÷Þò èåñáðåßá ìå êõêëïóðïñßíç ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï êáô' åîáßñåóç,
óôï ìéêñü áñéèìü ôùí áóèåíþí ìå óïâáñÞ íüóï, ðïõ
äåí åëÝã÷ïíôáé ìå êáíÝíá Üëëï öÜñìáêï Þ ðïõ õðïôñïðéÜæïõí áìÝóùò ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôïõ öáñìÜêïõ.

Ðñïôåéíüìåíïò ÷ñüíïò áîéïëüãçóçò èåñáðåßáò
ÖÜñìáêï

×ñüíïò áîéïëüãçóçò
áðïôåëåóìáôéêüôçôáò

Ôïðéêü
ÓôåñïåéäÝò (éó÷õñü Þ ðïëý éó÷õñü)
Óõíäõáóìüò âçôáìåèáæüíçò/êáëóéðïôñéüëçò
ÁíÜëïãá ôçò âéôáìßíçò D
ÔáæáñïôÝíç

2-4 åâäïìÜäåò
4-6 åâäïìÜäåò
4-6 åâäïìÜäåò
4-6 åâäïìÜäåò

Öùôïèåñáðåßá
UVB
PUVA

6-8 åâäïìÜäåò
6-8 åâäïìÜäåò

ÓõóôçìáôéêÜ
Infliximab
Êõêëïóðïñßíç
Efalizumab
Etanercept
ÌåèïôñåîÜôç
Áóéôñåôßíç (ìïíïèåñáðåßá)

10 åâäïìÜäåò
10-12 åâäïìÜäåò
12 åâäïìÜäåò
12 åâäïìÜäåò
12-16 åâäïìÜäåò
12-16 åâäïìÜäåò
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Ì. ÊïóìáäÜêç êáé óõí.
Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò ëáìâÜíïõí äüóåéò <3.5
mg/kg/çìÝñá. ÁõôÞ ç ìáêñïðñüèåóìç èåñáðåßá
óõíôÞñçóçò óõíäÝåôáé ìå êßíäõíï ðáñåíåñãåéþí, ãé'
áõôü ïé áóèåíåßò áõôïß ðñÝðåé íá ðáñáêïëïõèïýíôáé
ðïëý óôåíÜ.
Ç êõêëïóðïñßíç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ïîåßá Þ
÷ñüíéá íåöñéêÞ âëÜâç êáé áñôçñéáêÞ õðÝñôáóç êáé
áõôÝò åßíáé ïé óïâáñÝò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò ðïõ
ìáò áðáó÷ïëïýí óõ÷íüôåñá. ¹ðéá êáé áóõìðôùìáôéêÞ õðïìáãíçóéáéìßá êáé õðåñêáëéáéìßá êáé áõîÞóåéò
óôç óõãêÝíôñùóç ôïõ ïõñéêïý ïîÝïò ìðïñïýí íá åìöáíéóôïýí. Åðßóçò, ìðïñåß íá áõîçèïýí ç ÷ïëçóôåñßíç êáé ôá ôñéãëõêåñßäéá. Ôï öÜñìáêï ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé, áêüìç, õðåñôñß÷ùóç, õðåñðëáóßá ïýëùí, ãáóôñåíôåñéêÝò êáé íåõñïëïãéêÝò áíùìáëßåò. ÁõîÜíåé
ôïí êßíäõíï ãéá åìöÜíéóç åðéèçëéùìÜôùí ôïõ äÝñìáôïò, éäéáßôåñá óå áóèåíåßò ðïõ Ý÷ïõí ëÜâåé èåñáðåßá
ìå PUVA. Ôï öÜñìáêï äåí Ý÷åé ôåñáôïãüíï äñÜóç ïýôå ôïîéêÞ äñÜóç óôï ìõåëü ôùí ïóôþí. Ìåôáìïó÷åõìÝíïé/áíïóïêáôáóôáëìÝíïé áóèåíåßò ðïõ ëáìâÜíïõí
êõêëïóðïñßíç ãéá ìåãÜëá ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá Ý÷ïõí
áõîçìÝíï êßíäõíï íá åìöáíßóïõí ëåìöþìáôá.
ÃåíéêÞ áßìáôïò, óõãêÝíôñùóç ïõñßáò, êñåáôéíßíçò, ìáãíçóßïõ, êáëßïõ êáé ïõñéêïý ïîÝïò ðñÝðåé íá
ãßíïíôáé áñ÷éêÜ êÜèå 2 åâäïìÜäåò (ãéá ôïõò ðñþôïõò 2 ìÞíåò) êáé Ýðåéôá êÜèå ìÞíá Þ ðéï óõ÷íÜ áí
Ý÷åé ðñïôáèåß áýîçóç äüóçò. Ç äüóç ôçò êõêëïóðïñßíçò ðñÝðåé íá ìåéþíåôáé êáôÜ 0,5-1 mg/Kgr áí ôá
åðßðåäá êñåáôéíßíçò áõîçèïýí êáôÜ ðåñéóóüôåñï
áðü 30% ôçò áñ÷éêÞò ôéìÞò êáé ï åñãáóôçñéáêüò
Ýëåã÷ïò íá åðáíáëçöèåß óå 2 åâäïìÜäåò. Óå ðåñßðôùóç ðïõ åðéìÝíåé ç áýîçóç ôçò ôéìÞò ôçò êñåáôéíßíçò ìåôÜ áðü äýï äéáäï÷éêÝò ôñïðïðïéÞóåéò ôçò äüóçò, ôï öÜñìáêï ðñÝðåé íá äéáêüðôåôáé. ÊáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôùí ðñþôùí 3 ìçíþí ôçò èåñáðåßáò ìå ôçí
êõêëïóðïñßíç ç áñôçñéáêÞ ðßåóç ðñÝðåé íá áîéïëïãåßôáé êÜèå 2 åâäïìÜäåò. ¸ðåéôá, ðñÝðåé íá ìåôñÜôáé
ìßá öïñÜ ôï ìÞíá åÜí åßíáé óôáèåñÞ äüóç ôïõ öáñìÜêïõ Þ óõ÷íüôåñá åÜí ç äüóç ñõèìßæåôáé. ÅÜí åìöáíéóôåß õðÝñôáóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò
ìå ôçí êõêëïóðïñßíç, ç äüóç ðñÝðåé íá ìåéùèåß áðü
25-50% óôïõò áóèåíåßò ÷ùñßò éóôïñéêü õðÝñôáóçò
ðñéí áðü ôç ëÞøç ôïõ öáñìÜêïõ. Ç êõêëïóðïñßíç
ðñÝðåé íá äéáêïðåß åÜí ç õðÝñôáóç äåí õðï÷ùñåß ìå
ôç ìåßùóç ôçò äüóçò. Ñýèìéóç ßóùò ÷ñåéáóôåß ç áíôéõðåñôáóéêÞ èåñáðåßá áóèåíþí ðïõ ëáìâÜíïõí Þäç
èåñáðåßá ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò êõêëïóðïñßíçò. Ç
ýðáñîç áñôçñéáêÞò õðÝñôáóçò áðïôåëåß ó÷åôéêÞ, ü÷é
áðüëõôç áíôÝíäåéîç ëÞøçò êõêëïóðïñßíçò êáé üôáí
êñßíåôáé áðïëýôùò áíáãêáßï, áõôÞ óõíôáãïãñáöåßôáé
óå õðåñôáóéêïýò.

ÑÅ ÔÉ ÍÏ ÅÉ ÄΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç áóéôñåôßíç åßíáé ôï ñåôéíïåéäÝò ðïõ åõñýôåñá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç èåñáðåßá ôçò øùñßáóçò, ùò
ìïíïèåñáðåßá Þ óå óõíäõáóìü ìå Üëëïõò óõóôçìáôéêïýò êáé ôïðéêïýò ðáñÜãïíôåò.
Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò áóéôñåôßíçò åîáñôÜôáé
áðü ôïí ôýðï ôçò øùñßáóçò êáé áðü ôç ÷ïñçãïýìåíç
äüóç. Ç öëõêôáéíþäçò øùñßáóç áíôáðïêñßíåôáé êáëýôåñá áðü ôçí êáôÜ ðëÜêåò, ãé' áõôü êáé ç áóéôñåôßíç áðïôåëåß öÜñìáêï ðñþôçò åðéëïãÞò. ÓõíÞèùò, óå
áóèåíåßò ìå øùñßáóç êáôÜ ðëÜêåò áñ÷ßæïõìå ôç èåñáðåßá ìå 25-35 mg/kg/çìÝñá êáé ßóùò áõîÞóïõìå
óå äåýôåñï ÷ñüíï. Óôïõò áóèåíåßò ìå öëõêôáéíþäç
øùñßáóç áñ÷ßæïõìå óõíÞèùò ìå 1 mg/kg/çìÝñá êáé
óå åñõèñïäåñìéêÞ øùñßáóç ìå 0.25 mg/kg/çìÝñá.
ÅðåéäÞ äåí ðñïêáëåß áíïóïêáôáóôïëÞ, ç áóéôñåôßíç
áðïôåëåß Üñéóôç åðéëïãÞ ãéá áóèåíåßò ìå HIV, ìå
éóôïñéêü êáêïÞèåéáò Þ óå ìåãÜëåò çëéêßåò.
Ç óõ÷íüôåñç ðáñåíÝñãåéá ôçò áóéôñåôßíçò åßíáé ç
îçñüôçôá äÝñìáôïò/âëåííïãüíùí (÷åéëßôéäá, îçñüôçôá
ìáôéþí, åðéóôÜîåéò). Óõ÷íÞ åßíáé åðßóçò ç ôñé÷üðôùóç
êáé ç áýîçóç óôá ôñéãëõêåñßäéá ïñïý óõ÷íÜ (25-50%)
óôïõò áóèåíåßò ðïõ èåñáðåýïíôáé ìå ôï öÜñìáêï. Ôá
áõîçìÝíá ôñéãëõêåñßäéá áõîÜíïõí ôïí êßíäõíï ãéá ðáãêñåáôßôéäá, åíþ, áí åðéìÝíïõí ãéá áñêåôü äéÜóôçìá áõîÜíåé ï êßíäõíïò êáé êáñäéáããåéáêþí åðåéóïäßùí. Áí
êáé ìðïñåß íá ðáñáôçñçèåß áýîçóç êáé ôùí çðáôéêþí
åíæýìùí, óôçí ðëåéïøçößá ôùí ðåñéðôþóåùí äåí áðïôåëïýí åðéêßíäõíç äéáôáñá÷Þ (ðïëý óðÜíéá ôïîéêÞ çðáôßôéäá). ÄéÜóðáñôç éäéïðáèÞò õðåñôñß÷ùóç, õðåñüóôùóç, íåõñïëïãéêÝò êáé øõ÷éáôñéêÝò åðéðëïêÝò Ý÷ïõí åðßóçò áíáöåñèåß. Áðáãïñåýåôáé áõóôçñÜ ç ÷ñÞóç ôçò
óôçí åãêõìïóýíç, ãéáôß åßíáé ôåñáôïãüíïò. Ãõíáßêåò
áóèåíåßò åðéôñÝðåôáé íá êõïöïñÞóïõí 2 ÷ñüíéá ìåôÜ
ôç äéáêïðÞ ôïõ öáñìÜêïõ. ÊáíÝíáò ðåñéïñéóìüò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôåêíïðïßçóç äåí éó÷ýåé ãéá ôïõò Üíäñåò.
Ôá ñåôéíïåéäÞ óõíäõÜæïíôáé Üñéóôá, ôç öùôïèåñáðåßá, äßíïíôáò êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá êáé áóöÜëåéá, áöïý ëáìâÜíåôáé ìéêñüôåñç ðïóüôçôá áêôéíïâïëßáò êáé ñåôéíïåéäïýò áðü ôïí áóèåíÞ. Ôåëåõôáßá,
åðßóçò, óõíäõÜæïíôáé ìå ôïõò âéïëïãéêïýò ðáñÜãïíôåò ðñïêåéìÝíïõ íá áõîÞóïõí ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõò êáé íá åëÝãîïõí ìéêñÝò åîÜñóåéò ðïõ ôõ÷üí åìöáíßæïíôáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõò.

ÂÉÏ ËÏ ÃÉ ÊÏΙ ÐÁ ÑΑ ÃÏ ÍÔÅΣ ––––––––––––––––––––––
ÕðïøÞöéïé áóèåíåßò ãéá íá ëÜâïõí èåñáðåßá ìå
âéïëïãéêÜ öÜñìáêá åßíáé áõôïß ìå ìÝôñéá ùò ðïëý
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ØÙÑÉÁÓÇ 2008: ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏΣ ÏÄÇÃÏΣ
óïâáñÞ íüóï (PASI>10) Ýíáñîçò ôïõëÜ÷éóôïí ðñï
åîáìÞíïõ. Áóèåíåßò ìå ìéêñüôåñç âáñýôçôá íüóïõ
ïé ïðïßïé üìùò Ý÷ïõí óçìáíôéêÞ åðéâÜñõíóç (ãéá
ðáñÜäåéãìá óïâáñÞ øùñßáóç ðáëáìþí) ßóùò ðñÝðåé
íá åîåôÜæïíôáé óå áõôÞ ôçí êáôçãïñßá. Áêüìç õðïøÞöéïé åßíáé ïé áóèåíåßò ðïõ Ý÷ïõí áíôåíäåßîåéò óôï
íá ëÜâïõí Üëëá óõóôçìáôéêÜ öÜñìáêá Þ ðïõ Ý÷ïõí
åìöáíßóåé áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò óå Üëëá öÜñìáêá.
¼ôáí óõíõðÜñ÷åé øùñéáóéêÞ áñèñßôéäá ðñïôéìïýìå
ôá áíôéTNF-á öÜñìáêá (Ðßíáêáò 6).

EFA LIZUMAB ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 6

Ôï efalizumab åßíáé Ýíá ìïíïêëùíéêü áíôßóùìá
ðïõ äåóìåýåé ôï CD11a, ìéá õðïìïíÜäá ôïõ áíôéãüíïõ
ôùí ëåõêïêõôôÜñùí LFA-1. Ôï LFA-1 åßíáé Ýíá ìüñéï
ôçò åðéöÜíåéáò ôùí ëåìöïêõôôÜñùí óçìáíôéêü ãéá ôçí
åíåñãïðïßçóÞ ôïõò, ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóÞ ôïõò óôï äÝñìá êáé ãéá ôçí êõôôáñïôïîéêÞ ôïõò äñÜóç. Ìå ôç äÝóìåõóç óôï CD11a, ôï öÜñìáêï åìðïäßæåé ôçí áëëçëåðßäñáóç ìåôáîý LFA-1 êáé ICAM-1. To ICAM-1 âñßóêå-

ôáé óôï áããåéáêü åíäïèÞëéï, åðéôñÝðåé ôçí ðñïóêüëëçóç ôùí ëåìöïêõôôÜñùí óå áõôü êáé ôçí Ýîïäü ôïõò áðü
ôá áããåßá. ÊáôÜ óõíÝðåéá, ôï efalizumab, ìðëïêÜñïíôáò ôç óýíäåóç ìå ôï ICAM-1, åìðïäßæåé êáé ôç äéáêßíçóç ôùí ëåìöïêõôôÜñùí óôïõò ëåìöáäÝíåò Þ óôï äÝñìá. Áõôüò ï áðïêëåéóìüò ôùí ëåìöïêõôôÜñùí åßíáé
áíôéóôñÝøéìïò êáé äåí åëáôôþíåé ôùí áñéèìü ôïõò.
Ôï efa lizumab áðï ôå ëåß áðï ôå ëå óìá ôé êÞ êáé
áóöáëÞ èåñáðåßá ãéá ìÝôñéá ùò óïâáñÞ øùñßáóç
êáôÜ ðëÜêåò. Äåí åßíáé áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôçí áñèñßôéäá. ÌåëÝôåò Ýäåéîáí üôé 27-39% ôùí áóèåíþí
åß÷áí âåëôßùóç PASI êáôÜ 75% ìåôÜ áðü 3 ìÞíåò èåñáðåßá. ÌåôÜ áðü 6 ìÞíåò èåñáðåßá, ôï ðïóïóôü
áíÝñ÷åôáé óôï 44%. Áí óôïõò 3 ìÞíåò ç âåëôßùóç
ôïõ PASI äåí åßíáé ôïõëÜ÷éóôïí 50%, ôüôå ôï öÜñìáêï ðñÝ ðåé íá äéá êü ðôå ôáé (Ðß íá êáò 5). Ôï efa lizumab åßíáé ôï ìüíï âéïëïãéêü öÜñìáêï ðïõ Ý÷åé
ìåëåôçèåß óå óõíå÷üìåíç ÷ïñÞãçóç óå øùñéáóéêïýò
áóèåíåßò ãéá 36 ìÞíåò. Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ öáßíåôáé íá äéáôçñåßôáé óôïõò 36 ìÞíåò ôçò óõíå÷ïýò ÷ïñÞãçóçò ÷ùñßò áýîçóç óôéò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò.
Ôï öÜñ ìá êï ÷ï ñçãåß ôáé õðï äü ñéá ìßá öï ñÜ ôçí

KñéôÞñéá åðéëïãÞò âéïëïãéêþí öáñìÜêùí
ÖÜñìáêï

ÐëåïíåêôÞìáôá

ÌåéïíåêôÞìáôá

Åfalizumab(Raptiva)

Áõôï÷ïñÞãçóç

Äåí åßíáé áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôçí áñèñßôéäá
Ãñéðþäçò óõíäñïìÞ
Èñïìâïêõôôáñïðåíßá/áéìïëõôéêÞ áíáéìßá (óðÜíéá)
Rebound øùñßáóçò ìå ôç äéáêïðÞ ôïõ (óðÜíéá)

Adalimumab (Humira)

Aõôï÷ïñÞãçóç
Ðïëý áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôçí øùñßáóç
êáé ôçí øùñéáóéêÞ áñèñßôéäá
Äåí áðáéôåßôáé óõ÷íüò Ýëåã÷ïò

EìöÜíéóç áíôéóùìÜôùí, áðþëåéá äñÜóçò ìå
ôï ÷ñüíï
ÁíôÝíäåéîç ç êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá
Êßíäõíïò ãéá êïêêéùìáôþäåéò öëåãìïíÝò (óðÜíéá)
Êßíäõíïò ãéá áðïìõåëéíùôéêÞ íüóï (óðÜíéá)

Infliximab (Remicade)

Ðïëý áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôçí øùñßáóç
êáé øùñéáóéêÞ áñèñßôéäá
ÁñáéÜ äéáóôÞìáôá ÷ïñÞãçóçò

ÅìöÜíéóç áíôéóùìÜôùí, áðþëåéá äñÜóçò ìå
ôï ÷ñüíï
ÁíôÝíäåéîç ç êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá
Êßíäõíïò ãéá êïêêéùìáôþäåéò öëåãìïíÝò
Êßíäõíïò ãéá áðïìõåëéíùôéêÞ íüóï, åõêáéñéáêÝò ëïéìþîåéò, áëëåñãéêÝò áíôéäñÜóåéò (óðÜíéá)
ÅíäïíïóïêïìåéáêÞ ÷ïñÞãçóç

Etanercept (Enbrel)

Áõôï÷ïñÞãçóç
Aðïôåëåóìáôéêü ãéá ôçí øùñßáóç
Ðïëý áðïôåëåóìáôéêü ãéá ôçí áñèñßôéäá
Äåí áðáéôåßôáé óõ÷íüò Ýëåã÷ïò

EëÜôôùóç äñÜóçò ìå ìåßùóç äüóçò
Aðþëåéá äñÜóçò ìå ôï ÷ñüíï
Aýîçóç óõ÷íüôçôáò ëïéìþîåùí
Êßíäõíïò ãéá áðïìõåëéíùôéêÞ íüóï (óðÜíéá)
ÁíôÝíäåéîç ç êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá
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Ì. ÊïóìáäÜêç êáé óõí.

Ðßíáêáò 7

åâäïìáäéáßá óå äüóç 0.7 mg/Kgr ôçí ðñþôç åâäïìÜäá êáé ìåôÜ óå äüóç 1 mg/Kgr (Ðßíáêáò 7).
Ç áðüôïìç äéáêïðÞ ôïõ efalizumab ðñÝðåé íá ãßíåôáé ìå ðñïóï÷Þ, áöïý ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå rebound
(åìöÜíéóç øùñßáóçò óå ðéï âáñéÜ ìïñöÞ áðü åêåßíç
ðñï èåñáðåßáò) Þ Ýîáñóç øùñßáóçò. Ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá åìöáíßóïõí åðéäåßíùóç ôçò øùñßáóçò ìå
ôç äéáêïðÞ ôïõ öáñìÜêïõ Ý÷ïõí ïé áóèåíåßò ðïõ äåí
áíôáðïêñßèçêáí êáëÜ óôç èåñáðåßá. Ïé áóèåíåßò ïé
ïðïßïé äåí åìöÜíéóáí âåëôßùóç ôçò øùñßáóçò ìå ôï
öÜñìáêï (âåëôßùóç PASI<50%) Þ êáé åìöÜíéóáí åðéäåßíùóç êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ôñéþí ðñþôùí ìçíþí ÷ïñÞãçóçò ôïõ öáñìÜêïõ, ðñÝðåé íá ëÜâïõí Üëëï óõóôçìáôéêü öÜñìáêï. Áõôü ìðïñåß íá áñ÷ßóåé åßôå ðñéí ôç
äéáêïðÞ ôïõ efalizumab, þóôå íá äïèåß ÷ñüíïò óôç
äåýôåñç èåñáðåßá íá äñÜóåé, åßôå áìÝóùò ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôïõ efalizumab. ÊáëÞ åðéëïãÞ ãéá áõôÝò ôéò ðåñéðôþóåéò åßíáé ç êõêëïóðïñßíç Þ ç ìåèïôñåîÜôç. Áí ïé
áóèåíåßò äå ìðïñïýí íá ëÜâïõí êáíÝíá áðü áõôÜ ôá
äýï öÜñìáêá, ôüôå ßóùò ðñÝðåé íá ëÜâïõí Üëëï âéïëïãéêü öÜñìáêï (ïéêïãÝíåéáò áíôé-TNF-á). Ïé ßäéåò èåñáðåõôéêÝò ïäçãßåò éó÷ýïõí êáé ãéá ôéò óðÜíéåò ðåñéðôþóåéò áóèåíþí ðïõ åìöáíßæïõí ãåíéêåõìÝíç öëåãìïíþäç Ýîáñóç øùñßáóçò, óõíÞèùò ìÝóá óôïõò ðñþôïõò
ìÞíåò ôçò èåñáðåßáò ìå efalizumab. ÌéêñÝò åíôïðéóìÝíåò öëåãìïíþäåéò åîÜñóåéò åßíáé ðéï óõ÷íÝò êáé ìðïñåß
íá áíôéìåôùðßæïíôáé ìå ôïðéêÞ áãùãÞ ãéá ëßãåò ìÝñåò
ùò åâäïìÜäåò, ÷ùñßò íá äéáêüðôåôáé ôï efalizumab.
Óõ÷íÞ áíåðéèýìçôç åíÝñãåéá ôïõ efalizumab åßíáé
ìßá ãñéðþäçò óõíäñïìÞ ìåôÜ ôéò ðñþôåò åíÝóåéò, äéÜñêåéáò ëßãùí ùñþí/çìåñþí. ÁóõìðôùìáôéêÞ ëåõêïêõôôÜñùóç Þ/êáé ëåìöïêõôôÜñùóç ðáñáôçñåßôáé óôï 4050% ôùí áóèåíþí, ïé ïðïßåò åßíáé áíáóôñÝøéìåò ìåôÜ
ôï ôÝëïò ôçò èåñáðåßáò. ÕðÜñ÷åé, åðßóçò, ìßá ìéêñÞ ðéèáíüôçôá íá åìöáíéóôåß èñïìâïêõôôáñïðåíßá êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò, ç ïðïßá åßíáé åðßóçò áíáóôñÝøéìç ìå ôç äéáêïðÞ ôïõ öáñìÜêïõ (0.3-3.2%). Ðïëý
óðÜíéá ðáñáôçñïýíôáé áéìïëõôéêÞ áíáéìßá Þ ðáíêõôôáñïðåíßá. O èåùñçôéêüò êßíäõíïò ãéá åìöÜíéóç ðáñáðÜíù ëïéìþîåùí óôïõò áóèåíåßò ðïõ ëáìâÜíïõí ôï
efallizumab åßíáé õðáñêôüò, áëëÜ äåí Ý÷åé äéåîïäéêÜ
ìåëåôçèåß ðñïò ôï ðáñüí. Ôï efalizumab äåí öáßíåôáé

íá óõíäÝåôáé ìå áõîçìÝíåò ðéèáíüôçôåò åìöÜíéóçò êáêïÞèåéáò óôïõò øùñéáóéêïýò áóèåíåßò. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí áñèñáëãßåò, ïé ïðïßåò åßíáé óõíÞèùò ðáñïäéêÝò êáé âåëôéþíïíôáé ìå óõã÷ïñÞãçóç ìç óôåñïåéäþí áíôéöëåãìïíùäþí
öáñìÜêùí ãéá ëßãåò åâäïìÜäåò. ÕðÜñ÷åé êáé ç ðéèáíüôçôá íá åìöáíéóôåß åê íÝïõ Þ íá õðïôñïðéÜóåé øùñéáóéêÞ áñèñßôéäá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò ìå efalizumab, áöïý ôï öÜñìáêï äåí åßíáé áðïôåëåóìáôéêü
ãéá áõôÞ ôç ìïñöÞ ôçò øùñßáóçò. ¸÷ïõí, áêüìç, áíáöåñèåß ðåñéðôþóåéò êáôÜ ôéò ïðïßåò ç øùñßáóç áëëÜæåé ìïñ öÞ (öëõ êôáé íþ äçò Þ áíÜ óôñï öç). Ôï efa lizumab, öáßíåôáé íá åßíáé öÜñìáêï ÷ùñßò óçìáíôéêÝò
áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò. ¼ìùò, ç áóöÜëåéÜ ôïõ äåí
Ý÷åé åëåã÷èåß óå âÜèïò ÷ñüíïõ áöïý Ý÷ïõí ðåñÜóåé
ëßãá ìüíï ÷ñüíéá áðü ôçí êõêëïöïñßá ôïõ.
ÓõíéóôÜôáé ìÝôñçóç ôùí áéìïðåôáëßùí ðñéí ôçí
Ýíáñîç ôçò èåñáðåßáò, ìßá öïñÜ ôï ìÞíá ãéá ôñåéò Þ
ôÝóóåñéò ìÞíåò êáé Ýðåéôá ìßá öïñÜ óôïõò ôñåéò ìÞíåò (Ðßíáêáò 8). Åðßóçò, åßíáé êáëü íá ãßíåôáé mantoux êáé áêôéíïãñáößá èþñáêïò, ìßá ãåíéêÞ åîÝôáóç
áßìáôïò êáé íá ìåôñïýíôáé çðáôéêÜ Ýíæõìá ðñéí ôçí
Ýíáñîç ôçò èåñáðåßáò. ÅðáíÜëçøç ôùí åîåôÜóåùí áßìáôïò ðñïôåßíåôáé íá ãßíåôáé êÜèå ëßãïõò ìÞíåò. Ôï
öÜñìáêï ðñÝðåé íá äéáêüðôåôáé 2 ìÞíåò ðñéí êáé 2
åâäïìÜäåò ìåôÜ ôïõò åìâïëéáóìïýò (ìå æþíôåò, åîáóèåíçìÝíïõò Þ áêõôôáñéêïýò ïñãáíéóìïýò). Ïé áóèåíåßò ðñÝðåé íá åíçìåñþíïíôáé íá äéáêüðôïõí ôç èåñáðåßá üôáí åìöáíßæïõí óçìÜäéá ëïßìùîçò (üðùò
ðõñåôü, âÞ÷á, éäñþôåò) ìÝ÷ñé áõôÜ íá õðï÷ùñÞóïõí.
Áðüëõôç áíôÝíäåéîç ãéá ôç ÷ïñÞãçóç ôïõ efalizumab áðïôåëïýí ôï éóôïñéêü êáêïÞèåéáò, åíåñãüò
öõìáôßùóç Þ Üëëåò óïâáñÝò ëïéìþîåéò, ïé áíïóïáíåðÜñêåéåò, ç åãêõìïóýíç êáé ç ãáëïõ÷ßá, ç óôáãïíïåéäÞò, ç öëõêôáéíþäçò Þ ç åñõèñïäåñìéêÞ øùñßáóç.

ÁÍÔÉ-TNF-Á ÐÁ ÑΑ ÃÏ ÍÔÅΣ –––––––––––––––––––––––
ÕðÜñ÷ïõí ôñåéò âéïëïãéêïß ðáñÜãïíôåò ðïõ äåóìåýïõí ôïí TNF-á êáé Ý÷ïõí Ýãêñéóç ãéá èåñáðåßá
øùñßáóçò, ôï etanercept, ôï infliximab, êáé ôï ada-

Äïóïëïãßá âéïëïãéêþí öáñìÜêùí
Efalizumab

0.7 mg/Kgr ôçí ðñþôç åâäïìÜäá, ìåôÜ, 1 mg/Kgr/åâäïìÜäá (õðïäüñéá Ýíåóç)

Etanercept

50 mg/2öïñÝò ôçí åâäïìÜäá ãéá 3 ìÞíåò, ìåôÜ 50 mg/1 öïñÜ ôçí åâäïìÜäá Þ 25
mg/2 öïñÝò ôçí åâäïìÜäá (õðïäüñéá Ýíåóç)

Adalimumab

80 mg çìÝñá 0, 40 mg åâäïìÜäá 1, ìåôÜ 40 mg/2 åâäïìÜäåò (õðïäüñéá Ýíåóç)

Infliximab

5 mg/Kgr åâäïìÜäá 0, 2, 6, ìåôÜ êÜèå 8 åâäïìÜäåò (åíäïöëÝâéá Ýã÷õóç)
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Ðßíáêáò 8

ØÙÑÉÁÓÇ 2008: ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏΣ ÏÄÇÃÏΣ

Ðñïôåéíüìåíïò åñãáóôçñéáêüò Ýëåã÷ïò ãéá áóèåíåßò óå èåñáðåßá ìå âéïëïãéêÜ öÜñìáêá
ÅîÝôáóç

Ðñï èåñáðåßáò

Óôç äéÜñêåéá ôçò èåñáðåßáò

Ìantoux/quantiferon

Íáé

Óå áõôïýò õðü áíôé-TNF-á åðáíÜëçøç êÜèå
÷ñüíï (áí áñ÷éêÜ áñíçôéêÞ)

Áêôéíïãñáößá èþñáêá

Íáé

ÃåíéêÞ áßìáôïò

Íáé

Åfalizumab: ìßá öïñÜ ôï ìÞíá ãéá 3 ìÞíåò,
ìåôÜ êÜèå 3 ìÞíåò áíôé-TNF-á: óôïõò 3 ìÞíåò,
ìåôÜ êÜèå 6 ìÞíåò

Êñåáôéíßíç, ïõñßá,
çëåêôñïëýôåò
çðáôéêÞ âéï÷çìåßá

Íáé

Óôïõò 3 ìÞíåò, ìåôÜ êÜèå 6 ìÞíåò

Çðáôßôéäá B êáé C

Íáé

–

HIV

Íáé, óå Üôïìá ìå õøçëü êßíäõíï

–

ANA

Íáé

–

anti-dsDNA

Íáé

–

ÃåíéêÞ ïýñùí

Íáé

Óôïõò 3 ìÞíåò, ìåôÜ êÜèå 6 ìÞíåò

limumab. Êáé ïé ôñåéò åßíáé áðïôåëåóìáôéêïß êáé ãéá
ôïí Ýëåã÷ï ôçò øùñéáóéêÞò áñèñßôéôäáò. Áí êáé ôá
áíôé-TNF-á öÜñìáêá äåí Ý÷ïõí åðßóçìç Ýíäåéîç ãéá
èåñáðåßá Üëëùí ìïñöþí øùñßáóçò åêôüò áðü ôçí
øùñßáóç êáôÜ ðëÜêåò, öáßíåôáé (áðü ìç åëåãìÝíåò
ìåëÝôåò-áíáöïñÝò ðåñéóôáôéêþí - case reports) íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêÜ êáé óå öëõêôáéíþäç, åñõèñïäåñìéêÞ, óôáãïíïåéäÞ øùñßáóç, êáèþò êáé óôçí øùñéáóéêÞ ïíõ÷ßá. Ôï etanercept åßíáé ìéá ðëÞñùò áíèñþðéíç äéìåñÞò ðñùôåÀíç óýíôçîçò ðïõ äåóìåýåé ôç
èÝóç óýíäåóçò ôïõ TNF-á ìå ôïí õðïäï÷Ýá p55 êáé
Ýôóé ôïí åîïõäåôåñþíåé. Ôï adalimumab åßíáé Ýíá ìïíïêëùíéêü áíôßóùìá åíáíôßùí ôïõ TNF-á, ðëÞñùò
áíèñþðéíï êáé ÷ïñçãåßôáé õðïäïñßùò. Ôï infliximab
åßíáé Ýíá Üëëï áíôßóùìá ðïõ äåóìåýåé ôïí TNF-á, åßíáé åí ìÝñåé ÷éìáéñéêü êáé ÷ïñçãåßôáé ùò åíäïöëÝâéá
Ýã÷õóç (âë Ðßíáêá 7 ãéá äïóïëïãéêÜ ó÷Þìáôá).
Âåëôßùóç óôï PASI êáôÜ 75% åðÝäåéîå ôï 49%
ôùí áóèåíþí ðïõ Ýëáâáí etanercept óå äüóç 50mg
äýï öïñÝò ôçí åâäïìÜäá ãéá 3 ìÞíåò. Ôçí 10ç åâäïìÜäá áðü ôçí Ýíáñîç ôïõ infiximab 80% ôùí áóèåíþí åðéäåéêíýïõí âåëôßùóç PASI 75%. Ìå ôï adalimumab, 80% ðåñßðïõ ôùí áóèåíþí åìöÜíéóå âåëôßùóç PASI 75%, ôÝóóåñéò ìÞíåò ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôïõ
öáñìÜêïõ. ÃåíéêÜ, êáé ôá ôñßá áõôÜ öÜñìáêá åßíáé
ðïëý áðïôåëåóìáôéêÜ ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò øùñßáóçò.
Ôá ìïíïêëùíéêÜ áíôéóþìáôá ðáñïõóéÜæïõí ìåãáëý-
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ôåñç áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôçí áñ÷Þ ôçò èåñáðåßáò
áðü üôé ç ðñùôåÀíç óýíôçîçò, áëëÜ ôá èåñáðåõôéêÜ
áðïôåëÝóìáôá öáßíïíôáé íá óõãêëßíïõí óå áðïôåëåóìáôéêüôçôá ìå ôçí ðÜñïäï ôçò èåñáðåßáò, ìå ìéá ìéêñÞ ôÜóç õðÝñ ôùí áíôéóùìÜôùí. Áõôü óõìâáßíåé ãéáôß ðáñáôçñåßôáé ìßá ôÜóç ãéá üëïõò ôïõò áíôé-TNF-á
ðáñÜãïíôåò íá ÷Üíïõí ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõò
ìå ôç óõíå÷éæüìåíç èåñáðåßá. Ôï etanercept ðáñïõóéÜæåé ÷áìçëüôåñç áðþëåéá äñÜóçò ìå ôï ÷ñüíï óå
óýãêñéóç ìå ôï adalimumab êáé ôï infliximab.
Óôïõò áóèåíåßò ðïõ áñ÷ßæïõí ôç èåñáðåßá ìå ôï
etanercept ìå 50 mg äýï öïñÝò ôç âäïìÜäá êáé óõíå÷ßæïõí ìå 50 mg ìßá öïñÜ ôçí åâäïìáäéáßá ìåôÜ
áðü ôñåéò ìÞíåò, ìðïñåß íá õðÜñîåé ìéá áðþëåéá
áðïôåëåóìáôéêüôçôáò -åðéäåßíùóç ôçò øùñßáóçò ìå
ôçí åëÜôôùóç ôçò äüóçò. Áõôü åìöáíßæåôáé óå ðåñßðïõ 30% ôùí áóèåíþí. ÅÜí üíôùò óõìâåß õðÜñ÷ïõí
ìåñéêÝò åðéëïãÝò: (é) ç áýîçóç ôçò äüóçò îáíÜ óôéò
äýï öïñÝò ôçí åâäïìÜäá êáé (ii) ðñïóèÞêç âñá÷õðñüèåóìçò åðéêïõñéêÞò èåñáðåßáò (ôïðéêÞò Þ óõóôçìáôéêÞò Þ öùôïèåñáðåßá). Ç óõóôçìáôéêÞ èåñáðåßá ìðïñåß íá åßíáé ÷áìçëÞ äüóç ìåèïôñåîÜôçò (57.5 mg/åâäïìÜäá Þ áóéôñåóßíç 10 mg/çìÝñá Þ êõêëïóðïñßíç ãéá 6-8 åâäïìÜäåò). Áí äåí õðÜñ÷åé óçìáíôéêÞ âåëôßùóç ôçò øùñßáóçò ìÝóá óå 3 ìÞíåò
(âåëôßùóç PASI>50%) ÷ïñÞãçóçò etanercept, ôï
öÜñìáêï ðñÝðåé íá äéáêüðôåôáé (Ðßíáêáò 5).
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Ì. ÊïóìáäÜêç êáé óõí.
¼ôáí åìöáíéóôåß áíôï÷Þ óôç èåñáðåßá ìå infliximab (óõíÞèùò áöïý Ý÷ïõí ïëïêëçñùèåß ïé äüóåéò
5 mg/Kgr ôéò åâäïìÜäåò 0, 2 êáé 6 êáé ï áóèåíåßò
Ý÷åé åéóÝëèåé óôç ðåñßïäï óõíôÞñçóçò ìå ìßá Ýã÷õóç áíÜ 8 åâäïìÜäåò) Ý÷ïõìå ôñåéò åðéëïãÝò: (i) íá
åéóÜãïõìå ìåèïôñåîÜôç óå äüóç 7.5 mg/åâäïìÜäá,
(ii) íá áõîÞóïõìå ôç äüóç ôïõ öáñìÜêïõ (ãéá ðáñÜäåéãìá áðü 5 mg/Kgr óå 8 mg/Kgr) Þ, (iii) íá äéáôçñÞóïõìå ôçí ßäéá äüóç áëëÜ íá åëáôôþóïõìå ôï
äéÜóôçìá åðáíÜëçøçò ôçò ÷ïñÞãçóçò ôïõ öáñìÜêïõ (áðü 8 åâäïìÜäåò óå 6 åâäïìÜäåò). Ïé áóèåíåßò ðïõ áñ÷ßæïõí ôáõôü÷ñïíá ìå ôï infiximab êáé
÷áìçëÞ äüóç ìåèïôñåîÜôçò, Ý÷ïõí ÷áìçëüôåñç ðéèáíüôçôá íá åìöáíßóïõí áíôï÷Þ Þ ôçí åìöáíßæïõí
áñãüôåñá áðü áõôïýò ðïõ äåí ôç ëáìâÜíïõí. Áõôü
ôï ó÷Þìá åðéëÝãåôáé óõ÷íÜ áðü ñåõìáôïëüãïõò ðïõ
÷ïñçãïýí ôï öÜñìáêï ãéá ôç èåñáðåßá áñèñßôéäáò.
Ó÷åôéêÜ ìå ôï adalimumab, ðñïôåßíåôáé ç ðñþôç
äüóç ôïõ íá åßíáé äéðëÞ (80 mg/õðïäïñßùò), Ýðåéôá
íá ÷ïñçãåßôáé ìßá äüóç (40 mg) óå ìßá åâäïìÜäá
êáé ïé õðüëïéðåò åíÝóåéò (40 mg) íá ãßíïíôáé êÜèå
15 çìÝ ñåò. Áí êáé äåí õðÜñ ÷åé ìå ãÜ ëç êëé íé êÞ
åìðåéñßá, óå ðåñßðôùóç åëÜôôùóçò ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõ öáñìÜêïõ, Ý÷åé áíáöåñèåß áýîçóç ôçò
óõ÷íüôçôáò ÷ïñÞãçóçò óå 1 öïñÜ ôçí åâäïìÜäá, êáèþò êáé óõã÷ïñÞãçóç ìå ìåèïôñåîÜôç.
Ïé ëüãïé ðïõ ïäçãïýí óôçí åëÜôôùóç ôçò áðïôåëå óìá ôé êü ôç ôáò ôùí áíôé-TNF-á öáñ ìÜ êùí åß íáé
Üãíùóôïé. Ãéá ôï etanercept äåí Ý÷åé ôåêìçñéùèåß ç
ýðáñîç åîïõäåôåñùôéêþí áíôéóùìÜôùí (ðáñáôçñïýíôáé áíôéóþìáôá åíáíôßïí ôïõ öáñìÜêïõ óå ðïóïóôü
6% ôùí áóèåíþí áëëÜ äåí Ý÷ïõí óõíäåèåß ìå áðþëåéá äñÜóçò). Áíôéóþìáôá ðáñáôçñïýíôáé óå áñêåôïýò áóèåíåßò ìå ôç óõíÝ÷éóç ôçò èåñáðåßáò ìå adalimumab Þ infliximab êáé Ýíá ðïóïóôü áõôþí åßíáé
åîïõäåôåñùôéêÜ. Ôï infliximab Ý÷åé ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá äçìéïõñãÞóåé åîïõäåôåñùôéêÜ áíôéóþìáôá áöïý åßíáé (åí ìÝñåé) ÷éìáéñéêü.
Ôï etanercept, infliximab, êáé adalimumab ìðïñåß
íá Ý÷ïõí ðáñåíÝñãåéåò üðùò êáé ïðïéïäÞðïôå Üëëï
óõóôçìáôéêü öÜñìáêï. Ç êýñéá äéáöïñÜ ôïõò óå ó÷Ýóç ìå ôá ðáëáéüôåñá óõóôçìáôéêÜ öÜñìáêá ãéá ôçí
øùñßáóç åßíáé, üôé äåí åßíáé íåöñïôïîéêÜ Þ çðáôïôïîéêÜ. Óõ÷íüôåñç ðáñåíÝñãåéá åßíáé ïé ôïðéêÝò åêäçëþóåéò óôï óçìåßï ôçò õðïäüñéáò Ýíåóçò (åê÷ýìùóç,
êíçóìüò, åñýèçìá), ïé ïðïßåò åßíáé Þðéåò êáé ðáñïäéêÝò. Ìå ôï infliximab ìðïñåß íá åìöáíéóôïýí áíôéäñÜóåéò óôçí Ýã÷õóç, ïé ïðïßåò ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò åßíáé Þðéåò (ñßãç, åñýèçìá). ÓðÜíéá (0.1-0.2%) ìðïñåß
íá ðáñáôçñçèåß áíáöõëáîßá, ç ïðïßá áðáéôåß ôçí åðåßãïõóá ðñïóï÷Þ ìáò. Äåí Ý÷åé ìå óáöÞíåéá äéåõêñéíé-

óôåß áí ïé ðáñÜãïíôåò áíôé-TNF-á áõîÜíïõí ôïí êßíäõíï ôùí øùñéáóéêþí áóèåíþí ãéá êáêïÞèåéåò Þ óïâáñÝò ëïéìþîåéò (óôçí ðëåéïøçößá ôïõò êïêêéùìáôþäåéò
öëåãìïíÝò), áëëÜ ðéèáíïëïãåßôáé áðü ôá äåäïìÝíá óå
áóèåíåßò ìå ñåõìáôïåéäÞ áñèñßôéäá ðïõ ëÜìâáíáí
adalimumab Þ infliximab ãéá ìåãÜëá ÷ñïíéêÜ äéáóôÞìáôá. Ïé áóèåíåßò ìå ñåõìáôïåéäÞ áñèñßôéäá åìöÜíéóáí åëáöñÜ áõîçìÝíï êßíäõíï óå ó÷Ýóç ìå ôïõò õãéåßò
íá åìöáíßóïõí êáêïÞèåéåò Þ/êáé óïâáñÝò ëïéìþîåéò.
Ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò áóèåíåßò ìå ñåõìáôïåéäÞ
áñèñßôéäá, üìùò, Ý÷ïõí ëÜâåé ôáõôü÷ñïíç ìáêñï÷ñüíéá èåñáðåßá êáé ìå Üëëá öÜñìáêá (ìåèïôñåîÜôç,
ðñåäíéæïëüíç) êáé äåí åßíáé ãíùóôü ðùò áõôü åðçñåÜæåé ôéò ðéèáíüôçôåò åìöÜíéóçò êáêïÞèåéáò êáé óïâáñþí ëïéìþîåùí. Áíôßèåôá, ç ÷ïñÞãçóç ôïõ etanercept
óå øùñéáóéêïýò áóèåíåßò Þ óå áóèåíåßò ìå ñåõìáôïåéäÞ áñèñßôéäá äå öáßíåôáé íá óõíäÝåôáé ìå áõîçìÝíç
ðéèáíüôçôá ëïéìþîåùí Þ êáêïÞèåéáò. Åðßóçò, õðÜñ÷ïõí áíáöïñÝò üôé ïé ðáñÜãïíôåò áíôé-TNF-á ìðïñåß
íá áõîÞóïõí ôïí êßíäõíï åìöÜíéóçò áðïìõåëéíùôéêÞò
íüóïõ (üðùò óêëÞñõíóç êáôÜ ðëÜêåò êáé ïðôéêÞ íåõñßôéäá). Ï ìÝãéóôïò êßíäõíïò åìöáíßæåôáé ìå ôá ìïíïêëùíéêÜ áíôéóþìáôá. Ôá áíôé-TNF-á öÜñìáêá áíôåíäåéêíýïíôáé óå áóèåíåßò ìå óïâáñÞ êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá. Ìðïñåß íá ÷ïñçãïýíôáé ìå ðñïóï÷Þ óå áóèåíåßò
ìå Þðéá êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá. Ðïëý óðÜíéá ôï infliximab ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé èáíáôçöüñï çðáôéêÞ áíåðÜñêåéá (äýï áóèåíåßò/case reports), åíþ ôá etanercept êáé adalimumab ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí çðáôéêÞ
äõóëåéôïõñãßá, áëëÜ ü÷é áðåéëçôéêÞ ãéá ôç æùÞ. ÌåìïíùìÝíåò áíáöïñÝò ðåñéóôáôéêþí (case reports) ðåñéãñÜöïõí åìöÜíéóç áðëáóôéêÞò áíáéìßáò êáé ëåõêïðåíßáò, ìå ôïõò áíôé-TNF-alpha ðáñÜãïíôåò.
Êáèþò ïé ðáñÜãïíôåò áíôé-TNF-á ìðïñåß íá áíáæùðõñþóïõí Þ íá ðñïäéáèÝóïõí óå êïêêéùìáôþäåéò
öëåãìïíÝò, ðñéí ôç ÷ïñÞãçóç ôùí ðáñáãüíôùí áõôþí
óõíéóôÜôáé Ýëåã÷ïò ìå äåñìïáíôßäñáóç mantoux (Ðßíáêáò 8). Áí áõôÞ åßíáé èåôéêÞ (>5mm) êáé ðáñÜ ôï
üôé ï áóèåíÞò ìðïñåß íá Ý÷åé öõóéïëïãéêÞ áêôéíïãñáößá èþñáêïò, óõíéóôÜôáé ÷ïñÞãçóç áíôéöõìáôéêÞò
áãùãÞò åêôüò áí õðÜñ÷åé áðïäåäåéãìÝíïò åìâïëéáóìüò óôï ðáñåëèüí (BCG) Þ áí ï áóèåíÞò Ý÷åé íïóÞóåé êáé Ý÷åé ëÜâåé åíäåäåéãìÝíç áíôéöõìáôéêÞ èåñáðåßá óôï ðáñåëèüí. Ç åîÝôáóç áßìáôïò quantiferon åßíáé åðßóçò ÷ñÞóéìç ãéá ôçí åíôüðéóç ôçò ëáíèÜíïõóáò
ëïßìùîçò áðü ìõêïâáêôçñßäéá ôçò öõìáôßùóçò êáé äå
èåôéêïðïéåßôáé üðùò ç mantoux ìå ðñïçãïýìåíï åìâïëéáóìïý (BCG). Óôï ìÝëëïí ßóùò èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
åõñÝùò ùò ìÝèïäïò äéåñåýíçóçò Ýêèåóçò óå ìõêïâáêôçñßäéá. ÅîåôÜóåéò áßìáôïò (ãåíéêÞ áßìáôïò, çðáôéêÞ
ëåéôïõñãßá, ÷ïëçóôåñßíç ôñéãëõêåñßäéá) óõíéóôÜôáé íá
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ØÙÑÉÁÓÇ 2008: ÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÏΣ ÏÄÇÃÏΣ
ãßíïíôáé ðñéí ôç èåñáðåßá êáé êÜèå ëßãïõò ìÞíåò). Ôá
áíôé-TNF-á öÜñìáêá ðñÝðåé íá äéáêüðôïíôáé 2 åâäïìÜäåò ðñéí áðü åìâïëéáóìü ìå æþíôá Þ åîáóèåíçìÝíï
ìéêñïïñãáíéóìü êáé íá ëáìâÜíïíôáé îáíÜ 2 åâäïìÜäåò ìåôÜ. Ïé áóèåíåßò ðñÝðåé íá åíçìåñþíïíôáé íá äéáêüðôïõí ôç èåñáðåßá üôáí åìöáíßæïõí óçìÜäéá ëïßìùîçò (üðùò ðõñåôü, âÞ÷á, éäñþôåò) ìÝ÷ñé áõôÜ íá õðï÷ùñÞóïõí. Ôá öÜñìáêá áõôÜ äåí ðñÝðåé íá ÷ïñçãïýíôáé óôçí êýçóç êáé ãáëïõ÷ßá, áöïý äåí Ý÷åé ðñïò ôï
ðáñüí åëåã÷èåß ç áóöÜëåéÜ ôïõò. ÁíôÝíäåéîç ãéá ôç ÷ïñÞãçóÞ ôïõò áðïôåëïýí êáé ôï éóôïñéêü êáêïÞèåéáò, ç
åíåñãüò öõìáôßùóç Þ Üëëåò óïâáñÝò ëïéìþîåéò, ïé
áíïóïáíåðÜñêåéåò, ïé áðïìõåëéíùôéêÝò íüóïé.

ÌΕË ËÏÍ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ðïë ëÝò êõ ôï êß íåò äéá äñá ìá ôß æïõí Ýíáí ñü ëï
óôçí ðáèïãÝíåóç ôçò øùñßáóçò êáé ç êáôáíüçóç ôçò
áíïóïëïãßáò ôçò øùñßáóçò åîåëßóóåôáé êáèçìåñéíÜ.
Ðñïóï÷Þ ëáìâÜíïõí ôåëåõôáßá ïé éíôåñëåõêßíåò 12
êáé 23 (IL-12 êáé IL-23), ïé ïðïßåò Ý÷ïõí ìßá êïéíÞ
õðïïìÜäá (p40). Ç IL-23, åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôç
äéáöïñïðïßçóç ôùí Ô ëåìöïêõôôÜñùí ðïõ ðáñÜãïõí éíôåñëåõêßíç 17 (IL-17). ÌÝóù ôçò IL-17, äéáäñáìáôßæïõí óçìáíôéêü ñüëï óôç öëåãìïíÞ êáé óôïí
õðåñðïëëáðëáóéáóìü ôùí ëåìöïêõôôÜñùí. Ç IL-12
åêêñßíåôáé áðü êýôôáñá ðïõ ðñïÜãïõí ôç äéáöïñïðïßçóç ôùí ëåìöïêõôôÜñùí Ô ðñïò ôïí ðñïöëåãìïíþäç ôýðï 1. Åðßóçò, ç IL-12 ßóùò åßíáé ìåñéêþò
õðåýèõíç ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç ôùí êõôôÜñùí Ô óôï
äÝñìá ìÝóù ôçò åðáãùãÞò ôïõ CLA. Ïé áóèåíåßò ìå
ôçí øùñßáóç Ý÷ïõí áõîáíüìåíï åðßðåäï IL-12 Þ/êáé
IL-23 óôï äÝñìá ôïõò ó÷åôéêÜ ìå ôïõò õãéåßò. Áíôé-IL12/IL-23 áíôéóþìáôá ðïõ äåóìåýïõí ôçí õðïïìÜäá
p40 åñåõíþíôáé ãéá ôç èåñáðåßá ôçò øùñßáóçò. Ðñüóöá ôåò ìå ëÝ ôåò ìå áíôé-IL-12/IL-23p40 áíôß óù ìá
Ý÷ïõí ðá ñïõ óéÜ óåé åí èáñ ñõ íôé êÜ áðï ôå ëÝ óìá ôá,
áöïý áóèå íåßò ðïõ ôï Ýëá âáí óå äü óç 100
mg/åâäïìÜäá ãéá 4 åâäïìÜäåò, ðáñïõóßáóáí óå
ðïóïóôü 81% âåëôßùóç PASI óôç 12 åâäïìÜäá áðü
ôçí Ýíáñîç ôçò èåñáðåßáò. Åêêñåìïýí ðåñáéôÝñù ìåëÝôåò ãéá íá ðñïóäéïñéóôïýí ïé áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò áõôþí ôùí öáñìÜêùí.
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Óåîïõáëéêþò Ìåôáäéäüìåíá ÍïóÞìáôá
Ëïß ìù îç áðü ôïõò éï ýò ôùí áí èñþ ðé íùí
èç ëù ìÜ ôùí êáé ðñï öõ ëá êôé êÜ åì âü ëéá
ÍéêïëáÀäïõ Ç.
ÌçíéÜôç Á.
ÊáôóÜìðáò Á.

Á´ ÐáíåðéóôçìéáêÞ ÄåñìáôïëïãéêÞ ÊëéíéêÞ, ÔìÞìá Óåîïõáëéêþò Ìåôáäéäüìåíùí ÍïóçìÜôùí êáé
HIV Ëïßìùîçò, Íïóïêïìåßï Áöñïäéóßùí êáé Äåñìáôéêþí Íüóùí “Á. Óõããñüò”

Ðåñßëçøç
Ç ëïßìùîç áðü ôïõò éïýò ôùí áíèñùðßíùí èçëùìÜôùí åíï÷ïðïéåßôáé ãéá ôçí
ðñüêëçóç ôïõ 100% ôùí ðåñéðôþóåùí êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò, ôïõ 90% ôùí êáñêßíùí ôïõ
ðñùêôïý, ôïõ 40% ôùí êáñêßíùí ôïõ ðÝïõò, ôïõ êüëðïõ êáé ôïõ áéäïßïõ êáé ôïõ 12% ôùí êáñêßíùí ôçò
óôïìáôïöáñõããéêÞò êïéëüôçôáò. Ôá ðñïöõëáêôéêÜ åìâüëéá Ýíáíôé ôùí éþí áõôþí âáóßæïíôáé óôçí éäéüôçôá ôçò L1 ðñùôåÀíçò ôïõ êáøéäßïõ ôïõ éïý íá ó÷çìáôßæåé óùìáôßäéá ßäéá ìå ôï êáøßäéï ôïõ éïý, ôá ïðïßá
åðÜãïõí ôçí ðáñáãùãÞ áíôéóùìÜôùí áðü ôïí îåíéóôÞ. ÓÞìåñá êõêëïöïñïýí äýï åìâüëéá: Ýíá ôåôñáäýíáìï, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôïõò ãïíüôõðïõò 6, 11, 16 êáé 18 êáé Ýíá äéäýíáìï, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôïõò
ãïíüôõðïõò 16 êáé 18. Ôá åìâüëéá äåß÷íïõí íá Ý÷ïõí Üñéóôç áóöÜëåéá, õøçëü âáèìü áíïóïãïíéêüôçôáò
êáé éó÷õñÞ ðñïóôáóßá áðü åììÝíïõóá ëïßìùîç óå ðëÞñùò åìâïëéáæüìåíåò ãõíáßêåò. Ôï ìÝãéóôï üöåëïò
êåñäßæåôáé üôáí áõôÜ ÷ïñçãïýíôáé óå êïñßôóéá ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò óåîïõáëéêÞò ôïõò æùÞò.

Énfection from Human Papilloma Virus and Prophylactic Vaccines
Nicolaidou E., Miniati A., Katsambas A.

Summary
Human papillomavirus infection causes all cases of cervical cancer, 90% of cases of anal cancer, 40% of cases of vaginal, vulval and penile cancer and 12% of cases of oropharyngeal
cancer. Two prophylactic vaccines have been developed, which are based on the ability of the viral L1
capsid protein to form virus-like particles that induce high levels of neutralizing antibodies. The vaccines
have an excellent safety profile, are highly immunogenic and have type-specific protection against persistent infection in fully-vaccinated women. The maximum benefit is obtained when girls are vaccinated
before starting their sexual activity.

ËΕΞΕΙΣ ÅÕÑÅÔÇÑΙÏÕ • Éïß ôùí áíèñùðßíùí èçëùìÜôùí, ðñïöõëáêôéêÜ åìâüëéá
KEY WORDS • Çuman papillomavirus (HPV), prophylactic vaccines

ÅÉ ÓÁ ÃÙ ÃÇ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
êáñêßíïò ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò êáé ïé ðñïêáñêéíéêÝò áõôïý áëëïéþóåéò óõíéóôïýí ìÝãéóôï ðñüâëçìá õãåßáò ôùí ãõíáéêþí ðáãêïóìßùò. ÊÜèå ÷ñüíï õðïëïãßæåôáé üôé äéáãéãíþóêïíôáé
510.000 íÝåò ðåñéðôþóåéò êáñêßíïõ ôñá÷Þëïõ ìÞôñáò
êáé êÜèå ÷ñüíï 288.000 ãõíáßêåò ðåèáßíïõí áðü ôç

Ï

íüóï.1 Ôá õøçëüôåñá ðïóïóôÜ êáñêßíïõ ðáñáôçñïýíôáé óå ðåñéï÷Ýò ôçò ÊåíôñéêÞò ÁöñéêÞò êáé ôçò ÊåíôñéêÞò êáé Íüôéáò ÁìåñéêÞò, üðïõ õðïëïãßæåôáé üôé ç
åðßðôùóç îåðåñíÜ ôéò 45 ðåñéðôþóåéò/100.000 ãõíáßêåò êÜèå ÷ñüíï.2 ÊëéíéêÝò, ìïñéáêÝò êáé åðéäçìéïëïãéêÝò ìåëÝôåò Ý÷ïõí äåßîåé üôé ïé éïß ôùí áíèñþðéíùí èçëùìÜôùí (HPV) ðñïêáëïýí ôï 100% ôùí êáñêßíùí ôïõ
ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò, ôï 90% ôùí êáñêßíùí ôïõ ðñù-

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 18,
Τεύχος 1, Ιανουάριος -Μάρτιος 2007. σελίδες 73-79.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 215-221, 2014

8_8.qxd 27/10/2014 1:06 μμ Page 216

216

H. NéêïëáÀäïõ, Á. ÌçíéÜôç, Á. ÊáôóÜìðáò
êôïý, ôï 40% ôùí êáñêßíùí ðïõ åìöáíßæïíôáé óôï ðÝïò, ôï áéäïßï êáé ôïí êüëðï êáé ôï 12% ðåñßðïõ ôùí
êáñêßíùí ôçò óôïìáôïöáñõããéêÞò êïéëüôçôáò.3

ËÏÉ ÌÙ ÎÇ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÉÏ ÕÓ ÔÙÍ
ÁÍ ÈÑÙ ÐÉ ÍÙÍ ÈÇ ËÙ ÌÁ ÔÙÍ –––––––––––––––––––
Ç óåîïõáëéêÞ åðáöÞ èåùñåßôáé ç êýñéá ïäüò ìåôÜäïóçò ôçò HPV ëïßìùîçò.4 Ïé êõñéüôåñïé ðáñÜãïíôåò êéíäýíïõ åßíáé ï áñéèìüò ôùí óåîïõáëéêþí óõíôñüöùí, ç çëéêßá Ýíáñîçò ôçò óåîïõáëéêÞò æùÞò, ç
÷ñÞóç ðñïöõëáêôéêïý, ïé óõíõðÜñ÷ïõóåò ìïëýíóåéò êáé ç áí äñé êÞ óå îïõá ëé êÞ óõ ìðå ñé öï ñÜ. Ç
÷ñÞóç ðñïöõëáêôéêïý äåí áðïôñÝðåé êáôÜ 100% ôçí
ðéèáíüôçôá ìåôÜäïóçò. Ç áíäñéêÞ ðåñéôïìÞ ìåéþíåé
ôïí êßíäõíï ìåôÜäïóçò ôçò ëïßìùîçò.
ÌÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷ïõí áðïìïíùèåß ðÜíù áðü 100
ãïíüôõðïé ôùí HPV, 40 åê ôùí ïðïßùí ðñïêáëïýí ìüëõíóç óôçí ðñùêôïãåííçôéêÞ ðåñéï÷Þ. Ïé HPV äéáêñßíïíôáé óå "õøçëïý êéíäýíïõ" êáé "÷áìçëïý êéíäýíïõ",
ìå âÜóç ôçí åìðëïêÞ ôïõò óôçí êáñêéíïãÝíåóç. Ïé
"õøçëïý êéíäýíïõ" ôýðïé åßíáé ïé 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 êáé 66 êáé ìðïñïýí íá ðñïêáëÝóïõí êáñêßíïõ. Ïé ôýðïé 16 êáé 18 åßíáé õðåýèõíïé
ãéá ôï 70% ôùí êáñêßíùí ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò. Ïé
ãïíüôõðïé "÷áìçëïý êéíäýíïõ" ðñïêáëïýí êáñêßíï
åîáéñåôéêÜ óðÜíéá, ìðïñïýí, üìùò, íá ðñïêáëÝóïõí
÷áìçëïý âáèìïý áëëïéþóåéò óôá êýôôáñá ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò ðïõ äåí äéáöÝñïõí áðü áõôÝò ðïõ ðñï-

êáëïýíôáé áðü ôïõò "õøçëïý êéíäýíïõ" ãïíüôõðïõò.
Ìåôáîý ôùí ãïíïôýðùí "÷áìçëïý êéíäýíïõ", ïé ôýðïé 6
êáé 11 åíï÷ïðïéïýíôáé ãéá ðÜíù áðü ôï 90% ôùí êïíäõëùìÜôùí ôçò ðñùêôïãåííçôéêÞò ðåñéï÷Þò. ¢ëëåò
âëÜâåò ðïõ ðñïêáëïýíôáé áðü ôïõò ãïíüôõðïõò "÷áìçëïý êéíäýíïõ" åßíáé ôá ãéãáíôéáßá êïíäõëþìáôá (üãêïé
Buschke-Lowenstein) êáé ç áíáðíåõóôéêÞ èçëùìÜôùóç.
Ïé HPV áíÞêïõí óôçí ïéêïãÝíåéá ôùí DNA éþí. Ôï
ãïíéäßùìÜ ôïõò êùäéêïðïéåß 8 ðñùôåÀíåò: 2 äïìéêÝò
ðñùôåÀíåò, ôéò L1 êáé L2, ðïõ ó÷çìáôßæïõí ôï êáøßäéï
ôùí éþí, êáé ìåñéêÝò ìç-äïìéêÝò ðñùôåÀíåò, ðïõ äéáäñáìáôßæïõí óçìáíôéêü ñüëï óôïí êýêëï æùÞò ôùí
éþí. Óå áõôÝò áíÞêïõí ïé ðñùôåÀíåò Å1 êáé Å2, ðïõ åßíáé õðåýèõíåò ãéá ôïí áíáäéðëáóéáóìü ôïõ ééêïý DNA
êáé ç ðñùôåÀíç Å4, ðïõ öáßíåôáé ðùò âïçèÜ ôïõò éïýò
íá áðåëåõèåñþíïíôáé áðü ôá êýôôáñá ðïõ ìïëýíïõí.5
Ôá ãïíßäéá Å6 êáé Å7 ôùí ãïíïôýðùí "õøçëïý êéíäýíïõ" êùäéêïðïéïýí ðñùôåÀíåò ðïõ åßíáé éêáíÝò íá êáèéóôïýí ôá åðéèçëéáêÜ êýôôáñá Üöèáñôá, ãé' áõôü êáé
ðéóôåýåôáé ðùò ðáßæïõí êáßñéï ñüëï óôçí Ýíáñîç ôçò
äéáäéêáóßáò ôçò ïãêïãÝíåóçò. Ïé ðñùôåÀíåò áõôÝò ðáñåìâáßíïõí óôç öõóéïëïãéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí ïãêïêáôáóôáëôéêþí ãïíéäßùí, ôñïðïðïéþíôáò ôïí êáèïñéóìÝíï ãïíéäéáêü ôïõò ñüëï.5
ÏðïéïäÞðïôå ìéêñïôñáýìá Þ äéÜâñùóç ôùí åðéöáíåéáêþí óôéâÜäùí ôïõ åðéèçëßïõ åßíáé éêáíÜ íá
êá ôá óôÞ óïõí ôç âá óé êÞ óôé âÜ äá åõ Ü ëù ôç óôïõò
HPV, ìå áðïôÝëåóìá íá ðñïêáëåßôáé ìüëõíóç (Åéêüíá 1). Ç âáóéêÞ óôéâÜäá áðïôåëåß ôçí êýñéá èÝóç åãêáôÜóôáóçò ôçò ëïßìùîçò. Ôá ìïëõóìÝíá åðé-

Åéêüíá 1 – Ï êýêëïò æùÞò ôïõ éïý HPV6. Ôõ÷üí ìéêñïôñáýìá ïäçãåß óå ëýóç ôçò óõíÝ÷åéáò ôùí áíþôåñùí óôéâÜäùí ôïõ
åðéèçëßïõ êáé åðéôñÝðåé óôïí éü íá ðñïóâÜëëåé ôá âáóéêÜ êýôôáñá. Ôï ééêü ãïíéäßùìá åìðåñéÝ÷åôáé ùò åðßóùìá óôá âáóéêÜ êýôôáñá, üðïõ ç Ýêöñáóç ôùí ãïíéäßùí åßíáé ÷áìçëÞ. Ç Ýêöñáóç ôùí ãïíéäßùí ôïõ éïý êáé ï ðïëëáðëáóéáóìüò ôïõ
ëáìâÜíåé ÷þñá óôéò áíþôåñåò óôéâÜäåò, óôéò ïðïßåò ôá åðéèçëéáêÜ êýôôáñá äéáöïñïðïéïýíôáé. Ç ðáñïõóßá ôïõ éïý ðñïêáëåß ìïñöïëïãéêÝò âëÜâåò óôï åðéèÞëéï.
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ËÏÉÌÙÎÇ

ÁÐÏ ÔÏÕÒ ÉÏÕÒ ÔÙÍ

ÁÍÈÑÙÐÉÍÙÍ ÈÇËÙÌÁÔÙÍ

ÊÁÉ

ÐÑÏÖÕËÁÊÔÉÊÁ ÅÌÂÏËÉÁ

èçëéáêÜ êýôôáñá äéáéñïýíôáé. Áðü ôá ðáñáãüìåíá
êýôôáñá, êÜðïéá ðáñáìÝíïõí óôç âáóéêÞ óôéâÜäá,
åíþ Üëëá ìåôáêéíïýíôáé ðñïò ôéò áíþôåñåò óôéâÜäåò
êáé äé áöïñïðïéïý íôáé óå åðé èçëéáêÜ êýôôáñá. Ç
ðáñïõóßá ôïõ éïý ïäçãåß óå ìïñöïëïãéêÝò áëëïéþóåéò óôï åðéèÞëéï, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò èçëùìÜôùóçò, ôçò ðáñáêåñÜôùóçò êáé ôçò êïéëïêõôôÜñùóçò. Ï áíáäéðëáóéáóìüò ôïõ éïý åßíáé Üññçêôá óõíäåäåìÝíïò ìå ôï ðñüãñáììá äéáöïñïðïßçóçò ôùí åðéèçëéáêþí êõôôÜñùí. Ôá ééêÜ óùìáôßäéá
ðá ñÜãï íôáé ìü íï óôá ðëÞ ñùò äé á öï ñï ðïé ç ìÝ íá
êýôôáñá êáé ôåëéêÜ áðïâÜëëïíôáé. Åðéäñþíôáò ìüíï
óôá âáóéêÜ êýôôáñá êáé åêôåëþíôáò ôïí ééêü ðïëëáðëáóéáóìü ìüíï óå ðëÞñùò äéáöïñïðïéçìÝíá êýôôáñá, ïé HPVs áðïöåýãïõí ôï áíïóïëïãéêü óýóôçìá ôïõ îåíéóôÞ.6
Ïé HPV ëïéìþîåéò åßíáé óõíÞèùò ðáñïäéêÝò êáé
óôéò ðåñéóóüôåñåò ãõíáßêåò ëýïíôáé óå äéÜóôçìá ëéãüôåñï áðü 2 ÷ñüíéá. Ç åðßìïíç ðáñïõóßá ôïõò óõó÷åôßæåôáé ìå áõîçìÝíï êßíäõíï ãéá ôçí åìöÜíéóç
êáñêßíïõ.

Ç ÅÎÅ ËÉ ÎÇ ÐÑÏÓ ÔÏ ÄÉÇ ÈÇ ÔÉ ÊÏ
ÊÁÑ ÊÉ ÍÙ ÌÁ ÔÏÕ ÔÑÁ ×Ç ËÏÕ ÔÇÓ
ÌÇ ÔÑÁÓ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç åðßìïíç ëïßìùîç ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò
áðü ïãêïãüíï HPV ôýðï, êõñßùò áðü ôïõò HPV16
êáé HPV18, áðïôåëåß ôïí ðéï óðïõäáßï ðáñÜãïíôá
êéíäýíïõ ãéá ôçí åìöÜíéóç õøçëïý âáèìïý äõóðëáóßáò, ç ïðïßá èåùñåßôáé ðñïêáñêéíéêÞ âëÜâç. Ç Åéêüíá 2 áðåéêïíßæåé ôá óôÜäéá åîÝëéîçò áðü ôçí êáëïÞèç âëÜâç ðñïò ôï äéçèçôéêü êáñêßíùìá ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò.6 Ç ëïßìùîç áðü ôïõò HPV ôýðïõò
"õøç ëïý êéí äý íïõ", éäß ùò ôïí HPV16, ìðï ñåß íá
ïäçãÞóåé óôçí ðñüêëçóç êáëïÞèïõò êïíäõëùìáôþäïõò âëÜâçò, äõóðëáóßáò ÷áìçëïý âáèìïý, ìåñéêÝò
öï ñÝò áêü ìá êáé óå ðñþ é ìç õøç ëïý âáè ìïý äõ óðëáóßá. Ï ìÝóïò üñïò ôùí åôþí ðïõ áðáéôïýíôáé
ãéá íá öôÜóåé ìéá âëÜâç íá åîåëé÷èåß óå äõóðëáóßá
õøçëïý âáèìïý åßíáé ôá 7-10 Ýôç áðü ôçí ëïßìùîç.4
Ôï in situ êáñêßíùìá åßíáé ôï áðïôÝëåóìá ôçò óõíäõáóìÝíçò åðßäñáóçò ôçò Ýêöñáóçò ôùí ãïíéäßùí

Åéêüíá 2 – Ç åîÝëéîç áðü ôçí êáëïÞèç âëÜâç ùò ôï äéçèçôéêü êáñêßíùìá ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò.6
LSIL: ÷áìçëïý âáèìïý åíäïåðéèçëéáêÞ âëÜâç (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion), HSIL: õøçëïý âáèìïý åíäïåðéèçëéáêÞ âëÜâç (High- grade Squamous Intraepithelial Lesion), CIN: åíäïåðéèçëéáêÞ íåïðëáóßá ôñá÷Þëïõ ìÞôñáò
(Cervical Intraepithelial Neoplasia).
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H. NéêïëáÀäïõ, Á. ÌçíéÜôç, Á. ÊáôóÜìðáò
Å6 êáé Å7 ôïõ éïý áöåíüò, êáé ôçò åíóùìÜôùóçò ôïõ
ééêïý DNA óôï DNA ôïõ îåíéóôÞ áöåôÝñïõ.4 Ôï äéçèçôéêü êáñêßíùìá óõíéóôÜ ôï ôåëåõôáßï óôÜäéï óôç
äéáäéêáóßá åîáëëáãÞò êáé õðïäçëþíåé ðùò Ý÷åé óõìâåß ñÞîç ôïõ öñáãìïý ôçò âáóéêÞò ìåìâñÜíçò ôïõ
åðéèçëßïõ.
Óôçí Åéêüíá 3 áðåéêïíßæåôáé ç ó÷Ýóç ìåôáîý ôçò
åðßðôùóçò ôçò ëïßìùîçò ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò
áðü ôïõò HPV, ôçò ðñïêáñêéíéêÞò âëÜâçò êáé ôïõ
êáñêßíïõ.6
Åêåßíï ðïõ åßíáé óçìáíôéêü íá åðéóçìáíèåß åßíáé
üôé ç ìüëõíóç áðü ôïõò "õøçëïý êéíäýíïõ" HPV äå
óçìáßíåé áðáñáßôçôá êáé áíÜðôõîç äéçèçôéêïý êáñêéíþìáôïò. Áêüìá êáé ìåôÜ áðü ìéá ôÝôïéá ëïßìùîç
ìðïñåß íá áêïëïõèÞóåé áõôüìáôç õðïóôñïöÞ ôùí
âëáâþí, ÷ùñßò ôçí åìöÜíéóç ìáêñïðñüèåóìùí åðéðôþóåùí. Äéáöáßíåôáé, êáô' áõôüí ôïí ôñüðï, üôé ãéá
ôçí ïãêïãÝíåóç äéáäñáìáôßæïõí ñüëï êáé Üëëïé ðáñÜãïíôåò, áðü ôïõò ïðïßïõò ìÝ÷ñé óÞìåñá Ý÷åé åðéâåâáéùèåß ìüíï ôï êÜðíéóìá.4

ÐÑÏ ÖÕ ËÁ ÊÔÉ ÊÁ ÅÌ ÂÏ ËÉÁ ÊÁ ÔÁ
ÔÙÍ HPV –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç áíáãíþñéóç ôùí HPV ùò ôç óçìáíôéêüôåñç áéôßá ðñüêëçóçò ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò ïäÞãçóå óôçí áíÜðôõîç ðñïöõëáêôéêþí åìâïëßùí ãéá ôéò ëïéìþîåéò áðü ôïõò éïýò áõôïýò.
Äýï åìâüëéá Ý÷ïõí ðáñáóêåõáóôåß ìÝ÷ñé óÞìåñá. Êáé ôá äýï ðåñéÝ÷ïõí ôçí ééêÞ ðñùôåÀíç L1, ðïõ,
üðùò Ý÷åé áíáöåñèåß ðáñáðÜíù, áðïôåëåß ôç âáóéêÞ
äïìéêÞ ðñùôåÀíç ôïõ êáøéäßïõ ôùí éþí êáé öÝñåé
ôïõò êýñéïõò áíïóïëïãéêïýò åðéôüðïõò ôïõò. Ç ðñùôåÀíç áõôÞ, üôáí åêöñÜæåôáé óå êýôôáñá, Ý÷åé ôçí åããåíÞ éäéüôçôá íá áõôï-óõíáèñïßæåôáé óå ìüñéá ìéìïýìåíá ôï êáøßäéï ôïõ éïý, ôá ïðïßá, üôáí åíåèïýí,
ìðïñïýí íá åðÜãïõí õøçëÜ åðßðåäá áíïóïëïãéêÞò
áðüêñéóçò ìå ðáñáãùãÞ áíôéóùìÜôùí.
Ãéá áõ ôÞí ôçí ðñþ ôç ãå íéÜ åì âï ëßùí, êá ôÝ óôç
áíáãêáßá ç åóôßáóç óôïõò ôýðïõò ôïõ éïý ðïõ óõ÷íüôåñá áíé÷íåýïíôáé óôéò êáñêéíéêÝò âëÜâåò, äçëá-

Åéêüíá 3 – Åðßðôùóç ôçò ëïßìùîçò áðü ôïõò HPV, ôùí ðñïêáñêéíéêþí âëáâþí êáé ôïõ êáñêßíïõ.6 Ç êáìðýëç ôçò ëïßìùîçò áðü ôïõò HPV ôïíßæåé ôçí õøçëÞ åðßðôùóç ôçò ëïßìùîçò áìÝóùò ìåôÜ ôçí Ýíáñîç ôçò óåîïõáëéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, ç
ïðïßá áêïëïýèùò ðÝöôåé áöïý Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôùí ëïéìþîåùí áõôïðåñéïñßæïíôáé. Ç êáìðýëç ôùí ðñïêáñêéíéêþí âëáâþí áêïëïõèåß áñêåôÜ ÷ñüíéá ìåôÜ ôç ëïßìùîç áðü ôïõò HPV, ìå ôçí åðßðôùóç íá åßíáé óçìáíôéêÜ ìåéùìÝíç óõãêñéôéêÜ
ìå åêåßíç ôçò HPV ëïßìùîçò. Áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé õðÜñ÷åé ÷ñïíéêÞ êáèõóôÝñçóç ìåôáîý ôçò åãêáôÜóôáóçò ôçò ëïßìùîçò êáé ôçò åìöÜíéóçò ôùí ðñïêáñêéíéêþí âëáâþí, êáèþò êáé óôï üôé äåí åìöáíßæïõí üëåò ïé ãõíáßêåò ðñïêáñêéíéêÝò
âëÜâåò. Ç êáìðýëç ôçò åðßðôùóçò ôïõ êáñêßíïõ áêïëïõèåß ìå äéáöïñÜ áðü ôéò Üëëåò äýï, áíôáíáêëþíôáò ôï ìáêñý ìåóïäéÜóôçìá åîÝëéîçò ôçò ðñïêáñêéíéêÞò âëÜâçò óå äéçèçôéêü êáñêßíùìá.
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ËÏÉÌÙÎÇ

ÁÐÏ ÔÏÕÒ ÉÏÕÒ ÔÙÍ

ÁÍÈÑÙÐÉÍÙÍ ÈÇËÙÌÁÔÙÍ

ÊÁÉ

ÐÑÏÖÕËÁÊÔÉÊÁ ÅÌÂÏËÉÁ

äÞ ôïõò ôýðïõò "õøçëïý êéíäýíïõ" 16 êáé 18, ïé
ïðïßïé êáé áíáëïãïýí óôï 70% üëùí ôùí ðåñéðôþóåùí ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò. Ôï Ýíá
åìâüëéï åßíáé ôåôñáäýíáìï êáé ðåñéëáìâÜíåé, åêôüò
áðü ôïõò ôýðïõò 16 êáé 18, êáé ôïõò ôýðïõò 6 êáé 11,
ïé ïðïßïé åõèýíïíôáé ãéá ôï 90% ôùí êïíäõëùìÜôùí
ôçò ðñùêôïãåííçôéêÞò ðåñéï÷Þò, åíþ ôï Üëëï åßíáé
äéäýíáìï êáé ðñïóôáôåýåé ìüíï áðü ôïõò ôýðïõò 16
êáé 18. Ãéá ôçí áîéïëüãçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò
ôùí åìâïëßùí ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí, ùò óçìåßá áíáöïñÜò, ç åìöÜíéóç CIN-2/3 êáé áäåíïêáñêéíþìáôïò in
situ, êáèþò èá Þôáí çèéêþò ìç áðïäåêôü íá áîéïëïãçèåß ç åìöÜíéóç Þ ìç äéçèçôéêïý êáñêßíïõ.

Ôå ôñá äý íá ìï áíá óõí äõá óìÝ íï åì âü ëéï êá ôÜ
ôùí ôý ðùí HPV 6, 11, 16 êáé 18 [GAR DA SIL ®
(Merck & Co)]
Ôï ôå ôñá äý íá ìï åì âü ëéï Ý÷åé åãêñé èåß óôéò
Ç.Ð.Á., ôçí Áõóôñáëßá, ôïí ÊáíáäÜ êáé óå áñêåôÝò
ÅõñùðáÀêÝò ÷þñåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ç ÅëëÜäá.
Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôÜ ôïõ åêôéìÞèçêå óå åëåã÷üìåíåò, äéðëÜ ôõöëÝò, ôõ÷áéïðïéçìÝíåò êëéíéêÝò ìåëÝôåò öÜóåùò ÉÉ êáé ÉÉÉ. Ïé ìåëÝôåò ôçò öÜóçò ÉÉÉ, ìå ôï
üíïìá FUTURE (Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease) åêôßìçóáí ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ åìâïëßïõ óå 5.455 (FUTURE
É)7 êáé 20.583 (FUTURE ÉÉ)8,9 ãõíáßêåò.
Ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí êëéíéêþí ìåëåôþí ôçò öÜóçò ÉÉÉ Ýäåéîáí:
Future É: 100% áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ åìâïëßïõ óôçí ðñïöýëáîç áðü êïíäõëþìáôá ôçò ðñùêôïãåííçôéêÞò ðåñéï÷Þò, åíäïåðéèçëéáêÞ íåïðëáóßá
êüë ðïõ/áé äïß ïõ (VIN/VaIN) ïðïéïõ äÞ ðï ôå óôá äßïõ, êáèþò êáé áðü CIN2/3 êáé áäåíïêáñêßíùìá in
situ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò ïöåéëüìåíá óôïõò ôýðïõò 6, 11, 16 êáé 18 ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åìâüëéï. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÜ áíáöÝñïíôáé óå ãõíáßêåò ðïõ åìâïëéÜóôçêáí ðëÞñùò êáé äåí åìöÜíéæáí
êáíÝíá óôïé÷åßï ëïßìùîçò áðü ôá áíôßóôïé÷á óôåëÝ÷ç
ôùí éþí ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ åìâïëéáóìïý. Ç ìÝóç
ðáñáêïëïýèçóç ôùí ãõíáéêþí Þôáí 3 Ýôç.
Future ÉÉ: 99% áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ åìâïëßïõ
óôçí ðñïöýëáîç áðü CIN2/3 êáé áäåíïêáñêßíùìá
in situ ïöåéëüìåíá óôïõò ôýðïõò 16 êáé 18 ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åìâüëéï. Ôá áðïôåëÝóìáôá áõôÜ
áíáöÝñïíôáé óå ãõíáßêåò ðïõ åìâïëéÜóôçêáí ðëÞñùò êáé äåí åìöÜíéæáí êáíÝíá óôïé÷åßï ëïßìùîçò
áðü ôá áíôßóôïé÷á óôåëÝ÷ç ôùí éþí ðñéí ôçí Ýíáñîç
ôïõ åìâïëéáóìïý. Ç ìÝóç ðáñáêïëïýèçóç ôùí ãõíáéêþí Þôáí 3 Ýôç.
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Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ åìâïëßïõ óå ãõíáßêåò
ðïõ åß÷áí Þäç ðñïóâëçèåß áðü êÜðïéï áðü ôïõò ôýðïõò ôùí éþí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åìâüëéï åßíáé ìéêñüôåñç áðü ôá áíùôÝñù ðïóïóôÜ, ãéáôß ï åìâïëéáóìüò äå äéáöïñïðïéåß ôçí ðïñåßá ìéáò Þäç
åãêáôáóôçìÝíçò ëïßìùîçò.
Óå äïêéìáóßåò ìåëÝôçò ôçò áíïóïáðüêñéóçò, ôï
99.8% ôùí êïñéôóéþí êáé ãõíáéêþí ðïõ Ýëáâáí ôï
åìâüëéï åìöÜíéóáí ôßôëï áíôéóùìÜôùí Ýíáíôé ôùí
óôåëå÷þí ôïõ åìâïëßïõ óå äéÜóôçìá åíüò ìçíüò áðü
ôçí ôåëåõôáßá äüóç. Ï ôßôëïò Þôáí õøçëüôåñïò áðü
ôïí ðá ñá ôç ñïý ìå íï ìå ôÜ ôç öõ óé êÞ ëïß ìù îç. Ç
äéÜñêåéá ôçò áíïóïåðÜñêåéáò ìåôÜ áðü ëÞøç ôïõ
ðëÞñïõò ó÷Þìáôïò åìâïëéáóìïý äåí Ý÷åé áêüìá óáöþò ðñïóäéïñéóôåß.10
Ïé óõ÷íüôåñåò áíåðéèýìçôåò åíÝñãåéåò11 ôïõ åìâïëßïõ áöïñïýí óôï óçìåßï ôçò Ýã÷õóçò -åñýèçìá,
ïßäçìá, ðüíïò, êíçóìüò. Áðü ôéò óõóôçìáôéêÝò åðéðëïêÝò, ïé óõ÷íüôåñá åìöáíéæüìåíåò åßíáé ï ðõñåôüò, ç êåöáëáëãßá êáé ç íáõôßá. Ïé ðáñåíÝñãåéåò áõôÝò åìöáíßóôçêáí ìå ôçí ßäéá óõ÷íüôçôá êáé óôçí
ïìÜäá ôïõ åéêïíéêïý öáñìÜêïõ. ÐÝíôå áðü ôéò óõììåôÝ÷ïõóåò ðïõ Ýëáâáí ôï åìâüëéï åìöÜíéóáí óïâáñÝò ðáñåíÝñãåéåò, üðùò âñïã÷üóðáóìï, ãáóôñåíôåñßôéäá, êåöáëáëãßá ìå õðÝñôáóç, Üëãïò êáé äõóêïëßá
óôç ÷ñÞóç ôçò Üñèñùóçò ðëçóßïí ôïõ óçìåßïõ ôçò
Ýã÷õóçò (ðéèáíÜ ó÷åôéæüìåíç ìå ôïí åìâïëéáóìü)
êáèþò êáé êïëðéêÞ áéìïññáãßá (ðéèáíÜ ó÷åôéæüìåíç
ìå ôïí åìâïëéáóìü). Áðü ôçí ïìÜäá ôïõ åéêïíéêïý
öáñìÜêïõ, áíáöÝñèçêå Ýíá ðåñéóôáôéêü õðåñåõáéóèçóßáò óôá óõóôáôéêÜ ôïõ åìâïëßïõ êáé ìéá ðåñßðôùóç Ýíôïíïõ ñßãïõò ìå êåöáëáëãßá êáé ðõñåôü.
Ðïóïóôü 0,2% ôùí ãõíáéêþí ôüóï áðü ôçí ïìÜäá åìâïëéáóìïý üóï êáé áðü ôçí ïìÜäá åëÝã÷ïõ äéÝêïøáí
ôïí åìâïëéáóìü ëüãù áíåðéèýìçôùí åíåñãåéþí.11 Äå
óçìåéþèçêå êáíÝíáò èÜíáôïò, áðïôÝëåóìá ôïõ åìâïëéáóìïý Þ ôçò äéáäéêáóßáò.
Óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò ïäçãßåò,10,11 óõíéóôÜôáé
åìâïëéáóìüò üëùí ôùí êïñéôóéþí çëéêßáò 11-12 åôþí.
Ôá ìåãáëýôåñá êïñßôóéá êáé ïé ãõíáßêåò ìÝ÷ñé 26
åôþí ìðï ñïýí, åðß óçò, íá åì âï ëéá óôïýí, áë ëÜ ç
áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ åìâïëßïõ äéáôçñåßôáé ìüíï
ãéá ôïõò ôýðïõò ôùí éþí áðü ôïõò ïðïßïõò äåí Ý÷åé
ìïëõíèåß ç ãõíáßêá. Ôï åìâüëéï ÷ïñçãåßôáé åíäïìõéêÜ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ äåëôïåéäïýò Þ óôï Üíù Ýîù ôåôáñôçìüñéï ôçò ïðßóèéáò åðéöÜíåéáò ôïõ ãëïõôïý, óå
ôñåéò ÷ùñéóôÝò äüóåéò ôùí 0.5ml, óýìöùíá ìå ôï
åîÞò ó÷Þìá: 0 ìÞíåò ç ðñþôç äüóç, ç äåýôåñç äüóç
2 ìÞíåò ìåôÜ ôçí ðñþôç êáé ç ôñßôç äüóç 6 ìÞíåò
ìåôÜ ôçí ðñþôç (ó÷Þìá 0-2-6).
Ìå ëÝ ôåò áðï ôå ëå óìá ôé êü ôç ôáò ôïõ åì âï ëßïõ
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H. NéêïëáÀäïõ, Á. ÌçíéÜôç, Á. ÊáôóÜìðáò
óôïõò Üíäñåò âñßóêïíôáé óå åîÝëéîç. Áí ôï åìâüëéï
êñéèåß áðïôåëåóìáôéêü óôïõò Üíäñåò, ôüôå èá óõíåéóöÝñåé óôçí ðñïöýëáîÞ ôïõò áðü á) êïíäõëþìáôá
ôçò ðñùêôïãåííçôéêÞò ðåñéï÷Þò, â)áðü êáñêéíþìáôá
ôçò ðñùêôïãåííçôéêÞò ðåñéï÷Þò êáé ã) áðü êáñêéíþìáôá ôïõ ðÝïõò êáé ôçò óôïìáôïöáñõããéêÞò êïéëüôçôáò ïöåéëüìåíá óôïõò HPV. ÌáèçìáôéêÜ ìïíôÝëá,
ùóôüóï, Ý÷ïõí äåßîåé üôé, áí ç êÜëõøç ôïõ åìâïëßïõ
åßíáé õøçëÞ óôéò ãõíáßêåò, ï åìâïëéáóìüò ôùí áíäñþí ðáñÜëëçëá ìå áõôüí ôùí ãõíáéêþí èá ðáñÝ÷åé
ìéêñü ðñïóèåôéêü üöåëïò óôçí ðñüëçøç ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò. Áíôßèåôá, áí ç êÜëõøç åßíáé ìéêñÞ, ï ôáõôü÷ñïíïò åìâïëéáóìüò êáé óôá
äýï öýëá áíáìÝíåôáé áðïôåëåóìáôéêüôåñïò ãéá ôçí
ðñüëçøç ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò.

Äé äý íá ìï aíá óõí äõá óìÝ íï åì âü ëéï êá ôÜ ôùí
ôý ðùí HPV 16 êáé 18 [CERVA RIX ® (Gla xo SmithKli ne)]
Ôï äéäýíáìï ðñïöõëáêôéêü åìâüëéï Ý÷åé ìÝ÷ñé
óÞìåñá åãêñéèåß ìüíï óôçí ÅõñùðáÀêÞ ¸íùóç. Ôá
áðïôåëÝóìáôá áðü êëéíéêÝò ìåëÝôåò öÜóçò ÉÉÉ12 óå
18.556 ãõíáßêåò çëéêßáò 15-25 åôþí Ýäåéîáí 90,4%
áðïôåëåóìáôéêüôçôá óôçí ðñïöýëáîç áðü CIN-2 ðïõ
ó÷åôßæåôáé ìå ëïßìùîç áðü ôïõò ôýðïõò 16 êáé 18
ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôï åìâüëéï. Ç ìÝóç äéÜñêåéá
ðáñáêïëïýèçóçò Þôáí 15 ìÞíåò. Ïé áíåðéèýìçôåò
åíÝñãåéåò ôïõ åìâïëßïõ Þôáí óõãêñßóéìåò ìå áõôÝò
ôçò ïìÜäáò åëÝã÷ïõ. Ïé óõ÷íüôåñåò áíåðéèýìçôåò
åíÝñãåéåò Þôáí ðüíïò óôï óçìåßï ôçò Ýã÷õóçò, åñõèñüôçôá Þ ïßäçìá. Ïé óõóôçìáôéêÝò åðéðëïêÝò ðïõ
ðáñáôçñÞèçêáí Þôáí Þðéåò êáé áöïñïýóáí óå êåöáëáëãßåò, åýêïëç êüðùóç, ãáóôñåíôåñéêÜ åíï÷ëÞìáôá
êáé ðõñåôü. ÓïâáñÝò ðáñåíÝñãåéåò ðïõ ïäÞãçóáí
óôç äéá êï ðÞ ôïõ åì âï ëéá óìïý óç ìåéþ èç êáí óôï
0.2% ôùí ãõíáéêþí ðïõ åìâïëéÜóôçêáí.
Ôï ìÝãé óôï üöå ëïò áðü ôï äé äý íá ìï åì âü ëéï,
üðùò êáé áðü ôï ôåôñáäýíáìï, ðñüêåéôáé íá áðïêïìßóïõí ïé êï ðÝ ëåò ðïõ èá åì âï ëéá óôïýí ðñéí ôçí
Ýíáñîç ôçò óåîïõáëéêÞò ôïõò æùÞò. Ôï åìâüëéï ÷ïñçãåßôáé åíäïìõéêÜ óå ôñåéò äüóåéò: ç äåýôåñç Ýíá
ìÞíá ìåôÜ ôçí ðñþôç êáé ç ôñßôç ðÝíôå ìÞíåò ìåôÜ ôç
äåýôåñç.

Ç ÁÍÁ ÌÅ ÍÏ ÌÅ ÍÇ ÅÐÉ ÄÑÁ ÓÇ ÔÙÍ ÍÅ ÙÍ
ÅÌ ÂÏ ËÉÙÍ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ç áíÜðôõîç ôùí íÝùí åìâïëßùí êáôÜ ôïõ êáñêßíïõ
ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò áðïôåëåß ðïëý óçìáíôéêÞ

ðñüïäï óôïí ôïìÝá ôçò ðñïëçðôéêÞò éáôñéêÞò. Ùóôüóï, ÷ñåéÜæåôáé íá êáôáóôåß óáöÝò üôé ôá íÝá áõôÜ åìâüëéá äåí ðñÝðåé íá õðïêáèéóôïýí ôïí Ýëåã÷ï ôùí ãõíáéêþí ìå ôåóôPap, êáèþò ïé ôýðïé HPV16/18 ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óå áõôÜ åßíáé õðåýèõíá ãéá ôï 70% êáé
ü÷é ôï 100% ôùí êáñêßíùí ôñá÷Þëïõ ìÞôñáò.13
ÌïíôÝëá ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ìå óêïðü íá
åêôéìçèåß ç åðßäñáóç ôùí íÝùí åìâïëßùí, äåß÷íïõí
üôé ï åìâïëéáóìüò üëùí ôùí êïñéôóéþí çëéêßáò 12
åôþí ìðïñåß íá ìåéþóåé ôïí êßíäõíï åìöÜíéóçò êáñêßíïõ ôñá÷Þëïõ ìÞôñáò óôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõò
êáôÜ 20-66%. Ôá ðëÞñç ïöÝëç ôïõ åìâïëéáóìïý èá
ãßíïõí, âÝâáéá, ïñáôÜ ìåôÜ áðü 30-50 Ýôç áðü ôïí
åìâïëéáóìü. Ï åìâïëéáóìüò èá ìåéþóåé, åðßóçò, ôïí
êßíäõíï åýñåóçò ðñïêáñêéíéêþí âëáâþí óôï ôåóôPap.10 Ðáñüëá áõôÜ, ôá êëéíéêÜ ïöÝëç ôïõ åìâïëéáóìïý óõãêñéíüìåíá ìüíï ìå ôïí Ýëåã÷ï ìå ôåóôPap,
åîáñôþíôáé áðü ôçí åöáñìïãÞ êáé ôçí áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ ôåëåõôáßïõ.13 Óôéò áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò ìå
êáëÜ ïñãáíùìÝíá ðñïãñÜììáôá åëÝã÷ïõ, ç óõíÜñôçóç êüóôïõò-áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôïõ åìâïëéáóìïý
èá åîáñôçèåß 1) áðü ôï åÜí èá ìðïñïýóå íá åöáñìïóôåß ôï ðñþôï ôåóôPap óå ìåãáëýôåñç çëéêßá, 2) áðü
ôï åÜí ï Ýëåã÷ïò èá ìðïñïýóå íá ãßíåôáé ëéãüôåñï
óõ÷íÜ êáé 3) áðü ôï åÜí èá Þôáí åöéêôü íá õéïèåôçèåß ìéá óõíôçñçôéêÞ áíôéìåôþðéóç ôùí äéöïñïýìåíùí êáé ðïëý Þðéùí áíùìáëéþí óôá áðïôåëÝóìáôá
ôïõ ôåóô.
Áíáìößâïëá, ç åðßäñáóç ôùí íÝùí åìâïëßùí áíáìÝíåôáé íá åßíáé ìåãáëýôåñç óôéò áíáðôõóóüìåíåò
÷þñåò, üðïõ ï êáñêßíïò ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò,
áðïôåëåß ôçí êýñéá áéôßá èáíÜôïõ áðü êáñêßíï óôéò
ãõ íáß êåò êáé üðïõ ïé ðå ñéó óü ôå ñåò ãõ íáß êåò äåí
Ý÷ïõí êáìéÜ ðñüóâáóç óå åëÝã÷ïõò êáé óå åðáñêÞ
èåñáðåßá. Ùóôüóï, äéÜöïñïé ðáñÜãïíôåò ìðïñåß íá
ðåñéïñßóïõí ôç äéáíïìÞ ôùí åìâïëßùí áõôþí óå áõôÜ ôá êñÜôç. Ôá åìâüëéá åßíáé áêñéâÜ óôçí ðáñáóêåõÞ êáé óôç äéáíïìÞ, êáèþò áðáéôïýíôáé 3 åíäïìõéêÝò åíÝóåéò ãéá ôç ÷ïñÞãçóç êáé øõ÷ñÝò óõíèÞêåò áðïèÞêåõóçò. ÅðéðñïóèÝôùò, ôïí ðëçèõóìüóôü÷ï ôïõ åìâïëéáóìïý áðïôåëïýí êïðÝëåò ðñï ôçò
åöçâåßáò, ðëçèõóìüò ðïõ äåí åßíáé åýêïëï íá óõìðåñéëçöèåß óå Ýíá ðñüãñáììá åìâïëéáóìïý. ÔÝëïò, ðáñÜãïíôåò üðùò ç áðáßôçóç 30-50 åôþí ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ìåßùóç ôçò åðßðôùóçò ôïõ
êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò áðü ôá åìâüëéá,
ç ìç êÜëõøç üëùí ôùí ôýðùí HPV õøçëïý êéíäýíïõ
áðü áõôÜ êáèþò êáé ôï ðñïöõëáêôéêü- êáé ü÷é èåñáðåõôéêü- äõíáìéêü ôïõò, ôá êáôáôÜóóïõí áêüìá ÷áìçëÜ óôéò ðñïôåñáéüôçôåò ôùí ðñïãñáììÜôùí õãåßáò
ôùí áíáðôõóóüìåíùí ÷ùñþí.14

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

8_8.qxd 27/10/2014 1:06 μμ Page 221

ËÏÉÌÙÎÇ

ÁÐÏ ÔÏÕÒ ÉÏÕÒ ÔÙÍ

ÁÍÈÑÙÐÉÍÙÍ ÈÇËÙÌÁÔÙÍ

ÊÁÉ

ÐÑÏÖÕËÁÊÔÉÊÁ ÅÌÂÏËÉÁ

Ï åìâïëéáóìüò êáôÜ ôùí HPV ìðïñåß íá áóêÞóåé
óðïõäáßá åðßäñáóç óôá ðïóïóôÜ íïóçñüôçôáò êáé
èíç ôü ôç ôáò ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå ôïõò éï ýò. ¼ìùò,
ðïëëÜ åßíáé ôá åñùôÞìáôá ðïõ ÷ñåéÜæåôáé íá áðáíôçèïýí êáé ðïéêßëåò ïé ðñïêëÞóåéò ðïõ ðñÝðåé íá
äéåõèåôçèïýí, ðñïêåéìÝíïõ íá âåâáéùèåß üôé ï åìâïëéáóìüò äéåîÜãåôáé óå êÜèå ðëçèõóìü ìå ôïí ðéï
áðïôåëåóìáôéêü, áðü ðëåõñÜò êüóôïõò, ôñüðï.
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Óåîïõáëéêþò Ìåôáäéäüìåíá ÍïóÞìáôá
Ç ìï ñéá êÞ äéá ãíù óôé êÞ
óôç äéå ñåý íç óç ôçò HPV ëïß ìù îçò
Ìðåèõìïýôçò Ã.
ÍéêïëáÀäïõ Ç.
×áôæçâáóéëåßïõ Ì.

ÌïíÜäá Óåîïõáëéêþò Ìåôáäéäüìåíùí ÍïóçìÜôùí êáé HIV Ëïßìùîçò, Á´ ÊëéíéêÞ Äåñìáôéêþí êáé Áöñïäéóßùí Íüóùí, Íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”

Ðåñßëçøç
Ç ëïßìùîç áðü ôïõò HPV èåùñåßôáé óÞìåñá ôï óõ÷íüôåñï óåîïõáëéêþò ìåôáäéäüìåíï íüóçìá êáé ðñïêáëåß Ýíá ìåãÜëï åýñïò áëëïéþóåùí, áðü áðëÝò ìõñìçãêéÝò Ýùò êáñêßíï ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò. Éäéáßôåñá ç åììÝíïõóá ëïßìùîç áðü êÜðïéïí "õøçëïý êéíäýíïõ" ôýðï êáé êõñßùò ôïí 16
êáé ôïí 18 ðéóôåýåôáé ðùò åßíáé ç áéôßá ãéá ôçí áíÜðôõîç êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò, ï ïðïßïò áðïôåëåß êáé ôïí äåýôåñï óõ÷íüôåñï êáñêßíï óôéò ãõíáßêåò ðáãêïóìßùò. Ðáñüëá áõôÜ, ôï ðïóïóôü ôùí íÝùí
ðåñéóôáôéêþí êáñêßíïõ åßíáé éäéáßôåñá ìéêñü åí ó÷Ýóç ìå ôïí åðéðïëáóìü ôïõ éïý óôïí ãåíéêü ðëçèõóìü,
êáèþò ïé ðåñéóóüôåñåò HPV ëïéìþîåéò åßíáé ðáñïäéêÝò êáé áõôïðåñéïñéæüìåíåò. ¸ôóé, åßíáé éäéáßôåñá åðéôáêôéêÞ ç áíÜãêç áíÜðôõîçò íÝùí ìåèüäùí áíß÷íåõóçò ôïõ ðëçèõóìïý åêåßíïõ ðïõ âñßóêåôáé óå ðñáãìáôéêÜ
áõîçìÝíï êßíäõíï íåïðëáóßáò, ìå óôü÷ï ôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç äåõôåñïãåíÞ ðñüëçøç. Ç óýã÷ñïíç ìïñéáêÞ äéáãíùóôéêÞ ìå êýñéï åöüäéï ôçí áëõóéäùôÞ áíôßäñáóç ôçò ðïëõìåñÜóçò (PCR) êéíåßôáé ðñïò áõôÞ
ôçí êáôåýèõíóç, áíáðôýóóïíôáò ìåèüäïõò ðïõ áíé÷íåýïõí åßôå ôï DNA ôïõ éïý åßôå ôï RNA ôïõ. ÉäéáéôÝñá
ïé ôåëåõôáßåò óôï÷åýïõí óôçí áíß÷íåõóç ôïõ mRNA ôùí ïãêïãïíéäßùí E6 êáé E7 ôùí "õøçëïý êéíäýíïõ" ôýðùí ôïõ éïý. Ç õðåñÝêöñáóç áõôþí ôùí ãïíéäßùí áíôéêáôïðôñßæåé ôçí åíóùìÜôùóç ôïõ ãåíåôéêïý õëéêïý
ôïõ éïý óôï áíèñþðéíï ãïíéäßùìá êáé ôçí äéáôÜñáîç ôïõ êýêëïõ æùÞò ôïõ êõôôÜñïõ, óõíèÞêç ç ïðïßá èåùñåßôáé éó÷õñüò ðñïäéáèåóéêüò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí áñ÷Þ ôçò êáñêéíïãÝíåóçò.
Ïé íÝåò áõôÝò ìÝèïäïé óå óõíäõáóìü êáé ìå ôéò êëáóóéêüôåñåò, üðùò ç êáôÜ ÐáðáíéêïëÜïõ êõôôáñïëïãéêÞ åîÝôáóç, ðéóôåýåôáé ðùò èá ðñïóöÝñïõí óôï ìÝëëïí Ýíáí êáëýôåñï êáé ðéï ïëïêëçñùìÝíï áëãüñéèìï áíß÷íåõóçò êáé ðáñáêïëïýèçóçò ôïõ õøçëïý êéíäýíïõ ðëçèõóìïý, óôï÷åýïíôáò óôçí áðïôåëåóìáôéêüôåñç äåõôåñïãåíÞ ðñüëçøç ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò.

Ìo lecular Dia gno stics and HPV In fe ction
Bethimoutis G., Nicolaidou E., Hadjivasiliou M.

Summary
HPV infection is considered to be the most frequent sexually transmitted disease
causing a variety of lesions ranging from skin warts to cervical cancer. Particularly the persistent infection with
a "high-risk" HPV type, most usually 16 and 18, is believed to be the reason for the development of cervical
cancer, which is the second most frequent type of cancer in women worldwide. Although HPV infection is very common, the incidence of cervical cancer is remarkably low in relation to the virus prevalence.
Therefore, the need for new diagnostic methods that will detect patients at really higher risk for developing
cancer is of great importance and molecular diagnostics are guided by this need. These new diagnostic
methods mainly use the PCR technology and include tests that detect either the viral DNA or RNA. Especially
the latter seem very promising, since they focus on the detection of the E6/E7 oncogene mRNA of the high
risk HPV types. The overexpression of those genes reflects the integration of the viral DNA into the host genome, which disturbs the normal life cycle of the cell and makes it prone to malignancy. Hopefully, these
new diagnostic tools along with the older well established ones, such as the Papanicolaou test, will offer a
better algorithm for the detection and follow up of those at high risk for developing cervical cancer.

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 20,
Τεύχος 3, Iούλιος - Σεπτέμβριος 2009. σελίδες 209-214.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 223-228, 2014
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Ã. Ìðåèõìïýôçò, Ç. ÍéêïëáÀäïõ, Ì. ×áôæçâáóéëåßïõ

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÉÏÕ • Éïß ôùí áíèñùðßíùí èçëùìÜôùí (HPV), ïãêïãïíßäéá Å6 êáé Å7, êáñêéíïãÝíåóç, êáñêßíïò ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò, mRNA, ìïñéáêÞ äéáãíùóôéêÞ.

KEY WORDS • Human papillomavirus (HPV), oncogenes E6/E7, carcinogenesis, cervical cancer, mRNA, molecular diagnostics.

EÉ ÓÁ ÃÙÃH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ßíáé ðëÝïí åðéäçìéïëïãéêÜ êáé éóôïðáèïëïãéêÜ áðïäåäåéãìÝíï ðùò ïé éïß ôùí áíèñùðßíùí
èçëùìÜôùí (Human Papillomavirus, HPV) åßíáé ï áéôéïëïãéêüò ðáñÜãïíôáò äéáöüñùí ìïñöþí
êáñêßíïõ. ¸ôóé, óôïõò HPV ïöåßëåôáé ôï 100% ó÷åäüí ôùí êáñêßíùí ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò (óôï
99% ôùí éóôïëïãéêþí äåéãìÜôùí áðü áóèåíåßò ìå
êáñêßíï óôïí ôñÜ÷çëï áíåõñßóêåôáé ãïíéäéáêü õëéêü
ôïõ éïý)1,2 ôï 90% ôùí êáñêßíùí ôïõ ðñùêôïý, ôï
40% ôùí êáñêßíùí ôïõ ðÝïõò ôïõ áéäïßïõ êáé ôïõ
êüëðïõ êáé ôï 12% ôùí êáñêßíùí ôçò óôïìáôïöáñõããéêÞò êïéëüôçôáò. ÓÞìåñá Ý÷ïõí áíáãíùñéóôåß ðåñéóóüôåñïé áðü 140 ôýðïé ôïõ éïý, åê ôùí ïðïßùí 40
ðåñßðïõ ðñïóâÜëëïõí ôçí ãåííçôéêÞ êáé ðåñéðñùêôéêÞ ðåñéï÷Þ.
Ïé "ãåí íç ôé êïß" HPV ìå âÜ óç ôï ïãêïãå íå ôé êü
ôïõò äõíáìéêü äéáêñßíïíôáé óå ôýðïõò "õøçëïý êéíäýíïõ" êáé "÷áìçëïý êéíäýíïõ". Ïé ôýðïé "õøçëïý
êéíäýíïõ" åßíáé ïé 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 58,
59 êáé 66. Éäéáßôåñá ïé 16 êáé 18 åßíáé áõôïß èåùñïýíôáé õðåýèõíïé ãéá ôçí ìåãáëýôåñç ðëåéïøçößá
ôùí ðåñéðôþóåùí êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò
(>70%). Ïé õðüëïéðïé ôýðïé, ìå ðñïåîÜñ÷ïíôåò ôïõò
6 êáé 11, áðïôåëïýí ôïõò "÷áìçëïý êéíäýíïõ" ôýðïõò êáé åßíáé õðåýèõíïé êõñßùò ãéá ôá êïíäõëþìáôá ôçò ãåííçôéêÞò êáé ðåñéðñùêôéêÞò ðåñéï÷Þò.
¼ðùò áíáöÝñèçêå, ïé HPV, êáé êõñßùò ïé ôýðïé
16 êáé 18, áðïôåëïýí ôïí êáñêéíïãåíåôéêü áéôéïëïãéêü ðáñÜãïíôá óå üëåò ó÷åäüí ôéò ðåñéðôþóåéò êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò ï ïðïßïò åßíáé ï äåýôåñïò ðéï óõ÷íüò êáñêßíïò óôéò ãõíáßêåò ðáãêïóìßùò.1
ÐáñÜ ôçí ðïëý ìåãÜëç ó÷Ýóç ôçò HPV ëïßìùîçò
êáé ôçò áíÜðôõîçò êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ êáé ðáñÜ
ôï ãåãïíüò üôé ç ëïßìùîç áðü HPV èåùñåßôáé óÞìåñá
ôï óõ÷íüôåñï óåîïõáëéêþò ìåôáäéäüìåíï íüóçìá, ôá
íÝá êñïýóìáôá êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ åßíáé ðïëý
ëßãá óõãêñéíüìåíá ìå ôïí åðéðïëáóìü ôïõ éïý. Õðïëïãßæåôáé üôé ôï 70% ôùí óåîïõáëéêþò åíåñãþí ãõíáéêþí èá ðñïóâëçèåß áðü Ýíáí ôïõëÜ÷éóôïí ôýðï

Å

ôïõ éïý êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõò.3,4 ¼ðùò
öáßíåôáé êáé óôçí åéêüíá 1 áêüìá êáé üóïí áöïñÜ ôéò
êáëïÞèåéò ìïñöÝò ôçò íüóïõ (üðùò ôá êïíäõëþìáôá) ôï ðïóïóôü áõôþí ðïõ èá ðáñïõóéÜóïõí êëéíéêÞ
óõìðôùìáôïëïãßá åßíáé ðïëý ìéêñü, óå ó÷Ýóç ìå ôïí
åðéðïëáóìü ôïõ éïý óôïí ãåíéêü ðëçèõóìü.
¸ôóé, êáé óôéò êáêïÞèåéò ìïñöÝò ïé ãõíáßêåò ðïõ
ôåëéêÜ èá áíáðôýîïõí êáñêßíï ôïõ ôñá÷Þëïõ åßíáé
óçìáíôéêÜ ëéãüôåñåò áðü áõôÝò ïé ïðïßåò èá ìïëõíèïýí áêüìá êáé áðü ôá ïãêïãüíá óôåëÝ÷ç ôïõ éïý.
ÅêôéìÜôáé üôé óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñéðôþóåéò ç ëïßìùîç åßíáé ðáñïäéêÞ êáé ìÜëéóôá óå ãõíáßêåò êÜôù
ôùí 30 åôþí, óôï 90% ôùí ðåñéðôþóåùí, ç ëïßìùîç
áõôïðåñéïñßæåôáé ìÝóá óå 2 Ýôç.5,6,7 Äåí åßíáé áðïëýôùò îåêÜèáñï áêüìá ôï ãéáôß óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò ç ëïßìùîç åßíáé ðáñïäéêÞ êáé áõôïðåñéïñéæüìåíç åíþ óå Üëëåò ãßíåôáé ÷ñüíéá êáé ïäçãåß óôçí
åìöÜíéóç êáñêßíïõ.
ÓÞìåñá ç Ýñåõíá óôïí ôïìÝá áõôü Ý÷åé åóôéÜóåé
óôçí ðñïóðÜèåéá áíÜðôõîçò åñãáóôçñéáêþí äïêéìáóéþí (tests) êáèþò êáé ðñïó äéïñéóìïý ìïñéáêþí
äåéêôþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôùí äéáöüñùí óôáäßùí ôçò
HPV ëïßìùîçò, ïé ïðïßïé èá áíôéóôïé÷ïýí óôá äéÜöïñá óôÜäéá "åíåñãüôçôáò" êáé ïãêïãåíåôéêÞò éêáíüôçôáò ôïõ éïý. Ïé äåßêôåò áõôïß éäáíéêÜ èá ðáñïõóéÜæïõí ìåãÜëç åõáéóèçóßá êáé åéäéêüôçôá êáé ï óõíäõáóìüò ôïõò ìå ôéò ðáñáäïóéáêÝò ìåèüäïõò ôçò
êõôôáñïëïãßáò (Pap test) èá ðñïóöÝñåé áõîçìÝíåò
ðéèáíüôçôåò Ýãêáéñçò äéÜãíùóçò ðéèáíÞò êáñêéíïãÝíåóçò êáé äåõôåñïãåíïýò ðñüëçøçò.

HPV ÊÁÉ ÊÁÑ ÊÉ ÍÏ ÃÅ ÍÅ ÓÇ –––––––––––––––––––––––
ÐñïêåéìÝíïõ íá ãßíïõí êáëýôåñá êáôáíïçôÝò ïé
ìåèïäïëïãßåò áõôÝò êáèþò êáé ïé ðñïïðôéêÝò ôçò ìïñéáêÞò äéáãíùóôéêÞò, èá ðñÝðåé åäþ íá áíáöåñèïýí
êÜðïéá âáóéêÜ äïìéêÜ êáé ëåéôïõñãéêÜ óôïé÷åßá ôïõ
éïý, óçìáíôéêÜ êáôÜ ôç äéáäéêáóßá ôçò êáñêéíïãÝíåóçò.
Ï éüò HPV åßíáé Ýíáò ìéêñüò DNA éüò ìå êõêëéêü
ãïíéäßùìá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 7000-8000 æåýãç
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HPV ËÏÉÌÙÎÇÓ

Åéêüíá 1 – Ðõñáìßäá êáôáíïìÞò ôçò HPV ëïßìùîçò óå
ãõ íáß êåò áíá ðá ñá ãù ãé êÞò
çëéêßáò ôïõ ãåíéêïý ðëçèõóìïý (ÔñïðïðïéçìÝíï ó÷Þìá áðü: Laura Koutsky êáé
óõí. áðü ôï ÊÝíôñï ¸ñåõíáò
HPV, Washington 2002).

âÜóåùí. Ôï ãïíéäßùìá ôïõ (Åéêüíá 2) áðïôåëåßôáé
áðü ôçí Å (early) ðñþéìç, ôçí L (late) üøéìç êáé ôçí
URR ñõèìéóôéêÞ ðåñéï÷Þ (upstream regulatory re-

Åéêüíá 2 – Ôï ãïíéäßùìá ôïõ HPV áðïôåëåßôáé áðü Ýíá êõêëéêü ìüñéï DNA 8.000 ðåñßðïõ âÜóåùí êáé êùäéêïðïéåß
8 ðñùôåÀíåò, áðáñáßôçôåò ãéá ôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ éïý.
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gion), ÅîáéñåôéêÜ óçìáíôéêÝò ùò ðñïò ôçí êáñêéíïãÝíåóç åßíáé ïé Å6, Å7 ðåñéï÷Ýò ôïõ ãïíéäéþìáôïò ðïõ
êùäéêïðïéïýí ðñùôåÀíåò, ïé ïðïßåò óôçí ðåñßðôùóç
ôùí ïãêïãüíùí ôýðùí áíáóôÝëëïõí ôçí ëåéôïõñãßá
ôùí ðñùôåúíþí p53 êáé pRb. Ôá ãïíßäéá ðïõ êùäéêïðïéïýí ôéò ðñùôåÀíåò áõôÝò (p53 êáé Rb) åßíáé áðü
ôá ðëÝïí ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ôçò ïéêïãÝíåé áò ôùí ïãêï êá ôá óôáë ôé êþí ãï íé äß ùí (tumor
suppressor genes) êáé ç äñÜóç ôïõò Ý÷åé åñåõíçèåß
êáé ìåëåôçèåß óå áñêåôÜ ìåãÜëï âáèìü.
Åéäéêüôåñá, ç êýñéá ëåéôïõñãßá ôçò Rb ðñùôåßíçò
(pRb) óõíßóôáôáé óôï íá äçìéïõñãåß óõìðëÝãìáôá ìå
ôïí ðáñÜãïíôá êõôôáñéêÞò ìåôáãñáöÞò Å2F (E2FpRb complex) êáé ìå ôïí ôñüðï áõôü íá ôïí áäñáíïðïéåß, ìç áöÞíïíôÜò ôïí íá äñÜóåé (Åéêüíá 3). Ç
äñÜóç ôïõ Å2F åðéêåíôñþíåôáé óôçí ðñïþèçóç ôçò
ìåôáãñáöÞò ãïíéäßùí ôá ðñïúüíôá ôùí ïðïßùí åßíáé
áðáñáßôçôá ãéá ôç óõíÝ÷éóç êáé ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò
êõôôáñéêÞò äéáßñåóçò.
Óôï õãéÝò êýôôáñï, üôáí ç êõôôáñéêÞ äéáßñåóç óõíôåëåóôåß, ôüôå ç pRb óõìðëÝêåôáé ìå ôïí Å2F, ôïí
ïðïßï êáé áäñáíïðïéåß. Áí ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï ç
óýíäåóç áõôÞ äåí ãßíåé, Þ äéáêïðåß, ôüôå ï Å2F ìÝíåé
åëåý èå ñïò êáé ç êõô ôá ñé êÞ äéáß ñå óç óõ íå ÷ß æå ôáé
Üíáñ÷á êáé áíåîÝëåãêôá, ïäçãþíôáò óå êáñêéíïãÝíå-
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Ã. Ìðåèõìïýôçò, Ç. ÍéêïëáÀäïõ, Ì. ×áôæçâáóéëåßïõ
Åé êü íá 3 – Ç äñÜ óç ôïõ
Å2F åðé êå íôñþ íå ôáé óôçí
ðñïþèçóç ôçò ìåôáãñáöÞò
ãï íé äß ùí ôá ðñïúü íôá ôùí
ïðïß ùí åß íáé áðá ñáß ôç ôá
ãéá ôç óõ íÝ ÷é óç êáé ôçí
ïëï êëÞ ñù óç ôçò êõô ôá ñé êÞò äéáßñåóçò. Ç ëåéôïõñãßá áõôÞ åëÝã÷åôáé áðü ôçí
pRB êáé Ýôóé ç äé á ôÜ ñá îç
ôçò ó÷Ýóçò áõôÞò ðïõ ðñïêáëåßôáé áðü ôçí Å7 ïäçãåß
óå áíå îÝ ëå ãêôï êõô ôá ñé êü
ðïëëáðëáóéáóìü êáé êáñêéíïãÝíåóç.

óç. Ïé ïãêïãüíïé ôýðïé ôùí HPV ðáñïõóéÜæïõí õðåñÝêöñáóç ôùí Å6/Å7 ðåñéï÷þí ôïõ ãïíéäéþìáôüò
ôïõò. ¼ôáí ôï áíèñþðéíï êýôôáñï ðñïóâëçèåß áðü
Ýíáí ôÝôïéï ôýðï HPV, ôüôå ç Å7 ðñùôåÀíç ôïõ éïý
"ðáßñíåé" ôçí èÝóç ôïõ E2F ôïõ êõôôÜñïõ êáé äçìéïõñãåß áõôÞ óýìðëåãìá ìå ôçí pRb ôïõ êõôôÜñïõ,
áöÞíïíôáò Ýôóé ôïí E2F åëåýèåñï íá ðñïùèåß áíåîÝëåãêôá ôçí êõôôáñéêÞ äéáßñåóç.8
¸íá Üëëï ïãêïêáôáóôáëôéêü ãïíßäéï, ôï ïðïßï
åìðëÝêåôáé óå êáñêéíïãåíÝóåéò ãåíéêüôåñá, áëëÜ êáé
óôéò ðñïåñ÷üìåíåò áðü ôïí HPV åéäéêüôåñá, åßíáé ôï
p53. Ç ðñùôåÀíç ðïõ ðáñÜãåôáé áðü ôï ãïíßäéï áõôü
åìðëÝêåôáé óôçí äéáäéêáóßá ôçò åðéäéüñèùóçò ôïõ
DNA (DNA repair). ¼ôáí åðÝëèåé ìéá âëÜâç óôï ãåíåôéêü õëéêü ôïõ êõôôÜñïõ (ëüãù ìåôÜëëáîçò Þ åðßäñáóçò êÜðïéïõ åîùãåíïýò ðáñÜãïíôá) ç ñ53 åíåñãïðïéåß ôçí Ýêöñáóç êÜðïéùí Üëëùí ãïíéäßùí, üðùò
ð.÷. ôïõ ñ21, ìå áðïôÝëåóìá íá óôáìáôÜ ï êõôôáñéêüò êýêëïò (öÜóç G1) ìÝ÷ñé íá ãßíåé åðéäéüñèùóç
ôïõ DNA.9 Aí áõôü äåí åßíáé åöéêôü ôüôå ìÝóù êÜðïéáò Üë ëçò äéá äé êá óß áò åðÝñ ÷å ôáé áðü ðôù óç, Ýôóé
þóôå ôï ðñïâëçìáôéêü êýôôáñï íá áðïìáêñõíèåß êáé
íá ìçí ìåôáöÝñåé ôï "ðñïâëçìáôéêü" DNA óôá êýôôáñá-áðïãüíïõò ôïõ. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò êáñêéíïãÝíåóçò áðü HPV, ç õðåñåêöñáóèåßóá Å6 ðñùôåÀíç ôïõ
éïý äçìéïõñãåß óýìðëåãìá ìå ôçí ñ53, ìçí áöÞíïíôáò ôçí íá äñÜóåé. ¸ôóé ðáýåé ðëÝïí íá ëåéôïõñãåß
áõôüò ï "Ýëåã÷ïò áñôéüôçôáò" ôùí íÝùí êõôôÜñùí ðïõ

ðñïêýðôïõí áðü ôçí êõôôáñéêÞ äéáßñåóç ìå áðïôÝëåóìá íá óõíå÷ßæåôáé áíåîÝëåãêôá (óå óõíäõáóìü êáé
ìå ôçí áíáóôïëÞ ôçò äñÜóçò ôçò pRb) ï ðïëëáðëáóéáóìüò ìç öõóéïëïãéêþí êõôôÜñùí ðïõ ïäçãåß óôçí
äçìéïõñãßá üãêïõ. Åðßóçò åêôüò áðü ôéò ðåñéï÷Ýò Å6
êáé Å7 ðéèáíïëïãåßôáé ðùò ï éüò (ôá õøçëïý êéíäýíïõ óôåëÝ÷ç) êáôÜ ôçí åíóùìÜôùóç ôïõ óôï ãïíéäßùìá ôïõ îåíéóôÞ äéáôáñÜóóåé êáé ôéò ðåñéï÷Ýò Å1 êáé
Å2 ïé ïðïßåò Ý÷ïõí Ýíá "ðñïóôáôåõôéêü" ñüëï üóïí
áöïñÜ óôçí áðïôñïðÞ ôçò õðåñÝêöñáóçò ôùí Å6 êáé
Å7, Ýôóé ç áðïñýèìéóç ôùí Å1 êáé Å2 ïäçãåß Ýììåóá
óå êáñêéíïãÝíåóç.

HPV ÊÁÉ ÌÏ ÑÉÁ ÊÇ ÄÉÁ ÃÍÙ ÓÇ ––––––––––––––
Óôçí êáèçìåñéíÞ êëéíéêÞ ðñÜîç ç ôõðéêÞ êëéíéêÞ
åéêüíá åîáêïëïõèåß íá åßíáé ï áðïäåêôüò ôñüðïò
äéÜãíùóçò ôùí ïîõôåíþí êïíäõëùìÜôùí. Åðß áìöéâïëßáò, âïçèÜåé ç äïêéìáóßá ïîåéêïý ïîÝïò êáé âåâáßùò ç éóôïðáèïëïãéêÞ åîÝôáóç. ¼óïí áöïñÜ ôéò HPV ëïéìþîåéò ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò, ç êïëðïóêüðçóç êáé ôï ôåóô ÐáðáíéêïëÜïõ (êõôôáñïëïãéêÞ åîÝôáóç) åßíáé ïé êáô' åîï÷Þí äéáãíùóôéêÝò åîåôÜóåéò.
¼ëá ôá áíùôÝñù áðïôåëïýí Ýììåóïõò ôñüðïõò äéÜãíùóçò ôçò ëïßìùîçò êáé âåâáßùò áíáöÝñïíôáé óôéò
ðåñéðôþóåéò üðïõ Ý÷åé åðÝëèåé ìéá êÜðïéá áëëïßùóç
óå êõôôáñéêü åðßðåäï. ÐëÝïí, óôçí åðï÷Þ ôçò ìïñéá-
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êÞò äéáãíùóôéêÞò ç ðñïóðÜèåéá óõíßóôáôáé óôï íá
áíé÷íåõèåß ç ëïßìùîç Ýãêáéñá ðñïôïý áõôÞ ðñï÷ùñÞóåé óôéò üðïéåò áëëïéþóåéò. Áõôü óõìâáßíåé óå
üëá ó÷åäüí ôá ëïéìþäç íïóÞìáôá êáé öõóéêÜ êáé
óôéò HPV ëïéìþîåéò. ¸ôóé, êáé äåäïìÝíïõ üôé ï éüò
äåí êáëëéåñãåßôáé óôï åñãáóôÞñéï êëéíéêÞò ñïõôßíáò,
ïé äéáãíùóôéêÝò äïêéìáóßåò óõíßóôáíôáé óôçí ðñïóðÜèåéá áíåýñåóçò ôïõ ééêïý ãïíéäéþìáôïò óôá áíèñþðéíá êýôôáñá. Áðü ôéò äéêéìáóßåò áõôÝò ç ðáëáéüôåñç êáé ç ðëÝïí äïêéìáóìÝíç (ç ìüíç ìÝ÷ñé
óÞìåñá åãêåêñéìÝíç áðü ôï FDA) åßíáé ç Hybrid
Capture 2 (Digene Corporatio, USA). Ç HC2 åßíáé
ôå÷íéêÞ õâñéäéóìïý óå äéÜëõìá (÷çìåéïöùôáýãåéáò),
áíé÷íåýåé ôïõò HPV ðáñïõóßá Üíù ôùí 5000 éúêþí
óùìáôéäßùí/ml êáé äéáêñßíåé äõï ïìÜäåò éþí, ôçí
ïìÜäá ÷áìçëïý êéíäýíïõ ãéá êáêïÞèåéá (5 ôýðïõò)
êáé ôçí ïìÜäá éþí õøçëïý êéíäýíïõ (13 ôýðïõò).
Ðåñéïñéóìü óå áõôÞ ôçí ìÝèïäï áðïôåëåß ç Ýëëåéøç
åóùôåñéêïý "åëÝã÷ïõ" (control-calibrator) ðïõ íá
ðïóïôéêïðïéåß ôï äåßãìá ðïõ áñ÷éêÜ åëÞöèç êáé íá
äßíåé Ýôóé ìéá ðñïóÝããéóç ôïõ ééêïý öïñôßïõ. ¸ôóé,
ðáñÜ ôï üôé ç ìÝèïäïò áõôÞ ÷áñáêôçñßæåôáé çìéðïóïôéêÞ êáé Ý÷åé áñêåôÜ ÷áìçëüôåñç "áíáëõôéêÞ åõáéóèçóßá" áðü ôçí PCR Ý÷åé âñåèåß üôé Ý÷åé åîßóïõ
õøçëÞ "êëéíéêÞ åõáéóèçóßá"
H PCR (áëõóéäùôÞ áíôßäñáóç ðïëõìåñÜóçò) åßíáé ìéá ôå÷íéêÞ, ç ïðïßá ðñáãìáôéêÜ Ýöåñå åðáíÜóôáóç óôç óýã÷ñïíç äéáãíùóôéêÞ êáé Ýñåõíá áöïý
ìðïñåß íá áíé÷íåýóåé êáé íá ðïëëáðëáóéÜóåé êáé ôéò
ìéêñüôåñåò ðïóüôçôåò ãåíåôéêïý õëéêïý. Óôçí HPV
ëïßìùîç ç PCR óõíéóôÜôáé óôçí áíß÷íåõóç ìéáò ìéêñÞò ðå ñéï ÷Þò ôïõ éïý, ç ïðïßá äé á ôç ñåß ôáé óå
üëïõò ôïõò ôýðïõò ôïõ HPV. Ç ðåñéï÷Þ áõôÞ åßíáé ç
L1 ç ïðïßá áðïôåëåßôáé áðü ðåñßðïõ 450-500 íïõêëåïôéäéêÝò âÜóåéò. Ïé åêêéíçôÝò (primers) ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åßíáé ïé MY9/11 Þ ïé GP5/6. Êáôüðéí
ôïõ ðïëëáðëáóéáóìïý ôçò ðåñéï÷Þò áõôÞò ôï äåßãìá
åðùÜæåôáé ìå äéÜöïñïõò áíé÷íåõôÝò (probes) ðïõ
áíôéóôïé÷ïýí óôïõò äéÜöïñïõò ôýðïõò ôïõ éïý. ¸ôóé
áí óôï áñ÷éêü äåßãìá õðÞñ÷å ï éüò, áõôüò ìåôÜ ôïí
ðïëëáðëáóéáóìü ôïõ èá "õâñéäéóôåß" ìå ôïí áíôßóôïé÷ï áíé÷íåõôÞ êáôÜ ôï ôåëåõôáßï óôÜäéï ôçò äïêéìáóßáò (hybridization).
Ç PCR ðáñÜ ôçí åðáíÜóôáóç ðïõ Ýöåñå óå Ýñåõíá êáé äéÜãíùóç äåí êáôÜöåñå íá ëýóåé áêüìá ôï
ðñüâëçìá ôçò "áîéïëüãçóçò ôïõ èåôéêïý", ôçò èåôéêÞò äçë. ðñïãíùóôéêÞò áîßáò ôçò åîÝôáóçò. ÐáñÜ
ôçí ðïëý ìåãÜëç áíáëõôéêÞ ôçò éêáíüôçôá êáé åõáéóèçóßá áõôÞ äåí óõíïäåýåôáé áðü áíôßóôïé÷á ìåãÜëç
êëéíéêÞ åõáéóèçóßá. ¼ðùò Þäç áíáöÝñèçêå (Åéêüíá
1), ï áñéèìüò áõôþí ðïõ èá íïóÞóïõí åßíáé ðïëý ìé-
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HPV ËÏÉÌÙÎÇÓ
êñüôåñïò áõôþí ðïõ öÝñïõí ôï éü. Éäßùò üóïí áöïñÜ
óôïí êáñêßíï ôïõ ôñá÷Þëïõ åßíáé ðïëý óçìáíôéêü íá
ãßíåé ï äéá÷ùñéóìüò ìåôáîý ôùí ãõíáéêþí ðïõ ðáñïõóéÜæïõí ìéá HPV ëïßìùîç, ç ïðïßá ìðïñåß íá åßíáé ðáñïäéêÞ êáé áõôïðåñéïñéæüìåíç (ôï ðëÝïí óýíçèåò óå íåáñÝò ãõíáßêåò) êáé áõôþí óôéò ïðïßåò, ç
ëïßìùîç åßíáé åììÝíïõóá êáé ðëÝïí åðéêßíäõíç. Ôïí
äéá÷ùñéóìü áõôüí ç PCR (HPV DNA test) äåí ìðïñåß íá ôïí êÜíåé, êáèþò áõôü ðïõ áíé÷íåýåé åßíáé ôï
DNA ôïõ éïý, ôï ïðïßï ìðïñåß íá áíåõñßóêåôáé óôï
ôñá ÷ç ëé êü äåßã ìá áíå îÜñôç ôá áðü ôï óôÜ äéï óôï
ïðïßï âñßóêåôáé ï éüò. Äåí ìðïñåß äçë. íá äéá÷ùñßóåé áí ï éüò âñßóêåôáé óå ëáíèÜíïõóá (dormant state) êáôÜóôáóç Þ åÜí Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé óå åíóùìÜôùóç óôï áíèñþðéíï DNA ðñÜãìá ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå õðåñÝêöñáóç ôùí Å6 êáé Å7 ãïíéäßùí, óå
áðïñýèìéóç ôùí ïãêïêáôáóôáëôéêþí ãïíéäßùí (53,
Rb) êáé ôåëéêÜ óå êáñêéíïãÝíåóç.
Ôï ðñüâëçìá áõôü åõåëðéóôïýí íá ëýóïõí íÝåò
äéáãíùóôéêÝò äïêéìáóßåò, ïé ïðïßåò óôï÷åýïõí óôçí
áíß÷íåõóç ìïñéáêþí äåéêôþí åéäéêþí ôïõ óôáäßïõ
óôï ïðïßï âñßóêåôáé ï éüò. ÉäáíéêÜ ïé äåßêôåò áõôïß
èá êáôáöÝñïõí íá äéá÷ùñßóïõí áðü ôçí ðïëý ìåãÜëç ïìÜäá ôïõ ðëçèõóìïý ðïõ öÝñåé ôïí éü åêåßíç
ôçí õðïïìÜäá, ç ïðïßá âñßóêåôáé óå áõîçìÝíï êßíäõíï áíÜðôõîçò êÜðïéáò íåïðëáóßáò êáé ìÜëéóôá
ðñéí ç ëïßìùîç ðñï÷ùñÞóåé óå êÜðïéá êõôôáñéêÞ
áëëïßùóç, ç ïðïßá èá äéáöïñåôéêÜ èá áíé÷íåýåôï
óôçí êõôôáñïëïãéêÞ åîÝôáóç (êáôÜ ÐáðáíéêïëÜïõ
åðß÷ñéóìá) óå ìåôáãåíÝóôåñï óôÜäéï. Êáô' áõôüí ôïí
ôñüðï, èá Þôáí äõíáôüí ïé ãõíáßêåò áõôÝò íá ìðïõí
óå êÜðïéï ðñüãñáììá ðáñáêïëïýèçóçò (follow-up)
ìå åõåñãåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá üóïí áöïñÜ óôçí äåõôåñïãåíÞ ðñüëçøç ôïõ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò. ÔÝôïéåò äéáãíùóôéêÝò äïêéìáóßåò ðïõ ðëÝïí åßíáé êáé åìðïñéêÜ äéáèÝóéìåò åßíáé áõôÝò ðïõ áíé÷íåýïõí ôï m-RNA ôùí Å6/Å7 ãïíéäßùí ôùí õøçëïý
êéíäýíïõ ôýðïõ ôïõ HPV êáé êõñßùò ôùí 16 êáé 18.
¼ðùò åßíáé ðñïöáíÝò ïé äïêéìáóßåò áõôÝò äåí áíé÷íåýïõí DNA áëëÜ RNA.
Ç ëïãéêÞ ôùí tests áõôþí ó÷åôßæåôáé ìå ôçí ðáñáôÞñçóç, üôé ç áðïñýèìéóç ôïõ öõóéïëïãéêïý êõôôáñéêïý êýêëïõ êáé ç õðåñÝêöñáóç ôùí Å6 êáé Å7 åßíáé áðü ôá ðñþôá óõìâÜìáôá, êáôÜ ôçí äéáäéêáóßá
ôçò êáñêéíïãÝíåóçò. ¸ôóé ç áíß÷íåõóç ôïõ RNA, êáé
óõãêåêñéìÝíá ôïõ m-RNA ìåôåããñÜöïõ (transcript),
åßíáé Ýíáò ðéï áîéüðéóôïò äåßêôçò ðïõ ìðïñåß íá ìáò
äþóåé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá
âñßóêåôáé ï éüò åíôüò ôïõ êõôôÜñïõ, êáé ôï ðéï óçìáíôéêü ðñïôïý ïé üðïéåò êõôôáñéêÝò áëëïéþóåéò ãßíïõí
áíé÷íåýóéìåò óå ìéêñïóêïðéêü åðßðåäï (Pap test).
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Ã. Ìðåèõìïýôçò, Ç. ÍéêïëáÀäïõ, Ì. ×áôæçâáóéëåßïõ
ÐñÜãìáôé ìåëÝôåò Ý÷ïõí äåßîåé ðùò ôá åðßðåäá ôïõ
m-RNA Å6 êáé Å7 áõîÜíïõí áíáëïãéêÜ ìå ôçí óïâáñüôçôá ôçò áëëïßùóçò10,11,12 êáé åðïìÝíùò ç áíß÷íåõóç ôùí Å6/Å7 m-RNA ìðïñåß íá Ý÷åé ìåãáëýôåñç
ðñïãíùóôéêÞ áîßá áðü ôï HPV DNA test.
Ìéá ìåãÜëç ÍïñâçãéêÞ ìåëÝôç Ýäåéîå ðùò ôï ðïóïóôü ôïõ Å6/Å7 m-RNA ôùí 16 êáé 18 óå ãõíáßêåò
êÜôù ôùí 30 åôþí åßíáé êáôÜ ðïëý ìéêñüôåñï ôïõ
áíôßóôïé÷ïõ èåôéêïý HPV DNA óôéò ãõíáßêåò áõôÝò,
óå ðïóïóôÜ ðïõ ðñïóåããßæïõí ôá áíáìåíüìåíá ðïóïóôÜ êáñêßíïõ ôïõ ôñá÷Þëïõ13 êáèþò åðßóçò êáé
ðùò ïé ãõíáßêåò ìå èåôéêü Å6/Å7 m-RNA ãéá ôïí 16
êáé 18 åß÷áí 72 öïñÝò ðåñéóóüôåñåò ðéèáíüôçôåò íá
äéáãíùóôïýí ìå CIN 2 áðü ôéò ãõíáßêåò ðïõ åß÷áí
áñíçôéêü ôï ôåóô áõôü. ÐñáêôéêÜ áõôü óçìáßíåé üôé ç
åîÝôáóç ôïõ Å6/Å7 m-RNA ìðïñåß íá óõìâÜëëåé óôï
íá äéá÷ùñéóôåß ï ðëçèõóìüò, ï ïðïßïò ðñáãìáôéêÜ
äéáôñÝ÷åé õøçëüôåñï êßíäõíï, ãéá íåïðëáóßá, ü÷é ìüíï áðü ôïí ãåíéêü ðëçèõóìü áëëÜ êáé áðü åêåßíïí ï
ïðïßïò ðáñïõóéÜæåé ìéá ðáñïäéêÞ êáé áõôïðåñéïñéæüìåíç ëïßìùîç. ¸ôóé áöåíüò èá ìåéùèåß êáé ôï êüóôïò ãéá ðñïãñÜììáôá äéáëïãÞò (screening) êáé áöåôÝñïõ èá ìåéùèåß êáé ï áñéèìüò ôùí ãõíáéêþí ðïõ
õðïâÜëëïíôáé óå ðåñáéôÝñù äéáãíùóôéêÝò äïêéìáóßåò (âéïøßá, êïëðïóêüðçóç) ÷ùñßò åíäå÷ïìÝíùò áõôÝò íá åßíáé áðáñáßôçôåò.
ÂÝâáéá ÷ñåéÜæåôáé íá óçìåéùèåß ðùò áêüìá ç åîÝôáóç ãéá Å6/Å7 m-RNA äåí Ý÷åé åíóùìáôùèåß óôçí
êëéíéêÞ ñïõôßíá êáé ðùò ãéá ôá ðñïãñÜììáôá äéáëïãÞò (screening) ÷ñçóéìïðïéåßôáé áêüìá ç êõôôáñïëïãéêÞ åîÝôáóç êáôÜ ÐáðáíéêïëÜïõ. Ðáñüëá áõôÜ óÞìåñá ðáãêïóìßùò (êáé óôï íïóïêïìåßï ìáò) âñßóêïíôáé åí åîåëßîåé ðñùôüêïëëá ðïõ óêïðü Ý÷ïõí íá ìåëåôÞóïõí ôçí åõáéóèçóßá êáé ôçí åéäéêüôçôá ôçò åîÝôáóçò áõôÞò óå ìåãÜëï áñéèìü ãõíáéêþí ìå öõóéïëïãéêÞ ôñá÷çëéêÞ êõôôáñïëïãßá êáèþò êáé óå ãõíáßêåò
ìå äéáöïñåôéêïý âáèìïý áëëïéþóåéò. ¸ôóé èá ìðïñÝóåé íá äéåñåõíçèåß áêüìá ðåñéóóüôåñï ç ó÷Ýóç ìåôáîý ôçò Ýêöñáóçò ôùí ãïíéäßùí áõôþí (Å6/Å7) ìå
ôçí ðáèïëïãßá ôïõ ôñá÷Þëïõ.
Óôçí ÷þñá ìáò áõôÞ ôç óôéãìÞ õðÜñ÷ïõí 2 äéáöïñåôéêÜ kit áíß÷íåõóçò Å6/Å7 m-RNA. Ôï Ýíá åßíáé ôï Nuclisens HPV ôçò Biomerieux, ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéåß ôå÷íïëïãßá NASBA (nucleic acid strain based amplification) êáé áíé÷íåýåé ôï Å6/Å7 m-RNA
ôùí ôýðùí 16, 18, 31, 33, 45 êáé ôï Üëëï, ôï Oncotest HPV ôçò InCellDX ôï ïðïßï ÷ñçóéìïðïéåß êõôôáñïìåôñßá ñïÞò.
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Ðåñßëçøç
Óôçí áíáóêüðçóç åðé÷åéñåßôáé ðñïóðÜèåéá óõó÷åôéóìïý ôùí áíïóïëïãéêþí
åñãáóôçñéáêþí åõñçìÜôùí ìå ôéò áíôßóôïé÷åò êëéíéêÝò ìïñöÝò êáé õðïôýðïõò ôùí äéáöüñùí áõôïÜíïóùí íïóçìÜôùí ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý. Ðáñáôßèåíôáé ôá äéÜöïñá áíôéóþìáôá êáé ãßíåôáé óýíäåóç ôçò
óïâáñüôçôáò ôçò êëéíéêÞò åéêüíáò ìå ôïõò äéáðéóôïýìåíïõò ôßôëïõò óôïí ïñü ôùí óõãêåêñéìÝíùí íïóçìÜôùí.

Se ro lo gi cal Pro fi le of Autoimmune Col la gen Vascular Di se a ses
Avgerinou G., Stavropoulos P.G., Perogianni K., Katsambas A.D., Kouloumvaki A.

Summary
The review seeks to attempt to relate immunological laboratory findings with
corresponding clinical types and subtypes of various autoimmune connective tissue disease. Cited section
indifferent antibodies and is linking the severity of the clinical picture with titles detected in the serum of
certain diseases.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • NoóÞìáôá óõíäåôéêïý éóôïý, áíôéãüíá, áíôéóþìáôá, êëéíéêï-åñãáóôçñéáêÞ óõó÷Ýôéóç
KEY WORDS • Connective tissue diseases, antigens, antibodies, clinical-laboratory correlation

á áõôïÜíïóá íïóÞìáôá ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý
áðïôåëïýí ìéá ïìÜäá íïóïëïãéêþí ïíôïôÞôùí ðïõ ðáñïõóéÜæïõí óôïé÷åßá åðéêÜëõøçò.
Ç áêñéâÞò äéÜãíùóç óôçñßæåôáé óå ôÝóóåñéò ðáñáìÝôñïõò:
1. Óôá êëéíéêÜ åõñÞìáôá
2. Óôá éóôïðáèïëïãéêÜ åõñÞìáôá
3. Óôïí Üìåóï áíïóïöèïñéóìü
4. Óôéò ïñïëïãéêÝò äïêéìáóßåò ðïõ åðéâåâáéþíïõí: 1)
ôçí êëéíéêÞ äéÜãíùóç êáé 2) âïçèïýí óôçí ôáîéíüìçóç ôùí õðïïìÜäùí ôùí óõãêåêñéìÝíùí ïíôïôÞôùí

Ô

ÃåíéêÜ ïé ðñïáíáöåñèåßóåò íüóïé ôáîéíïìïýíôáé
óôéò åîÞò åíüôçôåò:
1. Åñõèçìáôþäçò ëýêïò
Á. Óõóôçìáôéêüò Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò (ÓÅË)
Â. Äåñìáôéêüò Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò (êýñéïò åêðñüóùðïò), ×ñüíéïò ÄéóêïåéäÞò Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò
Ã. Õðïîýò Äåñìáôéêüò Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò
Ä. Íåïãíéêüò Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò
Å. Óýíäñïìá åðéêÜëõøçò (óõíÞèùò Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò êáé êÜðïéï Üëëï)

Το παρόν άρθρο έχει κυκλοφορήσει από: Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, Τόμος 21,
Τεύχος 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2010. σελίδες 134-140.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:3 229-235, 2014
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Ã. Áõãåñéíïý êáé óõí.
2. Óêëçñïäåñìßá
Á. ÄåñìáôéêÞ Óêëçñïäåñìßá(Morphoea)
B. ÓõóôçìáôéêÞ óêëçñïäåñìßá
• ÐåñéïñéóìÝíç íüóïò (ÁêñïóêëÞñõíóç- Óýíäñïìï CREST)
• ÄéÜ÷õôç íüóïò (SSc)
3. Äåñìáôïìõïóßôéäá
4. Óýíäñïìï Sjogren (ðñùôïðáèÝò- äåõôåñïðáèÝò)
5. ÌéêôÞ íüóïò ôïõ Óõíäåôéêïý éóôïý.
6. Óýíäñïìá åðéêÜëõøçò
7. Áããåéßôéäåò

ÁÕ ÔÏ Á ÍÏ ÓÉÁ (ÂÉÏ ËÏ ÃÉÁ ÅÉ ÄÉ ÊÏ ÔÇ ÔÁÓ
ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÙÍ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Áóèåíåßò ðïõ ðáñïõóéÜæïõí áõôïáíïóßá, Ý÷ïõí
óáí áðïôÝëåóìá ôçí äçìéïõñãßá áõôïáíôéóùìÜôùí
êáôÜ ïñéóìÝíùí éäßùí áíôéãüíùí. Ôá áõôïáíôéóþìáôá
óôñÝöïíôáé Ýíáíôé êõôôáñéêþí óôïé÷åßùí. 1) ðõñçíéêþí 2) êõôôáñïðëáóìáôéêþí êáé 3) ôçò êõôôáñéêÞò
ìåìâñÜíçò.1
Ïé ïñïëïãéêÝò áíôéäñÜóåéò åðéâåâáéþíïõí:
1. Ôçí êëéíéêÞ äéáãíùóôéêÞ êáé
2. Âïçèïýí þóôå íá ôáîéíïìçèïýí ïé õðïïìÜäåò
ôùí íïóçìÜôùí ôïõ Óõíåêôéêïý Éóôïý.

ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ï ôßôëïò ôïõ áíôéóþìáôïò åßíáé åíäåéêôéêüò ôïõ
óõíïëéêïý áñéèìïý ôùí áíôéóùìÜôùí Þ ôçò áðüëõôçò
ôéìÞò.
Ç åéäéêüôçôá ôïõ áíôéóþìáôïò äéáöÝñåé áíÜëïãá
ìå ôï íüóçìá ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý

ÐáñÜäåéãìá: Ôßôëïé 1:80 Þ ìéêñüôåñïé äåí Ý÷ïõí
äéáãíùóôéêÞ áîßá, ÷áñáêôçñßæïíôáé áóèåíþò èåôéêïß
êáé áíåõñßóêïíôáé óå íïóÞìáôá üðùò ç ñåõìáôïåéäÞò áñèñßôéäá, ç óêëçñïäåñìßá, ôï óýíäñïìï Sjögren, ç çðáôßôéäá, ç ëïéìþäç ìïíïðõñÞíùóç, ç öõìáôßùóç, êáêïÞèåéåò, Üëëá íïóÞìáôá ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý, êáèþò êáé óå ÓÅË, éäéáßôåñá üôáí ç íüóïò
åßíáé óå ýöåóç Þ õðü èåñáðåßá. Ôï êñéóéìüôåñï óçìåßï áîéïëüãçóçò åßíáé ôßôëïé 1:160 Þ 1:320.
Ç äéÜãíùóç ïðïéïõäÞðïôå íïóÞìáôïò ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý äåí óôçñßæåôáé ìüíï óôïí ôßôëï ÁÍÁ. Ãéá
ðáñÜäåéãìá ôßôëïé 1:160 Þ õøçëüôåñïé äõíçôéêÜ õðïäçëþíïõí ôçí ðáñïõóßá åíåñãïý Åñõèçìáôþäïõò Ëýêïõ.2

ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ÅÍÁ ÍÔÉ ÔÏÕ DNA –––––––––––––
á) ¸íá íôé äé ðëÞò Ýëé êáò (ds DNA, nDNA)

Ï ôýðïò ôùí áíôéóùìÜôùí êáèþò êáé ç ðáñïõóßá
ôïõò ðïéêßëëåé óôá äéÜöïñá íïóÞìáôá ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý, äïèÝíôïò üôé êÜèå íïóïëïãéêÞ ïíôüôçôá
Ý÷åé ôï äéêü ôçò áíôéóùìáôéêü ðñïößë.

ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ÓÔÁ ÁÕ ÔÏ Á ÍÏ ÓÁ
ÍÏ ÓÇ ÌÁ ÔÁ ÔÏÕ ÓÕÍ ÄÅ ÔÉ ÊÏÕ ÉÓÔÏÕ ––––––
Åéäéêüôåñá áíáëýïíôáé ùò åîÞò:
1. Áíôéóþìáôá Ýíáíôé ôïõ DNA
á) Ýíáíôé dsDNA (äéðëÞò Ýëéêáò DNA)
â) Ýíáíôé ss DNA (ìïíÞò Ýëéêáò DNA)
2. Áíôéóþìáôá Ýíáíôé ìéêñþí ñéâïðõñçíïðñùôåúíþí
á) áíôéóþìáôá Ro (SSA)
â) áíôéóþìáôá La (SSB)
ã) áíôéóþìáôá U1RNP
ä) áíôéóþìáôá Sm
3. Áíôéóþìáôá Ýíáíôé éóôïíþí
4. Áíôéóþìáôá Ýíáíôé êåíôñïìåñéäßùí
5. Áíôéóþìáôá Ýíáíôé öùóöïëéðéäßùí (êáñäéïëéðßíçò)
6. Áíôéóþìáôá Ýíáíôé Üëëùí êõôôáñéêþí óôïé÷åßùí.

ÊáôÜ ôçò äéðëÞò Ýëéêáò DNA (áíôé-dsDNA) åßíáé
áõôïáíôéóþìáôá ðïõ áíé÷íåýïíôáé óå ðïóïóôü 7080% ôùí áóèåíþí ìå Ó.Å.Ë.
Óõíïäåýïíôáé óõíÞèùò ìå èåôéêü Üìåóï áíïóïöèïñéóìü (Lupus Band test) êáé ÷áìçëÜ åðßðåäá óõìðëçñþìáôïò.
Ôá áíôé-dsDNA áíôéóþìáôá óõíïäåýïíôáé êáôÜ
êáíüíá ìå íåöñéêÞ ðñïóâïëÞ åéäéêÜ óôçí Ýîáñóç
íåöñßôéäáò- ëýêïõ êáé ìå öôù÷Þ ðñüãíùóç.3,4

Â) Áíôé óþ ìá ôá Ýíá íôé ìï íÞò Ýëé êáò (ss DNA)
ÁõôÜ óôñÝöïíôáé êáôÜ ìïíÞò Ýëéêáò DNA (ìåìïíùìÝíåò âÜóåéò íïõêëåïóßäéá, íïõêëåïôßäéá, ïëéãïíïõêëåïôßäéá).
Åßíáé áíôéóþìáôá ìå ÷áìçëÞ äéáãíùóôéêÞ áîßá.
Óôï ÓÅË áíåõñßóêïíôáé óå ðïóïóôü (40-60%).

ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ÅÍÁ ÍÔÉ ÑÉ ÂÏ ÐÕ ÑÇ ÍÏÐÑÙ ÔÅÉ ÍÙÍ (RNP) ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôï Ro/La óýóôçìá èåùñåßôáé ùò Ýíá åôåñïãåíÝò

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
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ÁÍÏÓÏÄÉÁÃÍÙÓÔÉÊÇ

ÔÙÍ

ÍÏÓÇÌÁÔÙÍ

ÔÏÕ

ÊÏËËÁÃÏÍÏÕ ÓÕÍÅÊÔÉÊÏÕ ÉÓÔÏÕ, ÊËÉÍÉÊÏ-ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏ ÐÑÏÖÉË

óýìðëåãìá áíôéãüíïõ ðïõ áðïôåëåßôáé áðü ôéò ðñùôåÀíåò (52 Ro kDa, 60 kDa Ro) êáé ôÝóóåñá ìéêñÜ
ìüñéá RNAs. Ôá áíôé-Ro/SSA áíåõñßóêïíôáé óôïí
Õðïîý Äåñìáôéêü Åñõèçìáôþäç Ëýêï, óôïí Óõóôçìáôéêü Åñõèçìáôþäç Ëýêï, óôï óýíäñïìï åðéêÜëõøçò, óôïí Íåïãíéêü Åñõèçìáôþäç Ëýêï.
Tá áíôß-Ro/SSÁ áíôé óþ ìá ôá êáé áíôß-La/SSB
áíåõñßóêïíôáé óå Üôïìá ìå óýíäñïìï Sjogren (Ýùò
êáé 60%).
Óýìöùíá ìå ôéò ðéï áðïäåêôÝò óôáôéóôéêÝò áíáëýóåéò Ý÷ïõìå íá ðáñáôçñÞóïõìå ôá åîÞò:
Ôá áíôß -Ro êáé áíôß-La áíôéóþìáôá áíé÷íåýïíôáé
óå áóèåíåßò, ìå éóôïñéêü öùôïåõáéóèçóßáò ðÜíù áðü
20%, óôïí õðïîý äåñìáôéêü åñõèçìáôþäç ëýêï óå
ðïóïóôü 70% êáé óå éäéïðáèåßò áããåéßôéäåò óå ðïóïóôü 60%-70%.
Áóèåíåßò ðïõ ðÜó÷ïõí áðü ÓÅË Þ Õðïîý Åñõèçìá ôþ äç Ëý êï êáé öÝ ñïõí áñ íç ôé êÜ ÁÍÁ ôá áíôé
Ro(ssA)- La(ssB) áíåõñßóêïíôáé óå ðïóïóôü ìéêñüôåñï áðü 1%.
ÅðéðëÝïí, ôá ðáéäéÜ ôùí ìçôÝñùí ôùí ïðïßùí ï
ïñüò ðåñéÝ÷åé áíôß-Ro êáé áíôß-La áíôéóþìáôá Ý÷ïõí
áõîçìÝíï êßíäõíï áíÜðôõîçò Íåïãíéêïý Åñõèçìáôþäïõò Ëýêïõ (ÍÅË). Óôï ÍÅË êáé óôéò ìçôÝñåò ðáéäéþí ìå ÍÅË, ôá Áíôß-Ro/SSA êáé áíôß-La/SSB áíôéóþìáôá áíé÷íåýïíôáé óå ðïóïóôü 95%. Ãé' áõôü, óõíéóôÜôáé ïé ãõíáßêåò ðïõ åðéèõìïýí íá ôåêíïðïéÞóïõí, ìå õðïøßá Åñõèçìáôþäç Ëýêïõ íá åëÝã÷ïíôáé
ãéá ôá óõãêåêñéìÝíá áíôéóþìáôá.5
Åðßóçò ôá áíôé-Sm êáé ôá áíôéóþìáôá U.RNP åßíáé
õøçëÞò óçìáóßáò óôçí êëéíéêÞ ðñáêôéêÞ.
Ôá ánti-U1RNP áíôé óþ ìá ôá áíé ÷íåý ï íôáé óôï
100% ôùí áóèåíþí ìå ÌéêôÞ Íüóï ôïõ Óõíäåôéêïý
Éóôïý, åíþ óôï ÓÅË áíåõ ñß óêï íôáé óå ðï óï óôü
30%.
Ôá ánti-Sm áíôé óþ ìá ôá åß íáé äéáãíù óôé êÜ ôïõ
ÓÅË óôï 15-40%, áëëÜ äåí áíåõñßóêïíôáé óå Üëëá
íïóÞìáôá ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý.
×ñÞóéìï åßíáé íá áîéïëïãïýíôáé ïé åîÞò ðáñÜìåôñïé: áóèåíåßò ìå ÓÅË êáé èåôéêÜ U1 RNP Ý÷ïõí êáé
Üëëá áíôéóþìáôá ð.÷. ÁÍÁ ìå õøçëïýò ôßôëïõò, áíôéDNA, Sm ãåãïíüò ôï ïðïßï èåùñåßôáé óçìáíôéêü óôç
äéáöïñéêÞ äéÜãíùóç ôïõ Ó.Å.Ë ìå ôç ìåéêôÞ íüóï ôïõ
Óõíäåôéêïý Éóôïý. Ïé áóèåíåßò ìå áíôé-Sm, Ý÷ïõí èåôéêÜ U1RNPáíôéóþìáôá, åíþ áóèåíåßò ìå U1RNP äåí
Ý÷ïõí áðáñáßôçôá Sm áíôéóþìáôá.6,7

ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ÅÍÁ ÍÔÉ ÉÓÔÏ ÍÙÍ –––––––––––––
Ôá áíôéóþìáôá Ýíáíôé éóôïíþí áíåõñßóêïíôáé óå

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

ðïóïóôü Üíù ôïõ 90% ôùí áóèåíþí ìå óýíäñïìï
Öáñ ìá êåõ ôé êïý Åñõ èç ìá ôþ äïõò Ëý êïõ åíþ óôïí
ÉäéïðáèÞ ÓÅË êáé ôçí åíôïðéóìÝíç óêëçñïäåñìßá
(morpho ea), Þ ôáé íéï åé äÞ óå ðï óï óôü ðå ñß ðïõ
30%.8

ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ÅÍÁ ÍÔÉ
ÊÅ ÍÔÑÏ ÌÅ ÑÉ ÄÉ ÏÕ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôá áíôéóþìáôá Ýíáíôé êåíôñïìåñéäßïõ, êëáóéêÜ
ðåñéãñÜöïíôáé óôï óýíäñïìï CREST (áóâÝóôùóç,
öáéíüìåíï Raynaud, äéáôáñá÷Ýò óôçí êéíçôéêüôçôá
ôïõ ïéóïöÜãïõ, óêëçñïäáêôõëßá êáé ôåëáããåéåêôáóßåò).

ÁÍÔÉ ÖÙ ÓÖÏ ËÉ ÐÉ ÄÉ ÊÁ
ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ôá áíôéöùóöïëéðéäéêÜ áíôéóþìáôá, ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá êñéôÞñéá ãéá ôïí ÓÅË, ìðïñåß åðßóçò
íá âñåèïýí óå äéÜöïñåò óõóôçìáôéêÝò ñåõìáôéêÝò
ðáèÞóåéò êáé óõ÷íÜ, óå áóèåíåßò ìå áíôéöùóöïëéðéäéêü óýíäñïìï.
Äéáêñßíåôáé: 1) ôï ðñùôïðáèÝò óýíäñïìï ÷ùñßò
óõíïäü íüóçìá êáé 2) ôï óýíäñïìï ìå óõíïäü íüóçìá (äåõôåñïðáèÝò).
Óôï Ó.Å.Ë áíåõñßóêïíôáé óå ðïóïóôü 50%, óå
áóèåíåßò ìå ëÞøç öáñìÜêùí ð.÷. êïêáÀíç, éíôåñöåñüíç-Üëöá, ðñïêáúíáìßäç, õäñáäáëáæßíç, öáéíïäéáæßäç.
Åðßóçò áíåõñßóêïíôáé óå áóèåíåßò ìå ÷ñüíéåò
ëïé ìþ îåéò ð.÷. óý öé ëç, ëïé ìþ äç ìï íï ðõ ñÞ íù óç,
öõìáôßùóç, ëÝðñá, óå áóèåíåßò ìå ÇIV ëïßìùîç,
çðáôßôéäá, äéêôõùôÞ ðåëßäíùóç (Livedo Reticularis).
Áíôéóþìáôá ðïõ Ý÷ïõí äñáóôçñéüôçôá áíôéðçêôé êïý ëý êïõ (lupus anti co agulant), ôï ïðïßï
åìðëÝêåôáé óôçí åíåñãïðïßçóç ôçò ðñïèñïìâßíçò
óå èñïìâßíç ìáæß ìå ôïõò ðáñÜãïíôåò Va êáé ×a
ôï áóâÝ óôéï êáé ôá öù óöï ëé ðß äéá ôùí áé ìï ðå ôá ëßùí. Ïé óõãêåêñéìÝíïé ìç åéäéêïß áíáóôïëåßò ðáñáôåßíïõí ôïí ÷ñüíï ðçêôéêüôçôáò. Ôï öáéíüìåíï
ðáñïõóéÜóôçêå óå áóèåíåßò ìå Ó.Å.Ë êáé óå åêåßíïõò ðïõ åìöÜíéæáí áõîçìÝíç åðßðôùóç èñïìâïöéëßáò.9
Ïé äïêéìáóßåò ãéá ôï áíôéðçêôéêü ôïõ ëýêïõ äåí
êá èï ñß æïõí ôß ôëïõò áíôé óù ìÜ ôùí. Ìå ôç ìÝ èï äï
ELISA ôï áíôéðçêôéêü ôïõ ëýêïõ ðáñïõóéÜæåé åõáéóèçóßá 75-90%.
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ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ ÊÁ ÔÁ ÊÕÔ ÔÁ ÑÏ ÐËÁ ÓÌÁ ÔÉ ÊÙÍ ÓÕ ÓÔÁ ÔÉ ÊÙÍ ÔÙÍ
ÐÏ ËÕ ÌÏÑ ÖÏ ÐÕ ÑÇ ÍÙÍ ÏÕ ÄÅ ÔÅ ÑÏ ÖÉ ËÙÍ
(ÁN CA) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tá ANCA áíé÷íåýïíôáé óå ïñéóìÝíá áõôïÜíïóá íïóÞìáôá ôïõ Óõíäåôéêïý Éóôïý, êáé äéáêñßíïíôáé óå äýï ïìÜ äåò: 1) c-AN CA, áíôé äñþ íôáò ìå
ðñù ôå ú íÜ óç 3, ðïõ âñß óêå ôáé óå ðï ëõáã ãåß ôé äá
êáé óýí äñï ìï Churg-Strauss 2) p-AN CA, áíôé äñþ íôáò ìå ìõå ëïû ðå ñï îåé äÜ óç, ðïõ âñß óêå ôáé
óôçí êïê êéù ìÜ ôù óç We ge ner óå ðï óï óôü 90%.
Ïé áóèÝíåéåò áõôÝò Ý÷ïõí êïéíÝò åóôéáêÝò íåêñùôé êÝò áë ëïéþ óåéò êáé åðç ñå Ü æïõí äéÜ öï ñá üñãá íá. Áã ãåé ß ôé äá ôåê ìç ñé þ èç êå ëéãü ôå ñï óõ ÷íÜ óå
éóôï ëïãé êÜ äåßã ìá ôá áðü AN CA-ïñï áñ íç ôé êïýò
áóèå íåßò óå óý ãêñé óç ìå AN CA-ïñï èå ôé êïýò
áóèåíåßò.11

ÁÍÏ ÓÏ ËÏ ÃÉ ÊÏÉ ×Á ÑÁ ÊÔÇ ÑÅÓ ÓÊËÇ ÑÏ ÄÅÑ ÌÉ ÁÓ - ÏÑÏ ËÏ ÃÉ ÊÏ ÐÑÏ ÖÉË –––––––––––––––
• Ç áíß÷íåõóç ôùí ANA óôïõò áóèåíåßò ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óêëçñïäåñìßá Ý÷åé âñåèåß óå ðïóïóôü
70-80%.
• Ôá áíôé-DNA áíåõñßóêïíôáé óå ðïóïóôü 75%.
• Ôá áíôé óþ ìá ôá Scl-70 Ýíá íôé ôï ðïú óï ìå ñÜ óçò
âñßóêïíôáé óå ðïóïóôü 40-70% êáé óõíäõÜæïíôáé é ìå ðíåõìïíéêÞ ßíùóç êáé ïéóïöáãéêÞ ðñïóâïëÞ.
• Ôá áíôé-PM-Scl áíôéóþìáôá êõñßùò óõíïäåýïõí ôá
óýíäñïìá åðéêÜëõøçò.
• Ôá áíôéóþìáôá -Ýíáíôé- ôùí éóôïíþí âñßóêïíôáé
óôïõò áóèå íåßò ðïõ ðÜ ó÷ïõí áðü ãñáì ìï åé äÞ
morphoea óå ðïóïóôü 32%, åíþ óôçí åíôïðéóìÝíç óêëçñïäåñìßá óå ðïóïóôü 25%.
• Ôá áíôé-êåíôñïìåñéäéáêÜ áíôéóþìáôá áöïñïýí êõñßùò ôï óýíäñïìï CREST. Ôá áíôéóþìáôá âñßóêïíôáé óå ðïóïóôü 50%-70%.

ÁÍÏ ÓÏ ËÏ ÃÉ ÊÏÉ ×Á ÑÁ ÊÔÇ ÑÅÓ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ÌÕÏ ÓÉ ÔÉ ÄÁÓ - ÏÑÏ ËÏ ÃÉ ÊÏ ÐÑÏ ÖÉË –––––––––
Êëé íé êÞ óõ ó÷Ý ôé óç
1. ÁÍÁ - Ç óõ÷íüôçôá ôùí ANA óôç äåñìáôïìõïóßôéäá áíÝñ÷åôáé óå ðïóïóôü 90%.13
2. áíôé-Ìé2-áíôé ÌÁS áíôéóþìáôá- Ç óõ÷íüôçôá èåôéêüôçôáò áõôþí ôùí áíôéóùìÜôùí, õðïëïãßæåôáé
óå ðïóïóôü 60%.

3. Ôá áíôéóþìáôá áíôé-Jo-1 ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü óõóôçìáôéêÞ óõììåôï÷Þ ôùí ìõþí (ìõïóßôéäá), êáé
ôùí ðíåõìüíùí (äéÜìåóç ðíåõìïíïðÜèåéá), óå
ðïóïóôü 40%.14
4. Ôá áíôé PÌ/Scl áíôéóþìáôá åßíáé óõ÷íüôåñá óå
áóèåíåßò ìå ðïëõìõïóßôéäá, êáé óýíäñïìá åðéêÜëõøçò.12
Ôá áíôß -PM/Sc áíôéóþìáôá åßíáé ìéá åôåñïãåíÞò
ïìÜäá áõôïáíôéóùìÜôùí ðïõ áðåõèýíïíôáé óå äéÜöïñåò ðñùôåÀíåò ôïõ PM/Scl ìáêñïìïñéáêïý óõìðëÝãìáôïò. Ôá äýï êýñéá óõóôáôéêÜ ôùí ðñùôåúíéêþí áõôïáíôéãüíùí åíôïðßóôçêáí êáé ïíïìÜæïíôáé
PM/Scl-75 êáé PM/Scl-100 ìå âÜóç ôï öáéíïìåíéêÜ
ìïñéáêü ôïõò âÜñïò.15,16

ÏÑÏ ËÏ ÃÉ ÊÏ ÐÑÏ ÖÉË ÓÕÍ ÄÑÏ ÌÙÍ ÅÐÉÊÁ ËÕ ØÇÓ (OVER LAP SYN DRO MES) –––––––––
Ï üñïò “óýíäñïìï åðéêÜëõøçò” èåùñåßôáé óõíýðáñîç ôïõëÜ÷éóôïí äýï áõôïÜíïóùí íïóçìÜôùí, ìå
êëéíéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ åðéêáëõðôüìåíá ôïõ êõñéáñ÷ïýíôïò íïóÞìáôïò.
ÓõíÞèùò ïé áóèåíåßò ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü õøçëïýò ôßôëïõò ANA (>1:640) óôéêôïý ôýðïõ.18
Ôï áíôßóùìá Scl-70 áíåõñßóêåôáé óôï óýíäñïìï
åðé êÜ ëõ øçò ðï ëõï ìõï óß ôé äáò- óêëç ñï äåñ ìß áò.
Óôïõò áóèåíåßò ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óêëçñïäåñìßá,
ìðïñåß íá óõíõðÜñ÷åé ìå ðíåõìïíéêÞ ßíùóç êáé ïéóïöáãéêÞ ðñïóâïëÞ.17

ÅÑ ÃÁ ÓÔÇ ÑÉÁ ÊÇ ÄÉÁ ÃÍÙ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÉ ÊÏÕ
ÅÑÕ ÈÇ ÌÁ ÔÙ ÄÏÕÓ ËÕ ÊÏÕ - ÁÌÅ ÓÏÓ
ÁÍÏ ÓÏ ÖÈÏ ÑÉ ÓÌÏÓ - ÄÉ ÓÊÏ ÅÉ ÄÇÓ
ÅÑÕ ÈÇ ÌÁ ÔÙ ÄÇÓ ËÕ ÊÏÓ ––––––––––––––––––––––––
Ï Üìåóïò áíïóïöèïñéóìüò, áíé÷íåýåé ôéò åíáðïèÝóåéò ôùí áíïóïóöáéñéíþí, ôïõ óõìðëçñþìáôïò êáé
ôçò éíéêÞò óôï äÝñìá, óå õëéêü áðü ó÷åôéêÞ âéïøßá.
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ôå÷íéêÞ ðïéïôéêÞò êáé ü÷é ðïóïôéêÞò åêôßìçóçò (÷ùñßò ðñïóäéïñéóìü ôïõ ôßôëïõ
áíôéóùìÜôùí).
Ðáñáôçñåßôáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ åíáðüèåóç áíïóïäñáóôéêþí óôïé÷åßùí óôï äåñìïåðéäåñìéäéêü üñéï
êáé ãýñù áðü ôïõò èõëÜêïõò ôùí ôñé÷þí.
Óôïí Üìå óï áíï óï öèï ñé óìü ôïõ äé óêï åé äïýò
åñõèçìáôþäïõò ëýêïõ áíé÷íåýïíôáé IgG, IgM, Þ IgA
êáé êëÜóìáôá ôïõ óõìðëçñþìáôïò C3, C4, ðñïðåñäßíç, ðáñÜãïíôáò Â, ôï ìåìâñáíïëõôéêü óýìðëåãìá
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C5b-C9 êáé éíùäïãüíï óôçí åðéäåñìï÷ïñéáêÞ óõìâïëÞ.
Ç ìïñöÞ ôïõ öèïñéóìïý ìðïñåß íá åßíáé êïêêþäçò, íçìáôïåéäÞò Þ ðëåîïåéäÞò. Ïé ðåñéóóüôåñïé
åñåõíçôÝò èåùñïýí èåôéêü ôïí áíïóïöèïñéóìü üôáí
ç æþíç ðïõ öèïñßæåé åßíáé óõíå÷þò óõíå÷Þò.10

ÅÑ ÃÁ ÓÔÇ ÑÉÁ ÊÇ ÄÉÁ ÃÍÙ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÉ ÊÏÕ
ÅÑÕ ÈÇ ÌÁ ÔÙ ÄÏÕÓ ËÕ ÊÏÕ- ÁÌÅ ÓÏÓ
ÁÍÏ ÓÏ ÖÈÏ ÑÉ ÓÌÏÓ. ÕÐÏ ÎÕÓ
ÅÑÕ ÈÇ ÌÁ ÔÙ ÄÇÓ ËÕ ÊÏÓ ––––––––––––––––––––––––
Ïé åíáðïèÝóåéò ôùí áíïóïäñáóôéêþí óôïé÷åßùí
ìðïñåß íá ðáñáôçñçèïýí ðåñéóóüôåñï óôçí åðéäåñìßäá ðáñÜ óôï äåñìïåðéäåñìéêü üñéï. Aöïñïýí óå
IgM, IgG, IgA êáé óõóôáôéêÜ ôïõ óõìðëçñþìáôïò,
ïñãáíùìÝíùí óå êïêêþäåéò äÝóìåò. Aðïäßäïíôáé óôá
áíôé-Ro áíôéóþìáôá, ôá ïðïßá êáèçëþíïíôáé áðåõèåßáò êáé ìðïñïýí íá Ý÷ïõí üøç óùìáôéäßùí óêüíçò
(dust-like particles).10

ANTI ÐÕ ÑÇ ÍÉ ÊÁ ÁÍÔÉ ÓÙ ÌÁ ÔÁ - ÔÕ ÐÏÉ
ÖÈÏ ÑÉ ÓÌÏÕ - ÊËÉ ÍÉ ÊÇ ÓÕ Ó×Å ÔÉ ÓÇ –––––––––
1. O ïìïéïãåíÞò ôýðïò öèïñéóìïý åìöáíßæåé ïìïéüìïñöï öèïñéóìü ôïõ ðõñçíïðëÜóìáôïò, ÷ùñßò
íá óçìáßíåôáé ï ðõñçíßóêïò. ÁöïñÜ óôá áíôéóþìáôá Ýíáíôé ôùí éóôïíþí, ôá áíôé-dsDNA, ôá áíôéssDNA, óôï Ó.Å.Ë, óôç ñåõìáôïåéäÞ áñèñßôéäá,
óôï óýíäñïìï áëëçëïåðéêÜëõøçò ÓÅË- ðïëõïìõïóßôéäáò-óêëçñïäåñìßáò êáé Üëëåò áõôïÜíïóåò
íüóïõò (Åéêüíá 1).
2. O ðåñéöåñéêüò ôýðïò öèïñéóìïý åìöáíßæåé õøçëÞ åéäéêüôçôá ãéá ôïí ÓÅË, åéäéêÜ ãéá ôçí íåöñéêÞ ðñï óâï ëÞ. Óõ ó÷å ôß æå ôáé ìå ôçí ðá ñïõ óßá
áíôéóùìÜôùí Ýíáíôé ãëõêïðñùôåúíþí ôçò Ýóù ðõñçíéêÞò ìåìâñÜíçò, üðùò ôçò ëáìßíçò Á, C êáé
êõñßùò ôçò Â óôïí Ó.Å.Ë óå óõíäõáóìü ìå áããåéßôéäá, èñïìâïðåíßá, óôç ìõïóßôéäá êáé ôçí ÷ñüíéá
åíåñãü çðáôßôéäá (Åéêüíá 2)
3. Ï ëåðôüò óôéêôüò öèïñéóìüò ôùí êïêêßùí ôïõ ðõñÞíá óõó÷åôßæåôáé ìå ôçí ðáñïõóßá áíôé-Ro/SSA,
áíôé-La/SSB. Áíåõ ñß óêå ôáé óôï Ó.Å.Ë, ÕÄÅË,
óêëçñïäåñìßá (Åéêüíá 3á)
4. Ï áíôéðõñçíéóêéêüò öèïñéóìüò óõó÷åôßæåôáé ìå
ôçí ðáñïõóßá áíôéóùìÜôùí Ýíáíôé ôùí Scl 70 êáé
RÍÁ ðïëõìåñÜóçò 1. ¸÷åé õøçëÞ åéäéêüôçôá óôç
óêëçñïäåñìßá.
5. Ï áíôéêåíôñïìåñéäéáêüò öèïñéóìüò åìöáíßæåôáé
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Åéêüíá 1 – OìïéïãåíÞò (äéÜ÷õôïò) ôýðïò ÁÍÁs

Åéêüíá 2 – Ðåñéöåñéêüò (äáêôõëéïåéäÞò) ôýðïò ÁÍÁs.
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Ôýðïò
öèïñéóìïý

Óõíïäü
íüóçìá

ÏìïéïãåíÞò

Ó.Å.Ë

80-90

Ðåñéöåñéêüò

Ó.ÅË

9

Óôéêôüò

Õðïîýò Äåñìáôéêüò
Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò

Áíôéðõñçíéóêéêüò Ó.Å.Ë, Sjögren,
Óêëçñïäåñìßá,
Äåñìáôïìõïóßôéäá
Áíôéêåíôñïìåñéäéáêüò

CREST

ÐïóïóôÜ

85-90

80-90

80

KáôáóôÜóåéò åêôüò áðü áõôïÜíïóá íïóÞìáôá óôéò ïðïßåò
ìðïñåß íá áíé÷íåýïíôáé èåôéêÜ ÁÍÁ
1. ÇëéêéùìÝíá Üôïìá
2. ¸ãêõåò ãõíáßêåò
3. Óõããåíåßò ðáó÷üíôùí áðü áõôïÜíïóá íïóÞìáôá ôïõ
Óõíäåôéêïý Éóôïý

Åéêüíá 3á,â – Oé äýï ðáñáëëáãÝò ôïõ óôéêôïý öèïñéóìïý
ôùí ÁÍÁs.

óå áíôéóþìáôá Ýíáíôé ôùí êåíôñïìåñéäßùí Á, Â,
êáé C, ðñùôåúíþí ôïõ êéíçôï÷þñïõ. Óõó÷åôßæåôáé
ìå ðñùôïðáèÝò Reynaud óýíäñïìï CREST, Þðéá
ìïñöÞ óêëçñïäåñìßáò (Åéêüíá 4á,â).

4. ¢ëëá áõôïÜíïóá íïóÞìáôá (ð.÷. ÷ïëéêÞ êßññùóç áõôïÜíïóïò èõñåïåéäßôéò ê.Ü)
5. ÖÜñìáêá (ðñïêáúíáìßäç)
6. ×ñüíéåò ëïéìþîåéò
7. ÍåïðëÜóìáôá
8. ÕãéÞ Üôïìá

Åéêüíá 4 – O êåíôñïìåñéäéáêüò óôéêôüò ôýðïò ÁÍÁs, ðáèïãíùìïíéêüò óôï óýíäñïìï CREST.
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ÁíáöÝñïíôáé ïñéóìÝíá ðáñáäåßãìáôá áîéïëïãÞóéìá óôçí êáèçìåñéíÞ êëéíéêÞ ðñáêôéêÞ
ÁÍÁ, ÁõîçìÝíïò ôßôëïò ds
ÓÅË
DNA + ÄåñìáôéêÝò åêäçëþóåéò
áíôé-ds DNA +Sm

ÓÅË (íåöñßôéäá)

C3 C4 ìåéùìÝíåò ôéìÝò +
íåöñéêÞ ðñïóâïëÞ

ÓÅË
Ðôù÷Þ ðñüãíùóç

áíôé Ro(SSA)+ èåôéêüò áíïóïöèïñéóìüò

Õðïîýò Äåñìáôéêüò
Åñõèçìáôþäçò Ëýêïò

U1 RNP(+) + ANA ÁõîçìÝíá

ÌéêôÞ íüóïò Ó.É

Scl 70 + êåíôñïìåñéäéáêÜ
áíôéóþìáôá

Ó. Óêëçñïäåñìßá
Þ CREST

ANA + áíôéóþìáôá Ýíáíôé
éóôïíþí

Óýíäñïìï Öáñìáêåõôéêïý Ëýêïõ

Çùóéíïöéëßá, ÔÊÅ áõîçìÝíç,
×áìçëü óõìðëÞñùìá
áíôé-ssDNA

ÃåíéêåõìÝíç morphoea

ÂÉ ÂËÉÏ ÃÑÁ ÖÉÁ–––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Egerer K, Roggenbuck D, Hiemann R, et al. Automated
evaluation of autoantibodies on human epithelial-2 cells
as an approach to standardize cell-based immunofluorescence tests. Arthritis Res Ther. 2010; 12(2):R40. Epub
2010 March 9.
2. Ghosh P, Dwivedi S, Naik S, et al. Antinuclear antibodies
by indirect fluorescence: Optimum screening dilution for
diagnosis of systemic lupus erythematosus. Indian J Med
Res. 2007; 126:34-8.
3. Yashwant K, Bhatia A, Minz Walker Ranjana Antinuclear
Antibodies and Their Detection Methods in Diagnosis of
Con ne ctive Tissue Di se a ses: a Journey Revi si ted. Diagn
Pathol. 2009; 4:1.
4. Eriksson C, Kokkonen H, Jonanson M, et al. Autoantibodies predate the onset of systemic lupus erythematosus in
northern Sweden. Arthritis Res Ther. 2011; 13(1): R30.
5. Kiuttu J, Har ti kai nen A, Ma ki ta lo R. Occurren ce of
antinucle ar anti bo di es in an unse le cted pre gnan cy
population. Gynecol Obstet. Invest. 1994; 37:160-3.

Áëëçëïãñáößá: Ð.Ã. Óôáõñüðïõëïò
Íïóïêïìåßï “Á. Óõããñüò”,
Áíïóïäåñìáôïëïãéêü ÅñãáóôÞñéï
Äñáãïýìç 5 , ÊáéóáñéáíÞ
Ôçë.: 210 7293395
Fax: 210 7211122

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

6. Manson J, Ma A, Rogers P, et al. Relationship between
anti-dsDNA, anti-nucleosome and anti-alpha-actin in antibo di es and mar kers of re nal di se a se in pa ti ents with
lupus nephritis: a prospective longitudinal study. Arthritis Res Ther. 2009; 11(5):R154.
7. Migliori P, Baldini C, Rocchi V, Bombardieri S. Anti-Sm
and anti-RNP antibodies. Autoimmunity 2005; 38(1):4754.
8. Ádelson AD. Rheumatology. In: Current Clinical Medicare. Carrey DW (ed). Elsevier 2nd ed. N. York, pp. 108489.
9. McNeil, Chesterman CN, Crilis SA. Immunology and clinical importance of antiphospholipid antibo dies. Immunol
1991; 49:193-280.
10. Áõãåñéíïý Ã, Óôáõñüðïõëïò Ð.Ã., ÊáôóÜìðáò Á. Äåñìáôéêüò Åñõèçìáôþäçò ëýêïò Åêäüóåéò ÊáõêÜò, ¸êäïóç 1ç,
ÁèÞíá 2011, óåë. 221-63, óåë. 279-83.
11. Sinico RA, Bottero P. Churg-Strauss angiitis. Best Practice
Research Clin Rheumatol 2009; 23(3):355-66.
12. Wed derburn LR, McHugh NJ, Chi noy H; Juve ni le Der ma to myo si tis Re se arch Group (JDRG).HLA class II ha plo ty pe and anti bo dy as so cia tions in chil dren with juve ni le der ma to myo si tis and juve ni le-scle ro der ma over lap.
Rheuma to lo gy Ox ford 2007; 46(12):1786-91. Epub
2007 Nov 14.
13. Shinjo SK, Levy-Neto M. Anti-Jo-1 antisynthetase syndrome. Rev. Bras Rheumatology 2010; 50(5):492-500.
14. Vandergheynst F, Ocmant A, Sordet G, et al. Anti-pm/scl
antibodiesin connective tissue disease: Clinical and biological assessment of 14 patiens. Clin. Exper Dermatology
2006; 24(2):129-33.
15. Jaskowski TD, Wilson A, Hill HR, TEbo AE. Diagnostic assays for Anti-PM/Scl IgG anti bo di es: He te ro ge nei ty in
antibody response or lack of standardization? Clin Chim
Acta 2011; 412(11-12):1100-5. Epub 2011 Mar 1.
16. Defendenti C, Atzeni F, Spina MF, et al. Clinical and laboratory aspects of Ro/SSA-52 autoantibodies. Autoimmun
Rev. 2011; 10(3):150-4. Epub 2010 Sep18.
17. Hertl M. Autoimmune Diseases of the Skin: Pathogenesis,
Dia gno sis, Ma nag ment.1) Lupus Erythe ma tosus.2) Der matomyositis. Springer 2011 Vienna p.192-243.
18. Heng-Kuei L, Jiaan-Der W, Lin- Shien Fu. Juvenile diffuse
systemic sclerosis/systemic lupus erythematosus overlap
syndrom- a case report. Rheumatology Internat. 2011 vol.
31 No5, p.699-700.

235

10_7-final.qxd 27/10/2014 1:08 μμ Page 236

11_Layout 1 24/10/2014 1:04 μμ Page 237

Ανασκόπηση
H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία
Λάλλας Α.
Σιδηρόπουλος Θ.
Σωτηρίου Ε.
Χαϊδεμένος Γ.
Απάλλα Ζ.

Dermatology and Skin Cancer Unit, Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Reggio Emilia, Italy
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Α' Δερματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ιδιωτικό Ιατρείο
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

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

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

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

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Δερματοσκόπηση, γενική δερματολογία, φλεγμονοσκόπηση, εντομοσκόπηση
KEY WORDS • Dermoscopy, dermatoscopy, general dermatology, inflammoscopy, entomodermoscopy
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η

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

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

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

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι αγγειακές δομές είναι οι πιο σημαντικές κατά
την αξιολόγηση των δερματοσκοπικών ευρημάτων
των φλεγμονωδών νοσημάτων. Επομένως, η επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού που διασφαλίζει τη διατήρηση της μορφολογίας των αγγείων και ενισχύει
τη βέλτιστη προβολή τους, θεωρείται απολύτως
απαραίτητη. Τα συμβατικά δερματοσκόπια χειρός
απαιτούν επαφή του φακού με την επιφάνεια του
δέρματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση ή ακόμη και εξαφάνιση της μορφολογίας
των υποκείμενων αγγειακών δομών. Στο παρελθόν η
χρήση γελών και η άσκηση ελάχιστης πίεσης θεωρούνταν η βέλτιστη δυνατή πρακτική. Το πρόβλημα
αυτό σήμερα έχει λυθεί με την εισαγωγή της «δεύτερης γενιάς» δερματοσκοπίων που χρησιμοποιούν
πολωμένο φως και δεν απαιτούν επαφή με το υπό
εξέταση δέρμα.
Παρομοίως, για την αποτύπωση της δερματοσκοπικής εικόνας συστήνεται κάμερα που προσαρμόζεται σε νέας γενιάς δερματοσκόπιο, αντί της χρήσης
φωτογραφικής μηχανής με δερματοσκοπικό φακό
που εφαρμόζεται πάνω στο δέρμα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
(ΦΛΕΓΜΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ) ––––––––––––––––––––––––––
Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί τα δερματοσκοπικά πρότυπα διαφόρων φλεγμονωδών νοσημάτων
του δέρματος. Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τα
δερματοσκοπικά κριτήρια κάθε νόσου και θα συζητήσουμε τη συμβολή της μεθόδου στη βελτίωση της
κλινικής διάγνωσης.

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

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

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

χρησιμοποιηθούν, καθώς οι σφαιρικοί αγγειακοί
σχηματισμοί, παρότι μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, τείνουν να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι μέσα στην ψωριασική πλάκα. Σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις (x100-x400) τα ψωριασικά αγγεία φαίνονται ως
διατεταμένα, επιμηκυμένα και περιελισσόμενα τριχοειδή.13 Ιστοπαθολογικά, τα ερυθρά στίγματα αντιστοιχούν στις αγκύλες των κάθετα διατεταγμένων αγγείων εντός των επιμηκυμένων θηλών. Αν και τα ερυθρά στίγματα είναι το συχνότερο κριτήριο, το πιο ειδικό δερματοσκοπικό εύρημα για τη διαφορική διάγνωση αποτελεί η ομοιογενής κατανομή τους στη
βλάβη. Όπως θα δούμε παρακάτω, στιγμοειδή αγγεία
ανευρίσκονται σε διάφορες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες. Παρόλα αυτά, καμία άλλη νόσος δεν παρουσιάζει ανάλογη ομοιογενή και συμμετρική κατανομή των αγγείων σε όλη την επιφάνεια της βλάβης
όπως συμβαίνει στην ψωριασική πλάκα. Στην περίπτωση που η τελευταία καλύπτεται από παχιά επιφανειακά λέπια παρεμποδίζεται η προβολή των υποκείμενων αγγειακών δομών, οπότε και το ομοιογενές
αγγειακό πρότυπο διακόπτεται. 6 Η απομάκρυνση
ωστόσο των λεπίων αποκαλύπτει τις υποκείμενες χαρακτηριστικές αγγειακές δομές, συχνά σε συνδυασμό με μικροσκοπικές ερυθρές κηλίδες αίματος,
που αποτελούν ουσιαστικά το δερματοσκοπικό «σημείο Auspitz». Οι Vazquez-Lopez και συν. περιέγραψαν μια ιδιαίτερη δερματοσκοπική κατανομή των αγγείων στην κατά πλάκες ψωρίαση, τους επονομαζόμενους «ερυθρούς σφαιρικούς δακτυλίους» (red glo-
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bular rings).9 Αυτό το πρότυπο αποδείχτηκε στη συνέχεια ότι είναι εύρημα υψηλής ειδικότητας στην ψωρίαση, αλλά χαμηλής ευαισθησίας. Άλλοι τύποι αγγειακής κατανομής είναι εξαιρετικά ασυνήθεις στην
ψωρίαση.
Δύο επιπλέον κοινά δερματοσκοπικά κριτήρια
της ψωρίασης κατά πλάκες αποτελούν το ανοικτό
ερυθρό φόντο και τα λευκά επιφανειακά λέπια. Όπως
κατέδειξε πρόσφατη μελέτη διαγνωστικής ακρίβειας,
το χρώμα των λεπίων είναι ιδιαίτερης διαγνωστικής
αξίας για τη διαφορική διάγνωση της ψωρίασης από
άλλες ερυθηματολεπιδώδεις δερματοπάθειες. Συγκεκριμένα, η παρουσία κίτρινων λεπίων ήταν ο πιο
ισχυρός αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για την
ψωρίαση κατά πλάκες, ενισχύοντας παράλληλα τη
διάγνωση της δερματίτιδας.6
Αναφορικά με τις ειδικές μορφές ψωρίασης,
όπως του τριχωτού της κεφαλής, η ανάστροφη, ή η
παλαμοπελματιαία ψωρίαση, τα στοιχεία που διαθέ-

Α

Γ

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

Β

Δ

Ε

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11_Layout 1 24/10/2014 1:04 μμ Page 248

248

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

στική προσέγγιση θα πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα.

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

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

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

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

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

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

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

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

Α

Β

Γ

Δ

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

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

Δερματοσκοπικά κριτήρια φλεγμονωδών δερματοπαθειών
Νόσος

Δερματοσκοπικά κριτήρια

Ψωρίαση

Στιγμοειδή αγγεία με κανονική κατανομή, λευκά λέπια

Δερματίτιδα

Στιγμοειδή αγγεία με ασύμμετρη κατανομή, κίτρινα λέπια

Ομαλός λειχήνας

Δίκτυο Wickham, περιφερικά στιγμοειδή/γραμμοειδή αγγεία

Ροδόχρους πιτυρίαση

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

Ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση

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

Σαρκοείδωση

Πορτοκαλί - κίτρινα σφαιρίδια ή περιοχές, γραμμοειδή αγγεία

Δακτυλιοειδές κοκκίωμα

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

Λιποειδική νεκροβίωση

Έντονο δίκτυο γραμμοειδών διακλαδιζόμενων αγγείων και κίτρινο φόντο

Δισκοειδής Ερυθηματώδης
Λύκος

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

Ροδόχρους νόσος

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

Σκληρός λειχήνας

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

Σκληροδερμία

Λευκές ινωτικές ακτίνες, γραμμοειδή αγγεία

Κνίδωση

Δίκτυο από γραμμοειδή αγγεία που περιβάλλουν ανάγγειες περιοχές

Κνιδωτική αγγειίτιδα

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

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

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

Νόσος Darrier

Ψευδοφαγέσωρες, ερύθημα, στιγμοειδή / γραμμοειδή αγγεία

Μαστοκυττάρωση

Ανοικτή καφέ κηλίδα, δίκτυο χρωστικής, δικτυωτό αγγειακό πρότυπο

Πορφύρα Henoch-Sconlein

Ασύμμετρες ερυθρές πλάκες με ασαφή όρια

Κοκκίωμα προσώπου
Πελίδνωμα

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

Πολύμορφο ερύθημα

Γραμμοειδή αγγεία στην περιφέρεια, μπλε κηλίδες στο κέντρο

Σύνδρομο Sweet

Ασαφείς μπλε κηλίδες

Σπογγοειδής μηκυτίαση

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

Δερματοσκοπικά κριτήρια

Κοινός φυματώδης λύκος

Πορτοκαλί - κίτρινα σφαιρίδια ή περιοχές, γραμμοειδή αγγεία

Λεϊσμανίαση

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

Ψώρα

Αεριοθούμενο με ουρά (jet with contrail)

Τουνγκίαση (Tungiasis)

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

Γραμμική μυίαση

Ημιδιαφανείς καφέ περιοχές χωρίς δομή σε τμηματική διάταξη

Φθειρίαση

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

Tinea nigra

Δικτυωτό πρότυπο, αποτελούμενο από λεπτές, ανοικτές καφέ δέσμες

HPV λοιμώξεις

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

Μολυσματική τέρμινθος

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

Δήγμα κρότωνα

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

Αραχνοειδή

Μικρά μαύρα αγκάθια

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

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

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