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Aνασκόπηση
Κολπίτιδες. Διάγνωση και Αντιμετώπιση
Παπαευθυμίου Β.
Τμήμα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Α΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων
Κανελλέας Α.
Νόσων Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Νικολαΐδου Η.

Ðåñßëçøç
Η κολπίτιδα είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για διαταραχές του
κόλπου, που προκαλούνται από λοίμωξη, φλεγμονή ή αλλαγές στη φυσιολογική κολπική χλωρίδα. Τα
συμπτώματα περιλαμβάνουν κολπικό έκκριμα, δυσοσμία, κνησμό και/ή ελαφρύ πόνο.
Οι συχνότερες αιτίες κολπίτιδας είναι η βακτηριακή κολπίτιδα, η αιδοιοκολπική καντιντίαση και η λοίμωξη
από τριχομονάδα.
Η προσέγγιση των γυναικών που προσέρχονται με κολπικό έκκριμα πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη
λεπτομερούς κλινικού ιστορικού και στη συνέχεια την εκτίμηση των συμπτωμάτων.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η διάγνωση, με τη βοήθεια ποικίλων διαγνωστικών μεθόδων, ακολουθεί η
κατάλληλη θεραπεία.

Vaginitis. Diagnosis and Treatment
Summary

Papaefthymiou V., Kanelleas A., Nicolaidou E.

Vaginitis is the general term for disorders of the vagina caused by infection,
inflammation, or changes in the normal vaginal flora. Symptoms include vaginal discharge, odor, pruritus,
and/or discomfort.
The most common causes of vaginitis are bacterial vaginosis, candida vulvovaginitis and trichomoniasis.
The management of women presenting with vaginal discharge should include detailed clinical history taking and then assessing the symptoms.
When diagnosis has been confirmed, based upon various laboratory tests, proper treatment can be given.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Koλπίτιδα, βακτηριακή κολπίτιδα, αιδιοκολπική καντιντίαση, λοίμωξη από τριχομονάδα, κολπικό έκκριμα

KEY WORDS • Vaginitis, bacterial vaginosis, candida vulvovaginitis, trichomoniasis, vaginal discharge

κολπίτιδα είναι ένας γενικός όρος που
αναφέρεται σε διαταραχές του κόλπου που
προκαλούνται από κάποια λοίμωξη, φλεγμονή ή αλλαγή στη φυσιολογική κολπική χλωρίδα.
Οι περισσότερες γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής
τους θα έχουν ένα επεισόδιο κολπίτιδας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κολπικό έκκριμα, δυσοσμία, κνησμό και ήπιο άλγος.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ ––––––––––––––––––––––––––
Είναι φυσιολογικό και υγιές για τις γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας να έχουν κάποιου βαθμού
κολπικό έκκριμα. Η ποσότητα και ο τύπος της
τραχηλικής βλέννης αλλάζει κατά τη διάρκεια του
εμμηνορρυσιακού κύκλου, ως αποτέλεσμα των
ορμονικών διακυμάνσεων. Πριν την ωοθυλακιορ-

1-corrected_3.qxd 8/12/2014 12:48 μμ Page 262

262

Β. Παπαευθυμίου, Α. Κανελλέας, Η. Νικολαΐδου
ρηξία, τα επίπεδα των οιστρογόνων αυξάνουν,
τροποποιώντας την τραχηλική βλέννη από μη γόνιμη
(παχιά και κολλώδη) σε γόνιμη (καθαρότερη, πιο
υγρή, πιο ελαστική και πιο ολισθηρή). Μετά την
ωοθυλακιορρηξία, τα επίπεδα των οιστρογόνων
πέφτουν και τα επίπεδα των προγεσταγόνων
αυξάνουν, οπότε η τραχηλική βλέννη γίνεται παχιά,
κολλώδης και εχθρική στο σπέρμα.
Ο κόλπος αποικίζεται από συμβιωτικά βακτήρια,
που αποτελούν τη φυσιολογική κολπική χλωρίδα. Τα
αυξημένα επίπεδα οιστρογόνων στην εφηβεία οδηγούν
σε αποικισμό από γαλακτοβάκιλλους, που μετα βολίζουν το γλυκογόνο στο κολπικό επιθήλιο και
παράγουν γαλακτικό οξύ. Επομένως το κολπικό
περιβάλλον γίνεται όξινο και φυσιολογικά το pH του
είναι κατώτερο του 4,5. Άλλα συμβιωτικά βακτήρια
είναι τα αναερόβια, τα διφθεροειδή, οι κοαγκουλάσηαρνητικοί σταφυλόκοκκοι και οι α-αιμολυτικοί
στρεπτόκοκκοι. Κάποιοι συμβιωτικοί μικρο-οργανισμοί
μπορεί να προκαλέσουν αλλαγή στο έκκριμα, αν
υπεραναπτυχθούν. Αυτοί είναι η Candida albicans, ο
Staphylococcus aureus και ο Streptococcus agalactiae
(Group-B Streptococcus).

ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ––––––––––––––––––––
Α) Λοιμώδεις (μη σεξουαλικά μεταδιδόμενες)
1. Βακτηριακή κολπίτιδα
2. Candida

Β) Λοιμώδεις (σεξουαλικά μεταδιδόμενες)
1. Chlamydia trachomatis
2. Neisseria Gonorrhoeae
3. Trichomonas Vaginalis
4. Ιός του απλού έρπητα (HSV)

Γ) Μη λοιμώδεις
1. Ξένα σώματα (π.χ. ταμπόν, προφυλακτικά)
2. Τραχηλικοί πολύποδες και εκτοπία
3. Κακοήθεια της γεννητικής οδού
4. Συρίγγια
5. Αλλεργικές αντιδράσεις

Α) Μη σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις
1. Βακτηριακή κολπίτιδα/Bacterial vaginosis (BV)
Η βακτηριακή κολπίτιδα είναι η συχνότερη αιτία
παθολογικού κολπικού εκκρίματος στις γυναίκες

αναπαραγωγικής ηλικίας. Μπορεί να εμφανιστεί και
να υφεθεί αυτόματα. Χαρακτηρίζεται από την
υπερανάπτυξη διαφόρων αναερόβιων οργανισμών,
που αντικαθιστούν τους φυσιολογικούς γαλακτο βάκιλλους, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε αύξηση
του κολπικού pH σε πάνω από 4,5. Τα τυπικά
κλινικά σημεία και συμπτώματα φαίνονται στον
πίνακα 1. Η Gardnerella vaginalis βρίσκεται συνήθως
σε γυναίκες με βακτηριακή κολπίτιδα, αλλά η
παρουσία της Gardnerella και μόνο είναι ανεπαρκής
για να στοιχειοθετήσει τη διάγνωση της BV, καθώς
αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής χλωρίδας σε 3040% των ασυμπτωματικών γυναικών. Άλλοι μικροοργανισμοί που συνδέονται με τη BV είναι το Mycoplasma hominis, το Ureoplasma, η Prevotella spp
και το Mobiluncus spp.
Η BV μπορεί να οφείλεται και σε αερόβια
βακτήρια όπως το Escherichia coli, ο group-B
Streptococcus και ο Staphylococcus aureus, όπου η
αερόβια μικροχλωρίδα προέρχεται από το έντερο.
Αναφορές BV σε παρθένες γυναίκες οδήγησαν
στην πεποίθηση ότι η BV δεν ήταν σεξουαλικά
μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ). Ωστόσο, υπάρχουν
αυξανόμενες ενδείξεις που δείχνουν συσχέτιση με τη
σεξουαλική συμπεριφορά. Μία μελέτη που έλαβε
υπόψη μια ευρύτερη ποικιλία σεξουαλικών
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της στο ματικής και δακτυλικής συνουσίας, δε βρήκε
περιπτώσεις BV σε αληθινά σεξουαλικά άπειρες γυναίκες. Επομένως, η BV θεωρείται «σεξουαλικά
συνδεδεμένη» παρά «σεξουαλικά μεταδιδόμενη»
πάθηση. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συστηματική
χρήση προφυλακτικού ίσως να βοηθήσει στη μείωση
της εξάπλωσης της BV.

2. Αιδοιοκολπική Καντιντίαση/Vulvovaginal
candidiasis (VVC)
Η αιδοιοκολπική καντιντίαση είναι συνήθης σε
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Προκαλείται από
υπερανάπτυξη των υφών: της Candida albicans στο 7090% των περιπτώσεων και των μη-albicans ειδών (όπως
η Candida glabrata), στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Η
παρουσία της Candida στην αιδοιοκολπική περιοχή
δεν απαιτεί οπωσδήποτε θεραπεία, εκτός αν υπάρχουν
συμπτώματα, αφού μεταξύ 10% και 20% των γυναικών
θα έχουν Candida ως τμήμα του φυσιολογικού
αιδοιοκολπικού αποικισμού.
Η καντιντίαση συμβαίνει συνήθως όταν ο κόλπος
εκτίθεται στα οιστρογόνα, επομένως είναι πιο συχνή
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας και
κατά την εγκυμοσύνη. Η χρήση αντιβιοτικών προ-
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ηγείται συνήθως ενός επεισοδίου VVC. Οι
ανοσοκατασταλμένες γυναίκες καθώς και αυτές που
πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη είναι προ διατεθειμένες σε καντιντιάσεις. Η αιδοιοκολπίτιδα
δε συνδέεται με τη χρήση ταμπόν, σερβιετών ή
πετσετών υγιεινής, εφόσον οι παράγοντες αυτοί
χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Καθώς η VVC μπορεί να βρεθεί σε μη-σεξουαλικά
ενεργή άτομα, δεν ταξινομείται στα σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ).

Β) Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις
1. Λοίμωξη από Χλαμύδια (Chlamydia trachomatis)
Η λοίμωξη από χλαμύδια, που είναι πολύ συχνό
ΣΜΝ, είναι συνήθως ασυμπτωματική (περίπου στο
70% των περιπτώσεων). Ωστόσο, οι γυναίκες μπορεί
να προσέλθουν με κολπικό έκκριμα εξαιτίας τραχηλίτιδας, μη φυσιολογική αιμορραγία (μετασυνουσιακής ή καταμήνιας) οφειλόμενη σε τραχηλίτιδα ή
ενδομητρίτιδα, άλγος της κατώτερης κοιλιακής
χώρας, δυσπαρεύνεια ή δυσουρικά ενοχλήματα.

Ðßíáêáò 1

2. Λοίμωξη από Γονόκοκκο (Neisseria
gonorrhoeae)
Η γονόρροια είναι ένα ΣΜΝ που προκαλείται
από το γονόκοκκο. Έως και 50% των γυναικών είναι
ασυμπτωματικές. Τα συνήθη συμπτώματα μπορεί να
συμπεριλαμβάνουν αυξημένο ή τροποποιημένο

κολπικό έκκριμα και άλγος της κατώτερης κοιλιακής
χώρας. Μπορεί επίσης να είναι η σπάνια αιτία
βαριάς εμμηνορρυσιακής, μετασυνουσιακής ή καταμήνιας αιμορραγίας εξαιτίας τραχηλίτιδας ή ενδομητρίτιδας.

3. Λοίμωξη από Τριχομονάδα (Trichomonas
Vaginalis)
Η τριχομονάδα είναι ένα μαστιγοφόρο πρωτόζωο
που προκαλεί κολπίτιδα. Οι γυναίκες με λοίμωξη
από τριχομονάδα συνήθως παραπονιούνται για
κολπικό έκκριμα και δυσουρικά ενοχλήματα
(εξαιτίας λοίμωξης της ουρήθρας). Τα τυπικά
κλινικά σημεία και συμπτώματά της φαίνονται στον
πίνακα 1. Η λοίμωξη από τριχομονάδα είναι πάντοτε
σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και είναι
σπανιότερη σε σχέση με τη βακτηριακή κολπίτιδα
και την αιδοιοκολπική καντιντίαση.
4. Λοίμωξη από τον Απλό Έρπητα (Herpes
Simplex Virus)
Οι γυναίκες με τραχηλίτιδα εξαιτίας λοίμωξης με
τον ιό του απλού έρπητα μπορεί περιστασιακά να
προσέλθουν με κολπικό έκκριμα.

Γ) Μη λοιμώδη αίτια κολπικού εκκρίματος
Άλλα αίτια κολπικού εκκρίματος περιλαμβάνουν
ξένα σώματα (π.χ. κατακρατημένα ταμπόν ή προφυ-

Περίληψη κλινικών σημείων και συμπτωμάτων λοιμωδών αιτίων κολπικού εκκρίματος
Κλινικά σημεία-Συμπτώματα

Βακτηριακή κολπίτιδα

Καντιντίαση

Λοίμωξη με Τριχομονάδα

Έκκριμα

Λεπτό

Παχύ λευκό

Αραιό έως άφθονο

Οσμή

Ενοχλητική/σαν ψάρι

Μη-ενοχλητική

Ενοχλητική

Κνησμός

Κανένας

Αιδοιϊκός κνησμός

Αιδοιϊκός κνησμός

Άλλα συμπτώματα

Ασυμπτωματική στο 50%
των περιπτώσεων

Ασυμπτωματική στο
10-20% των περιπτώσεων
Άλγος
Δυσπαρεύνεια
Δυσουρικά ενοχλήματα

Ασυμπτωματική στο
10-50% των περιπτώσεων
Δυσουρικά ενοχλήματα
Κατώτερο κοιλιακό
άλγος

Ορατά κλινικά σημεία

Επίστρωση εκκρίματος στον
κόλπο και την κλειτορίδα
Χωρίς αιδοιϊκή φλεγμονή

Φυσιολογικά ευρήματα ή
αιδοιϊκό ερύθημα
Οίδημα
Ρωγμές
Δορυφόρες βλάβες

Αφρώδες κίτρινο έκκριμα
Αιδοιΐτις
Κολπίτις
Τραχηλίτις
Τράχηλος δίκην
φράουλας

Κολπικό pH

>4,5

≤4,5

>4,5
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λα κτικά), τραχηλική εκτοπία ή πολύποδες,
κακοήθεια της γεννητικής οδού, συρίγγια και αλλεργικές αντιδράσεις.

ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΟ
ΕΚΚΡΙΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ή μετασυνουσιακή)β
• Βαθιά δυσπαρεύνιαβ
• Πυελικό ή κοιλιακό άλγοςβ
• Πυρετόςβ
Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον αλγόριθμο
που ακολουθεί (Σχήμα 1).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ––––––––––––––––––––––––
1. Ιστορικό
Όταν μία γυναίκα προσέρχεται με κολπικό
έκκριμα που νιώθει ότι είναι διαφορετικό από το
σύνηθες έκκριμά της, πρέπει να ληφθεί λεπτομερές
κλινικό ιστορικό. Επίσης, το σεξουαλικό ιστορικό
(π.χ. ο αριθμός και το φύλο των συντρόφων, οι
σεξουαλικές δραστηριότητες, η χρήση προφυλακτικού) πρέπει να ληφθεί ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος
των ΣΜΝ. Οι σεξουαλικά ενεργείς γυναίκες είναι σε
μεγαλύτερο κίνδυνο για ΣΜΝ, αν είναι κάτω των 25
ετών ή αν έχουν αλλάξει το σεξουαλικό τους
σύντροφο ή αν είχαν περισσότερους από έναν
σεξουαλικούς συντρόφους τους τελευταίους 12
μήνες. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η έλλειψη
συστηματικής χρήσης του προφυλακτικού και η
προηγούμενη διάγνωση χλαμυδιακής λοίμωξης τους
τελευταίους 12 μήνες.

2. Εκτίμηση των συμπτωμάτων
Τα συμπτώματα που συνδέονται με το κολπικό
έκκριμα μπορεί να οδηγήσουν το θεράποντα στην
πιο πιθανή αιτία.
Είναι σημαντικό να καθοριστούν τα χαρα κτηριστικά του κολπικού εκκρίματος και ειδικότερα:
• Τι έχει αλλάξει
• Έναρξη
• Διάρκεια
• Οσμή
• Περιοδικές αλλαγές
• Χρώμα
• Σύνθεση
• Παράγοντες επιδείνωσης (π.χ. μετά τη συνουσία)
Επίσης, η λήψη του ιστορικού πρέπει να καλύψει
και πιθανά συνοδά συμπτώματα:
• Κνησμόςα
• Επιφανειακή δυσπαρεύνειαα
• Αιδοιϊκό ή κολπικό πόνο
• Δυσουρικά ενοχλήματα
• Μη φυσιολογική αιμορραγία (βαριά, καταμήνια

Η οριστική διάγνωση της κάθε λοίμωξης
στηρίζεται σε εργαστηριακές μεθόδους. Ένα δείγμα
του εκκρίματος λαμβάνεται από το τοίχωμα του
κόλπου με βαμβακοφόρο στυλεό. Η άμεση μικροσκόπηση μπορεί να γίνει απευθείας, αν είναι
διαθέσιμη.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της βακτηριακής κολπίτιδας (αναγκαία η παρουσία 3 από τα 4)
1. Ομογενές γκρι-λευκό έκκριμα
2. Κολπικό pH>4,5
3. Οσμή δίκην ψαριού (αν δεν είναι αναγνωρίσιμη,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν λίγες σταγόνες
10% KOH)
4. Παρουσία clue cells στη μικροσκόπηση υγρής
βάσης.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της αιδοιοκολπικής
καντιντίασης
1. Η απουσία οσμής είναι ενδεικτική, αλλά όχι
διαγνωστική
2. Μύκητες ή ψευδοϋφές σε υγρό παρασκεύασμα
(40-60% ευαισθησία) του κολπικού εκκρί ματος
3. Μύκητες ή ψευδοϋφές σε Gram-χρώση (ως
65% ευαισθησία) του κολπικού εκκρίματος
4. Κολπική καλλιέργεια θετική για κάποιο είδος
Candida. Αν είναι δυνατό πρέπει να περιγραφεί
ως Albicans ή ως μη-Albicans. Αν το δείγμα
ενοφθαλμιστεί απευθείας σε τρυβλίο Sabouraud, τα αποτελέσματα θα πρέπει να χαρα κτηριστούν ως ελαφριάς, μέτριας ή ισχυρής
ανάπτυξης, καθώς αυτή η παρατήρηση συμπίπτει με την ειδικότητα
5. Επανειλημμένη απομόνωση στην καλλιέργεια
των ίδιων ειδών μη-Albicans Candida (συνή-

αΟ

κνησμός ή η επιφανειακή δυσπαρεύνια μπορεί να υποκρύπτουν δερματολογική νόσο που μπορεί να συνδέεται
με κολπικό έκκριμα.
β Αυτά τα συμπτώματα είναι ενδεικτικά λοίμωξης της
ανώτερης γεννητικής οδού.
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Σχήμα 1 – Αλγόριθμος προσέγγισης γυναικών με κολπικό έκκριμα.
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θως C. Glabrata ) μπορεί να υποδεικνύει
μειωμένη αντιμυκητιασική ευαισθησία.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της λοίμωξης από
τριχομονάδα
1. Άμεση μικροσκόπηση υγρής βάσης (η
ευαισθησία κυμαίνεται από 40 ως 70%)
2. Καλλιέργεια (με ευαισθησία 95%)
3. Τεστ ενίσχυσης του νουκλεϊκού οξέος- Nucleic
Acid Amplification Tests (NAATs)- μπορεί να
χρησιμοποιηθούν με την ευαισθησία και την
ειδικότητα να πρoσεγγίζει το 100%.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της γονόρροιας
1. Θετικό τεστ ενίσχυσης του νουκλεϊκού οξέοςNucleic Acid Amplification Test (NAAT) σε
ενδοτραχηλικό/ενδοκολπικό επίχρισμα για τη
Neisseria gonorrhea.
2. Θετική καλλιέργεια σε ενδοτραχηλικό
επίχρισμα για τη Neisseria gonorrhea.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της λοίμωξης από
χλαμύδια
1. Θετικό τεστ ενίσχυσης του νουκλεϊκού οξέος- Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) σε ενδοτραχηλικό/ενδοκολπικό επίχρισμα για τα
Chlamydia
2. Θετικό τεστ ενίσχυσης του νουκλεϊκού οξέοςNucleic Acid Amplification Test (NAAT) σε
δείγμα ούρων για τα Chlamydia.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης
– Ορολογικός έλεγχος.
• Κριτήρια για τη διάγνωση της Σύφιλης
– Ορολογικός έλεγχος.

 Cream κλινδαμυκίνης 2% τοπικά ενδοκολπικά
πριν την κατάκλιση το βράδυ για 7 ημέρεςβ
 Κλινδαμυκίνη 300 mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρες
αΗ κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να διακοπεί κατά
τη διάρκεια της θεραπείας και για 24 ώρες μετά
τη διακοπή της.
βΗ κρέμα κλινδαμυκίνης έχει λιπαρό έκδοχο και
μπορεί να αποδυναμώσει το λάτεξ των
προφυλακτικών και τα διαφράγματα, ακόμη και
πέντε ημέρες μετά τη χρήση της.

Συνιστώμενα σχήματα για τις εγκύους
 Μετρονιδαζόλη 500mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρες
 Μετρονιδαζόλη 250 mg per os ανά 8ωρο για 7
ημέρες
 Κλινδαμυκίνη 300 mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρες
 Σε περίπτωση που δε δοθεί θεραπεία σε BV κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυξάνεται ο κίνδυνος προωρότητας
Προσέγγιση των σεξουαλικών συντρόφων
Τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών δείχνουν
ότι η ανταπόκριση μιας γυναίκας στη θεραπεία και η
πιθανότητα επανεμφάνισης βακτηριακής κολπίτιδας
δεν επηρεάζεται από τη θεραπεία των σεξουαλικών
της συντρόφων. Επομένως δε συνιστάται θεραπεία
ρουτίνας των σεξουαλικών της συντρόφων.

2. Αιδοιοκολπική καντιντίαση
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Βακτηριακή κολπίτιδα
Η θεραπεία συνιστάται σε συμπτωματικές
γυναίκες. Τα αναγνωρισμένα οφέλη της θεραπείας
σε μη εγκύους είναι να ανακουφίσουν τα κολπικά
συμπτώματα και τα σημάδια της λοίμωξης. Άλλα
δυνητικά οφέλη της θεραπείας είναι η μείωση του
κινδύνου απόκτησης χλαμυδιακής λοίμωξης,
γονόρροιας, HIV και άλλων ιογενών σεξουαλικά
μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Συνιστώμενα σχήματα
 Μετρονιδαζόλη 500 mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρεςα ή 2 g Μετρονιδαζόλης per os εφάπαξ
 Gel μετρονιδαζόλης 0,75% τοπικά ενδοκολπικά
1 φορά ημερησίως για 5 ημέρες

Τα βραχείας διάρκειας τοπικά σκευάσματα
θεραπεύουν αποτελεσματικά τις μη-επιπλεγμένες
αιδοιοκολπικές καντιντιάσεις. Τα τοπικά εφαρμοζόμενα παράγωγα αζόλης είναι πιο αποτελεσματικά
από τη νυστατίνη. Η θεραπεία με από του στόματος
αζόλες έχει σαν αποτέλεσμα την ανακούφιση των
συμπτωμάτων και την αρνητικοποίηση των καλ λιεργειών σε 80-90% των γυναικών που ολοκλη ρώνουν τη θεραπεία.

Συνιστώμενα σχήματα
 Κολπικό υπόθετο μικοναζόλης 400 mg, 1
υπόθετο ημερησίως για 3 ημέρες
 Κολπικό υπόθετο μικοναζόλης 1200 mg, 1
υπόθετο εφ’ άπαξ
 Κολπική ταμπλέτα κλοτριμαζόλης 500mg εφ’ άπαξ
 Κολπική ταμπλέτα κλοτριμαζόλης 200 mg
ημερησίως για 3 ημέρες
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 Κολπική ταμπλέτα νυστατίνης 100.000 μονάδες,
μία ταμπλέτα ημερησίως για 14 ημέρες
 Φλουκοναζόλη 150 mg per os, 1 ταμπλέτα εφ’
άπαξ
 Ιτρακοναζόλη 200mg per os ανά 12ωρο για 1
ημέρα
Οι κρέμες και τα υπόθετα που αναφέρονται στο
παραπάνω θεραπευτικό σχήμα έχουν λιπαρά έκδοχα
και μπορεί να αποδυναμώσουν το λάτεξ των
προφυλακτικών και τα διαφράγματα.

Συνιστώμενα σχήματα για τις εγκύους
 Cream κλοτριμαζόλης 1% 5 g ενδοκολπικά για
7-14 ημέρες
 Cream μικοναζόλης 2% 5 g ενδοκολπικά για 7
ημέρες
 Κολπικό υπόθετο μικοναζόλης 100 mg, 1
υπόθετο ημερησίως για 7 ημέρες
 Σε περίπτωση που δε δοθεί θεραπεία σε VVC
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεν υπάρχουν
αποδεικτικά στοιχεία ανεπιθύμητων ενεργειών.
Προσέγγιση των σεξουαλικών συντρόφων
Η αιδοιοκολπική καντιντίαση δεν αποκτάται
συνήθως με τη σεξουαλική επαφή. Δεν υπάρχουν
αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη
θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων. Η μειοψηφία
των αρρένων σεξουαλικών συντρόφων μπορεί να
πάσχει από βαλανίτιδα, που χαρακτηρίζεται από
ερυθηματώδεις περιοχές της βαλάνου του πέους σε
συνδυασμό με κνησμό ή ερεθισμό. Αυτοί οι άνδρες
επωφελούνται από τη θεραπεία με τοπικούς
αντιμυκητιασικούς παράγοντες, που ανακουφίζουν
τα συμπτώματα.

Συνιστώμενο σχήμα για τις εγκύους
 Οι γυναίκες μπορεί να λάβουν αγωγή με Μετρονιδαζόλη 2g per os σε μία εφ’ άπαξ δόση, σε
οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης.
 Σε περίπτωση που δε δοθεί θεραπεία σε λοίμωξη
από τριχομονάδα κατά τη διάρκεια της εγκυ μοσύνης, αυξάνεται ο κίνδυνος προωρότητας
καθώς και ο κίνδυνος χαμηλού σωματικού
βάρους του νεογνού.
Προσέγγιση των σεξουαλικών συντρόφων
Οι σεξουαλικοί σύντροφοι των ασθενών με
λοίμωξη από τριχομονάδα πρέπει να λάβουν
θεραπεία. Θα πρέπει να γίνει σύσταση στις ασθενείς
να απέχουν από το σεξ μέχρι να θεραπευτούν οι ίδιες
και οι σεξουαλικοί τους σύντροφοι (δηλαδή όταν
ολοκληρωθεί η θεραπεία και όταν τόσο η ασθενής
όσο και ο σύντροφος είναι ασυμπτωματικοί). Οι
άρρενες σύντροφοι πρέπει να λάβουν και αυτοί
μετρονιδαζόλη 500mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρες.

4. Λοίμωξη από χλαμύδια
Συνιστώμενα σχήματα
 Αζιθρομυκίνη per os 1g εφ’ άπαξ
 Δοξυκυκλίνη 100mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρες
Συνιστώμενο σχήμα για τις εγκύους
 Αζιθρομυκίνη per os 1g εφ’ άπαξ
 Αμοξυκιλλίνη 500mg per os ανά 6ωρο για 7
ημέρες

5. Γονόρροια
3. Λοίμωξη από τριχομονάδα
Συνιστώμενα σχήματα
 Μετρονιδαζόλη 2g per os σε μία εφ’ άπαξ δόση
 Μετρονιδαζόλη 500mg per os ανά 12ωρο για 7
ημέρεςα
αΗ κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να διακοπεί κατά
τη διάρκεια της θεραπείας και για 24 ώρες μετά τη
διακοπή της.
Σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, τα παραπάνω αναφερόμενα συνιστώμενα σχήματα είχαν σαν
αποτέλεσμα ποσοστά ίασης περίπου 90-95%. Η
κατάλληλη θεραπεία των σεξουαλικών συντρόφων
μπορεί να αυξήσει αυτά τα αναφερόμενα ποσοστά.
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Συνιστώμενο σχήμα
 Κεφτριαξόνη 500mg ενδομυικά εφ’ άπαξ και
Αζιθρομυκίνη 2g per os εφ’ άπαξ
Προσωπική υγιεινή
Μέτρα προσωπικής υγιεινής μπορεί να συσταθούν
σε γυναίκες που είναι επιρρεπείς σε κολπικό έκκριμα
και/ή κνησμό (π.χ. τακτική αλλαγή σερβιετών,
αποφυγή κολπικών κλυσμάτων και δυνητικά
ερεθιστικών χημικών στα είδη καλλωπισμού, στα
αντισηπτικά, στα ξεβαφτικά, στα λεγόμενα προϊόντα
της «ευαίσθητης» περιοχής, στα απορρυπαντικά και
στις βαφές των υφασμάτων).
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Ενδιαφέρουσα Περίπτωση
Σύγχρονη εκδήλωση έρπητα ζωστήρα
σε πατέρα και γιο
Kλήμη Ε.
Πυροβολάκης Α.

Δερματολόγος, Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας
Ειδικευόμενος Παιδίατρος, Παιδιατρική Κλινική, Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας

Ðåñßëçøç
Με την εισαγωγή από 20ετίας του εμβολίου κατά της ανεμοβλογιάς τα
επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της λοίμωξης από έρπητα ζωστήρα φαίνεται να μεταβάλλονται
σημαντικά. Εδώ παρουσιάζεται μια περίπτωση σύγχρονης εκδήλωσης έρπητα ζωστήρα σε πατέρα και γιο.

Synchronous Appearance of Herpes Zoster in Father and Son
Klimi E., Pirovolakis A.

Summary
The introduction of varicella vaccine seems to have considerably modified the
epidemiological features of herpes zoster infection. Here a case of synchronous appearance of herpes
zoster in father and son is presented.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Έρπης ζωστήρ, ανεμεοβλογιά
KEY WORDS • Hepres zoster, chicken pox

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––
ικρός ασθενής αγόρι 5,5 ετών εξετάσθηκε
στα εξωτερικά Δερματολογικά Ιατρεία για
εξάνθημα καταλαμβάνον όλο το αριστερό
άνω άκρο δηλαδή αριστερό βραχίονα και αντιβράχιο.
Το εξάνθημα που είχε παρουσιασθεί 2 μέρες πριν
από την εξέταση συνίσταται από ερυ θηματώδεις
πλάκες επί των οποίων υπάρχουν φυσαλίδες σε
ομάδες, ενώ οι πλάκες αφορίζονται από περιοχές
υγιούς δέρματος. Η κλινική εικόνα είναι συμβατή με
έρπητα ζωστήρα. Μετά μισή ώρα προσήλθε ο
πατέρας του παιδιού 38 ετών με μονήρη βλάβη στο
δέρμα σύστοιχα με την αριστερή ποδοκνημική
άρθρωση χρονολογουμένη από 4 ημέρες. Η βλάβη
συνίσταται σε ερυθηματώδη πλάκα με φυσαλίδες υπό

Μ

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:4 269-271, 2014

τάση. Επρόκειτο επίσης για έρπητα ζωστήρα. Τόσο ο
πατέρας όσο και το παιδί δεν παραπονιούνται για
συνοδά συμπτώματα όπως κνησμό και άλγος. Δεν
λαμβάνουν φάρμακα ούτε υπάρχει ιστορικό ατοπίας
στην οικογένεια. Οι φυσαλίδες περιείχαν διαυγές
υγρό χωρίς εφελκιδο ποίηση, έτσι δεν έγινε καλ λιέργεια για κοινά μικρόβια. Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε άμεσος ανοσοφθορισμός λόγω οικονο μικής δυσπραγίας της οικογένειας, μόνο αδρός εργαστηριακός έλεγχος έγινε δεκτός.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο έρπης ζωστήρας χαρακτηρίζεται από την
προσβολή ενός ή και περισσοτέρων δερματοτομίων

2-corrected_3.qxd 8/12/2014 12:49 μμ Page 270

270

E. Κλήμη, Α. Πυροβολάκης

Εικόνα 1

Εικόνα 2

από εξάνθημα αποτελούμενο από ερυθηματώδεις
πλάκες με φυσαλίδες στην επιφάνειά του και
οφείλεται στην αναζωπύρωση του ερπητοϊού VZV
μετά από πρωτολοίμωξη από ανεμοβλογιά συνήθως
στην παιδική ηλικία. Ο ιός παραμένει σε λανθά νουσα κατάσταση στον οργανισμό όταν ο τελευταίος
διαθέτει ανοσοποιητικό σύστημα σε καλή λειτουργία
κυρίως με το μηχανισμό της κυτταρικής ανοσίας σε
επάρκεια (cell mediated immunity).1

Εκλυτικοί παράγοντες για την εμφάνιση του
έρπητα ζωστήρα θεωρούνται η μεγάλη ηλικία,1,2 η
έκθεση στο ψύχος ή στην ιονίζουσα ακτινοβολία,
κακοήθη ή αυτοάνοσα νοσήματα όπως και η λήψη
κορτικοστεροειδών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων
κλπ. Φαίνεται όμως ότι από όλους τους προανα φερθέντες παράγοντες η υπεριώδης ακτινοβολία είναι
κύρια υπεύθυνη για τις διαφορές στην επιδημιολογία
της νόσου παγκοσμίως δεδομένου ότι αυτή αδρα-

Εικόνα 3

Εικόνα 4
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νοποιεί τον ιό στις φυσαλίδες του εξανθήματος
μειώνοντας τη μεταδοτικότητα της νόσου, με το
φαινόμενο αυτό να είναι εντονότερο στους τροπικούς
όπου η ένταση της ιονίζουσας ακτινοβολίας αγγίζει τη
μέγιστη τιμή της.3
Ο ιός του έρπητα ζωστήρα μεταδίδεται με την
άμεση επαφή με το υγρό των φυσαλίδων, με την
εισπνοή υδρατμών που περιέχουν σωματίδια του ιού
προερχόμενα από το εξάνθημα, είτε και με επαφή με
αντικείμενα του ασθενούς δεδομένου ότι το DNA του
ιού ανιχνεύεται στο περιβάλλον και για διάστημα
πάνω από 3 μήνες από τη νόσηση αν και η μεταδοτικότητα του έρπητα ζωστήρα είναι το εν τρίτον
(1/3) αυτής της ανεμοβλογιάς.2,4
Έκθεση στον ιό του έρπητα ζωστήρα μπορεί να
προκαλέσει ανεμοβλογιά σε οροθετικούς για τον ιό
VZV μη ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπως
επίσης και σε εμβολιασθέντες με το εμβόλιο κατά
της ανεμοβλογιάς.4,5
Κατά την λοίμωξη με έρπητα ζωστήρα από τη
γενική αίματος αναμένεται πολυμορφοπυρηνικός
τύπος με μονοκυττάρωση που μπορεί να ξεπεράσει
το 30% του συνόλου των λευκών αιμοσφαιρίων.
Τα αποτελέσματα της γενικής αίματος τόσο στον
πατέρα (Λευκά=9200/mm3 Πολ=63% Μονο=15%
Λεμφ=39%) όσο και στο παιδί (Λευκά=9500/mm3
Πολ=55% Μονο=15% Λεμφ=30%) συμπίπτουν με
τα αναμενόμενα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο μικρός ασθενής μας είχε λάβει και τις δύο
δόσεις του εμβολίου κατά της ανεμοβλογιάς. Έρπης
ζωστήρ οφειλόμενος στο φυσικό (wildtype)

στέλεχος του ιού VZV παρουσιάζεται συχνά σε
εμβολιασμένα παιδιά και οφείλεται είτε σε λοίμωξη
πριν από τον εμβολιασμό είτε ανάμεσα στην πρώτη
και στη δεύτερη δόση του εμβολίου όταν ακόμη δεν
είχε επιτευχθεί επαρκής ανοσοποίηση.4
Στους δύο ασθενείς μας δεδομένου της άμεσης
επαφής (directcontact) όπως απεικονίζεται χαρακτηριστικά (το παιδί με το αριστερό άνω άκρο
αγκαλιάζει την αριστερή κνήμη του πατέρα) και
λόγω της παρόμοιας ανοσολογικής κατάστασης όπως
φαίνεται αδρά από τη γενική αίματος δεν μπορεί να
αποκλεισθεί η μετάδοση έρπητα ζωστήρα από τον
πατέρα στο παιδί ή και το αντίστροφο.
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Aνασκόπηση
Μετρήσεις υπεριώδους ακτινοβολίας
εκπομπής μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
(σολάριουμ) στην Ελλάδα
Πετρή Α.
Καραμπέτσος Ε.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

Ðåñßëçøç
Η υπεριώδης ακτινοβολία (UVR) των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
(σολάριουμ) έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας ως «καρκινογενής για τον άνθρωπο» (IARC, 2009). Η χρήση ωστόσο των σολάριουμ
για λόγους αισθητικής εξακολουθεί να είναι ευρύτατα διαδεδομένη παγκοσμίως. Το ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ 60335-2-27:2010 «Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές. Ειδικές απαιτήσεις για τις συσκευές
που εκθέτουν το δέρμα στην υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία» ισχύει στην Ε.Ε. θέτοντας τα όρια της
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από τα σολάριουμ. Σύμφωνα με αυτό, η σταθμισμένη με το φάσμα ερυθηματώδους δράσης πυκνότητα ισχύος υπεριώδους ακτινοβολίας (irradiance Eeff, W/m2) που εκπέμπεται
από τα σολάριουμ δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,3 W/m2. Ο WHO αλλά και η Ε.Ε. προτρέπουν τις χώρες
να υιοθετήσουν νομοθεσία και κανονισμούς για την ασφάλεια και τον έλεγχο της χρήσης των σολάριουμ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ανέλαβε δράση με στόχο την καταγραφή της εκπεμπόμενης UVR από σολάριουμ στη χώρα μας. Ανάλογη δράση δεν έχει υλοποιηθεί ξανά στην Ελλάδα,
ούτε υφίσταται σχετική νομοθεσία. Η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε μετρήσεις UVR σε σολάριουμ σε όλη τη
χώρα. Στα δυο τρίτα των μηχανημάτων που μετρήθηκαν η Eeff υπερέβαινε το όριο που δίνεται στο ανωτέρω πρότυπο, 0,3 W/m2. Ανάγοντας την Eeff σε όρους δείκτη UV, προέκυψε πως η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανημάτων εξέπεμπε ακραία υπεριώδη ακτινοβολία (δείκτης UV >11).

Ultraviolent Radiation (UVR) from Artificial Tanning
Devices (Solarium) in Greece
Summary

Petri A., Karabetsos E.

Ultraviolent radiation (UVR) from artificial tanning devices (solarium) has been
classified by the International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization (IARC) as
“carcinogenic to humans” – group 1, the highest risk category (2009). However the use of ultraviolet
radiation emitting devices for artificial tanning due to cosmetic purposes is widespread worldwide. Τhe
European technical standard EN60335-2-27:2010 “Household and similar electrical appliances - Safety Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation”
applies in EU countries the limits of exposure to UVR from artificial tanning devices. According to
EN60335-2-27:2010, the erythemal weighted irradiance of the tanning devices should not exceed 0.3
W/m2. WHO and EU strongly advise their members to introduce legislation in order to regulate and control the use of solarium for cosmetic purposes. Greek Atomic Energy Commission (GAEC) which is the national competent authority for radiation protection, has initiated a surveillance action on artificial tanning
industry in Greece. No such research has ever been conducted before. GAEC performed in situ measurements of UV emissions from artificial tanning devices in solaria businesses all over Greece. The erythemal
weighted irradiance exceeded the limit of 0.3 W/m2, in two out of three tanning devices measured.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Yπεριώδης ακτινοβολία, μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος, όρια ασφαλείας, νομοθετικό πλαίσιο

KEY WORDS • UV radiation, artificial tanning devices, safety limits, legislation
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παρουσία εργασία πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΙΣΜΑ», το
οποίο αποτελεί μέρος της Δράσης «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ», η οποία εντάσσεται στα Επιχειρησιακά
Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013. Αντικείμενο του προγράμματος «ΠΡΙΣΜΑ» είναι η ολιστική εκτίμηση της ακτινικής επιβάρυνσης του γενικού πληθυσμού στην
Ελλάδα από φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολιών μέσω της ανάπτυξης πρότυπης ηλεκτρονικής
πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών.

Η

1. ΕΙΣΑΓΩΓH –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το τεχνητό μαύρισμα για λόγους αισθητικής εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές παγκοσμίως, παρά τις συστάσεις διεθνών και εθνικών
οργανισμών. Στη βόρεια Ευρώπη πάνω από το 60%
των γυναικών και το 50% των ανδρών ηλικίας 18-50
ετών έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μια φορά
μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος ενώ εκτιμάται πως
πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα, το 70% των οποίων
λευκές γυναίκες ηλικίας 16-45 ετών, χρησιμοποιούν
καθημερινά σολάριουμ στις Η.Π.Α.1,2
Το τεχνητό μαύρισμα έχει συσχετιστεί με επιβλαβείς για τον οργανισμό συνέπειες, άμεσες και μακροχρόνιες. Στις άμεσες συνέπειες εντάσσονται το
ερύθημα ή ηλιακό έγκαυμα, φωτοτοξικές και φωτοαλλεργικές αντιδράσεις καθώς και βλάβες στα μάτια,
ενώ μακροχρόνια το μαύρισμα μπορεί να οδηγήσει
στην ανάπτυξη μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος αλλά και μελανώματος.3,4 Εκτιμάται πως άτομα
τα οποία ξεκίνησαν συνεδρίες τεχνητού μαυρίσματος
σε ηλικία μικρότερη των 35 ετών έχουν κατά 87% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος, με τον
κίνδυνο να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των
συνεδριών.5
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), η
Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη
Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (SCCP), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη Καρκίνου του Δέρματος
(EUROSKIN) αποτρέπουν από το τεχνητό μαύρισμα.
Συνιστούν δε την απαγόρευση του τεχνητού μαυ ρίσματος σε νεαρά άτομα (ηλικίας μικρότερης των
18 ετών), σε άτομα με φωτότυπο Ι ή/και ΙΙ, με μεγάλο αριθμό σπίλων, καθώς και σε άτομα με προ-

σωπικό ή οικογενειακό ιστορικό δερματικών καρκίνων.3,6,7
Η υπεριώδης ακτινοβολία των μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος χαρακτηρίστηκε το 2009 από
τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα στον Καρκίνο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (IARC, WHO)
ως «καρκινογενής για τον άνθρωπο» και ταξινομήθηκε στην ίδια κατηγορία με το κάπνισμα, τον
αμίαντο και τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες - κατηγορία 1 (κατηγορία του υψηλότερου κινδύνου
καρκινογένεσης).8
Το διάστημα Σεπτεμβρίου 2008 – Δεκεμβρίου
2009 έλαβε χώρα στην Ευρώπη μια κοινή δράση
δέκα αρμόδιων αρχών, προστασίας καταναλωτή
και εμπορίου, ισάριθμων ευρωπαϊκών χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Κύπρος,
Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία,
Λετονία, Ολλανδία και Πολωνία), με στόχο την
αποτύπωση της κατάστασης που αφορά τις πρακτικές που ακολουθούνται στην παροχή υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος, αλλά και τη μέτρηση της
ακτινοβολίας εκπομπής των σολάριουμ, σε κάθε
μια από τις χώρες αυτές. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν πως ένα στα επτά μηχανήματα σολάριουμ
παραβίαζε τα όρια της UV ακτινοβολίας. 9 Ακολούθησε και δεύτερη φάση της εν λόγω δράσης, το
διάστημα Μαρτίου 2010 – Νοεμβρίου 2011, στην
οποία συμμετείχαν επιπλέον δυο χώρες (Νορβηγία
και Ηνωμένο Βασίλειο). Τα αποτελέσματα της
δεύτερης φάσης έδειξαν πως το 64%, από τα 1072
σολάριουμ που μετρήθηκαν, παραβίαζε το όριο
των 0.3 W/m2.10 Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται
τα αποτελέσματα ανάλογων μελετών και σε άλλες
χώρες, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία, όπου η
υπεριώδης ακτινοβολία υπερέβαινε το όριο σε
εννιά στα δέκα μηχανήματα ή στην Αυστραλία
όπου διαπιστώθηκε πως εκπέμπονταν έως και έξι
φορές ισχυρότερα επίπεδα UVA σε σχέση με τον
ήλιο μιας καλοκαιρινής ημέρας, σε μεσαίο
γεωγραφικό πλάτος.11,12
Στην Ε.Ε. ισχύει το τεχνικό πρότυπο ΕΝ 60335-227:2010 «Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-27: Ειδικές
απαιτήσεις για συσκευές έκθεσης του δέρματος σε
υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία» το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (SCCP/0949/05) και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.13 Το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-2-27:2010
έχοντας στόχο τον περιορισμό του κινδύνου που
ενέχει για το γενικό πληθυσμό η χρήση συσκευών
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΟΛΑΡΙΟΥΜ)

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Κατάταξη συσκευών εκπομπής υπεριώδους ακτινοβολίας – UV τύπος13
UV τύπος

Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
υπεριώδους ακτινοβολίας W/m2

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από

250<λ<320 nm

320<λ<400nm

1

<0.0005

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

2

0.0005 - 0.15

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

3

<0.15

<0.15

Οποιονδήποτε

4

0.15

<0.15

Εξειδικευμένο ιατρό

τεχνητού μαυρίσματος για λόγους αισθητικής, θέτει
συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Πρώτη απαίτηση του Προτύπου είναι η κατηγοριο ποίηση των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος
ανάλογα με την ακτινοβολία που εκπέμπουν στη
UVA περιοχή (320-400nm) καθώς και στην περιοχή
που περιλαμβάνει το φάσμα του UVB και μέρος του
UVC (περιοχή 250-320nm που εφεξής θα ονομάζεται UVBC), σύμφωνα με τα κριτήρια που δίνονται
στον Πίνακα 1. 13 Ορίζεται πως οι συσκευές UV
τύπου 1 και τύπου 2 προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος,
κέντρα αισθητικής καθώς και σε παρόμοιες επιχειρήσεις υπό την επίβλεψη κατάλληλα εκπαιδευμένου
προσωπικού. Οι συσκευές UV τύπου 3 είναι κατάλληλες και για οικιακή χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι συσκευές UV τύπου 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν ιατρικής υπόδειξης, από
εξειδικευμένο προσωπικό.13
Βασική απαίτηση είναι η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας, Eeff που
εκπέμπεται από τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος
να μην ξεπερνά τα 0.3 W/m2.13 Οι βιολογικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό δεν εξαρτώνται μόνο από την πυκνότητα ισχύος της ακτινοβολίας αλλά και από τη σχετική φασματική απόκριση κάθε μήκους κύματος στο
να προκαλέσει ένα βιολογικό φαινόμενο.7 Για να
αποδοθεί η δραστικότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας στην πρόκληση ερυθήματος (φαινόμενο το
οποίο έχει οριστεί να αποτελεί το μέτρο της βλαπτικότητας της υπεριώδους ακτινοβολίας) έχει οριστεί το φάσμα ερυθηματώδους δράσης της υπεριώδους
ακτινοβολίας, Sλ, το οποίο εκφράζει τη σχετική φασματική απόκριση κάθε μήκους κύματος, στο φάσμα
του υπεριώδους, στην πρόκληση ερυθήματος στο
δέρμα (Σχήμα 1).6,7
Η ενεργός ή ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της
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Σχήμα 1 – Το προτυποποιημένο φάσμα ερυθηματώδους
δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας -κόκκινη συνεχής
γραμμή. Το φάσμα πρόκλησης ακανθοκυτταρικού καρκίνου, όπως έχει προκύψει από μελέτες σε πειραματόζωα, μπλε διακεκομμένη γραμμή.7

υπεριώδους ακτινοβολίας, Eeff, W/m2, έχει οριστεί
για να αποδώσει την ικανότητα υπεριώδους ακτινοβολίας στην πρόκληση ερυθήματος:

Όπου: Sλ, ο παράγοντας στάθμισης, η σχετική φασματική απόδοση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο
να προκαλέσει ερύθημα (Σχήμα 1), Ελ η πυκνότητα
ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας σε W/m2/nm
και Δλ το εύρος μηκών κύματος (nm).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Καταναλωτικά
Προϊόντα (SCCP) θέτει ως όριο έκθεσης στην υπεριώδη
ακτινοβολία τεχνητών πηγών, όπως είναι τα σολάριουμ,
το όριο το οποίο έχει υιοθετήσει και το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 60335-2-27:2010, που είναι τα 0.3 W/m2
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ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος ή τις 11 SED
(Standard Erythemal Doses, SED, 1 SED = 100
J/m2) σε 1 ώρα (h). 7,13 Τα 0.3 W/m 2 ερυθη ματώδους πυκνότητας ισχύος υπεριώδους ακτινοβολίας αντιστοιχούν σε δείκτη UV 12, τον οποίο ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει
«ακραίο» και ισοδυναμούν με την υπεριώδη ηλιακή
ακτινοβολία στους τροπικούς.7,14
Ο δείκτης UV έχει καθιερωθεί διεθνώς από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα μέτρο της έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας στην επιφάνεια
της Γης σε σχέση με τις επιδράσεις της στο ανθρώπινο δέρμα, αποδίδει την επικινδυνότητα της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας και εκφράζει τη δραστικότητα αυτής στην πρόκληση ερυθήματος.14 Ο
δείκτης UV ορίζεται από τη σχέση:

Όπου k είναι μια σταθερή ποσότητα ίση με 40
m2/W. Ο δείκτης UV είναι μια αδιάστατη ποσότητα
και ανάλογα με την τιμή του η επικινδυνότητα της
ηλιακής ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται από «χαμηλή»
(δείκτης UV<2) έως «ακραία» (δείκτης UV 11+) με
μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης βλάβης στο δέρμα
και στα μάτια, για μικρότερο χρόνο έκθεσης, βλ.
Σχήμα 2α. 14 Στο γράφημα του Σχήματος 2β, το
οποίο έχει ληφθεί από την ιστοσελίδα του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, απεικονίζεται ο μέσος
δείκτης UV, ανά μήνα, το διάστημα 2002-2013, στην

Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το γράφημα, η
μέγιστη τιμή του δείκτη UV στην Αθήνα έχει καταγραφεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με μέση μέγιστη τιμή του δείκτη UV περίπου 10.15
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Καταναλωτικά
Προϊόντα (SCCP) προτρέπει, αλλά και το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-2-27:2010 αναφέρει πως η συνολική ερυθηματώδης δόση ενέργειας που δέχεται ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας τεχνητού μαυρίσματος διάρκειας 10 min δε θα πρέπει να ξεπερνά
την Ελάχιστη Ερυθηματώδη Δόση (Minimal Erythemal Dose, MED) ανάλογα με το φωτότυπό του.7,13
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί αναφέρεται η MED για
κάθε φωτότυπο.16 Το Πρότυπο επίσης αναφέρει πως
η δόση ενέργειας, σε μη μαυρισμένο δέρμα, κατά την
πρώτη συνεδρία δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 100
J/m2, δηλαδή τη 1 SED.13 Στις επόμενες συνεδρίες ο
χρόνος έκθεσης μπορεί να αυξάνεται σταδιακά, ώστε
τελικά να καταλήξει στο μέγιστο χρόνο έκθεσης που
αντιστοιχεί στην MED του φωτότυπου του χρήστη,
ανάλογα με την ερυθηματώδη πυκνότητα ισχύος κάθε
μηχανήματος τεχνητού μαυρίσματος. Επιπροσθέτως, το
Πρότυπο σημειώνει πως κάθε έκθεση στην υπεριώδη
ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
του δέρματος, ενώ αναφέρει πως δεν υπάρχει κάποιο
όριο ασφαλείας για τη συνολική ετήσια έκθεση σε αυτή (π.χ. μέγιστη ετήσια ασφαλής δόση). Προτρέπει,
παρόλα αυτά, η συνολική ετήσια δόση υπεριώδους
ακτινοβολίας να μην ξεπερνά τα 25 kJ/m2, σταθμισμένη με το φάσμα μη μελανωματικού καρκίνου (βλ.
Σχήμα 1 μπλε διακεκομμένη γραμμή), για κάθε τύπο
δέρματος.13

Σχήμα 2 – Α. Χαρακτηρισμός έκθεσης σύμφωνα με την τιμή του δείκτη UV. Β. Μέσος δείκτης UV στην Αθήνα το διάστημα 2002-2013, ανά μήνα.15
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ΕΛΛΑΔΑ

Ταξινόμηση φωτότυπων ανάλογα με τον κίνδυνο εμφάνισης ηλιακού εγκαύματος και τις ενδεικτικές τιμές MED για
κάθε φωτότυπο.16

Φωτότυπος

Κίνδυνος
ηλιακού εγκαύματος

Ικανότητα
μαυρίσματος

Κατηγορία

Αριθμός SED
για 1 MED

I
II

Υψηλός
Υψηλός

Μηδενική
Ελάχιστη

Μελανο –καταστολή
(melano-compromised)

<2
2-3

III
IV

Μέτριος
Χαμηλός

Μέτρια
Μεγάλη

Μελανο – επάρκεια
(melano-competent)

3-5
5-7

V

Πολύ χαμηλός

Φυσικό χρώμα καφέ

Μελανο – προστασία

7-10

VI

Εξαιρετικά χαμηλός

Φυσικό χρώμα μαύρο

(melano-protected)

>10

Εάν θεωρηθεί πως σε ένα μηχάνημα τεχνητού
μαυ ρίσματος η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
υπεριώδους ακτινοβολίας είναι 0.3 W/m2, οι χρόνοι
έκθεσης για τους ανοιχτόχρωμους φωτότυπους (ΙΙ,
ΙΙΙ, ΙV) ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δόση (1 MED,
δηλαδή) σε μία συνεδρία διαμορφώνονται όπως
δίνεται στον Πίνακα 3. Για τον υπολογισμό θεωρήθηκε η μέση MED κάθε τύπου δέρματος.
Μια ακόμα απαίτηση του Προτύπου αφορά την
πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στην
περιοχή του UVC. Η συνολική πυκνότητα ισχύος της
ακτινοβολίας εκπομπής των συσκευών τεχνητού μαυρίσματος στο φάσμα του UVC (200-280nm), ΕUVC,
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0.003 W/m2.13
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και η
Ε.Ε. προτρέπουν τις χώρες να υιοθετήσουν νομοθεσία και κανονισμούς για την ασφάλεια και τον
έλεγχο της χρήσης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος. Στην Ελλάδα δεν είχε μέχρι τώρα πραγματοποιηθεί ουδείς έλεγχος των εν λόγω μηχανημάτων
όσον αφορά την υπεριώδη ακτινοβολία εκπομπής
τους, ούτε υφίσταται σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Η
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος, το υφιστάμενο «κενό», από άποψη ακτινοπροστασίας του
γενικού πληθυσμού και των εργαζομένων και την
ανάγκη καθορισμού νομοθετικού/ρυθμιστικού

Ðßíáêáò 3

ΣΤΗΝ

Μέγιστοι χρόνοι έκθεσης για Eeff=0.3 W/m2.
Μέση MED

Χρόνος έκθεσης (min)

(J/m2)

για Eeff = 0.3 W/m2

ΙΙ

250

14

ΙΙI

400

22

ΙV

600

33

Φωτότυπος

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

πλαισίου στη χώρα αναφορικά με τις συσκευές
αυτές, προχώρησε στην καταγραφή της κατάστασης
στη χώρα μας σε σχέση με την ασφάλεια, από
πλευράς ακτινοπροστασίας, του γενικού πληθυσμού
και των εργαζομένων από την υπεριώδη ακτινοβολία
των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος, θέτοντας
ως επιμέρους στόχους:
• Τη μέτρηση της ερυθηματώδους πυκνότητας
ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος, συνολικά στο φάσμα του υπεριώδους (UVR 250-400nm) αλλά και
επιμέρους στη UVA (320-400nm) και UVBC
(250-320nm) περιοχή.
• Τη μέτρηση της πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους
ακτινοβολίας στη UVC περιοχή (250-280nm).
• Την κατηγοριοποίηση των σολάριουμ σύμφωνα
με τους όρους του Προτύπου, με βάση δηλαδή τα
κριτήρια που δίνονται στον Πίνακα 1.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κατά το διάστημα Οκτώβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014, η ΕΕΑΕ προχώρησε σε μετρήσεις της
υπεριώδους ακτινοβολίας εκπομπής των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος σε διάφορες επιχειρήσεις, πανελλαδικά. Οι επιχειρήσεις που διέθεταν
μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος εντοπίστηκαν
κατόπιν αναζήτησης σε ηλεκτρονικούς επαγγελματικούς καταλόγους αλλά και χρησιμοποιώντας λέξεις
κλειδιά σε γενικές μηχανές αναζήτησης. Στις επιχειρήσεις αυτές, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια,
ξενοδοχεία, ινστιτούτα τεχνητού μαυρίσματος, η
ΕΕΑΕ απέστειλε σχετική επιστολή, ενημερώνοντάς
τες για το πρόγραμμα «ΠΡΙΣΜΑ», τη δράση που η
ΕΕΑΕ ανέλαβε στα πλαίσια αυτού και ζητώντας τη
συνεργασία τους για την καταγραφή και αποτύπωση
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της συμμόρφωσης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος ως προς την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
Κλιμάκια της ΕΕΑΕ, με τον κατάλληλο εξοπλισμό
μέτρησης, επισκέφτηκαν όσες επιχειρήσεις δέχτηκαν
να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και μέτρησαν την υπεριώδη ακτινοβολία εκπομπής των
μηχανημάτων τους, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα μετρήσεων που αναπτύχθηκαν από την ΕΕΑΕ ειδικά για
το σκοπό αυτό, μετά από διεξοδική έρευνα και μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη μέριμνα
λήφθηκε επίσης για την προστασία από την υπεριώδη
ακτινοβολία του προσωπικού της ΕΕΑΕ που πραγματοποιούσε τις μετρήσεις.

2.1 Εξοπλισμός μέτρησης
Για τις μετρήσεις επιλέχθηκε ακτινόμετρο η φασματική απόκριση του οποίου στο φάσμα του υπεριώδους αντιστοιχούσε στο φάσμα ερυθηματώδους
δράσης της υπεριώδους ακτινοβολίας, ώστε να λαμβάνεται άμεσα ως μετρούμενο μέγεθος η ερυθη ματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας σε όλο το φάσμα του UV αλλά και σε κάθε
υποπεριοχή (UVA, UVBC) ξεχωριστά. Συγκεκριμένα
χρησιμοποιήθηκε το ακτινόμετρο X14 με τον ακροδέκτη XD-45-ERYC-4 της εταιρίας Gigahertz-Optik.
Ο ακροδέκτης XD-45-ERYC-4 διαθέτει δυο
αισθη τήρες για τη μέτρηση της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας,

A

έναν για τη μέτρηση στη UVA περιοχή (320-400nm)
και έναν για τη μέτρηση στη UVBC περιοχή (250320nm). Επιπλέον, διαθέτει και τρίτο αισθητήρα για
τη μέτρηση της πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους
ακτινοβολίας στη UVC περιοχή (200-280nm).

2.2 Πρωτόκολλα μετρήσεων
Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί ο χρήστης το
σώμα του στο μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος,
προκειμένου να εκτεθεί στην υπεριώδη ακτινοβολία,
αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο
σχεδιασμός των πρωτοκόλλων μέτρησης και η υλοποίηση αυτών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε
τρία ή τέσσερα σημεία που αντιστοιχούσαν σε
σημεία του σώματος: γόνατα, κορμός, κεφάλι. Κάθε
μηχάνημα αφέθηκε σε πλήρη, κανονική λειτουργία
για 3 λεπτά προτού ληφθούν οι μετρήσεις ώστε να
προθερμανθούν οι λαμπτήρες και να σταθερο ποιηθεί η ακτινοβολία εκπομπής τους.
Σε κάθε σημείο μέτρησης καταγράφονταν τρεις
τιμές της ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος. Η μέση τιμή των τιμών αυτών αποδίδεται ως το αποτέλεσμα της μέτρησης σε κάθε σημείο.

2.2.1 Πρωτόκολλο μέτρησης για μηχάνημα
τεχνητού μαυρίσματος στα οποία ο χρήστης
ξαπλώνει (κλίνες)
Για τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος όπου ο
χρήστης ξαπλώνει μέσα σε αυτά και δέχεται ακτινο-

B

Σχήμα 3 – Διάταξη μέτρησης υπεριώδους ακτινοβολίας σε μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος στο οποίο ο καταναλωτής
ξαπλώνει: Α) μέτρηση άνω συστοιχίας λαμπτήρων, Β) μέτρηση κάτω συστοιχίας λαμπτήρων.
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βολία από συστοιχίες λαμπτήρων οι οποίες είναι τοποθετημένες πάνω και κάτω από το σώμα του, μετρήθηκε ξεχωριστά η ακτινοβολία κάθε επιπέδου.
Για τη μέτρηση της ακτινοβολίας της πάνω
συστοιχίας λαμπτήρων καλύφθηκε η κάτω επιφάνεια
με αδιαφανές (μαύρο) εύκαμπτο υλικό. Ο αισθητήρας προσαρμόστηκε στην κεφαλή τριπόδου το οποίο
τοποθετήθηκε πάνω από το αδιαφανές υλικό στον
κεντρικό άξονα της κλίνης και στράφηκε προς τους
λαμπτήρες της άνω επιφάνειας. Το ύψος της μέτρησης ήταν 25 cm από την επιφάνεια του κάτω επιπέδου, όταν η απόσταση των δυο επιπέδων ήταν μεγαλύτερη από 30 cm. Όταν η απόσταση των δύο επιπέδων ήταν μικρότερη από 30 cm, τότε ο αισθητήρας ακουμπούσε στην επιφάνεια των λαμπτήρων
(ύψος μέτρησης 0 cm). Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά σημεία 45, 90, 140 και
170 cm κατά μήκος του κεντρικού άξονα, με το
σημείο 45 cm να αντιστοιχεί περίπου στα γόνατα του
χρήστη ενώ το σημείο 170 cm στο κεφάλι του. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με κατεβασμένη την
πάνω συστοιχία λαμπτήρων στη συνήθη της θέση
όταν κάποιος χρησιμοποιεί το μηχάνημα.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για τη μέτρηση της ακτινοβολίας των λαμπτήρων της κάτω
συστοιχίας, όπου στην περίπτωση αυτή ο αισθητή-

Σχήμα 4 – Α. Σχεδιάγραμμα
των σημείων μέτρησης. Β. Η
διάταξη μέτρησης σε μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος
με κατακόρυφη καμπίνα.

A
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ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ρας ήταν στραμμένος και ακουμπούσε στους λαμπτήρες της κάτω επιφάνειας (ύψος μέτρησης 0 cm).

2.2.2 Πρωτόκολλο μέτρησης για μηχάνημα
τεχνητού μαυρίσματος στα οποία ο χρήστης
στέκεται όρθιος
Σε αυτού του τύπου μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος ο χρήστης στέκεται όρθιος και οι λαμπτήρες είναι τοποθετημένοι περιμετρικά αυτού. Οι μετρήσεις έγιναν σε απόσταση 35 cm από τους
λαμπτήρες καθώς αυτή ήταν η μικρότερη δυνατή
απόσταση που θα μπορούσε να έχει ο χρήστης μέσα
στο θάλαμο τεχνητού μαυρίσματος από τους λαμπτήρες. Ο αισθητήρας προσαρμόστηκε στην κεφαλή
τριπόδου και τοποθετήθηκε εντός του θαλάμου, στραμμένος προς τους λαμπτήρες. Πραγματοποιήθηκαν
μετρήσεις σε τέσσερα διαφορετικά ύψη: 45, 90, 140
και 170 cm. Στο Σχήμα 4α παρατίθεται σχεδιάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται τα σημεία μέτρησης.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Το διάστημα Οκτώβριος 2013 - Φεβρουάριος
2014 συνεργάστηκαν και συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνολικά 17 επιχειρήσεις: 8 στην Αθήνα, 5 στη

B
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Θεσσαλονίκη, 1 στη Λάρισα, 1 στο Βόλο, 1 στη
Λαμία και 1 στην Τρίπολη. Από τις 17 επιχειρήσεις,
οι 3 ήταν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος, οι 9 ινστιτούτα αισθητικής
και οι 5 γυμναστήρια. Μετρήθηκαν συνολικά 26
μηχανήματα, εκ των οποίων τα 10 βρίσκονταν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνητού μαυ ρίσματος, 10 σε κέντρα αισθητικής και 6 σε γυμναστήρια. 11 από τα μηχανήματα ήταν αυτά στα οποία
ο χρήστης ξαπλώνει μέσα σε αυτά, ενώ τα υπόλοιπα
14 ήταν μηχανήματα στα οποία ο χρήστης στέκεται
όρθιος. Μετρήθηκαν, έτσι, 22 διαφορετικά μοντέλα
μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος από 8 διαφορετικούς κατασκευαστές.
Παρουσιάζεται η μέγιστη τιμή της συνολικής
ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους
ακτινοβολίας (σε όλο το φάσμα του UV: 250-400
nm) που εντοπίστηκε σε κάθε μηχάνημα με το ακτινόμετρο X1 4 και τον ακροδέκτη XD-45-ERYC-4
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρωτόκολλα μετρήσεων. Επιπροσθέτως δίνεται η ερυθηματώδης
πυκνότητα ισχύος επιμερισμένη στις φασματικές περιοχές UVBC και UVA.
Η συνολική ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
κυμάνθηκε από 0.09 έως 0.999 W/m2 με μέση τιμή
0.499 ± 0.279 W/m2, σε σύνολο 26 μηχανημάτων.
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010 η
ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0.3 W/m 2. Η συνολική ερυθηματώδης

A

πυκνότητα ισχύος ξεπερνούσε το όριο 0.3 W/m2 στο
65% των μηχανημάτων ενώ μόλις στο 35% ήταν κάτω από αυτό. Επίσης, στο 73% των μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος, η ερυθηματώδης πυκνότητα
ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στη UVBC περιοχή υπερέβαινε τα 0.15 W/m2 (Σχήμα 5).
Η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας ανά μηχάνημα που μετρήθηκε,
παρουσιάζεται αναλυτικά στα διαγράμματα του Σχήματος 6. Κάθε μπάρα προκύπτει ως άθροισμα των
δυο επιμέρους συνιστωσών, της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος της ακτινοβολίας στη UVA
(ενιαίο χρώμα) και στη UVBC (ανοιχτόχρωμες κουκίδες) περιοχή. Η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
της υπεριώδους ακτινοβολίας υπερέβαινε το όριο
στην πλειοψηφία των κλινών που μετρήθηκαν. Το
ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε και στα όρθια μηχανήματα. Επίσης, είναι ανησυχητικό το μεγάλο ποσοστό
ερυθηματώδους UVBC ακτινοβολίας στο σύνολο της
ερυθηματώδους υπεριώδους ακτινοβολίας κάθε
μηχανήματος, ακόμα και όταν η συνολική ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος ήταν μικρότερη από το
όριο των 0.3 W/m2. Σε ελάχιστα μόνο μηχανήματα
η UVA υπερίσχυε της UVBC στο σύνολο της ερυθηματώδους ακτινοβολίας, πράγμα το οποίο δεν θα
έπρεπε να συμβαίνει με βάση τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010 (βλ.
Πίνακα 1), από όπου προκύπτει πως τα μηχανήματα

B

Σχήμα 5 – Α. Κατανομή της ολικής ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στο σύνολο των
μηχανημάτων που μετρήθηκαν, σε σχέση με το όριο που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010. Β. Κατανομή της ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στο φάσμα του UVBC, στο σύνολο των μηχανημάτων που
μετρήθηκαν, σε σχέση με το όριο που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010.
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Σχήμα 6 – Α. Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας ανά μηχάνημα τεχνητού μαυρίσματος όπου
ο χρήστης ξαπλώνει σε αυτό (κλίνες). Β. Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας ανά μηχάνημα
τεχνητού μαυρίσματος όπου ο χρήστης στέκεται όρθιος.

Ðßíáêáò 4

που προορίζονται για την απόκτηση τεχνητού μαυρίσματος (UV τύπος 1,2,3) εκπέμπουν κυρίως UVA
ακτινοβολία (στην περιοχή 320-400nm).
Αναφορικά με την ακτινοβολία στη UVC περιοχή, στην πλειοψηφία των μηχανημάτων δεν
ανιχνεύτηκε UVC ακτινοβολία, με τον προανα φερθέντα εξοπλισμό μέτρησης. Σε ορισμένα μηχανήματα (σε 7, συγκεκριμένα, μηχανήματα) ανιχνεύτηκε
UVC ακτινοβολία η πυκνότητα ισχύος της οποίας
ήταν πολύ μικρότερη από το όριο (3 mW/m2) που
θέτει το Πρότυπο. Οι τιμές που μετρήθηκαν ήταν
0.6–2 mW/m2. Σε ένα μόνο μηχάνημα ανιχνεύθηκε
υπεριώδης ακτινοβολία στη UVC περιοχή η πυκνότητα ισχύος της οποίας ξεπερνούσε σχεδόν τέσσερις
φορές το όριο που θέτει το Πρότυπο, με τιμή 13.17
mW/m2.
Με βάση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της
ερυθηματώδους πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους

ακτινοβολίας στη UVA και UVBC περιοχή πραγματοποιήθηκε επίσης η κατηγοριοποίηση των μηχανημάτων όπως προβλέπεται από τους όρους του Προ τύπου ΕΛΟΤ 60335-2-27:2010 στον Πίνακα 4 που
ακολουθεί.
Εννέα μηχανήματα δεν κατατάχθηκαν στον Πίνακα 4, καθώς η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος της
υπεριώδους ακτινοβολίας υπερέβαινε τα 0.15 W/m2
τόσο στο φάσμα του UVA (320-400nm) όσο και στο
φάσμα του UVBC (250-320nm), και η κατηγοριοποίησή τους δεν ήταν δυνατή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προτύπου.
Αντιστοιχώντας τις τιμές της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος ακτινοβολίας που μετρήθηκαν
στα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος σε τιμές
δείκτη UV προκύπτει πως στο 77% των μηχανημάτων ο δείκτης UV ήταν ακραίος, 11+. Αναλυτικά η
κατάταξη των μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος

Κατάταξη μηχανημάτων που μετρήθηκαν σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Προτύπου ΕΛΟΤ 60335-227:2010
UV τύπος

Ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
υπεριώδους ακτινοβολίας W/m2
250<λ<320nm

320<λ<400nm

Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από

Αριθμός
μηχανημάτων

1

<0.0005

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

0

2

0.0005-0.15

≥0.15

Εκπαιδευμένο προσωπικό

1

3

<0.15

<0.15

Οποιονδήποτε

7

4

≥0.15

<0.15

Εξειδικευμένο ιατρό

9
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Α. Πετρή, Ε. Καραμπέτσος
Κατάταξη μηχανημάτων τεχνητού μαυρίσματος
σύμφωνα με το δείκτη UV της υπεριώδους ακτινοβολίας που εκπέμπουν.
Κατηγορία
έκθεσης

Δείκτης UV

Αριθμός
μηχανημάτων

Χαμηλή

<2

0

Μέτρια

3-5

3

Μεγάλη

6-7

1

Πολύ μεγάλη

8-10

2

Ακραία

11+

20

ανάλογα με τον δείκτη UV της ερυθηματώδους
πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας
που εξέπεμπαν, παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.
Με άλλα λόγια, 20 από τα 26 μηχανήματα που
μετρήθηκαν εξέπεμπαν ισχυρότερη υπεριώδη ακτινοβολία από ότι ο ήλιος κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες το μεσημέρι στην Αθήνα (Σχήμα 2β).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος
«ΠΡΙΣΜΑ» κατά το διάστημα Οκτώβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014, στα δυο τρίτα των μηχανημάτων
που μετρήθηκαν, η ερυθηματώδης πυκνότητα ισχύος
της υπεριώδους ακτινοβολίας υπερέβαινε το όριο
των 0.3 W/m2 που θέτει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 603352-27:2010. Επιπλέον, σε ένα μηχάνημα ανιχνεύθηκε
υπεριώδης ακτινοβολία και στο φάσμα του UVC,
σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το όριο των
0.003W/m2. Από την κατηγοριοποίηση των μηχανημάτων σύμφωνα με την ακτινοβολία εκπομπής στη
UVA και UVBC περιοχή προκύπτει πως η πλειοψηφία των μηχανημάτων είναι τύπου UV 4, δηλαδή
μηχανήματα που σύμφωνα με το Πρότυπο πρέπει να
τα χειρίζεται εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ
εξίσου σημαντικό ήταν το ποσοστό των μηχανημάτων
που δεν κατέστη καν δυνατό να κατηγοριοποιηθούν
καθώς η ακτινοβολία τους στις περιοχές αυτές ήταν
παραπάνω από αυτή που προβλέπεται από το Πρότυπο. Επιπροσθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των
μηχανημάτων εξέπεμπε ακραία υπεριώδη ακτινοβολία, δηλαδή ακτινοβολία η οποία υπερέβαινε τα
επίπεδα της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας τα
μεσημέρια του Ιουλίου και του Αυγούστου στην

Αθήνα, όταν η υπεριώδης ακτινοβολία εκπομπής
τους μεταφράστηκε σε όρους δείκτη UV.
Το προαναφερθέντα στοιχεία είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς καταγράφηκε υπέρβαση του ορίου
πυκνότητας ισχύος της υπεριώδους ακτινοβολίας στην
πλειοψηφία των μηχανημάτων που μετρήθηκαν. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αναγκαιότητα της διεξαγωγής
των μετρήσεων αλλά και της συνέχισης του ελέγχου
της ακτινοβολίας εκπομπής των μηχανημάτων
τεχνητού μαυρίσματος σε όλη την Ελλάδα. Με βάση τα
αποτελέσματα από την καταγραφή θα εξαχθούν τα κατάλληλα στοιχεία για να καταρτιστεί κώδικας δεοντολογίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνητού μαυρίσματος, θα αναδυθούν οι εκπαιδευτικές ελλείψεις ώστε να
δομηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση
του προσωπικού λει τουργίας των μηχανημάτων,
κυρίως όμως θα προκύψουν ουσιώδη στοιχεία για την
ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών
τεχνητού μαυρίσματος στη χώρα μας, δεδομένου ότι
δεν υφίσταται σχετική εθνική νομοθεσία.
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Aνασκόπηση
Δοθιήνωση. Από την Αιτιολογία
στην Θεραπευτική Αντιμετώπιση
Τσέτσιλα Γ.Δ.
Παναγιώτη Δ.Π.
Σταυρόπουλος Π.Γ.

Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων (SSTIs), αποτελούν έως και
το 10% των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Τα κυρίως υπεύθυνα βακτήρια είναι οι σταφυλόκοκκοι, με τον
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus) να είναι ο πιο παθογόνος. Αποικίζει τον οργανισμό και
μέσω λύσεως της συνεχείας του δέρματος μετά από τραυματισμούς ή ιατρικές παρεμβάσεις προκαλεί
θυλακίτιδα, δοθιήνωση, ψευδάνθρακα και άλλα. Προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται ο σακχαρώδης
διαβήτης, η ανοσοκαταστολή, η παχυσαρκία, η ατοπική δερματίτιδα, η υποθρεψία. Τα τελευταία χρόνια, ο
S. aureus έχει παρουσιάσει μία ραγδαία αντοχή στα αντιβιοτικά και νέα στελέχη έχουν εμφανιστεί όπως, ο
ενδονοσοκομειακός ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη S.aureus (HA-MRSA) και ο εξωνοσοκομειακός ανθεκτικός
στη μεθικιλλίνη S.aureus (CA-MRSA). Η διάγνωση της λοίμωξης από S.aureus στηρίζεται στην κλινική εικόνα,
ενώ την ενισχύουν η καλλιέργεια και οι Gram χρώσεις. Η απλή δοθιήνωση αντιμετωπίζεται με τοπικούς
παράγοντες (πλην ορισμένων περιπτώσεων), ενώ για την υποτροπιάζουσα και χρόνια δοθιήνωση
απαιτείται συστηματική θεραπεία. Σημαντική είναι η εκρίζωση της φορείας του S.aureus, η οποία μειώνει
τον κίνδυνο υποτροπών. Προσπάθειες εκρίζωσης γίνονται με τοπικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται από
τους ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους και όταν αυτά αποτύχουν, με συστηματικούς παράγοντες.
Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η απολύμανση του εργασιακού και του περιβάλλοντος διαβίωσης, καθώς
έχουν συσχετιστεί με εξάρσεις λοιμώξεων των μαλακών μορίων από MRSA.

Furunculosis. Of Etiology in the Treatment
Tsetsila G.D., Panagioti D.P., Stavropoulos P.G.

Summary
The Infections of the skin and soft tissues (SSTIs) constitute the 10% of the
hospital admissions. The mainly responsible bacteria are the staphylococci, with Staphylococcus aureus (S.
aureus) to be the most pathogenic which colonizes the body and through the solution of the continuity
of the skin after injuries or medical interventions causes folliculitis, furunculosis, carbuncles and others.
The risk factors are diabetes mellitus, immunosuppression, bobesity, atopic dermatitis, and malnutrition.
Last years the S.aureus has shown a rapid resistance to antibiotics and new strains have been known as
the Hospital-Acquired (HA)-Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Community Acquired
(CA)-Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). The diagnosis of the S.aureus infection is based
on clinical manifestations, while is being reinforced by the cultivation and Gram stains. The simple furunculosis is treated with topical agents, (except from specific cases), while for the relapsed and chronical furunculosis requires systematic treatment. The decolonization of S.aureus is of a great significance and reduces the possibility of recurrences. Topical agents are used for decolonization, which are usually adapted
by the patients themselves and their family members, and in case of failure, systematic agents are being
used. Finally, equally important is the disinfection of the working and living environment, as it has been
associated with outbreaks of soft tissues infections from MRSA.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Δοθιήνωση, HA-MRSA, CA-MRSA, αποικισμός, εκρίζωση
KEY WORDS • Furunculosis, HA-MRSA, CA-MRSA, colonization, decolonization
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ι λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών
μορίων (Infections of the Skin and Soft Tissues, SSTIs), είναι πολύ συχνές και απο τελούν έως και το 10% των εισαγωγών στα νοσοκομεία.1,2 Η προσβολή του δέρματος γίνεται είτε με
άμεσο ενοφθαλμισμό του παθογόνου μικροοργα νισμού, διαμέσου λύσεως της συνεχείας της
επιδερμίδος, είτε κατά συνέχεια ιστού από μία
παρακείμενη φλεγμονή, είτε αιματογενώς ή λεμφογενώς από μία απoμακρισμένη εστία λοίμωξης.2
Τα συχνότερα υπεύθυνα βακτήρια πυροδότησης
των SSTIs είναι οι σταφυλόκοκκοι, οι οποίοι παράγουν διεισδυτικά ένζυμα και τοξίνες, όπου συμβάλλουν στην παθολογία της λοίμωξης. Οι σταφυλό κοκκοι είναι σφαιρικά gram (+) μικρόβια, τα οποία
στην καλλιέργεια σχηματίζουν ακανόνιστα συσσωματώματα σαν σταφύλια. Στην κλινική πράξη σημασία
έχει η διάκριση των σταφυλόκοκκων σε εκείνους
που παράγουν κοαγκουλάση, ένα ένζυμο που πήζει
την ινική του πλάσματος και εκείνους που δεν την
παράγουν, (κοαγκουλάση (+) και κοαγκουλάση (-)
αντίστοιχα). Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (S.aureus)
είναι ο πιο παθογόνος από τους σταφυλόκοκκους.
Όλα σχεδόν τα παθογόνα στελέχη του S.aureus είναι
κοαγκουλάση (+). Οι θρόμβοι ινικής προστατεύουν
τους μικροοργανισμούς από τη φαγοκυττάρωση και
τους απομονώνουν από άλλους μηχανισμούς άμυνας
του ξενιστή.
Ο S.aureus προκαλεί συχνά προβλήματα στο
νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι λοιμώξεις αυτές
αντιμετωπίζονται δύσκολα, διότι τα νοσοκομειακά
βακτήρια εκτίθενται σε ποικιλία αντιβιοτικών και
γρήγορα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε αυτά. Η
διασπορά ανθεκτικού στα αντιβιοτικά S.aureus
αφορά όχι μόνο τα νοσοκομεία αλλά και την
κοινότητα.
Οι ρινικές χοάνες είναι ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό
περιβάλλον για την ανάπτυξη του S. aureus , ο
οποίος συχνά απαντάται σε μεγάλους αριθμούς. Η
παρουσία του στο υγιές δέρμα, είναι συχνά το
αποτέλεσμα της μεταφοράς του εκεί από τη μύτη.
Εισέρχεται στο σώμα μέσω λύσεως της συνεχείας του
δέρματος, αλλά και κατά μήκος της πορείας του
τριχοθυλακίου.3
Η θυλακίτιδα είναι μία μορφή πυοδέρματος του
θυλάκου των τριχών και των συνοδών αποκρινών
αδένων. Συνήθως εμφανίζεται στον αυχένα, τις
μασχάλες, τους γλουτούς και στα άκρα. Οι θυλακικές βλάβες είναι πολλαπλές, μικρές βλατίδες και

Ο

φλύκταινες ίσες ή μικρότερες των 5mm, οι οποίες
επικεντρώνονται στους θυλάκους των τριχών και
συνήθως συνοδεύονται από κνησμό. Συχνά
αυτοϊώνται χωρίς να καταλείπουν ουλές και το
σύνηθες παθογόνο είναι ο S.aureus.
Ο δοθιήνας αντιπροσωπεύει μία εν τω βάθει
αναπτυσσόμενη θυλακίτιδα. Εμφανίζεται ως ένα
σκληρό, ερυθρό και επώδυνο οζίδιο, το οποίο
σταδιακά μεγαλώνει, αποκτά χαρακτηριστικά φλύκταινας στην κορυφή και τελικά ρήγνυται, οπότε
εξέρχεται πύο μαζί με το νεκρωτικό πυρήνα. Τότε τα
συμπτώματα υποχωρούν και συχνά καταλείπουν
ουλή.
Ο ψευδάνθρακας αφορά πολλαπλούς δοθιήνες,
οι οποίοι επεκτείνονται στο υποδόριο λίπος
περιοχών με παχύ και ανελαστικό δέρμα, όπως είναι
ο τράχηλος, η ράχη και οι μηροί. Αντιπροσωπεύει
σοβαρότερη βλάβη, καθώς στο υποδόριο λίπος
δημιουργούνται πολλαπλά αποστημάτια, που
επικοινωνούν με σηραγγώδεις πόρους προς τους
θυλάκους των τριχών. Συχνά συνυπάρχει πυρετός,
κακουχία και λευκοκυττάρωση. Μετά από μηχανική
συμπίεση των βλαβών, αλλά και χωρίς εμφανή αιτία,
είναι δυνατόν η νόσος να επιπλακεί με βακτηριαιμία,
κυτταρίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα, οστεομυελίτιδα,
σηπτική αρθρίτιδα, ενδοκαρδίτιδα ή άλλη σηπτική
εστία. Βλάβες στο άνω χείλος και στις παρειές
μπορεί να επεκταθούν προς τους σηραγγώδεις
κόλπους του εγκεφάλου. Οι δοθιήνες και οι
ψευδάνθρακες εμφανίζονται συχνότερα σε περιοχές
που υπόκεινται σε τριβή και εφίδρωση και σχεδόν
πάντα οφείλονται στον S. aureus.2

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ–––––––––––––––––
Η υποθρεψία, μπορεί να καθορίσει τη μετάδοση
του S. aureus. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ευρέως
αποδεκτό πως προδιαθέτει στη δοθιήνωση.4 Άλλοι
παράγοντες είναι: η λήψη κορτικοειδών, οι
αιματολογικές δυσκρασίες και οι διαταραχές της λειτουργικότητας των πολυμορφοπύρηνων ουδετερόφιλων.2 Ο αλκοολισμός, οι χρόνιες κοκκιωματώδεις
νόσοι της παιδικής ηλικίας, η ιατρογενής ή άλλου
είδους ανοσοκαταστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το AIDS, αποτελούν επίσης προδια θεσικούς παράγοντες ανάπτυξης της δοθιήνωσης. Οι
ασθενείς με αρκετές από αυτές τις παθήσεις, καθώς
και εκείνοι που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή
βρίσκονται σε θεραπεία με ισοτρετινοϊνη ή ετρετινάτη είναι συχνά ρινικοί φορείς του S.aureus .
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Επιπλέον, η ατοπική δερματίτιδα προδιαθέτει στην
ανάπτυξη αποικισμού από S.aureus.5 Οι δοθιήνες
σχηματίζονται σε έντριχες περιοχές κυρίως εκεί
όπου υπάρχει τριβή, κλειστή περίδεση και εφίδρωση όπως, ο αυχένας, το πρόσωπο, οι μασχάλες και οι
γλουτοί.6,7

Μηχανικός τραυματισμός του δέρματος, ακόμα και οι
εκδορές από κάποιο ένδυμα ή ζώνη, μπορεί να
καθορίσουν τη μετάδοση του S.aureus . Υποτρο πιάζουσες δοθιηνώσεις στις μηροβουβωνικές πτυχές
δευτερευόντως επιπλέκονται από αναερόβια βα κτήρια. Στο 5% οι δερματικές συλλογές πύου είναι
στείρες και προκαλούνται από κάποια αντίδραση
τύπου ξένου σώματος, παράδειγμα ραγείσα κύστη.13

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ––––––––––––––––––––––––––
Η διάρκεια και ο κύκλος της νόσου διαφέρει·
κάποιοι ασθενείς μπορεί να έχουν την εμπειρία ενός
μόνο επεισοδίου σε αντίθεση με άλλους που
παρουσιάζουν υποτροπιάζουσα δοθιήνωση για
μήνες ή ακόμα και χρόνια. Γενικότερα, υποτρο πιάζουσα δοθιήνωση ορίζεται η έως τρεις ή
περισσότερες επανεμφανίσεις εντός δωδεκαμήνου.8
Έχει παρατηρηθεί συνύπαρξη του νοσήματος και σε
άλλα μέλη της οικογένειας όταν εμφανίζονται στον
ασθενή συχνές υποτροπές. Η οικογενής διασπορά
της νόσου αποτελεί έναν βασικό παράγοντα, ο
οποίος σχετίζεται με την επανεμφάνισή της, εγείροντας το ερώτημα, εάν η καθημερινή ακολουθούμενη θεραπεία είναι ανεπαρκής, οπότε και τα
προσβληθέντα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να
λάβουν κάποιο είδος θεραπείας.9
Η αποτελεσματική θεραπεία στοχεύει στον
παράγοντα της λοίμωξης, όπου συνήθως είναι ο S.
aureus. Το 20% του πληθυσμού είναι χρόνιους και
το 60% περιστασιακούς ξενιστής του μικροοργανισμού. 10 Ο S.aureus αποτελεί παγκοσμίως την
πρωτογενή αιτία για τις SSTIs, για ήπιες ανα πνευστικές λοιμώξεις και λοιμώξεις του κυκλοφορικού συστήματος. 11 Το πρωταρχικό ανθρώπινο
περιβάλλον ανάπτυξης για τον S.aureus είναι το
πρόσθιο τμήμα των ρωθώνων/ρινική κοιλότητα ή το
περίνεο.4 Τα τελευταία χρόνια ο αποικισμός του S.
aureus παρατηρήθηκε και σε άλλες θερμές υγρές
πτυχές του δέρματος, όπως οπισθοωτιαία, υπο μαζικά, στις βουβωνικές περιοχές και στο περι πρωκτικό δέρμα.4,12 Οι αλλεπάλληλοι ενοφθαλμισμοί
που συμβαίνουν στη χρόνια φορεία, μπορεί να
αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της
δοθιήνωσης. Ο επιδερμιδικός αμυντικός μηχανισμός,
καθώς και η ύπαρξη ισορροπίας της μικροχλωρίδας
του δέρματος, μπορεί να διαταράσσονται σε όφελος
του S.aureus, ο οποίος για αρκετό χρονικό διάστημα
πιθανόν να φιλοξενείται στην περιφέρεια ορισμένων
προσφάτων επουλωμένων βλαβών. Από τις
ανατομικές θέσεις της φορείας, η μόλυνση
εξαπλώνεται μέσω των χειρών και των ενδυμάτων.
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο S. aureus έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται
στα αντιβιοτικά και κυρίως στην πενικιλλίνη, όπου
εξελίσσεται σε έναν περισσότερο επίμονο και
διεισδυτικό οργανισμό. Στην αντιμετώπισή του με την
πενικιλλίνη, παράγει β-λακτάμες και η αντοχή του
αναπτύσσεται ραγδαία. Η μεθικιλλίνη, μία
ημισυνθετική πενικιλλίνη, η οποία είναι ανθεκτική
στην πενικιλλινάση και που ανακαλύφθηκε το 1960,
έδωσε προσωρινά λύση σ’αυτό το πρόβλημα μέχρι
την εμφάνιση του (Μethicillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA) ένα χρόνο αργότερα.14 Αρχικά, τα
ανθεκτικά στελέχη στη μεθικιλλίνη εμφανίστηκαν ως
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις (Hospital-Acquired
(HA) - Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus,
MRSA), σχετιζόμενες με πνευμονία, βακτηριαιμία,
λοιμώξεις του ουροποιητικού και λοιμώξεις μετ εγχειρητικών επεμβάσεων. Τα HA-MRSA εμφα νίζονται κυρίως σε ηλικιωμένους, σε ασθενείς που
χρήζουν συχνής νοσηλείας και επεμβατικές δια δικασίες, καθώς και τροφίμους κοινωνικών ιδρυμάτων.15 Όταν εμφανίστηκε μία παρόμοια παραλλαγή
MRSA σε νεαρούς ενήλικες και παιδιά τις τελευταίες
δύο δεκαετίες το πρόβλημα επεκτάθηκε δραματικά.
Αυτή η ανθεκτική ποικιλία στην κοινότητα του MRSA
(Community Acquired (CA)-Methicillin-Resistant
Staphylococcus aureus , MRSA) είναι μία δια φορετική μορφή σε ότι αφορά τα μοριακά του
χαρακτηριστικά.16 Η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο
αυτών οντοτήτων (HA-MRSA και CA-MRSA), γίνεται
ολοένα και μικρότερη καθώς περιγράφονται νεότερες
παραλλαγές, όπως ο ενδονοσοκομειακός HAMRSA.17

ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ––––––––––––––––––––––––––
Η λοίμωξη από τον MRSA της κοινότητας
συνήθως επηρεάζει νεαρά υγιή άτομα (μέσος όρος
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ηλικίας 23 ετών), (ευθυνόμενη για το 85% των
SSTIs). Πρoς το παρόν, οι λοιμώξεις του MRSA είναι
βασική αιτία των δερματικών αποστημάτων στις
Ηνωμένες Πολιτείες.18 Η δοθιήνωση θεωρείται η
κύρια κλινική οντότητα των CA-MRSA λοιμώξεων. Η
νεκρωτική πνευμονία είναι μία ασυνήθιστη
οντότητα, η οποία γενικά προκύπτει μετά από
γρίππη σε κατά τα άλλα υγιείς ενήλικες και παιδιά.
Η πνευμονία μπορεί να εμφανιστεί με δοθιήνωση,
λευκοπενία και αιμόπτυση, και έχει ως αποτέλεσμα
κεραυνοβόλα πορεία με 37% θνησιμότητα. Σπανίως,
ο CA-MRSA μπορεί να προκαλέσει μυοσκελετικές
λοιμώξεις, ενδοκαρδίτιδα, ιγμορίτιδα, βακτηριαιμία
και εγκεφαλικά αποστήματα. 19 Η είσοδος του
κόκκου στη συστηματική κυκλοφορία μπορεί να
συμβεί από οποιονδήποτε δοθιήνα σε κάθε στιγμή,
και να προκαλέσει απομακρυσμένη εντόπιση της
λοίμωξης, όπως οστεομυελίτιδα. 6 Οι τοξίνες
λευκοσιδίνες ευθύνονται για μερικά από τα πιο
ευδιάκριτα κλινικά χαρακτηριστικά του CA-MRSA.
Προκαλούν λοιμώξεις με συνεχή καταστροφή
κυττάρων της ανοσιακής θωράκισης. 20 Η
λευκοσιδίνη, (Panton –Valentine Leucocidin, PVL),
είναι σταφυλοκοκκική τοξίνη που δημιουργεί
πόρους και προκαλεί λύση των πολυμορφοπύρηνων
ουδετερόφιλων, των μονοκυττάρων και των
μακροφάγων. H PVL ίσως να είναι υπεύθυνη για την
ικανότητα των MRSA να σχηματίζουν αποστήματα
επάγοντας τη φλεγμονή. Νέες μελέτες για τη
δοθιήνωση, που τη συσχετίζουν με άλλα στελέχη
του σταφυλόκοκκου, έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια. Σε πολλές έρευνες η δοθιήνωση σχετίζεται
με τον CA-MRSA. Σε μελέτες βρέθηκε σταφυλό κοκκος στο μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργειών
και στο 42% των ασθενών βρέθηκαν PVL γονίδια και
αυτό το εύρημα συσχετίστηκε με επιδημική
εμφάνιση δοθιήνωσης. 4 Κλινικά οι βλάβες είχαν
περισσότερο ερύθημα και ήταν πολλαπλές. Η ρινική
φορεία συσχετίστηκε ισχυρά με την υποτρο πιάζουσα δοθιήνωση και όχι τόσο με την εμφάνιση
ενός μόνο περιστατικού. Τα στελέχη που απομο νώθηκαν από τη μύτη και το δέρμα ήταν πανο μοιότυπα. Παρ’όλο που η PVL είναι ένας ισχυρός
δείκτης για τον CA-MRSA, η μελέτη έδειξε ότι όλα τα
στελέχη που απομονώθηκαν δεν ήταν ανθεκτικά στη
μεθικιλλίνη. Για τη μελέτη της δοθιήνωσης
παρακολουθήθηκαν οικογένειες για μεγάλο χρονικό
διάστημα και το συμπέρασμα ήταν, ότι τα ίδια
στελέχη του σταφυλόκοκκου είναι υπεύθυνα για
μεμονωμένα επεισόδια ανάμεσα σε μακρές περιόδους ύφεσης.4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο δοθιήνας αρχικά εμφανίζεται σαν μια σκληρή,
μαλακή κατά την υφή ερυθρή μάζα γύρω από τον
τριχικό θύλακα σε έντριχο δέρμα, που μεγεθύνεται
και μετατρέπεται σε επώδυνη – κλυδάζουσα μάζα
(συλλογή πύου) σε μερικές ημέρες. Η ρήξη του
δοθιήνα και η αποβολή πύου, οδηγεί σε σημαντική
μείωση του άλγους.6,4 Ακολουθεί νέκρωση και αποβολή ενός νεκρωτικού πυρήνα, εγκαταλείποντας μία
μελαγχρωματική κηλίδα καθώς επουλώνεται,
οδηγώντας τελικά σε μόνιμη ουλή. Η διάρκεια αυτής
της διαδικασίας ποικίλλει, και η νέκρωση μπορεί να
εμφανιστεί σε 2 ημέρες, ή μετά από 2-3 εβδομάδες.
Οι πιο μεγάλες και οξέως εμφανιζόμενες βλάβες
είναι πιο επίμονες.4 Συνήθως δεν εμφανίζεται μόνο
μία βλάβη, ενώ η εμφάνιση πολλαπλών βλαβών για
μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί το κύριο
πρόβλημα.21 Πιθανόν να συνυπάρχει πυρετός και
γενική συμπτωματολογία. Η σηψαιμία είναι συχνή
σε άτομα με πολύ κακή θρέψη. 4 Οι πιο συνηθι σμένες εντοπίσεις των δοθιήνων είναι το πρόσωπο, ο
τράχηλος, η μασχάλη, οι γλουτοί, οι μηροί και το
περίνεο.13 Βλάβες στη μύτη ή τον έξω ακουστικό
πόρο είναι πολύ επώδυνες.4

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα.
Καλλιέργειες και χρώσεις Gram από τη βλάβη
ενισχύουν τη διάγνωση.13 Ταυτόχρονα συλλέγονται
στοιχεία που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης της
νόσου. Ο συνήθης τρόπος λήψης του υλικού, είναι με
σάρωση από το κέντρο του δοθιήνα, ή για μεγαλύτερες
βλάβες περιστροφικά από τα περιφερικά χείλη προς το
κέντρο.22 Μοριακές τεχνικές όπως η PCR επιτρέπουν
γρήγορη αναγνώριση και περαιτέρω ταυτοποίηση των
μικροοργανισμών σε διάστημα ωρών με ελάχιστη
πιθανότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. 23
Βιοψία δέρματος για καλλιέργεια ιστού είναι μία ακόμη
διαγνωστική προσέγγιση, αλλά αυτό σπάνια απαιτείται.
Εκτεταμένη δοθιήνωση ή ψευδάνθρακας σχετίζεται με
λευκοκυττάρωση, κυρίως σε περιπτώσεις μεγάλων
συλλογών πύου χωρίς ρήξη, με περιβάλλουσα κυτταρίτιδα ή βακτηριαιμία.6 Θα πρέπει να αποκλείονται
διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος και να
γίνει έλεγχος επιπέδων τρανσφερρίνης (αναιμίες/
αιματολογικές δυσκρασίες/ κακή θρέψη). Επίσης,
θεωρείται χρήσιμος ο έλεγχος χημειοταξίας και
φαγοκυττάρωσης σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η
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ιστολογική εξέταση της δοθιήνωσης αποκαλύπτει
έντονη πολυμορφοπυρηνική φλεγμονώδη εξεργασία
στο δέρμα και το υποδόριο λίπος. 6 Οι δοθιήνες
χαρακτηρίζονται από κλειστή κοιλότητα με πύον,
καθώς και περιθυλακική νέκρωση με υπολείμματα
ινωδογόνου.13

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ––––––––––––––––––––––––––––
Η διαφορική διάγνωση της δοθιήνωσης και του
ψευδάνθρακα είναι:
– Κυστική ακμή
– Μολυσματικό κηρίο
– Εν τω βάθει μυκητίαση με φλεγμονή γύρω από
τους τριχικούς θυλάκους
– Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα (μασχάλη, γεννητικά
όργανα)
– Ραγείσα επιδερμοειδής κύστη
– Μυϊαση
– Οδοντικό απόστημα ή απόστημα μιας υπο κεί μενης οστεομυελίτιδας6
Οι δοθιήνες είναι εν τω βάθει βλάβες σε αντίθεση
με τις επιφανειακές βλάβες μιας σταφυλοκοκκικής
θυλακίτιδας. Οι φυσαλίδες μιας ερπητικής λοίμωξης
είναι ομφαλωτές και εμφανίζονται αιφνίδια σε
μεγάλο αριθμό με ερυθηματώδη βάση. Οι βλάβες
της ακμής εμφανίζουν έντονη πολυμορφία, έχουν
φαγέσωρες και συνήθως εντοπίζονται στο πρόσωπο
και τον αυχένα. Στην διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, οι
βλάβες εντοπίζονται κυρίως στις μασχάλες και το
περίνεο. Μονήρεις ή ελάχιστες βλάβες με εκροή
πύου σε εκτεθειμένα μέρη του σώματος μπορεί να
οφείλονται σε μυϊαση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η πορεία της δοθιήνωσης χωρίς θεραπεία
ποικίλει και η πρόγνωση δεν μπορεί να προβλεφθεί
κατά το πρώτο επεισόδιο. Κάποιοι από αυτούς
εμφανίζουν ένα μόνο επεισόδιο, ενώ άλλοι παρουσιάζουν υποτροπές για μήνες ή χρόνια με ή χωρίς
περιόδους ελεύθερες συμπτωμάτων. Όταν εμπλέκεται
ο CA-MRSA, μπορεί να οδηγήσει σε συστηματικές
λοιμώξεις και βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα.4

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η απλή δοθιήνωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με
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τοπικούς παράγοντες όπως, θερμά επιθέματα τα
οποία μειώνουν την ενόχληση, βοηθούν τον
περιορισμό της φλεγμονής και διευκολύνουν την
παροχέτευση.6 Η παροχέτευση από μόνη της, χωρίς
τη χρήση επιπρόσθετου αντιβιοτικού συστηματικά
είναι συνήθως επαρκής για την αντιμετώπιση μίας
μεμονωμένης βλάβης <5 cm. 24 Tα συστηματικά
αντιβιοτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε
βλάβες >5 cm ή όταν συνυπάρχουν:
1. Κυτταρίτιδα ή πυρετός
2. Βλάβες γύρω από τη μύτη, μέσα στους ρώθωνες
και στην έξω ακουστική οδό (κεντρική περιοχή
προσώπου)
3. Μεγάλες και υποτροπιάζουσες βλάβες
4. Φλεγμονές σε ακραίες ηλικιακές ομάδες (βρέφη
ή ηλικιωμένοι)
5. Άλλα συνοδά νοσήματα (όπως ανοσοκαταστολή
ή προηγούμενη αποτυχημένη θεραπεία)25,26,6,13
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί χρειαστεί
νοσοκομειακή περίθαλψη και ενδοφλέβια χορήγηση
αντιβιοτικών, (βανκομυκίνη) με στόχο την αποτροπή
βακτηριαιμίας. Οι ασθενείς με MRSA βακτηριαιμία
έχουν δυσμενέστερη έκβαση συγκριτικά με ασθενείς
με (Methicillin–Sensitive Staphylococcus Aureus,
MSSA) αντίστοιχα. Η αντιμικροβιακή φαρμακευτική
αγωγή θα πρέπει να δίδεται μέχρι την πλήρη
υποχώρηση όλων των συμπτωμάτων της φλεγμονής.
Μετά από επαρκή παροχέτευση (αυτόματη ή
χειρουργική) δεν θα πρέπει να τοποθετούνται υγρά
επιθέματα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος της τοπικής
επέκτασης. Γίνεται τοπική εφαρμογή λεπτού στρώματος mupirocin 2% για προστασία της βλάβης και
των γύρω ιστών. Ακολούθως, θα πρέπει να καλύπτονται με αποστειρωμένα επιθέματα για αποφυγή
του αυτοενοφθαλμισμού. Τέλος, επιβάλλεται καλό
πλύσιμο των χεριών μετά από επαφή βλαβών.
Επιπρόσθετα, στη θεραπεία οξέων βλαβών, είναι
αναγκαίο να χορηγείται προφυλακτική θεραπεία για
πρόληψη των υποτροπών. 6 Συμπερασματικά, η
εφαρμογή θερμών επιθεμάτων και η συστηματική
χορήγηση αντιβιοτικών μπορεί να αναστείλει την
εξέλιξη των αρχόμενων δοθιήνων.Θα πρέπει να
χορηγείται per os μία πενικιλλίνη ανθεκτική στην
πενικιλλινάση ή μία κεφαλοσπορίνη 1ης γενεάς σε
δόση 1 έως 2 gr./ημερησίως ανάλογα με τη
σοβαρότητα της κατάστασης. Μερικές νεώτερες
κεφαλοσπορίνες ευρύτερου φάσματος επιτυγχάνουν
επίσης άριστη σταφυλοκοκκική κάλυψη. 5 Η
ερυθρομυκίνη ή η φλουκλοξακιλλίνη συνήθως είναι
αποτελεσματικές, αλλά η θεραπεία θα πρέπει να
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τροποποιείται μετά από καλλιέργεια, όταν παρουσιάζεται ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. 27 Σε
περιπτώσεις σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων, οι οποίες
δεν ανταποκρίνονται στα συνήθη θεραπευτικά μέτρα
θα πρέπει να θεωρείται πιθανή η παρουσία
ανθεκτικών στα αντιβιοτικά στελεχών και να γίνεται
προσδιορισμός της ευαισθησίας τους.5

ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ Ή ΧΡΟΝΙΑ
ΔΟΘΙΗΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η θεραπεία των ασθενών με υποτροπιάζουσα και
πολλαπλή δοθιήνωση γίνεται συνεχώς πιο πολύπλοκη. Η διάνοιξη και η παροχέτευση πολλαπλών
βλαβών δεν είναι πρακτική, ενώ είναι ιδιαίτερα
επίπονη για τον ασθενή, γι’αυτό και είναι αναγκαία η
αντιβιοτική θεραπεία σε τέτοιες περιπτώσεις.28 Η
επιτυχημένη αντιμετώπιση αποτελείται από τους
παρακάτω θεραπευτικούς στόχους:
– χορήγηση αντιβιοτικών
– εκρίζωση
– εκκαθάριση

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΔΟΘΙΗΝΩΣΗ––––––––––––––
Α. Από του στόματος θεραπεία
1. Κλινδαμυκίνη: 300-600 mg/6-8 ώρες
ΠΑΙΔΙΑ: 2-8 mg/kg/6-8 ώρες
2. Δοξυκυκλίνη: 100 mg/12 ώρες
3. Μινοκυκλίνη: 100mg/12 ώρες
4. Φουσιδικό οξύ: 500mg 2-3 φορές/ημερησίως
(συνήθως με Ριφαμπικίνη: 300mg/12ώρες)
Β. Ενδοφλέβια Θεραπεία
1. Βανκομυκίνη: 2-3 gr/ημερ./6-12 ώρες
2. Λινεζολίδη: 600 mg/12 ώρες (αντίστοιχη per os
δόση)
3. Δαπτομυκίνη: 4 mg/kg/24 ώρες

ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΔΟΘΙΗΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η εκρίζωση της φορείας του S.aureus μειώνει τον
κίνδυνο υποτροπών σε αποικισμένους ασθενείς και
η καταστροφή των αποικιών μπορεί να προλάβει τη
μετάδοση.29 Οι ρώθωνες, ο ρινοφάρυγγας, αλλά και
άλλες υγρές και θερμές περιοχές του δέρματος όπως

η υπομαζική περιοχή, το ριζομήριο, η μεσο γλουτιαία σχισμή και η περιπρωκτική χώρα, συχνά
προσφέρονται για αποικισμό από S.aureus.5,30 Η
επιφάνεια του δέρματος στην περιοχή εμφάνισης
του δοθιήνα μπορεί να αποτελεί εστία αποικισμού,
ειδικά αν υπάρχουν λύσεις της συνεχείας του
δέρματος, εκδορές ή εκζεματικές αλλοιώσεις. 5
Προσπάθειες εκρίζωσης των αποικιών γίνονται με
τοπικούς παράγοντες όπως, τοπική εφαρμογή
αλοιφής mupirocin 2% δύο φορές την ημέρα στους
πρόσθιους ρώθωνες των ασθενών και των μελών της
οικογένειας για 5 ημέρες, αλλά και καθημερινό
λουτρό με αντισηπτικά διαλύματα (χλωρεξιδίνη 4%).
Επιπλέον, βελτίωση της πιθανότητας εκρίζωσης
επιτυγχάνεται με πλύσιμο του στόματος με διάλυμα
χλωρεξιδίνης 0,2%, τρεις φορές την ημέρα για 5
ημέρες, (μείωση της χλωρίδας του φάρυγγα).30 Έτσι,
επιτυγχάνεται μείωση αποικισμού κατά 40-70%.31,32
Όταν η τοπική θεραπεία αποτυγχάνει, γίνεται
εμφανής η ανάγκη συστηματικής αγωγής. Η εκρίζωση σε συνδυασμό τοπικής και συστηματικής αγωγής
είναι πολύ αποτελεσματική, αγγίζοντας ποσοστά
επιτυχίας της τάξης του 87%.33,34,35 Τα περισσότερα
per os χορηγούμενα αντιβιοτικά δεν φθάνουν τις
εκκρίσεις του ρινικού βλεννογόνου, αλλά η παρεντερικά χορηγούμενη κλινδαμυκίνη είναι αποτελε σματική στην εκρίζωση του βακτηρίου από τη
μύτη.36 Η χορήγηση ριφαμπικίνης σε δόση 600 mg/
ημερησίως σε συνδυασμό με δικλοξακιλλίνη για
MSSA ή τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη για
MRSA για 10 συνεχείς ημέρες ή χαμηλής δόσης
(150 mg/ημερησίως) κλινταμυκίνης για 3 μήνες
αποτελεί μία άλλη θεραπευτική επιλογή, ιδιαίτερα
αποτελεσματική στην εξάλειψη του αποικισμού της
ρινός.5 Εάν η δοθιήνωση επανεμφανιστεί παρά την
εκκαθάριση της μύτης, οι ασθενείς θα πρέπει να
υποβληθούν σε καλλιέργειες με σάρωση του ορθού
για να εκτιμηθεί ο αποικισμός του γαστρεντερικού
συστήματος, μια δυνητική δεξαμενή του MRSA που
συντελεί στον επαναποικισμό άλλων περιοχών στο
χωρίς θεραπεία διάστημα. 37 Από του στόματος
βανκομυκίνη (1 gr/2 φορές την ημέρα για 5 ημέρες)
μπορεί να εκριζώσει το 80-100% του αποικισμού
στο έντερο και να μειώσει τις πιθανότητες
εκδήλωσης μιας SSTIs.38,39 Η εκρίζωση MRSA του
ουροποιογεννητικού συστήματος μπορεί να
επιτευχθεί με SMX/TMP (800/160, 2 φορές την
ημέρα για 5 ημέρες).
Για εκρίζωση MRSA του κόλπου χορηγείται
Betadine κολπικό υπόθετο (1 φορά την ημέρα για 5
ημέρες). Στους περισσότερους ασθενείς μπορεί να
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επιτευχθεί εκρίζωση με 2-3 συνδυασμούς των
παραπάνω παραγόντων. 40 Σε κάθε περίπτωση
επιδιώκεται τη συμμόρφωση του ασθενούς.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ
ΔΟΘΙΗΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το περιβάλλον διαβίωσης ή το εργασιακό
περιβάλλον έχει συσχετιστεί με εξάρσεις των SSTIs
από MRSA. H ικανότητα του S. aureus να επιβιώνει
πάνω σε αντικείμενα αποτελεί πηγή άμεσης
μεταδοτικότητας, διότι κάποια είδη μπορούν να
επιβιώσουν για εβδομάδες επάνω σε υφάσματα και
πλαστικά. Επομένως, η καθημερινή χρήση χλωρεξιδίνης ως καθαριστικού του δέρματος, το καθημερινό πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων και των
ρούχων, αλλά και το συχνό πλύσιμο των άκρων
χειρών, αποτελούν συνήθη προληπτικά μέτρα
επανεμφάνισης της δοθιήνωσης. 5 Αλκοολούχα
διαλύματα, αλλά και η κοινή χλωρίνη μπορούν να
χρησι μοποιηθούν για απολύμανση καθαρών
επιφανειών στο σπίτι, καθώς και σε φυλακές, κέντρα
αποτοξίνωσης, σχολεία, γυμναστήρια, παιδικούς
σταθμούς, αθλητικά κέντρα και στρατιωτικές
μονάδες. Επίσης, προληπτικά μέτρα έναντι του
MRSA θα πρέπει λαμβάνονται σε μικρές και
μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες (αντισηπτικά,
χλωρίνη, μάσκες, γάντια, ενδύματα, κλινοσκε πάσματα) για την αποτελεσματικότερη περίθαλψη
των ασθενών και την ακίνδυνη επισκεψιμότητα τους.
Τέλος, το συχνό πλύσιμο των άκρων χειρών του
ιατρικού και του παραϊατρικού προσωπικού μειώνει
σημαντικά την εξάπλωση των βακτηρίων στις
νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.
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Aνασκόπηση
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
που επηρεάζουν το χρόνιο κνησμό,
σε δερματολογικούς ασθενείς
Κουρής Α.
Αρμύρα Κ.
Ποτουρίδου Ε.

Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Ðåñßëçøç
O κνησμός μπορεί να περιγραφεί σαν το πιο συχνό σύμπτωμα στη δερ ματολογία. Έχει φανεί ότι προσβάλλει ένα σημαντικό αριθμό δερματολογικών ασθενών και επηρεάζει
την ποιότητα ζωής τους. Πέρα από την βαρύτητα της νόσου, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως στρεσσογόνοι και συμπεριφορικοί, συμμετέχουν στην εκδήλωση του κνησμού. Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται
η υπόθεση ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου που εστιάζει στην επίδραση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, στρεσσογόνων, συμπεριφορικών και γνωσιακών παραγόντων στην εμφάνιση του κνησμού.

Psychosocial Factors that Influence Chronic Pruritus
in Patients with Skin Disease
Summary

Κouris A., Armira K., Potouridou E.

Pruritus can be described as the most frequently symptom in dermatology. It
affects a considerable number of dermatologic patients and it has been shown to lower patients quality
of life. Besides disease severity, psychophysiological factors have been seen to influence the itch sensation such as stressors and cognitive. In this review the hypothesis for a biopsychosocial model of itch is
described focusing on evidence for the effects of personality characteristics, stressors, behavioural, cognitive and social factors.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Kνησμός, ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, δερματοπάθειες
KEY WORDS • Pruritus, psychophysiological factors, biopsychosocial model, skin disorders

κνησμός-αίσθηση που προκαλεί την επιθυμία για ξεσμό-είναι ένα από τα κυριότερα
συμπτώματα των χρόνιων δερματολογικών
νοσημάτων, το οποίο και επηρεάζει την ζωή πολλών
ασθενών.1,2 Ο κνησμός φαίνεται ότι επιβαρύνει την
ποιότητα ζωής των πασχόντων γεγονός που επη ρεάζει αρνητικά την ανταπόκριση στην χορηγούμενη
για το νόσημά τους θεραπεία. 3,4 Η βαρύτητα της
νόσου δεν είναι ικανή από μόνη της να ερμηνεύσει
την ένταση του κνησμού και παρόλο που υπάρχουν

Ο
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πολλές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση
του καμία δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. 5 Η
μειωμένη συσχέτιση της έντασης του κνησμού με την
βαρύτητα της νόσου (π.χ ψωρίασης, ατοπικής
δερματίτιδας) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και άλλοι
παράγοντες όπως η εφίδρωση, η ξηροδερμία, η
φυσική άσκηση και οι ψυχολογικοί παράγοντες
επηρεάζουν την ένταση του. 6 Ένα από τα πιο
εντυπωσιακά παραδείγματα της επίδρασης των
ψυχολογικών παραγόντων στον κνησμό προήλθε από
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την παρατήρηση ότι επιδεινώνεται μετά από την
επίδειξη εικόνων που σχετίζονται με αυτόν (ψύλλοι,
άκαροι, αλλεργικές αντιδράσεις, κ.ά) στους ασθενείς. 7 Τα αρνητικά συναισθήματα φαίνεται να
αυξάνουν την ένταση του κνησμού, όπως προκύπτει
από μελέτες που δείχνουν υψηλή συν-νοσηρότητα
(κατάθλιψη) μεταξύ των ασθενών που πάσχουν από
κνησμό. 8-10 Σε αντίθεση με το παραδοσιακό
βιοϊατρικό μοντέλο-το οποίο επικεντρώνεται μόνο
στις φυσικές διεργασίες μιας νόσου και δεν λαμβάνει υπόψη το ρόλο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων-η παρατήρηση ότι η σοβαρότητα της νόσου
και μόνο συνήθως δεν μπορεί πλήρως να εξηγήσει
την ένταση του κνησμού, έχει προταθεί η θεωρία
ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου του κνησμού σε
χρόνιους δερματολογικούς ασθενείς. Το μοντέλο
αυτό στηρίζεται στην υπόθεση ότι εσωτερικοί
παράγοντες όπως η προσωπικότητα του ασθενούς,
αλληλεπιδρούν με εξωτερικούς περιβαλλοντικούς
παράγοντες (σημαντικά γεγονότα ζωής, ή άλλοι
στρεσσογόνοι παράγοντες) για να πυροδοτήσουν τον
κνησμό. Σε αυτό το μοντέλο γνωστικοί, συμπεριφορικοί και κοινωνικοί συντελεστές όπως η γνώση της
ασθένειας, η αντιμετώπιση της και η κοινωνική υποστή ριξη μπορεί να θεωρηθούν ως διαμεσολα βούμενοι παράγοντες που μπορεί να βελτιώσουν τη
ασθένεια και τα συμπτώματά της.11

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΝΗΣΜΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Φαίνεται ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας σχετίζονται με την εκδήλωση ή τις
εξάρσεις των δερματολογικών παθήσεων. 12-14 Οι
ασθενείς με χρόνιες φλεγμονώδεις ασθένειες, όπως
η ψωρίαση και η ατοπική δερματίτιδα έχουν ένα
συγκεκριμένο προφίλ προσωπικότητας. Πολλά
συναισθηματικά χαρακτηριστικά (όπως το άγχος και
η κατάθλιψη) είναι έντονα στους ασθενείς με χρόνιες
παθήσεις του δέρματος, πιθανόν ως συνέπεια της
νόσου. Μελέτες ανέδειξαν συσχέτιση μεταξύ αρνητικών συναισθημάτων (κατάθλιψης, άγχους) και της
έντασης του κνησμού, με τον τελευταίο να κλιμακώνεται όσο εντείνονται τα συναισθήματα των ασθενών.15-17 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις έχουν δείξει
ότι το επίπεδο του άγχους σε ασθενείς με ατοπική
δερματίτιδα συσχετίζεται με την ένταση του κνησμού.18 Σε μελέτη που έγινε με 28 ασθενείς-μάρτυρες
με ατοπική δερματίτιδα παρατηρήθηκε ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ κνησμού και άγχους (R=0.573,

p<0.05). Στους ασθενείς αυτούς βρέθηκε ότι ο
αριθμός των νευροπεπτιδίων Y στην επιδερμίδα
ήταν σημαντικά αυξημένος έναντι των υγιών μαρτύρων, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το
άγχος μπορεί να σχετίζεται με την επαγωγή του
κνησμού μέσω των νευροπεπτιδίων Y19. O Chrostowska-Plak D και οι συνεργάτες του παρατήρησαν
ότι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα και κατάθλιψη
εμφάνιζαν έντονο κνησμό ενώ η μακροχρόνια χρήση
αντιισταμινικών στους ασθενείς αυτούς μπόρεσε να
οδηγήσει σε μείωση του κνησμού, καλύτερη
ποιότητα ζωής και χαμηλότερα επίπεδα κατάθλι ψης.20 Για την κατάθλιψη μελέτες έχουν σημειώσει
ότι μπορεί να επιδεινώσει την ένταση του κνησμού,
όπως σε περιπτώσεις προ και μετά την έναρξη
θεραπείας με τοπικά κορτικοστεροειδή ή φωτοθεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση. 21 Σε μελέτη 40
ασθενών με ψωρίαση οι οποίοι παράλληλα με την
φαρμακευτική τους αγωγή ελάμβαναν μαθήματα
διαχείρισης του στρες από ομάδα ψυχολόγων,
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στην βαρύτητα
της νόσου συγκριτικά με τους ασθενείς που
ελάμβαναν μόνο την φαρμακευτική αγωγή. Σε μία
άλλη μελέτη του Bosecker και των συνεργατών του,
μία ομάδα ασθενών με δερματολογικά προβλήματα
συνοδευόμενα από χρόνιο κνησμό υπεβλήθη σε μια
ώρα ομαδικής ψυχοθεραπείας χωρίς σημαντική
βελτίωση στον κνησμό σε σύγκριση με άλλη ομάδα
που λάμβανε μόνο φαρμακευτική αγωγή.22 Παρ’όλο
που από πολλές συγχρονικές μελέτες προκύπτει
σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ της προσωπικότητας του ατόμου και της έντασης του κνησμού
θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκ τικοί στη
ερμηνεία των αποτελεσμάτων γιατί σε πολλές από
αυτές τις μελέτες οι αιτιολογικοί παράγοντες παραμένουν ασαφείς. Πολλά από τα συναισθήματα που
αναφέρθηκαν αποτελούν την συνέπεια και όχι την
αιτία των χρόνιων κνησμωδών δερματο λογικών
παθήσεων.

ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΝΗΣΜΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πολλοί ασθενείς (37-88%), με χρόνιες δερματολογικές παθήσεις πιστεύουν ότι υπάρχει μια σχέση
μεταξύ των εξωτερικών στρεσσογόνων παραγόντων
και της ασθένειας τους.23-25 Αν και πολλές μελέτες
που έχουν διεξαχθεί πάνω σε αυτόν τον τομέα έχουν
πολλά μεθοδολογικά σφάλματα (μικρό δείγμα
ασθενών και περιορισμένο αριθμό επαναλαμβα -
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νόμενων μετρήσεων), τα αποτελέσματά τους υποδηλώνουν ότι στρεσσογόνα γεγονότα μπορούν να
επιδεινώσουν την βαρύτητα της νόσου. Σε προοπτική
μελέτη των King και Wilson που έγινε σε ασθενείς
με ατοπική δερματίτιδα, προέκυψε ότι το στρες
αποτελεί προάγγελο της βαρύτητας της νόσου. 26
Πολλές φορές διακρίνουμε τους στρεσσογόνους
παράγοντες σε μείζονα γεγονότα ζωής (διαζύγιο,
απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου), και ελάσσονα
γεγονότα ζωής (καθημερινές και διαπροσωπικές
συγκρούσεις) προκειμένου να γίνει άμεση συσχέτιση με την ένταση του κνησμού. Έχει φανεί ότι το
στρες που προκλήθηκε μετά από μείζονα και
ελάσσονα γεγονότα ζωής συνδέεται άμεσα με την
παρουσία και την ένταση του κνησμού στον γενικό
πληθυσμό αλλά και σε ασθενείς με δερματολογικό
νόσημα.27,28 Στις παθήσεις του δέρματος, κυρίως
στην ψωρίαση και την ατοπική δερματίτιδα έχει
φανεί ότι ο στιγματισμός των ασθενών (η προσέλκυση των βλεμμάτων, τα ενοχλητικά σχόλια, ή η
αποφυγή της επικοινωνίας μαζί τους) αποτελεί έναν
ακόμα στρεσσογόνο παράγοντα που εντείνει την
ένταση του κνησμού.18,29,30 Συνολικά, οι μελέτες που
διερευνούν την σχέση μεταξύ των στρεσσογόνων
παραγόντων και του κνησμού δείχνουν ότι η ένταση
του κνησμού είναι ανάλογη με την ένταση του στρες.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ –––––––
Συγκεκριμένοι συμπεριφορικοί, γνωσιακοί και
κοινωνικοί παράγοντες θεωρείται ότι επιδρούν στην
εκδήλωση και ένταση του κνησμού.

Γνωσιακοί παράγοντες
Ατομικές διαφορές στην προσαρμοστικότητα σε
χρόνιες παθήσεις μπορούν να εξηγηθούν από
διαφορετικούς τρόπους γνωσιακής αξιολόγησης
(νοσογνωσία).27 Αν και υπάρχουν πολλές έννοιες
της νοσογνωσίας, δυο κύριες δομές σχετίζονται με
τον κνησμό στις διάφορες δερματικές παθήσεις και
σε άλλα χρόνια νοσήματα: 1. Γνώσεις που τονίζουν
την αρνητική πλευρά της νόσου (απελπισία, ανησυχία, ανικανότητα) και 2. Γνώσεις που μειώνουν
την έννοια του απεχθούς της κατάστασης
(αποδοχή).31
Απελπισία: Δεδομένου ότι οι περισσότερες
χρόνιες ασθένειες είναι ανίατες και η πορεία της
νόσου είναι απρόβλεπτη, οι ασθενείς μπορεί να
εκδηλώσουν το αίσθημα της απελπισίας λόγω
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έλλειψης ελέγχου της. Η απελπισία αντικατοπτρίζεται από την τάση να τονίζονται οι αρνητικές πτυχές της νόσου ως ανεξέλεγκτη, απρόβλεπτη, αμετάβλητη και να γενικεύονται αυτά τα συναισθήματα σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής.31 Σύμφωνα με άλλες
χρόνιες καταστάσεις στις οποίες η απελπισία έχει
φανεί ότι τις επηρεάζει, προκαταρκτικές παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η απελπισία μπορεί να
συνδεθεί με υψηλότερη ένταση του κνησμού και σε
δερματολογικά νοσήματα.
Ανησυχία: Περίπου το 40% των ασθενών με
χρόνιες δερματολογικές παθήσεις εμφανίζουν
γενικευμένη ανησυχία σχετιζόμενη με την πορεία
της νόσου τους.32 Ο Fortune και οι συνεργάτες του
παρατήρησαν ότι η γενικευμένη ανησυχία σε
ασθενείς με ψωρίαση αποτέλεσε προγνωστικό δείκτη
ανταπόκρισης στην θεραπεία με στενού φάσματος
UVB. Oι πάσχοντες με έντονη ανησυχία χρειάζονταν
περισσότερες συνεδρίες με UVB προκειμένου να
επιτύχουν πλήρη κάθαρση συγκριτικά με τους
ασθενείς που δεν ανέφεραν κάποιο αντίστοιχο
αίσθημα.33
Αποδοχή: Σε αντίθεση με την απελπισία και την
ανησυχία όπου ο ασθενής εστιάζει στην αρνητική
έκβαση της νόσου, η αποδοχή φαίνεται να έχει
ωφέλιμα αποτελέσματα στην πορεία της. Με τον όρο
αποδοχή εννοούμε τον συμβιβασμό του ασθενή ότι
πάσχει από ένα χρόνιο νόσημα και πρέπει να μάθει
να ζει με αυτό, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να
διαχειρίζεται τις επιπλοκές του. Αρκετές μελέτες
έχουν δείξει θετική συσχέτιση μεταξύ της αποδοχής
και της καλής φυσικής κατάστασης του αρρώστου με
δερματολογικό νόσημα.34
Συμπεριφορικοί παράγοντες: Στις παθήσεις του
δέρματος οι συμπεριφορικοί παράγοντες που
αναπτύσσει ο ασθενής έχουν άμεση σχέση με την
πορεία της νόσου και ιδιαίτερα με την ένταση του
κνησμού.35.36 Το αίσθημα του κνησμού προκαλεί
έναν καταρράκτη αντιδράσεων τόσο στον άνθρωπο
όσο και στα θηλαστικά στο να ξεστούν. Η θετική
επίδραση του ξεσμού μπορεί να είναι η απομάκρυνση του εκλυτικού παράγοντα όπως παράσιτα ή
έντομα. Ασθενείς με χρόνιο κνησμό οφειλόμενο σε
κάποιο χρόνιο δερματολογικό νόσημα που εμμένουν
στο ξεσμό (έως ότου ματώσουν) χάνουν τον έλεγχο
και οδηγούνται σε αρνητικά συναισθήματα. Έχει
φανεί ότι ο επαναλαμβανόμενος κνησμός μειώνει τα
επίπεδα της προσταγλανδίνης D2 (PGD2)- έναν
αναστολέα του κνησμού- στο δέρμα, με αποτέλεσμα
να διατηρείται έντονη η επιθυμία του κνησμού και
να επάγεται ο φαύλος κύκλος κνησμού-ξεσμού.37,38
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Σε μελέτες όπου γίνονταν μαγνητικές τομογραφίες
σε ασθενείς με δερματολογικές παθήσεις φάνηκε ότι
ο κνησμός συνδέεται με συγκεκριμένες περιοχές του
εγκεφάλου που εμπλέκονται σε διεργασίες
κινητοποίησης του (ραβδωτό σώμα, οπτικομετω πιαίος φλοιός).39,40 Παρότι ο ξεσμός προσφέρει μια
πρόσχερη ανακούφιση του κνησμού, πολλές φορές
προκαλεί μακροπρόθεσμα προβλήματα παίζοντας
σημαντικό ρόλο στην έξαρση και διατήρηση χρόνιων
δερματολογικών νοσημάτων. 41 Πολλές φορές ο
χρόνιος κνησμός προκαλεί στους ασθενείς απόσυρση από τις καθημερινές τους ασχολίες οδηγώντας
μακροπρόθεσμα σε μείωση της ποιότητας ζωής
τους.35,36 Σε μελέτη 100 ασθενών από την Βραζιλία
με χρόνιο κνησμό φάνηκε ότι η ποιότητας ζωής τους
είχε σαφώς επηρεαστεί (DLQI=13,5), με τις γυναίκες
να παρουσιάζουν μια υπεροχή. Στην ίδια μελέτη
σημειώθηκε επίσης, ότι οι άντρες ασθενείς λόγω της
μακροχρόνιας χρήσης αντιισταμινικών ανέφεραν
δυσκολίες συγκέντρωσης στην εργασίας τους.42 Ο
Zachariae και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι οι
πάσχοντες από κνησμό ανέφεραν μείωση της
ποιότητας ζωής τους, υψηλότερα επίπεδα άγχους,
κατάθλιψης, επηρεασμό στην ποιότητα του ύπνου
τους καθώς και μη ειδικά σωματικά συμπτώματα. Τα
ευρήματα τους επιβεβαιώνουν την πολυδιάστατη
φύση του κνησμού.43

Κοινωνικοί παράγοντες
Η κοινωνική υποστήριξη που σε γενικές γραμμές
ορίζεται ως η αλληλεπίδραση ή οι πόροι που
παρέχονται από τους άλλους μπορεί να βοηθήσει
τους ασθενείς στην διαχείριση του στρες. 44 Έχει
βρεθεί ότι σημαντική κοινωνική υποστήριξη οδηγεί
σε καλύτερη ρύθμιση του καρδιαγγειακού συστήματος (π.χ. χαμηλή αρτηριακή πίεση) και λειτουργία
του ανοσοποιητικού. Η επίδραση της κοινωνικής
υποστήριξης στον κνησμό απαιτεί μεγαλύτερη
προσοχή γιατί πολύ λίγες μελέτες έχουν διεξαχθεί
πάνω σε αυτό το πεδίο.45 Παρότι προκαταρκτικές
παρατηρήσεις δεν έχουν δείξει σαφή συσχέτιση
μεταξύ τους, μπορεί να θεωρηθεί ότι η κοινωνική
υποστήριξη έχει προστατευτικό ρόλο όταν το άτομο
εκτεθεί σε στρεσσογόνα γεγονότα που μπορούν να
πυροδοτήσουν μια δερματολογική ασθένεια. 46 Ο
Picardi και οι συνεργάτες του μελέτησαν τον ρόλο
της κοινωνικής υποστήριξης σε εξωτερικούς
ασθενείς με πρόσφατη έναρξη της ψωρίασης ή με
υποτροπή της νόσου. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υποομάδες των ασθενών διέ-

φεραν στο βαθμό κοινωνικής υποστήριξης που τους
παρείχαν. 47 Σε μελέτη 104 ασθενών με ψωρίαση
παρατηρήθηκε ότι η κοινωνική υποστήριξη τους
οδηγούσε σε καλύτερη ποιότητα ζωής, χαμηλότερα
επίπεδα κατάθλιψης και αποδοχή της νόσου. Ωστόσο, διαφορές είχαν σημειωθεί μεταξύ των δυο
φύλων. Η κοινωνική υποστήριξη είχε συνδεθεί με
καλύτερη αποδοχή της νόσου στους άντρες ενώ στις
γυναίκες με χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης.48
Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
σοβαρότητα της νόσου από μόνη της δεν μπορεί
πλήρως να ερμηνεύσει το αίσθημα του κνησμού η
υπόθεση ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου φαίνεται
να έχει μια επιπρόσθετη αξία στην ερμηνεία της
αιτιοπαθογένειας του. Ο φαύλος κύκλος κνησμόςξεσμός-κνησμός έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με
αυξημένα επίπεδα ανησυχίας, απελπισίας, άγχους και
κατάθλιψης προτείνοντας έτσι συγκεκριμένους ψυχολογικούς παράγοντες (νοσογνωσία, συμπεριφορικοί και
εξωτερικοί στρεσσογόνοι παράγοντες) που μπορεί να
τον επηρεάσουν. Ωστόσο, περισσότερες μελέτες πρέπει
να γίνουν πάνω σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να
διεξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Παπαγεωργίου Μ.
Θεοδοσίου Γρ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Άνδρας 33 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας
εξαιτίας ασυμπτωματικού, εκτεταμένου εξανθήματος,
αποτελούμενου από σταχτόχροες κηλίδες και επίπεδες πλάκες σε πρόσωπο, τράχηλο, κορμό, μασχάλες,
βουβωνικές χώρες και την εγγύς μοίρα των βραχιόνων. Οι βλεννογόνοι, οι παλάμες, τα πέλματα και τα
νύχια ήταν ελεύθερα βλαβών (Εικόνα 1).

Åéêüíá 1 – Σταχτί κηλίδες και πλάκες ανώμαλου σχήματος σε κορμό και βραχίονες.

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:4 299-303, 2014

Οι βλάβες παρουσιάστηκαν αιφνίδια και γενικεύθηκαν τους τελευταίους τρεις μήνες. Το εξάνθημα
ήταν άκνησμο. Δεν υπήρχαν πυρετός, κόπωση ή άλλο σύμπτωμα ενδεικτικό συστηματικής νόσου. Το
ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς ήταν ελεύθερο. Ο
ασθενής δεν είχε λάβει φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες και δεν είχε εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία
προ της έκθυσης του εξανθήματος.
Στον εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, βιο-
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M. Παπαγεωργίου, Γρ. Θεοδοσίου, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη
χημικό προφίλ, RPR) δεν υπήρχαν παθολογικά ευρήματα.
Η ιστολογική εξέταση έδειξε κενοτοπιώδη εκφύλι-

ση της βασικής στιβάδας, μέτρια λεμφοϊστιοκυτταρική περιαγγειακή διήθηση και μελανινοφάγα στο χόριο (ακράτεια μελανίνης) (Εικόνα 2)

Åéêüíá 2 – Μέτρια λεμφοϊστιοκυτταρική διήθηση και μελανινοφάγα στο χόριο.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Φ-Σ Δελλή , Ε. Καρακύριου, Γ. Θεοδοσίου, και συν.

Έμμονο δυσχρωμικό ερύθημα – Erythema
dyschromicum perstans
Το έμμονο δυσχρωμικό ερύθημα (erythema dyschromicum perstans) ή σταχρόχρους δερματοπάθεια (ashy dermatosis) είναι μια σπάνια διαταραχή
μελάγχρωσης η οποία χαρακτηρίζεται από αιφνίδια
έκθυση ασυμπτωματικών μελαγχρωματικών κηλίδων
και επίπεδων πλακών διάφορου μεγέθους και σχήματος, σταχτί–γκρι ή καφέ-μπλε χρώματος.
Πeριγράφηκε το 1957 στην Κεντρική Αμερική (El
Salvador) από τον O. Ramirez.1. Στην ισπανόφωνη
βιβλιογραφία οι ασθενείς αναφέρονται ως “Los Centientos” δηλαδή “οι σταχτιοί”. Προσβάλλονται συχνότερα άτομα με σκούρο φωτότυπο δέρματος. Οι
γυναίκες προσβάλλονται συχνότερα από τους άνδρες.2,3,4
Η αιτιολογία παραμένει άγνωστη. Διάφοροι αιτιολογικοί παράγοντες έχουν προταθεί, όπως λήψη ή
έκθεση σε νιτρικό αμμώνιο (NH4NO3), το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό λιπασμάτων ή εκρηκτικών
υλών, λοιμώξεις από έλμινθες,5 ακτινοσκιαστικά μέσα, αλλεργία στο κοβάλτιο6 καθώς και έκθεση σε chlorothalonil σε εργάτες σε φυτείες μπανάνας.7 Κανένας από τους παραπάνω πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες δεν εντοπίσθηκε στον ασθενή μας.
Η νόσος χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έκθυση
ασυμπτωματικών σταχτί-γκρι ή καφέ-μπλε κηλίδων
και επίπεδων πλακών, διάφορου μεγέθους και σχήματος. Μπορεί να έχουν επηρμένο ερυθηματώδες
όριο, το οποίο επιτείνει τη μελάγχρωση. Οι βλάβες
εμφανίζονται κυρίως στο πρόσωπο, τον τράχηλο, τον
κορμό και τους βραχίονες. Είναι συνήθως ασυμπτωματικές, μολονότι αναφέρεται κάποτε ήπιος κνησμός. Παρατηρείται βραδεία εξάπλωση του εξανθήματος με το πέρασμα των ετών, συνήθως χωρίς αυθόρμητη υποχώρηση.
Η ιστολογική εξέταση δείχνει λειχηνοειδή δερματίτιδα με κενοτοπιώδη εκφύλιση της βασικής στιβάδας, κολλοειδή σωμάτια και αυξημένη μελανίνη
στην επιδερμίδα. Επίσης παρατηρούνται οίδημα στο
θηλώδες χόριο, ήπια ή μέτρια περιαγγειακή λεμφοϊστιοκυτταρική διήθηση και ακράτεια μελανίνης.8,9
Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται ο μελαγχρωματικός λειχήνας, η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, η νόσος του Addison, η ιδιοπαθής
εξανθηματική κηλιδώδης μελάγχρωση, το σταθερό
φαρμακευτικό εξάνθημα, η αιμοχρωμάτωση και η
μελαγχρωματική κνίδωση.10
Κάποιοι συγγραφείς11,13 θεωρούν το έμμονο δυσχρωμικό ερύθημα παραλλαγή του μελαγχρωματικού

λειχήνα (lichen planus pigmentosus - LPP). Αυτό βασίζεται στην παρατήρηση ότι το έμμονο δυσχρωμικό
ερύθημα μπορεί να προηγείται, να συνυπάρχει ή να
ακολουθεί την εμφάνιση βλαβών ομαλού λειχήνα καθώς και στις ομοιότητες στην ιστολογία και τον ανοσοφθορισμό. Οι δύο αυτές κλινικές οντότητες δεν
μπορούν να διακριθούν ιστολογικά. Παρόλα αυτά,
κλινικές διαφορές μεταξύ των δύο αυτών δερματοπαθειών τονίζονται από άλλους συγγραφείς.12 Ο μελαγχρωματικός λειχήνας εμφανίζεται κυρίως σε φωτοεκτεθειμένα μέρη και πτυχές, συνυπάρχει με βλάβες
ομαλού λειχήνα και οι βλάβες του είναι συνήθως
κνησμώδεις. Οι βλάβες του έμμονου δυσχρωμικού
ερυθήματος δεν δείχνουν προτίμηση στις φωτοεκτεθειμένες περιοχές και συνήθως είναι άκνησμες.
Δεν έχει περιγραφεί αποτελεσματική θεραπεία
για αυτή τη νόσο. Επίσης δεν έχουν εκπονηθεί προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες για τη θεραπεία
της νόσου. Σε δύο μικρές μελέτες έχει δοκιμασθεί
κλοφαζιμίνη 100 mg ημερησίως για τρεις μήνες, με
αναφερόμενη επιτυχία 66% και 87% αντίστοιχα.
Στις έρευνες αυτές παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες
ενέργειες, όπως δυσχρωμίες του δέρματος, του κερατοειδούς και των σωματικών υγρών και σε ποσοστό
1% γαστρεντερικές διαταραχές. Ως αποτελεσματικές
θεραπείες σε μεμονωμένες, όμως, περιπτώσεις,
έχουν αναφερθεί η χρήση δαψόνης 100mg ημερησίως για τρεις μήνες,13 η χρήση κυκλοσπορίνης, η
χορήγηση βιταμίνης Α σε ώσεις των 100.000 μονάδων καθημερινά για 15 ημέρες14 και η χορήγηση συστηματικών κορτικοειδών.15
Ο ασθενής μας έλαβε θεραπεία με κυκλοσπορίνη
σε δόση 2,5 mg/kg ΒΣ για τρεις μήνες χωρίς αξιόλογη βελτίωση.
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1. Ένας νέος IL-4 και IL-13 βιολογικός
αναστολέας για την ατοπική δερματίτιδα
Το σκεύασμα Dupilumab μπορεί να εμποδίσει τις
εξάρσεις της ατοπικής δερματίτιδας, καθώς και να
αποτελέσει μία νέα θεραπευτική επιλογή για την
αντιμετώπιση της νόσου
Οι κυτταροκίνες των βοηθητικών Th2-κυττάρων,
όπως η ιντερλευκίνη (IL) -4 και η IL-13 έχουν ενοχοποιηθεί στην παθογένεση της ατοπικής δερματίτιδας
(ΑΔ). Το Dupilumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο
μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύεται από μια υπομονάδα του υποδοχέα της IL-4 και αναστέλλει τόσο
την IL-4, όσο και την IL-13. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν τέσσερις πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες,
διπλές-τυφλές, κλινικές δοκιμές ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο για την αξιολόγηση του dupilumab
στη θεραπεία της μέτριας και σοβαρής ΑΔ.
Δύο μελέτες διάρκειας 4-εβδομάδων εξέτασαν
τρία εβδομαδιαία δοσολογικά σχήματα υποδόριας
χορήγησης dupilumab (75 mg, 150 mg και 300
mg). Η θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα σημαντική δοσοεξαρτώμενη μείωση της κλινικής βαρύτητας. Η
κλινική δοκιμή συνεχίσθηκε με τη χορήγηση της δόσης 300 mg έως τη 12η εβδομάδα, με αποτέλεσμα τη
βελτίωση τουλάχιστον 50% του δείκτη βαρύτητας της
ατοπικής δερματίτιδας (EASI) στο 85% των ασθενών
που ελάμβαναν dupilumab, έναντι 35% των ασθενών
που ελάμβαναν εικονικό φάρμακο. Επίσης, ο κνη-
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σμός βελτιώθηκε σημαντικά με τη θεραπεία (μέση
μείωση 56%, έναντι 15% με το εικονικό φάρμακο).
Τέλος, ο συνδυασμός του dupilumab με τοπικά στεροειδή είχαν σημαντικά καλύτερη βαθμολογία στο δείκτη EASI-50, από ότι τα τοπικά στεροειδή μαζί με το εικονικό φάρμακο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλες παράμετροι της κλινικής δραστηριότητας βελτιώθηκαν με
το συνδυασμό dupilumab/στεροειδή, καθώς και ότι
απαιτήθηκε μικρότερη ποσότητα τοπικών κορτικοστεροειδών στους ασθενείς που ελάμβαναν dupilumab.
Σε όλες τις κλινικές δοκιμές το dupilumab συσχετίσθηκε με μείωση των επιπέδων στον ορό της IgE
και της χημειοκίνης TARC. Επίσης, μοριακές αναλύσεις του δέρματος από βλάβη εκζέματος έδειξαν ότι
μετά τη θεραπεία με dupilumab το δέρμα τείνει προς
το φυσιολογικό, ενώ αντίθετα επιδεινώνεται στους
ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Ρινοφαρυγγίτιδα και κεφαλαλγία ήταν οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά εμφανίζονται σε παρόμοιο ποσοστό τόσο στην ομάδα ελέγχου, όσο και στην ομάδα
θεραπείας με το dupilumab. Οι λοιμώξεις του δέρματος και οι εξάρσεις της ατοπικής δερματίτιδας, δηλαδή οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ήταν πιο
συχνές στους λήπτες του εικονικού φαρμάκου.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Η εισαγωγή των βιολογικών παραγόντων που στοχεύουν τις κυτταροκίνες έχει βελτιώσει σημαντικά τις
θεραπευτικές επιλογές των ιατρών και την ποιότητα

7_Layout 1 8/12/2014 12:55 μμ Page 306

306

Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
ζωής των ασθενών με ψωρίαση. Είναι συναρπαστικό
να βλέπουμε ότι ένα νέο βιολογικό φάρμακο είναι
στον ορίζοντα για την ατοπική δερματίτιδα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το καλό προφίλ ασφαλείας του
dupilumab, το οποίο απέδειξε ότι μπορεί να εμποδίσει τις εξάρσεις της νόσου, καθώς και να βοηθήσει
στην αντιμετώπισή της.
Beck LA et al. Dupilumab treatment in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med 2014; 371:
130.

2. Μελάνωμα με ακαθόριστη πρόγνωση
Ασθενείς με όγκο αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας
έχουν καλύτερη πρόγνωση από ότι οι ασθενείς με
γνωστή πρωτοπαθή εστία
Το μελάνωμα που ανιχνεύεται στους λεμφαδένες
και προέρχεται από άγνωστη πρωτοπαθή εστία είναι
δύσκολο να ταξινομηθεί και να αντιμετωπισθεί. Ανάλογα με την πιθανή πρωτοπαθή εστία, η νόσος συνήθως χαρακτηρίζεται ως στάδιο ΙΙΙ ή IV. Πολλοί ιατροί την κατατάσσουν στο στάδιο ΙΙΙ και χορηγούν
ιντερφερόνη, αφήνοντας τα νεότερα φάρμακα που
χορηγούνται στο στάδιο IV για πιθανή μελλοντική
χρήση. Ωστόσο, μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι το
μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας θα πρέπει
να κατατάσσεται στο στάδιο IV της νόσου. Ομάδα
ερευνητών από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας δημοσίευσε πρόσφατα τα αποτελέσματα μιας μελέτης που αμφισβητούν την τελευταία θεωρία.
Οι συγγραφείς ανέτρεξαν στη βάση δεδομένων
ενός νοσοκομείου-κέντρου αναφοράς και εντόπισαν
551 ασθενείς με μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς
εστίας, αλλά με λεμφαδενική εντόπιση, οι οποίοι
υποβλήθηκαν σε χειρουργικό λεμφαδενικό καθαρισμό το χρονικό διάστημα μεταξύ 1971 και 2010. Οι
ασθενείς με μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς
εστίας που υποβλήθηκαν σε λεμφαδενικό καθαρισμό είχαν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
χωρίς απομακρυσμένες μεταστάσεις και μεγαλύτερο
ποσοστό επιβίωσης από τους ασθενείς με γνωστή
πρωτοπαθή εστία. Οι παράγοντες που σχετίζονται με
δυσμενέστερη επιβίωση ήταν η εξωλεμφαδενική επέκταση του μελανώματος, η παρουσία περισσότερων
από τρεις θετικούς λεμφαδένες και η προηγηθείσα
επικουρική ακτινοθεραπεία.

Σχόλιο (Hensin Tsao, MD, PhD)
Τα μελανώματα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας

θα μπορούσαν να είναι είτε μεταστατικής προέλευσης, είτε πρωτοπαθή από λεμφαδενικούς μελανινοκυτταρικούς σπίλους. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν
ανευρεθεί δείκτες που να επιτρέπουν τη διάκριση
μεταξύ των δύο αυτών οντοτήτων. Οι ασθενείς θα
πρέπει να παρακολουθούνται στενά από εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα. Ωστόσο, κατά την πρώτη
επίσκεψη ενός ασθενή με μελάνωμα αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας, θα πρέπει να προβούμε σε πλήρη
και λεπτομερή κλινική εξέταση, συμπεριλαμβανομένης και της περιπρωκτικής περιοχής.
Η οφθαλμολογική εξέταση κρίνεται επίσης απαραίτητη, ειδικά σε έναν ασθενή με μετάσταση στο
ήπαρ. Η εξέταση με τη λυχνία του Wood θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό μελανώματος
που υποχώρησε (regressed melanoma), αν και δεν
έχω πεισθεί για αυτό το μελάνωμα και την post hoc
εξέταση. Έχω ανακαλύψει μερικά μελανώματα που
ήταν κρυμμένα ανάμεσα στα δάχτυλα – αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις κάθε σπιθαμή της επιδερμίδας
πρέπει να εξετασθεί κλινικά.
van der Ploeg AP,T et al. Melanoma patients with an unknown primary tumor site have a better outcome than those with a known primary following therapeutic lymph
node dissection for macroscopic (clinically palpable) nodal
disease. Ann Surg Oncol 2014 May 7;

3. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος της
ψωρίασης;
Η καταγραφή της θεραπείας μπορεί να βοηθήσει
στον έλεγχο του κόστους
Η ψωρίαση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, επηρεάζει το 2%-3% του πληθυσμού σε όλο τον κόσμο.
Επειδή δεν υπάρχει θεραπεία για τη ριζική αντιμετώπιση της νόσου, η συνεχής σωστή διαχείριση και
επιλογή των κατάλληλων διαθέσιμων θεραπειών είναι απαραίτητη για τον έλεγχό της. Οι συγγραφείς
του άρθρου αξιολόγησαν τα δεδομένα από 35 δημοσιευμένες μελέτες για να εξετάσουν την οικονομική
επιβάρυνση της ψωρίασης στη Βόρεια Αμερική και
την Ευρώπη.
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συνολικές δαπάνες
για την υγειονομική περίθαλψη ήταν μεγαλύτερες
για τους ασθενείς με ψωρίαση από ότι για εκείνους
που δεν έχουν ψωρίαση. Οι δαπάνες περιελάμβαναν
τόσο τις άμεσες δαπάνες (π.χ. φάρμακα, επισκέψεις
στους γιατρούς και νοσηλείες), όσο και τις έμμεσες
δαπάνες (π.χ. απώλεια παραγωγικότητας στην εργα-
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σία και η πρόωρη συνταξιοδότηση - πιθανότατα λόγω
της ψωριασικής αρθρίτιδας).
Το άμεσο κόστος ποικίλει ανάλογα με τη χώρα.
Σε μια μελέτη στις ΗΠΑ το ετήσιο άμεσο κόστος ήταν
κατά προσέγγιση 1.390.000.000 δολάρια Αμερικής.
Στον Καναδά το άμεσο κόστος της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης εκτιμήθηκε σε 838 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Σε αρκετές μελέτες, η σοβαρότητα της
ψωρίασης και του δείκτη PASI συσχετίσθηκε με το
άμεσο κόστος της ψωρίασης. Μία από τις αιτίες του
υψηλού κόστους της θεραπείας ήταν η συχνή αλλαγή
του φαρμάκου λόγω αποτυχίας της θεραπευτικής αντιμετώπισης, γεγονός που αντιπροσώπευε το 17% των
ετήσιων δαπανών. Οι έμμεσες δαπάνες, αν και μικρότερες από τις άμεσες δαπάνες, ήταν πολύ σημαντικές. Στις ΗΠΑ το συνολικό κόστος της ψωρίασης εκτιμάται ότι είναι 1.520.000.000 US$ και στον Καναδά
1.470.000.000 US$. Οι δαπάνες αυτές ήταν ισοδύναμες ή και μεγαλύτερες από το κόστος που συνδέεται
με τον καρκίνο του παγκρέατος, το μελάνωμα, τον
καρκίνο του προστάτη και το άσθμα.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Το πραγματικό κόστος της ψωρίασης είναι, πιθανόν, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εκτιμάται. Αυτή
η μελέτη δεν έχει συμπεριλάβει έξοδα για την αγορά
μη συνταγογραφούμενων σκευασμάτων (over-the-counter), ή για τις δαπάνες που σχετίζονται με συνοδά
νοσήματα (παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, ψυχιατρικές διαταραχές και καρδιαγγειακές παθήσεις).
Επίσης, πολλές από τις μελέτες που συμπεριλήφθησαν στη βιβλιογραφία, διεξήχθησαν πριν την διάθεση ορισμένων βιολογικών φαρμάκων. H αποτυχία
της θεραπείας που επιλέχθηκε και η αναμενόμενη
στη συνέχεια αλλαγή του φαρμάκου, υπογραμμίζουν
τη σημασία της εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης, ώστε να μειωθούν οι ανεπιτυχείς θεραπείες και έτσι να μειωθεί το κόστος.
Feldman SR et al. The economic burden of psoriasis: A systematic literature review. Expert Rev Pharmacoecon
Outcomes Res. 2014 Jul 23;

Είναι αποτελεσματική η χρήση του Laser για
την αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης;
Ίσως, μερικές φορές.
Μια νέα προσέγγιση για την επίλυση αυτού του
δύσκολου στη θεραπεία νοσήματος.
Δύο νέες μελέτες εξετάζουν την αποτελεσματικό-
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τητα διαφορετικών λέιζερ για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης.
Στη μελέτη των Hollmig και των συνεργατών του
συμμετείχαν 27 ασθενείς με συνολικά 125 όνυχες
που χρειάζονταν θεραπεία και έγινε προσπάθεια να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του 1064-nm Nd:
YAG laser εκτιμώντας την κλινική βελτίωση αλλά και
την μυκητολογική ίαση. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν σε δύο θεραπείες με λέιζερ,
με μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων. Μεταξύ των 22
ασθενών που ολοκλήρωσαν τη μελέτη, οι ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε θεραπεία και οι ασθενείς που
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου δεν είχαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές στη μυκητολογική ίαση (33%
και 20%, αντίστοιχα), ή στην κάθαρση της ονυχαίας
πλάκας (μέσος όρος: 0,44 mm και 0,15 mm, αντίστοιχα).
Σε μια άλλη πρόσφατη μελέτη, o Lim και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν fractional laser CO2
για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης σε 24 ασθενείς που η συστηματική φαρμακευτική αγωγή είχε
αποτύχει ή είχαν εμφανίσει ανεπιθύμητες ενέργειες.
Μετά τη θεραπεία με το laser, οι ασθενείς χρησιμοποίησαν τοπικά και σε καθημερινή βάση την αμορολφίνη. Μετά από 3 μηνιαίες θεραπείες, το 50%
των ασθενών είχαν μυκητολογική ίαση και το 92%
είχαν κλινική βελτίωση. Οι υπό θεραπεία όνυχες είχαν, κατά μέσο όρο, πάχος 2,27 χιλιοστά. Όνυχες
λεπτότεροι από 2,2 χιλιοστά είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν πλήρη κλινική
και μυκητολογική ανταπόκριση (75% έναντι 0%). Η
λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση είχε επίσης σημαντικά μεγαλύτερη ανταπόκριση.

Σχόλιο Murad Alam, MD, MSCI
Πολυάριθμες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το
Nd: YAG laser μπορεί να βελτιώσει την ονυχομυκητίαση, αλλά η πλήρης ίαση είναι σπάνια. Έχει προταθεί ότι το Nd: YAG laser δεν είναι επιλεκτικό για
τους μύκητες, αλλά ασκεί τη δράση του κυρίως με τη
θέρμανση του νυχιού. Στην τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη του Hollmig, το laser ήταν ονομαστικάαριθμητικά, αλλά όχι στατιστικώς σημαντικά, περισσότερο αποτελεσματική μέθοδος στην επίτευξη τόσο
της μυκητολογικής, όσο και της κλινικής ίασης. Ο
μικρός αριθμός, όμως, των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη μπορεί να αποτέλεσε μειονέκτημα
ώστε να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα του laser.
Στη δεύτερη μελέτη η αποτελεσματικότητα του
fractional laser CO2 επιτυγχάνεται με τη δημιουργία
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μικρο-οπών στην ονυχαία πλάκα. Η δυνατότητα αυτή
πιθανώς διευκολύνει την διείσδυση και την απορρόφηση των τοπικών αντιμυκητιασικών φαρμάκων,
ιδίως στα λιγότερο υπερκερατωσικά νύχια. Επειδή η
ονυχομυκητίαση είναι ανθεκτική στην τοπική θεραπεία, ο συνδυασμός laser CO2, ή Nd: YAG laser, και
ενός τοπικού αντιμυκητιασικού σκευάσματος μπορεί
να είναι περισσότερο αποτελεσματικός από τη μεμονωμένη εφαρμογή των παραπάνω θεραπειών. Αυτή
όμως η συνδυαστική θεραπευτική προσέγγιση δεν
έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς.

Hollmig ST et al. Lack of efficacy with 1064-nm neodymium:yttrium-aluminum-garnet laser for the treatment of
onychomycosis: a randomized, controlled trial. J Am Acad
Dermatol 2014; 70(5):911-7.
Lim E-H et al. Toenail onychomycosis treated with a fractional carbon-dioxide laser and topical antifungal cream. J
Am Acad Dermatol. 2014; 70(5):918-23.
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. Jan 2014-Sept 2014.
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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.
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δύο συγγραφείς.

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

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

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

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

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

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

2. Ανασκοπήσεις

8. Γενικά θέματα

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 25:4 309-311, 2014

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

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

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

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

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

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

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

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

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

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

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

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

Ôüìïò 25, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2014

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

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

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