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Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση
ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα
Γεροχρήστου Μ.
Δούβαλη Θ.
Κυριακού Σ.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Aνασκόπηση

Κρατική Κλινική Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
H Σπογγοειδής μυκητίαση (ΣΜ) έχει μια χρόνια, υποτροπιάζουσα πορεία, με τη
θεραπεία να στοχεύει στη κάθαρση των δερματικών βλαβών, την παρεμπόδιση της εξέλιξης της νόσου
και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Πρόσφατα η κατανόηση της παθογένεσης της
MF με ανοσοϊστοχημικούς δείκτες οδήγησε στην ανάπτυξη καινούργιων στοχευμένων θεραπειών.

Μycosis Fungoides. Treatment of Patients with T-Cell Lymphomas
Summary

Gerochristou M., Doubali Th., Kyriakou S., Kontochristopoulos G.

Mycosisfungoides (MF) has a chronic, relapsing course and treatment is aimed
at the clearance of skin disease, thus the minimization of recurrence and the prevention of disease progression, improves patients quality of life. Recently, an increased understanding of the pathogenesis of
MF with identification of important molecular markers has led to the development of new targeted therapies.1

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σπογγοειδής μυκητίαση, συστηματικές-στοχευμένες θεραπείες, ανοσοτροποποιητικά.
KEY WORDS • Mycosisfungoides, systemic–targeted therapies, immunomodulators.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

πλάκες, ή βλατίδες που καταλαμβάνουν λιγότερο
από το 10% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος
(BSA) χωρίς λεμφαδενική ή σπλαχνική συμμετοχή.
Οι ασθενείς με νόσο σταδίου Ι αντιμετωπίζονται
με θεραπείες που απευθύνονται στο δέρμα.
Οι τοπικές θεραπείες δέρματος περιλαμβάνουν:
 Τοπικά κορτικοστεροειδή
 Τοπική χημειοθεραπεία (μουστάρδα αζώτου ή
καρμουστίνη)
 Τοπικά ρετινοειδή
 Τοπική ακτινοβολία (ακτίνες Χ ή δέσμη ηλεκτρονίων)
 Φωτοθεραπεία (UVB ή PUVA)

Στο στάδιο ΙΑ ανήκουν ασθενείς με κηλίδες,

Τοπικά κορτικοστεροειδή- Τα τοπικά κορτικο-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σπογγοειδής μυκητίαση είναι ένα εξω αδενικό, μη-Hodgkin λέμφωμα προέλευσης
Τ-κυττάρων που αναπτύσσεται κυρίως στο
δέρμα, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει λεμφαδένες,
αίμα και σπλαχνικά όργανα.
Το πρότυπο σύστημα σταδιοποίησης της MF
βασίζεται σε αξιολόγηση του δέρματος (Τ), των
λεμφαδένων (Ν), των σπλάχνων (M), και το αίματος (Β).2

Η
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Μ. Γεροχρήστου, Σ. Κυριακού, Θ. Δούβαλη και συν.
στεροειδή είναι αποτελεσματικά στο πρώιμο στάδιο
της MF, με την πλειονότητα των ασθενών να έχουν
πλήρη ανταπόκριση (CR). Η πολλαπλή τους δράση
περιλαμβάνει την απόπτωση του ενδοθηλίου, μέσω
μείωσης της παραγωγής κυτταροκινών, μεταγρα φικών παραγόντων, μορίων προσκόλλησης και
αυξητικών παραγόντων.1 Η μέση ανταπόκριση στη
θεραπεία, παρατηρείται εντός διαστήματος τριών
μηνών περίπου. 4 Τα τοπικά κορτικοστεροειδή
εφαρμόζονται μία ή δύο φορές ημερησίως στις
προσβεβλημένες περιοχές. Η κλειστή περίδεση
μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της
θεραπείας κατά 10-100 φορές. 5 Όμως, η μακρο χρόνια χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών,
συνδέεται με ατροφία του δέρματος, σχηματισμό
ραβδώσεων και πιθανή συστηματική απορρόφηση.1

Τοπική μουστάρδα του αζώτου (HΝ2) - Η τοπική
χρήση μουστάρδας αζώτου (μεχλωραιθαμίνη
υδροχλωρική, HΝ2) έχει πλήρη απάντηση σε
ποσοστά από 70% έως 80% σε ασθενείς με
περιορισμένη νόσο σταδίου Τ1, με μέσο χρόνο
κάθαρσης του δέρματος, από 6-8 μήνες. 6-9 Είναι
αλκυλιωτικός παράγοντας και προάγει τη καταστροφή
του DNA. Η τοπική εφαρμογή της έχει ως
αποτέλεσμα την επαγωγή αναοσολογικών μηχα νισμών, επηρεάζοντας τα κύτταρα Langerhans, και τα
Τ-λεμφοκύτταρα.1 Περίπου 20-25% των ασθενών που
έλαβαν τοπική θεραπεία με HΝ2 έχουν πλήρη
κάθαρση (CR) διάρκειας 10 ετών. Τοπική θεραπεία
με HΝ2 έχει επίσης χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε
παιδιατρικούς ασθενείς με MF.5
Η HΝ2 διατίθεται με τη μορφή αλοιφής ή σκόνης
διαλυόμενης με νερό βρύσης και δύναται να
χρησιμοποιείται καθημερινά.
 Η αλοιφή ΗΝ2 παρασκευάζεται από το φαρμακοποιό σε μία αρχική συγκέντρωση 10-20 mg
HΝ2 ανά 100 γραμμάρια Aquaphor TM.
 Για το υδατικό παρασκεύασμα, χρησιμοποιείται
συγκέντρωση από 10 - 20 mg ανά 100 ml νερού
της βρύσης και εφαρμόζεται στο δέρμα με ένα
πανί ή πινέλο.10
Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση στους τρεις μήνες,
η συγκέντρωση της τοπικής HΝ2 αυξάνεται έως και
30-40 mg%, μέχρι η ανταπόκριση να είναι ικανοποιητική. Η συχνότητα της εφαρμογής μπορεί να
είναι μέχρι και δύο φορές ημερησίως.
Η κύρια επιπλοκή της τοπικής θεραπείας με
HΝ2 είναι η οξεία ή καθυστερημένη αντίδραση
υπερευαισθησίας. 11 Το υδατικό παρασκεύασμα
συνδέεται με υψηλότερη συχνότητα αντιδράσεων

υπερευαισθησίας σε σχέση με το παρασκεύασμα της
αλοιφής (>30% έναντι <5 %).
Άλλες παρενέργειες περιλαμβάνουν την υπό-ή
υπέρχρωση των βλαβών. Δευτεροπαθείς πολλαπλές
βλάβες έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε ασθενείς με
διαδοχικές τοπικές θεραπείες. 13,14 Ωστόσο, δε
φαίνεται να είναι αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης
δευτερογενούς καρκίνου του δέρματος σε ασθενείς
που χρησιμοποίησαν τοπικά HΝ2, ως μονο θεραπεία. 6 Επιπροσθέτως, υπάρχει μία ελάχιστη
συστηματική απορρόφηση της τοπικά εφαρμο ζόμενης HΝ2, επομένως συστηματικές επιπλοκές,
όπως η καταστολή του μυελού των οστών ή και
στειρότητα δεν έχουν παρατηρηθεί.

Τοπική καρμουστίνη (BCNU) - Η τοπική καρμουστίνη (BCNU) φαίνεται να έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με την τοπική χρήση HΝ2, με συνολικό
ποσοστό απόκρισης 98% (86% πλήρης). 15,16 Οι
πλήρεις αποκρίσεις απαιτούν 8-20 εβδομάδες
θεραπείας. Η BCNU γενικά δεν συνίσταται σε
ασθενείς με συμμετοχή του δέρματος μεγαλύτερη
από 3%, διότι η συστηματική απορρόφηση μπορεί
να οδηγήσει σε αιματολογική τοξικότητα, γεγονός
που περιορίζει τη διάρκεια της θεραπείας.
Η BCNU μπορεί να αναμιχθεί σε ένα διάλυμα
αλκοόλης ή να ενσωματωθεί σε μία αλοιφή βαζελίνης σε συγκέντρωση 10mg/100g βαζελίνης. Η
αλοιφή φαίνεται να είναι καλύτερα ανεκτή από το
διάλυμα αλκοόλης, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο
αποτελεσματική.16 Η BCNU εφαρμόζεται σε πάσχουσες περιοχές μία φορά ημερησίως. Οι ασθενείς θα
πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για την αποφυγή
έκθεσης των ματιών. Γενικές εξετάσεις αίματος
πρέπει να λαμβάνονται κάθε δύο εβδομάδες για το
ενδεχόμενο καταστολής του μυελού,ως δείγμα
συστηματικής απορρόφησης.
Η πλειοψηφία των ασθενών θα αναπτύξει
ερύθημα με συνοδό αίσθημα καύσου, στις περιοχές
εφαρμογής και κυρίως στις πτυχές του σώματος. Δεν
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρκίνου του
δέρματος δευτεροπαθώς με την τοπική χορήγηση
BCNU.
Τοπικά ρετινοειδή– Τοβηξαροτένιο (Targretin)
είναι ένα συνθετικό ρετινοειδές που δεσμεύει τους
ρετινοϊκούς Χ υποδοχείς και τις ισομορφές του
προκαλώντας κυτταρική διαφοροποίηση, επάγοντας
την απόπτωση και οδηγώντας τελικά σε συνολικό
ποσοστό ανταπόκρισης 45-65%. 1,17,18 Η πλήρης
κάθαρση αναμένεται μετά από 12-16 εβδομάδες και
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ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
η μέση διάρκεια ανταπόκρισης από την έναρξη της
θεραπείας υπολογίζεται στα δύο χρόνια. Δεδομένου
της ερεθιστικότητας του θα πρέπει η χρήση να
περιορίζεται σε επιφάνεια σώματος <15%.18-21
Το βηξαροτένιο διατίθεται σε σκεύασμα 1%.
Γενικώς, το βηξαροτένιο εφαρμόζεται στις βλάβες,
βράδυ για την πρώτη εβδομάδα της θεραπείας και
στη συνέχεια δύο φορές την ημέρα. Εφόσον είναι
ανεκτή η πιο συχνή εφαρμογή, μπορεί να χρη σιμοποιηθεί, έως και τέσσερις φορές ημερησίως. Το
βηξαροτένιο είναι γενικά καλά ανεκτό. Στις συνηθέστερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις συμπερι λαμ βάνονται η ήπια έως μέτρια ερεθιστική δερματίτιδα,
ο κνησμός, η καυσαλγία στο σημείο εφαρμογής, και
η φλεγμονή του δέρματος. 18-22 Το βηξαροτένιο
αντενδείκνυται σε έγκυες γυναίκες. Όλα τα ρετινοειδή
μπορεί επίσης να αυξήσουν τη φωτοευαισθησία.

Ακτινοθεραπεία–Η MF είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στη θεραπεία μειονίζουσα ακτινοβολία με
πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα.23 Παλαιότερα, χαμηλής ενέργειας ακτίνες Χ (περίπου 100
KVP) χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία των
μεμονωμένων βλαβών. Δυστυχώς, η μακροπρόθεσμη
τοξικότητα περιορίζει τη χρήση της. Η θεραπεία
δέσμης ηλεκτρονίων, είναι ευρέως διαθέσιμη και πιο
κατάλληλη, δεδομένου ότι η κατάλληλη ενέργεια των
ηλεκτρονίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
περιορίσει την δόση της ακτινοβολίας στις επι φανειακές στιβάδες του δέρματος, ώστε να απο φευχθεί η βλάβη στους βαθύτερους ιστούς.
Θεραπεία Δέσμης ηλεκτρονίων - Η θεραπεία
δέσμης ηλεκτρονίων ολικού δέρματος θα πρέπει να
προορίζεται για ασθενείς με εξελισσόμενη ασθένεια
του δέρματος.24 Το συνολικό ποσοστό απόκρισης
προσεγγίζει το 100% και το ποσοστό πλήρους
απόκρισης κυμαίνεται από 40-98%, ανάλογα με την
έκταση των δερματικών βλαβών. 23 Το ήμισυ των
ασθενών με περιορισμένη νόσο και το ένα τέταρτο
των ατόμων με εκτεταμένη νόσο θα παραμείνει
απαλλαγμένο από τη νόσο για πέντε χρόνια.7,23 Οι
παρενέργειες περιλαμβάνουν απολέπιση, ξηρότητα,
ερύθημα του δέρματος, αλωπεκία και δυστροφία
ονύχων. Σε μακροχρόνια παρακολούθηση, οι
ασθενείς εμφανίζουν περιστασιακά διάσπαρτες
τελαγγειε κτασίες, κατά την κλινική εξέταση. Οι
δερματικές κακοήθειες, όπως τα scc και bcc καρκινώ ματα πιθανώς αυξάνονται μετά τη χρήση της
TSEBT, ιδίως σε ασθενείς που έχουν λάβει αγωγή με
επαναλαμβα νόμενες θεραπείες, συμπεριλαμ -
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βανομένης της ακτινοβολίας, τοπικής HΝ2, και
PUVA.13
Η συνολική δόση της ακτινοβολίας που χρη σιμοποιείται, κυμαίνεται από 8 έως 30 Gy.25,26 Πλήρης ανταπόκριση (CR) με εξάλειψη του δερματικού
εξανθήματος, σε διάστημα 2-3 εβδομάδων, επέρχεται
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των περιπτώσεων
με δόση πάνω από 3 Gy. 25 Δεν σημειώνονται
υποτροπές στη θεραπευθείσα περιοχή, ωστόσο νέες
βλάβες μπορεί να αναπτυχθούν εκτός πεδίου.
Η τοξικότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη δόση της ακτινοβολίας και τη θέση του όγκου.26

Φωτοθεραπεία– Η Φωτοθεραπεία μπορεί να
χορηγηθεί ως υπεριώδης Β (UVB-ευρείας ή στενής
ζώνης) 27-29 ή PUVA (ψωραλένιο + υπεριώδης
ακτινοβολία Α).30-36 Η φωτοθεραπεία επάγει το μηχανισμό απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων και την
καταστροφή του DNA, επίσης καταστέλλει την
παραγωγή κυτταροκινών μεταξύ των κερατινοκυττάρων
και των κυττάρων Langerhans. 1 Δεδομένου ότι οι
αθροιστική δόση της υπεριώδους ακτινοβολίας
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο συγκεκριμένων
νεοπλασμάτων του δέρματος, η φωτοθεραπεία μπορεί
να μην ενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό νεο πλασμάτων του δέρματος, καρκινωμάτων των μυοεπιθηλιακών κυττάρων, ή μελανώματος. Είναι κοινή
πρακτική να χρησιμοποιείται UVB για τις περισσότερες
κηλιδώδεις ασθένειες, φυλάσσοντας τη PUVA για
παχύτερες πλακώδεις βλάβες. Ωστόσο, φαίνεται η
PUVA να είναι λιγότερο αποτελεσματική στα στάδια
όγκου, ερυθροδερμικής και θυλακιοτρόπου ΜF.1
UVB– Στην MF έχει αξιολογηθεί η θεραπεία τόσο
με ευρύ ή στενό φάσμα υπεριώδους Β (UVB). Η
nbUVB χρησιμοποιεί ένα μήκος κύματος 311 nm,
ενώ η bb- UVB χρησιμοποιεί 290-320 nm μήκος
κύματος. Hnb-UVB έχει καλύτερη αποτελεσματι κότητα και μειωμένη τοξικότητα σε σύγκριση με την
ευρείας ζώνης, αλλά όχι με την PUVA.27-29,35,37 Λόγω
της ρηχής της διείσδυσης εντός του χορίου, η UVB
είναι η πλέον κατάλληλη για λεπτές βλάβες του
δέρματος. Η θεραπεία με UVB χορηγείται τρεις έως
πέντε φορές εβδομαδιαίως με σταδιακή αύξηση της
δόσης. Βελτίωση παρατηρείται μετά από 20-40
θεραπείες.
PUVA - Ασθενείς με περιορισμένη νόσο σταδίου
(Τ1) που αντιμετωπίζονται με PUVA, έχουν πλήρη
ανταπόκριση (CR) σε υψηλά ποσοστά, έως 90%. Ο
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συνήθης χρόνος κάθαρσης του δέρματος είναι 2-6
μήνες και η πιθανότητα αυτή σχετίζεται με την
έκταση του δερματικού εξανθήματος. Μερικοί
ασθενείς έχουν καλή ανταπόκριση και μένουν
ελεύθεροι νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα.38
Η θεραπεία PUVA, με μήκος κύματος λ=320-400
nm χορηγείται 3 φορές/εβδομαδιαίως, έως ότου
επιτευχθεί κάθαρση του δέρματος, μετά την οποία η
συχνότητα της θεραπείας μειώνεται πολύ αργά, με
τρόπο παρόμοιο με αυτό της UVB, ως μία φορά κάθε
δύο εβδομάδες. Η PUVA είναι μια θεραπεία χρονικά
καθορισμένης έκθεσης σε UVA, σε μία μονάδα
φωτοθεραπείας 1,5 έως 2 ώρες μετά από λήψη
ψωραλενίου. Σε γενικές γραμμές, ολόκληρο το σώμα
υποβάλλεται σε φωτοθεραπεία, με εξαίρεση τα μάτια
και τα γεννητικά όργανα, τα οποία και προστα τεύονται.
Οι οξείες επιπλοκές της θεραπείας με PUVA
περιλαμβάνουν ερύθημα, κνησμό, φλύκταινες,
ξηρότητα του δέρματος, και ναυτία.1,39 Πιθανές μακροπρόθεσμες επιπλοκές περιλαμβάνουν αυξημένο
κίνδυνο καταρράκτη γι’ αυτό και απαιτείται η χρήση
των UVA-αδιαφανών γυαλιών κατά τη διάρκεια και
μετά τη θεραπεία. Οι ασθενείς πρέπει να προστατεύουν το δέρμα και τα μάτια τους από τον ήλιο για
τουλάχιστον 24 ώρες μετά την κατάποση του ψωραλενίου. Επιπλέον οι ασθενείς που υποβάλλονται σε
μακροχρόνια συνεχή θεραπεία με PUVA κινδυ νεύουν να αναπτύξουν δευτερογενές δερματικό
καρκίνωμα ή μελάνωμα.

STAGE IB/IIA ΝΟΣΟΥ–––––––––––––––––––––––––––––––
Το Στάδιο ΙΒ περιλαμβάνει ασθενείς με κηλίδες,
πλάκες, ή βλατίδες που καταλαμβάνουν πάνω από
10% ή περισσότερο της συνολικής επιφανείας του
δέρματος, χωρίς τη συμμετοχή λεμφαδένων ή
σπλάχνων. Το Στάδιο ΙΙΑ περιλαμβάνει ασθενείς με
κηλίδες, πλάκες, ή βλατίδες οποιουδήποτε μεγέθους
με αντιδραστικά ψηλαφητούς λεμφαδένες (Ν1) ή
μεμονωμένα και διάσπαρτα νεοπλασματικά κύτταρα
στους λεμφαδένες (Ν2), με διατήρηση της αρχι τεκτονικής των λεμφαδένων, χωρίς συμμετοχή των
σπλάχνων.
Οι ασθενείς σταδίου ΙΒ/ΙΙΑ με κυκλοφορούν τα
άτυπα (Sezary) κύτταρα πάνω από 5%, με ιστο λογική θυλακιοτρόπο παραλλαγή της MF, ή με
εκτροπή MF σε μεγάλα κύτταρα χρήζουν πιο
επιθετικής θεραπείας.
Οι ασθενείς σταδίου ΙΒ/ΙΙΑ αντιμετωπίζονται με

γενικευμένες θεραπείες που απευθύνονται στο
δέρμα. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν:
 Τοπική χημειοθεραπεία (μουστάρδα αζώτου ή
καρμουστίνη)
 Tοπικά κορτικοστεροειδή
 Συνολική θεραπεία δέρματος με δέσμη
ηλεκτρονίων (TSEBT)
 Φωτοθεραπεία (UVB ή PUVA).41
Για τους περισσότερους ασθενείς σταδίου ΙΒ ή
ΙΙΑ MF, συνιστάται η τοπική χρήση θεραπειών
του δέρματος και όχι οι συστηματικές θεραπείες.
Για ασθενείς με IB ή ΙΙΑ στάδιο νόσου, με λεπτές
πλάκες και αργή πορεία της νόσου, προτείνεται η
χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, τοπικής
HΝ2, ή υπεριώδους Β (UVB) θεραπείας. Αυτή η
προτίμηση οφείλεται κυρίως στις λιγότερες
παρενέργειες αυτών των θεραπειών, σε σχέση με
την TSEBT.
 Για ασθενείς με συμπτωματικές, γενικευμένες
πλάκες, προτείνεται η TSEBT ως αρχική θεραπεία και όχι η HΝ2 ή UVB. Αυτό συμβαίνει
κυρίως λόγω του αποτελεσματικού βάθους της
θεραπείας με δέσμη ηλεκτρονίων. Η TSEBT κρίνεται σημαντική επίσης σε ασθενείς με οξεία
πορεία νόσου και επί αποτυχίας τοπικής HΝ2
και φωτοθεραπείας. Eπί αποτυχίας των δερματικών θεραπειών, επί σοβαρού δερματικού
εξανθήματος και σε περιπτώσεις ασθενών με
θυλα κιοτρόπο MF, ή με εκτροπή μεγάλων
κυττάρων, ενδείκνυται η χρήση συστηματικών
βιολογικών θεραπειών, αναστολέων αποακετυλασών ιστόνης (HDAC), ή μεθοτρεξάτης. 7,40
Πιθανοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν TSEBT και
τοπικά στεροειδή, PUVA και τοπικά στεροειδή,
είτε συνδυάζουν φωτοθεραπεία με εντοπισμένο
EBT.19,20,42,43

Τοπική μουστάρδα αζώτου– Η θεραπεία με
τοπική μουστάρδα αζώτου (HΝ2) για γενικευμένη
νόσο Τ2 είναι παρόμοια με εκείνη των ασθενών με
περιορισμένη νόσο Τ1. Το ποσοστό πλήρους
ανταπόκρισης (CR) για νόσο Τ2 είναι 50 έως
70%.8,9,40
Συνολική θεραπεία δέρματος με δέσμη
ηλεκτρονίων (TSEBT) – Ενδείκνυται για ασθενείς με
παχύτερες πλάκες, που έχουν ταχέως εξελισσόμενη
ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο και είναι Τ2 ή
Τ3, με ποσοστό ανταπόκρισης 80-90%.1,40,44,45 Η
διεισδυτικότητα της θεραπείας με δέσμη ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερη από την τοπική HΝ2 ή
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UVB/PUVA.24 Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής
EBT δέρματος, η επικουρική θεραπεία με τοπική
HΝ 2 είναι κατάλληλη και μπορεί να συνεχιστεί για
τουλάχιστον έξι μήνες.47,48
Οι ασθενείς είτε στέκονται σε μια περιστρε φόμενη πλατφόρμα ή λαμβάνουν διάφορες θέσεις
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.23,48 Η συνολική
δόση είναι 36 Gy χορηγούμενη σε μία περίοδο 10
εβδομάδων, με ένα διάλειμμα μίας εβδομάδας μετά
από 18 έως 20 Gy για να παρέχεται κάποια ανακούφιση από το γενικευμένο ερύθημα του δέρματος,
που συχνά συνοδεύει τη TSEBT.

Κνησμός- Ασθενείς με MF μπορεί να έχουν
σοβαρό κνησμό και έντονη ξηρότητα δέρματος, ως
αποτέλεσμα της νόσου ή της θεραπείας. Υποστηρικτικά μέτρα είναι απαραίτητα και περιλαμβάνουν
τη χρήση μαλακτικών, τοπικών κορτικοστεροειδών,
και αντιισταμινικών σκευασμάτων. Έχει αναφερθεί
χορήγηση γκαμπαπεντίνης και μιρταζαπίνης επί
επίμονου κνησμού.49,50

Φωτοθεραπεία– Η θεραπεία με nb- UVB ή PUVA
για γενικευμένη Τ2 νόσο είναι παρόμοια με εκείνη
των ασθενών με περιορισμένη Τ1 νόσο. Για την
PUVA η πλήρης ανταπόκριση (CR) ασθενών με
στάδιο Τ2 της νόσου είναι 50 με 80%.30-33,41

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όγκους που
καλύπτουν κάτω του 10% της επιφάνειας του σώματος, με ή χωρίς ταυτόχρονη κηλιδώδη ή κατά
πλάκας νόσο οποιουδήποτε μεγέθους. Οι ασθενείς
αυτού του σταδίου δύνανται να αντιμετωπισθούν με
τοπική ακτινοβόληση του όγκου (Electron Beam
Therapy/EBT) ακολουθούμενη από άλλες δερματικά
στοχευμένες θεραπείες για τη σύγχρονη κηλιδώδη ή
κατά πλάκας νόσο. Εναλλακτικά μπορούν να λάβουν
συστηματική αγωγή παρόμοια με αυτή που δίνεται
για την τοπικά προχωρημένη νόσο ΙΙΒ. Με οποιαδήποτε εκ των δυο προσεγγίσεων οι ασθενείς έχουν
μέσο χρόνο επιβίωσης τα 3,5-4 έτη και η πλειο ψηφία θα καταλήξει λόγω επιπλοκών της νόσου.51,52
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη κατέδειξε ότι η πρώιμη
επιθετική θεραπεία που συνδυάζει ακτινοθεραπεία
(ΑΚΘ) και χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) δεν υπερέχει της
συντηρητικής διαδοχικής τοπικής θεραπείας. 3 Η
συστηματική θεραπεία με ρετινοειδή ή βιολογικούς
παράγοντες, μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς του
σταδίου αυτού που δεν μπορούν να υποβληθούν σε
EBT, σε ασθενείς με την θυλακιοτρόπο ποικιλία της
νόσου ή με εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα. Άλλες
επιλογές συστηματικής θεραπείας είναι η ιντερφερόνη, οι αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών,
η δενιλευκίνη και η χαμηλής δόσης μεθοτρεξάτη,
που χορηγούνται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή
ανθεκτική νόσο.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Θυλακιοτρόπος (Folliculotropic) παραλλαγή της
MF- Πρόκειται για μια ιστοπαθολογική και κλινική
παραλλαγή της MF με σημαντικά χειρότερη πρόγνωση. Οι ασθενείς αυτοί, συχνά εκδηλώνουν
αλωπεκία, λόγω της ασθένειας. Οι ασθενείς σταδίου
ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ ή θυλακιοτρόπου MF, αντιμετωπίζονται
σύμφωνα με σχήματα που χρησιμοποιούνται για το
στάδιο ΙΙΒ της νόσου.
Εκτροπή σε Μεγάλα Κύτταρα- Μία υποομάδα
ασθενών με MF πιθανόν να παρουσιάσει εκτροπή
της νόσου σε λέμφωμα μεγάλων Τ-κυττάρων, γεγονός
που σχετίζεται συχνά με μια επιθετική κλινική
πορεία και δυσμενή έκβαση. Η διαχείριση αυτών
των ασθενών πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Οι
ασθενείς σταδίου ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ ή MF με εκτροπή σε
μεγάλα κύτταρα, θεραπεύονται σύμφωνα με τις
αγωγές που χρησιμοποιούνται για τη φάση ΙΙΒ της
νόσου.
Συμμετοχή τουαίματος- Οι ασθενείς με ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο με5 % κυκλοφορούντων άτυπων
κύτταρων (Sezary) θεωρούνται ότι έχουν συμμετοχή
του περιφερικού αίματος. Οι ασθενείς με λιγότερο
από 1000/microL κύτταρα Sezary έχουν χαρακτηριστεί ως έχοντες συμμετοχή Β1, ενώ οι ασθενείς με
1000/microL κύτταρα Sezary και άνω με θετικές
κλωνικές μελέτες έχουν Β2 συμμετοχή (δηλαδή,
Sezary σύνδρομο).
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ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΙΙΒ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ
ΝΟΣΟΥ ΙΙΒ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ασθενείς με
γενικευμένους δερματικούς όγκους, με μηδενική ή
ελάχιστη συμμετοχή λεμφαδένων και χωρίς συμμετοχή εσωτερικών οργάνων καθώς και ασθενείς με
τοπικά περιορισμένη νόσο, αλλά με ιστοπαθο -
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λογικές ενδείξεις θυλακιοτρόπου ποικιλίας ή με
εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα.
Για τους ασθενείς αυτού του σταδίου υπάρχουν
οι ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές
 Ολόσωμη ΕΒΤ
 Συστηματικά ρετινοειδή
 Ιντερφερόνη
 Αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών
 Δενιλευκίνη (Denileukindiftitox)
 Συστηματική ΧΜΘ
 Συνδυασμοί τοπικών θεραπειών με τα ανωτέρω
Δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες που να
συγκρίνουν αυτές τις θεραπευτικές επιλογές. Η
ολόσωμη ΕΒΤ μπορεί να ακολουθηθεί από άλλες
δερματικά στοχευμένες θεραπείες ή συστηματική
αγωγή προκειμένου να επιμηκύνει τη διάρκεια
ανταπόκρισης. Η πλειοψηφία των ασθενών σταδίου
ΙΙΒ θα υποτροπιάσει μετά από μια αρχική αντα πόκριση στη θεραπεία. Οι εντοπισμένοι ανθεκτικοί
όγκοι δύνανται να ανταποκριθούν σε booster δόσεις
εντοπισμένης ΕΒΤ. Επιπροσθέτως οι ασθενείς με
υποτροπιάζουσα νόσο θα έπρεπε να θεωρούνται
υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού
οστών (HTC).
Η ολόσωμη ΕΒΤ οδηγεί σε πλήρη ανταπόκριση το
44%-74% των ασθενών σταδίου ΙΙΒ. 44,53-55 Την
ολόσωμη ΕΒΤ ακολουθεί συνήθως μια επικουρική
θεραπεία είτε δερματικά στοχευμένη (π.χ. αζωτούχος
μουστάρδα ή PUVA) ή συστηματική (π.χ. Ιντερφερόνη Α, ρετινοειδή ή φωτοαφαίρεση), προκειμένου
να επιμηκυνθεί η διάρκεια ανταπόκρισης. 24,56
Παραμένει ασαφές το κατά πόσο η επικουρική θεραπεία βελτιώνει τη συνολική επιβίωση.44,53,54,57
Η συνολική δόση χορήγησης είναι 30-36 Gy σε
περίοδο 9-10 εβδομάδων. Η ιδανική ολική δόση
ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται στην ολόσωμη
ΕΒΤ είναι άγνωστη. Κάποιες μελέτες χρησιμοποιούν
χαμηλές δόσεις, όπως τα 8 Gy και επιτυγχάνουν
υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης, ελάχιστη τοξικότητα
αλλά σημαντικό ποσοστό υποτροπών. Σταδιακά η
δόση αυξάνεται με το χρόνο φθάνοντας τα 30-36 Gy,
δόση που σχετίζεται με μεγαλύτερη τοξικότητα αλλά
και μεγαλύτερης διάρκειας ύφεση.
Τα συστηματικά ρετινοειδή οδηγούν σε ποσοστό
ανταπόκρισης 45-55% (10-20% πλήρης αντα πόκριση) αναλόγως της δόσης αλλά και της σοβαρότητας της ΣΜ. 58,59 Το βηξαροτένιο (Targretin)
έχει εγκριθεί από το FDA για χορήγηση σε ασθενείς
με προχωρημένη ΣΜ (στάδιο ΙΙΒ έως ΙVB) που είναι
ανθεκτική σε τουλάχιστον μια προηγούμενη

συστηματική θεραπεία. Υπάρχουν και αλλά
ρετινοειδή όπως η ισοτρετινοΐνη και η ασιτρετίνη,
που δεν έχουν έγκριση από το FDA για αυτή την
ένδειξη. Η ετρετινάτη χρησιμοποιείται μόνο στην
Ιαπωνία. Στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
συμπεριλαμβάνονται η υπερλιπιδαιμία, (πρωτο παθής υπερτριγλυκεριδαιμία 82%), υπερχοληστερολαιμία (30%), υποθυρεοειδισμός (29%) και η κεφαλαλγία (20%).58,60
Η συνιστώμενη δόση έναρξης για το βηξαροτένιο
είναι 200-300 mg/m2 επιφανείας σώματος, από του
στόματος ημερησίως. Το βηξαροτένιο πρέπει να
χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με υπερτρι γλυκεριδαιμία, ηπατική δυσλειτουργία ή παράγοντες
κινδύνου για παγκρεατίτιδα. Η αρχική δόση ισοτρετινοΐης είναι 1 mg/kg/ημέρα και της ασιτρετίνης
είναι 25-50 mg/ημέρα. Οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αναστρέψιμες με τη διακοπή
της θεραπείας και περιλαμβάνουν φωτοευαισθησία,
ξηρότητα, μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφα λαλγία και
διαταραχή νυχτερινής όρασης. Τα ρετινοειδή έχουν
δυνητική ηπατοτοξικότητα και υπερ λιπιδαιμική
δράση. Η ευρέως γνωστή τερατογόνος δράση τους
πρέπει να επισημαίνεται σε γυναίκες ασθενείς.
Η ιντερφερόνη Α (IFN-a) χορηγείται πρωταρχικά
για παρηγορητική θεραπεία της υποτροπιάζουσας ή
ανθεκτικής προχωρημένης νόσου, με συνολικό
ποσοστό ανταπόκρισης 53-74% (21-35% πλήρης
ανταπόκριση). 61 Η IFNa ενδυναμώνει την Τh1
αντίδραση έναντι των κακοήθων Τ λεμφοκυττάρων.
Η μονοθεραπεία έχει αποτελεσματικότητα σε όλα τα
στάδια και η βέλτιστη δόση δεν έχει επακριβώς
προσδιοριστεί. Φαίνεται ότι η συγχορήγηση με ρετινοειδή, δεν υπερτερεί έναντι της μονοθεραπείας.1 Η
πλειοψηφία των ασθενών θα υποτροπιάσει κατά τη
διάρκεια της θεραπείας συντήρησης. Ο συνδυασμός
της IFN και PUVA οδηγεί σε ποσοστό πλήρους
ανταπόκρισης 75-80% και μερικής ανταπόκρισης 620% σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΒ και ΙΙΑ.62,63 Η
δόση έναρξης κυμαίνεται από 3 έως 5 εκατομμύρια
μονάδες υποδορίως τρεις φορές την εβδομάδα και
μπορεί να αυξηθεί σταδιακά.
Η Ρομιδεψίνη (Romidepsin) είναι ένας ανα στολέας της αποακετυλάσης των ιστονών με δράση
στο δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα. 64 Έχει επι δείξει συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 35%, έχει
εγκριθεί από το FDA για τη θεραπεία του CTCL.
Χορηγείται ως μονοθεραπεία σε δόση 14 mg/m2
σε ενδοφλέβια έγχυση τις ημέρες 1, 8 και 15
(κύκλος 28 ημερών). 65 Πολλές ΗΚΓ αλλοιώσεις
(μη ειδικές T-ST αλλοιώσεις) σχετιζόμενες με τη
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θεραπεία με ρομιδεψίνη, έχουν αναφερθεί σε
κλινικές μελέτες, αλλά δε δείχνουν να είναι
κλινικά σημαντι κές. 66,67 Ωστόσο, συνιστάται
παρακολούθηση σε ασθενείς με παράταση Q-T. Τα
επίπεδα K και Mg πρέπει να είναι φυσιολογικά
πριν την έναρξη της χορήγησης.
Η Βορινοστάτη αποτελεί επίσης αναστολέα της
διακετυλάσης των ιστονών με μερική ανταπόκριση
στη ΣΜ 30%.68,69 Έχει εγκριθεί από το FDA για τη
θεραπεία του CTLC σε ασθενείς με προοδευτική
επίμονη η υποτροπιάζουσα νόσο μετά από δύο
συστηματικές θεραπείες.70,71
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται
διάρροια (46%), κακουχία (49%), ναυτία (43%),
ανορεξία (26%), δυσγευσία (24%) αναιμία, θρομβοπενία, ουδετεροπενία και η πνευμονική εμβολή.71 Η
χορήγηση του φαρμάκου απαιτεί καρδιολογική
παρακολούθηση.
Η Δενιλευκίνη (Denileukindiftitox) είναι μία
πρωτεΐνη σύντηξης IL-2 με διφθεριτική τοξίνη για
θεραπεία ασθενών με επίμονη ή υποτροπιάζουσα
ΣΜ, τα καρκινικά κύτταρα της οποίας εκφράζουν το
συστατικό α του υποδοχέα της IL-2 (CD25).72 Παρουσιάζει συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης περίπου
30% και χορηγείται σε δόση των 9-18 mic/kg,
καθημερινά για 5 συνεχόμενες ημέρες, διακοπή και
επανάληψη του σχήματος (8-11 κύκλοι).73,74
Στις ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται
κεφαλαλγία, αρθραλγίες, μυαλγίες και πυρετός.
Επίσης έχουν εμφανιστεί σοβαρές και θανατηφόρες
αντιδράσεις έγχυσης, γι’ αυτό προ της χορήγησής
της έχει δοκιμαστεί λήψη δεξαμεθαζόνης, αντιισταμινικών και ακεταμινοφαίνης.
Η συστηματική χημειοθεραπεία (CHOP), μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εμμένουσας ή
υποτροπιάζουσας νόσου ή σε ασθενείς με εκτεταμένους όγκους, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που
υπάρχουν στοιχεία για εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα.

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι ασθενείς με
γενικευμένη ερυθροδερμία (που καλύπτει τουλάχιστον το 80% της επιφάνειας του σώματος), με ή
χωρίς την συμμετοχή λεμφαδένων, και χωρίς την
συμμετοχή εσωτερικών οργάνων και αίματος.
Θεραπευτικά χορηγούνται δερματικά στοχευμένες
θεραπείες, συστηματικές θεραπείες ή συνδυασμός
και των δύο. Η ακτινοβολία με ηλεκτρόνια (EBT) δεν
χρησιμοποιείται γενικά σε αυτούς τους ασθενείς,
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διότι υποφέρουν από σοβαρή απολέπιση ακόμα και
με χαμηλή συνολική δόση όπως είναι τα 4 Gy.
Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς
αυτού του σταδίου περιλαμβάνουν ένα ή συνδυασμό
από τα ακόλουθα:
 Τοπικά κορτικοστεροειδή
 Τοπικά αζωτούχο μουστάρδα
 Χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης
 Συστηματικά ρετινοειδή μόνα ή σε συνδυασμό με
PUVA, IFN-a, τοπικά στεροειδή
 Αναστολείς της αποακετυλάσης ιστόνης (βορινοστάτη και ρομιδεψίνη)
 PUVA
Η θεραπεία είναι παρηγορητική και η μέση
επιβίωση είναι τα 3.5-4.0 έτη. Συνήθως χορηγείται
μία δερματικά στοχευμένη θεραπεία μαζί με
συστηματική αγωγή. Οι ασθενείς με υποτροπιά ζουσα νόσο πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για
αλλογενή αιματοποιητική μεταμόσχευση (HTC).
Η τοπική αγωγή με αζωτούχο μουστάρδα/κορτικοστεροειδή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή
σε αυτό το στάδιο, διότι δύναται να επιδεινώσει τον
κνησμό και την φλεγμονή του δέρματος.
Τα συστηματικά ρετινοειδή (π.χ. Bexarotene)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα ή πιο συχνά σε
συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, PUVA ή
IFN-a.
Η PUVA έχει ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης
33-70% για τους ασθενείς αυτού του σταδίου.75,76 H
δόση έναρξης είναι χαμηλή και ακολουθεί πολύ
αργή και προσεκτική αύξηση της δόσης της UVA
ώστε να αποφευχθούν οι φωτοτοξικές αντιδράσεις. Η
πλειοψηφία των ασθενών υποτροπιάζει κατά τη
διάρκεια της θεραπείας συντήρησης.
Ο συνδυασμός PUVA και IFN-a, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχική θεραπεία ή όταν οι ασθενείς δεν
ανταποκριθούν σε μονοθεραπεία με PUVA/IFN-a. Ο
συνδυασμός τους δύναται να βελτιώσει την κλινική
ανταπόκριση. Βέβαια, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν σαφή
στοιχεία ότι η επιμήκυνση της διάρκειας ανταπόκρισης
οδηγεί σε βελτίωση και τη συνολική επιβίωση.
Σε ασθενείς σταδίου ΙΙΙΑ, η χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης, οδηγεί σε ποσοστό πλήρους και μερικής
ανταπόκρισης 41 και 17% αντίστοιχα.77

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι ασθενείς με γενικευμένη ερυθροδερμία, χωρίς ή με περιορισμένη
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συμμετοχή λεμφαδένων, χωρίς συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων, αλλά με περιορισμένη συμμετοχή
του περιφερικού αίματος. Επίσης, στο στάδιο αυτό
ανήκουν οι ασθενείς χωρίς γενικευμένη ερυθρο δερμία, αλλά με περιορισμένη συμμετοχή του
αίματος. Μέσος χρόνος επιβίωσης 3.5-4.0 χρόνια.51,52
Στο στάδιο αυτό απαιτείται συστηματική
θεραπεία που στοχεύει στα κακοήθη κυκλο φο ρούντα κύτταρα. Οι δερματικά στοχευμένες θεραπείες μπορούν να προστεθούν επικουρικά για τον
έλεγχο των δερματικών βλαβών. Οι συστηματικές
θεραπευτικές επιλογές για το στάδιο ΙΙΙΒ είναι οι
ακόλουθες:
 Εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία (ECP)
 Συστηματικά ρετινοειδή
 Ιντερφερόνη
 Δενιλευκίνη (denileukindiflitox)
 Αναστολείς της διακετυλασης της ιστόνης (βορινοστάτη και ρομιδεψίνη)
 Χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης
Δεν υπάρχει πλεονέκτημα της πρώιμης επι θετικής συνδυαστικής θεραπείας έναντι της συντηρητικής διαδοχικής θεραπείας. Η πλειοψηφία των
ασθενών θα υποτροπιάσει μετά την αρχική θεραπεία. Όταν υποτροπιάσουν, μπορούν να ξανακάνουν
εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία ή να λάβουν
κάποια άλλη συστηματική αγωγή. Επίσης νέοι
ασθενείς με υποτροπιάζουσα και ταχέως εξελισ σόμενη νόσο, πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για
αλλογενή μεταμόσχευση αιματοποιητικών κυττάρων
(HTC).52
Η εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία αποτελεί
μέθοδο παροχής φωτοχημειοθεραπείας (ψωραλένιο
και UVA) χρησιμοποιώντας συστηματικά μία
εξωσωματική αγωγή, προκαλώντας απόπτωση των
κακοήθων Τ-κυττάρων. Συνιστάται να γίνεται όταν
από την PCR διαπιστώνεται θετική κλωνικότητα. 1
Συχνά χρησιμοποιείται ως πρωταρχική θεραπεία για
το στάδιο ΙΙΙΒ ή το σύνδρομο Sezary με συνολικό
ποσοστό ανταπόκρισης 41%.78-80 Εάν η ανταπόκριση
στη ECP είναι μερική ή αργή, τότε μπορούν να
προστεθούν IFN ή συστηματικά ρετινοειδή.79,81,82
Επίσης, δερματικά στοχευμένες θεραπείες, όπως
τοπικά κορτικοστεροειδή, τοπική αζωτούχος μουστάρ δα, φωτοθεραπεία ή ΕΒΤ μπορούν να συν δυαστούν με ECP, εφόσον απαιτείται.83
Στην ECP, γίνεται λευκαφαίρεση και τα λευκά
αιμοσφαίρια του ασθενούς αναμιγνύονται με υγρό
ψωραλένιο (8-MOP, Uvadex) και ακτινοβολούνται με
UVA. Η φωτοαφαίρεση γίνεται συνήθως κάθε 4

εβδομάδες, αλλά σε ασθενείς με σοβαρή νόσο,
μπορεί το διάστημα αυτό να είναι κάθε 2 ή 3
εβδομάδες. Το πλεονέκτημα της φωτοαφαίρεσης
είναι οι ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. 84
Μερικοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ναυτία,
κυρίως λόγω του ψωραλενίου, χαμηλή πυρετική
κίνηση ή κακουχία.

ΣΤΑΔΙΟ ΙV ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι ασθενείς σταδίου ΙV χωρίζονται σε τρεις υποομάδες:
 Στάδιο IVA1 – Μεγάλη συμμετοχή από το περιφερικό αίμα (σύνδρομο Sezary), με περιορισμένη ή καθόλου συμμετοχή των λεμφαδένων και
χωρίς συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων.
 Στάδιο IVA2 – Μερική η πλήρης εξάλειψη της
αρχιτεκτονικής των αδένων από μη φυσιολογικά
κύτταρα, χωρίς συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων.
 Στάδιο IVB – Συμμετοχή των εσωτερικών
οργάνων.
Η νόσος σταδίου IV αντιμετωπίζεται αρχικά με
συστηματική αγωγή, αν και οι περισσότερες θεραπείες οδηγούν μόνο σε προσωρινό παρηγορητικό
έλεγχο. Η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί ως
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες δερματικά
στοχευμένες θεραπείες (π.χ. ακτινοβολία) ή τροποποιητές βιολογικής απάντησης (π.χ. Ιντερφερόνη).
Με τους συνδυασμούς χημειοθεραπευτικής αγωγής,
το ποσοστό πλήρους και μερικής αντα πόκρισης
μπορεί να αγγίξει το 80 έως 100%. Παρόλα αυτά,
στις περισσότερες περιπτώσεις, η μέση διάρκεια
ανταπόκρισης είναι λιγότερο από ένα έτος, και σε
πολλούς ασθενείς λιγότερο από λίγους μήνες.85-87
Επιπροσθέτως, οι ασθενείς σταδίου IV πρέπει να
θεωρούνται υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση
αιματοποιητικών κυττάρων (HTC).
Η θεραπευτική προσέγγιση ασθενών σταδίου
IVστρωματοποιείται αναλόγως εάν ο ασθενής έχει
σύνδρομο Sezary:
• Για τους περισσότερους ασθενείς με σύνδρομο
Sezary, σταδίου IVA1, συνιστάται η συστηματική
αγωγή με ή χωρίς δερματικά στοχευμένες θεραπείες. Προτιμώνται οι μη ανοσοκατα σταλτικές
θεραπείες, όπως είναι η εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία. Σε ασθενείς με υψηλό φορτίο αιματολογικού όγκου συχνά απαιτείται συνδυασμός
συστηματικών βιολογικών θεραπειών.
• Για τους ασθενείς σταδίου IVA2 χωρίς σύνδρομο
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ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Sezary ή για αυτούς με νόσο συμπαγούς οργάνου
IVB, συνιστάται αγωγή με Ρομιδεψίνη, Δενιλευκίνη ή συστηματική χημειοθεραπεία. Η εξωσωματική φωτοθεραπεία (ECP) προτιμάται ως αρχική
θεραπεία ασθενών με σύνδρομο Sezary
IVA1.85,86,88 Η χορήγηση χαμηλής δόσης Μεθοτρεξατης (5-50 mg/εβδομάδα) οδηγεί σε ποσοστό
ανταπόκρισης 30-50%. Εναλλακτικά μπορεί να
χορηγηθεί ενδοφλεβίως σε δόση 25-50 mg/m²
μία φορά την εβδομάδα με παρόμοια ποσοστά
ανταπόκρισης.
• Η Πεγκυλιωμένη λιποσωμιακή Δοξορουβικίνη
παρουσιάζει ποσοστό ανταπόκρισης από 55% έως
80% σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό
δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα (CTCL).89-91 Οι
ασθενείς με ανθεκτική σταδίου IV νόσο παρουσιάζουν μέσο ποσοστό ανταπόκρισης 33%. 91
Συνήθως χορηγείται στο CTCL σε δόση 20-30
mg/m² ανά τρεις ή τέσσερεις εβδομάδες. Στις πιο
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται η
αναιμία, λεμφοπενία και η παλαμο-πελματιαία
ερυθροδυσαισθησία.
• Η Γεμσιταβίνη (Gemcitabine) επιδεικνύει
ποσοστό ανταπόκρισης 47-70% σε ασθενείς με
υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΣΜ.92,93
• Τα ανάλογα πουρίνης και πυριμιδίνης (fludarabine, pentostatin) παρουσιάζουν ποσοστό
ανταπόκρισης 50-70%.94,95 Συνήθης ανεπιθύμητη
ενέργεια είναι η σημάντική/παρατεταμένη ανοσοκαταστολή.
• Η Αλεμτουζουμάμπη (Campath-1H), ένα εξ ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά
του CD52. 96 Πλήρης και μερική ανταπόκριση
παρατηρήθηκε σε ποσοστό 32% και 23%
αντίστοιχα. Σοβαρές λοιμώξεις (CMV, γενικευμένος HSV, θανατηφόρος ασπεργίλλωση και
M.pneumonia ) παρατηρήθηκαν, ειδικά στους
ασθενείς που είχαν λάβει τουλάχιστον τρεις προηγούμενες θεραπείες. Η θεραπεία με αλεμτουζουμάμπη απαιτεί αντιμικροβιακή και αντιιική
προφύλαξη και στενή παρακολούθηση για την
ανάπτυξη κάποιας λοίμωξης και καρδιακής
τοξικότητας.97-98
• Η Βορτεζομίμπη (Bortezomib)είναι αναστολέας
πρωτεοσωματίου και έχει εκτιμηθεί σε μελέτη
φάσης II σε 12 ασθενείς με υποτροπιάζον ή
ανθεκτικό CTCL ή με περιφερικό Τ κυτταρικό
λέμφωμα με ποσοστό ανταπόκρισης 67%.[99].
• Η Πραλατρεξάτη (Pralatrexate) είναι ένας
μεταβολικός αναστολέας,ανάλογο του φυλλικού
οξέος που έχει επιδείξει κλινική δράση στα Τ
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κυτταρικά λεμφώματα. Οι πιο συχνές ανεπι θύμητες ενέργειες είναι η στοματίτιδα, καταβολή,
ναυτία/έμετοι, τοξικότητα από το δέρμα, οίδημα,
αναιμία και πυρεξία.100
• Η συνδυαστική χημειοθεραπεία περιλαμβάνει
συνδυασμούς όπως: CHOP, CVP, CAVE, CVP με
μεθοτρεξάτη. 101,102 Η IFN-a, τα συστηματικά
ρετινοειδή ή η φωτοαφαίρεση δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως επικουρικοί παράγοντες μετά την
ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας.
• Η εμπειρία της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών
κυττάρων (HCT) στην ΣΜ περιορίζεται σε μικρό
αριθμό περιστατικών. Η ανταπόκριση στην
αυτόλογη HCT είναι συχνή, αλλά μικρής διάρκειας, με μέσο χρόνο εξέλιξης της νόσου τους δύο
μήνες. Αντιθέτως η αλλογενής μεταμόσχευση
μπορεί να προσφέρει πιο μακρόχρονη ύφεση σε
έναν υποπληθυσμό ασθενών, πιθανά λόγω της
graft-versus-tumor δράσης. 103,104 Η πλήρης
ύφεση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση έχει
περιγραφεί σε αρκετά περιστατικών. 105 Υπο ψήφιοι για μεταμόσχευση είναι οι ασθενείς σταδίου IIB ή πιο προχωρημένου σταδίου που έχουν
αποτύχει σε πολλαπλές συστηματικές θεραπείες.
Συνοψίζοντας, καθώς δεν υπάρχει ίαση στην ΣΜ,
η κατευθυνόμενη θεραπεία στοχεύει στην παροδική κάθαρση της δερματικής και εξωδερματικής
νόσου με στόχο την παρεμπόδιση της εξέλιξης της
νόσου.
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Ðåñßëçøç
Oι συνηθέστερες μορφές των πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων είναι η
σπογγοειδής μυκητίαση και το σύνδρομο Sezary που χαρακτηρίζονται από διήθηση CD4 κακοήθων
λεμφοκυττάρων και αντιπροσωπεύουν το 70% των δερματικών λεμφωμάτων. Η πρόοδος στον τομέα
της ανοσοϊστοχημείας και στην διερεύνηση των κλωνικών αναδιατάξεων του υποδοχέα των Τ κυττάρων
με την PCR, έχουν κάνει ακριβέστατη την διάγνωση και καθορίζουν την προσέγγιση του ασθενούς και τον
θεραπευτικό χειρισμό.

Μycosis Fungoides. Diagnosis of Patients with T-Cell Lymphomas
Summary

Gerochristou M., Kyriakou S., Doubali Th., Kontochristopoulos G.

The most common types of primary cutaneous T-cell-lymphomas (CTLS) which
are characterized by a clonal proliferation of malignant skin –homing CD4 lymphocytes is mycosis fungoides (MF) and its rare leukemic variant Sezary syndrome representing about 70% of CTLS. Progress in
the field of immunohistochemistry and investigation of T cell receptor clonal rearrangements by PCR,
have made diagnosis accurate and determine the approach to the patient and the therapeutic management.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σπογγοειδής μυκητίαση, αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, σταδιοποίηση, πρόγνωση
KEY WORDS • Mycosis fungoides, pathogenesis, classification, diagnosis, prognosis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σπογγοειδής Μυκητίαση (Mycosis Fungoides)/
MF αποτελεί ένα Τ-κυτταρικό non-Hodgkin
λέμφωμα, με εκδηλώσεις από το δέρμα και
πιθανή προσβολή των λεμφαδένων, του αίματος και των
εσωτερικών οργάνων.1,2 Η επίπτωσή της σε Ευρώπη και
ΗΠΑ υπολογίζεται στις 6 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο
το χρόνο,2 με κορύφωση στις ηλικίες 55-60 ετών και
διπλάσια συχνότητα στους άνδρες.2,3

Η

ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Η αιτιοπαθογένεια της νόσου είναι ασαφής.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:1 31-41, 2015

Υπάρχει η υπόθεση ότι ευθύνονται γενετικές ανωμαλίες,4,5 περιβαλλοντικοί ή χημικοί παράγοντες
καθώς και η λοίμωξη από τον ιό HTLV-1, με
αντικρουόμενα όμως αποτελέσματα μελετών. 6, 7
Έχουν αναγνωριστεί κλωνικές ανωμαλίες στα
καρκινικά κύτταρα και αφορούν κυρίως διαγραφές ή
μετατάξεις χρωμοσωμάτων ή χρωμοσωμικών
τμημάτων.8-10 Όπως αποδεικνύεται με συγκριτικές
μεθόδους υβριδισμού, υπάρχουν αρκετές κοινές
χρωμοσωμικές ανωμαλίες στην MF και στο
σύνδρομο Sezary, συνάμα με γονιδιακές ανα διατάξεις απολύτως ειδικές για το καθένα από
αυτά.11-13 Ο επιδερμοτροπισμός που παρατηρείται
στην MF, επιτρέπει τη μελέτη του ρόλου των μορίων
συγκόλλησης. 14-18 Στις περιοχές με επιδερμο -
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τροπισμό, υπάρχει περιορισμένη έκφραση του
ICAM-1 στα κερατινοκύτταρα, ενώ περαιτέρω μείωση
της έκφρασης του ICAM-1,σχετίζεται με απώλεια του
επιδερμοτροπισμού.14,18,19 Η αλφα3βητα1 ιντεγκρίνη
(VLA-3) πιθανά να ενέχεται στον μηχανισμό του
επιδερμοτροπισμού. 15 Επίσης έχει παρατηρηθεί
αυξημένη έκφραση του αντιγόνου των δερματικών
λεμφοκυττάρων (CLA) και του συνδέτη, της ΕΣελεκτίνης, στο πάσχον δέρμα και στο περιφερικό
αίμα ασθενών με MF ή SS.16,20
Στην παθοφυσιολογία της νόσου εμπλέκονται
κυτταροκίνες όπως οι IL-2, IL-4, IL-5 και μειωμένες
τιμές IFN-γ. 17,21-23 Υπάρχει σε όλα τα στάδια τις
νόσου μια σαφής υπεροχή των Th-2 κυτταροκινών
και ειδικά στο στάδιο των όγκων.22

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι ασθενείς με σπογγοειδή μυκητίαση (MF),
συνήθως παρουσιάζουν επίμονες ερυθηματώδεις,
ερυθροϊώδεις ερυθροκαφεοειδείς κηλίδες ή πλάκες,
με ή χωρίς συνοδό κνησμό και απολέπιση, που
μπορεί να παρουσιάζουν ποικιλόδερμα, ατροφία,
ευρυαγγείες, ρυτίδωση, υποχρωμία ή υπερχρωμία.
Εντοπίζονται στον κορμό, σε παλάμες πέλματα και
σε μη ηλιοεκτεθειμένες περιοχές, όπως οι γλουτοί
και οι μαστοί. Σπάνια, οι βλάβες της MF μπορεί να
είναι μονήρεις, υπερκερατωσικές ή μυρμηκιώδεις.
Κατά την εξέλιξη της νόσου μπορεί να εμφανιστούν
πάνω στις προϋπάρχουσες πλάκες ποικίλου μεγέθους ευπίεστοι, ερυθροϊώδεις όγκοι, όπως επίσης
και ερυθροδερμία. Ο κνησμός αποτελεί ένα από τα
πιο συχνά και ενοχλητικά συμπτώματα των ασθενών
με MF, με σοβαρότητα ανάλογη του σταδίου της
νόσου.

Τόσο το στάδιο των όγκων όσο και η ερυθρο δερμία μπορούν να εμφανιστούν de novo.
Συχνά προηγείται μία μακρά “προμυκωτική”
περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ασθενής
παρουσιάζει μη ειδικές και μη διαγνωστικές
βιοψίες.24-26 Συνήθως τίθεται η διάγνωση της παραψωρίασης κατά πλάκας ή της μη ειδικής δερμα τίτιδας. Για το λόγο αυτό στους ασθενείς με υποψία
MF, επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται η λήψη
επανειλημμένων βιοψιών, ανά 6μηνο.27,28
Το 30% των ασθενών εμφανίζει μεγάλες κηλίδες
ή πλάκες σε <10% της επιφάνειας του σώματος, το
35% παρουσιάζει πιο γενικευμένη κατανομή, το
20% εμφανίζει όγκους και μόλις το 15% ερυθροδερμία (Σχήμα 1).
Η πιθανότητα ανάπτυξης εξωδερματικής νόσου,
και ιδιαίτερα η συμμετοχή από το περιφερικό αίμα,
συσχετίζεται με την έκταση της δερματικής προσβολής. Είναι εξαιρετικώς σπάνια μεταξύ των
ασθενών με περιορισμένη κηλιδώδη ή κατά πλάκας
νόσο, σχετικά σπάνια στην γενικευμένη κατά πλάκας
νόσο (8%) και πιο πιθανή στους ασθενείς με όγκους
ή γενικευμένη ερυθροδερμία (30-42%). 24,25 Στις
εξωδερματικές εκδηλώσεις περιλαμβάνεται η
συμμετοχή των επιχώριων λεμφαδένων (30%),29 των
πνευμόνων, 30 του σπλήνα, του ήπατος και του
γαστρεντερικού συστήματος. Είναι σπάνια η
συμμετοχή του μυελού των οστών. Σε προχωρημένα
στάδια της νόσου μπορεί να υπάρξει συμμετοχή
οποιουδήποτε οργάνου, συμπεριλαμβανομένου του
ΚΝΣ.31,32
Ο κίνδυνος ανάπτυξης λοιμώξεων είναι αυξη μένος, λόγω δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος και της επίδρασης φυσικών παραγόντων.
Οι ασθενείς παρουσιάζουν διαταραγμένη κυτταρική
και χυμική ανοσία και αυξημένης βαρύτητας ιογε-

Σχήμα 1
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νείς και βακτηριακές λοιμώξεις. Συγκεκριμένη
μελέτη κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των ασθενών με
MF παρουσιάζει αποικισμό του δέρματος και των
ρωθώνων από S. aureus.
Τέλος οι ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη
επίπτωση δευτερογενών νεοπλασιών, και δη
λεμφωμάτων.33,34
Η θυλακιοτρόπος MF (Folliculotropic), αποτελεί
ξεχωριστή οντότητα με χειρότερη πρόγνωση από τις
άλλες μορφές MF. 35-37 Στη θυλακιοτρόπο MF,
συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία επιδερμο τρο πισμού, ενώ χαρακτηρίζεται από άτυπα CD4+
λεμφοκύτταρα που περιβάλλουν και διαπερνούν
τους τριχικούς θυλάκους (θυλακιοτροπισμός), με ή
χωρίς θυλακική βλεννίνωση. 1 Το κεφάλι και ο
τράχηλος προσβάλλονται συχνότερα από άλλες
περιοχές και μπορούν να παρουσιάσουν μικρές ή
μεγάλες αποψιλωτικές πλάκες, κέχρια, ή και όγκους.
Η αλωπεκία είναι συχνή με τη μορφή της διάχυτης
αραίωσης του τριχωτού της κεφαλής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ––––––––––––––––––
Εργαστηριακός έλεγχος
Είναι απαραίτητο ο γενικός εργαστηριακός
έλεγχος να περιλαμβάνει
• Γενική αίματος, για την εκτίμηση πιθανής λευκοκυττάρωσης/λεμφοκυττάρωσης ή ηωσινοφιλίας,
• Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων
(ΤΚΕ) και
• Εκτίμηση για άτυπα κύτταρα Sezary από πλακάκι
περιφερικού αίματος
• Έλεγχο ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας και
τιμές LDH.

Βιοψία
Στη βιοψία δέρματος παρατηρούνται άτυπα
λεμφοκύτταρα με εγκεφαλοειδή πυρήνα που
διηθούν το ανώτερο χόριο ή τα κερατινοκύτταρα
(επι δερμο τροπισμός) και σχηματίζουν ενδο επιδερμιδικές ασκοειδείς αθροίσεις, τα μικρο αποστημάτια Pautrier, τα οποία είναι παθογνω μονικά. Στα αρχικά στάδια της MF παρατηρείται
και έντονη διήθηση από ηωσινόφιλα, η οποία
ατονεί με την πρόοδο της νόσου. Δεν παρατηρείται
σπογγίωση.
Σε μία αναδρομική μελέτη που έγινε σε 64
ασθενείς με MF και σε 47 ασθενείς στους οποίους
αποκλείστηκε ιστολογικά η MF, βρέθηκε ότι
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σημαντικές παράμετροι διαχωρισμού μεταξύ MF και
μη-MF είναι οι ακόλουθες:38
• Αποστήματα του Pautrier (παρόντα στο 38% των
ασθενών με ΣΜ).
• Λεμφοκύτταρα με άλω.
• Δυσανάλογος επιδερμοτροπισμός.
• Λεμφοκύτταρα της επιδερμίδας μεγαλύτερα των
λεμφοκυττάρων του χορίου.
• Eνδοεπιδερμιδικά λεμφοκύτταρα ποικίλων
διαστάσεων.
• Γραμμική εναπόθεση των λεμφοκυττάρων στη
βασική στοιβάδα.
Μεταξύ αυτών, η ύπαρξη λεμφοκυττάρων με άλω,
ήταν το πιο ισχυρό στοιχείο διαχωρισμού μεταξύ MF
και μη-MF.Το ποσοστό των άτυπων λεμφοκυττάρων
έχει προγνωστική σημασία.39

Ανοσοφαινότυπος και PCR
Ο ανοσοφαινότυπος χρησιμοποιείται για την
επιβεβαίωση των ιστολογικών αποτελεσμάτων40 και
βοηθάει στον διαχωρισμό της MF και του SS από την
αντιδραστική ή φλεγμονώδη λεμφοειδή διήθηση του
δέρματος, επιδεικνύοντας τους δείκτες των ώριμων
Τ-λεμφοκυττάρων. Αυτοί είναι οι CD2, CD3, CD5
και CD7, ενώ βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση και
άλλοι δείκτες. Απώλεια ενός ή περισσοτέρων
δεικτών υποδηλώνει πιο ανώριμο κύτταρο, θέτοντας
ισχυρά την υπόνοια λεμφώματος.41 Η μείωση της
έκφρασης αυτών των δεικτών καθορίζεται και από
την εκτίμηση της επιδερμιδικής/χοριακής δυσαναλογίας των CD2, CD3, CD5 και CD7. Η ύπαρξη
δυσαναλογίας υποδεικνύει τη διάγνωση του Τκυτταρικού λεμφώματος, χωρίς όμως να δύναται να
το κατηγοριοποιήσει ως MF. Η έκφραση του CD30
παρατηρείται στο 40-50% της ιστολογικά μετα σχηματισμένης MF σε μεγάλα κύτταρα,40 ενώ μερική
έκφρασή τους μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις
μορφές MF. Το ποσοστό των χοριακών CD30
θετικών κυττάρων αυξάνεται όσο αυξάνει το στάδιο
νόσου.
Οι αναδιατάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα των Τκυττάρων (TCR) ανιχνεύονται με τη μέθοδο PCR και
χρησιμεύει στην εκτίμηση μονοκλωνικού πλη θυσμού λεμφοκυττάρων τόσο στο δέρμα όσο και στο
αίμα.42-44 Το συγκεκριμένο τεστ γίνεται όταν τα ιστολογικά και ανοσοφαινοτυπικά αποτελέσματα είναι
αμφίβολα, σε ασθενείς με ισχυρότατη κλινική εικόνα
για MF, αλλά έχει μικρή αξία στον καθορισμό της
πρόγνωσης.45 Έχει ειδική σημασία για τους ασθενείς
με ερυθροδερμία, όπου η μορφολογία των βλαβών
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είναι μη διαγνωστική. Βέβαια η παρουσία της
αναδιάταξης του TCR δε σημαίνει οπωσδήποτε MF,
διότι υπάρχουν και μη κακοήθεις ή προ-κακοήθεις
καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται Τ-κυτταρική
κλωνικότητα.46,47 Η εξέταση πολλαπλών βιοψιών από
τον ίδιο ασθενή, που έχουν ληφθεί ταυτοχρόνως,
χαρακτηρίζεται πάντα από τις ίδιες κλωνικές αναδιατάξεις.48,49 Επιπλέον αθώοι κλώνοι των Τ-κυτταροτοξικών κυττάρων ανιχνεύονται περιστασιακά
στο περιφερικό αίμα των ηλικιωμένων. Η ανο σο ϊστοχημεία δείχνει κύτταρα CD4+, CD3+,
CD45RO+, και CD7-.50
Τα κύτταρα Sezary είναι μονοκύτταρα με
εγκεφαλοειδή πυρήνα. Μικρός αριθμός τέτοιων
κυττάρων παρατηρείται και σε υγιείς ανθρώπους.1
Στην MF μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός
κυττάρων Sezary στο περιφερικό αίμα. Διαγνωστικό
κριτήριο για το σύνδρομο Sezary είναι η παρουσία
άτυπων κυττάρων ≥1000/mm³. Η ανοσοϊστοχημεία
δείχνει κύτταρα CD26+, CD4+, CD7- και CD26-,
όπως επίσης και μορφές με CD26+, CD7+, CD8+
δείκτες. Υπάρχουν ανοσοφαινοτυπικές διαταραχές
με απώλεια ενός ή περισσοτέρων αντιγονικών
δεικτών. Ο λόγος των CD4+/CD8+ είναι συχνά
μεγαλύτερος του 10 και συνυπάρχει κλωνικότητα στο
δέρμα ή το αίμα.
Η κυτταρομετρία ροής είναι ένα εναλλακτικό
μέσο ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης του
αριθμού των νεοπλασματικών κυττάρων στο αίμα.

Αξιολόγηση λεμφαδένων (Ν)
Βιοψία λεμφαδένων– Δεν απαιτείται βιοψία
λεμφαδένων σε όλους τους ασθενείς με MF ή SS, ως
μέρος της σταδιοποίησης. Η βιοψία λεμφαδένων
είναι απαραίτητη σε ασθενείς με ψηλαφητή
λεμφαδενοπάθεια. Επί ενός σταθερoύ, ακανόνιστου
λεμφαδένα με διάμετρο d >1,5cm, θα πρέπει να
πραγματοποιείται βιοψία εκτομής.1 Εάν υπάρχουν
περισσότεροι του ενός ύποπτοι λεμφαδένες, η
βιοψία πραγματοποιείται σε λεμφαδένα που
εμπλέκεται σε βλάβη του δέρματος, ή σε λεμφαδένα
με την υψηλότερη τιμή πρόσληψης FDG-ΡΕΤ scan.
Εάν υπάρχουν πολλοί ύποπτοι λεμφαδένες που
διαφορετικά φαίνονται ισοδύναμοι με τα εν λόγω μέτρα, η σειρά προτίμησης βιοψίας είναι: τραχηλικός,
μασχαλιαίος και έπειτα βουβωνικός.
Η αντικατάσταση λεμφαδένων από άτυπα κύτ ταρα, έχει προγνωστική σημασία. 39 Το σύστημα
ταξινόμησης ISCL/EORTC ασχολείται με την
αντικατάσταση της φυσιολογικής δομής των
λεμφαδένων από άτυπα κύτταρα. Οι λεμφαδένες

ταξινομούνται από N1 ως Ν3, και κυμαίνονται από
N0, χωρίς άτυπα λεμφοκύτταρα, έως Ν3, με πλήρη
αντικατάσταση της αρχιτεκτονικής των λεμφαδένων
με άτυπα λεμφοκύτταρα ή νεοπλασματικά κύτταρα.51
Οστεομυελική βιοψία - Σημαντική συμμετοχή του
μυελού των οστών, με διηθητική ιστολογική εικόνα
είναι συχνά παρούσα σε ασθενείς που πληρούν τα
κλινικά κριτήρια για σύνδρομο Sezary. Αυτοί οι
ασθενείς έχουν ανιχνεύσιμα Sezary κύτταρα στο
περιφερικό αίμα.52 Ως αποτέλεσμα, η βιοψία μυελού
των οστών δεν χρησιμοποιείται συνήθως, ως μέρος
της αρχικής σταδιοποίησης ασθενών με MF.
Ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμη σε επιλεγμένες
περιπτώσεις για την τεκμηρίωση σπλαχνικής νόσου,
επί υποψίας συμμετοχής του μυελού ή σε ασθενείς
με ανεξήγητες αιματολογικές ανωμαλίες.1
Μελέτες απεικόνισης - Η επιλογή των μελετών
απεικόνισης που χρησιμοποιούνται για την
σταδιοποίηση των MF και SS εξαρτάται από το
βαθμό συμμετοχής του δέρματος, των λεμφαδένων,
και του αίματος.53 Σε ασυμπτωματικούς, ή φαινομενικά υγιείς ασθενείς με πρώιμο στάδιο (T1N0B0 ή
T2N0B0) MF, οι απεικονιστικές μελέτες μπορεί να
περιοριστούν σε μια ακτινογραφία θώρακος.
Περαιτέρω απεικόνιση προορίζεται σε ασθενείς με
Τ2 βλάβες δέρματος, ψηλαφητή λεμφαδενοπάθεια,
μη φυσιολογικές εργαστηριακές εξετάσεις, θυλακιοτρόπο ή εκτροπή σε MF μεγάλων κυττάρων.54 Για
αυτούς τους ασθενείς πρέπει να πραγματοποιείται
αξονική τομογραφία (CT) άνω και κάτω κοιλίας με ή
χωρίς ενσωματωμένη τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ scan). Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI) συστήνεται σε ασθενείς, οι οποίοι δε
δύναται να υποβληθούν σε αξονική τομογραφία με
ασφάλεια.
Υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά με την ευαισθησία και την ειδικότητα της CT και PET scan, στην
σταδιοποίηση των MF και SS. Η σπλαγχνική νόσος
είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη επί απουσίας συμ μετοχής του αίματος ή των λεμφαδένων.55-57 Σε μια
αρχική μελέτη 62 ασθενών με MF ή SS, το 85% των
οποίων είχαν αρχικό στάδιο της νόσου, η CT δεν
άλλαξε τη σταδιοποίηση σε σχέση με τη κλινική
εξέταση και τη βιοψία λεμφαδένα.55 Σε περίπτωση
μεταγενέστερης μελέτης 13 ασθενών με MF ή SS με
συμμετοχή λεμφαδένων, ολοκληρωμένη PET/CT
σάρωση ολόκληρου του σώματος ήταν πιο ευαίσθητη
στην ανίχνευση λεμφαδενοπάθειας από ό, τι η
φυσική εξέταση ή αξονική τομογραφία.56 Η ένταση
της δραστηριότητας ΡΕΤ είναι υψηλότερη στους
ασθενείς με εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα.
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ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ

Ύποπτες θέσεις σπλαχνικής συμμετοχής, εκτός
του ήπατος ή του σπληνός, πρέπει να επιβε βαιώνονται με ιστολογική αξιολόγηση, όταν είναι
δυνατό.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H σταδιοποίηση της MF και του SS γίνεται με το
TNMB σύστημα που αποτελεί πρότυπο σύστημα
ταξινόμησης. 58 Βασίζεται στην αξιολόγηση του
δέρματος (Τ), των λεμφαδένων (Ν), των σπλάγχνων
(Μ), και του αίματος (Β).1

Ποσοστό εκτίμησης επιφάνειας
σώματος (BSA)
Το ποσοστό της επιφάνειας σώματος (BSA)
υπολογίζεται, και εξαρτάται από τον τύπο της βλάβης του δέρματος (π.χ., κηλίδα, πλάκα, όγκο). Οι
περιοχές της αλωπεκίας περιλαμβάνονται στο BSA,
μόνο εφόσον σχετίζονται με εκδηλώσεις της νόσου,
όπως παρατηρείται σε ασθενείς με τη θυλακιοτρόπο
παραλλαγή της MF. Επί παρουσίας όγκων αξιολογούνται ο συνολικός αριθμός τους, το μέγεθος του
μεγαλύτερου όγκου και ο συνολικός όγκος αυτών, σε
σχέση με τις προσβαλλόμενες περιοχές του
σώματος. Οι μέθοδοι μέτρησης του ποσοστού της
BSA, προέρχονται από μελέτες ασθενών με εγκαύματα.59
Διάφορες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης BSA.

Η Μέθοδος της παλάμης
Χρησιμοποιεί την παλάμη του χεριού του
ασθενούς, ως το 0,5% του συνολικού BSA, ενώ
ολόκληρη η παλαμιαία επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των δακτύλων, εκτιμάται ως το 1% του
BSA.60-62
Ο Κανόνας των εννέα (the rule of nines)
Κάθε κάτω άκρο αντιπροσωπεύει το 18% του
BSA, κάθε άνω σκέλος αντιπροσωπεύει το 9% του
BSA, η πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κορμού
αντιπροσωπεύουν η κάθε μία το 18% ενώ η κεφαλή
παριστά το 9% του ολικού BSA.63,64
Το Lund-Browder διάγραμμα
Λαμβάνει υπόψη το σχετικό ποσοστό της επι φάνειας του σώματος, που επηρεάζεται από την
αύξηση.65-67
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Δείκτες εκτίμησης σοβαρότητας νόσου
Για τη μέτρηση της σοβαρότητας της νόσου έχουν
αναπτυχθεί συστήματα βαθμολόγησης (δείκτες), με
σκοπό την αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου και
την αποτελεσματικότητα της συστηματικής θερα πείας. Αυτοί είναι οι εξής:
 SWAT και mSWAT - Το SWAT (severity weight
assessment tool) και το mSWAT (modified
SWAT) αξιολογούν τη σοβαρότητα της νόσου, με
βάση τη συνολική επιφάνεια του σώματος (BSA
total body surface area) και τον τύπο της βλάβης
του δέρματος.53,68 Το ποσοστό του BSA πολλαπλασιάζεται με το βάρος ανάλογα με την αλλοίωση (π.χ. κηλίδα = 1, πλάκα=2, όγκου = 3 ή 4).
Μεμονωμένες βλάβες μπορεί επίσης να καταμετρούνται με βάση τα κριτήρια SWAT και mSWAT (BSAx 1 για κηλίδα, BSAx 2 για πλάκα,
BSAx 3 ή 4 για όγκο).
 CAILS - Η βαθμολογία CAILS αξιολογεί τη
σοβαρότητα μιας μεμονωμένης βλάβης, με βάση
ένα από τα πέντε χαρακτηριστικά: ερύθημα,
απολέπιση, υπέγερση πλάκας, υπό-ή υπέρχρωση
και το μέγεθος σε μία κλίμακα από 1 έως 5.69 Το
σκορ CAILS είναι το άθροισμα της βαθμολογίας
και δίδεται σε καθένα από αυτά τα κριτήρια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η πρόγνωση της MF καθορίζεται από το κλινικό
της στάδιο, κατά TNMB. Από τους παράγοντες που
προσδιορίζουν το κλινικό στάδιο, η έκταση, το είδος
της συμμετοχής του δέρματος (Τ-στάδιο) και η
εξωδερματική παρουσία της νόσου, είναι οι πιο
σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της επιβίωσης
ασθενών με MF. Συνεπώς, ασθενείς με σύνδρομο
Sezary (SS) έχουν χειρότερη πρόγνωση από ό, τι οι
ασθενείς με ερυθροδερμική MF που δεν έχουν τα
άλλα ευρήματα του SS. 70 Άλλοι παράγοντες που
συνδέονται με χειρότερη πρόγνωση περιλαμβάνουν
την εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα (transformation to
large cell histology) και την (folliculotropic) θυλακιοτρόπο παραλλαγή της MF.
Για ασθενείς που παρουσιάζουν προσβολή μόνο
του δέρματος, ο κίνδυνος εξωδερματικής εξέλιξης
της νόσου, αυξάνει ανάλογα με το Τ-στάδιο.71-73 Σε
μια μελέτη με 434 ασθενείς που παρουσίαζαν συμμετοχή μόνο του δέρματος, ο κίνδυνος εξωδερματικής εξέλιξης της νόσου σε 20 χρόνια ήταν, μηδενικός, 10%, 36%, και 41% για ασθενείς που παρου-
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Μ. Γεροχρήστου, Σ. Κυριακού, Θ. Δούβαλη και συν.
σιάζουν Τ1, Τ2, Τ3, και Τ4 αντίστοιχα. 57,71 Μια
σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επιβίωση και τον
κίνδυνο εξέλιξης της νόσου παρατηρήθηκε σε
ασθενείς με πρώιμο στάδιο της νόσου που έχει μόνο
κηλίδες (T1a/T2a) σε σύγκριση με εκείνους με
κηλίδες και πλάκες (T1b/T2b).
Οι ακόλουθοι παράγοντες σχετίζονται με την
επιβίωση και την εξέλιξη της νόσου:
• Παρουσία στο περιφερικό αίμα θετικής κλω νικότητας του όγκου χωρίς Sezary κύτταρα (B0b),
• Αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση (LDH),
• Θυλακιοτρόπος MF
• Η εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα και η διασπορά
του όγκου.
Τα Ν, Μ, Β στάδια, η ηλικία, το αρσενικό φύλο
και η ποικιλοδερμία είναι προάγγελοι χαμηλής
επιβίωσης, αλλά δεν συνδέονται με κίνδυνο εξέλιξης
της νόσου.
Ασθενείς με μικρό αριθμό άτυπων κυττάρων
ιστολογικού βαθμού LN-1/LN-2 έχουν 5ετή επι βίωση 80%.39 Ασθενείς με μεγάλες ομάδες άτυπων
κυττάρων LN-3 ιστολογικού βαθμού έχουν 5ετή
επιβίωση 30%. Ασθενείς με ομάδες κυττάρων LN-4
ιστολογικού βαθμού έχουν 5ετή επιβίωση 15%.
Ιστολογικός
βαθμός

5ετής επιβίωση

Μικρός αριθμός
άτυπων κυττάρων

LN-1/LN-2

80%

Μεγάλες ομάδες
άτυπων κυττάρων

LN-3

30%

Ομάδες άτυπων
κυττάρων

LN-4

15%

Ασθενείς

Συμμετοχή των λεμφαδένων στην MF (σταδίου Ν2 ή 3 της ταξινόμησης TNMB, συνολική IVΑ στάδιο)
συσχετίζεται με ιστολογικό βαθμό LN-3 ή 4.
Η παρουσία ενός σημαντικού αριθμού Sezary
κυττάρων στο περιφερικό αίμα (Β1 ή Β2) συσχε τίζεται γενικά με πιο προχωρημένο στάδιο Τ
(συνήθως Τ4) και τη παρουσία εξωδερματικής νόσου.24,73

Πρόγνωση ανά στάδιο
Στάδιο ΙΑ - Ασθενείς με περιορισμένη νόσο (Τ1,
συνολικού σταδίου ΙΑ) έχουν άριστη πρόγνωση με
συνολικό προσδόκιμο ζωής παρόμοιο με αυτό του
πληθυσμού ελέγχου, ανάλογα με την ηλικία, το

φύλο, και τη φυλή.72-75 Σύμφωνα με μια αναδρομική
μελέτη 122 ασθενών σταδίου ΙΑ, η μέση επιβίωση
επιτεύχθηκε στα 33 χρόνια. 74 ‘Ολοι σχεδόν οι
ασθενείς με στάδιο IA απεβίωσαν από άλλα αίτια
εκτός της MF. Επιπλέον, μόνο το 9% των ασθενών
σταδίου ΙΑ, υπό θεραπεία μετέπεσαν σε πιο
προχωρημένο στάδιο της νόσου.
Στάδια ΙΒ και ΙΙΑ - Οι ασθενείς με γενικευμένη
νόσο, χωρίς ενδείξεις εξωδερματικής συμμετοχής
(Τ2 ή στάδιο IB,ΙΙΑ) έχουν μέση επιβίωση μεγαλύτερη των 11 ετών.72,73,76 Οι ασθενείς με νόσο σταδίου Τ2 έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εξέλιξης της
νόσου κατά 24% από ασθενείς με Τ1 στάδιο νόσου,
και σχεδόν το 20% αυτών πεθαίνουν από αιτίες που
σχετίζονται με MF. Συνολικά η επιβίωση των
ασθενών με τα στάδια ΙΒ και ΙΙΑ της νόσου δεν είναι
σημαντικά διαφορετική.
Στάδια ΙΙΒ και ΙΙΙ - Ασθενείς με δερματικούς όγκους
(Τ3, σταδίου ΙΙΒ) και γενικευμένη ερυθροδερμία (Τ4,
σταδίου ΙΙΙ), χωρίς εξωδερματική νόσο έχουν μέση
επιβίωση από περίπου 3,5 έως 6 έτη. 72,73,77 Η
πλειονότητα αυτών των ασθενών θα πεθάνει από MF.
Η μακροπρόθεσμη έκβαση ασθενών με ερυθροδερμία (Τ4) είναι μεταβλητή και εν μέρει εξαρτάται
από την ηλικία του ασθενούς, το στάδιο, τη περιφερική συμμετοχή του αίματος, και τη διάρκεια των
συμπτωμάτων πριν τη διάγνωση.70,78
Στάδια IVA και IVB - Ασθενείς με εξωδερματική
νόσο και συμμετοχή των λεμφαδένων (στάδιο IVA) ή
σπλαχνική εντόπιση (στάδιο IVB) έχουν κακή
πρόγνωση, με μέση επιβίωση μικρότερης των τεσσάρων ετών. 74,75,79 Σε μια αναδρομική μελέτη
ασθενών με στάδιο IVA1 (67 ασθενείς), IVA2 (37
ασθενείς), ή IVB (14 ασθενείς) MF διαπιστώθηκε μέση επιβίωση από 3.8, 2.1, και 1.4 χρόνια, αντιστοίχως.72 Αντίστοιχα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης
ανέρχονται σε 62%, 77%, και 82%, αντίστοιχα.

Προγνωστικοί παράγοντες
Εκτροπή σε λέμφωμα μεγάλων κυττάρωνΑσθενείς με ερυθροδερμική MF ή τύπου πλάκας,
μπορεί να αναπτύξουν δερματικούς όγκους, με
ιστολογία μεγάλων κυττάρων. Εξ ορισμού, τέτοια
μεγάλα κύτταρα είναι τουλάχιστον τέσσερις φορές
μεγαλύτερα σε μέγεθος από ένα μικρό λεμφο κύτταρο. Η εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα διαγι γνώσκεται όταν περισσότερο από το 25% της συνολικής λεμφοκυτταρικής διήθησης αποτελείται από
αυτά τα μεγάλα κύτταρα ή εάν αυτά τα κύτταρα
δημιουργούν μικροσκοπικά οζίδια.79-81
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Τα παρακάτω είναι μια επισκόπηση των εκθέσεων
σχετικά με την εκτροπή της MF:
 Σε μια μελέτη 419 ασθενών με MF οι 45
ασθενείς βρέθηκαν να έχουν υποστεί εκτροπή σε
μεγάλα κύτταρα σε μέσο χρόνο μετά τη διάγνωση
στα 6,5 έτη.82 Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η
ηλικία >60 ετών και η εξωδερματική επέκταση
συνδέθηκαν με κακή πρόγνωση.72,79,83
 Η αύξηση της κρεατινίνης ορού, της βήτα-2
μικρο σφαιρίνης και της γαλακτικής αφυδρο γονάσης, είναι αναμενόμενη στην εκτροπή σε
μεγάλα κύτταρα.
 Η μέση επιβίωση ασθενών με εκτροπή μεγάλων
κυττάρων είναι 19 μήνες και συνδέεται με χαμηλή επιβίωση.
Ασθενείς με εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα, έχουν
ετερογενή αποτελέσματα με διακύμανση από φυσική
κλινική πορεία έως ταχεία επιδείνωση. Μια αναδρομική μελέτη 100 ασθενών με μετασχηματισμό
MF ανέφερε μέση επιβίωση μετά τη μετατροπή
στους 24 μήνες.84
Τα ακόλουθα κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με δυσμενή έκβαση: γενικευμένες δερματικές βλάβες, αρνητική χρώση για
CD30, θυλακιοτρόπος MF, και εξωδερματική νόσος.
Χρησιμοποιώντας αυτούς τους προγνωστικούς
παράγοντες, οι ασθενείς θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ομάδες με σημαντικά διαφορετικές τροχιές ασθένειας. Το DSS ήταν περίπου
60% σε ασθενείς με μηδέν ή ένα δυσμενή προγνωστικό παράγοντα. Σε αντίθεση, το DSS είναι μικρότερο του 20% σε ασθενείς με δύο ή περισσότερες
δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες.
Η θυλακιοτρόπος παραλλαγή της MF - Χαρα κτηρίζεται από διήθηση των θυλακίων. Στις
περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις μελέτες, η θυλακιοτρόπος MF έχει συσχετισθεί με τη χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με άλλες παραλλαγές
της. 35,37,73,85-88 Για το λόγο αυτό, χρήζει πιο επι θετικής θεραπευτικής προσέγγισης.
 Η παρουσία ενός υψηλού ποσοστού ενεργο ποιημένων CD8 + Τ κύτταρων στις βλάβες της
MF μπορεί να προσδώσει καλύτερη πρόγνωση,
ίσως μέσω αντικαρκινικής δράσης.89,90 Σε μια
μελέτη ασθενών με MF σε όλα τα στάδια της
πλάκας και του όγκου, η 5ετής επιβίωση ήταν
96% και 61 % για τα άτομα με >17% ή <17% με
κύτταρα CD8 + Τ, αντίστοιχα.89
 Μία μελέτη έδειξε, ότι οι ασθενείς με ποικιλοδερμική, υπομελαγχρωματική MF ή MF που
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TNMB

Σταδιοποίηση ΜF

Τ1

Κηλίδες ή πλάκες που καλύπτουν <10%
της επιφάνειας του σώματος.
(Κηλίδες)
(Πλάκες)

Τ1α
Τ1β
Τ2
Τ2α
Τ2β

Κηλίδες ή πλάκες που καλύπτουν >10% της
επιφάνειας του σώματος
(κηλίδες)
(πλάκες)

Τ3

Ένας ή περισσότεροι όγκοι (>1 εκ)

Τ4

Ερυθροδερμία που καταλαμβάνει >80% της
επιφάνειας του σώματος.

Ν0

Δεν διαπιστώνονται κλινικά διογκωμένοι λεμφαδένες

Ν1

Κλινικά διογκωμένοι λεμφαδένες, ιστολογικά
Dutch grate1
Λεμφαδένες με αρνητικό κλώνο
Λεμφαδένες με θετικό κλώνο

N1a
Ν1β
Ν2
N2a
N2b

Κλινικά διογκωμένοι λεμφαδένες, ιστολογικά
Dutch grate 2
Λεμφαδένες με αρνητικό κλώνο
Λεμφαδένες με θετικό κλώνο

Ν3

Κλινικά διογκωμένοι περιφερικοί λεμφαδένες
ιστολογικά Dutch grate 3-4, με θετικό ή αρνητικό κλώνο.

ΝΧ

Κλινικά διογκωμένοι περιφερικοί λεμφαδένες
χωρίς ιστολογική επιβεβαίωση.

Μ0

Χωρίς σπλαχνική συμμετοχή

Μ1

Με σπλαχνική συμμετοχή

Βο

Άτυπα κύτταρα <5% επί των συνολικών λεμφοκυττάρων του αίματος.
Αρνητικός κλώνος
Θετικός κλώνος

Βοα
Βοb
B1

Β1α
Β1β
Β2

Άτυπα κύτταρα sezary >5% επί των λεμφοκυττάρων του αίματος, χωρίς να πληρούνται τα
κριτήρια Β2
Αρνητικός κλώνος
Θετικός κλώνος
>1000/μL κύτταρα sezary με παρουσία θετικού κλώνου.

συνδέεται με λεμφωματοειδή βλατίδωση είχαν
καλύτερη επιβίωση και χαμηλότερο ρυθμό εξέλιξης της νόσου.72
 Σε μία αναδρομική ανάλυση 97 ασθενών με MF
η αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ),
εκτιμήθηκε ως ανεξάρτητος δείκτης κακής έκβα-
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σης.91 Η 5ετής επιβίωση ασθενών (DSS) ήταν
100 % για εκείνους με φυσιολογική ΤΚΕ, σε
σύγκριση με 53 % για εκείνους με αυξημένη
ΤΚΕ πάνω το φυσιολογικό εύρος.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες διεθνείς οδηγίες του
NCCN 2013, στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται
η σταδιοποίηση της ΣΜ και του συνδρόμου Sezary.
Τα προτεινόμενα κριτήρια της ISCLγια το σύνδρομο sezary είναι:
Απόλυτος αριθμός κυττάρων sezary στο περι φερικό αίμα >/1000mm
• CD4/CD8>10, απώλεια ενός ή περισσότερα από
τα αντιγόνα CD2, CD3, CD4, και CD5 ή και τα
δύο.
• Ανίχνευση Τ-κλώνου στο αίμα ιδίου με αυτόν στο
δέρμα
ISCL/EORTC σταδιοποίηση της MF και του SS
T
N
M
B
IA

1

0

0

0, 1

IB

2

0

0

0, 1

IIA

1, 2

1, 2

0

0,1

IIB

3

0-2

0

0, 1

III

4

0-2

0

0, 1

IIIA

4

0-2

0

0

IIIB

4

0-2

0

1

IVA

1-4

0-2

0

2

IVA

1-4

3

0

0-2

IVB

1-4

0-3

1

0-2
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Aνασκόπηση

H προσέγγιση των ασθενών
με μελανοκυτταρικούς σπίλους
Παπακώστας Δ.
Ζάρρας Α.
Λιοπύρης Κ.
Στρατηγός Α.

Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος, Α΄ Παν/κή Κλινική, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Ðåñßëçøç
Ο διαπιστωμένος ρόλος των μελανοκυτταρικών σπίλων ως παράγοντας
κινδύνου για το μελάνωμα καθιστά απαραίτητη τη βελτιστοποίηση της πρωτογενούς αλλά και της
δευτερογενούς πρόληψης με στόχο τη μείωση της σχετιζόμενης με το μελάνωμα θνησιμότητας αλλά
και νοσηρότητας. Σε αυτήν την προσπάθεια, η συμβολή του δερματολόγου, είτε εκείνου που είναι
εξειδικευμένος στην δερματική ογκολογία ή εκείνου που ασκεί πρωτοβάθμια δερματολογική περίθαλψη
είναι κρίσιμη. Η συμβολή αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην έγκαιρη ταυτοποίηση του ύποπτου
μελανοκυτταρικού σπίλου που εξελίσσεται σε μελάνωμα, αλλά στην συνολική δυνατότητα
προσέγγισης, διαχείρισης και ενημέρωσης του ασθενούς με μελανοκυτταρικούς σπίλους με τη βοήθεια
της δερματοσκόπησης και των νέων απεικονιστικών μεθόδων όπως η ψηφιακή χαρτογράφηση, με ή
χωρίς χρήση εφαρμογών τεχνητής ευφυΐας, και η συνεστιακή μικροσκόπηση σάρωσης Laser (Confocal
Laser Scan Microscopy), αλλά και με την χρήση των κοινωνικών δικτύων και των καινοτόμων εφαρμογών
τηλεδερματολογίας.

Αpproach of Patients with Melanocytic Nevi
Papakostas D., Zarras A., Liopiris K., Stratigos A.

Summary
The well documented role of melanocytic nevi as risk factor for melanoma underlines the need for an optimized primary and secondary melanoma prevention in order to further reduce melanomaassociated mortality and morbidity rates. The role of the dermatologist, either the general dermatologist offering primary care dermatology or the specialized dermatooncologist, is crucial. A
contribution that is not confined to the early identification of suspicious melanocytic lesions but one that
extends to the overall approach, management and consultation of patients with melanocytic nevi with
the use of dermoscopy and novel imaging methods such as digital dermoscopy, with or without artificial
intelligence, and confocal laser scan microscopy, not to mention the increasing role of social networks
and teledermatology applications.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Σπίλος, μελάνωμα, δυσπλαστικός Σπίλος, συγγενής μελανοκυτταρικός Σπίλος, Spitz,
Κυανούς Σπίλος, Δερματοσκόπηση, Χαρτογράφηση, Συνεστιακή μικροσκόπηση σάρωσης με Laser
KEY WORDS • Nevus, melanoma, dysplastic Νevus, congenital melanocytic Nevus, Spitz, blue Nevus,
Dermoscopy, mole mapping, Confocal Laser scan microscopy

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

Τ

α τελευταία χρόνια επετεύχθη σε σύντομο
σχετικά διάστημα η ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού σχετικά με το μελάνωμα, την

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:1 43-50, 2015

κλινική του εικόνα, την πρόγνωση, την θεραπεία και
τους σχετιζόμενους παράγοντες κινδύνου. Σήμερα η
υπέρμετρη έκθεση στον ήλιο έχει άλλη βαρύτητα
στην συλλογική συνείδηση, αντίστοιχα και η σημασία των λεγόμενων σπίλων ή ¨ελιών¨. Η επιστημο-
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νική έρευνα έχει καταδείξει τον ρόλο των μελανοκυτταρικών σπίλων ως παράγοντα κινδύνου για το
μελάνωμα, καθώς το ένα τρίτο όλων των μελανωμάτων αναπτύσσεται επί εδάφους προϋπάρχοντος
μελανοκυτταρικού σπίλου, συγγενούς ή επίκτητου.1,2
Συνεπώς η βελτιστοποίηση της πρωτογενούς αλλά
και της δευτερογενούς πρόληψης καθίσταται
πρωταρχικής σημασίας στην προσπάθεια μείωσης
της σχετιζόμενης με το μελάνωμα θνησιμότητας και
νοσηρότητας. Σε αυτήν την προσπάθεια η συμβολή
του δερματολόγου είναι καίρια. Μια συμβολή που
δεν περιορίζεται μόνο στην έγκαιρη ταυτοποίηση
της ύποπτης μελανοκυτταρικής βλάβης, αλλά
επεκτείνεται στην συνολική δυνατότητα προσέγ γισης, διαχείρισης και ενημέρωσης του ασθενούς για
το σύνολο των μελανοκυτταρικών σπίλων. Ο
σύγχρονος δερματολόγος έχει αρωγό στην προσπάθεια του την συσσωρευμένη επιστημονική γνώση
που επιτρέπει μια νέα δερματολογική προσέγγιση
στηριγμένη πάνω σε τεκμηριωμένα στοιχεία (evidence based dermatology), τις νέες απεικονιστικές
μεθόδους, όπως η δερματοσκόπηση, η ψηφιακή
χαρτογράφηση και η συνεστιακή μικροσκόπιση
σάρωσης με laser (Confocal Laser Scan Micro scopy), 3-4 και ασφαλώς τις νέες δυνατότητες που
ανοίγει η εποχή της πληροφορίας με το διαδίκτυο,
τις εφαρμογές τηλεδερματολογίας, τα κοινωνικά
δίκτυα και τις ποικίλες πλατφόρμες ψηφιακής
ενημέρωσης (forum).5-7
Στη παρούσα ανασκόπηση θα συζητηθούν εν

συντομία οι διαφορετικοί τύποι μελανοκυτταρικών
σπίλων και θα αναφερθούν οι συνιστώμενες
διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ
ΣΠΙΛΟΙ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι είναι
ορατοί κατά την γέννηση ή εμφανίζονται μέσα στις
επόμενες εβδομάδες και αλλάζουν σε μέγεθος και
μορφή με την πάροδο του χρόνου. Ενώ λοιπόν μετά
τον τοκετό μπορεί να διακρίνονται μόνο ως
καφεοειδείς κηλίδες, εν συνεχεία μπορεί να γίνουν
πιο σκουρόχρωμοι, να αναπτύξουν οζώδη ή
μυρμηγκιώδη στοιχεία ή/και να εμφανίσουν
αυξημένη τριχοφυϊα (Εικόνα 1). Διακρίνονται σε
μικρούς (<1,5 εκ.), μεσαίους (1,5-20 εκ.) και
μεγάλους (>20 εκ.), παρουσιάζουν δε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το δερματολόγο όχι μόνο ως
παράγοντας κινδύνου για το μελάνωμα αλλά και
λόγω της σημαντικής σχετιζόμενης ψυχοκοινωνικής
επιβάρυνσης για τον ασθενή, ιδιαίτερα στην
περίπτωση των γιγαντιαίων συγγενών σπίλων. 8 Η
επίπτωση ποικίλλει από 0,5% έως 31,7%, ανάλογα
με την μελέτη. Η πλειοψηφία τους αφορά σπίλους
με διάμετρο <3-4 εκ., οι δε γιγαντιαίοι σπίλοι παρατηρούνται σε 1 ανά 20.000 ώς 500.000 γεννήσεις.8-9
Η επικινδυνότητα για μελάνωμα είναι περίπου 0.7%
στο σύνολο των συγγενών μελανοκυτταρικών σπίλων,

Εικόνα 1 – Γιγαντιαίος συγγενής μελανοκυτταρικός σπίλος σε παιδί 5 ετών.
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ενώ φαίνεται να αυξάνει με τον αριθμό και το
μέγεθος των σπίλων, προσεγγίζοντας το 2,5% για
τους μεγάλους σπίλους (>20 εκ.) και το 3,1% για
τους γιγαντιαίους (>40 εκ.). Το 60% των μελανωμάτων που σχετίζονται με μελανοκυτταρικούς σπίλους
αναπτύσσεται επί εδάφους συγγενών μελανο κυτταρικών σπίλων. 10 Όσον αφορά την ηλικία
διάγνωσης του μελανώματος αυτή φαίνεται να
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το μέγεθος του
σπίλου. Η επίπτωση του μελανώματος στην παιδική
και εφηβική ηλικία παρατηρείται αυξημένη σε
μεγάλους και κυρίως στους γιγαντιαίους σπίλους με
μέση ηλικία διάγνωσης τα 12,6 έτη,10,11 ανοίγοντας
την συζήτηση για τα οφέλη από μία έγκαιρη
χειρουργική αντιμετώπιση σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μέθοδοι επιφανειακής καταστροφής των μελανοκυτταρικών σπίλων που δεν συνοδεύονται με ιστολογική επιβεβαίωση συνίσταται να αποφεύγονται,
καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της τοπικής υποτροπής
του σπίλου με την εικόνα του «ψευδομελανώματος»,
το οποίο αν και καλόηθες μπορεί να δημιουργήσει
διαφοροδιαγνωστικές δυσκολίες από το μελάνωμα
τόσο σε κλινικό όσο και σε ιστολογικό επίπεδο. Η
χειρουργική αφαίρεση του συγγενούς μελανοκυτταρικού σπίλου, όταν αυτή είναι τεχνικά εφικτή,
φαίνεται να μειώνει την επικινδυνότητα για μελάνωμα, όχι όμως και να την εξαλείφει καθώς το μελάνωμα μπορεί να διαγνωσθεί και εκτός των ορίων του
συγγενούς σπίλου.12
Σε περίπτωση που η χειρουργική αφαίρεση είναι
τεχνικώς αδύνατη, λόγω του μεγέθους του σπίλου, η
έγκαιρη δερματοπόξεση στην νεογνική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε κοσμητικώς αποδεκτά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση θα πρέπει να εξατομικεύεται,
λαμβάνοντας υπόψιν τις ψυχολογικές και αισθητικές
παραμέτρους, με την στενή παρακο λούθηση να
συνιστά αξιόπιστη εναλλακτική ακόμα και στην
περίπτωση των μεγάλων σπίλων. Την τελική απόφαση για την αντιμετώπιση των συγγενών σπίλων θα
την λάβουν ο ασθενής ή οι γονείς με την βοήθεια
του θεράποντος ιατρού.13,14
Τέλος, μια σημαντική παράμετρος που δεν
πρέπει να λησμονείται στην προσπάθεια αντι μετώπισης των ασθενών με γιγαντιαίους σπίλους
είναι η ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλεί η
εμφάνιση του σπίλου.11,15 Προγράμματα ενημέρωσης
και επιμόρφωσης του κοινού σε τοπική και εθνική
κλίμακα είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητα για
την διαμόρφωση ενός νέου προτύπου αντιμετώπισης
και αποδοχής του ασθενούς με γιγαντιαίο μελανο-
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κυτταρικό σπίλο στα πλαίσια της φυσιολογικής
ποικιλίας και διαφορετικότητας.

ΕΠΙΚΤΗΤΟΙ ΣΠΙΛΟΙ –––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι κοινοί επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι
είναι ιδιαίτερα συχνοί όγκοι του δέρματος αποτελούμενοι από μελανοκύτταρα. Διακρίνονται σε
συνδεσμικούς, χοριακούς ή μικτούς σε αντιστοιχία
με την εντόπιση των φωλεών των μελανοκυττάρων,
μπορούν δε να εντοπισθούν σε οποιαδήποτε θέση
του σώματος.16 Διακρίνονται από τους λεγόμενους
άτυπους σπίλους με βάση συγκεκριμένα μορφολογικά, αρχιτεκτονικά, κυτταρολογικά και ιστολογικά
κριτήρια, χαρακτηρίζονται δε από συμμετρία
μορφής και χρώματος, ομαλότητα και σαφήνεια περιγράμματος και σχετικά μικρό μέγεθος (<0,5 εκ.).
Πάνω σε αυτή την βάση αναπτύχθηκε ο μνη μοτεχνικός κανόνας ABCDE που διαφοροδια γι γνώσκει το μελάνωμα από τους σπίλους, όπου Α
(Asymmetry) η ασυμμετρία, Β (Border) το ομαλό
και σαφώς αφοριζόμενο περίγραμμα, C (Color) τα
περισσότερα του ενός χρώματα, D (Diameter) η
διάμετρος και Ε (Evolution) η προοδευτική εξέλιξη
της βλάβης στον χρόνο.17 Ο συγκεκριμένος κανόνας
παρουσιάζει ωστόσο σαφείς περιορισμούς, όπως
π.χ. στην διάκριση του οζώδους μελανώματος18 και
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε
συνδυσμό με τις υπόλοιπες διαγνωστικές μεθόδους,
έχει ωστόσο ιδιαίτερη σημασία στην πρώτη προσέγγιση του ασθενούς από τον δερματολόγο αλλά και
στα πλαίσια στης αυτοεξέτασης. Πράγματι μέσα σε
αυτά τα πλαίσια συντονισμένες εκστρατείες ενη μέρωσης για την πρόληψη του μελανώματος έχουν
κατορθώσει να βελτιώσουν σημαντικά την ειδικότητα
(specificity) της αυτοεξέτασης στη διάγνωση του
μελανώματος σε ποσοστά γύρω στο 83-97% ενώ η
ευαισθησία (sensitivity) κυμαίνεται μεταξύ 25% και
93% σύμφωνα με μελέτη των Η.Π.Α.19
Οι επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι έχουν
σαφές γενετικό υπόβαθρο σχετιζόμενοι με συγκεκριμένους φαινότυπους (καυκάσια φυλή, ανοικτό
χρώμα δέρματος, ξανθιά ή κόκκινα μαλλιά), ενώ ο
τελικός αριθμός καθορίζεται και από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, και ιδιαίτερα την ηλιακή
έκθεση κατά τη παιδική ηλικία. 16 Η χρήση αντι ηλιακής προστασίας και ο ρουχισμός μειώνει τον
ρυθμό δημιουργίας νέων σπίλων και επηρεάζει τον
τελικό αριθμό.20 Σημαντική είναι επίσης η εννοιολογική διάκριση μεταξύ άτυπων και δυσπλαστικών
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σπίλων, καθώς η ατυπία αναφέρεται στην κλινική/
δερματοσκοπική εικόνα, ενώ η δυσπλασία στην
ιστολογική, με συνέπεια ένας άτυπος κλινικά σπίλος
να μην εμφανιζει ιστολογικά δυσπλασία και το
αντίθετο.
Ως παράγοντας κινδύνου για το μελάνωμα
συζητείται ο συνολικός αριθμός των σπίλων με την
επικινδυνότητα να αυξάνει σε σχέση με τον αριθμό
των σπίλων και ασθενείς με περισσότερους από 100
κοινούς μελανοκυτταρικούς σπίλους να διατρέχουν
αυξημένο σχετικό κίνδυνο, σύμφωνα με μια μεγάλη
μεταανάλυση για τους παράγοντες κινδύνου για
μελάνωμα1,21 (Εικόνα 2). Αντίστοιχα στην περίπτωση
των ασθενών με άτυπους ή δυσπλαστικούς σπίλους
η αύξηση του σχετικού κινδύνου παραμένει περιορισμένη εφόσον οι βλάβες δεν ξεπερνούν τις
τέσσερις (RR 1,6) ενώ σε ασθενείς με παραπάνω από
πέντε άτυπους σπίλους ο σχετικός κίνδυνος αυξάνει
δραματικά (RR 6.1) σύμφωνα με τα αποτελέσματα
γερμανικής πολυκεντρικής μελέτης.1,22 Δεν πρέπει,
ωστόσο, να λησμονείται ότι η πλειοψηφία των
μελανωμάτων εμφανίζεται de novo και η πιθανότητα
εξαλλαγής κάθε σπίλου, είτε κοινού, είτε άτυπου
παραμένει χαμηλή, παρατήρηση ιδιαίτερης ση -

μασίας, αφού στην ουσία περιορίζει την ένδειξη της
χειρουργικής αφαίρεσης μόνο στους σπίλους στους
οποίους δεν είναι κλινικά ή δερματοσκοπικά δυνατή
η διάκρισή τους από το μελάνωμα, ή σε αυτούς που
ο ίδιος ο ασθενής επιθυμεί την αφάιρεσή τους χωρίς
να συντρέχει ιατρικός λόγος.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΙΛΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Πολλαπλοί δυσπλαστικοί σπίλοι μπορεί να
εμφανίζονται είτε σποραδικά είτε στα πλαίσια του
οικογενούς συνδρόμου δυσπλαστικών σπίλων με μελάνωμα (Familial Atypical MultipleMole Melanoma, Familial Dysplastic Nevus Syndrome, BKMole
Syndrome). Οι ασθενείς αυτοί έχουν πολλαπλούς δυσπλαστικούς σπίλους και τουλάχιστον έναν συγγενή
πρώτου βαθμού με μελάνωμα. Στις περιπτώσεις
οικογενούς μελανώματος, το 30-40% των ασθενών
εμφανίζουν μεταλλάξεις στo γονίδιο CDKN2A, που
κωδικοποιεί τις p16 και ARF ογκοκατασταλτικές πρωτεϊνες. Η κληρονομικότητα είναι του αυτοσωμικού
επικρατούς τύπου, ενώ, εκτός του μελα νώματος,
αυξημένη είναι και η συχνότητα του καρκίνου του
παγκρέατος σε ορισμένες από αυτές τις οικογένειες.23,24

ΣΠΙΛΟΣ ΤΗΣ SPITZ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Εικόνα 2 – Ράχη νεαρής γυναίκας με πολλαπλούς κοινούς
μελανοκυτταρικούς και άτυπους σπίλους.

Ο σπίλος της Spitz είναι ασύνηθης μελανοκυτταρική βλάβη με πιο συχνή την εντόπιση στα άκρα
και τον κορμό ενώ στην παιδική ηλικία μπορεί να
εμφανίζεται συχνά και στο πρόσωπο. Παρουσιάζεται
είτε ως αμελανωτική/υπομελανωτική βλάβη ερυθρού
χρώματος είτε ως μελανωτική βλάβη με το
δερματοσκοπικό πρότυπο του «εκρηγνυόμενου
άστρου» (Εικόνα 3). Σε αντιστοιχία με τους κοινούς
επίκτητους σπίλους μπορεί να είναι συνδεσμικός,
χοριακός ή μικτός. Χαρακτηριστικό του σπίλου της
Spitz είναι η γρήγορη εξέλιξη μέσα σε μήνες
προσομοιάζοντας σε κλινική εικόνα και συμπεριφορά
με το μελάνωμα, γι’ αυτό και επί κλινικής υποψίας
σπίλου της Spitz συνήθως συνίσταται η βιοπτική
αφαίρεση, ιδιαίτερα σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.
Πράγματι σε ιστολογικό επίπεδο παρατηρούνται
ατρακτοειδή κύτταρα διατεταγμένα σε δίνες, επι θηλιοειδή κύτταρα, κυτταρική πολυ μορφία και
μιτώσεις. Σε αντίθεση πάντως με το μελάνωμα
παρατηρείται προς το βάθος της βλάβης ωρίμανση
των μελανοκυττάρων και απουσία μιτώσεων.
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Εικόνα 3 – Μελαγχρωματικός σπίλος της Spitz.

Όταν σε ιστολογικό επίπεδο δεν παρατηρείται η
τυπική εικόνα του σπίλου της Spitz αλλά πιο άτυπη
μορφολογία, όπως στους λεγόμενους σπίλους Spitz,
η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού δεν φαίνεται να
προσδίδει προγνωστικό ή θεραπευτικό πλεονέκτημα.
Μια συνετή επιλογή φαίνεται να είναι ο συνδυασμός
ευρείας εκτομής (5 mm) και κλινικής παρακολούθησης, καθώς ιδιαίτερα στα παιδιά η βιοψία του
λεμφαδένα φρουρού μπορεί να συνεπάγεται και
αυξημένη νοσηρότητα.25,26

ΚΥΑΝΟΣ ΣΠΙΛΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ως κυανοί σπίλοι χαρακτηρίζεται μια ετερογενής
ομάδα μελανοκυτταρικών σπίλων με κοινά κλινικά,
ιστολογικά και ανοσοιστοχημικά χαρακτηριστικά.
Το κυανό τους χρώμα το οφείλουν στην παρουσία
δενδριτικών μελανοκυττάρων στο χόριο, μπορεί δε
να είναι επίκτητοι ή συγγενείς. Διακρίνονται ιστολογικά σε κοινούς, κυτταροβριθείς και μικτούς κυανούς σπίλους και είναι κατά κανόνα καλοήθεις βλάβες. Σε περίπτωση διαγνωστικής αβεβαιότητας ενδείκνυται η βιοπτική αφαίρεση. Ξεχωριστή σημασία
έχει ο λεγόμενος κακοήθης κυανούς σπίλος, μια
μορφή μελανώματος ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί
de novo ή επί του εδάφους προϋπάρχοντος κυανού
σπίλου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι αυτή του
μελανώματος.27,28

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––
Η εισαγωγή της δερματοσκόπησης στη διαγνω-
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στική προσέγγιση των ασθενών με μελανοκυττα ρικούς σπίλους υπήρξε ένα σημαντικότατο ορόσημο
στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του
μελανώματος βελτιώνοντας την ευαισθησία της διάγνωσης κοντά στο 90% σε σύγκριση με το 71% της
κλινικής εξέτασης και την ειδικότητα σε 90% από
81% αντίστοιχα. Η πιο συχνή μέθοδος δερμα το σκοπικής προσέγγισης των μελανοκυττα ρικών
βλαβών είναι αυτή της ανάλυσης προτύπου, απαιτεί
όμως μεγάλη εμπειρία στην υποκειμενική σε μεγάλο
βαθμό ταυτοποίηση δερματοσκοπικών κριτηριών. Γι’
αυτό τον λόγο έχουν προταθεί αρκετοί διαγνωστικοί
αλγόριθμοι. Τελευταία ο Argenziano και συνεργάτες
(2011) πρότειναν μια καινοτόμο τροποποιημένη
προσέγγιση 7 σημείων που καθιστά το διαγνωστικό
αλγόριθμο ιδιαίτερα χρηστικό ενώ τόσο η ευαισθησία (87,8%) όσο και η ειδικότητα (74,5%) παραμένουν σε αποδεκτά όρια.29,30

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –––––––––––––––––––––
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δερματοσκόπηση
συνέβαλε αποφασιστικά στην βελτίωσης της ευαισθη σίας και της ειδικότητας στην διάγνωση του
μελανώματος. Σε περιπτώσεις διαγνωστικής ανασφάλειας προκρίνεται η χειρουργική αφαίρεση της
βλάβης, τελικά όμως μόνο μέρος των αφαιρεθέντων
βλαβών διαγιγνώσκονται ιστολογικά ως μελανώματα.
Η ανάλυση μιας πολύ μεγάλης σειράς ασθενών στην
Γερμανία κατέδειξε ότι στους 120 αφαιρεθέντες
σπίλους μία μόνο βλάβη αντιστοιχεί σε μελάνωμα.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να
αποφευχθούν οι υπερβολικές και άσκοπες εν πολλοίς χειρουργικές αφαιρέσεις αναπτύχθηκε η τεχνική της ψηφιακής δερματοσκόπησης/χαρτογράφησης, η οποία επιτρέπει την ψηφιακή καταγραφή και
αρχειοθέτηση των δερματοσκοπικών εικόνων για
μελλοντική σύγκριση.31 Η μέθοδος ενδείκνυται σε
κάθε περίπτωση στην προσέγγιση των ασθενών με
αρκετούς μελανοκυτταρικούς σπίλους ή/και σπίλους
με σχετική ατυπία, οπότε καλό είναι να συνίσταται
μια ετήσια παρακολούθηση. Η μέθοδος αποκτά
ωστόσο ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση των
ασθενών υψηλής επικινδυνότητας για μελάνωμα
όπου θα πρέπει να εφαρμόζεται ανά 3-6 μήνες. Σε
περίπτωση αλλαγής των μελανοκυτταρικών βλαβών
μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο προχωρούμε στη
βιοπτική αφαίρεση. Η προσέγγιση αυτή μειώνει στο
ελάχιστο δυνατό τις άσκοπες αφαιρέσεις ενώ
παράλληλα αυξάνει την ακρίβεια στην έγκαιρη διά-
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Δ. Παπακώστας, Α. Ζάρρας, Κ. Λιοπύρης, Α. Στρατηγός
γνω ση του μελανώματος, τα οποία με τη μέθοδο
αυτή διαγιγνώσκονται σε αρκετά πρώιμη φάση.32
Μια σχετικά σύγχρονη εξέλιξη είναι η επέκταση
των μηχανημάτων ψηφιακής χαρτογράφης με δυνατότητες τεχνητής ευφυΐας που επιτρέπουν με την
εφαρμογή διαγνωστικών αλγορίθμων στην εκτίμηση
επικινδυνότητας της βλάβης χωρίς συμμετοχή του
δερματολόγου, με την δερματοσκόπηση από έμπειρο
δερματολόγο να διατηρεί ωστόσο σε κάθε περίπτωση
το προβάδισμα. Δεν παύει ωστόσο να αποτελεί μια
ενδιαφέρουσα εξέλιξη με ποικίλες εφαρμογές, όπως
σε συστήματα τηλεδερματολογίας όπου με την
βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών μπορεί να γίνεται μια
πρώτη διαγνωστική προσέγγιση από τον ίδιο τον
ασθενή και εν συνεχεία οι ψηφιακές δερματο σκοπικές εικόνες να εκτιμώνται από εξειδικευμένους
δερματολόγους δερματοσκόπους.33

ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
ΜΕ LASER (CONFOCAL LASER SCAN
MICROSCOPY)–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
H συνεστιακή μικροσκόπηση σάρωσης με Laser
(CLSM) είναι μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος
ιστολογικής απεικόνισης του δέρματος in vivo με
εντυπωσιακές εφαρμογές στην δερματολογία και
κυρίως την δερματολογική ογκολογία, επιτρέποντας
την μελέτη in vivo οριζόντιων τομών του δέρματος σε
διαφορετικά επίπεδα. Στην προσέγγιση του
ασθενούς με μελανοκυτταρικούς σπίλους η CLSM
μπορεί να έχει συμπληρωματικό ρόλο στην κλινική
εξέταση και τη δερματοσκόπηση επιτρέποντας την in
vivo κλινικοϊστολογική συσχέτιση των ευρημάτων
και έτσι την καλύτερη εκτίμηση της βλάβης μέσω της
πληρέστερης ταξινόμησης. Οι σπίλοι σε αντίθεση με
τις ύποπτες για μελάνωμα βλάβες διατηρούν το ίδιο
πρότυπο στην CLSM στις διαδοχικές εκτιμήσεις.34,35
Πολύτιμα ευρήματα στην CLSM που θέτουν την
υποψία μελανώματος θεωρούνται η διακοπή ή
απώλεια του φυσιολογικού προτύπου μελισσο κερύθρας (honeycomb pattern) ή βοτσαλωτού
δαπέδου (cobblestone pattern), οι δερματικές θηλές
χωρίς το φυσιολογικό σαφώς αφοριζόμενο ευρύ
χείλος, τα διάχυτα άτυπα μεγάλα στρόγγυλα μελανοκύτταρα, μερικές φορές και με δενδριτικές απο λήξεις μέσα στην επιδερμίδα (pagetoid cells) και
τέλος η κυτταρολογική ατυπία στη βασική στιβάδα.
Επιπλέον η CLSM μπορεί να τύχει περαιτέρω αξιοποίησης στην προσέγγιση βλαβών σε δύσκολες
θέσεις όπως οι γεννητικοί βλεννογόνοι όπου μπορεί

να χρησιμοποιηθεί προεγχειρητικά για να κατευθύνει την επιλογή της θέσης της βιοψίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο ασθενής με μελανοκυτταρικούς σπίλους
συνιστά μια ιδιαίτερη διαγνωστική πρόκληση για το
δερματολόγο, αφενώς λόγο της πολύ μεγάλης
επίπτωσης τους στον γενικό πληθυσμό και της συνήθως καλοήθους φύσεως τους, και αφετέρου λόγω της
συσχέτισης τους με το μελάνωμα ως παρά γοντας
κινδύνου. Ασθενείς με περισσοτέρους από 100
κοινούς μελανοκυτταρικούς σπίλους, περισσότερους
από 5 άτυπους, με μεγάλους συγγενείς σπίλους ή
οικογενειακό ιστορικό μελανώματος στοιχειοθετούν
σε κάθε περίπτωση μια ομάδα κινδύνου που καλό
είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά 3-12 μήνες
αντίστοιχα προς την εκτίμηση της επικυνδυνότητας
από τον δερματολόγο να βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα πρακολούθησης των σπίλων που θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό κλινικής εξέτασης δερματοσκόπησης και ψηφιακής χαρτογράφησης όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο. Σε περίπτωση που η συνήθης
διαγνωστική μας προσέγγιση εγείρει αμφιβολίες για
τη φύση της βλάβης συνιστάται η βιοπτική αφαίρεση, η οποία όμως θα πρέπει να γίνεται στοχευμένα
επί κλινικής υποψίας κακοήθειας ή σε περίπτωση
αλλαγής της χαρτογραφηθείσας βλαβης ή αν επιμένει ο ασθενής για λόγους ανεξάρτητα ιατρικής
σκο πι μό τητας μετά την ενημέρωση και συμ βου λευτική που θα έχει προηγηθεί. Η προληπτική αφαίρεση σπίλων, είτε που δεν εμφανίζουν ανησυχητκά
σημεία καοήθειας ή ύποπτης μεταβολής δεν συνιστάται. Βιοψία μελανοκυτταρικών βλάβων επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμμένες περιπτώσεις όπως
ακτινικές φακές προς αποκλεισμό κακοήθους φακής
και σε μεγάλους συγγενείς σπίλους.
Στην περίπτωση ασθενών με συγγενείς σπίλους η
απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση καλό είναι
να εξατομικεύεται, λαμβάνοντας υπόψιν επιπλεόν
και ψυχολογικές και αισθητικές παραμέτρους. Η
παρακολούθηση συνιστά αξιόπιστη εναλλακτική
ακόμα και στην περίπτωση των μεγάλων σπίλων. Την
τελική απόφαση για την αντιμετώπιση των συγγενών
σπίλων θα την πάρει τελικά η οικογένεια με την
βοήθεια του θεράποντως ιατρού μετά από ενδελεχή
ανάλυση του σχετικού κινδύνου για μελάνωμα, τις
πιθανές ψυχολογικές και αισθητικές προεκτάσεις
αλλά και την σχετιζόμενη με μεγάλες επεμβάσεις
νοσηρότητα.
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Πάντως σε κάθε περίπτωση ο δερματολόγος
βρίσκεται σε ασφαλώς πιο ισχυρή θέση σε σχέση με
το παρελθόν στην ασφαλέστερη προσέγγιση και
διάγνωση του ασθενούς με μελανοκυτταρικούς
σπίλους. Η συσσωρευμένη κλινική και εργαστη ριακή έρευνα τον ενισχύει στην προσπάθεια διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης στηριγμένης
σε τεκμηριωμένα στοιχεία (Evidence based Dermatology). Πολύτιμος βοηθός σε αυτή την προσπάθεια
είναι οι νέες απεικονιστικές μέθόδοι όπως η δερματοσκόπηση, η ψηφιακή χαρτογράφηση και τελευταία
η συνεστιακή μικροσκόπηση σάρωσης Laser. Νέες
δυνατότητες ανοίγει η εποχή της πληροφορίας με το
διαδίκτυο, οι εφαρμογές τηλεδερματολογίας, τα
κοινωνικά δίκτυα και οιπλατφόρμες ψηφιακής συνάντησης και ενημέρωσης.
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Παρακολούθηση των ασθενών με μελάνωμα
από διεθνείς οργανισμούς
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Ðåñßëçøç
Σκοπός της παρακολούθησης των ασθενών με μελάνωμα δέρματος είναι η
πρώιμη διάγνωση υποτροπών της νόσου προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση και πιθανόν
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Διαφορετικοί διεθνείς οργανισμοί εκδίδουν οδηγίες για την
παρακολούθηση των ασθενών με μελάνωμα, χωρίς όμως να υπάρχει πάντοτε ομοφωνία. Πεδίο
αντιπαράθεσης αποτελούν κυρίως ο τύπος, η συχνότητα και η διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών,
καθώς και η χρησιμότητα των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. Απαραίτητη είναι ωστόσο η
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου ο κάθε ασθενής να παρακολουθείται
αποτελεσματικά.

Follow-up of Patients with Melanoma from International Organizations
Κostaki M., Plaka M., Chasapi V., Polidorou D., Stratigos A.

Summary
The aim of follow-up of melanoma patients is the early detection of recurrences in order to proceed to early treatment and achieve better survival. Different international organizations develop recommendations for the follow up of melanoma patients but no consensus exists. Areas
of controversy mostly include the frequency and duration of physical exams and the utility of laboratory
and imaging tests. However, collaboration between clinicians is essential in order to achieve an effective
approach to melanoma follow up.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Μελάνωμα, παρακολούθηση ασθενών, εργαστηριακός έλεγχος, απεικονιστικός
έλεγχος, λεμφαδενικές μεταστάσεις, απομακρυσμένες μεταστάσεις
KEY WORDS • Melanoma, follow up, laboratory tests, imaging tests, lymph node metastases, distant
metastases

ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ο μελάνωμα αποτελεί τη συχνότερη αιτία
θανάτου από καρκίνο του δέρματος.
Υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των
ασθενών με μελάνωμα που αρχικά αντιμετωπίζεται
επιτυχώς, θα εμφανίσει υποτροπή της νόσου, ενώ η
πιθανότητα ανάπτυξης δεύτερου πρωτοπαθούς

Τ

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:1 51-58, 2015

μελανώματος υπολογίζεται στο 2-8%. 1 Οι περισσότερες υποτροπές φαίνεται να συμβαίνουν μέσα
στα πέντε πρώτα χρόνια από τη διάγνωση, 2 ενώ
εκτιμάται ότι περίπου το 20% εξ αυτών αφορά
τοπική υποτροπή της νόσου, το 50% παρουσιάζεται
ως λεμφαδενικές μεταστάσεις και το 30% ως
απομακρυσμένες μεταστάσεις.3,4 Υπολογίζεται ότι
περισσότερο από το 50% των υποτροπών διαγιγνώ-
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αποτελεί την πιο αξιόπιστη εξέταση για την
ανίχνευση λεμφαδενικών μεταστάσεων, και το PETCT για την ανίχνευση απομα κρυσμένων μεταστάσεων. 15 Η χρήση των εξετάσεων αυτών
ενδείκνυται τόσο για τη σταδιοποίηση όσο και για
την παρακολούθηση των ασθενών με μελάνωμα.
Το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση παίζει
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την πορεία της νόσου.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών (82-85%)
διαγιγνώσκεται με τοπική νόσο, το 10-13% με λεμφαδενική νόσο, και το 2-5% με απομακρυσμένες
μεταστάσεις.7
Στους πίνακες 1-4 παρατίθενται η ταξινόμηση και
η σταδιοποίηση του μελανώματος που έχει προ γνωστική αξία και με βάση την οποία καθορίζεται η
αντιμετώπιση και η παρακολούθηση του ασθενούς.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Οι συστάσεις για την παρακολούθηση των
ασθενών με μελάνωμα εστιάζονται στη διάρκεια και
τη συχνότητα της παρακολούθησης, τη λήψη
ιστορικού, την κλινική εξέταση, και τη χρήση
εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου για την
έγκαιρη διάγνωση υποτροπών και μεταστάσεων.

Ðßíáêáò 1

σκεται από τους ίδιους τους ασθενείς. Η παρακολούθηση των ασθενών με μελάνωμα έχει ως σκοπό
την πρώιμη διάγνωση των υποτροπών, της μετα στατικής νόσου και της ανάπτυξης νέου πρω τοπαθούς μελανώματος, προκειμένου να αντιμε τωπιστεί έγκαιρα η νόσος. Ωστόσο, δεν υπάρχει
ομοφωνία ως προς την παρακολούθηση των ασθενών
με μελάνωμα και η κλινική πρακτική διαφέρει από
χώρα σε χώρα.
Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το ACN (Australian Cancer Network) φαίνεται να προτείνουν πιο
στενή παρακολούθηση των ασθενών αυτών σε σχέση
με τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.5 Το
γε γονός αυτό πιθανώς να σχετίζεται με τη μεγα λύτερη επίπτωση της νόσου στην Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία σε σχέση με την Ευρώπη και την
Αμερική. Επιπλέον, στην Αυστραλία φαίνεται να
υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό υποτροπών που
διαγιγνώσκεται από τους ασθενείς, σε σχέση με
άλλες χώρες, πιθανώς λόγω της επαγρύπνησης που
υπάρχει σε αυτούς τους πληθυσμούς.6 Οι οδηγίες
που παρέχονται από το National Comprehensive
Cancer Network (NCCN), τη Βρετανική Ένωση
δερματολόγων (British Association of Dermatologists, BAD), τη Γερμανική Δερματολογική εταιρεία,
καθώς και εκείνες που παρέχονται από την Ελβετία,
και τις Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (Guidelines for
the Management of Melanoma in Australia and
New Zealand, GMMANZ) βασίζονται στη σταδιοποίηση της νόσου.7,8,9,10,11 Ωστόσο, οι οδηγίες της
GMMANZ και της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματο λογίας (American Academy of Dermato logy,
AAD) προτείνουν την εξατομικευμένη παρακο λούθηση για κάθε ασθενή. 11,12 Από την άλλη
πλευρά, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας
(European Society for Medical Oncology, ESMO)
θέτει το ερώτημα της χρησιμότητας της εξειδικευμένης παρακολούθησης λόγω του αυξημένου
αριθμού ασθενών που διαγιγνώσκουν οι ίδιοι τις
υποτροπές της νόσου μέσω της αυτοεξέτασης.13
Γενικά, πιστεύεται ότι η παρακολούθηση των
ασθενών με μελάνωμα θα πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένες ομάδες ιατρών, και μπορεί να
πραγματοποιείται με τη συνεργασία διαφόρων
ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα οι δερματολόγοι,
οι χειρουργοί και οι ογκολόγοι.14
Τα τελευταία χρόνια, ο απεικονιστικός έλεγχος
των ασθενών με μελάνωμα πραγματοποιείται
κυρίως με τη χρήση υπέρηχου, αξονικής τομογραφίας (CT), PET (Positron Emission Tomography) και PET-CT. Σύμφωνα με την πιο
πρόσφατη μετά-ανάλυση το υπερηχογράφημα

Ταξινόμηση πρωτοπαθούς μελανώματος16
Τ-Ταξινόμηση

Πάχος
όγκου

Tis

Πρόσθετοι
προγνωστικοί παράγοντες
In situ μελάνωμα, μη διηθητικό

Tx

Χωρίς
Δεν μπορεί να καθοριστεί
πληροφορίες το στάδιο*

Τ1

1,0mm

a. Χωρίς εξέλκωση, Clark
II-III
b. Με εξέλκωση ή μιτωτικός
δείκτης 1/mm2

T2

1,01-2,0mm

a. Χωρίς εξέλκωση
b. Με εξέλκωση

Τ3

2,01-4,0mm

a. Χωρίς εξέλκωση
b. Με εξέλκωση

Τ4

>4,0mm

a. Χωρίς εξέλκωση
b. Με εξέλκωση

*Το

πάχος του όγκου ή οι πληροφορίες για την εξέλκωση δε διατίθενται ή πρόκειται για μελάνωμα αγνώστου
πρωτοπαθούς εστίας
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ν Ταξινόμηση των επιχώριων λεμφαδένων16

Tis

Ðßíáêáò 4

ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Ðßíáêáò 3

Ðßíáêáò 2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Έκταση λεμφαδενικών
μεταστάσεων
In situ μελάνωμα, μη διηθητικό

Ν1

1 λεμφαδένας

a. μικρομεταστάσεις
b. μακρομεταστάσεις

Ν2

2-3 λεμφαδένες a. μικρομεταστάσεις
b. μακρομεταστάσεις
c. δορυφόρες βλάβες ή intransit μεταστάσεις

Ν3

≥4 λεμφαδένες
ή δορυφόρες
βλάβες ή intransit μεταστάσεις με μεταστατικούς λεμφαδένες

M Ταξινόμηση απομακρυσμένων μεταστάσεων16
Μ-Ταξι- Τύπος απομακρυνόμηση σμένης μετάστασης

LDH

M1a

Δέρμα, υποδόριος ιστός
ή απομακρυσμένος
λεμφαδένας

Φυσιολογική

Μ1b

Πνεύμονες

Φυσιολογική

Μ1c

Άλλες απομακρυσμένες
μεταστάσεις
Οποιαδήποτε απομακρυσμένη μετάσταση

Φυσιολογική
Αυξημένη

Κλινική εξέταση
Για τους ασθενείς σταδίου Ι και ΙΙ η κλινική
εξέταση αποτελεί το κυριότερο κομμάτι της παρακολούθησης καθώς οι υποτροπές είναι συνήθως
τοπικές. Επιπλέον η κλινική εξέταση καθώς και η
αυτοεξέταση αποτελούν τις καλύτερες μεθόδους

Σταδιοποίηση του μελανώματος16
Στάδιο

Πρωτοπαθής
όγκος (Τ)

Μετάσταση επιχώριων
λεμφαδένων (Ν)

Απομακρυσμένες
μεταστάσεις (Μ)

0

Μελάνωμα in situ

Καμία

Καμία

ΙΑ

≤1,0mm χωρίς εξέλκωση

Καμία

Καμία

ΙΒ

≤1,0mm με εξέλκωση ή μιτωτικό
δείκτη ≥1/mm2
1,01-2,0mm χωρίς εξέλκωση

Καμία

Καμία

ΙΙΑ

1,01-2,0mm με εξέλκωση
2,01-4,0mm χωρίς εξέλκωση

Καμία

Καμία

ΙΙΒ

2,01-4,0mm με εξέλκωση
≥4,0mm χωρίς εξέλκωση
≥4,0mm με εξέλκωση

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

IIC
ΙΙΙΑ

Οποιοδήποτε πάχος όγκου
χωρίς εξέλκωση

Μικρομετάσταση

Καμία

ΙΙΙΒ

Οποιοδήποτε πάχος όγκου με εξέλκωση
Οποιοδήποτε πάχος όγκου
χωρίς εξέλκωση
Οποιοδήποτε πάχος όγκου
χωρίς εξέλκωση
Οποιοδήποτε πάχος όγκου
με εξέλκωση

Μικρομετάσταση
Μέχρι 3 μικρομεταστάσεις

Καμία
Καμία

Χωρίς θετικούς λεμφαδένες αλλά με δορυφόρες και/ή in-transit μεταστάσεις
Μέχρι 3 μακρομεταστάσεις

Καμία

Οποιοδήποτε πάχος όγκου
με/χωρίς εξέλκωση

≥4 μακρομεταστάσεις ή διήθηση λεφμαδένα με διάσπαση της κάψας ή δορυφόρες και/ή in-transit μεταστάσεις με
λεμφαδενική συμμετοχή

Καμία

IIIC

IV

Ôüìïò 26, Ôåý÷ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

Καμία

Απομακρυσμένες μεταστάσεις
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παρακολούθησης και τις λιγότερο δαπανηρές.17 Δεν
υπάρχει ωστόσο ομοφωνία ως προς τη συνιστώμενη
συχνότητα και διάρκεια παρακολούθησης των
ασθενών με μελάνωμα. Η συνιστώμενη διάρκεια
παρακολούθησης μπορεί να κυμαίνεται από ένα
χρόνο μέχρι ολόκληρη τη ζωή ενός ασθενούς. Οι
περισσότεροι οργανισμοί (NCCN, AAD, ελβετικές
οδηγίες) προτείνουν τη δια βίου παρακολούθηση
των ασθενών ανεξαρτήτως σταδίου, ενώ η Γερμανική
Δερματολογική Εταιρεία περιορίζει την παρα κολούθηση στα 10 χρόνια για όλα τα στάδια.7,12,10,9
Από την άλλη πλευρά οι GMMANZ και BAD
διαφοροποιούν τη διάρκεια παρακολούθησης
ανάλογα με το στάδιο νόσου. 11,8 Όσον αφορά τη
συχνότητα παρακολούθησης αυτή μπορεί να
κυμαίνεται από 3-12 μήνες. Δεδομένης της συχνότερης εμφάνισης υποτροπών μέσα στα πρώτα χρόνια
από τη διάγνωση ενός πρωτοπαθούς μελανώματος τα
μεσοδιαστήματα παρακολούθησης είναι μικρότερα
σε αυτή τη χρονική περίοδο και γίνονται πιο αραιά
τα επόμενα χρόνια. Ορισμένοι οργανισμοί (NCCN,
GMMANZ, BAD, AAD) συνιστούν την προσμέτρηση
των παραγόντων κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά προκειμένου να καθορίζονται τα μεσοδια στήματα παρακολούθησης. 7,11,8,12 Οι παράγοντες
αυτοί περιλαμβάνουν το φωτότυπο, την ύπαρξη
δυσπλαστικών σπίλων, το ιστορικό προηγούμενου
μελανώ ματος, το οικογενειακό ιστορικό μελανώ ματος, το στάδιο νόσου, το πάχος του όγκου κατά
Breslow, την ικανότητα του ασθενούς για αυτοεξέταση.18

Εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος
Αναφορικά με τη χρήση εργαστηριακού και
απεικονιστικού ελέγχου γίνεται αρκετή συζήτηση
σχετικά με την ευαισθησία και την ειδικότητα των
εξετάσεων για την πρώιμη ανίχνευση μεταστάσεων
καθώς και το κατά πόσον η πρώιμη διάγνωση
μεταστάσεων μπορεί να επηρεάσει την επιβίωση των
ασθενών.
Η μέτρηση των επιπέδων της πρωτεΐνης S100β
στον ορό ασθενών με μελάνωμα αποτελεί τον
περισσότερο μελετημένο αιματολογικό δείκτη. Η
πρωτεΐνη S100β καθώς και η melanoma-inhibitory
activity (MIA) φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη
ειδικότητα, ευαισθησία και διαγνωστική ακρίβεια για
τις νέες μεταστάσεις από την αλκαλική φωσφατάση,
τη γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH) και την tyrosinase reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR).19 Ωστόσο, μόνο η ESMO, η Γερμα-

νική Δερματολογική Εταιρεία και οι ελβετικές οδηγίες συστήνουν τη μέτρηση των επιπέδων της
πρωτεΐνης S100β για την παρακολούθηση των
ασθενών με μελάνωμα. 13,9,10 Η μέτρηση των
επιπέδων της LDH συστήνεται μόνο από το NCCN
και την AAD για την αρχική παρακολούθηση των
ασθενών σταδίου IV.7,12
Οι απεικονιστικές εξετάσεις για την παρα κολούθηση των ασθενών με μελάνωμα περιλαμβάνουν
την ακτινογραφία θώρακος, την αξονική τομογραφία,
τo PET scan, το υπερηχογράφημα κοιλίας, λεμφαδένων, τη μαγνητική τομογραφία. Παρόλο που με την
ακτινογραφία θώρακος φαίνεται να ανιχνεύονται
μεταστάσεις στο 6% των συμπτωματικών ασθενών
ακόμη και η πρώιμη διάγνωση ασυμπτω ματικών
πνευμονικών μετα στάσεων με την ακτινο γραφία
θώρακος δε φαίνεται να βελτιώνει την επι βίωση.
Σύμφωνα με τους Xing et al15 το υπερηχογράφημα
αποτελεί την ακριβέστερη εξέταση για την ανίχνευση
λεμφαδενικών μεταστάσεων και το PET-CT για την
ανίχνευση απομακρυσμένων μεταστάσεων. Άλλωστε η
χρήση του υπερηχογραφήματος των λεμφαδένων είναι
ευρέως αποδεκτή και συστήνεται από τις ελβετικές
οδηγίες, τη Γερμανική Δερματολογική Εταιρεία και την
GMMANZ.10,9,11.

Στάδιο 0
Οι περισσότεροι οργανισμοί δε δίνουν συστάσεις
για την παρακολούθηση των ασθενών με in situ
μελάνωμα. Το NCCN συστήνει την ετήσια κλινική
εξέταση και την εκπαίδευση του ασθενούς για
μηνιαία αυτοεξέταση, ενώ η BAD αρκείται στην
αυτοεξέταση.7,8
Στάδιο Ι
Για το στάδιο ΙΑ οι περισσότεροι οργανισμοί
προτείνουν την παρακολούθηση των ασθενών κάθε
3-12 μήνες για τα 5 πρώτα χρόνια, και κάθε 6-12
μήνες για τα επόμενα 5 χρόνια. Το NCCN, η AAD,
μετά την πρώτη δεκαετία συστήνουν την εφ όρου
ζωής κλινική εξέταση των ασθενών μία φορά το
χρόνο. 7,12 Η ESMO δίνει έμφαση κυρίως στην
εκπαίδευση του ασθενούς και την αυτοεξέταση.13
Για το στάδιο IB στην κλινική εξέταση προσ τίθεται η μέτρηση της πρωτεΐνης S-100 κάθε 6 μήνες
για τα 5 πρώτα χρόνια καθώς και ο υπερηχο γραφικός έλεγχος των λεμφαδένων που προτείνεται
και από τη Γερμανική Δερματολογική Εταιρεία.9
Στάδιο ΙΙ
Για τους ασθενείς σταδίου ΙΙ οι περισσότερες
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εταιρείες συστήνουν την τρίμηνη κλινική εξέταση για
τα πρώτα 2-3 χρόνια, την εξάμηνη εξέταση για τα
επόμενα 2 χρόνια και την εξέταση κάθε 6-12 μήνες
στη συνέχεια. Αναφορικά με τον απεικονιστικό
έλεγχο συστήνεται ο υπερηχογραφικός έλεγχος των
λεμφαδένων κάθε 6-12 μήνες για τα 5 πρώτα χρόνια,
ενώ οι ελβετικές οδηγίες προτείνουν και τη μέτρηση
των επιπέδων της πρωτεΐνης S100β. 10 Επιπλέον
προτείνεται ο απεικονιστικός έλεγχος των ασθενών
με ακτινογραφία θώρακος, αξονικές τομογραφίες,
PET scan ανάλογα με τις ενδείξεις κάθε 3-12 μήνες
και με ΜRI εγκεφάλου μία φορά το χρόνο για την
πρώτη πενταετία.14

Στάδιο ΙΙΙ
Για τους ασθενείς σταδίου ΙΙΙ συνήθως
συστήνεται η τρίμηνη παρακολούθηση για τα 5
πρώτα χρόνια και η εξέταση κάθε 6-12 μήνες για τα
επόμενα χρόνια. 14 Τόσο η Ελβετική όσο και η

Ðßíáêáò 5
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Γερμανική Δερματολογική Εταιρεία προτείνουν τη
μέτρηση της πρωτεΐνης S100 και τον υπερηχο γραφικό έλεγχο των λεμφαδένων κάθε 3-6 μήνες για
τα 5 πρώτα χρόνια.10,9 Στις εξετάσεις αυτές προστίθεται και ο απεικονιστικός έλεγχος με ακτινογραφία
θώρακος αξονικές, μαγνητική τομογραφία, ή PET
scan κάθε 6-12 μήνες που θα πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με τις ενδείξεις κάθε 3-12 μήνες.

Στάδιο IV
Αναφορικά με τους ασθενείς σταδίου IV οι
περισ σότερες εταιρείες προτείνουν την εξατομι κευμένη παρακολούθηση και τον εργαστηριακό και
απεικονιστικό έλεγχο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
ασθενούς.14
Στον πίνακα 5 παρατίθενται αναλυτικά οι συστάσεις από τους σημαντικότερους διεθνείς οργα νισμούς για την παρακολούθηση των ασθενών με
μελάνωμα

Οδηγίες παρακολούθησης ασθενών με μελάνωμα14

NCCN

ESMO

Στάδιο νόσου
Δείκτης Breslow

Ιστορικό και
κλινική εξέταση

Εργαστηριακός και
απεικονιστικός
έλεγχος

Στάδιο 0

Ετησίως

Κανένας

Στάδιο IA-IIA

Κάθε 3-12 μήνες για 5
χρόνια κι έπειτα ετησίως

Στάδιο IIB-IV

Κάθε 3-6 μήνες για 2 χρόνια,
έπειτα κάθε 3-12 μήνες για
3 χρόνια και ύστερα ετησίως

Χαμηλού κινδύνου
μελανώματα
Υψηλού κινδύνου
μελανώματα

Χωρίς συγκεκριμένες συστάσεις
Χωρίς συγκεκριμένες συστάσεις

Σχόλια

Εφ'ορου ζωής κλινική εξέταση
Αιματολογικός έλεγχος
ρουτίνας δε συστήνεται
• Η συχνότητα των κλινικών εξετάσεων θα
Δε συστήνεται
πρέπει να προσαρμόζεται στους παράγοντες κινδύνου
CXR, CT+/- PET κάθε • Η αυτοεξέταση θα πρέ3-12 μήνες και MRI
πει να περιλαμβάνει
ετησίως.
και την αυτοεξέταση
Μετά τα 5 χρόνια δε
των λεμφαδένων
συστήνεται απεικονιστικός έλεγχος σε
ασυμπτωματικούς
ασθενείς.
Δε συστήνεται

Έμφαση στην εκπαίδευση
των ασθενών και τη
Συστήνεται CT+/- PET συστηματική αυτοεξέταση εφ’όρου ζωής

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Οδηγίες παρακολούθησης ασθενών με μελάνωμα14 (Συνέχεια)
Στάδιο νόσου
Δείκτης Breslow

AAD

Κάθε 3-12 μήνες

In situ
Στάδιο IA
Στάδιο IB- IIIA
BAD

Στάδιο IIIB-IV
(εγχειρήσιμη
νόσος)
Στάδιο IV (μη
εγχειρήσιμο)
Στάδιο Ι
<1mm

Ελβετικές
Οδηγίες

Αυτοεξέταση
Κλινική εξέταση 2-4 φορές
για 12 μήνες
Κάθε 3 μήνες για 3 χρόνια κι
έπειτα κάθε 6 μήνες για 2 χρόνια
Κάθε 3 μήνες για 3 χρόνια,
κάθε 6 μήνες για τα επόμενα 2
χρόνια και στη συνέχεια ετησίως
για τα επόμενα 5 χρόνια
Ανάλογα με τις ανάγκες
του ασθενούς

Εργαστηριακός και
απεικονιστικός
έλεγχος

Σχόλια

• Δε συστήνεται σε
ασυμπτωματικούς
ασθενείς
• Ο καθοδηγούμενος
εργαστηριακός και
απεικονιστικός έλεγχος δε συστήνεται
σε υψηλού κινδύνου
ασθενείς μετά την
πενταετία.

• Κλινική εξέταση εφ
όρου ζωής
• Η παρακολούθηση των
ασθενών θα πρέπει να
βασίζεται στους παράγοντες κινδύνου κάθε
ασθενούς
• Δε δίνονται ειδικές
οδηγίες για κάθε στάδιο
ξεχωριστά

Χωρίς ειδικές
συστάσεις
Χωρίς ειδικές
συστάσεις
CT ανάλογα με τις
ενδείξεις

Χωρίς ειδικές
συστάσεις

Κάθε 6 μήνες για τα 5 πρώτα
χρόνια και κάθε 6-12 μήνες
για τα 5 επόμενα
Κάθε 3 μήνες για 5 χρόνια κι
έπειτα κάθε 6-12 μήνες για 5
χρόνια

Δε συστήνεται αιματολογικός η απεικονιστικός
έλεγχος
U/S λεμφαδένων κάθε
6 μήνες για 5 χρόνια

Στάδιο ΙΙΙ

Κάθε 3 μήνες για 5 χρόνια κι
έπειτα κάθε 6 μήνες για 5 χρόνια

Στάδιο IV

Δε συζητείται

Μέτρηση των επιπέδων
της πρωτεΐνης S100B
κάθε 3-6 μήνες για
5 χρόνια
U/S λεμφαδένων κάθε
3-6 μήνες για 5 χρόνια
Μέτρηση των επιπέδων
της πρωτεΐνης S100B
κάθε 3-6 μήνες για
5 χρόνια
CXR, U/S κοιλίας η CT,
MRI η PET κάθε 6 μήνες για 5 χρόνια

Στάδιο Ι
(<= Τ1Ν0)
Στάδιο Ι
(Τ2Ν0)-ΙΙΒ

Κάθε 6 μήνες για 5 χρόνια κι
έπειτα ετησίως για 5 χρόνια
Κάθε 3 μήνες για 3 χρόνια, έπειτα
κάθε 6 μήνες για 2 χρόνια και
στη συνέχεια κάθε 6-12 μήνες για
τα επόμενα 5 χρόνια

Στάδιο I, II
>1mm

Γερμανική
Δερματολογική
Εταιρία

Ιστορικό και
κλινική εξέταση

Κανένας
U/S λεμφαδένων και
μέτρηση των επιπέδων
της πρωτεΐνης S100B
κάθε 6-12 μήνες για
5 χρόνια

Η κλινική εξέταση περιορίζεται στα 10 πρώτα
χρόνια
Έμφαση στη χρήση του
U/S λεμφαδένων και στη
μέτρηση των επιπέδων
της πρωτεΐνης S100B

Εφ'όρου ζωής κλινική
παρακολούθηση
Έμφαση στη χρήσης του
U/S λεμφαδένων

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5-final_3.qxd 15/4/2015 12:40 μμ Page 57

Ðßíáêáò 5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ

ΑΠΟ

57

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Οδηγίες παρακολούθησης ασθενών με μελάνωμα14 (Συνέχεια)

Ελβετικές
Οδηγίες

Εργαστηριακός και
απεικονιστικός
έλεγχος

Στάδιο νόσου
Δείκτης Breslow

Ιστορικό και
κλινική εξέταση

Στάδιο ΙΙC-III

Κάθε 3 μήνες για 5 χρόνια κι
έπειτα κάθε 6 μήνες για 5 χρόνια

Στάδιο IV

Εξατομίκευση

Στάδιο Ι

Κάθε 6 μήνες για 5 χρόνια

Στάδιο ΙΙ, ΙΙΙ

Κάθε 3-4 μήνες για 5 χρόνια κι
έπειτα ετησίως
Δε συζητείται

GMMANZ

Στάδιο IV

Σχόλια

U/S λεμφαδένων και
μέτρηση των επιπέδων
της πρωτεΐνης S100B
κάθε 6 μήνες για 5
χρόνια
CT, MRI η PET κάθε
6-12 μήνες για 5
χρόνια
Εξατομίκευση
Το υπερηχογράφημα • Η αυτοεξέταση είναι
μπορεί να χρησιμοποι- απαραίτητη για όλους
ηθεί σε συνδυασμό με
τους ασθενείς οι οποίοι
την κλινική εξέταση σε
θα πρέπει να εκπαιδεύασθενείς με προχωρηονται προκειμένου να
μένη πρωτοπαθή νόσο
είναι σε θέση να την
Δε συστήνεται εργαστη- πραγματοποιήσουν
ριακός έλεγχος
• Οι ανάγκες κάθε ασθενούς θα πρέπει να εκτιμώνται προκειμένου
να παρακολουθείται
σωστά

CXR: ακτινογραφία θώρακος, CT: αξονική τομογραφία, MRI: μαγνητική τομογραφία, U/S: υπερηχογράφημα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Σε γενικές γραμμές όλες οι οδηγίες τονίζουν τη
σημασία της εκπαίδευσης των ασθενών για
αυτοεξέταση καθόλη τη διάρκεια της ζωής, η οποία
θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την εξέταση του
δέρματος όσο και των λεμφαδένων. Σημαντικό ρόλο
έχει η εξατομίκευση της παρακολούθησης και της
διεξαγωγής απεικονιστικού ελέγχου ανάλογα με τις
ανάγκες κάθε ασθενούς.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Θεοδοσίου Γρ.
Ζαφειριάδου Β.
Παπαγεωργίου Μ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
Α΄ Παν/κή Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης
Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Γυναίκα ηλικίας 65 ετών προσήλθε στα Ε.Ι. της
κλινικής μας, λόγω ασυμπτωματικής βλάβης στο αριστερό μεγάλο χείλος του αιδοίου, από πενταετίας, η
οποία παρουσίασε βραδεία αύξηση μεγέθους.
Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε οζίδιο
διαμέτρου 1 cm, υπόσκληρης σύστασης, στο χρώμα του δέρματος (Εικόνα 1). Η υπόλοιπη κλινική
εξέταση δέρματος και βλεννογόνων ήταν ελεύθερη
ευρημάτων. Οι επιχώριοι λεμφαδένες ήταν αψηλά-

φητοι. H βλάβη αφαιρέθηκε χειρουργικά, oλόκληρη.
Η ιστολογική εξέταση έδειξε ένα καλά περιγεγραμμένο όγκο εντοπιζόμενο στο χόριο και χωρίς επαφή με
την υπερκείμενη επιδερμίδα. Ο όγκος σχηματίζεται
από σωληνάρια και ευρείες δοκίδες που είναι επενδεδυμένες με ένα διπλό στίχο επιθηλιακών κυττάρων και
αναστομώνονται σε δίκτυο (Εικόνα 2). Ο εξωτερικός
στίχος του επιθηλίου αποτελείται από κυβοειδή μυοεπιθηλιακά κύτταρα και ο εσωτερικός από υψηλά κυλινδρικά κύτταρα με ωχρό κυτταρόπλασμα (Εικόνα 3).

Åéêüíá 1 – Οζίδιο στο μεγάλο χείλος του αιδοίου.
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Γρ. Θεοδοσίου, B. Ζαφειριάδου, M. Παπαγεωργίου, Ι. Μαντέκου-Λεφάκη
Åé êü íá 2 – Η επιδερμίδα
δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις. Στο χόριο παρατηρείται ένα καλά περιγε γραμμένο ογκίδιο, το οποίο
δεν συνδέεται με την επιδερμίδα.

Åé êü íá 3 – Ο εξωτερικός
στίχος του επιθηλίου αποτελείται από κυβοειδή κύτταρα και ο εσωτερικός από
υψηλά κυλινδρικά κύτταρα
με ωχρό κυτταρόπλασμα.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Θηλωματώδες ιδραδένωμα - Hidradenoma
papilliferum
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το θηλωματώδες ιδραδένωμα περιγράφηκε από
τον Werth το 1878.1 Αντιπροσωπεύει ένα αδένωμα
αποκρινούς διαφοροποίησης το οποίο συναντάται
σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες μέσης ηλικίας, και
συνήθως εντοπίζεται στο μεγάλο χείλος του αιδοίου
ή περιγεννητικά2,3 ενώ έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις έκτοπης εντόπισης σε βλέφαρα, μασχάλες,
ρίνα, τριχωτό κεφαλής και έξω ακουστικό πόρο.4,5,6
Η βλάβη είναι ετερόπλευρη, ενίοτε έμμισχη, καλύπτεται από φυσιολογικό δέρμα και είναι μικρή σε
διαστάσεις – συνήθως μόνο μερικά χιλιοστά. Πόνος,
κνησμός ή έλκωση επί της βλάβης έχουν περιγραφεί
αλλά συνήθως είναι ασυμπτωματική.
Κακοήθης εξαλλαγή καθώς και μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα επί του θηλώδους ιδρωταδενώματος
έχουν αναφερθεί.7,8
Η κλινική διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το
βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα και όγκους των εξαρτημάτων του δέρματος. Η κλινική εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική και η ιστολογική εξέταση είναι απαραίτητη για την ορθή διάγνωση.
Ιστοπαθολογικά ο όγκος αποτελεί μια συμπαγήκυστική βλάβη η οποία εντοπίζεται στο χόριο, είναι
καλά περιγεγραμμένη και δεν συνδέεται με την υπερκείμενη επιδερμίδα. Κάποιοι όγκοι εμφανίζουν περιφερικό επιθηλιακό όριο με περιοχές κερατινοποίησης. Μέσα στον όγκο διακρίνονται κυστικοί και σωληναριακοί σχηματισμοί. Θηλωματώδεις πτυχές προβάλλουν μέσα στα κυστικά διαστήματα. Ο αυλός περιβάλλεται από διπλό στίχο κυττάρων αποτελούμενο
από έναν εσωτερικό στίχο εκκριτικών κυττάρων, τα
οποία είναι κυλινδρικά με ωοειδή ωχρό πυρήνα κοντά στη βάση και εωσινοφιλικό κυτταρόπλασμα, και
έναν εξωτερικό στίχο μικρών κυβοειδών κυττάρων με
βαθύ βασεόφιλο πυρήνα (μυοεπιθηλιακά κύτταρα).

Η έκκριση ομοιάζει με αυτή των εκκριτικών κυττάρων των αποκρινών αδένων.9
Θεραπεία εκλογής είναι η απλή χειρουργική
εκτομή. Σε περιπρωκτικούς όγκους καλό είναι να ζητείται συμβουλή χειρουργού εξειδικευμένου στην
ορθοπρωκτική χειρουργική προκειμένου να διατηρηθεί η φυσιολογική λειτουργία του σφιγκτήρα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Rutten A. ‘Adnexal Tumors’ Braun-Falco’s Dermatology Chapter 97, p1387, 3rd edition Spingler.
2. Taylor S, Perone JB, Kaddu S, Kerl H. “Appendage Tumors
and Hamartomas of the Skin” Fitzpatrick’s Dermatology in
General Medicine, Chapter 119, p1071, 7th edition,
McGraw Hill.
3. Loane J, Kealy WF and Mulcahy G. “Perianal hidradenoma
papilliferum occurring in a male: a case report,” Irish Journal of Medical Science, vol. 167, no. 1, pp. 26-27, 1998.
4. Vang R. and Cohen PR. “Ectopic hidradenoma papilliferum: a
case report and review of the literature,” Journal of the
American Academy of Dermatology, vol. 41, no. 1, pp. 1158,
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7. Pelosi G, Martignoni G, and Bonetti F. “Intraductal carcinoma of mammary-type apocrine epithelium arising within a
papillary hydradenoma of the vulva: report of a case and
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1. Ψωρίαση των ονύχων: πώς πρέπει να
αντιμετωπίζεται;
Οι κατευθυντήριες οδηγίες αυτής της συναινετικής
δήλωσης ειδικών αποτελούν μια λογική προσέγγιση
σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα
Στοιχεία που να αποδεικνύουν ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση της ψωριασικής ονυχίας δεν
υπάρχουν, παρά τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής του ασθενούς και τα συνοδά συμπτώματα (π.χ. άλγος). Το Ιατρικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Ψωρίασης των Η.Π.Α.
(National Psoriasis Foundation) εξέδωσε μια δήλωση
συναίνεσης σχετικά με τη διαχείριση του προβλήματος, με βάση τη γνώμη των ειδικών, επανεξετάζοντας
όλα τα σχετικά άρθρα που αναφέρονται στο PubMed
από το 1947 έως τον Μάιο του 2014.
Η εμφάνιση βοθρίων στην ονυχαία πλάκα, η πιο
συχνή εκδήλωση της νόσου, προκαλείται από την
προσβολή της μήτρας, η οποία μπορεί επίσης να
οδηγήσει στην εμφάνιση της λευκονυχίας και της
ονυχοδυστροφίας. Η κλινική εικόνα της ψωριασικής
ονυχίας συμπληρώνεται με την ονυχόλυση, τη σταγόνα ελαίου, την υπερκεράτωση και τις γραμμοειδείς
αιμορραγίες. Η προσβολή των ονύχων υποδεικνύει
συνήθως την παρουσία ψωριασικής αρθρίτιδας. Το
70% των ασθενών με συμμετοχή των αρθρώσεων πάσχουν και από ψωριασική ονυχία. Οι ασθενείς με
υπερκεράτωση των ονύχων των ποδιών θα πρέπει να
ελέγχονται για την πιθανότητα ύπαρξης ονυχομυκη-
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τίασης. Η ψωρίαση μπορεί να εμφανιστεί, λόγω του
φαινομένου koebner σε μολυσμένα από δερματόφυτα νύχια. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα φάρμακα κατά της ψωρίασης μπορούν να προδιαθέτουν σε
μια δερματική μυκητίαση, λόγω ανοσοκαταστολής.
Η θεραπεία βελτιώνει τόσο την μήτρα των ονύχων, όσο και την εικόνα της νόσου στην κοίτη του
όνυχα. Υψηλής ισχύος τοπικά στεροειδή με ή χωρίς
καλσιποτριόλη αποτελούν τη θεραπεία εκλογής.
Στους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, ή εμφανίζουν προσβολή πολλαπλών ονύχων
και σημαντικό άλγος, η συστηματική θεραπεία με ανταλιμουμάμπη, ετανερσέπτη, ενδοβλαβικές εγχύσεις
κορτικοστεροειδών, ουστεκινουμάμπη, μεθοτρεξάτη,
ή ακιτρετίνη αποτελούν την επόμενη εκλογή. Σε γενικές γραμμές οι τοπικές θεραπείες έχουν αποδειχθεί
ανεπαρκείς. Για τους ασθενείς με προσβολή περισσότερων από πέντε ονύχων, η ανταλιμουμάμπη, η
ετανερσέπτη και η ουστεκινουμάμπη προτιμώνται περισσότερο από τη μεθοτρεξάτη, την ακιτρετίνη, την
ινφλιξιμάμπη και την απρεμιλάστη. Σε ασθενείς με
νόσο των αρθρώσεων και μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας με συμμετοχή του δέρματος και των
ονύχων, η ανταλιμουμάμπη, η ετανερσέπτη, η ουστεκινουμάμπη, η ινφλιξιμάμπη, η μεθοτρεξάτη, η
απρεμιλάστη και η γκολιμουμάμπη συνιστώνται με
αυτή τη σειρά.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Στην μελέτη αυτή τονίζεται ένα κενό στις γνώσεις
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μας για την ψωρίαση. Είναι λίγες οι μελέτες που
έχουν εξετάσει την αντιμετώπιση της ψωριασικής
ονυχίας και σχεδόν καμία δεν έχει συγκρίνει τις διάφορες θεραπείες. Το κενό αυτό μπορεί να αντανακλά
το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
– συνήθως απαιτούνται 5 έως 7 μήνες για να αναπτυχθούν πλήρως οι όνυχες. Λόγω της σπανιότητας
των μελετών και ελλείψει στοιχείων, έχουμε μείνει
με τη γνώμη των ειδικών να καθορίζει τη θεραπεία.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες αυτής της δήλωσης συναίνεσης αποτελούν μια λογική προσέγγιση σε αυτό
το ιδιαίτερα ενοχλητικό πρόβλημα.
Crowley JJ et al. Treatment of nail psoriasis: Best practice
recommendations from the Medical Board of the National
Psoriasis Foundation. JAMA Dermatol 2014 Dec 3;

2. Κατευθυντήριες οδηγίες για την
αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας Μέρος 1 ο : Διάγνωση και Αξιολόγηση
Εισαγωγικά δεδομένα και στόχοι
Η Ατοπική Δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια χρόνια,
φλεγμονώδης δερματοπάθεια που εμφανίζεται πριν
από την ηλικία των 5 ετών στο 90% των ασθενών. Ο
αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός είναι σύνθετος και
πολύπλοκος. Γενετικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες συμμετέχουν και προκαλούν ανοσολογικές
διαταραχές και μεταβολές στον επιδερμιδικό φραγμό. Μια ομάδα εργασίας αναγνωρισμένων ειδικών
στην ΑΔ δημιουργήθηκε για να αναπτύξει τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση
της ΑΔ. Αυτές αντικαθιστούν τις οδηγίες που δημοσιεύτηκαν το 2004 από την Αμερικανική Ακαδημία
Δερματολογίας για το ίδιο θέμα. Το 1ο μέρος των νέων κατευθυντήριων οδηγιών δίνει έμφαση στα κλινικά ερωτήματα σχετικά με τη διάγνωση και την αξιολόγηση της νόσου.

Βασικά Σημεία
• Η διάγνωση της ΑΔ βασίζεται στα κλινικά ευρήματα, τα οποία περιλαμβάνουν ένα καλό ιστορικό, τη
μορφολογία και την κατανομή των βλαβών.
• Αν και τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης IgE, η περιφερική ηωσινοφιλία στο αίμα και τα μαστοκύτταρα είναι συχνά αυξημένα στην ΑΔ, δεν αποτελούν αξιόπιστους δείκτες στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι χρήσιμοι δείκτες για τη διά-

γνωση, ούτε έχουν ικανοποιητική ευαισθησία ή
ειδικότητα για την πορεία και παρακολούθηση
της ασθένειας.
• Διαγνωστικά κριτήρια έχουν προταθεί από αρκετές
ομάδες. Αυτά είναι χρήσιμα περισσότερο για τις
κλινικές έρευνες και λιγότερο για την καθημερινή
κλινική πράξη.
• Τα υψηλά επίπεδα ολικής IgE στον ορό και οι μεταλλάξεις στο γονίδιο της φιλαγκρίνης προμηνύουν σοβαρότερη και πιο χρόνια πορεία.
• Οι δείκτες της ποιότητας της ζωής δείχνουν ότι ο
κνησμός είναι το πιο σημαντικό σύμπτωμα της νόσου για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το
60% των ασθενών με ΑΔ έχουν διαταραχές ύπνου,
και το ποσοστό αυξάνεται σε 83% κατά τη διάρκεια εξάρσεων της νόσου.
• Παρά το γεγονός ότι οι τροφικές αλλεργίες είναι
πιο συχνές στους ασθενείς αυτούς, δεν υποστηρίζεται η εφαρμογή ειδικών διαιτητικών μέτρων.
• Αλλεργία στο άκαρι της σκόνης είναι επίσης συχνή
σε ασθενείς με ΑΔ
• Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πιθανή συσχέτιση με
διαταραχή της προσοχής.
• Οι δύο κύριοι παράγοντες κινδύνου για ΑΔ είναι
το οικογενειακό ιστορικό ατοπικής νόσου και η
απώλεια λειτουργικότητας της φιλαγκρίνης, λόγω
μεταλλάξεων στο γονίδιο.
• Η ΑΔ είναι πιο συχνή σε αστικές περιοχές.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους δερματολόγους, ώστε να
εφαρμόζουν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη διάγνωση, την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου και
των συνοδών νοσημάτων, καθώς και την φροντίδα
των ασθενών. Για παράδειγμα, είναι κοινή πρακτική
να χρησιμοποιούνται τα επίπεδα IgE και τα ηωσινόφιλα ορού για τη διάγνωση και την αξιολόγηση της
δραστηριότητας της νόσου, αν και τα στοιχεία, ότι
αυτοί οι δείκτες είναι χρήσιμοι, είναι περιορισμένα.
Τα διαιτητικά μέτρα και η αποφυγή του ακάρεως της
οικιακής σκόνης μπορούν να εμποδίσουν την έξαρση της ατοπικής δερματίτιδας, αλλά δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι αυτές οι πρακτικές οδηγούν σε αποτελεσματική πρόληψη της νόσου.
Eichenfield LF, et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2014
Feb;70(2):338-51.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3. Κάτι καινούργιο στην φωτοπροστασία:
Αλλεργίες και Ερεθισμοί που οφείλονται
στο Αντιηλιακό
Παρά το γεγονός ότι τα συστατικά των αντηλιακών
είναι καλά ανεκτά, οι γιατροί πρέπει να είναι
ενήμεροι για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Η χρήση των αντιηλιακών παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το 85% των Ευρωπαίων ασθενών με δερματολογικό νόσημα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο φωτοπροστασίας. Τα
αντιηλιακά χρησιμοποιούνται μόνα τους, αλλά
ανευρίσκονται επίσης στα σκευάσματα του μακιγιάζ, σε ενυδατικά προϊόντα, σε σπρέυ για τη
φροντίδα των μαλλιών, αλλά και σε σαμπουάν. Οι
ίδιες χημικές ουσίες ενσωματώνονται σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα για την προστασία έναντι
της φωτογήρανσης. Oι συγγραφείς αυτής της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αξιολόγησαν, σε 306
δημοσιεύσεις, τις δυσμενείς επιπτώσεις των αντιηλιακών.
Κύρια σημεία της ανασκόπησης: Τα περισσότερα
αντιηλιακά εμφανίζουν ως ανεπιθύμητες ενέργειες
την ερεθιστική, την αλλεργική, τη φωτοτοξική, ή τη
φωτοαλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Σχεδόν όλες
οι φωτο-επαγόμενες αντιδράσεις προκαλούνται από
την ακτινοβολία UVA. Οι φωτοτοξικές και ερεθιστικές αντιδράσεις είναι πιο συχνές από τις αλλεργικές
και φωτοαλλεργικές. Αλλεργικές αντιδράσεις έχουν
αναφερθεί σε <1% των ατόμων που υποβλήθηκαν σε
αλλεργικές δοκιμασίες (patch tests), αλλά αυτή η
επίπτωση πιθανόν υποεκτιμάται. Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση αλλεργικών αντιδράσεων
στα αντιηλιακά περιλαμβάνουν μία προϋπάρχουσα
φωτοδερματοπάθεια, την εφαρμογή του αντιηλιακού
σε δέρμα με φλεγμονή, με ατοπική δερματίτιδα, και
σε ανθρώπους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η βενζοφαινόνη-3 (oxybenzone) και βενζοφαινόνη-4 (sulisobenzone) προστατεύουν από τις
ακτίνες UVB και UVA ΙΙ. Άλλες βενζοφαινόνες χρησιμοποιούνται ως φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας
(UV), όχι μόνο σε αντιηλιακά, αλλά και στο μελάνι,
σε υφάσματα, σε χρώματα και πλαστικά, και σε προϊόντα από καουτσούκ για την πρόληψη του αποχρωματισμού από το ηλιακό φως.
Η βενζοφαινόνη-3 προκαλεί περισσότερες από το
70% των εξ’ επαφής αλλεργιών και φωτο-αλλεργιών.
Υπάρχει διασταυρούμενη αντίδραση με έναν άλλο
αντιηλιακό παράγοντα, το οκτοκρυλένιο (octocrylene), και το μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο
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κετοπροφένιο (ketoprofen). Το συστατικό Cinnamate είναι ασυνήθιστη αιτία των εξ επαφής αλλεργιών
και φωτοαλλεργιών, αλλά μπορεί να παρατηρηθεί
αντίδραση όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα σε συνδυασμό με αρωματικές ουσίες και κολόνιες. Τα φυσικά φίλτρα, όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου και
το διοξείδιο του τιτανίου, είναι μη ερεθιστικές ουσίες και δεν προκαλούν αλλεργίες ή φωτοαλλεργίες.
Αποτελούν επομένως μια καλή επιλογή όταν τα χημικά φίλτρα αντενδείκνυνται.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Τα αντιηλιακά ευρίσκονται παντού. Διατίθενται
στην αγορά ως αντιηλιακά μόνα τους, αλλά έχουν,
επίσης, ενσωματωθεί σε διάφορα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, χωρίς οι ασθενείς να γνωρίζουν την
ύπαρξή τους. Αν και είναι γενικά καλά ανεκτά, οι
γιατροί πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανιστεί
μια αντίδραση σε αντιηλιακό. Η προσεκτική αξιολόγηση μπορεί να προσδιορίσει εάν υπάρχει αλλεργία
και να διερευνήσει για πιθανούς εναλλακτικούς παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν.
Heurung AR et al. Adverse reactions to sunscreen agents:
epidemiology, responsible irritants and allergens, clinical
characteristics, and management. Dermatitis 2014
Nov/Dec; 25:289.

4. Φλεγμονοσώματα και ακμή (Inflammasomes
and acne)
Τα φλεγμονοσώματα είναι πολυμοριακά
συμπλέγματα πρωτεϊνών και συμμετέχουν στη
φυσική, μη επίκτητη αντίδραση του ανοσολογικού
μας συστήματος. Το προπιονικό βακτηρίδιο
ενεργοποιεί τα φλεγμονοσώματα στον ανθρώπινο
σμηγματογόνο αδένα
Το προπιονικό βακτηρίδιο της ακμής έχει ένα
σημαντικό ρόλο στις φλεγμονώδεις βλατίδες της κοινής ακμής, ίσως ενεργοποιώντας τα φλεγμονοσώματα. Η φυσική ή μη ειδική ανοσία ανιχνεύει τη βακτηριδιακή εισβολή μέσω της αναγνώρισης των παθογόνων μοριακών προτύπων (PAMPs) και των σημάτων
που προέρχονται από τον ξενιστή (μόρια που σχετίζονται με τη βλάβη-DAMPS). Η αναγνώριση πυροδοτεί το σχηματισμό μεγάλων συμπλεγμάτων που ονομάζονται φλεγμονοσώματα (inflammasomes), τα
οποία στη συνέχεια ενεργοποιούν την κασπάση-1, με
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Δ. Ιωαννίδης, Ε. Βακιρλής
αποτέλεσμα την απελευθέρωση των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) και ιντερλευκίνη-18.
Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης βρήκαν μεγαλύτερη έκφραση της IL-1β στις βλατίδες της ακμής σε
σχέση με το υγιές δέρμα, και η έκφραση αυτή ήταν
ιδιαίτερα έντονη στα μακροφάγα γύρω από τον τριχοσμηγματικό θύλακο.
Σε καλλιέργειες ανθρώπινων σμηγματογόνων κυττάρων, βρήκαν επίσης mRNA για τα περισσότερα
συστατικά του φλεγμονοσώματος. Εκθέτοντας τα
σμηγματογόνα κύτταρα στο προπιονικό βακτηρίδιο
αυξήθηκε η κυτταροπλασματική έκφραση, απελευθέρωση και ενεργοποίηση της IL-1β. Η ενεργοποίηση
του φλεγμονοσώματος ονομάζεται NLRP3 και εξαρτάται από τη δραστηριότητα της μεταλλοπρωτεϊνάσης. Επίσης η κασπάση-1 είχε ενεργοποιηθεί. Όταν
η έκφραση της NLRP3 ανασταλεί, η IL-1β που παράγεται από το προπιονικό βακτηρίδιο αδρανοποιείται
στα σμηγματογόνα κύτταρα. Τα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια με ανεπάρκεια NALP-3, ένα άλλο
φλεγμονοσώμα, είχαν μειωμένη φλεγμονώδη αντίδραση μετά από ενδοδερμική έγχυση του προπιονικού βακτηριδίου της ακμής. Έτσι, αποδεικνύεται ότι
τα ανθρώπινα σμηγματογόνα κύτταρα περιέχουν όλα
τα απαραίτητα στοιχεία για το σχηματισμό φλεγμονοσωμάτων.

Σχόλιο (Mark V. Dahl, MD)
Τα ανθρώπινα σμηγματογόνα κύτταρα εκφράζουν
τα φλεγμονοσώματα (inflammasomes), και το προπιονικό βακτηρίδιο της ακμής διεγείρει την ενεργοποίηση
του NLRP3 και την απελευθέρωση της IL-1β. Εκτός
όμως από τη φλεγμονή, η IL-1 μεσολαβεί στο σχηματισμό των φαγεσώρων και της θυλακικής υπερκεράτωσης. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι ο ρόλος των
κερατινοκυττάρων του τριχοσμηγματικού θυλάκου
στην ακμή, και δεν ξέρουμε γιατί ορισμένοι θύλακες
φλεγμαίνουν, ενώ άλλοι παραμένουν ανεπηρέαστοι.
Υπάρχουν διάφορα είδη του προπιονικού βακτηριδίου της ακμής. Ίσως διαφορετικά στελέχη και διαφορετικές καταστάσεις υπαγορεύουν διαφορές στους
αριθμούς των αποικιών και στο μέγεθός τους. Οι θεραπευτικές μας προσπάθειες λοιπόν, για τη μείωση
του σχηματισμού ή της δραστηριότητας των φλεγμονοσωμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κοινής ακμής.
Li ZJ et al. Proprionobacterium acnes activates the NLRP3
inflammasome in human sebocytes. J Invest Dermatol
2014 Nov; 134:2747.
Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. Nov 2014- Jan 2015.
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Oδηγίες για τους Συγγραφείς
Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονίδιο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας».
Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syggros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, detailed information for the Journal “Hellenic Dermato-Venerological Review” are available.

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

2. Ανασκοπήσεις

8. Γενικά θέματα

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

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

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

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

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

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

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

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

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

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

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

Βιβλιογραφία
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σειρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κείμενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά
των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρθρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομογραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.
β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλίου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.
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Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγγραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βιβλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., Goltz R. Paget’s disease, mammary
and extra mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds)
Malignant tumors of the skin. London: Arnold,
1999: p 294-300.

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

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

Aκτινική κεράτωση: Χαρτογράφηση των
κοινωνικών χαρακτηριστικών και της έκθεσης σε
γνωστούς παράγοντες κινδύνου των ασθενών
στην Ελλάδα (Μελέτη Attica)
Xaτζηνάσιου Φ.
Ζάρρας Α.
Τσαρακλής Α.
Χασάπη Β.
Κωστάκη Μ.
Πολυχρονάκη Ε.
Παναγιωτόπουλος Α.
Στρατηγός Α.
Αντωνίου Χ.

Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος, Ογκολογικό Τμήμα, Τμήμα Κρυοχειρουργικής.
Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική και Κρατική Δερματολογική Κλινική
Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”

Ðåñßëçøç
Οι ακτινικές κερατώσεις (ΑΚ) είναι ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες του δέρματος,
που χαρακτηρίζονται από άτυπο πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων και εντοπίζονται συχνότερα
στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές. Εκτιμάται ότι 8%-10% των περιπτώσεων εξελίσσονται σε
ακανθοκυτταρικά καρκινώματα. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η αποτύπωση των δημογραφικών,
επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών σε μια μεγάλη σειρά Ελλήνων ασθενών από το
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός». Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 400 ασθενείς με διάγνωση ΑΚ, που
εξετάσθηκαν σε 2 κλινικά κέντρα του Νοσοκομείου την περίοδο: Φεβρουάριος 2013 - Σεπτέμβριος 2013.
Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την κλινική εξέταση και τις απαντήσεις των ασθενών σε συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο. Παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με ΑΚ ήταν κυρίως άνδρες, ηλικίας άνω των 60 ετών,
με συχνότερη εντόπιση ΑΚ στο πρόσωπο και το τριχωτό της κεφαλής, οι βλάβες ήταν συνήθως
πολλαπλές, με πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα τον κνησμό και την ήπια ευαισθησία. Οι σημαντικότεροι
παράγοντες κινδύνου ήταν ο φωτότυπος ΙΙ και ΙΙΙ, η παρουσία σημείων φωτογήρανσης, η υπαίθρια
εργασία/δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ορισμένες χαρακτηριστικές
επιδημιολογικές και κλινικές παραμέτρους των ΑΚ σε ένα ικανό δείγμα Ελλήνων ασθενών.

A Study of Demographic Characteristics and Exposure to Known Risk
Factors of Greek Patients with Actinic Keratosis (Attica Study)
Chatzinasiou F., Zarras A., Tsaraklis A., Chasapi B., Kostaki M.,
Polichronaki E., Panagiotopoulos A., Stratigos A., Antoniou Ch.

Summary
Actinic Keratoses (AK) are intraepithelial neoplasms of skin, characterized by
atypical proliferation of keratinocytes, occurring on areas extensively damaged through sunlight. 8%-10% of
AK cases develop squamous cell carcinomas. The purpose of our study was the register of demographic, epidemiological and clinical features in a wide range of Greek patients from «Α. Sygros» hospital. The study included a total of 400 patients with diagnosis of AK, examined in 2 clinical centers from «Α. Sygros» hospital
the period: February 2013-September 2013. The results were obtained from the clinical examination and
the patient's responses to specific questionnaire. It was observed that patients with AK were mainly men
aged over 60 years, with more frequent locating AK on the face and scalp, lesions were usually multiple,
with most typical symptoms of itching and mild tenderness. The most important risk factors were the skin
type II and II, the presence of signs of photoaging, the outdoor work/activity. The results of our study show
some typical epidemiological and clinical parameters of ΑΚ in a reasonable sample of Greek patients.
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26:1 7-15, 2015
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Aκτινική Κεράτωση (Actinic Keratosis, AK)
είναι μία προκαρκινική βλάβη του δέρματος,
η οποία εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο, το
τριχωτό της κεφαλής, τα αυτιά, την ράχη των χεριών ή
το κάτω χείλος.1 Ο επιπολασμός της ΑΚ στις ΗΠΑ
είναι μεταξύ του 11% και του 26%, ενώ στην
Αυστραλία εμφανίζονται μεγαλύτερα ποσοστά τόσο
για τους άνδρες άνω των 30 ετών (55%), όσο και για
τις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας (37%).1,2
Στην Ευρώπη, το 34% των ανδρών και το 18% των
γυναικών με ηλικία άνω των 70 ετών εμφανίζουν ΑΚ.3
Η ΑΚ προσβάλει περισσότερο ανθρώπους που
έχουν εκτεθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην
ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η συχνότητα εμφάνισης της
νόσου αυξάνεται στους άνδρες σε σχέση με τις
γυναίκες, αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. 2
Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ΑΚ είναι τα
σημάδια φωτογήρανσης, τα ηλιακά εγκαύματα στην
παιδική ηλικία, ο τύπος του δέρματος (I, II), τα
ανοιχτόχρωμα μαλλιά και μάτια, οι γενετικές
διαταραχές.1,2,4,5,6 Ακόμα, οι ΑΚ είναι πιο συχνές σε
χώρες που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια, ενώ αυξημένο
κίνδυνο εμφανίζουν οι ανοσοκατασταλμένοι
ασθενείς.7,8,9 Πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι η
λοίμωξη με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων HPV
παίζει ρόλο στην εμφάνιση των ΑΚ. Αυτός ο ιός
εντοπίζεται στο 35-85% των AK, επάγει την
ογκογένεση μέσω της αναστολής της πρωτεΐνης
απόπτωσης BAK από την ιϊκή Ε6.8 Από την άλλη,
έχει αποδειχθεί πως συγκεκριμένες διατροφικές
συνήθειες, όπως η κατανάλωση ψαριών, κρασιού και
η δίαιτα με χαμηλά λιπαρά εν γένει μπορούν να
περιορίσουν την ανάπτυξη ΑΚ.10,11
Η διάγνωση των ΑΚ γίνεται με κλινική εξέταση
του δέρματος. Εμφανίζονται ως ξηρές, λεπιδώδεις
βλάβες της επιδερμίδας στο χρώμα του δέρματος ή
σε πιο κοκκινωπή απόχρωση. Σε πρώιμο στάδιο οι
ΑΚ γίνονται αντιληπτές καλύτερα με την ψηλάφηση.
Το μέγεθος τους μπορεί να κυμαίνεται από λίγα
χιλιοστά έως και 2 εκατοστά. Μπορεί να είναι
μονήρεις ή πολλαπλές. Συνήθως είναι ασυμπτω ματικές, αλλά μπορεί να προκαλούν έντονο κνησμό.6
Παρόλο που η ΑΚ είναι αρχικά μια καλοήθης βλάβη
του δέρματος, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί

Η

να εξελιχθεί σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (squamous
cell carcinoma, SCC).2,12 Εκτιμάται ότι περίπου το 10%
των ασθενών με ΑΚ αναπτύσσουν SCC.3
Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν
διάφορες μεθόδους όπως την κρυοχειρουργική, την
απόξεση, τη χειρουργική αφαίρεση, τη φωτοδυναμική θεραπεία, το λέιζερ.1,6,13 Ωστόσο, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τοπικά φαρμακευτικά σκευάσματα
όπως η ιμικουιμόδη 5% ή 3.75%, η 5-φθοριουρακίλη, η δικλοφαινάκη 3% και η ingenol mebutate
(150 mcg/g, 500 mcg/g).1,6,13,14,15
Σημαντικό ρόλο στην διαχείριση της νόσου έχουν
και τα μέτρα πρόληψης. Η αποφυγή της έκθεσης
στην ηλιακή ακτινοβολία, η χρήση κατάλληλων
αντηλιακών, η επιλογή του απαραίτητου ρουχισμού
κατά την διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων
και η συχνή εξέταση από το δερματολόγο αποτελούν
μερικούς από τους κυριότερους τρόπους πρόληψης.
Είναι γεγονός πως η επίπτωση της ΑΚ αυξάνεται
συνεχώς, με εκατομμύρια ανθρώπων να προσ βάλλονται παγκοσμίως, καθιστώντας την ΑΚ το πιο
συχνό in situ καρκίνωμα στον άνθρωπο.1 Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα η θεραπεία της νόσου να αποτελεί ένα
σημαντικό οικονομικό βάρος, τόσο σε επίπεδο
ασθενούς όσο και σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας. Η
γεωγραφική θέση της Ελλάδας και ο τρόπος ζωής του
πληθυσμού ενδέχεται να αυξάνουν την πιθανότητα
ανάπτυξης ΑΚ. Επιπλέον, η διαθέσιμη βιβλιογραφία
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ασθενών με ΑΚ στην
Ελλάδα είναι περιορισμένη. Λαμβάνοντας υπόψη τα
προαναφερθέντα δεδομένα, η παρούσα μελέτη έρχεται
να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια αναλυτική
καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών με ΑΚ
στην Ελλάδα, των χαρακτηριστικών της νόσου και τις
θεραπείες που ακολουθούν, αλλά ακόμα και την
έκθεση του πληθυσμού της Ελλάδας σε γνωστούς
παράγοντες κινδύνου.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.1. Κύριος στόχος
Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση του
επιπολασμού των παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με
ΑΚ.
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2.2. Δευτερεύοντες στόχοι

4. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ––––––––––––––

Επιπρόσθετοι στόχοι αποτέλεσαν η καταγραφή των
κοινωνικο-δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών
ασθενών διαγνωσμένων με ΑΚ καθώς και η απεικόνιση
του θεραπευτικού αλγορίθμου που ακολουθείται στην
Ελλάδα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν αφορούσαν
την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου, όπως είναι ο
φωτότυπος δέρματος, το χρώμα των μαλλιών και των
ματιών, η ύπαρξη σημαδιών φωτογήρανσης, το
εργασιακό περιβάλλον, οι υπαίθριες δραστηριό τητες (χόμπυ), το ιστορικό ηλιακών εγκαυμάτων, η
χρήση αντηλιακού, η χρήση ανοσοκατασταλτικών
και άλλων φαρμάκων, οι διατροφικές συνήθειες.
Άλλες μεταβλητές περιλάμβαναν τα κοινωνικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών: φύλο,
ηλικία, BMI (Body Mass Index), απασχόληση,
καπνιστικές συνήθειες και κατανάλωση αλκοόλ.
Τέλος εκτιμή θηκαν μεταβλητές σχετικές με τον
εντοπισμό και τα χαρακτηριστικά των ΑΚ: θέση,
τύπος, μονήρεις ή πολλαπλές, μέγεθος (στις
πολλαπλές καταγραφόταν η μεγαλύτερη), συμπτώματα εάν υπήρχαν (όπως κνησμός, ευαι σθησία),
προηγηθείσες θεραπείες.

3. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ––––––––––––––––––––
Πρόκειται για μια επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης, στην οποία συμμετείχαν 400 ασθενείς με
ΑΚ οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής
(ενυπόγραφη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης,
ηλικία ≥18 ετών). Εκούσια απόσυρση της συγκατάθεσής του ασθενούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει την
περαιτέρω ιατρική του φροντίδα, ήταν δυνατό να
συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Η εισαγωγή των
ασθενών στην μελέτη έγινε από 2 ερευνητές (Α.
Παναγιωτόπουλο, Α. Στρατηγό) σε 2 κέντρα του
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός». Η συνολική διάρκεια
της μελέτης ήταν 8 μήνες και η περίοδος ένταξης
των ασθενών στην μελέτη διήρκησε 7 μήνες
(Φεβρουάριος 2013 - Σεπτέμβριος 2013).
Για τις ανάγκες της μελέτης καταγράφηκαν τα
κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των
ασθενών, τα χαρακτηριστικά της νόσου, οι θεραπείες
που είχαν προηγηθεί και η έκθεση των ασθενών σε
διάφορους παράγοντες κινδύνου.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς που
συμμετείχαν στην μελέτη καταγράφηκαν από τον
ερευνητή στα έντυπα καταγραφής περιστατικών (CRFs)
σε μία επίσκεψη, δηλαδή στην επίσκεψη ένταξης.

Γράφημα 1 – Ηλικίες ασθενών
με ΑΚ.

Ôüìïò 26, Ôåý÷ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ––––––––––––––––
5.1. Γενικές πληροφορίες ασθενών
Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 400 ασθενείς
με ΑΚ, για τους οποίους η αναλογία φύλου που
προέκυψε ήταν 70% άντρες και 30% γυναίκες,
στοιχείο που επιβεβαιώνει προηγούμενα βιβλιογραφικά ευρήματα. Την πλειονότητα των ασθενών
αποτέλεσαν κυρίως ηλικιωμένοι με το 75% περίπου
να είναι άνω των 65 ετών και το 50% άνω των 72
ετών (Γράφημα 1).
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Γράφημα 2 – Θέση εντόπισης
ΑΚ.

5.2. Διάγνωση και χαρακτηριστικά ΑΚ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, συχνότερη
εντόπιση ΑΚ ήταν το πρόσωπο, ενώ το τριχωτό της
κεφαλής παρουσίαζε τη δεύτερη μεγαλύτερη
συχνότητα. Πιο συγκεκριμένα, 330 από τους 400
ασθενείς είχαν ΑΚ στο πρόσωπο και 145 στο τριχωτό
της κεφαλής (Γράφημα 2). Σημειώνεται ότι οι αριθμοί
αυτοί δεν αφορούν κατ’ ανάγκη ξεχωριστά σύνολα
ασθενών, καθώς ένας ασθενής ενδέχεται να παρουσιάζει ΑΚ σε πολλαπλά σημεία του σώματος (π.χ.
ταυτόχρονα στο πρόσωπο και στους βραχίονες).
Αναφορικά με τον τύπο της ΑΚ, παρατηρήθηκε
ότι πάνω από τους μισούς ασθενείς είχαν τύπο I,
περίπου ένας στους τρεις ασθενείς τύπο II, ενώ

ένας στους οχτώ ΑΚ τύπου III (Γράφημα 3).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 16.13% των ασθενών,
δηλαδή ένας στους έξι ασθενείς, με ΑΚ στην
ραχιαία επιφάνεια των χεριών είχε τύπο ΑΚ III. Τα
περισσότερα από τα μισά περιστατικά είχαν ΑΚ
τύπου Ι μόνο στο πρό σωπο, ενώ περίπου 38,5%
των περιστατικών είχαν τύπου ΙΙ ΑΚ με εντόπιση σε
πρόσωπο και τριχωτό της κεφαλής (Γράφημα 4).
Επιπρόσθετα το 75% των ασθενών έφερε πολλαπλές βλάβες ΑΚ και το 25% μονήρεις ΑΚ.
Ενδιαφέρον είναι ότι σε ασθενείς με ΑΚ στους
βραχίονες η βλάβη ήταν αποκλειστικά πολλαπλή,
ενώ στο πρόσωπο παρατηρήθηκε το χαμηλότερο
ποσοστό ασθενών με πολλαπλές βλάβες (77%)
(Γράφημα 5).

Γράφημα 3 – Τύπος ΑΚ.
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Γράφημα 4 – Σχέση τύπου και θέσης ΑΚ.

Αναφορικά με τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν, τα κυριότερα ήταν κνησμός και ευαισθησία
(Γράφημα 6). Παράλληλα περίπου το 40% των
ασθενών είχε νοσήσει στο παρελθόν από ΑΚ μία ή
περισσότερες φορές.
Αναφορικά με τη θεραπεία για την αντιμετώπιση
των ασθενών που είχαν νοσήσει στο παρελθόν από ΑΚ,
η πλέον διαδεδομένη θεραπεία ήταν η κρυοθεραπεία,
σε ποσοστό περίπου 98% (Γράφημα 7).

Γράφημα 5 – Σχέση τύπου βλάβης και θέσης ΑΚ

Γράφημα 6 – Συμπτώματα των
ΑΚ.

Ôüìïò 26, Ôåý÷ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

5.3. Παράγοντες κινδύνου
Σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου παρατηρήθηκε ότι σε ποσοστό περίπου 95% οι ασθενείς
είχαν φωτότυπο δέρματος II και III, περίπου το 27%
καφέ χρώμα ματιών και περίπου το 40% ανοιχτό
χρώμα μαλλιών (Γραφήματα 8, 9, 10). Επίσης η
συντριπτική πλειονότητα των ασθενών είχε σημάδια
φωτογήρανσης (~90%). Πάνω από το 65% των
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Γράφημα 7 – Θεραπεία για την αντιμετώπιση της ΑΚ.
Γράφημα 9 – Χρώμα ματιών.

Γράφημα 8 – Φωτότυπος δέρματος.

ασθενών είχε εφηλίδες στο πρόσωπο. Το 49% είχε
καλοήθεις σπίλους ενώ περίπου το 8% εξ αυτών είχε
περισσότερους από 25 σπίλους (Γράφημα 11). Το
2.7% των ασθενών έφερε άτυπους σπίλους, ενώ ο
πλέον διαδεδομένος τρόπος διάγνωσης τους ήταν η
κλινική διάγνωση, σε ποσοστό περίπου 99%.

5.4. Άλλες δερματικές βλάβες
Από τους 400 ασθενείς οι 188 έφεραν και άλλες
δερματικές βλάβες. Ενδιαφέρον είναι ότι περίπου το

20% αυτών των ασθενών είχε στο ιστορικό του
βασικοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικό καρκινώματα.
Αναλυτικότερα 24 ασθενείς (∼13%) είχαν στο ιστορικό τους βασικοκυτταρικά καρκινώματα, ενώ 14
ασθενείς (∼7%) ακανθοκυτταρικά καρκινώματα.
Tρεις ασθενείς είχαν νόσο του Bowen, πέντε ασθενείς επιθηλιώματα και δύο ασθενείς μελάνωμα in
situ. Οι υπόλοιποι ασθενείς είχαν διάφορες
δερματοπάθειες, όπως τέσσερις ασθενείς ψωρίαση
και εννιά ασθενείς γεροντικά αιμαγγειώματα (cherry
hemangiomas).

5.5. Συνήθειες των ασθενών
Αναφορικά με τις συνήθειες των ασθενών
σχεδόν το 40% είχε εργαστεί στην ύπαιθρο και το
90% για περισσότερα από 5 έτη. Σχετικά με την
κατανάλωση καπνού και αλκοόλ, περίπου το 45%
ήταν καπνιστές ή είχαν υπάρξει στο παρελθόν, ενώ
σχεδόν το 40% κατανάλωνε τακτικά αλκοόλ. Όσον
αφορά τις υπαίθριες δραστηριότητες, περίπου το
40% αφιέρωνε 5-10 ώρες την εβδομάδα σε αυτές,
ενώ το 20% πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα.

Γράφημα 10 – Χρώμα μαλλιών.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Γράφημα 11 – Αριθμός καλοήθων σπίλων.

Τέλος, παρατηρή θηκε ότι οι συχνότερες τροφές
που καταναλώνονταν ήταν οι ντομάτες, τα καρότα
και τα λεμόνια. Σχετικά με τις συνήθειες έκθεσης
στον ήλιο, παρατηρήθηκε ότι το 50% των ασθενών
μαύριζε ελάχιστα ή καθόλου και αντιμετώπιζε
ηλιακά εγκαύματα συνήθως ή πάντα. Ο φωτότυπος
του δέρματος ήταν άμεσα συσχετισμένος με τον
κίνδυνο εγκαύματος (Γράφημα 12). Ενδιαφέρον
είναι ότι το 55% των ασθενών δεν χρησιμοποιούσε
αντηλιακή προστασία. Μόνο το 25% των ασθενών
εφάρμοζε αντηλιακό καθημερινά καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, αλλά πάνω από το 70% το
χρησιμοποιούσε μόνο μία φορά τη μέρα. Το 59%
των ασθενών χρησιμοποιούσε αντηλιακό με δείκτη
SPF μεγαλύτερο του 30.
Σχετικά με τη χρήση ανοσοκατασταλτικών
φαρμάκων σχεδόν το 12% των ασθενών είχε λάβει
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
Τέλος, αναφορικά με το οικογενειακό ιστορικό
καρκίνου, καταγράφηκαν περίπου 8% ασθενείς
που είχαν συγγενείς με ιστορικό καρκίνου δέρ ματος.

Γράφημα 12 – Φωτότυπος δέρματος ανά κατηγορίες αντίδρασης
στον ήλιο.
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Οι ΑΚ είναι καλοήθεις ενδοεπιθηλιακές νεο πλασίες του δέρματος, που χαρακτηρίζονται από
άτυπο πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων.
Εντοπίζονται κυρίως στις ηλιοεκτεθειμένες περιοχές
του σώματος. Η έκθεση στην ηλιακή (UV) ακτινοβολία κυρίως σε UVB, αλλά επίσης και σε UVΑ
αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό παράγοντας
κινδύνου για εμφάνιση AK. Η UV ακτινοβολία
επάγει τη μετάλλαξη κερατινοκυττάρων, ειδικά του
ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53. Άλλες μεταλλάξεις
μπορούν να βρεθούν στο γονίδιο H-ras και στο p16.
Συχνά οι ασθενείς με ΑΚ φέρουν σημάδια φωτογήρανσης που συσχετίζονται με την UV-έκθεση, όπως
εφηλίδες, ρυτίδες, ηλιακή ελάστωση.8,14,16 Ο ακριβής αριθμός των ασθενών με AK είναι άγνωστος,
γιατί στις περισσότερες χώρες αυτό το είδος δερματικού όγκου δεν καταγράφεται.17
Επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν υψηλότερα
ποσοστά ΑΚ σε πληθυσμούς με φωτότυπους I-III και
τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται παγκοσμίως
αύξηση των AK. Τα υψηλότερα ποσοστά ΑΚ
βρίσκονται σε χώρες που είναι κοντά στον Ισημερινό
και έχουν πληθυσμούς με τύπο δέρματος Ι και ΙΙ,
όπως η Αυστραλία (Queensland), όπου τα ποσοστά
των ΑΚ στις ηλικίες μεταξύ 30 -70 ετών, είναι
περίπου 55 % στους άνδρες και στις γυναίκες 37 %.
Στην Ευρώπη το 15% των ανδρών και το 6% των
γυναικών έχει αναφερθεί ότι φέρει ΑΚ.8 Εκτιμάται
ότι στην ηλικία άνω των 70 η επίπτωση στους άνδρες
ανέρχεται στο 34% και στις γυναίκες 18%.18 Αυτά τα
ποσοστά φαίνεται να συμφωνούν με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, στην οποία διαπιστώσαμε ότι
οι ΑΚ εντοπίζονται στις ηλικίες άνω των 60 ετών και
ότι προσβάλλεται συχνότερα το ανδρικό φύλο.
Επίσης οι συχνότεροι φωτότυποι που καταγράψαμε
ήταν οι ΙΙ και ΙΙΙ και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει
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Tα κυριότερα αποτελέσματα της μελέτης
Δημογραφικά

Κλινικά

Παράγοντες κινδύνου

Άνδρες

Πρόσωπο-κεφαλή (συχν. εντόπιση)

Φωτότυπος ΙΙ και ΙΙΙ

Ηλικά >60 ετών

Συνήθως πολλαπλές

Συσχέτιση με φακίδες

Τύπος Ι και ΙΙ

40% υπαίθρια εργασία ή χόμπυ

Κνησμός/ευαισθησία

55% χωρίς αντιηλιακή προστασία

Κρυοθεραπεία (συχν. θεραπεία)

11% ανοσοκαταστολή
20% με ιστορικό NMSC
8% με οικογ. ιστορικό καρκίνου δέρματος

συσχέτιση με σημάδια φωτογήρανσης καθώς και με
την εργασία και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο.
Τα άτομα με AK τείνουν να έχουν 6-8 βλάβες
κατά μέσο όρο.19 Οι ΑΚ αναπτύσσονται συχνότερα
στο τριχωτό της κεφαλής, στο πρόσωπο και στη
ραχιαία επιφάνεια των χεριών. Ανάλογα ήταν τα
αποτελέσματα της μελέτης μας, όπου οι συχνότερες
εντοπίσεις ήταν το πρόσωπο και η κεφαλή, ενώ
συνήθως οι βλάβες ήταν πολλαπλές. Στα αποτε λέσματα της μελέτης μας η κρυοθεραπεία καταγράφηκε ως η πιο συχνή χρησιμοποιούμενη μέθοδος
θεραπείας (ποσοστό περίπου 98%), η οποία είναι
γρήγορη και αποτελεσματική για μεμονωμένες
βλάβες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αυτή είναι η
πιο συχνή θεραπεία μεμονωμένων βλαβών ΑΚ.20,8
Οι ΑΚ αποτελούν παράγοντα κινδύνου για τους
μη μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος και την
εμφάνιση μελανώματος. Περίπου το 0,025-16%
όλων των ασθενών με AK και περίπου το 30% των
ασθενών με ανοσοκαταστολή θα εμφανίσουν SCC.12
Επειδή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ιστοπαθολογικά ή κλινικά ποιες βλάβες θα εξελιχθούν
σε SCC, όλες οι AK θα πρέπει να θεραπεύονται.21
Ενδιαφέρον είναι ότι η πιθανότητα για την εμφάνιση
ενός SCC σε 1-5 προϋπάρχουσες AK είναι <1%, ενώ
σε αριθμό AK πάνω από 20 η πιθανότητα είναι
>20%.22 Σε μια μελέτη φάνηκε ότι το 36% των BCC
προέρχονται από προηγηθείσες AK.23 Oι AΚ σχετίζονται επίσης με στατιστικά σημαντικό κίνδυνο
εμφάνισης μελανώματος κεφαλής και τραχήλου
[Odds Ratio (OR) = 4.91, 95% Confidence Interval
(CI) 2.10-11.46].24
Οι μεμονωμένες βλάβες συνήθως θεραπεύονται με
επεμβατικές μεθόδους, όπως κρυοθεραπεία,
διαθερμοπηξία, απόξεση ή laser. Oι ασθενείς ωστόσο
εμφανίζονται συχνά με πολλαπλές κλινικές βλάβες οι

οποίες συνυπάρχουν με υποκλινικές βλάβες (πεδίο
καρκινογένεσης – field cancerization). Οι υποκλινικές
βλάβες μοιράζονται πολλές κοινές μοριακές και
ιστοπαθολογικές αλλαγές με τις κλινικές ΑΚ25 και
μπορούν να ανιχνευθούν με τη μέθοδο της συνεστιακής μικροσκόπησης (Reflectance Confocal Microscopy, RCM). 26 Το φαινό μενο του «πεδίου
καρκινογένεσης» έχει ιδιαίτερη ση μα σία στη
παθογένεια των ΑΚ ενώ έχει μεταβάλλει σε μεγάλο
βαθμό την θεραπευτική προσέγγιση των βλαβών
αυτών. Όταν υπάρχουν πολλαπλές AK σε σχετικά
μεγάλες περιοχές του δέρματος ή όταν υπάρχει
υποψία υποκλινικών βλαβών, προτιμάται η θεραπεία
πεδίου, που εφαρμόζεται σε όλο το πεδίο (κλινικό και
υποκλινικό) με παράγοντες όπως η κρέμα ιμικουϊμόδης 3.75% και 5%, η γέλη δικλοφαινάκης 3%, η
κρέμα 5 – φθοριοουρακίλης 0.5-5%, η φωτοδυναμική
θεραπεία, τα laser, τα χημικά peelings και η πρόσφατα εγκεκριμένη θεραπεία με γέλη ingenol mebutate
(150 mcg/g, 500 mcg/g). Η εμφάνιση πολλαπλών
ΑΚ στο 75% των ασθενών της παρούσας μελέτης και
το χρόνιο ιστορικό της νόσου με πολλαπλές προηγηθείσες θεραπείες υποστηρίζουν την εφαρμογή των
θεραπειών αυτών σε ασθενείς με πολλαπλές βλάβες
για τη αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους σε ό,τι
αφορά τη μείωση των υποτροπών των ΑΚ, της
εμφάνισης νέων βλαβών καθώς και της πιθανότητας
εξαλλαγής τους σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης μας
καταγράφονται στον Πίνακα 1.
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