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Σημείωμα του Εκδότη

Οι εργαστηριακές μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ειδικότητά μας, όχι μόνο στην έρευνα αλλά και στην κλινική πρακτική. Συχνά χρησιμοποιούμενες ερευνητικές μέθοδοι στην Δερματολογία περιλαμβάνουν την κυτταρομετρία ροής, την ανοσοϊστοχημεία και την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης.
Αυτή τη χρονιά, στα επόμενα τρία τεύχη της Ελληνικής Επιθεώρησης Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας,
θα δημοσιεύεται με τρόπο κατανοητό και συγχρόνως εμπεριστατωμένο μια από τις παραπάνω ερευνητικές μεθόδους, ξεκινώντας με την “Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης” που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος.
Σκοπός είναι η περιγραφή των αρχών της κάθε μεθόδου και η παρουσίαση των εφαρμογών της σε παθήσεις του
δέρματος, ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση και κατανόηση σχετικών επιστημονικών άρθρων, καθώς και η ερμηνεία αποτελεσμάτων στην κλινική μας δερματολογική πρακτική.

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

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 117-119, 2016
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Εditorial

In our Medical Specialty, research techniques are used not only for research but also in everyday clinical
practice. Commonly used research techniques in Dermatology include flow cytometry, immunohistochemistry
and the polymerase chain reaction.
During this year, we will publish a review on each of the aforementioned research tecnhiques made simple, beginning with the “Polymerase Chain Reaction” in the current issue of the Hellenic Dermato-Venereological Review. This review will aim to describe the basic principles of the research method and to present its
implications in skin diseases, in order to facilitate the understanding of relevant scientific papers and the interpretation of research results in our dermatology clinical practice.

Christina Antoniou
Professor & Chair
Department of Dermatology
Adreas Syggros Hospital
University of Athens, Greece

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 2, Aπρίλιος - Ιούνιος 2016
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Eρευνητική Μέθοδος
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Κυπραίου Κ.
Στρατηγός Α.
Αντωνίου Χρ.

Α΄ Παν/κή Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων, Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”, Αθήνα

Ðåñßëçøç
Η ανακάλυψη της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), το 1985,
αποτελεί κομβικό σημείο για την ιστορία των βιολογικών και ιατρικών επιστημών. Από τότε και μέχρι
σήμερα έχουν δημοσιευτεί πληθώρα εργασιών που αφορούν στις εφαρμογές της και την προσπάθεια
βελτιστοποίησης της. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται μια σύντομη περιγραφή της αρχής της
μεθόδου, αναφορά σε βασικές παραλλαγές της καθώς και σε κάποιες από τις πολλές εφαρμογές της.

Polymerase Chain Reaction
Summary

Kypraiou K.

The invention of polymerase chain reaction (PCR), at 1985, has been a milestone in the history of biological and medical sciences. From 1985 to this day plethora of articles have
been published on its applications and the effort of optimizing the procedure. The present review refers
to the main principle of the technique, some of the most important types of PCR and some of its many
applications.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, αρχές μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης, πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε
πραγματικό χρόνο
KEY WORDS • Polymerase chain reaction (pcr), basic principles of pcr, multiplex pcr, real time pcr

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Εισαγωγή
Η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης είναι μια τεχνική της μοριακής βιολογίας
κατά την οποία από ένα ή λίγα αντίγραφα ενός κομματιού DNA μπορούν να προκύψουν εκατομμύρια
πανομοιότυπα και αυτό χωρίς τη μεσολάβηση
ζωντανού κυττάρου. Η μέθοδος ανακαλύφθηκε το
1984 από το βιοχημικό Kary Mullins1 ενώ δούλευε
για την αμερικανική εταιρεία Cetus Corporation. Το
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 121-129, 2016

1985 μέσα από κοινή προσπάθεια της Cetus Corporation και της Perkin Elmer δημιουργήθηκε μια
άλλη εταιρεία βιοτεχνολογίας με απώτερο στόχο το
σχεδιασμό και την παραγωγή κατάλληλων οργάνων
και αντιδραστηρίων για την διεξαγωγή της μεθόδου.
Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα το 1987 να
ανακοινωθεί η διαθεσιμότητα του θερμικού
κυκλοποιητή “PCR-1000 thermal cycler” και του ενζύμου “AmpliTaq DNA polymerase”. Ο Kary Mullins
απονεμήθηκε το 1993 τόσο με το βραβείο Nobel όσο
και με το Ιαπωνικό Βραβείο. Προκειμένου για την
διεξαγωγή της αντίδρασης είναι απαραίτητη η
παρου σία του DNA που επιθυμούμε να αντιγρά -
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ψουμε, δύο μικρές αλληλουχίες εκκινητών συμπληρωματικές στα δύο άκρα του μορίου που λειτουργούν ως εφαλτήριο για τη δράση του ενζύμου της
πολυμεράσης και ελεύθερα νουκλεοτίδια για την
επιμήκυνση των εκκινητών και την παραγωγή των
αντιγράφων. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό της αντίδρασης από τον Mullins η διαδικασία ήταν εξαι ρετικά χρονοβόρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
αποδιάταξη του δίκλωνου μορίου και την προσέγγιση των εκκινητών και του ενζύμου είναι η επώαση
στους 96oC, θερμοκρασία που προκαλεί την καταστροφή της πολυμεράσης. Προκειμένου για την
διεξαγωγή της αντίδρασης έπρεπε να αναπληρώνεται
το ένζυμο μετά από κάθε θερμικό κύκλο κάτι που
ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο. Μεγάλη επανάσταση
στην διαδικασία αποτέλεσε η προσθήκη στην αντίδραση της Taq πολυμεράσης. Το 1969 Thomas D.
Brock απομόνωσε το θερμόφιλο βακτήριο Thermus
aquaticus από περιοχές θερμών πιδάκων στο εθνικό
πάρκο Yellowstone της Αμερικής.2 Ήδη από το 1976
το ένζυμο είχε απομονωθεί από το Thermus
aquaticus. 3 Η Taq πολυμεράση έχει τη βασική
ιδιότητα να παραμένει δραστική σε υψηλές θερμοκρασίες. Η βέλτιστη θερμοκρασία δράσης της είναι
72°C, ενώ δεν καταστρέφεται από τη θέρμανση
ακόμη και στους 95°C για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Η προσθήκη της Taq πολυμεράσης στην
αντίδραση μετέτρεψε την μέθοδο της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης σε εξαιρετικά γρήγορη και
απλή διαδικασία.4

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ DNA ––––––––––––––
Αρχή της Μεθόδου
Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται σε κάποιες πολύ
βασικές ιδιότητες των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών
σε σχέση με τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 95oC, τα δίκλωνα μόρια του DNA
αποδιατάσσονται λόγω της διάσπασης των δεσμών
υδρογόνου μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων
του DNA. Αντίστοιχα σε θερμοκρασίες μεταξύ 5065oC οι δεσμοί υδρογόνου επαναδημιουργούνται
μεταξύ των συμπληρωματικών αλληλουχίων επι τρέποντας έτσι την προσκόλληση των εκκινητών στα
συμπληρωματικά άκρα της αλληλουχίας στόχου και
στη συνέχεια την επέκταση των νέων τμημάτων.
Γίνεται αντιληπτό ότι και μόνο με τις εναλλαγές στις
κατάλληλες θερμοκρασίες κανείς μπορεί να ρυθμίσει την αποδιάταξη και την προσκόλληση των
εκκινητών προκειμένου για τον πολλαπλασιασμό των
δίκλωνων μορίων του DNA. Η επέκταση των νουκλεοτιδικών τμημάτων πραγματοποιείται με τη δράση του ενζύμου της πολυμεράσης σε περιβάλλον με
περίσσεια ελεύθερων νουκλεοτιδίων. Η βασική αρχή
της αντίδρασης φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 1.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι το
μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου που είναι η
ευαισθησία της είναι ταυτόχρονα και το μεγάλο της
μειονέκτημα. Ακριβώς επειδή με τη μέθοδο αυτή

Eικόνα 1 – Απεικονίζεται
σχηματικά η αρχή της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης; PCR, που αποτελείται
από 3 βήματα: αποδιάταξη,
υβριδισμός και επιμήκυνση.24
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ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
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μπορούμε να ανιχνεύσουμε και ελάχιστες ποσότητες
από το αρχικό δείγμα υπάρχει σημαντική πιθα νότητα τυχόν επιμόλυνσης του δείγματος μας, ακόμη
και μικρή ποσότητα από άλλο DNA, να μας δώσει
ψευδή αποτελέσματα. Για αυτό το λόγο πρέπει να
ακολουθούνται με ακρίβεια τα πρωτόκολλα εφαρμογής της μεθόδου και να εκτελούνται στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΥ DNA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Αρχική αποδιάταξη
Το πρώτο βήμα είναι η επώαση της αντίδρασης
σε θερμοκρασίες 90-95oC για 3-5 λεπτά προκειμένου να αποδιαταχτεί το δίκλωνο DNA σε μονόκλωνο.
Οι μονόκλωνες αλυσίδες που θα προκύψουν
χρησιμεύουν ως μήτρες για τη σύνθεση των νέων
συμπληρωματικών αλυσίδων. Η αποδιάταξη πραγματοποιείται με την διάσπαση των δεσμών υδρογόνου
μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων.
Η αρχική αποδιάταξη ακολουθείται από 30-35
κύκλους αποδιάταξης-υβριδοποίησης και επιμή κυνσης. Κάθε νέος κύκλος αποδιάταξης πραγματοποίειται στην ίδια θερμοκρασία για 30-55 sec.

Υβριδισμός των εκκινητών με βάση τη
συμπληρωματικότητα
Μετά την αποδιάταξη των δίκλωνων μορίων η
θερμοκρασία στην αντίδραση μειώνεται γύρω στους
50-65oC. Η θερμοκρασία αποδιάταξης, Melting temperature (Tm), είναι η θερμοκρασία στην οποία το
50% των μορίων DNA βρίσκεται σε μονόκλωνη
μορφή. H θερμοκρασία αποδιάταξης εξαρτάται από το
μέγεθος της αλληλουχίας και τη σύσταση των βάσεων
της αλληλουχίας. Υψηλό ποσοστό σε βάσεις G και C
αυξάνει την Tm, καθώς οι βάσεις G και C ενώνονται με
τις συμπληρωματικές τους στο δίκλωνο DNA με τρεις
δεσμούς υδρογόνου, σε αντίθεση με τις βάσεις Α και Τ
που ενώνονται με δύο δεσμούς υδρογόνου. Η ακριβής
θερμοκρασία υβριδισμού κυμαίνεται κατά 5-10oC
χαμηλότερα από την Tm και εξαρτάται από την
αλληλουχία και το μήκος των εκκινητών που
συμμετέχουν στην αντίδραση. Η προσκόλληση των
εκκινητών στα 3’ μονόκλωνα τμήματα του DNA γίνεται
με βάση τη συμπληρωματικότητα των βάσεων.

Πολλαπλασιασμός των αντιγράφων DNA
Ο υβριδισμός των εκκινητών ακολουθείται από
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την αύξηση της θερμοκρασίας στους 72oC. Σε αυτό
το στάδιο η πολυμεράση μπορεί να συνθέσει μια
συμπληρωματική αλυσίδα DNA χρησιμοποιώντας
ένα μονόκλωνο μόριο ως αρχικό εκμαγείο και έναν
εκκινητή ως σημείο εκκίνησης. Με την πάροδο των
κύκλων της PCR η λειτουργικότητα και η πιστότητα
της αντιγραφής φθίνουν και αντίστοιχα αυξάνεται ο
αριθμός των λανθασμένων βάσεων που εισάγονται
στη νεοσυντιθέμενη αλυσίδα του DNA. Η απλή DNA
πολυμεράση κάνει περίπου ένα λάθος στις 100.000
βάσεις. Οι πολυμεράσες υψηλής πιστότητας (Proofreading polymerase) μπορούν να διορθώσουν τα
λάθη που δημιουργούν κατά τη σύνθεση του μορίου
DNA. Έτσι επιτυγχάνουν μικρότερα ποσοστά λαθών,
της τάξης του 10-6.
Μετά το πέρας των 30-35 κύκλων ακολουθεί ένα
τελευταίο στάδιο επιμήκυνσης στους 72oC για 5-15
min προκειμένου να συμπληρωθούν τα μονόκλωνα
άκρα των αντιγράφων.

Η ανίχνευση του προϊόντος
Η παραγωγή των αντιγραφών στη συνέχεια πιστοποιείται ποιοτικά με την ανίχνευση τους σε πήκτωμα
αγαρόζης. Κατά την παρασκευή του πηκτώματος
προστίθεται στο διάλυμα βρωμιούχο αιθίδιο που
είναι χρωστική που αλληλεπιδρά με το DNA και
φθορίζει μετά από έκθεση UV ακτινοβολία. Ο
χειρισ μός του πηκτώματος πρέπει να γίνεται με
μεγάλη προσοχή καθώς το βρωμιούχο αιθίδιο έχει
μεταλλαξογόνο δράση. Με την ηλεκτροφόρηση
διαπιστώνεται η παραγωγή ή όχι του DNA στόχου με
βάση το αναμενόμενο μοριακό βάρος. Στην περίπτωση που ανιχνευθούν και προϊόντα σε μη επιθυμητά μοριακά βάρη μπορεί να γίνει βελτιστοποίηση
των συνθηκών της αντίδρασης. Προκειμένου να
ελεγχθεί με ακρίβεια ότι τα αντίγραφα που προέκυψαν από την PCR είναι ίδια με το αρχικό DNA
πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο εξειδικευμένοι
έλεγχοι όπως είναι η αλληλούχιση των νουκλεοτιδίων (sequencing).

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ PCR
Μετατροπές στη βασική μέθοδο οδήγησαν στη
δημιουργία διαφόρων παραλλαγών της.

Αντίστροφη Μεταγραφή και PCR (RT–PCR)
Με την πολύ σημαντική αυτή παραλλαγή της
μεθόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί ανίχνευση
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μορίων RNA όταν πριν την εφαρμογή της βασικής
μεθόδου προηγηθεί ένα βήμα μετατροπής του RNA
σε συμπληρωματικό DNA ή cDNA όπως είναι
ευρέως γνωστό, με την ενζυμική δράση της αντίστροφης μεταγραφάσης (Εικόνα 2). Η αντίστρο φη
μεταγραφάση έχει τη δυνατότητα να συνθέτει DNA
με αρχική μήτρα RNA. Το ένζυμο της αντίστροφης
μεταγραφάσης ανακαλύφθηκε το 1970 σε ρετροϊούς
ταυτόχρονα από τους Howard Temin 5 και David
Baltimore.6 Οι δύο ερευνητές μοιράστηκαν το Nobel
Ιατρικής το 1975.

Η πολλαπλή ή multiplex-PCR
Η πολλαπλή ή multiplex-PCR χρησιμοποιεί
ταυτόχρονα στην ίδια αντίδραση δύο ή περισσότερα
ζεύγη εκκινητών στοχεύοντας στο να αντιγράψει ταυτό χρονα δύο ή περισσότερες διαφορετικές αλλη λουχίες στόχους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται
γρηγορότερα, πιο οικονομικά και ακριβώς στις ίδιες
συνθήκες, η αντιγραφή των διαφορετικών τμημάτων
DNA (Eικόνα 3). Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου
έγινε το 1988 για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο

Eικόνα 2 – Σχηματική απεικόνιση της Αντίστροφης Μεταγραφής. Αρχικά πραγματοποιείται η αντίστροφη μεταγραφή
και τα δίκλωνα μόρια που παράγονται πολλαπλασιάζονται
με PCR.25

γονίδιο της δυστροφίνης. 7 Προκειμένου για την
επιτυχία της μεθόδου απαιτείται λεπτομερής
σχεδιασμός των εκκινητών με βάση προηγμένα
λογισμικά προκειμένου να μην εμποδίζουν τη δράσης
ο ένας του άλλου μέσα στην αντίδραση. Παραλλαγές
της RT-PCR έχουν οδηγήσει και στον ταυτόχρονο
πολλαπλασιασμό δεκάδων διαφορετικών DNA
αλληλουχιών μέσα στο ίδιο δοκιμαστικό σωληνάκι.

PCR σε πραγματικό χρόνο (Real Time – PCR)
Η Real Time PCR αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη παραλλαγή της συμβατικής μεθόδου κατά την
οποία μπορεί κανείς να ανιχνεύσει το προϊόν της
αντίδρασης όχι μόνο ποιοτικά αλλά και ποσοτικά. Η
μέθοδος αν και βασίζεται στις ίδιες αρχές με την
απλή PCR παρουσιάζει μεγαλύτερη ακρίβεια, αποδοτικότητα και επιτρέπει την παρακολούθηση της
σύνθεσης του DNA σε κάθε κύκλο της αντίδρασης.
Η αντίδραση πραγματοποιείται σε αυτοματοποιημένα συστήματα που παρέχουν τόσο τη δυνατότητα
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όσο και τη
δυνατότητα ποσοτικοποίησης. Η μέθοδος βρίσκει
εφαρμογή ευρέως στην Μοριακή Βιολογία και ιδιαιτέρως για ερευνητικούς σκοπούς. Συχνά αναφέρεται
και με άλλες ονομασίες όπως Quantitative real-time
PCR (QRT-PCR) ή Kinetic PCR, ενώ πολύ συχνά
συγ χέ εται με την μέθοδο της Αντίστροφης μετα γραφάσης (Reverse transcription PCR) εξαιτίας της
συντομογραφίας RT-PCR. Προκειμένου για την
ανίχνευση του προϊόντος είναι απαραίτητη στο
δείγμα η προσθήκη μορίων που φθορίζουν. Οι
φθορίζουσες ουσίες προστίθενται στο αρχικό
διάλυμα της αντίδρασης και ενσωματώνονται στο
προϊόν σε κάθε κύκλο της αντίδρασης. Η ένταση του
φθορισμού αυξάνεται σταδιακά σε συνάρτηση με την
αύξηση των αντιγράφων που παράγονται, μετράται
σε κάθε κύκλο και στη συνέχεια απεικονίζεται. Δύο
είναι οι πιο γνωστές μέθοδοι ανίχνευσης των προϊόντων της αντίδρασης είτε με φθορίζουσες χρωστικές που αλληλεπιδρούν με μη ειδικό τρόπο με
οποιοδήποτε δίκλωνο μόριο DNA (η χρωστική
SYBR GREEN) βρίσκεται στο διάλυμα (Eικόνα 4α) ή
χρησιμοποιώντας τους ανιχνευτές υδρόλυσης που
έχουν σχεδιαστεί να υβριδίζουν με την προς μελέτη
νουκλεοτιδική αλληλουχία και φέρουν φθορίζουσες
χρωστικές (TaqMan probes) που ενεργοποιούνται
μόνο μετά τη σύνθεση του προϊόντος (Eικόνα 4β).
Με τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να
κάνουμε αναγωγή στο αρχικό ποσό του DNA ή
cDNA με μεγαλύτερη ακρίβεια.
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Eικόνα 3 – Πολλαπλή PCR –
Multiplex PCR, οι εκκινητές Α, Β, Γ
και Δ αποτελούν διαφορετικά
ζεύγη που υβριδίζουν ξεχωριστές
αλληλουχίες στην ίδια αντίδραση.11

Eικόνα 4 – A, B. Σχηματική απεικόνιση της PCR
σε πραγματικό χρόνο
4α με τη χρωστική
SYBR green26 και 4β με
τους ανιχνευτές υδρόλυσης.25

A
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Ένθετη PCR – Nested PCR
Η ένθετη PCR χρησιμοποιείται κυρίως για τον
πολλαπλασιασμό των μεγαλύτερων αλληλουχίων.8
Περιλαμβάνει δύο διαφορετικές αντιδράσεις με δύο
διαφορετικά ζεύγη εκκινητών. Στην πρώτη αντίδραση
το ζεύγος των εκκινητών επιλέγεται ώστε να πολλαπλασιάσει μεγαλύτερο προϊόν από την προς μελέτη
αλληλουχία. Στη δεύτερη αντίδραση ως καλούπι
χρησιμοποιείται το προϊόν της πρώτης και οι εκκινητές στοχεύουν στον πολλαπλασιασμό της επιθυμητής προς μελέτη αλληλουχία (Eικόνα 5). Με την
ένθετη PCR αποφεύγεται σε σημαντικό βαθμό ο
πολλαπλασιασμός μη ειδικών αλληλουχιών καθώς
είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες τα μη ειδικά προϊόντα της πρώτης αντίδρασης να μπορούν να υβριδιστούν και με τους δύο εκκινητές του δεύτερο ζεύγους
οπότε το προϊόν που προκύπτει στη δεύτερη αντίδραση
δεν έχει σχεδόν καθόλου μη επιθυμητά προϊόντα.

PCR ειδικών αλληλίων-Allele specific PCR
(Tetra-primer ARMS PCR)
Η παραλλαγή αυτή της PCR χρησιμοποιείται για
την ανίχνευση σημειακών αλλαγών στη νουκλεο τιδική αλληλουχία.9 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να γνωρίζουμε την αλληλουχία του DNA και να
θέλουμε να ελέγξουμε για την ύπαρξη ή όχι
συγκεκριμένης αλλαγής. Στο σχεδιασμό περιλαμβά-

νονται τέσσερις εκκινητές (Eικόνα 6). Οι δύο
υβριδίζουν στα άκρα της αλληλουχίας και παράγουν
το μεγαλύτερο προϊόν που είναι ανεξάρτητο από τη
σημειακή αλλαγή. Ένας τρίτος εκκινητής περιέχει
την αντικατάσταση και στην περίπτωση παρουσίας
της αλλαγής μαζί με έναν από τους εξωτερικούς
εκκινητές (outer) ευθύνεται για την παραγωγή ενός
μικρότερου κομματιού συγκεκριμένου μοριακού
βάρους. Ο τέταρτος υβριδίζει με την αλληλουχία
άγριου τύπου (wt) και μαζί με έναν από τους εξωτερικούς εκκινητές συνθέτει μια τρίτη αλληλουχία με
ξεχωριστό μοριακό βάρος. Έτσι στην περίπτωση που
έχουμε αλληλουχία φυσικού τύπου ανιχνεύουμε δύο
αλληλουχίες, αυτή που προκύπτει από τους εξωτερικούς εκκινητές και αυτή που συντίθεται από το
εσωτερικό εκκινητή για το φυσικό τύπο. Στην περίπτωση μονοζυγώτη για την αλλαγή θα ανιχνεύσουμε
τη μεγαλύτερη αλληλουχία και μία μικρότερη που
αντιστοιχεί στον εκκινητή που φέρει την αντικατάσταση. Τέλος όταν το δείγμα είναι ετεροζυγώτης θα
ανιχνεύσουμε και τα τρία μοριακά βάρη.

Ψηφιακή PCR - Digital polymerase
Η ψηφιακή PCR είναι μια ποσοτική μέθοδος που
χρησιμοποιείται για να μετρήσει με απόλυτο τρόπο
τη συγκέντρωση της υπό μελέτης αλληλουχίας.10 Το
αρχικό δείγμα μετά την προετοιμασία του για την
αντίδραση, διαχωρίζεται σε χιλιάδες μέρη, σταγόνες

Eικόνα 5 – H Ένθετη PCR- Nested PCR
πραγματοποιείται με δύο διαφορετικά
ζεύγη εκκινητών. Στο πρώτο κύκλο το
πρώτο ζευγάρι εκκινητών παράγει ως
προϊόν το καλούπι που θα χρησιμοποιηθεί για το δεύτερο κύκλο PCR και την
παραγωγή του τελικού προϊόντος.11
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Eικόνα 6 – Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου Τtetra-primer
ARMS-PCR. Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται ο σχεδιασμός για την ανίχνευση της
αντικατάστασης G→A.27

–droplets, τα οποία υποβάλλονται ακριβώς στην ίδια
αντίδραση (Eικόνα 7). Σε κάποια από αυτές τις
σταγόνες δεν θα υπάρχει καθόλου η αλληλουχία
στόχος ενώ σε κάποια μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία. Η ανίχνευση του σήματος γίνεται
με την χρήση αντιδραστηρίων που φθορίζουν όπως
και στην περίπτωση της Real – Time PCR. Όταν
απου σιάζει η αλληλουχία στόχος δεν παράγεται
φθορίζον σήμα. Η ποσοτικοποίηση του θετικού
σήματος γίνεται με αυτόματο τρόπο βάση της
κατανομής Πουασόν καταλήγοντας στη συγκέντρωση
της αλληλουχίας στόχου στο αρχικό δείγμα. Η
ψηφιακή PCR αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για
την ανίχνευση σπάνιων μεταλλάξεων.
Εκτός από τις παραπάνω παραλλαγές υπάρχουν
και άλλες που εφαρμόζονται ανάλογα με την περί-

Eικόνα 7 – Σχηματική απεικόνιση των βημάτων για την πραγματοποίηση της Ψηφιακής PCR
–Digital PCR.28
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πτωση. Αναφορικά κάποιες από αυτές είναι: η ασύμμετρη PCR κατά την οποία κυρίως πολλαπλασιάζεται
η μια από τις δύο αλυσίδες και προηγείται κυρίως
της αλληλούχισης, μακριά (long) PCR για τον πολλαπλασιασμό μεγάλων τμημάτων, η PCR αποικίας
(colony PCR) εφαρμόζεται προκειμένου για την
ταυτοποίηση μικροοργανισμών, κ.ά.11

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ PCR –––––––––––––––––––––––––––––
Η μέθοδος PCR αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο των κλινικών και ερευνητικών εργαστηρίων.
Από την αρχή της ανακάλυψης της και μέχρι σήμερα
έχει βρει εφαρμογή σε πολλές γενετικές αναλύσεις
και δίνει απαντήσεις σε όλο και περισσότερα ερωτήματα. Στον τομέα των γενετικών ασθενειών η PCR
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αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο ανίχνευσης
μιας μετάλλαξης. Η πρώτη εφαρμογή της PCR
αφορούσε γενετική δοκιμασία όπου δείγμα DNA
ελέγχθηκε για την παρουσία μεταλλάξεων που
σχετίζονταν με τη δρεπανοκυτταρική αναιμία.12 Πολύ σημαντικό ρόλο έχει παίξει στον τομέα της
μικροβιολογίας με την ανίχνευση και ταυτοποίηση
μικροοργανισμών ακόμη και σε πολύ χαμηλές
συγκεντρώσεις. Ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα
είναι η ανάπτυξη δοκιμασιών για την ανίχνευση του
HIV. 13 Στην περίπτωση αυτή το RNA του ιού με
αντίστροφη μεταγραφή μετατρέπεται σε cDNA και
στη συνέχεια υποβάλλεται σε PCR. Οι δοκιμασίες
αυτές μπορούν να ανιχνεύσουν τον ιό σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις από αυτές που απαιτούνται
στις τεχνικές ανίχνευσης αντισωμάτων του ιού. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου κατά τη διάρκεια της
θεραπείας. Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής της
PCR στη μικροβιολογία αποτελεί η διάγνωση της
φυμα τίωσης η οποία προκαλείται από το μυκο βακτηρίδιο, Mycobactrerium tubercolosis. Επιλέγοντας με προσοχή την αλληλουχία των εκκινητών
της αντίδρασης μπορεί να γίνει με μεγάλη ακρίβεια
η ταυτοποίηση του μυκοβακτηριδίου και σε συν δυασμό με την καλλιέργεια να εφαρμοστεί η καταλληλότερη αγωγή. 14 Εξίσου σημαντικός τομέας
εφαρ μογής της επίσης είναι ο προγεννητικός
έλεγχος. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην ανίχνευση
γενετικών ανωμαλιών κατά τον προγεννητικό έλεγχο
όπου μπορούν να ανιχνευθούν αιμοσφαιρι νο πάθειες, η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, η
μυϊκή δυστροφία καθώς και αλληλουχίες συγκε κριμένων γονιδίων που αποτελούν δείκτες για
χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως είναι το σύνδρομο
Down.15,16,17 Οι μελλοντικοί γονείς που είναι φορείς
κάποιας ασθένειας μπορούν μετά από τη λήψη
χοριακών λαχνών, αμνιακού υγρού ή και σε αρκετές
περιπτώσεις μόνο με τη λήψη αίματος από τη μητέρα
να διαπιστώσουν αν το έμβρυο πάσχει από την
ασθένεια ή αν φέρει κάποια από τις πιο συχνές χρωμοσωμικές ανωμαλίες με υψηλά ποσοστά ακρίβειας.
Προκειμένου για τον έλεγχο συμβατότητας κατά
τις μεταμοσχεύσεις η PCR έχει αντικαταστήσει τις
παλαιότερες μεθόδους ελέγχου με αντισώματα για
την ανίχνευση αντιγόνων στο αίμα του δότη και του
δέκτη.18
Η PCR αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και
στους τομείς της ιατροδικαστικής και της εγκλη ματολογίας. Από πολύ μικρές ποσότητες αίματος ή
ακόμα και από μία τρίχα μπορεί να γίνει ταυτο -

ποίηση των υπόπτων.19,20,21 Ενώ η γνωστή δοκιμασία
DNA (DNA test) μπορεί να βεβαιώσει για το βιολογικό πατέρα ή τη βιολογική μητέρα.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί μεγάλη
πρόοδος στην κατανόηση της γενετικής βάσης του
καρκίνου μέσα από τις δυνατότητες που δίνουν οι
σύγχρονες μοριακές αναλύσεις συμπεριλαμβα νο μένων και των σύγχρονων παραλλαγών της PCR.
Πολλές περιπτώσεις καρκίνου σχετίζονται με
συγκεκριμένες μεταλλάξεις σε ογκογονίδια και σε
ογκοκατασταλτικά γονίδια. Επιπλέον οι μελέτες σε
οικογένειες με δύο και περισσότερα πάσχοντα μέλη
οδήγησαν στην ανακάλυψη προδιαθεσικών μεταλλάξεων όπως συμβαίνει στην περίπτωση του
καρκίνου του μαστού με τα BRCA1 and BRCA2, ή με
τα CDKN2A, CDK4 στην περίπτωση του μελανώματος.22 Η ανάπτυξη των σύγχρονων μεθόδων αλληλούχισης – Next Generation Sequencing- έχουν
συμβάλει στην ανακάλυψη σε οικογενή περιστατικά
μελανώματος και άλλων σπάνιων μεταλλάξεων όπως
για παράδειγμα στο γονίδο MITF, στο γονίδιο της
τελομεαράσης (TERT). 22 Επιπλέον η ανίχνευση
συγκεκριμένων μεταλλάξεων σε δείγματα από όγκους
ασθενών μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο στοχευμένη
θεραπεία όπως συμβαίνει με τους ασθενείς με
μελάνωμα που φέρουν τη μετάλλαξη BRAF V600.23
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν παρά μόνο μια
μικρή και πολύ περιληπτική αναφορά στο βαθμό
που έχει συμβάλει η PCR στις μέχρι τώρα γνώσεις
μας στη Μοριακή Βιολογία και Ιατρική. Από τη
στιγμή της ανακάλυψης της έως και σήμερα επενδύεται χρόνος και χρήμα για την βελτίωση και τον
εκσυχγρονισμό της με στόχο την ακριβέστερη,
απλούστερη και ταχύτερη μελέτη του γενετικού
υλικού τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό
επίπεδο. Ήδη στις μέρες μας και σε συνδυασμό με
τις σύγχρονες μεθόδους αλληλούχισης ολοένα και
περισσότερες σπάνιες μεταλλάξεις που σχετίζονται
με ασθένειες έρχονται στο φως υποδεικνύοντας το
καθοριστικό ρόλο της τεχνικής αυτής και δίνοντας
την ελπίδα για περισσότερες ανακαλύψεις στο
μέλλον.
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Ðåñßëçøç
Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας μιας καινοτόμου μεθόδου φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT)
διαδοχικής εφαρμογής σε πολλαπλά στάδια για την αντιμετώπιση της μέτριας-σοβαρής ακμής σε δείγμα
39 ασθενών. Σκεπτικό: Η μελέτη της κλινικής αποτελεσματικότητας μιας εναλλακτικής θεραπείας για τον
έλεγχο της ακμής, κατάλληλη για άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να λάβουν θεραπεία από του
στόματος. Μεθοδολογία: Κατόπιν της αρχικής δερματολογικής εκτίμησης της βαρύτητας της ακμής,
εφαρμόστηκε ομοιόμορφα κρέμα μεθυλ-αμινολεβουλινικού οξέος (MAL) στις προσβεβλημένες περιοχές.
Η επίδραση της PDT επιτεύχθηκε μέσω της διαδοχικής εφαρμογής διπλού μήκους κύματος φωτός (ΜΚΦ)
(Omnilux - 415nm, 633nm) με 20 λεπτά διάστημα αναμονής μεταξύ αυτών (SBRR-LED-PDT). Ο φθορισμός
της επιφάνειας του δέρματος αξιολογήθηκε μέσω φωτόμετρου φθορισμού χειρός (Fluoderm, Δανία),
καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση του φθορισμού πριν, στη διάρκεια και μετά την εφαρμογή
φωτός. Αποτελέσματα: Η βαθμολογία βαρύτητας της ακμής μειώθηκε κλινικά μετά την εφαρμογή της
SBRR-LED-PDT σε όλες τις περιοχές (p<0,001). Ο φθορισμός αυξήθηκε σημαντικά, αλλά επέστρεψε στα
αρχικά επίπεδα κατά την ολοκλήρωση της PDT (p<0,001). Συμπέρασμα: Η PDT με εφαρμογή δύο MKΦ και
παράλληλο έλεγχο του φθορισμού μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματική και ασφαλής μέθοδος
αντιμετώπισης της μέτριας και σοβαρής φλεγμονώδους ακμής σε διαφορετικές περιοχές και να
προτείνεται ως έγκυρη εναλλακτική λύση των θεραπειών με φάρμακα από του στόματος.

Photodynamic Therapy for Acne Management
Tzermias Ch., Marini L.

Summary

The present study was conducted to assess the efficacy, safety and tolerability of
an innovative sequential multi-step photodynamic therapy (PDT) method for the treatment of moderate-tosevere acne in a sample of 39 patients. Rational: To study the clinical efficacy of an alternative treatment to
control moderate-to-severe acne suitable for individuals who cannot or do not wish to receive oral medications. Methods: After an initial dermatological evaluation of acne severity, methyl-aminolevulinic acid (MAL)
cream was uniformly applied over affected anatomical areas. Photodynamic effect was generated by sequential application of double wavelength light (Omnilux – 415nm, 633nm) spaced by 20min intervals (SBRR-LEDPDT). Superficial skin fluorescence was assessed using a hand-held digital fluorometer (Fluoderm, Denmark) to
monitor the rate of photo-bleaching before, during and after LED irradiations. Results: Acne severity score was
found clinically decreased after SBRR-LED-PDT on all treated sites (p<.001). Initially fluorescence increased significantly, returning to pre-treatment baseline levels after the completion of PDT (p<.001). Conclusion: PDT
with application of two wavelengths and fluorescence monitoring can be considered as a safe and effective alternative strategy to induce significant clinical remission of moderate-to-severe inflammatory acne affecting different anatomical areas, and could be proposed as a valid alternative to conventional oral medications.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Ακμή, φωτοδυναμική θεραπεία (PDT), μπλε/κόκκινο φως, μεθυλ-αμινολεβουλινικό οξύ
(MAL), φωτόμετρο φθορισμού Fluoderm

KEY WORDS • Acne, Photodynamic therapy (PDT), blue/red light, methyl-aminolevulinic acid (MAL), fluorometer Fluoderm
"Η παρούσα εργασία έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό PRIME. International Journal of aesthetic and anti-ageing medicine,
issue August-September 2015. Δημοσιεύεται με άδεια αναδημοσίευσης."
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 131-140, 2016
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Xρ. Τζερμιάς, L. Marini
Η κοινή ακμή αποτελεί την πιο συνηθισμένη
δερματολογική πάθηση μεταξύ των εφήβων, ενώ
είναι πιθανό να εμφανιστεί και στην ενήλικη ζωή
τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Για τον έλεγχο
της ακμής υπάρχουν πολυάριθμες στρατηγικές
ελέγχου, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως με
ποικίλους βαθμούς επιτυχίας. Ωστόσο, η ακμή
μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις συμβατικές
ιατρικές και αισθητικές θεραπείες. 1-3 Εκτός των
συμβατικών θεραπειών για την ακμή υπάρχουν και
οι πηγές ορατού φωτός ευρέος φάσματος (LED)
αλλά και η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT).
Οι θεραπείες για την αντιμετώπιση της ακμής με
χρήση φωτός συνήθως αποσκοπούν σε τρεις
βασικούς στόχους: μείωση των επιπέδων του P
acnes, μείωση της δραστηριότητας του σμηγμα τογόνου αδένα και αντιμετώπιση της απόφραξης των
πόρων. 4–6
Γεγονός είναι ότι πρέπει να σχεδιαστεί μια νέα,
ασφαλής και αποτελεσματική εναλλακτική θερα πευτική επιλογή για ανθρώπους με μέτρια έως
σοβαρή ακμή, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να λαμβάνουν από του στόματος χορη γούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνονται γυναίκες που είναι ή επιθυμούν να
μείνουν έγκυες, άνθρωποι που δεν δείχνουν ανοχή
ή είναι αλλεργικοί στα από του στόματος χορηγούμενα φάρμακα, καθώς και άνθρωποι με κάποιες
συγγενείς ή επίκτητες παθολογικές καταστάσεις,
όπως συγγενή δυσλιπιδαιμία και ηπατοπάθεια.
Η συμβατική μεμονωμένη εφαρμογή PDT με ένα
ΜΚΦ φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τους σμηγματογόνους αδένες, παρά τη συνεχή βιολογική διέγερση των τριχοσμηγματογόνων μονάδων που
επιτυγχάνεται από τα ανδρογόνα, τη βασική κινητήριο δύναμη στην ακμή.3 Είναι ευρέως αποδεκτό σε
παγκόσμιο επίπεδο ότι απαιτούνται τρία βασικά
στοιχεία για να ξεκινήσει και να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της προκαλούμενης από τη φωτοδυναμική θεραπεία αντίδρασης:
• Ειδικοί φωτοευαισθητοποιοί παράγοντες στην
κατάλληλη συγκέντρωση και επιλεκτική κατανομή στις ανατομικές περιοχές
• ΜΚΦ που απορροφώνται επιλεκτικά από συγκεκριμένους φωτοευαισθητοποιητές
• Επαρκής συγκέντρωση μοριακού οξυγόνου στους
ιστούς όπου εφαρμόζεται η φωτοδυναμική θεραπεία σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.
Επομένως, για την επίτευξη βέλτιστου κλινικού
αποτε λέσματος, πρέπει να υπάρχει επαρκής

συγκέντρωση φωτοευαισθητοποιητών στον προσβεβλημένο ιστό-στόχο και δυνατότητα προσέγγισης από
επιλεκτικά ΜΚΦ.
Επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή
συμφωνία ως προς τις συγκεντρώσεις του προ-φαρμάκου, το χρόνο εφαρμογής υπό κλειστή περίδεση
(OCT), το ΜΚΦ και τους χρόνους έκθεσης στο φως.
Εντούτοις, η εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας
για την αντιμετώπιση της ακμής συνεχίζει να επιφέρει
σημαντικά κλινικά αποτελέσματα ανεξάρτητα από την
τυποποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
Απαιτείται ο απαραίτητος χρόνος εφαρμογής του
φωτοευαισθητοποιητή (1–2 ώρες) ώστε να προσ φέρει τις απαραίτητες συγκεντρώσεις ενεργών πορφυρινών στους επιλεγμένους ιστούς, ενώ συνεχίζεται
η μετατροπή του προ-φαρμάκου εντός των κυττάρων
μετά από μία εφαρμογή φωτός σε ειδικό για τις
πορφυρίνες ΜΚΦ. Η επιλογή του κατάλληλου ΜΚΦ
στηρίζεται στην παραδοχή ότι το ΜΚΦ στα 414-440
nm δεν εισχωρεί αρκετά βαθιά παρόλο που απορροφάται καλύτερα από τον φωτοευαισθητοποιητή
(PPIX) μετά την εφαρμογή MAL/5-ALA ενώ το ΜΚΦ
στα 633-691nm εισχωρεί στις βαθύτερες στοιβάδες
αλλά δεν απορροφάται εξίσου καλά. Βάσει αυτών
των στοιχείων σχεδιά στηκε ένα νέο θεραπευτικό
πρωτόκολλο, το οποίο βασίζεται σε τρεις διαδοχικές
εφαρμογές φωτός, ξεκινώντας με φως μπλε χρώματος
(415nm) για τον επιφανειακό αποτελεσματικό φωτοαποχρωματισμό των πορφυρινών του δέρματος και
συνεχίζοντας με τη διπλή διαδοχική έκθεση σε φως
κόκκινου χρώματος (633nm), με στόχο τη βελτιστοποίηση της εισχώρησης του στο δέρμα και, επομένως, της αποτελεσματικότητας της φωτοδυναμικής
θεραπείας. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών
του φωτός επιλέχθηκε τυχαία και ορίστηκε στα 20
λεπτά ως «περίοδος ανάπαυλας», ώστε να επιτρέψει
στα κύτταρα να μετατρέψουν το προ-φάρμακο σε
ενεργό φωτοευαισθητοποιητή και να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους, την εκ νέου συσσώρευση του PpIX
στους προσβεβλημένους ιστούς. Σύμφωνα με το
πρωτόκολλο που τηρήθηκε επιτεύχθηκε, σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον, η δημιουργία τριών
διαδοχικών επιδράσεων της PDT, μία σε επιφανειακό
επίπεδο και δύο στα βαθύτερα στρώ ματα του
δέρματος, αυξάνοντας τη συνολική αποτε λεσματικότητα της φωτοδυναμικής θεραπείας.
Η κλινική ανάλυση βασίζεται σε μια αναδρομική
μελέτη με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του
καινοτόμου πρωτοκόλλου PDT με διαδοχική εφαρμογή ΜΚΦ στα 415nm και 633nm κατόπιν χρήσης
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μεθυλ-αμινολεβουλινικού οξέος (MAL) σε ένα
δείγμα 39 ασθενών εντός 18 μηνών.

ΑΣΘΕΝΕIΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ–––––––––––––––––
Πληθυσμός ασθενών
Στη μελέτη συμμετείχαν 39 ασθενείς (56,4%
άνδρες, 43,6% γυναίκες), ηλικίας μεταξύ 15 και 44
ετών (μέσος όρος 23,36 ετών), με μέτρια-έως-σοβαρή ακμή. Ο τύπος του δέρματος, η σοβαρότητα
της ακμής κατά την έναρξη και η περιοχή με ακμή
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Διαδικασία
Αρχικά οι ασθενείς ενημερώνονταν σχετικά με τη
βαρύτητα της ακμής, τις διάφορες θεραπευτικές
επιλογές, τα πιθανά κλινικά αποτελέσματα, τις ενδεχόμενες επιπλοκές ή/και ανεπιθύμητες ενέργειες,
και κατόπιν έδιναν τη συγκατάθεσή τους. Η αξιολόγηση της βαρύτητας της ακμής πραγματοποιούνταν
βάσει της κλίμακας Pillsbury, Shelley και Kligman
(PSK), με εύρος από 0 («πλήρης/σχεδόν πλήρης
υποχώρηση») έως 4 («ακμή βαριάς μορφής»).6
Κατά την αρχική συνεδρία λαμβάνονταν τυποποιημένες φωτογραφίες, καθώς και 3 μήνες μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου φωτοδυναμικής θεραπείας.
Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν η αρχική
μέτρηση του φθορισμού στα σημεία με ακμή μέσω
ψηφιακού φωτόμετρου χειρός (FluoDerm, DiaMedico, Δανία) και γινόταν αναλυτική καταγραφή
των τιμών φθορισμού. Κατόπιν αυτού εφαρμοζόταν
μια λεπτή στρώση της κρέμας MAL (Metvix®, 160
mg/g, Galderma, Γαλλία), η οποία προστατευόταν
με μια λεπτή μεμβράνη πολυουρεθάνης. Οι ασθενείς
παρέμειναν σε ένα σκοτεινό χώρο πριν την εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας. Ο χρόνος
εφαρμογής της κρέμας ήταν 1 ώρα στο πρόσωπο και
δύο ώρες στο στέρνο ή/και στην πλάτη. Κατόπιν
απαλού καθαρισμού της περιοχής εφαρμογής της
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κρέμας με χλιαρό νερό και χρήση γάζας πραγματοποιούνταν η δεύτερη μέτρηση φθορισμού.
Μετά εφαρμοζόταν συνδυαστική φωτοθεραπεία
με διαδοχική εφαρμογή MKΦ στα 415nm μία φορά
και ΜΚΦ στα 633nm δύο φορές (Omnilux, Photo
Therapeutics, Inc., Ηνωμένο Βασίλειο) βάσει του
παρακάτω τυποποιημένου πρωτοκόλλου:
• 8 λεπτά έκθεση –ΜΚΦ-415nm (19,2 J/cm2)
• 20 λεπτά «ανάπαυλα» ιστού με οξυγόνο
• 16 λεπτά έκθεση –ΜΚΦ-633nm (100,8 J/cm2)
• 20 λεπτά «ανάπαυλα» ιστού με οξυγόνο
• 16 λεπτά έκθεση –ΜΚΦ-633nm (100,8 J/cm2).
Παράλληλα, χρησιμοποιούνταν ψυκτικός μηχανισμός (Cryo5, Zimmer Elektromedizin, Γερμανία)
για μείωση του πόνου με κατεύθυνση ροής αέρα
σχεδόν κατ’ εφαπτομένη στο δέρμα, περιορίζοντας
την αντιδραστική αγγειοσυστολή και, ως εκ τούτου,
την παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Αμέσως μετά
την τελευταία εφαρμογή του φωτός και τον καθαρισμό της περιοχής, πραγματοποιούνταν η τελική
μέτρηση φθορισμού.
Στο τέλος κάθε συνεδρίας SBRR-LED-PDT, οι
ασθενείς συμπλήρωναν ένα σύντομο ερωτημα το λόγιο για αξιολόγηση του πόνου, των ανεπιθύμητων
ενεργειών και της θεραπείας. Η αξιολόγηση του
πόνου έγινε βάσει δεκάβαθμης οπτικής αναλογικής
κλίμακας (VAS, 1-καθόλου πόνος και 10-υπερβολικός πόνος). Στην πλειοψηφία των ασθενών πραγματοποιήθηκαν δύο θεραπείες SBRR-LED-PDT, ενώ σε
λίγες περιπτώσεις απαιτήθηκε τρίτη συνεδρία για τη
σταθεροποίηση των συμπτωμάτων.

Ερευνητικές υποθέσεις και ανάλυση δεδομένων
Βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των κλινικών
στοιχείων εξετάστηκαν δύο βασικές ερευνητικές
υποθέσεις:
• Πόσο σημαντική ήταν η μείωση της βαρύτητας
της ακμής κατόπιν της εφαρμογής του πρωτοκόλλου SBRR-LED-PDT;

Χαρακτηριστικά ασθενών - Έναρξη
Τύπος δέρματος/Κλίμακα Fitzpatrick

Περιοχή με ακμή

Σοβαρότητα ακμής πριν από τη θεραπεία

Τύπος ΙΙ

Πρόσωπο

Πρόσωπο

79,5%

Βαθμού ΙΙΙ

48,7%

Τύπος ΙΙΙ 53,8%

Πλάτη

Πλάτη

15,4%

Βαθμού ΙV

51,3%

Τύπος ΙV 10,3%

Στέρνο

Στέρνο

5,1%

39,5%
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• Πόσο σημαντική ήταν η παρακολούθηση του
φθορισμού στην επιφάνεια του δέρματος;
Η βαρύτητα της ακμής αξιολογήθηκε κατά την
έναρξη και 1 μήνα μετά από κάθε συνεδρία SBRRLED-PDT. Για τη συγκριτική διερεύνηση των
κατηγορικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκε το τεστ
chi-square. Οι συγκρίσεις ως προς τη βαρύτητα της
ακμής πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη όλο
το δείγμα, καθώς και ξεχωριστά για ασθενείς με ακμή
σε πρόσωπο ή/και στέρνο/πλάτη. Ο φθορισμός στην
επιφάνεια του δέρματος αξιολογήθηκε στατιστικά
μέσω σύγκρισης των τριών διαδοχικών μετρήσεων.

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Βαρύτητα ακμής
Η βαρύτητα της ακμής μειώθηκε σημαντικά μετά
τη θεραπεία (Ν=39, p<0,001). Ενώ πριν τη θεραπεία η ακμή είχε αξιολογηθεί μέτρια ή σοβαρή, μετά
τη θεραπεία η ακμή εξαλείφθηκε πλήρως στο 14,6%
των ασθενών, το ένα τρίτο σχεδόν εμφάνιζαν ήπια
ακμή (31,7%) και περισσότεροι από τους μισούς
(53,7%) μη φλεγμονώδη ακμή (Σχήμα 1).
Στατιστικά σημαντική μείωση της βαρύτητας της
ακμής αποδείχθηκε όταν εξετάστηκαν τα δεδομένα
των ασθενών με ακμή στο πρόσωπο μόνο (Ν=31,
p<0,001) ή στις άλλες ανατομικές περιοχές (Σχήματα 2-3). Τέλος, η σχετική ανάλυση επιβεβαίωσε
ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία ως προς τη μείωση του μέσου όρου για κάθε
τύπο βλάβης πριν και μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας.

Επίπεδο φθορισμού
Ο φθορισμός στην επιφάνεια του δέρματος
παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση μετά την
τοπική εφαρμογή της κρέμας MAL, όπως φάνηκε
από τη σύγκριση μεταξύ 1ης-2ης μέτρησης φθο ρισμού. Αυτό επιβεβαιώνει την επαρκώς εντοπισμένη
συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή εντός των
προσβεβλημένων ιστών.
Η μέτρηση του φθορισμού στην επιφάνεια του
δέρματος επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα,
επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της SBRRLED-PDT μέσω διαδοχικής τριπλής έκθεσης σε φως.
Η εν λόγω τάση ήταν σαφής τόσο όταν αξιολογήθηκαν όλοι οι ασθενείς όσο και στις επιμέρους ομάδες ασθενών ανάλογα με την περιοχή εντοπισμού
της ακμής.
Όσον αφορά το σύνολο του δείγματος, η διαφορά
μεταξύ αρχικού επιπέδου φθορισμού και κατόπιν
της εφαρμογής της κρέμας MAL ήταν στατιστικά
σημαντική (p<0,001). Πριν την εφαρμογή της
κρέμας το μέσο επίπεδο φθορισμού ήταν 7,07 ενώ
μετά την εφαρμογή σχεδόν τετραπλασιάστηκε,
αγγίζοντας το 25,68.
Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου SBRR-LED-PDT, το μέσο επίπεδο φθορισμού
μειώθηκε σε 9,15 επιβεβαιώνοντας τον σχεδόν
πλήρη φωτοαποχρωματισμό του δέρματος. Η στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 2ης-3ης μέτρησης
(p<0,001) επιβεβαιώνει τη σχεδόν πλήρη κατανάλωση του επιλεκτικά συσσωρευμένου στους ιστούς
φωτοευαισθητοποιητή (PpIX) μετά τη θεραπεία
(Σχήμα 4).
Οι συγκεκριμένες μετρήσεις επιτρέπουν τον
πλήρη έλεγχο των επακόλουθων σταδίων της PDT
από το δερματολόγο.

Σχήμα 1 – Βαρύτητα ακμής βάσει
της Κλίμακας των Pillsbury, Shelley και Kligman. Σύνολο δείγματος (Ν=39).
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Σχήμα 2 – Βαρύτητα ακμής. Ασθενείς με ακμή στο πρόσωπο
(Ν=31).

Αξιολόγηση της SBRR-LED-PDT από τους
ασθενείς
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τριάντα
συμμετέχοντες και αφορούσε τον πόνο κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, την εμφάνιση ανεπι θύμητων ενεργειών, τις κοινωνικές δραστηριότητες
και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Πόνος κατά τη διάρκεια και μετά τη
θεραπεία
Η αξιολόγηση του πόνου κατά τη διάρκεια
της ενεργού PDT έδειξε ότι κατά μέσο όρο
ήταν λίγο πάνω από το μέσο της οπτικής
αναλογικής κλίμακας. Μετά την πρώτη
συνεδρία ο πόνος ήταν κατά μέσο όρο 3,87,
ενώ μετά τη δεύτερη συνεδρία τα επίπεδα
πόνου μειώθηκαν ακόμη περισσότερο
(Πίνακας 3).

Σχήμα 4 – Μέτρηση επιπέδου φθορισμού.
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Σχήμα 3 – Βαρύτητα ακμής. Ασθενείς με ακμή στην πλάτη/στο στέρνο (Ν=6).

Μέσος αριθμός βλαβών πριν και μετά τη θεραπεία
Μέσος αριθμός βλαβών
πριν από την PDT

Μέσος αριθμός βλαβών
μετά από την PDT

Bλατίδες

9,54

Βλατίδες

3,28

Φλύκταινες

13,49

Φλύκταινες

4,38

Κύστεις

3,46

Κύστεις

0,56
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Μέσος αριθμός επιπέδου πόνου κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία
1η θεραπεία
Μέσος όρος
Τυπ. Απόκλιση
5,71

2,61

5,57

2,07

Μετά τη θεραπεία

3,87

2,51

3,29

2,05

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η κύρια AE που αναφέρθηκε από τους ασθενείς μετά
την πρώτη συνεδρία SBRR-LED-PDT ήταν το ερύθημα
(67,74%), ενώ μικρότερα ποσοστά ασθενών ανέφεραν τις
άλλες ΑΕ. Στη δεύτερη συνεδρία PDT αναφέρθηκαν οι
ίδιες ΑΕ, εκτός του οιδήματος (Πίνακας 4).
Οι ΑΕ διήρκησαν λίγες μέρες μετά την πρώτη και
μετά τη δεύτερη συνεδρία και υποχώρησαν μέσω
απλής φροντίδας και ενυδάτωσης του δέρματος.

Κοινωνικές δραστηριότητες
Σχεδόν οι μισοί ασθενείς (48,4%) ανέφεραν ότι
απέφυγαν να συμμετάσχουν σε ιδιαίτερες κοινω νικές δραστηριότητες μετά την εφαρμογή της PDT
για μέγιστο διάστημα έως 7 ημέρες.

Συνολική αποτελεσματικότητα της θεραπείας
Οι ασθενείς στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι
έμειναν πραγματικά ικανοποιημένοι από τη θεραπεία, με ουσιαστική βελτίωση της ακμής σε σύγκριση με την έναρξη (61,3%), ενώ αρνητικά απαντά
μικρός αριθμός ασθενών (22,6%). Ωστόσο, μεταξύ
των ασθενών που απάντησαν αρνητικά, κανένας δεν
έκανε δεύτερη θεραπεία. Συνεπώς δεν υπήρχε
ολοκληρωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα
της θεραπείας (Πίνακας 5).
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2η θεραπεία
Μέσος όρος
Τυπ. Απόκλιση

Κατά τη θεραπεία

Ποσοστά ασθενών που ανέφεραν κάθε μία από τις
ΑΕ μετά την 1η και τη 2η συνεδρία
1η θεραπεία

2η θεραπεία

Ερύθημα

67,74

53,33

Αίσθημα καύσου

35,48

33,33

Ξηρότητα

32,26

33,33

Απολέπιση

29,03

26,67

Κνησμός

16,13

13,33

Οίδημα

16,13

0

Υπερμελάγχρωση

9,68

6,67
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Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας από τους ασθενείς
Αποτελεσματικότητα θεραπείας
2η θεραπευτική συνεδρία
Συχνότητα

Ποσοστό

Ναι

19

61,3

Όχι

7

22,6

Ίσως

4

16,1

Σύνολο

30

100,0

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η παρούσα αναδρομική κλινική μελέτη σε
εξωτερικούς ασθενείς ενός δερματολογικού ιατρείου
πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση της
αποτελεσματικότητας ενός νέου πρωτοκόλλου PDT
με πολλαπλή διαδοχική εφαρμογή φωτός (415nm
και 633nm) και συγκεκριμένου φωτοευαισθητο ποιητή (MAL) για τη μείωση και το έλεγχο των
κλινικών εκδηλώσεων της μέτριας-σοβαρής ακμής.
Η ενεργοποίηση των πορφυρινών είναι επα κόλουθο της εφαρμογής συγκεκριμένων ΜΚΦ, ώστε
να επάγεται ο σχηματισμός μονήρους οξυγόνου και
άλλων ισχυρών οξειδωτικών, τα οποία οδηγούν σε
αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη κυτταρική βλάβη.7
Το μοριακό μονήρες οξυγόνο συμβάλλει στη φωτοδυναμική αντίδραση. Η παροχή σταθερής ποσό τητας για την παραγωγή ειδών οξυγόνου υψηλής
δραστικότητας είναι απαραίτητη για τη συνολική
αποτελεσματικότητα της PDT, η οποία μειώνεται
όταν οι ποσότητες μονήρους οξυγόνου δεν επαρκούν
ώστε να υποστηριχθούν οι φωτοδυναμικές αντι δράσεις στη διάρκεια εφαρμογής του φωτός.
Η κρέμα MAL δεν είναι από μόνη της φωτοευαισθη τοποιός ουσία, αλλά ένα προφάρμακο 8 που
δημιουργεί τον ενεργό φωτοευαισθητοποιητή μέσω
της μεταβολικής μετατροπής εντός συγκεκριμένων
κυττάρων.9-11 Το MAL είναι ο μεθυλεστέρας του 5ALA και έχει αποδειχθεί ότι διεισδύει ευκολότερα
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Εικόνα 1 – Φωτογραφίες ασθενών πριν την εφαρμογή και μετά την ολοκλήρωση της MAL-PDT.

στο δέρμα λόγω της πιο επιλεκτικής συγκέντρωσης
εντός των τριχοσμηγματογόνων μονάδων.18
Τα Laser και οι πηγές φωτός μπορούν να παράγουν τα κατάλληλα ΜΚΦ προς απορρόφηση από τις
πορφυρίνες. Επομένως, κάθε πηγή φωτός μπορεί να
προάγει επαρκή φωτοδυναμική αντίδραση εντός των
ιστών-στόχων. Το πλεονέκτημα των πηγών φωτός
LED είναι ότι καλύπτουν μεγάλες περιοχές με σχεδόν ομοιόμορφη πυκνότητα ακτινοβολίας.

Κλινικές μελέτες
Η μεμονωμένη εφαρμογή της PDT με ένα ΜΚΦ
εφαρμόζεται ευρέως και οδηγεί σε σημαντική
βελτίωση των κλινικών εκδηλώσεων της κοινής ακμής
σύμφωνα με διάφορες δημοσιευμένες κλινικές
μελέτες. Η PDT με χρήση κρέμας MAL ως φωτοευαισθητοποιητής έχει αποδειχθεί ως αποτελεσματική
θεραπεία για τη φλεγμονώδη κοινή ακμή.20
Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη
διερευνήθηκε η MAL-PDT με εφαρμογή κόκκινου
φωτός στη θεραπεία της μέτριας-σοβαρής φλεγμονώδους ακμής στο πρόσωπο. Βάσει των κλινικών
αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματι κότητα του συγκεκριμένου συνδυασμού ως προς τη
μείωση του αριθμού των φλεγμονωδών βλαβών
(μέση μείωση 54%) στην ομάδα εφαρμογής της
MAL-PDT έναντι της ομάδας εικονικού φαρμάκου
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συν PDT (μέση μείωση 20%) 12 εβδομάδες μετά την
εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας.14
Σε μια άλλη πρόσφατη διπλά-τυφλή κλινική
μελέτη σε 36 ασθενείς έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας της θεραπείας
με κόκκινο φως μόνο ή κόκκινο φως σε συνδυασμό
με MAL-PDT σε ασθενείς με ήπια-μέτρια ακμή στο
πρόσωπο. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι και οι δύο
θεραπευτικές παρεμβάσεις μείωσαν σημαντικά τη
βαρύτητα της ακμής στις 10 εβδομάδες παρακο λούθησης, με την ομάδα που ακολούθησε τη
θεραπεία με MAL-PDT να εμφανίζει κλινική βελτίωση πιο σύντομα σε σχέση με την ομάδα θεραπείας
με κόκκινο φως μόνο.15
Η αξιολόγηση της MAL-PDT για διάφορες
ενδείξεις, μεταξύ των οποίων και η κοινή ακμή, έγινε
επίσης μέσω μιας αναδρομικής πολυκεντρικής
μελέτης με τη συμμετοχή είκοσι δερματολογικών
κέντρων στην Ιταλία. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι
παρατηρήθηκε βελτίωση άνω του 75% στην πλειοψηφία των ασθενών (ποσοστό 72,8%).17 Βάσει της
ανάλυσης των κλινικών δεδομένων η βαρύτητα της
ακμής μειώθηκε σημαντικά μετά την ολοκλήρωση
των θεραπειών, κάτι που έχει αποδειχθεί από
πολλές παρόμοιες δημοσιευμένες μελέτες. 12,15,16
Επιπροσθέτως, υπάρχουν και άλλες μελέτες εφαρμογής μεμονωμένης PDT με χρήση ενός ΜΚΦ που
έχουν αποδείξει ότι σημειώνεται μείωση των φλεγμο-
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νωδών βλαβών, σε ποσοστό μεταξύ 60 και 70% 3
μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.14,19

Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
επιβεβαιώνουν την κλινική αποτελεσματικότητα ενός
νέου πρωτοκόλλου MAL-PDT με διαδοχική συνδυαστική εφαρμογή ΜΚΦ στα 415nm και 633nm με
διάστημα «ανάπαυλας» 20 λεπτών μεταξύ αυτών. Τα
δύο διαφορετικά ΜΚΦ έχουν αναφερθεί και σε
άλλες μελέτες ως αποτελεσματικά για την προαγωγή
αντιβακτηριδιακής (415nm) και αντιφλεγμονώδους
(633nm) δράσης.12,13 Έτσι επιτυγχάνεται συνδυαστική επίδραση της PDT λόγω της διείσδυσης στο
δέρμα σε διαφορετικό βάθος ανάλογα με το είδος
του φωτός: ΜΚΦ-415nm (750μm) και ΜΚΦ-633nm
(2000μm).
Η έκθεση στο χαμηλότερο ΜΚΦ συμβάλλει στην
προαγωγή της επιφανειακής επίδρασης της PDT για
αποτελεσματικό φωτοαποχρωματισμό των πορφυ ρινών εντός των εξωτερικών στοιβάδων του δέρματος.
Ακολούθως, επιτρέπει την αποτελεσματι κότερη
διείσδυση του υψηλότερου ΜΚΦ που εφαρμόζεται
διαδοχικά δύο φορές, προάγοντας τις φωτοδυναμικές αντιδράσεις στις βαθύτερες στοιβάδες του
δέρματος. Η καλύτερη διείσδυση προάγεται επίσης
από το διάστημα «ανάπαυλας» 20 λεπτών μεταξύ των
εφαρμογών του φωτός, επιτρέποντας την «ανανέωση»
των δεξαμενών μονήρους οξυγόνου των ιστών.
Η συγκεκριμένη διαδικασία SBRR-LED-PDT δεν
είναι ανώδυνη. Οι ασθενείς αξιολόγησαν τα επίπεδα
πόνου ως μέτρια, με εντονότερο πόνο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας και σταδιακή μείωση με
την υποχώρηση των φωτοδυναμικών αντιδράσεων.
Στη δεύτερη θεραπευτική συνεδρία παρατηρήθηκε
μείωση του πόνου, ενδεχομένως λόγω του μειωμένου
αριθμού φλεγμονωδών βλαβών και ενδεχομένως
επειδή οι ασθενείς «συνήθισαν» την PDT, κάτι που
επιβεβαιώνεται και σε άλλες μελέτες.14
Κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών
χρησιμοποιούνταν μια συσκευή ψύξης για την
ελαχιστοποίηση του πόνου, ο οποίος θεωρείται
μειονέκτημα της PDT σύμφωνα με τους ασθενείς.21
Μέχρι στιγμής η χρήση συσκευών ψύξης θεωρείται
ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση του πόνου.22 Οι
παρενέργειες ήταν παρόμοιες με αυτές που έχουν
αναφερθεί σε άλλες μελέτες20 παρά το γεγονός ότι το
συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο PDT
συσχετίστηκε με λιγότερο έντονες και μικρότερης
διάρκειας επιπλοκές μετά τη θεραπεία.

Η παρακολούθηση του επιπέδου φθορισμού
επιτεύχθηκε με χρήση ενός φωτόμετρου φθορισμού
χειρός και πραγματοποιήθηκε σε τρία χρονικά
σημεία για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων της
PDT και προς διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
της MAL ως φωτοευαισθητοποιητής. Με την τελική
μέτρηση επιβεβαιώθηκε η ασφαλής επιστροφή των
ασθενών στο εξωτερικό περιβάλλον.
Όπως έχει σημειωθεί και σε άλλες έρευνες, η
παρακολούθηση του φθορισμού μπορεί να επιτρέψει
την προτυποποίηση του επιπέδου φθορισμού πριν
την εφαρμογή φωτός, με αποτέλεσμα ενδεχομένως
τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας
καθώς και τη βελτιστοποίηση της δόσης φωτός και
του χρόνου θεραπείας. 23 Επομένως συνιστάται η
παρακολούθηση του φθορισμού σε κάθε περίπτωση
εφαρμογής φωτοδυναμικής θεραπείας από όλους
τους δερματολόγους. Παρόλο που είναι απαραίτητο
να γίνονται όλες οι μετρήσεις του φθορισμού, η
τελική μέτρηση έχει δύο ξεκάθαρα πλεονεκτήματα:
• Αντικειμενικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας
της PDT μέσω της αντικειμενικής μέτρησης της
επίδρασης του φωτοαποχρωματισμού
• Επιβεβαίωση της ασφάλειας των ασθενών όταν
επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους μέσω αντικειμενικής μέτρησης της επαναφοράς των επιπέδων του φωτοευαισθητοποιητή στα φυσιολογικά
επίπεδα.
Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα,
αυτό το καινοτόμο θεραπευτικό πρωτόκολλο φαίνεται
να αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική
εναλλακτική των από του στόματος χορηγούμενων
φαρμάκων, ακόμα και σε χώρες με υψηλά επίπεδα
ηλιοφάνειας. Η εφαρμογή της PDT με διαδοχική
εφαρμογή MKΦ στα 415nm και 633nm και χρήση
της κρέμας MAL μπορεί να προτείνεται ως κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία αντί των συστηματικών
φαρμάκων για ασθενείς που έχουν συγγενή δυσ λιπιδαιμία, νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια και ψυχωτικές ή/και καταθλιπτικές διαταραχές, καθώς και σε
ασθενείς που καταναλώνουν αλκοόλ, σε αιμοδότες
και σε άτομα που κάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα ή/και άσκηση. Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες για την ακμή
καθώς και οι ασθενείς που είναι αλλεργικοί ή
δείχνουν ανοχή στα διάφορα αντιβιοτικά, αλλά και
ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να
λάβουν από του στόματος ισοτρετινοΐνη, καθώς και
γυναίκες που θέλουν να προγραμματίσουν κάποια
εγκυμοσύνη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από
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αυτήν την καινοτόμο φωτοχημική και βιορυθμιστική
θεραπευτική μέθοδος.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακμής με
διάρκεια
Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η
αποδοτικότητα ως προς το κόστος της θεραπείας,
ιδιαίτερα σε περιόδους δύσκολες οικονομικά. Όταν
λαμβάνονται υπόψη όλα τα κόστη της θεραπείας με
ισοτρετινοΐνη (π.χ. ανάγκη εργαστηριακής παρακολούθησης, πιθανότητα σοβαρών παρενεργειών και
δυνητικές επιπλοκές), το συνολικό κόστος της PDT
μπορεί να είναι χαμηλότερο, παρόλο που το μακροχρόνιο κόστος χρήζει περαιτέρω τεκμηρίωσης.24
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επίτευξη αποτε λεσματικού και μακροπρόθεσμου ελέγχου της ακμής
με ελάχιστες παρενέργειες, επιπλοκές και πόνο
συνεχίζει να αποτελεί θεραπευτική πρόκληση. Οι
θεραπευτικές στρατηγικές πρέπει να αποσκοπούν
όχι μόνο στο έλεγχο των κλινικών εκδηλώσεων της
ακμής μέσω της μείωσης του αριθμού των ενεργών
βλαβών, αλλά και στην πρόληψη της δημιουργίας
ουλών, με παράλληλο έλεγχο του άγχους, της
κατάθλιψης και άλλων ενδεχόμενων ψυχολογικών
προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν προοδευτικά σε τροποποίηση των κοινωνικών συνηθειών.26

Πρωτόκολλο
Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ισχυρότερο
συγκριτικά με προηγούμενα πρωτόκολλα μεμονωμένης εφαρμογής φωτός. Η εν λόγω επιλογή αποσκοπούσε σε δύο αποτελέσματα:
α) Μείωση της φλεγμονής στο εσωτερικό και γύρω
από τις προσβεβλημένες τριχοσμηγματογόνους
μονάδες και τροποποίηση του περιβάλλοντος ιστού
ώστε να προληφθεί ή/και να μειωθεί η πιθανότητα
εμφάνισης ουλών ακμής μέσω της ενεργοποίησης
των μηχανισμών παραγωγής κολλαγόνου.
β) Μείωση του μεγέθους των υπολειμματικών
σμηγματογόνων αδένων για μακροχρόνιο έλεγχο
της φλεγμονώδους ακμής.
Ως εκ τούτου, η πιο ισχυρή επίδραση της PDT
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των προαναφερόμενων θεραπευτικών στόχων.
Το παρόν πρωτόκολλο είναι παρόμοιο με αυτό
που χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα PDT του
Καθηγητή M. Neumann (Πανεπιστήμιο Erasmus,
Ρότερνταμ, Ολλανδία), όπου αποδείχθηκε ότι η
κλασματοποιημένη έκθεση σε φως λειτουργεί
καλύτερα από τη συνεχή έκθεση.
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Το MKΦ-415nm συμβάλλει στον φωτοαπο χρωματισμό του δέρματος, κάτι που επιβεβαιώθηκε
μέσω της μέτρησης του φθορισμού, ανοίγοντας το
δρόμο για το MKΦ-633nm, ώστε να διεισδύσει στις
βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος χωρίς να προκαλούνται ιδιαίτερες παρεμβολές, με αποτέλεσμα τη
βελτιστοποίηση της κλινικής επίδρασης. Η διπλή
εφαρμογή του MKΦ-633nm με μεσοδιάστημα 20
λεπτών επέφερε διπλάσια επίδραση της PDT λόγω
της επαναιμάτωσης και εκ νέου οξυγόνωσης των
βαθύτερων ιστών.27-28

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Συμπερασματικά, η φωτοδυναμική θεραπεία με
τοπική εφαρμογή κρέμας MAL και συνδυαστική
εφαρμογή φωτός (415nm και 633nm) μπορεί να
θεωρηθεί ως ασφαλής και αποτελεσματική εναλ λακτική θεραπευτική μέθοδος για τον έλεγχο των
κλινικών εκδηλώσεων της μέτριας-έως-σοβαρής
ακμής. Παράλληλα, ο έλεγχος του φθορισμού στην
επιφάνεια του δέρματος κατά τη διάρκεια της PDT
διασφαλίζει την αξιόπιστη και αντικειμενική εκτίμηση των συγκεντρώσεων του φωτοευαισθητοποιητή
εντός των προσβεβλημένων ιστών πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της PDT, μειώνοντας σημαντικά τους κινδύνους της φωτοτοξικότητας μετά τη θεραπεία.
Το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο έγινε
καλά ανεκτό από τους ασθενείς, οι οποίοι ανέφεραν
λίγες, βραχυπρόθεσμες και χαμηλής έντασης παρενέργειες. Παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος του φθορισμού κατά την εφαρμογή της PDT αποτελεί μία
καινοτόμο προσέγγιση ως προς την αντιμετώπιση της
ακμής, το πρωτόκολλο θα πρέπει να θεωρείται ως
μια οργανωμένη μέθοδος διαδοχικής εφαρμογής της
PDT, με το οποίο πιθανότατα επιτυγχάνεται προοδευτική διείσδυση των ΜΚΦ για περισσότερο ομοιόμορφη ακτινοβόληση των ιστών σε πολλαπλές
στοιβάδες του δέρματος και, επομένως, ενίσχυση
της επίδρασης της θεραπείας.
Η παρούσα μελέτη είναι προκαταρκτική και δεν
έγινε αξιολόγηση της θεραπείας συντήρησης, αν και
στις περιπτώσεις που επιτεύχθηκε υποχώρηση της
ακμής, ο έλεγχος από κλινικής άποψης ήταν αποτελεσματικός για διάστημα έως και 3 μήνες μετά την
τελευταία συνεδρία. Επιπροσθέτως, το συγκεκριμένο
συνδυαστικό πρωτόκολλο διαδοχικής εφαρμογής θα
μπορούσε ενδεχομένως να εφαρμοστεί και σε
άλλους τομείς της δερματολογίας, όπως η θεραπεία
των τύπων μη μελανωματικού καρκίνου του δέρμα-
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τος, για τους οποίους υπάρχει επίσημη ένδειξη για
φωτοδυναμική θεραπεία. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει
να διεξαχθούν και άλλες μελέτες πριν καταστεί δυνατή
η επιβεβαίωση ενός κοινά αποδεκτού θεραπευτικού
πρωτοκόλλου, τόσο για τον έλεγχο της ακμής όσο και
για άλλες εφαρμογές της PDT στη δερματολογία.
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Ðåñßëçøç
Περίπου 10% των μελανωμάτων είναι οικογενή. Στα περιστατικά αυτά
εμπλέκονται γονίδια υψηλής διεισδυτικότητας, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα είναι το γονίδιο του
αναστολέα της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης 2Α (CDKN2A) και το γονίδιο της κυκλινοεξαρτώμενης
κινάσης 4 (CDK4). Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συχνότητα και το είδος των μεταλλάξεων
αυτών των δύο γονιδίων σε 49 ασθενείς με οικογενές μελάνωμα από το αρχείο των ασθενών του
Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», με τη μέθοδο Whole Exome Sequencing (πλήρης αλληλούχισης εξωνίων).
Από τους 49 ασθενείς, οι 20 εμφάνιζαν μετάλλαξη στο γονίδιο CDKN2A και 1 ασθενής στο γονίδιο CDK4.
Το ποσοστό των μεταλλάξεων του CDKN2A στους ασθενείς μας είναι σημαντικά υψηλότερο από
αντίστοιχα ποσοστά που έχουν αναφερθεί σε άλλους πληθυσμούς, επιβεβαιώνοντας τον κύριο ρόλο
αυτού του γονιδίου στα περιστατικά οικογενούς μελανώματος στον Ελληνικό πληθυσμό.
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Κ. Κυπραίου, A. Mykyta, J Njauw και συν.

Genotyping of Familial Melanoma Cases for CDKN2A and CDK4
Genes with Whole Exome Sequencing
Kypraiou K., Mykyta A., Njauw J., Karagianni F., Antonopoulou Κ.,
Kodela Ε., Plaka Μ., Polidorou Α., Chasapi Β., Papadopoulos Ο.,
Antoniou Ch., Evagellou Ε., Daly M., Tsao H., Stratigos Α., Stefanaki Ε.

Summary
Approximately 10% of melanomas are familial. In these cases, high penetrance
genes such as CDKN2A and CDK4 are implicated. In the present study, we aimed to evaluate the percentage and types of mutations in CDKN2A and CDK4 genes in a cohort of 49 familial melanoma patients from
A. Sygros Hospital. Twenty of these patients carried mutations in CDKN2A and one patient in CDK4, highlighting the key role of CDKN2A in familial melanoma Greek cases.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Oικογενές μελάνωμα, πλήρης αλληλούχιση εξωνίων, γονοτύπηση, γενετικό τεστ
KEY WORDS • Familial melanoma, whole exome sequencing, genotyping, genetic test

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Το μελάνωμα είναι μία σύνθετη νόσος και στην
παθογένειά της συμμετέχουν κλινικοί, επιδημιο λογικοί, περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες.
Περίπου 10% των ασθενών με μελάνωμα έχει τουλάχιστον έναν συγγενή με μελάνωμα και το 1% δύο
ή και περισσότερους πάσχοντες συγγενείς. 1 Οι
οικο γενείς περιπτώσεις της νόσου έχουν συσχε τιστεί με μεταλλάξεις στα γονίδια υψηλής
διεισδυτικότητας CDKN2A, CDK4, POT1, TERT,
MITF και BAP1. Με τα ξύ αυτών, το γονίδιο του
αναστολέα της κυκλινο εξαρτώμενης κινάσης 2Α
(CDKN2A) αποτελεί το πρώτο και το πιο συχνό
γονίδιο που συσχετίστηκε με την οικογενή μορφή
της νόσου. 2,3 Το CDKN2A βρίσκεται στο χρωμό σωμα 9 και εκφράζει, μέσω εναλλακτικού
ματίσματος, διαφορετικές πρωτεΐνες μεταξύ των
οποίων την p16INK4A (p16) και την p14ARF
(p14). 4 Η ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη p16
αναστέλλει τη δράση των κινασών CDK4 και CDK6
οι οποίες φωσφορυλιώνουν τη πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος (pRB) για την προώθηση του κυτταρικού κύκλου από τη φάση G1 στη φάση S 5 (Σχήμα
1). Η πρωτεΐνη p14 έχει επίσης ογκοκατασταλτική
δράση μέσω αναστολής της πρωτεΐνης MDM2, που
έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή της δράσης της

Eικόνα 1 – Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας του γονιδίου CDKN2A.27
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ
pRB και κατά συνέπεια, όπως και στην περίπτωση
της p16, την αναστολή του κυτταρικού κύκλου.6
Οι μεταλλάξεις που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα
στην p16 είναι κυρίως μη συνώνυμες μεταλλάξεις που
αφορούν όλο το μήκος του γονιδίου 2, 3, 7, ενώ
σπανιότερα συναντάμε μεταλλάξεις στον υποκινητή
(c.-34G>T) που δημιουργούν ένα κωδικόνιο έναρξης
ή μια μετάλλαξη σε εσώνιο (IVS2-105A>G), τα οποία
επηρεάζουν το μάτισμα.8,9 Στην περίπτωση της p14
συναντάμε κυρίως ελλείψεις, ενθέσεις και μεταλλάξεις
που αφορούν σε θέσεις του ματίσματος.10-13
Μεταλλάξεις στο CDKN2A κληρονομούνται με
αυτοσωμικό επικρατή τρόπο και παρατηρούνται στο
10% οικογενειών με 2 περιστατικά, ενώ σε οικο γένειες που έχουν 3 ή και περισσότερα άτομα με
μελάνωμα το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται σε 3040%.14 Το CDKN2A είναι επίσης το κύριο γονίδιο
που σχετίζεται με πολλαπλά πρωτοπαθή μελανώματα.15 Η συχνότητα των μεταλλάξεων του γονιδίου
CDKN2A στον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλή
όπως φαίνεται από αντίστοιχες μελέτες. Η πρώτη
από αυτές τις μελέτες στο Queensland υπολόγισε ότι
το ποσοστό αυτό είναι 0,2% 16 ενώ σε μια πιο
πρόσφατη μελέτη από πληθυσμό της ίδιας περιοχής
το ποσοστό ήταν 1,2%.4 Αντίστοιχη μελέτη με δείγματα από Βόρεια Αφρική, Ευρώπη και Αυστραλία
υπολόγισε το ποσοστό αυτό στο 2%17 ενώ προηγούμενη δική μας μελέτη στον Ελληνικό πληθυσμό
(hospital-based population) στο 5%.18
Στα πλαίσια της διερεύνησης και άλλων γονιδίων
που σχετίζονται με τα οικογενή περιστατικά του
μελανώματος η επόμενη ανακάλυψη ήταν στο
γονίδιο της κυκλινοεξαρτώμενης κινάσης 4 (CDK4)
στο χρωμόσωμα 12, 19-21 που όμως μέχρι στιγμής
αφορά πολύ μικρότερο αριθμό οικογενειών παγκοσμίως.19-21 Οι πιο συχνές μεταλλάξεις αφορούν στο
κωδικόνιο 24, με κάποιες οικογένειες να φέρουν
είτε την p.R24C αντικατάσταση21 είτε την p.R24H.20
Η αργινίνη στη θέση αυτή παίζει σημαντικό ρόλο
στην αλληλεπίδραση της p16 με την CDK4 οδη γώντας στην καταστολή της τελευταίας. Η αλλαγή
αυτή αναιρεί την καταστολή της CDK4 και οδηγεί
στην ενεργοποίηση του κυτταρικού κύκλου. Οι παραπάνω μεταλλάξεις p.R24C or p.R24H στο CDK4
έχουν παρατηρηθεί σε οικογένειες από διάφορες
χώρες που έχουν διαφορετικούς απλότυπους, 19-21
υποδεικνύοντας ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί
mutational hotspot.22
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εμπλουτίσουμε την αρχική μας μελέτη γονοτύπησης των
οικογενών περιστατικών για τα γονίδια CDKN2A και

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2016

ΓΙΑ ΤΑ

ΓΟΝΙΔΙΑ CDKN2A

ΚΑΙ

CDK4

CDK4 18 με τη μέθοδο Whole Exome Sequencing
(πλήρης αλληλούχισης εξωνίων) προκειμένου να
ανιχνεύσουμε όλες τις μεταλλάξεις στα γονίδια
CDKN2A, CDK4 που εμπλέκονται στην αιτιολογία
του μελανώματος στον ελληνικό πληθυσμό.

ΜΕΘΟΔΟΙ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Από 49 άτομα με οικογενές μελάνωμα απομονώθηκε DNA από περιφερικό αίμα με τη χρήση
κατάλληλου κιτ (QIAamp DNA blood mini kit,
Qiagen). Κάθε δείγμα DNA φωτομετρήθηκε (QuantiT dsDNA HS Assay kit, Invitrogen) προκειμένου να
υπολογιστεί η ποσότητα του. Η συγκέντρωση σε
κάθε δείγμα υπολογίστηκε σε συνολικά 750ng DNA.
Η πλήρης αλληλούχιση εξωνίων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Broad Institute του MIT.
Οι αναλύσεις των αλληλουχιών που προέκυψαν από
τη μελέτη των εξωνίων έγιναν με το λογισμικό GATK3.0 (διαθέτει Haplotype Caller) που επιτρέπει την
ταυτόχρονη σύγκριση μεγάλου αριθμού αλληλουχιών ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα λάθους
και αυξάνοντας το ποσοστό εντοπισμού ακόμα και
σπάνιων πολυμορφισμών. Πιο συγκεκριμένα τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 49 οικογενή
δείγματα του ελληνικού πληθυσμού αναλύθηκαν
ταυτόχρονα με 37.000 επιπλέον δείγματα του Broad
Institute. Η χρήση τέτοιων μεγάλων κοορτών
αυξάνει πολύ την πιθανότητα εντοπισμού νέων και
ιδιαιτέρως σπάνιων πολυμορφισμών με αξιόπιστο
τρόπο, όπως απαιτεί η διαχείριση δεδομένων τεράστιου όγκου όπως αυτά. Για ακόμη πιο ακριβή αποτε λέσματα, με τη χρήση κατάλληλου φίλτρου
(GQ>20; DP>10) αποκλείστηκαν από τις αναλύσεις
τα δείγματα με ελλιπή δεδομένα αλληλούχισης σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.
Με το λογισμικό PLINK/SEQ έγινε ένας αδρός
ποιοτικός έλεγχος των δεδομένων καθώς και
υπολογισμός των συχνοτήτων των αλληλίων στον
πληθυσμός μας. Για τον υπολογισμό της συχνότητας
των αλληλίων στον πληθυσμό χρησιμοποιήσαμε τα
δεδομένα της βάσης ExAC. Η τελευταία περιλαμβάνει 67.000 δείγματα με στοιχεία πλήρης αλληλούχισης εξωνίων και αποτελεί την πιο σύγχρονη,
μεγάλη και ελεύθερα προσβάσιμη βάση καταγραφής
της συχνότητας των αλληλίων. Ως δεδομένα αναφοράς χρησιμοποιήσαμε μη–Φιλανδικά Ευρωπαϊκά
δείγματα από τη βάση ExAC (~33.000) για τον
υπολογισμό των αθροιστικών συχνοτήτων των
αλληλίων που αφορούν τα γονίδια κινδύνου.
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Η μελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή Βιοηθικής
του Νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός και από την
Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης.

Ðßíáêáò 1

Κ. Κυπραίου, A. Mykyta, J Njauw και συν.
Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 49 ασθενών με οικογενές μελάνωμα
Διάμεσος
(Ενδοτεταρτημοριακό εύρος)

Ηλικία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

49 (33,5-60)
Συχνότητα (Ποσοστό)

Φύλο

Ο πληθυσμός μας αποτελείται από 49 άτομα (20
άνδρες, 29 γυναίκες) με οικογενές μελάνωμα που
ανήκουν σε 40 διαφορετικές οικογένειες. Πέντε από
αυτούς τους ασθενείς εμφάνιζαν πολλαπλά
μελανώματα. Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των
ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Το ποσοστό των ασθενών με οικογενές μελάνωμα
που φέρουν μεταλλάξεις στο CDKN2A είναι 40,82%
(20/49 ασθενείς), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το
CDK4 είναι 2,04% (1/49 ασθενείς) (Πίνακας 2). Οι
πιο συχνές μεταλλάξεις στην περίπτωση του
CDKN2A είναι η p. A148T (6 ασθενείς), η p.R24P
(4 ασθενείς) και η p.W110X (επίσης 4 ασθενείς),
ενώ ένα περιστατικό έχει γονότυπο p. A148T/
p.W110X. Στην περίπτωση του CDK4 γονιδίου ένα
περιστατικό φέρει την μετάλλαξη p. R24H (Πίνακας
2). Τα αποτελέσματα από αυτή την αλληλούχιση
επιβεβαίωσαν την αυξημένη συχνότητα της
μετάλλαξης p.A148T 18.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την
ηλικία των ασθενών, έδειξε ότι η ηλικία σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά (pvalue=0,023) με την εμφάνιση μεταλλάξεων (Πίνακας 3). Συγκεκριμένα, η
πιθανότητα εμφάνισης μεταλλάξεων μειώνεται κατά
0,954 φορές για κάθε χρόνο αύξησης της ηλικίας.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη
τον φωτότυπο των ασθενών δεν βρήκε συσχέτιση
μεταξύ εμφάνισης μεταλλάξεων και φωτότυπου (pvalue=0,493) (Πίνακας 4).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––
Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη ερευνητική
προσπάθεια ανίχνευσης με τη μέθοδο exome
sequencing πολυμορφισμών στα γονίδια CDKN2A
και CDK4 στον Ελληνικό πληθυσμό. Τα αποτε λέσματά μας αναδεικνύουν τον πρωταρχικό ρόλο
που διαδραματίζει το γονίδιο CDKN2A στην
αιτιοπαθογένεια του οικογενούς μελανώματος στον
πληθυσμό μας και επιβεβαιώνουν τα ευρήματα
προηγούμενης μελέτης μας σε οικογενή περιστατικά
μελανώματος με τη μέθοδο Sanger sequencing. Η

Άνδρας

20 (40,82%)

Γυναίκα

29 (59,18%)

Χρώμα μαλλιών
Ξανθά

7 (14,29%)

Κόκκινα

1 (2,04%)

Ανοιχτά καστανά

16 (32,65%)

Σκούρα καστανά

19 (38,78%)

Μαύρα

5 (10,20%)

Ελλείπουσες τιμές

1 (2,04%)

Χρώμα ματιών
Μπλε

8 (16,33%)

Πράσινα

11 (22,45%)

Ανοιχτά καστανά

10 (20,41%)

Σκούρα καστανά

18 (36,73%)

Ελλείπουσες τιμές

2 (4,08%)

Χρώμα δέρματος
Ανοιχτόχρωμο

32 (65,31%)

Ελαφρά μελαχρινό

16 (32,65%)

Ελλείπουσες τιμές

1 (2,04%)

Ικανότητα μαυρίσματος
Δεν μαυρίζω καθόλου

7 (14,29%)

Μαυρίζω λίγο

22 (44,90%)

Μαυρίζω μέτρια

11 (22,45%)

Μαυρίζω έντονα

7 (14,29%)

Ελλείπουσες τιμές

2 (4,08%)

Φωτότυπος
I

1 (2,04%)

II

25 (51,02%)

III

13 (26,53%)

IV

9 (18,37%)

Ελλείπουσες τιμές

1 (2,04%)
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ΓΟΝΙΔΙΑ CDKN2A

ΚΑΙ

147

CDK4

Μεταλλάξεις των CDKN2A και CDK4 σε σύνολο 49 ασθενών με οικογενές μελάνωμα μετά από αλληλούχιση των εξωνίων τους.
Γονίδιο

Γονιδιακή
Θέση

Μετάλλαξη

CDKN2A

Exon 2 chr9:21971028

W110X (rs1213389)

4

8,2%

CDKN2A

Exon 1a chr9:21974758..
21974759

AC to A

1

2,04%

CDKN2A

Exon 1a chr9:21974783..
21974784

W15X
(rs1386776740)

1

2,04%

CDKN2A

chr9:21968222

rs375628411

1

2,04%

CDKN2A

Exon 2 chr9:21970916

A148T (rs3731249)

6

12,25%

CDKN2A

Exon 2 chr9:21971057

G101R (rs104894094)

2

4,08%

CDKN2A

Exon 2 chr9:21971099

–

1

2,04%

CDKN2A

Exon 1a chr9:21974756

R24P (rs104894097)

4

8,2%

CDK4

Exon 2
chr12:58145430

R24H

1

2,04

Συσχέτιση συχνότητας εμφάνισης μεταλλάξεων με
την ηλικία κατά τη διάγνωση

Ηλικία

OR1

95% Δίαστημα
εμπιστοσύνης

P value

0,954

0,917-0,993

0,023

1Λόγος

σχετικών πιθανοτήτων. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από την εφαρμογή μοντέλου λογαριθμιστικής παλινδρόμησης.

Αριθμός
Μεταλλάξεων

Ðßíáêáò 4

Ðßíáêáò 3

Ðßíáêáò 2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Ποσοστό
ασθενών/μετάλλαξη

Συσχέτιση συχνότητας εμφάνισης μεταλλάξεων με
τον φωτότυπο
Φωτότυπος
CDKN2A

I, II

III, IV

Σύνολο

Καμία μετάλλαξη

14

14

28

Τουλάχιστον μία
μετάλλαξη

12

8

20

P value=0,493

ανάλυσή μας δείχνει ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό
μεταλλάξεων του CDKN2A σε Έλληνες ασθενείς με
οικογενές μελάνωμα, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ
αντίστοιχα ποσοστά μεταλλάξεων του γονιδίου σε
πληθυσμούς άλλων εθνικοτήτων. 7,14 Τα αποτελέ σματα αυτά ενισχύουν τα προηγούμενα ευρήματα
μας18 και υποδεικνύουν πως ο γενετικός έλεγχος σε
άτομα με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό για
μελάνωμα είναι σημαντικός για τον ελληνικό πληθυσμό.
Επίσης επιβεβαιώνεται η εμφάνιση μελανώματος σε
μικρότερη ηλικία σε φορείς μεταλλάξεων του CDKN2A
σε σχέση με άτομα που δεν φέρουν μεταλλάξεις του
γονιδίου (p=0.11), όπως έχει ήδη αναφερθεί σε
μελέτες που έγιναν σε άλλους πληθυσμούς.23 Η μέση
ηλικία διάγνωσης μελανώματος σε φορείς
μεταλλάξεων του CDKN2A παγκοσμίως κυμαίνεται
μεταξύ της ηλικίας των 30 και 40 ετών, ενώ σε
οικογένειες χωρίς CDKN2A μεταλλάξεις είναι μεταξύ

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2016

40-50 ετών. Στις ΗΠΑ η μέση ηλικία διά γνωσης
μελανώματος σε φορείς CDKN2A μεταλλάξεων είναι
35 ετών 24 σε σύγκριση με μέση ηλικία 59 έτη στον
γενικό πληθυσμό.
Σε αντίθεση με την ηλικία, δεν βρέθηκε συσχέτιση
μεταξύ του φωτότυπου και της ύπαρξης μεταλλάξεων
στο CDKN2A στον πληθυσμό που μελετήσαμε.
Συμπερασματικά, τα ευρήματα μας από τη μελέτη
αλληλούχισης εξωνίων στη σειρά των ασθενών μας
υποδεικνύει τον «εμπλουτισμό» σε μεταλλάξεις του
CDKN2A σε περιστατικά Ελλήνων ασθενών με οικογενές μελάνωμα. Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των
ασθενών που εξετάσαμε δε φέρουν κάποια ανιχνεύσιμη μετάλλαξη στα γονίδια CDKN2A και CDK4.
Ήδη σύγχρονες μελέτες αλληλούχισης εξωνίων σε
μεγάλο αριθμό οικογενών δειγμάτων εμπλέκουν νέα
γονίδια και υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της
νόσου.25,26 Επομένως, απαιτούνται περαιτέρω μοριακές αναλύσεις προκειμένου να διερευνηθεί ο
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Κ. Κυπραίου, A. Mykyta, J Njauw και συν.
πιθανός ρόλος και άλλων γονιδίων και στον δικό μας
πληθυσμό.
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Παρουσίαση Περιστατικού
Ταυτόχρονη πρωτολοίμωξη σύφιλης
και HIV λοίμωξης
Γελέκη Σ.
Παπαρίζος Β.
Κουρκουντή Σ.
Πλατσιδάκη Ε.
Καψιμάλη Β.
Ποτουρίδου Ε.
Αντωνίου Χρ.

Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων “Α. Συγγρός”, Αθήνα

Ðåñßëçøç
Η σύφιλη και η HIV λοίμωξη είναι και τα δύο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα, αλλά ταυτόχρονη εμφάνιση πρωτολοίμωξης δεν απαντά συχνά στη βιβλιογραφία. Αναφέρουμε περίπτωση ενός 31χρονου άνδρα, χωρίς προηγούμενο ατομικό αναμνηστικό, που παρουσιάστηκε
στο εφημερείο του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» με πυρετό, βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου από 5ημέρου και ένα μονήρες έλκος στο πέος. Ο ασθενής νοσηλεύθηκε στο Νοσοκομείο, όπου διαγνώσθηκε η
πρωτολοίμωξη σύφιλης και HIV λοίμωξης.

Concomitant Primary Infection of Syphilis and HIV
Summary

Geleki S., Paparizos B., Kourkounti S., Platsidaki E., Kapsimali V.,
Potouridou E., Antoniou Ch.

Syphilis and HIV-infection are both sexually transmitted diseases but the concomitant presentation of acute HIV-infection and primary syphilis has not often been reported.
We describe a case of a 31-years old man, with no medical history, who presented to the emergency deperment of “A. Syggros” Hospital because of fever, papular rash on the face for the past 5 days and a
solitary ulcer on the genitals. The patient was admitted to the hospital and diagnosed with both primary
HIV-infection and syphilis.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • HIV λοίμωξη, σύφιλη, πρωτολοίμωξη, πρωτοπαθές έλκος
KEY WORDS • HIV infection, syphilis, primary infection, chancre

Η ταυτόχρονη εμφάνιση πρωτολοίμωξης σύφιλης
και HIV λοίμωξης δεν απαντά συχνά στη βιβλιο γραφία. H εμφάνιση μεμονωμένων περιστα τικών
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ταυτόχρονη πρωτολοίμωξη των δύο ανωτέρω σεξουαλικώς μεταδιδόμενων
νοσημάτων είναι δυνατόν να συμβεί. Αναφέρουμε ένα
περιστατικό ενός 31χρονου άνδρα, χωρίς προηγούμενο ατομικό αναμνηστικό, που παρουσιάστηκε στο
εφημέριο του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» με πυρετό,
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 151-154, 2016

βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου από 5ημέρου και
ένα μονήρες έλκος στο πέος. Μετά από εργαστηριακή διερεύνηση διεγνώσθη η πρωτολοίμωξη
σύφιλης και HIV λοίμωξης.
Η σύφιλη και η HIV λοίμωξη είναι και τα δυο
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εμφανιζόμενα
συχνότερα σε άτομα με σεξουαλική συμπεριφορά
υψηλού κινδύνου. Η συνύπαρξη των δύο λοιμώξεων
είναι επίσης αρκετά συχνή και η αλληλεπίδρασή
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Σ. Γελέκη, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή και συν.
τους γνωστή στη βιβλιογραφία. Η παρουσία πρώιμης
σύφιλης αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV,
κυρίως μέσω των ελκώσεων των γεννητικών οργάνων
και της περιγεννητικής περιοχής, ενώ η HIV-επαγόμενη ανοσοανεπάρκεια συμβάλλει σε επιθετικότερη
πορεία και εντονότερη κλινική εικόνα της σύφιλης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––
Άντρας 31 ετών, ασιατικής καταγωγής, προσήλθε
στην εφημερία και εισήχθη στη δερματολογική
κλινική του Νοσοκομείου μας με μικρές επώδυνες
ελκώσεις της μαλθακής υπερώας, ερύθημα γλώσσας
και μονήρες έλκος στο πέος με σύστοιχη βουβωνική
λεμφαδενοπάθεια (Εικόνα 1). Επιπλέον εμφάνιζε
πολλαπλές ερυθηματώδεις βλατίδες προσώπου,
άκνησμες και ανώδυνες. Ανέφερε έναρξη της συμπτωματολογίας από 5ημέρου. Κατά την περαιτέρω
κλινική εξέταση, ο ασθενής είχε όψη πάσχοντος,
παρουσίαζε πυρετό (39oC) και ήταν αφυδατωμένος.
Είχε λάβει αντιμικροβιακή (Amoxycillin) και αντιική
(Valacyclovir) θεραπεία το τελευταίο 24ωρο χωρίς
βελτίωση της συμπτωματολογίας.
Ο ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό,
δεν ανέφερε κατάχρηση ουσιών, πρόσφατο ταξίδι στο
εξωτερικό ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Ανέφερε
ότι είχε σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση προ φυ λακτικού με παράνομη ιερόδουλη περίπου τέσσερις
εβδομάδες πριν την εμφάνιση των βλαβών και των
λοιπών συμπτωμάτων. Επέμεινε ότι δεν είχε προηγούμενη σεξουαλική επαφή τα τελευταία 3 έτη, περίοδος κατά την οποία διαβιούσε υπό εξαιρετικά

δυσχερείς συνθήκες, σε απομονωμένη αγροτική
περιοχή, ως οικονομικός μετανάστης.
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αρνητική την
άμεση μικροσκόπηση για Treponema pallidum από
την ελκωτική βλάβη του πέους, θετική μη τρεπονημική δοκιμασία VDRL σε χαμηλούς τίτλους (1/2),
θετικά IgM και IgG T.Pallidum EIA αντισώματα και
θετική τρεπονημική δοκιμασία TPHA με τίτλο
1/2560. Τα ανωτέρω τεκμηριώνουν την διάγνωση της
συφιλιδικής λοίμωξης. Πραγματοποιήθηκε επίσης
έλεγχος και για HIV-1 και HIV-2 αντισώματα. Η HIV-1
ELISA ήταν θετική, ενώ το αποτέλεσμα της WesternBlot ήταν αδιευκρίνιστο. Στον ασθενή δόθηκε
θεραπεία πρώιμης σύφιλης με 2.4 εκατομ μύρια
βενζαθενικής πενικιλλίνης G ενδομυϊκώς εφάπαξ.
Στον επανέλεγχο ένα μήνα αργότερα, υπήρχε
πλήρης εξάλειψη της συμπτωματολογίας, ενώ η
Western-Blot ήταν έντονα θετική. Ο περαιτέρω
έλεγχος αποκάλυψε έντονη λεμφοκυττάρωση
(απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων = 3.770,
αναλογία 64,4%), με αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων
406 cells/mm3, CD8 λεμφοκυττάρων 3.274 και με
CD4/CD8 λόγο 0.124. Το HIV-RNA ιικό φορτίο
ήταν 140.000 copies/ml. Επιπλέον, η VDRL είχε
αρνητικοποιηθεί, όπως και η ΕΙΑ-IgM.
Στον ασθενή δεν χορηγήθηκε αντιρετροϊκή
θεραπεία, συνεχίσθηκε όμως κανονικά η παρακολούθηση στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του «Α.
Συγγρός». Σε επόμενο έλεγχο μετά από τρίμηνο, ο
ασθενής είχε αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων 441
cells/mm3, ενώ τα CD8 είχαν μειωθεί σε 864 και το
ιικό φορτίο σε 4.700 copies/ml. Η ορολογική εικόνα
της σύφιλης ήταν αμετάβλητη.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eικόνα 1 – Μονήρες ανώδυνο συφιλιδικό έλκος στο πέος.

Η σύφιλη αποτελεί «κλασσικό» αφροδίσιο νόσημα, που οφείλεται στο Treponema pallidum. Ο
χρόνος επώασης της σύφιλης για την εμφάνιση του
πρωτοπαθούς έλκους κυμαίνεται από 10-90 ημέρες.
Χωρίζεται ανάλογα με τα κλινικά στάδια: στην
πρωτογόνο, στη δευτερογόνο, στη λανθάνουσα
σύφιλη και στην τριτογόνο. Η πρωτογόνος σύφιλη
εκδηλώνεται κυρίως ως ανώδυνο, περιγεγραμμένο
έλκος, που μπορεί να εμφανιστεί συνηθέστερα στη
γεννητική χώρα αλλά και σε άλλα σημεία του
σώματος, αναλόγως με τον τύπο της σεξουαλικής
επαφής1.
Ο HIV (Human Immunodeficiency Virus – Ιός
Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου) μεταδίδεται
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επίσης μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής
επαφής, συνιστώντας το βαρύτερο σήμερα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ). Η HIV-πρωτολοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική, όχι σπάνια
όμως εκδηλώνεται με ποικίλης έντασης, μη ειδική
συμπτωματολογία ιογενούς λοίμωξης.
Στην περίπτωση που περιγράφεται, το έλκος στο
σώμα του πέους αντιστοιχεί στο πρωτοπαθές έλκος
της πρωτογόνου σύφιλης, ενώ το υψηλό εμπύρετο
και οι βλάβες προσώπου και στόματος είναι συμβατά
με συμπτωματολογία HIV-πρωτολοίμωξης. Η
εργαστηριακή εικόνα του ασθενούς, με την θετική
ΕLISA και την αρχικά αμφίβολη Western-Blot συνηγορεί επίσης υπέρ της πρωτολοίμωξης, με εξελισσόμενη ορομετατροπή.
Η σημαντική αύξηση της επίπτωσης της σύφιλης
που παρατηρείται κατά την τελευταία δεκαετία σε
HIV ασθενείς, αντικατοπτρίζει συμπεριφορά υψηλού
κινδύνου με σεξουαλικές επαφές χωρίς χρήση προφυλακτικού. Παρόλο που η κλινική εικόνα της
σύφιλης σε ασθενείς που πάσχουν από HIV λοίμωξη
είναι παρόμοια με εκείνη σε άλλους ασθενείς, ενίοτε
διαφοροποιήσεις σε κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να
παρουσιαστούν. 3-4 Η πρωτογόνος σύφιλη, σε
ασθενείς με HIV λοίμωξη μπορεί να παρουσιαστεί
με παραπάνω από ένα έλκος (έως και στο 70% των
ασθενών) και με μεγαλύτερες και βαθύτερες βλάβες.
Το χαμηλό επίπεδο των CD4 λεμφοκυττάρων και
συνεπώς η βαρύτητα της ανοσοκαταστολής μπορούν
να οδηγήσουν σε μια πιο εκσεσημασμένη εικόνα της
σύφιλης. Η διάγνωση και η ερμηνεία των αποτε λεσμάτων των τρεπονηματικών και μη τρεπονηματικών ορολογικών δοκιμασιών για σύφιλη θα πρέπει
να είναι το ίδιο σε ασθενείς με λοίμωξη HIV, όπως
και στο γενικό πληθυσμό. Αφού τεθεί η διάγνωση
της σύφιλης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη η
πενικιλλίνη εξακολουθεί να αποτελεί το φάρμακο
εκλογής, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τόσο του CDC, όσο και τις Ευρωπαϊκές.5,6 Υποτετρα πλασιασμός των μη τρεπονηματικών τίτλων
μετά από 6 έως 12 μήνες παρακολούθησης θεωρείται κατάλληλη ανταπόκριση στη θεραπεία.
Η HIV πρωτολοίμωξη εμφανίζει μεγάλο εύρος
και ποικίλης έντασης συμπτωματολογία, κυμαι νόμενη από παντελώς ασυμπτωματική έως κλινική
συνδρομή «σαν λοιμώδης μονοπυρήνωση». Όχι
σπάνια, η οξεία ορομετατροπή εκδηλώνεται με
συμπτώματα γριπώδους συνδρομής εκδηλούμενης
με πυρετό, κακουχία, και άλλοτε άλλης έκτασης
εξάνθημα. Τραχηλική ή και γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια είναι συχνή.
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HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ
Τα περιστατικά με πρωτολοίμωξη σύφιλης και
HIV λοίμωξης είναι πολύ σπάνια στη διεθνή βιβλιογραφία. Τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
τα έλκη των γεννητικών οργάνων και ιδιαίτερα τα
συφιλιδικά έλκη αποτελούν σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για μετάδοση HIV λοίμωξης.7 Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι στην Αφρική, όπου η συχνότητα
ελκωτικών σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων,
όπως η σύφιλη, είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με
την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ο κίνδυνος μετάδοσης του HIV είναι σημαντικά αυξημένος.8 Επιπροσθέτως έχει αναδειχθεί ότι η σύφιλη και ο
έρπητας των γεννητικών οργάνων αποτελούν τις πιο
συχνές αιτίες δημιουργίας γεννητικών ελκών στους
ομοφυλόφιλους άντρες, γεγονός που συμβάλλει στην
αυξημένη επίπτωση της HIV λοίμωξης στον
πληθυσμό αυτό.7 Γενικώς, η όχι σπάνια συνύπαρξη
των δύο λοιμώξεων τονίζει την αναγκαιότητα να
εξετάζεται για σύφιλη κάθε ασθενής με νέα διάγνωση HIV λοίμωξης και αντιστρόφως.9,10
Η περιγραφείσα περίπτωση αναδεικνύει την
ταυτόχρονη εμφάνιση σύφιλης και HIV σε προηγουμένως υγιή ασθενή, με μία και μοναδική επικίνδυνη
σεξουαλική επαφή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται το
γεγονός ότι η παρουσία σύφιλης ευνοεί την μετάδοση του HIV. Ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση της σύφιλης αποτελεί ουσιώδους σημασίας
μέτρο για την μείωση της μετάδοσης της HIV λοίμωξης.
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Ðåñßëçøç

Οι φυματίδες θεωρούνται ανοσολογικές αντιδράσεις σε αντιγόνα από το M.
tuberculosis, που διασπείρονται αιματογενώς από μία εξωδερματική εστία φυματίωσης σε άτομα με
πολύ καλή ανοσολογική κατάσταση. Δύο από τις βασικές μορφές φυματίδων είναι ο χοιραδικός λειχήνας
ή λειχηνοειδής φυματίωση και το σκληρό ερύθημα του Bazin.1,2 Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός
ασθενή με εμφάνιση και των δύο αυτών μορφών φυματίδων σε διάστημα 2 μηνών. Η αντιφυματική
αγωγή με τετραπλό σχήμα (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη και αιθαμβουτόλη) για τους 2
πρώτους μήνες και συνέχιση με διπλό σχήμα (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη) για ακόμη 4 μήνες οδήγησε σε
κλινική υποχώρηση των βλαβών.

Cutaneous Manifestations in a Patient with Tuberculosis
Matoula Th., Tampouratzi E., Potouridou E.

Summary
Tuberculids represent cutaneous lesions induced by hematogenous dissemination of tubercle bacilli to the skin and usually occur in persons with a strong immunity to tuberculosis.
Lichen scrofulosorum and erythema induratum (Bazin disease) are two types of tuberculids.1,2 We report
a case of lichen scrofulosorum and Bazin disease in the same patient during 2 months. The patient received anti-tuberculosis treatment, with 4 drugs (isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol) for
the first two months and with 2 drugs (isoniazid, rifampicin) for the next 4 months, and showed clinical
improvement.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Φυματίδες, χοιραδικός λειχήνας, σκληρό ερύθημα Bazin, αντιφυματική αγωγή
KEY WORDS • Tuberculids, lichen scrofulosorum, Bazin disease, anti-tuberculosis treatment

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ––––––––––––––––––

Ο χοιραδικός λειχήνας και το σκληρό ερύθημα
του Bazin, είναι δυο μορφές φυματίδης που δη μιουργούνται από αιματογενή διασπορά του βακίλου
της φυματίωσης στο δέρμα. Είναι αντιδράσεις υπερευαισθησίας στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης ή
στα προϊόντα του σε άτομα με καλή ανοσολογική
απάντηση.1,2

Άνδρας, ασθενής, 53 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο με ερυθροϊώδεις, μικρές (2-4 mm), στίλ βουσες βλατίδες, συμμετρικά κατανεμημένες σε
στέρνο, ράχη, κοιλιακή χώρα και άνω άκρα χωρίς
συνοδό πόνο ή κνησμό, εμφανιζόμενες περίπου από
μηνός (Eικόνα 1).
Στο δερματολογικό ιστορικό του, αναφέρει ότι

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 155-159, 2016
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Eικόνα 1 – Α. Λειχηνοειδές εξάνθημα ράχης. Β. Λειχηνοειδές εξάνθημα κοιλιακής χώρας. Γ. Λειχηνοειδές εξάνθημα άνω
άκρου.

προ 2μήνου εμφάνισε ερυθρά οζίδια στην πρόσθια
και οπίσθια επιφάνεια των κνημών άμφω, με ήπιο
πόνο και κνησμό (Eικόνα 2). Για τις παραπάνω
βλάβες λήφθηκε βιοψία, από όπου αναδείχτηκε στο
χόριο, στα λοβία και τα διαφραγμάτια του υποδό-

ριου ιστού, εστιακή πάχυνση και φλεγμονώδης διήθηση του τοιχώματος των μικρών αγγείων χωρίς
ινιδοειδή νέκρωση με συνοδό περιαγγειακή λεμφοκυττάρωση και πολυμορφοπυρηνική διήθηση αλλά
και με κατά τόπους κοκκιώματα από επιθηλιοειδή
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ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

Eικόνα 2 – Ερυθρά οζίδια κνημών.

κύτταρα και πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα. Η χρώση
Ziel Nielsen δεν κατέδειξε μυκοβακτηρίδια. Το
συμπέρασμα της ιστολογικής συνηγορούσε υπέρ
σκληρού ερυθήματος Bazin.
Από το ιστορικό του, ο ασθενής αναφέρει ότι σε
ηλικία 5 ετών έλαβε αντιφυματική αγωγή λόγω νόσησης ατόμου στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ασθενής υπεβλήθη σε πλήρη έλεγχο: γενική
αίματος, βιοχημικό και ορολογικό έλεγχο χωρίς
παθολογικά ευρήματα. Το test Mantoux βρέθηκε
θετικό (17mm) και η εξέταση Quantiferon θετική. Ο
λοιπός έλεγχος για ανεύρεση της πρωτοπαθούς
εστίας φυματίωσης σε άλλο όργανο, βρέθηκε αρνητικός (α/α θώρακος, CT θώρακος και κοιλίας φυσιολογικές). Η κ/α μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης
και η PCR δεν ανίχνευσαν παθογόνους βακίλους. Η
βιοψία με ανοσοϊστοχημεία CD68 και CD163 έδειξε:
«Μη νεκρωτικού φυματιώδους τύπου κοκκιώματα

Α

στο θηλώδες χόριο με περιεξαρτηματική κατανομή.
Τα κοκκιώματα εντοπίζονται σε περιορισμένη έκταση του επιπολής χορίου και βρίσκονται σε στενή
συσχέτιση με την υπερκείμενη επιδερμίδα που
εμφανίζει ήπια σπογγίωση (εστιακή, λειχηνοειδής,
φυματιώδης, κοκκιωματώδης φλεγμονή)» (Eικόνα 3).
Οι εξετάσεις για οξεάντοχους βακίλους σε ιστολογικό επίπεδο ήταν αρνητικές. Το συμπέ ρασ μα
συνηγορούσε υπέρ λειχηνοειδούς φυματίωσης δέρματος.
Ο ασθενής έλαβε αντιφυματική αγωγή με τετραπλό
σχήμα: ισονιαζίδη 300mg/ημ, ριφαμπικίνη 600mg/
ημ, πυραζιναμίδη 2gr/ημ και αιθαμβουτόλη 15mg/
kg/ημ για 2 μήνες και μετά συνέχισε το 2πλό σχήμα
ισονιαζίδης και ριφαμπικίνης (στις ανωτέρω δόσεις)
για άλλους 4 μήνες.
Η κλινική ανταπόκριση στην αντιφυματική αγωγή
από τους πρώτους 2 μήνες ήταν ικανοποιητική και

B

Eικόνα 3 – Α. Τα επιθηλιοειδή ιστιοκύτταρα αναδεικνύονται με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας CD163 X 200. Β. Μη νεκρωτικά επιθηλιοειδή κοκκιώματα στο ανώτερο χόριο, χρώση Η-Ε Χ 400.
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τα δερματικά εξανθήματα υποχώρησαν σχετικά
γρήγορα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ðßíáêáò 1

Ο χοιραδικός λειχήνας πρωτοπεριγράφηκε από
τον Herba το 1860 ενώ το σκληρό ερύθημα του
Bazin από τον Bazin το 1861.3
Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφέρουν
ότι ο χοιραδικός λειχήνας είναι ο δεύτερος πιο
συχνός τύπος δερματικής φυματίωσης και αποτελεί
το 7% των ασθενών με φυματίωση στο δέρμα, όπως
προέκυψε από μια αναδρομική μελέτη που αφορούσε τον πληθυσμό της Ινδίας το 2005.4
Και τα δυο νοσήματα αφορούν ασθενείς με
ισχυρή κυτταρική ανοσία, δηλαδή ασθενείς στους
οποίους το test Mantoux είναι θετικό, ενώ ο αριθμός
των μυκοβακτηριδίων είναι πολύ μικρός. Θεωρούνται
“id” αντίδραση – επιβραδυνόμενου τύπου αλλεργική
αντίδραση απέναντι σε μικροβιακά αντιγόνα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η παρουσία του μικροοργανισμού στο δέρμα δεν μπορεί να αποδειχθεί,
όμως η θετική ανταπόκριση στην αγωγή είναι το πιο
ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο της νόσου.4
Η διάγνωση για τα δύο νοσήματα τίθεται με βάση
μείζονα και ελάσσονα κριτήρια όπως φαίνονται στον
πίνακα 1.5 Ο ασθενής πρέπει να πληροί όλα τα μείζονα κριτήρια και τα περισσότερα (αν όχι όλα) ελάσσονα.
Ο χοιραδικός λειχήνας είναι ένα νόσημα που
προσβάλλει πιο συχνά παιδιά με φυματίωση πνευμονική ή εξωπνευμονική, ή εμφανίζεται μετά από
BCG εμβολιασμό ή μετά από λήψη αντιφυματικής

Ταξινόμηση φυματίδων

Μείζονα κριτήρια
1. Ιστολογική εικόνα φυματιοειδούς κοκκιωματώδους φλεγμονής δέρματος
2. Απουσία μυκοβακτηριδίων φυματίωσης σε κ/α,
άμεση αναζήτηση, γαστρικά, πνευμονικά υγρά,
δείγμα ούρων
3. Συνήθως θετική Mantoux
4. Καλή ανταπόκριση στην αντιφυματική αγωγή
Ελάσσονα κριτήρια
1. Ασθενής σε καλή κλινική κατάσταση και με αυξημένο
βαθμό ανοσίας σε φυματίωση
2. Δερματικό εξάνθημα συνήθως συμμετρικό
3. Δερματικό εξάνθημα με τάση επέκτασης

αγωγής. Κλινικά, έχει τη μορφή λειχηνοειδούς εξανθήματος με βλατίδες ανώδυνες, μικρές, κερα τωσικές διάσπαρτες στον κορμό. Ιστολογικά,
εμφανίζονται μη τυροειδοποιημένα φυματικά κοκκιώματα κάτω από την επιδερμίδα.6,7 Η κ/α μυκοβακτηριδίου και η PCR μπορεί να προκύψουν
θετικές, ενώ δεν πρέπει να παραλείπεται πλήρης
έλεγ χος για συστηματική φυματίωση όπως και
ορολογικός έλεγχος για HIV λοίμωξη. Η διαφορική
διάγνωση της νόσου πρέπει να γίνει από τους
άλλους τύπους δερματικής φυματίδης, από ομαλό
λειχήνα, από δευτερογόνο σύφιλη, από σαρκο είδωση.8,9 Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από την
αιτία που την προκαλεί και στην περίπτωση
αντίδρασης από το BCG η πρόγνωση είναι πολύ
καλή.
Το ερύθημα του Bazin, είναι πιο συχνό σε
γυναίκες μέσης ηλικίας με αγγειακές διαταραχές στα
κάτω άκρα που μπορεί να εκδηλώνονται ως χεί μετλα, ακροκυάνωση ή μαρμαροειδές δέρμα. Οι
βλάβες συνήθως είναι συμμετρικές, έχουν τη μορφή
ανώδυνων ερυθηματωδών οζιδίων και αφορούν τα
κάτω άκρα. Ιστολογικά, υπάρχει εικόνα λοβώδους
υποδερματίτιδας με παρουσία λεμφοκυττάρων,
ιστιοκυττάρων, πλασματοκυττάρων και γιγαντοκυττάρων, ενώ υπάρχουν και φυματιώδη κοκκιώματα με
τυροειδή νέκρωση.7,10 Η διαφορική διάγνωση της
νόσου πρέπει να γίνει από το οζώδες ερύθημα, την
οζώδη αγγειίτιδα και πολυαρτηρίτιδα, τον εν τω
βάθει λύκο και τη σαρκοείδωση.4,11
Η θεραπεία και των δυο παραπάνω τύπων φυματίδης (χοιραδικός λειχήνας, ερύθημα Bazin) είναι η
ίδια με αυτή της συστηματικής φυματίωσης. Η ισονιαζίδη χορηγείται σε δόση 5mg/kg/ημ σε ενήλικες
και 10-20mg/kg/ημ σε παιδιά (με max δόση τα
300mg/ημ). Η ριφαμπικίνη χορηγείται: 10mg/
kg/ημ σε ενήλικες και 10-20mg/kg/ημ στα παιδιά
(με max δόση 600mg/ημ). Η πυραζιναμίδη δίδεται
σε δόση 15-30mg/kg/ημ σε ενήλικες και παιδιά
(max δόση 2000mg/ημ). Η αιθαμβουτόλη σε ενήλικες και παιδιά χορηγείται σε δόση 15-25mg/ημ ή
εναλ λακτικά χορηγείται στρεπτομυκίνη σε δόση
15mg/kg/ημ. σε ενήλικες και 20-40mg/kg/ημ στα
παιδιά (max δόση 1000mg/ημ). Ο χρόνος θεραπείας είναι δυο μήνες με το 4πλό σχήμα: ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη και αιθαμβουτόλη
και ακολουθούν άλλοι 4 μήνες με το 2πλό σχήμα:
ισονιαζίδη και ριφαμπικίνη. Σε περίπτωση ανθεκτικότητας στην παραπάνω αγωγή υπάρχουν και θεραπείες δεύτερης γραμμής: κυκλοσερίνη, καπρεομυκίνη,
αιθιοναμίδη, καναμυκίνη, αμικασίνη, κλοφαζιμίνη
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που πρέπει να συνδυάζονται με κάποιο από τα πρώτης
γραμμής φάρμακα και ο χρόνος αγωγής αυξάνεται
στους 18-24 μήνες.12,13
Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να διαπιστώσει
ότι η φυματίωση του δέρματος μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές και παρόλο που δεν είναι συχνή
στον ελληνικό πληθυσμό, δεν αποκλείεται η
εμφάνισή της, ιδίως σε άτομα που υπάρχει ιστορικό
φυματίωσης στην οικογένεια. Η έγκαιρη διάγνωση
και η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής άμεσα, προλαμβάνουν τη διασπορά της νόσου και την κλινική
επιδείνωση του ασθενούς.
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Ðåñßëçøç
Ο όρος ονυχομυκητίαση περιλαμβάνει τις μυκητιασικές λοιμώξεις των ονύχων
(κοίτης, μήτρας ή ονυχιαίας πλάκας). Τα αίτια είναι δερματόφυτα, ζυμομύκητες ή άλλοι μη δερματοφυτικοί
μύκητες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την ονυχομυκητίαση από τη Βρετανική Δερματολογική Εταιρεία το
2014 λαμβάνουν υπόψη αποτελέσματα από διεθνείς μελέτες, με αποτέλεσμα να διεξάγονται τεκμηριωμένα
συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών επιλογών. Σε αυτή
την ανασκόπηση, θα παρουσιαστούν οι κατευθυντήριες γραμμές βασισμένες σε διεθνή επιστημονικά
στοιχεία, με απώτερο στόχο την καλύτερη θεραπεία των ασθενών με ονυχομυκητίαση.

Τherapeutic Guide for Onychomycosis - 2016
Summary

Tampouratzi E., Matoula Th., Fotas Th., Stefanaki E.

The term onychomycosis includes the fungal infections of the nails (nail bed,
matrix or plate). The most common cause is, usually, dermatophytes, followed by Candida species or other nondermatophyte moulds. Published guidelines from the British Association of Dermatologists in 2014
evaluate published studies that may lead to evidence-based conclusions regarding the safety and the efficacy of onychomycosis treatment. This review will present the recommendations based on internationally published scientific evidence, in order to improve patient treatment.

ËÅÎÅÉÓ ÅÕÑÅÔÇÑÉÏÕ • Oνυχομυκητίαση, θεραπεία, κατευθυντήριες οδηγίες
KEY WORDS • Onychomycosis, treatment, guidelines

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ––––––––––
Η ονυχομυκητίαση είναι ένας όρος που χρη σιμοποιείται για να περιγράψει μυκητιασικές λοιμώξεις των ονύχων, που οφείλονται σε δερματόφυτα,
ζυμομύκητες (κυρίως είδη Candida) ή άλλους μη
δερματοφυτικούς μύκητες (Πίνακας 1).1-4 Αποτελεί
το 15-40% όλων των ασθενειών των ονύχων και
θεωρείται από τις πιο συχνές διαταραχές των ονύχων
στους ενήλικες.5
Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 161-173, 2016

Είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους και συμβαίνει πιο συχνά σε άνδρες. Στον πίνακα 2 παρατίθενται οι προδιαθεσικοί παράγοντες για ανάπτυξη
ονυχομυκητίασης. 6 Υπολογίζεται ότι το 20% του
πληθυσμού άνω των 60 ετών και 50% άνω των 70
ετών έχουν ονυχομυκητίαση.3 Το πιο συχνό δερματόφυτο είναι το ανθρωπόφιλο Trichophyton rubrum και
ακολουθεί το T. interdigitale. Τα πιο συχνά είδη
Candida είναι η C. albicans και η C. parapsilosis.
Ζωόφιλοι μύκητες σπάνια ενοχοποιούνται και,
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Είδη μη δερματοφυτικών – σαπροφυτικών ονυχομυκητιάσεων
– Scopulariopsis brevicaulis
– Neoscytalidium dimidiatum
– Είδη Acremonium
– Είδη Aspergillus
– Fusarium
– Onychocola Canadensis

συνήθως, προσβάλλουν τα άνω άκρα. Η δερματοφυτία των ονύχων στα κάτω άκρα σχετίζεται και με
ταυτόχρονη δερματοφυτία των κάτω άκρων στο 1/3
των περιπτώσεων. Στον πίνακα 3 φαίνεται η ταξινόμηση των ονυχομυκητιάσεων ανάλογα με το αίτιο που
τις προκαλεί.
Στα παιδιά, η ονυχομυκητίαση είναι πιο σπάνια,
πιθανώς λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης του όνυχα
και κατ’ επέκταση της μηχανικής απομάκρυνσης των
μυκήτων από την ονυχιαία πλάκα. Ο πιο συχνός
τύπος είναι η άπω και πλάγια ονυχομυκητίαση και το
συχνότερο παθογόνο είναι το T. rubrum. Ακολουθεί
η λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση που οφείλεται
συνήθως στο T. interdigitale και το T. tonsurans.7

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ ––––––

Ðßíáêáò 2

Πολλοί θεωρούν ότι η ονυχομυκητίαση αποτελεί
αποκλειστικά κοσμητικό πρόβλημα που δεν χρήζει
Προδιαθεσικοί παράγοντες

Μεγάλη ηλικία
Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος
περιφερική αγγειοπάθεια
φλεβική ανεπάρκεια
λεμφοίδημα
Κάπνισμα
Χρόνια ονυχοδυστροφία, παραμορφώσεις ονύχων
Ορθοπεδικές παθήσεις
Ψωριασική ονυχία
Υπεριδρωσία
Χρόνιος τραυματισμός σε αθλητικές δραστηριότητες
Ανοσοκαταστολή (HIV)
Τρισωμία 21
Σακχαρώδης Διαβήτης
85% στο ΣΔ I
ονυχιαία πάχυνση συσχέτιση με HbA1c
Ασθενείς σε αιμοδιάλυση (88% μεγαλύτερη πιθανότητα)
Γενετική Προδιάθεση
προδιάθεση για πλάγια περιφερική ονυχομυκητίαση
από T.rubrum

Ðßíáêáò 3

Ðßíáêáò 1

Ε. Ταμπουρατζή, Θ. Ματούλα, Θ. Φώτας, Ε. Στεφανάκη

Ταξινόμηση - Αιτιολογικός παράγοντας
Τύπος ονυχομυκητίασης

Άπω και πλάγια υπονύχια
ονυχομυκητίαση
Λευκή επιφανειακή ονυχομυκητίαση
Εγγύς υπονύχια ονυχομυκητίαση
Ενδονύχια ονυχομυκητίαση
Ολική δυστροφική ονυχομυκητίαση
Μεικτού τύπου ονυχομυκητίαση

Είδος μύκητα

T.rubrum
T. interdigitale
T.rubrum
T. soudanense
T. violaceum
Είδη Candida
T. interdigitale

θεραπείας. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι είναι σημαντικός δείκτης της ποιότητας ζωής των ασθενών.
Προβλήματα που σχετίζονται με ονυχομυκητίαση
περιλαμβάνουν δυσκολία στην υπόδηση και στο
περπάτημα, αίσθημα ανεπάρκειας στην εμφάνιση,
μειωμένη αυτοεκτίμηση.2 Τα προσβεβλημένα νύχια
μπορούν να αποτελέσουν εστία μετάδοσης της
λοίμωξης και σε άλλα σημεία του σώματος π.χ. άνω
και κάτω άκρα, γεννητικά όργανα. Οι μυκητιασικές
λοιμώξεις είναι μεταδοτικές και μπορεί να μετα δοθούν και σε άλλα άτομα στην οικογένεια, αν δεν
ληφθεί αγωγή. Η ονυχομυκητίαση μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου για βακτήρια οδηγώντας σε έλκη
κάτω άκρων, οστεομυελίτιδα, κυτταρίτιδα και γάγγραινα σε διαβητικούς ασθενείς. Επίσης, η οικονομική επιβάρυνση σε αυτούς τους ασθενείς είναι
αξιοσημείωτη. Περίπου οι μισοί ασθενείς με ονυχομυκητίαση έχουν πόνο ή δυσφορία. Περίπου το
30% δυσκολεύεται να φορέσει παπούτσια. Παρότι η
νόσος δεν είναι απειλητική για τη ζωή των ασθενών
πολλές λειτουργικές δράσεις των ονύχων μπορούν
να επιπλακούν. Η δυσκολία στη βάδιση, το αίσθημα
κατωτερότητας και δυσκολίες στην εργασία είναι τα
πιο συνηθισμένα θέματα που απασχολούν αυτούς
τους ασθενείς. Σοβαρά περιστατικά με ονυχομυ κητιάσεις φαίνεται να δρουν αρνητικά και στη σεξουαλική ζωή των ασθενών.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ –––––––––––
Η κλινική εικόνα της δερματοφυτίας είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωσθεί από άλλες λοιμώδεις
νόσους που προκαλούν καταστροφή στα νύχια πχ.
Candida, σαπρόφυτα, βακτήρια.3 Σε αντίθεση με τα
δερματόφυτα, η καντιντίαση στα νύχια συνήθως
ξεκινάει από την εγγύς ονυχιαία πλάκα και συνυπάρχει παρωνυχία. Η βακτηριακή λοίμωξη κυρίως από
ψευδομονάδα δίνει μια πρασινόμαυρη χροιά στα
νύχια. Μερικές φορές μπορεί να συνυπάρχει
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ 2016

Άλλα νοσήματα λιγότερο συχνά είναι: νόσος
Darier, ομαλός λειχήνας, ιχθυάσεις.
Οι κλασικές εργαστηριακές εξετάσεις για την
ανίχνευση και την αναγνώριση ονυχομυκητίασης
είναι η άμεση μικροσκόπηση και η καλλιέργεια που
απαιτεί 2-6 εβδομάδες.3
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (real-time polymerase chain reaction PCR) ανιχνεύει και αναγνωρίζει τα πιο συνηθισμένα
δερματόφυτα που εντοπίζονται στα νύχια, το δέρμα,
τα μαλλιά. Αυξάνει την πιθανότητα αναγνώρισης του
δερματόφυτου σε σχέση με την καλλιέργεια. Όμως
πολλές φορές η PCR ανιχνεύει και μη παθογόνα ή
νεκρούς μύκητες, έτσι μειώνεται η ικανότητα ανίχνευσης των πραγματικών παθογόνων. Για το λόγο
αυτό, η εξέταση αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί στον
έλεγχο ρουτίνας στην καθημερινή κλινική πράξη.8
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ιστοπαθολογική
ανάλυση με χρώση acid-Schiff, είναι πιο ευαίσθητη
μέθοδος απ’ ότι η άμεση μικροσκόπηση ή η καλλιέργεια.9 Όμως αυτή η τεχνική δεν είναι διαθέσιμη
στις περισσότερες δερματολογικές κλινικές ή μυκητολογικά εργαστήρια. Άλλες διαγνωστικές τεχνικές
υπό διερεύνηση είναι η κυτταρομετρία ροής και η
συνεστιακή ηλεκτρονική μικροσκόπηση σάρωσης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ ––––––––––
Τοπική θεραπεία
Η τοπική θεραπεία των ονυχομυκητιάσεων έχει
περιορισμένη ισχύ και συγκεκριμένες ενδείξεις. Η
σκληρή κερατίνη και η δομή του νυχιού λειτουργεί
ως φραγμός στα τοπικά φάρμακα. Τα τελευταία
ενδείκνυνται σε λευκή επιφανειακή ονυχομυ κη τίαση, σε άπω και πλάγια υπονύχια ονυχομυκη τίαση, όταν είναι προσβεβλημένη <80% η ονυχιαία
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πλάκα, όταν αντενδείκνυται η συστηματική αγωγή ή
για συντήρηση μετά από θεραπεία per os. Στον
πίνακα 4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα τοπικά αντιμυκητιασικά και οι
ανεπιθύμητες ενέργειές τους.

Αμοροφλίνη
Πρόκειται για φάρμακο βαθμού σύστασης D.
Ανήκει στα συνθετικά αντιμυκητιασικά φάρμακα και
έχει ευρέως φάσματος μυκητοστατική και μυκητοκτόνο δράση. Αναστέλλει την δ –14 ρεδουκτάση και
την δ -8 και δ -7 ισομεράση (ένζυμα στο μονοπάτι
σύνθεσης της εργοστερόλης). Είναι μυκητοκτόνο
έναντι των C.albicans, T.mentagrophytes. Είναι
διαθέσιμο σε λάκκα 5% και εφαρμόζεται 1 ή 2
φορές την εβδομάδα για 6–12 μήνες. Παραμένει στο
νύχι για 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της
τοπικής αγωγής. Είναι αποτελεσματικό στο 50% των
άπω ονυχομυκητιάσεων σε άνω και κάτω άκρα. 10
Μελέτες έδειξαν ότι η εφαρμογή της λάκκας 1 φορά
την εβδομάδα είναι εξίσου αποτελεσματική με
χρήση 2 φορές την εβδομάδα.11 Η αμορολφίνη είναι
επίσης αποτελεσματική και σαν προφυλακτική
αγωγή μετά από αποδρομή της ονυχομυκητίασης. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες και περιο ρίζονται σε τοπικό αίσθημα καύσους, κνησμό και
ερύθημα.
Κυκλοπυροξολαμίνη
Πρόκειται για φάρμακο βαθμού σύστασης D.
Είναι υδροξυπιριδόνη με αντιμυκητισιακή δράση
έναντι T.rubrum, S.brevicaulis, Candida. Η κυκλοπυροξολαμίνη αναστέλλει τη μεταλλο-εξαρτώμενη
ενζυμική διαδικασία που περιλαμβάνει τη σίτιση,
την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας και τη μείωση
της κυτταρικής περοξιδίνης.12 Είναι διαθέσιμη σε
λάκα 8% που εφαρμόζεται 1 φορά τη μέρα για 24
εβδομάδες στα άνω άκρα και 48 εβδομάδες στα

Ðßíáêáò 4

βακτηριακή και μυκητιασική λοίμωξη. Επιπροσ θέτως, πολλές μη λοιμώδεις καταστάσεις προκαλούν
βλάβες στα νύχια που μιμούνται την ονυχομυκητίαση, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις η επιφάνεια
των ονύχων δεν είναι μαλακή και εύθρυπτη. Άλλες
καταστάσεις που προκαλούν ονυχοδυστροφία είναι
οι εξής:
1. Χρόνιο τραύμα
2. Ψωρίαση
3. Ονυχόλυση
4. Ονυχογρύπωση
5. Υπονύχιο μελάνωμα

Φάρμακα
ΑΜΟΡΟΛΦΙΝΗ

ΚΥΚΛΟΠΥΡΟΞΟΛΑΜΙΝΗ
ΤΙΟΚΟΝΑΖΟΛΗ

Δοσολογικό
σχήμα

Aνεπιθύμητες
ενέργειες

Laq. 5%, 1-2
φορές/εβδ.
για 6-12 μήνες
Laq. 8%, 1
φορά/ημ.
για 6-12 μήνες
Sol. 28%, 2
φορές/ημ.
για 6-12 μήνες

Καύσος,
κνησμός,
ερύθημα
Ερύθημα

Αλλεργική
δερματίτιδα
εξ’ επαφής
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κάτω άκρα. Η λάκκα αυτή 1 φορά τη μέρα είναι πιο
αποτελεσματική από την placebo αγωγή της ονυχομυκητίασης στα κάτω άκρα (34% μυκητολογική
βελτίωση σε αντίθεση με το 10% του placebo και
κλινική θεραπεία 8% έναντι του 1% του placebo).13
Δεν υπάρχουν έρευνες που να συγκρίνουν αμορολφίνη με κυκλοπυροξολαμίνη στη θεραπεία της
ονυχομυκητίασης όμως τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι λιγότερο καλά σε σχέση με την αμορολφίνη.14,15 Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι το
ερύθημα.

Τιοκοναζόλη
Πρόκειται για φάρμακο βαθμού σύστασης D.
Πρόκειται για μια ιμιδαζόλη αντιμυκητισιακή που
είναι διαθέσιμη σε δ/μα 28%. Σε μια μελέτη 27
ασθενών με ονυχομυκητίαση που έλαβαν τιοκοναζόλη, μυκητολογική και κλινική θεραπεία επιτεύχθηκε στο 22% των ασθενών.16 Σαν ανεπιθύμητη ενέργεια
αναφέρεται η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.17

Άλλες τοπικές θεραπείες
Η εφικοναζόλη σε τοπικό σκεύασμα 10%
εφαρμοζόμενο 1 φορά τη μέρα είναι πολύ αποτελεσματικό στη θεραπεία της ονυχομυκητίασης με τη
μυκητολογική βελτίωση να φτάνει στο 50% και την
πλήρη ίαση να φτάνει το 15% σε ασθενείς με αγωγή
48 εβδομάδων.18 Η ταβαμπορόλη 5% επιτυγχάνει
μυκητολογική ίαση σε ποσοστό 30%–36%.19 Νέες
φόρμουλες φαρμάκων τοπικής τερμπιναφίνης είναι
υπό διερεύνηση με υποσχόμενα αποτελέσματα.20 Η
μπουτεναφίνη, η μπιφοναζόλη, το σαλικυλικό οξύ
έχουν περιορισμένα αποτελέσματα ως μονοθεραπεία.21 Η ουρία 40% χρησιμοποιείται και αυτή ως
συμπληρωματική θεραπεία για την ονυχομυκητίαση.

Συστηματική θεραπεία
Τα κυρίως χρησιμοποιούμενα φάρμακα σε
ονυχομυκητιάσεις είναι η αλλυλαμίνη τερμπιναφίνη
και η τριαζόλη ιτρακοναζόλη. Η γκριζεοφουλβίνη
έχει επίσημη άδεια χορήγησης σε ονυχομυκητιάσεις
όμως χρησιμοποιείται σπάνια, λόγω του ότι τα άλλα
αντιμυκητιασικά έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερο σχήμα συμμόρφωσης και λιγότερες
υποτροπές. Η φλουκοναζόλη παρότι δεν έχει
επίσημη άδεια χορήγησης, θεωρείται θεραπεία 3ης
γραμμής σε ονυχομυκητιάσεις. Η κετοκοναζόλη
είναι αποτελεσματική όμως ο κίνδυνος ηπατοτο ξικότητας όταν λαμβάνεται μακροχρόνια την καθιστά

επικίνδυνη. Στην Αμερική και την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένου του U.K.), έχει αποσυρθεί από την
αγορά για τη θεραπεία επιφανειακών μυκητιάσεων.
Η συχνότητα αποτυχίας της αντιμυκητιασικής αγωγής κυμαίνεται στο 25-40% και αυτό οφείλεται στην
μη καλή συμμόρφωση των ασθενών, την χαμηλή
βιοδιαθεσιμότητα, τη μειωμένη διείσδυση του
φαρμάκου στο νύχι, την αντοχή στο φάρμακο και τις
ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου.22 Οι καινούριες δεύτερης γενιάς αζόλες αντιπροσωπεύουν ένα
επιπλέον φάσμα θεραπευτικών παραγόντων που
ίσως έχουν ρόλο στη θεραπεία των ανθεκτικών
ονυχομυκητιάσεων. Οι θεραπείες των ονυχομυκητιάσεων φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 5.

Γκριζεοφουλβίνη
Είναι φάρμακο βαθμού σύστασης C. Πρόκειται
για ένα μυκητοστατικό φάρμακο που δρα αναστέλλοντας τη σύνθεση του νουκλεϊκού οξέος,
αποτρέποντας τη διαίρεση του κυττάρου και τη
σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος του μύκητα.23
Είναι ο μόνος αντιμυκητιασικός παράγοντας που
έχει ένδειξη χρήσης στα παιδιά με ονυχομυκητίαση,
ηλικίας άνω του 1 μηνός σε δόση 10mg/kg/ημ.
Λαμβάνεται μετά το φαγητό αυξάνοντας έτσι την
απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητά του. Στους
ενήλικες οι συνιστώμενες δόσεις είναι 500 – 1000
mg/ημ. για 6-9 μήνες για τα άνω άκρα και 12-18
μήνες για τα κάτω άκρα. Το μυκητολογικό θεραπευτικό αποτέλεσμα για τα κάτω άκρα κυμαίνεται στο
30-40%. Από τις ανεπιθύμητες ενέργειες, η ναυτία
και η εμφάνιση δερματικού εξανθήματος αφορούν το
8-15% των ασθενών.24 Στους ενήλικες το φάρμακο
αντενδείκνυται σε κύηση και στους άνδρες που
θέλουν να τεκνοποιήσουν μέχρι και 6 μήνες μετά
την αγωγή. Μελέτες σύγκρισης γκριζεοφουλβίνης με
τερμπιναφίνη25-27 και ιτρακοναζόλη,28,29 δείχνουν
χαμηλότερα θεραπευτικά αποτελέσματα με την γκριζεοφουλβίνη. Επίσης έχει σοβαρούς περιορισμούς
που περιλαμβάνουν: 1) χαμηλή αποτελεσματικότητα,
2) μακροχρόνια αγωγή, 3) αυξημένο κίνδυνο αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα και 4) διαθεσιμότητα
νεότερων και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων.
Τερμπιναφίνη
Είναι φάρμακο βαθμού σύστασης Α. Αναστέλλει
το ένζυμο της εποξειδάσης του σκουαλενίου που
είναι σημαντικό για τη βιοσύνθεση εργοστερόλης και
συμμετέχει στη σύνθεση της κυτταρικής μεμβράνης
του μύκητα. Είναι το μόνο μυκητοκτόνο αντιμυκητιασικό που λαμβάνεται per os.30 Όταν λαμβάνεται
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ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΕΩΝ 2016
Βαθμός
σύστασης

Φάρμακα

Αντενδείξεις

Δοσολογικό σχήμα

Α

ΙΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛΗ

- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Ηπατοτοξικότητα

- 200mg/ημ. για 12 εβδ.
- 400mg/ημ. για 1 εβδ.
τον μήνα (2 κύκλοι για
άνω άκρα/3 κύκλοι
για κάτω άκρα)

- Κεφαλαλγία
- ΓΕΣ διαταραχές

ΤΕΡΜΠΙΝΑΦΙΝΗ

- Ηπατική δυσλειτουργία
- Νεφρική δυσλειτουργία

- 250 mg/ημ. Για 6 εβδ.
στα άνω άκρα. Για 12-16
εβδ. στα κάτω άκρα

- Κεφαλαλγία
- Διαταραχές γεύσης
- ΓΕΣ διαταραχές

Β

ΦΛΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ

- Ηπατική δυσλειτουργία
- Νεφρική δυσλειτουργία

- 150-450 mg/εβδ.
Για 3 μήνες στα άνω άκρα
Για 6 μήνες στα κάτω άκρα

- Κεφαλαλγία
- ΓΕΣ διαταραχές

C

ΓΚΡΙΖΕΟΦΟΥΛΒΙΝΗ - Ηπατική δυσλειτουργία

- 500-1000mg/ημ.
Για 6-9 μήνες στα άνω άκρα
Για 12-18 μήνες στα
κάτω άκρα

- Κεφαλαλγία
- ΓΕΣ διαταραχές

per os το 70% του φαρμάκου απορροφάται και η
απορρόφηση δεν σχετίζεται με τη λήψη τροφής. Το
99% της πόσιμης τερμπιναφίνης συνδέεται με τις
πρωτεΐνες του πλάσματος, μεταβολίζεται στο ήπαρ
και αποβάλλεται με τα ούρα. Η κάθαρση της τερμπιναφίνης μειώνεται όταν οι ασθενείς έχουν σοβαρή
ηπατική ή νεφρική νόσο. Η τερμπιναφίνη είναι
ισχυρό λιπόφιλο φάρμακο με καλές συγκεντρώσεις
στο δέρμα και τα νύχια. Ανιχνεύεται στα νύχια 1
εβδομάδα μετά την έναρξη αγωγής και παραμένει
για 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.31
Έχει ευρύ φάσμα δράσης έναντι δερματόφυτων
(κυρίως T. rubrum, T. mentagrophytes) αλλά έχει
μικρότερη δράση σε candida σε σύγκριση με τις
αζόλες.32 Είναι καλά ανεκτό, όμως έχουν αναφερθεί
σπάνια επεισόδια με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως σύνδρομο Steven-Johnson και τοξική
επιδερμιδική νεκρόλυση. 33 Μια μελέτη των πιο
συχνών ανεπιθύμητων ενεργειών της τερμπιναφίνης
αναφέρει ότι οι πιο συχνές είναι οι ΓΕΣ διαταραχές
(4,9%) όπως ναυτία, διάρροια, διαταραχές γεύσης
(αυτή η παρενέργεια μπορεί να είναι μόνιμη, γι’
αυτό χρειάζεται ενημέρωση των ασθενών) ακο λουθούν οι δερματολογικές (2,3%) όπως εξάνθημα,
κνησμός, κνίδωση, έκζεμα. Η συχνότητα σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών κυμαίνεται στο 0,04%.34
Παρόλο που οι μελέτες αναφέρουν μικρή ηπατοτοξικότητα, 35 υπάρχουν σπάνιες αναφορές που
αφορούν σοβαρή ηπατοτοξικότητα κυρίως σε άτομα
με προϋπάρχον ηπατικό νόσημα.36 Για το λόγο αυτό
δε συνιστάται σε ασθενείς με ενεργή ή χρόνια

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2016

Ανεπιθύμητες
ενέργειες

ηπατική νόσο. Πρέπει να γίνεται αιματολογικός
έλεγχος (γεν. αίματος, ηπατικά ένζυμα), σε όλους
τους ασθενείς με χρόνιο αλκοολισμό, ηπατίτιδα ή
αιματολογικές διαταραχές.37 Εργαστηριακές εξετάσεις είναι επιθυμητό να γίνονται και στα παιδιά,
καθώς η τερμπιναφίνη δεν έχει επίσημη ένδειξη
στην παιδική ονυχομυκητίαση. Η τερμπιναφίνη έχει
ελάχιστες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Η
μόνη πιθανά σημαντική αλληλεπίδραση αφορά
φάρμακα που μεταβολίζονται στο κυτόχρωμα Ρ450
από το 2D6 ισοένζυμο.

Ιτρακοναζόλη
Είναι φάρμακο βαθμού σύστασης Α. Αποτελεί
φάρμακο δραστικό έναντι σπορίων, δερματόφυτων
και μερικών σαπρόφυτων. Η in vitro δράση της είναι
μικρότερη σε σχέση με την τερμπιναφίνη όσο αφορά
τα δερματόφυτα.32 Είναι μυκητοστατικό φάρμακο,
έχει όμως και μυκητοκτόνο δράση.38 Δρα όπως οι
υπόλοιπες αζόλες αναστέλλοντας το κυτόχρωμα
Ρ450 του μύκητα με το ένζυμο εποξειδάση που
παρεμβαίνει στη σύνθεση της εργοστερόλης. 39
Απορροφάται με την τροφή και σε όξινο pH. Είναι
λιπόφιλο και μεταβολίζεται στο ήπαρ από το
κυτόχρωμα Ρ450 του 3Α4 συστήματος που αυξάνει
τον κίνδυνο αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.
Όπως και η τερμπιναφίνη, διεισδύει στο νύχι
γρήγορα και ανιχνεύεται 7 ημέρες μετά την έναρξη
της αγωγής ενώ παραμένει στο νύχι 6-9 μήνες μετά
τη διακοπή του φαρμάκου. 31 Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες αφορούν κυρίως κεφαλαλγία και ΓΕΣ
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διαταραχές και είναι λιγότερες αν ακολουθείται
σχήμα ώσεων. Διαταραχές στην ηπατική λειτουργία
αφορούν το 1,9% των ασθενών που λαμβάνουν
σχήμα ώσεων και το 3% των ασθενών που λαμ βάνουν το συνεχές σχήμα.40 Ηπατίτιδα μπορεί να
εμφανισθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν το συνεχές
σχήμα θεραπείας μετά τις 4 εβδομάδες. Εργαστηριακός έλεγχος ηπατικής λειτουργίας χρειάζεται σε
ασθενείς με προϋπάρχουσες εργαστηριακές
διαταραχές, σε αυτούς που λαμβάνουν αγωγή πάνω
από 1 μήνα και σε εκείνους που χρησιμοποιούν και
άλλα ηπατοτοξικά φάρμακα. Το φάρμακο αντενδείκνυται σε καρδιακή ανεπάρκεια γιατί αυξάνει τον
κίνδυνο αρνητικής ινότροπης δράσης. Μπορεί επίσης να προκαλέσει παράταση του διαστήματος QT,
ή να αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα που παρατείνουν το QT.

Τερμπιναφίνη vs ιτρακοναζόλη σε δερματοφυτική
ονυχομυκητίαση
Η τερμπιναφίνη και η ιτρακοναζόλη είναι πιο
αποτελεσματικά από τη γκριζεοβουλβίνη σε ονυχομυκητιάσεις από δερματόφυτα. Και τα 2 φάρμακα
παραμένουν στο νύχι για αρκετό διάστημα μετά την
απομάκρυνσή τους από το πλάσμα.41 Εκτός και αν
υπάρχουν αντενδείξεις, η τερμπιναφίνη θα πρέπει
να θεωρείται 1ης γραμμής επιλογή λόγω υψηλότερης
αποτελεσματικότητας, καλύτερης ανοχής και μικρότερης αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα. Τα
δοσολογικά σχήματα των δυο φαρμάκων φαίνονται
στον συνοπτικό πίνακα 3.37 Τέλος, υπάρχει και μια
πατενταρισμένη φόρμουλα ιτρακοναζόλης (Hyphanox), με υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα, που μόλις
ολοκλήρωσε τη δοκιμαστική φάση 3 των κλινικών
ερευνών. Η σύγκριση 1 δόσης 200mg Hyphanox/
μέρα με 2 δόσεις των 100mg ιτρακοναζόλης/μέρα
για 3 μήνες δεν έδειξε σημαντική υπεροχή του
πρώτου φαρμάκου (44% έναντι 37% της ιτρακοναζόλης), θεωρήθηκε όμως η μεγαλύτερη κλινική
μελέτη για ονυχομυκητίαση αφού συμπεριελάμβανε
1381 ασθενείς και έδειξε καλή ανεκτικότητα και στα
2 σχήματα ιτρακοναζόλης.42
Φλουκοναζόλη
Είναι φάρμακο βαθμού σύστασης Β. Η φλο υ κοναζόλη έχει μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής,
αποβάλλεται από τα ούρα και η δόση πρέπει να
τροποποιείται με βάση την κάθαρση κρεατινίνης.
Παραμένει ανιχνεύσιμο στα νύχια των κάτω άκρων
για πάνω από 6 μήνες από τη διακοπή της αγωγής.43
Δρα έναντι κάποιων δερματόφυτων και ορισμένων

ειδών candida. Παρότι δεν έχει επίσημη ένδειξη
στην ονυχομυκητίαση, χρησιμοποιείται λόγω του
εύκολου δοσολογικού σχήματός της (1 δόση 450
mg/εβδ). Έτσι μειώνεται το κόστος και αυξάνεται η
συμμόρφωση των ασθενών. Μετά από διάφορες
έρευνες προέκυψε το συμπέρασμα ότι η φλουκο ναζόλη 450mg/εβδ. για 3 μήνες στα άνω άκρα και 6
μήνες στα κάτω μπορεί να είναι χρήσιμη εναλ λακτική επιλογή σε ασθενείς που δεν μπορούν να
λάβουν τερμπιναφίνη ή ιτρακοναζόλη. Οι ανε πιθύμητες ενέργειες είναι κεφαλαλγία, δερματικό
εξάνθημα, ΓΕΣ διαταραχές, υπνηλία. Οι ανεπι θύμητες ενέργειες οδηγούν σε διακοπή της αγωγής
το 2% των ασθενών που λαμβάνουν φλουκοναζόλη
150 mg/εβδ. και στο 5,8% των ασθενών που λαμβάνουν φλουκοναζόλη 300-450mg/εβδ.44 Η φλουκοναζόλη είναι πιο αδύναμος αναστολέας του Ρ450
κυτοχρώματος, σε σχέση με την ιτρακοναζόλη, άρα
οδηγεί και σε λιγότερες αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα.45

Δεύτερης γενιάς αζόλες (νέες τριαζόλες)
Δρουν πολύ καλά σε σπόρια και μη δερματοφυτικούς μύκητες. Έχουν βελτιωμένο profile ασφάλειας
και λιγότερες αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα σε
σχέση με τις 1ης γενιάς τριαζόλες. Η χρήση τους
περιορίζεται λόγω του υψηλού κόστους και σήμερα
χρησιμοποιούνται κυρίως για μυκητιασικές λοι μώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.
ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗ: Δείχνει υψηλή in vitro δράση,
έναντι δερματόφυτων, candida, scopulariopsis,
neoscytalidium, και είδη fusarium.32,46 Μπορεί να
θεωρηθεί πολύ καλή επιλογή για υποτροπιάζουσα
λοίμωξη των ονύχων46.
ΠΟΣΟΚΟΝΑΖΟΛΗ: Έχει ευρύ φάσμα δράσης και
υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι σπορίων και
σαπρόφυτων. Μια πρόσφατη πολυκεντρική διπλή
τυφλή μελέτη φάσης II συνέκρινε την αποτελεσματικότητα της ποσοκοναζόλης (100mg, 200mg, ή
400mg/μέρα για 24 εβδ. ή 400mg/μέρα για 12
εβδομάδες) με την τερμπιναφίνη (250mg/μέρα για
12 εβδομάδες) σε 218 ασθενείς με άπω και πλάγια
υπονύχια.47 Η πλήρης θεραπεία στις 48εβδομάδες
ήταν σημαντικά υψηλότερη με την ποσοκοναζόλη
200mg/μέρα για 24 εβδομάδες (45%) και 400mg/
μέρα για 24 εβδομάδες (45,5%) αλλά ήταν χαμηλότερη με ποσοκοναζόλη 200mg/μέρα για 12
εβδομάδες (20%), συγκρινόμενο με τερμπιναφίνη
(37%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
κεφαλαλγία (16%), διάρροια (5%), ναυτία (4%) και
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κνησμός (4%). Στη μελέτη 7 ασθενείς διέκοψαν την
αγωγή με ποσοκοναζόλη λόγω ασυμπτωματικής αύξησης των ηπατικών ενζύμων.48
ΡΑΒΟΥΚΟΝΑΖΟΛΗ: Δρα στην άπω υπονύχια
ονυχομυκητίαση. Μια φάσης I/II διπλή τυφλή
τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε σημαντικά επίπεδα
αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με το placebo, με
59% ίαση σε ασθενείς που λάμβαναν ραβουκο ναζόλη 200mg/μέρα για 12 εβδομάδες.49
ΑΛΒΑΚΟΝΑΖΟΛΗ: Έχει ευρύ φάσμα αντιμυκητιασικής δράσης και καλές φαρμακοκινητικές ιδιότητες και βιοδιαθεσιμότητα. Έχει ήδη επιδείξει
ισχυρή δράση έναντι candida και aspergillus. Έχει
μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής, που επιτρέπει το
σχήμα με μία δόση την εβδομάδα. Μια πρόσφατη
φάσης II διπλή τυφλή μελέτη περιελάμβανε 584
ασθενείς που λάμβαναν αλβακοναζόλη (100mg,
200 mg ή 400mg) ή ή placebo, για 24 ή 36
εβδομάδες. Τα ποσοστά θεραπείας την εβδομάδα
52 ήταν 21-54% για τα άτομα που έλαβαν το
φάρμακο. Η αποτε λεσμα τικότητα ήταν δοσοεξαρτώμενη και ήταν υψη λό τερη στα άτομα που
έλαβαν αγωγή 400mg/εβδ. για 36 εβδομάδες. Οι
ανεπιθύμητες ενέργειες (κεφαλαλγία, ναυτία,
διάρροια και αυξημένα ηπατικά ένζυμα) ήταν <3%
και ήταν ήπιες προς μέτριες.50
ΠΡΑΜΙΚΟΝΑΖΟΛΗ: Δρα σε επιφανειακές λοιμώξεις του δέρματος, των βλεννογόνων και των ονύχων.
Έχει ευρύ φάσμα δράσης με προκλινικές μελέτες
που δείχνουν ίδια ή ανώτερη αντιμυκητιασική δράση σε σύγκριση με την ιτρακοναζόλη και την κετοκοναζόλη. Έχει πολύ καλή βιοδιαθεσιμότητα και
μεγάλο χρόνο ημίσειας ζωής που επιτρέπει 1 δόση/
ημέρα.51 Υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από
τη φάση II κλινική μελέτη έναντι δερματόφυτων και
σπορίων.52
Συμπερασματικά, οι νέες τριαζόλες μπορεί να
παίξουν σημαντικό ρόλο στην ονυχομυκητίαση που
είναι ανθεκτική στους συνήθεις αντιμυκητιασικούς
παράγοντες, για τη θεραπεία των μη δερματοφυτικών
μυκήτων που δεν ανταποκρίνονται καλά στις καθιερωμένες αντιμυκητιασικές θεραπείες και για την
θεραπεία ειδικών ομάδων του πληθυσμού όπως
είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς.

Εχινοκανδίνες
Είναι μια καινούρια θεραπεία αντιμυκητιασικών
φαρμάκων που αναστέλλουν τη σύνθεση γλυκάνης,
που είναι απαραίτητη για την κυτταρική μεμβράνη
του μύκητα. Έχουν ισχυρή αντιμυκητιασική δράση
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ενάντια στα σπόρια και χρησιμοποιούνται σαν
θεραπεία σε καντιντίαση και ασπεργίλλωση. Είναι
διαθέσιμες σε ενδοφλέβια μορφή γι’ αυτό και δεν
χρησιμοποιούνται στις ονυχομυκητιάσεις.53

Θεραπεία ονυχομυκητιάσεων από είδη
Candida
Οι κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η
ιτρακοναζόλη έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
από την τερμπιναφίνη για τη θεραπεία ονυχομυκητίασης candida. Επομένως, αν δεν υπάρχουν αντενδείξεις, η ιτρακοναζόλη είναι 1ης γραμμής θεραπεία
και η φλουκοναζόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
εναλλακτική λύση όταν αντενδείκνυται η ιτρα κοναζόλη. Τόσο η ιτρακοναζόλη όσο και η φλουκοναζόλη πρέπει να χορηγούνται τουλάχιστον για 4
εβδομάδες για τα άνω άκρα και για 12 εβδομάδες
για τα κάτω άκρα. Η ιτρακοναζόλη δίνεται σε δόση
200mg/μέρα ή σε ώσεις 400mg/μέρα για 1 εβδομάδα κάθε μήνα. Η φλουκοναζόλη μπορεί να δοθεί
50mg/μέρα ή 300mg/εβδομάδα.54

Θεραπεία μη δερματοφυτικών
ονυχομυκητιάσεων
Παρ’όλο που οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η
τερμπιναφίνη είναι πιο αποτελεσματική από την
ιτρακοναζόλη για ονυχομυκητίαση που προκαλείται
από δερματόφυτα, η ιτρακοναζόλη έχει ένα πιο ευρύ
αντιμυκητιασικό φάσμα που καλύπτει candida και
σαπρόφυτα.32 Τα in vitro αποτελέσματα έδειξαν ότι ο
aspergillus ανταποκρίνεται πολύ καλά πρώτα στην
ιτρακοναζόλη και ακολουθεί η μικοναζόλη, η
κετοκοναζόλη και η τερμπιναφίνη. Το scopulariopsis
καλύπτεται σχεδόν από όλα τα αντιμυκητιασικά
φάρμακα. Από τα παραπάνω φάρμακα η τερμπιναφίνη έχει τη μικρότερη δραστικότητα έναντι των
σαπρόφυτων,55 όμως η κλινική αποτελεσματικότητα
μιας φαρμακευτικής αγωγής δεν συμφωνεί πάντα με
την in vitro δραστηριότητα. Πρακτικά οι Tosti, et al
συστήνουν για aspergillus σε άπω και πλάγια υπονύχια ονυχομυκητίαση είτε τερμπιναφίνη (250mg/
μέρα) ή θεραπεία ώσεων με ιτρακοναζόλη (400mg/
μέρα για 1 εβδομάδα κάθε μήνα) για 2-3 μήνες. Τα
σαπρόφυτα είναι δύσκολο να θεραπευθούν γι’ αυτό
προ τείνονται συνδυαστικές θεραπείες με συστη ματικά φάρμακα και τοπικά σκευάσματα 54 ή χει ρουργική θεραπεία συνδυασμένη με τοπική αγωγή.
Οι νέες αζόλες ίσως έχουν κάποια θέση στο μέλλον,
όμως προς το παρόν υπάρχουν περιορισμένα κλινι-
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Συνδυαστικές θεραπείες
Ο αργός ρυθμός ανάπτυξης του προσβεβλημένου
νυχιού εξηγεί την αποτυχία της τοπικής αγωγής. Έχει
προταθεί ότι ο συνδυασμός συστηματικής με τοπική
θεραπεία οδηγεί σε αντιμικροβιακή συνέργεια,
μεγαλύτερο αντιμυκητιασικό φάσμα δράσης και
βελτιωμένη μυκητοκτόνο δράση.58 Η λάκκα αμορολφίνης 5% σε συνδυασμό με 2 ώσεις ιτρακοναζόλης
είναι πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι 3 ώσεις ιτρακοναζόλης ως μονοθεραπεία για ονυχομυκητίαση από
candida. 59 Μια πολυκεντρική ελεγχό μενη μελέτη
έδειξε ότι σε δερματοφυτική ονυχομυκητίαση κάτω
άκρων με προσβολή της μήτρας του νυχιού η λάκκα
αμορολφίνης 5% μια φορά την εβδομάδα για 12
μήνες σε συνδυασμό με τερμπιναφίνη 250mg/ μέρα
per os για 3 μήνες ήταν πιο αποτελεσματική σε
σχέση με την τερμπιναφίνη ως 3μηνη μονοθεραπεία.60 Παρόμοιος συνδυασμός τοπικής κυκλοπυροξολαμίνης και per os τερμπιναφίνης έχει καλύτερο
θεραπευτικό αποτέλεσμα από τη συστηματική αγωγή
μόνη της.61

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ –––––––––––––––––––
Θεραπεία ονυχομυκητιάσεων σε παιδιά
Η ονυχομυκητίαση είναι λιγότερο συχνή στα
παιδιά, με παγκόσμια επίπτωση <0,5%.62 Όπως και
στους ενήλικες, έτσι και στα παιδιά τα κάτω άκρα
προσβάλλονται πιο συχνά και η άπω και πλάγια
υπονύχια ονυχομυκητίαση είναι ο πιο συχνός τύπος. 7 Οι πιο συχνοί μύκητες στα παιδιά είναι T.
rubrum, T. mentagrophytes και candida. Τα παιδιά
με ονυχομυκητίαση πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και για ταυτόχρονη δερματοφυτία του τριχωτού
της κεφαλής και των ποδιών. Οι γονείς τους θα
πρέπει επίσης να εξετάζονται για ονυχομυκητίαση
και δερματοφυτία των ποδιών. Επειδή η επιφάνεια
των νυχιών στα παιδιά είναι πιο λεπτή και τα νύχια
μεγαλώνουν πιο γρήγορα απ’ ότι στους ενήλικες, η
τοπική θεραπεία είναι ενδεδειγμένη. Υπάρχουν διά-

φορες κλινικές έρευνες που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των συστηματικών
θεραπειών. Τα 3 χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι
η τερμπιναφίνη, η ιτρακοναζόλη και η φλουκοναζόλη. Οι αζόλες προτιμώνται όταν το αίτιο είναι η
candida. Παρότι είναι το μόνο αντιμυκητιασικό που
έχει επίσημη ένδειξη στα παιδιά, η γκριζεοφουλβίνη
δεν χρησιμοποιείται πλέον λόγω του μεγάλου χρόνου θεραπείας και της χαμηλής αποτελεσμα τικό τητας. Το σχήμα ώσεων με ιτρακοναζόλη είναι 5mg/
kg/μέρα για 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 2 μήνες αν
οι βλάβες εντοπίζονται στα άνω άκρα και για 3
μήνες αν οι βλάβες αφορούν τα κάτω άκρα. Η φλουκοναζόλη δίνεται σε δόση 3-6mg/kg, 1 φορά την
εβδομάδα για 12-16 εβδομάδες στα άνω άκρα και
για 18-26 εβδομάδες στα κάτω άκρα. Η τερμπι ναφίνη συστήνεται σε καθημερινή δόση για 6
εβδομάδες στα άνω άκρα και για 12 εβδομάδες στα
κάτω άκρα. Το σχήμα χορήγησης υπολογίζεται με
βάση το βάρος σώματος και φαίνεται στον πίνακα
6.63-66

Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
Πάνω από το 1/3 των διαβητικών μπορούν να
αναπτύξουν ονυχομυκητίαση.6 Η υψηλή επίπτωση
της νόσου στους σακχαροδιαβητικούς οφείλεται σε
ένα συνδυασμό παραγόντων που περιλαμβάνουν το
γλυ και μικό επίπεδο, ισχαιμία, νευροπάθεια και
τοπική ανοσοκαταστολή. Η ονυχομυκητίαση
λειτουργεί ως προγνωστικός δείκτης στην ανάπτυξη
διαβητικών ελκών.67 Οι χαμηλού βαθμού αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και η υπογλυκαιμία
καθιστούν την τερμπιναφίνη το φάρμακο εκλογής
για ονυχομυκητίαση σε Σ.Δ.68 Η ιτρακοναζόλη έχει
αρνητική ινότροπο δράση και αντενδείκνυται σε
καρδιακή ανεπάρκεια, γι’ αυτό δεν προτιμάται σε
αυτούς τους ασθενείς.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ –––––––––––––––––––––––––––––––
Η επίπτωση της ονυχομυκητίασης σε HIV
ασθενείς πλησιάζει το 30% και σχετίζεται με

Ðßíáêáò 6

κά δεδομένα. Μια μελέτη για ονυχομυκητίαση από
neoscytalidium έδειξε καλή ανταπόκριση σε
θεραπεία ώσεων με ποσοκοναζόλη (400mg, 2
φορές/μέρα για 5ημ. κάθε μήνα για 3 μήνες), όμως
υπήρξε υποτροπή. 56 Η βορικοναζόλη ήταν πιο
επιτυχημένη θεραπευτική επιλογή για τη συγκε κριμένη ονυχομυκητίαση.57

Τεμπιναφίνη/
δοσολογικό σχήμα

Βάρος σώματος

62,5 mg
125 mg
250 mg

Μέχρι 20 kg
20-40 kg
Άνω των 40 kg
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χαμηλό αριθμό CD4: 450 ανά mm -3 . 69 Η εγγύς
υπονύχια ονυχομυκητίαση ήταν πολύ συχνή σε
αυτούς τους ασθενείς τη δεκαετία του 1990, αλλά η
επίπτωσή της έχει μειωθεί λόγω των αντιρετροικών
αγωγών και της λήψης φλουκοναζόλης για θεραπεία
στοματοφαρυγγικής καντιντίασης.70,71 Η ιατρογενής
ανοσοκαταστολή είναι συχνή αιτία ονυχομυκητίασης.71 Οι περισσότερες περιπτώσεις ονυχομυκητίασης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς οφείλεται στο
T.rubrum. Οι σαπροφυτικοί μύκητες αποτελούν
μικρό αριθμό περιστατικών.73 Η γκριζεοφουλβίνη,
είναι το λιγότερο αποτελεσματικό αντιμυκητισιακό
φάρμακο σε HIV ασθενείς.74 Λόγω του υψηλού κινδύνου αλληλεπιδράσεων των αντιρετροικών φαρμάκων
με τα αντιμυκητιασικά η ιτρακοναζόλη και η κετοκοναζόλη αποφεύγονται, ενώ προτιμώνται η τερμπιναφίνη και η φλουκοναζόλη.75

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ – LASER –––––––––––––––––––––––––––
Η χειρουργική θεραπεία συνοδευόμενη από
τοπικά αντιμυκητιασικά φαίνεται λογική προσέγγιση
για ονυχομυκητίαση που αφορά 1 νύχι, όμως τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης έρευνας
ήταν απογοητευτικά.76 Μια ανοιχτή μελέτη σε ένα
κέντρο για φωτοδυναμική θεραπεία έδειξε θερα πευτικά αποτελέσματα που έφταναν το 44,3% σε 12
μήνες, ενώ τα αποτελέσματα μειώνονται στο 36,6%
στους 18 μήνες.77 Ως φωτοευαισθητοποιές ουσίες
στη φωτοδυναμική θεραπεία έχουν χρησιμοποιηθεί
το methylene blue, μεθυλ-αμινολεβουλινικό (MAL)
και αμινολεβουλινικό οξύ (ALA) με φωτεινές πηγές
μήκους κύματος περίπου 630 nm.78 Καινούργιες
θεραπευτικές προσεγγίσεις με διοδικό laser στα 870
nm και 930nm και millisecond 1064nm neodymiumdoped yttrium aluminium garnet lasers υπόσχονται
ενθαρρυντικά αποτελέσματα αλλά δεν υπάρχουν
ακόμα επίσημες συστάσεις.79-82

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ή ΥΠΟΤΡΟΠΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ονυχομυκητίαση σχετίζεται με υψηλά επίπεδα
υποτροπής 40-70%.83 Ο όρος υποτροπή υποδηλώνει
τόσο επανεμφάνιση όσο και επαναμόλυνση. Στόχος
της αντιμυκητιασικής αγωγής είναι νύχια ελεύθερα
μυκήτων. Λόγω του αργού ρυθμού ανάπτυξης των
νυχιών των κάτω άκρων, απαιτούνται έως 18 μήνες
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για να μεγαλώσει πλήρως το νύχι. Ορισμένα χαρακτηριστικά των νυχιών όπως πάχος νυχιών >2mm, η
μικρή ανάπτυξη, σοβαρή ονυχόλυση και δερματοφύτομα (έντονα λευκωπή υπονύχια βλάβη που οφείλεται σε πυκνή συνάθροιση υφών) συνεισφέρουν
στην αποτυχία της αγωγής. Παράγοντες κινδύνου για
επαναμόλυνση περιλαμβάνουν οικογενειακό ιστορικό, συνύπαρξη Σ.Δ., αρτηριακή και φλεβική
νόσος, σύνδρομο Down, φαινόμενο Raynaud και
ανοσοκαταστολή. Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες
είναι η συνύπαρξη βακτηριακής ή άλλης λοίμωξης
στα νύχια, λάθος διάγνωση, ελλιπής συμμόρφωση,
αντιμυκητιασική ανοχή και λανθασμένη επιλογή
αντιμυκητιασικής θεραπείας. Γενικά η ονυχομυκητίαση που προκαλείται από μη δερματοφυτικούς μύκητες δεν ανταποκρίνεται καλά στα κλασικά αντιμυκητιασικά per os και οι μέχρι στιγμής αποτελεσματικές επιλογές είναι περιορισμένες.

ΠΡΟΛΗΨΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η πρόληψη ονυχομυκητιάσεων είναι εξίσου
σημαντική με τη θεραπεία τους. Λόγω του ότι το
T.rubrum ανιχνεύεται συχνά σε υπνοδωμάτια
ξενοδοχείων, χαλιά, γυμναστήρια, δοκιμαστήρια
ρούχων ή δημόσια μπάνια, είναι απαραίτητο να φορά κανείς προστατευτικά υποδήματα για πρόληψη
υποτροπών. Άλλα προστατευτικά μέτρα περιλαμβάνουν απορροφητικές και αντιμυκητιασικές πούδρες
που περιέχουν μικοναζόλη, κλοτριμαζόλη ή πάτοι
στα υποδήματα και εφαρμογή βαμβακερών απορροφητικών καλτσών. Επίσης είναι σημαντικό οι
ασθενείς να διατηρούν κοντά τα νύχια τους και να
αποφεύγουν να μοιράζονται ονυχοκόπτες με φίλους
ή άλλα μέλη της οικογένειας. Τα υποδήματα φέρουν
μεγάλο αριθμό μολυσματικών μυκήτων. Σε πολλές
περιπτώσεις είναι καλό να απομακρύνονται όλα τα
μολυσμένα και παλαιά υποδήματα. Αν αυτό δεν
είναι δυνατόν, τα μυκητιασικά στοιχεία που μπορεί
να υπάρχουν, μπορούν να εξουδετερωθούν βά ζοντας ναφθαλίνη στα παπούτσια και αφήνοντάς τα
κλειστά σε πλαστική σακούλα για 3 τουλάχιστον
ημέρες. Μετά χρειάζεται καλός αερισμός των
παπουτσιών για να απομακρυνθεί η οσμή από αυτά.
Τέλος, η χρήση αντιμυκητιασικών πουδρών στην
έσω επιφάνεια των υποδημάτων διασφαλίζει την
εξουδετέρωση των μυκητιασικών αρθροκονιδίων.
Άλλη εναλλακτική επιλογή είναι ο ψεκασμός των
υποδημάτων με σπρέι τερμπιναφίνης σε περιοδική
βάση. Επειδή η ονυχομυκητίαση και η δερματοφυτία
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των κάτω άκρων είναι μεταδοτικές, είναι καλό όλα τα
προσβεβλημένα μέλη της οικογένειας να κάνουν
θεραπεία ταυτόχρονα ώστε να αποφευχθεί επα ναμόλυνση. Συστήνονται άνετα, καλά εφαρμοζόμενα
υποδήματα και αποφυγή τραυματισμού των ονύχων.
Επίσης, συχνά manicures και pedicures προδια θέτουν πολλούς ασθενείς σε ποικίλα προβλήματα
όπως παρωνυχίες, πρωτοπαθής ονυχόλυση από
candida και δερματοφυτικές λοιμώξεις ονύχων. Ασθε νείς με τις παραπάνω λοιμώξεις καλό είναι να
επισκέπτονται ειδικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν
αποστειρωμένα εργαλεία.

ΦΑΡΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Τα συστηματικά φάρμακα για ονυχομυκητίαση
κοστίζουν γιατί χρειάζονται μακροχρόνιες θερα πείες ιδίως για ονυχομυκητίαση κάτω άκρων. Κλινικές δοκιμές των κυρίων 3 φαρμάκων: ιτρακοναζόλη,
τερμπιναφίνη και φλουκοναζόλη έδειξαν ότι τα
σχήματα ώσεων μειώνουν το κόστος της θεραπείας
χωρίς να στερούνται θεραπευτικού αποτελέσματος.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ––––––––––––––
Μελέτες στην ονυχομυκητίαση και στην περαιτέρω διερεύνηση της νόσου αφορούν τους εξής
τομείς: 1. Χειρουργικές θεραπείες, laser, PDT 2. Καλύ τερη κατανόηση της φαρμακοδυναμικής και
φαρμακοκινητικής των αντιμυκητιασικών φαρμάκων
και ο σημαντικός ρόλος του monitoring αυτών των
φαρμάκων 3. Περισσότερες συνδυαστικές αγωγές 4.
Καλύτερη κατανόηση της φαρμακευτικής αντοχής 5.
Καλύτερη συμμόρφωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Η ονυχομυκητίαση είναι από τις πιο συχνές
διαταραχές των ονύχων στους ενήλικες.5 Η θεραπεία
τους απαιτεί σωστή αναγνώριση του μύκητα, όπου
είναι δυνατό, εκτίμηση της νόσου και των παρα γόντων κινδύνου και ορθή απόφαση για την καταλληλότητα της θεραπείας βάση αιτίας και κλινικού
τύπου της νόσου. Μερικοί ασθενείς χρειάζονται
συνεχή παρακολούθηση, ιδίως όταν είναι υψηλού
κινδύνου και οπωσδήποτε μετά το πέρας της αγωγής
απαιτείται επανεξέταση.
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Quiz
Ποιά είναι η διάγνωσή σας
Δελλή Φ-Σ.
Παπαθωμά Σ.
Πατσούρη Μ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων
Θεσσαλονίκης – Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––
Ασθενής ηλικίας 47 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΝΑΔΝΘ για την εκτίμηση μιας βλάβης
την οποία παρατήρησε προ τετραμήνου ως μια περιοχή στην οποία υπήρχε απώλεια τριχών.
Κλινικά η βλάβη είναι ένα ασυμπτωματικό ερυθροϊώδες οζίδιο με ελαφρώς διηθημένα και επηρμέ-

να όρια εντοπιζόμενο στο αριστερό ημιθωράκιο (Εικόνα 1). Δερματοσκοπικά η βλάβη παρουσιάζει ένα
πρότυπο χωρίς χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία, με
μια γκρι-μπλε, καμπυλωτού σχήματος, μεγάλου πάχους γραμμή συμμετρικά απέναντι από μια φαιογκρίζα περιοχή με ασαφή όρια. Στην περιφέρεια της
βλάβης παρατηρείται μια φλεγμονώδη βλάβη που
περιβάλλει ένα τριχικό θύλακο (Εικόνες 2, 3).

Åéêüíá 1
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Åéêüíá 3

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Είσφρυση τρίχας με αντίδραση τύπου ξένου
σώματος (Εικόνα 4)
Συζήτηση
Έγινε αφαίρεση ολόκληρης της βλάβης. Η χειρουργική αφαίρεση αποκαλύπτει μια ομάδα τριχών
που περιβάλλεται από κοκκιωματώδη ιστό.
Η είσφρυση τρίχας με αντίδραση τύπου ξένου σώματος αποτελεί το βασικό παθογενετικό μηχανισμό
της ψευδοθυλακίτιδας γενιού. Παρόμοιο εύρημα με
εντόπιση στο θώρακα δεν αναφέρεται.
Η ψευδοθυλακίτιδα γενιού, γνωστή και ως «είσφρηση τρίχας» ή «θυλακίτιδα από ξυράφι» είναι μια
συνηθισμένη χρόνια φλεγμονώδης νόσος με τυπική
εντόπιση στις περιοχές με χοντρές τρίχες που ξυρίζονται (πρόσωπο, τράχηλος).1
Καθώς μεγαλώνουν κάτω από την επιδερμίδα, οι
τρίχες ακολουθούν μια κυκλική πορεία και περιστρέφονται, προκαλώντας μια φλεγμονώδη αντίδραση. Κλινικά χαρακτηρίζεται από πολλαπλές επώδυνες, κνησμώδεις ερυθηματώδεις βλατίδες και, λιγότερο συχνά φλύκταινες, οζίδια και αποστήματα, με πιθανή συνύπαρξη υπερμελάγχρωσης, υπερτροφικών
ουλών και χηλοειδών.2
Ο ασθενής που παρουσιάζουμε είχε μια μοναδική φλεγμονώδη οζώδη βλάβη στο δεξιό ημιθωράκιο,
χωρίς προηγούμενο ιστορικό ψευδοθυλακίτιδας και
με αρνητικό ιστορικό αποτρίχωσης πλάτης.
Η κλινική διαφορική διάγνωση περιελάμβανε:
έναν όγκο όπως ένα γλομαγγείωμα (ήταν όμως ανώδυνη), ένα κυανό σπίλο, ένα άτυπο οζώδες μελάνωμα ή ένα ξένο σώμα.

Από την δερματοσκοπική εικόνα αυτό που συνηγορούσε υπέρ της ψευδοθυλακίτιδας ήταν η μονήρης γκρι-μπλε καμπυλωτού σχήματος και μεγάλου
πάχους γραμμή στο φόντο ενός πρότυπου χωρίς δομικά στοιχεία. Τα δερματοσκοπικά ευρήματα δεν
ήταν τα τυπικά μιας νεοπλασματικής οντότητας. Τα
γκρι και μπλε χρώματα είναι συμβατά με την ύπαρξη
της μελανίνης του στελέχους της τρίχας που βρίσκεται στο χόριο, είτε επιφανειακά είτε εν τω βάθει, φαινόμενο γνωστό και ως φαινόμενο Tyndall.3
Στην διεθνή βιβλιογραφία τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά μιας βλάβης ψευδοθυλακίτιδας γένιου
αναφέρονται μόνο σε μια δημοσίευση.4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦIA –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV. Dermatology. 3rd ed.
New York: Saunders; 2012.
2. Perry PK, Cook-Bolden FE, Rahman Z, et al. Defining pseudofolloculitis barbae in 2001: a review of the literature and
current trends. J Am Acad Dermatol. 2002; 46:S113-9.
3. Weismann K, Lorentzen HF. Dermoscopic color perspective. Arch Dermatol. 2006; 142(9):1250.
4. Ladizinsli B, Ramirez-Ford MK, Cohen YK, et al. Pseudofolliculitis barbae: a dermatoscopic correlate. Dermatol Pract
Concept. 2013; 3(2):53-54.
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Ιωαννίδης Δ.
Bακιρλής Ε.

Καθηγητής Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
Λέκτορας Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

1. Η βιταμίνη D μπορεί να παίζει σημαντικό
ρόλο στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας;
Η βαρύτητα της κλινικής εικόνας μειώθηκε
σημαντικά μετά από 3 μήνες χορήγησης
συμπληρωμάτων βιταμίνης D.
Προηγούμενες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D θα μπορούσε να συμβάλει στην
εμφάνιση της ατοπικής δερματίτιδας (ΑΔ). Για να
προσδιορίσουν οι ερευνητές αν τα συμπληρώματα
βιταμίνης D μειώνουν τη βαρύτητα της ΑΔ διεξήγαγαν μια προοπτική, μονοκεντρική, παρεμβατική μελέτη, στην οποία χορηγήθηκε από του στόματος συμπλήρωμα βιταμίνης D (1000 IU ανά ημέρα) σε 39
παιδιά με χρόνια ΑΔ (ηλικίας: 4 ± 3,15 χρόνια) επί
3 μήνες. Οι ερευνητές αξιολόγησαν, επίσης, εάν η
παρέμβαση αυτή μείωνε τα επίπεδα των κυτταροκινών που προέρχονται από τα Τ-κύτταρα και εμπλέκονται στη φλεγμονώδη απάντηση στην ΑΔ.
Κατά την έναρξη της μελέτης, η μέση τιμή της
βιταμίνης D στον ορό στους περισσότερους ασθενείς με ΑΔ ήταν σε χαμηλότερα των φυσιολογικών
τιμών επίπεδα, και μόνο οι 7 ασθενείς από τους 39
είχαν φυσιολογική τιμή βιταμίνης D. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αρχικά επίπεδα βιταμίνης D στους
ασθενείς με ΑΔ ήταν παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν σε 20 υγιείς μάρτυρες, υποδεικνύοντας ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D είναι κοινή ανεξάρτητα από το εάν τα παιδιάέπασχαν ή όχι από
ΑΔ. Επίσης, κατά την έναρξη τα επίπεδα των κυτταροκινών IL-2, IL-4, IL-6 και ΙFΝ-γ στους ασθενείς
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με ΑΔ ήταν υψηλότερα από τις φυσιολογικές τιμές
και υψηλότερα σε σχέση με τους υγιείς που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου.
Μετά τους 3 μήνες, οι μέσες τιμές βιταμίνης D
στους ασθενείς με ΑΔ αυξήθηκαν σημαντικά και ήταν
σε φυσιολογικά επίπεδα, η βαρύτητα της κλινικής εικόνας της ΑΔ μειώθηκε σημαντικά και οι τιμές για τις κυτταροκίνες IL-2, IL-4, IL-6 και ΙFΝ-γ μειώθηκαν επίσης.
Σε τέσσερις ασθενείς με ΑΔ που δεν ακολούθησαν σωστά το πρωτόκολλο, δεν υπήρξε βελτίωση στα επίπεδα
της βιταμίνης D, στην κλινική εικόνα και δεν παρατηρήθηκε μείωση των τιμών των φλεγμονωδών κυτταροκινών.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)
Η ατοπική δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από υπερπαραγωγή Th2 κυτταροκινών κατά τη διάρκεια της
οξείας φάσης και Th1 κυτταροκινών κατά τη διάρκεια
της χρόνιας φάσης. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν
ότι η βιταμίνη D μπορεί να έχει θεραπευτική δράση
μέσω ρύθμισης της φλεγμονής. Τα αποτελέσματα θα
πρέπει να επαναληφθούν και σε μεγαλύτερες μελέτες,
πριν να υπάρξει ισχυρή σύσταση για χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D στους ασθενείς με ΑΔ. Ωστόσο, μπορεί να είναι χρήσιμο για τους κλινικούς γιατρούς να αξιολογήσουν τα επίπεδα της βιταμίνης D σε
ασθενείς με ΑΔ και, εάν είναι μειωμένα, να συστήσουν
την έναρξη της αγωγής με συμπληρώματα βιταμίνης D.
Di Filippo P et al. Vitamin D supplementation modulates
the immune system and improves atopic dermatitis in children. Int Arch Allergy Immunol 2015 Mar 13; 166:91.
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2. Βρεφικά Αιμαγγειώματα: Κλινικές
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη Διάγνωση
και Αντιμετώπιση
Τα παιδικά αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνοί
καλοήθεις όγκοι της βρεφικής ηλικίας. Αυτή η κλινική έκθεση αναπτύχθηκε από ειδικούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αξιοποιώντας την κλινική πρακτική, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και τις
κατευθυντήριες οδηγίες του 2014 από τη Διεθνή
Εταιρεία για τη Μελέτη των Αγγειακών Ανωμαλιών
(ISSVA). Επιδημιολογικά δεδομένα, πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την παθογένεση, την ονοματολογία, τις κλινικές συσχετίσεις, τη διάγνωση και τη θεραπεία αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Βασικά σημεία
• Τα παιδικά αιμαγγειώματα είναι αγγειακά νεοπλάσματα που εμφανίζονται στα βρέφη ηλικίας 3 εβδομάδων και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Κατόπιν, παραμένουν σε αυτή την κατάσταση για αρκετό χρονικό
διάστημα και υποχωρούν μετά από πολλά χρόνια.
• Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση της εμφάνισης των αιμαγγειωμάτων που είναι GLUT-1 + και χαρακτηρίζονται από τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και ανώμαλη αρχιτεκτονική των αιμοφόρων αγγείων με το χαμηλό βάρος γέννησης
του βρέφους και της ενδομήτριας υποξίας. Σε αντίθεση, αγγειακές δυσπλασίες είναι GLUT-1- και αντιπροσωπεύουν δομικές αγγειακές ανωμαλίες.
• «Σηραγγώδη» (“Cavernous”) ή «τριχοειδή» (“capillary”) αιμαγγειώματα είναι ανακριβείς όροι που θα
πρέπει να εγκαταλειφθούν.
• Οι συχνότερες θέσεις εμφάνισης είναι τα βλέφαρα,
το ακρορρίνιο, τα χείλη, η περιοχή των σπαργάνων, η αναπνευστική οδός και το ήπαρ.
• Δερμοτομιακή εμφάνιση αιμαγγειωμάτων έχει
υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών και συσχέτισης με
άλλα νοσήματα.
• Τα κριτήρια του συνδρόμου PHACE και LUMBAR
έχουν αναθεωρηθεί.
• Οι επιπλοκές διακρίνονται σε συχνές (παραμόρφωση των ιστών, δυσμορφία, εξέλκωση) και σπάνια
(υποθυρεοειδισμός στο διάχυτο ηπατικό αιμαγγείωμα, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε
ασθενείς με σύνδρομο PHACE).
• Η καλή κλινική εξέταση συνήθως δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης. Το υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία και η βιοψία είναι χρήσιμα σε επιλεγμένα περιστατικά.

• Στη θεραπεία πρώτης γραμμής έχουν αντικατασταθεί τα κορτικοστεροειδή (συστηματικά και ενδοβλαβικά) από την προπρανολόλη χορηγουμένη
από του στόματος, φάρμακο εγκεκριμένο από τον
FDA για τη θεραπεία των αιμαγγειωμάτων. Άλλες
θεραπείες περιλαμβάνουν την τοπική τιμολόλη
(χρησιμοποιείται εκτός ενδείξεων για τα μικρά, χωρίς επιπλοκές, επιφανειακά αιμαγγειώματα), το
παλμικό λέιζερ χρωστικής και τη χειρουργική
επέμβαση.

Σχόλιο (Μ.Wu Chang, MD)
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των βρεφικών
αιμαγγειωμάτων χρειάζονται μόνο παρακολούθηση,
οι επιπλοκές μπορεί να συμβούν πολύ γρήγορα. Η
πρόκληση είναι ότι τα αιμαγγειώματα είναι δυναμικοί όγκοι, σε συγκεκριμένες ανατομικά θέσεις και
μπορεί να απαιτηθεί η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση είναι κρίσιμες,
και οι ειδικοί στην παιδιατρική δερματολογία είναι
λίγοι. Αυτή η μελέτη είναι ολοκληρωμένη και παρέχει πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες
για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των αιμαγγειωμάτων.
Darrow DH et al. Diagnosis and management of infantile
hemangioma. Pediatrics 2015 Oct 1; 136:e1060.

3. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις
επιδερμιδικές δοκιμασίες για την Αλλεργική
δερματίτιδα εξ επαφής
Για να αποτελέσουν οι επιδερμιδικές δοκιμασίες
ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο, πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τα δεδομένα που βασίζονται σε
αποδείξεις σχετικά με την ορθή χρήση τους και τα
πιθανά λάθη.

Ιστορικό και Στόχος
Η Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής αποτελεί μία
από τις πιο κοινές επαγγελματικές δερματοπάθειες
και, πολλές φορές, συνδέεται με υψηλή νοσηρότητα.
Οι επιδερμιδικές δοκιμασίες χρησιμοποιούνται για
τη διάγνωση του προβλήματος και για τον εντοπισμό
του υπεύθυνου παράγοντα. Οι ειδικοί που κλήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Δερματίτιδας Εξ επαφής καθόρισαν τις κατευθυντήριες οδηγίες, σχετικά
με τη χρήση αυτής της σημαντικής διαγνωστικής μεθόδου.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Βασικά σημεία
• Ο έλεγχος με επιδερμιδικές δοκιμασίες ενδείκνυται όταν η εξ επαφής αλλεργική αντίδραση αποτελεί μια εκτίμηση-θεώρηση. Μπορεί επίσης να είναι
χρήσιμη εξέταση: 1) σε ανθεκτικές περιπτώσεις
ατοπικής δερματίτιδας, της δερματίτιδας από στάση, ή της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας, 2) σε
φλεγμονώδεις διαταραχές των βλεννογόνων, 3)
όταν υπάρχει υποψία ότι οι αντιδράσεις οφείλονται
σε εμφυτεύματα και 4) σε ορισμένες περιπτώσεις
πολυμόρφου ερυθήματος, ομαλού λειχήνα, ψωρίασης, και κοκκιωματώδους αντίδρασης.
• Όταν η ερμηνεία των δοκιμασιών μπορεί να γίνει
δύσκολη, δηλαδή σε ασθενείς που λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή όταν οι περιοχές
του δέρματος που επιλέγονται για την εφαρμογή
των επιδερμιδικών δοκιμασιών α) εμφανίζουν
εξάνθημα δερματίτιδα, ή β) έχει πρόσφατα εφαρμοσθεί τοπικά στεροειδή, ή γ) έχουν εκτεθεί στην
υπεριώδη ακτινοβολία, τότε η αναβολή των επιδερμιδικών δοκιμασιών μπορεί να είναι πιο συνετή
απόφαση. Η συστηματική χορήγηση αντι-ισταμινικών και η τοπική εφαρμογή στεροειδών σε άλλες
θέσεις από τις περιοχές που θα εφαρμοσθούν οι
δοκιμασίες δεν αποτελούν αντένδειξη.
• Σε ασθενείς με ανοσοκατασταλτικές παθήσεις ή σε
ασθενείς που η απόσυρση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων είναι αδύνατη, η επιδερμιδική δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν και η
ευαισθησία της μπορεί να μειωθεί.
• Η επαρκής αξιολόγηση των επιδερμιδικών δοκιμασιών απαιτεί τουλάχιστον δύο αναγνώσεις: τις ημέρες από την 2η έως την 4η, καθώς επίσης και την
7η ημέρα.
• Η αξιολόγηση των ειδικών προϊόντων που θεωρούνται ύποπτα για την πρόκληση αλλεργιών εξ
επαφής μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επανα-

λαμβανόμενη δοκιμή ανοικτής εφαρμογής: Ο
υπεύθυνος παράγοντας εφαρμόζεται δύο φορές
την ημέρα μέχρι 2 εβδομάδες στην καμπτική επιφάνεια του αντιβραχίου και η περιοχή παρακολουθείται για την εμφάνιση εκζέματος.
• Η συχνότητα των θετικών αντιδράσεων στις επιδερμιδικές δοκιμασίες είναι συχνά παρόμοια σε
ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα και στο γενικό
πληθυσμό. Η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για
τη δοκιμασία: Ενήλικες και παιδιά έχουν παρόμοια πιθανότητα αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.
• Γενικά οι επιδερμιδικές δοκιμασίες είναι πολύ
ασφαλής διαδικασία. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και δυσμενείς επιδράσεις περιλαμβάνουν
ερεθιστικές αντιδράσεις, ευαισθητοποίηση σε χημικές ουσίες, διαταραχές μελάγχρωσης, έξαρση
της δερματίτιδας σε άλλες περιοχές του σώματος,
και άλλες επίμονες αντιδράσεις. Η εμφάνιση ουλών και νεκρώσεων είναι εξαιρετικά απίθανο να
συμβούν, αλλά έχουν περιγραφεί.

Σχόλιο Craig A. Elmets, MD
Οι επιδερμιδικές δοκιμασίες έχουν χρησιμοποιηθεί για δεκαετίες. Για να αποτελέσουν ένα πολύτιμο
διαγνωστικό εργαλείο, οι ιατροί που διενεργούν την
εξέταση πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ορθή
χρήση της μεθόδου και τις πιθανές παγίδες που
μπορεί να προκύψουν. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν πληροφορίες βασισμένες σε αποδείξεις και τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων για τη χρήση του πολύτιμου αυτού εργαλείου.
Johansen JD et al. European Society of Contact Dermatitis guideline for diagnostic patch testing recommendations on best practice. Contact Dermat 2015 Oct; 73:195.

Áëëçëïãñáößá: Δ. Ιωαννίδης
Παν/κή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/κης
Δελφών 124, 54643 Θεσσαλονίκη
Ε-mail: dem@auth.gr
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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: Γεωργία Κόκλα, e-mail: grgkokla@
yahoo.gr
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Υπόψιν κας Γεωργίας Κόκλα
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα
Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

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

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

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

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

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

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

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

2. Ανασκοπήσεις

8. Γενικά θέματα

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 27:2 183-185, 2016

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

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

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

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

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

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

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

ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

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

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

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

Περίληψη
Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ
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Λέξεις – κλειδιά
3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

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

Ôüìïò 27, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2016

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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International Community
The faculty of the Victoria Park Institute invite you to get involved in our programs specially for international plastic surgeons and dermatologists. We are accepting candidate applications for the 2016-2017 year. Two fellowships will be available per academic year.
Unique aspects: The experience entails broad experience in facial aesthetics and body contouring, through
laser treatments (Fraxil®, Co2, VBeam®, IPL® etc…), energy devices (Thermage®, Coolsculpting®, Ulthera®
etc…), toxin injections (all), fillers (all), and peels. There are teaching conferences and clinical research is
mandatory.
The fellow receives subsidized housing and flight transportation.
This fellowship is available only to board-certified or board-eligible plastic surgeons and dermatologists (and
residents in their last year of training - in good standing).
The experience will provide a highly focused 3-month period of training. The experience will provide comprehensive clinical management with intense involvement by national and international leaders in aesthetic
plastic surgery and dermatology.
During the training, the fellow will participate in several projects requiring publication and/or presentation.
In addition to the operative and research aspects, the fellow will have the opportunity to learn the fundamentals of running a busy private practice complete with a surgery centre and medical spa.
The Victoria Park Institute research Centre is actively involved in significant clinical and pivotal research,
leading to an expectation that the fellow will participate in scholarly activity, publishing and/or presentations.
English language - spoken and written is mandatory.
Two letters of recommendation will be required in the latter segment of the application process.
Please submit a most recent CV and a letter of intent to:
Dr. Andreas Nikolis MD MSc FRCSC
Associate Professor of Plastic Surgery
Victoria Park
376 Victoria, Suite 400
Westmount, Quebec
H3Z1C3
Application request and initial documents can be emailed to: fellowship@vicpark.com
Fellowship Directors:
Dr. Andreas Nikolis – Westmount, QC, Canada
Prof. Christina Antoniou – Athens, Greece
Faculty:
Dr. Andreas Nikolis (Plastic Surgery)
Dr. Christina Antoniou (Dermatology)
Dr. Arthur Swift (Plastic Surgery)
Dr. Steven Bernstein (Dermatology)
Dr. Lucie Khouri (Occuloplastic Surgery)
Dr. Demetrios Rizis (Plastic Surgery)
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n Αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης
n Φωτοδυναμική
θεραπεία της ακμής

C-M-Y-K GRAPHIC DESIGN STUDIO ΕΠΕ
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