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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA

To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

- Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες 
απόψεις. - Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. 
- Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. - Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές 
εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη 
έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. - Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά 
θέματα. - Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. - Σημαντικές ειδήσεις από τη 
δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. - Eιδικά άρθρα. - Παρoυσίαση σύγχρoνης 
τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. - Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό 
εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. - Πρακτικές κατευθύνσεις 
σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. - Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. - Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς 
Iατρικoύ Tύπoυ. - Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. - Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. - Δερματoλoγία και Iστoρία. - Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. - Eρωτήσεις 
αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. - Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. - Nέα 
ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. - Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. - Πρoαναγγελίες επιστημoνικών 
εκδηλώσεων. - Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες 
μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.

Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy)
β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες 
- Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA
Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr

ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25
THΛ.: 210 67.77.590, 
FAX: 210 67.56.352
E-mail: kafkas@otenet.gr
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Σχετικά με τους 
βιολογικούς παράγοντες

J. BARKER, ηνΩμΕνΟ ΒαΣιλΕιΟ

Οι βιολογικοί παράγοντες είναι πρωτεΐνες με 
φαρμακολογική δραστικότητα. Έχουν χρησι-

μοποιηθεί σε διάφορες παθήσεις. Π.χ. η ινσουλίνη 
είναι ένας βιολογικός παράγοντας, όπως επίσης και 
οι αυξητικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στη 
θεραπεία του καρκίνου (adjuvant therapy). 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  
το ρόλο των βιολογικών παραγόντων στην πρόληψη 
της φλεγμονής και στη δραστικότητά τους σε χρόνιες 
φλεγμονώδεις παθήσεις, όπως η νόσος του Crohn, η 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωρίαση.

Οι βιολογικοί παράγοντες δρουν με εκλεκτική δράση 
σε μόρια-στόχους ώστε να παρατηρείται πολύ υψηλή 
ειδικότητα, ενώ οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα 
είναι ελάχιστες. 

Οι περισσότεροι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμο-
ποιούνται στην κλινική πράξη είναι αντισώματα κατά 
μορίων-στόχων ή δρουν διαμέσου διαλυτών υποδοχέων. 
Σε ένα μεγάλο μέρος περιπτώσεων οι βιολογικοί παράγοντες 
λειτουργούν επηρεάζοντας τη λειτουργία εξειδικευμένων 
πρωτεϊνών, όπως οι κυτταροκίνες, ή εμπλεκόμενοι στη 
δράση υποδοχέων στην επιφάνεια κυττάρων-στόχων (Τ-
λεμφοκύτταρα). Οι παράγοντες αυτοί αναμφισβήτητα 
δρουν στις φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, χωρίς πάντως 
να είναι και ελεύθεροι μειονεκτημάτων.

4ο Εαρινό Συμπόσιο 
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας

Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας

ΕΠιμΕλΕια - αΠΟΔΟΣη Στα Ελληνικα
Π.Γ. κΩΣτακηΣ, Π.Γ. ΣταυΡΟΠΟυλΟΣ

νοσοκομείο «α. Συγγρός»

τα τελευταία χρόνια, η ταχύτατη 
εξέλιξη στη μοριακή Βιολογία 

και μοριακή Γενετική του δέρματος 
συνέβαλε σημαντικά τόσο στη 
διάγνωση όσο και στη θεραπευτική 
προσέγγιση των πομφολυγωδών 
δερματοπαθειών. 

Η δομή της ζώνης βασικής μεμβράνης 
της επιδερμίδας είναι πλέον γνωστή 
και, ως συνέπεια του προηγουμένου, 
αναπτύχθηκαν αντιδραστήρια μοριακού 
τύπου για τη μελέτη των συστατικών 
της. 

Έτσι, τόσο η ακριβής διάγνωση όσο 
και η παρακολούθηση των ασθενών με 
πομφολυγώδεις δερματοπάθειες έχει 
καταστεί πολύ πιο αποτελεσματική. 

Για παράδειγμα, γενετικές κληρονο-
μικές ασθένειες της ομάδας πομφο-

λυγώδους επιδερμόλυσης μπορούν 
να διαγνωσθούν με ακρίβεια αμέσως 
μετά τη γέννηση με χαρτογράφηση των 
αντιγόνων (τεχνική ανοσοφθορισμού), 
καθώς επίσης και να πραγματοποιηθεί 
έλεγχος για ανεύρεση των μεταλ-
λαχθέντων γονιδίων. 

Είναι σημαντικό ότι σε οικογένειες 
με τέτοιου τύπου ιστορικό, οι γενο-
δερματοπάθειες προλαμβάνονται  έγ-
καιρα και με μεγάλη ακρίβεια χάρη στη 
συμβουλευτική παρέμβαση. 

Στις περιπτώσεις των αυτοάνοσων 
πομφολυγωδών δερματοπαθειών 
(πέμφιγα, πομφολυγώδες πεμφι-
γοειδές) έχει καταστεί δυνατή η 
ακριβής διάγνωση, καθώς και ο 
καθορισμός των αυτοαντιγόνων και 
των ανοσοεπικρατούντων επιτόπων 

τους με τη χρήση συνδυασμού ELISA 
και ανοσοαποτυπωτικών μεθόδων, 
χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένα 
αντιγόνα. 

Οι προκαθορισμένες διαγνωστικές 
διαδικασίες αποτελούν τη στοιχειώδη 
βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
τόσο θεραπευτικών στρατηγικών όσο 
και μεθόδων παρακολούθησης των 
ασθενών. Επίσης, η κατανόηση της 
μοριακής αιτιοπαθογένειας αυτών 
των δερματοπαθειών οδήγησε 
στην ανάπτυξη βιολογικά δυνατών 
θεραπειών και δημιουργεί ισχυρές 
πιθανότητες για μελλοντικές μοριακά 
στοχευμένες θεραπευτικές αγωγές, τόσο 
για τις γενετικές (κληρονομικές) όσο και 
για τις αυτοάνοσες πομφολυγώδεις 
δερματοπάθειες.

Σύγχρονοι όροι διάγνωσης και θεραπευτική αντιμετώπιση 
πομφολυγωδών δερματοπαθειών

C. BRuCKNER-TuDERMAN, ΓΕΡμανια

«Δέρμα και κλίμα»

μΕΡΟΣ Β'



κολλαγόνο και ελαστίνη στις κληρονομικές δερματοπάθειες
J. uITTO, ηΠα

Οι γενοδερματοπάθειες, μια ξεχωριστή 
ομάδα κληρονομικών νοσολογικών 

οντοτήτων, παρουσιάζουν ευρύ φάσμα 
κλινικών εκδηλώσεων. λόγω γενικά της 
σπανιότητάς τους, πολλές από τις γενο-
δερματοπάθειες αποτελούν διαγνωστική 
πρόκληση για το γενικό δερματολόγο και 
η πολύπλοκη και πολύτροπη κατάταξή 
τους (συχνά με διαφορετική ορολογία) 
επιτείνει την πρόκληση.

Στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, με 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας στη μοριακή 
γενετική, σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση 

του ανθρώπινου γονιδιώματος, βρέθηκε ότι 
συμβαίνουν μεταλλάξεις σε τουλάχιστον 
300 γονίδια, κατά τρόπο που να εξηγούνται 
οι χαρακτηριστικές φαινοτυπικές εκδηλώσεις 
των κληρονομικών δερματοπαθειών.

Πράγματι, ιδιαίτερες μεταλλάξεις σε γονίδια 
που κωδικοποιούν διαφορετικού τύπου 
συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας έχουν 
ήδη επισημανθεί στα πλαίσια σημαντικού 
αριθμού τέτοιων δερματικών παθήσεων. 
Τέτοιες είναι το σύνδρομο Ehlers-Danlos, 
το υπερελαστικό δέρμα (cutis laxa) και το 
ελαστικό ψευδοεξάνθημα, που αποτελούν  

πρότυπα κληρονομικών δερματοπαθειών 
όπου εμπλέκονται τόσο το κολλαγόνο όσο 
και οι ελαστικές ίνες του χορίου.

Συμπερασματικά, η αποκάλυψη εξειδι-
κευμένων μεταλλάξεων είναι σημαντική 
στα πλαίσια της ακριβούς διάγνωσης, της 
ταξινόμησης-κατάταξης καθώς και της 
πρόγνωσης αυτών των δερματοπαθειών. 
Τα παραπάνω είναι καθοριστικά για τον 
περιγεννητικό έλεγχο και καθοδήγηση. Τέλος, 
τα προηγούμενα σίγουρα θα οδηγήσουν 
στη γονιδιακή θεραπεία και σε ακριβέστερες 
προγεννητικές διαγνωστικές μεθόδους.

ανοσοκαταστολή από την υπεριώδη ακτινοβολία και επιπτώσεις
S. WALKER, ηνΩμΕνΟ ΒαΣιλΕιΟ
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Δέρμα 
& κλίμα

Πειράματα σε ζώα αποδεικνύουν ότι η προκαλούμενη 
από την υπεριώδη ακτινοβολία ανοσοκαταστολή 

παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δερματικών 
κακοήθων όγκων και αυξάνει την τάση για εκδήλωση 
λοιμώξεων. 

Παρόμοιου τύπου και έντασης ανοσοκαταστολή 
πιστεύεται ότι παρατηρείται υπό τις ίδιες συνθήκες και στον 
άνθρωπο. Ο μηχανισμός που εμπλέκεται στην επαγωγή της 
ανοσοκαταστολής μέσω δράσης υπεριώδους ακτινοβολίας 
φαίνεται ότι περιλαμβάνει πέντε στάδια:
1.  Απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από τα 

χρωμοφόρα στοιχεία του δέρματος (DNA και ουροκανικό 
οξύ)

2.  Καταστροφή - απώλεια κυττάρων του Langerhans
3.  Τοπική παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών
4.  Διήθηση του δέρματος από μακροφάγα και
5.  Δημ ιουργ ία  κα τασταλτ ι κών -ρυθμ ισ τ ι κών  Τ -

λεμφοκυττάρων.
Σε υγιείς ανθρώπους λευκού τύπου δέρματος, η ανοσιακή 

δυνατότητα του δέρματος μπορεί να καταστέλλεται από 
την επίδραση μεμονωμένων, υπο-ερυθηματωδών δόσεων 
UVB. Αν και το προηγούμενο εκπλήττει, είναι πιθανόν 

βραχυπρόθεσμα η προκαλούμενη ανοσοκαταστολή να 
λειτουργεί πλεονεκτικά και να προστατεύει το άτομο από 
αυτοάνοσου τύπου απαντήσεις προς το βλαπτόμενο από 
την UVB δέρμα. Πρόσθετες μελέτες σε πάσχοντες από 
φωτοδερματοπάθειες υποστηρίζουν την προαναφερθείσα 
υπόθεση και αποδεικνύουν ότι αυτοί οι ασθενείς αδυ-
νατούν να συμπεριφερθούν με το συγκεκριμένο ανοσιακό 
τρόπο, οδηγούμενοι τελικά στην κλινική εκδήλωση της 
φωτοδερματοπάθειάς τους. Επίσης αμφισβητούμενη θεωρείται 
η επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στη διαδικασία 
επούλωσης δερματικών ελκών.

η β α σ ι σ μ έ ν η  σ ε 
τεκμηριωμένες μελέτες 

θεραπευτική πρόταση θα 
πρέπει να στηρίζεται τόσο σε 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες όσο και σε ευρύτατες 
συστηματικές ανασκοπήσεις. 

Όσον αφορά στις εξάρσεις της 
ατοπικής δερματίτιδας στα παιδιά, 
η αποφυγή αεροαλλεργιογόνων 
στην καθημερινότητα του 
οικογενειακού περιβάλλοντος και 
η χρήση προβιοτικών από τον/την 
ασθενή φαίνεται ότι τεκμηριώνεται 
από σχετικές μελέτες. Τα τοπικά 
κορτικοστεροειδή αποτελούν την 
κύρια θεραπευτική πρόταση για 
τη νόσο. Παρόλα αυτά, αν και 
χρησιμοποιούνται 50 και πλέον 
χρόνια, το επίπεδο τεκμηρίωσης 
γύρω από τη συμπεριφορά τους 
παραμένει σχετικά χαμηλό. 

Μελέτες αποδεικνύουν ότι τόσο τα ισχυρά όσο και τα 
ασθενέστερα κορτικοστεροειδή σε βάθος χρόνου εμφανίζουν 
την ίδια αποτελεσματικότητα, ενώ η τοπική εφαρμογή τους μία 
φορά την ημέρα είναι το ίδιο δραστική με την εφαρμογή δύο 
φορές την ημέρα. 

Ολιγάριθμες είναι οι μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν τις 

επιπτώσεις από τη μακροχρόνια 
χ ρ ή σ η  τ ω ν  τ ο π ι κ ώ ν 
κορτικοστεροειδών όσο και την 
ασφάλεια από αυτά. Επίσης και 
η πολύμηνη αλλά διακοπτόμενη 
χρήση τους φαίνεται ότι είναι 
βοηθητική. 

Το κυριότερο πρόβλημα που προ-
κύπτει είναι η ατροφία του δέρματος 
από τη μακροχρόνια χρήση τοπικών 
κορτικοστεροειδών. Η χρήση μόνο 
μαλακτικών δεν τεκμηριώνεται ως 
αποτελεσματική. 

Ως θεραπευτικές προτάσεις 
δεύτερης γραμμής προβάλλουν 
η φωτοθεραπεία, η κυκλοσπορίνη 
και η αζαθειοπρίνη, τις περισ-
σότερες φορές σε συνδυασμό με 
τοπικά κορτικοστεροειδή. 

Απεναντίας, η συστηματική 
χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν 
έχει απόλυτα τεκμηριωθεί. 

Τέλος, από τους τοπικούς αναστολείς καλσινευρίνης 
pimecrolimus και tacrolimus, το πρώτο λειτουργεί αποτελεσματικά 
στον έλεγχο ήπιας - μέτριας μορφής ατοπικής δερματίτιδας, ενώ 
το δεύτερο (που μπορεί να δοθεί και ως μονοθεραπεία) στη 
μέτρια - σοβαρή μορφή αντίστοιχα. Η μη ιατρική θεραπευτική 
προσέγγιση της ατοπικής δερματίτιδας δεν έχει τεκμηριωθεί.

Βασιζόμενη σε τεκμηριωμένες μελέτες 
θεραπευτική προσέγγιση της ατοπικής δερματίτιδας

A. REMITZ, ΦιλανΔια

η χε ιρουργ ική  αφα ίρεση 
αποτελεί τη θεραπεία πρώτης 

εκλογής για τους επιθηλιακούς 
όγκους του δέρματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως:
•  εντόπιση βλαβών σε αισθητικά ευαί-

σθητες περιοχές
•  ιστορικό υπερτροφικών ουλών ή 

χηλοειδών
•  κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών 

(ηλικιωμένοι, συνυπάρχουσες νό-
σοι)

•  πολλαπλοί ή πολυεστιακοί όγκοι
•  ασθενείς με ψυχολογικά προβλή-

ματα,
πρέπει να εξετάζεται η αντιμετώπιση του 
δερματικού καρκίνου με φαρμακευτική 
αγωγή. Οι κυριότεροι φαρμακευτικοί 
παράγοντες που χρησιμοποιούνται σή-
μερα είναι:
• η 5-φθοριοουρακίλη
• τα ρετινοειδή
• η ιμικουιμόδη
• η ιντερφερόνη
• η δικλοφενάκη.

Φαρμακευτικές 
θεραπείες για 

τους δερματικούς 
όγκους

G. MICALI, F. LACAZZuBBA, ιταλια



η φωτοδυναμική θεραπεία στον καρκίνο 
του δέρματος εκτός του μελανώματος (NMSC)

L.R. BRAATSEN, ΕλΒΕτια

μη επεμβατική διάγνωση του NMSC με 
OCT

G.B.E. JENEC, Δανια

η εκτεταμένη εφαρμογή της φωτοδυναμικής θεραπείας, της ιμικουιμόδης 
και άλλων φαρμακευτικών μεθόδων αντανακλά τη σύγχρονη τάση της 

μη επεμβατικής θεραπείας του καρκίνου του δέρματος εξαιρουμένου του 
μελανώματος (NMSC).

Λογική συνέπεια είναι η αναζήτηση μη επεμβατικών μεθόδων, αφενός για την πρωταρχική 
διάγνωση, αφετέρου για την παρακολούθηση των θεραπευθέντων ασθενών. Σήμερα, 
είναι διαθέσιμες αρκετές τεχνικές, αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 
πράξη.

H ολική συνεργική τομογραφία (OCT, Optical Coherence Tomography)  χρησιμοποιεί 
φως για την παραγωγή B-scan εικόνων όμοιων με αυτές των υψηλής συχνότητας υπερήχων 
αλλά με υψηλότερη ανάλυση, που επιτρέπει καλύτερη εκτίμηση των μορφολογικών 
λεπτομερειών.

η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) 
αποτελεί σήμερα μια καθιερωμένη 

μέθοδο για την αντιμετώπιση του καρκίνου 
του δέρματος εκτός του μελανώματος 
(NMSC). Στην Ευρώπη είναι διαθέσιμος 
ο τοπικός φωτοευαισθητοποιός παράγο-
ντας methyl aminolevulinate (MAL) ως 
Metrix®.

Η μεγάλη εκλεκτικότητα της προαναφερθείσας 
ουσίας για το νεοπλασματικό ιστό την καθιστά 

ιδανική για τη θεραπεία του NMSC.
Η PDT χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση 

των ακτινικών υπερκερατώσεων (ΑΚ), της νόσου 
του Bowen (BD) και του βασικοκυτταρικού 
επιθηλιώματος (BCΕ).

Σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες έχει 
επιτευχθεί πλήρης θεραπεία στο 90% των 
ΑΚ, ενώ στην BD έχουν παρατηρηθεί υψηλά 
ποσοστά αποτελεσματικότητας έως 100%.

Σε μεγάλο αριθμό μελετών, η εφαρμογή της 

PDT σε επιφανειακά ή οζώδη BCE οδηγεί σε 
ίαση των βλαβών, σε ποσοστά που κυμαίνονται 
μεταξύ 90% και 100%.

Συμπέρασμα: Η PDT είναι απλή στην εφαρ-
μογή, με παρόμοια αποτελέσματα με τις γνω-
στές ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους. 
Επιπλέον τα κοσμητικά αποτελέσματα είναι 
πολύ ικανοποιητικά, πολλές φορές καλύτερα 
από ό,τι στην κρυοθεραπεία ή τη χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Δέρμα 
& κλίμα
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