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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 σύγ-
χρoνες 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 ηλεκτρο-
νική 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

ΠPOEΔPOΣ
KATΣAMΠAΣ A. ......................................... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών

MEΛH
AΜαΞOΠOΥλOΣ K. ........................ Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ANTΩNIOY X. .....................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
AYΓEPINOY Γ. .....................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
BαΚAλΗ-MαΤΘαIOΥ Γ. ................................ Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΒΕΡΡOΣ Κ. ................................................................ Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Tρίπoλη 
ΓEΩPΓAλA Σ........................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΓOΥΡΓΙΩΤOΥ K. ................................................................................................. Δερματoλόγoς
ZAPAΦΩNITHΣ Γ.  ..................................................................................Δερματoλόγoς, Aθήνα
IΩαΝΝΙΔΗΣ Δ. ................................................. Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
KαΠΕΤΗΣ E. ................................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
KαΡαΚαΤΣαNΗΣ Γ. ......................... Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚαΤΣαΡOY-KATΣαΡΗ α. ...................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΝΤOχΡΙΣΤOΠOΥλOΣ Γ. ............................................. Aν. Δ/ντής, B’ Δερματoλoγικό Tμήμα 

Noσ. “A. Συγγρός”
ΚOΥΜαΝΤαΚΗ-ΜαΘΙOΥΔαΚΗ Ε. ....................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
KOΥΣΙΔOΥ Θ. .................................. Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.  .............................................Kαθηγ. Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ 
KΩΣTAKHΣ Π. .................................... Aν. Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. “A. Συγγρός”
λΕΦαΚΗ-MαΝΤΕΚOΥ I. .....................................Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 

Nόσων, Θεσ/νίκη
MHNAΣ A. .....................................................Ομότ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
MOYλOΠOYλOY-KAPAKITΣOY K. ............................................Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας 
MOΥΡΕλλOΥ-TΣαΤΣOΥ O. .....................................Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών 

Nόσων, Θεσ/νίκη
MΠAΣΙOYKAΣ K. .......................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων
NAOYM X. ..................................Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. “O Eυαγγελισμός” 
NOΥΤΣΗΣ K. ................................Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. “O Eυαγγελισμός”
ΞΕΝΙΔΗΣ E. ....................................... Eπιμελ. A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
ΠαΝαΓΙΩΤΙΔOΥ-ΔΕΒλΙΩΤOΥ Δ. .................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠANAΓIΩTOΠOYλOΣ A. ................... Eπιμελ. A’, Γ’ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. “A. Συγγρός”
ΠαΠαΓαΡΥΦαλλOΥ I. ................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠαΠαΡΙζOΣ B. .....................................Eπιμελ. A’, Πανεπιστημιακή Kλινική Noσ. “A. Συγγρός”
ΠETPIΔHΣ A. ............................................ Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. “A. Συγγρός”
ΠΙΤΣΙλλOΣ χ. ........................................................................ Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς
ΠOΤOΥΡΙΔOΥ E. ................................Eπιμελ. A’, B’ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. “A. Συγγρός”
PHΓOΠOYλOΣ Δ.................................................Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣΠHλIOΠOYλOΣ Θ. ...............................Eπιμελ. A‘, Δερματoλoγική Kλινική Παν/μίoυ Πατρών
ΣTAYPIANEAΣ N. ................................................Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
ΣTAYPOΠOYλOΣ Π.Γ. ..................................... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣΩΤΗΡΙαΔΗΣ Δ. ............................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
TΕΚΝΕΤζΗΣ A. ................................................. Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
XαΪΔΕΜΕΝOΣ Γ. .............................. Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XαΤζΗΣΤΥλΙαΝOΣ M. .................... Eπιμελ. A’, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
XΡΥΣOΜαλλΗΣ Φ. ................................................Καθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.....................................................ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΚΑΣ, Δερματολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ..................................................................................ΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΡΜΕΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΑRΚΕΤΙΝG &  ΔΙΑΦ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ........................................ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ................................................ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΤΑ, ANAΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΝΤΡΗΣ, 
 .............................................................................................. ΕΛΕΝΑ ΛΑΓΑΝΑ, ΕΛΕΝΑ ΠΟΛΙΤΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ..................................................ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ....................................................................................... ΒΑΣΩ ΧΑΛΙΩΤΗ

Εισαγωγή 
Ο όρος κυτταρίτιδα προήλθε από τη 

Γαλλία πριν από περισσότερο από 150 
χρόνια. Σαν όρος είναι γνωστή και χρη-
σιμοποιείται από γιατρούς και μη για να 
περιγράψει διαφοροποιήσεις που δί-
νουν στο δέρμα την εμφάνιση φλοιού 
πορτοκαλιού ή παπλωματοειδή εμφά-
νιση σε περιοχές όπου υπάρχει υποδό-
ριο λίπος. Ανεξάρτητα από το βάρος, 
ποσοστό 98% των κοριτσιών στη με-
τεφηβική ηλικία παρουσιάζουν κάποιο 
βαθμό ύπαρξης κυτταρίτιδας.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν 
αποτελεσματικές θεραπείες που βελ-
τιώνουν θεαματικά την εμφάνιση στις 
περιοχές με κυτταρίτιδα.

Η ακτινοβόληση με Laser σε συχνό-
τητες από 1.064 έως 1.450nm θεωρεί-
ται ότι προκαλεί μια μη ειδικού τύπου 
αύξηση της θερμοκρασίας του δέρμα-
τος, κάτι που οδηγεί στην παραγωγή 
κολλαγόνου. Ο σκοπός αυτής της με-
λέτης ήταν να αξιολογήσει την απο-
τελεσματικότητα του 1450nm Diode 
Laser (Smoothbeam Candela Corp.) 
στη θεραπεία της κυτταρίτιδας, και να 
συνδέσει τα κλινικά αποτελέσματα με 
εικόνα από υψηλής ευκρίνειας υπερή-
χους δέρματος.

Μέθοδος 
Δώδεκα άτομα με τύπο δέρματος Ι-

ΙV. Ηλικίας από 23 έως 56 ετών, κα-

Θεραπεία της κυτταρίτιδας 
με το 1.450nm mid-infrared diode Laser

REGINE BOUSQUET-ROUAUD, USA

ΕΠΙΜΕλΕΙα
Π.Γ. ΚΩΣΤαΚΗΣ, Π.Γ. ΣΤαΥΡΟΠΟΥλΟΣ

αΠΟΔΟΣΗ ΣΤα ΕλλΗΝΙΚα
ΤΣΙλΙΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, χΡΥΣΗ ΣΟΡΙΝα, αλΙζαΝΤΕχ 

ΒΕΣΣαλ, ΠαΠαΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙα, ΘΕΟΔΟΣΗΣ αλEΣΤαΣ, 
ΒλαχαΚΗ χαΡα, ΚαΡαΜΠΟΪΚΗ ΒαΣΙλΙΚΗ 

Γ' Δερματολογική Κλινική, Nοσ. «α. Συγγρός»

ΜΕΡΟΣ B'

15th Congress 
of the European Academy of 
Dermatology & Venereology

Εισαγωγή 
Αναφέρθηκε πρόσφατα ότι ένα σύστημα που συνδυά-

ζει τη χρήση Laser υπερύθρων (IR) και ραδιοσυχνοτήτων 
(RF) συνδέεται με δερμοαναπλαστικές επιδράσεις που συ-
νοδεύονται όμως από άλγος. Αυτή η παρουσίαση δείχνει 
την εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά στη δερ-
ματική ανάπλαση και τις ιστολογικές διαφοροποιήσεις, χρη-
σιμοποιώντας το ίδιο σύστημα αλλά με χαμηλότερες συ-
χνότητες και μεγαλύτερο αριθμό συνεδρίων.

Μέθοδοι 
Είκοσι ασθενείς διανεμήθηκαν τυχαία σε 2 ομάδες, 10 

ατόμων η καθεμιά. Στην ομάδα Α έγινε χρήση 50J/cm2 
Laser και 100J/cm2 RF, με 3 επαναλήψεις ανά συνεδρία, 
3 συνεδρίες, ανά 30 ημέρες η καθεμιά. Στην ομάδα Β έγι-
νε χρήση 30J/cm2 Laser και 50J/cm2 RF, με 3 επαναλήψεις 
ανά συνεδρία, 5 συνεδρίες, ανά 15 ημέρες η καθεμιά. Οι 
αντικειμενικές συγκρίσεις έγιναν στα ίδια χρονικά σημεία, 
με πρόγραμμα υπολογιστή βασισμένο σε κλινικές φωτο-
γραφίσεις και ιστολογικά follow up.

αποτελέσματα 
Στην ομάδα Α παρατηρήθηκε βελτίωση σε ό,τι αφο-

ρά στις ρυτίδες, σε σύγκριση με την ομάδα Β, αλλά και 
στις δυο ομάδες παρατηρήθηκε ασήμαντη και σταδια-
κή επιδείνωση κατά την εκτίμηση που έγινε μετά από 2 
και 6 μήνες. 

Βελτιωμένη εμφάνιση δέρματος συνολικά επιτεύχθηκε 
και στις δυο ομάδες σε βάθος χρόνου.

Συζήτηση 
Παρατηρήθηκε, σε ό,τι αφορά στο συνδυαστικό 900nm 

Laser/RF, ότι η χρήση χαμηλότερων εντάσεων με μεγα-
λύτερο αριθμό συνεδριών ήταν ελεύθερη επιπλοκών, 
υπήρξε συνολική βελτίωση της κατάστασης του δέρμα-
τος και ήταν λιγότερο επίπονη, κάτι που συνεπάγεται την 
καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς.  

Ο επιπλέον αριθμός θεραπειών θα μπορούσε να βελτι-
ώσει τα αποτελέσματα με επιπλοκές στη δερματική ανά-
πλαση.

Συνδυαστική χρήση IR Diode Laser 
και ραδιοσυχνοτήτων για δερματική ανάπλαση

Συγκριτικές δοκιμές μεταξύ χρήσης υψηλών συχνοτήτων με μικρό αριθμό 
θεραπειών και χαμηλών συχνοτήτων με μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών 

MARIO A. TRELLES, SPAIN
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Η παράδοξη υπερτρίχωση μετά από θεραπεία αποτρίχωσης με έντονο 
παλμικό φως είναι μια αληθινή και συχνή επιπλοκή

MOHAMMED RADMANESH, 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

νονικού βάρους. Υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τις παρακά-
τω παραμέτρους: ένταση 11,5-13J/cm2, διαστάσεις spot 6mm 
και διάρκεια παλμού 20-40ms. Πραγματοποιήθηκαν 3 συ-
νεδρίες ανά 3-4 εβδομάδες με παρακολούθηση στον 1o και 
3o μήνα. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στον αριστερό ή 
δεξί μηρό κάθε ατόμου, ενώ στο οπίσθιο τμήμα του αντίθε-
του μηρού δεν έγινε θεραπεία, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 
σημείο ελέγχου. 

Επίσης ελέγχθηκαν οι αλλαγές που έγιναν στο χόριο και 
στο υποδόριο λίπος, μέσω της χρήσης υψηλής ευκρίνειας 
υπερήχων και φωτογραφιών που ελήφθησαν πριν και με-
τά τις συνεδρίες.

αποτελέσματα
Η χρήση Smoothbeam Diode Laser είχε ως αποτέλεσμα τη 

σύσφιξη του δέρματος και τη βελτίωση της εικόνας της κυττα-
ρίτιδας. Παροδική μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση παρα-
τηρήθηκε μετά τις συνεδρίες και αντιμετωπίσθηκε με τη χρήση 
τοπικών λευκαντικών κρεμών. Οι υψηλής ευκρίνειας υπέρηχοι 
έδειξαν σύσφιξη τόσο στο χόριο όσο και στο υπόδερμα.

Συζητηση
Το 1450nm Diode Laser χρησιμοποιήθηκε για μη επεμβατι-

κή δερματική αναδόμηση και έδειξε ότι θερμαίνοντας το ανώ-

τερο στρώμα του χορίου οδηγούμαστε σε επουλωτική αντί-
δραση στο θηλώδες και δικτυωτό τμήμα του χορίου, με συ-
νοδό νεοκολλαγενέση. Υποθέτουμε ότι αυτά τα υψηλού μή-
κους κύματος Lasers μπορούν να διεισδύσουν μέχρι το χό-
ριο και το υπόδερμα, διότι έχουν ως στόχο το νερό και έτσι 
μπορούν να οδηγήσουν σε αναδόμηση του κολλαγόνου και 
των δυο στοιχείων. Υψηλής ευκρίνειας υπέρηχοι έδειξαν κα-
θαρά αυτές τις βελτιώσεις. 

Αυτά τα αρχικά αποτελέσματα φαίνεται ότι αποτελούν μια 
υποσχόμενη θεραπεία για την κυτταρίτιδα και οι υψηλής ευ-
κρίνειας υπέρηχοι είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους για 
να γίνουν αποδεκτά τα κλινικά αποτελέσματα.

Εισαγωγή 
Η παράδοξη υπερτρίχωση και ο δασυτριχισμός, μετά από 

θεραπεία αποτρίχωσης με IPL, μολονότι είναι μια συχνή επι-
πλοκή, δεν είναι πολύ γνωστή ως παρενέργεια σε εκείνους 
οι οποίοι εφαρμόζουν τη θεραπεία. 

Είναι η δεύτερη πιο κοινή επιπλοκή μετά από τα διαφόρων 
βαθμών εγκαύματα, που παρουσιάζονται σαν απλό ερύθη-
μα, δημιουργία πομφών, διαβρώσεων και μεταφλεγμονω-
δών διαταραχών της μελάγχρωσης. 

Σε αυτή τη μελέτη αναφέρουμε 15 καταγεγραμμένες και 
τακτικά παρακολουθούμενες περιπτώσεις παράδοξης υπερ-
τρίχωσης και δασυτριχισμού μετά από θεραπεία αποτρίχω-
σης με IPL.

Μέθοδος
Σε περίοδο 23 μηνών, σε σύνολο 991 γυναικών με δασυ-

τριχισμό που ακολούθησαν θεραπεία αποτρίχωσης στο πρό-
σωπο με IPL, το σύστημα IPL που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 
Vasculight SR, ένα πολυλειτουργικό Laser, και ένα σύστη-
μα IPL (Lumenis Inc, Santa Clara CA, USA). 

Πριν τη θεραπεία έγινε ψύξη της δασύτριχης περιοχής με 
παγοκύστες και εφαρμογή ψυκτικού gel. Τα χρησιμοποιηθέ-
ντα φίλτρα ήταν τα 695, 755 και 645nm σε φθίνουσα σει-
ρά σε σχέση με την ένταση.

αποτελέσματα 
Η συνολική αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά στην απο-

τρίχωση ήταν ικανοποιητική. 
Οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν ήταν επιδερμικά εγκαύ-

ματα με διαβρώσεις και δημιουργία εφελκίδων τις οποίες δι-
αδέχθηκε μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση. 

Παράδοξος επιδεινούμενος δασυτριχισμός μέσα και γύρω 
από τις θεραπευθείσες περιοχές αμέσως μετά από τις πρώτες 
συνεδρίες με το IPL ήταν η δεύτερη συχνότερη επιπλοκή. Το 
φαινόμενο παρατηρήθηκε σε 51 από τα 991 περιστατικά. 

Η επιρροή του IPL ήταν τόσο εμφανής που έγινε εύκολα 
αντιληπτή τόσο από τις ίδιες τις ασθενείς όσο και από τις οι-
κογένειές τους και αποδείχθηκε από το φωτογραφικό μας 
υλικό, τα σχηματικά διαγράμματα του συστήματος IPL και 
τα γραπτά ιστορικά που είχαν ληφθεί.

Ένας 65χρονος κύριος προσήλθε με μώλωπες, απώ-
λεια βάρους και καταβολή από διμήνου. Η κλινική 

εξέταση έδειξε πετέχειες και εκχυμώσεις, κυρίως στις 
καμπτικές επιφάνειες και στην περιοφθαλμική χώρα.

Επειδή ο έλεγχος της πηκτικότητας του αίματος ήταν φυσι-
ολογικός, χρειάσθηκε περαιτέρω έλεγχος, ο οποίος απέδει-
ξε μία IgG λάμδα παραπρωτείνη. Η βιοψία δέρματος επιβε-
βαίωσε την παρουσία του αμυλοειδούς και ετέθη η διάγνω-
ση της πρωτοπαθούς συστηματικής αμυλοείδωσης.

Η αμυλοείδωση είναι ένας γενικός όρος για την εξωκυτ-
ταρική εναπόθεση μιας πρωτεϊνικής ουσίας αποτελούμε-
νη από μία οικογένεια βιοχημικά μη συσχετιζόμενων πρω-
τεϊνών. Οι εναποθέσεις αμυλοειδούς, άσχετα με τον κλινι-
κοπαθολογικό τύπο ή την ιστική προσβολή, κατά την κρυ-
σταλλογραφία με ακτίνες Χ εμφανίζουν μία διασταυρούμε-
νη δίκην πιετών διαμόρφωση και μία ευδιάκριτη ινιδοειδή 
δομή. Αυτό αποδεικνύεται από πράσινη διαθλαστικότητα 
στη χρώση με ερυθρό του Congo. Η πρωτοπαθής συστη-
ματική αμυλοείδωση φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μιας δυ-
σλειτουργίας των πλασματοκυττάρων. Τα ινίδια αποτελού-

νται από την πρωτεΐνη AL η οποία συντίθεται από ελαφρές 
αλυσίδες ανοσοσφαιρίνης ή τμήματα των ελαφρών αλυ-
σίδων και συνήθως συνδυάζεται με μία παρόμοια ανώμα-
λη ελαφριά αλυσίδα ανοσοσφαιρίνης στον ορό, συχνά του 
τύπου λάμδα (όπως και στο δικό μας ασθενή). Ο ασθενής 
παρουσίασε πολλές από τις κλινικές εκδηλώσεις της πρω-
τοπαθούς συστηματικής αμυλοείδωσης: ήταν 65 ετών και 
προσήλθε με μη ειδικά συμπτώματα, όπως εύκολη κόπω-
ση, απώλεια βάρους, οίδημα και δύσπνοια. Οι πετέχειες, 
η πορφύρα και οι εκχυμώσεις που εμφανίζονται αυτόματα 
ή μετά από ελάχιστο τραυματισμό είναι πολύ συνηθισμένα 
δερματικά συμπτώματα και είναι αποτέλεσμα της διήθησης 
των αγγειακών τοιχωμάτων από αμυλοειδές. 

Μπορεί να συνυπάρχει νεφρική προσβολή (και ο ασθενής 
παρουσίασε πρωτεϊνουρία, υπολευκωματιναιμία και οίδημα). 
Οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν αγωγή με μελφαλάνη 
και πρεδνιζόνη. Σε μερικές περιπτώσεις η αγωγή είναι μετα-
μόσχευση αυτόλογου μυελού των οστών και επίσης λαμ-
βάνονται μέτρα υποστήριξης σύμφωνα με τα προσβεβλη-
μένα όργανα. Αυτό το περιστατικό με τα κλινικά και ιστοπα-

θολογικά στοιχεία αντιπροσωπεύει πολλά από τα κλασικά 
ευρήματα μίας σπάνιας κατάστασης, της πρωτοπαθούς συ-
στηματικής αμυλοείδωσης.

Πρωτοπαθής συστηματική αμυλοείδωση
Παρουσίαση μιας σπάνιας περίπτωσης
CLAIRE E. GRILLS, FENELLA S. wOjNAROwSKA et al, UK



ΣΕΛΙΔΑ �

ατοπική δερματίτιδα
Έχει σταματήσει η «επιδημία» ή μόλις αρχίζει;

ANNE BRAAE OLESEN, DENMARK

Η ατοπική δερματίτιδα (αΔ) είναι μία 
συχνή παιδική δερματοπάθεια με 

κυριότερα συμπτώματα τον κνησμό και 
το χρόνιο υποτροπιάζον έκζεμα. Οι πα-
λιότερες μελέτες έχουν δείξει αυξημένη 
συχνότητα της ατοπικής δερματοπάθει-
ας στις δυτικές χώρες τα τελευταία 50 
χρόνια.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα η συχνότη-
τα της εμφάνισης της νόσου αυξήθηκε 2 με 
5 φορές, π.χ. από 4-5% τη δεκαετία του 50 
και του 60, στο 12-15% τη δεκαετία του 70 
και 20-25% τη δεκαετία του 90. 

Οι μελέτες του ISAAC έχουν συνεισφέρει 
αρκετά στις γνώσεις μας, κάνοντας την πρώ-
τη συστηματική σύγκριση της ΑΔ και των συ-
μπτωμάτων της, διεθνώς.

Η συχνότητα εμφάνισης της ΑΔ έδειξε με-

γάλο εύρος διαφόρων διεθνώς και ανάμε-
σα στις διάφορες χώρες, τυπικά πολύ αυ-
ξημένη στις αστικές περιοχές σε αντιδιαστο-
λή προς τις φτωχές αγροτικές περιοχές αυ-
τών των χωρών. 

Μελέτες μεταναστών έχουν προσθέσει πε-
ρισσότερες γνώσεις δείχνοντας σημαντικά αυ-
ξημένη συχνότητα της ΑΔ ανάμεσα στα άτο-
μα ίδιας φυλής, τα οποία έχουν μεταναστεύ-
σει στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες ή 
τα οποία έχουν μετακινηθεί σε βιομηχανο-
ποιημένες περιοχές εντός των χωρών αυτών 
ανά τον κόσμο. Μελέτες, παρατηρήσεις ανά 
τον κόσμο έχουν προσθέσει ενδείξεις μίας 
πραγματικής αύξησης της ΑΔ. 

Παρόλα αυτά, αυξημένη αναγνώριση, δι-
άγνωση της ΑΔ, λάθος ταξινόμηση και προ-
βλήματα στην εκ των υστέρων συλλογή πλη-

ροφοριών, ίσως έχουν συμβάλλει στη διό-
γκωση του μεγέθους της επιδημίας.
αποτελεί αυτό πραγματική 
επιδημία αΔ;

Κατά τη δεκαετία του 90 κατ’ επανάληψη δια-
σταυρούμενες μελέτες στην Ελβετία, Γερμανία, 
Νορβηγία και Δανία, προτείνουν σταθερή εμ-
φάνιση και συχνότητα, ενώ μελέτες από περιο-
χές της Ασίας, Αφρικής και Κεντρικής Ευρώπης 
δείχνουν σημαντική διαφορά και αυξημένη εμ-
φάνιση ατοπικής δερματίτιδας στο ίδιο χρονι-
κό διάστημα. Συνεπώς υπάρχουν πολλές εν-
δείξεις ότι η επιδημία σε κάποιες περιοχές του 
δυτικού κόσμου έχει σταματήσει. Σε άλλα μέ-
ρη του κόσμου με χαμηλή εμφάνιση ατοπικής 
δερματίτιδας και άλλων ατοπικών νοσημάτων 
φαίνεται ότι η επιδημία, σχετική με την εκδυ-
τικοποίηση, έχει μόλις ξεκινήσει.

Το έλκος κάτω ακρών ως πρώτη εκδήλωση της οξείας μυελοβλαστικής λευχαιμίας
A. SANTOS, T. BANDRIER, et al, PORTUGAL

Εισαγωγή
Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΣ) είναι μια χρόνια κα-

τάσταση με δυνατότητα εξέλιξης προς οξεία μυελοβλαστική 
λευχαιμία. Μερικές δερματικές ανωμαλίες έχουν συσχετισθεί 
με το ΜΣ. Αυτές οι οποίες προκύπτουν από διήθηση του δέρ-
ματος από κακοήθη κύτταρα του αίματος ονομάζονται ειδικές 
δερματικές αλλοιώσεις του ΜΣ και είναι πολύ σπάνιες.

Μέθοδος
Μια 73χρονη γυναίκα η οποία παρακολουθείτο για ΜΣ 

προσήλθε για δερματολογική εξέταση λόγω ενός κυκλικού 
έλκους αριστερού κάτω άκρου, με διάμετρο 6cm, επηρμέ-
να όρια και πυώδες έκκριμα. Η βλάβη εμφανίσθηκε προ δι-
μήνου μετά από τραυματισμό. Η ασθενής παρουσίασε πυρε-
τό και ωχρότητα.

αποτελέσματα
Η γενική αίματος έδειξε ορθόχρωμη μικροκυτταρική αναι-

μία και θρομβοκυτταροπενία. Η ακτινογραφία θώρακος, η 
αιμοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια ούρων ήταν αρνητικές. Η 
ασθενής είχε λάβει τοπική αγωγή και αγωγή με ιμιπενέμη χω-
ρίς καμία βελτίωση.

Η βιοψία από όριο της βλάβης έδειξε μαζική δερματική δι-
ήθηση από κύτταρα με ποικίλες διαστάσεις και ανώμαλους 
πυρήνες. Πολλά από τα κύτταρα είχαν άφθονο κυτταρόπλα-
σμα με κοκκία θετικά για χρώση με ναφθολ-ASD-χλωροξεική 
εστεράση. Οι ανοσοχημικές μελέτες ήταν θετικές για CD45 και 
λυσοζύμη. Ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε υπερκυτταρικό μυε-
λό με μειωμένο αριθμό και δυσπλασία μεγακαριοκυττάρων. 
Το 33% του κυτταρικού πληθυσμού παρουσίασε μυελομο-
νοβλαστική διαφοροποίηση και 27% της ερυθράς σειράς με 
ήπιες δυσπλαστικές αλλοιώσεις. Οι ανοσοφαινοτυπικές μελέ-

τες έδειξαν μυελοβλάστες σε ποσοστό 7% και ανώμαλη ωρί-
μανση της μυελογενούς σειράς.Κατά την έβδομη ημέρα της 
νοσηλείας η ασθενής έπεσε σε κωματώδη κατάσταση παρου-
σιάζοντας δεξιά ημιπάρεση και οξεία αναπνευστική ανεπάρ-
κεια. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε μία μετωπο-
κροταφική αλλοίωση εμβολικής φύσεως. Μετά από το πα-
ραπάνω συμβάν εφαρμόστηκαν μόνο μέτρα υποστήριξης και 
η ασθενής κατέληξε την 10η ημέρα.

Σχόλιο
Στη συγκεκριμένη ασθενή με ΜΣ, το έλκος κάτω άκρου ήταν 

η πρώτη εκδήλωση της οξείας μυελοβλαστικής λευχαιμίας. 
Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλλη-
λης αντιμετώπισης των ελκών των κάτω άκρων σ’ αυτή την 
ειδική περίπτωση.

Εισαγωγή 
Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οι ιογενείς λοι-

μώξεις, ο ομαλός λειχήνας (διαβρωτικός), οι νεοπλασίες, το 
σύμπλεγμα αφθών είναι μερικά από τα αίτια των ελκών του 
αιδοίου. Σπάνια το αιδοίο μπορεί να είναι ένα σημείο που 
επηρεάζεται από συστηματική νόσο.

Μέθοδοι
Μια 36χρονη νοικοκυρά παρουσιάστηκε παραπονούμενη 

για ένα επώδυνο έλκος στο αιδοίο και περιπρωκτικά από 
5ετίας και έντονο άλγος του αριστερού ισχίου από 2ετίας. 

Μεταγενέστερα είχε αναπτύξει άλγος στην κάτω γνάθο με 
απώλεια όλων των δοντιών και στενοχωριόταν για τη συ-
νεχή δίψα και τη συχνή ούρηση. Η κλινική εξέταση απεκά-
λυψε ένα μεγάλο μαλακό έλκος που περιελάμβανε το αι-
δοίο και την περιπρωκτική περιοχή. Η συστηματική εξέτα-
ση δεν απεκάλυψε κάτι σημαντικό. 

Το σπινθηρογράφημα των οστών ανέδειξε «θερμά ση-
μεία» σε αρκετές θέσεις. Η πανοραμική ακτινογραφία ανέ-
δειξε οστική απορρόφηση με απώλεια οδόντων.Ο βιοχη-
μικός έλεγχος και η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου 
επιβεβαίωσε τη παρουσία του άποιου διαβήτη.

Η βιοψία από το έλκος του αιδοίου ήταν διαγνωστική της 

ιστιοκυττάρωσης από κύτταρα του Langerhans. 
Η ασθενής θεραπεύτηκε με πρεδνιζολόνη και VA 150. 
Το έλκος της επουλώθηκε τελείως σε 3 μήνες.

Συζήτηση
Στα χρόνια έλκη που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη θε-

ραπεία θα πρέπει να γίνονται επαναλαμβανόμενες βιοψίες 
για να έχουμε επακριβή διάγνωση. Το έλκος του αιδοίου 
στη περίπτωσή μας έδωσε μια ένδειξη για συστηματική ιστι-
οκυττάρωση κυττάρων του Langerhans.

Έλκος αιδοίου
Μια ένδειξη για συστηματική νόσο

MADNANI NA, DESHPANDE RB, ΙNDIA
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Προοπτική τυχαία τυφλή μελέτη σχετικά με την πρώιμη θεραπεία των αιμαγγειωμάτων 
Laser χρωστικής παλμού έναντι κρυοθεραπείας

wANKA A. et al, AUSTRIA

Εισαγωγή
Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί το όφελος της πρώ-

ιμης θεραπείας στα αιμαγγειώματα της βρεφικής ηλικίας.

Μέθοδος
Συμπεριλάβαμε βρέφη με επιφανειακά αιμαγγειώματα σε 

πρώιμη φάση πολλαπλασιασμού που δεν είχαν αντιμετω-
πιστεί νωρίτερα και δεν περιείχαν σημεία αυτόματης υπο-
στροφής. Παιδιά σε συστηματική αγωγή με κορτικοειδή ή 
ιντερφερόνη αποκλείσθηκαν της μελέτης. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: 1η) αντι-
μετώπιση με Laser χρωστικής παλμού, 2η) κρυοθεραπεία, 
3η) μάρτυρες. Οι βλάβες στις δύο πρώτες κατηγορίες αντι-
μετωπίστηκαν μέχρι έξι φορές σε μηνιαία βάση από την 
επεμβατική ομάδα μελέτης (κρυοθεραπεία: χρόνος ψύξης 
2x10 sec, 32°C, θεραπεία με Laser: 585nm, 5,5J/m2 δόση 
ακτινοβολίας για βλάβες κεφαλής, αυχένα, έξω γεννητικών 
οργάνων και 6,5J/m2 για τις υπόλοιπες περιοχές. Ένας ανε-
ξάρτητος μελετητής μετά από μήνες ταξινόμησε τα αποτε-
λέσματα ως πλήρης υποχώρηση, μερική υποχώρηση ή δι-

ακοπή της ανάπτυξης και του πολλαπλασιασμού. Όλες οι 
βλάβες εκτιμήθηκαν για ουλές, μεταβολές στη μελάγχρω-
ση και στην υφή, όπως και υπολείμματα αγγειακά και θε-
μέλιας ουσίας.

αποτελέσματα
Οι 132 από τους 246 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη δωδεκά-

μηνη παρακολούθηση το Φεβρουάριο του 2006. Πλήρης 
υποχώρηση παρατηρήθηκε σε 40,38% των ατόμων της 
ομάδας του Laser, 42,11% της ομάδας κρυοθεραπείας και 
10,53 των μαρτύρων. Τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά πο-
λύ σημαντικά (p <0,5) και στις δύο θεραπευτικές ομάδες σε 
σχέση με τους μάρτυρες. Όταν συνεκτιμήθηκαν η πλήρης 
και η μερική υποχώρηση, βρέθηκε ότι το Laser υπερτερού-
σε σε σχέση με την κρυοθεραπεία (μη σημαντικά) και τους 
μάρτυρες (p <0,5). Ο κίνδυνος των παρενεργειών ήταν στα-
τιστικά σημαντικά υψηλότερος στις θεραπευτικές ομάδες σε 
σχέση με τους μάρτυρες. Μεταξύ Laser και κρυοθεραπείας, 
υπερ(υπο)μελάγχρωση και αβαθείς ουλές υπερτερούσαν 
στη θεραπεία Laser (μη στατιστικά σημαντική).

Συζήτηση
Τόσο η θεραπεία με Laser όσο και η κρυοθεραπεία στα-

ματούν τον πολλαπλασιασμό και επάγουν την υποστροφή 
του χαμηλού κινδύνου αιμαγγειωμάτων σε πρώιμο στάδιο, 
παρουσιάζοντας αποδεκτά ποσοστά παρενεργειών. Η συ-
χνότητα της πλήρους υποστροφής και στις δύο ομάδες θε-
ραπείας ήταν στατιστικά σημαντικότερη από την ομάδα πα-
ρατήρησης-αναμονής. Τέλος και οι δύο θεραπείες προσφέ-
ρονται για εξωτερικούς ασθενείς.

Εισαγωγή
Η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική κοκκιωματώ-

δης νόσος άγνωστης αιτιολογίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις εμ-
φανίζονται σε περίπου 25% των ασθενών και είναι συνήθως 
παρούσες από την έναρξη της νόσου. Έχει προταθεί ότι όλες 
οι περιπτώσεις δερματικής σαρκοείδωσης, ακόμα και με μι-
κρή συμμετοχή, θα έπρεπε να διερευνηθούν για συστηματι-
κή συμμετοχή. Μία αναδρομική μελέτη διεξήχθη με σκοπό 
να εκτιμηθεί το σύνολο των ασθενών με δερματική σαρκοεί-
δωση που διερευνήθηκαν για συστηματική συμμετοχή.

Μέθοδος
Αυτοί οι ασθενείς εξετάσθηκαν σε ένα δερματολογικό τμή-

μα πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Ηνωμένου Βασιλείου 
μεταξύ των ετών 1994-2004. Η μελέτη κατέγραψε όλα τα 
περιστατικά από τη στιγμή της κλινικής υποψίας έως και τρεις 
μήνες μετά την τελική διάγνωση. Μια ιστολογική βάση δε-
δομένων επεξεργασμένη ηλεκτρονικά ξεχώρισε 19 κατάλ-
ληλους ασθενείς. Οι δέκα ήταν γυναίκες και οι εννέα άν-
δρες. Το ηλεκτρονικό και κοινό αρχείο των ασθενών αξι-
ολογήθηκε.

αποτελέσματα
Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 43 

έτη (εύρος 15-60 έτη). Ο μέσος χρό-
νος παρουσίας των βλαβών ήταν 12 
μήνες (εύρος 1-60 μήνες). Η πιο κοι-
νή δερματική εκδήλωση ήταν κηλι-
δοβλατιδώδεις βλάβες (8 ασθενείς, 
42%). Παρουσία συμπτωμάτων ανα-
πνευστικού βρέθηκε σε 5 μόνο ασθενείς (26%) και οφθαλ-
μιατρικών συμπτωμάτων σε 3 περιπτώσεις (16%). 

Κανένας ασθενής δεν καταγράφηκε για έλεγχο του καρδιαγ-
γειακού, αναπνευστικού ή γαστρεντερικού συστήματος κατά 
τη διάρκεια της δερματολογικής εκτίμησης. Δεκαεννέα (19) 
ασθενείς (95%) είχαν ακτινογραφία θώρακα και τέσσερις (4) 
ασθενείς ελέγχθηκαν για τις αναπνευστικές τους λειτουργίες 
κατόπιν παράκλησης του δερματολόγου. Εννέα (9) ασθενείς 
παραπέμφθηκαν σε πνευμονολόγο για περαιτέρω έλεγχο, αν 
και μόνο τρεις (3) (16%) σε οφθαλμίατρο. Η πλειονότητα των 
ασθενών είχε γενική αίματος και βιοχημικό έλεγχο (νεφρο-
λογικό, ηπατολογικό). Έντεκα (11) ασθενείς (58%) ελέγχθη-

καν για ασβέ-
στιο και δεκατέσσερις (14) (74%) για το μετατρεπτικό ένζυ-
μο της αγγειοτενσίνης.

Συζήτηση
Η μελέτη αυτή κατέδειξε ότι ασθενείς που διαγνώσθηκαν 

με σαρκοείδωση στο δερματολογικό τμήμα μας είχαν περιο-
ρισμένο έλεγχο για συστηματική συμμετοχή και υπήρχε έλ-
λειψη εκτίμησης από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Είναι ση-
μαντικό να καθορίσουμε την έκταση της συστηματικής συμ-
μετοχής, μια και αυτή βοηθά στο τι είδους αγωγή θα ακο-
λουθηθεί. Επιπλέον, κάποια όργανα προσβάλλονται χωρίς 
να δίνουν συμπτώματα.

Δερματική σαρκοείδωση
Πόσο λεπτομερώς ερευνάται η συστηματική συμμετοχή;

SEAU TAK CHEUNG et al, UK

O επιπολασμός της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθενείς 
ομοζυγώτες για δρεπανοκυτταρική αναιμία με έλκωση κνήμης

GAMZE SERARSLAN et al, TURKEY

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μια συχνή αι-
μοσφαιρινοπάθεια στην περιοχή του ισημερινού 

στην αφρική. Ωστόσο, το γονίδιο ανευρίσκεται επίσης 
ειδικά στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας. 

Η χρόνια έλκωση της κνήμης είναι σημαντική αιτία νοση-
ρότητας στην ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία. Η πνευ-
μονική υπέρταση είναι μια συχνή επιπλοκή των ενήλικων 
ασθενών με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Στη μελέτη εφαρμόσαμε Doppler echocardiography σε 
ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία, με ή χωρίς έλκος 
κνήμης, με σκοπό να προσδιορίσουμε αν υπάρχει αυξη-
μένος επιπολασμός της πνευμονικής υπέρτασης σε ασθε-
νείς με έλκος κνήμης. Συνολικά 88 ασθενείς με δρεπανο-

κυτταρική αναιμία συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. 
Δώδεκα ασθενείς (10 άνδρες, 2 γυναίκες) είχαν ενεργό 

έλκος ή θεραπευθείσα ουλή (ομάδα Ι) και 76 ασθενείς 
(40 άνδρες, 36 γυναίκες) δεν είχαν ιστορικό έλκους κνή-
μης (ομάδα ΙΙ). Β mode και m mode Doppler echocardio-
graphy εφαρμόστηκε στους ασθενείς.

Ο επιπολασμός της πνευμονικής υπέρτασης στην ομάδα 
Ι και στην ομάδα ΙΙ ήταν 96,1% (n=1) και 31,6% (n=24) 
αντίστοιχα.

Η πνευμονική υπέρταση ήταν σημαντικά πιο συχνή στην 
ομάδα Ι. Προσδιορίσαμε μια αύξηση του επιπολασμού της 
πνευμονικής υπέρτασης στην ομάδα Ι. Οι ασθενείς με δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία και πνευμονική υπέρταση μπορεί να εί-

ναι ασυμπτωμα-
τικοί ή να έχουν 
ήπια κλινικά ση-
μεία. 

Επομένως οι 
ασθενε ί ς  με 
δρεπανοκυτ-
ταρική αναιμία 
και εξέλκωση 
κνήμης θα πρέπει να ελέγχονται για πνευμονική υπέρ-
ταση ακόμα και αν δεν έχουν κλινικά σημεία πνευμονι-
κής υπέρτασης.




