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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

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-67.77.590, Fax: 210-67.56.352 
e-mail: kafkas@otenet.gr
website: kafkas-publications.com
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Εισαγωγή
Η μείωση-διόρθωση της νοσηρότητας και της θνησιμό-

τητας των καρδιαγγειακών παθήσεων είναι στενά συνδε-
δεμένη με την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων 
και του τρόπου ζωής και καθημερινότητας στον ανθρώ-
πινο οργανισμό. 

Ο καθορισμός και η δημιουργία ενός πρότυπου τρόπου 
ζωής απαιτεί ισχυρά κρατικά δημόσια μέτρα, εγρήγορση 
της ιατρικής κοινότητας και συνεργασία από τους ίδιους 
τους ασθενείς. Αυτή η οριοθέτηση αποτελεί και τον κύ-
ριο σκοπό του κυβερνητικού προγράμματος "ΗΕΑLΤΗ” 
του 2006.

μέθοδος
Μελετήθηκαν τα ιστορικά 800 ασθενών με ψωρία-

ση σε σχέση με δεδομένα ατόμων του πληθυσμού της 
Τασκένδης, που διέθεταν ταυτόσημους δείκτες. 

Ελήφθησαν υπόψη:
• ηλεκτροκαρδιογράφημα
• υπέρηχος εσωτερικών οργάνων 
•  αιματολογικός έλεγχος χρόνων πήξης, χοληστερίνης, 

λιποπρωτεϊνών 
• άνθρωπομετρία και σωματικό βάρος
• οφθαλμολογική και νευρολογική εξέταση

αποτελέσματα
Στους 800 ασθενείς καταγράφηκαν:

• υπέρταση: 35%
•  ισχαιμική καρδιοπάθεια με αθηροσκληρωτικές αλλοι-

ώσεις: 20%
• ισχαιμική καρδιοπάθεια με στηθάγχη: 11%
• μετεμφραγματική καρδιοσκλήρυνση: 8%
• οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: 2%

Προδιαθεσικοί παράγοντες
• νευροψυχικοί /συγκινησιακοί: 30%
•  κακή διατροφή και αύξηση του σωματικού βάρους: 20%
• αλκοόλ: 25%
• κάπνισμα

Στο δείγμα του υγιούς πληθυσμού, το ποσοστό των 
προδιαθεσικών παραγόντων είναι λιγότερο από το μισό 
αυτού των ασθενών με ψωρίαση.

Συμπέρασμα
Οι ασθενείς με ψωρίαση τείνουν να γίνουν ομάδα υψη-

λού κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των ψωριασικών ασθενών σε συν-
δυασμό με την ιατρική αφύπνιση μπορούν να τους προ-
φυλάξουν από τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ο ρόλος των προδιαθεσικών παραγόντων των 
καρδιαγγειακών παθήσεων στους ασθενείς με ψωρίαση

AKRAM-B. RACHMATOV, NAZIRA K. KURBANOVA,  UZBEKISTAN

ΕΠιμΕλΕια
Π.Γ. κΩΣτακηΣ, Π.Γ. ΣταυΡΟΠΟυλΟΣ
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Εισαγωγή
Η θεραπεία της φλυκταινώδους 

ψωρίασης των πελμάτων και παλα-
μών (Pustular Psoriasis of the Palms 
and Soles – PPP) είναι δύσκολη. Το 
Efalizumab δεν έχει ακόμη χρησι-
μοποιηθεί στη θεραπεία της ΡΡΡ. 
Ανακοινώνουμε την επιτυχή θερα-
πεία ενός 61χρονου άνδρα που έπα-
σχε από 6ετίας από PPP.

μέθοδος
Το Efalizumab χορηγήθηκε υπο-

δόρια, μία ένεση την εβδομάδα, για 
12 εβδομάδες. Συνδυάστηκε με το-
πική μαλακτική-ανακουφιστική θε-
ραπεία. 

Πάρθηκαν φωτογραφίες καθώς και 
δύο βιοψίες δέρματος: η πρώτη προ 
της έναρξης της θεραπείας και η δεύ-
τερη με το τέλος αυτής, τη 13η εβδο-
μάδα. Επίσης, χρωματίστηκαν δερ-
ματικά τεμαχίδια με χρώση αιματο-
ξυλίνης-ηωσίνης και με αντισώμα-
τα ειδικά για:
• την ουδετερόφιλη ελαστάση
•  CD3, CD4, CD8, CD45RO (memory 

Τ-cells)
• HLA-DR
• DC (dendritic cells)

Επιτυχής θεραπευτική προσέγγιση 
της φλυκταινώδους ψωρίασης των πελμάτων 

και των παλαμών με Efalizumab
RUDOLF E. SCHOPF, ERATO BEIS,  GERMANY



Εισαγωγή
Τα χηλοειδή και οι υπερτροφικές ουλές 

είναι καλοήθεις υπερπλασίες κολλαγόνου 
και, πολλές φορές, προκαλούν πολλά σω-
ματικά και ψυχολογικά (αισθητικής φύσε-
ως) προβλήματα.
μέθοδοι

Σε αυτήν τη 12 εβδομάδων κλινική δοκι-
μασία, 60 ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 
3 ομάδες μελέτης. Στην 1η ομάδα χορηγή-
θηκε ενδοβλαβικά triamcinolone acetonide 
(ΤΑΟ) ανά εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Στη 
2η ομάδα χορηγήθηκε ενδοβλαβικά συν-
δυασμός ΤΑΟ + 5-FU με το ίδιο χρονοδιά-
γραμμα. Οι ασθενείς της 3ης ομάδας, επι-
πλέον της ενδοβλαβικής χορήγησης ΤΑΟ+ 
5-FU, ακτινοβολήθηκαν με ΡDL Laser (585 
nm) σε τρεις συνεδρίες. 

Οι βλάβες αξιολογήθηκαν για ερύθημα, 
κνησμό, τάση υποχώρησης, ύψος, εύρος 
και πάχος.

αποτελέσματα
Στην επίσκεψη της 8ης και 12ης εβδομάδας 

του follow-up όλες οι ομάδες έδειξαν απο-
δεκτή βελτίωση σε όλες, σχεδόν, τις παραμέ-
τρους αλλά στη μεταξύ τους σύγκριση ήταν 
στατιστικά πιο σημαντική στις ομάδες ΤΑΟ+5-
FU και ΤΑΟ+5-FU+ΡDL (P<0,05). 

Στο τέλος της μελέτης το score του ερυθή-
ματος ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε όλες τις 
ομάδες ενώ η βελτίωση του κνησμού ήταν 
στατιστικά υψηλότερη στην ομάδα ΤΑΟ+5-
FU+PDL (P<0,05). Πολύ καλή έως εξαιρετι-
κή βελτίωση (>50%) αναφέρθηκε από τους 
ασθενείς ως εξής:
• 20% ομάδα 1 
• 55% ομάδα 2

•  75% ομάδα 3, οι οποίες ήταν σημαντικά 
διαφορετικές (Ρ<0,05). 

Πολύ καλή έως εξαιρετική βελτίωση ανα-
φέρθηκε από ανεξάρτητο παρατηρητή ως 
ακολούθως:
• 15% ομάδα 1 
• 40% ομάδα 2
• 70% ομάδα 3. 

Αυτές οι διαφορές ήταν στατιστικά σημα-
ντικές (Ρ<0.05).

Συζήτηση
Η συνολική αποτελεσματικότητα του σχή-

ματος ΤΑΟ+5-FU ήταν συγκρίσιμη με εκείνη 
του ΤΑΟ+5-FU+ΡDL, με το τελευταίο να εί-
ναι καλύτερα ανεκτό από τους ασθενείς και 
με καλύτερα αποτελέσματα. 

Η δράση του στη λεύκανση της βλάβης 
ήταν ενθαρρυντική. Συνδυαστικές θεραπευ-
τικές πρακτικές φαίνεται ότι αποτελούν την 
σωστότερη προσέγγιση για τη θεραπεία των 
χηλοειδών και των υπερτροφικών ουλών.

•  CD1, S100, CD83 (ενεργοποιητής των 
CD κυττάρων), K16 (Differentiation 
Markers Cytokeratin 16), φυλλαγρί-
νη, ινβολουκρίνη και τον Proliferation 
Marker MIB (Ki67).

αποτελέσματα
Οι φλύκταινες, αρχίζοντας από την 

3η εβδομάδα θεραπείας ελαττώθηκαν 
και υπεχώρησαν πλήρως τη 13η εβδο-
μάδα. Η εικόνα της κερατίνης στοιβά-
δας κατέστη φυσιολογική. Οι χρώσεις 
της ουδετερόφιλης ελαστάσης και των 
CD3, CD4, CD8, CD45RO μειώθηκαν. 
Οι χρώσεις των CD1, S100 αυξήθηκαν 
όταν τα CD83 μειώθηκαν ενώ των Κ16 

και ΜΙΒ ελαττώθηκαν. Οι χρώσεις της 
φυλλαγρίνης και ινβολουκρίνης φυσι-
ολογικοποιήθηκαν.

Συμπέρασμα
Με τη χορήγηση του Efalizumab τα 

φλυκταινίδια (η κύρια κλινική βλάβη 
της ΡΡΡ) υπεχώρησαν πλήρως και το 
δέρμα αποκαταστάθηκε. 

Η αύξηση των CD1 και η μείωση των 
CD83 κυττάρων στην επιδερμίδα με-
τά τη θεραπεία οδηγούν στην υπόθε-
ση εμπλοκής των DC κυττάρων στην 
παθογένεια της νόσου (ΡΡΡ). Ίσως το 
Efalizumab παίξει σημαντικό ρόλo στη 
θεραπεία της ΡΡΡ. 

κλινική ανταπόκριση χηλοειδών 
και υπερτροφικών ουλών 

σε 3 νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
ALI ASILIAN, AFSHIN DAROUGHEH, ZABIHOLAH SHAHMORADI, 
FAZLOLAH SHARIATI, FARIBA IRAjI,  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
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Διαθεσιμότητα της διφαινσυπρόνης 
για την αντιμετώπιση  

της γυροειδούς αλωπεκίας
Προβλήματα και προοπτικές

PATRICK F. DUPUY,  FRANCE

Εισαγωγή
Παρότι η διφαινσυπρόνη (ΔΣΠ) θε-

ωρείται η πιο αποτελεσματική θερα-
πεία για τη σοβαρή γυροειδή αλωπε-
κία (ΓΑ), δηλαδή την ολική αλωπεκία 
(ΟΑ) και την καθολική αλωπεκία (ΚΑ), 
τα αποτελέσματά της περιορίζονται ση-
μαντικά λόγω τόσο της έλλειψης φαρ-
μακευτικής μορφής όσο και της περιο-
ρισμένης διαθεσιμότητας.

μέθοδος – αποτελέσματα
Η ΔΣΠ παρασκευάζεται σαν χημική 

ουσία. Καμιά από τις πηγές παραγω-
γής, όμως, δεν πιστοποιεί τη σωστή κα-
τασκευαστική τεχνική σύμφωνα με τα 
φαρμακευτικά πρότυπα. Το ζήτημα αυ-
τό είναι πρωταρχικής σημασίας αφού 
ένα παραπροϊόν της σύνθεσής της, η δι-
βρωμοδιβενζουλακετόνη, είναι in vitro 
μεταλλαξιογόνος. 

Επειδή το τελικό προϊόν της ΔΣΠ μπο-
ρεί να περιέχει αυτήν τη μεταλλαξιο-
γόνο ουσία, συνιστάται όλα τα δείγμα-
τα της ΔΣΠ να υπόκεινται σε κάθαρση. 
Ωστόσο, δεν έχει περιγραφεί καμιά τυ-
ποποιημένη τεχνική κάθαρσης ή ικανο-
ποιητική μέθοδος ανίχνευσης του παρα-
προϊόντος και, συνεπώς, οι θεραπευό-
μενοι ασθενείς δεν μπορούν να είναι σί-
γουροι για την απουσία του.

Σχόλια
Η διαθεσιμότητα της ΔΣΠ για τους ασθε-

νείς είναι ένα άλλο ζήτημα. Επειδή δεν 
παρασκευάζεται σαν φαρμακευτική ου-
σία, λίγοι είναι οι ασθενείς που έχουν 
πρόσβαση στο φάρμακο και, δυνητικά, 

μπορεί να προκύψουν ζητήματα ευθύ-
νης για τους συνταγογραφούντες. Η δι-
αθεσιμότητα γίνεται ακόμη πιο περιορι-
σμένη στα παιδιά. Σε αυτόν τον πληθυ-
σμό, η ΔΣΠ αντικαθίσταται από όχι τό-
σο αποτελεσματικές θεραπείες (π.χ. μίγ-
μα ανθραλίνης και τοπικού κορτικοστε-
ροειδούς). Ωστόσο, οι ασθενείς έχουν το 
μεγαλύτερο όφελος από τη θεραπεία με 
τη ΔΣΠ όταν τη λαμβάνουν νωρίς.

Συμπέρασμα
Η χρήση της ΔΣΠ απαιτεί ποιοτικό έλεγ-

χο και καλύτερη διαθεσιμότητα ώστε να 
εγγυάται την καλύτερη χρήση σε ασθε-
νείς με ΟΑ και ΚΑ, ιδιαίτερα στα παιδιά. 
Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια 
μη πιστοποιημένης χρήσης της ΔΣΠ σε 
ασθενείς με ΓΑ, είναι χρέος της φαρμα-
κευτικής βιομηχανίας να προμηθεύει τους 
ιατρούς με ασφαλή φαρμακευτικά σκευ-
άσματα της ουσίας αυτής.
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Εισαγωγή
Η χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση (ΧΙΚ) αποτελεί ένα δερμα-

τολογικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από την εμ-
φάνιση ερυθηματωδών δερματικών βλαβών. Προσβάλλει 
20% του γενικού πληθυσμού και έχει συσχετιστεί με αυτο-
ανοσία. Περίπου 60% των ασθενών με αδιευκρίνιστη (ιδι-
οπαθή) χρόνια κνίδωση εμφανίζουν (clinically) λειτουργι-
κά αυτοαντισώματα για τους υποδοχείς υψηλής συνάφειας 
(FcR1) των βασεόφιλων και των μαστοκυττάρων. 

Ο ορός «αυτοάνοση κνίδωση» χρησιμοποιείται γι’ αυτήν 
την υποομάδα ασθενών με χρόνια κνίδωση. Αρκετές μελέ-
τες υποστηρίζουν την ευεργετική ανοσοτροποποιητική δρά-
ση της διυδροεπιανδροστερόνης (DΗΕΑ) και του εστέρα αυ-
τής, θειϊκής διυδροεπιανδροστερόνης (DΗΕΑ-S), σε ασθε-
νείς με αυτοάνοση νόσο και πως η έλλειψή της σχετίζεται 
με αυτοάνοσα νοσήματα. Από όσο μπορούμε να γνωρί-
ζουμε, υπάρχει μόνο μία αναφορά για το ρόλο της DΗΕΑ-
S στη ΧΙΚ. Σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε τα επίπεδα 
συγκέντρωσης DΗΕΑ-S στον ορό ασθενών με ΧΙΚ.

μέθοδος
Συμμετείχαν 70 ασθενείς με ενεργό ΧΙΚ. Στους ασθενείς 

αυτούς δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το αίτιο της κνί-
δωσης, μολονότι χρησιμοποιήθηκαν όλες οι απαραίτη-
τες και διαγνωστικές μέθοδοι στη μελέτη αυτή. Οι ασθε-
νείς αυτοί δεν ελάμβαναν συστηματικά κορτικοστεροει-
δή για περισσότερους από 12 μήνες, ενώ κάθε άλλη θε-
ραπεία διεκόπη τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρ-
ξη της μελέτης. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο υποομάδες, ανάλογα με 
το αποτέλεσμα της δοκιμασίας ομολόγου ορού (ASST), η 
οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη και η 
θετικότητα της οποίας υποδεικνύει την αυτοάνοση προέ-
λευση της νόσου.

Πενήντα μη ατοπικοί, υγιείς ασθενείς ενσωματώθηκαν 
στη μελέτη ως ομάδα ελέγχου χωρίς να έχουν λάβει κα-
μία φαρμακευτική αγωγή. Τα επίπεδα DΗΕΑ -S ορού με-
τρήθηκαν τόσο στην ομάδα ελέγχου όσο και στην ομά-
δα ασθενών.

αποτελέσματα
Στην ομάδα των ασθενών, το επίπεδο ορού της DΗΕΑ-S ήταν 

σημαντικά χαμηλότερο από την ομάδα ελέγχου (p=0,001), 
ενώ στην ομάδα που εμφάνιζε θετικό ΑSST το επίπεδο 
DΗΕΑ-S στον ορό ήταν σημαντικά χαμηλότερο (ρ<0,005). 

Καμία σημαντική συσχέτιση δεν υπήρξε μεταξύ της συγκέ-
ντρωσης DΗΕΑ-S και της διάρκειας της νόσου (ρ>0,005).

Συζήτηση
Τα δεδομένα της μελέτης αυτής υποδεικνύουν ότι το χα-

μηλό επίπεδο της DΗΕΑ-S του ορού μπορεί να αποτελεί 
ένα σημαντικό δείκτη αυτοανοσίας στη ΧΙΚ. Επιπλέον, η 
DΗΕΑ-S μπορεί να αποτελέσει μία θεραπευτική προσέγγι-
ση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην πρόληψη 
της έξαρσης της ΧΙΚ. 

Θα χρειαστούν και άλλες, μεγάλης διάρκειας, μελέτες για 
να αποδειχθεί η ανοσοτροποποιητική δράση της χορήγη-
σης DΗΕΑ σε ασθενείς με ΧΙΚ. 

τα επίπεδα ορού του αίματος της θειϊκής διυδροεπιανδροστερόνης  
σε ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση

FATMA ESKIOGLOU, FILIZ CANPOLAT, BENGU CEVIRGEN CEMIL,  TURKEY

η αποτελεσματικότητα και η επί μακρόν παρακολούθηση ασθενών με χρόνια ιδιοπαθή 
κνίδωση σε αγωγή με εναιώρημα κυκλοσπορίνης

PAOLO D. PIGATTO, 
GIANPAOLO GUZZI, 

DELIA COLOMBO,  ITALY

Εισαγωγή
Η χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση (ΧΙΚ) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο 

κνίδωσης (70-80% των περιπτώσεων). 
Η χορήγηση αντιισταμινικών ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με 

κορτικοστεροειδή φαίνεται ότι ελέγχει ικανοποιητικά τη νόσο, ενώ με-
γάλος αριθμός μελετών αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της 
από του στόματος χορήγησης κυκλοσπορίνης (CsA), για τον έλεγχο 
της νόσου σε περιπτώσεις που η χορήγηση των προαναφερθέντων 
θεραπειών ήταν αναποτελεσματική. 

Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της CsA 
στη θεραπεία ΧΙΚ και αξιολογήθηκε στις τέσσερις εβδομάδες, στις 
οκτώ εβδομάδες και στους έξι μήνες ενώ οι ασθενείς αυτοί παρακο-
λουθήθηκαν συνολικά δύο χρόνια.

μέθοδος
Εικοσιεννέα ασθενείς τέθηκαν σε από του στόματος θεραπεία με CsA, 

σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: 5 mg/kg/ημέρα για τις πρώτες 14 
ημέρες, 4 mg/kg/ημέρα από τη 15η έως την 28η και 3/mg/kg/ημέρα 
έως τη συμπλήρωση 6 μηνών από την έναρξη της θεραπείας. 

Η βαρύτητα των συμπτωμάτων και ο κνησμός αξιολογήθηκαν με 
βάση τη συνολική βαθμολόγηση κατά Breneman και με βάση την 
κλίμακα βαθμολόγησης υποκειμενικής εκτίμησης (VAS).

αποτελέσματα
Σημαντική βελτίωση της βαθμολόγησης κατά Breneman (-41%, 

p=0,0001) τη 14η ημέρα, την 28η ημέρα (-62% από την έναρξη, 
p=0,0001), στους δύο μήνες (-79% από την έναρξη, p=0,0001) και 
στο τέλος των 6 μηνών (-88% από την έναρξη, p=0,0001) παρα-
τηρήθηκαν ενώ στον ένα χρόνο είχαμε -84% μειούμενο στο -38% 
στο τέλος των δύο χρόνων. Ο κνησμός (VAS) μειώθηκε σημαντικά 
(-38% p=0,0001) τη 14η ημέρα και συνέχισε να μειώνεται (-86% 
από έναρξη, p=0,0001). Μετά από ένα χρόνο, η βελτίωση ήταν στο 
-49% και στη διετία -68%. 

Συνολικά, οκτώ ασθενείς αποσύρθηκαν από τη μελέτη, έξι ασθε-
νείς χάθηκαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, δύο ασθενείς 
διέκοψαν τη θεραπεία λόγω ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών (ναυ-
τία, υπέρταση), ένας ασθενής ανέπτυξε νόσο ενώ ένας άλλος δεν 
ανταποκρίθηκε στη θεραπεία.
Συζήτηση

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της CsA 
στη μακροχρόνια θεραπεία της ανθεκτικής ΧΙΚ ενώ διαφαίνεται ότι 
το θεραπευτικό αυτό σχήμα μπορεί να μειώσει την πιθανότητα υπο-
τροπών σε βάθος χρόνου.
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η βασισμένη 
σε αποδείξεις 

εφαρμογή 
 laser στη 

δερματολογική 
θεραπευτική
E. PHODE, D. TREBING, 

C.C. ZOUBOULIS,  GERMANY

μετά από τη δημιουργία του 
πρώτου laser από τον Theodor 

Meiman το 1960 και τις πρώτες κλι-
νικές εφαρμογές laser για την αντι-
μετώπιση βλαβών του δέρματος 
από τον Leon Goldman μόλις λίγα 
χρόνια αργότερα, η χρήση laser έχει 
γίνει μια απαραίτητη θεραπευτική 
μέθοδος στη δερματολογία. 

Η εφαρμογή των laser στη δερματο-
λογία είναι μια δυναμική διαδικασία 
που επηρεάζεται από την ανάπτυξη νέ-
ων μορφών, τα οποία επιτρέπουν την 
αντιμετώπιση ολοένα και περισσότερων 
καταστάσεων. Ένδειξη για αντιμετώπιση 
με laser έχουν ποικίλες καλοήθεις πα-
θήσεις του δέρματος, ξεκινώντας από 
διάφορα επιθηλιακά, εξαρτηματικά, αγ-
γειακά ή άλλα ιστικά στοιχεία, δερμα-
τικές βλάβες, επίκτητες ή σχετιζόμενες 
με νόσο και σημεία γήρανσης του δέρ-
ματος ή διαταραχές της ανάπτυξης των 
τριχών. Παραδείγματα είναι οι χρωμα-
τικές βλάβες (σπίλος Backer), οι καλο-
ήθεις όγκοι (σμηγματογόνο αδένωμα), 
οι δυσχρωμίες (τατουάζ), οι φλεγμονώ-
δεις νόσοι του δέρματος και του υπο-
δόριου ιστού (ερυθηματώδης λύκος, 
ουλές), η υπερτρίχωση, οι προκαρκι-
νωματώδεις βλάβες και οι αγγειακές 
βλάβες (αιμαγγειώματα και δυσπλα-
σίες). Οι περισσότερες από αυτές τις 
καταστάσεις θα παρουσιάσουν βελτί-
ωση με τη χρήση του κατάλληλου δι-
αθέσιμου laser. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θεραπεία 
με laser συνδυάζεται με άλλες γνωστές 
τεχνικές. Για τις περισσότερες από αυτές 
τις ενδείξεις, υπάρχει το ερώτημα εάν 
πρόκειται για ιατρική ή αισθητική πα-
ρέμβαση. Όμως η βασισμένη σε απο-
δείξεις θεραπεία με laser στη δερμα-
τολογία απευθύνεται στους δερματο-
λόγους, ενθαρρύνοντάς τους ώστε οι 
θεραπευτικές αποφάσεις τους να βα-
σίζονται αποκλειστικά σε επιστημονικά 
δεδομένα. Για παράδειγμα, οι συμβα-
τικές θεραπείες για τις εν τω βάθει αγ-
γειακές ανωμαλίες του δέρματος έχουν 
χαμηλή αποτελεσματικότητα και πολ-
λές παρενέργειες.

Τα νέα laser προσφέρουν μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες αντιμετώπισης αυτών 
των βλαβών, αλλά η έλλειψη συγκε-
κριμένων διεθνών οδηγιών έχει περι-
ορίσει τη σταθερή επιτυχία. Ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, 
η ιατρική βάσει δεδομένων (evidence 
based medicine), γίνεται ένας σημαντι-
κός παράγοντας για τη χρήση των la-
ser στη δερματολογική θεραπευτική. 
Ακολουθεί τη διάταξη η οποία ορίζε-
ται ως ακολούθως: o συνδυασμός των 
διαθέσιμων δεδομένων, της προσωπι-
κής κλινικής εμπειρίας και της επιθυμί-
ας του ασθενούς καθορίζει τις αποφά-
σεις για την αντιμετώπιση κάθε ασθε-
νούς ξεχωριστά.

Διαταραχές  του πλακούντα που σχετίζονται με τη σύφιλη
PAVEL A. KARAVAY, OLEG V. PANKRATOV,  BELARUS

Εισαγωγή
Η λεύκη προσβάλλει όλες 

τις φυλές και αφορά στο 1% 
του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Σε προηγούμενη μελέτη μας 
αναφέρεται ότι η εξάπλωση 
της λεύκης στον πληθυσμό 
του Uzbekistan είναι 1,2%. 
Υπάρχουν μερικές αναφορές 
σχετικά με τον πιθανό ρόλο 
των IL-1β, IL-8, TNF-α, GM-CSF 
στην παθογένεση της λεύκης 
και στην αποτελεσματικότητα 
των τοπικών ανοσοτροποποιη-
τών (tacrolimus, pimecrolimus) 
στη θεραπεία της. Τα νέα αυτά 
ανοσοτροποποιητικά φάρμα-
κα αναστέλλουν την παραγω-
γή των κυτοκινών. Στόχος αυ-
τής της μελέτης είναι να αξιο-
λογηθεί η αποτελεσματικότη-
τα του pimecrolimus (elidel) 
1% cream στη θεραπεία των 
ασθενών με λεύκη.

μέθοδοι
Στη μελέτη αυτή συνολικά 

συμπεριλήφθησαν 11 ασθε-
νείς με εντοπισμένη και γενι-
κευμένη λεύκη. Σύμφωνα με 
τη θεραπεία, οι ασθενείς χωρί-
στηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη 
ομάδα (6 ασθενείς) αντιμετω-
πίστηκαν με Elidel ενώ η δεύ-
τερη ομάδα (5 ασθενείς) αντι-
μετωπίστηκε με συνδυασμό 
Elidel και χαμηλής ενέργει-
ας Laser. Η Elidel 1% cream 
εφαρμόστηκε 2 φορές ημε-
ρησίως για μία μέση περίοδο 

από 3 έως 4 μήνες. Η έκθε-
ση σε χαμηλής ενέργειας la-
ser επαναλαμβανόταν 5 φορές 
την εβδομάδα με μία δόση 25 
mW/cM2 για 10 λεπτά.

αποτελέσματα
Τα αποτελέσματά μας έδει-

ξαν ότι όλοι οι ασθενείς είχαν 
κάποιου βαθμού αποκατάστα-
ση της φυσιολογικής μελάγ-
χρωσης. Άριστη αποκατάστα-
ση της μελάγχρωσης υπήρ-
ξε στο πρόσωπο, στον τρά-
χηλο και στη γεννητική πε-
ριοχή. Η συνδυαστική θερα-
πεία ήταν πιο αποτελεσματι-
κή απ’ ό,τι η μονοθεραπεία. 
Οι παρενέργειες της θεραπεί-
ας ήταν ήπιες και συμπεριλάμ-
βαναν το παροδικό ερύθημα 
και τον καύσο.

Συζήτηση
Συμπερασματικά, μπορούμε 

να πούμε ότι ο συνδυασμός 
της Elidel cream και της χα-
μηλής έντασης laser είναι μία 
αποτελεσματική και ασφαλής 
θεραπεία για τη λεύκη.

η τοπική φωτοδυναμική 
θεραπεία (topical pho-

todynamic therapy - PDT) 
αποτελεί σήμερα μια δοκιμα-
σμένη πρότυπη θεραπεία για 
τις ακτινικές υπερκερατώσεις 
(αctinic Keratosis - AK), τη νό-
σο Bowen (Βοwen’s Disease 
- ΒD), και το επιφανειακό και 
οζώδες βασικοκυτταρικό καρ-
κίνωμα (Βasal Cell Carcinoma 
- BCC). 

Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομέ-
να τα οποία συγκρίνουν την απο-
τελεσματικότητα της ΡDΤ με προ-
ηγούμενες θεραπείες ρουτίνας. 
Πολλές μεγάλες, πολυκεντρικές, 
τυχαιοποιημένες συγκριτικές και/
ή ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν 
ότι η ΡDΤ είναι τουλάχιστον ισο-
δύναμη ή καλύτερη από την κρυ-
οθεραπεία για τις ΑΚ. 

Η πιο πρόσφατη ολοκληρωμέ-
νη μεγάλη πολυκεντρική μελέ-
τη (αντιμετωπίσθηκαν πάνω από 
1500 ΑΚ), που συνέκρινε τη ΜΑL-
ΡDΤ με την κρυοθεραπεία, έδειξε 
ότι η ΡDΤ υπερτερούσε μετά από 
μία θεραπεία (84.4%;74.5%). Για 
τη ΒD, σε μια placebo-ελεγχόμενη 
πολυκεντρική συγκριτική μελέτη 
μεταξύ ΜΑL-ΡDΤ, κρυοθεραπεί-
ας και κρέμας 5-φθοριοουρακίλης 
(ανάλογα με την επιλογή του κλι-
νικού ιατρού), διαπιστώθηκε ότι το 
ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 
3 μήνες μετά την εφαρμογή του 
ΡDΤ ήταν παρόμοιο με αυτό της 

ΜΑL-ΡDΤ προσφέροντας, επίσης, 
ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλε-
σμα απ’ ό,τι με την κρυοθεραπεία 
και μικρότερη διάρκεια των, σχε-
τιζόμενων με τη θεραπεία, παρε-
νεργειών απ’ ό,τι με τις άλλες συ-
γκρινόμενες θεραπείες. 

Στο ΒCC, ακόμη μεγαλύτερες 
συγκριτικές μελέτες έδειξαν πως 
η ΜΑL-ΡDΤ είναι ισότιμη με την 
κρυοθεραπεία σε επιφανειακές 
βλάβες και όχι κατώτερη από το 
χειρουργείο σε οζώδες ΒCC. 

Συσσωρευμένα δεδομένα προ-
τείνουν ότι τα επιφανειακά nΒCC 
μπορεί μερικώς να ανταποκρίνονται 
σε ΜΑL-ΡDΤ. Επαναλαμβανόμενη 
τοπική ΡDΤ είναι γενικά καλά ανε-
κτή και μπορεί να προσφέρει συ-
γκεκριμένα πλεονεκτήματα στη θε-
ραπεία των μεγάλων και/ή πολ-
λαπλών βλαβών, περιλαμβάνο-
ντας περιοχές καρκινογένεσης και 
αισθητικά ευαίσθητες περιοχές 
αλλά και η συνεκτίμηση της αι-
σθητικής και της θεραπευτικής 
προτίμησης σταθερά ευνοούν τη 
ΜΑL-ΡDΤ έναντι της συμβατικής 
θεραπείας. 

Σήμερα, ανεξάρτητες εθνικές 
(όπως το ΝΙCΕ: National Institute 
for Health and Clinical Excellence) 
και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγί-
ες βάσει δεδομένων επικυρώνουν 
την υψηλή ποιότητα δεδομένων 
που είναι διαθέσιμα και υποστη-
ρίζουν τη χρήση της τοπικής ΡDΤ 
σε ΑΚ, ΒD και ΒCC. 

ΡDτ - Ένα αποδεδειγμένο πρότυπο  
αντιμετώπισης νμSC

Τα δεδομένα και οι οδηγίες
COLIN MORTON,  UK

τοπική εφαρμογή pimecrolimus 
και χαμηλής ενέργειας Laser 

στη θεραπεία της λεύκης
SAIDKASIM S. ARIFOV, MOHIRA H. ARIFOVA,  UZBEKISTAN

Εισαγωγή
Μοναδική οδός μετάδοσης της σύφιλης 

από την έγκυο μητέρα στο έμβρυο είναι η 
διαπλακουντιακή. Σκοπός της έρευνάς μας 
είναι η ανάδειξη των αλλαγών του πλακού-
ντα σε ασθενείς με σύφιλη.

μέθοδος
Μελετήθηκαν στο μικροσκόπιο:

•  227 πλακούντες από επιλόχειες γυναί-
κες που γέννησαν βρέφη χωρίς συγγενή 
σύφιλη

•  35 πλακούντες από επιλόχειες γυναίκες που 
νοσούσαν από σύφιλη (30 με λανθάνουσα 
και 5 με πρώιμη) και τα βρέφη τους γεννή-
θηκαν με πρώιμη σύφιλη

• 37 πλακούντες φυσιολογικών μητέρων.

αποτελέσματα
Οι βλάβες του πλακούντα που συναντή-

θηκαν συχνότερα στις μητέρες που νοσού-
σαν και γέννησαν παιδιά με συγγενή σύφι-
λη, σε σχέση με την ομάδα των υγιών μη-
τερων, είναι:

•  ισχαιμία του πλακούντα (χ2= 12,854, p= 
0,001)

•  υποξία, ίνωση και σκλήρηνση των λάχνων 
του πλακούντα (χ2= 4,270, p= 0,039)

•  ορώδης, πυώδης χοριοϋμενίτιδα (του φθαρ-
τού υμένα, δηλαδή του ενδομητρίου της 
εγκυμόνου μήτρας, το οποίο, εκτός από το 
εν τω βάθει στρώμα, αποπίπτει κατά το το-
κετό) (χ2= 5,382, p= 0,020)

•  ασβέστωση του πλακούντα (χ2= 11,405, 
p= 0,001)
Η πρωτογόνος σύφιλη δείχνει να μην επη-

ρεάζει τον πλακούντα εφόσον η ασθενής 
υποβληθεί σε θεραπεία.

Η δευτερογόνος σύφιλη:
•  ορώδης, πυώδης χοριοϋμενίτιδα (χ2=10,925, 

p=0,001)
•  διαταραχές στην ωρίμανση των λαχνών του 

πλακούντα (χ2=5,795, p=0,016)
•  ασβέστωση του πλακούντα (χ2=4,014, 

p=0,024)
Στην πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη, οι δια-

ταραχές είναι ασήμαντες εκτός από την πυ-
ώδη και ορώδη χοριοϋμενίτιδα (χ2=5,071, 

p=0,024).

Συζήτηση
Στις έγκυες γυναίκες με δευτερογόνο ή 

πρώιμη λανθάνουσα σύφιλη, οι επιπλοκές 
του πλακούντα καταγράφηκαν, ενώ σε αυ-
τές με δευτερογόνο είναι αναγκαίο να βελ-
τιωθεί η κυκλοφορία εμβρύου-πλακούντα 
και μήτρας-πλακούντα.



Εισαγωγή
Οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένει-

ες (S.T.Ds) είναι συχνές στις εκδιδόμενες 
γυναίκες.

Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμήσει τα 
κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα, τις σε-
ξουαλικές πρακτικές και την οροθετικότητα 
των S.T.Ds: σύφιλη, HSV τύπου 1, HSV τύ-
που 2, HIV, ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C.

μέθοδος
Εκατόν τριάντα γυναίκες εκδιδόμενες πή-

ραν μέρος στη μελέτη με συνέντευξη-ιστο-
ρικό και τις κάτωθι ορολογικές εξετάσεις: 
VDRL, TPHA, HSV1 IgM-IgG, HSV2 IgM-
IgG, HIV, HBs, HCV. 

Οι ίδιες ορολογικές εξετάσεις έγιναν και σε 
120 υγιή άτομα εκ των οποίων 70 γυναίκες 
και 50 άντρες, που χρησιμοποιήθηκαν ως 

ομάδα ελέγχου (control group).

αποτελέσματα
Η μέση ηλικία των εκδιδόμενων γυναικών 

ήταν 38,78 έτη. Από αυτές:
• 6 γυναίκες  . . . . . . . . . . . . . . . <25 ετών
• 39 γυναίκες  . . . . . . . . . . . . 25-34 ετών
• 85 γυναίκες  . . . . . . . . . . . . . . >35 ετών

Η πρώτη τους σεξουαλική επαφή ήταν, κατά 
μέσο όρο, στην ηλικία των 17.03 ετών. 

Ο μέσος όρος διάρκειας επαγγελματικής 
δραστηριότητας ήταν 12.83 χρόνια. 

Η καθημερινή σεξουαλική δραστηριότητα 

(πελάτες) των γυναικών αυτών ήταν:
 • 19 γυναίκες . . . . . . . . 5 πελάτες/ημέρα
 • 64 γυναίκες . . . . . . 5-14 πελάτες/ημέρα
 • 35 γυναίκες . . . . . 15-24 πελάτες/ημέρα
 • 12 γυναίκες . . . . . . >25 πελάτες/ημέρα

Όσον αφορά στη χρήση προφυλακτικού οι 
συγκεκριμένες γυναίκες απάντησαν:
 • 38 γυναίκες . . . . . . . .δεν ήταν σταθερή
 • 91 γυναίκες . . . . . . . . . . . . . . . . .πάντα
 • 1 γυναίκα  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ποτέ

Δεν ανευρέθη κλινική παθολογία στη δερ-
ματολογική και γεννητική εξέταση των άνω-
θι γυναικών. Η οροθετικότητα στα: TPHA, 

HSV1 IgM-IgG, HSV2 IgM-IgG, HBς αντι-
σώματα ήταν αρκετά υψηλότερη στην ομά-
δα των εκδιδομένων γυναικών σε σχέση 
με αυτή της ομάδας ελέγχου. Στις εκδιδό-
μενες γυναίκες μια γυναίκα ήταν οροθετι-
κή στην HCV. Καμία τους δεν ήταν οροθε-
τική στον HIV.

Συζήτηση
Η οροθετικότητα σε TPHA, HSV1, HSV2, 

HBs αντισώματα είναι αρκετά υψηλότερη 
στην ομάδα των σεξουαλικώς εκδιδόμενων 
από ό,τι στην ομάδα ελέγχου.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες σε εκδιδόμενα άτομα
ULKER GUL, ARZU KILIC, BULENT SAKIZLIGIL, SABAHAT AKSARAY, SEHER BILGILI, OZLEM DEMIREL EKIZ, CEREN ERINCKA,  TURKEY
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Εισαγωγή
Σήμερα πολλοί δερματολόγοι πιστεύουν πως 

η διατροφή δεν επηρεάζει την ακμή. Η άποψη 
αυτή στηρίχθηκε σε δύο μελέτες που δημοσι-
εύθηκαν πριν από 30 χρόνια. 

Και οι δύο μελέτες είχαν ελεγχθεί ελάχιστα, 
ήταν περιορισμένης διάρκειας και επικεντρώνο-
νταν σε μεμονωμένες τροφές χωρίς κανένα υπό-
βαθρο διατροφικής ανάλυσης. Πρόσφατα επι-
δημιολογικά ευρήματα προτείνουν ότι ο επιπο-
λασμός της ακμής μπορεί να επηρεάζεται από 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. 

Παρά τον υψηλό επιπολασμό της στις δυτικές 
κοινωνίες, η επίπτωση της ακμής είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη στις αναπτυσσόμενες χώρες και ο 
βαθμός του επιπολασμού δείχνει να αυξάνε-
ται όταν μια πρώην αναπτυσσόμενη χώρα υιο-
θετεί το δυτικό τρόπο ζωής. 

Μεταξύ των πιθανών παραγόντων του τρό-
που ζωής (όπως η φυσική άσκηση, το κλίμα, 
το άγχος ή η έκθεση στον ήλιο) η διατροφή δι-
εκδικεί μια θέση ανάμεσά τους, όπως αποδει-
κνύεται από παρατηρήσεις. 

Η εργασία ερευνά τους παράγοντες που δια-
φοροποιούν τη διατροφή των αναπτυσσόμε-
νων χωρών από εκείνη των δυτικών.
μέθοδοι

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη 
συνήθη διατροφή των αναπτυσσόμενων χω-
ρών, έναντι των δυτικών και εξέταση των πι-
θανών παθογενετικών μηχανισμών.

αποτελέσματα
Πρόσφατες αποδείξεις προτείνουν ότι οι ανα-

πτυσσόμενες χώρες καταναλώνουν λιγότερους 

υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και 
γαλακτοκομικά και έχουν χαμηλότερη πρόσλη-
ψη ωμέγα-6 πολυακόρεστων λιπαρών απ’ ό,τι 
ο δυτικός κόσμος. Αυτοί οι διατροφικοί παρά-
γοντες ίσως επηρεάζουν την εξέλιξη της ακμής 
διαμέσου της επιρροής τους στα ανδρογόνα, 
στις ορμόνες της αναπαραγωγής, στις δεσμευ-
τικές σφαιρίνες, στον προσομοιάζοντα με την ιν-
σουλίνη αυξητικό παράγοντα (IGF-I), στις IGF-
δεσμευτικές πρωτεΐνες, στα λευκοτριένια και 
στις προσταγλανδίνες. Όλα μαζί, ίσως, επηρε-
άζουν πολλές απόψεις της παθογένεσης της ακ-
μής, όπως την παραγωγή σμήγματος, την απο-
λέπιση των κερατινοκυττάρων και την παρακεί-
μενη φλεγμονώδη απάντηση.

Συζήτηση
Συνεπώς, η παρούσα ανασκόπηση προτείνει 

ότι η δυτική διατροφή ίσως παίζει ένα βαθύτε-
ρο πολυπαραγοντικό ρόλο στην παθογένεση 
της ακμής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιορι-
στεί εξετάζοντας αποκλειστικά την επιρροή με-
μονωμένων διατροφικών συστατικών.

ανασκόπηση της σχέσης 
ακμής - διατροφής

NEIL MANN, ROBYN SMITH, OTHER, ANNA BRAUE, 
GEORGE VARIGOS,  AUSTRALIA

η νόσος κawasaki’s (NK) είναι 
η πιο συχνή αιτία σοβαρών 

φλεγμονωδών μη λοιμωδών 
συνδρόμων σε παιδιά που ει-
σήχθησαν στα νοσοκομεία από 
το 1990 στη Γαλλία1. 

Μια Βρετανική μελέτη2 δείχνει 
μια ετήσια επίπτωση ίση με 5.5 
στα 100.000 παιδιά μικρότερα των 
5 ετών, αυξανόμενη στα παιδιά 
με καταγωγή από την Ανατολική 
Ινδία (14.6 στα 100.000). Η εξέ-
ταση του δέρματος και των βλεν-
νογόνων παραμένει το πιο χρήσι-
μο διαγνωστικό εργαλείο για να 
περιοριστούν οι διαγνωστικές πι-
θανότητες3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν η παλαμοπελμα-
τιαία συμμετοχή, τα εξανθήματα 
ποικίλου τύπου (μπορεί να υπάρ-
χουν φυσαλίδες, φλύκταινες και 
πορφύρα), το εξάνθημα στην πε-
ρινεϊκή χώρα και, πάνω απ’ όλα, 
η γωνιακή χειλίτιδα. 

Συμπτώματα συστηματικής λοί-
μωξης, συμπεριλαμβανομένων 
υψηλού πυρετού και τοξικότητας, 
αύξηση του αριθμού των λευ-
κών αιμοσφαιρίων, όπως επίσης 
και ΤΚΕ>100 την πρώτη ώρα και 
CRP>100 mg/L, είναι απαραίτη-
τοι δείκτες. Το υπερηχογράφημα 
κοιλίας μπορεί να αναδείξει ασυ-
μπτωματικό ύδρωπα χοληδόχου 
κύστεως. 

Οι διεθνείς οδηγίες της American 
Heart Association (ΑΗΑ) δεν εφαρ-
μόζονται από όλους τους ιατρούς4. 

Το 21% των ιατρών έχει σταματή-
σει να χορηγεί ασπιρίνη σε αντι-
φλεγμονώδεις δοσολογίες κατά 
το οξύ στάδιο της νόσου ενώ η 
ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη είναι 
παγκοσμίως εγκεκριμένη και χρη-
σιμοποιείται. Μια πρόσφατη μελέ-
τη δείχνει ετερογένεια στην αποτε-
λεσματικότητα των τεχνικών κατα-
σκευής των ενδοφλεβίων ανοσο-
σφαιρινών5. 

Η μακρά παρακολούθηση είναι 
υποχρεωτική και περιλαμβάνει το 
υπερηχογράφημα, ενώ νέες απεικο-
νιστικές τεχνικές, όπως το ΜRΙ καρ-
διάς, περιορίζουν τη χρήση της αγ-
γειογραφίας και χρησιμοποιούνται 
όταν εμφανίζονται βλάβες. Ωστόσο, 
φυσιολογικός τρόπος ζωής συστή-
νεται στη συντριπτική πλειονότητα 
των παιδιών, τα οποία αναρρώ-
νουν πλήρως.

Βιβλιογραφία
1. Pajot C, Pariente D, Muller S, Gabolde M, 
Croisille L, Archambaud F, Dommergues JP, 
Bader-Meunier
B. Arch Pediatr 2002;9:671-8
2. Gardner-Medwin JM, Dolezalova P, Cummins 
C, Southwood TR. Lancet 2002; 360:1197-
202
3. Ducos MH, Taieb A, Sarlangue J, Perel 
Y, Pedespan JM, Hehunstre JP, Jimenez M, 
Maleville J. Ann Dermatol Venereol 1993; 
120:589-97
4. Kahwaji IY, Connuck DM, Tafari N, Dahdah 
NS. Pediatr Cardiol 2002; 23:639-46
5. Tsai MH, Huang YC, Yen MH, Li CC, Chiu 
CH, Lin PY, Lin TY, Chang LY. Clinical responses 
of patients with Kawasaki disease to differ-
ent brands of intravenous immunoglobulin. 
J Pediatr 2006; 148:38-43.

νόσος Kawasaki
A. TAIEB,  FRANCE
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κληρονομικές διαταραχές των δεσμοσωματίων
jEMIMA MELLERIO,  Uκ

τα δεσμοσωμάτια είναι σημαντικές διακυτταρικές 
συζευκτικές δομές, τα οποία βρίσκονται σε επιθη-

λιακούς ιστούς, καρδιά, μήνιγγες και λεμφαδένες. 
Στην επιδερμίδα συνδέουν το δίκτυο ενδιάμεσων νηματί-

ων της κερατίνης με την κυτταρική μεμβράνη και παρέχουν 
προσκόλληση μεταξύ των κερατινοκυττάρων. Εκτός από το 
να παρέχουν μηχανική στήριξη μεταξύ των κυττάρων, μερι-
κά στοιχεία των δεσμοσωμάτων μπορεί να επηρεάζουν τις 
οδούς μετάδοσης σημάτων και συνεπώς την κυτταρική ανά-
πτυξη και διαφοροποίηση. Τα δεσμοσωμάτια αποτελούνται 
από τρεις κατηγορίες πρωτεϊνών. 

Πρώτον, τις διαμεμβρανικές δεσμοσωμιακές καντχερίνες, 
τις δεσμοκολλίνες και τις δεσμογλεΐνες. Δεύτερον, τις arma-
dillo πρωτεΐνες που περιλαμβάνουν τις πλακοφυλλίνες και 
τις πλακοσφαιρίνες και τέλος τις πλακίνες, όπως, για παρά-
δειγμα, οι δεσμοπλακίνες. Οι επίκτητες διαταραχές της λει-
τουργίας των δεσμοσωματίων είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, 
όπως, για παράδειγμα, στην κοινή και στη φυλλώδη πέμφι-
γα είναι το αποτέλεσμα της κυκλοφορίας αντισωμάτων έναντι 

της δεσμογλεΐνης 3 και 1. Παρ’ όλα αυτά, κατά την τελευταία 
δεκαετία, ένας αριθμός κληρονομούμενων διαταραχών των 
στοιχείων των δεσμοσωματίων έχει διασαφηνιστεί. 

Η πρώτη από αυτές που περιγράφηκε ήταν το σύνδρο-
μο ευθραυστότητας, μια εξωδερμική δυσπλασία που οφεί-
λεται σε αυτοσωματικές υπολειπόμενες μεταλλάξεις στην 
πλακοφυλλίνη 1. 

Αυτή είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται, κυρίως, 
από ευθραυστότητα του δέρματος, κερατόδερμα παλαμών 
και πελμάτων, δυστροφία ονύχων και περιορισμένη τριχο-
φυΐα. Ακολούθως, επικρατείς μεταλλάξεις στη δεσμοπλα-
κίνη και τη δεσμογλεΐνη 1 έχουν αναγνωριστεί σε οικογένει-
ες με γραμμωτό κερατόδερμα παλαμών και πελμάτων και 
επικρατείς μεταλλάξεις στη δεσμοπλακίνη και πλακοφυλ-
λίνη 2 έχουν βρεθεί σε δεξιά κοιλιακή μυοκαρδιοπάθεια. 
Παρόμοιες καρδιολογικές ανωμαλίες σε συνδυασμό με κε-
ρατοακάνθωμα και ανωμαλίες των τριχών έχουν, επίσης, 
σχετισθεί με υπολειπόμενες μεταλλάξεις των γονιδίων της 
δεσμοπλακίνης (σύνδρομο Carvajal) και της πλακοσφαιρί-

νης (νόσος της Νάξου). Προσφάτως, περιγράφηκε μια μεμο-
νωμένη περίπτωση θανατηφόρου ακανθολυτικής ευθραυ-
στότητας του δέρματος σαν αποτέλεσμα μεταλλάξεων που 
προκάλεσαν απώλεια της ουραίας περιοχής της δεσμοπλα-
κίνης. Οι φαινότυποι της υποτρίχωσης έχουν επίσης σχετι-
σθεί με υπολειπόμενες μεταλλάξεις της δεσμογλεΐνης 4 και 
κυρίαρχες μεταλλάξεις της κερατοδεσμοσίνης. 

Ο προσδιορισμός της υποκείμενης μοριακής παθολογίας 
σε αυτήν την ετερογενή ομάδα των κληρονομούμενων δι-
αταραχών των δεσμοσωματίων έχει αυξήσει την κατανόηση 
της λειτουργίας αυτών των πρωτεϊνών στο δέρμα και άλλους 
ιστούς, σκιαγραφώντας ρόλους στην κυτταρική προσκόλλη-
ση, διαφοροποίηση, πολλαπλασιασμό και ανάπτυξη. 

Επιπλέον, η μελέτη αυτών των διαταραχών έχει σημαντική 
κλινική σημασία για τον οικογενειακό προγραμματισμό των 
προσβεβλημένων οικογενειών, παρέχει τη βάση για προγεν-
νητικούς ελέγχους DΝΑ, όπου κρίνεται απαραίτητο και προ-
σφέρει προοπτικές για θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως η 
γονιδιακή θεραπεία. 

Διαφοροποίηση αγγειΐτιδων
BERNHARD ZELGER,  AUSTRIA

υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση σχετικά 
με την ταξινόμηση των αγγειΐτιδων. 

Παρουσιάζεται μια νέα (και κατά μια έννοια 
αντισυμβατική) αλγοριθμική προσέγγιση, 
βασισμένη στη μορφολογία.

αγγειΐτιδα μικρών αγγείων
Α. Η λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα προ-

σβάλλει, κυρίως, τα μετατριχοειδικά φλεβίδια 
τα οποία εντοπίζονται στο επιπολής και εν τω 
βάθει περιαγγειακό δίκτυο του δέρματος, τα 
συνδετικά αγγεία των δικτύων αυτών και τα 
διαφραγμάτια του υποδορίου.
1. Λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με κυρί-
αρχο το αγγειϊτιδικό στοιχείο: κοινός παρονο-
μαστής είναι η περιαγγειακή συσσώρευση λευ-
κοκυττάρων και η λευκοκυτταροκλασία.
•  Οξεία: λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα και 

παραλλαγές αυτής, π.χ. κνιδωτική αγγειΐτι-
δα, νόσος Finkelstein’s, πορφύρα  Henoch-
Schonlein κ.λπ.

•  Χρόνια: κοκκίωμα faciale, (ηωσινοφιλικό), 
ερύθημα elevatum diutinum

2. Λευκοκυτταροκλαστική αγγειΐτιδα με κυρί-
αρχο το διάμεσο στοιχείο: εκτός από σημεία 

αγγειΐτιδος, υπάρχουν και χαρακτηριστικά νό-
σων του συνδετικού ιστού.
•  Οξεία: σύνδρομο Sweet (οίδημα δέρμα-

τος), σύνδρομο Wells (κυριαρχούν τα ηω-
σινόφιλα με φλογοειδή στοιχεία αλλά χω-
ρίς ή με λίγα μακροφάγα).

•  Χρόνια: διάμεση κοκκιωματώδης δερματίτι-
δα (κοκκίωμα Winkelmann’s με μικρή ιστική 
νέκρωση περιχαρακωμένη από μακροφά-
γα), σύνδρομο Churg-Strauss (με μακροφά-
γα γύρω από τα φλογοειδή στοιχεία).

Β. Η σηπτική αγγειΐτιδα κυρίως προσβάλλει 
τα τριχοειδή τα οποία εντοπίζονται στη θηλώ-
δη επιδερμίδα, τον περιθυλακικό συνδετικό 
ιστό και μέσα στα λιπώδη οζίδια του υποδο-
ρίου ιστού.

αγγειΐτιδα μεγάλων αγγείων
Α. Αρτηρίτιδα με κυρίαρχο το αγγειϊτιδικό 
στοιχείο
1. Οζώδης παναρτηρίτιδα χωρίς ή με λίγα πο-
λυπύρηνα μακροφάγα/γιγαντοκύτταρα
2. Κροταφική αρτηρίτιδα (με γιγαντοκύτταρα 
συγκεντρωμένα γύρω από την έσω ελαστι-
κή μεμβράνη).

3. Διάφορες εσωτερικές αγγειΐτιδες, π.χ αρ-
τηρίτιδα Ταkayasu, αποφρακτική θρομβαγ-
γειΐτιδα, νόσος Καwasaki, νόσος Βehcet κλπ 
(συνήθης συμμετοχή μεγάλων αγγείων, δεν 
ανευρίσκονται στις βιοψίες δέρματος).
Β. Αρτηρίτιδα με κυρίαρχο το διάμεσο στοι-
χείο: εκτός από σημεία αγγειΐτιδος υπάρχουν 
και χαρακτηριστικά νόσων του συνδετικού 
ιστού.
1. Οζώδης αγγειΐτιδα (αγγειΐτιδα μεγάλων 
αγγείων με τυροειδοποίηση/φυματιώδη νέ-
κρωση)
2. Κοκκιωμάτωση Wegener’s και αλλεργική 
κοκκιωμάτωση Churg-Strauss: συμμετοχή με-
γάλων αγγείων με χαρακτηριστικό βασεόφι-
λο κοκκίωμα (ουδετερόφιλα πολυμορφοπύ-
ρηνα) στη Wegener’s και ηωσινοφιλικό κοκ-
κίωμα (ηωσινόφιλα) στην Churg Srauss. Οι 
τελευταίες αυτές οντότητες προσβάλλουν μι-
κρά και μεγάλα αγγεία, επομένως, μπορεί να 
ανευρεθεί μικρών αγγείων αγγειΐτιδα, μεγά-
λων αγγείων αγγειΐτιδα, τα επακόλουθα ιστι-
κής καταστροφής από ισχαιμία, είτε μεμονω-
μένα, είτε συνδυασμός δύο ή τριών από τα 
παραπάνω ευρήματα.

Γ. Θρομβοφλεβίτιδα
Η διαφορική διάγνωση των αγγειΐτιδων πε-

ριλαμβάνει μια ποικιλία από οντότητες, κυ-
ρίως θρομβοπάθειες, με κυρίαρχες τη livedo 
και λεμφοκυτταρική αγγειΐτιδα, όπως επίσης 
και το σύνδρομο  Sneddon. 

Ψώρα
RONNI WOLF,  ISRAEL

η ψώρα, μια διαβόητη μεταδοτική παρασίτωση, είναι πάλι στο 
προσκήνιο. η θεραπεία της απαιτεί πολύ περισσότερα από 

την απλή συνταγογράφηση του κατάλληλου φαρμάκου. 
Ο ασθενής χρειάζεται οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς θα χρησι-

μοποιήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία, πώς θα αναγνωρίσει ποιοι από 
τα ασυμπτωματικά μέλη της οικογένειας και τα άτομα με τα οποία έρ-
χεται σε σωματική επαφή πρέπει να υποβληθούν σε θεραπεία και, πά-
νω απ’ όλα, πώς να αποστειρώσει τα ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πε-
τσέτες, πατώματα, στρώματα, κουρτίνες, καλάθια για άπλυτα, έπιπλα 
κ.λπ. στο σπίτι του. 

Φαίνεται πως έχουμε παρασυρθεί από τους παλαιούς δασκάλους 
της δερματολογίας (ιδιαίτερα τον Μellanby, του οποίου το όνομα είναι 
ιστορικά συνδεδεμένο με τη νόσο), των οποίων οι λέξεις έχουν πιστά 
αντιγραφεί από το ένα βιβλίο αναφοράς στο άλλο μέσα στις δεκαετί-
ες. Έχει φτάσει ο καιρός να επανεκτιμήσουμε τις απαρχαιωμένες δια-

γνωστικές και θεραπευτικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες έχουν 
παραμείνει αμετάβλητες από την εποχή που πρωτοπαρουσιάσθηκαν 
- δεν είναι πια κατάλληλες για τη νέα μορφή αυτής της μάστιγας. 

Η κλινική εμφάνιση της νόσου έχει αλλάξει: η ψώρα με την κλασσική 
μορφή εμφανίζεται λιγότερο συχνά απ’ ό,τι στο παρελθόν, ενώ άτυ-
πες, μη κλασσικές παραλλαγές είναι πιο συνήθεις. Το παθογνωμονι-
κό σημείο των σηράγγων ανευρίσκεται λιγότερο συχνά και δεν μπο-
ρεί πια να αποτελεί το κλειδί για τη διάγνωση. 

Οι καθημερινές συνήθειες έχουν αλλάξει, με τα κλινοσκεπάσματα και 
τα ρούχα να αλλάζονται συχνότερα, τα πλυντήρια ρούχων να έχουν 
αντικαταστήσει το πλύσιμο στο χέρι και η προσωπική υγιεινή να έχει 
φθάσει σε ασύγκριτα υψηλά επίπεδα. 

Επιπλέον, από τη μια, νέες τοπικές και συστηματικές θεραπείες έχουν 
παρουσιαστεί, ενώ από την άλλη, το άκαρι έχει αναπτύξει αντοχές σε 
πολλά φάρμακα.
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