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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
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Η γήρανση του δέρματος είναι ένα πολυ-
διάστατο πρόβλημα που χρειάζεται πο-
λυδιάστατη θεραπεία. Η ιδανική τεχνική 

ανανέωσης των κυττάρων θα έπρεπε να μπορεί 
να συσφίγγει τον υποδόριο ιστό, να βελτιώνει τη 
χαλάρωση του δέρματος, να αναπλάθει το χόριο 
όσον αφορά στο δερματικό κολλαγόνο και να 
βελτιώνει την τάση και την υφή των επιφανειακών 
επιδερμιδικών στιβάδων. 

Για κάθε στιβάδα υπάρχουν τεχνικές laser διαθέσιμες 
με εύρος από 532nm έως πάνω από 1500nm, οι οποίες 

προκαλούν από θερμότητα και συρρίκνωση του δερμα-
τικού κολλαγόνου έως τόνωση και σύσφιξη της επιδερ-
μιδικής υφής. Οι περισσότερες τεχνικές βασίζονται στην 
τοπική αύξηση της θερμοκρασίας, με σκοπό την αύξηση 
της θερμοκρασίας των ιστών και στην προσωρινή αύξη-
ση της τοπικής κυκλοφορίας με σκοπό την έναρξη μιας 
επισκευαστικής απάντησης από τους ινοβλάστες. Για το 
σκοπό αυτό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εί-
τε μεμονωμένα διαφορετικές συσκευές laser σε διαφο-
ρετικές συνεδρίες, είτε ένα σύστημα laser που θα έχει 
όλες τις παραμέτρους όπως το Xeo Vantage.

Αναγέννηση τριών επιπέδων
FRITZ KLAUS,  GERMANY

Εισαγωγή
Η προγεννητική διάγνωση (PND) 

έχει γίνει ένα αναπόσπαστο μέρος 
των κλινικών γενετιστών, η οποία 
είναι διαθέσιμη σε ζευγάρια που 
έχουν κίνδυνο να γεννήσουν παι-
διά με σοβαρές κληρονομικές και 
εκ γενετής ανωμαλίες. 

Η παρουσίαση αυτή θα κάνει μία 
ανασκόπηση του τμήματος προγε-
νετικής διάγνωσης σε ένα Βρετανικό 
δερματολογικό κέντρο.

Μέθοδος
Η έγκαιρη PND εξαρτάται από τη 

μικροσκοπική εμβρυϊκή βιοψία δέρ-
ματος από δείγματα που λαμβάνο-
νται χρησιμοποιώντας το εμβρυοσκό-
πιο και η ανάλυση απαιτεί τη χρήση 
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου υψηλής 
ανάλυσης και ειδίκευσης. 

Τελευταία, τα δείγματα παίρνονται 
με την καθοδήγηση υψηλής ευκρί-

νειας υπερήχων. Από τα μέσα του 
1990, η τεχνολογία άλλαξε σε με-
γάλο βαθμό προς μία ανάλυση που 
βασίζεται στο DNA από δείγματα χο-
ριακής λάχνης που παίρνονται στο 
1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Αποτελέσματα
Η πρώτη επιτυχής προγεννητική δι-

άγνωση έγινε το 1979 και αφορού-
σε στη συνδεσμική πομφολυγώδη 
επιδερμόλυση του Herlitz. Τα πρώ-
τα 25 χρόνια έγιναν συνολικά 265 
τεστ, βασισμένα σε 191 εμβρυϊκές 
επιδερμιδικές βιοψίες και 72 δείγ-
ματα χοριακών λαχνών. Επίσης, σε 
2 περιπτώσεις, η γενετική διάγνωση 
έγινε πριν την εμφύτευση. 

Οι κύριες ανωμαλίες αφορούσαν 
σε 138 περιπτώσεις πομφολυγώ-
δους επιδερμόλυσης (ΠΕ), εκ των 
οποίων 88 συνδεσμικές ΠΕ και 36 

δυστροφικές ΠΕ, 37 ιχθυάσεις, 22 
περιπτώσεις ιχθύασης τύπου κερα-
τώσεων, 12 περιπτώσεις αλβινισμού 
οφθαλμών και δέρματος και 4 ανά-
μικτες περιπτώσεις, συμπεριλαμ-
βανομένης περιορισμένης δερμα-
τοπάθειας. 

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση 
DNA εξετάσαμε 37 εγκύους που εί-
χαν κίνδυνο για συνδετικού τύπου 
ΠΕ και 34 για υπολειπόμενου τύ-
που δυστροφικό ΠΕ. Δεν υπήρξε 
κανένα ψευδώς αρνητικό ή θετικό 
αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως ερευ-

νητική άσκηση και τώρα πια η PND 
έχει γίνει ένα ισχυρό εργαλείο στην 
υπηρεσία της πρόληψης για τους 
ασθενείς μας, κυρίως για αυτούς 
που κινδυνεύουν να κάνουν παιδί 
με ΠΕ βαριάς μορφής.

Προγεννητική διάγνωση: από την έρευνα στην πρόληψη
R. EADY, P. DOPPING - HEPENSTAL  ET AL,  UNITED KINGDOM

ΜΕΡΟΣ Δ'
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Ανάπλαση του Σαββατοκύριακου
ASHRAF M. BADAWI,  EGYPT

Σύνδρομο Stevens – Johnson (SJS)
TALIA KAKOUROU,  GREECE

Η γυροειδής αλωπεκία θεωρείται μια Τ λεμφοκυτταρική αυτοάνοση νόσος, 
που προκαλεί εντοπισμένη μη ουλωτική αλωπεκία. Συνήθως, προσβάλλεται 
το τριχωτό της κεφαλής, όμως και τα φρύδια, οι βλεφαρίδες, το τριχωτό 

του κορμού και τα νύχια μπορούν, επίσης, να εμπλέκονται. Η επικράτηση εκτι-
μάται της τάξης του 0,1-0,2%. Το 20% περίπου των ασθενών είναι νεότεροι των 
18 ετών κατά το πρώτο επεισόδιο της απώλειας των τριχών. Όσο πιο γρήγορα 
(σε μικρότερη ηλικία) εμφανισθεί η νόσος τόσο πιο κακή η πρόγνωση. θετικό 
οικογενειακό ιστορικό βρίσκεται στο 20%, το οποίο υπογραμμίζει τη θεωρητική 
γενετική προδιάθεση της νόσου. 

Η κληρονομικότητα θεωρείται πολυπαραγοντική. Η διάγνωση τίθεται με κλινική διερεύ-
νηση του τριχωτού της κεφαλής, των φρυδιών, της εντρίχου επιφανείας του κορμού και 
των ονύχων. Τα τυπικά ευρήματα καθορίζονται επακριβώς με τη μορφή κυκλικών ή οβάλ 
πλακών πλήρους απώλειας των τριχών με φυγόκεντρη επέκταση. Τρίχες δίκην θαυμαστι-
κού και ένα θετικό τεστ πτώσης των τριχών στα όρια της βλάβης αποκαλύπτει ενεργό νό-
σο. Περιοχές με ενεργό νόσο (απώλεια τριχών) βρίσκονται κοντά σε περιοχές με χνούδι 
που αναπτύσσεται. Περαιτέρω διερεύνηση της νόσου θα πρέπει να σχεδιαστεί πολύ προ-
σεκτικά. Η αναγκαιότητα εξετάσεων αίματος εξαρτάται από το ατομικό ιστορικό του ασθε-

νούς. Αυτοάνοσα νοσήματα όπως ατοπία, διαβήτης, λεύκη, θυρεοειδοπάθεια απαντώ-
νται ταυτόχρονα. 

Ο καθορισμός της έκτασης της γυροειδούς αλωπεκίας είναι σημαντικός για την πρόγνω-
ση. Η αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας στα παιδιά συνίσταται στη σωστή διάγνω-
ση στην πρώτη επίσκεψη, στην εκτίμηση των προγνωστικών παραγόντων (ηλικία πρώτης 
εκδήλωσης, τύπος, οικογενειακό ιστορικό, συνυπάρχουσες διαταραχές) και στην ψυχο-
λογική υποστήριξη προκειμένου να βοηθηθούν το παιδί και οι γονείς να αντιμετωπίσουν 
τη συναισθηματική καταπόνηση. 

Η αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης του παιδιού προκαλεί ανασφάλεια στις κοινωνι-
κές συναναστροφές. Η γυροειδής αλωπεκία έχει μία χρόνια διαδρομή και απαιτεί μία μα-
κροπρόθεσμη ολιστική φροντίδα (αγωγή, διευθέτηση). Εκτός από μια στενή ιατρική πα-
ρακολούθηση από δερματολόγο, παιδίατρο και, εάν είναι δυνατόν, παιδοψυχίατρο, η 
οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον θα πρέπει να γίνουν μέρος της θεραπείας. Οι 
θεραπευτικές επιλογές στην παιδική ηλικία είναι περιορισμένες εξαιτίας των παρενεργει-
ών που έχουν. 

Περιλαμβάνουν τοπικά και ενδοβλαβικά στεροειδή, διθρανόλη και diphenylcylopropenon 
και εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού και την έκταση της γυροειδούς αλωπεκίας.

Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει 
μεγάλη τεχνολογική πρόοδος 
στην αναγνώριση των παθο-

γόνων γονιδίων των περισσοτέρων 
γενοδερματοπαθειών. Το πώς μετα-
φράζονται τα πλεονεκτήματα αυτής 
της γνώσης τώρα γίνεται αντιληπτό 
στην κλινική πράξη, με την αυξανό-
μενη διαγνωστική ακρίβεια, τη δυ-
νατότητα προγεννητικού ελέγχου 
και τελευταία τη διάγνωση πριν την 
εμφύτευση. 

Ενόσω αυτές οι τεχνικές γίνονται διαθέ-
σιμες, είναι ζωτικής σημασίας να κατανο-
ήσουμε το ρόλο του κλινικού γιατρού και 
τα πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να 
εργαστεί προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
συναίνεση του ασθενή και να κανονίσει 
τα γενετικά τεστ. 

Αυτή η παρουσίαση θα επικεντρωθεί 
στην τρέχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στις ρυθμιστικές κατευθυντή-
ριες γραμμές που ακολουθούνται, προ-
κειμένου να λάβουν τη συναίνεση από 
τους ενηλίκους και ανήλικους ασθενείς 
για εξέταση DNA (εξαγωγή και αποθή-
κευση του DNA) για γενετικά τεστ και ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων.

Αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας στα παιδιά
ULRIKE BLUME-PEYTAVI,  GERMANY

Ρυθμιστικά 
θέματα πάνω στο 
γεννητικό έλεγχο

ALAN D. IRVINΕ,  IRELAND

Έως τις αρχές της δεκαετίας του 90, το σύνδρομο 
SJS και το Μείζον Πολύμορφο Ερύθημα (ΕΜΜ) 
ή φυσαλιδοπομφολυγώδες ΕΜ θεωρούνταν 

συνώνυμα. Εκείνη την εποχή, κάποιοι συγγραφείς, 
βασιζόμενοι στο είδος και την κατανομή των δερμα-
τικών βλαβών, πρότειναν ότι το σύνδρομο SJS και το 
ΕΜΜ είναι δύο ξεχωριστές ανωμαλίες με παρόμοιες 
διαβρώσεις των βλεννογόνων αλλά διαφορετικές 
δερματικές αλλοιώσεις. 

Πρότειναν ότι το ΕΜΜ θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για 
ασθενείς με αποκόλληση της επιδερμίδας κάτω του 10% 
της επιφάνειας του σώματος, με συνοδό εμφάνιση τυπικών 
στόχων στα άκρα ή άτυπων στόχων, ενώ το σύνδρομο SJS 
σε ασθενείς με επίσης επιδερμιδική αποκόλληση κάτω του 
10% της επιφάνειας του σώματος, που όμως σχετίζεται με 
πλατιά διαδεδομένες ερυθηματώδεις ή πορφυρικές κηλί-
δες ή επίπεδους άτυπους στόχους. Παρατήρησαν ότι ερυ-
θηματώδεις ή πορφυρικές κηλίδες με φυσαλίδες είναι χαρα-
κτηριστικές σε περιπτώσεις που σχετίζονται με φάρμακα και 
υποστήριξαν ότι το σύνδρομο SJS είναι κυρίως μία ανωμα-
λία που προκαλείται από φάρμακα. Η ταξινόμηση του ΕΜΜ 
και του συνδρόμου SJS ως διαφορετικές οντότητες φαίνε-
ται να μην ισχύει για τα παιδιά. Αυτό υποστηρίζεται από το 
γεγονός ότι, εκτός από την ίδια ιστολογική εικόνα στα παι-
διά, έχουν και την ίδια αιτιολογία (τα περισσότερα προκα-

λούνται από μολυσματικούς παράγοντες), ευδιάκριτες κλι-
νικές βλάβες, (παιδιά με σύνδρομο SJS έχουν και τυπικούς 
και άτυπους επίπεδους στόχους) και πιθανότατα τον ίδιο πα-
θογενετικό μηχανισμό. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παιδιά που περιγράφηκαν 
από τους Stevens και Johnson είχαν πορφυρικού χρώματος 
βλατιδώδεις βλάβες, με νέκρωση στο κέντρο (άτυποι στόχοι). 
Δεν υπάρχει καμία διεθνώς αναγνωρισμένη ειδική και απο-
τελεσματική θεραπεία για το σύνδρομο SJS εκτός από υπο-
στηρικτική φροντίδα. Δεδομένου ότι το σύνδρομο SJS είναι 
μία ανοσολογική διαταραχή, διάφοροι συγγραφείς υποστη-
ρίζουν ότι μια μικρής διάρκειας χορήγηση κορτικοστεροει-
δών ΙV από πολύ νωρίς μπορεί να διαφοροποιήσει την ανο-
σολογική πορεία και να ελέγξει την πορεία της νόσου. Έως 
τις αρχές του 90, η ΕΦ έγχυση ανοσοσφαιρίνης πρόβαλε ως 
μία δυνητικά ανοσορρυθμιστική θεραπεία για το SJS. Τόσο 
τα κορτικοστεροειδή, όσο και η ΕΦ χορήγηση ανοσοσφαι-
ρινών, παρόλα αυτά, είναι μια πολυκεντρική (μελλοντική) 
τυχαιοποιημένη δοκιμαστική μελέτη για να προσδιορίσουμε 
τα οφέλη στο σύνδρομο SJS. Η έγκαιρη νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη για τα παιδιά με σύνδρομο SJS σε μονάδες εγκαυ-
μάτων και η σωστή ιατρική φροντίδα έχουν σαν αποτέλεσμα 
τις λιγότερες επιπλοκές και την καλύτερη πρόγνωση. Ο δεί-
κτης θνησιμότητας έχει αναφερθεί μεταξύ 0–3%.

Τ ο resurfacing (ανάπλαση του δέρματος) ήταν 
πολύ δημοφιλές σ’ όλο τον κόσμο πριν λίγα 
χρόνια. Αυτή η δημοτικότητα σιγά σιγά ξεθώ-

ριασε, ενώ στη Μέση Ανατολή έχει σχεδόν ξεχαστεί 
λόγω της μεγάλης επίπτωσης των παρενεργειών. 

Σήμερα μια νέα έννοια και ένα νέο εργαλείο δίνει τη δυ-
νατότητα τόσο στους θεράποντες όσο και στους ασθενείς 

να χρησιμοποιήσουν μία από τις πιο δραστικές τεχνικές 
αναγέννησης του δέρματος. Η πρόοδος στην τεχνολογία 
των laser δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους κατασκευαστές 
laser να παράγουν ένα Er; YAG laser με μεταβλητή διάρ-
κεια παλμού όπου ο χειριστής του μηχανήματος μπορεί να 
ελέγχει τις κλινικές παραμέτρους, όπως το βάθος αποκόλ-
λησης και το βάθος πήξης. Αποκόλληση 10-50 microns 

από την επιφάνεια του δέρματος χωρίς πήξη θα είναι η 
λιγότερο δυνατόν τραυματική για το δέρμα, επιτρέποντας 
την ίαση του δέρματος σε περίπου 4 ημέρες. Η διαδικασία 
αυτή καλείται resurfacing του Σαββατοκύριακου. Αποτελεί 
μία νέα διαδικασία η οποία δίνει ελπίδες σε όσους θέλουν 
μια ουσιαστική ανανέωση με τη μικρότερη δυνατή απώ-
λεια και τις λιγότερες παρενέργειες.



ΣΕΛΙΔΑ �

Σύνδρομο Wells στην 
παιδιατρική ηλικία

RUGGERO CAPUTO,  ITALY

Η χρήση της φωτοθεραπείας (Φθ) με αμινολεβουλινικό 
οξύ (ALA) και μεθυλαμινολεβουλινικό άλας (MAL) 
για τη θεραπεία των ακτινικών υπερκερατώσεων 

μπορεί να ερμηνευτεί ως τρόπος πρόληψης του καρκίνου 
του δέρματος. 

Τα τελευταία χρόνια, η φωτοδυναμική θεραπεία έχει επεκταθεί 
στη θεραπεία μεγάλων επιφανειών δέρματος που έχουν εκτεθεί 
προηγούμενα στην ηλιακή ακτινοβολία, με σκοπό να αποτρέψει 
την ανάπτυξη νέων ακτινικών υπερκερατώσεων, βασικοκυτταρι-
κού και ακανθοκυτταρικού επιθηλιώματος. Σε μελέτες όπου χρη-
σιμοποιήθηκαν το άτριχο ποντίκι και το PTCH ετερόζυγο ποντίκι 
ως πειραματόζωα, είδαν ότι η εβδομαδιαία χρήση ΦΘ σε μεγάλη 
επιφάνεια μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση ακτινικών υπερ-
κερατώσεων, βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού επιθηλι-
ώματος σε ποντίκια με χρόνια έκθεση σε UV ακτινοβολία. Τα δε-

δομένα από τουλάχιστον δύο κλινικές μελέτες που έγιναν σε ανο-
σοκατασταλμένους μεταμοσχευμένους ασθενείς με MAL δείχνουν 
μείωση του αριθμού των νέων ακτινικών υπερκερατώσεων. 

Η μεγαλύτερη από τις δύο κλινικές δοκιμασίες αφορά σε 88 με-
ταμοσχευμένους ασθενείς με τουλάχιστον 3 χρόνια ιστορικό ανο-
σοκαταστολής. Προκαταρκτικά δεδομένα από τη δοκιμασία έδει-
ξαν μία στατιστικώς σημαντική μείωση των νέων ΑΚΤΥ στις περιο-
χές που είχαν δεχθεί ΦΘ με MAL συγκρινόμενη με περιοχές που 
είχαν λάβει αγωγή με συμβατικές θεραπείες (κυρίως κρυοθερα-
πεία σε μεμονωμένες βλάβες). 

Δεδομένα από πρόσφατες κλινικές δοκιμασίες, όπως και προ-
κλινικές μελέτες, προτείνουν ότι πολλαπλές ευρείες συνεδρίες 
ΦΘ πιθανότατα χρειάζονται για να έχουμε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα στην πρόληψη του μη μελανωτικού καρκίνου του 
δέρματος με ΦΘ.

Μπορεί η φωτοδυναμική θεραπεία να προλάβει 
ή να μειώσει την εμφάνιση περαιτέρω NMSC (Νon-Melanoma Skin Cancer)

ROBERT BISSONNETTE,  CANADA

Το σύνδρομο Wells ή υποτροπιάζουσα κοκκιωματώδης 
δερματίτιδα με ηωσινοφιλία ή ηωσινοφιλική κυτταρίτιδα 
είναι μια δερματίτιδα που χαρακτηρίζεται από κλινικό πο-

λυμορφισμό, ενδεικτική αλλά όχι ειδική ιστοπαθολογία, άγνωστη 
αιτιοπαθογένεια, ποικίλλουσα πορεία, ασταθή ανταπόκριση στη 
θεραπεία. 

Περίπου 120 περιπτώσεις (92 ενηλίκες και 28 παιδιά) έχουν περιγραφεί 
μέχρι το 2004. Η εισβολή είναι οξεία χωρίς πυρετό. Οι βλάβες μπορεί να 
είναι μεμονωμένες ή πολλαπλές με ένα χαρακτηριστικό πολυμορφισμό. 
Οι αναγνωρισμένες κλινικές παραλλαγές είναι οι ακόλουθες: τύπου πλά-
κας, δακτυλιοειδούς κοκκιωματώδους τύπου, κνιδωτικού τύπου, βλατι-
δοφυσαλιδώδους τύπου, πομφολυγώδους τύπου, βλατιδοοζώδους τύ-
που, τύπου σταθερού φαρμακευτικού εξανθήματος. Περιοχές εμφάνισης, 
σε σειρά μειωμένης συχνότητας είναι: κάτω άκρα, κορμός, άνω άκρα και 
πρόσωπο. Κνησμός και αίσθημα καύσου μπορεί να είναι παρόντα. Η πο-
ρεία είναι υποτροπιάζουσα με αυτόματη υποχώρηση. Υποτροπές μπορεί 
να εμφανιστούν σε ακανόνιστα διαστήματα, σε ποικίλες θέσεις και με μέ-
ση διάρκεια 6-8 εβδομάδες. Ηωσινοφιλία στο αίμα μπορεί να παρατηρη-
θεί στο 50% των περιπτώσεων. Ο άμεσος ανοσοφθορισμός είναι αρνητι-
κός. Συστηματικά συμπτώματα απουσιάζουν. Τα ιστοπαθολογικά ευρή-
ματα είναι ενδεικτικά, αλλά όχι ειδικά και συνίστανται σε οίδημα του επι-
φανειακού και μέσου χορίου, πυκνή ηωσινοφιλική διήθηση χωρίς ση-
μεία αγγειΐτιδας, εμφάνιση εικόνας φλόγας (ηωσινόφιλα και ιστιοκύτταρα 
γύρω από εναποθέσεις κολλαγόνου). Η αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστη. 
Η νόσος ερμηνεύεται σαν μια ιδιαίτερη τοπική αντίδραση που προκαλεί-
ται από ποικίλους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Η θεραπεία δεν 
είναι τυποποιημένη. Τα συστηματικά στεροειδή φαίνεται να αποτελούν 
την πιο αποτελεσματική και γρήγορη θεραπεία.

Η εμφάνιση της μοριακής βιολογίας και η 
συμπλήρωση του ανθρώπινου γονιδιώ-
ματος έχουν συλλογικά δημιουργήσει ένα 

υπόβαθρο για την ταυτοποίηση μεταλλάξεων σε 
ποικίλες γενοδερματοπάθειες. 

Στην πραγματικότητα, η μοριακή βάση μερικών από 200 
κληρονομούμενες δερματικές νόσους έχει τώρα προσδι-
οριστεί. Ταυτοποίηση μεταλλάξεων σ’ αυτά τα νοσήμα-
τα βοήθησε στη βελτίωση της ακρίβειας στη διαγνωστι-
κή και στην υποταξινόμηση με προγνωστική σημασία και 
έχει δημιουργήσει τη βάση για βελτιωμένη γενετική συμ-
βουλευτική, προσυμπτωματικό και προγεννητικό έλεγχο 
και γενετική διάγνωση προ της εμφύτευσης. 

Παρ’ όλα αυτά, για αρκετές από αυτές τις καταστάσεις 
δεν υπάρχει επί του παρόντος διαθέσιμη αποτελεσματι-
κή θεραπευτική μέθοδος. 

Οι προοπτικές της γονιδιακής θεραπείας του δέρματος 
έχουν προταθεί ως πιθανές μέθοδοι θεραπείας για πα-
ρούσες ανθεκτικές στη θεραπεία γενοδερματοπάθειες. 

Οι αρχικές προσπάθειες της γονιδιακής θεραπείας επικε-
ντρώθηκαν στην αντικατάσταση του μεταλλαγμένου αντι-
γράφου του γονιδίου με λειτουργικό γονιδιακό ή cDNA 
διαγονίδιο που διαβιβάζεται στα κύτταρα του δέρματος 
με πλασμιδιακά συστήματα που προέρχονται από ιούς. 
Οι κλινικές εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών σε αρκε-
τές περιπτώσεις έχουν περιοριστεί λόγω χαμηλής απο-
δοτικότητας, μικρής διάρκειας έκφρασης και ανησυχίας 

που σχετίζεται με καρκινογένεση σαν αποτέλεσμα εισα-
γωγής διαγονιδίου στο ανθρώπινο γονιδίωμα. 

Πιο πρόσφατα, η έμφαση στις θεραπευτικές προσεγγί-
σεις έχει μετατοπιστεί στα κυτταρικά και πρωτεϊνικά βα-
σισμένα συστήματα. Για παράδειγμα, η δυνατότητα των 
αρχέγονων κυττάρων, που προέρχονται είτε από το μυ-
ελό των οστών είτε από το αίμα του ομφαλίου λώρου, 
για επιδιόρθωση (αποκατάσταση) των κατεστραμμένων 
ιστών έχει ελεγχθεί και αυτές οι κυτταρικά βασισμένες 
προσεγγίσεις είναι ήδη σε κλινικές μελέτες για τη θερα-
πεία δερματικών ελκών. 

Τέλος, μια πρωτότυπη ιδέα που έχει ελεγχθεί και πε-
ριστρέφεται γύρω από την αντικατάσταση πρωτεΐνης, με 
την αντίληψη ότι ανασυνδυασμένη ή κεκαθαρμένη πρω-
τεΐνη, η οποία λείπει από τη νόσο ως αποτέλεσμα γενε-
τικών μεταλλάξεων, μπορεί να συμπληρωθεί με άμεση 
εφαρμογή στο δέρμα.

 Μια θεωρητική άποψη αυτής της προσέγγισης σχετίζε-
ται με τη δυνατότητα αντιγονικότητας των νεότερων που 
έχουν εισαχθεί και επακόλουθης δημιουργίας αντισώ-
ματος σε ασθενείς που είναι ολότελα χωρίς τους πρω-
τεϊνικούς επιτόπους. 

Είναι εμφανές ότι αυτές και άλλες πρωτότυπες ιδέες 
και εφαρμογές της γονιδιακής θεραπείας θα είναι απο-
θηκευμένες για την αντιμετώπιση ανθεκτικών στη θερα-
πεία κληρονομούμενων δερματικών νοσημάτων στο 
άμεσο μέλλον.

Γονιδιακή θεραπεία: Παρόν και μέλλον
JOUNI UITTO,  USA

Πάχυνση του παλαμοπελματιαίου δέρματος ως αντίδραση σε μηχανική πίεση είναι 
μια φυσιολογική αντίδραση που προκαλεί νοσηρότητα λόγω της ακατάλληλης 
ενεργοποίησης σε ποικίλες παθολογικές καταστάσεις. 

Ανάμεσα σε αυτές είναι οι κληρονομικές κερατοδερμίες παλαμών-πελμάτων (PPKs), σπάνι-
ες αλλά συχνά σοβαρές διαταραχές, στις οποίες η κερατοδερμία προκαλεί πόνο, ορθοπεδι-
κά προβλήματα, υπεριδρωσία, διαβροχή και λοίμωξη, με επακόλουθη φυσική, κοινωνική και 
επαγγελματική αναπηρία. Η κλινική ταξινόμηση των PPKs βασίζεται συνήθως στην κατανομή 
της παλαμοπελματιαίας υπερκεράτωσης, στην παρουσία ή απουσία υπερκεράτωσης σε άλλο 
σημείο και στη συσχέτιση με εξωδερματικές ή συστηματικές εκδηλώσεις. Παραδείγματα περι-
λαμβάνουν διάχυτες, εστιασμένες, γραμμωτές, στικτές PPKs και PPKs που σχετίζονται με καρδι-
ακή νόσο ή κώφωση. Πρόσφατη πρόοδος στη γενετική αυτών των διαταραχών έδειξε ότι η PPK 
μπορεί να αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα δομικών ελλειμμάτων στις επιδερμιδικές πρωτεΐνες, 

όπως οι κερατίνες και τα μόρια προσκόλλησης, μειωμένης επικοινωνίας μεσοκυττάριου χώρου 
λόγω ελλειμμάτων στα συνεκτικά μόρια ή αλλαγμένου σήματος ή φλεγμονωδών μηχανισμών. 
Η γενετική αιτιολογία δεν ανταποκρίνεται πάντα άμεσα στην κλινική ταξινόμηση. Η σοβαρότη-
τα ποικίλει πολύ, ακόμα και μέσα στις ίδιες τις οικογένειες, υποδεικνύοντας τόσο περιβαλλοντι-
κές όσο και επίκτητες επιδράσεις στο φαινότυπο. Η παρούσα θεραπεία κυμαίνεται από φυσικές 
θεραπείες και αλλαντική τοξίνη τύπου Α για την υπεριδρωσία, μέχρι ρετινοειδή από το στόμα, 
αλλά γενικά δεν είναι ικανοποιητική. Η αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών που τροπο-
ποιούν την παθολογική υπερκεράτωση αποτελεί σημαντική πρόκληση με δεδομένη την κατα-
νόηση της βιολογίας του δέρματος. Η ποικιλία των γενετικών αιτίων υποδεικνύει μια σειρά από 
μηχανισμούς που οδηγούν σε ένα τελικό κοινό μονοπάτι της πάχυνσης του παλαμοπελματιαί-
ου δέρματος, με διαφορετικές δυνατότητες για θεραπευτική παρέμβαση σε αυτές τις καταστά-
σεις που συχνά οδηγούν σε αναπηρία.

Νεότερα δεδομένα για την κερατοδερμία 
COLIN MUNRO,  UNITED KINGDOM
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Νέες απόψεις 
για την ταξινόμηση 

των όγκων 
μαλακών μορίων

E. CALONJE,  UNITED KINGDOM

Το πεδίο των μεσεγχυματικών όγκων του 
δέρματος αποτελούσε πάντοτε ένα άγνω-
στο θέμα στην εκπαίδευση των κλινικών 

δερματολόγων. 
Ένας από τους κύριους λόγους γι’ αυτό είναι αποτέ-

λεσμα της απλουστευμένης άποψης ότι αυτή η ομάδα 
όγκων είναι πολύ σπάνια και ότι οι μόνες βλάβες που 
συναντά κανείς στο δέρμα με σχετική συχνότητα είναι τα 
δερματοϊνώματα (ινώδη ιστιοκυτώματα), τα λιπώματα και 
οι ινοεπιθηλιακοί πολύποδες. Υπάρχει, επίσης, η γενική 
αντίληψη ότι οι περισσότεροι μεσεγχυματικοί όγκοι του 
δέρματος είναι καλοήθεις, με μικρό ή καθόλου κίνδυνο 
για τον ασθενή και σπάνια απαιτούν χειρουργική θερα-
πεία, εκτός και αν γίνεται για αισθητικούς λόγους. Ένας 
επιπλέον λόγος για την έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
ομάδα αυτή των νεοπλασμάτων είναι ότι οι περισσότε-
ροι όγκοι, εκτός από τα δερματοϊνώματα, μερικά λειομυ-
ώματα και μερικούς αγγειακούς όγκους συμπεριλαμβα-
νομένων αρτηριοφλεβικών όγκων, συχνά δεν παρουσι-
άζουν κλινικά στοιχεία που να επιτρέπουν να τεθεί διά-
γνωση πάνω σε κλινική μόνο βάση. Επομένως, απαιτεί-
ται συχνά μια ιστολογική διάγνωση. Η ακριβής ταξινόμη-
ση των δερματικών όγκων μαλακών μορίων είναι κρίσι-
μη για την ακριβή ταυτοποίηση και διάγνωση διαφορετι-
κών τύπων όγκων, που μπορεί είτε να μιμούνται κακοή-
θεια είτε να έχουν χαμηλού βαθμού ή πλήρη πιθανότη-
τα για κακοήθεια, οδηγώντας σε υψηλή νοσηρότητα και 
θνησιμότητα. Η σύγχρονη ταξινόμηση για τους όγκους 
μαλακών μορίων που προτάθηκε από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας το 2002 είναι κρίσιμη για την κατανό-
ηση και αναγνώριση του ευρέος φάσματος των όγκων 
μαλακών μορίων.

Γήρανση 
του δέρματος: Φωτοκαταστροφή με/χωρίς πεδίο 

καρκινοποίησης - 
Ο πιθανός ρόλος 

για PDT (Photodynamic Therapy)

RICARDO RUIZ-RODRIGUEZ,  SPAIN

Φωτοδυναμική θεραπεία 
με 5-αμινολεβουλινικό οξύ 

(5-ALA) για ανάπλαση 
του δέρματος

PETER BJERRING,   DENMARK

Εισαγωγή και σκοπός
Τόσο τα lasers όσο και οι πη-

γές παλμικού φωτός (IPL) έχουν 
εφαρμοστεί για resurfacing χω-
ρίς εκτομή. 

Πρόσφατα, ο συνδυασμός 
τοπικής 5-ALA και IPL διαπι-
στώθηκε ότι αυξάνει το κλι-
νικό αποτέλεσμα περισσότε-
ρο από ό,τι η θεραπεία μό-
νο με IPL. 

Ο σκοπός της παρούσας με-
λέτης ήταν η λήψη ποσοτικών 
δεδομένων των σχετικών απο-
τελεσμάτων των δύο θεραπευ-
τικών μεθόδων. 

Σχεδιασμός Μελέτης/
Υλικά και Μέθοδοι

Για ποσοτική μέτρηση του 
ρυθμού σύνθεσης κολλαγό-
νου στο δέρμα προσδιορίστη-
κε το αμινοτελικό προπεπτίδιο 
του τύπου ΙΙΙ επιπέδου προ-
κολλαγόνου σε αναρρόφηση 

από υγρό φυσαλίδας, χρησι-
μοποιώντας μια ραδιοανοσο-
λογική μέθοδο 72h μετά μια 
μόνο θεραπεία με IPL (525nm-
750nm, 8 J/cm2, 2 x 2.5 ms, 
interval 10 ms).
Αποτελέσματα

Πριν από τη θεραπεία, τοπι-
κή εφαρμογή 5-αμινολεβολι-
νικού οξέος (5-ALA) 0.5% σε 
ένα λιποσωμιακό διάλυμα για 
15 min ή 3h πριν από την IPL 
ακτινοβολία οδήγησε σε αύξη-
ση του βασικού ρυθμού παρα-
γωγής κολλαγόνου κατά 208% 
και 483%, αντίστοιχα.

Συμπέρασμα
Η φωτοδυναμική θεραπεία 

με IPL και 5-ALA για αναγέν-
νηση του δέρματος έχει σαν 
αποτέλεσμα τη σημαντική αύ-
ξηση του ρυθμού παραγωγής 
κολλαγόνου.

Σπογγιοειδής Δερματίτιδα (επιφανειακή περιαγγειακή 
δερματίτιδα 

με σπογγίωση)
IOANNA LEFAKI,  GREECE

Η σπογγίωση εμφανίζεται όταν τα κερατινο-
κύτταρα στην επιδερμίδα διαχωρίζονται 
το ένα από το άλλο λόγω μεσοκυττάριου 

οιδήματος. Στις ήπιες ή πρόσφατες βλάβες υπάρχει 
μόνο αύξηση του μεσοκυττάριου διαστήματος με 
έκταση των δεσμοσωματίων, αλλά η ακεραιότητα 
του επιθηλίου παραμένει ανέπαφη. 

Σε σοβαρές καταστάσεις σπογγίωσης, η διαδικασία 
δημιουργεί διαστήματα μέσα στην επιδερμίδα (φυσα-
λίδες-κυστίδια). 

Η επιδερμίδα, το θηλώδες χόριο και το επιφανειακό 
τριχοειδικό αγγειακό πλέγμα σχηματίζουν την αποκα-
λούμενη επιφανειακή δερματική μονάδα αντίδρασης 
(Clark) και σε πολλές δερματολογικές καταστάσεις αντι-
δρούν μαζί. Στις διαταραχές της επιφανειακής δερματι-
κής μονάδας αντίδρασης, η επιδερμίδα μπορεί να γί-
νει παχιά (ακάνθωση), λεπτή (ατροφία), οιδηματώδης 
(σπογγίωση) και/ή διηθημένη (εξωκύτωση). Το θηλώ-
δες χόριο και το επιφανειακό αγγειακό πλέγμα μπορεί 
να έχουν διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα, μπορεί να 
είναι οιδηματώδη, να έχουν αυξημένη θεμέλια ουσία, 
να είναι σκληρωτικά ή ομογενοποιημένα. 

Η Σπογγιοειδής Δερματίτιδα (Επιφανειακή Περιαγγειακή 
Δερματίτιδα με σπογγίωση) χαρακτηρίζεται από σπογ-
γίωση και/ή διήθηση (εξωκύτωση) στην επιδερμίδα. 

Στο χόριο κυριαρχούν περιαγγειακά λεμφοκύτταρα. 
Το νομισματοειδές έκζεμα, η αντίδραση id και όλα τα 
είδη δερματίτιδας (εκζεματική, ατοπική, αλλεργική εξ’ 
επαφής, ερεθιστική εξ’ επαφής, δυσιδρωσική, σμηγ-
ματορροϊκή, εκ στάσεως, χρόνια ακτινική, φλυκταινώ-
δης ακροδερματίτιδα) ανήκουν στην ομάδα της σπογ-

γιοειδούς δερματίτιδας, όπως και το φωτοαλλεργικό 
φαρμακευτικό εξάνθημα, το πολύμορφο εξάνθημα εκ 
φωτός και η ακτινική κνήφη. 

Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες, ερυθρόδερμα και 
σύνδρομο Sezary μπορούν επίσης να παρουσιάσουν 
τα χαρακτηριστικά αυτής της οντότητας, όπως επίσης 
η ιδρώα και η ροδόχρους πιτυρίαση. Στη Σπογγιοειδή 
Δερματίτιδα με Ηωσινόφιλα, τα λεμφοκύτταρα είναι 
κυρίαρχα, αλλά μπορεί, επίσης, να βρεθούν και ηω-
σινόφιλα. 

Αυτός ο τύπος σπογγιοειδούς δερματίτιδας συνδέεται 
με τα περισσότερα παραδείγματα ατοπίας και αλλερ-
γικής δερματίτιδας εξ’ επαφής, ακράτειας μελανίνης, 
ψώρας, erythema gyratum repens και τοξικού ερυθή-
ματος νεογνών. Ηωσινοφιλική σπογγίωση μπορεί, επί-
σης, να βρεθεί σε δήγματα εντόμων, κοινή πέμφιγα, 
ερπητοειδή πέμφιγα, πεμφιγοειδές, pemphigoid (her-
pes) gestationis και σπάνια στη δερματοφύτωση. 

Στη Σπογγιοειδή Δερματίτιδα με Ουδετερόφιλα, τα 
λεμφοκύτταρα είναι παρόντα στο χόριο, ενώ στην κε-
ρατίνη στιβάδα, υπό την κερατίνη ή ενδοεπιδερμιδι-
κά, υπάρχουν ποικίλοι αριθμοί ουδετεροφίλων που 
οδηγούν σε ουδετεροφιλική σπογγίωση. Αυτά τα ευ-
ρήματα μπορεί να είναι χαρακτηριστικά σε ερπητοει-
δή πέμφιγα, δερματοφύτωση, ιδρώα, σμηγματορρο-
ϊκή δερματίτιδα και σύνδρομο τοξικού shock. 

Στη Σπογγιοειδή Δερματίτιδα με πλασματοκύτταρα, 
τα λεμφοκύτταρα επικρατούν, αλλά υπάρχουν επίσης 
και πλασματοκύτταρα. 

Σε αυτή την ομάδα ταξινομούμε τη σύφιλη και τη σμηγ-
ματορροϊκή δερματίτιδα σε HIV θετικούς ασθενείς.

Πεδία καρκινοποίησης που περιβάλλουν ακτινικές υπερκερατώσεις (ΑΚ), Βασικοκυτταρικό 
καρκίνωμα (ΒCC) ή βλάβες νόσου Bowen’s, συχνά παραμένουν μετά από θεραπεία 
μόνο των βλαβών, αφήνοντας υποκλινικές ΑΚ και την πιθανότητα για νέες βλάβες. 

Πρόσφατα πεδία καρκινοποίησης μπορεί να εμφανιστούν κλινικά σαν «φωτογήρανση», που φαίνεται 
να επωφελείται από την καθολική θεραπεία του δέρματος, όπως τη φωτοδυναμική θεραπεία που στο-
χεύει στην πρόληψη περαιτέρω προκαρκινικών βλαβών ή καρκίνων του δέρματος εκτός μελανώματος, 
όπως επίσης και στη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης του δέρματος του ασθενούς. 

Η φωτοδυναμική θεραπεία προσφέρει το πλεονέκτημα της γρήγορης και αποτελεσματικής θεραπεί-
ας με εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα. Η παρουσίαση εστιάζεται στα υπάρχοντα δεδομένα σήμερα 
που υποδεικνύουν ένα πιθανό ρόλο για τη PDT στη θεραπεία του ύποπτου πεδίου και φωτοκαταστρο-
φής. Προκαταρκτικές μελέτες σε μεταμοσχευμένους έχουν ήδη δείξει την προληπτική επίδραση της θε-
ραπείας σε ακτινικές υπερκερατώσεις σε ύποπτες περιοχές. Άλλες μελέτες με ALA-PDT και διαφορετι-
κές πηγές φωτός υποδεικνύουν, επίσης, την αναγεννητική επίδραση της PDT, ανεξάρτητα από την πα-
ρουσία ή όχι προκαρκινικών βλαβών του δέρματος. Παρουσιάσθηκαν θετικά αποτελέσματα από την 
πρώτη πιλοτική μελέτη με MAL-PDT και ερυθρό φως εξερευνώντας τη φωτοαναγεννητική επίδραση σε 
ασθενείς με ήπια προς μέτρια φωτοκαταστροφή.
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