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High frequency of contact 
allergy to gold in patients with 
endovascular coronary stents

•���Αντικείμενο�έρευνας�οι�παράγοντες�
που�ευθύνονται�για�την�
επαναστένωση μέσα στα stents

•��Ελέγχθηκαν�ασθενείς�με�
ανοξείδωτα�και�επίχρυσα�stents

•��54/146�ασθενείς�(37%)�με�
επίχρυσα�stents�έδειξαν�αλλεργία�
στο�χρυσό,�έναντι�85/447�(19%)�
των�υγιών�μαρτύρων

•��Εμπεριστατωμένες�ενδείξεις�και�
στατιστική�ανάλυση�συνηγορούν�
ότι�η�ευαισθητοποίηση�στο�χρυσό�
πιθανώς�να�οφείλεται�στα�επίχρυσα�
stents

•��Ο�σημαντικός�παράγων�για�την�
ευαισθητοποίηση�και�την�έκλυση�
της�αλλεργικής�αντίδρασης�δεν�
είναι�η�περιεκτικότητα�του�κάθε�
μετάλλου�στο�μίγμα,�αλλά�η�
συγκέντρωση�των�αλλεργιογόνων�
ιόντων�όταν�το�μίγμα�
διαβιβρώσκεται 

•��Θα�πρέπει�να�συνυπολογίζεται�ως�
παράγων�κινδύνου�αλλεργικής�
αντίδρασης�-και�ίσως�συμμετοχής�
στην�ευθύνη�επαναστένωσης-�η�
εξ�επαφής�ευαισθητοποίηση�στα�
επίχρυσα�stents��
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Water content and other 
aspects of brittle versus normal 
fingernails

•��Κοινή�πεποίθηση�ότι�η�
ευθραυστότητα�των�ονύχων�
είναι συνέπεια κυρίως της 
«αφυδάτωσης»�της�ονυχαίας�
πλάκας

•�102�εθελοντές
•��«Υγιείς»�όνυχες:�11,90%�
περιεκτικότητα�σε�νερό

•��«Εύθραυστοι»�όνυχες:�12,48%
•��Ανάλυση��1�ώρα�μετά�την�κοπή�
(η�περιεκτικότητα�σε�νερό�24�
ώρες μετά μειώνεται σημαντικά)

•��Πιο�συχνά�ευθραυστότητα�σε�
άτομα:�

�����-��που�δέχονται�επαγγελματικά�
manicure

����-��σε�άτομα�που�χρησιμοποιούν�
>7�φορές/ημ�ενυδατικά�
χειρών(!)�

����-��σε�γυναίκες�μετά�την�
εμ  μ
�ηνόπαυση

Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην περιεκτικότητα σε 
νερό ανάμεσα σε φυσιολογικούς και 
«εύθραυστους» όνυχες 
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Μείωση έκκρισης σιέλου από ισοτρε τινοΐνη 
ως πιθανή αιτία τερηδόνας

•��Γνωστή�η�ιδιότητα�της�ισο�τρετινοΐνης�να�
μειώνει�το�σίελο

•��Ο�σίελος�ασκεί�προστατευτική�δράση�
έναντι�οδοντικών�παθήσεων
•��18�ασθενείς�υπό�ισοτρετινοΐνη�0,5mg/kg�
ΒΣ/99�μάρτυρες

•��Στατιστικά�σημαντική�μειωμένη�έκκριση�
σιέλου�και�αυξημένη�επίπτωση�τερηδόνας�
στην�ομάδα�των�ακνεϊκών�(ιδίως�προς�το�
τέλος�της�θεραπείας),�όχι�όμως�και�μεταβολή�
του�απόλυτου�αριθμού�των�βακτηριδίων�
(Strept�mutans�και�Lactobacillus)�που�
εμπλέκονται�στην�παθογένεια�της�τερηδόνας�
στην�ίδια�ομάδα�(!!)�

•��Προστατευτική�(αντιρροπιστική)�η�μάσηση�
τσίχλας�χωρίς�ζάχαρη�2�ώρες�ημερησίως
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The frequency of nasal carriage 
in chronic urticaria patients

•��94�ασθενείς�με�χρ.�κνίδωση�–�30�
μάρτυρες

•���Καλλιέργεια�επιχρίσματος�ρινικού�
βλεννογόνου:�St.�aureus�59/94�
με�χρ.κνίδωση�(53,2%)
4/30�υγιείς�μάρτυρες�(13,3%)

•���Οι�περισσότεροι�αποδέχονται�
το�ρόλο� των�μικροβίων�στις�
υποτροπές�και�τις�εξάρσεις�της�
χρόνιας�κνίδωσης

•��Η�ύπαρξη�St.�aureus�στη�ρινική�
κοιλότητα�(ασυμπτωματική�φο-
ρεία)�φαίνεται�να�συμμετέχει�
ουσιαστικά�στη�χρόνια�κνίδωση�
και�αποτελεί�παράγοντα�αντί-
στασης� στη� θεραπευτική� α-
γωγή
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Odontogenic focal infection could be partly involved in the pathogenesis of atopic 
dermatits as exacerdating factor

•��Mικρόβια�ή�τοξίνες�τους�εμπλέκονται�στην�εμφάνιση�ή�τις�εξάρσεις�διαφόρων�νοσημάτων
•��Ελέγχθηκε�η�πιθανότητα��εμπλο�κής�των�οδοντικών�λοιμώξεων�στην�ατοπική�δερματίτιδα
•��Υγιείς�μάρτυρες�20-40�ετών:�τερηδόνα�5-10%
•��Ατοπικοί�ασθενείς�20-40�ετών:�τερηδόνα�30,2%,�χωρίς�κλινικά�συμπτώματα
•��Οι�ατοπικοί�ασθενείς�που�προηγουμένως�δεν�αντα�ποκρίνονταν�ικανοποιητικά�σε�
παραδοσιακές�θεραπείες,�μετά�την�αποκατάσταση�της�οδοντικής�υγείας�είχαν�και�θεαματική�
ανταπόκριση�και�λιγότερες�εξάρσεις

•��Ρόλος�των�υπερ-αντιγόνων�που�προκαλούν�έκλυση�φλεγμονωδών�κυτταροκινών�μέσω�
πολλαπλασιασμού�των�Τ-λεμφοκυττάρων
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      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Κατανάλωση τσαγιού και BCC, SCC

•��To�τσάι,�λόγω�των�πολυφαινολών�
(αντιοξειδωτικές�ουσίες)�που�περιέχει,�
θεωρείται�ότι�έχει�χημειοπροφυλακτικές�
ιδιότητες�και�αναστέλλει�την�ανάπτυξη�
δερματικών�καρκίνων�(σε�πειραματόζωα)

•�770�ασθενείς�με�βασικοκυτταρικό�Ca
•�696�ασθενείς�με�ακανθοκυτταρικό�Ca
•�715�μάρτυρες
•��Τα�ευρήματα�της�μελέτης�συνηγορούν�
γενικά�υπέρ�μιας�αντίστροφης�σχέσης�
μεταξύ�κατανάλωσης�τσαγιού�και�
καρκίνων�του�δέρματος

•��Ειδικά�υπάρχει�στατιστικά�σημαντική�
διαφορά�στην�πιθανότητα�ανάπτυξης�SCC
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•��210�ασθενείς�με�πέμφιγα�/�205�

μάρτυρες
•���Προστατευτικός�ρόλος�του�
καπνίσματος�/�οι�ασθενείς�με�
πέμφιγα�κάπνιζαν�λιγότερο�και�επί�
μικρότερο�χρονικό�διάστημα��σε�
σχέση�με�τους�μάρτυρες�

 
•���Η�επαφή�με�μικροβιοκτόνες�ουσίες�

και η λήψη αντισυλληπτικών 
αποδείχθηκαν�εκλυτικοί�παράγοντες

����-��τρεις�φορές�συχνότερη�η�επαφή�
των�πασχόντων�με��παρασιτοκτόνα

����-��ιστορικό�λήψης�αντισυλληπτικών�
σε�43,8%�των�γυναικών�με�
πέμφιγα�έναντι�30,5%�των�υγιών

•��Η�νικοτίνη�εξασθενεί�την�
ακανθολυτική�διαδικασία�
μπλοκάροντας�τους�νικοτινικούς�και�
μουσκαρινικούς�ανταγωνιστές�της�
επιφάνειας�των�κερατινοκυττάρων�
που�επάγουν�την�ακανθόλυση�

•��Φαίνεται�επίσης�ότι�η�νικοτίνη�
βοηθά�στη�γρηγορότερη�
επανεπιθηλιοποίηση�των�
βλεννογόνιων�βλαβών�

•��Παρασιτοκτόνες�ουσίες�και�
λιπάσματα�μπορεί�να�προκαλέσουν�
την�δημιουργία�αυτοαντισωμάτων�
που�στοχεύουν�τα�αντιγόνα�των�
δεσμοσωματίων�

7 Ο ρόλος περιβαλλοντικών παραγόντων στην πέμφιγα Tι πιστεύουν οι ασθενείς 
για τη χρησιμότητα των 
επιδερμιδικών δοκιμασιών

•��1.453�ασθενείς�ερωτήθηκαν�
–�757�απάντησαν

•��388�/�757�(51%)�δήλωσαν�
πολύ�ικανοποιημένοι

•��430�/�757��(56,3%)�ανέφεραν�
βελτίωση�της�νόσου

•��198�/�757�(34,1%)�θυμούνται�
όλες�τις�ουσίες�στις�οποίες�
έδειξαν�ευαισθησία

•��Παρά�το�γεγονός�ότι�
οι�ασθενείς�ανέφεραν�
ικανοποίηση�για�την�εξέταση�
και�βελτίωση�στο�εξάνθημα,�
ξεχνούσαν�περισσότερο�από�
το�40%�των�αλλεργιογόνων�
που�αναγνωρίστηκαν

•��Στο�μεγαλύτερο�ποσοστό�
των�ασθενών�οι�αλλαγές�
μετά�τον�προσδιορισμό�των�
αλλεργιογόνων�αφορούσαν�
στον�τρόπο�ζωής�και�όχι�την�
εργασία�τους
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"Unknown risks" of non steroid topical 
medications for atopic dermatitis

•��Πολλοί�γιατροί�αποφεύγουν�να�
συστήσουν�τη�χρήση�τοπικών�αναστολέων�
καλσινευρίνης�για�μεγάλο�χρονικό�
διάστημα,�εξαιτίας�της�πιθανότητας�
ανάπτυξης�λεμφωμάτων�και�καρκίνων�του�
δέρματος�που�φάνηκε�να�υπάρχει�κατά�
την�ανάλυση�ορισμένων�πειραματικών�
εργασιών�(animal�models)

•��Πειραματικές�εργασίες�και�μεγάλες�
επιδημιολογικές�μελέτες�μεταξύ�πολλών�
χιλιάδων�ασθενών�δεν�απέδειξαν�
αυξημένο�καρκινογενετικό�κίνδυνο�από�τα�
φάρμακα αυτά

•��Δε�θα�πρέπει�ο�«άγνωστος�κίνδυνος»�
να�λειτουργεί�θετικά�υπέρ�των�
κορτικοστεροειδών
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Skin findings in internal malignant diseases

•��700�ασθενείς�(268�άνδρες,�432�γυναίκες)
•��Διάγνωση�κακοήθους�νοσήματος�ένα�μήνα�πριν�τη�δερματολογική�εξέταση
•��Ευρήματα�από�το�δέρμα�σε�316�ασθενείς�(45,14%)�
���-��98�γυναίκες�(31,01%),�218�άνδρες�(68,98%)
•��Συχνότερα�βρέθηκαν�σε�πάσχοντες�από�αιματολογικές�κακοήθειες,�Ca�ΓΕΣ,�Ca�
μαστού,�Ca�πνεύμονα,�Ca�κεφαλής-τραχήλου,�Ca�ουροποιογεννητικού

•�Συχνότερα:
-Μυκητίαση�ποδών�/ΟΜ:�
� 79�(11,28%)
-Ξηρωτικό�έκζεμα�:�59�(8,42%)
-Κνησμός� :�41�(5,85%)
-Πυοδερματίτιδες��:�19�(2,71%)
-Ποικιλ.�Πιτυρίαση��:�13�(1,85%)
-Ζωστήρας� :�10�(1,42%)
-‘Αφθες� �:�10�(1,42%)

•�Σπάνια�ανευρέθησαν�κνίδωση,�νομι�σμα�τοειδές�έκζεμα,�ψωρίαση�και�BCC,�που�
θεωρούνται�από�κάποιους�ως�παρανεοπλασματικοί�δείκτες

10



ΣΕΛΙΔΑ 16

•��Ξηρωτικό�έκζεμα:�κυρίως�στις�κνήμες,�σπανιότατα�στον�κορμό�
/�άνω�άκρα,�μεγάλα�λέπια,�ερυθηματώδης�βάση,�παπυροειδές�
δέρμα

•��Επιβαρυντικοί�παράγοντες:�χαμηλή�υγρασία�(κλιματισμός),�
ζεστό�μπάνιο,�ακατάλληλα�σαπούνια,�ανεπάρκεια�Zn,�διαβήτης,�
μυξοίδημα,�φάρμακα

•�68�ασθενείς�(48�άνδρες-20�γυναίκες)
•�73,7�μέση�ηλικία
•��40�περιπτώσεις�εκτεταμένου�εκζέματος�(8�ερυθροδερμία)
•�28�εντοπισμένου�
•�Κακοήθεια�σε�32�ασθενείς�(47%)
���� (αιματολογική:13,�άλλη:19)

•��Έξαρση�–�επέκταση�του�εξανθήματος�και�αντίσταση�στη�θεραπεία�
με�κορτικοστεροειδή�συνέβαλαν�στην�έγκαιρη�διάγνωση�
υποτροπής�της�κακοήθους�νόσου

•��Δυσμενή�προγνωστικά�σημεία:�εντόπιση�στο�σώμα,�ερυθροδερμία,�
φλεγμονώδεις�βλάβες,�αντίσταση�σε�αγωγή�με�κορτικοστεροειδή,�
αναιμία

•��Σημαντικό�ρόλο�παίζει�η�έκκριση�κυτοκινών�(InFa�και�TNF)�
από�κακοήθη�λεμφοκύτταρα.�Αυτές�αυξάνουν�την�σύνθεση�
τριγλυκεριδίων�και�μειώνουν�τη�σύνθεση�της�χοληστερόλης�με�
συνέπεια�τη�διαταραχή�του�επιδερμιδικού�λιπιδικού�φραγμού�και�
τη�μείωση�του�ύδατος�του�δέρματος

11 Κλινικές εικόνες ξηρωτικού εκζέματος 
«προφητικές» κακοήθειας

Dispelling the myth of 
the  "benign hair sign" for 
melanoma

•��H�τεράστια�πλειοψηφία�των�
έντριχων�σπιλοκυτταρικών�
σπίλων�είναι�καλοήθης

•��3�περιπτώσεις�έντριχων�
σπίλων�(κλινικά�και�
δερματοσκοπικά�τελικές�
τρίχες)�στις�οποίες�η�
ιστολογική�εξέταση�απέδειξε�
κακόηθες�μελάνωμα

•�Επομένως:�
���-��έχει�σημασία�η�

ύποπτη�κλινική�και�
δερματοσκοπική��εικόνα

   -  είναι απαραίτητη η 
ιστολογική�εξέταση,�όταν�
τα�στοιχεία�συνηγορούν�
για�κακοήθεια�

����-��μπορούν�να�γίνουν�
επικίνδυνες�για�
τους�ασθενείς�οι�
«παραδοσιακές»�απόψεις
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Περιγεγραμμένη 
υποκεράτωση των άκρων

•��Αιφνίδια�εμφάνιση�
μιας�ή�περισσότερων�
ασυμπτωματικών, καλά 
περιγεγραμμένων,�
μικροδιαβρωτικών�βλαβών�
στις�παλάμες�(πιο�συχνά)�και�
τα�πέλματα,�που�εδράζονται�
σε�φυσιολογικής�σύστασης�
δέρμα�και�περιβάλλονται�
από�λεπτό�όχθο

•�Ιστολογικά:�μη�ειδική�εικόνα
•�Πρώτη�περιγραφή:�το�2002
•��Αφορά�συνήθως�σε�μεσή-
λικες�(υπεροχή�γυναικών)

•��Δεν�επηρεάζονται�
από�θεραπεία�με�
κορτικοστεροειδή,�
καλσιποτριόλη,�5FU�ή�
τοπικά�αντιιϊκά

•��Παραμονή�επί�μακρόν�και�
ίσως�αυτοπεριορισμός

•��Ερμηνεία:�συνεχείς�
μικροτραυματισμοί
HPV�(βρέθηκαν�HPV4�και�6)
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      συνέδριο ΑΤΤΙΚΕΣ3Ο 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Δερματοπόρωση: ένα χρόνιο σύνδρομο ανεπάρκειας / ευθραυστότητας δέρματος

•��Κλινικά�ευρήματα:�Ατροφία�–�ξηρότητα�δέρματος,�γεροντική�πορφύρα,�αστεροειδείς�ψευδοουλές
•��Λειτουργικές�διαταραχές:�εύκολα�διαβρώσεις�–�μικροελκώσεις,�καθυστερημένη�επούλωση,�
χρόνια�έλκη,�υποδερματικά�αιματώματα,�-�ίσως-�νέκρωση�του�δέρματος

•��Πρόταση:�Υπό�τον�όρο�«δερματοπόρωση»,�συλλογή�όλων�των�εικόνων�και�επιπλοκών�που�
οφείλονται�στη�γήρανση�του�δέρματος,�ώστε�να�γίνεται�προσπάθεια�βελτίωσης�/�πρόληψης�των�
εκδηλώσεων�που�περιγράφηκαν�για�να�αποφεύγονται�βαριές�επιπλοκές
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Eκτίμηση του «βαθμού ακρίβειας» της 
δερματοσκόπησης στη διάγνωση της ψώρας

•��Χρυσή�σταθερά�στη�διάγνωση�της�ψώρας�η�
συλλογή�των�λεπιών�πάνω�από�βλάβη�και�η�άμεση�
μικροσκόπηση

•��238�ασθενείς�εξετάσθηκαν�μικροσκοπικά�και�
δερματοσκοπικά

•�Ευαισθησία:� 91%�για�τη�δερματοσκόπηση
��� 90%�για�τη�μικροσκόπηση
•�Ειδικότητα:� 86%�για�τη�δερματοσκόπηση
� 100%�για�τη�μικροσκόπηση
•��Ασύγκριτα�καλύτερα�τα�αποτελέσματα�ορθής�
διάγνωσης�από�απλή�κλινική�εξέταση

•��Η�δερματοσκόπηση�είναι�ένα�χρήσιμο,�απλό�
«εργαλείο»�για�τη�διάγνωση�της�ψώρας,�ειδικά�σε�
έμπειρα�χέρια

15 Squamous cell 
carcinoma over tattoos
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Squamous cell carcinoma over tattoos

•��2�περιπτώσεις�(30,�35�ετών,�χωρίς�ιστορικό�ανοσοκαταστολής
�ή�δερματικού�Ca�ή�μελανώματος)

•��Δεν�υπάρχει�ακριβής�ερμηνεία

•��Πιθανολογείται�χρόνια�φλεγμονώδης�αντίδραση�στη�χρωστική�(μαύρο�χρώμα)�
ή�λοιμώδεις�παράγοντες�που�ενοφθαλμίσθηκαν

•��Έχουν�ανευρεθεί�HPV�μέσα�στα�μαύρα�tattoos
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Κάποια  -  δυσάρεστα - 
σχόλια..

•��Όλα�όσα�δημοσιεύονται�
σε�έγκυρα�περιοδικά�είναι�
πράγματι�πρωτότυπα,�
ενδιαφέροντα,�αξιόλογα�;

•��Μήπως�κάτι�τρέχει�με�την�
«αγορά»,�το�μέγεθος�των�
χωρών�προέλευσης�των�
άρθρων;�

•��Και�την�ανάγκη�ογκώδους�
βιογραφικού;

18




