
ΣΕΛΙΔΑ 3

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

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ
EΚΔΟΤΗΣ .........................................................................................Ηλίας Καυκάς, Δερματολόγος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ........................................................ Μαριάννα Δεληγιαννάκη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ........................................... Νατάσσα Παπαθανασίου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ........ Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης, Χριστίνα Βάτσα, Κλαίλια Ρόκα
ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:.........................................................................................Ηλίας Καυκάς
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ: ........................................................................................... Βάσω Χαλιώτη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ............................................ Νίκος Τζουρμέτης

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες 
απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. 
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Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες 
και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
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Οι ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ακ-
μή απαιτούν συστηματική θεραπεία, 
ειδικά κατά την παρουσία ουλών. 

Οι παράγοντες επιλογής για τη θεραπεία της 
βλατιδοφλυκταινώδους ακμής περιλαμβά-
νουν αντιβιοτικά με αντιφλεγμονώδη δρά-
ση, όπως οι τετρακυκλίνες (οξυτετρακυκλί-
νη, χλωριούχος τετρακυκλίνη, δοξυκυκλί-
νη, μινοκυκλίνη και λυμεκυκλίνη) και μα-
κρολιδικά αντιβιοτικά (αζιθρομυκίνη, ερυ-
θρομυκίνη), αν και τα εμφανιζόμενα ανθε-
κτικά βακτηριακά στελέχη περιορίζουν την 
αποτελεσματικότητά τους, ειδικά στην πε-
ρίπτωση της ερυθρομυκίνης. Τα συστημα-
τικά αντιβιοτικά θα πρέπει να χορηγούνται 
για διάστημα 8 έως 12 εβδομάδων. 
Σε περιπτώσεις σοβαρής βλατιδοφλυκταινώ-

δους ή βλατιοδοοζώδους/φαγεσωρικής ακ-
μής, η θεραπεία επιλογής είναι η από του στό-
ματος χορήγηση ισοτρετινοΐνης. Για την καταπο-
λέμηση της γυναικείας ακμής υπάρχει και η ε-
ναλλακτική επιλογή της ορμονικής θεραπείας, 
η οποία επιβάλλεται στις ανθεκτικές, σοβαρές, 
εφηβικές ή μετεφηβικές μορφές της νόσου. Τα 
σκευάσματα με αντιανδρογόνο δράση περιλαμ-
βάνουν τα οιστρογόνα με ή χωρίς προγεστίνες 
(όπως η αιθινυλοιστραδιόλη με οξική κυπρο-
τερόνη, οξική χλωρμαδινόνη, δεσογεστρέλη, 
δροσπιρενόνη, λεβονογεστρέλη, οξική νορε-
θιδρόνη, νοργεστιμάτη), άλλα αντιανδρογόνα 
που δρουν με άμεσο αποκλεισμό του υποδο-
χέα ανδρογόνου (φλουταμίδη) ή που αναστέλ-
λουν τη δράση του ανδρογόνου σε διάφορα ε-
πίπεδα, κορτικοστεροειδή, σπιρονολακτόνη, σι-
μετιδίνη και κετοκοναζόλη. Μετά από τρεις μή-
νες θεραπείας μπορεί να επιτευχθεί έλεγχος της 
σμηγματόρροιας και της ακμής. Τα κορτικοστε-

ροειδή χαμηλών δόσεων (πρεδνιζολόνη, πρεδ-
νιζόνη ή δεφμεθαζόνη) ενδείκνυνται για ασθε-
νείς με υπερβολή επινεφριδιακή παραγωγή αν-
δρογόνων ή οξεία ακμή. Οι νέες εξελίξεις και οι 
μελλοντικές τάσεις περιλαμβάνουν μακροχρό-
νια θεραπευτικά προγράμματα με ισοτρετινοΐνη 
χαμηλών δόσεων, νέα σκευάσματα ισοτρετινοΐ-
νης (μικρονισμένη ισοτρετινοΐνη), συνδυαστικές 
θεραπείες προς μείωση της τοξικότητας, ινσου-
λινοευαισθητοποιητικούς παράγοντες, αναστο-
λείς της 5α-αναγωγάσης τύπου 1, αντιπληρο-
φοριακά ολιγονουκλεϊκά μόρια και ειδικά νέ-
ους αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, όπως οι α-
ναστολείς λιποξυγενάσης.

Βuenos Aires,  Argent ina

Παγκόσμιο 
Συνέδριο
Δερματολογίας
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Ακμή
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ,  ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ Α'
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η ακμή είναι μία χρόνια αν-
θρώπινη νόσος της τριχο-
σμηγματογόνου μονάδας 

που επηρεάζει τους τριχικούς θύ-
λακες και τους σμηγματογόνους 
αδένες του προσώπου, του θώρα-
κα, των ώμων και της πλάτης, ό-
που βρίσκονται συχνότερα. 
Η αιτιολογία της ακμής δεν έχει εξα-

κριβωθεί πλήρως ακόμα, αλλά είναι 
ευρέως αποδεκτό ότι η παθογένειά 
της είναι πολυπαραγοντική, με τα κύ-
ρια αίτια να περιλαμβάνουν την πα-
θολογική διαφοροποίηση των θυλά-
κων και την αυξημένη κερατινοποίη-
ση, την αυξημένη δραστηριότητα του 
σμηγματογόνου αδένα και την υπερ-
σμηγματόρροια, το βακτηριακό υπε-
ραποικισμό, αλλά και τη φλεγμονή 
και την ανοσολογική αντίδραση του 
ξενιστή. 
Η πρόσφατη έρευνα έχει αρχίσει να 

αλλάζει την κλασική θεώρηση της 

παθογένειας της ακμής: Από τη μία 
ο προσδιορισμός της πλήρους γο-
νιδιακής αλληλουχίας του P. acnes, 
η ετερογένεια των ανοσολογικών α-
ντιδράσεων κατά διαφορετικών στε-
λεχών του P. acnes και η αναγνώρι-
ση της αντίδρασης των ρυθμισμένων 
Toll-like υποδοχέων-2 (TLR-2) των μα-
κροφάγων στο P. acnes προσφέρουν 
επιχειρήματα στους υποστηρικτές της 
βακτηριακής αιτιολογίας. 
Από την άλλη, ο πρόσφατα προσ-

διορισθείς ρόλος των συμβιούντων 
Gram-θετικών βακτηριδίων στην ανο-
σοπροστασία του δέρματος, η απου-
σία αποδείξεων περί της εμπλοκής του 
P. acnes στη διαδικασία έναρξης της 
δερματικής βλάβης και η αναγνώρι-
ση των σχετικών μηχανισμών που ο-
δηγούν στα προαναφερθέντα φαινο-
τυπικά και εργαστηριακά ευρήματα υ-
ποστηρίζουν τη θεωρία μίας αληθούς 
φλεγμονώδους νόσου. 

Κατά την τελευταία αυτή θεωρία, τα 
ανδρογόνα των υποκαταστατών PPAR, 
των ρυθμιστικών νευροπεπτιδίων και 
των περιβαλλοντικών παραγόντων εκ-
προσωπούν παράγοντες ικανούς να 
παρεμβληθούν στο φυσιολογικό κύ-
κλο των τριχικών θυλάκων και οδη-
γούν στη δράση των διαμεσολαβη-
τών οι οποίοι συντελούν στο σχημα-
τισμό των στοιχειωδών βλαβών της 
ακμής (μικροφαγεσώρων). 
Παράλληλα, υπάρχουν ολοένα αυ-

ξανόμενες αποδείξεις ότι και οι κλη-
ρονομικοί παράγοντες διαδραματί-
ζουν ένα σημαντικό, αν και έμμεσο 
ρόλο στην ακμή. Η νέα αυτή αντίλη-
ψη για την παθογένεια της ακμής οδη-
γεί στην καλύτερη κατανόηση του μη-
χανισμού δράσης των ισχυρών σκευ-
ασμάτων κατά της ακμής και σίγουρα 
αποτελούν κίνητρο για την εισαγωγή 
νέων ομάδων φαρμάκων στη θερα-
πεία της ακμής.

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
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Νέες πληροφορίες σχετικά με την παθογένεια της ακμής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ,  ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εισαγωγή
Οι Εξανθηματικές Χνοώδεις Τριχικές Κύστεις (ΕΧΤΚ) αποτελούν ασυνήθιστες 

αναπτυξιακές ανωμαλίες των χνοωδών θυλάκων που παρατηρούνται σε νε-
αρούς ασθενείς. 
Συνήθως εμφανίζονται ως πολλαπλές ομαλές κωνικές βλατίδες με διάμετρο 

1-2mm, στο χρώμα του δέρματος ή σε διάφορες αποχρώσεις, που επηρεά-
ζουν το πρόσωπο, το λαιμό, τις μασχάλες, τους γλουτούς και τα άκρα. 
Αν και σπανίως παρατηρείται φλεγμονή και έξαρση των ΕΧΤΚ, οι ασθενείς 

συχνά ζητούν τη θεραπεία τους για κοσμητικούς λόγους. Οι ΕΧΤΚ είναι συ-
χνά ανθεκτικές σε πολλές διαφορετικές μεθόδους θεραπείας, περιλαμβανο-
μένων, μεταξύ άλλων, του ρετινοϊκού οξέος, του γαλακτικού οξέος, της από 
του στόματος ισοτρετινοΐνης, της απόξεσης και του καυτηριασμού. 
Τα παλμικά laser CΟ2 έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στις ΕΧΤΚ που εμφανί-

ζονται στο πρόσωπο, αλλά ενέχουν μεγάλο κίνδυνο δημιουργίας υπερτροφι-
κών βλαβών κατά τη χρήση τους στον κορμό. Το Erbium laser: YAG αναφέρθη-
κε προσφάτως ως αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των ΕΧΤΚ.

Κλινική περίπτωση
Παρουσιάζουμε την περίπτωση μίας 23χρονης γυναίκας με πολλαπλές συ-

μπαγείς κωνικές βλατίδες με διάμετρο 1-5mm, στο χρώμα του δέρματος και ε-
λαφρώς κυανίζουσες, στο κεντρικό κοιλιακό τοίχωμα, την οσφυϊκή περιοχή και 

τους μηρούς. Οι βλάβες εμφανίστηκαν 6 μήνες πριν την επίσκεψή της. 
Ήταν ασυμπτωματικές, ενώ η ασθενής απέκλεισε την αυτόματη υποχώρη-

σή τους. 
Δεν είχε γίνει οποιαδήποτε θεραπεία στο παρελθόν, ενώ το οικογενειακό ι-

στορικό δεν αποκάλυψε παρόμοια προβλήματα. Τα διαγνωστικά δείγματα της 
βιοψίας του δέρματος αποκάλυψαν την παρουσία διεσταλμένων τριχικών κύ-
στεων στο μεσόδερμα. 
Όλα τα χαρακτηριστικά τους συνηγορούσαν για τη διάγνωση ΕΧΤΚ. Η ασθε-

νής δέχθηκε θεραπεία με παλμικό laser Er: YAG Derma Κ, ισχύος 1:0 J/p, ρυθ-
μού 0,6PPs. 
Τα τοιχώματα όλων των κύστεων διαπεράστηκαν με 3 ή 4 κάθετους παλμούς. 

Το περιεχόμενο των κύστεων συμπιέστηκε χρησιμοποιώντας το βρόχο ενός α-
ποστειρωμένου συνδετήρα. 
Στο τέλος χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον παλμοί για την αφαίρεση του οπισθί-

ου (εν τω βάθει) τοιχώματος της κύστης. Τα σημεία της θεραπείας με laser ε-
πουλώθηκαν χωρίς μόνιμο αποχρωματισμό ή υπερτροφικές βλάβες. Δεν πα-
ρατηρήθηκε επανεμφάνιση των βλαβών για διάστημα 6 μηνών.

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά, η αφαίρεση με laser Er: YAG είναι αποτελεσματικός και α-

σφαλής τρόπος αντιμετώπισης των ΕΧΚΤ.

Θεραπεία πολλαπλών εξανθηματικών χνοωδών τριχικών 
κύστεων με Erbium laser: YAG

Ρ. DE LA SOTTA, M. SANDOVAI, R. LOUBIES, Ι. ZAZUNIC,  ΧΙΛΗ
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η φωτοδυναμική θεραπεία έχει ερευ-
νηθεί εκτεταμένα κατά τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες - τώρα αναδεικνύεται 

ως πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή 
για την αντιμετώπιση των καρκίνων του δέρ-
ματος και διαφόρων φλεγμονωδών νοσημά-
των. Το αυξημένο αυτό ενδιαφέρον οφείλε-
ται στη διάθεση ενός νέου απλού, αποτελε-
σματικού και ασφαλούς σχήματος που βασί-
ζεται στην τοπική εφαρμογή ενός προφαρμά-
κου, του 5-αμινολεβουλινικού οξέος, αλλά 
και στην ανάπτυξη νέων φωτοευαισθητοποι-
ητών «δεύτερης γενιάς» και ειδικότερα των 5-
αμινολεβουλινικών οξέων-εστέρων. 
Οι χρώσεις αυτές διατίθενται για τοπική εφαρμογή. 

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρί-
νει ένα τοπικό σκεύασμα 5-αμινολεβουλινικού οξέ-
ος (ALA, Levulan Kerastick®) σε συνδυασμό με α-
κτινοβολία κυανού φωτός (3 Δεκεμβρίου 1999) και 
5-αμινολεβουλινικών οξέων-εστέρων (METVIX®, 
27 Ιουλίου 2004) σε συνδυασμό με ακτινοβολία 
ερυθρού φωτός για τη θεραπεία των ακτινικών κε-
ρατώσεων. Παράλληλα, πολλές κλινικές μελέτες 

σταδίου ΙΙ/ΙΙΙ ερευνούν τη χρήση του ALA στην α-
ντιμετώπιση των μη-μελανωματικών καρκίνων του 
δέρματος, των σαρκωμάτων Kaposi και της ψωρί-
ασης. Την ίδια στιγμή, πιλοτικές μελέτες αποκάλυ-

ψαν ότι η φωτοδυναμική θεραπεία με ALA είναι α-
ποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για μία μεγά-
λη ποικιλία νεοπλαστικών, φλεγμονωδών και λοι-
μωδών δερματικών νοσημάτων. Οι ενδείξεις αυ-
τές περιλαμβάνουν πολύ ετερόκλητες νόσους, πε-
ριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του λεμφώματος 
των δερματικών Τ-κυττάρων, της κοινής ακμής των 
παλαμοπελματικών σπίλων, των HPV οφειλόμε-
νων κονδυλωμάτων.
Εκτός της χρησιμότητάς του στη φωτοδυναμική θε-

ραπεία, το 5-αμινολεβουλινικό οξύ επιδεικνύει πα-
ράλληλα ένα μοναδικό χαρακτηριστικό για διαγνω-
στικούς σκοπούς. Μετά από τοπική ή συστηματική 
εφαρμογή, η πρωτοπορφυρίνη IX επάγεται στους 
επιθηλιακούς όγκους μάλλον επιλεκτικά, με υψη-
λή αναλογία όγκου προς περιβάλλοντα ιστό. 
Ο φθορισμός της πρωτοπορφυρίνης στο σημείο 

του όγκου είναι ορατός κατόπιν ερεθισμού με κυ-
ανό φως. Η διαγνωστική αυτή διαδικασία παρέ-
χει δομικές πληροφορίες που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν είτε για βιοψία κατευθυνόμενη προς 
τη συγκεκριμένη περιοχή, είτε για προ-εγχειρητικό 
προγραμματισμό.

Το αυξημένο ενδιαφέρον που παρα-
τηρείται σχετικά με τις εφ α ρ     μογές της 
φωτοδυναμικής θε ραπείας οφείλεται 
στη διάθεση ενός νέου απλού, απο-
τελεσματικού και ασφαλούς σχή-
ματος που βασίζεται στην τοπική 
εφαρμογή ενός προφαρμάκου, του 
5-αμινολεβουλινικού οξέος, αλλά 
και στην ανάπτυξη νέων φωτοευαι-
σθητοποιητών «δεύτερης γενιάς» και 
ειδικότερα των 5-αμινολεβουλινικών 
οξέων-εστέρων

Φωτοδυναμική θεραπεία στη δερματολογία
HERBERT HOENIGSMANN,  ΑΥΣΤΡΙΑ

η κοινή ακμή έχει πολυπαρα-
γοντική παθογένεια, ενώ υ-
πάρχουν εκτεταμένες απο-

δείξεις ότι η βέλτιστη θεραπεία επι-
τυγχάνεται όταν στοχεύονται πα-
ράλληλα πολλοί παθογενετικοί 
παράγοντες. Ιδανικά, η θεραπεία 
αρχίζει στα πρώιμα στάδια της ε-
ξέλιξης της νόσου, επιτρέποντας 
την επίτευξη των καλύτερων δυ-
νατών αποτελεσμάτων για τον α-
σθενή, την ελαχιστοποίηση των 
ψυχολογικών επιπτώσεων, των 
πιθανών τραυμάτων και του συ-
νολικού κόστους.
Το 2003, μία διεθνής ομάδα ειδι-

κών επί της ακμής, η Global Alliance 
to Improve Outcomes in Acne, προ-
έβη σε ανασκόπηση της βιβλιογραφί-
ας και χρησιμοποίησε τις ανεξάρτητες 
κλινικές εμπειρίες κάθε μέλους για την 

ανάπτυξη συνολικών ιατρικών οδηγι-
ών για την αντιμετώπιση της ακμής. Η 
πρωταρχική σύσταση αφορούσε στη 
χρήση τοπικών ρετινοειδών σε συν-
δυασμό με αντιμικροβιακούς παρά-
γοντες για όλες, πλην των σοβαρότε-
ρων, τις περιπτώσεις ακμής. Ο συνδυα-
σμός αυτός στοχεύει σε τρεις από τους 
πρωτογενείς παθοφυσιολογικούς πα-
ράγοντες της ακμής, την παθολογική 
απολέπιση, τη φλεγμονή και την ακ-
μή λόγω P. acnes. 
Ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι το 

ότι τα τοπικά ρετινοειδή αναστέλλουν 
τη δημιουργία φαγεσώρων και απο-
τελούν τους πλέον αποτελεσματικούς 
φαγεσωρολυτικούς παράγοντες. Είναι 
πλέον γνωστό ότι η πρωιμότερη μορ-
φή της ακμής έγκειται στις προκλινι-
κές μικροφαγεσωρικές βλάβες και ότι 
τα ρετινοειδή περιορίζουν το σχηματι-

σμό των πρόδρομων αυτών βλαβών 
της ακμής. Με τον τρόπο αυτό, τα το-
πικά ρετινοειδή βοηθούν στην πρό-
ληψη της εμφάνισης φλεγμονωδών 
βλαβών.
Από το 2003 και μετά έχουν παρουσι-

αστεί ακόμα περισσότερα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τις συστάσεις αυτές για 
συνδυαστική θεραπεία. Κλινικές με-
λέτες με τη συμμετοχή περισσότερων 
από 16.000 ασθενών έχουν δώσει ι-
σχυρά στοιχεία που υποστηρίζουν τη 
χρήση τοπικών ρετινοειδών ως θερα-
πεία πρώτης γραμμής για την καταπο-
λέμηση της ακμής, σε συνδυασμό με 
αντιμικροβιακούς παράγοντες. Για βέλ-
τιστα αποτελέσματα, η θεραπεία με το-
πικά ρετινοειδή θα πρέπει να αρχίζει 
κατά την πρώτη επίσκεψη, καθώς τα 
δεδομένα δείχνουν ότι ο συνδυασμός 
ενός τοπικού ρετινοειδούς με έναν α-

ντιμικροβιακό παράγοντα δρα γρηγο-
ρότερα και πιο αποτελεσματικά στον 
καθαρισμό των βλαβών της ακμής, σε 
σύγκριση με όλα ουσιαστικά τα θερα-
πευτικά προγράμματα που δεν περι-
λαμβάνουν τοπικά ρετινοειδή (με εξαί-
ρεση την από του στόματος χορήγηση 
ισοτρετινοΐνης). Αυτό σημαίνει ότι οι ι-
ατροί μπορούν πλέον να βοηθήσουν 
τους ασθενείς να ξεπεράσουν τα δύ-
σκολα χρόνια της ακμής με λιγότερα 
ανεπιθύμητα σημάδια και, πιθανώς, 
να προλάβουν τα μακροχρόνια προ-
βλήματα που σχετίζονται με τα σημά-
δια της ακμής και τη μεταφλεγμονώ-
δη υπέρχρωση. 
Παράλληλα, διεξάγονται ελεγχόμε-

νες κλινικές μελέτες που υποστηρίζουν 
την αρχική σύσταση για τη χρήση το-
πικών ρετινοειδών ως συντηρητική θε-
ραπεία κατά της ακμής.

Κοινή ακμή
Αναθεωρημένες διεθνείς οδηγίες στην κλινική πράξη

HARALD GOLLNICK,  ΓΕΡΜΑΝΙΑ



ΣΕΛΙΔΑ 8

Εισαγωγή
Η ατοπική δερματίτιδα (AD) είναι ένα κοινό χρόνιο 

κνησμώδες φλεγμονώδες νόσημα το οποίο προ-
σβάλλει παιδιά και νέους ενήλικες. Η AD εξαρτά-
ται από κληρονομικούς παράγοντες, ενώ η αύξηση 
του επιπολασμού της την τελευταία δεκαετία οφεί-
λεται κυρίως σε περιβαλλοντολογικούς παράγο-
ντες, οι οποίοι δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως έως 
σήμερα. Η πλειοψηφία (έως το 80%) των παιδιών 
με έκζεμα απαλλάσσονται από τις δερματικές βλά-
βες πριν την ηλικία των 10 ετών. 
Σε άλλους, η δερματική αυτή νόσος μπορεί να ε-

πιμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ενηλίκου ζωής.

Στόχοι
Η κατανόηση και πρόβλεψη της κλινικής εξέλιξης 

της ατοπικής δερματίτιδας στα ατοπικά παιδιά.

Μεθοδολογία
Σε κάθε μία από τις 8 ακόλουθες ευρωπαϊκές χώ-

ρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, 
Ελβετία, Βέλγιο και Ελλάδα), δείγμα του πληθυ-
σμού, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού άνω των 
15 ετών, εξετάσθηκε από το CSA.

Αποτελέσματα
Ως εκ τούτου, 4.506 άτομα ερωτήθηκαν τηλε-

φωνικώς, έχοντας επιλεγεί σύμφωνα με στατιστι-
κές μεθόδους (φύλο, ηλικία, επάγγελμα του αρ-
χηγού της οικογένειας, μέγεθος πόλης και περιο-

χής). Ένας συστηματικός έλεγχος των συνεντεύξε-
ων έλαβε χώρα. 12,5% του δείγματός μας (54% 
των γυναικών) ανέφεραν ότι είχαν προσβληθεί από 
ατοπική δερματίτιδα. 
Αυτό το ποσοστό είναι σχετικά σταθερό σε κάθε 

χώρα με δύο ακραίες τιμές: Η χαμηλότερη τιμή 
βρέθηκε στην Πορτογαλία (6,5%) και το υψηλό-
τερο ποσοστό στο Βέλγιο και τη Γαλλία με 14,8% 
και 14,4% αντίστοιχα. 
Αυτά τα άτομα με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας 

είναι νεότερης ηλικίας, 37,6% είναι μεταξύ 15 και 
34 ετών, ενώ αποτελούν μόνο το 31% του συνο-
λικού πληθυσμού. 

Ομοίως, 17,8% απάντησαν ότι δεν έχουν επισκε-
φθεί ποτέ γιατρό, ενώ αποτελούν το 31% του συ-
νολικού πληθυσμού. 51% ανέφεραν ότι είχαν ξη-
ροδερμία την ημέρα της συνέντευξης (38% στο γε-
νικό πληθυσμό) και 57% ανέφεραν ότι έχουν ευαί-
σθητο έως πολύ ευαίσθητο δέρμα. Στο εξεταζόμε-

νο δείγμα μας με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας, 
10,3% απάντησαν ότι πάσχουν από ατοπική δερ-
ματίτιδα την τρέχουσα χρονική περίοδο (2,3%) ή 
έκζεμα επαφής (8%), δηλαδή 3 φορές περισσότε-
ρο από το γενικό πληθυσμό (ατοπική δερματίτιδα 
0,7% και έκζεμα επαφής 2,4%). Ομοίως, 27% α-
νέφεραν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μια συ-
νυπάρχουσα παθολογική οντότητα, ενώ είναι μό-
νο 12,3% στο γενικό πληθυσμό (ακμή: 5%, ψωρί-
αση 3,3%, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα: 1,35%). 
Αυτές οι τιμές είναι διπλάσιες αυτών που αντιστοι-
χούν στο γενικό πληθυσμό.

Συμπέρασμα
Όλες οι επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν μία τα-

χεία αύξηση στην επίπτωση των συσχετιζόμενων με 
ατοπία νοσημάτων στην Ευρώπη. Πρόσφατες μελέ-
τες έδειξαν ατοπική δερματίτιδα στο 10% έως 25% 
των παιδιών, ενώ μελέτες που έλαβαν χώρα στη 
δεκαετία του 60 είχαν δώσει ποσοστό επίπτωσης 
της τάξεως του 5%. Τα αποτελέσματα (στο 12%) 
συνεπώς επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα. 
Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, φαί-

νεται ότι άτομα με ιστορικό ατοπικής δερματίτιδας 
είναι περισσότερο εκτεθειμένα από το γενικό πλη-
θυσμό σε ασθένειες όπως η ατοπική δερματίτιδα, 
το έκζεμα, η ψωρίαση, γεγονός το οποίο φανερώ-
νει γιατί η υιοθέτηση προληπτικών προφυλακτικών 
μέτρων και η ατομικά προσαρμοζόμενη εκπαίδευ-
ση είναι ζωτικής σημασίας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
να κατανοηθεί «το δερματικό μέλ-
λον» των ατόμων που έπασχαν από 
ατοπική δερματίτιδα ως παιδιά.

Η ατοπική δερματίτιδα στην παιδική ηλικία: 
Ποια είναι η εξέλιξη της δερματοπάθειας στα ατοπικά παιδιά

L. MISERY, P. SCHOONEMAN, S. BOUSSETTA, C. TAIEB,  ΓΑΛΛΙΑ

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς

Ιστορικό
Τα τοπικά κορτικοστεροειδή, η φωτοθεραπεία, η 

φωτοχημειοθεραπεία είναι οι πιο συχνά επιλεγόμε-
νες θεραπείες σε ασθενείς με λεύκη. Όμως, συχνά 
είναι μη αποτελεσματικές ή ασφαλείς. 
Το Pimecrolimus είναι ένας τοπικός ανοσορρυθμι-

στικός παράγοντας χρησιμοποιημένος κυρίως στην 
ατοπική δερματίτιδα. Μέχρι τώρα μόνο μία αναφορά 
και μια μελέτη έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα 
του Pimecrolimus στη θεραπεία της λεύκης.

Στόχοι
Σε αυτήν την προοπτική κλινική μελέτη, στοχεύσα-

με στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της α-
σφάλειας του τοπικού 1% Pimecrolimus με αυτή της 
τοπικής 0,05% Clobetasole Propionate στη θεραπεία 

της λεύκης.

Μέθοδος
16 ασθενείς πήραν μέρος στη μελέτη. Σε κάθε ασθε-

νή, σε δύο βλάβες όμοιες σε μέγεθος και χρόνο έναρ-
ξης, επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί είτε 1% Pimecrolimus 
είτε 0,05% Clobetasole Propionate δύο φορές ημε-
ρησίως σε μία απλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη.  
Η επαναμελάγχρωση και οι παρενέργειες συγκρίθη-
καν στο τέλος της μελέτης.

Αποτελέσματα
13 στους 14 ασθενείς (92,8%) που ολοκλήρωσαν την 

περίοδο της μελέτης παρουσίασαν μερική επαναμελάγ-
χρωση λαμβάνοντας 0,05% Clobetasole Propionate 
και 9 στους 14 λαμβάνοντας Pimecrolimus. 

Tο μέσο ποσοστό επαναμελάγχρωσης ήταν 57,7% 
για την clobetasole proprionate και 32,1% για το 
Pimecrolimus (p <0,05). Δεν παρατηρήθηκαν παρε-
νέργειες κατά τη χρήση του Pimecrolimus, ενώ αντί-
θετα η χρήση της Clobetasole Propionate οδήγησε 
στην εμφάνιση παρενεργειών σε 3 (21,4%) ασθενείς. 
Συγκεκριμένα, είχαμε ατροφία σε έναν ασθενή, ατρο-
φία και τηλεαγγειεκτασία σε έναν ασθενή και ατρο-
φία με ακμεοειδείς βλάβες σε έναν άλλο.

Συμπέρασμα
Το Pimecrolimus είναι λιγότερο αποτελεσματικό 

από την Clobetasole Propionate στη θεραπεία της 
λεύκης. Όμως, μπορεί να αποτελέσει μία ασφαλή 
εναλλακτική λύση σε μια μακροχρόνια θεραπεία 
κατά της λεύκης.

Pimecrolimus
Ένας νέος τρόπος θεραπευτικής προσέγγισης στη λεύκη

D. SECKIN, A. ERYILMAZ, M. BABA,  TΟΥΡΚΙΑ
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Για πολλές γυναίκες η παρουσία έντονης 
τριχοφυΐας στο πρόσωπο αποτελεί αρνη-
τικό παράγοντα στην κοινωνικοσεξουαλι-

κή συμπεριφορά τους και στην αυτοεκτίμησή 
τους. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να εμ-
φανιστεί από την παιδική ηλικία έως την ενη-
λικίωση, στην εμμηνόπαυση ή και αργότερα. 
Οι εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να είναι ποι-
κίλοι και απαιτείται συνδυαστική αντιμετώπι-
ση από έμπειρο δερματολόγο και γυναικολό-
γο ή και ενδοκρινολόγο για σωστή διάγνωση 
και θεραπεία.
Η υπερτρίχωση αφορά συνήθως σε περιοχές του σώ-

ματος μη εξαρτώμενες από ανδρογόνα. Παρατηρείται 
μια γενικευμένη κατανομή (ιατρογενής υπερτρίχωση, 
συγγενής χνοώδης υπερτρίχωση κ.ά.) ή μπορεί να 
αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή (αμάρτωμα, faun 
tail nevus, τριχωτός αγκώνας). Η υπερτρίχωση δια-
κρίνεται σε συγγενή και επίκτητη.
Κλινικά σημεία περιφερικού υπερανδρογονισμού 

αποτελούν πολύ συχνές διαταραχές και επηρεάζουν 
περίπου το 10% των ενηλίκων γυναικών πριν την 
εμμηνόπαυση. Οι περισσότερες από αυτές τις γυ-
ναίκες υποφέρουν από ακμή, σμηγματόρροια, α-

λωπεκία, δασυτριχισμό, διαταραχές εμμήνου ρύ-
σεως, ινσουλινοαντοχή και παχυσαρκία. Η αρρε-
νοποίηση είναι συχνή μόνο σε ασθενείς με καρκίνο 
ωοθηκών ή επινεφριδίων. Περισσότερο από 90% 
του υπερανδρογονισμού οφείλεται σε σύνδρομο 

πολυκυστικών ωοθηκών και ιδιοπαθή δασυτριχι-
σμό. Λιγότερο συχνά παρατηρείται καρκίνος ωο-
θηκών ή επινεφριδίων και υπερανδρογονισμός με-
τά από λήψη διαφόρων φαρμάκων (κορτικοστερο-
ειδή, τεστοστερόνη, αναβολικά στεροειδή, προγε-
σταγόνα, κυκλοσπορίνη).
Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών αποτελεί 

ένα φαινοτυπικό σύμπλεγμα πρώιμων υπερανδρο-
γονικών σημείων και συμπτωμάτων. Οι γυναίκες 
που υποφέρουν από δασυτριχισμό συχνά παρου-
σιάζουν στα τριχοθυλάκια αυξημένη δράση της 5 
α-αναγωγάσης, ενζύμου που μετατρέπει την τεστο-
στερόνη σε ενεργή τεστοστερόνη. Ο μεταβολισμός 
των ανδρογόνων πραγματοποιείται στα πλαίσια της 
τριχοσμηγματογόνου μονάδας, όπως πρόσφατα α-
ποδείχθηκε από την ποσοτική διαφοροποίηση στην 
παρουσία αρωματάσης 5 α-αναγωγάσης και υπο-
δοχέα ανδρογόνου. Αυτά τα ένζυμα μετατρέπουν α-
σθενή ανδρογόνα σε πιο ισχυρά, υπογραμμίζοντας 
ότι το δέρμα αποτελεί ενδοκρινή στόχο για τη δρά-
ση των ανδρογόνων, όπως ακριβώς και οι ωοθήκες, 
τα επινεφρίδια και οι όρχεις. Σήμερα, αυτή η νοσο-
λογική οντότητα απαιτεί σχολαστικό έλεγχο για δι-
αλεύκανση της αιτίας και επιτυχή θεραπεία.

Υπερτρίχωση και δασυτριχισμός
ULRIKE BLUME-PEYTAVI,  ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι εκλυτικοί παράγοντες τηςΥπερ-
τρίχωσης και του δασυτριχι σμού 
μπορεί να είναι ποικίλοι και απαι-
τείται συνδυαστική αντιμετώπιση 
από έμπειρο δερματολόγο και γυ-
ναικολόγο ή και ενδοκρινολόγο για 
σωστή διάγνωση και θεραπεία

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς

η ακμή είναι μια πολύμορφη ασθέ-
νεια με πολύμορφες ουλές ως επα-
κόλουθο. Lasers που χρησιμοποιού-

νται για την αντιμετώπιση αγγειακών ή με-
λαγχρωματικών αλλοιώσεων μπορούν να 
βοηθήσουν στα κόκκινα ή καφέ κηλιδώδη 
στίγματα και στις ουλές. 
Οι άσπρες ουλές μπορούν να αντιμετωπιστούν 

με ποικίλες τεχνικές μεταφοράς χρωστικής.
Αβαθείς ατροφικές ουλές μπορεί να ανταπο-

κριθούν σε μη επεμβατικές μεθόδους, είτε με 
ραδιοσυχνότητες, είτε με lasers. Παραδείγματα 
περιλαμβάνουν lasers στα 1.540nm, 1.450nm, 
1.320nm που εισχωρούν στο επίπεδο του ανώ-
τερου δικτυωτού χορίου και απορροφώνται αρ-
κετά καλά από το νερό. 
Η επιδερμίδα ψύχεται, για να εμποδιστεί η αλ-

ληλεπίδραση με την ακτίνα του laser.
Για βαθύτερες ουλές μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν τεχνικές όπως η δερμοαπόξεση ή το CO2 
laser ή το Erbium laser, καθώς και νεότερες επεμ-
βατικές τεχνικές όπως η ανάπλαση του δέρματος 

με πλάσμα. Χρήσιμη και λιγότερο επώδυνη θε-
ραπεία είναι η κλασματική φωτοθερμόλυση σε 
μήκη κύματος συνήθως γύρω στα 1.550nm (ε-
πίσης στα 2.940nm και στα 10.600nm) η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα μια υποδειγματική εστιακή 
εξομάλυνση του σημείου τραυματισμού με πολ-
λαπλά μικροτραύματα σε έδαφος μεγάλης έκτα-
σης ανεπηρέαστου δέρματος. 
Ο ιατρικός βελονισμός του δέρματος λειτουρ-

γεί σε παρόμοια βάση και αυτές οι δύο τεχνικές 
βασίζονται στην αναδόμηση του κολλαγόνου και 
το remodelling.
Όταν η ακμή είναι εντοπισμένη, μερικές φορές 

αρκεί η χρησιμοποίηση αυξητικών παραγόντων, 
είτε βιολογικών, είτε μη βιολογικών. Μεγάλες α-
τροφικές ουλές μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
χειρουργική εξαίρεση και συμπληρωματικές τε-
χνικές resurfacing για αποκατάσταση.
Σε παραμελημένες ουλές συχνά απαιτούνται 

τεχνικές εμφύτευσης (απορροφήσιμα συνθετικά 
υλικά ή αυτόλογο λίπος), συνδυαστικά ή μη με 
μέτρια-βαθιά χημικά peelings (TCA).

Αντιμετώπιση των ουλών ακμής
GREGORY GOODMAN,  AΥΣΤΡΑΛΙΑ
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Έχει αποδειχθεί ότι οι ελεύθερες ρίζες (ROS) μπορούν να δράσουν 
ως δεύτεροι διαβιβαστές βιολογικών αντιδράσεων όπως η ενερ-
γοποίηση των NF-Kb ή AP-1 και η παραγωγή κυτταροκινών. Γι’ 

αυτό λοιπόν μελετούνται οι πιθανές δράσεις των οξειδωτικών ουσιών 
σε παθολογικές δερματικές διεργασίες. 
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι ενεργοποιημένοι υποδοχείς πολλα-

πλασιαστών υπεροξειδιοσωμάτων, των οποίων οι φυσικοί προσδέτες είναι τα 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και τα προϊόντα οξείδωσης αυτών, κατέχουν κε-
ντρικό ρόλο στην παθογένεια δερματικών παθήσεων όπως η ψωρίαση και η 
ακμή. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί η συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ανεπάρκειας 
και της διαταραχής της οξείδωσης των λιπαρών οξέων με όλες τις ακόλουθες 
δερματοπάθειες: λεύκη, σκληροδερμία, φωτογήρανση, φωτοκαρκινογένεση, 
μυρμηκιές, ομαλός λειχήνας, άτονα έλκη, κνίδωση, δερματίτιδα εξ επαφής, ν. 
Behcet, μη ανοσολογικές φαρμακευτικές αντιδράσεις κ.ά.

Εισαγωγή
H κοινή ακμή είναι ένα συχνό δερματολογικό νόση-

μα, ειδικά της εφηβείας.

Σκοπός
Ανάλυση της ποιότητας ζωής παιδιών με κοινή ακμή 

ηλικίας 13-19 χρόνων. 
Σύγκριση με άλλες χρόνιες δερματοπάθειες όπως 

το έκζεμα, η κνίδωση και η ψωρίαση. Προσδιορισμός 
της ποιότητας ζωής αυτών των παιδιών μετά τη θε-
ραπεία.

Μεθοδολογία
Χρησιμοποιώντας ειδικά ερωτηματολόγια μελετήσα-

με 1.240 παιδιά με κοινή ακμή και τα συγκρίναμε με 
άλλα τόσα με έκζεμα, κνίδωση και ψωρίαση, καθώς 
και με ομάδα ελέγχου. Η ποιότητα ζωής προσδιορί-
στηκε στους 12 μήνες μετά θεραπεία.

Αποτελέσματα
Παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική διαφορά της 

ποιότητας ζωής (ψυχική υγεία, κοινωνική συμπεριφο-
ρά, ενεργητικότητα, αυτοεκτίμηση) στα παιδιά με κοι-

νή ακμή, χωρίς αυτή να είναι απαραίτητα σε συνάρτη-
ση με τη βαρύτητα της νόσου. 

Συμπέρασμα
Η κοινή ακμή δεν πρέπει να ερμηνεύεται σαν φυσιο-

λογική διαταραχή του δέρματος. 
Τα παιδιά-ασθενείς δικαιούνται ιατρική βοήθεια και 

παρακολούθηση. Ο συγγραφέας του άρθρου παρέχει 
δωρεάν συμβουλευτικό έργο όσον αφορά στην παιδι-
κή ακμή και σας παροτρύνει να επισκεφτείτε το www.
acneindia.com.

Ιστορικό και προοπτικές
Η κοινή ακμή είναι μία συνηθισμένη δερματολο-

γική διαταραχή των σμηγματογόνων θυλακίων και 
συχνά είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η από του 
στόματος λήψη ισοτρετινοΐνης αποτελεί την πιο α-
ποτελεσματική θεραπεία, αλλά παρουσιάζει πολ-
λές παρενέργειες. Ως αποτέλεσμα αυτού χρειάζε-
ται έρευνα για καινούριες θεραπείες. Το 30% περί-
που του σμήγματος αποτελείται από λιπίδια που ε-
μπεριέχουν δεσμούς με CH2. Σύμφωνα με πρόσφα-
τες έρευνες η επιλεκτική φωτοθερμόλυση (SP) που 
χρησιμοποιεί υπέρυθρες παλμικές ζώνες απορρό-
φησης στοχεύει αποτελεσματικά σε δεσμούς χημι-
κών δομών. Στο υποδόριο ανθρώπινο λίπος μετά 
από ενεργοποίηση-laser σε φάσμα απορρόφησης 
λίπους (1.210, 1.720 nm) επιδεικνύεται επιλεκτική 
καταστροφή χωρίς εμφανή βλάβη στο υπερκείμενο 
δέρμα. Υποθέσαμε ότι οι οπτικοί παλμοί που είναι 
επιλεκτικοί για τα λιπίδια μπορούν επίσης να χρη-
σιμοποιηθούν για την απενεργοποίηση των σμηγ-
ματογόνων θυλακίων, χρησιμοποιώντας ως χρω-
μοφόρο λιπίδια του σμήγματος.

Μέθοδοι
Χρησιμοποιήθηκε ένα laser ελευθέρων ηλεκτρο-

νίων (FEL) για τη μέτρηση του φωτοθερμικού ερε-
θισμού σε υδατικό gel, τεχνητό σμήγμα, δέρμα χοί-
ρου, ανθρώπινο τριχωτό κεφαλής και δέρμα μετω-
πιαίας χώρας (σμηγματογόνες ζώνες). Εξετάστηκαν 
νωπά παρασκευάσματα ιστών μετά από έκθεση σε 
FEL και συγκρίθηκαν με αντίστοιχα μη εκτεθειμένα 
παρασκευάσματα. Τα μισά δείγματα εξετάστηκαν 
στο μικροσκόπιο μετά από χρώση Α-Η ενώ τα άλ-
λα μισά υπεβλήθησαν σε τεχνική χρώσεως NBTC 
για ανάδειξη της θερμικής βλάβης. 
Η απώλεια της ΝΒΤC χρώσης συνδέεται με κυτ-

ταρική νέκρωση. Κατά την έκθεση του παρασκευ-
άσματος, η επιφάνεια του δέρματος προστατεύτη-
κε με ψύξη. 
Η αναπτυσσόμενη θερμοκρασία στην επιφάνεια 

των παρασκευασμάτων μετρήθηκε με φωτοθερ-
μική ραδιομετρία με μηχανή διαμέτρου φακού 3-
5μm.Το μήκος κύματος του FEL ρυθμίστηκε στα 
1.620-1.720nm (αύξηση 20nm ανά έκθεση) και έ-
γιναν έξι μετρήσεις ανά μήκος κύματος για στατιστι-
κή επιβεβαίωση.

Αποτελέσματα
Η αναπτυσσόμενη από το laser θερμότητα στο τε-

χνητό σμήγμα ήταν 2,3 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι 

στο υδατικό gel στα 1.710nm και περίπου 1,4 φο-
ρές μεγαλύτερη στους ανθρώπινους σμηγματογό-
νους αδένες σε σχέση με το ίδιο. Στα 1.720nm, η 
θερμότητα στο τεχνητό σμήγμα ήταν 2,1 φορές υ-
ψηλότερη και στους ανθρώπινους σμηγματογόνους 
αδένες 1,6 φορές υψηλότερη πάντα σε σύγκριση με 
το υδατικό gel. Οι ψηφιακές ενδείξεις έδειξαν παρο-
δική εστιακή αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στους 
τριχοφόρους θύλακες. Τα δείγματα «σμηγματογό-
νου δέρματος», εκτεθειμένα σε μήκη κύματος πε-
ρίπου 1.700nm για διάρκεια παλμών περίπου 100 
msec, έδειξαν και με τις δύο ιστοπαθολογικές τε-
χνικές στοιχεία επιλεκτικής θερμικής βλάβης γύρω 
από τους σμηγματογόνους αδένες και εντός αυτών. 
Μεγαλύτερης διάρκειας παλμοί προκάλεσαν μη ε-
πιλεκτική θερμική βλάβη. Η επιδερμίδα παρέμεινε 
ανέπαφη σε όλα τα δείγματα λόγω της προστασίας 
από την επιφανειακή ψύξη του δέρματος.

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά. Περαιτέρω 

έρευνες απαιτούνται για καθορισμό των ιδανικών 
παραμέτρων θεραπείας και την καθιέρωση της ε-
πιλεκτικής φωτοθερμόλυσης στην αντιμετώπιση 
της ακμής.

Προβλήματα της κοινής ακμής στην παιδική ηλικία
J. THOMAS,  INΔΙΑ

Πρόκληση δερματολογικών παθήσεων από οξειδωτικό stress
M. ISABEL HERANE,  ΧΙΛΗ

Η επιλεκτική φωτοθερμόλυση και οι σμηγματογόνοι αδένες
FH SAKAMOTO, AG DOUKAS, BA FARINELLI, RR ANDERSON,  ΗΠΑ 

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς
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Τ α τελευταία lasers και μηχα-
νήματα φωτός χρησιμοποι-
ούνται για ανάπλαση του 

δέρματος (διόρθωση των ρυτί-
δων, των ουλών της ακμής, αφαί-
ρεση των αγγειακών και μελαγ-
χρωματικών αλλοιώσεων). η δερ-
μοαπόξεση, τα χημικά peelings, 
τα lasers για τη λείανση της επι-
δερμίδας, όπως αυτά του διοξειδί-
ου του άνθρακα και erbium: YAG 
lasers, αποτελούν παραδοσιακά 
πρότυπα για τη χειρουργική ανά-
πλαση του δέρματος. 
Τα τελευταία αποτελέσματα αφο-

ρούν σε επεμβατικά μηχανήματα με 
ή χωρίς βασική θερμική καταστροφή 
και αντίστοιχη επίδραση στο δέρμα. 
Η επαναεπιθηλιοποίηση ακολουθεί-
ται από «αναδόμηση του κολλαγό-
νου», έτσι για παράδειγμα η ίνωση 
στις ανώτερες στιβάδες της επιδερ-
μίδας προκαλεί βελτίωση της κλινι-

κής εικόνας των ρυτίδων και ουλών. 
Μειονεκτήματα αυτών των διαδικασι-
ών είναι η περίοδος επούλωσης, το 
μετεγχειρητικό ερύθημα, οι μεταφλεγ-
μονώδεις μελαγχρωματικές βλάβες 
και μερικές φορές οι ουλές.
Τα μη επεμβατικά μηχανήματα για 

ανάπλαση του δέρματος χρησιμο-
ποιούνται με το σκεπτικό του τραυ-
ματισμού του κολλαγόνου των ανώ-
τερων στρωμάτων του δέρματος για 
πρόκληση ίνωσης χωρίς καταστροφή 
της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Το διάστημα επούλωσης 
είναι μικρότερο και οι επιπλοκές λιγό-
τερες. Παραδείγματα τέτοιων lasers α-
ποτελούν το ND: YAG laser στα 1.320 
nm, το diode laser στα 1.450 nm και 
το erbium glass laser στα 1.540 nm. 
Υπάρχουν πολύ λίγες μεγάλες εργα-
σίες για την επιβεβαίωση της αποτε-
λεσματικότητας των μη επεμβατικών 
laser στην ανάπλαση του δέρματος. 

Η κλασματική φωτοθερμόλυση (τε-
χνολογία fraxel) γεφυρώνει το χάσμα 
μεταξύ των επεμβατικών και μη επεμ-
βατικών laser με το να παρέχει αξιο-
σημείωτη κλινική βελτίωση μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα.
Το έντονο παλμικό φως φαίνεται από 

πολλές εργασίες ότι εξαλείφει τις επι-
φανειακές μελαγχρωματικές αλλοιώ-
σεις όπως π.χ. φακίδες, εφηλίδες και 
επιφανειακές τηλεαγγειεκτασίες, αλλά 
όχι τις ρυτίδες και τις ουλές.
Νέα μοντέλα θεραπειών για τη φω-

τογήρανση και ανάπλαση του δέρ-
ματος χρησιμοποιούν ραδιοσυχνό-
τητες και υπέρυθρη ακτινοβολία για 
τη θέρμανση του επιδερμικού και υ-
ποδορίου λίπους, παρέχοντας έτσι 
ένα «μικρό» face lift (σύσφιξη του 
δέρματος). 
Άλλα νέα μηχανήματα περιλαμβά-

νουν φωτορυθμιστές που χρησιμο-
ποιούν διοδικό LED.

Έξαρση της αλωπεκίας με την ηλικία δεν 
είναι ασυνήθιστη σε γυναίκες με ανδρο-
γενετικού τύπου αλωπεκία, ειδικά στην 

περι- και μετα- εμμηνοπαυσιακή περίοδο. 
Απώλεια τριχών που προκαλείται από πρόσθε-

τες υποκλινικές παθολογικές καταστάσεις μπορεί 
κατά αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί και να αγνοη-
θεί από τον ιατρό.
Αναφέρουμε 4 γυναίκες, ηλικίας 39, 47, 48 και 

69 ετών αντίστοιχα, που εμφανίστηκαν με επιτά-
χυνση απώλειας των τριχών που παρουσιάστηκε 
με λέπτυνση στην κορυφή και έντονη υποχώρη-
ση της κροταφικής γραμμής. 
Σημειώθηκαν επίσης ακμή, δασυτριχισμός και 

βράγχος φωνής. 
Όλες παρουσίασαν πολύ αυξημένα επίπεδα ο-

λικής τεστοστερόνης στην κυκλοφορία από 5,3 
έως 6,4ng/ml. 2 όγκοι ωοθηκών (στεροειδή καρ-
κινικά κύτταρα και Sertoli-Leydig καρκινικά κύτ-
ταρα) και 2 όγκοι που παράγουν αδρεναλίνη (α-

δρενοκορτικοειδές αδένωμα) βρέθηκαν και δι-
αγνώστηκαν με απεικονιστικές και κλινικές εξε-
τάσεις. Western-blotting εξέταση για στεροει-
δικά καρκινικά κύτταρα ανέδειξε μεγάλη αύξη-
ση στεροειδογόνου ρυθμιστικής πρωτεΐνης και 
17α υδροξυστεροειδούς δεϋδρογονάσης, αλ-
λά με ελάχιστη αρωματάση σε σύγκριση με το 
ωχρό σωμάτιο, υποδεικνύοντας ανδρογενετική 
φύση του όγκου. 

Στις δύο πρώτες γυναίκες μία κανονική εμμηνο-
ρυσία επετεύχθη 3 μήνες μετά από τη χειρουρ-
γική επέμβαση. 
Υπήρχε χρονική διαφορά 6 ως 24 μηνών α-

νάμεσα στην αντικειμενική παρατήρηση της ε-
πιδείνωσης της αλωπεκίας και την ορθή κλινι-
κή διάγνωση. 
Από την εμπειρία μας προτείνεται η ανάγκη εν-

δοκρινολογικού ελέγχου των ηλικιωμένων γυ-
ναικών με απότομη έξαρση της ανδρογενετικού 
τύπου αλωπεκίας. 

Προτείνεται η ανάγκη ενδοκρινολογι-
κού ελέγχου των ηλικιωμένων γυναι-
κών με απότομη έξαρση της ανδρογε-
νετικού τύπου αλωπεκίας, με σκοπό τη 
διαπίστωση της αιτιολογίας της

Lasers και άλλες μηχανικές θεραπευτικές προτάσεις 
για την αντιγήρανση

CHEE LEOK GOH,  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Όγκοι που παράγουν ανδρογόνα σε συνδυασμό με τριχόπτωση 
σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση

WENCHIEH CHEN, HC CHIU, SJ TSAI,  ΤΑΪΒΑΝ

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς
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Ιστορικό
Ο  κνησμός συμφωνα με τον ορισμό 

του είναι το δυσάρεστο συναίσθημα 
που οδηγεί στην επιθυμία ξεσμού. 
Ανάμεσα σε ασθενείς με ακμή είναι συ-
νηθισμένες οι ουλές από ξεσμό.

Στόχοι
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ε-

κτιμήσει τη συχνότητα και ένταση του 
κνησμού ανάμεσα στους έφηβους που 
πάσχουν από ακμή και να προσδιορί-
σει τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη βαρύτητα του κνησμού.

Μέθοδοι
Αυτή η μελέτη ήταν βασισμένη σε 

ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο 
που περιέχει δημογραφικά και κλινι-
κά στοιχεία. Η ένταση του κνησμού ε-

κτιμήθηκε σύμφωνα με μια οπτική α-
ναλογική κλίμακα, ενώ 108 έφηβοι 
που έπασχαν από ακμή (49,1% αγό-
ρια και 50,9% κορίτσια) συμπεριλή-
φθηκαν στη μελέτη. 53,3% από τους 
συμμετέχοντες έπασχαν από ήπια ακ-
μή, 33,3% από μέτρια και 7,4% από 
σοβαρή ακμή. Η ηλικία των ασθενών 
ήταν 15,8±1,8 ετών και το θετικό οικο-
γενειακό ιστορικό ήταν επιβεβαιωμένο 
σε 65,7% των περιπτώσεων.

Αποτελέσματα
Κνησμός με βλάβες ακμής βρέθηκε 

στους μισούς ασθενείς (54 ασθενείς), 
συμπεριλαμβανομένων 15 εφήβων 
που ανέφεραν κνησμό κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης και 39 που ανέφε-
ραν κνησμό στο παρελθόν. Η ένταση 
του κνησμού κατά τη διάρκεια της εξέ-

τασης ήταν 30,9±19,2 πόντους και η 
ανώτερη ένταση του κνησμού στο πα-
ρελθόν υπολογίστηκε στους 39,5±24,9 
πόντους. Η βαρύτητα του κνησμού δεν 
επηρεάζεται από την ηλικία, το φύλο, 
τη διαμονή και τη βαρύτητα της ακμής. 
Παρόλα αυτά, ασθενείς με αρνητικό οι-
κογενειακό ιστορικό για ακμή ανέφε-
ραν σημαντικά εντονότερο κνησμό σε 
σύγκριση με τους ασθενείς με θετικό 
οικογενειακό ιστορικό για ακμή κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης (43,7±14,1 
έναντι 21,2± 7,2 αντίστοιχα, p= 0,02), 
ομοίως όταν συγκρίθηκε η πιο έντο-
νη επιθυμία κνησμού στο παρελθόν 
(56,3±22,1 έναντι 31,6±22,4 αντίστοι-
χα, p < 0,001). Τα επεισόδια κνησμού 
σε ασθενείς με ακμή διαρκούν κατά κύ-
ριο λόγο για μικρό χρονικό διάστημα 
(<1 min -51,9%- έως 10 min -38,9%) 

και ήταν σχετικά σπάνια (λίγες φορές /
εβδομάδα - 24,5%, τουλάχιστον 1 φο-
ρά/μήνα - 37,7%). Παρά ταύτα, 39,5% 
ασθενών δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν 
φαρμακευτική θεραπεία για να μειώ-
σουν τον κνησμό των ακνεϊκών βλα-
βών. Παράγοντες που επιδείνωναν τον 
κνησμό ήταν ο ιδρώτας (61,1% των α-
σθενών), το άγχος (33,3%), η φυσική 
προσπάθεια (31,5%), η ζέστη (27,8%), 
η κόπωση (20,4%) και ο ξηρός αέρας 
(16,7%). Παράγοντες που ανακούφι-
ζαν από τον κνησμό ήταν το κρύο νε-
ρό (20,4%), το ζεστό νερό (16,7%) και 
το κρύο (16,7%).

Συμπέρασμα
Ήπιος έως μέτριος κνησμός φαίνεται 

να είναι ένα κοινό σύμπτωμα των βλα-
βών της ακμής.

Εισαγωγή
Η ισοτρετινοΐνη (13 cis –ρετινοϊκό οξύ) έχει χρησι-

μοποιηθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη θε-
ραπεία μιας ποικιλίας δερματολογικών καταστάσε-
ων, όπως η σοβαρή ακμή. Οι παρενέργειες απαι-
τούν προσεκτική παρακολούθηση από έμπειρους ι-
ατρούς. Η πλειοψηφία αυτών των αντιδράσεων έχει 
ήδη περιγραφεί. Παρ’ όλα αυτά, πολύ λίγες περι-
πτώσεις γαγγραινώδους πυοδέρματος σχετιζόμενου 
με χρήση ισοτρετινοΐνης έχουν περιγραφεί. Αυτή η 
παρουσίαση έχει σκοπό την αναφορά μιας τέτοιας 
σπάνιας παρενέργειας.

Περιγραφή περιστατικού
Ένας άνδρας 21 ετών, με ακμή, χωρίς συνυπάρ-

χοντα προβλήματα υγείας, ακολούθησε αγωγή με 
ισοτρετινοΐνη 20mg/ημέρα για 2 μήνες. Στο τέλος 
του δεύτερου μήνα παραπέμφθηκε στο τμήμα μας 
για διερεύνηση νεκρωτικού έλκους στο πρόσωπο. 

Η δερματολογική εξέταση αποκάλυψε επώδυνο έλ-
κος με επηρμένο φλεγμαίνον όριο και χαλαρή νε-
κρωτική βάση με περιφερικές ερυθηματώδεις πλά-
κες στο πρόσωπό του. Οι βλάβες ανέπτυξαν ορώ-
δεις και πυώδεις εκκρίσεις. Δεν ανέφερε άλλα συ-
μπτώματα και σημεία και δεν έκανε χρήση άλλων 
φαρμάκων .Οι εξετάσεις αίματος ήταν φυσιολογικές 
(γενική αίματος, AST, ALT, χοληστερόλη, τριγλυκερί-
δια, ALP, ουρία και κρεατινίνη ορού). Λαμβάνοντας 
υπ’ οψιν την κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευ-
ρήματα, τα χαρακτηριστικά αυτής της περίπτωσης ή-
ταν σύμφωνα με την πιθανή διάγνωση του γαγγραι-
νώδους πυοδέρματος. Η θεραπευτική επιλογή ήταν 
χορήγηση συστηματικά κορτικοστεροειδών και άμε-
ση διακοπή της ισοτρετινοΐνης. Ο ασθενής ακολού-
θησε αγωγή με μη κολλητικά επιθέματα και συστη-
ματικά πρεδνιζόνη 40 mg ημερησίως για μια εβδο-
μάδα. Παρατηρήθηκε βελτίωση της βλάβης και ακο-
λούθησε σταδιακή διακοπή της πρεδνιζόνης σε δι-

άστημα τριών μηνών. Υπολειμματικές υπερτροφικές 
ουλές παρουσιάζονται μετά την αποδρομή του γαγ-
γραινώδους πυοδέρματος.

Συμπέρασμα
Έχει αναφερθεί θεραπευτικό σχήμα για PG με συνδυ-

ασμό σουλφασαλαζίνης και ισοτρετινοΐνης. Παρόλα 
αυτά, σε λίγες περιπτώσεις έχει αναφερθεί μια έκδη-
λα παράδοξη παρενέργεια: η πρόκληση γαγγραινώ-
δους πυοδέρματος από ισοτρετινοΐνη. Ο ακριβής μη-
χανισμός της ανάπτυξης PG κατά τη διάρκεια θεραπεί-
ας με ισοτρετινοΐνη δεν είναι ακριβής. Οποιαδήποτε 
φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να επάγει νέες βλά-
βες PG. Αυτό το φαινόμενο καλείται παθέργεια. Σε 
αυτήν την περίπτωση της επιδείνωσης της αρχικής ακ-
μής, μια σαφώς γνωστή παρενέργεια μπορεί να έχει 
προαγάγει την ανάπτυξη του PG. Γενετικό υπόβαθρο, 
όπως ο ισομορφισμός κυτοκινών, μπορεί να σχετίζε-
ται με αυτή την ανεπιθύμητη δράση.

Κνησμώδης ακμή: έχουν οι ασθενείς 
με ακμή πρόβλημα με τον κνησμό;

A. REICH, K. TRYBUCKA, A. TRACINSKA, D. SAMOTIJ, B. JASIUK, M. SRAMA, JC SZEPIETOWSKI,  ΠΟΛΩΝΙΑ

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς

Γαγγραινώδες πυόδερμα (PG) 
μετά από του στόματος χορήγηση ισοτρετινοΐνης

Αναφορά περιστατικού

E. RAMIRES,  ΧΙΛΗ
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Εισαγωγή
Οι ασθενείς με ακμή συχνά λαμβάνουν από του στό-

ματος ισοτρετινοΐνη σαν μονοθεραπεία. Παρόλα αυτά, 
κάποιες φαγεσωρικές βλάβες μπορεί να βελτιωθούν ε-
λάχιστα ή καθόλου κατά τη θεραπεία με ισοτρετινοΐνη. 
Σύγχρονες διεθνείς συστάσεις υποδεικνύουν συνδυασμό 
της ισοτρετινοΐνης με μια θεραπευτική αγωγή παρακολού-
θησης (follow up). Η ρετιναλδεΰδη (RAL), η πρόδρομη 
ουσία του ρετινοϊκού οξέος, δρα σαν ρυθμιστής της δια-
φοροποίησης και του πολλαπλασιασμού των επιδερμι-
δικών κυττάρων και με μια αντιβακτηριδιακή δράση. Το 
γλυκολικό οξύ, ένα άλφα υδρόξυ οξύ, αυξάνει την α-
ποφολίδωση των φαγεσώρων. Έτσι, η RAL, σε συνδυ-
ασμό με το γλυκολικό οξύ στο ίδιο προϊόν (Diacneal), 
έχουν συνεργικές δράσεις που μπορούν να τύχουν ε-
φαρμογής στους ασθενείς με ακμή. Ο σκοπός της πα-
ρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της σχέσης αποτε-
λεσματικότητας – ανοχής σε ασθενείς που χρησιμοποί-
ησαν diacneal σαν συμπληρωματική θεραπεία και σαν 
θεραπευτική αγωγή παρακολούθησης (follow up).

Μεθοδολογία
Αυτή η ανοικτή πολυκεντρική πιλοτική μελέτη πραγ-

ματοποιήθηκε σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην 
Mπογκοτά (Κολομβία) και σε ιδιωτικά ιατρεία και συ-
μπεριέλαβε ασθενείς (n=20) μεταξύ της 1ης Μαρτίου 
2004 και 31ης Αυγούστου 2004. Όλοι οι ασθενείς είτε 
ελάμβαναν αγωγή με ισοτρετινοΐνη από το στόμα (δό-
σεις <0,5 mgr /kgr) ή είχαν περατώσει τη θεραπεία τους 
την προηγούμενη εβδομάδα. Έκαναν χρήση Diacneal 
σε μορφή κρέμας μια φορά την ημέρα. Όλοι οι ασθε-
νείς αξιολογήθηκαν στην έναρξη (ημέρα 0), μετά από 
4 και μετά από 12 εβδομάδες αγωγής. Η αποτελεσμα-
τικότητα αξιολογήθηκε από τη μέτρηση του αριθμού 
των βλαβών στο πρόσωπο (βλατίδες, φλύκταινες και 
φαγέσωρες). 

Κλινικά σημεία (ερύθημα, απολέπιση και ερεθισμός) 
αξιολογήθηκαν από τον ερευνητή με τη χρήση μια τε-
ταρτοβάθμιας κλίμακας. Η ανοχή στη θεραπεία αξιολο-
γήθηκε από τους ασθενείς με τη χρήση μιας κλίμακας 
τεσσάρων επιπέδων.

Αποτελέσματα
Οι ασθενείς (μέση ηλικία: 21 έτη) είχαν ακολουθήσει 

αγωγή για 3,7 μήνες με από του στόματος ισοτρετινοΐ-
νη (<0,5mgr/kgr) όταν ξεκίνησε η χορήγηση Diacneal. 

85% και 75% των ασθενών δεν είχαν ερύθημα ή απο-
λέπιση μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας αντίστοιχα. 
Επειδή λίγοι ασθενείς είχαν συμπεριληφθεί στη μελέ-
τη, δεν ήταν εφικτό να καταγραφούν σημαντικές διαφο-
ρές ανάμεσα στις ομάδες. 

Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώθηκε μια μείωση στον αριθμό 
των ανοιχτών φαγεσώρων, φλύκταινων και μεταφλεγ-
μονωδών ερυθηματωδών κηλίδων στην ομάδα των α-
σθενών που χορηγήθηκε ο συνδυασμός Diacneal/ισο-
τρετινοΐνης σε σύγκριση με την ομάδα της ισοτρετινοΐ-
νης. Η συνολική ανοχή αξιολογήθηκε ως καλή ή πολύ 
καλή στο 90% των ασθενών.

Συμπέρασμα
 Αυτή η πιλοτική μελέτη έδειξε εξαιρετική συμμόρ-

φωση (100%) των ασθενών για ένα χρονικό διάστημα 
12 εβδομάδων. 

Θεραπεία με χαμηλές δόσεις ισοτρετινοΐνης επέτρεψε 
την αποφυγή παρενεργειών. 

Θεραπευτικά σχήματα συνδυασμών συστηματικού 
ρετινοειδούς (ισοτρετινοΐνης) και τοπικών ρετινοειδών 
(ρετιναλδεΰδη-Diacneal) ήταν πολύ καλά ανεκτά από 
τους ασθενείς.

Όλες οι προηγούμενες θεραπείες δεν εί-
χαν κανένα αποτέλεσμα. Μετά την ολο-
κλήρωση δερματολογικής, γυναικολογι-

κής και εργαστηριακής αξιολόγησης, χορηγήθη-
κε ισοτρετινοΐνη σε δόση 0,5-1 mg /Kgr/ημέρα σε 
δύο δόσεις με φαγητό. 
Η διάρκεια της θεραπείας κυμάνθηκε από 16 έως 20 

εβδομάδες. 
Μόνο ένας ασθενής αναγκάστηκε να διακόψει τη θερα-

πεία μετά από την άνοδο των ηπατικών ενζύμων. 
Η ακμή είχε κατά κύριο λόγο ρυθμιστεί μετά 5-6 μή-

νες θεραπείας. 

Η πλήρης υποστροφή της οζιδιοκυστικής ακμής σε 18 
ασθενείς παρατηρήθηκε μετά από 17 εβδομάδες θερα-
πείας. Μόνο δύο ασθενείς παρουσίαζαν σοβαρά προ-
βλήματα μετά από 20 εβδομάδες θεραπείας και σχε-
διάζαμε να επαναλάβουμε μια σύντομη θεραπεία με-
τά από 6 μήνες. 
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε διάστημα ε-

νός χρόνου, σε τρεις ασθενείς εμφανίσθηκε ύφεση, ενώ 
άλλοι 11 παρουσίασαν μόνο βλατίδες που εξαφανίστη-
καν μετά από την τοπική αγωγή. 
Η ισοτρετινοΐνη απεδείχθη αποτελεσματική και ικανο-

ποιητική θεραπεία στη βαριά μορφή κοινής ακμής.

Η αποτελεσματικότητα της 
ισοτρετινοΐνης στη θεραπεία της ακμής

J. MICOVIC, D. STEVANOVIC,   ΣΕΡΒΙΑ

Τα τελευταία χρόνια η κοινή ακμή έχει μια υψηλή επίπτωση στο φοιτητικό πληθυσμό 
της Σερβίας. Σοβαρές μορφές κοινής ακμής ήταν πάντα το πρόβλημα. 
Χορηγήθηκε ισοτρετινοΐνη σε 23 ασθενείς -17 άντρες και 6 γυναίκες- με σοβαρές 
μορφές οζιδιοκυστικής ακμής. Οι ασθενείς ήταν φοιτητές από 19 έως 26 ετών. 

ID

Πιλοτική μελέτη του Diacneal® ως συμπληρωματική φροντίδα σε θεραπεία 
ισοτρετινοΐνης ή σαν follow up μετά από θεραπεία με ισοτρετινοΐνη

L. FERNANDEZ, F. URIBE,  ΚΟΛΟΜΒΙΑ  

 αφιέρωμα στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Δ ε ρ μ α τ ο λ ο γ ί α ς




