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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 
σύγχρoνες 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 δερ-
ματoλoγικά 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 ηλεκτρονική 
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.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

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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KΩΣTAKHΣ Π. ...................................  Aν. Δ/ντής, Γ’ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. “A. Συγγρός”
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λΕφΑκη-MΑΝτΕκOΥ i. ........................................................... Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. 
 & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη
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Α νιχνεύοντας τη μακραίωνη πορεία 
της Ιατρικής, διαπιστώνει κανείς 
πως η περίοδος εκείνη που ένας 

επιστήμονας –ο ιατρός– μόνο επαρκούσε 
για να καλύψει το γνωστικό φάσμα της ια-
τρικής επιστήμης, αποτελεί μακρινό και ί-
σως λίγο γραφικό παρελθόν.

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη έρευνα, οι συνε-
χείς ανακαλύψεις και καινοτομίες στα διάφορα 
πεδία της ιατρικής, καθώς και η αύξηση και η 
ανταλλαγή της γνώσης στα πλαίσια επιστημονι-
κών συνεδρίων και στο διαδίκτυο, μας οδηγούν 
αναπόδραστα στην υπερεξειδίκευση. 

Με αυτά τα δεδομένα, στο προσκήνιο της ε-
πιστημονικής γνώσης θεωρείται φυσικό επό-
μενο η ανάγκη της «δια-ειδικής συνεργασίας» 
των ειδικοτήτων, γεγονός ιδιαίτερα επιτακτικό 
στην ίατρική.

αναζητούμε όχι μόνο τη γνώση που κατέχουν 
οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων, αλλά και 
τη διαφορετική οπτική γωνία και προσέγγισή 
τους σε κοινά ιατρικά προβλήματα. Διότι, τελι-
κά, η Ιατρική από την εποχή της «Ιπποκρατικής 
συλλογής» μέχρι τη σύγχρονη εποχή, παρα-
μένει ενιαία.

αναγνωρίζοντας λοιπόν τη σύγχρονη ανάγκη 
συνεργασίας των ειδικών για τη βέλτιστη αντιμε-
τώπιση του ασθενή, η Γ΄ δερματολογική Κλινική 
του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» διοργανώνει 
την 8η Δερματολογική Διημερίδα με θέμα: « Η 
δερματολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες»

Φιλοδοξία μας είναι αυτή η Διημερίδα να α-
ποτελέσει ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων σε 
κοινά θέματα με συναδέλφους άλλων ειδικο-
τήτων, με στόχο τη διεύρυνση των επιστημονι-
κών ιατρικών μας οριζόντων.

Υ πάρχουν διάφορες 
παράμετροι για την 
αξιολόγηση της φυ-

σιολογίας της ανάπτυξης των 
τριχών και της δραστηριότη-
τας του τριχικού θυλάκου, 
οι οποίες διερευνώνται με 
ποικίλες μεθόδους από τις 
οποίες ίσως η περισσότερο 
αξιόπιστη είναι το τριχορι-
ζόγραμμα με την ευρεία ή 
με την περιορισμένη του έν-
νοια.

Το τριχοριζόγραμμα είναι μια 

στιγμιαία απεικόνιση του στα-
δίου των ριζών των τριχών στις 
διάφορες φάσεις του κύκλου 
ανάπτυξης τους και των παθο-
λογικών ριζών των τριχών, που 
προσδιορίζονται με μικροσκοπι-
κή εξέταση αποσπασμένων τρι-
χών. Για να είναι αξιόπιστη η ε-
ξέταση πρέπει να τηρηθούν ο-
ρισμένες συνθήκες: α) τα μαλ-
λιά δεν πρέπει να έχουν πλυ-
θεί για 3-4 τουλάχιστον ημέ-
ρες, β)να γίνει σωστή επιλο-
γή της θέσης λήψης των τρι-

χών. Η απόσπαση των τριχών 
γίνεται με λαβίδα που τα σκέ-
λη της έχουν καλυφθεί με λά-
στιχο. Με μια γρήγορη και α-
πότομη κίνηση κατά τη φορά 
έκφυσης των τριχών συλλέγο-
νται περίπου 50-100 τρίχες οι 
οποίες ακολούθως επιστρώνο-
νται σε αντικειμενοφόρο πλά-
κα στην οποία έχει επικολλη-
θεί σελοτέιπ διπλής όψης. Μετά 
την επίστρωση το παρασκεύα-
σμα μπορεί να μικροσκοπηθεί 
άμεσα στο κοινό μικροσκόπιο 

Η δερΜαΤολοΓία ΣΥνανΤα ΤίΣ αλλεΣ είδίΚοΤΗΤεΣ

ανάγκη συνεργασίας όλων των ειδικών 
για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του ασθενή

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕτρΙΔΗΣ
Διευθυντής Γ’ Δερματoλoγικό Tμήμα, Noσοκομείο «A. Συγγρός»

ΦρονΤίΣΤΗρίο: ΤρίχορίζοΓραΜΜα

αξιολόγηση της φυσιολογίας της ανάπτυξης των τριχών 
και της δραστηριότητας του τριχικού θυλάκου

ΒΑΣΙλΙκΗ ΧΑΣΑΠΗ - κΕλΕΠΕΣΗ
Επιμελήτρια Α', Γ' Δερματολογικό τμήμα, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Δερματολογική Ημερίδα8η
Στις 8 Μαΐου 2008, στην Αίγλη Ζαππείου 
πραγματοποιήθηκε η 8η Δερματολογική ημερίδα 
με θέμα «η Δερματολογία συναντά τις άλλες 
ειδικότητες». Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται 
μέρος των περιλήψεων των εργασιών που 
παρουσιάστηκαν.
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σε μεγέθυνση X10• X15. Επίσης διατηρείται ανα-
λοίωτο και μπορεί να παρατηρηθεί μικροσκοπικά 
οποιαδήποτε στιγμή.

Ο κύκλος της τρίχας περιλαμβάνει τρείς φάσεις: την 
αναγενή, την καταγενή και την τελογενή. Φυσιολογικά 
στο τριχωτό της κεφαλής ανευρίσκονται 80-85% α-
ναγενείς, 1-2% καταγενείς, 10-20% τελογενείς και 
1-3% δυσπλαστικές τρίχες. Οι αναγενείς τρίχες έ-
χουν μεγάλη διάμετρο, ορατό μυελό, βαθειά χρω-
ματισμένη μήτρα, κερατογενή ζώνη και έσω και έξω 
επιθηλιακό έλυτρο. 

Οι δυσπλαστικές-δυστροφικές τρίχες είναι αναγε-
νείς τρίχες που έχουν υποστεί βλάβες. Έτσι έχουν 
στενό βολβό, ελάχιστη χρωστική και λεπτή κερα-

τογενή ζώνη. 
οι τελογενείς τρίχες χαρακτηρίζονται από απου-

σία μυελού και κερατογενούς ζώνης και αποχρω-
ματισμένο ωοειδές άκρο. οι καταγενείς τρίχες έχουν 
βαθύ χρώμα στο βολβό και διατήρηση του έσω και 
έξω επιθηλιακού ελύτρου.

Το τριχοριζόγραμμα χαρακτηρίζεται ανάλογα με 
τα ποσοστά των τριχών σα φυσιολογικό, τελογενές, 
δυστροφικό και μικτό.

Με τη μέθοδο του τριχοριζογράμματος επίσης 
μπορεί να μελετηθεί στο κοινό οπτικό μικροσκόπιο 
ή σε μικροσκόπιο πολωμένου φωτός το στέλεχος 
των τριχών αφού οι τρίχες κοπούν με ψαλίδι και ε-
πιστρωθούν σε αντικειμενοφόρο πλάκα στην οποία 

έχει επικολληθεί σελοτέιπ διπλής όψης. 

Έτσι μπορεί να ανιχνευθούν διαταραχές του στελέ-

χους όπως η τριχόρρηξη invaginata, pili torti, μονι-

λέθριξ, ψευδομονιλέθριξ, οζώδης τριχόρρηξη κ.ά. 

Επίσης μπορεί να εξετασθεί το ελεύθερο άκρο των 

τριχών και να παρατηρηθούν οξύαιχμες κορυφές, α-

πότομα κομμένα άκρα, διαχωρισμένα άκρα κ.ά.

Το τριχοριζόγραμμα μαζί με την κλινική εξέταση 

συμβάλλει στη διάγνωση των διαταραχών της ρίζας 

και του στελέχους των τριχών, στη διαφορική διά-

γνωση των αλωπεκιών, στην επιλογή της κατάλλη-

λης θεραπευτικής αγωγής και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς της.

η κρυοχειρουργική είναι μία μέθοδος θε-
ραπείας που χρησιμοποιεί τις πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες για να επιτύχει την 

καταστροφή ανεπιθύμητων ιστών. η αφαίρεση 
θερμότητας από ένα βιολογικό σύστημα λόγω 
της δράσης τοπικά ενός κρυογόνου προκαλεί 
διαταραχές τόσο στα κύτταρα του ιστού όσο και 
στον εξωκυττάριο χώρο. Οι διαταραχές αυτές 
είναι πολύπλοκες και εξαρτώνται από διάφο-
ρους παράγοντες (ταχύτητα μείωσης της θερ-
μοκρασίας, χρόνο επαναθέρμανσης του ιστού, 
ιοντική ισχύ του ιστού, την ελάχιστη θερμο-
κρασία που επιτυγχάνεται στον ιστό, και τον 
όγκο του ψυχθέντος ιστού).

Η παθοφυσιολογία της κρυοχειρουργικής βλά-
βης περιλαμβάνει τις διαταραχές που συμβαίνουν 
στον εξωκυττάριο χώρο, στον ενδοκυττάριο χώρο, 
τις βλάβες των αγγείων και πιθανές ανοσολογικές 
διαταραχές.

Για την πραγματοποίηση της κρυοχειρουργικής ε-
πέμβασης απαιτείται ο κατάλληλος εξοπλισμός που 
περιλαμβάνει μια φιάλη αποθήκευσης, συσκευή με-
τάγγισης του υγρού αζώτου, επιτραπέζιες ή φορη-
τές συσκευές με τα εξαρτήματα τους και φυσικά το 
κατάλληλο κρυογόνο.

Τα πιο γνωστά κρυογόνα είναι τα εξής (στην πρά-
ξη όμως χρησιμοποιείται το υγρό άζωτο):   

αργό -186ο C
Κρυπτό -153ο C
Ήλιο -264ο C
Υδρογόνο -253° C
νέο -246° C
Άζωτο -196 °C
Οξυγόνο -183 °C
Ξένο -163 °C 
Πρωτοξείδιο του Αζώτου -89 °C

Διοξείδιο του Άνθρακα -79 °C
Φρέο 12 -27,8 °C
Φρέο 22 -40,8 °C  
οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην κρυοχει-

ρουργική επέμβαση εξαρτώνται από το είδος της 
βλάβης, την εντόπιση της, την πείρα του κρυοχει-
ρουργού και το διαθέσιμο εξοπλισμό. Οι τεχνικές 
αυτές είναι οι εξής:

•  η τεχνική του βαμβακοφόρου στειλεού.
•  η τεχνική του ψεκασμού.
•  η εξ επαφής τεχνική.
Στις ανοιχτές τεχνικές (ψεκασμός) το υγρό άζωτο 

ψεκάζεται κατευθείαν πάνω στον ιστό, απ’ όπου ε-
ξατμιζόμενο αφαιρεί μεγάλα ποσά θερμότητας, ψύ-
χοντας τον. Στις τεχνικές εξ επαφής (κρυόδιο) το υ-
γρό άζωτο μέσω ενός κλειστού κυκλώματος φθάνει 
σε ένα μεταλλικό άκρο το οποίο ψύχει. Το μεταλλι-
κό αυτό άκρο τοποθετείται πάνω στον ιστό από τον 
οποίον αφαιρεί θερμότητα.

Η κρυοχειρουργική χρησιμοποιείται στη θεραπεία 
καλοήθων, προκαρκινικών παθήσεων και καρκινω-
μάτων του δέρματος.

Στη θεραπεία των καλοήθων παθήσεων του δέρ-
ματος για μερικές από αυτές θεωρείται μέθοδος ε-
κλογής ενώ για άλλες αποτελεί μία εναλλακτική μέ-
θοδο θεραπείας.

Οι ενδείξεις της κρυοχειρουργικής είναι οι εξής: 
•  Αγγειοκεράτωμα του οσχέου.
•  Αγγειοκεράτωμα του Mibelli.
•  Αγγειολεμφοειδής υπερπλασία με ηωσινοφι-

λία.
•  Αιμαγγείωμα ( επιφανειακό, σηραγγώδες, ομα-

λό, αστεροειδές).
•  Αιμορροίδες.
•  Ακάνθωμα εκ διαυγών κυττάρων.
•  Ακμή χηλοειδής.

•  Ακροχόρδονες.
•  Ατροφικές ουλές.
•  Βλεννώδης κύστη των δακτύλων.
•  Βλεννώδης κύστη των χειλέων.
•  Γεροντικό αιμαγγείωμα.
•  Δακτυλιοεδές κοκκίωμα.
•  Δερματοίνωμα.
•  Διαβρωτική αδενωμάτωση της θηλής.
•  Διάσπαρτη επιπολής ακτινική ποροκεράτωση.
•  Είσφρυση όνυχος.
•  Εκκρινές πόρωμα.
•  Ελάστωση ερπητική διατιτραίνουσα.
•  Επιχείλιος έρπης.
•  Επώδυνο οζίδιο του ωτός.
•  Ερυθηματώδης Λύκος.
•  Eφηλίδες.
•  Ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου.
•  Θηλώματα.
•  Θυλακίτιδα χηλοειδής.
•  Ιδιοπαθής σταγονοειδής υπομελάνωση.
•  Ιδρωταδένωμα.
•  Κιρσοί.
•  Κνησμός του πρωκτού.
•  Κυλίνδρωμα.

ΦρονΤίΣΤΗρίο ΚρΥοχείροΥρΓίΚΗΣ

Η κρυοχειρουργική ως μέθοδος θεραπείας στη δερματολογία

ΑΝτΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩτΟΠΟΥλΟΣ
Αναπληρωτής Διευθυντής Δερματoλoγικό Tμήμα, Noσoκομείο «A. Συγγρός»

Δερματολογική
Ημερίδα8 η
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•  Larva migrans.
•  Λειομύωμα.
•  Λεϊσμανίαση.
•  Λεμφαγγείωμα.
•  Λεμφοκυττάρωμα δέρματος.
•  Λιποειδική νεκροβίωση.
•  Μαστοκύττωμα.
•  Μελαγχρωματικές κηλίδες των χειλιών.
•  Μελαγχρωματικοί σπίλοι.
•  Μέλασμα.
•  Μολυσματική τέρμινθος.
•  Μυρμηκίες (ομαλές, κοινές, περιωνύχιες, πελ-

μάτων).
•  Νόσος του Κyrle.
•  Ξανθέλασμα.
•  Οζίδιον του Orf.
•  Οζώδης κνήφη.
•  Ομαλός λειχήνας.
•  Οξυτενή κονδυλώματα.
•  Ποροκεράτωση πελμάτων.
•  Ποροκεράτωση του Mibelli.
•  Πυογόνο κοκκίωμα.
•  Ρινόφυμα.
•  Ροδόγχρους ακμή.
•  Σαρκοείδωση.
•  Σκληρός, ατροφικός λειχήνας του αιδοίου.
•  Σμηγματογόνο αδένωμα.
•  Σμηγματογόνος υπερπλασία.
•  Σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση.
•  Σπίλος του Οtα.
•  Στεατοκύστωμα πολλαπλό.
•  Συρίγγωμα.
•  Τατουάζ.

•  Τριχοεπιθηλίωμα.
•  Τριχοθυλάκωμα.
•  Φακή, απλή και γεροντική.
•  Φλεβική λίμνη.
•  Φυματώδης Λύκος.
•  Χηλοειδή.
•  Χρωμοβλαστομυκητίαση.
από τις προκαρκινικές παθήσεις αυτές που ανταπο-

κρίνονται καλά στην Κρυοχειρουργική είναι οι εξής:
•  Ακτινική υπερκεράτωση.
•  Δερματικό κέρας.
•  Νόσος του Bowen.
•  Ερυθροπλακία του Queyrat.
•  Μποβενοειδής βλατίδωση.
•  Κερατοακάνθωμα.
•  Ακτινική χειλίτιδα.
•  Λευκοπλακία.
H τεχνική που χρησιμοποιείται είναι συνήθως ο 

ανοιχτός ψεκασμός, ο δε χρόνος ψύξης κυμαίνεται 

γύρω στα 10-30sec σε ένα ή δύο κύκλους ανάλογα 
με την έκταση και τη διήθηση της βλάβης. Η θερα-
πεία μπορεί να επαναληφθεί σε 20-30 ημέρες εάν 
παραμείνουν υπολείμματα των βλαβών. Οι ενδεί-
ξεις της κρυοχειρουργικής στο καρκίνο του δέρμα-
τος είναι οι εξής:

•  Επιπολής βασικοκυτταρικό BCC.
•  Οζώδες ή ελκωτικό BCC.
•  Σύνδρομο πολλαπλών βασικοκυτταρικών σπί-

λων.
•  Μικρά καλώς διαφοροπιημένα αλανθοκυτταρι-

κά καρκινώματα προερχόμενα από ακτινικές υ-
περκερατώσεις.

•  Δερματικές μεταστάσεις Κακοήθους Μελα-
νώματος.

•  Μικρές οζώδεις ή κηλιδώδεις βλάβες σαρκώ-
ματος Κaposi.

Δερματολογική
Ημερίδα8 η

Ο ΧρΟνΟΣ ψυξΗΣ καΙ ΧρΟνΟΣ απΟψυξΗΣ ΕΙναΙ Τα ΕξΗΣ: 

  χΨ χΑ κύκλος ψύξης – απόψυξης LSF θερμοκρασία

BCC 30sec >90sec Διπλός 3-10mm -60
SCC 30sec >90sec Διπλός 3-10mm -60
MM 30sec >90sec Διπλός 3-10mm -60
Σάρκωμα Κaposi 30sec >90sec Διπλός 3-10mm -60
Κακοήθης Φακή 30sec >90sec Διπλός 3-10mm -60
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η δερματοσκόπηση (dermo-
scopy, epi lumi nescence 
microscopy) είναι μία in 

vivo διαγνωστική μέθοδος, κατά 
την οποία εξετάζονται οι μελαγ-
χρωματικές βλάβες της επιφάνειας 
του δέρματος με τη χρήση ειδικής 
μεγεθυντικής συσκευής χειρός. η 
δερματοσκόπηση επιτρέπει την α-
ναγνώριση ορισμένων ιδιαίτερων 
μορφολογικών χαρακτηριστικών 
των μελαγχρωματικών βλαβών, 
αποτελώντας έτσι ένα συνδετικό 
κρίκο ανάμεσα στην απλή κλινι-
κή εξέταση και την ιστοπαθολο-
γική ανάλυση. 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι 
η δερματοσκόπηση βελτιώνει τη δια-
γνωστική ακρίβεια σε σχέση με την α-
πλή επισκόπηση, όταν χρησιμοποιεί-
ται από έμπειρους κλινικούς ιατρούς, 

και γίνεται χρήσιμο εργαλείο τόσο στη 
διαφορική διάγνωση των μελαγχρω-
ματικών βλαβών όσο και στην πρώ-
ιμη διάγνωση του δερματικού μελα-
νώματος. Μέχρι σήμερα έχουν καθο-
ριστεί πολλά δερματοσκοπικά χαρα-
κτηριστικά και έχουν διατυπωθεί ει-
δικά κριτήρια που περιγράφουν τη 
δερματοσκοπική μορφολογία των με-
λαγχρωματικών σπίλων και του με-
λανώματος. 

επιπροσθέτως, έχουν αναπτυχθεί 
διάφοροι διαγνωστικοί αλγόριθμοι, 
όπως ο κανόνας ABCD, η μέθοδος 
Menzies και η λίστα των επτά σημεί-
ων, για την καλύτερη εκτίμηση των 
δερματοσκοπικών ευρημάτων των 
μελαγχρωματικών βλαβών.

Η διαγνωστική προσέγγιση με τη 
βοήθεια της δερματοσκόπησης συ-
νήθως αφορά σε δύο βήματα. 

Το πρώτο βήμα είναι η εκτίμη-
ση του εάν η βλάβη είναι πράγμα-
τι μελανοκυτταρική ή αφορά μία μη-
μελανοκυτταρική βλάβη με μελαγχρω-
ματικό στοιχείο, π.χ. μελαγχρωματικό 
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, σμηγμα-
τορροϊκή υπερκεράτωση, αιμαγγείω-
μα ή δερματοίνωμα. Στην περίπτωση 
που είναι μελανοκυτταρική, το δεύτε-
ρο βήμα είναι η διάκριση μεταξύ μιας 
καλοήθους βλάβης (σπίλος, παραλ-
λαγές σπίλου, ηλιακή φακή) από τις 
αντίστοιχες κακοήθεις βλάβες (μελά-
νωμα, κακοήθης φακή).

Στο φροντιστήριο της δερματοσκό-
πησης θα συζητηθούν αναλυτικά οι 
βασικές αρχές της δερματοσκόπη-
σης και τα δερματοσκοπικά κριτή-
ρια των μελανοκυτταρικών και μη-
μελανοκυτταρικών βλαβών του δέρ-
ματος. 

Το θεωρητικό μέρος θα ακολου-
θήσει η παρουσίαση συγκεκριμένων 
περιστατικών με εκπαιδευτικό ενδια-
φέρον τα οποία θα συζητηθούν από 
τους προσκεκλημένους ομιλητές και 
τους συμμετέχοντες.

ΦρονΤίΣΤΗρίο δερΜαΤοΣΚοΠΗΣΗΣ

Δερματοσκόπηση: Ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στην απλή κλινική Εξέταση και ιστοπαθολογική ανάλυση

ΑλΕξΑΝΔρΟΣ Ι. ΣτρΑτΗΓΟΣ
Επίκουρος καθηγητής Α' Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακής κλινικής Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων

Δερματολογική
Ημερίδα8 η

Έ νας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών τα 
τελευταία χρόνια ζητά από το δερματολόγο λύ-
σεις προς αποκατάσταση ή βελτίωση των ρυτίδων 

του προσώπου. τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται 
για τις εφαρμογές αυτές αποτελούνται κυρίως από βιο-
διασπώμενο, πλήρως απορροφήσιμο Υαλουρονικό οξύ 
(ΥΑ), ενώ χώρο στις πράξεις αυτές κερδίζει και ο υδρο-
ξυαπατίτις (Radiesse), μια επίσης πλήρως απορροφήσι-
μη βιοδιασπώμενη ουσία με μακρό χρόνο παραμονής 
(18-24μήνες).

Εξαιτίας της συστηματικής χρήσης των προϊόντων αυτών έχει 
πλέον συσσωρεύτει αρκετή εμπειρία ώστε να μπορούν πλέον 
να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Η εμφάνιση αντίδρα-
σης υπερευαισθησίας αμέσου τύπου αναφέρεται από 0,8% 
έως 0,6%. Το ήμισυ αυτών υποχωρεί σε 3 έως 4 εβδομάδες, 
ενώ οι υπόλοιπες σε ένα έτος. ίδιαίτερη αντιμετώπιση απαιτείται 
επί της εμφάνισης (σπανιότατα πάντως), αντίδρασης τύπου επι-
βραδυνόμενης υπερευαισθησίας τύπου κοκκιωμάτων-οζιδίων. 
Συστηματικές αντιδράσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Συμπερασματικά λοιπόν τα εμφυτεύματα αισθητικής δερμα-
τολογίας αποτελούν μία αξιόπιστη και αρκετά ασφαλή λύση 
μείωσης των ρυτίδων.

η κολπική καντιντίαση είναι λοίμωξη 
του κόλπου και του αιδοίου με αι-
τιολογικό παράγοντα είδη του γέ-

νους Candida. Ως υποτροπιάζουσα κολπι-
κή καντιντίαση ορίζεται η εμφάνιση του-
λάχιστον τεσσάρων διακριτών επεισοδί-
ων κατά τη διάρκεια ενός έτους ή τουλά-
χιστον τριών επεισοδίων το αυτό χρονικό 
διάστημα, τα οποία δε συνδέονται με αντι-
μικροβιακή θεραπεία. Εκτιμάται οτι το 50-
70% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλι-
κίας αναφέρουν τουλάχιστον ένα επεισό-
διο κολπικής καντιντίασης κατά τη διάρ-
κεια της ζωής τους, το 50% αυτών παρου-
σιάζουν τουλάχιστον μία υποτροπή και λι-
γότερο από το 5% εμφανίζουν υποτροπι-
άζουσα κολπική καντιντίαση.

Προδιαθεσικοί παράγοντες της νόσου απο-
τελούν ο μη ρυθμιζόμενος διαβήτης, η χρήση 
αντισυλληπτικών δίσκων με αυξημένη συγκέ-
ντρωση οιστρογόνων, η λήψη κορτικοστερο-

ειδών και η ανοσοκαταστολή. HIV θετικές γυ-
ναίκες, με χαμηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττά-
ρων, είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στις μυκητιασι-
κές λοιμώξεις.

ο κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας, σε 
ποσοστό 80-85% είναι η Candida albicans, δί-
μορφος σαπροφυτικός μύκητας, μέλος της φυ-
σιολογικής χλωρίδας του γαστρεντερικού σω-
λήνα, ενώ τα non albicans Candida είδη όπως 
C. glabrata και C. tropicalis καλύπτουν το υ-
πόλοιπο 15-20%.

Η εργαστηριακή διάγνωση είναι απαραίτητη 
λόγω της μη ειδικής συμπτωματολογίας της νό-
σου. Βασίζεται στην άμεση μικροσκοπική εξέ-
ταση (αΜε) του κλινικού δείγματος και την α-
νεύρεση σφαιρικών ή ωοειδών σπορίων (βλα-
στοκονιδίων) συχνά με εκβλαστώματα καθώς 
και λεπτών επιμήκων ψευδοϋφών. Η διαδικα-
σία περιλαμβάνει αυτούσια παρασκευάσματα 
με φυσιολογικό ορό καθώς και μετά από κα-
τεργασία με 20% ΚΟΗ. Επίσης χρωματισμένα 

ΦρονΤίΣΤΗρίο ΚοΣΜεΤολοΓία

Δερματικά Εμφυτεύματα

Γ. κΑτΣΑΝτΩΝΗΣ
Αναπληρωτής Διευθυντής, Νοσοκομείο «τζάνειο»

ΥΠοΤροΠίαζοΥΣα ΚολΠίΚΗ ΜΥΚΗΤίαΣΗ

Εργαστηριακή διερεύνηση

ΕφΗ φρΑΓκΟΥλΗ
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, Noσoκομείο «A. Συγγρός»
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κατά Gram παρασκευάσματα όπου 
τα στοιχεία του μύκητα εμφανίζο-
νται ως Gram θετικά. Η ευαισθη-
σία της αΜε για την C. albicans 
ανέρχεται, με φυσιολογικό ορό 
στο 30-50% ενώ με ΚΟΗ μεγα-
λύτερη περίπου 70%. Το ποσο-
στό θετικότητος για τα non albicans 
Candida είδη τα οποία δεν σχη-
ματίζουν ψευδοϋφές είναι μικρό-
τερο. επί πλέον θα πρέπει να ε-
κτιμάται το pH καθώς και η πιθα-
νότητα μικτής λοίμωξης.

Η καλλιέργεια θεωρείται απα-
ραίτητη εάν η αΜε είναι αρνητική 
ενώ τα κλινικά συμπτώματα συνη-
γορούν υπέρ της καντιντίασης, εάν 
παρατηρηθούν μόνο βλαστοκονί-
δια ή οι ασθενείς παρουσιάζουν 
συχνές υποτροπές της νόσου. Η 
ευαισθησία της μεθόδου ανέρ-
χεται σε 90%. Τα είδη του γένους 
Candida αναπτύσσονται σε θρεπτι-
κά υλικά όπως άγαρ Sabouraud ή 
εκχύλισμα βύνης με προσθήκη α-
ντιμικροβιακών παραγόντων μετά 
από 1-4 ημέρες επώασης.

Η ακριβής ταυτοποίηση του εί-
δους έχει προγνωστική και θερα-

πευτική αξία. Επιτυγχάνεται με την 
ανάπτυξη βλαστικού σωλήνα (C. 
albicans, C. dubliniensis) και με τη 
μελέτη της μικροσκοπικής μορφο-
λογίας (παρουσία χλαμυδοκονιδί-
ων, διάταξη βλαστοκονιδίων και 
ψευδοϋφών) σε πτωχά ως προς 
τη σύσταση θρεπτικά υλικά (τε-
χνική Dalmau). επίσης με την α-
νάπτυξη του μύκητα σε θρεπτικά 
υλικά που περιέχουν χρωμογόνα 
συστατικά, οι αποικίες, κατά τη δι-
άρκεια της επώασης, αποκτούν χα-
ρακτηριστικό χρώμα, διαφορετικό 
για κάθε είδος.

Η απομόνωση του ιδίου είδους, 
συνήθως της C. albicans, μετά από 
κάθε επεισόδιο συνηγορεί σε υπο-
τροπή παρά σε αναμόλυνση. Η α-
πομόνωση non albicans Candida 
ειδών μετά από επεισόδιο παρα-
τηρείται συνήθως σε ασθενείς με-
τά αναποτελεσματική θεραπεία 
με αζόλες.

ο έλεγχος ευαισθησίας στα διά-
φορα αντιμυκητιακά φάρμακα είναι 
απαραίτητος για τα συνήθως ανθε-
κτικά προς τις αζόλες non albicans 
Candida είδη.

Σ ύμφωνα με τις στατιστικές 75% των 
γυναικών προσβάλλονται τουλά-
χιστον μια φορά στη ζωή της από 

κολπική καντιτίαση, ενώ το 5-10% των 
γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία 
εμφανίζει υποτροπιάζουσα κολπική κα-
ντιτίαση (R.C.C.V.).

Η C.albicans ευθύνεται για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιστατικών της (R.C.C.V.), 
ενώ τα non-albicans είδη ανιχνεύονται σε 
ποσοστό περίπου 10%. Από αυτά τα είδη η 
C.grabrata είναι η συχνότερη, ενώ η C.krusel, 
C.tropicalis, C.parapsilosis και C.guilermondii 
μπορεί να απομονωθούν εξαιρετικά σπάνια. 
Συνηθέστεροι παράγοντες που σχετίζονται με 
την υποτροπιάζουσα κολπική καντιτίαση εί-
ναι: αντισυλληπτικά, εγκυμοσύνη, σακχα-
ρώδης διαβήτης, χρήση αντιβιοτικών και α-
νοσοκαταστολή (AIDS, στεροειδη, ανοσο-
κατασταλτικά). Η ιδιοπαθής υποτροπιάζου-
σα κολπική καντιτίαση πιθανόν σχετίζεται με 

ανεπάρκεια των υποδοχέων των φαγοκυτ-
τάρων (P.R.Rs.) στα αντιγόνα επιφανείας της 
Candida. Θεραπευτικά η C. albicans εμφανί-
ζει υψηλή ευαισθησία στις αζόλες συστημα-
τικά (ιτρακοναζόλη-φλουκοναζόλη) ή τοπικά 
(κλοτριμαζόλη). Τα non-albicans είδη όμως 
εμφανίζουν ποικίλη ευαισθησία έως και πρω-
τοπαθή αντοχή στις αζόλες (κυρίως φλουκο-
ναζόλη). Στις περιπτώσεις αυτές συνιστώνται 
τα κολπικά δισκία βορικού οξέος, η κολπική 
κρέμα φλουκυτοσίνης (μόνη ή σε συνδυασμό 
με αμφοτερικίνη Β), καθώς και τα κολπικά υ-
πόθετα νυστατίνης. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα 
φάρμακα χορηγούνται σε δόσεις συντήρησης 
που διαρκεί από 3-12 μήνες. νεώτερα αντι-
μυκητιασιακά τοπικά και συστηματικά φαίνεται 
ότι θα βοηθήσουν αποτελεσματικότερα στην 
αντιμετώπιση της R.C.C.V. από non-albicans 
είδη, ενώ η παρασκευή εμβολίου θα μπο-
ρούσε να είναι αποτελεσματική και αποτελεί 
ευχή για το μέλλον.

ΥΠοΤροΠίαζοΥΣα ΚολΠίΚΗ ΚανΤίΤίαΣΗ 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

ΕλΜΑ κΟΥΜΑΝτΑκΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑκΗ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Δερματολογίας, Παν/μίου Αθηνών

Δερματολογική
Ημερίδα8 η

Ο ι ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων 
(Human Papilloma Virus - HPV) ανή-
κουν στο γένος Papilloma της οικο-

γένειας Papoviridae και είναι μία ομάδα ιών οι 
οποίοι προσβάλλουν το δέρμα και τους βλεν-
νογόνους του ανθρώπου -με στόχο το πλακώ-
δες επιθήλιο- προκαλώντας παραγωγικές αλ-
λοιώσεις (συχνότερα) ή μη παραγωγικές αλ-
λοιώσεις (σπανιότερα).

Μολονότι η ιογενής αιτιολογία των οξυτενών κον-
δυλωμάτων ήταν γνωστή από τις αρχές του εικοστού 
αιώνα (Giuffo 1907), χρειάστηκε να φθάσουμε στη 
δεκαετία του 1980, οπότε με εργαλείο τις προτυπο-
ποιημένες για κλινική χρήση μεθόδους μοριακής βι-
ολογίας ανίχνευσης του DNA, συγκεκριμενοποιήθη-
καν και διευρύνθηκαν οι γνώσεις μας για την παθο-
λογία των HPV λοιμώξεων.

Περί τους 100 διαφορετικοί γονότυποι έχουν ταυ-
τοποιηθεί μέχρι σήμερα από το ευρύτατο φάσμα των 
κλινικών, υποκλινικών και λανθανουσών HPV λοι-
μώξεων, συντελώντας στην κατάταξη των λοιμώξε-
ων αυτών (πίνακας 1).

Με την γονοτύπηση απεδείχθη η αναμφισβήτη-
τη σχέση ορισμένων γονοτύπων, ονομαζόμενων υ-
ψηλού κινδύνου (high risk HPV genotypes), με κα-
κοήθεις νεοπλασίες αλλάζοντας την αντιμετώπιση 
ατόμων μολυσμένων με αυτούς τους συγκεκριμέ-
νους γονότυπους.

Με την ανίχνευση του HPV-DNA ή mRNA μπορού-
με να παρακολουθήσουμε τους παθογενετικούς μη-
χανισμούς της HPV λοίμωξης και της συνακόλου-
θης ανοσολογικής απάντησης του ασθενή-ξενιστή, 
ώστε στις περιπτώσεις κακοήθους εξαλλαγής να ε-
πέμβουμε έγκαιρα.

Τέλος στην ευρεία διασπορά σε ευρώπη και Β. 
αμερική, ορισμένων καρκινογόνων γεννητικών HPV  
- γονοτύπων, στηρίχθηκε η παρασκευή του πρώ-

του προφυλακτικού εμβολίου -τεράστιο βήμα- για 
την πρόληψη ιδίως του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας.

ΤαΥΤοΠοίΗΣΗ HPV

πότε γίνεται και τι προσφέρει στον κλινικό ιατρό

ΜΑρΙΑ ΧΑτζΗΒΑΣΙλΕΙΟΥ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Α΄ Πανεπιστημιακής Δερματολογικής κλινικής, Noσoκομείο «A. Συγγρός»

HPV ΛΟΙμΩξΕΙΣ

κλινικές Εκδηλώσεις HPV • Γονότυποι
Α. Βλάβες κατωτέρου γεννητικού συστήματος, Γεννητικοί (genital) HPV
    πρωκτού, περιγεννητικής και περιπρωκτικής περιοχής  
1. Οξυτενή κονδυλώματα.

Όγκοι Buschke - Löwenstein 6,11,42,43,44,54
2. Μη θηλωματώδεις βλάβες 6, 11, 16, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 42, 43,  

- καλοήθεις ή απροσδιόριστες. 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70.
- LGSIL, ASCUS, CIN-1, VAIN-1
- VIN-1, AIN-1, PIN-1 

3. HGSIL, Καρκίνοι 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 66, 68.

β. βλάβες δέρματος Δερματικοί (cutaneous) HPV
1. Κοινά θηλώματα (μυρμηκίες) 2, 4, 26, 27, 29, 57.
2. επίπεδα θηλώματα (μυρμηκίες) 3, 10, 28, 49.
3. Θηλώματα (μυρμηκίες) πέλματος 1, 2, 4.
4. Θηλωματώδης επιδερμοδυσπλασία 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 

(καλοήθης και κακοήθης) 23, 24,  25, 37, 47, 50.
5. Μη θηλωματώδεις δυσπλασίες δέρματος 37, 38.

Γ. βλάβες βλεννογόνων (πλην του γεννητικού σωλήνος) Διάφοροι HPV
1. Υποτροπιάζουσα θηλωμάτωση λάρυγγος 6, 11, 30.
2. Θηλώματα στοματικής κοιλότητας, χειλέων βλεφάρων, ρινός 13, 32, 57
3. Καρκίνοι 2, 6, 11, 16, 18, 30

Sexually Transmitted Diseases • Holmes et al, third edition, 2002
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η λοίμωξη από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενοχοποι-
είται για την πρόκληση του 100% των περιπτώσεων καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας, του 90% των καρκίνων του πρωκτού, 

του 40% των καρκίνων του πέους, του κόλπου και του αιδοίου και του 
12% των καρκίνων της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας.

Τα προφυλακτικά εμβόλια έναντι των ιών αυτών βασίζονται στην ιδιότητα της 
L1 πρωτεΐνης του καψιδίου του ιού να σχηματίζει σωματίδια ίδια με το καψίδιο 
του ιού, τα οποία επάγουν την παραγωγή αντισωμάτων από τον ξενιστή. Σήμερα 
κυκλοφορούν δύο εμβόλια: ένα τετραδύναμο, που περιλαμβάνει τους γονότυ-
πους 6, 11, 16 και 18 και ένα διδύναμο, που περιλαμβάνει τους γονότυπους 16 
και 18. Τα εμβόλια δείχνουν να έχουν άριστη ασφάλεια, υψηλό βαθμό ανοσο-

γονικότητας και ισχυρή προστασία από εμμένουσα λοίμωξη σε πλήρως εμβολι-

αζόμενες γυναίκες. Τα εμβόλια δε μεταβάλλουν την πορεία μιας ήδη εγκατεστη-

μένης λοίμωξης, γιαυτό πρέπει να χορηγούνται σε κορίτσια πριν την έναρξη της 

σεξουαλικής τους ζωής. Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι τα νέα αυτά εμβόλια 

δεν πρέπει να υποκαθιστούν τον έλεγχο των γυναικών με τεστ Pap, καθώς οι τύ-

ποι HPV16/18 που περιλαμβάνονται σε αυτά είναι υπεύθυνα για το 70% και όχι 

το 100% των καρκίνων τραχήλου μήτρας. Λόγω του μικρού μέσου χρόνου πα-

ρακολούθησης των εμβολιασμένων γυναικών (4 έτη), δε γνωρίζουμε το συνο-

λικό διάστημα για το οποίο τα εμβόλια παρέχουν προστασία καθώς και αν χρει-

άζονται επαναληπτικές δόσεις.

Τ ο βασικοκυτταρικό και πλακώδες επιθη-
λίωμα αποτελούν το 95% περίπου των 
πρωτοπαθών νεοπλασμάτων του δέρ-

ματος. Για περισσότερες από αυτές τις βλάβες 
η ακτινοθεραπεία και η χειρουργική -ως επιλο-
γές θεραπευτικής προσέγγισης- προσφέρουν 
ισοδύναμα εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η απόφαση όμως της θεραπευτικής αγωγής που 
θα επιλεχθεί έχει γνώμονα το μέγιστο δυνατό λει-
τουργικό και κοσμητικό αποτέλεσμα.

Κριτήρια της επιλογής θεραπευτικού χειρισμού 
είναι: το μέγεθος της δερματικής βλάβης, η ανα-
τομική θέση, διήθηση χόνδρου-οστού, βάθος δι-
ήθησης, βαθμός κακοήθειας, προηγούμενοι θερα-
πευτικοί χειρισμοί και φυσικά η γενική κατάσταση 
του ασθενούς.

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί θεραπεία επιλογής 
σε δερματικές βλάβες των βλεφάρων, περικογχι-
κών περιοχών, ρινός, ωτός, παρειάς, με άριστα κο-
σμητικά αποτελέσματα.

οι μεγαλύτερες σε διαστάσεις αλλοιώσεις με δι-
ήθηση παρακείμενων δομών, όπως και τα μη υγιή 
χειρουργικά όρια αποτελούν επίσης ενδείξεις ακτι-
νοθεραπευτικής αντιμετώπισης. 

Πολλαπλές αλλοιώσεις, η αναγκαιότητα αντιμε-
τώπισης των προσβεβλημένων λεμφαδένων (στα 
πλακώδη είναι 5-10% Λεμφ.+), η μετεγχειρητικά 
υπολειμματική –μικρο / μακροσκοπική- νόσος εί-
ναι επίσης υποψήφιες ακτινοθεραπευτικού χειρι-
σμού με ή χωρίς χΜΘ συνδυασμό.

Η τεχνική ακτινοβόλησης, το είδος της ακτινοβο-
λίας και η συνολική δόση όγκου (ΣΔΟ) εξαρτώνται 
από το μέγεθος του όγκου, το βάθος της διήθησης 
και την ανατομική περιοχή. Τα πεδία ακτινοβόλη-
σης πρέπει να περιλαμβάνουν τη βλάβη με περι-
θώριο υγιούς ιστού (1-2εκ.) και εάν υπάρχει με-

τεγχειρητική ουλή συμπεριλαμβάνεται αυτή και η 
προ-χειρουργείου ορατή έκταση της νόσου.

• Συνήθεις δόσεις στα βασικοκυτταρικά επιθη-
λιώματα είναι τα 30-50 Gy σε 6-20 συνεδρίες α-
κτινοβόλησης με ημερήσια δόση 2-5 Gy. Ενώ σε 
βασικοκυτταρικά >5εκ. ή και >0,5 εκ. σε βάθος οι 
δόσεις είναι αυτές των πλακωδών.

• Γενικά, μικρές βλάβες πρέπει να λάβουν 45 Gy 
σε 3 εβδομαδες, μεγαλύτερες 60 Gy σε 6 εβδομα-
δες, και σε επιπολής ~1εκ και 20 Gy άπαξ.

• Οι υποτροπές μετά από ακτινοθεραπεία αντιμε-
τωπίζονται συνήθως χειρουργικά λόγω κακής αιμά-
τωσης και χαμηλής ανοχής. Σε προχωρημένες αλ-
λοιώσεις με μεγάλη εν τω βάθει διήθηση και επι-
νέμιση χόνδρου ή οστών χρησιμοποιείται η υπερ-
δυναμική ακτινοβολία με κοβάλτιο ή ηλεκτρόνια 
ενέργειας 4-6Mev.

• Η επιφανειακή ακτινοβόληση (ακτίνες Χ ορθο-
δυναμική ακτινοθεραπεία) αυξάνει τη δόση στην 
επιφάνεια αλλά επιβαρύνει περισσότερο τις βα-
θύτερες δομές. Σε ηλεκτρόνια ενέργειας <18Mev 
λόγω του σημαντικού «skin sparing effect» χρη-
σιμοποιείται 1-1,5εκ. bolus για αύξηση της δόση 
του δέρματος.

• Η χρήση μεταφορτιζομένων επιφανειακών ε-
φαρμογέων «surface molds» χρησιμοποιούνται ό-
ταν τα συνήθη κλασματοποιημένα σχήματα δεν εί-
ναι εύκολα για κοινωνικούς-ιατρικούς λόγους (ά-
κρα χείρα, κνήμη -χαμηλή ανοχή). Το ραδιενεργό 
ιρίδιο με υψηλό ρυθμό δόσης, δίνει τη δυνατότητα 
χορήγησης 18-22 Gy άπαξ που ισοδυναμούν με 
40-50 Gy σε 10-15 συνεδρίες ημερησίως.

Όποια τεχνική ακτινοβόλησης και να χρησιμοποι-
ηθεί είναι σημαντικότατη η ακινητοποίηση της υπό 
θεραπεία ανατομικής περιοχής, και η εξασφάλιση 
της σωστής επαναληψιμότητας της μεθόδου.

Η διασφάλιση της προστασίας των πέριξ της βλά-
βης υγιών ιστών και ακτινοευαισθησία των ανατομι-
κών δόμων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δι-
εξαγωγή της θεραπείας. Αυτό διασφαλίζεται με τη 
χρησιμοποίηση ειδικών μπλοκ που κατασκευάζο-
νται αποκλειστικά για τις εν λόγω περιοχές.

Αναφερόμενοι στις παρενέργειες της ακτινοθε-
ραπείας πρώτο εμφανίζεται το ερύθημα εξαρτώ-
μενο από Σδο, διαστάσεις πεδίου, κλασματοποί-
ηση ΣΔΟ, είδος ακτινοβολίας.

Η ξηρά απολέπιση εμφανίζεται σε ενδιάμεσες 
δόσεις και η υγρή σε δόσεις θεραπευτικές-ελέγχου 
της νόσου.

αρχικά η υπέρχρωση του δέρματος λόγω της 
αυξημένης δράσης των μελανοκυττάρων και η 
εν συνεχεία υπόχρωση του δέρματος λόγω κατα-
στροφής αυτών είναι μόνιμη. Αλωπεκία και ίνωση 
καθώς και βλάβη στους ιδρωτοποιούς και σμηγ-
ματογόνους αδένες είναι πιο συχνή σε εν τω βά-
θει βλάβες.

Η ακτινική νέκρωση είναι σπάνια σε μικρά πεδία 
ακτινοβόλησης, σε αύξηση του συνολικού χρόνου 
ακτινοβόλησης και σε χαμηλές ΣΔΟ. 

Συνήθως η εμφάνιση της νέκρωσης προϋποθέ-
τει τραυματισμό, φλεγμονή ή έκθεση στον ήλιο 
της περιοχής και είναι πιο συνηθισμένη σε κανθό, 
πτερύγιο, αυτί.

Το προσβεβλημένο από την ακτινοθεραπεία δέρ-
μα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε οποιοδήποτε εξω-
τερικό ερέθισμα γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύ-
γονται η έκθεση στον ήλιο, χημικοί και μηχανικοί 
τραυματισμοί.

Η ακτινική δερματίτιδα αντιμετωπίζεται ανάλογα 
με το βαθμό σοβαρότητάς (RTOG) και σύμφωνα 
με τις διεθνείς οδηγίες.

εΜΒολία HPV

μηχανισμός Δράσης, Ενδείξεις, αποτελέσματα

ΗλΕκτρΑ ΝΙκΟλΑΐΔΟΥ 
λέκτωρ Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

δίαΓνΩΣΤίΚεΣ Καί ΘεραΠεΥΤίΚεΣ αΠοΦαΣείΣ

Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στα Επιθηλιώματα, ενδείξεις, αντενδείξεις

ΑΘΗΝΑ ΜΑρκΟΥΙζΟΥ
Επιμελήτρια Β΄ Noσoκομείο «Μεταξά»

Δερματολογική
Ημερίδα8 η
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Ο ι άφθες είναι επώδυνες ελκώσεις του στό-
ματος, που χαρακτηριστικά υποτροπιάζουν 
μέσα σε χρονικό διάστημα, που κυμαίνε-

ται από ημέρες, μήνες η ακόμα και χρόνια. Είναι η 
συνηθέστερη βλάβη του στοματικού βλεννογόνου 
(προσβάλλουσα το 15-30 % του γενικού πληθυ-
σμού ) με άγνωστη αιτιολογία. Με κλινικά κριτή-
ρια ταξινομούνται σε μικρές, μεγάλες και ερπητό-
μορφα έλκη. η διάγνωση και των τριών μορφών 
βασίζεται αποκλειστικά σε κλινικά κριτήρια (ιστο-
ρικό, κλινική εξέταση).

ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να έχει κατά νου τα ε-
ξής:

1) Το κύριο χαρακτηριστικό των αφθών είναι ο έντο-
νος πόνος, οι συχνές υποτροπές και η εντόπιση τους στο 
μη κερατινοποιημένο επιθήλιο του στόματος π.χ. παρει-
ές, χείλη, γλώσσα, μαλθακή υπερώα, έδαφος του στό-
ματος.

2) Υπάρχουν συστηματικά νοσήματα που παρουσιά-
ζουν και άφθες στο στόμα (πίνακας1)

3) Υπάρχουν στοματικές βλάβες που μοιάζουν με ά-
φθες (apthous - like) ( πίνακας1)

4) Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με άφθες εί-
ναι υγιή άτομα με κανένα ιστορικό ή ένδειξη συστημα-
τικής νόσου.

Η διαφορική διάγνωση των αφθών είναι σημαντική, συ-
νήθως εύκολη, μερικές φορές δύσκολη, εξαρτάται από 
την κλινική εικόνα των αφθών και είναι αναγκαία προϋ-
πόθεση για τη θεραπευτική παρέμβαση. Επειδή η αιτι-
ολογία των αφθών είναι άγνωστη, αποτελεσματική θε-
ραπεία δεν υπάρχει και όλες οι προσπάθειες είναι ανα-
κουφιστικές. Οι στόχοι της θεραπείας είναι ο περιορισμός 
του πόνου, η μείωση της διάρκειας των βλαβών και η 
αποφυγή των υποτροπών. Η θεραπεία μπορεί να είναι 
τοπική ή/και συστηματική.

τοπική θεραπεία αφθών
• Ακετονούχος τριαμκινολόνη 0,1% σε έκδοχο orabase 

(Adcortyl in orabase, Volon) (Θεωρείται η πιο αποτελε-
σματική).

• Γέλη φλουοκινονίδης (Lidex gel 0,5 %).
• Γέλη προπιονικής κλομπεταζόλης (Temovate gel 

0,05%).
•  Κορτικοστεροειδή σε εισπνοές [( Flixotide inhaler 

250 mg ), ενδείκνυται για βλάβες στη μαλθακή υ-
περώα].

•  Ενδοβλαβικά κορτικοστεροειδή [διπροπιονική βη-
ταμεθαζόνη και φωσφορικό νάτριο, (Celeston 
chronodose)].

• Tacrolimus.
• Amlexanox 5 % (Aphthasol).
• Δικλοφαινάκη 3 %.
• TCA, Νιτρικός άργυρος.
• Τοπικά αναισθητικά, (λιδοκαίνη 2 % κ.ά.).
• Χλωρεξιδίνη, τετρακυκλίνες.
• Υαλουρονικό οξύ, Αλόη.

Συστηματική θεραπεία αφθών
•  Πρεδνιζόνη (Prezolon tab 5 mg , 20-30 mg, 4-8 η-

μέρες).
•  Συνδυασμός πρεδνιζόνης και Celeston chro-

nodose.
• Κολχικίνη.
• Θαλιδομίδη.
• Αζαθειοπρίνη.
• Infliximab, Etanercept.
• Ιντερφερόνη.
• Κυκλοσπορίνη.
• Λεβαμιζόλη.
• Πεντοξυφιλλίνη.
Αναλόγως της κλινικής εικόνας στις μικρές άφθες χρησι-

μοποιείται η τοπική θεραπεία, στις μεγάλες η τοπική και η 
συστηματική (εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ενδοι-
στική) ενώ στα ερπητόμορφα έλκη, στις άφθες του συν-
δρόμου Αδαμαντιάδη-Behcet και σε συχνές υποτροπές 
(εμφάνιση νέων και παλαιών ελκών συγχρόνως) η συ-
στηματική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει.
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η Ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) 
ανήκει στην ομάδα των ο-
ροαρνητικών αρθρίτιδων ή 

φλεγμονωδών σπονδυλαρθροπα-
θειών, που αποτελούν μία ομάδα 
νοσημάτων με ορισμένα κοινά χα-
ρακτηριστικά (πίνακας 1).

Η Ψωριασική αρθρίτιδα είναι μία χρό-
νια φλεγμονώδης νόσος, με σημαντική 
κλινική ετερογένεια. Το κλινικό φάσμα 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ρευματο-
ειδούς αρθρίτιδας ή χαρακτηριστικά τυ-
πικά σπονδυλαρθροπάθειας ή συνδυα-
σμό και των δύο1.

Η συχνότητα της Ψα κυμαίνεται από 
6% έως 30% των ασθενών με ψωρία-
ση, στις διάφορες μελέτες. Προσβάλλει 
με την ίδια συχνότητα και τα δύο φύλα, 
η δε ηλικία έναρξης της νόσου είναι με-
ταξύ 30 και 55 ετών.

κριτήρια ταξινόμησης
Έχουν προταθεί κατά καιρούς, από δι-

άφορες ερευνητικές ομάδες, κριτήρια τα-
ξινόμησης της νόσου. 

Πρόσφατα, μία διεθνής ομάδα ειδικών 
ασχολουμένων με την Ψα, η CASPAR 
(ClASsification of Psoriatic ARthritis) 
πρότεινε νέα κριτήρια ταξινόμησης για 
την ψωριασική αρθρίτιδα, τα οποία έ-
χουν 99% ειδικότητα και 92% ευαισθη-
σία2 (πίνακας 2).

Η Ψωριασική αρθρίτιδα είχε θεωρη-
θεί στο παρελθόν, ότι ήταν ηπιότερη νό-
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πΙνακαΣ 1
Νοσήματα που παρουσιάζουν και άφθες στο στό-
μα ή στοματικές βλάβες που μοιάζουν με άφθες 
(apthous • like)
• Τραυματισμοί στο στόμα (Μηχανικοί, αυτοτραυματισμός, 
θερμικός, χημικός κ.ά.).
• Ιογενείς λοιμώξεις (έρπης-πρωτοπαθής και δευτερο-
παθής, ερπητική κυνάγχη κ.ά.).
• Σύνδρομο Αδαμαντιάδη – Behcet
• Νοσήματα αίματος(έλλειψη Fe, φυλλικού οξέος, Β1,Β2, 
Β6, Β12, λευχαιμία, κυκλική ουδετεροπενία κ.ά.).
• Νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος του Crohn, 
ελκώδης κολίτιδα).
• Σύφιλη.
• Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα.
• Νοσήματα δέρματος (πολύμορφο ερύθημα, πέμφιγα 
κ.ά.)
• Σύνδρομο FAPA, Sweet, MAGIC.
• HIV λοίμωξη.
• Φαρμακευτική στοματίτιδα (κυρίως ΜΣΑΦ).

(Τροποποιηθέν από : Λάσκαρης 1998, Rogers and Bruce 2003, 
Λάσκαρης 2005, Λάσκαρης 2005)
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σος συγκρινόμενη με τη ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα (ρα). 

εν τούτοις, σήμερα είναι γενικώς παραδε-
κτό ότι πρόκειται για μία σοβαρή νόσο που 
προκαλεί συγκρίσιμες δομικές βλάβες στις 
αρθρώσεις με τις άλλες φλεγμονώδεις αρ-
θρίτιδες, και επιπλέον οι δείκτες ποιότητας 
ζωής των ασθενών με Ψα είναι παρόμοιοι 
με αυτούς των ασθενών με ρα3.

θεραπεία
Τα φάρμακα που χορηγούνται στη ΨΑ 

είναι τα ακόλουθα:
• Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρ-

μακα (ΜΣαΦ) έχουν περιορισμένη χρή-
ση, διότι δρούν κυρίως συμπτωματικά 
στην αντιμετώπιση του αξονικού άλγους 
και ενοχοποιούνται για πολλές ανεπιθύ-
μητες ενέργειες ιδίως κατά τη μακροχρό-
νια χορήγηση. Τα κορτικοστεροειδή έχουν 
και αυτά περιορισμένη χρήση διότι αφε-
νός δρούν συμπτωματικά και αφετέρου υ-
πάρχει ο κίνδυνος της σοβαρής υποτρο-
πής στην απόσυρση.

• Τα τροποποιητικά αντιρευματικά φάρ-
μακα που χορηγούνται είναι: η μεθοτρε-
ξάτη με ικανοποιητικό αποτέλεσμα και στη 
δερματική και στην αρθρική νόσο, η σουλ-
φασαλαζίνη με μικρή αποτελεσματικότητα 

μόνο σε περιφερική αρθρίτιδα, η κυκλο-
σπορίνη με σημαντική αποτελεσματικότη-
τα κυρίως στη δερματική νόσο και μικρό-
τερη στην αρθρίτιδα και η λεφλουνομίδη 
με δράση ικανοποιητική τόσο στη δερμα-
τική όσο και στην αρθρική νόσο.

• Οι βιολογικοί παράγοντες έναντι του 
TNFα που έχουν χορηγηθεί (Infliximab, 
Etanercept και Adalimumab) είναι όλοι 
αποτελεσματικοί στην αρθρίτιδα (περιφε-
ρική και αξονικό σκελετό) ενώ παρουσι-
άζουν διαφορές στη δερματική νόσο και 
στην ενθεσίτιδα. επιπλέον έχουν το πλεο-
νέκτημα να προκαλούν αναστολή της αρ-
θρικής βλάβης και βελτίωση των δεικτών 
λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής4.
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πΙνακαΣ 1

χαρακτηριστικά οροαρνητικών αρθριτίδων

• Προσβολή σπονδυλικής στήλης.
• Ενθεσίτιδα ή ενθεσοπάθεια.
• Προσβολή δέρματος ή/και βλεννογόνων.
• Ιριδοκυκλίτιδα ή ιρίτιδα.
• Απουσία ρευματοειδή παράγοντα.
• Γενετική προδιάθεση (HLA-B27).

πΙνακαΣ 2

κριτήρια ταξινόμησης CASPAR

•  Φλεγμονώδης αρθρίτιδα (αρθρώσεις, σπονδυλική στήλη ή ενθέσεις).
 Καί
 ≥3 βαθμούς από τις εξής 5 κατηγορίες:
•  Ψωρίαση** (οικογενειακό ιστορικό ή ατομικό ιστορικό /τρέχουσα 

ψωριασική βλάβη).
•  Τυπικές δυστροφικές βλάβες ονύχων.
•  Αρνητικός ρευματοειδής παράγοντας (με ELISA ή νεφελομετρία, όχι 

με Latex).
•  Δακτυλίτιδα (ιστορικό ή τρέχουσα).
•  Ακτινογραφικά ευρήματα: περιαρθρική εναπόθεση νέου ιστού – όχι 

οστεόφυτα.

 * Eυαισθησία 92%, Ειδικότητα 99%.
 ** Τρέχουσα ψωρίαση:2. Τα άλλα κριτήρια βαθμολογούνται με 1.
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