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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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T α ανδρογόνα εξασκούν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη και διαφορο-
ποίηση των σμηγματογόνων αδέ-

νων γεγονός που εξηγεί και την αιτιολογι-
κή συσχέτιση εμφάνισης της ακμής με τη 
περιεφηβική αύξηση των επιπέδων ανδρο-
γόνων στον ορό. 

Αν και τα ανδρογόνα δεν αποτελούν τη μο-
ναδική αιτία ανάπτυξης ακμής, πολυπαραγοντι-
ακή νόσος με γενετικές και περιβαλλοντολογι-
κές επιδράσεις, πρέπει πάντοτε να αποκλείεται 
διαταραχή έκκρισής τους σε ασθενείς με ακμή 
ή άλλα σημεία ενδεικτικά υπερανδρογοναιμίας 
(υπερτρίχωση, ανδρογενετικού τύπου αλωπε-
κία, τροποποίηση στα δευτερογενή χαρακτηρι-
στικά θήλεως).

Ακμή επίσης μπορεί να εμφανιστεί παρου-
σία φυσιολογικών επιπέδων ανδρογόνων (ιδι-

οπαθής ακμή) ενώ αυξημένα επίπεδα ανδρο-
γόνων δε συνοδεύονται πάντοτε από εμφάνιση 
ακμής, στοιχείο που υποδηλώνει την ιδιαίτερη 
ευαισθησία του σμηγματογόνου θυλάκου κά-
θε ατόμου στα ανδρογόνα. Υπό την έννοια αυ-
τή η ακμή είναι είτε υπερανδρογονική είτε ιδι-
οπαθής. Μετρίως αυξημένα επίπεδα ανδρογό-
νων (έως και δύο φορές) συνοδεύονται από α-
νάπτυξη ακμής. 

Καταστάσεις επομένως που συνοδεύονται από 
υπερανδρογοναιμία θα πρέπει να αποκλείονται 
σε εμφάνιση ακμής ιδιαίτερα σε θήλεα άτομα 
(υπερπαραγωγή από ωοθήκη είτε τα επινεφρί-
δια). Ακμή τέλος μπορεί να συνοδεύει τη λή-
ψη συγκεκριμένων φαρμάκων και παθήσεων 
όπως η μεγαλακρία, η υπερπρολακτιναιμία, υ-
περκορτιζολαιμία και καταστάσεις ινσουλινοα-
ντίστασης.

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Εργαστηριακός έλεγχος

ΓρΗΓΟρΗΣ ΚΑλΤΣΑΣ
Ενδοκρινολόγος

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.

8  μ α ϊ Ο υ  2 0 0 8  -  α ι Γ λ η  Ζ α Π Π Ε ι Ο υ

Β́ ΜΕΡΟΣ

η ακμή είθισται 
να θεωρείται 
πάθηση της ε-

φηβείας. Όμως τελευ-
ταίες επιδημιολογικές 
μελέτες αναφέρουν 
ότι σημαντικός αριθ-
μός γυναικών ηλικίας 
άνω των 25 ετών πα-
ρουσιάζουν ακμή. 

Η αιτιολογία της ενηλί-
κου ακμής δεν έχει διευ-
κρινιστεί. Έχουν ενοχοποι-
ηθεί διάφοροι παράγοντες όπως καλλυντικά, φάρ-

μακα, στρες και ορμονικές δι-
αταραχές. Aπό ενήλικο ακμή 
πρέπει να ελέγχονται για ορμο-
νική διαταραχή ιδιαίτερα εάν 
παρουσιάζουν δασυτριχισμό 
και αναφέρουν και διαταρα-
χές εμμήνου ρύσης. Η θερα-
πεία της ενηλίκου ακμής πε-
ριλαμβάνει τοπική αγωγή με 
τοπικά ρετινοειδή και υπερο-
ξείδιο του βενζολίου και συ-
στηματική αγωγή με τετρακυ-
κλίνες, αντισυλληπτικά και σε 

επίμονες περιπτώσεις ισοτρετινοΐνη.

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ακμή στην ενήλικο γυναίκα

ΧρΙΣΤΙνΑ ΑνΤωνΙΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών

φλεγμονή

μολυσμένο 
σμήγμα

σμηγματογόνος
αδένας

τριχοσμηγ-
ματογόνος
θύλακας
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η ύπαρξη ενδοκρινικών διαταραχών σε γυ-
ναίκες με ακμή πρέπει να αξιολογείται ό-
ταν συνδυάζεται με άλλα κλινικά σημεία 

υπερανδρογοναιμίας. Ως εκ τούτου, πριν από την 
έναρξη της θεραπείας της ακμής συνιστάται η δι-
ενέργεια ενδοκρινικού ελέγχου για τη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση της πιθανής υποκείμενης εν-
δοκρινοπάθειας.

Στα ενδοκρινικά αίτια της ακμής περιλαμβάνονται η 
ωοθηκική υπερανδρογοναιμία, η επινεφριδιακή υπε-
ρανδρογοναιμία, η υπερκορτιζολαιμία και η υπερινσου-
λιναιμία (σύνδρομο HAIRAN: Hirsutism, Acne, Insulin 
Resistance, Acanthosis Nigricans). Ωστόσο το σύνδρο-
μο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) αποτελεί το συχνό-
τερο ενδοκρινικό αίτιο ακμής σε γυναίκες αναπαραγω-
γικής ηλικίας. Η ορμονική θεραπεία της ακμής περιλαμ-
βάνει τα αντισυλληπτικά, τους αποκλειστές των ανδρο-
γονικών υποδοχέων (αντιανδρογόνα) και τους αναστο-
λείς της 5α - αναγωγάσης. Για την επιλογή ανάμεσα στις 
θεραπευτικές παρεμβάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη 
οι μεταβολικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις των φαρ-
μάκων, ειδικά στις γυναίκες με ΣΠΩ λόγω τoυ αποδε-
δειγμένου αυξημένου κινδύνου σε μεταβολικές και καρ-
διαγγειακές νόσους. Τα αντισυλληπτικά μειώνουν κατά 
50-75% τις φλεγμονώδεις δερματικές βλάβες. Τα αντι-
συλληπτικά δισκία πρέπει να χορηγούνται με προσο-
χή λόγω των αντενδείξεών τους, 3-6 μήνες μετά τη χο-
ρήγησή τους πρέπει να αξιολογείται η ανταπόκριση σε 
αυτά. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών της αντισυλ-
ληπτικής αγωγής υπάρχει η αναγκαιότητα χορήγησης ε-
ναλλακτικών θεραπευτικών μέσων για την αντιμετώπι-

ση της ακμής σε γυναίκες με κλινική υπερανδρογοναι-
μία και κυρίως σε ασθενείς με ΣΠΩ. Ένας από τους α-
ποκλειστές των ανδρογονικών υποδοχέων είναι η οξει-
κή κυπροτερόνη, η οποία πρέπει να χορηγείται πάντα 
σε συνδυασμό με αντισυλληπτική αγωγή. Λόγω αύξη-
σης του κινδύνου εμφάνισης θρομβοεμβολικών επει-
σοδίων η χορήγησή της συνιστάται μόνο επί απόλυτης 
ένδειξης όπως επίσης συνιστάται η διακοπή της 3-4 κύ-
κλους μετά την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου. Το 
αντιανδρογόνο η φλουταμίδη, δρα μέσω της σύνδεσής 
της με τον υποδοχέα των ανδρογόνων και εν μέρει μέσω 
της ανασταλτικής της δράσης στη στεροειδογένεση. Η 
φλουταμίδη υπερέχει της σπειρονολακτόνης στην αντι-
μετώπιση της ακμής, αλλά προκαλεί δοσοεξαρτώμενη 
ηπατοτοξικότητα και ενέχει κινδύνους λόγω εμβρυοτοξι-
κότητας. Η σπειρονολακτόνη είναι ανταγωνιστής των υ-
ποδοχέων των αλατοκορτικοειδών και επιφέρει 30-50% 
ελάττωση της έκκρισης σμήγματος. Απαιτείται τακτικός 
έλεγχος των ηλεκρολυτών κατά τη διάρκεια της λήψης 
της σπειρονολακτόνης. Η σπειρονολακτόνη μπορεί ε-
πίσης να προκαλέσει διαταραχές εμμήνου ρύσεως και 
αντενδείκνυται σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου για Ca 
μαστού. Η πιο αποτελεσματική και καλώς ανεκτή φαρ-

μακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κλινικής 
υπερανδρογοναιμίας είναι ο συνδυασμός φλουταμίδης 
και αντισυλληπτικών. Οι αναστολείς της 5α-αναγωγάσης 
και ειδικότερα η φιναστερίδη έχει ελάσσονα δράση στην 
τριχοσμηγματογόνο μονάδα και δε συνιστάται στη θε-
ραπεία της ακμής. Εναλλακτικά θεραπευτικά μέσα απο-
τελούν η τροποποίηση της ποιότητας της διατροφής και 
η χορήγηση μετφορμίνης. Ο ρόλος της διατροφής στην 
παθογένεια της ακμής δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμέ-
νος αλλά θεωρείται πιθανή η επίδρασή της. Βασικό ω-
στόσο στοιχείο της αποτελεσματικότητας της ορμονικής 
θεραπείας της κλινικής υπερανδρογοναιμίας αποτελεί η 
απώλεια σωματικού βάρους ειδικά σε παχύσαρκες γυ-
ναίκες. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών σχετι-
κά με την επίδραση της μετφορμίνης στην ακμή σε γυ-
ναίκες με ΣΠΩ. Η αποτελεσματικότητα της μετφορμίνης 
ποικίλλει ως προς τη βελτίωση της ακμής.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στη στροφή στη θεραπευ-
τική προσέγγιση της κλινικής υπερανδρογοναιμίας από 
τη συμπτωματική θεραπεία στην αιτιολογική θεραπεία 
και από τη μονοθεραπεία με αντισυλληπτικά σε συνδυ-
ασμούς φαρμάκων όπως ο συνδυασμός φλουταμίδης, 
μετφορμίνης και ίσως αντισυλληπτικών.

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΚΜΗΣ

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

ΕΥΑνθΙΑ ΔΙΑμΑνΤΗ-ΚΑνΔΑρΑΚΗ

Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δερματολογική
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η ισοτρετινοΐνη είναι το μόνο 
ρετινοειδές που χορηγείται 
από του στόματος για την 

αντιμετώπιση της κοινής ακμής. 
Δρά στην πρωτοπαθή βλάβη, τον 
μικροφαγέσωρα και συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των γνωστών 
αιτιολογικών παραγόντων: παρα-
γωγή σμήγματος, φαγεσωρογένε-
ση, αποικισμό από P. Acnes.

Η ισοτρετινοΐνη, μετά την πρόσφα-
τη Ευρωπαϊκή οδηγία, χορηγείται για 
τη θεραπεία σοβαρών και ανθεκτικών 
μορφών ακμής, όπου έχει αποτύχει η 
χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτι-
κών ή η εφαρμογή τοπικής θεραπεί-
ας. Χορηγείται σε δόση 0,5mg-1mg/
Kg ΒΣ, ημερησίως. Η αρχική δοσολο-
γία είναι 0,5mg/Kg ΒΣ και αυξάνεται 
προοδευτικά ανάλογα με την αποτελε-
σματικότητα και την ανοχή του φαρμά-
κου. Η ταυτόχρονη λήψη τροφής αυ-
ξάνει τη βιοδιαθεσιμόσητα του φαρ-
μάκου. Κυκλοφορεί στον οργανισμό 
συνδεδεμένη με αλβουμίνη (99,9%), 
ο χρόνος ημίσειας ζωής κυμαίνεται από 
13 έως 22 ώρες, αποβάλλεται δε μέ-
σω της χοληφόρου οδού. Για την επί-
τευξη του επιθυμητού θεραπευτικού 

αποτελέσματος, ο ασθενής πρέπει να 
λάβει συνολικά 120-150mg/Kg ΒΣ 
στη διάρκεια ενός θεραπευτικού κύ-
κλου. Με χρονολογική σειρά παρα-
τηρούνται: μείωση της σμηγματόρροι-
ας, παροδική επιδείνωση των φλεγμο-
νωδών βλαβών, ενώ από την τετάρ-
τη εβδομάδα βελτιώνονται οι βλάβες 
του προσώπου και ακολουθούν εκεί-
νες του θώρακα. Υποτροπή της ακμής 
παρατηρείται σε ποσοστό έως 10% - 
25% των ασθενών και πιθανόν να ο-
φείλεται σε κάποιο από τους παρακά-
τω παράγοντες:

• Ανεπαρκή συνολική δόση.
• Νεαρή ηλικία.
• Βαρύτητα ακμής.
• Συνοδό υπεραδρογοναιμία.
Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη συ-

στηματική χορήγηση ισοτρετινοΐνης:
Τερατογένεση. Η ισοτρετινοΐνη είναι 

τερατογόνος και οδηγεί σε αυτόματη 
αποβολή ή μείζονες διαμαρτίες του εμ-
βρύου. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι ανα-
γκαίο να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα 
αντισύλληψης ένα μήνα πριν την θε-
ραπεία, κατά τη διάρκεια αυτής και ένα 
μήνα μετά το τέλος της. Ανεπιθύμητες 
ενέργειες μπορεί να παρατηρηθούν απ 
όλα τα οργανικά συστήματα. Κατά την 
άποψη του Saurat διακρίνονται σε:

α) αναμενόμενες που οφείλονται στο 
μηχανισμό δράσης της ισοτρετινοΐνης, 
εμφανίζονται πρώιμα σε όλους τους 
ασθενείς, εξαρτώνται από την ημερή-
σια δόση και αναστρέφονται μετά τη 
διακοπή της θεραπείας, χωρίς επιπτώ-
σεις. Κυριότερες είναι η ξηρότητα και 
απολέπιση του δέρματος και η προ-
σβολή του βλεννογόνου χειλέων, ρι-
νός και οφθαλμών.

β) μη αναμενόμενες ως αποτέλεσμα 
τοξικής ενέργειας, είναι σπάνιες, εξαρ-
τώνται από την ιδιοσυγκρασία του α-
σθενή, εμφανίζονται όψιμα και η έντα-
σή τους επηρεάζεται από τη συνολική 
δόση. Πιο σημαντικές είναι η αύξηση 
των ηπατικών ενζύμων, η εμφάνιση άλ-
γους των οστών, υπερόστωσης, μυαλ-
γιών, κεφαλαλγίας, η αύξηση της εν-
δοκρανίου πιέσεως,η μείωση της νυ-
χτερινής όρασης και η επίδραση στο 
μεταβολισμό των λιπιδίων.

Παρ όλο ότι δεν έχει τεκμηριωθεί η 
συσχέτιση της χορήγησης ισοτρετινοΐ-
νης με την εκδήλωση ψυχιατρικών δι-
αταραχών, τα τελευταία χρόνια έχουν 
περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις, ό-
που κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
παρατηρήθηκε αλλαγή της διάθεσης 
του ασθενούς, κατάθλιψη ή και τάσεις 
αυτοκτονίας.

ΣΥΧΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ισοτρετινοΐνη: χορήγηση και ασφάλεια

ΠΑνΑΓΙωΤΗΣ Γρ. ΚωΣΤΑΚΗΣ
Αν. Διευθυντής Γ΄ Δερματολογικού Τμήματος νοσ. «A. Συγγρός»
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το ομοιόμορφο χρώμα του δέρ-
ματος θεωρείται παγκοσμίως 
σημάδι νεότητας και ομορφιάς, 

γιαυτό και οι διαταραχές μελάγχρωσης 
ιδίως όταν εμφανίζονται στο πρόσωπο 
απασχολούν ιδιαίτερα τους ασθενείς. 
Οι παραπάνω διαταραχές μπορούν να 
πάρουν διάφορες μορφές κάτι που ε-
ξαρτάται από τον τύπο δέρματος αλ-
λά και από εξωγενείς παράγοντες. Οι 
εφηλίδες, οι φακές, το μέλασμα και η 
μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση 
είναι κάποιες από τις πιο συχνές δια-
ταραχές. Οι λευκαντικοί παράγοντες 
χρησιμοποιούνται ευρέως στη δερμα-
τολογία από άτομα με όλους τους τύ-
πους δέρματος. Ο πιο διαδεδομένος 
από αυτούς είναι η υδροκινόνη. η υ-
δροκινόνη είναι ένας φαινολικός πα-
ράγοντας χημικά γνωστός ως 1,4 δι-
υδροξυβενζένη. η δράση της ως πα-
ράγοντα αποχρωματισμού βασίζεται 
στις παρακάτω ιδιότητες: 

• Προσδένεται στην ιστιδίνη ή αλληλε-
πιδρά με το χαλκό στην ενεργό περιοχή 
της τυροσινάσης. Έτσι ανταγωνίζεται την 
τυροσίνη παρεμποδίζοντας την οξείδωσή 
της σε dopa και άρα τη σύνθεση της 
μελανίνης.

• Αναστέλλει τη σύνθεση του DNA και 
του RNA των μελανινοκυττάρων.

Με αυτές τις δράσεις της η υδροκινό-
νη μειώνει τις μεταβολικές διαδικασίες 
των μελανοκυττάρων και κατ΄ επέκταση 
τις δυσχρωμίες που οφείλονται σε παρα-
γωγή μελανίνης. 

Η αποτελεσματικότητα της υδροκινό-
νης συνδέεται άμεσα με τη συγκέντρω-
ση της ουσίας, το έκδοχο, την προσθή-
κη άλλων παραγόντων με τοπική δρά-
ση και τη χημική σταθερότητα του τελι-
κού προϊόντος.

Συγκέντρωση
Οι συγκεντρώσεις ποικίλουν από 2% 

(η μέγιστη συγκέντρωση για μη συντα-
γογραφούμενα σκευάσματα) μέχρι 10% 
(απαιτείται συνταγή γιατρού) για ανθεκτι-
κές περιπτώσεις.

Έκδοχο
Το κατάλληλο έκδοχο είναι ένα 

υδρο-αλκοολούχο διάλυμα (αιθανόλη 
και προπυλενική γλυκόλη 1:1) ή μια 

υδροφιλική αλοιφή ή μια γέλη με 10% 
α-υδροξυοξέα (AHA).

Σταθερότητα
Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα 

σταθερό παρασκεύασμα υδροκινόνης 
γιατί οξειδώνεται πολύ εύκολα. Τυπικά 
οι λευκαντικές κρέμες που περιέχουν 
υδροκινόνη έχουν ένα εκρού χρώμα το 
οποίο μετατρέπεται σε πιο σκούρο κίτρινο 
ή καφέ όσο εξελίσσεται η οξείδωση. 

Με τη μεταβολή του χρώματος μειώ-
νεται και η δραστικότητα του προϊόντος. 
Αντιοξειδωτικοί παράγοντες που βοηθούν 
στο να διατηρηθεί η σταθερότητα του 
σκευάσματος είναι το ασκορβικό οξύ 0.1% 
ή το διθειϊκό νάτριο 0.1%.

Άλλοι παράγοντες
Παράγοντες που ενισχύουν τη λευκα-

ντική δράση της υδροκινόνης είναι: α) Η 
τρετινοϊνη. Διεγείρει την ανακύκλωση των 
κυττάρων μέσω επιδερμοποίησης, ως ή-

πιος ερεθιστικός παράγοντας διευκολύνει 
τη διείσδυση της υδροκινόνης, ενώ δρα 
και σαν αντιοξειδωτικός παράγοντας. β) Τα 
κορτικοστεροειδή. Καταστέλλουν τη γενι-
κή μεταβολική δραστηριότητα του κυττά-
ρου άρα και τη σύνθεση μελανίνης ενώ 
ταυτόχρονα μειώνουν τον ερεθισμό. γ) 
Αντηλιακοί παράγοντες. Προλαμβάνουν 
τη μελάγχρωση που προκαλείται από την 
UV ακτινοβολία. δ) Γλυκολικό οξύ ως πρό-
σθετος λευκαντικός παράγοντας. Παρόλο 
που η υδροκινόνη θεωρείται ο πιο αποτε-
λεσματικός λευκαντικός παράγοντας γύρω 
από το όνομά της έχουν δημιουργηθεί αμ-
φισβητήσεις. Οι ανησυχίες γύρω από την 
ασφάλειά της ξεκίνησαν από το γεγονός 
ότι είναι ένα παράγωγο του βενζονίου 
(γνωστός παράγοντας που δύναται να 
προκαλέσει λευχαιμία). Επιπρόσθετα με-
λέτες σε πειραματόζωα και σε καλλιέργει-
ες δείχνουν ότι in vitro έχει τη δυνατότη-
τα να καταστρέφει το DNA. Από αυτή την 
άποψη οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες. 
Παρόλα αυτά ένας μεγάλος αριθμός από 
μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η υδροκινόνη 
κατέχει ρεκόρ ασφάλειας. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η υδροκινόνη χρησιμοποιείται για 
πάνω από 50 χρόνια και δεν έχουν ανα-
φερθεί περιπτώσεις καρκίνου του δέρμα-
τος ή άλλου οργάνου που να σχετίζονται 
με την τοπική της χρήση.

ΣΥΧΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
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η ψωρίαση είναι μια αυτοάνοση δερμα-
τοπάθεια που μπορεί να συνοδεύεται 
από εξωδερματικές εκδηλώσεις (ψω-

ριασική αρθρίτιδα), ενώ σωρεύονται σοβαρές 
ενδείξεις ότι αποτελεί συστηματική νοσολογι-
κή οντότητα (σχέση με μεταβολικό σύνδρομο, 
στεφανιαία νόσο, κ.ά.). 

Παρόλο που έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τα τελευ-
ταία χρόνια στην κατανόηση των μηχανισμών της 
νόσου, κάποιες πτυχές είναι ακόμα υπό διερεύνη-
ση και νέα στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν το 
παζλ της νόσου, όπως η συμμετοχή της κυτταρικής 
οδού των Th17 T-λεμφοκυττάρων. Κεντρικό ρόλο 
στην παθογένεση της νόσου έχει το ενεργοποιημέ-
νο Τ-λεμφοκύτταρο μέσω της Τh1 ανοσολογικής ο-
δού. CD4+, CD8+ λεμφοκύτταρα, δενδρικά κύττα-
ρα (Langerhans, πλασματοειδή, φλεγμονώδη) και 
κυτταροκίνες (TNF-a, IL-2, IL-6, IFN-γ, IL-12, IL-23) 
σχηματίζουν ένα φαύλο κύκλο έναρξης και διαιώ-
νισης της φλεγμονής. 

Η κυκλοσπορίνη αποτελεί μια άριστη θεραπευτική 
επιλογή στη μέτρια και σοβαρή ψωρίαση. Δρώντας 
κεντρικά στον αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό της 
νόσου, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των Τ-
λεμφοκυττάρων μέσω αναστολής έκφρασης της IL-
2. Η μακροχρόνια εμπειρία συμπληρώνεται από 
πρόσφατες κλινικές μελέτες που δείχνουν ότι η κυ-
κλοσπορίνη αναστέλλει επιπλέον την Th17 ανοσο-
λογική οδό που εμπλέκεται στην ψωρίαση. Η υπε-

ροχή της κυκλοσπορίνης έναντι των βιολογικών πα-
ραγόντων και η καθιέρωσή της ως “gold standard” 
στη συστηματική θεραπεία της ψωρίασης, ενισχύε-
ται από τα πρόσφατα ευρήματα της ταχύτερης, ισχυ-
ρότερης και μεγαλύτερου εύρους καταστολής ενερ-
γοποίησης των γονιδίων που παράγουν φλεγμονώ-
δεις κυτταροκίνες. Ο μηχανισμός δράσης της κυκλο-
σπορίνης εξηγεί την αποτελεσματικότητά της και σε 
άλλες αυτοάνοσες δερματοπάθειες πλην της ψωρί-
ασης, όπως στην ατοπική δερματίτιδα, στον ομαλό 
λειχήνα, στην χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση, στη γυρο-
ειδή αλωπεκία, στην πέμφιγα, στη δερματική σκλη-
ροδερμία, στην ερπητοειδή δερματίτιδα, στη νόσο 
Αδαμαντιάδη - Bechet, κ.α. Το πολύ καλό προφίλ 
αποτελεσματικότητας της κυκλοσπορίνης συμπλη-
ρώνεται από το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας όταν 
χορηγείται είτε σε βραχέα διακοπτόμενα σχήματα, 
είτε σε σχήματα μακράς διάρκειας με την κατάλλη-
λη παρακολούθηση των ασθενών. Η μακροχρόνια 
εμπειρία του φαρμάκου σε άλλες θεραπευτικές κα-
τηγορίες (ρευματολογία, μεταμόσχευση) έρχεται να 

επιβεβαιώσει ότι ο λόγος αποτελεσματικότητας/α-
σφάλειας είναι από τους κορυφαίους ανάμεσα στις 
σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές του δερματολό-
γου, καθώς και ότι η κυκλοσπορίνη θα εξακολου-
θήσει να αποτελεί και τα επόμενα χρόνια την πρώ-
τη θεραπευτική επιλογή, μέχρι τα νεώτερης γενιάς 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα - όπως το AEB071- 
να μπουν στην κλινική πράξη, ενώ μπορεί να συν-
δυάζονται αποτελεσματικά με τους “βιολογικούς” 
φαρμακευτικούς παράγοντες.
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H κυκλοσπορίνη παραμένει 
στις πρώτες θεραπευτικές επιλογές στην ψωρίαση

ΠΑνΑΓΙωΤΗΣ Γ. ΣΤΑΥρΟΠΟΥλΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής Α΄ Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών νόσων 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, νοσοκομείο «Α Συγγρός»
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η ιμικουϊμόδη είναι ένα νουκλεοσιδικό 
παράγωγο, που ανήκει στην  οικογέ-
νεια των ιμιδαζοκινολινών και παρου-

σιάζει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία δια-
φόρων τύπων όγκων, με αποτέλεσμα ο τρό-
πος δράσης της να είναι επίκεντρο επιστημο-
νικής μελέτης.

Η δράση της, επιτυγχάνεται διαμέσου των υποδο-
χέων toll-like (TLR) 7 και 8 και με την επακόλουθη 
ενεργοποίηση του nuclear factor-kappa B (NF-kB). 
Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παραγωγή 
προφλεγμονωδών κυτοκινών, χυμοκινών και άλλων 
μεσολαβητών που οδηγούν στην ενεργοποίηση α-
ντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και άλλων παρα-
γόντων ανοσίας θέτοντας έτσι τη βάση για μία σημα-
ντική Τ-helper (Th1) ανοσολογική απάντηση έναντι 
των κυττάρων του όγκου. Επιπλέον ανεξάρτητα από 
τους υποδοχείς TLR-7 και TLR-8, η ιμικουϊμόδη φαί-
νεται να ενώνεται με υποδοχείς αδενοσίνης προκα-
λώντας μείωση της δραστηριότητας της αδενυλικής 
κυκλάσης. Έτσι αντί να καταστέλλεται ο αρνητικός 
feed-back μηχανισμός, που σε φυσιολογικές συν-

θήκες θα  περιόριζε τη φλεγμονώδη απάντηση του 
οργανισμού, η προφλεγμονώδης απάντηση αυξά-
νεται. Τέλος η ιμικουϊμόδη φαίνεται να προκαλεί α-
πόπτωση των κυττάρων του όγκου σε μεγαλύτερο 
ποσοστό. Η δράση της αυτή φαίνεται να εξαρτάται 
από τις πρωτείνες Β cell lymphoma/ leukemia pro-
tein (Bcl-2). Επιπλέον πειραματικά δεδομένα δεί-
χνουν ότι η παραγωγή αντισωμάτων από  τα Β λεμ-
φοκύτταρα -διαδικασία που ελέγχεται από τα Τh2- 
μπορεί να προαχθεί από την ιμικουϊμόδη.  

Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην 
κλινική μας, αξιολογήθηκε η ασφάλεια και  η απο-
τελεσματικότητα της ιμικουϊμόδης στη θεραπεία του  
βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος, ν.Bowen και α-
κτινικών υπερκερατώσεων. Οι ασθενείς έκαναν το-
πική επάλλειψη των βλαβών με κρέμα ιμικουϊμό-
δης 5%  μια φορά ημερησίως για διάστημα 6 ε-
βδομάδων για το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, τη 
ν. Bowen και 3 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομά-
δες για τις ακτινικές υπερκερατώσεις. Οι πιο συχνές 
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η γριπ-
πώδης συνδρομή και η κεφαλαλγία, ενώ η πιο συ-

χνή τοπική ήταν το ερύθημα. Το 94% των ασθενών 
που έλαβαν μέρος στη μελέτη, είχαν στο τέλος της 
θεραπείας αρνητική βιοψία για βασικοκυτταρικό επι-
θηλίωμα και αντίστοιχα το 92% στη ν.Boewn, ενώ 
υπήρχε κλινική ίαση στο 70,6 % των ακτινικών υ-
περκερατώσεων. Συμπερασματικά φάνηκε ότι η θε-
ραπεία του βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος, της 
ν. Βοewn και των ακτινικών υπερκερατώσεων με ι-
μικουϊμόδη 5% είναι εξίσου αποτελεσματική και α-
σφαλής με τις μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες θεραπεί-
ες για τις παθήσεις αυτές.

Ιμικουϊμόδη 5% στον καρκίνο του δέρματος
Η εμπειρία από την Γ΄ Δερματολογική Κλινική του Νοσ. «A. Συγγρός»

ΑΓΓΕλΙΚΗ μΠΕφΟν
Επιμελήτρια Β΄, Γ΄ Δερματολογικής Κλινικής νοσ. «A. Συγγρός»
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η ισταμίνη δρα μέσω των υπο-
δοχέων της που είναι κατανε-
μημένοι σε διάφορους ιστούς. 

μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί ε-
πτά διαφορετικοί υποδοχείς ισταμίνης, 
αλλά καλύτερα μελετημένοι είναι οι 
τέσσερις πρώτοι: η1, η2, η3 και η4. τα 
η1-αντιϊσταμινικά είναι τα συχνότερα 
παγκοσμίως συνταγογραφούμενα φάρ-
μακα για τη θεραπεία των αλλεργικών 
νοσημάτων. 

Παλαιότερα θεωρούνταν ως ανταγω-
νιστές της ισταμίνης στη σύνδεση με τους 
υποδοχείς της, αλλά τα τελευταία χρό-
νια διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για α-
ντίστροφους αγωνιστές (στρέφουν την 
ισορροπία προς το μέρος της ανενερ-
γού μορφής του Η1-υποδοχέα και έτσι 
εμποδίζουν τη δράση της ισταμίνης).Τα 
Η1-αντιϊσταμινικά δρουν μέσω των Η1-
υποδοχέων και προκαλούν μείωση της 
αλλεργικής φλεγμονής, της αντιγονοπα-
ρουσίασης, της έκφρασης μορίων προ-
σκόλλησης και της απελευθέρωσης κυτ-

ταροκινών και άλλων μεσολαβητών. 
Εκτός όμως από αυτήν την καθόλα επι-
θυμητή δράση τους, έχουν και  σημα-
ντικές ανεπιθύμητες δράσεις που μπορεί 
να περιορίζουν την χρήση τους. Έτσι λοι-
πόν, μέσω δράσης στους Η1-υποδοχείς 
προκαλούν μείωση της νευροδιαβίβα-
σης στο ΚΝΣ, αυξημένη καταστολή και 
αύξηση της όρεξης. Οι δυνητικές όμως 
ανεπιθύμητες δράσεις τους οφείλονται 
και στην  αλληλεπίδραση τους με άλ-

λους υποδοχείς, όπως μουσκαρινικούς 
(ξηροστομία, ξηροφθαλμία, επίσχεση 
ούρων, κα), α-αδρενεργικούς (υπότα-
ση, ζάλη, αντιδραστική ταχυκαρδία) και 
υποδοχείς σεροτονίνης (αύξηση όρεξης), 
όπως επίσης και μέσω αλληλεπίδρασης 
με τους διαύλους ιόντων στον καρδιακό 
μυ (παράταση QT διαστήματος και πρό-
κληση σοβαρών αρρυθμιών).

Τα Η1-αντιϊσταμινικά διακρίνονται στα 
α΄γενεάς (παλαιότερα αντιϊσταμινικά) 

και στα β΄γενεάς, μη κατασταλτικά αντι-
ϊσταμινικά. Τα τελευταία δεν έχουν ση-
μαντική δράση σε μουκαρινικούς, α-
αδρενεργικούς και σεροτονινεργικούς 
υποδοχείς, ενώ επίσης δε διαπερνούν 
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δεν 
προκαλούν καταστολή. 

Κλινικές φαρμακολογικές μελέτες που 
έχουν γίνει τόσο με τα παλαιότερα όσο 
και με τα μη κατασταλτικά αντιϊσταμινικά, 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για 

Αντιϊσταμινικά
Περιορισμοί στη χρήση τους

ΔΗμΗΤρΙΟΣ Χ. ΚΑλΟΓΕρΟμΗΤρΟΣ
Αν. Καθ. Αλλεργιολογίας - Δερματολογίας, νοσοκ. «Αττικόν»

Η ισταμίνη, αποτελεί το σημαντικότερο προσχηματισμένο 

μεσολαβητή των μαστοκυττάρων, συμμετέχοντας κυρίως στις 

αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι. 

Παράλληλα όμως ανευρίσκεται και σε πλήθος άλλων κυττάρων 

(π.χ. ενδοθηλιακά, αιμοπετάλια, τοιχωματικά του στομάχου, 

ισταμινεργικούς νευρώνες, κ.ά.) συμμετέχοντας σε φυσιολογικές 

διεργασίες στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα. 
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την ορθή χρήση των Η1-αντιϊσταμινικών 
σε υγιείς ενήλικες, αλλά επιπλέον και σε 
ειδικές ομάδες ασθενών, όπως παιδιά, η-
λικιωμένους, άτομα με ηπατική ή νεφρι-
κή δυσλειτουργία και άτομα που λαμ-
βάνουν συγχρόνως και άλλα φάρμακα. 
Είναι γνωστό λοιπόν ότι όλα τα α΄γενε-
άς αντιϊσταμινικά καθώς και κάποια νε-
ότερα (λοραταδίνη και δεσλοραταδίνη) 
μεταβολίζονται στο ήπαρ μέσω του κυ-
τοχρώματος Ρ-450. 

Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να δίνο-
νται με προσοχή σε άτομα που έχουν η-
πατική δυσλειτουργία ή λαμβάνουν συγ-
χρόνως και άλλα φάρμακα που μεταβο-
λίζονται με την ίδια οδό (π.χ., ερυθρο-
μυκίνη, κετοκοναζόλη, κ.ά.). Αντίθετα,  
η σετιριζίνη και η λεβοσετιριζίνη απο-
βάλλονται σχεδόν αναλλοίωτα από τα 
ούρα και θα πρέπει να λαμβάνεται αυτό 
υπόψη σε ασθενείς με νεφρική δυσλει-
τουργία. Τα πρώτης γενεάς αντιϊσταμινι-
κά θα πρέπει να αποφεύγονται από ά-
τομα σε επαγγέλματα που απαιτείται αυ-
ξημένη συγκέντρωση (π.χ. πιλότοι, χει-

ριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, αυτο-
κινητιστές, κ.α.) λόγω αυξημένου κινδύ-
νου ατυχήματος. 

Επίσης, θα πρέπει να δίδονται με προ-
σοχή σε ηλικιωμένα άτομα λόγω της 
δράσης τους στο ΚΝΣ (μπορεί να εμφα-
νίσουν σύγχυση). 

Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και σε 
ταυτόχρονη λήψη οινοπνευματωδών 

ποτών, ηρεμιστικών, αντικαταθλιπτικών 
και άλλων κεντρικώς δρώντων φαρμά-
κων.  Λόγω της δράσης των παλαιότε-
ρων Η1- αντιϊσταμινικών στους μουσκα-
ρινικούς υποδοχείς θα πρέπει να απο-
φεύγονται σε άτομα που έχουν υπερ-
τροφία προστάτη ή άλλα αποφρακτικά 
νοσήματα του ουροποιητικού καθώς ε-
πίσης και σε άτομα που έχουν ιστορικό 

γλαυκώματος. 
Επίσης άτομα που εργάζονται σε θερ-

μό περιβάλλον μπορεί να υποστούν 
θερμοπληξία, λόγω αναστολής της ε-
φίδρωσης. 

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
υπάρχει σε άτομα που έχουν κάποιο υ-
ποκείμενο καρδιολογικό πρόβλημα και 
κυρίως ιστορικό με αρρυθμίες. 

Είναι γνωστό ότι τα αντιϊσταμινικά α-
στεμιζόλη και τερφαιναδίνη αποσύρθη-
καν λόγω πρόκλησης παράτασης του 
QT διαστήματος με αποτέλεσμα σοβα-
ρές αρρυθμίες και θανάτους. Θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη παρα-
γόντων κινδύνου σε κάποια άτομα, για 
την πρόκληση επικίνδυνων αρρυθμιών 
από αντιϊσταμινικά. Παραδείγματα είναι 
η συγγενής παράταση του  QT διαστή-
ματος, ή η επίκτητη παράταση λόγω με-
ταβολικών διαταραχών ή λήψης φαρμά-
κων (υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, α-
ντιαρρυθμικά φάρμακα, αποκλειστές δι-
αύλων ασβεστίου, τρικυκλικά αντικατα-
θλιπτικά και νευροληπτικά, κ.ά.).
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κλινικές φαρμακολογικές μελέτες που έχουν γίνει τόσο με 
τα παλαιότερα όσο και με τα μη κατασταλτικά αντιϊσταμινικά, 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ορθή χρήση 
των η1-αντιϊσταμινικών σε υγιείς ενήλικες, αλλά επιπλέον 
και σε ειδικές ομάδες ασθενών, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, 
άτομα με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία και άτομα που 
λαμβάνουν συγχρόνως και άλλα φάρμακα. Είναι γνωστό 
λοιπόν ότι όλα τα α΄γενεάς αντιϊσταμινικά καθώς και κάποια 
νεότερα (λοραταδίνη και δεσλοραταδίνη) μεταβολίζονται στο 
ήπαρ μέσω του κυτοχρώματος Ρ-450.

Ψωρίαση: Θετική PPD κατά την αξιολόγηση για λήψη βιολογικών παραγόντων 

Η εμπειρία του ρευματολόγου

ΔΗμΗΤρΙΟΣ ΒΑΣΙλΟΠΟΥλΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η χρήση των βιολογικών παραγόντων, ιδιαίτερα αυτών που ανταγωνίζονται τη δράση του 
TNFa (αντι-TNFa παράγοντες, infliximab, etanercept, adalimumab), έχει σταδιακά αυξηθεί 
τη τελευταία δεκαετία λόγω της σαφούς αποτελεσματικότητάς τους σε μια σειρά από 
παθήσεις που περιλαμβάνουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τις σπονδυλοαρθροπάθειες, 
την ψωρίαση και τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου.

Περίπου 2 εκατομμύρια α-
σθενείς (κυρίως με ρευ-
ματικές παθήσεις) έχουν 

λάβει έως τώρα αντι-TNFa παρά-
γοντες και η χορήγησή τους όταν 
λαμβάνονται οι ανάλογες προ-
φυλάξεις θεωρείται γενικά ασφα-
λής.

Μια σειρά μελετών τα τελευταία 
χρόνια έχει δείξει ότι οι αντι-TNFa πα-
ράγοντες αυξάνουν 4-10 φορές την 
πιθανότητα εμφάνισης φυματίωσης 
κυρίως λόγω ενεργοποίησης υποκεί-
μενης λανθάνουσας λοίμωξης από 
το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης 
(M. Tb)1. 

Πρέπει να τονισθεί ότι τα δεδομέ-
να αυτά προέρχονται κυρίως από την 
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αρχική περίοδο χορήγησης των αντι-
TNFa παραγόντων όταν δεν εφαρμό-
ζονταν αυστηροί προληπτικοί κανό-
νες για υποκείμενη λανθάνουσα ΤΒ 
λοίμωξη.

Σε όλους τους ασθενείς που πρόκει-
ται να αρχίσουν αγωγή με αντι-TNFa 
παράγοντες απαιτείται η λήψη πλή-
ρους ιστορικού για τυχόν παρελθού-
σα ΤΒ λοίμωξη ή ιστορικό πρόσφα-
της έκθεσης σε ασθενείς με ΤΒ, η δι-
ενέργεια PPD και απλής ακτινογραφί-
ας θώρακα (σχήμα 1).

Σε ασθενείς με παθολογική PPD (> 
5mm, ανεξάρτητα από προηγούμενο 
εμβολιασμό με BCG) απαιτείται ο α-
ποκλεισμός ενεργού νόσου. Στην α-
πλή ακτινογραφία θώρακα, εάν υ-
πάρχουν ευρήματα ύποπτα για ενερ-
γό ΤΒ, ο ασθενής πρέπει να υποβλη-
θεί σε περαιτέρω έλεγχο με ειδικές 

χρώσεις (AFB) και καλλιέργειες πτυέ-
λων για την απομόνωση του MTb. Οι 
ασθενείς με ενεργό νόσο υποβάλλο-
νται σε αντιφυματική αγωγή και η θε-
ραπεία με αντι-TNFa παράγοντες μπο-
ρεί να αρχίσει μετά τη λήψη της αντι-
φυματικής αγωγής.

Σε ασθενείς με ιστορικό παλαιάς ΤΒ 
που είχαν λάβει πλήρη αντιφυματική 
αγωγή, μπορεί να αρχίσει άμεσα η 
αντι-TNFa αγωγή. 

Σε ασθενείς με θετική PPD ή ιστορικό 
πρόσφατης έκθεσης σε MTb ή με 
ευρήματα παλαιάς TB στην α/α θώρακα, 
απαιτείται η χορήγηση ισονιαζίδης (ΙΝΗ) 
για χρονικό διάστημα 9 μηνών. 

Ένα μήνα μετά την έναρξη χορή-
γησης ΙΝΗ μπορεί να αρχίσει η αντι-
TNFa αγωγή.

Σε ασθενείς με αρνητική α/α θώρα-
κα, PPD <5mm και χωρίς ιστορικό έκ-

θεσης, μπορεί να αρχίσει άμεσα η χο-
ρήγηση αντι-TNFa παραγόντων.

Οι γνωστοί περιορισμοί της δερ-
μοαντίδρασης PPD έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών 
τεχνικών που εμφανίζουν μεγαλύτε-
ρη ευαισθησία και ειδικότητα από τη 
Mantoux για τη διάγνωση της έκθε-
σης στο Μ.Τb και αναμένεται να έχουν 
ευρεία διάδοση στη καθημερινή κλινι-
κή πράξη (IGRAs, Interferon-γ Release 
Assays, QuantiFERON-TB Gold και T 
SPOT TB)2,3.

Η εφαρμογή παρόμοιων προληπτι-
κών μέτρων έχει οδηγήσει σε μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης φυματίωσης 
σε ποσοστό >90%4 . 

Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις ε-
κείνες που ο αρχικός έλεγχος είναι αρ-
νητικός, απαιτείται συνεχής στενή πα-
ρακολούθηση των ασθενών για τη μι-

κρή πιθανότητα εμφάνισης ΤΒ (~ 1 ‰), 
όπως αυτό έχει φανεί από πρόσφατες 
μελέτες επαγρύπνησης μετά τη κυκλο-
φορία των αντι-TNFa παραγόντων5.
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