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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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12-14 ΔΕκΕμΒΡιΟυ 2008, αθηνα

13o COSMODERM
Διεθνής συνάντηση της escad και της Ελληνικής 
Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας

Αντιμετωπίζοντας τη γήρανση του δέρματος 
με τοπικούς παράγοντες

κ. μουλοπούλου-καρακίτσου
Επίκ. καθηγήτρια Δερματολογίας

Οι λειτουργίες του δέρματος εξασθενούν 
με την πάροδο της ηλικίας, με αποτέλε-

σμα τον προβληματισμό τόσο των γυναικών 
όσο και των ανδρών που επιθυμούν να δια-
τηρήσουν το όμορφο νεανικό δέρμα.

Η γήρανση του δέρματος θεωρείται μια ιδιαίτερα 
σύνθετη βιολογική διαδικασία που περιλαμβάνει έ-
ναν ενδογενή (χρονολογικό) σε συνδυασμό με έναν 
εξωγενή (φωτογήρανση) τύπο. Ο παραπάνω συν-
δυασμός έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση στο 
δέρμα βαθιών ρυτίδων, την απώλεια της ελαστι-
κότητας, το λεπτό, τραχύ δέρμα, τις δυσχρωμίες, 
τη μείωση της ανοσιακής απάντησης των οργάνων 
κ.α. Οι μηχανισμοί της γήρανσης του δέρματος δεν 
είναι ακόμη πλήρως κατανοητοί, με αποτέλεσμα 
τη δυσκολία στον έλεγχο των προαναφερθέντων 
ευρημάτων. Παρόλα αυτά, η τρέχουσα άποψη υ-
ποστηρίζει ότι η δερματική γήρανση μπορεί να ο-
φείλεται σε γενετικούς ή ορμονικούς παράγοντες, 
στην παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS), 
στην παραγωγή καταστρεπτικών για το δέρμα εν-
ζύμων, στην υπεριώδη ακτινοβολία, στην ακαταλ-
ληλότητα των βλαστοκυττάρων κ.ά.

Η απαίτηση για «αιώνια» ομορφιά και νεανικό 

δέρμα ωθεί τη βιομηχανία στην παραγωγή συνθε-
τικών ή βοτανικών προϊόντων με υποσχέσεις του 
τύπου «εξαφάνιση των ρυτίδων», «αντιγηραντι-
κό» κ.λπ. Τελικά, η αποτελεσματικότητα τέτοιων 
προϊόντων αποτελεί σημείο διαρκών αντιπαραθέ-
σεων. Τα παρακάτω φαίνεται ότι ενεργούν απο-
τελεσματικότερα στην αναστροφή της γήρανσης 
του δέρματος:
•  Διάφορα οξέα: ρετινοϊκό οξύ, α-υδροξυοξέα, β-

υδροξυοξέα, πολυ-υδροξυοξέα, βιονικά οξέα
•  Προστατευτικά από την UV ακτινοβολία
•  Ενισχυτικά της ανάπτυξης π.χ επιδερμιδικοί αυ-

ξητικοί παράγοντες
•  Λευκαντικοί παράγοντες: υδροκινόνη, ρετινοϊ-

κό οξύ
•  Ενισχυτικά του δερματικού φραγμού: υαλουρο-

νικό οξύ, κεραμίδια
•  Φωτο-οιστρογόνα: genistein

Το ρετινοϊκό οξύ αποτελεί τον κορυφαίο παράγο-
ντα στην αναστροφή της γήρανσης του δέρματος. 
Βοηθά στη δημιουργία νέου κολλαγόνου, συντε-
λεί στην επιπέδωση των λεπτών ρυτίδων, εξαλείφει 
τις καφέ ηλικιακές κηλίδες και γενικά επιβραδύνει 
τη διαδικασία της δερματικής γήρανσης.

Το χρονικό διάστημα 12 με 14 Δεκεμβρίου 2008 διοργανώθηκε στην Αθήνα 
το 13ο COSMODERM, σε συνεργασία με την Ελληνική Δερματολογική - 

Αφροδισιολογική Εταιρεία. Πλήθος Ελλήνων και αλλοδαπών Δερματολόγων 
παρακολούθησαν τις πολύ επιτυχημένες δραστηριότητες του Συνεδρίου, που 
περιλάμβαναν διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές, στρογγυλά τραπέζια, 

σεμινάρια, ελεύθερες ανακοινώσεις και posters.
To INFO DERMA θα δημοσιεύσει σε δύο μέρη τις περιλήψεις μερικών από τις 
πιο επιτυχημένες εισηγήσεις στα πλαίσια του Συνεδρίου, προσφέροντας άμεση 
ενημέρωση στους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν.

ΕΠιμΕλΕια: Π. ΣταυΡΟΠΟυλΟΣ1, Π. κΩΣτακηΣ2

1Eπίκουρος καθηγητής ιατρικής Σχολής ΕκΠα,  
α' κλινική Δερματολογικών 

και αφροδισιολογικών νόσων, 
2Aναπληρωτής Διευθυντής, Γ' Δερματολογικό 

τμήμα νοσοκομείο «α. Συγγρός» 

α' μΕΡΟΣ
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Πώς θεραπεύω τη λεύκη
T. Lotti

Professor of Dermatology, Firenze, Italy

η λεύκη είναι μια κοινή, επίκτητη, ιδιοπα-
θής και στις περισσότερες περιπτώσεις ε-

ξελισσόμενη δερματοπάθεια, που χαρακτη-
ρίζεται από αποχρωματιστικές κηλίδες ποικί-
λου μεγέθους. 

Η αιτιολογία της παραμένει άγνωστη, ενώ η πα-
θογένεια δεν είναι επαρκώς εξηγημένη. Η τρέχουσα 
θεραπεία της λεύκης δε θεωρείται αποτελεσματική, 
καθώς ο ακριβής παθογενετικός της μηχανισμός εί-
ναι άγνωστος. Πάντως, οι διαθέσιμες δερματολογι-
κές και χειρουργικές θεραπευτικές προτάσεις για τη 
νόσο παραμένουν μη αποδοτικές καθώς, παρά τη 
χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή, αρκετοί ασθε-
νείς παραπονούνται για επέκταση των δερματικών 
βλαβών. Οι ασθενείς επηρεάζονται στην ποιότητα 
της ζωής τους, λόγω του αισθητικού προβλήματος 
που προκύπτει από την αντίθεση μεταξύ του υγι-
ούς με το δίπλα αποχρωματισμένο δέρμα, εικόνα 
που προσδίδει στους ασθενείς τη γνωστή «σαν λε-
οπάρδαλη» εμφάνιση. Διαθέτουμε τόσο χειρουρ-
γικές όσο και μη χειρουργικές θεραπευτικές προ-
τάσεις. Οι μη χειρουργικές θεραπείες επαναμελάγ-
χρωσης είναι πλέον καθιερωμένες και περιλαμβά-
νουν την υπεριώδη ακτινοβολία Β στενού φάσμα-
τος, την PUVA, την υπεριώδη ακτινοβολία Β ευρέ-
ος φάσματος, τα τοπικά και συστηματικά χορηγού-
μενα κορτικοστεροειδή και άλλες, λιγότερο αποτε-
λεσματικές, θεραπείες. Οι χειρουργικές προτάσεις ε-
φαρμόζονται μόνο όταν αποτύχουν οι προαναφερ-
θείσες. Πρόσφατα, ο συνδυασμός κάποιων από τις 
προηγούμενες θεραπείες αποδεικνύεται αποτελε-
σματικότερος από τη μονοθεραπεία. Τα αποτελέ-
σματα από την εστιασμένη μικροφωτοθεραπεία με 
την εφαρμογή των lasers κρίνονται ικανοποιητικά. 
Επίσης, από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η κα-
λή συμμόρφωση και συνεργασιμότητα των ασθε-
νών είναι αναγκαία, κυρίως λόγω του αυξημένου 
κινδύνου πρόκλησης φωτογήρανσης και πιθανής 
καρκινογένεσης που σχετίζεται με την έκθεση ολό-
κληρου του σώματος στην ακτινοβολία.

Επιπλοκές των peels και πώς να τις αποφεύγουμε
I. Ghersetish

Dermatologist, Italy

το χημικό peel συνίσταται στην εφαρμογή 
στο δέρμα ενός αποφολιδωτικού χημικού 

παράγοντα με σκοπό την παραγωγή μιας ελεγ-
χόμενης, μεσαίου πάχους βλάβης με επακόλου-
θο την απομάκρυνση των επιφανειακών δερ-
ματικών βλαβών και τη δημιουργία νέου ιστού 
με βελτιωμένη την υφή του δέρματος. 

Τα παραπάνω προσφέρουν μακράς διάρκειας θερα-
πευτικό και, κυρίως, αισθητικό κέρδος. Τα χημικά peels 
χρησιμοποιούνται συχνά στις δερματολογικές πρακτι-
κές για τη θεραπεία του ηλιογηρασμένου δέρματος (α-
κτινική ελάστωση, ρυτίδες μετώπου, ακτινικές υπερκε-
ρατώσεις, μελαγχρώσεις, δυσχρωμίες, μεταφλεγμονώ-
δεις υπερμελαγχρώσεις και μέλασμα, ουλές από ακμή, 
θηλώματα και τραχύ λιπαρό δέρμα με διασταλμένους 
πόρους). Με γνώμονα το επίπεδο της προκαλούμενης 

βλάβης, τα χημικά peels ταξινομούνται σε πολύ επιφα-
νειακά (κοκκώδης στιβάδα), επιφανειακά (θηλώδες χό-
ριο), μέσου βάθους (επιπολής δικτυωτό χόριο) και βα-
θιά (μέσο δικτυωτό χόριο).

Το βάθος της βλάβης σχετίζεται με το χημικό παράγο-
ντα, τη συχνότητα και τη χρονική διάρκεια εφαρμογής 
του, το βαθμό της προ-peeling κατάστασης του δέρμα-
τος, το πάχος του δέρματος και την ανατομική θέση.

Είναι προφανές ότι όσο βαθύτερο είναι το peeling τό-
σο αυξάνεται ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών. Η πιο 
συχνή από αυτές είναι η διαταραχή στη μελάγχρωση του 
δέρματος της περιοχής και ακολουθούν οι λοιμώξεις, τα 

ακμοειδή εξανθήματα, οι αλλεργικές αντιδράσεις, το ε-
πίμονο ερύθημα και οι ουλές. Έτσι, κάθε άτομο που θα 
υποβληθεί σε peeling θα πρέπει να υπογράφει συγκα-
τάθεση. Είναι σημαντικό να δίδονται γραπτές οδηγίες για 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τα σχετικά προβλήματα των 
πρώτων ημερών μετά το peeling και για τυχόν αλλαγές 
στο δέρμα που μπορούν να παρατηρηθούν.

Τα χημικά peels είναι μια αποτελεσματική και ασφα-
λής προσέγγιση στη θεραπεία συγκεκριμένων δερματι-
κών προβλημάτων αισθητικής κυρίως φύσης. Θα πρέ-
πει να γίνεται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και 
σύμφωνα με τις καθιερωμένες οδηγίες.

Πώς θα βελτιωθεί η χρήση της Βουτυλικής Τοξίνης Α
α. κατσάμπας

καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών

η χρήση της βουτυλικής τοξίνης α συνεχώς 
επεκτείνεται στην αισθητική Δερματολογία 

από την εποχή που εγκρίθηκε επίσημα, πριν 
από μερικά χρόνια. 

Παρά το γεγονός ότι το 80% των ασθενών στους 
οποίους χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη ουσία 
δηλώνουν ευχαριστημένοι, δεν παύει να υφίστα-
ται το υπόλοιπο 20% που εκφράζεται αρνητικά ως 
προς τα τελικά αποτελέσματα. Πάντως ακόμη και 
στους ασθενείς που προκύπτουν θετικά θεραπευ-

τικά αποτελέσματα, υπάρχουν περιθώρια περαιτέ-
ρω βελτίωσης. 

Οι κυριότερες αιτίες δυσαρέσκειας των ασθενών 
από το αποτέλεσμα είναι η χορήγηση μη κατάλλη-
λης δόσης της ουσίας, η έλλειψη ενημέρωσης και η 
μειωμένη εμπειρία στην τεχνική της μεθόδου έγχυ-
σης από το γιατρό. 

Στη διάρκεια της διάλεξης αναλύθηκαν όλα τα πα-
ραπάνω και προτάθηκαν διάφοροι τρόποι βελτίω-
σης της τεχνικής της έγχυσης.

το μέλασμα εμφανίζεται με 
καλοήθεις επίκτητες υπερ-

μελαγχρωματικές κηλίδες που 
προκύπτουν από την έκθεση 
στην ηλιακή ακτινοβολία και 
εμφανίζονται στο πρόσωπο. 

Αν και η ακριβής αιτιολογία του 
μελάσματος είναι άγνωστη, αρκε-
τοί παράγοντες εμπλέκονται στην 
αιτιοπαθογένεια της κατάστασης. 
Το ηλιακό φως έχει καθιερωθεί 
σαν ο πιο σημαντικός από αυτούς, 
επειδή παρατηρούνται εξάρσεις 
του μελάσματος μετά από ανεξέ-
λεγκτη έκθεση στον ήλιο και, αντί-
θετα, τάση υποχώρησης στη διάρ-
κεια χρονικών περιόδων αποφυ-
γής του ήλιου. Επίσης, υψηλότε-
ρα επίπεδα οιστρογόνων και προ-
γεστερόνης συντελούν στον αιτιο-
παθογενετικό μηχανισμό της κατά-
στασης και έτσι εξηγείται η συχνή 

του συσχέτιση με την εγκυμοσύ-
νη, τη λήψη αντισυλληπτικών και 
τη χορήγηση ορμονικής θεραπείας 
υποκατάστασης στις γυναίκες με-
τά την εμμηνόπαυση. Φυλετικοί 
και γενετικοί παράγοντες πιθανόν 
να παίζουν ρόλο στην παθογέ-
νεια, όπως προκύπτει από την οι-
κογενή επίπτωση και τη φυλετι-
κή προδιάθεση. Η φωτοπροστα-
σία θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
σε κάθε θεραπευτική προσέγγιση 
της κατάστασης. Παράγοντες που 
προκαλούν υπομελάγχρωση ό-
πως η υδροκινόνη, το ελαϊκό οξύ, 
η τρετονοΐνη και το κοχικό οξύ βο-
ηθούν σημαντικά στον έλεγχο του 
μελάσματος, με την προϋπόθεση 
ότι χρησιμοποιούνται για παρατε-
ταμένες χρονικές περιόδους. Η υ-
δροκινόνη θεωρείται η πιο δημο-
φιλής και αποτελεσματική ουσία 

αυτής της κατηγορίας. Η φόρμου-
λα Kligman είναι ιδιαίτερα προσφι-
λής στους δερματολόγους και α-
ποτελείται από το συνδυασμό υ-
δροκινόνης, τρετινοΐνης και ήπιου 
κορτικοστεροειδούς. Τα επιφανεια-
κά peels επίσης βοηθούν, ενώ α-
ντίθετα τα μεσαίου και μεγαλύτε-
ρου βάθους μπορεί να επιδεινώ-
σουν την κατάσταση, οδηγώντας 
σε μεταφλεγμονώδη μελάγχρω-
ση. Ιδιαίτερα στα άτομα με σκου-
ρόχρωμο δέρμα τα παραπάνω εί-
ναι εντονότερα. Η χρήση του Q-
Switched laser, του pulsel scannel 
CO

2 και erbium YAG laser δεν έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τική. Μερικές φορές το μέλασμα 
βαθμιαία υποχωρεί, κυρίως μετά 
από διακοπή πιθανής ορμονικής 
διέγερσης και αποφυγή έκθεσης 
στην ηλιακή ακτινοβολία.

Μέλασμα
Παθογένεια και θεραπεία

χ. αντωνίου
αν. καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών



το επιφανειακό peeling είναι μια 
κοσμητική διαδικασία που συνί-

σταται στην εφαρμογή ενός παράγο-
ντα απολέπισης στο δέρμα με σκοπό 
την πρόκληση ελεγχόμενου τραυμα-
τισμού μέρους ή ολόκληρης της επι-
δερμίδας. 

Κύριες ενδείξεις του επιφανειακού peel-
ing είναι η ανανέωση του δέρματος, η φω-
τογήρανση, οι λεπτές ρυτίδες, οι επιφανει-
ακές δυσχρωμίες και η ακμή. Η εφαρμο-
γή του είναι δυνατή σε όλους τους φωτό-
τυπους κατά Fitzpatrick, δεν απαιτείται α-

ναισθησία, ο βαθμός της απολέπισης εί-
ναι αποδεκτός από τους ασθενείς και οι ε-
πιπλοκές είναι ήπιες και εξαιρετικά σπάνι-
ες. Οι παράγοντες επιφανειακής απολέπι-
σης που χρησιμοποιούνται συχνότερα εί-
ναι το γλυκολικό οξύ 20%-70%, το τρι-
χλωροξικό οξύ 10%-25%, η ρεζορκίνη με 
τη μορφή πάστας 30%-50%, το διάλυμα 

Jesner, το σαλικυλικό οξύ 20%-30%, το 
πυροσταφυλικό οξύ 40%-50% και το λι-
ποϋδροξυοξύ 5%-10%. Η προσεκτική ε-
πιλογή των ασθενών έχει μεγάλη σημα-
σία για την έκβαση της επέμβασης, ενώ 
οι σχετικές ή απόλυτες αντενδείξεις πρέ-
πει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Η δι-
αδικασία του peeling γενικά είναι η ίδια 
για όλους τους παράγοντες επιφανειακής 
απολέπισης, η γνώση όμως των ειδικών 
χαρακτηριστικών του κάθε παράγοντα εί-
ναι σημαντική, ώστε να γίνει η σωστή επι-
λογή για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

ΣΕΛΙΔΑ 6

Μεσαίου και μεγαλύτερου βάθους peels
μ. Ρομποτή

Δερματολόγος

Για τουλάχιστον 100 χρόνια, πολλές ου-
σίες χρησιμοποιήθηκαν, είτε μόνες είτε 

σε συνδυασμό, για τα peels του προσώπου 
και μεταξύ αυτών η φαινόλη και το TCA.

Τα τελευταία χρόνια εμπνευσμένος δερματο-
λόγος αλλά και συνάδελφοι από άλλες ειδικό-
τητες, βοήθησαν με τις έρευνές τους στην πλη-
ρέστερη κατανόηση των ουσιών που χρησιμο-
ποιούνται στη Δερματολογία, με αποτέλεσμα 
την άμβλυνση των επιφυλάξεων για τη χρή-
ση τους. Το αποτέλεσμα του peeling εξαρτά-
ται από το βαθμό διείσδυσης της χρησιμοποι-
ούμενης ουσίας, αν και έτσι μπορεί να αυξά-
νονται οι πιθανότητες επιπλοκών. Τα μεσαίου 
και μεγαλύτερου βάθους peels εφαρμόζονται 

κυρίως στο πρόσωπο και προσφέρουν καλά 
αποτελέσματα στη θεραπευτική αντιμετώπιση 
των ουλών από ακμή και στη φωτογήρανση, 
ενώ βοηθούν και στην αναζωογόνηση τους 
δέρματος. Επίσης λειτουργούν θετικά στις πε-
ριστοματικές γραμμώσεις, στις περιοφθαλμικές 
ρυτίδες και στους μαύρους κύκλους γύρω από 
τα μάτια. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί στον τρόπο χρήσης τους, λόγω των ση-
μαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών που μπο-
ρεί να προκύψουν. Υπο-μελάγχρωση, ουλές, 
ερύθημα, λοιμώξεις που πιθανόν να αφήσουν 
ουλές είναι μερικές από τις επιπλοκές. Η φόρ-
μουλα Kligman χρησιμοποιείται διεθνώς πά-
ντοτε, πριν και μετά το peeling.

Ακμή
Γιατί και πότε αποτυγχάνει η θεραπεία και τι κάνουμε

α. κατσάμπας
καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου αθηνών

η πλειονότητα των ασθενών με ακμή παρουσιάζει καλή 
απάντηση στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 

Πάντως, ένα μικρό ποσοστό περίπου 10-15% από τους ακνεϊ-
κούς ασθενείς δεν ανταποκρίνεται, τουλάχιστον όπως αναμενόταν, 
στα χορηγούμενα φάρμακα. 

Οι κυριότερες αιτίες πτωχής ανταπόκρισης των ασθενών στη χο-
ρηγούμενη θεραπευτική αγωγή της ακμής είναι:
•  Ο υπερ-απασχολημένος δερματολόγος (έλλειμμα στην εξήγηση της 

θεραπευτικής αγωγής και της φύσης της νόσου από το γιατρό)
•  Η λανθασμένη χρήση των χορηγηθέντων φαρμάκων
•  Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του εκκρινόμενου σμήγματος
•  Η αντοχή του προπιονικού βακτηριδίου της ακμής στα αντιβιοτικά
•  Η Gram (-) θυλακίτιδα
•  Η υποτροπή μετά χορήγηση θεραπείας με ισοτρετινοΐνη

Ηλιακές φακές 
προσώπου και 
άκρων χειρών

η. νικολαΐδου
λέκτορας Δερματολογίας 
Πανεπιστημίου αθηνών

Οι ηλιακές φακές είναι 
κηλιδώδεις υπερμε-

λαγχρωματικές δερματικές 
βλάβες, μεγέθους από ολίγα 
χιλιοστά μέχρι μεγαλύτερες 
του ενός εκατοστού. 

Συνήθως εμφανίζονται στο 
πρόσωπο, στο λαιμό, στα χέ-
ρια και στα αντιβράχια. Είναι ιδι-
αίτερα συχνές και εμφανίζονται 
σε περισσότερο από το 80% 
των λευκών, ηλικίας άνω των 
50 ετών. Η θεραπεία των ηλια-
κών φακών μπορεί να είναι είτε 
φυσική είτε τοπική. Στην πρώ-
τη περιλαμβάνεται η κρυοχει-
ρουργική, τα χημικά peels και τα 
laser. Οι τοπικές θεραπείες πε-
ριλαμβάνουν την υδροκινόνη, 
την τρετινοΐνη, την ανταπαλίνη 
και το συνδυασμό ιμικουϊμόδης 
και τρετινοΐνης. Οι φυσικές θε-
ραπείες ενεργούν ταχύτερα από 
τις τοπικές, αν και οι τελευταίες 
ακολουθούνται από λιγότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ εί-
ναι σαφώς φθηνότερες. Οι το-
πικές θεραπείες μπορούν επί-
σης να εφαρμοσθούν μετά τις 
φυσικές, σαν αγωγή συντήρη-
σης, αποτρέποντας έτσι την πε-
ρίπτωση υποτροπής.

Επιφανειακά peels
Γ. κοντοχριστόπουλος

Aν. Διευθυντής, Β' Δερματολογικό τμήμα 
νοσ. "α. Συγγρός"

Μετεμμηνοπαυσιακή 
ανδρογενετική αλωπεκία

Β. χασάπη
Επιμελήτρια α', Γ' Δερματολογικό τμήμα νοσ. "α. Συγγρός"

η μετεμμηνοπαυσιακή αλωπεκία είναι μια κατάσταση 
που γίνεται όλο και συχνότερη τα τελευταία χρόνια. 

αν και δεν υπάρχουν πολλές επιδημιολογικές μελέτες, 
σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, έχει προσδιορισθεί 
ότι 35-40% των γυναικών ηλικίας 50 ετών παρουσιάζει 
ανδρογενετική αλωπεκία. 

Κλινικά χαρακτηρίζεται από διάχυτη ελάττωση της πυκνότη-
τας των τριχών στη μετωποβρεγματική περιοχή, με διατήρηση 
στις περισσότερες περιπτώσεις της μετωπιαίας παρυφής. Έχουν 
περιγραφεί τρία διαφορετικά κλινικά πρότυπα: Το πρότυπο δί-
κην «Χριστουγεννιάτικου δένδρου», το πρότυπο Ludwig και το 
πρότυπο Hamilton. Η ανδρογενετική αλωπεκία οφείλεται πι-
θανόν σε περίσσεια των κεντρικά ή περιφερικά παραγόμενων 
ανδρογόνων ή σε κάποιο «λάθος» στο μεταβολισμό των ορ-
μονών στο επίπεδο των θυλακικών οργάνων στόχων. Η επί-
δραση των ανδρογόνων στους τριχικούς θυλάκους καθορίζε-
ται από πολυγονιδιακή κληρονομικότητα. Στην αντιμετώπιση 
των γυναικών με ανδρογενετική αλωπεκία ο θεραπευτής πρέ-
πει να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι οι αρνητικές επιδράσεις της 
απώλειας των μαλλιών στην ποιότητα ζωής μπορεί να είναι πο-
λύ σοβαρές και πολλές φορές δεν είναι απαραίτητα συσχετι-
σμένες με τον αντικειμενικό βαθμό της ελάττωσης της πυκνό-
τητας των μαλλιών. Οι θεραπευτικές επιλογές για τις γυναίκες 
με μετεμμηνοπαυσιακή ανδρογενετική αλωπεκία είναι περιο-
ρισμένες. Διάλυμα μινοξιδίλης 2% τοπικά εφαρμοζόμενο έχει 

αποδειχθεί ότι βελτιώνει το πρόβλημα σε γυναίκες με αραίω-
ση σταδίου Ludwig I και II. Οι αναστολείς της μετατροπής της 
τεστοστερόνης έχουν επίσης δοκιμασθεί σε γυναίκες με φυσι-
ολογικά επίπεδα ανδρογόνων. Η φιναστερίδη σε δόση 7mg/
ημέρα δε φαίνεται να βελτιώνει την ανδρογενετική αλωπεκία 
στις γυναίκες. Δόσεις φιναστερίδης 2,5mg/ημέρα και 5mg/η-
μέρα φαίνεται ότι δίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε μερικές 
γυναίκες, σύμφωνα με λίγες, και με μικρό αριθμό γυναικών, 
μελέτες. Ο ρόλος και η θέση των αντιανδρογόνων στη θερα-
πεία της μετεμμηνοπαυσιακής αλωπεκίας χρειάζεται περαιτέ-
ρω διερεύνηση. Σε ασθενείς που η φαρμακευτική θεραπεία α-
ποτυγχάνει, αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μπο-
ρεί να συστηθεί μεταμόσχευση τριχών. Επίσης κοσμητικές τε-
χνικές μπορεί να βοηθούν στην κάλυψη του προβλήματος. Η 
ανάγκη για καινούριους αποτελεσματικούς παράγοντες για την 
αντιμετώπιση της μετεμμηνοπαυσιακής ανδρογενετικής αλωπε-
κίας προσδιορίζεται από την έλλειψη αποτελεσματικών τρόπων 
θεραπείας και τις ουσιαστικές αρνητικές επιδράσεις στην ψυχο-
κοινωνική ζωή των γυναικών. ID


