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Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε τον περασμένο Οκτώβριο το 1o Συνέδριο 
Ερευνητικής Δερματολογίας που διοργάνωσε η Δερματολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι υψηλού επιπέδου 
εισηγήσεις των καταξιωμένων ομιλητών και οι εξαιρετικές ερευνητικές 
εργασίες, οι οποίες ανακοινώθηκαν είτε σαν ελεύθερες ανακοινώσεις 
είτε σαν posters, χαρακτήρισαν την εκδήλωση. Σημειωτέον ότι 
ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε παρόμοιας θεματολογίας 
συνέδριο και ευχόμαστε στην καθηγήτρια κ. Α. Τόσκα και στους 
εκλεκτούς συνεργάτες της τη συνέχεια αυτού του πρωτοποριακού 
επιστημονικού θεσμού.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Η απόπτωση στην ψωρίαση πριν και μετά από θεραπεία
Γ. Κοκολάκης

Εργαστήριο Δερματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Η απόπτωση είναι ο φυσιολογικός αυτός 
μηχανισμός προγραμματισμένου κυττα-

ρικού θανάτου που εξασφαλίζει την ομοιό-
σταση των ιστών. 

Διαταραχές στη ρύθμιση της απόπτωσης θα ο-
δηγήσουν τελικά σε παθολογικές καταστάσεις, ό-
πως στην περίπτωση της ψωρίασης, όπου παρατη-
ρείται εκσεσημασμένη αντίσταση της ψωριασικής 
πλάκας σε αποπτωτικά ερεθίσματα. Υπερέκφραση 
της πρωτεΐνης survivin, μέλος των BIR πρωτεϊνών 
στην οποία ανήκουν και οι ΙΑΡ, τόσο στα κερατι-
νοκύτταρα όσο και στα ενδοθηλιακά, αποδεικνύ-
ουν τη μειωμένη αποπτωτική δραστηριότητα στην 
ψωρίαση. Εκτός όμως από αυτή, και ο μεταγραφι-
κός παράγοντας ΝFκΒ έχει φανεί ότι υπερεκφράζε-
ται στην ψωρίαση, με αποτέλεσμα την ενεργοποί-
ηση γονιδίων που ευνοούν τη φλεγμονή, τον πολ-
λαπλασιασμό και την επιβίωση των κυττάρων, ό-

πως για παράδειγμα BclXL, IAP, TNFa, IL-1, IL-6, 
IL-8, ICAM-1, VCAM-1. 

Σε αυτό προστίθενται νέα δεδομένα που υποστη-
ρίζουν την υπερέκφραση της ΡΚCζ στην ψωρίαση, 
η οποία ενέχεται στο μονοπάτι του TNFa, με αποτέ-
λεσμα την ενεργοποίηση του ΝFκΒ. Επίσης, υπερέκ-
φραση και του μεταγραφικού παράγοντα Stat3 με 
συνεπαγώμενη ενεργοποίηση των γονιδίων VΕGF, 
ΤGFα, CyclinDΙ, ΒclΧL και ΙCΑΜ έχει παρατηρηθεί 
σε διαγονιδιακά ποντίκια K5.Stat3C αλλά και σε βι-
οψίες ψωριασικών ασθενών. Τέλος, η αντιαποπτω-
τική πρωτεΐνη Bcl-2 που συμμετέχει στην ενδογενή 
ενεργοποίηση της απόπτωσης από τα μιτοχόνδρια, 
όπως και η προαποπτωτική p53, φαίνεται να μην 
ευνοούν την απόπτωση στην ψωρίαση. Μετά από 
θεραπεία με infliximab η έκφραση των πρωτεϊνών 
αλλάζει, με αποτέλεσμα να υπερισχύει η προαπο-
πτωτική δραστηριότητα. 

Χορήγηση infliximab προκαλεί απόπτωση σε δεν-
δριτικά και Τ-κύτταρα από ψωριασική πλάκα και 
σε Τ-κύτταρα και μονοκύτταρα περιφερικού αίμα-
τος. Θεραπεία με infliximab επίσης οδηγεί σε μει-
ωμένη έκφραση της survivin. Εκλεκτική επαγωγή 
της απόπτωσης σε δενδριτικά κύτταρα του χορίου 
σε ψωρίαση παρατηρήθηκε μετά από θεραπεία με 
etanercept. Ωστόσο, χορήγηση adalimumab δεν έ-
χει φανεί να προκαλεί απόπτωση, παρόλο που μει-
ώνεται σημαντικά ο αριθμός των CD11+, CD68+ 
και CD14+. 

Η χορήγηση alefacept προκαλεί απόπτωση στα ε-
νεργοποιημένα CD45RO+ Τ-κύτταρα μνήμης, αλλά 
δε συμβαίνει το ίδιο και με efalizumab. Εκτός όμως 
από τις νέες θεραπείες με βιολογικούς παράγοντες, 
συμβατικές θεραπευτικές προσεγγίσεις της ψωρίασης 
όπως PUVA, καλσιποτριόλη, εστέρες φουμαρικού 
οξέος, ανθραλίνη επίσης επάγουν απόπτωση.
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Επιδημιολογία 
μελανώματος

ά.Δ. τόσκα
τμήμα Δερματολογίας - άφροδισιολογίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης

Παρουσιάζονται τα διεθνή δεδομένα της επι-
δημιολογίας του μελανώματος με επικέντρω-

ση στην Ευρώπη. Γίνονται συσχετίσεις μεταξύ των 
διαφόρων χωρών του κόσμου. 

Παρουσιάζεται η σημασία της υπεριώδους ακτινο-
βολίας, η ανοσοκαταστολή από την υπεριώδη ακτινο-
βολία και η μορφολογική επίδραση αυτής. Αναλύεται 
η επίπτωση και η θνησιμότητα του μελανώματος και ο 
κίνδυνος εμφάνισης της νόσου στη διάρκεια της ζωής. 
Παρουσιάζεται η δεκαπενταετής επιβίωση ανά στάδιο 
και σύμφωνα με τη διήθηση του όγκου και την εξέλ-
κωση. Καταδεικνύονται οι καμπύλες Kaplan- Meier για 
την επιβίωση του μελανώματος σύμφωνα με φυλή και 
εθνικότητα. Η παρουσίαση εστιάζεται κυρίως στα προ-
σωπικά δεδομένα της προτοτυποποιημένης κατά ηλικία 
επίπτωσης του μελανώματος στην Κρήτη, στη σύγκριση 
με τα δεδομένα της Ιταλίας, στους ανεξάρτητους παρά-
γοντες κινδύνου για το μελάνωμα στην Κρήτη, και στη 
σύγκριση των δεδομένων της Κρήτης με μία περιοχή 
της Νότιας Γερμανίας με τον ίδιο περίπου πληθυσμό. 
Εκτίθενται οι διαφορές με μελέτες από την Αθήνα και 
τη Θεσσαλία. Επισημαίνεται η πλήρης έλλειψη αρχείων 
καταγραφής στην Ελλάδα (registry). Σχολιάζεται το νέο 
σύστημα σταδιοποίησης του μελανώματος και η λογική 
του. Τονίζονται, τέλος, όλα τα βασικά στοιχεία της επι-
δημιολογίας του μελανώματος και τα μέτρα που μπο-
ρεί να πάρει κάποιος που είναι σε υψηλό κίνδυνο για 
να προλάβει τη νόσο. Ο γονιδιακός παράγοντας της νό-
σου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός αλλά όχι πλήρως 
ευκρινής, φυσικά δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Δερματοσκόπηση
Προσωπικά δεδομένα

Γ. Χρ. Χαϊδεμένος,
Δρ. Δερματολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 

άναπ/τής Διευθυντής ΕΣυ, ΝάΔΝ Θες/νίκης

Η δερματοσκόπηση, μια μη επιθετική τε-
χνική που εφαρμόζεται in vivo στο δέρ-

μα με τη βοήθεια ενός μηχανήματος χειρός 
παρεμφερούς με το κοινό ωτοσκόπιο, επι-
τρέπει την εκτίμηση των στοιχείων από την 
επιδερμίδα έως το χόριο. 

Η χρήση του δερματοσκοπίου αυξάνει τη δι-
αγνωστική ευαισθησία του μελανώματος κα-
τά 10-27%. Μετά τη διαγνωστική μέθοδο της 
«Ανάλυσης Προτύπου», η οποία λειτουργεί με 
βάση την ανθρώπινη λογική και την εμπειρία 
που αποκτήθηκε από τη μελέτη χιλιάδων βλα-
βών, ακολούθησε η επινόηση των απλούστε-
ρων στην εφαρμογή τους διαγνωστικών αλγο-
ρίθμων.

Η δημοσίευση τουλάχιστον 100 επιστημονι-
κών άρθρων ανά έτος αντανακλά το ενδιαφέ-
ρον της Δερματολογικής Κοινότητας στην εφαρ-
μογή της δερματοσκόπησης και ενισχύει την ά-
ποψη του Giuzeppe Argenziano πως όσο οι 
Ωτορινολαρυγγολόγοι χρησιμοποιούν το ωτο-
σκόπιο, οι γιατροί που ασχολούνται με τον καρ-
κίνο του δέρματος θα έχουν στην τσέπη τους ένα 
δερματοσκόπιο. Ενώ θεωρείται λογική η αναλο-
γία 15:1 των αφαιρουμένων για διαγνωστικούς 
σκοπούς σπίλων προς το μελάνωμα, το ποσο-
στό αυτό μειώθηκε με τη δερματοσκόπηση στο 
6:1, σύμφωνα με μελέτη του 2003. Κλειδί σε 
κάθε διαγνωστική προσέγγιση αποτελεί η αν-
θρώπινη σκέψη. Το μυαλό χρειάζεται εξάσκη-

ση και τα μάτια εκπαίδευση, ώστε να μεγιστο-
ποιηθεί αυτό που η Γερμανική Σχολή αποκαλεί 
“gestallt”, δηλαδή ένα κράμα γνώσης, εμπει-
ρίας και διαίσθησης. Με άλλα λόγια, «Τα μά-
τια βλέπουν ό,τι ο νους γνωρίζει».

Ο συνδυασμός της δερματοσκοπικής μεθό-
δου 7-FMM και του κλινικού ABCDE, φαίνεται 
πως αποτελεί το ισχυρότερο διαγνωστικό όπλο 
για τα μικρής διαμέτρου μελανώματα, τα οποία 
μπορεί να παραμένουν αδιάγνωστα επί 10ετία 
και πλέον πριν αποκαλυφθούν στα μάτια του μη 
εκπαιδευμένου. Οι άτυποι μελανοκυτταρικοί σπί-
λοι του W. Gark παρουσιάζουν συχνά δυσκο-
λίες στη διαφορική διάγνωση με το μελάνωμα. 
Ο κλινικός μνημονικός κανόνας ABCD παρου-
σιάζεται συχνά ανίσχυρος στη διάκριση αυτή και 
χρειάζεται πολλές φορές η εκτίμηση της μεταβο-
λής της βλάβης κλινικά ή δερματοσκοπικά ώστε 
ο ιατρός να οδηγηθεί στη σωστή απόφαση. Η 
συμμετρία αποτελεί το κυριότερο δερματοσκο-
πικό διαγνωστικό κλειδί στη διερεύνηση αυτή 
των άτυπων σπίλων. Εάν υπάρχει ασυμμετρία, 
χρειάζεται ο επανέλεγχος της βλάβης μετά 4,5 
μήνες, εκτός των περιπτώσεων που υπάρχουν 
πρόσθετα στοιχεία υπέρ της διάγνωσης του με-
λανώματος, οπότε επιβάλλεται η εξαίρεσή της. 
Η παρουσίαση παραδειγμάτων των δυσχερει-
ών που παρουσιάζονται στον έλεγχο των μικρών 
μελανωμάτων και των άτυπων σπίλων αποτε-
λεί το κύριο μέρος της ομιλίας.
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Η αγγειογένεση στην ψωρίαση 
Η συμπεριφορά των νεόδμητων αγγείων πριν και μετά

από τη θεραπεία με βιολογικούς τροποποιητές
Γ. άβραμίδης

Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης

άν και είναι πλέον γεγονός η αναγνώριση 
της ψωρίασης ως ένα αυτοάνοσο νόσημα 

που ακολούθησε την ανακάλυψη του κυρίαρ-
χου ρόλου των τ-λεμφοκυττάρων στην παθο-
γένειά της, η προεξέχουσα θέση που κατέχει η 
αυξημένη αγγειοβρίθεια στο θηλώδες χόριο κα-
θιστά την ψωρίαση, ταυτόχρονα, και νόσο νεο-
αγγειακά εξαρτώμενη. 

Σύμφωνα με την «υπόθεση ισορροπίας» (Balance 
hypothesis), η αγγειογένεση ρυθμίζεται από την ισορ-
ροπία ανάμεσα σε παράγοντες προαγωγικούς ή αγγει-
ογενετικούς και παράγοντες ανασταλτικούς ή αντιαγγει-
ογενετικούς. Στους αγγειογενετικούς παράγοντες περι-
λαμβάνονται οι: Vascular Endothelial Growth Factor 

(VEGF), Epithelial Growth Factor (EGF), basic Fibroblast 
Growth Factor (bFGF), Platelet Derived Endothelial 
Cell Growth Factor (PD-ECGF), Transforming Growth 
Factor β (TGF β), Tumor Necrosis Factor α (TNF α), αγ-
γειογενίνη, κυκλοοξυγενάση, διάφορες μεταλλοπρωτε-
ϊνάσες, αγγειακές ιντεγκρίνες, ιντερλευκίνες 1,4,6,8,15 
κ.ά. Στους αντιαγγειογενετικούς παράγοντες περιλαμ-
βάνονται οι: θρομβοσπονδίνη, αγγειοστατίνη, ενδοστα-
τίνη, αιμοπεταλιακός παράγων 4, ιστικοί αναστολείς 
των μεταλλοπρωτεϊνασών ΤΙΜΡ 1 και 2, ιντερφερό-
νη, ιντερλευκίνη 12. Μελέτες υποστηρίζουν ότι αυτές 
οι αγγειακές αλλαγές πραγματοποιούνται νωρίς στην 
ανάπτυξη των ψωριασικών βλαβών ακόμη και όταν 
η υπερκείμενη επιδερμίδα είναι φυσιολογική. Ο σκο-

πός της μελέτης είναι να αποτιμήσει την επίδραση της 
αντι-TNFa θεραπείας στην αγγειοβρίθεια του χορίου, 
εξετάζοντας την έκφραση των αγγειογενετικών και α-
ντιαγγειογενετικών παραγόντων, την ενεργοποίηση του 
ενδοθηλίου καθώς και την κυτταροβρίθεια σε ενδο-
θηλιακά κύτταρα και μακροφάγα. Μελετήθηκαν επί-
σης τα αντίστοιχα PASI, DAS, (Disease Activity Score) 
BSA, (Body Surface area), HAQ (Health Assesment 
Questionnaire). 
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Επούλωση δερματικών ελκών
Κλινικο-επιδημιολογική μελέτη και προβληματισμοί 

Ν. Ζακοπούλου, Ε. Ζουριδάκη, ά. Κατσάμπας 
μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Ελκών, Νοσοκομείο «ά. Συγγρός», άθήνα

Σκοπός: τα δερματικά έλκη, κυρίως των κάτω 
άκρων, εμφανίζονται σε όλες τις ηλικίες και 

αποτελούν κλινική έκφραση πολλών νόσων. 
Ο παθογενετικός μηχανισμός ορισμένων από 
αυτές, όπως η χρόνια φλεβική ή η αρτηριακή 
νόσος, οδηγεί τα έλκη σε χρονιότητα. 

Παράλληλα, η ακατάλληλη αντιμετώπιση των ελ-
κών οποιασδήποτε αιτιολογίας επιβραδύνει την επού-
λωση, με βαρείες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών, επιβάρυνση των υπηρεσιών Υγείας κ.λπ. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγραφεί η 
εμπειρία της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας χρονι-
ών Ελκών (ΜΗΝΕ) του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός», 
να απεικονιστούν τα κλινικο-επιδημιολογικά δεδο-
μένα του δείγματος ελληνικού πληθυσμού με χρό-
νια δερματικά έλκη και να αξιολογηθεί το αποτέλε-
σμα της εφαρμογής των σύγχρονων θεραπευτικών 
μεθόδων «υγρής επούλωσης».

υλικό-μέθοδος: Περιλήφθηκαν 392 ασθενείς με 
έλκη, που προσήλθαν κατά τα 2.5 χρόνια της λει-
τουργίας της ΜΗΝΕ. Η συστηματική αγωγή αποφασι-
ζόταν με βάση το διαγνωστικό, κλινικο-εργαστηριακό 
έλεγχο. Η τοπική αγωγή περιλάμβανε φροντίδα του 
γύρω δέρματος, νεαροποίηση του έλκους, κάλυψη 

με ειδικά επιθέματα ανάλογα με τη φάση επούλω-
σης (αφρώδη, αλγινικά, υδροκολλοειδή κ.ά.) και ε-
λαστική περίδεση όταν η αρτηριακή παροχή ήταν ι-
κανοποιητική.

άποτελέσματα: Νοσηλεύτηκαν 188 γυναίκες και 
174 άνδρες (αναλογία γ/α=1.08) σε συνολικά 1542 
επισκέψεις βραχείας νοσηλείας. Ηλικιακό εύρος από 
17 ως 86 έτη, με 34% των ασθενών κάτω των 60 ε-
τών. Κατάταξη ελκών με βάση τη διάγνωση (% του 
πληθυσμιακού δείγματος): φλεβικά 29.3, αρτηρια-
κά 6,1, αγγειΐτιδες 4.3, διαβητικά 9.4, μετεγχειρητικά 
6.6, νευροτροφικά μη διαβητικά 2.6, σχετιζόμενα με 
αιματολογική νόσο 4.3, νεοπλασματικά 2, χρόνιες 
λοιμώξεις 2, γαγγραινώδες πυόδερμα 3.8, από πί-
εση-τριβή 3.8, σε ουλώδη ιστό 3.6, σχετιζόμενα με 
κολλαγονώσεις 3, λοιπές διαγνώσεις 19.2. Κύριοι ε-
πιβαρυντικοί παράγοντες (% του πληθυσμιακού δείγ-
ματος): κάπνισμα 25.5, παχυσαρκία 24.5, σακχαρώ-
δης διαβήτης 19.9. Μέσος χρόνος διάρκειας ελκών 
πριν την εφαρμογή «υγρής επούλωσης»: 24.2 μή-
νες. Πλήρης επούλωση στο 63% του δείγματος, με 
μέσο χρόνο επούλωσης: 3.6 μήνες.

Συζήτηση: Κύρια αιτία χρονίων ελκώσεων που κα-
τευθύνονται στο δερματολόγο αναδεικνύεται η χρό-

νια φλεβική νόσος. Ο ένας στους τρείς ασθενείς είναι 
κάτω των 60 ετών, δηλαδή σε ενεργό επαγγελματι-
κή-διαπροσωπική φάση της ζωής του.Το κάπνισμα, 
η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης φαίνε-
ται να ενέχονται στην καθυστέρηση της φυσιολογι-
κής επούλωσης. Διαπιστώνουμε θεραπευτική υπε-
ροχή της «υγρής επούλωσης» σε σχέση με τις πα-
λαιότερες μεθόδους. Δυσίατα καταγράφονται τα έλ-
κη επί ουλών, τα συνδεόμενα με λήψη υδροξυου-
ρίας καθώς και τα διαβητικά έλκη πελμάτων. Συχνό 
πρόβλημα αποτελεί η άρνηση ή η αδυναμία συμ-
μόρφωσης των ασθενών με τις θεραπευτικές συ-
στάσεις (ελαστική συμπίεση, ειδικά υποδήματα α-
ποφόρτισης κ.λπ). Μεγάλο μέρος του προβλήμα-
τος συμμόρφωσης σχετίζεται με τα ασφαλιστικά τα-
μεία, λόγω της γραφειοκρατίας που εξαντλεί ασθε-
νείς και γιατρούς και της άγονης συνεργασίας μετα-
ξύ των ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην 
επούλωση. Η συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση α-
σθενών στη ΜΗΝΕ καθώς και η αποδοτικότητα των 
νέων θεραπευτικών μεθόδων επιβάλλουν τη δημι-
ουργία ανάλογων μονάδων και σε άλλα δερματο-
λογικά κέντρα αλλά και τη βελτίωση των ασφαλι-
στικών παροχών Υγείας.

Πανελλήνιο
Συμπόσιο 
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Η σημασία του μετασχηματίζοντα αυξητικού 
παράγοντα β (TGF-β) 

στην κακοήθη εξαλλαγή των μελανανοκυττάρων
Κ. Κρασαγάκης

άν. Καθηγητής Δερματολογίας, Εργαστήριο Δερματολογίας, τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ο μετασχηματίζων αυξητικός παράγο-
ντας β (transforming growth factor-β, 

TGF-β) αποτελεί έναν ισχυρό αναστολέα 
της αύξησης φυσιολογικών μελανοκυτ-
τάρων. 

Η λειτουργία αυτή του TGF-β ως ενός εν-
δογενούς μηχανισμού ελέγχου του κυτταρι-
κού πολλαπλασιασμού φαίνεται ότι αλλοιώ-
νεται στην πορεία της καρκινογένεσης, καθό-
τι πολλές κυτταρικές σειρές μελανώματος είτε 
δεν καταστέλλονται από τον TGF-β είτε επη-
ρεάζονται σε μικρό μόνο βαθμό. Τούτο προ-
κύπτει ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της εν-
δοκυττάριας μεταγωγής των αντιπολλαπλασι-
αστικών σημάτων του TGF-β στα μελανωμα-

τικά κύτταρα. Παράλληλα, παρατηρείται αύ-
ξηση της αυτοκρινούς παραγωγής TGF-β από 
αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, πολλές παρακρι-
νείς δράσεις του από το μελάνωμα προερχό-
μενου TGF-β, όπως η ανακατασκευή της εξω-
κυττάριας ουσίας, η νεοαγγειογένεση και η α-
νοσοκαταστολή, μπορούν να επάγουν την το-
πική αύξηση του όγκου και τη μεταστατική δια-
δικασία. Η αλληλεπίδραση των Smad, των κύ-
ριων TGF-β-σηματοδοτικών πρωτεϊνών, με άλ-
λα σηματοδοτικά συστήματα, όπως των πρω-
τεϊνικών κινασών που ενεργοποιούνται από μι-
τογόνα, των Ski/SnoN πρωτεϊνών, και της οι-
κογένειας της πρωτεϊνικής κινάσης C, πιθανά 
να συμβάλλει στη διαφυγή των μελανωμα-
τικών κυττάρων από τον έλεγχο του TGF-β. 
Συμπερασματικά, η διαλεύκανση των μορια-
κών αλληλεπιδράσεων του σηματοδοτικού μο-
νοπατιού του TGF-β αναμένεται να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγί-
σεων για το μελάνωμα.

Εισαγωγή: Η προσβολή των ονύχων από είδη 
Candida, σύμφωνα με τα παγκόσμια επιδημιολο-

γικά δεδομένα, αποτελεί μια από τις συχνότερες λοι-
μώξεις των ονύχων. το είδος της Candida που συ-
χνότερα απομονώνεται στις καλλιέργειες είναι η C. 
albicans. άναφορικά με την εντόπιση οι όνυχες των 
άνω άκρων προσβάλλονται συχνότερα, ενώ ως προς 
το φύλο πλειοψηφούν συντριπτικά οι γυναίκες.

Σκοπός: Η παρούσα επιδημιολογική μελέτη έχει στό-
χο τη διερεύνηση και 
καταγραφή του ποσο-
στού ανίχνευσης καντι-
ντιακής ονυχίας, μετα-
ξύ των προσερχόμενων 
στο μυκητολογικό εργα-
στήριο του ΝΑΔΝΘ α-
σθενών, τα τελευταία 5 
έτη. Ακολούθως, στο-
χεύει στην κλινική αξιο-
λόγηση και το διαχωρι-

Επιδημιολογική μελέτη 
ασθενών με καντιντιακή 
ονυχία στη β. Ελλάδα 

Ε. Σωτηρίου1, Ε. Χοβαρδά1, Ζ. άπάλλα1, Θ. Κουσίδου2, 
Δ. Δεβλιώτου-Παναγιωτίδου1

1ά’ Δερματολογική Κλινική άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης,2Κρατική Κλινική ΝάΔΝΘ
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Εισαγωγή: Η νόσος Bowen είναι μια από 
τις εγκεκριμένες ενδείξεις χρήσης της 

φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT). άν και ο 
ακριβής μηχανισμός δράσης της PDT δεν 
έχει απόλυτα αποσαφηνιστεί, πολλές με-
λέτες αναφέρουν υψηλά ποσοστά πλή-
ρους ίασης, με ταυτόχρονα άριστο κοσμη-
τικό αποτέλεσμα.

Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικό-
τητας της PDT χρησιμοποιώντας κλασματική α-
κτινοβόληση (fractionated PDT) σε σύγκριση 
με τη χορήγηση μονήρους εφάπαξ δόσης α-
κτινοβολίας, στη νόσο Bowen.

μέθοδος: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 
12 ασθενείς, πάσχοντες από ιστολογικά επι-
βεβαιωμένη νόσο Bowen. Κατόπιν τυχαιοποί-
ησης διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, των έξι 
ασθενών έκαστη. Η πρώτη ομάδα έλαβε 20J/
cm2 και 80J/cm2, σε μεσοδιάστημα τεσσάρων 
και έξι ωρών από την εφαρμογή του αμινολε-
βουλινικού οξέος (ALA), αντίστοιχα. Η δεύτε-
ρη ομάδα υποβλήθηκε σε ακτινοβόληση με 

εφάπαξ δόση 100J/cm2, τέσσερις ώρες μετά 
την εφαρμογή του ALA. Το αποτέλεσμα εκτι-
μήθηκε 6 μήνες μετά από την εφαρμογή της 
θεραπείας.

άποτελέσματα: Πλήρης ίαση διαπιστώθηκε 
στο 78% των ασθενών που έλαβαν κλασματι-
κή ακτινοβόληση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
της ομάδας με την εφάπαξ δόση ήταν 70%. 
Το κοσμητικό αποτέλεσμα αξιολογήθηκε ως 
εξαιρετικό και στις δύο επιμέρους ομάδες. Το 
επαγόμενο άλγος, εκτιμώμενο με την κλίμακα 
VAS (visual analogue score), κατά την εφαρ-
μογή της θεραπείας ήταν εντονότερο στους α-
σθενείς της δεύτερης ομάδας.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της παρούσας μελέτης, φαίνεται πως ο 
κλασματικός διαχωρισμός της δόσης της ακτινο-
βολίας επιτυγχάνει υψηλότερα ποσοστά ίασης 
στους ασθενείς με νόσο Bowen. Μεγαλύτερες 
σε αριθμό ασθενών μελέτες απαιτούνται προ-
κειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπε-
ράσματα.

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας 
της φωτοδυναμικής θεραπείας με 5-ALA 

στην αντιμετώπιση της νόσου Bowen, με τη χρήση 
μονήρους και διπλού σχήματος ακτινοβόλησης

Ε. Σωτηρίου, Ζ. άπάλλα, Φ. μαλλιαμάνη, Δ. Παναγιωτίδου, ά. Ιωαννίδης
ά’ Δερματολογική Κλινική άΠΘ

σμό των ασθενών με βάση την εντόπιση της προσβο-
λής, την ηλικία, το φύλο και την εποχικότητα της εμ-
φάνισης.

μέθοδος: Στο σύνολο των ασθενών διενεργήθη-
κε άμεση μικροσκόπηση και καλλιέργεια ρινισμάτων 
ονύχων σε υπόστρωμα Sabouraud dextrose άγαρ, 
εμπλουτισμένο με χλωραμφενικόλη καθώς και σε 
Sabouraud dextrose άγαρ, εμπλουτισμένο με χλω-
ραμφενικόλη και ακτιδιόνη. Οι μύκητες ταυτοποιήθη-
καν με τη μέθοδο της νηματοποίησης. Επί αρνητικού 
αποτελέσματος, γινόταν χρήση αυξανογράμματος (ID 
32 C Biomerieux).

άποτελέσματα: Από τους 17499 ασθενείς που 
προσήλθαν, 1454 έπασχαν από καντιντιακή ονυχία. 
Ποσοστό 81,6% αυτών ήταν γυναίκες. Οι όνυχες των 
άνω άκρων προσβάλλονταν συχνότερα (69,46%) από 
τους όνυχες των κάτω άκρων (30,54%). Τα είδη Candida 
που απομονώθηκαν, με σειρά συχνότητας, ήταν η C. 
albicans σε ποσοστό 43,9% και η C. parapsilosis σε 
ποσοστό 25,7%, ενώ ακολουθούσαν και άλλα είδη 
σε μικρότερα ποσοστά. Η ηλικιακή ομάδα με το υψη-
λότερο ποσοστό καντιντιακής ονυχομυκητίασης ήταν 
αυτή των 60-79 ετών. Σχετικά με την εποχικότητα της 
εμφάνισης, κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς 
μήνες αναφέρθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της παρούσας μελέτης, τα επιδημιολογικά χαρακτηρι-
στικά των ασθενών με καντιντιακή ονυχία στη Βόρεια 
Ελλάδα είναι σε συμφωνία με τα αναφερόμενα επιδη-
μιολογικά δεδομένα των υπολοίπων ευρωπαϊκών χω-
ρών. Επίσης, καταγράφεται προοδευτική αύξηση του 
ποσοστού ανίχνευσης της C. parapsilosis.

Πανελλήνιο
Συμπόσιο 
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Νανο-Ιατρική και Δερματολογία
Ε. Φράγκου, Δ. Ιωαννίδης, Δ. Δεβλιώτου - Παναγιωτίδου

ά’ Δερματολογική Κλινική ά.Π.Θ.

το πρόθεμα «νάνο-» υποδηλώνει την επι-
στήμη και τεχνολογία της τάξης μεγέθους 

του νανομέτρου (10-9m), διαστάσεις που αγγί-
ζουν τη μοριακή δομή της ύλης και απαιτούν 
νέες πειραματικές και τεχνολογικές προσεγ-
γίσεις στη διαχείρισή τους, ενώ με τη σύνθε-
ση της ύλης ξεκινώντας από άτομα και μόρια 
(bottom-up technique) μπορούμε να επιτύ-
χουμε νέες και βελτιωμένες ιδιότητες των α-
ναπτυσσόμενων υλικών.

H νανο-ιατρική, ως βιοτεχνολογικός κλάδος της 
νανο-τεχνολογίας, αναφέρεται στην παρακολούθη-
ση, ανίχνευση, αποκατάσταση και έλεγχο των βιο-
λογικών συστημάτων του ανθρώπου σε μοριακό 
επίπεδο, με την υψηλής ακρίβειας κατασκευή και 
χρήση νανο-δομών και νανο-διατάξεων. Η ανάπτυ-
ξη της έρευνας στη νανο-ιατρική βασίζεται στα επι-
τεύγματα κι ανακαλύψεις των βασικών επιστημών 
και ιδιαίτερα της φυσικής και της χημείας, ενώ α-
παιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Ανάμεσα στις πολυάριθμες εφαρμογές της νανο-
ιατρικής στη θεραπευτική και την κοσμητική δερμα-
τολογία, αναφέρεται η χρήση των νανο-συστημάτων 
μεταφοράς ουσιών με τα λιποσώματα, τα νανο-
γαλακτώματα, τις νανοσφαίρες και τις νανοκάψου-

λες που ευνοούν την αλληλεπίδραση με τα βιολο-
γικά συστήματα, μεταφέροντας φάρμακα ή ενεργο-
ποιώντας την αυτοεπιδιόρθωση των ιστών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αντιμικροβιακά να-
νο-τεχνολογικά χειρουργικά εργαλεία για μικροε-
πεμβάσεις με λιγότερες επιμολύνσεις, τραυματι-
σμό και πόνο, οι βιολογικές κόλλες, οι νανο-ίνες 
και οι επουλωτικές ουσίες για την πρόληψη της δη-
μιουργίας ουλών, οι καλλιέργειες δερματικών κυτ-
τάρων και τα νανο-τεχνολογικά επιθέματα για την 
ελεγχόμενη αποδέσμευση του φαρμάκου. Στις φυ-
σικές διατάξεις συμπεριλαμβάνονται τα συστήμα-
τα laser, παλμικού φωτός, υπερήχων, ιοντοφόρη-
σης, οι μικρο-ακίδες, οι εκτοξευτήρες σωματιδίων 
και πολλά άλλα. 

Τα πεδία έρευνας της νανο-ιατρικής επεκτείνονται 
ακόμα στους χώρους της γενετικής μηχανικής, της 
μοριακής ιατρικής και της ανοσοθεραπείας. Πολλές 
μελέτες κατευθύνονται επίσης σε εντελώς νέους το-
μείς, όπως είναι η «κυτταρική χειρουργική», οι «να-
νο-σωλήνες», οι μοριακές «νανο-μηχανές» και η ε-
πιλεκτική φωτοσήμανση κυτταρικών πληθυσμών.

Στον τομέα της δερματολογικής διάγνωσης, ενδι-
αφέρουσες προοπτικές παρουσιάζονται από τις έ-
ρευνες για τις νέες συνθετικές - βιολογικές διατά-

ξεις όπως είναι οι νανο-βιοαισθητήρες, που στο-

χεύουν στην in-vivo ανίχνευση των ανεπιθύμητων 

παραγόντων ή των διαταραχών των μεταβολικών 

ισορροπιών. Τα επόμενα χρόνια, τα nanobiochips 

για τη γρήγορη και φθηνή ανάλυση γονιδίων, πρω-

τεϊνών και βιοχημικών παραμέτρων από μία μόνο 

σταγόνα βιολογικού υγρού, είναι πιθανό ότι θα α-

ντικαταστήσουν τις σύνθετες εργαστηριακές εξετά-

σεις, ενώ τα εμφυτεύσιμα microchips κάτω από το 

δέρμα μπορεί να αυξήσουν τις δυνατότητές μας για 

τη συλλογή ιατρικών δεδομένων. 

Η συμβολή της νανο-τεχνολογίας στην ανάπτυ-

ξη των νέων οπτικών και απεικονιστικών συστημά-

των μπορεί να μας δώσει πολλές δυνατότητες α-

κόμα, όπως είναι η in-vivo απεικόνιση του εσωτε-

ρικού των αγγείων, των κυττάρων και άλλων βιο-

λογικών δομών. Η βιοπληροφορική, οι πρωτεϊνι-

κές δομές, η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονι-

διώματος, τα ραδιενεργά νανο-σωματίδια για έλεγ-

χο-σήμανση του DNA και οι φθορίζοντες νανο-

κρύσταλλοι με δράση βιολογικών markers, μπο-

ρούν επίσης να αυξήσουν τη διαγνωστική μας ικα-

νότητα στο μέλλον.



Εισαγωγή: Κατά τη δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση 
των αντιδράσεων των patch tests παρατηρείται 

συχνά ότι τα σημάδια των μαρκαδόρων που συνή-
θως χρησιμοποιούμε για την οριοθέτηση των ταινι-
ών έχουν σβήσει εν μέρει ή πλήρως, κάνοντας δύ-
σκολο τον ακριβή προσδιορισμό των θέσεων των 
αλλεργιογόνων.

υλικό και μέθοδοι: Σε 49 ασθενείς ρουτίνας, που 
προσήλθαν στην Κλινική μας για τη συνήθη διαδικασία 
των patch tests, προσπαθήσαμε να βρούμε στην πλάτη 
τους ένα ή περισσότερα σταθερά σημάδια, π.χ. σπίλους. 
Σε σταθερή και γνωστή σχέση με αυτά τοποθετούσαμε τις 
λωρίδες των αλλεργιογόνων σε οριζόντιες και κατακόρυ-
φες παράλληλες γραμμές. Τις θέσεις αυτές τις καταγρά-
φαμε στο ειδικό φύλλο αναφοράς των δερματικών δο-
κιμασιών. Στις 48 ώρες μετά την αφαίρεση των ενισχυτι-

κών κολλητικών ταινιών, σημειώναμε με κοινό μαρκαδό-
ρο τις θέσεις των ταινιών των αλλεργιογόνων και αφού τις 
αφαιρούσαμε κάναμε την πρώτη ανάγνωση.

άποτελέσματα: Στη δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας το συνήθη πλαστικό 
οδηγό της Trolab σε σχέση με το γνωστό σημείο(-α) α-
ναφοράς, μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την ακριβή 
θέση των αλλεργιογόνων όταν οι γραμμές των μαρκα-
δόρων είχαν σβήσει εντελώς στο 10% και εν μέρει στο 
20% των ασθενών.

Συμπέρασμα: Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε βλάβη 
ή σημείο του δέρματος ως σημείο συσχετίσεως στη διαδι-
κασία εκτελέσεως δερματικών δοκιμασιών (patch tests), 
μπορούμε να αποφύγουμε τις δυσκολίες ακριβούς προσ-
διορισμού των θέσεων των αντιδράσεων των αλλεργιο-
γόνων όταν τα σημάδια των μαρκαδόρων έχουν αλλοι-
ωθεί ή εξαφανιστεί από υπεριδρωσία σε θερμές ημέρες 
ή από άλλες αιτίες. Σημειωτέον, πως η ίδια διαδικασία 
μπορεί να εφαρμοστεί όταν δεν πρέπει ή δεν επιθυμού-
με να χρησιμοποιήσουμε μαρκαδόρους.
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Εισαγωγή: Οι μη μελαχρωματικοί όγκοι του δέρ-
ματος αποτελούν τη συχνότερη μορφή καρκί-

νου παγκοσμίως. υπολογίζεται ότι 4 στους 5 ανθρώ-
πους με ανοιχτό χρώμα δέρματος που ζουν σε περι-
οχές με υψηλή ηλιοφάνεια θα αναπτύξουν τουλά-
χιστον ένα δερματικό καρκίνο κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους. Οι πλειοψηφία των όγκων αυτών είναι 
το βασικοκυτταρικό (BCC, Basal Cell Carcinoma) και 
το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (SCC, Squamous 
Cell Carcinoma). με την έγκαιρη διάγνωση ανακα-
λύπτονται σε αρχικό στάδιο και έτσι η κατάλληλη 
θεραπεία έχει άριστο θεραπευτικό και αισθητικό α-
ποτέλεσμα. Η φωτοδυναμική (PDT, Photodynamic 
Therapy) αποτελεί θεραπεία εκλογής για τη ριζική 
θεραπεία όγκων αρχικών σταδίων.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι να αναλύσει και να 
καταγράψει τα αποτελέσματα της φωτοδυναμικής θερα-
πείας (PDT) σε περιπτώσεις BCC, αρχόμενου επιφανει-
ακού SCC και νόσο του Bowen και να αποδείξει ότι α-
ποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο θερα-
πείας. Παράλληλα, εκτιμάται η καταστροφή των όγκων 

και ο ρυθμός της απόπτωσης με την τεχνική TUNEL (TdT-
mediated dUTP biotin nick end-labelling) και τη μέθοδο 
της ανοσοϊστοχημείας.

υλικό - μέθοδος: Το υλικό της μελέτης συνίστανται 
σε 15 ασθενείς με διαγνωσμένο (με ιστολογική ανάλυση) 
BCC, αρχόμενο επιφανειακό SCC και νόσο του Bowen 
της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ηλικίας 50-80 ετών (μέση ηλικία είναι τα 67,5 έτη) και 
των δύο φύλων. Η μέση μέγιστη διάμετρος των όγκων 
είναι 1,74cm και προέρχονται από το δέρμα της κεφαλής, 
τραχήλου, βραχίονα, ώμου, μηρού και κνήμης. Η φωτο-
ευαισθητοποιός ουσία που χρησιμοποιήθηκε είναι η 5-
Aminolevulinic Acid-Induced Protoporphyrin IX. Η φωτο-
δυναμική θεραπεία εφαρμόστηκε με τη χρήση της τεχνο-
λογίας των φωτοδιόδων (LEDs, Light - Emitting Diodes ). 
Μελετήθηκε η έκφραση των μορίων: Bcl-2, Bax, ενεργο-
ποιημένη κασπάση-3, VEGF, P53, PECAM-1 (CD31).

άποτελέσματα: Ανοσοϊστοχημική έκφραση του VEGF 
παρατηρήθηκε στο κυτταρόπλασμα των νεοπλασμα-
τικών κύτταρων σε όλες τις μελετηθείσες περιπτώσεις. 
Ανοσοϊστοχημική έκφραση του CD31 αντιγόνου παρα-

τηρήθηκε στο σύνολο των περιπτώσεων. Τα αποπτωτι-
κά κύτταρα ανιχνεύθηκαν με τη χρώση TUNEL στους νε-
οπλασματικούς ιστούς. Ο συνολικός αριθμός των θετι-
κών κυττάρων σε Bcl-2 ήταν μικρότερος (p<0,01) από τον 
αριθμό των θετικών κυττάρων σε Bax. Θετική έκφραση 
για τις πρωτεΐνες p53, την ενεργοποιημένη κασπάση-3 
στο σύνολο των περιπτώσεων.

Συμπεράσματα: Τα μέλη της οικογένειας Bcl-2, το 
Apaf-1, οι κασπάσες καθώς και οι αγγειογενετικοί πα-
ράγοντες που μελετήθηκαν μετά την εφαρμογή της PDT 
συνιστούν το λεγόμενο «αποπτόσωμα», που είναι και το 
ρυθμιστικό μόριο-κλειδί στην αποπτωτική αλυσίδα. Η κα-
τανόηση της ρύθμισης των κασπασών είναι ένα από τα 
πιο ανεξερεύνητα κεφάλαια της μοριακής βιολογίας και 
αποτελεί μέρος μιας ενδελεχούς έρευνας για το φαινό-
μενο της απόπτωσης. Ο επόμενος στόχος είναι η πλή-
ρης κατανόηση της ρύθμισης και αλληλεπίδρασης αυ-
τών των μορίων. Μία τέτοια προσέγγιση θα έκανε εφι-
κτή τη φωτοδυναμική θεραπεία σε περιπτώσεις αρχόμε-
νων όγκων του δέρματος που χαρακτηρίζονται από αυ-
ξημένη ή ελαττωμένη απόπτωση.

Νέα δεδομένα της φωτοδυναμικής θεραπείας σε καρκινώματα του δέρματος
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Tissue engineering is a technology 
based on developing biological 

substitutes for the repair, reconstruc-
tion, regeneration or replacement of 
tissue. Its long term goal is to con-
struct biomaterials that are biocom-
patible, biodegradable and capable of 
integrating molecules or cells. 

The choice of scaffold for cell cultivation 
can greatly influence cell attachment, 
migration and differentiation. Hence, 
there has been considerable interest in the 
development of novel, second generation, 

biomaterials which are favorably bioactive 
in terms of promoting the desired cellular 
response in vivo. Here, we investigate a 
series of photosensitive sol-gel materials 
for their suitability for three-dimensional 
scaffold fabrications; these materials can be 
structured by two-photon polymerization, 
a laser-based technique which allows the 
fabrication of millimetre-size structures 
with submicron resolution. 

The bioactivity of the materials was 
firstly checked by the cultivation of murine 
fibroblast cells (NIH/3T3 fibroblasts) on 

two-dimensional films. Thin films of the 
materials were prepared (on glass surfaces) 
for each of the three materials. They were 
placed in different wells of 24wells plates, 
and the cell suspension was then added. 
After 24, 48 and 72 hours of cultivation 
the viability of cells were checked using 
the proper assays (Live-Dead Cell Staining 
Kit and Senescence Detection Kit). The 
second step was the investigation of cell 
growth on three-dimension scaffolds, 
made by two-photon polymerization. The 
migration and the attachment of mouse 

fibroblast cells on the 3D scaffolds were 
investigated by optical and fluorescence 
microscopy as well as scanning electron 
microscopy. The main target of our experi-
ments is to use various series of cells in or-
der to study their interaction with our 3D 
scaffolds. Our options include stem cells, 
human keratinocytes and fibroblasts. Our 
results show that the use of sol-gel mate-
rials to construct the 3D scaffolds of sub-
micron resolution by femto-second laser 
processing, represents advantages in ma-
terials engineering and cell biology.
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Η αξία του προσδιορισμού σημείων συσχετίσεως στη 
διαδικασία εκτέλεσης δερματικών δοκιμασιών (Patch tests)
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