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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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ZAPAΦΩNITHΣ Γ.  .......................................................................................  Δερματoλόγoς, Aθήνα
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KOΝΤOχΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ. ........................  Δ/ντής, B’ Δερματoλoγική Κλινική, Noσ. “A. Συγγρός”
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KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚη ΣΑμΠΙΝΕ ΕΛΚΕ  ...........................................Αν. Καθηγ. Παν/μίoυ Κρήτης 
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ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛOΥ I. ......................................... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης
ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B. ................................................ Δ/ντής, Πανεπιστημιακή Kλινική Noσ. “A. Συγγρός”
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Κνησμός στους ηλικιωμένους
ΕΠΙμΕΛΕΙΑ: Π.Γ. ΚΩΣΤΑΚηΣ

Διευθυντής Γ' Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείου "Α. Συγγρός"

Κλινικά χαρακτηριστικά
Ο κνησμός στους ηλικιωμένους περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα και μπορεί να 

είναι διακοπτόμενος και ελάχιστα ενοχλητικός, μέχρι συνεχής και ασυμβίβαστος 

με φυσιολογικό ύπνο και ηρεμία. Γι’ αυτό, γενικευμένοι υπολογισμοί είναι δύ-

σκολοι και ευμετάβλητοι. Δύο μικρές ανασκοπήσεις αναφέρουν ότι το 30-45% 

των ηλικιωμένων βιώνουν ενοχλητικό κνησμό του δέρματος αλλά σχεδόν 100% 

των ηλικιωμένων έχουν τουλάχιστον ήπια διακοπτόμενα συμπτώματα.

Ουσιαστικά κανένα τεκμηριωμένο στοιχείο δεν υπάρχει που να υπολήπτεται 

την ανατομική κατανομή - εξάπλωση του γεροντικού κνησμού. Σύμφωνα με 

τις μελέτες, οι ηλικιωμένοι παραπονούνται περισσότερο συχνά για τον κνησμό 

στην κορυφή του κεφαλιού, την πλάτη και τα πόδια. Το δέρμα δεν εμφανίζεται 

επηρεασμένο, αλλά το μόνο που παρατηρείται είναι ξηρότητα. Όταν δεν υπάρχει 

μία κύρια παρασιτική μόλυνση ή άλλες κύριες δερματοπάθειες, οι εκδορές είναι 

σπάνιες ακόμα και όταν τα συμπτώματα είναι οξεία από το ιστορικό. Δεν υπάρχει 

προτίμηση για κατεστραμμένα από τον ήλιο δέρματα.

Οι περισσότεροι ασθενείς περιγράφουν τον κνησμό σαν μία επιφανειακή αίσθηση 

σε αντίθεση με τη βαθιά «μυρμηκίαση» που μερικές φορές περιγράφεται δευτε-

ρευόντως σε συστηματικές ασθένειες με κνησμό.

Το πρόβλημα τείνει να είναι αμφοτερόπλευρα συμμετρικό και περιλαμβάνει τις 

ίδιες θέσεις σε ιδιαίτερους ασθενείς. Κάποτε ο γεροντικός κνησμός γίνεται ένα 

πρόβλημα που επιμένει ακαθόριστα, αυξανόμενο και ελαττούμενο με την αλλαγή 

της εποχής και με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η βιοψία του δέρματος δεν είναι διαγνωστική. Στο οπτικό μικροσκόπιο το κνησμώ-

δες δέρμα μπορεί να δείχνει ελαφρά υπερκεράτωση ή/και μία μικρή περιαγγειακή 

μονοπύρηνη κυτταρική διήθηση, εντελώς μη ειδικά ευρήματα.

Παθοφυσιολογία
Η παθοφυσιολογία του γεροντικού κνησμού είναι άγνωστη, αλλά ίσως υπάρχουν 

αρκετοί παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτόν.

Λέγεται ότι όλοι οι τύποι κνησμού είναι έμμεσοι, μέσω μικρής διαμέτρου αμύελων 

ινών (C αμύελες μεταγαγγλιακές ίνες του αυτόνομου νευρικού συστήματος), που 

καταλήγουν στην περιοχή της δερμοεπιδερμιδικής συνενώσεως και προβάλλουν πίσω 

στο ραχιαίο τμήμα του οπίσθιου τμήματος του νωτιαίου μυελού. Δευτερευόντως, 

τα νεύρα προβάλλουν μέσω της αντίπλευρης νωτιαιοθαλαμικής οδού στον οπίσθιο 

θάλαμο και τελειώνουν στο σωματοαισθητήριο φλοιό της οπισθοκεντρικής έλικος. 

Στο γεροντικό κνησμό δεν υπάρχουν ξεκάθαρες συνδεόμενες με την ηλικία μορφο-

λογικές αλλαγές στις ελεύθερες νευρικές απολήξεις του δέρματος και ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν τις δυνατές, σε σχέση με την ηλικία, αλλαγές 

στη λειτουργία τους. Με την πάροδο της ηλικίας έχει παρατηρηθεί αυξημένος ουδός 

αντίληψης του πόνου (απτικών ερεθισμάτων) που άγονται από άλλες νευρικές οδούς, 

Το δέρμα των ηλικιωμένων είναι συνήθως κνησμώδες. Σε πολλές περιπτώσεις μία 

στοιχειώδης δερματοπάθεια ή θεμελιώδης συστηματική διαταραχή μπορεί να ενο-

χοποιείται αλλά συχνά καμία αιτία δεν διακρίνεται. Ο κνησμός μπορεί να γενικευθεί, 

αν και ορισμένες περιοχές του σώματος είναι χαρακτηριστικά περισσότερο συμπτω-

ματικές. Τα συμπτώματα χειροτερεύουν από τη ξηρότητα ή τον ερεθισμό και συχνά 

υφίονται σε κάποιο βαθμό από τη συστηματική ενυδάτωση του δέρματος, μαζί με 

άλλες θεραπείες που είναι λιγότερο βοηθητικές. Τα παρακάτω σχολιάζουν σύντομα 

αυτό που είναι μέχρι τώρα κατανοητό, με προσοχή σε αυτή την αόριστη οντότητα.




