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Η ψυχοδερματολογία αναφέρεται στην επίδραση των δερματολογικών παθή-
σεων επί της ψυχικής κατάστασης του ασθενή, αλλά και των ψυχικών νόσων και των ψυχολογικών αντι-
δράσεων στο δέρμα. Οι ψυχοδερματολογικές διαταραχές είναι καταστάσεις που προκύπτουν από την
αλληλεπίδραση μεταξύ του νου και του δέρματος. Συναισθηματικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν
σημαντικά τις περισσότερες ασθένειες του δέρματος, και η συσχέτιση μεταξύ στρεσογόνων γεγονότων
ζωής και εξάρσεων της νόσου είναι καλά τεκμηριωμένες στη δερματολογία. Σε αυτό το άρθρο, η ανα-
σκόπηση της πρόσφατης βιβλιοφραφίας έχει επικεντρωθεί στις δερματικές ασθένειες, καθώς και στις
ψυχιατρικές διαταραχές που εκδηλώνονται με παθήσεις του δέρματος. Επίσης, γίνονται συστάσεις για
την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών ανησυχιών ενός δερματολογικού
ασθενή.

Ðå ñß ëç øç

Psychodermatology refers to the effect of dermatological diseases on the
mental state of the patient, but also of mental illness and psychological reactions in the skin. Psychoder-
matologic disorders are conditions involving an interaction between the mind and the skin. Emotional
factors appear to significantly influence most skin diseases, and the correlation between stressful life
events and disease flares is well recognized in dermatology. In this article, recent research is highlighted
for major cutaneous disease states, as well as psychiatric disorders with symptoms that present as skin di-
sorders. We also present recommendations for optimal evaluation and management of psychosocial con-
cerns in the dermatology patient population.
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Τ ο δέρμα αποτελεί μέσο έκφρασης συναισθη-
μάτων όπως ο θυμός, ο φόβος, η ντροπή, η
απογοήτευση και παίζει σημαντικό ρόλο

στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, η οποία αρχίζει
από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται κατά την ενη-
λικίωση του1,2. Ο Igram και οι συνεργάτες του ανα-

φέρουν ότι το δέρμα είναι μια επέκταση του νου και,
ως εκ τούτου, είναι ένα ουσιαστικό μέρος του χαρα-
κτήρα του ατόμου και αξιολόγησης της προσωπικότη-
τας του. Η σχέση μεταξύ του δέρματος και του εγκε-
φάλου αρχίζει από την εμβρυική περίοδο καθώς το
δέρμα και το στέλεχος του εγκεφάλου προέρχoνται
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από το εξώδερμα και επηρεάζονται από τις ίδιες ορ-
μόνες και νευροδιαβιβαστές2. Η αλληλεπίδραση και
η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ του νου και του δέρματος
έχει μελετηθεί και σε κυτταρικό επίπεδο. Το νευρο-
ανοσο-δερματο-ενδοκρινικό μοντέλο (neuro-immu-
no-cutaneous-endocrine model-NUCE, O’ Sullivan et
al 1998), κατά μίαν έννοια αναπαριστά τη στενή εμ-
πλοκή τεσσάρων οργανικών συστημάτων τα οποία
αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ σώματος και νου
(mind). Αυτά τα στενά συνδεδεμένα συστήματα
έχουν κοινά νευροπεπτίδια, κυτοκίνες, γλυκοκορτι-
κοειδή και άλλους μοριακούς διεγέρτες. Ερεθίσματα
από περιβαλλοντικούς παράγοντες μετατρέπονται σε
βιοχημικές πληροφορίες με την μορφή νευροδιαβι-
βαστών, ορμονών και κυτοκινών3,4.

Η ψυχοδερματολογία ορίζεται ως μια υποειδικό-
τητα της δερματολογίας και της ψυχιατρικής. Ασχο-
λείται και αντιμετωπίζει όλες τις δερματολογικές πα-
θήσεις που επηρεάζονται από ψυχολογικούς παρά-
γοντες, τα προβλήματα που ανακύπτουν από την
προσπάθεια του ασθενή να ανταποκριθεί στις ψυχο-
λογικές συνέπειες των δερματολογικών νόσων ή και
τα προβλήματα κατά την θεραπεία του. Ασχολείται
δε με προγράμματα επιμόρφωσης των αρρώστων σχε-
τικά με την νόσο τους και με όλες τις απαιτούμενες
ψυχοθεραπείες που αναμένεται να φέρουν θετικό
αποτέλεσμα στο δερματολογικό τους πρόβλημα5. Οι
δερματολογικές νόσοι, από ψυχοδερματολογικής
άποψης, υποδιαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.

Α. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ –––––––––––––

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται καθαρά δερματι-
κές παθήσεις όπως ψωρίαση, γυροειδής αλωπεκία,
ατοπική δερματίτιδα, ακμή, λεύκη, κνίδωση, που σε
μεγάλο ποσοστό είναι δυνατόν να επιδεινωθούν ή να
εκλυθούν από ψυχικούς παράγοντες. Η επίδραση
των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην ανάπτυξη ή
την έξαρση ασθενών με ψωρίαση είναι 40-80%, ενώ
το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 90% στις περιπτώ-
σεις ψωρίασης της παιδικής ηλικίας6. Η επίδραση
του στρες στην ανάπτυξη της νόσου καθώς επίσης
και στην ανταπόκριση στη θεραπεία είναι σημαντική.
Αρκετές ψυχολογικές διαταραχές όπως κατάθλιψη,
άγχος, ιδεο-ψυχαναγκαστικές διαταραχές, αυτοκτονι-
κός ιδεασμός και η εξάρτηση από το αλκοόλ είναι
συχνές στους ασθενείς με ψωρίαση7,8. 

Η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην
ανάπτυξη, την εξέλιξη και θεραπευτική αντιμετώπιση
της γυροειδούς αλωπεκίας είναι καλά τεκμηριωμέ-

νη9. Η εμφάνιση έντονου στρες μπορεί να οδηγήσει
σε έξαρση της νόσου μέσω της πιθανής ενεργοποί-
ησης των υπερεκφραζόμενων 2β υποδοχέων της κορ-
τικοτροπίνης που βρίσκονται γύρω από τους θυλά-
κους των τριχών και δημιουργία έντονης τοπικής
φλεγμονής. Η συννοσηρότητα ψυχιατρικών διαταρα-
χών, όπως η μείζων κατάθλιψη, γενικευμένη αγχώ-
δης διαταραχή, φοβικές καταστάσεις και παρανοϊκές
διαταραχές είναι συχνή στους ασθενείς με γυροειδή
αλωπεκία10. Σε μελέτη 31 ασθενών με γυροειδή αλω-
πεκία, 23 ασθενείς (74%) είχαν χρόνια ψυχιατρικά
νοσήματα, ενώ μείζονα κατάθλιψη, και γενικευμένη
αγχώδη διαταραχή είχε το 39% των ασθενών11. Επί-
σης, έχει παρατηρηθεί σε συγγενείς πρώτου βαθμού
ασθενών με γυροειδή αλωπεκία αυξημένο ποσοστό
ψυχιατρικών παθήσεων όπως αγχώδη διαταραχή
(58%),συναισθηματική διαταραχή (35%) και κατά-
χρηση ουσιών (35%)12. Στρεσογόνα γεγονότα ζωής
πριν την εμφάνιση της νόσου έχουν παρατηρηθεί στο
70% των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα13. Η βαρύ-
τητα των συμπτωμάτων έχει πολλές φορές αποδοθεί
στο γενικευμένο στρες καθώς και σε προβλήματα
στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή και χαμηλή αυτοε-
κτίμηση των ασθενών. Οι δυσλειτουργίες που μπο-
ρούν να εμφανιστούν μέσα στην οικογένεια οδηγούν
σε μειωμένη θεραπευτική απόκριση των παιδιών με
ατοπική δερματίτιδα14. Ο Williams και οι συνεργά-
τες15 του παρατήρησαν ότι το 45% των παιδιών με
ατοπική δερματίτιδα των οποίων οι μητέρες έλαβαν
συστηματική συμβουλευτική παρέμβαση ήταν ελεύ-
θεροι βλαβών έναντι μόνο 10% της ομάδας που
ελάμβανε την συμβατική θεραπεία. Ψυχολογικές πα-
ρεμβάσεις όπως η γνωσιακή –συμπεριφορική θερα-
πεία, τεχνικές χαλάρωσης, ψυχοθεραπεία16, η χρήση
βενζοδιαζεπινών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων
έχουν προστεθεί στην θεραπεία της εμμένουσας ατο-
πικής δερματίτιδας. 

Σε αρκετές μελέτες οι ασθενείς με λεύκη έχουν
βρεθεί να έχουν σημαντικά περισσότερα στρεσογόνα
γεγονότα ζωής σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου,
υποδεικνύοντας ότι η ψυχολογική πίεση που βιώ-
νουν μπορεί να συνεισφέρει στην πρώιμη εμφάνιση
της νόσου17. Η ψυχιατρική νοσηρότητα αναφέρεται
στο ένα τρίτο των ασθενών με λεύκη17, ενώ σε μία με-
λέτη το 56% του δείγματος παρουσίαζε διαταραχές
προσαρμογής και το 29% καταθλιπτικές διαταρα-
χές18. Οι νεότεροι ασθενείς και τα άτομα σε χαμηλό-
τερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες εμφανίζουν χα-
μηλή αυτοεκτίμηση και δυσκολίες στην ένταξη τους
στο κοινωνικό σύνολο19. 

Η σοβαρή συναισθηματική πίεση και το έντονο
στρες μπορεί να επιδεινώσει μια προϋπάρχουσα κνί-
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δωση σε ποσοστό 60%. Δυσκολίες στην έκφραση του
θυμού, η ανάγκη επιβεβαίωσης από τους άλλους,
συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους είναι επίσης συ-
χνά σε ασθενείς με κνίδωση20,21. Η κνίδωση στο ψύ-
χος έχει συσχετιστεί με υπομανία κατά την διάρκεια
του χειμώνα ενώ η υποτροπιάζουσα ιδιοπαθής κνί-
δωση με κρίσεις πανικού22. Η ψυχοθεραπεία, η δια-
χείριση του στρες, τεχνικές χαλάρωσης καθώς και η
χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων μπορεί να είναι
χρήσιμη σε αυτούς τους ασθενείς με χρόνια κνίδω-
ση23.

Β. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Πρόκειται για καθαρά ψυχιατρικές παθήσεις που
αναφέρονται στο δέρμα, χωρίς όμως να υπάρχει δερ-
ματοπάθεια, όπως παραληρητικές ιδέες παρασίτω-
σης, προκλητή δερματοπάθεια, τριχοτιλλομανία,
απτικές ψευδαισθήσεις, διαταραχές υπέρμετρης ενα-
σχόλησης με σωματική δυσμορφία. Στην προκλητή
δερματοπάθεια οι βλάβες παρουσιάζονται σε περιο-
χές εύκολα προσβάσιμες στα χέρια, όπως τα αντι-
βράχια και το πρόσωπο και είναι αμφοτερόπλευρες
με παράξενα γεωμετρικά σχήματα λόγω των διαφό-
ρων μέσων που χρησιμοποιεί το πάσχον άτομο,
όπως αιχμηρά αντικείμενα, νύχια ή χημικές ου-
σίες24,25. Σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας, ψυ-
χαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, ψύχωση
και το σύνδρομο Maunchausens είναι μεταξύ των ψυ-
χιατρικών διαταραχών που συνοδεύουν την προκλη-
τή δερματοπάθεια26. Οι βλάβες μπορεί να είναι μια
κραυγή για βοήθεια σε απάντηση του έντονου στρες
που βιώνουν και η δυσκολία διαχείρισης του27. Έχει
αναφερθεί ότι το ποσοστό της εκδήλωσης των βλα-
βών μετά από καταστάσεις που προκαλούν σοβαρό
στρες όπως ασθένεια, ατύχημα και πένθος ήταν 19%-
33% και ότι αυτές υποχωρούσαν όταν εξαφανιζόταν
ο εκλυτικός παράγοντας28,29. Η έγκαιρη διάγνωση
μπορεί να αποτρέψει την ασθένεια από το να μεταπέ-
σει σε χρόνια30. 

Η τριχοτιλλομανία είναι το συνειδητό ή ασυνεί-
δητο τράβηγμα ή σπάσιμο των τριχών. Παρατηρείται
συχνά στα παιδιά και συνδέεται με ψυχικά τραύματα
κατά την παιδική ηλικία και συναισθηματική παρα-
μέληση31,32. Οι τρίχες που αποσπώνται από την πλη-
γείσα περιοχή όπως το τριχωτό της κεφαλής, τα βλέ-
φαρα, τις βλεφαρίδες και το εφήβαιο έχουν διαφορε-
τικά μήκη33. Το 50% των ασθενών μπορεί να διαγνω-
σθεί λανθασμένα ως γυροειδής αλωπεκία. Ο ρυθμός

συννοσηρότητας με άλλες ασθένειες είναι υψηλός με
πιο συχνές την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το
άγχος, την κατάθλιψη, την άνοια, τις διαταραχές
προσαρμογής, και την νοητική υστέρηση. Σε παρα-
ληρητικές περιπτώσεις, οι ασθενείς πιστεύουν ότι
υπάρχει κάτι στην ρίζα της τρίχας και με το τράβηγ-
μα βοηθούν να το εξαφανίσουν34. Η σπάνια αυτή πά-
θηση λέγεται τριχοφοβία και χρήζει φαρμακευτικής
αγωγής. 

Στις μονοσυμπτωματικές υποχονδριακές ψυχώ-
σεις υπάγονται η παρασιτική ψευδαίσθηση, η βρω-
μιδρωσική ψευδαίσθηση και η δυσμορφοφοβική
ψευδαίσθηση35. Οι ασθενείς αυτοί έχουν την πε-
ποίθηση ότι είναι μολυσμένοι με παράσιτα (παρα-
σιτική ψευδαίσθηση)36,37, ότι αποδίδουν μια δυσά-
ρεστη οσμή και ο κόσμος τους αποφεύγει (βρωμι-
δρωσική ψευδαίσθηση) και ότι κάποια φυσικά χα-
ρακτηριστικά τους είναι ιδιαίτερα άσχημα (δυ-
σμορφοφοβική ψευδαίσθηση). Η παρασιτική ψευ-
δαίσθηση μπορεί να είναι: (α) πρωτοπαθής, χωρίς
υποκείμενη ψυχική διαταραχή ή οργανική αιτία,
και χαρακτηρίζεται ως ψυχωτική ψευδαισθητική
διαταραχή ή μονοσυμπτωματική υποχονδριακή
ψύχωση, (β) δευτεροπαθής ψυχική διαταραχή εμ-
φανιζόμενη ως σύμπτωμα της σχιζοφρένειας ή της
κατάθλιψης και (γ) δευτεροπαθής εκδήλωση οργα-
νικών νόσων όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η
ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, ή οι αγγειακές παθήσεις
του εγκεφάλου36,37. 

Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι δευτεροπαθείς ψυχιατρικές διαταραχές απορ-
ρέουν από τον ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο των δερμα-
τολογικών παθήσεων λόγω της χρονιότητας και της
δυσμορφίας που προκαλούν. Η ακμή, η ψωρίαση, η
ατοπική δερματίτιδα, η ιδρωταδενίτιδα, η νευροϊνω-
μάτωση κ.α έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ποιότητα
ζωής των ασθενών8,38. 

Δ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Στην κατηγορία αυτή, ο ασθενής εμφανίζει διατα-
ραχές της αισθητικότητας του δέρματος όπως αιμω-
δίες, καύσο, κνησμό χωρίς εμφανή δερματική βλάβη
και υποκείμενη εσωτερική παθολογική κατάσταση.
Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να εντοπίζονται σε
διάφορα μέρη του σώματος και να εκδηλώνονται με
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ποικιλία δερματικών αισθητικών διαταραχών όπως
στο αιδοίο και στην γλώσσα (αιδοιοδυνία, γλωσσο-
δυνία)39.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ –––––––––––––––––––––

Στην ψυχοδερματολογία η προσέγγιση του ασθε-
νούς είναι πιο ενδελεχής από ότι η εξέταση σε μια
συνήθη καθημερινή συμβουλευτική ψυχιατρική πα-
ρέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που αφιερώνε-
ται στον ασθενή πρέπει να είναι περισσότερος της
μέσης διάρκειας που συνήθως δαπανάται για αυ-
τόν40. Η διάρκεια της εξέτασης αποτελεί μια σημαντι-
κή συνιστώσα, η οποία εκτός των άλλων, έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία για την ικανοποίηση του ασθενή41.
Εκτός αυτού όμως ο χρόνος που διατίθεται για τον
κάθε ασθενή έχει ιδιαίτερη σημασία αφού στην ψυ-
χοδερματολογία θα πρέπει η προσοχή να στραφεί
και προς τα δύο συστατικά μέρη τα οποία αποδίδον-
ται με τον όρο αυτό, δηλαδή την ψυχή και το δέρμα.
Τα μέρη αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπ’
όψη, να συνεκτιμώνται και να αντιμετωπίζονται ταυ-
τόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ο θεραπευτής θα πρέπει
να έχει γνώσεις δερματολογίας αλλά και τις ανάλο-
γες ψυχιατρικές γνώσεις και θα πρέπει να είναι προ-
ετοιμασμένος να επιτύχει συσχετίσεις σε διάφορα
επίπεδα. Ο δερματολογικός ασθενής δεν ζητά ψυχο-
λογική βοήθεια από την αρχή. Αυτό που τον ενδια-
φέρει είναι η θεραπεία της δερματολογικής νόσου,
ασχέτως αν η βιολογική προσέγγιση δεν επαρκεί
προς την επίλυση της. Όταν οι ασθενείς αυτοί αναζη-
τούν ψυχολογική βοήθεια δεν είναι ενήμεροι για το
τι είναι ανάγκη να αλλάξουν στον τρόπο σκέψης και
συμπεριφοράς τους ή τι ακριβώς είναι αυτό που τους
επιβαρύνει ψυχικά και με ποιόν τρόπο. Σε αυτό το
στάδιο ο δερματολόγος οποίος είναι ευαισθητοποι-
ημένος και ενημερωμένος για ψυχολογικά ζητήματα,
θα πρέπει να απαντήσει άμεσα σε διάφορα βασικά
διαγνωστικά ερωτήματα όπως: εάν ο ασθενής έχει
καταθλιπτικό συναίσθημα, και πιθανό επακόλουθο
αυτοκτονικό ιδεασμό, εάν υπάρχει πρόβλημα εξάρτη-
σης από ουσίες, εάν είναι παρόντα ψυχωσικά στοι-
χεία, πριν προχωρήσει στην συνολική εκτίμηση του
ασθενή διαμέσου μιας καλά δομημένης συμβουλευ-
τικής εξέτασης42. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει: Α)
τα υποκειμενικά συμπτώματα και προβλήματα του
ασθενή. Οι διαταραχές του ύπνου, της όρεξης, και η
ποιότητα ζωής πρέπει να ελέγχονται λεπτομερώς.
Επιπλέον οι ασθενείς θα πρέπει να ερωτώνται για
άλλα προβλήματα που πιθανόν τους απασχολούν. Ο
ιατρός θα πρέπει να τα ιεραρχήσει κατά σειρά ση-

μαντικότητας και να προγραμματίσει τις απαραίτητες
συνεδρίες για να τα συζητήσει με τον ασθενή και να
παρέμβει για την επίλυσή τους42. Β) Τα αντικειμενι-
κά συμπτώματα. Εδώ ο ιατρός εξετάζει τις ειδικές
βλάβες του ασθενή. Αν και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις είναι σε θέση να διαγνώσει το είδος της βλάβης
αμέσως μόλις ο ασθενής εισέλθει στο εξεταστήριο, ο
ασθενής έχει την ανάγκη να αισθανθεί ότι ο ιατρός
τον έχει εξετάσει λεπτομερειακά. Εκτός από τα παρα-
πάνω η κλινική παρατήρηση του ασθενή, π.χ η συμ-
περιφορά του, ο τρόπος που μιλάει, η μη λεκτική
επικοινωνία του ασθενή, οι σχέσεις του με τον στενό
ή ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο κ.τ.λ., αποτελούν ση-
μαντικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της αντικειμε-
νικής εξέτασης43 Γ) Η συνολική εκτίμηση. Με βάση
τα ευρήματα του ιατρού και τις αναφορές του ασθενή
στα προβλήματά του, θα τεθεί η διάγνωση. Αν ο ια-
τρός σκέπτεται τα δεδομένα που έχει και τα επεξερ-
γάζεται δυνατά ώστε να ακούει και ο ασθενής, αυτό
θα τον βοηθήσει να του εξηγήσει καλύτερα την διά-
γνωση. Εάν υπάρχει αβεβαιότητα ή ακόμα δεν έχει
σχηματίσει άποψη για το ποια θα μπορούσε να είναι
η διάγνωση, δεν αποτελεί λάθος να το συζητήσει με
τον ασθενή. Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι οι
ασθενείς προτιμούν ιατρούς που αισθάνονται άνετα
και δεν φοβούνται να εκφράσουν αβεβαιότητα και
ανάγκη για επαλήθευση της διάγνωσής τους44. Δ)
σχεδιασμός, πρόγνωση, οδηγίες. Στη φάση αυτή ο
ιατρός εξηγεί στον ασθενή ποιες εξετάσεις απαιτούν-
ται προκειμένου να διασφαλισθεί η διάγνωση, να κα-
θορισθεί το ιδιαίτερα σημαντικό για τον ασθενή, θέ-
μα της πρόγνωσης της πάθησής του και τέλος να δο-
θούν οι απαραίτητες οδηγίες για τη αντιμετώπιση της
κατάστασης. Η θεραπευτική παρέμβαση θα πρέπει
να αποσκοπεί στην ολοκλήρωση δύο στόχων: την ία-
ση του συμπτώματος και στην βελτίωση των ποιοτι-
κών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς του ασθε-
νούς42. 

Συμπερασματικά, η ψυχοδερματολογία είναι μια
υποειδικότητα της δερματολογίας και της ψυχιατρι-
κής που ολοένα και εξελίσσεται. Οι μονάδες ψυχο-
δερματολογίας που λειτουργούν σήμερα ανά τον κό-
σμο είναι πολύ περιορισμένες αλλά ο αριθμός τους
σταδιακά αυξάνεται. Οι δερματικές παθήσεις πέρα
από μια αισθητική δυσμορφία που μπορούν να προ-
καλέσουν, μπορούν να σχετίζονται και με μια ποικι-
λομορφία ψυχοπαθολογικών προβλημάτων τα οποία
δυνατόν να επηρεάσουν τόσο τον ασθενή όσο και την
οικογένεια του. Η κατανόηση όλων αυτών των θεμά-
των, και η συνεργασία δερματολόγων και ψυχιάτρων
θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη για
τον ασθενή.
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Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα;

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:2 87-95, 2012

Ανασκόπηση

Κυριαζοπούλου Μ.
Στρατηγός Α. Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, “Α. Συγγρός”

Τις τελευταίες δεκαετίες η εφαρμογή Τεχνικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγω-
γής αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε. Σήμερα, η πιθανή αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ των θεραπειών υπογο-
νιμότητας και διαφόρων τύπων κακοήθειας πιθανολογείται και ερευνάται.

Ðå ñß ëç øç

Over the past decades the use of Assisted Reproduction Techniques (ART) has
been developing and evoluting. Nowadays, a possible causal link between fertility treatments and various
types of malignancies is postulated and studied.

Summa ry

Αssisted Reproduction Techniques and Cancer. 
Is There any Link with Melanoma?

Kyriazopoulou M., Stratigos A.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Yπογονιμότητα, στειρότητα, ατεκνία, τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πα-

ράγοντες διέγερσης ωοθηκών, καρκίνος, μελάνωμα.

KEY WORDS • Infertility, sterility, nulliparity, assisted reproduction techniques, ovulation inducing agents,

cancer, melanoma.

FSH Follicle Stimulating Hormone
HMG Human Menopausal Gonadotropin
hCG Human Chorionic Gonadotropin
GnRH Gonadotropin-Releasing Hormone
LHRH Luteinizing-hormone-releasing Hormone 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. ART: Assisted Reproduction Techniques – Χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει όλες τις διαθέσιμες
σήμερα τεχνικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις της
στειρότητας ή της υπογονιμότητας.

2. Υπογονιμότητα: Η αδυναμία επίτευξης κύησης

μετά από ένα έτος ελεύθερων επαφών, ανεξαρτήτως
αιτίου.

3. Στειρότητα: Η πλήρης αδυναμία επίτευξης κύη-
σης. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η γυναίκα
έχει πλήρη απόφραξη των σαλπίγγων ή απουσία των
ωοθηκών ή ο άνδρας εμφανίζει αζωοσπερμία. Σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις προτιμάται ο όρος υπογονιμό-
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τητα. Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο
όρος infertility για την υπογονιμότητα και οι όροι nul-
ligravidity ή nulliparity για τις περιπτώσεις επίμονης
διαταραχής της αναπαραγωγικής ικανότητας.

4. Υπάρχει διάσταση του όρου υπογονιμότητα κλι-
νικά και δημογραφικά κυρίως λόγω του διαφορετικού
χρονικού σημείου πέρα από το οποίο η απουσία γέν-
νησης θεωρείται ανικανότητα. Η κλινική χρήση του
όρου προσδιορίζει το ένα έτος ως το σημείο έγκαιρης

έναρξης της διερεύνησης του αιτίου απουσίας γέννη-
σης, ενώ δημογραφικά/επιδημιολογικά το όριο τοπο-
θετείται στα 5 έτη. Στον πίνακα παρατίθενται οι ορι-
σμοί της υπογονιμότητας διαχρονικά, όπως χρησιμο-
ποιήθηκαν στη βιβλιογραφία και στα γραφήματα οι
επιδημιολογικοί όροι της πρωτοπαθούς και δευτερο-
παθούς υπογονιμότητας, όπως ισχύουν σήμερα. Αυ-
τοί δεν πρέπει να συγχέονται με κλινικούς όρους,
όπως π.χ. η πρωτοπαθής ωοθηκική ανεπάρκεια.
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Oρισμοί του όρου υπογονιμότητα διαχρονικά

International Committee for                          Κλινικός ορισμός της υπογονιμότητας: Είναι νόσος του 
Monitoring Technology and                           αναπαραγωγικού συστήματος, η οποία ορίζεται από την 
World Health Organization, 2009.                  αποτυχία να επιτευχθεί κλινικά διαπιστωμένη εγκυμοσύνη 

Revised Glossary on ART Terminology     μετά από 12 ή περισσότερους μήνες τακτικών απροφύλα-
κτων σεξουαλικών επαφών.                    

American Society for Reproductive                      H υπογονιμότητα είναι νόσος που ορίζεται από την αδυ-
Medicine, 2008.                                                    ναμία να επιτευχθεί κανονική κύηση με τακτική απροφύ-
Definitions of infertility and recurrent                  λακτη επαφή επί χρονικό διάστημα 12 μηνών ή περισσό-
pregnancy loss.                                                     τερο. Η πρωιμότερη αξιολόγηση και θεραπεία πρέπει να

αιτιολογηθεί βάσει ιατρικού ιστορικού και ευρημάτων της
φυσικής εξέτασης και δικαιολογείται από τον έκτο μήνα
και εξής για γυναίκες άνω των 35 ετών.  

National Institute for Health and Clinical              Ως υπογονιμότητα πρέπει να ορίζεται η αδυναμία να επι-
Excellence guideline 2004                                     τευχθεί σύλληψη με συνεχείς απροφύλακτες επαφές επί

δύο έτη, απουσία γνωστής αναπαραγωγικής διαταραχής.

World Health Organization, 2001. Reproductive  Υπογόνιμες γυναίκες: Ο πληθυσμός των γυναικών αναπα-
Health Indicators for Global Monitoring                ραγωγικής ηλικίας (15-49) με πιθανότητα εγκυμοσύνης

(μη έγκυοι, σεξουαλικά ενεργές, μη λαμβάνουσες μέτρα
αντισύλληψης, μη θηλάζουσες), οι οποίες δηλώνουν προ-
σπάθεια για εγκυμοσύνη επί δύο έτη ή περισσότερο.

World Health Organization, 1985. Manual for       Πρωτοπαθής υπογονιμότητα: Η γυναίκα δε συνέλαβε παρά
the investigation and diagnosis of the infertile      τη συμβίωση, την έκθεση σε εγκυμοσύνη και την επιθυ-
couple.                                                                   μία να τεκνοποιήσει για τουλάχιστο 12 μήνες.
                                                                             Δευτεροπαθής υπογονιμότητα: Η γυναίκα συνέλαβε στο

παρελθόν, αλλά αδυνατεί να συλλάβει παρά τη συμβίωση,
έκθεση σε εγκυμοσύνη και την επιθυμία να μείνει πάλι
έγκυος για τουλάχιστο 12 μήνες.            

Δημογραφικός Ορισμός, 1985.                              Υπογονιμότητα: H αδυναμία να γεννηθεί ζωντανό τέκνο. 
The dictionary of demography                               Ο όρος αναφέρεται συνήθως στις γυναίκες, αλλά τόσο οι

άντρες όσο και τα ζεύγη πρέπει να συνιστούν αντικείμενο
προσοχής. Η στειρότητα υποδηλοί μη αναστρέψιμη κατά-
σταση, ενώ ο όρος προσωρινή στειρότητα χρησιμοποιείται
ενίοτε. Διακριτοί είναι οι όροι πρωτοπαθής στειρότητα (η
γυναίκα δεν κατάφερε ποτέ να τεκνοποιήσει) και δευτερο-
παθής στειρότητα (αδυναμία να τεκνοποιήσει πάλι μετά τη
γέννηση τουλάχιστο ενός τέκνου κατά το παρελθόν).

World Health Organization 1975.                          Πρωτοπαθής υπογονιμότητα: Η γυναίκα δε συνέλαβε 
The Epidemiology of infertility-Report of a           ποτέ παρά τη συμβίωση και έκθεση σε εγκυμοσύνη για

τουλάχιστο δύο έτη.
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ΙΙ. ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑΣ2,3–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α. Από τη γυναίκα 

• Σάλπιγγες: Συμφύσεις, μερική περιφερική από-
φραξη ή φίμωση, πλήρης περιφερική απόφραξη ή
υδροσάλπιγγες, απολίνωση σαλπίγγων και κεντρική

απόφραξη κεντρικά στο σημείο των σαλπιγγικών στο-
μίων (πυελική φλεγμονή, χειρουργική επέμβαση
στην πύελο ή την κοιλία, φλεγμονή μετά από έκτρω-
ση, επιλόχειες λοιμώξεις, σκωληκοειδίτιδα). 

• Ενδομητρίωση
• Ωοθήκες: Διαταραχές της ωοθυλακιορρηξίας -

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, Υπογοναδοτρο-
πικός υπογοναδισμός, Ενδοκρινικά νοσήματα. Γή-
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ρανση των ωοθηκών – μείωση του ωοθηκικού αποθέ-
ματος, έκπτωση της ποιότητας των ωαρίων. 

• Μήτρα: Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, απλα-
σία της μήτρας, ινομυώματα, ενδομήτριες συμφύ-
σεις, χρόνιες φλεγμονές της μήτρας. 

• Ανοσολογικοί παράγοντες: Αυτοάνοση ωοθηκι-
κή ανεπάρκεια (αντισώματα έναντι των ωοθυλακικών
κυττάρων και αδυναμία επίδρασης σε αυτά των γονα-
δοτροπινών), παραγωγή αντισωμάτων έναντι σπερμα-
τοζωαρίων. 

• Γενετικά νοσήματα (σύνδρομο Τurner και οι
περιπτώσεις μωσαϊκισμού, οι γενετικές μεταλλάξεις
στο χρωμόσωμα Χ).

• Φάρμακα – επεμβάσεις (ιατρογενής/φαρμακο-
γενής στειρότητα): Αλκυλιωτικοί παράγοντες, mito-
xantrone, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία πριν
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή λόγω κακοήθει-
ας, αιμοχρωμάτωση, χειρουργικές επεμβάσεις κοι-
λίας ή πυέλου. 

• Διάφορα νοσήματα: Συστηματικός ερυθηματώ-
δης λύκος, Πολλαπλή σκλήρυνση, Χρόνια Νεφρική
Νόσος, Γαλακτοζαιμία, Σακχαρώδης διαβήτης, Νο-
σήματα του θυρεοειδούς (συνδέονται με διαταραχή
της αναπαραγωγής πρωτοπαθώς ή φαρμακογενώς) 

Β. Από τον άνδρα

• Ελάττωση της γονιμοποιητικής ικανότητας του
άνδρα (ολιγο-ασθενο-τερατοσπερμία)

• Αζωοσπερμία
1. Αποφρακτικού τύπου: συγγενής απουσία των

σπερματικών πόρων, απολίνωση αυτών, απο-
τυχούσα αναστόμωση ή μεταφλεγμονώδης
απόφραξη φορεία κυστικής ίνωσης. 

2. Μη αποφρακτικού τύπου: μεταπαρωτιδική ορ-
χίτιδα, σύνδρομο «sertoli cell only», αναστολή
σπερματογένεσης, ατροφία των σπερματικών
σωληναρίων λόγω κρυψορχίας, χρωμοσωμικές
ανωμαλίες (σύνδρομο Klinefelter), δομικές
ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων του φύλου, χη-
μειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ART ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Περιλαμβάνουν δύο στάδια: 

Α. Τη διέγερση των ωοθηκών (ovulation
induction, superovulation)

Στόχος είναι η ανάπτυξη πολλών ωαρίων σε ένα

κύκλο, ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των εμβρύων
που θα προκύψουν από την αμέσως επόμενη διαδι-
κασία (Β). Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι
η clomiphene citrate, οι γοναδοτροπίνες- FSH, HMG
και hCG, οι ανταγωνιστές και αγωνιστές της GnRH.
Σημειώνεται ότι στη σχετική βιβλιογραφία o όρος γο-
ναδοτροπίνες συχνά αναφέρεται στις FSH και HMG
ως διακριτή κατηγορία ωοθηκοδιεγερτικών λόγω του
όμοιου μηχανισμού δράσεως. Η hCG είναι γοναδο-
τροπίνη που όμως δρα με διαφορετικό μηχανισμό.
Προϋποτίθεται η προετοιμασία της μήτρας για την
υποδοχή του υλικού και την υποστήριξη της ενδεχό-
μενης εγκυμοσύνης στα πρώτα στάδια (hCG, proge-
sterone). 

B. Τη γονιμοποίηση 

Τεχνικές:
• ΙVF (επώαση ωαρίων και σπερματοζωαρίων σε

κατάλληλα θρεπτικά μέσα και επιλογή προς εμβρυο-
μεταφορά μετά από 48h των καλύτερων εμβρύων, τα
οποία τότε βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 4 κυττά-
ρων)

• GIFT (ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών)
• ZIFT (ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών)
• TET (ενδοσαλπιγγική μεταφορά εμβρύων)
• ICSI (ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων)
• ΙUI (ενδομήτρια σπερματέγχυση με ή χωρίς

προηγούμενη διέγερση των ωοθηκών))
• Κρυοσυντήρηση ωαρίων ή εμβρύων (η δεύτερη

συνιστά την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη εκ των δύο
τεχνική) - Μεταφορά ψυχθέντων εμβρύων (FET-Fro-
zen Embryo Transfer)

Άλλες τεχνικές
• Κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού και in vitro

ωρίμανση ωοθυλακίων σε δεύτερο χρόνο (σε πρώιμη
ωοθηκική ανεπάρκεια και στην προεφηβική περίοδο
– υπό διαμόρφωση τεχνική). 

• Δωρεά ωαρίων/εμβρύων

Χειρουργικές τεχνικές
• Χειρουργική εμβρυομεταφορά 
• Χειρουργική συλλογή των ωοκυττάρων 
• Μέθοδοι προετοιμασίας του σπέρματος και έγ-

χυσης εντός του ωαρίου 
• Χειρουργική αποκατάσταση του αυλού των σαλ-

πίγγων

Αντιμετώπιση συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών 
Το σύνδρομο αυτό συνιστά συχνό αίτιο υπογονι-

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏ Ã É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ
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μότητας. Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει
τα εξής:
1. Φαρμακευτική αγωγή

• Bρωμοκρυπτίνη
• Clomiphene citrate
• GnRH-αγωνιστές και γοναδοτροπίνες
• Γοναδοτροπίνες (ΗMG και FSH) 
• Insulin sensitising agents 
• Θεραπεία ώσεων με LHRH 
• Στεροειδή 

2. Χειρουργικές μέθοδοι
• Λαπαροσκοπικό ωοθηκικό «drilling» 
• Σφηνοειδής εκτομή (Wedge resection) 
(Πιο πάνω αναφέρονται τόσο οι κλασικές θερα-

πείες όσο και οι νεότερες που είτε βρίσκονται σε πει-
ραματικό στάδιο είτε εφαρμόζονται για μικρό χρονι-
κό διάστημα)

ΙII. ΣΧΕΣΗ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ART ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ –––––––––––––––––––

Οι βιβλιογραφικές αναφορές αφορούν κυρίως
στους εξής καρκίνους:
1. Καρκίνος των ωοθηκών 
2. Καρκίνος του ενδομητρίου
3. Καρκίνος του μαστού
4. Καρκίνος του θυρεοειδούς
5. Non-melanoma skin cancer
6. Μελάνωμα 

Πολύ μικρή αναφορά γίνεται στο καρκίνο του πα-
χέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας, του πνεύμο-
να και στα non-Hodgkin λεμφώματα.

Καρκίνος των ωοθηκών και ART

Ο καρκίνος των ωοθηκών εμφανίζει την υψηλότε-
ρη θνητότητα μεταξύ των γυναικολογικών καρκίνων.
Προστατευτικοί παράγοντες θεωρούνται η πολυτοκία
και η χρήση αντισυλληπτικών4-5, ενώ συγχυτικοί πα-
ράγοντες στην έρευνα είναι οι διαταραχές της γονι-
μότητας και η ατοκία4. Στο παρελθόν διατυπώθηκαν
οι θεωρίες της «συνεχούς διέγερσης των ωοθηκών»
και «των αυξημένων γοναδοτροπινών» που υποστήρι-
ζαν την πιθανή συσχέτιση του καρκίνου των ωοθη-
κών και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι έως
σήμερα δημοσιευμένες μελέτες δεν καταδεικνύουν
σαφή συσχέτιση ART και Ca ωοθηκών. Ωστόσο, έχει
βρεθεί εικόνα όμοια της ωοθηκικής επιθηλιακής δυ-
σπλασίας σε γυναίκες που υπεβλήθησαν στο παρελ-

θόν σε διέγερση των ωοθηκών (ovulation induction).
Αυτή ήταν πιο σοβαρή στις γυναίκες που παρά την
αγωγή δεν τεκνοποίησαν. Είναι η μοναδική αναφορά
στην ιστοπαθολογική εικόνα των ωοθηκών μετά από
τη χορήγηση αγωγής διέγερσης6. 

Φαίνεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να συσχετιστεί
σαφώς η θεραπεία της στειρότητας με τους invasive
όγκους των ωοθηκών στις πλέον πρόσφατες cohort
μελέτες και reviews7,8,9. Το ερώτημα παραμένει για
τους borderline8. Σε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη
cohort των Yli-Kuha AN, et al. από τη Φινλανδία,
υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες αυτές ανέπτυξαν τρεις
φορές πιο διηθητικούς καρκίνους από τις control,
διαφορά όμως μη σημαντική, οφειλόμενη πιθανώς
στο μικρό αριθμό των περιπτώσεων. Ο κίνδυνος εμ-
φανίζεται να είναι στατιστικά σημαντικός στις γυναί-
κες που παρά τη θεραπεία δεν τεκνοποίησαν πο-
τέ4,10,11. Αυτό διατυπώθηκε και σε άρθρο του 2012
από τους Kurta ML, et al. που αφορούσε σε US-ba-
sed case control μελέτη. Η αναφορά αυξημένου κιν-
δύνου συσχετίζεται με το παρατεταμένο status στει-
ρότητας παρά με την ληφθείσα αγωγή14. 

Σε αναδρομική cohort μελέτη παρατήρησης από
το Iσραήλ7, ο συνολικός κίνδυνος εμφάνισης Ca ωο-
θηκών δεν αυξήθηκε με τις θεραπείες, αλλά ούτε πα-
ρατηρήθηκε συσχέτιση με συγκεκριμένο φάρμακο
από όσα χρησιμοποιούνται για τη διέγερση των ωο-
θηκών. Σε population-based cohort μελέτη των Jen-
sen A, et al. από τη Δανία12 με γυναίκες που απευ-
θύνθηκαν σε κλινικές υπογονιμότητας την περίοδο
1963-1998, οποιοδήποτε φάρμακο ή αριθμός κύ-
κλων θεραπείας ή διάρκεια παρακολούθησης ή sta-
tus τεκνοποίησης δε βρέθηκε να συσχετίζεται με αυ-
ξημένο κίνδυνο εμφάνισης Ca ωοθηκών. Οι περισσό-
τερες αναφορές που συσχέτιζαν θετικά τις θεραπείες
υπογονιμότητας και τον κίνδυνο ανάπτυξης του καρ-
κίνου των ωοθηκών ανήκουν στη δεκαετία του ‘90
και φαίνεται να συνδέονται με τυχαία γεγονότα ή
bias13. 

Καρκίνος του ενδομητρίου και ART

Η καλύτερα τεκμηριωμένη σχέση καρκίνου και
ART αφορά στον καρκίνο του ενδομητρίου. Δεν επι-
σημαίνονται από τη βιβλιογραφική έρευνα μεγάλες
διαφορές στα συμπεράσματα των ερευνών. Αυτό που
προκύπτει από τις βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις εί-
ναι ότι οι γυναίκες που έλαβαν κάποια στιγμή στο
παρελθόν φαρμακευτική αγωγή για την υπογονιμότη-
τα έχουν μία προδιάθεση για καρκίνο του ενδομη-
τρίου8,14. Το ενδομήτριο θεωρείται ιστός ιδιαιτέρως
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αποκρινόμενος στις ορμονικές αλλαγές. Δε λείπουν
και αναφορές σε μη σαφή συσχέτιση καρκίνου του
ενδομητρίου και ART9. 

Η πρόσφατη cohort μελέτη των Liat LG, et al. από
το Ισραήλ καταδεικνύει στατιστικά σημαντική αύξη-
ση του καρκίνου του ενδομητρίου σε υπογόνιμες γυ-
ναίκες σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό7. Αυτή
αφορούσε γυναίκες που απευθύνθηκαν κάποια στιγ-
μή σε κλινικές υπογονιμότητας. Μια δεύτερη cohort
από το Ισραήλ15 μελέτησε τις γυναίκες που γέννησαν
σε συγκεκριμένη περίοδο στο παρελθόν και έλεγξαν
το γυναικολογικό ιστορικό τους. Όσες είχαν λάβει
παράγοντες διέγερσης των ωοθηκών και ειδικά clo-
miphene citrate έδειξαν αυξημένο σημαντικά κίνδυ-
νο εμφάνισης καρκίνου του ενδομητρίου.

Το παραπάνω εύρημα παρατίθεται προς επίρρω-
ση του συμπεράσματος της population-based cohort
από τη Δανία16. Σε αυτή δεν επιβεβαιώθηκε η σχέση
του καρκίνου του ενδομητρίου με την χρήση οποι-
ασδήποτε κατηγορίας φαρμάκων ART, αλλά η σχέση
με τη χρήση: α) γοναδοτροπινών (FSH και ΗMG) γε-
νικά, αλλά και ειδικά μετά τα 10 έτη follow-up β)
clomiphene citrate και hCG, μόνο ειδικά μετά από
≥6 κύκλους θεραπείας γ) GnRH-analogs ανεξαρτή-
τως διάρκειας παρακολούθησης ή έκθεσης στον πα-
ράγοντα. Τα παραπάνω ευρήματα παρουσιάζουν
εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς η clomiphene είναι
συγγενής δομικά με την tamoxifen, ένα φάρμακο
στενότατα αιτιολογικά συνδεδεμένο με αυτό τον καρ-
κίνο16,17.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, μία αναδρομική
cohort μελέτη που αφορούσε σε υπογόνιμες γυναί-
κες με κοινό χαρακτηριστικό την περίσσεια ανδρογό-
νων και τις διαταραχές εμμηνορυσίας (ειδικά σε πε-
ριπτώσεις πρωτοπαθούς στειρότητας), συμπεριλαμ-
βανομένου και του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθη-
κών18. Μεταξύ άλλων αυτές οι γυναίκες εμφάνισαν
στατιστικά σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο
του ενδομητρίου σε σχέση τόσο με το γενικό πληθυ-
σμό όσο και με τις υπόλοιπες υπογόνιμες γυναίκες
με δευτεροπαθή υπογονιμότητα και συνεπώς, μη
σχετιζόμενη με υπερανδρογοναιμία ή εμμηνορυσια-
κές διαταραχές. 

Καρκίνος του μαστού και ART

Οι ενδείξεις καρκινογόνου επίδρασης της ART
στο μαστό δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Η φινλανδική
cohort μελέτη6 των υπογόνιμων γυναικών που υπο-
βλήθηκαν σε διέγερση των ωοθηκών έδειξε μια μει-
ωμένη επίπτωση, στατιστικά μη σημαντική σε σχέση

με το γενικό πληθυσμό. Η πλέον πρόσφατη αναδρο-
μική cohort μελέτη των Liat LG, et al. από το Ισ-
ραήλ7 με γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ART σε
συγκεκριμένο κέντρο ανέδειξε οριακή αύξηση της
επίπτωσης του καρκίνου αυτού σε σχέση με τα ανα-
μενόμενα στο γενικό πληθυσμό (σύμφωνα με το
εθνικό μητρώο καταγραφής για τον καρκίνο). Η δεύ-
τερη cohort από το Ισραήλ15 των Calderon-Margalit
et al. συμπεριέλαβε γυναίκες, οι οποίες τεκνοποί-
ησαν σε συγκεκριμένη περίοδο (1974-1976), την
τριακονταετή τους παρακολούθηση για εμφάνιση
καρκίνου και ανέδειξε οριακά σημαντική αύξηση της
επίπτωσης του Ca μαστού στον ART πληθυσμό. 

Σημαντική αύξηση του Ca μαστού σε σύγκριση με
το γενικό πληθυσμό αναφέρεται σε μελέτη γυναικών
με πρωτοπαθή υπογονιμότητα λόγω υπερανδρογο-
ναιμίας ή διαταραχών του κύκλου (συμπεριλαμβανο-
μένου και του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών).
Αυξημένος κίνδυνος παρατηρείται και σε σχέση με
την ενδομητρίωση, σύνηθες αίτιο υπογονιμότητας5.
Η χρήση της προγεστερόνης έδειξε να αυξάνει την
επίπτωση του Ca μαστού στην cohort από τη Δανία19

που εκτίμησε τον κίνδυνο σε γυναίκες με διαταραχή
αναπαραγωγής. Τα υπόλοιπα φάρμακα που χρησι-
μοποιούνται στην ART δεν επηρέασαν την επίπτωση
σύμφωνα με τη μελέτη αυτή. Τα αποτελέσματα χαρα-
κτηρίζονται μάλλον αντικρουόμενα και συνεπώς μη
ενδεικτικά οποιασδήποτε αιτιολογικής συσχέτισης8. 

Καρκίνος του θυρεοειδούς 

Στην cohort μελέτη γυναικών που υποβλήθηκαν
σε ART στο διάστημα 1963-1998 στη Δανία εκτιμή-
θηκε και η εμφάνιση καρκίνου του θυρεοειδούς20.
Διαπιστώθηκε αυξημένος κίνδυνος οποιουδήποτε
ιστολογικού τύπου, ωστόσο τα περιστατικά ήταν λί-
γα. Η διαστρωμάτωση βάσει status τεκνοποίησης
έδειξε ότι στις γυναίκες που τελικά γέννησαν ο κίν-
δυνος σχετιζόταν πρωτίστως με τη χρήση clomiphe-
ne citrate και αμέσως μετά με τη χρήση της προγε-
στερόνης.

Αυξημένος κίνδυνος Ca θυρεοειδούς υφίσταται
και στις γυναίκες με ενδομητρίωση, δηλαδή γυναί-
κες με πρωτοπαθή διαταραχή της αναπαραγωγικής
τους ικανότητας, σύμφωνα με σουηδική cohort μελέ-
τη5 των Melin A, et al. Σε αυτήν οι ερευνητές αντιπα-
ρέβαλλαν τα εξιτήρια της περιόδου 1969-2002 με
διάγνωση ενδομητρίωσης και το εθνικό μητρώο κα-
ταγραφής των καρκινοπαθών. Τέλος, ανάμεσα στις
γυναίκες που έχουν εκτιμηθεί για υπογονιμότητα
έχει βρεθεί μία αύξηση του κινδύνου Ca θυρεοει-
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δούς σε εκείνες που παρέμειναν άτεκνες21. Παρ’ όλα
τα παραπάνω ευρήματα, δεν είναι δυνατή η τεκμη-
ρίωση σαφούς συσχέτισης ανάμεσα στην ART ή την
υπογονιμότητα και τον καρκίνο του θυρεοειδούς.

Non-melanoma skin cancer και ART 

Η βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά πτωχή, αλλά πα-
ρατίθεται εδώ λόγω ειδικού ενδιαφέροντος. Σε πρό-
σφατη μελέτη cohort6 αναφέρεται στατιστικά σημαν-
τική αύξηση αυτών των καρκίνων μεταξύ γυναικών
που υποβλήθηκαν σε ART στη Φινλανδία κατά τη
2ετία 1996-1998. 

Μελάνωμα και ART – Γυναικολογικό ιστορικό
– Υπογονιμότητα

Το ενδιαφέρον για τη σχέση του μελανώματος και
ART είναι πολύ παλιό και μάλιστα οι αρχικές βι-
βλιογραφικές αναφορές σε οποιαδήποτε σχέση
ART-καρκίνου αφορούν κυρίως στο μελάνωμα. Η
πιο παλιά μελέτη cohort, όπου εμφανίζεται αύξηση
του κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος στις γυναίκες
ART, προέρχεται από το Ισραήλ²². Η διαφορά από
το γενικό πληθυσμό δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Η αναδρομική cohort μελέτη των Brinton LA, et
al αφορούσε σε ασθενείς της Mayo Clinic²³ και ση-
μειώνεται ότι ο υπό εξέταση πληθυσμός ήταν γυναί-
κες που εκτιμήθηκαν ως υπογόνιμες κατά τη χρονι-
κή περίοδο 1935-1969! Σύμφωνα με τους συγγρα-
φείς η αύξηση του μελανώματος, καθώς και άλλων
καρκίνων, ανάμεσα σε υπογόνιμες γυναίκες συσχετί-
ζεται με αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης. Διευκρι-
νίζεται ότι η προγεστερόνη χρησιμεύει ως αξιόπιστος
δείκτης ωοθυλακιορρηξίας κατά τη διερεύνηση και
διαχείριση της υπογονιμότητας.

Η επόμενη σχετική cohort24 δημοσιεύτηκε το
1995 και αφορούσε σε γυναίκες που εξετάστηκαν για
υπογονιμότητα στο διάστημα 1974-1985 σε ειδικές
κλινικές του Seattle. Tο εύρημα ήταν αυξημένη επί-
πτωση του μελανώματος, ιδιαιτέρως στις γυναίκες με
διαταραχές της ωοθηκικής λειτουργίας και ≥12 κύ-
κλους clomiphene citrate. Ο αριθμός των γυναικών
ήταν μικρός, μόλις 4, ενώ οι 3 είχαν λάβει και ΗCG.
Συνεπώς, δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί, αν ήταν το
φάρμακο που επηρέασε τον κίνδυνο, ο συνδυασμός
των φαρμάκων ή η υποκείμενη υπογόνιμη κατάστα-
ση.

Η population-based case-control μελέτη25 του
1995 από τους Holly EA, et al. Αφορούσε σε γυναί-
κες με διάγνωση μελανώματος εντός του διαστήμα-

τος 1981-1986. Εξετάστηκε λεπτομερώς το γυναικο-
λογικό ιστορικό αυτών των ασθενών: η λήψη αντισυλ-
ληπτικών, η ηλικία διάγνωσης του μελανώματος, ο
χρόνος μεταξύ διακοπής της λήψης αντισυλληπτικών
και της διάγνωσης, η ηλικία έναρξης της αντισύλλη-
ψης, η ηλικία τεκνοποίησης, το ιστορικό αποβολών
(αυτόματων ή προκλητών), η κανονικότητα των κύ-
κλων, η αγωγή με ART φάρμακα ή άλλες ορμόνες
για ρύθμιση του κύκλου. Προέκυψε ότι όσες εμφάνι-
σαν επιφανειακώς επεκτεινόμενα μελανώματα είχαν
ιστορικό πιο μακρoχρόνιας λήψης αντισυλληπτικών
per os έναντι των υγιών control γυναικών. Όλα τα
υπόλοιπα δεν βρέθηκε να επηρεάζουν τον κίνδυνο. 

Εκτός από τις μελέτες, αξίζει να αναφερθούν και
τα case reports μελανώματος που σχετίστηκαν με την
ART στο παρελθόν. Το πρώτο αφορά σε γυναίκα υπό
ART26. Μετά από λίγες μέρες αγωγής εμφάνισε διόγ-
κωση στη δεξιά βουβωνική χώρα. Επρόκειτο για με-
τάσταση μελανώματος στο σύστοιχο κάτω άκρο που
είχε αφαιρεθεί έξι μήνες νωρίτερα. Η πρώτη προ-
σπάθεια IVF σε αυτή τη γυναίκα ήταν επιτυχής, το
παιδί που γεννήθηκε ήταν υγιές, ο πλακούντας,
ωστόσο, είχε μεταστάσεις και η μητέρα πέθανε 2 μή-
νες μετά τον τοκετό. Το δεύτερο περιστατικό αφορά
σε μεταστατικό μελάνωμα δέρματος που εντοπίστηκε
σε γυναίκα αμφοτερόπλευρα στις ωοθήκες ένα μόλις
μήνα μετά την έναρξη θεραπείας με clomiphene ci-
trate27. Yπήρχε ιστορικό αφαιρεθέντος άτυπου σπί-
λου, αγνώστων λοιπών στοιχείων, 15 έτη νωρίτερα.

Σύμφωνα με αναδρομική cohort μελέτη των
Young P, et al. από την Αυστραλία28 στις αρχές της
προηγούμενης 10ετίας, που εκτιμούσε την επίπτωση
του μελανώματος σε καταγεγραμμένες υπογόνιμες
γυναίκες, αυτή ήταν όμοια με την επίπτωση του με-
λανώματος στο γυναικείο πληθυσμό του Queensland.
Τα φάρμακα δεν φάνηκε γενικά να επηρεάζουν πα-
ρά μόνο σε γυναίκες με υπογόνιμους συντρόφους.
Όσες είχαν λάβει περισσότερους από έναν κύκλο
clomiphene citrate ή ΗMG είχαν σημαντικά ελαττω-
μένο κίνδυνο σε σύγκριση με όσες εκτέθηκαν σε 1 ή
κανένα κύκλο ART. Σε μεταγενέστερη cohort21 μελέ-
τη που εκτιμούσε μεταξύ άλλων καρκίνων και το με-
λάνωμα σε υπογόνιμες γυναίκες, παρατήρησαν ότι η
έκθεση στην clomiphene δεν αύξησε σημαντικά την
επίπτωση του μελανώματος παρά μόνο σε εκείνες
που παρέμειναν άτεκνες παρά την ART.

Η μεγαλύτερη cohort υπογόνιμων γυναικών μέχρι
σήμερα29 από τους Hannibal CG, et al. δεν ανέδειξε
συσχέτιση των φαρμάκων ART και του μελανώματος.
Ωστόσο, η διαστρωμάτωση βάσει τεκνοποίησης έδει-
ξε σημαντική αύξηση του κινδύνου μελανώματος σε
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γυναίκες που έλαβαν γοναδοτροπίνες ή GnRH και
τελικά γέννησαν. Ο αριθμός των κύκλων ή ο χρόνος
από την πρώτη λήψη μέχρι την εμφάνιση του μελα-
νώματος (λανθάνων χρόνος) δεν έδειξαν να επηρεά-
ζουν τον κίνδυνο. Η population-based cohort12 μελέ-
τη από τους Calderon-Margalit R, et al. που δημοσι-
εύτηκε το 2009 κατέδειξε αυξημένο κίνδυνο μελανώ-
ματος σε υπογόνιμες γυναίκες που είχαν λάβει αγω-
γή και ισχυρότερη συσχέτιση σε όσες περίμεναν πέ-
ραν του έτους για να συλλάβουν. 

Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει και μελέτες σε
πληθυσμούς γυναικών με γνωστά αίτια υπογονιμότη-
τας. Η ενδομητρίωση ως παράγοντας πρωτοπαθούς
ωοθηκικής ανεπάρκειας συνδέεται με αυξημένο κίν-
δυνο εμφάνισης μελανώματος, όπως και με άλλους
ορμονοευαίσθητους καρκίνους5. Στην τελευταία προ
2ετίας αναφορά18, επισημαίνεται σε αναδρομική
cohort μελέτη από τους Brinton LA, et al. η σημαντι-
κή αύξηση του μελανώματος σε γυναίκες με υπεραν-
δρογοναιμία ή εμμηνορυσιακές διαταραχές, αλλά η
διαφορά αυτή έπαψε να υφίσταται, όταν έγινε προ-
σαρμογή με βάση την πρωτοπαθή υπογονιμότητα,
όπως αυτή ορίστηκε στην αρχή.

ΣΧΟΛΙΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Δε συνάγεται συμπέρασμα σχετικό με τη συνο-
λική επίπτωση του καρκίνου στον πληθυσμό των
ατόμων που υποβλήθηκαν σε ART αγωγή. Σημειώνε-
ται δε ότι ο πληθυσμός αυτός εμφανίζει μεγάλη ετε-
ρογένεια ως προς την αιτία της υπογονιμότητας, το
είδος της θεραπείας (μονοθεραπεία ή συνδυασμοί,
αλλαγές σχημάτων), τη διάρκεια της θεραπείας. 

2. Η σχέση υπογονιμότητας και καρκίνου φαίνε-
ται να υποστηρίζεται κυρίως στην περίπτωση του
καρκίνου των ωοθηκών. Η υπογονιμότητα παρά τη
θεραπεία φαίνεται να επιβαρύνει την επίπτωση σε
καρκίνους, όπως το μελάνωμα και ο καρκίνος των
ωοθηκών.

3. Η σχέση ART αγωγής και καρκίνου του ενδο-
μητρίου είναι πιο καλά τεκμηριωμένη, ειδικά στην
περίπτωση της θεραπείας με clomiphene citrate. 

4. Το μελάνωμα θεωρήθηκε πολύ πρώιμα καρκί-
νος πιθανώς σχετιζόμενος με ART, αλλά τα αποτελέ-
σματα των cohort μελετών και τα συμπεράσματα των
reviews δεν υποστηρίζουν μια σημαντική σχέση.
Υπό ειδικές συνθήκες π.χ. λήψης ενός συγκεκριμέ-
νου φαρμάκου ή μεγάλης διάρκειας αγωγής φαίνε-
ται ότι υπάρχει συσχέτιση.

5. Η επίμονη υπογονιμότητα παρά την ART που

επηρεάζει τον κίνδυνο του μελανώματος ή του καρ-
κίνου των ωοθηκών είναι μία ενδιαφέρουσα παρατή-
ρηση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις
παρακάτω περιπτώσεις γυναικών. α) Η επίμονη υπο-
γονιμότητα μπορεί να συνδέεται με επίμονη και πα-
ρατεταμένη προσπάθεια ART, συνεπώς, μεγαλύτερης
διάρκειας έκθεση στα φάρμακα και την καρκινογόνο
τους δράση, αν αυτή υφίσταται. β) Η υποκείμενη
διαταραχή που συνεπάγεται και επίμονη υπογονιμό-
τητα είναι αυτή που προδιαθέτει σε καρκινογένεση.
γ) Η επίμονη υπογονιμότητα μετά από ART μπορεί
να μεταφράζεται και στο εξής ιστορικό: πιθανότατα
εξετάζουμε γυναίκα στην 4η -5η δεκαετία της ζωής
της. Δεν αποκλείεται λοιπόν η εμφάνιση καρκίνου
να οφείλεται και στη μακροχρόνια παραμονή σε κα-
τάσταση ατεκνίας και να μην εμφανίζεται ως συνέ-
πεια της ART. δ) Οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε
ART και δε γέννησαν είναι περισσότερο επιρρεπείς
στην εμφάνιση συγκεκριμένων καρκίνων για άγνω-
στο λόγο.
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To φαινόμενο Koebner

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:2 97-104, 2012

Ανασκόπηση

Τζομπανάκη Σ.
Δεσινιώτη Κ.
Αντωνίου Χ.

Α΄ Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, “Α. Συγγρός”

Ο Γερμανός δερματολόγος Ηeinrich Κoebner, το 1876 περιέγραψε την εμφάνιση
ψωριασικών βλαβών σε υγιές δέρμα ασθενών με ψωρίαση που προέκυψε ως συνέπεια τραυματισμού του
δέρματος. Το φαινόμενο Κoebner, μια από τις πιο γνωστές οντότητες στη δερματολογία, γνωστό και ως ισο-
μορφικό φαινόμενο, παρατηρείται σήμερα σε πληθώρα δερματοπαθειών, όπως η λεύκη, ο ομαλός λειχήνας
και η ψωρίαση. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κλινικό δείκτη αξιολόγησης της δραστηριότητας της υποκεί-
μενης δερματικής νόσου. Η παθογένεια του φαινομένου παραμένει άγνωστη και απαιτεί περαιτέρω έρευνες.
Οι κλινικές εκδηλώσεις του φαινομένου Κoebner, οι πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί, οι προδιαθεσικοί και
εκλυτικοί παράγοντες και οι δερματοπάθειες που το εμφανίζουν, παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο.

Ðå ñß ëç øç

The German dermatologist Ηeinrich Κoebner first descrided in 1876 the appea-
rance of psoriatic lesions in the uninvolved skin of psoriatic patients as a consequence of cutaneous trau-
ma. The Koebner phenomenon, one of the most well-known entities in dermatology, also called isomor-
phic response, (from greek “equal shape”) is present in diseases such as vitiligo, lichen planus and psoria-
sis. The isomorphic response may function as a clinical indicator for assessing the activity of the under-
lying skin disease. The pathogenesis of this phenomenon is still unknown and requires further investiga-
tion. The clinical manifestations of the Koebner response, the suggested pathogenetic mechanisms, the
predisposing factors and the dermatoses characterized by the Koebner phenomenon, are presented in
this article.
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Τhe Koebner Phenomenon
Tzompanaki S., Dessinioti C., Antoniou Ch.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Φαινόμενο Koebner, ισομορφική απάντηση, λεύκη, ψωρίαση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το φαινόμενο Κoebner είναι ένα από τα πιο ευρέ-
ως διαδεδομένα φαινόμενα στη δερματολογία και
πήρε το όνομα του από το Γερμανό δερματολόγο του
19ου αιώνα, Ηeinrich Κoebner, ο οποίος πρώτος το

περιέγραψε το 1876.1 Ο Κoebner παρατήρησε ότι
ασθενείς με ψωρίαση είχαν αναπτύξει ψωριασικές
βλάβες σε σημεία εκδορών, δηγμάτων ή δερματοστί-
ξεων. Το 1872 σε συνέδριο παρουσίασε το φαινόμε-
νο, δίνοντάς του το όνομά του και 4 χρόνια αργότερα
δημοσίευσε εργασία που αφορούσε σχετικό περιστα-
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τικό. Το φαινόμενο του Κoebner συναντάται σήμερα
σε αρκετές δερματοπάθειες, όπως η λεύκη και η ψω-
ρίαση.

Σε άτομα με συγκεκριμένες δερματοπάθειες,
όπως η ψωρίαση, μετά τον τραυματισμό υγιούς δέρ-
ματος δημιουργείται στο συγκεκριμένο σημείο, νέα
βλάβη η οποία κλινικά και ιστοπαθολογικά είναι πα-
νομοιότυπη με αυτήν της υποκείμενης νόσου. Το
φαινόμενο αυτό ορίζεται ως φαινόμενο Κoebner ή
ισομορφικό φαινόμενο ή ισομορφική απάντηση που
σημαίνει “όμοια απάντηση”.2

ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΚOEBNER ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oι αναφορές του φαινομένου Κoebner, ταξινομή-
θηκαν από τους Βoyd και Neldner3 σε 4 διαφορετι-
κές ομάδες:
1. Αληθές ισομορφικό φαινόμενο: Aναπαράγεται

με κάθε μηχανικό τρόπο στο δέρμα των ασθε-
νών, όχι όμως μετά από αλλεργικές αντιδράσεις
ή λοιμώξεις σε 3 βασικές δερματοπάθειες, στη
ψωρίαση, στον ομαλό λειχήνα (Eικόνα 1) και στη
λεύκη.

Το αληθές ισομορφικό φαινόμενο πρέπει να δια-
χωριστεί από την παθέργεια, η οποία αποτελεί
μια μη-ειδική αντίδραση υπερευαισθησίας που
αναπτύσσεται σε σημείο μικρού τραύματος ή ση-
μείο νυγμού, όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά στη
νόσο Αδαμαντιάδη-Βehcet.4

2. Ψευδοϊσομορφικό φαινόμενο: Παρατηρείται σε
λοιμώξεις μετά από λύση της συνεχείας του δέρ-
ματος και όχι κατά συνέχεια ιστού. Περιγράφεται
σε μολυσματικές δερματοπάθειες όπως κονδυλώ-
ματα, μολυσματική τέρμινθος, μυρμηκιές.

3. Περιστασιακή εμφάνιση του φαινομένου: Σε
αυτή την ομάδα, περιστασιακές βλάβες εντοπί-
ζονται σε περιοχές τραύματος, στη νόσο Da-
rier, το πολύμορφο ερύθημα, και τη νόσο Hai-
ley-Hailey.

4. Αμφίβολο ισομορφικό φαινόμενο: Σ’ αυτή την
ομάδα περιλαμβάνονται νοσήματα που σχετίζον-
ται με το φαινόμενο Κoebner, για τα οποία όμως
υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές. όπως η ερπη-
τοειδής δερματίτιδα, ο στιλπνός λειχήνας, η με-
λαγχρωματική κνίδωση, η μορφέα, η διαβητική
λιποειδική νεκροβίωση, το δακτυλοειδές κοκκίω-
μα, η οξεία λειχηνοειδής πιτυρίαση (Pityriasis li-
chenoides et varioliformis acuta- PLEVA).
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Åé êü íá 1 – Ομαλός
λειχήν: Α. Ιώδεις
βλατίδες στις κνή-
μες, Β. Φαινόμενο
Koebner, με έκθυ-
ση βλαβών λειχή-
να σε γραμμοειδή
διάταξη σε σημείο
ξεσμού στο αντι-
βράχιο.
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Σε μερικές περιπτώσεις ερυθηματώδους λύκου
έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο Κoebner, σε υγιές
δέρμα μετά από τραυματισμό, εκδορά, χειρουργικές
ουλές, δερματίτιδα εξ’ επαφής, σημεία πίεσης, έκθε-
ση σε έντονο ηλιακό φώς κ.α.

Στον πίνακα 1, αναφέρονται δερματικά νοσήματα,
στα οποία έχει παρατηρηθεί το ισομορφικό φαινόμε-
νο.5

ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚOEBNER –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η αντίδραση Κoebner μπορεί να προκληθεί από:
1. Μηχανικό ή θερμικό τραύμα (δήγματα ζώων και

εντόμων, εγκαύματα, εκδορές, κρυοπαγήματα,
τριβή ή πίεση, τραύματα από πυροβολισμό, περι-
ποίηση νυχιών, στενά παπούτσια, ξύρισμα, χει-
ρουργικές τομές),

2. Δερματοπάθειες (όπως δοθιήνες, δερματίτιδα,
ερπητοειδής δερματίτιδα, δερματοφυτίες, έκζε-
μα, επιδερμικές κύστες, θυλακίτιδες, απλός έρ-
πητας, έρπητας ζωστήρας, ομαλός λειχήνας, πε-
ριπρωκτική νευροδερματίτιδα, ροδόχρους πιτυ-
ρίαση, ψωρίαση, ψώρα, σμηγματορροϊκή δερμα-
τίτιδα, ανεμευλογιά, λεύκη),

3. Αλλεργικές ή ερεθιστικές αντιδράσεις (μετά από
εμβολιασμό για ιούς ή φυματίωση, βαφές και

spray μαλλιών, φωτοευαισθησία, θετικές αλλερ-
γικές δοκιμασίες, δερματοστιξίες, κνίδωση) και
θεραπείες (υπεριώδης ακτινοβολία, ακτινοθερα-
πεία).

Στον πίνακα 2, συνοψίζονται οι πιθανές αιτίες
ανάπτυξης του φαινομένου Κoebner.5

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚOEBNER––––––––––––––––––––

Η παθογένεια του φαινομένου Κoebner είναι
άγνωστη. Έχουν γίνει αρκετές πειραματικές μελέτες
στην προσπάθεια κατανόησης του μοναδικού αυτού
φαινομένου, οι οποίες συμβάλλουν συγχρόνως και
στη διαλεύκανση των παθογενετικών μηχανισμών
των υποκείμενων νοσημάτων. 

Δυο πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί εμπλέ-
κονται στην εμφάνιση του φαινομένου Κoebner. Ο
πρώτος μηχανισμός αφορά σε μη ειδική φλεγμονώ-
δη αντίδραση, η οποία οδηγεί στην έκφραση και πα-
ραγωγή ουσιών, όπως κυτοκίνες, πρωτεΐνες, μόρια
προσκόλλησης ή αυτοαντιγόνα που μετατοπίζονται
από τις ενδοκυττάριες περιοχές. Ο δεύτερος μηχανι-
σμός αναφέρεται σε ειδικές αντιδράσεις, σχετικές με
το βασικό νόσημα, κυρίως ανοσολογικές, που περι-
λαμβάνουν τα Β-, Τ- λεμφοκύτταρα, αυτοαντισώματα
και το γενετικό υπόβαθρο του ασθενούς.6
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Δερματοπάθειες όπου έχει αναφερθεί το φαινόμενο Koebner

Τύποι του φαινομένου Koebner                                         Δερματικά νοσήματα

Αληθές ισομορφικό φαινόμενο                                 Ψωρίαση, ομαλός λειχήν, λεύκη.

Ψευδοϊσομορφικό φαινόμενο                                    Μολυσματική τέρμινθος, κονδυλώματα, μυρμηκιές,
γαγγραινώδες πυόδερμα.

Περιστασιακή εμφάνιση φαινομένου μετά                Πολύμορφο ερύθημα, νόσος Αδαμαντιάδη-Βehcet, 
από τραύμα                                                               νόσος Darier, δακτυλιοειδές κοκκίωμα, σάρκωμα

Κaposi, νόσος Hailey-Ηailey, νόσος Κyrle, μορφέα,
λιποειδική νεκροβίωση, διατιτραίνουσα θυλακίτι-
δα, σκληροατροφικός λειχήνας, αντιδραστικές δια-
τιτραίνουσες κολλαγονώσεις.

Αμφίβολο ισομορφικό φαινόμενο                             Νόσος Still, αναφυλακτοειδής πορφύρα, πομφολυ-
γώδες πεμφιγοειδές, ερπητοειδής δερματίτιδα, δι-
σκοειδής ερυθηματώδης λύκος, έκζεμα, λειχηνοει-
δής αμυλοείδωση, στιλπνός λειχήν, ερυθρά ιόν-
θιος πιτυρίαση, ποροκεράτωση Μibelli, μελαγχρω-
ματική κνίδωση, νόσος Grover, σαρκοείδωση, σύν-
δρομο Sweet, αγγειΐτιδες, κοινή πέμφιγα.
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Ο ρόλος του νευρικού αυξητικού παράγοντα (ner-
ve growth factor, NGF) στο φαινόμενο του Koebner
αξιολογήθηκε λόγω της συμμετοχής του στην παθο-
γένεια της ψωρίασης. Διαπιστώθηκαν αυξημένα επί-
πεδα του παράγοντα στην επιδερμίδα, 24 ώρες μετά
τον τραυματισμό υγιούς δέρματος ψωριασικών ασθε-
νών, καθώς επίσης και αύξηση του παράγοντα νέ-
κρωσης των όγκων (Tumor Necrosis Factor, TNF),
ενώ στους υγιείς μάρτυρες και στους “αρνητικούς για
Κoebner” ασθενείς δεν παρατηρήθηκε αύξηση αυ-
τών των παραγόντων στο δέρμα.7,8,9

Η εμφάνιση ψωριασικών βλαβών σε περιοχές
έρπητα ζωστήρα και ανεμευλογιάς σε ασθενείς με
ψωρίαση, οδήγησαν στην υπόθεση ότι κάποια ενδο-
γενή νευροπεπτίδια (όπως η ουσία P) που εμπλέ-
κονται σε ιογενείς λοιμώξεις, ίσως παίζουν ρόλο
στον μηχανισμό ανάπτυξης του φαινομένου Κoeb-
ner.10,11 Η αντίδραση Κoebner παρατηρήθηκε και
σε περιπτώσεις πέμφιγας και πομφολυγώδους πεμ-
φιγοειδούς. Στην προσπάθεια να ερμηνευθεί η εμ-
φάνιση του φαινομένου στα νοσήματα αυτά, υπέθε-
σαν ότι η απάντηση Κoebner πιθανόν να σχετίζεται
με την έκφραση αντιγόνων του πεμφιγοειδούς στο
τραυματισμένο επιθήλιο ή την έκθεση νέων επιτό-

πων, τα οποία κινητοποιούν το σχηματισμό αντισω-
μάτων.12

Ορισμένα φάρμακα, όπως το λίθιο, οι β-αδρενερ-
γικοί αναστολείς, κυρίως η προπανολόλη, τα ΜΣΑΦ
(μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη), η τοπική εφαρμογή
ανθραλίνης και παραγώγων πίσσας, μπορεί να επι-
δεινώσουν την ψωρίαση και να προκαλέσουν την αν-
τίδραση Κoebner μέσω χημικών αλληλεπιδράσεων
με γενετικά ευαισθητοποιημένα επιδερμικά κύττα-
ρα.13 Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν αλλαγές
στη χημειοταξία των πολυμορφοπύρηνων λευκοκυτ-
τάρων, μείωση ή ενίσχυση της παραγωγής των μετα-
βολιτών του αραχιδονικού οξέος και τροποποίηση
της παραγωγής των λεμφοκινών. Τα φάρμακα πυρο-
δοτούν αλλεργική ή ερεθιστική αντίδραση ή αντί-
δραση φωτοευαισθησίας στον ασθενή, η οποία θα
αποτελέσει μη ειδικό έναυσμα της ανάπτυξης του
φαινομένου.2

Από την άλλη μεριά, διάφορες μέθοδοι έχουν
χρησιμοποιηθεί με σκοπό να ανασταλεί το φαινόμε-
νο Κoebner. Ψωριασικές βλάβες δεν εμφανίστηκαν
μετά την ενδοδερμική χορήγηση ομολόγου ορού
ασθενών με ενεργό ψωρίαση. Έχει αναφερθεί, επί-
σης, ότι και ο ορός ασθενών με ψωρίαση σε αποδρο-
μή, ίσως περιέχει ανασταλτικούς παράγοντες για την
ανάπτυξη φαινομένου Κoebner. Σε άλλες μελέτες
επισημαίνεται ο ανασταλτικός ρόλος της αγγειοσύ-
σπασης στην ανάπτυξη του φαινομένου. Ενέσεις
αδρεναλίνης φάνηκε πως καθυστέρησαν την εκδήλω-
ση της αντίδρασης Κoebner. Μηχανική αγγειοσύ-
σπαση που προκλήθηκε ασκώντας πίεση σε συγκε-
κριμένο σημείο του δέρματος, ανέστειλε την εμφάνι-
ση του φαινομένου.5

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚOEBNER 
ΣΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το φαινόμενο Κoebner έχει μελετηθεί εκτενώς
κυρίως στην ψωρίαση και συναντάται περίπου στο
25% των ψωριασικών ασθενών.3 Η λανθάνουσα πε-
ρίοδος από τον τραυματισμό του υγιούς δέρματος
μέχρι την εμφάνιση των βλαβών, είναι συνήθως 10-
20 ημέρες, ωστόσο μπορεί να κυμαίνεται από 3 ημέ-
ρες έως και μερικά χρόνια. H μακρά λανθάνουσα
περίοδος εξαρτάται από το βαθμό ευαισθησίας που
μπορεί να παρουσιάζει το δέρμα κάθε ασθενούς
στην ανάπτυξη της αντίδρασης Κoebner.2

Η αντίδραση Κoebner φαίνεται πως δεν έχει ανα-
τομικές προτιμήσεις. Μπορεί να εμφανιστεί τόσο
στις κλασσικές περιοχές εντόπισης της ψωρίασης,
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Αιτίες ανάπτυξης του φαινομένου Koebner

Δήγμα, 

Έγκαυμα, Κρυοπάγημα

Τραυματισμοί Εκδορά, Τριβή, πίεση 

Ξύρισμα

Δερματοστιξία

Χειρουργική επέμβαση

Δοθιήνας, δερματίτιδα 

Δερματοφυτία, έκζεμα 

Επιδερμιδική κύστη

Θυλακίτιδα, έρπης ζωστήρ

Δερματοπάθειες Ομαλός λειχήν, λεμφαγγειίτιδα

Ιλαρά, ροδόχρους πιτυρίαση

Ψωρίαση, λεύκη

Σμηγματορροϊκή δερματίτιδα

Σύφιλη, ανεμευλογιά

Εμβολιασμός

Θεραπευτικές Φαρμακευτική αντίδραση 

μέθοδοι Ακτινοθεραπεία 

Υπεριώδες φως (UVB θεραπεία) 

Pulsed dye laser
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δηλαδή σε κορμό, άνω, κάτω άκρα, τριχωτό κεφα-
λής, παρατριμματικές περιοχές, όσο και σε σημεία
που σπάνια συναντώνται ψωριασικές βλάβες, όπως
το πρόσωπο.2

Η πιθανή απάντηση σε τραυματισμό του δέρμα-
τος σε ψωριασικούς ασθενείς διακρίνεται σε:
α. Μέγιστη απάντηση Κoebner (maximum Koebner

response): όταν η βλάβη θα εμφανιστεί και σε άλ-
λα σημεία εκτός τραυματισμού.

β. Ελάχιστη απάντηση (minimum Koebner respon-
se): όταν η βλάβη θα εμφανιστεί μόνο στο σημείο
τραυματισμού.

γ. Εκτρωτική απάντηση (abortive koebnerization):
όταν η βλάβη θα εμφανιστεί μετά το τραυματισμό
και αυτόματα θα εξαφανιστεί μέσα στις επόμενες
12-20 ημέρες.

δ. Καμία απάντηση μετά από τραυματισμό. Το τραυ-
ματισμένο δέρμα επουλώνεται, χωρίς τη δημιουρ-
γία ψωριασικής βλάβης.2

Παράγοντες που συμβάλλουν στην πυροδότηση
της απάντησης Κoebner στην ψωρίαση:
1. Εποχή: Ευνοείται η εμφάνιση του το χειμώνα απ’

ότι το καλοκαίρι. Πιθανώς αυτό να σχετίζεται με
την ευεργετική επίδραση που έχει η ηλιακή ακτι-
νοβολία γενικότερα στην ψωρίαση τους καλοκαι-
ρινούς μήνες.

2. Βαρύτητα της νόσου: Η απάντηση Κoebner μπορεί
να εμφανιστεί σε εκτεταμένες μορφές ψωρίασης,
αλλά και σε περιπτώσεις ασθενών με ελάχιστες ψω-
ριασικές βλάβες, παρόλα αυτά, θεωρείται ότι το
φαινόμενο συναντάται πιο συχνά σε ασθενείς που
έχουν λάβει αρκετές προηγούμενες θεραπείες και
σε ασθενείς που μόλις εκδήλωσαν την ψωρίαση.
Επιπλέον, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί όταν η
ψωρίαση είναι σε έξαρση, ή ασταθής14 και λιγότερο
πιθανό όταν ο ασθενής βρίσκεται σε θεραπεία και
όταν οι βλάβες της ψωρίασης είναι σε αποδρομή.

3. Έκταση του δερματικού τραυματισμού: Σχετικές
μελέτες αναφέρουν πως το τραύμα πρέπει να
προκαλέσει τόσο καταστροφή της επιδερμίδας
όσο και φλεγμονή του υποκείμενου δέρματος για
να αναπτυχθεί η αντίδραση Κoebner. Πιο σοβα-
ροί τραυματισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε πιο
εκτεταμένες ψωριασικές βλάβες.15

4. Ουλώδης ιστός: Ο ουλώδης ιστός έχει την τάση να
αναπτύσσει ευκολότερα την αντίδραση Κoebner.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στις μεταβολές που
συμβαίνουν στην αγγείωση του σημείου ή στη
χρόνια διήθηση των μαστοκυττάρων που επηρεά-
ζει τα περιφερικά ενδοθηλιακά κύτταρα.

5. Συναισθηματική φόρτιση (stress): O παράγοντας
αυτός συσχετίστηκε με την επιδείνωση της ψωρία-
σης σε μια ανασκόπηση 2000 ψωριασικών ασθε-
νών.2 Η απελευθέρωση νευροχυμικών διαβιβα-
στών κατά τη διάρκεια της έντονης συναισθηματι-
κής φόρτισης, πιθανολογείται πως πυροδοτεί την
απάντηση Κoebner και προκαλεί την έξαρση της
ψωρίασης.2

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚOEBNER 
ΣΤΗ ΛΕΥΚΗ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η λεύκη είναι μια επίκτητη δερματοπάθεια που
χαρακτηρίζεται από την αιφνίδια εμφάνιση περιγε-
γραμμένων αχρωμικών κηλίδων, λόγω εξαφάνισης
των μελανινοκυττάρων. Πρόκειται για μια συχνή δερ-
ματοπάθεια που προσβάλλει κατά μέσο όρο το 1%-
2% του γενικού πληθυσμού σε όλες τις φυλές, ανε-
ξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Η λεύκη έχει απρόβλε-
πτη πορεία και η ανταπόκρισή της στη θεραπεία εξα-
τομικεύεται ανάλογα με την έκταση της νόσου και
την ηλικία εμφάνισης.16

Προκειμένου ο κλινικός γιατρός, αφενός να ενη-
μερώσει τους ασθενείς του σχετικά με τις μελλοντι-
κές προσδοκίες για την πρόγνωση της νόσου και
αφετέρου να επιλέξει την κατάλληλη θεραπεία για
αυτούς, είναι απαραίτητο να καθορίσει τα χαρακτη-
ριστικά της νόσου που θα τον βοηθήσουν να προ-
βλέψει την πορεία και το αποτέλεσμα της θεραπείας.
Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι και το φαινό-
μενο Κoebner, το οποίο συναντάται στη λεύκη και
υποδεικνύει την δραστηριότητα της νόσου.

Η αναφερόμενη επίπτωση του φαινομένου Κoeb-
ner στη λεύκη κυμαίνεται από 21%-62%.17 Το ευρύ
αυτό φάσμα αντανακλά τις δυσκολίες και την έλλει-
ψη ομοφωνίας στην εκτίμηση και αξιολόγηση του
φαινομένου, η οποία μέχρι το 2011 στηριζόταν μόνο
στο ιατρικό ιστορικό. Σήμερα για την αξιολόγηση του
φαινομένου του Κoebner στη λεύκη, χρησιμοποιεί-
ται η ταξινόμηση18 όπως φαίνεται στο πίνακα 3, η
οποία διακρίνει 3 τύπους βασιζόμενη στο ιστορικό,
στην κλινική εξέταση και στην πρόκληση του φαινο-
μένου.

Σε αναδρομική μελέτη που πραγματοποιήθηκε
στο Βέλγιο το 2011, σε 700 ασθενείς με λεύκη, δια-
πιστώθηκε ότι το φαινόμενο Κoebner, το οποίο εκτι-
μήθηκε με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση
των ασθενών, μπορεί να αποτελέσει κλινική παράμε-
τρο που θα καθορίσει ως ένα βαθμό την πρόγνωση
και την κλινική πορεία της νόσου, καθώς επίσης και
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την ανταπόκριση στην τοπική θεραπεία. Ασθενείς
που εκδήλωσαν την αντίδραση, είχαν πιθανώς ενερ-
γό λεύκη και ήταν πιο ευάλωτοι στο να αναπτύξουν
περισσότερες αχρωμικές βλάβες παρά τη θεραπεία.
Επιπλέον, ήταν ασθενείς των οποίων η λεύκη παρου-
σίαζε ανθεκτικότητα στη θεραπεία. Είχαν εμφανίσει
λεύκη σε μικρή ηλικία και είχαν εκτεταμένη λεύκη.
Το φαινόμενο Κoebner που οφείλεται στην τριβή,
βρέθηκε να συσχετίζεται με αυτοάνοσα νοσήματα,
όπως θυρεοειδοπάθεια, γυροειδής αλωπεκία, σακχα-
ρώδης διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστημα-
τικός ερυθηματώδης λύκος, νόσος Αddison, ενώ αυτό
που προκαλείται από τραύμα, δεν συνδεόταν με αυ-
τοάνοσο νόσημα.16

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΕΒΝΕR––––––––––––––––––––––––––

Οι ασθενείς με δερματοπάθειες στις οποίες έχει
αναφερθεί η αντίδραση Κoebner, θα πρέπει να είναι

ενήμεροι σχετικά με τον κίνδυνο έκθυσης βλαβών
μετά από τραυματισμούς. Ο κλινικός γιατρός, κατά
συνέπεια, οφείλει να δώσει στον ασθενή γενικές
οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να αποτρέψει
την εμφάνιση νέων βλαβών που θα οφείλονται σε
εξωγενείς παράγοντες.

Αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης της αντίδρασης
υπάρχει όταν η νόσος βρίσκεται σε έξαρση, οπότε
κάθε τραυματισμός πρέπει να αποφεύγεται την πε-
ρίοδο αυτή. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα, τα οποία ενδέχεται να πυ-
ροδοτήσουν την απάντηση Κoebner, οπότε συστήνε-
ται αποφυγή έντονης ηλιακής έκθεση και χρήση αν-
τηλιακού.

Η προστασία με ρουχισμό που καλύπτει τα άκρα
κρίνεται αναγκαία κατά την ενασχόληση των ασθε-
νών με εργασίες σε εξωτερικούς χώρους ή κατά τη
χρήση αιχμηρών αντικειμένων. Τα νύχια πρέπει να
είναι κομμένα κοντά και να μην καλύπτονται από τε-
χνητά νύχια. Προσοχή απαιτείται επίσης, κατά το
βούρτσισμα ή χτένισμα των μαλλιών και κατά το ξύ-
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Προτεινόμενη ταξινόμηση του φαινομένου Koebner στη λεύκη

Τύποι του φαινομένου Koebner                      Αξιολόγηση

Τύπος 1                                                           Αποχρωματισμός μετά από τραύμα τον τελευταίο χρόνο.

Ιστορικό                                                          Τύπος τραύματος:

                                                                              1. Φυσικό (πληγές, εκδορές)

                                                                              2. Μηχανικό (τριβή)

                                                                              3. Χημικό/Θερμικό (εγκαύματα)

                                                                              4. Αλλεργικό (δερματίτιδα ερεθιστική ή εξ επαφής)

                                                                              5. Χρόνια πίεση

                                                                              6. Φλεγμονώδεις δερματοπάθειες

                                                                              7. Θεραπευτικές εφαρμογές (ακτινοβολία, φωτοθεραπεία)

Τύπος 2                                                                  Α. Αποχρωματισμός που εντοπίζεται σε περιοχές χρόνιας 
Κλινική εξέταση                                                      πίεσης ή τριβής (γόνατα, αγκώνες) ή περιοχές χρόνιας τριβής 
                                                                              από ρούχα ή αξεσουάρ.

                                                                              Β. Αποχρωματισμός ξεκάθαρα επαγόμενος από τραύμα (γραμμοει-
δούς διάταξης)

Τύπος 3
Πειραματικά επαγώμενο                                         Προκλητό τραύμα:

                                                                              I. Επαναλαμβανόμενη πίεση ή τριβή

                                                                              II. Επιφανειακό τραύμα (επιδερμιδικό)

                                                                              III. Δερμοεπιδερμιδικό τραύμα
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ρισμα. Συστήνεται προσεκτική εφαρμογή θεραπειών
με laser και έγκαιρη αντιμετώπιση σε περίπτωση εμ-
φάνισης του φαινομένου πάνω σε ουλές χειρουργι-
κών επεμβάσεων. Σε περίπτωση τραυματισμού, συ-
στήνεται σχολαστικός καθαρισμός και περιποίηση
του σημείου, που να μειώνει τις πιθανότητες επιμό-
λυνσης που θα ευνοούσε περαιτέρω την εμφάνιση
του φαινομένου.

Η “ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ” ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 
ΚOEBNER ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η αντίστροφη αντίδραση Κoebner (reverse Koeb-
ner response) συναντάται, όταν μια περιοχή της ψω-
ρίασης “καθαρίζει” μετά από τραυματισμό. Σχετική
αναφορά της αντίδρασης αυτής περιγράφηκε πολύ
νωρίς με την περίπτωση ενός 44χρονου ασθενή,
στον οποίο οι ψωριασικές βλάβες υποχώρησαν μετά
την εφαρμογή ηλεκτροαποξήρανσης. Μετά από ιστο-
λογική εξέταση της βλάβης περιγράφηκε ότι η κατα-
στροφή των δερματικών θηλών στον τραυματισμένο
ιστό εμπόδισε την υπερπλασία της επιδερμίδας.5

Άλλοι παράγοντες που έχουν σχετιστεί με την
υποχώρηση της ψωρίασης, είναι λοιμώξεις όπως η
ερυθρά, η γρίπη και η οξεία αμυγδαλίτιδα.5 Σε σχε-
τική μελέτη 7 ψωριασικοί ασθενείς ανέφεραν την
υποχώρηση των ψωριασικών βλαβών με την εμφάνι-
ση του πυρετού. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
της εμμηνόπαυσης και μετά την εφαρμογή θεραπευ-
τικών τεχνικών όπως η κρυοθεραπεία, επίσης έχει
αναφερθεί βελτίωση της ψωρίασης.19

Η αντίστροφη αντίδραση Κoebner δεν περιγρά-
φεται μόνο σε περιπτώσεις ψωρίασης αλλά και σε πε-
ριστατικά λεύκης. Σε σχετική μελέτη το 1998 αναφέ-
ρεται ο αυτόματος επαναχρωματισμός λευκών πλα-
κών που βρίσκονταν σε απόσταση από τα αυτόλογα
μεταμοσχευθέντα τμήματα δέρματος σε ασθενείς με
λεύκη.20 Καταλήγουν πως οι κυτοκίνες από τα μετα-
μοσχευθέντα τμήματα δέρματος διεγείρουν τα μελα-
νοκύτταρα στην περιφέρεια των λευκών πλακών και
των τριχικών θυλάκων και μετά από την τοπική τους
απορρόφηση, ίσως παίζουν ρόλο στον επαναχρωμα-
τισμό των πλακών που βρίσκονται σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές.21

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η απάντηση Κoebner έχει περιγραφεί σε πολλές
δερματικές παθήσεις, όπως η λεύκη και η ψωρίαση.

Το φαινόμενο Κoebner έχει μεγάλη κλινική σημασία
καθώς μαρτυρεί τη δραστηριότητα της δερματικής
νόσου. Επίσης, κατευθύνει τον κλινικό γιατρό να
αποφύγει χημικούς και μηχανικούς ερεθισμούς και
χειρουργικές επεμβάσεις.

Η παθογένεια του φαινομένου δεν είναι πλήρως
γνωστή και απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για τη
διαλεύκανση των μηχανισμών ανάπτυξης του. Η κα-
τανόηση των μηχανισμών αυτών, ίσως συνεισφέρει
στην κατανόηση της παθογένειας της ψωρίασης και
των λοιπών νοσημάτων, στα οποία συναντάται.
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Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. 
Θεραπευτικές επιλογές

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:2 105-115, 2012

Ανασκόπηση

Τύρος Γ.
Κοντοχριστόπουλος Γ.

Β΄ Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, “Α. Συγγρός”

Στις μελαγχρωματικές βλάβες περιλαμβάνονται οι εφηλίδες, οι φακές, το μέ-
λασμα, οι μεταφλεγμονώδεις υπερμελαγχρώσεις, οι μαύροι κύκλοι των ματιών, οι μελαγχρωματικοί σπί-
λοι και οι δερματικές μελανοκυτταρώσεις. Πολλές θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες για αυτές,
όπως τα χημικά peelings, τα lasers, η κρυοθεραπεία, η χειρουγική αφαίρεση και άλλες μη επεμβατικές
μεθόδους με ποικίλα αποτελέσματα. Σ’ αυτό το άρθρο επιχειρείται συγκριτική αναφορά στις βασικότερες
επεμβατικές μεθόδους θεραπείας των μελαγχρωματικών βλαβών. 

Ðå ñß ëç øç

Hyperpigmentation is represented by a wide range of lesions including frec-
kles, lentigines, melasma, postinflammatory hyperpigmentation, infraorbital dark circles, melanocytic nevi
and dermal melanocytosis. Many treatment options are available like chemical peels, lasers, cryotherapy,
surgical excision and other non invasive methods with variable outcomes. A comparative approach is at-
tempted in this paper. 

Summa ry

Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches
Tyros G., Kontochristopoulos G.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Μελαγχρωματικές βλάβες, χημικά peelings, lasers, έντονο παλμικό φως

KEY WORDS • Melanocytic lesions, chemical peels, lasers, intense pulse light

ΕΙΣΑΓΩΓΗ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το χρώμα του δέρματος αποτελεί ένα πολύ ση-
μαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτηριστικό
των ανθρώπων που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
πορεία της ζωής τους και το κοινωνικό τους γίγνε-
σθαι. Ο κυριότερος παράγοντας που διαμορφώνει το
χρώμα του δέρματος είναι η περιεκτικότητα σε μελα-
νίνη που καθορίζεται κληρονομικά. 

Οι υπερμελαγχρώσεις του δέρματος αφορούν σε

ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και παρόλη την
καλοήθη φύση τους μπορεί να έχουν αρνητικές κοι-
νωνικές, επαγγελματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις
στα άτομα που τις εκδηλώνουν. Οι ασθενείς αυτοί
συχνά εμφανίζουν άγχος, αίσθημα ντροπής και τάση
για απομόνωση. Συχνά μάλιστα αναζητούν με αγωνία
τη βοήθεια των δερματολόγων με σκοπό αποκατάστα-
ση των ενοχλητικών αυτών βλαβών. 

Οι υπερμελαγχρώσεις χαρακτηρίζονται από εντο-
πισμένη αύξηση του χρώματος του δέρματος, είτε λό-
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γω αύξησης του αριθμού των μελανοκυττάρων είτε
λόγω υπερπαραγωγής μελανίνης από κανονικά σε
αριθμό μελανοκύτταρα. Σε αυτές τις βλάβες περιλαμ-
βάνονται οι εφηλίδες, οι φακές, το μέλασμα, οι μετα-
φλεγμονώδεις υπερμελαγχρώσεις, οι μαύροι κύκλοι
των ματιών, οι μελαγχρωματικοί σπίλοι και οι δερμα-
τικές μελανοκυτταρώσεις.1 

Οι εφηλίδες (freckles) είναι σαφώς αφοριζόμενες
καστανέρυθρες κηλίδες διαμέτρου 1-5 mm που εμ-
φανίζονται στις ηλιοεκτειθέμενες περιοχές του σώ-
ματος, όπως στο πρόσωπο, στην πλάτη, στο στήθος
και στα άνω άκρα, αφήνοντας ελεύθερους τους βλεν-
νογόνους (Εικόνα 1). Συνήθως παρατηρούνται σε
άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα και κόκκινα ή ξανθά
μαλλιά. Οι εφηλίδες πιθανόν κληρονομούνται με τον
αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και η εμφά-
νισή τους έχει συσχετισθεί με γενετικούς πολυμορ-
φισμούς του υποδοχέα της μελανοκορτίνης-1
(MCR1). Σκουραίνουν το καλοκαίρι με την επίδραση
της UV ακτινοβολίας και εξασθενούν κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα. Οι εφηλίδες δεν είναι παρούσες
κατά τη γέννηση και γίνονται αντιληπτές στην αρχή
ή στο τέλος της παιδικής ηλικίας. Με την πάροδο
των χρόνων οι βλάβες αυτές γίνονται λιγότερο εμφα-
νείς.2 Ιστολογικά παρατηρείται αυξημένη ποσότητα
μελανίνης στην επιδερμίδα χωρίς αύξηση του αριθ-
μού των μελανοκυττάρων ή του μεγέθους των επι-
δερμιδικών καταδύσεων. Τα άτομα με μεγάλο αριθ-
μό βλαβών παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο να
αναπτύξουν καρκίνο του δέρματος, ιδίως μελάνωμα. 

Οι φακές (lentigines) είναι εξαιρετικά συνήθεις

υπερμελαγχρωματικές βλάβες διαμέτρου 3-15 mm
που παρατηρούνται σε ανοιχτόχρωμα άτομα μετά
από έκθεση σε υπερβολική ποσότητα φυσικής ή τε-
χνητής ακτινοβολίας (Εικόνα 2). Συχνά είναι παρού-
σες κατά τη γέννηση και ο αριθμός τους αυξάνεται
με την ηλικία. Σε αντίθεση με τις εφηλίδες, οι φακές
δεν σκουραίνουν με την έκθεση στον ήλιο ούτε εξα-
φανίζονται κατά τους χειμερινούς μήνες. Ιστολογικά
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Åé êü íá 1 – Εφηλίδες σε πρόσωπο παιδιού. 

Åé êü íá 2 – Φακές στη ράχη των
χειρών ατόμου προχωρημένης
ηλικίας. 
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χαρακτηρίζονται από επιμήκυνση των επιδερμιδικών
καταδύσεων, αύξηση του αριθμού των μελανοκυττά-
ρων κατά μήκος του δερμοεπιδερμικού συνδέσμου
και αυξημένη ποσότητα μελανίνης στα μελανοκύττα-
ρα και στα κερατινοκύτταρα. Η παρουσία πολυάριθ-
μων βλαβών μπορεί να σχετίζεται με οικογενή πολυ-
συστηματκά σύνδρομα και σπανιότερα με κακοήθες
μελάνωμα. Οι φακές ταξινομούνται ως απλές, ηλια-
κές, τεχνητού μαυρίσματος/PUVA επαγόμενες και
του τύπου της ως στίγματος μελάνης.3 Οι απλές (μο-
νήρεις, νεανικές) φακές είναι μικρές, ευδιάκριτες,
καφέ ή μαύρες, ωοειδείς ή κυκλοτερείς κηλίδες που
εμφανίζονται στο δέρμα και στους βλεννογόνους νέ-
ων συνήθως ατόμων. Οι ηλιακές (ακτινικές, γεροντι-
κές) φακές είναι μεγαλύτερες, καφεοειδείς, με ανώ-
μαλα όρια κηλίδες που εμφανίζονται μετά από οξεία
ή χρόνια έκθεση στον ήλιο στο πρόσωπο, στο λαιμό,
στα αντιβράχια και στη ράχη των χειρών σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας. 

Παρόλο που οι φακές είναι καλοήθεις βλάβες,
μπορεί να θεωρηθούν ως παράγοντας κινδύνου για
την εμφάνιση βασικοκυτταρικών και ακανθοκυτταρι-
κών καρκινωμάτων, ακόμα και κακοήθους μελανώ-
ματος. 

Το μέλασμα είναι μια επίκτητη κηλιδώδης υπερ-
μελάγχρωση του προσώπου και ορισμένες φορές του
λαιμού (Εικόνα 3). Αφορά κυρίως σε σκουρόχρωμα
άτομα (φωτότυποι IV-VI) με μεγαλύτερο επιπολασμό
σε Ινδία, Κίνα και Νότιο Αμερική. Οι κύριοι αιτιολο-
γικοί παράγοντες είναι η έκθεση στον ήλιο, η γενετι-
κή προδιάθεση και τα οιστρογόνα. Τα τελευταία φαί-

νεται ότι διεγείρουν τη δραστηριότητα των μελανο-
κυττάρων, τα οποία διαθέτουν ειδικούς υποδοχείς
οιστρογόνων. Είναι γνωστό ότι η νόσος συνδέεται με
την κύηση, τη θεραπεία ορμονικής αποκατάστασης
και τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, ενώ οι βλά-
βες συχνά υποστρέφουν μετά το πέρας της κύησης ή
τη διακοπή της χορήγησης ορμονών.4 

Κλινικά το μέλασμα κατανέμεται με βάση τρία
πρότυπα, στην κεντρική περιοχή του προσώπου,
στις παρειές και στη γνάθο. Πολλές φορές οι βλάβες
είναι συμμετρικές. Ιστολογικά διακρίνεται σε επιδερ-
μιδικό, χοριακό και μεικτό, ανάλογα με την εντόπιση
της μελανίνης. Ο αριθμός των μελανοκυττάρων συ-
νήθως δεν είναι αυξημένος, παρατηρείται όμως αύ-
ξηση της δραστηριότητάς τους. Η λυχνία του Wood
αλλά και η αντανακλαστική ομοεστιακή μικροσκόπη-
ση βοηθούν στον καθορισμό του βάθους της βλά-
βης.5 

Η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση χαρακτη-
ρίζεται από αυξημένη παραγωγή μελανίνης μετά από
δερματική φλεγμονή (Εικόνα 4). Μπορεί να σχετίζε-
ται με ορισμένα δερματικά νοσήματα, όπως η ακμή,
το έκζεμα, ο ομαλός λειχήνας και ο ερυθηματώδης
λύκος, καθώς και με τραύματα, τριβή, εγκαύματα,
χειρουργικές επεμβάσεις, χημικά peelings, lasers.
Εμφανίζεται πιο συχνά σε ασθενείς με φωτότυπο IV-
VI. Οι βλάβες συνήθως αφορίζονται σαφώς και ακο-
λουθούν την κατανομή της αποδραμούσας πάθησης.
Μπορεί να επιμένουν για αρκετές εβδομάδες ή και
μήνες. Ιστολογικά παρατηρείται αύξηση της μελανί-
νης κατά μήκος της βασικής στοιβάδας της επιδερμί-
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Åé êü íá 3 – Μέλασμα στην κεν-
τρική περιοχή του μετώπου.
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δας, καθώς και στα μελανινοφάγα του χορίου. Η με-
ταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση μπορεί να είναι
επιδερμιδική, χοριακή ή μεικτή, όπως και το μέλα-
σμα.6

Οι μαύροι κύκλοι είναι συμμετρικές, κυκλοτε-
ρείς, μελαγχρωματικές κηλίδες στα βλέφαρα των μα-
τιών (Εικόνα 5). Πρόκειται για ένα πολύ σύνηθες αι-
σθητικό πρόβλημα που απασχολεί άντρες και γυναί-
κες. Στην παθογένεση εμπλέκονται πολυάριθμοι αι-
τιολογικοί παράγοντες, όπως πρωτοπαθής δερματι-
κή μελανοκυττάρωση, μεταφλεγμονώδης υπερμελάγ-
χρωση, κληρονομικότητα, επιφανειακό αγγειακό δί-
κτυο, λεπτό δέρμα του βλεφάρου, σκίαση λόγω χα-
λάρωσης του δέρματος, περιοφθαλμικό οίδημα,

φάρμακα, συστηματικές παθήσεις, κούραση και άγ-
χος. 

Ιστολογικά το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι η
παρουσία μελανίνης στην επιδερμίδα και στα μελα-
νινοφάγα του χορίου.7

Οι μελανοκυτταρικοί ή μελαγχρωματικοί σπίλοι εί-
ναι στην ουσία καλοήθεις σχηματισμοί από μελανο-
κύτταρα. Πρόκειται για πολύ συνήθεις βλάβες στη δερ-
ματολογία, επίπεδες ή επηρμένες, σχήματος ωοειδούς
ή κυκλοτερείς που καταλαμβάνουν ένα ευρύ χρωματι-
κό φάσμα. Συχνότερα όμως, είναι καφέ ή μαύρες. Η
διάμετρός τους κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως
αρκετά εκατοστά. Οι μελαγχρωματικοί σπίλοι μπορεί
να είναι συγγενείς ή επίκτητοι. Οι συγγενείς σπίλοι

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏ Ã É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

108

Åé êü íá 4 – Μεταφλεγμονώδης
υπερμελάγχρωση σε μασχάλη
μετά από κρυοθεραπεία. 

Åé êü íá 5 – Μαύροι κύκλοι μα-
τιών. 
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ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε μικρούς
(<1,5 cm), μεγάλους (1,5-20 cm) και γιγαντιαίους
(>20 cm) (Εικόνα 6).8 Μπορεί να υπάρχουν κατά τη
γέννηση ή εμφανίζονται λίγο μετά από αυτή. Η δυνα-
τότητα κακοήθους εξαλλαγής των μεγάλων και των γι-
γαντιαίων σπίλων είναι καλά γνωστή. Οι επίκτητοι με-
λαγχρωματικοί σπίλοι παρατηρούνται σε όλες τις φυ-
λές. Εμφανίζονται κατά τη βρεφική ηλικία και σταδια-
κά αυξάνονται σε αριθμό κατά την παιδική και την
εφηβική ηλικία. Ο επιπολασμός τους μειώνεται με την
πάροδο του χρόνου. Ο αριθμός των μελαγχρωματικών
σπίλων εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες και θεω-
ρείται ως ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για
ανάπτυξη μελανώματος. Ανάλογα με το σημείο συγ-
κέντρωσης των μελανοκυττάρων στο δέρμα, διακρίνον-
ται σε συνδεσμικούς, χοριακούς και μεικτούς. 

Οι χοριακές μελανοκυτταρώσεις είναι βλάβες που
οφείλονται σε έκτοπα μελανοκύτταρα στην επιδερμί-
δα και περιλαμβάνουν το σπίλο του Ότα/Ίτο, τον
κυανού σπίλο και τη μογγολική κηλίδα. Οι βλάβες
εμφανίζονται κατά τη γέννηση ή την πρώιμη εφηβι-
κή ηλικία και φέρουν ένα χαρακτηριστικό γκρί-μπλέ
χρώμα. Παρόλο που η πιθανότητα εξαλλαγής είναι
μικρή, έχουν αναφερθεί τέτοια περιστατικά σε σπί-
λους του Ότα και κυανούς σπίλους.9,10

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ –––––––––––––––

Πολλές θεραπευτικές επιλογές είναι διαθέσιμες
για τις μελαγχρωματικές βλάβες που περιγράφηκαν

είτε επεμβατικές, όπως τα χημικά peelings, τα lasers,
η κρυοθεραπεία, η χειρουργική αφαίρεση είτε μη
επεμβατικές μέθοδοι με ποικίλα αποτελέσματα. Το-
νίζεται εξ’αρχής ότι η αποφυγή της έκθεσης στον
ήλιο και η εφαρμογή ενός αντιηλιακού με μεγάλο
δείκτη προστασίας συστήνονται σε όλους τους ασθε-
νείς. 

1. Χημικά Peelings 

Το χημικό peeling είναι μια πανάρχαια μέθοδος
που εφαρμόζεται για να απομάκρυνση επιφανειακών
δερματικών βλαβών μέσω ελεγχόμενου τραυματι-
σμού του δέρματος που προωθεί την αναγέννηση
των ιστών. Οι υπερμελαγχρώσεις είναι από τις κύριες
ενδείξεις του χημικού peeling. Η ανταπόκριση στη
θεραπεία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το ιστολο-
γικό βάθος των δερματικών βλαβών.11 

Για ορισμένα άτομα οι εφηλίδες αποτελούν ση-
μαντικό αισθητικό πρόβλημα. Τα επιφανειακά pee-
lings με γλυκολικό οξύ 70%, σαλικυλικό οξύ 20-
30%, τριχλωροξικό οξύ (TCA) 15-25% και διάλυμα
του Jessner προκαλούν προσωρινή εξασθένηση των
βλαβών, οι οποίες επανέρχονται συχνά με την έκθε-
ση στον ήλιο. Τα peelings μέσου βάθους είναι πιο
αποτελεσματικά και μπορεί να εξαλείψουν τις εφηλί-
δες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν θεραπεύον-
ται εκτεταμένες περιοχές του σώματος με σαλικυλικό
οξύ λόγω του κινδύνου συστηματικής απορρόφησης
(σαλικυλισμός). 

Οι φακές (νεανικές ή γεροντικές) συχνά αντιμε-
τωπίζονται με επιφανειακά peelings (Εικόνα 7).12

Ένας σημαντικός αριθμός βλαβών όμως δεν ανταπο-
κρίνεται ικανοποιητικά και μπορεί να επανεμφανι-
σθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Οι λόγοι
για τους οποίους οι φακές δεν ανταποκρίνονται στα
επιφανειακά peelings είναι δύο: ο πρώτος είναι η
επιμήκυνση των επιδερμικών καταδύσεων βαθειά
στο χόριο και ο δεύτερος η αδυναμία διείσδυσης του
χημικού παράγοντα, αφού στην ουσία πρόκειται για
επίπεδες σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις και όχι
φακές. Συνεπώς, πρέπει να πραγματοποιούνται βα-
θύτερα και πιο εντοπισμένα χημικά peelings. Προ-
τείνουμε την ακόλουθη τεχνική: Αρχικά επαλείφου-
με ένα ή δύο στρώματα διαλύματος του Jessner στην
υπό θεραπεία περιοχή για να διευκολύνουμε τη δι-
είσδυση του διαλύματος TCA 35%, το οποίο στη συ-
νέχεια εφαρμόζεται σε κάθε βλάβη χωριστά. Περιμέ-
νουμε 1-2 λεπτά μέχρι να εμφανισθεί λεύκανση επι-
πέδου ΙΙ και εφαρμόζουμε διάλυμα TCA 25% σε
όλη την περιοχή μέχρι να εμφανισθεί μία ήπια διά-
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Åé êü íá 6 – Μεγάλος συγγενής μελαγχρωματικός σπίλος.
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στικτη λεύκανση. Αμέσως ξεπλένουμε με άφθονο
τρεχούμενο νερό. Για καλύτερα αποτελέσματα η δια-
δικασία μπορεί να επαναληφθεί μετά από 6-8 βδο-
μάδες. Σημειώνεται, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ου-
λοποίησης όταν θεραπεύουμε περιοχές με μικρό
αριθμό τριχοσμηγματικών μονάδων, όπως η ράχη
των χειρών.13

Στο μέλασμα ενδείκνυνται τα επιφανειακά pee-
lings με γλυκολικό οξύ 50-70% κάθε 2-3 βδομάδες
μέχρι και 6 συνεδρίες. Επίσης έχουν ένδειξη το TCA
10-25%, το διάλυμα του Jessner και το σαλικυλικό
οξύ 20-30%. Αρχικά μπορεί να εφαρμοσθεί μείγμα
υδροκινόνης για 2 βδομάδες με σκοπό την προετοι-
μασία του δέρματος. Σε διάφορες κλινικές μελέτες
τα peelings με σαλικυλικό οξύ κάθε 2-3 βδομάδες
(4-6 συνεδρίες) δεν έδειξαν να υπερτερούν της τοπι-
κής αγωγής ή των peelings γλυκολικού οξέος.14 Το
ενδεχόμενο επιδείνωσης της υπερμελάγχρωσης θα
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν. Η αποτελεσμα-
τικότητα της θεραπείας συνδέεται με επαρκή φωτο-
προστασία και εφαρμογή τοπικής αγωγής πριν και
μετά τα peelings. 

Τα επιφανειακά χημικά peelings με TCA 10-25%,
γλυκολικό οξύ 50-70%, τροποποιημένο διάλυμα του

Jessner και σαλικυλικό οξύ 20-30% μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν και για την αντιμετώπιση της μετα-
φλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης με επιδερμιδική
εντόπιση. Tα peelings αυτά προωθούν την απομά-
κρυνση των κυττάρων της επιδερμίδας, τη διασπορά
της μελανίνης και την αναστολή της δράσης της τυ-
ροσινάσης. Το σαλικυλικό οξύ φαίνεται να είναι το
πιο ασφαλές μέσο, αφού δεν προκαλεί φλεγμονή και
περαιτέρω υπερμελάγχρωση. Μια σειρά από 4-6
εφαρμογές (ανά 2-4 βδομάδες) φαίνεται πως δίνει
άριστα αποτελέσματα. Τελευταία προτάθηκε ένας
συνδυασμός με σαλικυλικό οξύ 20-30% και TCA 10-
15% για τις επίμονες μεταφλεγμονώδεις υπερμελαγ-
χρώσεις. Είναι πολύ αποτελεσματικός και καλά ανε-
κτός από όλους τους τύπους δέρματος.15 

Τα peelings μέσου βάθους έχουν επίσης χρησι-
μοποιηθεί για να βελτιώσουν τους χοριακούς και
μεικτούς τύπους μελάσματος ή της μεταφλεγμονώ-
δους υπερμελάγχρωσης, ενέχουν όμως αυξημένο
κίνδυνο πρόκλησης φλεγμονής και επιδείνωσης της
υπερμελάγχρωσης, ειδικότερα στα σκουρόχρωμα
δέρματα. 

Τα επιφανειακά peelings θεωρούνται τα πλέον
κατάλληλα για την ελαχιστοποιήση του προβλήμα-
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Åé êü íá 7 – Ηλιακές φακές σε πρόσωπο ηλικιωμένης γυναίκας πριν και μετά από peeling με συνδυασμό διαλύματος Jess-
ner & TCA 35%. 
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τος των μαύρων κύκλων.16 Από την εμπειρία μας ο
συνδυασμός TCA 3,75% και γαλακτικού οξέος 15%
έχει άριστα αποτελέσματα χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες (Εικόνα 8). Στο παρελθόν έχει χρη-
σιμοποιηθεί και η μέθοδος της φαινόλης, η οποία
όμως είναι αρκετά επώδυνη και εμπεριέχει τον κίν-
δυνο καρδιακής, ηπατικής και νεφρικής τοξικότη-
τας.17

Οι μελανοκυτταρικοί σπίλοι δεν απαντούν καλά
σε επιφανειακά ή μέσου βάθους peelings. Μπορεί
να εξασθενήσουν μερικώς κατόπιν εφαρμογής φαι-
νόλης, επανέρχονται όμως μετά από μια περίοδο 6-8
βδομάδων, ιδιαίτερα μετά από έκθεση στον ήλιο
αφού ένας αριθμός από σπιλοκύτταρα μπορεί να επι-
βιώσει.18 Η όξυνση του χρώματος των μελαγχρωματι-
κών σπίλων που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώ-
σεις μετά από χημικό peeling εξηγείται από το ότι το
πέριξ δέρμα αποχρωματίζεται περισσότερο με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται η αντίθεση. Τα χημικά pee-
lings δεν αυξάνουν τον κίνδυνο κακοήθους εξαλλα-
γής των μελαγχρωματικών σπίλων. Ωστόσο, συνιστά-
ται προσεκτική κλινική και δερματοσκοπική εξέταση
των σπίλων πριν από την εφαρμογή των διαλυμάτων. 

2. Lasers και πηγές φωτός

Η θεραπεία των μελαγχρωματικών βλαβών με la-
sers βασίζεται στην αρχή της επιλεκτικής φωτοθερ-
μόλυσης, σύμφωνα με την οποία το μήκος κύματος
της εκλυόμενης δέσμης φωτός πρέπει να είναι όσο
γίνεται πιο συγκεκριμένο για το στοχευόμενο χρωμο-
φόρο. Συνεπώς, η δέσμη φωτός γίνεται περισσότερο
απορροφήσιμη. Τα χρωμοφόρα-στόχοι είναι η μελα-
νίνη, το νερό και η αιμοσφαιρίνη. Η εκλυόμενη θερ-
μότητα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν στη
βλάβη στόχο και παράλληλα η θερμότητα αυτή πρέ-

πει να είναι επαρκής, ώστε να προκαλέσει το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. 

Ελαχιστοποιώντας τη διάχυση ενέργειας στους
περιβάλλοντες ιστούς μειώνεται και ο κίνδυνος των
ανεπιθύμητων ενεργειών. Η μελανίνη είναι το χρω-
μοφόρο-στόχος για τις μελαγχρωματικές βλάβες. Πα-
ρόλο που η μελανίνη απορροφά το ορατό φως, μια
ποικιλία από μήκη κύματος χρησιμοποιούνται για
να την στοχεύσουν. Η απορρόφηση μειώνεται όσο
αυξάνεται το μήκος κύματος, αν και ένα μεγαλύτερο
μήκος κύματος επιτρέπει βαθύτερη διείσδυση στους
ιστούς.19

Για τις εφηλίδες χρησιμοποιούνται τόσο τα Q-swit-
ched alexandrite lasers στα 755 nm όσο και τα Nd:
YAG lasers στα 532 nm. Ωστόσο, με τα 755 nm φαίνε-
ται ότι τα ποσοστά βελτίωσης είναι καλύτερα.20,21 

Για τις φακές έχουν χρησιμοποιηθεί τα CO2 και
argon lasers με την ίδια περίπου αποτελεσματικότη-
τα.22 Αμφότερα τα QS ruby lasers στα 694 nm
(QSRL) και τα QS Nd:YAG στα 532 nm έχουν καλά
αποτελέσματα στις ηλιακές φακές, με το QSRL να
υπερέχει στις περισσότερες μελέτες.23-26 Το QS ale-
xandrite laser στα 755 nm έχει επίσης περιγραφεί ως
αποτελεσματικό, μπορεί όμως να προκαλέσει μετα-
φλεγμονώδη υπερμελάγχρωση σε σκουρόχρωμα δέρ-
ματα. Η κλασματική φωτοθερμόλυση (fractional pho-
tothermolysis/FP) φαίνεται ότι βελτιώνει σημαντικά
αυτές τις βλάβες στα πλαίσια της θεραπείας φωτογή-
ρανσης,27 καθώς και τo microfractional CO2 laser. 

Όσον αφορά στο μέλασμα, το ενισχυμένο με ίνες
έρβιου κλασματικό laser (fractionated erbium-doped
fiber laser) στα 1550 nm έχει δείξει ενθαρρυντικά
αποτελέσματα σε αρκετές κλινικές μελέτες. Τα lasers
βρωμιούχου χαλκού (CuBr) στα 511 και 578 nm
έχουν επίσης καλά αποτελέσματα ιδιαίτερα σε ασθε-
νείς με βλάβες που υπάρχει αγγειακή συνιστώσα.29
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Åé êü íá 8 – Η ασθενής της εικό-
νας 5 μετά από σειρά 4 pee-
lings με συνδυασμό TCA 3,75%
και LA 15%. 
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Τα QSRL και QS:YAG πρέπει να αποφεύγονται στη
θεραπεία του μελάσματος καθώς επίσης και ο συν-
δυασμός QS alexandrite και CO2, αφού συχνά προ-
καλούν υπερμελαγχρώσεις.28 Το pulse dye laser έχει
επίσης χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που δεν ανταπο-
κρίθηκαν σε άλλες θεραπείες με καλά αποτελέσμα-
τα.30

Για τις μεταφλεγμονώδεις υπερμελαγχρώσεις
εφαρμόζεται η κλασματική φωτοθερμόλυση, πρέπει
όμως να χρησιμοποιείται προσεκτικά γιατί πολλές
φορές μπορεί να τις επιδεινώσει. Το fractionated er-
bium-doped fiber laser στα 1550 nm είχε ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα μετά από 3-5 συνεδρίες. Επί-
σης, τo χαμηλής ροής QS Nd: YAG laser στα 1064
nm βελτίωσε σημαντικά τις μεταφλεγμονώδεις υπερ-
μελαγχρώσεις σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές.31-33

Οι μαύροι κύκλοι των ματιών έχουν δείξει μεγάλη
βελτίωση με τα QSRL, QSAL και QSNd: YAG στα
1064 nm lasers. Το τελευταίο, εκτός του ότι μειώνει
τη μελάγχρωση, δρα και στο αγγειακό δίκτυο των
μαύρων κύκλων. Επιβάλλεται η επικάλυψη των μα-
τιών με κατάλληλα κάλυπτρα, αφού χωρίς κάλυψη η
δέσμη φωτός μπορεί να απορροφηθεί από τον αμφι-
βληστροειδή και το χοριοειδή χιτώνα που περιέχουν
μελανίνη και να προκαλέσει βλάβη.34 

Οι μελαγχρωματικοί σπίλοι θεωρητικά μπορεί να
αντιμετωπιστούν με lasers, επειδή όμως ο κίνδυνος
κακοήθους εξαλλαγής δεν είναι καλά γνωστός, πρέ-
πει να είμαστε προσεκτικοί ιδιαίτερα σε ασθενείς με
προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή
δυσπλαστικών σπίλων, 

Οι συγγενείς σπίλοι μπορεί να αντιμετωπιστούν
με όλα τα QS lasers. Ορισμένοι συγγραφείς υποστη-
ρίζουν ότι το QSRL είναι το πλέον αποτελεσματικό.
Τα Er:YAG και υψηλού παλμού CO2 lasers έχουν
επίσης χρησιμοποιηθεί με επιτυχία. Ειδικότερα το
Er:YAG, έχει εφαρμοσθεί σε μη εγχειρήσιμους συγ-
γενείς σπίλους με καλά αποτελέσματα, αφού παρα-
τηρήθηκε μείωση του πάχους και του χρώματος των
βλαβών. Το CO2 χρησιμοποιείται συμπληρωματικά
για τις δορυφόρες βλάβες σε γιγάντιους ασαφώς
αφοριζόμενους συγγενείς σπίλους. Έχουν όμως πε-
ριγραφεί δύσμορφες υπερτροφικές ουλές μετά από
τη χρήση CΟ2 lasers.35-37

Οι συνδεσμικοί και οι μεικτοί σπίλοι ανταποκρί-
νονται στη θεραπεία με QSRL, οι δεύτεροι μόνο εν μέ-
ρει. Γενικά, τα QS lasers έχουν χρησιμοποιηθεί στους
συνδεσμικούς σπίλους, λίγες όμως μελέτες επιβεβαι-
ώνουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Οι χοριακές μελανοκυτταρώσεις, όπως οι σπίλοι
του Ότα, επίσης απαντούν στη θεραπεία με lasers .

Αυτά που δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα είναι τα
QSRL και QSAL καθώς και το fractionated Nd:Yag
στα 1440 nm. Ο συνδυασμός QSAL και QS Nd: YAG
προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Θερα-
πεία αρχικά με CO2 lasers και QSRL έχει προταθεί
για τις μπλε-γκρι βλάβες που μοιάζουν με τους σπί-
λους του Ότα (σπίλος του Huri). Αν και οι κυανοί
σπίλοι υποχωρούν ικανοποιητικά με QSRL, πρέπει
να αφαιρούνται χειρουργικά για τον κίνδυνο μελα-
νώματος.38-40

Μια πηγή φωτός με διαφορετική αρχή λειτουρ-
γίας από τα lasers που χρησιμοποιείται για τις με-
λαγχρωματικές βλάβες είναι το έντονο παλμικό φως
(ΙPL). Στα ΙPL, ηλεκτρική ενέργεια αποθηκευμένη σε
συστοιχία πυκνωτών διέρχεται ένα λαμπτήρα κένω-
σης αερίου ξένον εκπέμποντας ένα έντονο φως. Με
τον τρόπο αυτό η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται
σε οπτική. Το φάσμα εκπομπής των IPL κυμαίνεται
από τα 500 έως τα 1300 nm. Mε τη βοήθεια μετατρέ-
ψιμων (αποσπώμενων) φίλτρων μπορούν να προσαρ-
μοστούν εύκολα στο επιθυμητό μήκος κύματος,
αφού τα IPL είναι πολυχρωματικά.41 Η τεχνική αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καλοήθεις μελαγ-
χρωματικές, μη μελανοκυτταρικές βλάβες, αν και τα
QS lasers αποτελούν θεραπεία εκλογής για αυτές.
Το γεγονός ότι τα IPL εκπέμπουν παλμικό φως σε
χρόνο της τάξης των msec, τα καθιστά ως δεύτερη
καλύτερη επιλογή στη θεραπεία των μελαγχρωματι-
κών βλαβών. Ωστόσο, αρκετές μελέτες αποδεικνύουν
την αποτελεσματικότητα των μηχανημάτων IPL για
την αντιμετώπιση των μελαγχρωματικών βλαβών με-
ταξύ άλλων και του μελάσματος, οι οποίες αρχικά γί-
νονται πιο σκούρες και στη συνέχεια αποφολιδώνον-
ται (Εικόνα 9).42,43

3. Κρυοθεραπεία

Το ευεργετικό αποτέλεσμα της κρυοθεραπείας
βασί ζεται στην κυτταρική καταστροφή μετά από
εφαρμογή ακραίου ψύχους στο δέρμα. Στις εφηλίδες
μπορεί να εφαρμοσθεί κρυοθεραπεία, όμως τα χημι-
κά peelings γενικά θεωρούνται προτιμότερα. 

Για τις ηλιακές φακές η κρυοθεραπεία έδειξε κα-
λύτερα αποτελέσματα από αυτά που επιτεύχθηκαν με
διάλυμα TCA, ειδικότερα σε φωτότυπους Ι και ΙΙ κατά
Fitzpatrick.44 H μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση
είναι η κυριότερη επιπλοκή και στους δύο τύπους θε-
ραπείας, ιδιαίτερα στα σκουρόχρωμα κατά Fitzpatrick
δέρματα. Επιπλέον, η κρυοθεραπεία μπο ρεί να είναι
επώδυνη, ενώ η παρατεταμένη εφαρμογή της έχει συ-
σχετισθεί και με μεταφλεγμονώδη υποχρωμία. Από
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την άλλη πλευρά, η θεραπεία των ηλιακών φακών με
lasers έχει αποδειχθεί περισσότερο αποτελεσματική
από την κρυοθεραπεία σε μια τουλάχιστον τυχαιοποι-
ημένη συγκριτική μελέτη.45 Οι φακές που εμφανίζον-
ται μετά από PUVA, έχουν επίσης αντιμετωπιστεί με
κρυοθεραπεία.46 Σημειώνεται, ότι ο χρόνος θεραπείας
πρέπει να είναι μικρότερος από 10 sec για να απο-
φευχθεί ο πόνος και ο κίνδυνος υποχρωμίας. 

Οι συνδεσμικοί και οι μεικτοί σπίλοι μπορεί να
αποχρωματισθούν με εφαρμογή κρυοθεραπείας, δεν
πρέπει όμως να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρό-
πο, αφού μπορεί να διαφύγει η έγκαιρη διάγνωση
μελανώματος και κανένας ασθενής δεν πρέπει να
εκτίθεται σε τέτοιο κίνδυνο. 

4. Χειρουργική αντιμετώπιση 

Παρόλο που οι χειρουργικές μέθοδοι δεν αποτε-
λούν θεραπεία εκλογής για τις εφηλίδες και τις ηλια-
κές φακές, η απόξεση (shave excision), η διαθερμο-
πηξία και η δερμοαπόξεση (dermabrasion) μελετή-
θηκαν πρόσφατα και κρίθηκαν αποτελεσματικές, με
την τελευταία να παρουσιάζει μικρότερο κίνδυνο
υπερμελάγχρωσης σε σχέση με την κρυοθεραπεία.47

Για τους συγγενείς σπίλους η χειρουργική αντιμε-
τώπιση αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής τόσο για
αισθητικούς λόγους όσο και για την ελάττωση του
κινδύνου εμφάνισης μελανώματος. Η ολική αφαίρε-
ση είναι δύσκολη για τους γιγάντιους συγγενείς με-
λαγχρωματικούς σπίλους και πολλές φορές έχει
άσχημα αισθητικά αποτελέσματα. Άλλες επεμβατικές
μέθοδοι, όπως η δερμοαπόξεση και η μηχανική από-
ξεση (curettage), έχουν χρησιμοποιηθεί εναλλακτι-

κά. Ωστόσο υπάρχει αμφισβήτηση ως προς το αισθη-
τικό αποτέλεσμα και ως προς την εξάλειψη του κινδύ-
νου ανάπτυξης μελανώματος μετά από χρόνια.48

Για τους επίκτητους μελαγχρωματικούς σπίλους η
χειρουργική αφαίρεση είναι η πιο ενδεδειγμένη μέ-
θοδος. Η ιστολογική εξέταση του αφαιρεθέντος σπί-
λου θεωρείται επιβεβλημένη σε κάθε περίπτωση. Η
κρυοθεραπεία, η διαθερμοπηξία, τα lasers και άλλες
μέθοδοι καταστροφής δε συνίστανται για τη θερα-
πεία των μελαγχρωματικών βλαβών, απλούστατα για-
τί δεν επιτρέπουν την ιστολογική εξέταση. 

Παρόλο που δεν πρόκειται για θεραπεία πρώτης
γραμμής, μια μικροχειρουργική μέθοδος έχει προ-
ταθεί για τη θεραπεία του σπίλου του Ότα: μικρές
ταινίες ιστού απομακρύνονται από τα ανώτερα στρώ-
ματα της επιδερμίδας, όπου προφανώς περιέχονται
τα μελανοκύτταρα που ευθύνονται για την υπερμε-
λάγχρωση. 

Επίσης, όσον αφορά στον κυανού σπίλο η χει-
ρουργική αντιμετώπιση αποτελεί θεραπεία εκλογής
τόσο για αισθητικούς λόγους όσο και για την ιστολο-
γική διαφοροδιάγνωση από το μελάνωμα. 

5. Μη επεμβατικές μέθοδοι

Όπως προαναφέρθηκε, οι περισσότερες μελαγ-
χρωματικές βλάβες επηρεάζονται από τη UV ακτινο-
βολία, οπότε η αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο και
η χρήση αντιηλιακών με υψηλούς δείκτες προστα-
σίας τόσο για τη UV-B όσο και τη UV-A ακτινοβολία
έχουν μεγάλη σημασία. 

Η κάλυψη επίσης του δέρματος με ειδικά προϊόν-
τα είναι πολλές φορές χρήσιμη. 
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Τοπικοί παράγοντες αποχρωματισμού εφαρμό-
ζονται συχνά με επιτυχία για την αντιμετώπιση τέτοι-
ων καταστάσεων. Οι κύριοι μηχανισμοί δράσης περι-
λαμβάνουν αναστολή της δράσης της τυροσινάσης,
αναστολή της σύνθεσης DNA στα υπερδραστήρια
μελανοκύτταρα, μείωση της ποσότητας της μελανίνης
στην επιδερμίδα και αύξηση του πάχους του δέρμα-
τος. Τα ευρύτερα διαδεδομένα λευκαντικά μέσα εί-
ναι η υδροκινόνη, τα ρετινοειδή (τρετινοΐνη, αδαπα-
λένη, ταζαροτένη), τα στεροειδή, το αζελαϊκό και το
γλυκολικό οξύ, τα οποία εφαρμόζονται μόνα τους ή
σε ποικίλους συνδυασμούς. Ιδιαίτερα το μείγμα
υδροκινόνης 4% με ακετονίδιο της φθοριοκινολόνης
0,01% και τρετινοΐνη 0,05% σε υδρόφιλη βάση και
για 5-7 βδομάδες, αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμ-
μής για το μέλασμα και τη μεταφλεγμονώδη υπερμε-
λάγχρωση.49-50

Τέλος, κάποιες φυσικές ουσίες φαίνεται ότι
έχουν λευκαντική δράση ενώ είναι καλύτερα ανε-
κτές, όπως το κοχικό οξύ, η αρμπουτίνη, το εκχύλι-
σμα γλυκόριζας, η σόγια, το νικοτιναμίδιο, η βιταμί-
νη C, η N-ακετυλγλυκοζαμίνη και το πράσινο τσάι.51
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Τριχοριζόγραμμα - Φωτοτριχοριζόγραμμα

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23:2 117-126, 2012

Ανασκόπηση

Τσελέ Ε.Δ.
Χασάπη-Κελεπέση Β.
Αντωνίου Χ.

Το τριχοριζόγραμμα αποτελεί μία μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης
των παθήσεων των τριχών. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών αλωπεκίας
(ανδρογενετικού τύπου, τελογενής τριχόρροια κ.τ.λ.) αλλά αποδεικνύεται και εξαιρετικά χρήσιμη μέθο-
δος στη μελέτη των παθήσεων του στελέχους (οζώδης τριχόρρηξη, μονιλέθριξ κ.τ.λ.). Το φωτοτριχορι-
ζόγραμμα και το ψηφιακό φωτοτριχοριζόγραμμα αποτελούν νεότερες μη επεμβατικές μεθόδους διάγνω-
σης αλωπεκιών, οι οποίες αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία για τη φωτογράφηση και ανάλυση σε λο-
γισμικό υπολογιστή των ευρημάτων της εξέτασης.

Ðå ñß ëç øç

The standard trichogram is a method for diagnosing and monitoring hair dise-
ases. It can be used to distinguish between several kinds of alopecia (androgenetic alopecia, telogen ef-
fluvium etc). It is also very helpful in studying the hair shaft disorders (trichorrhexis nodosa, monilethrix,
etc). The fototrichogram and digital phototrichogram consist of newer noninvasive techniques that take
advantage of digital technology by taking photos of the scalp which are subsequently analyzed by special
computer software programs.

Summa ry

Τrichogram - Phototrichogram
Tsele E.D., Chasapi-Kelepesi V., Antoniou Ch.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Τριχοριζόγραμμα, φωτοτριχοριζόγραμμα, αλωπεκία, παθήσεις στελέχους

KEY WORDS • Trichogram, fototrichogram, alopecia, hair shaft diseases

ΤΡΙΧΟΡΙΖΟΓΡΑΜΜΑ ––––––––––––––––––––––––––––––––

Εισαγωγή

Το τριχοριζόγραμμα ανήκει στις ημιεπεμβατικές
μεθόδους διάγνωσης αλωπεκίας και αποτελεί μια ση-
μαντική εξέταση στη διαφοροδιαγνωστική προσέγγι-
ση των μη ουλωτικών μορφών αλωπεκίας1. Επιτρέπει
την παρατήρηση στο μικροσκόπιο της μορφολογίας
των τριχικών ριζών αλλά και του στελέχους της τρί-

χας. Απεικονίζεται έτσι το σύνολο των τριχών που
αποσπώνται από μία συγκεκριμένη περιοχή του τρι-
χωτού της κεφαλής σε διάφορες φάσεις του κύκλου
ζωής τους και καταγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά
καθώς και άλλα μορφολογικά ευρήματα. 

Μέθοδος

Η εκτέλεση της εξέτασης πραγματοποιείται 3 έως
5 ημέρες μετά το λούσιμο του ασθενούς. Αποσπών-

Ειδικ/νη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
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ται περίπου 60-80 τρίχες από τη βρεγματική και τη
ινιακή περιοχή. Η απόσπαση γίνεται με ειδική λαβί-
δα τα άκρα της οποίας έχουν καλυφθεί με ελαστικό,
σε απόσταση περίπου 0,5 cm από την επιφάνεια του
τριχωτού κεφαλής, έλκοντας με μία σταθερή και τα-
χεία κίνηση προς την κατεύθυνση ανάπτυξης των
τριχών. Είναι σημαντικό να αποσπασθούν όλες οι
τρίχες από το επιλεγμένο σημείο διότι οι αναγενείς
τρίχες είναι πιο στέρεα προσκολλημένες στο τριχωτό
κεφαλής και τείνουν να απομακρύνονται δυσκολότε-
ρα. Η ινιακή περιοχή χρησιμοποιείται ως μάρτυρας
καθώς δε συμμετέχει σε περιπτώσεις ανδρογενετικού

τύπου αλωπεκίας. Σε περιστατικά γυροειδούς αλωπε-
κίας επιλέγεται ένα σημείο από την περιφέρεια της
βλάβης και ένα δεύτερο σημείο από μη προσβεβλη-
μένη περιοχή. Αμέσως μετά την απόσπαση οι τρίχες
τοποθετούνται μία-μία σε ειδική αντικειμενοφόρο
πλάκα, η οποία έχει καλυφθεί με κολλητική ταινία
διπλής όψης, σταθεροποιούνται σε παράλληλη διά-
ταξη και επικαλύπτονται με γυάλινη καλυπτρίδα2. Οι
τρίχες εξετάζονται στο κοινό μικροσκόπιο σε διάφο-
ρες μεγεθύνσεις, συνήθως ×10-×20. Τα δείγματα
μπορούν να διατηρούνται και να επανεξετάζονται
όποτε χρειαστεί (Εικόνες 1, 2, 3, 4). 
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Åé êü íá 1 – Λήψη τριχών (Συλ -
λογή Β. Χασάπη).

Åé êü íá 2 – Εναπόθεση τριχών σε αντικειμενο-
φόρο πλάκα σε κολλητική ταινία διπλής όψης.
(Συλλογή Β. Χασάπη).
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά του
κύκλου ανάπτυξης των τριχών

Οι τρίχες οι οποίες παρατηρούνται στο τριχοριζό-
γραμμα είναι οι αναγενείς, οι καταγενείς, οι τελογε-
νείς και οι δυσπλαστικές- δυστροφικές. Οι τρίχες οι
οποίες βρίσκονται στο αναγενές στάδιο του κύκλου
ζωής αντιστοιχούν στη φάση ανάπτυξης της τρίχας η
οποία διαρκεί από 2 έως 6 έτη. Σε αναγενή φάση
βρίσκεται περίπου το 80-85% των τριχών σε ένα φυ-
σιολογικό τριχωτό κεφαλής. Σε αυτό το στάδιο ο τρι-
χικός θύλακος παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα
και οι ρίζες των τριχών εμφανίζουν αυξημένη διάμε-
τρο κατά την πρώιμη αναγενή φάση, η οποία σταδια-
κά εξισώνεται με τη διάμετρο του στελέχους στη συ-
νέχεια. Ο μυελός της τρίχας είναι ορατός κατά τη μι-
κροσκόπηση, η μήτρα είναι βαθιά χρωματισμένη, το
έσω και έξω επιθηλιακό έλυτρο είναι παρόντα και
παρατηρείται η κερατογενής ζώνη3. Ενδέχεται να

υπάρχουν γωνιώσεις 20ο στη ρίζα ή το στέλεχος (Ει-
κόνα 5).

Οι τρίχες στην καταγενή φάση βρίσκονται σε ένα
ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο, στο οποίο συντελείται
η προετοιμασία του θυλάκου για την απόπτωση της
τρίχας. Η μέση διάρκεια της καταγενούς φάσης αν-
τιστοιχεί σε δύο εβδομάδες και μόνο το 1% των τρι-
χών βρίσκεται φυσιολογικά σε αυτή τη φάση. Οι τρί-
χες σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζονται από ενιαία
διάμετρο ρίζας και στελέχους ή ενίοτε εμφανίζουν
τάση για πάχυνση «δίκην ροπάλου» στο εγγύς τμή-
μα τους. Παρατηρείται βαθύς χρωματισμός του βολ-
βικού άκρου και διατηρείται το έξω επιθηλιακό έλυ-
τρο3. Δεν παρατηρούνται γωνιώσεις και το περί-
γραμμα της ρίζας και του στελέχους είναι ομαλά
(Εικόνα 6).

Το τελογενές στάδιο αντιστοιχεί στη φάση ανά-
παυσης με χαρακτηριστικό την αδράνεια του θυλά-
κου και τη σταδιακή απόπτωση της τρίχας. Η διάρ-
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Åé êü íá 3 – Επίστρω-
ση τριχών σε αντικει-
μενοφόρο πλάκα σε
κολλητική ταινία δι-
πλής όψης για μι-
κροσκόπηση. (Συλ-
λογή Β. Χασάπη).

Åé êü íá 4 – Επίστρω-
ση τριχών σε αντικει-
μενοφόρο πλάκα σε
κολλητική ταινία δι-
πλής όψης για μικρο-
σκόπηση στελέχους.
(Συλλογή Β. Χασά-
πη).
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κεια της τελογενούς φάσης κυμαίνεται σε 3-4 μήνες
και φυσιολογικά σε αυτό το στάδιο βρίσκεται το
10%-18% των τριχών στο τριχωτό της κεφαλής. Στη
μικροσκοπική εξέταση των τριχών παρατηρείται
απουσία του μυελού και της κερατογενούς ζώνης και

ένα αποχρωματισμένο ωοειδές άκρο4. Δεν παρατη-
ρούνται γωνιώσεις και το περίγραμμα της ρίζας και
του στελέχους είναι ομαλά και σε αυτό το στάδιο.

Μoρφολογικά χαρακτηριστικά παθολογικών
τύπων τριχών

Εκτός από τις τρίχες οι οποίες βρίσκονται στις
διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής της τρίχας είναι
δυνατόν να παρατηρηθούν και δύο επιπλέον τύποι
τριχών. Οι δυσπλαστικές και οι δυστροφικές τρίχες5.
Παρατηρούνται είτε σε παθήσεις όπως η γυροειδής
αλωπεκία, η ανδρογενετική αλωπεκία και η τριχοτιλ-
λομανία, είτε μετά από τη δράση βλαπτικών παραγόν-
των όπως κυτταροστατικά και αντιπηκτικά φάρμακα,
τοξίνες, ακτίνες Χ και λοιμώδη νοσήματα (Εικόνα 7).

Οι δυσπλαστικές τρίχες είναι παθολογικές αναγε-
νείς τρίχες. Χαρακτηρίζονται από ελαττωμένη διάμε-
τρο στο εγγύς τμήμα τους (σχήμα σαν ανεστραμμένο
τρίγωνο), στενό ή ατροφικό βολβό και λεπτή κερατογε-
νή ζώνη3. Παρατηρούνται σε μεγάλο ποσοστό γωνιώ-
σεις των ριζών μεγαλύτερες των 20ο και παραμορφώ-
σεις του περιγράμματος της ρίζας και του στελέχους.

Οι δυστροφικές τρίχες παρουσιάζουν έντονη μεί-
ωση της διαμέτρου στο εγγύς τμήμα τους (σχήμα θαυ-
μαστικού), στενό ή ατροφικό βολβό και λεπτή κερατο-
γενή ζώνη. Ενδέχεται να παρατηρηθούν γωνιώσεις
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Åé êü íá 5 – Από αριστερά προς τα δεξιά:
τελογενής τρίχα, δύο αναγενείς τρίχες, δυ-
στροφική τρίχα. (Συλλογή Β. Χασάπη).

Åé êü íá 6 – Καταγενής τρίχα (Συλλογή Β. Χασάπη).
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των ριζών μεγαλύτερες των 20ο και παραμορφώσεις
του περιγράμματος της ρίζας και του στελέχους5.

Εκτίμηση του τριχοριζογράμματος

Το τριχοριζόγραμμα ανάλογα με τα ποσοστά των
τριχών που παρατηρούνται χαρακτηρίζεται: φυσιο-
λογικό, τελογενές, δυστροφικό και μικτό2.

Σε ένα φυσιολογικό τριχοριζόγραμμα τα ποσοστά
των ανωτέρω τύπων τρίχας είναι τα εξής3: 

Αναγενείς 80-85%

Καταγενείς 1-2%

Τελογενείς 10-18%

Δυσπλαστικές/Δυστροφικές 0-5%

Το τελογενές τριχοριζόγραμμα ανευρίσκεται συ-
νήθως σε περιπτώσεις διάχυτης αλωπεκίας όπως σε
τριχόπτωση μετά από τοκετό, μετά από ήπιες λοιμώ-
ξεις ή σε τροφικές και μεταβολικές διαταραχές. Συ-
νήθως το βλαπτικό αίτιο δεν είναι ιδιαίτερα έντονο
και η δράση του χρονολογείται πριν μερικούς μήνες.
Στο τελογενές τριχοριζόγραμμα παρατηρείται αύξηση
των τελογενών τριχών και μείωση των αναγενών.

Το δυστροφικό τριχοριζόγραμμα προκύπτει έπει-
τα από δράση ενός οξέος και ισχυρού βλαπτικού αι-
τίου όπως λήψη κυτταροστατικών φαρμάκων, ακτινο-
βολία, τοξίνες, λοιμώδη νοσήματα, αντιπηκτικά φάρ-
μακα ή και ένας δύσκολος τοκετός. Επίσης δυστρο-
φικό τριχοριζόγραμμα παρατηρείται σε περιπτώσεις

ταχέως εξελισσόμενης γυροειδούς αλωπεκίας και
τριχοτιλλομανίας. Το δυστροφικό τριχοριζόγραμμα
χαρακτηρίζεται από αύξηση των δυστροφικών τριχών
και μείωση των αναγενών, ενώ οι τελογενείς τρίχες
παραμένουν εντός των φυσιολογικών τιμών.

Τέλος το μικτό τριχοριζόγραμμα είναι ο πιο συ-
χνός τύπος και ανευρίσκεται σε περιπτώσεις ανδρο-
γενετικής αλωπεκίας, γυροειδούς αλωπεκίας, χρόνι-
ου αλκοολισμού, σε χρόνιες λοιμώξεις και σε μακρο-
χρόνια λήψη ορμονικής ή κυτταροστατικής θεραπεί-
ας. Στο μικτό τριχοριζόγραμμα παρατηρείται αύξηση
των τελογενών και των δυσπλαστικών τριχών ενώ οι
αναγενείς τρίχες είναι μειωμένες. 

Τριχοριζόγραμμα στις παθήσεις του στελέχους

Η εξέταση του στελέχους των τριχών αποτελεί πο-
λύ χρήσιμη εξέταση για τη διάγνωση μιας μεγάλης
ομάδας νοσημάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από
διαταραχές της δομής του στελέχους, όπως είναι: ο
μονιλέθριξ, η οζώδης τριχόρρηξη, τριχόρρηξη invagi-
nata, pili torti, διχασμένες τρίχες, δακτυλιοειδείς τρί-
χες κ.λπ. Μία φυσιολογική μαύρη τρίχα στο μικρο-
σκόπιο παρουσιάζει μία ομοιόμορφη διάμετρο και εί-
ναι αδιαφανής. Οι τρίχες που έχουν ανοιχτότερο χρώ-
μα παρουσιάζουν ένα διακοπτόμενο και σκοτεινότε-
ρου χρώματος μυελό. Οι λευκές τρίχες είναι εντελώς
διαφανείς6. Η συλλογή του δείγματος των τριχών γίνε-
ται με κόψιμο με ψαλίδι κοντά στην επιφάνεια του
δέρματος και δεν χρησιμοποιείται λαβίδα διότι δημι-
ουργούνται τεχνητές βλάβες στο στέλεχος, οι οποίες
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Åé êü íá 7 – Από αριστερά προς τα δεξιά:
δύο δυστροφικές τρίχες, τελογενής τρίχα,
αναγενής τρίχα (Συλλογή Β. Χασάπη).
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κατά τη μελέτη μπορεί να εκληφθούν ως πραγματικές
διαταραχές αυτού (ψευδομονιλέθριξ).
• Οζώδης τριχόρρηξη: Πρόκειται για την πιο συνη-

θισμένη διαταραχή της δομής του στελέχους των
τριχών. Τα κύρια αίτια της οζώδους τριχόρρηξης
είναι ο μηχανικός ή χημικός τραυματισμός με τη
συμβολή πιθανόν κάποιας εγγενούς αδυναμίας
του στελέχους των τριχών. Παθογενετικά η πρώι-
μη βλάβη συνίσταται σε περιγεγραμμένη απώλεια
των κυττάρων του περιτριχίου. Χαρακτηρίζεται
από την εμφάνιση κομβολογιοειδών διογκώσεων
κατά μήκος του στελέχους, οι οποίες με γυμνό
μάτι φαίνονται σαν γκριζόλευκοι κόκκοι πάνω στο
στέλεχος της τρίχας. Στο μικροσκόπιο δίδει την

εικόνα δύο πινέλων των οποίων οι άκρες περιπλέ-
κονται7 (Εικόνα 8).

• Τριχόρρηξη με εγκολεασμό: Παρατηρείται στο σύν-
δρομο Netherton. Η νόσος κληρονομείται με τον
αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα με ποικίλη
διεισδυτικότητα. Εμφανίζεται με την τριάδα συμ-
πτωμάτων: τριχόρρηξη με εγκολεασμό (trichorrhe-
xis invaginata), κυκλοτερής γραμμοειδής ιχθύαση
(ichthyosis linearis circumflexa), ατοπία. Στο μικρο-
σκόπιο, παρατηρείται εγκολεασμός του άπω τμήμα-
τος του τριχικού στελέχους στο εγγύς τμήμα αυτού
(bamboo hair). Καθώς η τρίχα ρήγνυται στο σημείο
του εγκολεασμού, δίδεται η εντύπωση του μπαστου-
νιού του golf (golf-tee hair)8 (Εικόνα 9).
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Åé êü íá 8 – Οζώδης τριχόρρηξη (Συλλογή Β. Χα-
σάπη).

Åé êü íá 9 – Τριχόρρηξη invaginata (Συλλογή Β.
Χασάπη).
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• Μονιλέθριξ: Πρόκειται για νόσημα το οποίο κλη-
ρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χα-
ρακτήρα κληρονομικότητας κυρίως, με ποικίλη δι-
εισδυτικότητα. Το τρίχωμα κατά τη γέννηση είναι
φυσιολογικό, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα γί-
νεται ξηρό, θαμπό και εύθρυπτο. Κλινικά τα μαλ-
λιά εμφανίζονται κοντά (1-2 cm) λόγω ευ θραυ -
στότητας με εντοπισμένη ή διάχυτη αλωπεκία. Συ-
χνό εύρημα αποτελούν το περιθυλακικό ερύθημα
και οι υπερκερατωσικές βλατίδες κυρίως στην οπί-
σθια τραχηλική χώρα. Τα μαλλιά έχουν κομβολο-
γιοειδή εμφάνιση λόγω περιοδικών περισφίγξεων.
Στη μικροσκόπηση διαφαίνονται ατρακτοειδή οζί-
δια διαχωριζόμενα από στενότερα μεσοδιαστήμα-

τα. Τα οζίδια είναι εμμύελα και έχουν διάμετρο
κανονικής τρίχας.Τα μεσοδιαστήματα είναι στενό-
τερα, αμύελα και αποτελούν τα σημεία στα οποία
η τρίχα καταστρέφεται6 (Εικόνες 10 και 11),

• Περιεστραμμένες τρίχες (Pili torti): Αναγνωρίζε-
ται η συγγενής και η επίκτητη μορφή της νόσου.
Στην κλασσική μορφή, η οποία μεταβιβάζεται με
τον αυτοσωματικό επικρατούντα και ενίοτε με τον
υπολειπόμενο χαρακτήρα, τα μαλλιά,τα φρύδια
και οι βλεφαρίδες είναι εύθρυπτα σχεδόν από τη
γέννηση.Χαρακτηρίζονται από επιπεδωμένες τρί-
χες με συστροφή γύρω από τον μακρό άξονά τους.
Κατά τη μικροσκόπηση ανευρίσκονται 3-4 ομαλές
συστροφές 180ο και σπάνια 90ο ή 360ο, εύρους
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Åé êü íá 10 – Μονιλέθριξ (Συλλογή Β. Χασάπη).

Åé êü íá 11 – Μονιλέθριξ (Συλλογή Β. Χασάπη).
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0,4-0,9 mm σε ακανόνιστα διαστήματα κατά μή-
κος του στελέχους9  (Εικόνα 12).

• Τριχοθειοδυστροφία: Χαρακτηρίζεται από χαμη-
λά επίπεδα θείου στις τρίχες, που οδηγούν σε ευ-
θραυστότητα περιτριχίου και φλοιού. Στο μικρο-
σκόπιο διακρίνεται τριχόσχιση (εγκάρσια θραύση
του περιτριχίου και του φλοιού με ταυτόχρονη
απουσία κυττάρων περιτριχίου), ή άτυπη οζώδης
τριχόρρηξη με τρίχες αποπλατυσμένες που έχουν
ανώμαλο κυματοειδές περίγραμμα και αναδιπλώ-
νονται σαν κορδέλα. Στο μικροσκόπιο πολωμένου
φωτός παρατηρούνται εναλλασσόμενες ταινιοει-
δείς περιοχές σκούρου και ανοιχτού χρώματος
(ουρά της τίγρης) που οφείλονται στη διαφορετι-
κή περιεκτικότητα των τριχών σε θείο10. 

Μελέτη ελεύθερου άκρου

Απο τη μελέτη του ελευθέρου άκρου μπορούμε
να αντλήσουμε σημαντικές πληροφορίες. Τα βασικά
ευρήματα είναι τα ακόλουθα4:
• Οξύαιχμες κορυφές (Tapered tips): Κατά την αντι-

κατάσταση μιας τελογενούς τρίχας από μία αναγε-
νή τρίχα, η κορυφή της τρίχας είναι φυσιολογικά
οξύαιχμη σε μεγάλο μήκος. Πολλές μικρές κοντές
τρίχες με οξύαιχμες κορυφές και μικρότερη διά-
μετρο των φυσιολογικών παρατηρούνται συνήθως
σε ασθενείς με ανδρογενετική αλωπεκία ή κατά
την αποκατάσταση της τελογενούς διάχυτης αλω-
πεκίας.

• Απότομα κομμένα άκρα (Blunt cut tips): Οι κομ-
μένες με ψαλίδι τρίχες έχουν απότομα κομμένο

άκρο, κάθετο προς τον άξονα της τρίχας. Η διάμε-
τρος του άκρου είναι ίση με τη διάμετρο του στε-
λέχους της τρίχας.

• Διαχωρισμένα άκρα - κοινή «ψαλίδα» (Split tips):
Τα άκρα των τριχών μπορεί να σχίζονται κατά μή-
κος του στελέχους. Αυτό οφείλεται σε μηχανικές,
χημικές και θερμικές κακώσεις κυρίως από τεχνι-
κές περιποίησης, ατυχήματα ή επίδραση της
ηλιακής ακτινοβολίας. Διαχωρισμός των άκρων
των τριχών μπορεί να παρατηρηθεί σε τριχοτιλλο-
μανία καθώς και στις διαταραχές του στελέχους
με αυξημένη ευθραυστότητα.

ΦΩΤΟΤΡΙΧΟΡΙΖΟΓΡΑΜΜΑ––––––––––––––––––––––––

Η μέθοδος του φωτοτριχοριζογράμματος είναι
μία μη επεμβατική μέθοδος διάγνωσης αλωπεκιών
και περιγράφηκε πρώτη φορά το 1970 από τον Sai-
toh. Επιτρέπει την μελέτη του κύκλου ανάπτυξης της
τρίχας in vivo. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
μέτρηση του ρυθμού ανάπτυξης των τριχών, τον υπο-
λογισμό της διαμέτρου του στελέχους και του ποσο-
στού των τελογενών τριχών11.

Η διαδικασία εκτέλεσης της μεθόδου περιλαμβά-
νει το ξύρισμα των τριχών μιας προκαθορισμένης πε-
ριοχής του τριχωτού της κεφαλής έκτασης 2 cm2 σε
απόσταση 1 mm από την επιφάνεια του τριχωτού.
Κατόπιν συλλέγεται η πρώτη φωτογραφία ελέγχου
από το σημείο. Μετά από μία εβδομάδα λαμβάνεται
μία νέα φωτογραφία από το ίδιο σημείο και οι τρίχες
κόβονται και πάλι. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβά-

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏ Ã É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

124

Åé êü íá 12 – Pili torti (Συλλογή Β. Χασάπη).
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νεται αρκετές φορές έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετές
φωτογραφίες για να γίνει σύγκριση. Συγκρίνοντας με
την αρχική φωτογραφία καθίσταται δυνατή η παρα-
τήρηση των τριχών οι οποίες μεγαλώνουν (βρίσκον-
ται στην αναγενή φάση), αυτών που δεν μεγαλώνουν
(τριχοθυλάκια στην τελογενή φάση) και μπορεί να
υπολογιστεί ο ρυθμός ανάπτυξης των τριχών (η με-
ταβολή του μήκους της τρίχας σε 7 ημέρες) και η
πυκνότητα των μαλλιών (ο αριθμός των τριχών στη
φωτογραφία). Επιπλέον, η μέτρηση του αριθμού των
τριχών που λείπουν μετά από 5 ημέρες είναι ενδει-
κτική του ρυθμού απώλειας. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία πα-
ρατήρησης τίθεται σαν σημείο αναφοράς μία κηλίδα
στο τριχωτό η οποία δημιουργείται με τη μέθοδο της
δερματοστιξίας. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η
διενέργεια φωτοτριχοριζογράμματος στο ίδιο σημείο
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι χρή-
σιμο διότι επιτρέπει την εκτίμηση της ανάπτυξης των
τριχών σε βάθος χρόνου. 

Συμπερασματικά, με το φωτοτριχοριζόγραμμα εί-
ναι δυνατός ο προσδιορισμός των αναγενών και των
τελογενών τριχών, της πυκνότητας των τριχών, της
δραστηριότητας ανάπτυξης και του πάχους των τριχι-
κών στελεχών. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
δραστηριότητας της νόσου και την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας της ανδρογενετι-
κής αλωπεκίας. Επιπλέον είναι δυνατή η τεκμηρίω-
ση της πορείας του νοσήματος και της θεραπείας με-
τά από 6-12 μήνες13.

Ψηφιακό φωτοτριχοριζόγραμμα

Το 2001 ο Hoffmann ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό
σύστημα φωτοτριχοριζογράμματος (Trichoscan)11.
Επιλέγεται μία περιοχή στο τριχωτό κεφαλής με
έκταση 1,8 cm2 από το όριο μεταξύ της περιοχής της
αλωπεκίας και του φυσιολογικού τριχωτού για τους
άνδρες και από τη βρεγματική περιοχή για τις γυναί-
κες. Στο σημείο αυτό προκαλείται μία κηλίδα με δερ-
ματοστιξία. Οι τρίχες κουρεύονται και βάφονται μαύ-
ρες έτσι ώστε να μπορούν να παρατηρηθούν και οι
γκρίζες και οι ανοικτόχρωμες τρίχες. Λαμβάνονται
φωτογραφίες αμέσως μετά το ξύρισμα των τριχών και
κατόπιν μετά από 2 ή 3 ημέρες. Χρησιμοποιείται ψη-
φιακή φωτογραφική μηχανή και οι φωτογραφίες επε-
ξεργάζονται από ένα λογισμικό στον υπολογιστή το
οποίο έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίζει τους τριχι-
κούς θυλάκους. Συγκρίνοντας τις φωτογραφίες ο
υπολογιστής μπορεί να αναδείξει ποιές τρίχες ανα-
πτύσσονται και ποιές όχι14. Το σύστημα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση της θεραπείας
καθώς η διαδικασία επαναλαμβάνεται εύκολα. Το
φωτοτριχοριζόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί στη
μελέτη της ανδρογενετικής αλωπεκίας και της διάχυ-
της αλωπεκίας αλλά και στην παρακολούθηση της
θεραπείας στην υπερτρίχωση και το δασυτριχισμό12.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το τριχοριζόγραμμα αποτελεί ένα χρήσιμο δια-
γνωστικό εργαλείο στη διάγνωση και παρακολούθη-
ση της πορείας των παθήσεων των τριχών. Επιτρέπει
τη μελέτη της φυσιολογίας των τριχών δίνοντας στοι-
χεία για την παθολογική μορφολογία της ρίζας και
του στελέχους ενώ κατευθύνει τη διάγνωση του τύ-
που της αλωπεκίας μέσω της παρατήρησης των δια-
ταραχών του κύκλου ανάπτυξης των τριχών. Το τρι-
χοριζόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρα-
κολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων αλωπεκιών
έτσι ώστε να εκτιμηθεί η πορεία τους και να δοθούν
στοιχεία για την πρόγνωση. Το σπουδαιότερο όμως
κλινικό όφελος της εξέτασης είναι η συμβολή στην
επιλογή της κατάλληλης θεραπείας κατά περίπτωση
και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της.13

Το ψηφιακό φωτοτριχοριζόγραμμα αποτελεί μία
νεότερη μη επεμβατική μέθοδο η οποία χρησιμοποι-
είται για τη διάγνωση και παρακολούθηση της πορεί-
ας των μη ουλωτικών μορφών αλωπεκίας. Απαιτείται
η λήψη φωτογραφιών μια προεπιλεγμένης περιοχής
του τριχωτού ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα και
ακολουθεί η επεξεργασία των πληροφοριών μέσω
ενός εξειδικευμένου λογισμικού στον υπολογιστή.
Μπορεί να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση της
ανδρογενετικής και διάχυτης αλωπεκίας.
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Åé êü íá 1 – Λεπιδώδεις πλάκες στα άνω και
κάτω άκρα, στον κορμό, στο πρόσωπο και
στο τριχωτό κεφαλής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––

Αγόρι 11 ετών, προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία
του Νοσοκομείου μας για την εκτίμηση ενός γενικευμέ-
νου ερυθηματολεπιδώδους εξανθήματος που αντιμετω-
πιζόταν την τελευταία 3ετία κυρίως με τοπικά κορτικο-
στεροειδή σκευάσματα χωρίς αξιόλογη ανταπόκριση.
Το εξάνθημα είναι κνησμώδες και αποτελείται από λε-
πιδώδεις πλάκες στα άνω και κάτω άκρα, στο πρόσωπο
και στο τριχωτό κεφαλής (Εικόνα 1). Στο θώρακα δια-

κρίνονται μικρές πολλαπλές υπερκερατωσικές βλατί-
δες, μεμονωμένες ή ομαδοποιημένες (Εικόνα 2).

Η ιστοπαθολοική εξέταση μιας υπερκερατωσικής
βλατίδας από το θώρακα έδειξε μια μέτρια υπερπλα-
στική επιδερμίδα που καλύπτεται από υπερκεράτω-
ση, με εστιακή παρακεράτωση (Εικόνα 3). Παρατη-
ρείται επίσης διευρυσμένο τριχοθυλακικό άνοιγμα
με υπερκερατωσικό βύσμα ενώ στον ώμο του ανοίγ-
ματος υπάρχει παρακεράτωση και ήπια λεμφοκυττα-
ρική διήθηση (Εικόνα 4).

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Quiz

Στόγιου Π.
Πετανίδης Σ.
Δελλή Φ-Σ.
Στρατηγός Α.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Δερματολογική Κλινική (ΕΣΥ), Νοσ. Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Κρατική Δερματολογική Κλινική (ΕΣΥ), Νοσ. Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Κρατική Δερματολογική Κλινική (ΕΣΥ), Νοσ. Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Α΄ Παν/κή Δερματολογική Κλινική, ΝΟσ. Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Α. Συγγρός”

Κρατική Δερματολογική Κλινική (ΕΣΥ), Νοσ. Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

6_Layout 1  3/4/2013  11:22 ππ  Page 127



Π. Στόγιου, Σ. Πετανίδης, Φ-Σ Δελλή και συν.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;

ÅËËÇÍ É ÊÇ  ÅÐ ÉÈ ÅÙÑÇÓÇ  Ä Å ÑÌÁÔÏËÏ Ã É ÁÓ  ÁÖÑÏÄ É Ó ÉÏËÏ Ã É ÁÓ

128

Åé êü íá 2 – Μεμονωμένες πολλαπλές μικρές
υπερκερατωσικές βλατίδες.

Åé êü íá 3 – Μέτρια υπερπλαστική επιδερμί-
δα που καλύπτεται από υπερκεράτωση, με
εστιακή παρακεράτωση.

Åé êü íá 4 – Διευρυσμένο τριχοθυλακικό
άνοιγμα με υπερκερατωσικό βύσμα ενώ στον
ώμο του ανοίγματος υπάρχει παρακεράτωση
και ήπια λεμφοκυτταρική διήθηση.
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Ερυθρά Ιόνθιος Πιτυρίαση (Pityriasis rubra
pilaris)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ερυθρά ιόνθιος πιτυρίαση (ΕΙΠ) ταξινομείται
κατά Griffith σε πέντε βασικούς τύπους: ο τύπος Ι
(κλασικός των ενηλίκων), ο τύπος ΙΙ (άτυπος των
ενηλίκων), ο τύπος ΙΙΙ (κλασικός νεανικός τύπος), ο
τύπος IV (ο περιορισμένος νεανικός τύπος) και ο τύ-
πος V (άτυπος νεανικός τύπος).1,2 Τελευταία προστί-
θεται ο έκτος που συνδυάζεται με την HIV λοίμωξη
και έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση.3

Συνήθως όταν η ΕΙΠ εμφανίζεται στην παιδική
ηλικία, το εξάνθημα είναι χαρακτηριστικό, με τις τυ-
πικές θυλακικές και μη θυλακικές βλατίδες με κερα-
τωσικά βύσματα που συχνά εντοπίζονται στην ραχι-
αία επιφάνεια φαλάγγων και στις εκτατικές επιφάνει-
ες καρπών και αντιβραχίων. Το περιστατικό μας θα
μπορούσε να ήταν μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ του
τύπου IV και V, με απρόβλεπτη χρόνια εξέλιξη, λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι στο τύπο IV αναφέρεται κάποια
βελτίωση στην εφηβεία και ότι σπάνια εξελίσσεται,
ενώ στο τύπο V ανήκουν οι οικογενείς μορφές με
χρόνια εξέλιξη. Στα περισσότερα περιστατικά με ΕΙΠ
που εντάσσονται στον τύπο ΙΙΙ κατά Griffith περιγρά-
φεται αυτόματη ίαση σε 1 έως 3 χρόνια. Καθώς ήταν
αδύνατη η εξακρίβωση του οικογενούς χαρακτήρα, η
επιμονή, η έκταση των βλαβών και το γεγονός ότι δεν
ανταποκρίνονται στην τοπική θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή, δεν επέτρεψαν μια σαφή κατηγοριοποί-
ηση και συνεπώς ούτε την πρόβλεψη της πρόγνωσης
της νόσου.

Η αιτιολογία της ΕΙΠ παραμένει άγνωστη. Η οι-
κογενής της μορφή μεταβιβάζεται με αυτοσωματικό
επικρατούντα χαρακτήρα και πρόσφατα η συγγενής
μορφή της ΕΙΠ συνδέθηκε με την μετάλλαξη στο γο-
νίδιο CARD.4,5 αν και οι περισσότερες περιπτώσεις
που περιγράφονται είναι σποραδικές.6 Μια θεωρία
συσχετίζει την ΕΙΠ με την πιθανή διαταραχή ανοσο-
λογικής απάντησης σε ένα αντιγονικό ερεθισμό και
αναφέρονται περιστατικά όπου η ΕΙΠ εμφανίστηκε
μετά από μια λοίμωξη7,8 και εμβολιασμό.9

Υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ ψωρίασης
και ΕΙΠ. Άγνωστης αιτιοπαθογένειας, τα δύο αυτά
νοσήματα φαίνεται να συσχετίζονται φαινοτυπικά.10

Στην μελέτη των Fuchs-Telem D και συν η γενετική
διερεύνηση τεσσάρων οικογενειών με συγγενή ΕΙΠ
δείχνει ότι η μορφή αυτή της ΕΙΠ είναι αλληλένδετη
με την οικογενή μορφή ψωρίασης, για την οποία

πρόσφατα αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε μεταλλάξεις
στο CARD14.

Σύμφωνα με τον Lever, η ιστολογική εικόνα είναι
όμως καθοριστική στην διαφορική διάγνωση μεταξύ
ψωρίασης και ΕΙΠ.11 Η υπερκεράτωση που περιγρά-
φεται κλινικά έχει ιστολογικά αντίστοιχο το διευρυ-
σμένο infudibulum με υπερκερατωσικό βύσμα εντός
του και το οποίο περιβάλλεται από περιθυλακική
παρακεράτωση, εικόνα που παρατηρείται μερικές
φορές και σε σημεία όπου κλινικά δεν είναι εμφανής
η θυλακική υπερκεράτωση. Σε άλλα σημεία παρατη-
ρείται επίσης υπερκεράτωση με παρακερατωσικές
εστίες και μέτρια ακανόνιστη ακάνθωση, τα οποία
συνοδεύονται από μέτρια περιαγγειακή χρόνια φλεγ-
μονώδη διήθηση. Από την άλλη η ιστολογική εικόνα
της ψωρίασης έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που
θα την διαφοροδιαγνώσουν από την ΕΙΠ: επιμήκυν-
ση των θηλών του χορίου και μεσοθηλαίων καταδύ-
σεων, απουσία της κοκκώδους στιβάδας, αποστημά-
τια Munro και διάταση του επιπολής αγγειακού δι-
κτύου.12

Μια από τις σοβαρές επιπλοκές και των δυο νο-
σημάτων είναι η ερυθροδερμία, όπου τα κλινικά
στοιχεία που επιτρέπουν την διαφοροδιάγνωση πολ-
λές φορές απουσιάζουν (Πίνακας 1). Στην ερυθρο-
δερμική ΕΙΠ είναι χαρακτηριστικά τα νησίδια υγιούς
δέρματος μεταξύ των βλαβών και η υπερκεράτωση
παλαμών πελμάτων. Η ύπαρξη θετικού ατομικού ή
οικογενειακού ιστορικού ψωρίασης υποστηρίζουν τη
διάγνωση μιας ψωριασικής ερυθροδερμίας. Επιπλέ-
ον, η σύντομη διάρκεια του νοσήματος οδηγεί πε-
ρισσότερο προς τη διάγνωση της ΕΙΠ από την ψωρία-
ση. Αν και η θεραπευτική αντιμετώπιση μιας ψωρια-
σικής ερυθροδερμίας δεν διαφέρει πολλή από εκεί-
νη της ερυθροδερμικής ΕΙΠ, η πρόγνωση και η μετέ-
πειτα εξέλιξη και αντιμετώπιση των δύο νοσημάτων
διαφέρουν.

Όταν η έκταση της νόσου είναι σημαντική, δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τοπικά σκευάσματα
όπως τα κορτικοστεροειδή, η καλσιποτριόλη και η
ταζαροτένη. Οι συστηματικές θεραπείες που αναφέ-
ρονται στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν βιταμίνη Α,
ρετινοειδή, φουμαρικό οξύ, αντιμεταβολίτες, ανοσο-
κατασταλτικά, αντιβιοτικά, υπεριώδη ακτινοβολία
και βιολογικούς παράγοντες.13,14,15,16,17 Τα συστημα-
τικά ρετινοειδή έχουν επιδείξει τα καλύτερα αποτε-
λέσματα από όλα τα παραπάνω.19 Στους ενήλικες η
ισοτρετινοΐνη έχει χορηγηθεί σε δοσολογία 40-80
mg/H για 25 εβδομάδες20 και 1-2 mg/kg ΒΣ για 16
εβδομάδες,21 ενώ στα παιδιά 0,75-1,5 mg/kg ΒΣ για
λιγότερο από έξι μήνες.22
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Καθώς η παιδική ΕΙΠ διαδράμει σχετικά ήπια,
σπάνια απαιτείται επιθετική συστηματική θεραπεία
εκτός των περιπτώσεων ερυθροδερμίας και γενικευ-
μένης νόσου.23
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Kλινικά ευρήματα στην ερυθροδερμία που προσανατολίζουν τη διάγνωση προς ψωρίαση ή ΕΙΠ

                                                                          Ψωριασική ερυθροδερμία                     ΕΙΠ ερυθροδερμική

Νησίδες υγιούς δέρματος                                   Όχι                                                       Ναι

Ιστορικό ψωρίασης                                             Ναι                                                       Όχι

Οικογενειακό ιστορικό ψωρίασης                        Ναι                                                       Όχι

Υπερκεράτωση παλαμών πελμάτων                     Μπορεί να απουσιάζει                          Χαρακτηριστικό
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1. Η συχνότητα των λεμφαδενικών μεταστάσεων
και η θνησιμότητα, οι οποίες έχουν σχέση με
τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα (ΑΚ) 

Τα SCC του δέρματος είναι ένα πρόβλημα υγείας
υποεκτιμημένο

Τα ακανθοκυτταρικά επιθηλιώματα είναι αρκετά
συχνός κακοήθης όγκος στις Η.Π.Α., δεύτερος σε
συχνότητα εμφάνισης, μετά τα βασικοκυτταρικά επι-
θηλιώματα. Η καταγραφή τους όμως στα μητρώα καρ-
κίνου είναι ελλιπής, και ως εκ τούτου, ακριβείς πλη-
ροφορίες και συμπεράσματα σχετικά με την κλινική
συμπεριφορά τους είναι δύσκολο να εξαχθούν. Για
να αντιμετωπισθεί το θέμα αυτό, οι ερευνητές αξιολό-
γησαν τις εκθέσεις επίπτωσης και τα ποσοστά των
λεμφαδενικών μεταστάσεων και της θνησιμότητας
στις Η.Π.Α. Μελέτες από μικρές Κλινικές και μικρά
Ιδρύματα εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, γιατί θεω-
ρείται απίθανο να αντανακλούν με ακρίβεια τα απο-
τελέσματα στον γενικό πληθυσμό. Οι ερευνητές εντό-
πισαν 13 μελέτες που εξετάζουν τα ποσοστά κατα-
γραφής των ανωτέρω παραμέτρων μεταξύ 1971 και
1999. 

Οι μελέτες αυτές έδειξαν μια προοδευτική, στατι-
στικά σημαντική, αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης
ΑΚ στους άνδρες και στις γυναίκες, και στις βόρειες
και στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ. Σε τέσσερις μελέ-
τες που αναφέρονταν στις λεμφαδενικές μεταστάσεις,
η μέση συχνότητα εμφάνισης ήταν 3% (εύρος 2% -
3,7%). Στη μοναδική μελέτη θνησιμότητας από ΑΚ
το ποσοστό θανάτων ήταν 2,1%. Με βάση αυτά τα
ποσοστά, προβλέπονταν ότι για το 2012 θα υπάρ-
ξουν 5604 έως 12.572 περιπτώσεις λεμφαδενικών

μεταστάσεων και 3932-8791 θάνατοι από ΑΚ. Μετα-
ξύ των ανδρών στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ (ο πλη-
θυσμός με την υψηλότερη συχνότητα ΑΚ), αυτοί οι
αριθμοί θα μπορούσαν να είναι σημαντικά αυξημέ-
νοι, με προβλεπόμενο ποσοστό θνησιμότητας υψηλό-
τερο από αυτό του μελανώματος και συγκρίσιμο με
το αντίστοιχο ποσοστό θνησιμότητας της λευχαιμίας,
του μη-Hodgkin λεμφώματος, του καρκίνου του νε-
φρού και του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

Σχόλιο (Craig A. Elmets, MD)

Η πρόγνωση του ακανθοκυτταρικού καρκινώμα-
τος ήταν παραδοσιακά ευνοϊκή. Αυτή η μελέτη αλλά-
ζει τα δεδομένα. Σε ορισμένες ομάδες, οι θάνατοι
από ΑΚ μπορεί να είναι τόσο συχνοί, όσο οι θάνατοι
από άλλες γνωστές μορφές καρκίνου. Ορισμένοι
ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου,
όπως οι μεταμοσχευμένοι, αναμφίβολα είναι περισ-
σότερο προδιατεθειμένοι σε κάποιες επιθετικές μορ-
φές καρκίνου. Δυστυχώς, πολλές πληροφορίες για τα
ΑΚ απουσιάζουν, γιατί δεν είναι καταχωρημένοι σε
μητρώα.

Karia PS, et al. Cutaneous squamous cell carcinoma: Estima-
ted incidence of disease, nodal metastasis, and deaths from di-
sease in the United States, 2012. J Am Acad Dermatol 2013
Jan 31; [e-pub ahead of print].

2. Η Δερματολογία και τα κινητά τηλέφωνα

Οι εφαρμογές στις έξυπνες συσκευές-κινητά τηλέ-
φωνα για την ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος
δεν είναι πολύ ακριβείς, αλλά η εύκολη πρόσβαση

Bιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Ιωαννίδης Δ.
Bακιρλής Ε.

Καθηγητής Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης
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και αγορά πολλών ιατρικών εξετάσεων μπορεί να αυ-
ξηθεί στο μέλλον

Υπάρχουν σήμερα πολλές εφαρμογές για τις έξυ-
πνες συσκευές-κινητά τηλέφωνα, των οποίων οι κα-
τασκευαστές ισχυρίζονται ότι μπορούν να ανιχνεύ-
σουν τον καρκίνο του δέρματος. Κάθε εφαρμογή
αξιολογεί φωτογραφίες των δερματικών αλλοιώσεων
και παρέχει πληροφορίες ως προς την πιθανότητα
της κακοήθειας. Αυτές οι εφαρμογές είναι σχετικά
φθηνές σε σύγκριση με την επίσκεψη στον ιατρό και
δεν υπόκεινται στον έλεγχο κάποιας εποπτικής διοι-
κητικής ή ιατρικής αρχής. Παρά το γεγονός ότι οι
περιορισμοί αυτών των εφαρμογών δηλώνονται από
τους κατασκευαστές, ορισμένοι καταναλωτές μπορεί
να παραπλανηθούν από τα συμπεράσματα αυτών των
αλγορίθμων και να υποστεί βλάβη η υγεία τους. Μια
ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ έθεσε ως
στόχο να δοκιμασθεί η αποτελεσματικότητα τεσσά-
ρων τέτοιων εφαρμογών που ήταν διαθέσιμες στο
κοινό.

Οι ερευνητές υπέβαλαν ψηφιακές εικόνες των κλι-
νικών βλαβών 60 μελανωμάτων (44 διηθητικά και 16
in situ) και 128 καλοήθων αλλοιώσεων (ηλιακές φα-
κές, σπίλοι, σμηγματορροϊκές κερατιάσεις, αιμαγγει-
ώματα, δερματοϊνώματα), οι οποίες είχαν ληφθεί
πριν από την βιοψία και είχαν ιστολογικά επιβεβαι-
ωμένη τη διάγνωση από παθολογοανατόμο. Τρεις
από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν εφαρμό-
ζουν τον αλγόριθμο αξιολόγησης του κινδύνου της
βλάβης. Οι βλάβες αξιολογήθηκαν ως εξής:

Εφαρμογή 1: "προβληματική" έναντι "εντάξει"
Εφαρμογή 2: "μελάνωμα" έναντι "φαίνεται καλή"
Εφαρμογή 3: "υψηλού κινδύνου", "μέσου κινδύ-

νου", ή "χαμηλού κινδύνου"
Εφαρμογή 4: η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει ότι

υποβάλει την εικόνα σε ένα συμβούλιο πιστοποιημέ-
νων δερματολόγων (αγνώστου ταυτότητας) για την
εκτίμηση.

Η ευαισθησία κυμάνθηκε από 6,8% έως 98,1%. Η
εφαρμογή 3 είχε τη χαμηλότερη ευαισθησία, ακόμη
και όταν το "μέσου κινδύνου" κρίθηκε θετικά (54,2%,
διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 40,8% -67,1%). Η
εφαρμογή 4 είχε την υψηλότερη ευαισθησία (98,1%.
διάστημα εμπιστοσύνης 95% CI, 88,8 - 99,9) σε σύγ-
κριση με τις άλλες. Η ειδικότητα κυμάνθηκε από
30,4% έως 93,7%. Η εφαρμογή 3 επέδειξε την υψη-
λότερη ειδικότητα. (Σημείωση Δ. Ιωαννίδη: Ως ευαι-
σθησία χαρακτηρίζεται το ποσοστό των μελανωμάτων,
τα οποία ταξινομήθηκαν σωστά, ενώ ως ειδικότητα το
ποσοστό των σπιλοκυτταρικών σπίλων που ταξινομή-
θηκαν ως τέτοιοι, και όχι ως μελανώματα).

Οι θετικές και αρνητικές τιμές πρόβλεψης κυμαί-
νονταν από 33,3% έως 42,1% και από 65,4% σε
97,0%, αντίστοιχα.

Σχόλιο (Hensin Tsao, MD, PhD)

Σε αυτή τη μελέτη, οι εφαρμογές 1, 2, και 3 θεω-
ρούνται διαγνωστικά εργαλεία, και η εφαρμογή 4 εί-
ναι ουσιαστικά ένα δερματολογικό εργαλείο. Η
εφαρμογή 4 ήταν η πιο ακριβή και είχε την υψηλότε-
ρη ευαισθησία και τη χαμηλότερη ειδικότητα. Αν και
κάποιος μπορεί να σκεφθεί να συγκρίνει την απόδο-
ση αυτών των εφαρμογών με αυτή μιας επαγγελματι-
κής συσκευής, όπως Melafind (ευαισθησία 98,3%,
ειδικότητα 9,9%), η χρήση τους είναι πολύ διαφορε-
τική. Αυτές οι εφαρμογές για τις έξυπνες συσκευές
έχουν στόχο το καταναλωτικό κοινό, ενώ το Melafind
χρησιμοποιείται για βλάβες που έχουν εξετασθεί
από το δερματολόγο. 

Συνολικά, πρέπει να αντιληφθούμε το στόχο αυ-
τών των συσκευών. Η υψηλή ευαισθησία, η οποία εί-
ναι ίσως επιθυμητή για τον καταναλωτή με βάση την
τεχνολογία, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αύξηση
της συχνότητας των επισκέψεων στους ιατρούς. Μπο-
ρεί κανείς να φαντασθεί μια δευτερεύουσα εφαρμο-
γή, όπου η «έξυπνη συσκευή» θα εντοπίζει αυτόματα
τον διαθέσιμο δερματολόγο με βάση τη θέση GPS
του τηλεφώνου. Ίσως να γίνει ένα εργαλείο μάρκε-
τινγκ για τους ιατρούς. Παρ 'όλα αυτά, η ιατρική κι-
νείται προς την εύκολη (over-the-counter) προσβα-
σιμότητα, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι ακό-
μη και τεστ για την ανίχνευση τoυ ιού HIV, το οποίο
θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό και απαραβίαστο,
μπορεί σήμερα να ανευρεθεί σε τοπικά καταστήματα
και φαρμακεία.

Wolf JA et al. Diagnostic inaccuracy of smartphone applica-
tions for melanoma detection. JAMA Dermatol 2013 Jan 16;
[e-pub ahead of print].

3. Ιδανικά μεσοδιαστήματα θεραπείας με το
παλμικό λέιζερ χρωστικής ουσίας για τα
ομαλά αιμαγγειώματα προσώπου (Port-wine
stain)

Η χρήση παλμικού Laser (PDL) είναι ασφαλής,
ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε πολύ νέους
ασθενείς και με σύντομα χρονικά διαστήματα θερα-
πείας

Τα ομαλά αιμαγγειώματα (PWSs) εμφανίζονται
στο 0,3% έως 0,5% των νεογνών, και το παλμικό la-
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ser (PDL) παραμένει η θεραπεία εκλογής. Οι συγ-
γραφείς αυτού του άρθρου προσπάθησαν να βρουν
το ιδανικό μεσοδιάστημα μεταξύ των θεραπειών για
PDL σε βρέφη με PWS.

Σ’ αυτήν την αναδρομική μελέτη σε 24 βρέφη, οι
ερευνητές συνέκριναν την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα μιας σειράς από πέντε θεραπείες που
πραγματοποιήθηκαν με μεσοδιάστημα 2, 3, ή 4 εβδο-
μάδων. Η ηλικία κατά την πρώτη θεραπεία κυμαινόταν
από 1 έως 16 εβδομάδες. Η μέση ηλικία κατά την πρώ-
τη θεραπεία στα μεσοδιαστήματα 2 -, 3 - και 4 -εβδο-
μάδων ήταν 5,25 εβδομάδες, 4.25 εβδομάδες και 7,38
εβδομάδες, αντίστοιχα. Και τα τρία σχήματα που εφαρ-
μόσθηκαν κατέληξαν σε σημαντική βελτίωση. Πλήρης
ή σχεδόν πλήρης κάθαρση της βλάβης παρατηρήθηκε
στο 75% των ασθενών στην ομάδα με διακοπή 2 εβδο-
μάδων, 87.5% στην ομάδα με διακοπή 3 εβδομάδων
και 37,5% στην ομάδα με επανάληψη του laser ανά 4
εβδομάδες. Παρόμοια ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργει-
ών παρουσιάσθηκαν και στις τρεις ομάδες, και περιε-
λάμβαναν ήπιο οίδημα, ερύθημα, πορφύρα και παρο-
δική και ήπια μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση.

Σχόλιο (Murad Alam, MD, MSCI)

Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη. Τα ευρήμα-

τα υποδεικνύουν ότι τα σύντομα χρονικά διαστήματα
μεταξύ των θεραπειών με λέιζερ (PDL) είναι ασφαλή
και αποτελεσματικά για τα ομαλά αιμαγγειώματα στα
βρέφη. Το σκεπτικό για τη θεραπεία “σε μικρή ηλι-
κία και συχνά” περιλαμβάνει στοιχεία από άλλες με-
λέτες που ανέφεραν ότι η θεραπεία πριν από την ηλι-
κία του 1 έτους βελτιώνει την μακροπρόθεσμη αποτε-
λεσματικότητα. 

Επιπλέον, τα βρέφη κατά τους πρώτους μήνες της
ζωής μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία, ενώ
κρατούνται σταθερά χωρίς να χρειάζεται γενική
αναισθησία. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι τα
μεσοδιαστήματα 2 και 3 εβδομάδων μεταξύ των θε-
ραπειών είναι καλύτερα από αυτά των 4 εβδομάδων,
αλλά λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος, οι
διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Το πιο
σημαντικό μήνυμα από αυτή τη μελέτη είναι ότι το
PDL είναι ασφαλές, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται
σε πολύ νέους ασθενείς και με μικρά μεσοδιαστήμα-
τα θεραπείας.

Anolik R, et al. Investigation into optimal treatment intervals
of facial port-wine stains using the pulsed dye laser. J Am
Acad Dermatol 2012 Nov; 67:985. 

Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the N
Engl J Med. January, February 2013.
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Ôï ðå ñéï äé êü åê äß äå ôáé áðü ôï Íï óï êï ìåßï "Á.
Óõã ãñüò" (Êëç ñï äü ôç ìá Éö. Á. Óõã ãñïý) ôÝó óå ñéò
(4) öï ñÝò ôï ÷ñü íï, äéá íÝ ìå ôáé äù ñå Üí êáé áðåõ èý -
íå ôáé óå äåñ ìá ôï ëü ãïõò, éá ôñïýò Üë ëùí åé äé êï ôÞ ôùí
êáé Üë ëïõò åðé óôÞ ìï íåò.

ÏÄÇ ÃÉ ÅÓ ÁÍÁ ËÏ ÃÁ ÌÅ ÔÏ ÅÉ ÄÏÓ ÔÏÕ
AÑÈÑÏÕ

1. ¢ñ èñá óý íôá îçò

Óý íôï ìá Üñ èñá óå åðß êáé ñá êáé áì öé ëå ãü ìå íá èÝ -
ìá ôá, ðïõ ãñÜ öï íôáé ìå ôçí ðñï ôñï ðÞ ôçò Óõ íôá êôé -
êÞò Åðé ôñï ðÞò. ¼ôáí åê öñÜ æïõí óõë ëï ãé êÜ ôç Óý -
íôá îç ôïõ ðå ñéï äé êïý, åß íáé áíõ ðü ãñá öá. Óôéò Üë ëåò
ðå ñé ðôþ óåéò åß íáé åíõ ðü ãñá öá.

2. Áíá óêï ðÞ óåéò

Ïëï êëç ñù ìÝ íåò áíá ëý óåéò éá ôñé êþí èå ìÜ ôùí,
óôéò ïðïß åò õðï ãñáì ìß æï íôáé éäéáß ôå ñá ïé óýã ÷ñï íåò
áðü øåéò. Ãß íï íôáé äå êôÝò áíá óêï ðÞ óåéò ãñáì ìÝ íåò
áðü Ýíáí Þ ôï ðï ëý äýï óõã ãñá öåßò.

3. Åñåõ íç ôé êÝò åñ ãá óß åò

Êëé íé êÝò äï êé ìÝò Þ êëé íé êÝò ðá ñá ôç ñÞ óåéò êáé
ðåé ñá ìá ôé êÝò Ýñåõ íåò ðñï ï ðôé êïý Þ áíá äñï ìé êïý
÷á ñá êôÞ ñá, ðïõ ðñáã ìá ôï ðïé Þ èç êáí ìå âÜ óç åñåõ -
íç ôé êü ðñù ôü êïë ëï, ôï ïðïßï èá ðå ñé ãñÜ öå ôáé áíá -
ëõ ôé êÜ óôç ìå èï äï ëï ãßá. Ðå ñé Ý ÷ïõí ðñù ôï äç ìï -
óéåõü ìå íá áðï ôå ëÝ óìá ôá.

4. Èå ñá ðåõ ôé êÝò åñ ãá óß åò

Ðñü êåé ôáé ãéá åñ ãá óß åò ðñù ôü ôõ ðåò Þ áíá óêï ðÞ óåéò
ìå óêï ðü íá åîá ÷èïýí èå ñá ðåõ ôé êÜ áðï ôå ëÝ óìá ôá.

5. Êëé íé êï åñ ãá óôç ñéá êÝò ìå ëÝ ôåò

Ðñü êåé ôáé ãéá åñ ãá óß åò ïé ïðïß åò áöï ñïýí óå ìé -
êñü Þ ìå ãÜ ëï áñéè ìü áóèå íþí, üðïõ óõí äõÜ æå ôáé ç
êëé íé êÞ ðá ñá ôÞ ñç óç êáé åìðåé ñßá ìå ôçí åðé ëåã ìÝ íç

åñ ãá óôç ñéá êÞ äéå ñåý íç óç, ðñï êåé ìÝ íïõ íá åîá ÷èïýí
äéá ãíù óôé êÜ óõ ìðå ñÜ óìá ôá.

6. Åí äéá öÝ ñïõ óåò ðå ñé ðôþ óåéò

Ãß íï íôáé äå êôÜ Üñ èñá, åöü óïí áöï ñïýí óå íÝá Þ
ðï ëý óðÜ íéá íï óÞ ìá ôá Þ åöáñ ìü óôç êáí íÝá äéá ãíù -
óôé êÜ êñé ôÞ ñéá êáé Ý÷åé áêï ëïõ èç èåß íÝá èå ñá ðåõ ôé -
êÞ ìå èü äåõ óç ìå åëåã ìÝ íï ôï áðï ôÝ ëå óìá.

7. Éá ôñé êÞ åðé êáé ñü ôç ôá êáé åé äé êÜ Üñ èñá

Óý íôï ìç ðå ñé ãñá öÞ ôùí ôå ëåõ ôáß ùí áðü øå ùí ðÜ -
íù óå óõ ãêå êñé ìÝ íï èÝ ìá (highlights). Óõã ãñá öÞ ìé -
êñïý áñéè ìïý 3-4 óå ëß äùí ðÜ íù óå åîåé äé êåõ ìÝ íï
èÝ ìá. Âñá ÷åß åò åíç ìå ñù ôé êÝò äç ìï óéåý óåéò.

8. Ãå íé êÜ èÝ ìá ôá

ÈÝ ìá ôá ðïõ ó÷å ôß æï íôáé ìå ôéò åðé óôÞ ìåò ôçò õãåß -
áò êáé äåí åìðß ðôïõí óôéò Üë ëåò êá ôç ãï ñß åò Üñ èñùí
ôïõ ðå ñéï äé êïý. Éá ôñï êïé íù íé êÜ èÝ ìá ôá êáé ïé êï íï ìé -
êÝò áíá ëý óåéò ðïõ áöï ñïýí óôç Äç ìü óéá Õãåßá.

9. Äåñ ìá ôï ÷åé ñïõñ ãé êÞ

¢ñ èñá ôá ïðïßá äß íïõí Ýì öá óç óôç ÷åé ñïõñ ãé êÞ
óêï ðéÜ ôçò Äåñ ìá ôï ëï ãß áò.

10. ÃñÜì ìá ôá ðñïò ôç Óý íôá îç

Ðå ñé Ý ÷ïõí êñß óåéò ãéá äç ìï óéåõ ìÝ íá Üñ èñá, ðñü -
äñï ìá áðï ôå ëÝ óìá ôá åñ ãá óé þí, ðá ñá ôç ñÞ óåéò ãéá
áíå ðé èý ìç ôåò åíÝñ ãåéåò, êñß óåéò ãéá ôï ðå ñéï äé êü
êëð. Äç ìï óéåý ï íôáé åíõ ðü ãñá öá.

11. Éóôï ðá èï ëï ãßá - Äåñ ìá ôï ëï ãßá

¢ñ èñá ôá ïðïßá áíá öÝ ñï íôáé óôçí éóôï ëï ãé êÞ åé -
êü íá ôùí äåñ ìá ôï ðá èåéþí.

12. Áõ ôï-áîéï ëü ãç óç ãíþ óå ùí

Åß íáé ãíù óôÞ ç ìÝ èï äïò ôçò áõ ôï-áîéï ëü ãç óçò
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êáé ãß íå ôáé ìå âÜ óç ôá äéå èíÞ ðñü ôõ ðá (âë. Ame ri -
can Aca de my of Der ma to lo gy).

13. Åðé ëåã ìÝ íç âé âëéï ãñá öé êÞ åíç ìÝ ñù óç

Áöï ñÜ óôçí êá ôá ÷þ ñç óç ðå ñé ëÞ øå ùí Üñ èñùí,
ôá ïðïßá Ý÷ïõí éäéáß ôå ñç óðïõ äáéü ôç ôá Þ ðñáã ìá ôé -
êÞ ÷ñç óé ìü ôç ôá ãéá ôçí éá ôñé êÞ ðñÜ îç êáé ðñï Ýñ -
÷ï íôáé áðü ôï äéå èíÞ éá ôñé êü ôý ðï. Óôü ÷ïò åß íáé ç
éá ôñé êÞ ðëç ñï öü ñç óç üóï ôï äõ íá ôüí åõ ñý ôå ñïõ
éá ôñé êïý êïé íïý, ðïõ äåí Ý÷åé ôç äõ íá ôü ôç ôá ðñï -
óðÝ ëá óçò óôï äéå èíÞ éá ôñé êü ôý ðï. Ðñü ôõ ðï: Exer -
pta Me di ca.

14. Âé âëéï êñé ôé êÞ

15. Äéá ôñé âÝò

16. Äéå èíÞò åíç ìÝ ñù óç

Ïñé óìÝ íá áðü ôá ôåý ÷ç ôïõ ðå ñéï äé êïý ìðï ñïýí
íá åß íáé ìï íï èå ìá ôé êÜ êáé åê äß äï íôáé áðü Ýíáí Þ
äýï ðñï óêå êëç ìÝ íïõò, áðü ôç Óõ íôá êôé êÞ Åðé ôñï ðÞ
ôïõ ðå ñéï äé êïý, åê äü ôåò (guest-edi tors), ïé ïðïß ïé
åß íáé õðåý èõ íïé ãéá ôá ôåý ÷ç áõ ôÜ.

ÐÑÏ Å ÔÏÉ ÌÁ ÓÉÁ ÔÙÍ ÁÑ ÈÑÙÍ

Ôá Üñ èñá ðïõ õðï âÜë ëï íôáé ãéá äç ìï óß åõ óç
ãñÜ öï íôáé óôç äç ìï ôé êÞ. ÐñÝ ðåé íá åß íáé äá êôõ ëï -
ãñá öç ìÝ íá áðü ôç ìßá ðëåõ ñÜ ôùí óå ëß äùí, ìå äé -
ðëü äéÜ óôç ìá óå ëåõ êü ÷áñ ôß.

Ðå ñé ëáì âÜ íïõí ôß ôëï, ðå ñß ëç øç åë ëç íé êÞ êáé áã -
ãëé êÞ, ëÝ îåéò åõ ñå ôç ñßïõ óôá åë ëç íé êÜ êáé óôá áã ãëé -
êÜ, êåß ìå íï, âé âëéï ãñá ößá, ðß íá êåò êáé åé êü íåò (óôï
ðß óù ìÝ ñïò ôùí åé êü íùí íá áíá ãñÜ öå ôáé ï ôß ôëïò ôçò
åñ ãá óß áò).

Ç åñ ãá óßá õðï âÜë ëå ôáé óå Ýíá (1) áíôß ãñá öï, êá -
èþò êáé óå äé óêÝ ôá Þ CD. Ïé åé êü íåò êáé ïé ðß íá êåò
õðï âÜë ëï íôáé óå äýï (2) áíôß ãñá öá êáé ìðï ñïýí íá
åß íáé êáé Ýã ÷ñù ìá.

Ôï ïíï ìá ôå ðþ íõ ìï ôïõ/ôùí óõã ãñá öÝá/ùí íá
ãñÜ öå ôáé ïëü êëç ñï óôçí ïíï ìá óôé êÞ. Áêï ëïõ èåß ç
êëé íé êÞ, ôï ßäñõ ìá Þ ôï åñ ãá óôÞ ñéï, áðü ôï ïðïßï
ðñïÝñ ÷å ôáé ç åñ ãá óßá, ç äéåý èõí óç ôïõ ðñþ ôïõ óõã -
ãñá öÝá, ôï ôç ëÝ öù íï, êá èþò êáé ç çëå êôñï íé êÞ ôïõ
äéåý èõí óç.

Ïé ïäç ãß åò ðñïò ôïõò óõã ãñá öåßò áíá èå ù ñïý íôáé
óõ íå ÷þò êáé äç ìï óéåý ï íôáé óôï ðñþ ôï ôåý ÷ïò êÜ èå
÷ñü íïõ.

Ðñï ç ãïý ìå íç ôáõ ôü ÷ñï íç äç ìï óß åõ óç

Ôá Üñ èñá ðïõ õðï âÜë ëï íôáé óôï ðå ñéï äé êü èå ù -
ñåß ôáé üôé ìðï ñïýí íá äç ìï óéåõ ôïýí, ìå ôçí ðñïû ðü -
èå óç üôé ôá áðï ôå ëÝ óìá ôá Þ ôï ßäéï ôï êåß ìå íï äåí
Ý÷ïõí äç ìï óéåõ ôåß êáé äåí Ý÷ïõí õðï âëç èåß ãéá äç ìï -
óß åõ óç óå Üë ëï ðå ñéï äé êü. Äç ìï óéåý ï íôáé üìùò ôå ëé êÜ
áðï ôå ëÝ óìá ôá åñ ãá óé þí ðïõ äç ìï óéåý ôç êáí ùò ðñü -
äñï ìåò áíá êïé íþ óåéò. Ï óõã ãñá öÝ áò ðñÝ ðåé ïðùó äÞ -
ðï ôå íá áíá öÝ ñåé óôç óõ íï äåõ ôé êÞ åðé óôï ëÞ áí ç åñ -
ãá óßá Ý÷åé õðï âëç èåß ãéá äç ìï óß åõ óç óå Üë ëï ðå ñéï -
äé êü Þ áí Ý÷åé - êá ôÜ ïðïéïí äÞ ðï ôå ôñü ðï - äç ìï óéåõ -
ôåß ìå ñé êÜ Þ ïëé êÜ. Óôçí ôå ëåõ ôáßá ðå ñß ðôù óç, ðñÝ ðåé
íá óõ íõ ðï âÜë ëï íôáé áíôß ãñá öá ôùí äç ìï óéåý óå ùí áõ -
ôþí, ãéá íá åêôé ìÜ ôáé ïñ èü ôå ñá ôï èÝ ìá ôçò äé ðëÞò äç -
ìï óß åõ óçò.

¼ëá ôá ÷åé ñü ãñá öá íá óõ íï äåý ï íôáé áðü åðé óôï ëÞ
ðïõ íá õðï ãñÜ öå ôáé áðü ôïí õðåý èõ íï ãéá ôçí áë ëç -
ëï ãñá ößá óõã ãñá öÝá. Ç óõ íï äåõ ôé êÞ åðé óôï ëÞ ðñÝ -
ðåé íá ðå ñé ëáì âÜ íåé äÞ ëù óç üôé ôá ÷åé ñü ãñá öá Ý÷ïõí
åãêñé èåß áðü üëïõò ôïõò óõã ãñá öåßò, êá èþò êáé üôé ï
óõã ãñá öÝ áò ìå ôá âé âÜ æåé ôï co py right ôçò åñ ãá óß áò
êáé ôùí öù ôï ãñá öéþí óôç Óý íôá îç ôïõ ðå ñéï äé êïý.

¼,ôé äç ìï óéåý å ôáé óå ðå ñéï äé êü ôïõ åîù ôå ñé êïý,
ìðï ñåß íá áíá äç ìï óé åõ ôåß ìå ãñá ðôÞ Ýãêñé óç ôïõ
äéåõ èõ íôÞ óý íôá îçò.

Ðå ñß ëç øç

Ç ðå ñß ëç øç êáé óôéò äýï ãëþó óåò íá ðå ñé ëáì âÜ -
íåé ôá ìç íý ìá ôá ôçò åñ ãá óß áò ôï ðï ëý óå 200 ëÝ îåéò.

Âé âëéï ãñá ößá

Ïé âé âëéï ãñá öé êÝò ðá ñá ðï ìðÝò óôï êåß ìå íï íá
áñéè ìïý íôáé ìå áý îï íôá áñéè ìü, áíÜ ëï ãá ìå ôç óåé ñÜ
ðïõ åì öá íß æï íôáé. Óôï âé âëéï ãñá öé êü êá ôÜ ëï ãï áíá ãñÜ -
öï íôáé ìü íï áõ ôÝò ðïõ åì öá íß æï íôáé óôï êåß ìå íï, ùò
åîÞò:

á. Ðå ñéï äé êÜ. ÃñÜ öï íôáé ôá åðþ íõ ìá êáé ôá áñ ÷é -
êÜ ôùí ïíï ìÜ ôùí üëùí ôùí óõã ãñá öÝ ùí, åöü óïí åß -
íáé ìÝ ÷ñé ôñåéò (ãéá ðÜ íù áðü ôñåéò íá áíá ãñÜ öå ôáé
ç Ýí äåé îç êáé óõí Þ et al). Áêï ëïõ èåß ï ôß ôëïò ôïõ
Üñ èñïõ, ôï ðå ñéï äé êü óôçí êá èéå ñù ìÝ íç ôïõ óõ íôï -
ìï ãñá ößá, ôï Ýôïò, ï ôü ìïò, ç ðñþ ôç êáé ç ôå ëåõ ôáßá
óå ëß äá ôïõ Üñ èñïõ, ð.÷. Scar bo rough D, Bi sac cia E,
Schven W et al. Anesthe sia for the der ma to lo gic
surge on. Int J Der ma tol 1989; 28:629-637.

¼ôáí ðñü êåé ôáé ãéá óõ ìðëÞ ñù ìá, áíá öÝ ñå ôáé áìÝ -
óùò ìå ôÜ ôï Ýôïò, ð.÷. 1989; 28(Suppl 1):629-630.

â. Âé âëßá. ÃñÜ öå ôáé ôï åðþ íõ ìï êáé áñ ÷é êü ôïõ
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ïíü ìá ôïò ôïõ óõã ãñá öÝá/ùí, ï ôß ôëïò ôïõ âé âëßïõ, ç
Ýê äï óç, ï ôü ðïò Ýê äï óçò, ï åê äü ôçò, ôï Ýôïò^ ð.÷.,
Ro ok A, Wil kin son DS, Ed ling FJC et al. Textbo ok of
Der ma to lo gy. 4th ed. Ox ford: Blackwell Sci e nti fic
Publi ca tions, 1986.

¼ôáí áíá öÝ ñå ôáé Ýíá êå öÜ ëáéï áðü Ýíá âé âëßï,
ãñÜ öå ôáé ùò åîÞò: Åðþ íõ ìï, áñ ÷é êÜ ïíü ìá ôïò óõã ãñá -
öÝá, ôß ôëïò êå öá ëáßïõ. Óôï/In: Óõã ãñá öåßò âé âëßïõ, ôß -
ôëïò âé âëßïõ, ôü ðïò Ýê äï óçò, åê äü ôçò, Ýôïò, óå ëß äåò^
ð.÷., Goltz R. Pa get's di se a se, mam ma ry and ex tra
mam ma ry. In: Chun AC, Edel son RL (eds) Ma li gnant
tumors of the skin. Lon don: Ar nold, 1999: p 294-300.

Õðï âï ëÞ ÷åé ñï ãñÜ öùí

Ãéá ôï ðå ñéï äé êü
ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ
ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ-ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ
Íï óï êï ìåßï "Á. Óõã ãñüò"
É. Äñá ãïý ìç 5, 161 21 ÁèÞ íá

Ôá ÷åé ñü ãñá öá ôùí åñ ãá óé þí ðïõ äç ìï óéåý ï íôáé äåí
åðé óôñÝ öï íôáé óôïõò óõã ãñá öåßò.

Ôüìïò 23, Ôåý÷ïò 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2012
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n Βασικές αρχές της 
ψυχοδερματολογίας

n Τεχνικές υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και 
καρκίνος. Υπάρχει συ-
σχέτιση με το μελάνωμα;

n Το φαινόμενο Koebner

n Μελαγχρωματικές 
βλάβες του δέρματος. 
Θεραπευτικές επιλογές
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