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Ο κνησμός προέρχεται από το ρήμα «κνάω» (ξύνω- ξύνομαι), κατατάσσεται εί-
τε ως οξύς ή χρόνιος και μπορεί να προκαλέσει έντονο στρες, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα της
ζωής. Η επίπτωση του στον γενικό πληθυσμό δεν έχει επιτυχώς καταγραφεί, ωστόσο το 75% των ασθε-
νών με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια εμφανίζουν κνησμό.1 Σε αυτή την ανασκόπηση θα αναφερθούμε
εκτενώς στον χολοστατικό και νεφρικό κνησμό.

Ðå ñß ëç øç

Itch is defined as the unpleasant sensation of the skin resulting in a desire to
scratch and it can be extremely distressing symptom that dramatically affects the quality of life. The inci-
dence of pruritus in the general population is poorly documented. However chronic renal failure and liver
failure are associated with pruritus in up to 75% of patients. Thus the authors review current mechanisms
and new innovative therapies to treat intractable pruritus of selected systemic diseases.
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ΧΟΛΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΝΗΣΜΟΣ ––––––––––––––––––––––

Η μείωση της εκροής της χολής μέσα από το ηπα-
τικό χοληφόρο σύστημα αναφέρεται ως χολόσταση.
Σε μερικές ηπατοπάθειες ο κνησμός μπορεί να είναι
πρώιμο σύμπτωμα. Μπορεί να σχετίζεται με ποικιλία
παθήσεων χοληφόρων-ήπατος όπως ηπατίτιδα, πρω-
τοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα, πρωτοπαθή χο-
λική κίρρωση (ΠΧΚ), όγκους, χοληδοχολιθίαση,
συγγενείς δυσπλασίες και φάρμακα.2 Ο κνησμός εί-
ναι ένα σύνηθες σύμπτωμα στη χολόσταση, και συνή-

θως απαντάται σε ενδο-ηπατική, παρά εξω-ηπατική
απόφραξη.3 Σε μία μελέτη, 69% των ασθενών με
ΠΧΚ ανέφεραν κνησμό. Παρόμοια αποτελέσματα
έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, συνοδευόμενα
από κατάθλιψη και έκπτωση της ποιότητας ζωής. 

Η παθοφυσιολογία του κνησμού στην χολόσταση
παραμένει βασικά άγνωστη. Υποθετικοί μηχανισμοί
που έχουν προταθεί είναι διαταραχές στην παραγω-
γή και αποβολή των χολικών αλάτων, προγεστερό-
νης, ισταμίνης, ουσίας Ρ και ενδογενών οπιοειδών.
Ολιγάριθμες τυχαιοποιημένες συγκριτικές μελέτες
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(RCT) αξιολογούν τις μορφές θεραπείας σε χολοστα-
τικό κνησμό. Από αυτές, ακόμη λιγότερες έχουν πε-
ριλάβει ομάδα ελέγχου. Ως εκ τούτου, οι πρόσφατες
κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία του χολο-
στατικού κνησμού είναι βασισμένες συνήθως σε πε-
ριγραφικές μη συγκριτικές μελέτες.4 Μελέτες που
αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της τοπικής θε-
ραπείας σε χολοστατικό κνησμό, έχουν καταδείξει
διφορούμενα αποτελέσματα. Αντισταμινικά δίνονται
παραδοσιακά για την ανακούφιση του κνησμού, χω-
ρίς ωστόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα, και οι ανε-
πιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων επιδεινώνουν
συχνά τα συμπτώματα.5

Η παρατήρηση ότι ο κνησμός μπορεί να ανακου-
φιστεί στους ασθενείς με μερική χολική απόφραξη
από διαλείπουσα διαδερμική παροχέτευση χολικών
αλάτων, παρακίνησε τους Datta και Sherlock6 να θε-
ραπεύσουν 10 ασθενείς με χοληστεραμίνη (p.o.), με
ύφεση των συμπτωμάτων σε 8 συμμετέχοντες ασθε-
νείς. Από τότε η χοληστεραμίνη μαζί με άλλες μη
απορροφήσιμες ρητίνες ανταλλαγής ανιόντων έχουν
γίνει πρωταρχική θεραπεία του χολοστατικού κνη-
σμού.7 Ωστόσο η χοληστεραμίνη δεν είναι πολύ εύ-
γευστη, δεν πρέπει να προηγείται λήψη τροφής ή να
χορηγείται μέσα σε 4 ώρες από την λήψη άλλων
φαρμάκων; Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
καθιστούν δύσκολη τη χορήγηση στους ασθενείς. Η
θεραπευτική αγωγή ξεκινά με δόση 4 gr ημερησίως
και μπορεί να αυξηθεί σε μία μέγιστη δόση 16 gr.3

Η ριφαμπικίνη έχει επίσης βρεθεί ότι είναι αποτελε-
σματική σε δόσεις 300 έως 600 mg (δύο φορές ημε-
ρησίως), όπως ανέδειξαν RCTs και μία μετανάλυση.7-9

Ο μηχανισμός της αντικνησμώδους δράσης της ριφαμ-
πικίνης είναι άγνωστος, αλλά μία παλαιότερη έκθε-
ση έδειξε ότι μπορεί να τροποποιήσει τη ενδοκυττά-
ρια σύνθεση των χολικών οξέων.10 Υψηλότερα επίπε-
δα ενδογενών οπιούχων είναι παρόντα σε ζωικά και
ανθρώπινα μοντέλα χολόστασης, εντούτοις είναι
ασαφές εάν αυτό συσχετίζεται με τον κνησμό.11,12

Μετά από μία αρχική μελέτη το 1979 που περι-
γράφει την ύφεση του κνησμού με τη χορήγηση να-
λοξόνης,13 οι ανταγωνιστές των μ-οπιούχων έχουν
παρουσιαστεί σε διάφορες κλινικές μελέτες ως απο-
τελεσματική θεραπεία του χολοστατικού κνη-
σμού.7,10,14,15 Οι κοινές θεραπευτικές αγωγές περι-
λαμβάνουν p.o. ναλτρεξόνη (25-150 mg/ημέρα) ή
ναλμεφένη (40-120 mg/ημέρα), και ενδοφλέβια να-
λοξόνη (IV bolus 0,4 μg και 0,2 mg/kg/λεπτό εφε-
ξής). Για να μειώσει τα στερητικά συμπτώματα που
εμφανίζονται συνήθως στις πρώτες ημέρες της αγω-
γής, μπορεί να δοθεί IV ναλοξόνη (0,002 μg/kg/λε-

πτό) βαθμιαία αυξανόμενη ή p.o κλονιδίνη (100 mg
x 3) πριν τη μετάβαση σε ναλτρεξόνη p.ο. (τιτλοδο-
τούμενη βαθμιαία από 25 mg καθημερινά κάθε 3
ημέρες).16 Στις προκαταρκτικές μελέτες, οι αγωνιστές
των κ-οπιοειδών υποδοχέων, (π.χ. butorphanol 1 mg
ενδορρινικά ή nalfurafine 5 μg IV μετά από διάλυ-
ση 3 φορές εβδομαδιαίως) έχουν αποδειχθεί να εί-
ναι αποτελεσματικοί για την θεραπεία του χολοστατι-
κού και ουραιμικού κνησμού.17

Τα ψυχοτροπικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί
επίσης στους ασθενείς με χολοστατικό κνησμό, συμ-
περιλαμβανομένου του αναστολέα της σεροτονίνης
5-HT3 ονδασετρόνη και των εκλεκτικών αναστολέων
επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), σερτραλίνης
και παροξετίνης. Τα SSRIs είναι αποτελεσματικά
έναντι του κνησμού (p.o. σερτραλίνη 75-100 mg και
παροξετίνης 20 mg) σε συγκριτικές μελέτες,18,19 ενώ
για την ονδασετρόνη δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτε-
λεσματικότητα του (σε p.o. δόσεις 4-24 mg).3 Και σε
αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων, δεν γνωρίζουμε
επακριβώς τον μηχανισμό δράσης τους. Το ουρσοδε-
οξυχολικό οξύ (UDCA), που ανήκει στα τριτογενή
χολικά οξέα, χρησιμοποιείται ως αντικνησμώδης πα-
ράγων σε ΠΧΚ. Αν και το UDCA θεωρήθηκε αρχικά
ότι μπορεί να μειώσει τη νοσηρότητα και τη θνησιμό-
τητα στην ΠΧΚ και να βελτιώσει τον κνησμό (δόσεις
10-15 mg/kg/ημέρα), μία πρόσφατη Cochrane ανά-
λυση δεν θεμελίωσε αυτά τα αρχικά ευρήματα.20

Άλλες φαρμακευτικές ουσίες που έχουν παρου-
σιάσει αποτελεσματικότητα έναντι του κνησμού σε
μικρές κλινικές σειρές, περιλαμβάνουν τη φαινοβαρ-
βιτάλη (2-5 mg/kg/ημέρα p.o.), τη δροναβινόλη
(δρα επί των κανναβινοειδών υποδοχέων σε δόσεις
5 mg 3 φορές καθημερινώς p.o.), τη θαλιδομίδη
(50-100 mg/ημέρα p.o.), την προποφόλη (bolus 10-
15 mg IV και έπειτα 1 mg/kg/ώρα) και τη λιδοκαΐνη
(100 mg/ημέρα IV).3 Η γκαμπαμπεντίνη δεν επέδει-
ξε να υπερέχει έναντι του εικονικού φαρμάκου (pla-
cebo) σε μία διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη
για την θεραπεία του χολοστατικού κνησμού.21

Επίσης έχει μελετηθεί η μη φαρμακευτική θερα-
πεία. Ο χολοστατικός κνησμός είναι διαλείπων και
κυκλικής φύσης, και σε μοντέλα ποντικιών, διαταρα-
χή του κιρκαδιανού κύκλου οδηγεί σε απορρύθμιση
της ομοιόστασης των χολικών αλάτων, η οποία μιμεί-
ται τη χολοστατική νόσο. Υπό αυτό το πρίσμα, η φω-
τοθεραπεία βρέθηκε να μειώνει τα επίπεδα του κνη-
σμού (σε ωριαία κλίμακα) σε 7 στους 8 ασθενείς σε
μια μελέτη.22 Η χρήση φωτοθεραπείας (είτε UV-A
είτε UV-B) έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε μη
συγκριτικές μελέτες αλλά όχι σε RCTs.23,24 Εναλλα-
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κτικές προσεγγίσεις στη θεραπεία του χολοστατικού
κνησμού, συμπεριλαμβάνουν τον χωρισμό πλάσμα-
τος και την απορρόφηση ανιόντων, την πλασμαφαί-
ρεση, την παράκαμψη του ειλεού, και την εξωσωματι-
κή υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας.3 Τέλος η
μεταμόσχευση ήπατος μπορεί να έχει θέση σε περι-
πτώσεις μη υφέσιμου κνησμού, ακόμη και χωρίς αν-
τικειμενικά στοιχεία διαταραχής ήπατος-χοληφόρου
συστήματος.4

ΝΕΦΡΙΚΟΣ ΚΝΗΣΜΟΣ––––––––––––––––––––––––––––––

Ο κνησμός είναι συχνό σύμπτωμα στα τελικά στά-
δια της νεφρικής νόσου και απαντάται στο 22-90%
των ασθενών (οι περισσότερες αναφορές είναι της
τάξεως του 50-40%). Η μεγάλη διακύμανση έγκειται
στο ότι άλλες μελέτες αναφέρονται στον επιπολασμό
και άλλες στην επίπτωση του κνησμού σε ποικίλα
χρονικά διαστήματα.25-29 Δεδομένου ότι η τεχνολο-
γία στην αιμοκάθαρση έχει βελτιωθεί κατά τη διάρ-
κεια της προηγούμενης δεκαετίας, η επίπτωση του
κνησμού έχει επίσης μειωθεί.30 Συχνά, ο κνησμός
της νεφρικής νόσου είναι βασανιστικός και ανθεκτι-
κός στη θεραπεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο κνησμός1

έχει δειχθεί ότι υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής,
συμβάλλει στην αϋπνία,2 είναι ένας προγνωστικός
παράγοντας αυξημένης θνησιμότητας, ενώ συχνά
υποεκτιμάται από τους νεφρολόγους.31-34

Ο μηχανισμός του νεφρικού κνησμού είναι πολυ-
παραγοντικός και προκαλείται από τους ακόλουθους
παράγοντες που σχετίζονται με την ουραιμία: ουραι-
μική ξηροδερμία, δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοει-
δισμός, ανώμαλη ομοιοστασία ασβεστίου-φωσφόρου,
αλλαγές στους κ- και μ- υποδοχείς οπιοειδών, αλλα-
γή στη νευροδιαβίβαση των επιδερμικών νευρικών
ινών, υπερβιταμίνωση Α, περιφερική νευροπάθεια,
σιδηροπενική αναιμία και αλλαγή των επιπέδων εν-
διαμέσων φλεγμονωδών παραγόντων.33,35-37 Κατά συ-
νέπεια, ο όρος «νεφρικός» κνησμός υπερέχει του
όρου «ουραιμικός» επειδή ο συσχετισμός μεταξύ των
επιπέδων της ουρίας του αίματος και του κνησμού
είναι φτωχός. Αυτήν την περίοδο, υπάρχει μεγάλη
συζήτηση ως προς τη σχέση των προαναφερθέντων
παραγόντων με το νεφρικό κνησμό. Αν και μερικοί
υποστηρίζουν ότι η ένταση του κνησμού συσχετίζε-
ται με το βαθμό της ουραιμικής ξηροδερμίας,36,38

λείπουν τα πειραματικά στοιχεία για να αποδείξουν
αυτή την άποψη.39 Η σχέση μεταξύ ουραιμικού κνη-
σμού και ορολογικών δεικτών είναι επίσης αμφισβη-
τήσιμη. Μερικές μελέτες εμπλέκουν χαμηλότερα

επίπεδα τρανσφερίνης, αυξημένη CRP και αυξημένη
άλφα-1 γλυκοπρωτεΐνη στους ασθενείς που κάνουν
αιμοδιάλυση και παρουσιάζουν κνησμό συγκριτικά
με ασθενείς χωρίς κνησμό.29 Πρόσφατα, συζητιέται
η σημασία μεσαίων/μεγαλομοριακών τοξινών και
κυτταροκινών στα πλαίσια χρόνιου φλεγμονώδους
περιβάλλοντος με αυξημένη ενεργοποίηση ευοδωτι-
κών της φλεγμονής κυτταροκινών.40,41

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, πο-
λυάριθμες προσεγγίσεις έχουν επιχειρηθεί για την
ανακούφιση του νεφρικού κνησμού. Όπως τονίστηκε
και στον χολοστατικό κνησμό, δεν υπάρχει εύκολη
και καθολική λύση, η δε θεραπεία συχνά απαιτεί τη
συμμετοχή πολλών ειδικοτήτων και δέον να εξατομι-
κεύεται για τον κάθε ασθενή. Οι θεραπευτικές επιλο-
γές μπορούν να χωριστούν ανάλογα με την οδό χο-
ρήγησης.

Οι τοπικές θεραπείες αντιμετωπίζουν την ξηρο-
δερμία και τις αλλαγές στην λειτουργία της κερατί-
νης στιβάδος (με την αυξανόμενη διαδερμική απώ-
λεια νερού), η οποία πιθανόν να συμβάλλει στον
κνησμό του τελικού σταδίου της νεφρικής νό-
σου.35,38,42 Μαλακτικές ουσίες έχουν χρησιμοποι-
ηθεί για πολλά έτη, χωρίς όμως βιβλιογραφική τεκ-
μηρίωση. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ποικι-
λία στη σύνθεση των μαλακτικών. Σε μία ανοικτή μη
συγκριτική μελέτη εξετάστηκε μια υδατική κρέμα,
που εφαρμόστηκε τοπικά δύο φορές καθημερινά,
και υπήρξε σημαντική βελτίωση στου κνησμού σε 9
από τους 21 ασθενείς.38 Η καψαισίνη έχει αναφερθεί
ότι μειώνει την ουσία Ρ στους νευρώνες και είναι
αποτελεσματική στη θεραπεία του κνησμού σε πολ-
λές κλινικές μελέτες.43 Η τοπική εφαρμογή λοσιόν
πραμοξίνης 1%, δύο φορές καθημερινά για 4 εβδο-
μάδες, έδειξε καλή αποτελεσματικότητα και σε μία
διπλή τυφλή RCT: παρατηρήθηκε μείωση κατά 61%
της έντασης του κνησμού, έναντι μείωσης 12% στην
ομάδα ελέγχου.34 Σε μια άλλη διπλή τυφλή RCT, το
γάμμα-λινολενικό οξύ (κρέμα 2,2% που εφαρμόζε-
ται μία φορά καθημερινά σε ολόκληρο το σώμα και
3 φορές καθημερινά στις κνησμώδεις περιοχές) μεί-
ωσε τα μέσα επίπεδα πόνου και κνησμού, σε 17 αι-
μοδιαλυόμενους ασθενείς.44 Σχετικά με την κρέμα
τακρόλιμους 0,03%, αν και μία πρώιμη κλινική με-
λέτη έδειξε ευνοϊκά αποτελέσματα,45 μία πρόσφατη
RTC δεν στήριξε αυτή την παρατήρηση.46 Τοπικά
στεροειδή έχουν χρησιμοποιηθεί σε ανέκδοτες σει-
ρές ή μεμονωμένα δημοσιευμένα περιστατικά, χωρίς
ωστόσο να υπάρχουν οποιεσδήποτε συγκριτικές με-
λέτες, που να στοιχειοθετούν την αποτελεσματικότη-
τά τους.
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Αν και πολυάριθμα συστηματικώς χορηγούμενα
φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του
κνησμού, θα περιοριστούμε στα φάρμακα εκείνα
που έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Τα
p.o. αντισταμινικά χρησιμοποιούνται συχνά στη θε-
ραπεία πολλών τύπων κνησμού, αλλά έχουν ελάχι-
στη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του νε-
φρικού κνησμού.47 Υπάρχουν μερικές αξιοσημεί-
ωτες εξαιρέσεις: το κετοτιφαίνιο, (αντισταμινικό και
σταθεροποιητής μαστοκυττάρων), μείωσε τον κνη-
σμό (χωρίς αλλαγή των επιπέδων ισταμίνης πλάσμα-
τος) και στους 5 ασθενείς που πήραν το φάρμακο
για 8 εβδομάδες σε μία μελέτη.48 Ομοίως, η τερφενι-
δίνη, που απαγορεύθηκε από το FDA το 1997, ήταν
επίσης αποτελεσματική.49 Η γκαμπαμπεντίνη (κλασ-
σικό αντιεπιληπτικό φάρμακο), έχει χρησιμοποιηθεί
στην αντιμετώπιση νευροπαθητικών συνδρόμων πό-
νου και κνησμού, όπως η μεθερπητική νευραλγία, η
διαβητική νευροπάθεια, η HIV νευροπάθεια, και ο
βραχιονοκερκιδικός κνησμός.50-55 Μια διπλή τυφλή
RCT έδειξε ότι η χρήση 300 mg γκαμπαπετίνης μετά
από αιμοδιάλυση 3 φορές εβδομαδιαίως επί τουλά-
χιστον 4 εβδομάδες, προκαλούσε σημαντική μείωση
στα επίπεδα κνησμού, με πολλούς ασθενείς να ανα-
φέρουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων,56 ενώ μετα-
γενέστερες RCT έχουν τεκμηριώσει αυτά τα συμπε-
ράσματα και προτείνουν ότι μία δόση 100 mg p.o.
μετά από κάθε συνεδρία αιμοδιάλυσης είναι επαρ-
κής να ελέγξει τα συμπτώματα και μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο νευροτοξικότητας.57-60 Η δοξεπίνη (τρι-
κυκλικό αντικαταθλιπτικό και αντι-H1 ισταμινικός
αναστολέας), πέτυχε πλήρη ύφεση του κνησμού σε
περίπου 50% των ασθενών (έναντι 10% στην ομάδα
placebo) και βελτίωσης σε ένα πρόσθετο 30% όταν
εφαρμοζόταν σε δόσεις 10 mg p.o. δύο φορές καθη-
μερινώς για 1 εβδομάδα σε μια διπλή τυφλή RCT.61

Η δοξεπίνη μπορεί επίσης να θεωρηθεί καλή επιλο-
γή στους ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου, δεδομέ-
νου ότι μπορεί ταυτόχρονα να ανακουφίσει άλλα
κοινά συμπτώματα σε αυτή την ομάδα ασθενών (κα-
τάθλιψη και αγχώδη διαταραχή).62 Τα επίπεδα αίμα-
τος της δοξεπίνης πρέπει να παρακολουθούνται.

Όπως στο χολοστατικό κνησμό, τα ψυχοτροπικά
φάρμακα έχουν εξεταστεί για την αποτελεσματικότη-
τα τους και στον νεφρικό κνησμό. Διάφορες μελέτες
αναφέρουν διαφορετικές τιμές στα επίπεδα σεροτο-
νίνης στους αιμοδιαλυόμενους ασθενείς63-65 και για
αυτό, οι ανταγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης έχουν
να επιδείξουν μεικτά αποτελέσματα στη θεραπεία
του κνησμού. Η ονδασετρόνη (αναστολέας υποδο-
χέα σεροτονίνης τύπου 3 [5-HT3]) που δόθηκε p.o.

8 mg 3 φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες σε μία
RCT, δεν έδειξε καλύτερη αποτελεσματικότητα από
το placebo,66 αλλά ένας άλλος υπερεκλεκτικός  5-HT3
αναστολέας (γρανισετρόνη), όταν χορηγήθηκε p.o. 1
mg δύο φορές την ημέρα για 1 μήνα, έδειξε σημαντι-
κή μείωση στα μέσα επίπεδα κνησμού.67 Η παρατή-
ρηση στη Βραζιλία ότι η θαλιδομίδη μείωσε τον κνη-
σμό σε αιμοδιαλυόμενους ασθενείς, οδήγησε σε μία
διπλή τυφλή RCT που έδειξε ότι περισσότεροι από
τους μισούς ασθενείς που έλαβαν 100 mg θαλιδομί-
δης κάθε νύχτα για 1 εβδομάδα, ανέφεραν σημαντι-
κή μείωση των επιπέδων κνησμού (περίπου 75%-
80%).68 Σε 2 ανεξάρτητες RCT, ο ενεργοποιημένος
ξυλάνθρακας που δόθηκε σε 6 gr καθημερινά οδή-
γησε σε πλήρη ή μερική μείωση των συμπτωμάτων
στους περισσοτέρους ασθενείς.69,70 Το Primrose oil
επίσης προκάλεσε μείωση στα υποκειμενικά επίπε-
δα κνησμού μετά από 6 εβδομάδες 2 g/ημ p.o.71

Άλλοι ενδοφλέβιοι παράγοντες που έχουν δοκι-
μαστεί με ποικίλη επιτυχία περιλαμβάνουν IV λιδο-
καΐνη (200 mg/ημ), την ηπαρίνη (75-100 mg δύο
φορές καθημερινά), και την ερυθροποιητίνη (36
units/kg 3 φορές εβδομαδιαίως).72

Ήδη από το 1977, οι Gilchrest et al πρότειναν ότι
η υπεριώδης φωτοθεραπεία είναι μία αποτελεσματι-
κή και ασφαλής θεραπευτική πρόταση έναντι του ου-
ραιμικού κνησμού.73 Από τότε, έχουν υπάρξει διάφο-
ρες μελέτες και πολλά μεμονωμένα δημοσιευμένα
περιστατικά που υποστηρίζουν αυτήν τη θεωρία και
που διευκρινίζουν ότι η ακτινοβολία UV-B, και όχι
UV-A, είναι πολύτιμη στη θεραπεία του κνησμού.74-76

Δέον να σημειωθεί, ότι έχουν υπάρξει ποικίλα αποτε-
λέσματα με τη χρήση του στενού φάσματος UV-Β
στην θεραπεία του ουρεμικού κνησμού.77, 78

Οι εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας που περιλαμ-
βάνουν την σάουνα, τον βελονισμό, και τα ομοιοπα-
θητικά φάρμακα, έχουν βρεθεί να βελτιώνουν τα
συμπτώματα του κνησμού στη νεφρική ανεπάρ-
κεια.35,79-82 Τέλος, η νεφρική μεταμόσχευση μπορεί
να είναι η έσχατη λύση σε περιπτώσεις εμμένοντος
βασανιστικού κνησμού σε αυτή την κατηγορία ασθε-
νών.37,83
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Νόσος Darier
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Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Πολίτου Μ.
Μπαγεώργου Φ.
Σταματάκης X.
Αυγερινού Γ.

A΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Α. Συγγρός”, Αθήνα

Pαρουσιάζεται μια ιδιαίτερη περίπτωση νόσου Darier στην οποία εκτός από τις
χαρακτηριστικές για τη νόσο υπερκερατωσικές βλατίδες και πλάκες εμφανίζονται φυσσαλίδες και πομ-
φόλυγες. Πρόκειται δηλαδή για τη φυσαλιδοπομφολυγώδη κλινική παραλλαγή της νόσου Darier, που εί-
ναι εξαιρετικά σπάνια και επομένως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Ðå ñß ëç øç

We present an interesting case of Darier disease that except for the typical hy-
perkeratotic follicular papules and plaques expected to be seen in such a patient, she also appeared with
scattered blisters and bullae all over her body. Vesiculo-bulllous Darier disease is really rear and thus inte-
resting.

Summa ry

Darier Disease
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EΙΣΑΓΩΓH––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η νόσος Darier ή θυλακική δυσκεράτωση ή θυ-
λακική υπερκεράτωση (dyskeratosis follicularis, ke-
ratosis follicularis) πρωτοπεριγράφηκε από τους Da-
rier και White ανεξάρτητα το 1889.1 Πρόκειται για
μια σπάνια γενοδερματοπάθεια που κληρονομείται
με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα και χα-
ρακτηρίζεται κλινικά από θυλακικές υπερκερατωσι-
κές βλατίδες και πλάκες με σμηγματορροϊκή κατα-
νομή και, ιστολογικά, από απώλεια της συνοχής
των κυττάρων της επιδερμίδας (ακανθόλυση) και

δυσκεράτωση.1,2 Ο επιπολασμός της νόσου υπολο-
γίζεται σε 1:30.000 στην Σκωτία έως 1:100.000 στη
Γερμανία.2,3 Οι ασθενείς εμφανίζουν φυσιολογικό
προσδόκιμο επιβίωσης και δεν επηρεάζεται από
την πορεία της νόσου η οποία είναι βραδεία και με
προοδευτική εξέλιξη, ενώ οι άντρες φαίνεται ότι
έχουν πιο βαριά προσβολή από τις γυναίκες.2,4

Αποτελεσματική θεραπεία αποτελούν τα παράγωγα
της βιταμίνης Α και η τοπική χρήση κερατολυτικών
και/ή κορτικοστερεοειδών.6,7 Υπερτροφικές βλάβες
έχουν επίσης αντιμετωπιστεί επιτυχώς με χειρουρ-
γική εκτομή αλλά και με laser, ακτινοθεραπεία,
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υπεριώδη ακτινοβολία, με μικρότερη όμως αποτελε-
σματικότητα.7,8,9,10

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY–––––––––––––––––––

Ασθενής γυναίκα, 62 ετών, με νόσο Darier από
ηλικία 8 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του
Νοσοκομείου “Ανδρέας Συγγρός” αιτιώμενη έξαρση
της νόσου της από δεκαημέρου.

Πράγματι, η ασθενής εισήχθη στην πανεπιστη-
μιακή κλινική του νοσοκομείου μας και κατά την
κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν τα εξής: Υπερκερα-
τωσικές καστανοκίτρινες ή στο χρώμα του δέρματος
στερεές κνησμώδεις βλατίδες, μεγέθους κεφαλής
καρφίδος μέχρι φακής κατά τόπους συρρέουσες σε
πλάκες. Ορισμένες εκ των πλακών καλύπτονται από
κιτρινόφαιη εφελκίδα και είναι δύσοσμες ιδιαιτέρως
αυτές που εντοπίζονται στις παρατριμματικές περιο-
χές. Αναγνωρίζονται πολλαπλές δρυφάδες καθώς
και ερύθημα. Οι βλάβες παρουσιάζουν τυπική σμηγ-
ματορροϊκή κατανομή και συγκεκριμένα καταλαμβά-
νουν την αριστερή και δεξιά ωμική ζώνη, τον τράχη-
λο, τις μηροβουβωνικές πτυχές, την πρόσθια επιφά-
νεια των μηρών και των κνημών άμφω και τους
ιγνυακούς βόθρους (Εικόνες 1-9). Το δέρμα των
άκρων χειρών είναι ελεύθερο βλαβών ενώ οι όνυχες
φέρουν λευκωπές και ερυθρές γραμμώσεις, υπονύ-
χια υπερκεράτωση, καθώς και την παθογνωμονική
για τη νόσο σφηνοειδή εντομή σχήματος V στο ελεύ-
θερο άκρο της ονυχιαίας πλάκας. Είναι δε εύθρυ-
πτοι. Δεν παρατηρήθηκαν βλάβες στους βλεννογό-
νους ή το τριχωτό της κεφαλής.
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Åé êü íá 1 - Διάσπαρτες υπερκερατωσικές βλατίδες και φυ-
σαλίδες στον τράχηλο, την πρόσθια θωρακική χώρα και
την ωμική ζώνη άμφω.

Åé êü íá 2 - Πολλαπλές υπερκερατωσικές βλατίδες και προ-
κλητές λόγω του κνησμού εκδορές στο δεξί βραχίονα.

Åé êü íá 3 - Πολλαπλές συρρέουσες βλατίδες αριστερής μα-
σχαλιαίας χώρας. Χαρακτηριστικά προσβεβλημένοι όνυχες.

2_Layout 1  30/4/2014  4:13 μμ  Page 266



Αυτό που κάνει όμως το συγκεκριμένο περιστατι-
κό εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι η ύπαρξη, ευμεγεθών
φυσαλίδων και τεταμένων μικρών πομφολύγων κα-
θώς επίσης και διαβρώσεων που υποδηλώνουν την
ύπαρξη πομφολύγων στις θέσεις αυτές.

Η νόσος αναφέρεται ότι διαδράμει από την προ-
εφηβική ηλικία (8 ετών) με σποραδικές εξάρσεις και
υφέσεις και ήπια κλινική συμπτωματολογία. Ιστολο-
γικά η διάγνωση τεκμηριώθηκε πολύ αργότερα σε
ηλικία 29 ετών. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι
ενώ η νόσος επί χρόνια εκδηλωνόταν μόνο με τις τυ-
πικές υπερκερατωσικές κνησμώδεις βλατίδες με
σμηγματορροϊκή κατανομή, τα τελευταία 5 χρόνια η
νόσος έχει αλλάξει μορφή καθώς στις τυπικές βλά-
βες έχουν προστεθεί φυσαλίδες και πομφόλυγες. Η
ασθενής είχε ακολουθήσει διάφορες φαρμακευτικές
αγωγές όπως πρεδνιζολόνη και ασιτρετίνη σε χαμη-
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Åé êü íá 4 - Βλατίδες και φυσαλίδες στη δεξιά μασχαλιαία
χώρα.

Åé êü íá 5 - Πολλαπλές βλατίδες συρρέουσες σε πλάκες και
χαρακτηριστικές ευμεγέθεις φυσαλίδες και διαβρώσεις
στις θέσεις προϋπαρχόντων πομφολύγων στην οπίσθια
επιφάνεια των κνημών.

Åé êü íá 6 - Βλάβες κνημών.

Åé êü íá 7 - Πομφόλυγες και διαβρώσεις στην έξω επιφά-
νεια της δεξιάς κνήμης.
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λές δόσεις (10 mg/ημερησίως) καθώς και τοπική
χρήση μαλακτικών και κερατολυτικών.

Εκ του ατομικού αναμνηστικού η ασθενής πάσχει
επίσης από σκλήρυνση κατά πλάκας και συγκεκριμέ-
να από τη νόσο de vick από το 1992 και βρίσκεται
υπό αγωγή με γ – σφαιρίνη μία φορά το μήνα από
πενταετίας. Επίσης εμφανίζει αρτηριακή υπέρταση
από 7ετίας, υπό αγωγή με λοσαρτάνη 100 mg/ημε-
ρησίως. Έχει υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή σε
ηλικία 12 ετών. Τέλος, από το ατομικό της μαιευτικό
ιστορικό αναφέρει τρεις φυσιολογικούς τοκετούς
(1970, 1972, 1983). 

Εκ του οικογενειακού ιστορικού δεν αναφέρεται
η ύπαρξη κάποιας δερματοπάθειας.

Κατά την εισαγωγή της στην κλινική έγινε ο απα-
ραίτητος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος ο οποίος
ανέδειξε τα εξής:

Εργαστηριακός έλεγχος
Γεν. Αίματος: κφ

Βιοχημικές εξετάσεις ορού Γλυκόζη: 83 mg/dl, Ου-
ρία: 42 mg/dl, Κρεατινίνη: 0,9 mg/dl, Ουρικό οξύ:
3,8 mg/dl, Χολερυθρίνη Ολική: 0,80 mg/dl, Χολε-
ρυθρίνη άμεση: 0,20 mg/dl, Χολερυθρίνη έμμεση:
0,60 mg/dl, Λευκώματα ολικά (ΤP): 7,6 g/dl, Λευ-
κωματίνες: 3,9 g/dl, Σφαιρίνες: 3,7 g/dl, Λευκωματι-
κό πηλίκο: 1,05, Αλκαλική φωσφατάση: 83 U/I,
SGOT: 27 U/I, SGPT: 38 U/I, γ – GT:23 U/I, LDH:
222 U/I, CK: 259 U/I, Ασβέστιο: 9,5 mg/dl, Φώ-
σφορος: 4,9 mg/dl, Νάτριο: 138 mmol/i, Κάλιο: 4,6
mmol/i, Χλωριούχα: 104 mmol/i, Ολικά πεπτίδια:
530 mg/dl. Τριγλυκερίδια 82 mg/dl Χοληστερόλη
224 mg/dl LDL χοληστερόλη 134 mg/dl HDL 7 χο-
ληστερόλη 4 mg/dl Αθηρωματικός δείκτης 3,0
ΤΚΕ 40, CRP (-)
Ορολογικός Έλεγχος: VDRL (-), HIV 1 EIA (-), HIV
2 EIA (-), HBsAg (-), Anti HCV (-).
Άμεση αναζήτηση αντιγόνου απλού έρπητα από δερ-
ματική βλάβη: (-) προς αποκλεισμό ευλογιοειδούς
εξανθήματος του Kaposi.
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Åé êü íá 8 - Διαβρώσεις πομφόλυγες δεξιάς κνήμης κατά τό-
πους αιμορραγικές.

Åé êü íá 9 - Χαρακτηριστική τεταμένη πομφόλυγα και δια-
βρώσεις αριστερής κνήμης.
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Ακτινογραφία θώρακος: Ινώδη στοιχεία πνευμόνων
με επίταση των πυλών και του βρογχοαγγειακού δι-
κτύου κυρίως κατά τα άνω πνευμονικά πεδία. Καρ-
διοθωρακικός δείκτης εντός φυσιολογικών ορίων
Ιστολογική εξέταση: Υφή τεμαχίου δέρματος με
υπερκεράτωση και παρουσία παραδόξων κερατινο-
κυττάρων με τάση αποκόλλησης σε λίγες θέσεις,
ελάχιστες θέσεις σπογγίωσης σε φάση μετάπτωσης
προς ακανθόλυση στις κατώτερες στιβάδες της επι-
δερμίδας. Μικρού βαθμού φλεγμονώδης διήθηση
του άνω χορίου από λεμφοϊστιοκύτταρα με περιαγ-
γειακή κυρίως κατανομή. Συμπέρασμα: Παρέχονται
υπόνοιες προς όλως αρχόμενο πεμφιγοειδές νόσημα
π.χ. Νόσος Darier.
Θεραπευτική προσέγγιση: Η ασθενής ακολούθησε
αγωγή με tb Neotigason σε δόση 35 mg/ημέρα για
το πρώτο δεκαήμερο της νοσηλείας της καθώς και
τοπική εφαρμογή μαλακτικών και κερατολυτικών. Το
ίδιο διάστημα έλαβε αντιβιοτική αγωγή με κλαριθρο-
μυκίνη σε δόση 500 mg δύο φορές ημερησίως λόγω
δευτεροπαθούς βακτηριακής επιμόλυνσης των βλα-
βών. Για την αντιμετώπιση του κνησμού χορηγήθη-
καν από του στόματος υδροξυζίνη και λεβοσετιριζί-
νη μία φορά ημερησίως. Μετά το πρώτο δεκαήμερο
προστέθηκε στην αγωγή επικουρικά μεθυλπρεδνιζο-
λόνη και συγκεκριμένα tb Medrol 16 mg/ημέρα. Λό-
γω μη καλής ανταπόκρισης στον προαναφερθείσα
αντιϊσταμινική αγωγή και λόγω εμφάνισης παρενερ-
γειών από το κεντρικό νευρικό σύστημα (διέγερση)
αντικαταστάθηκαν στην πορεία από υδροχλωρική
δοξεπίνη, tb Sinequan πρωί και βράδυ. Η ασθενής
εμφάνισε σημαντική κλινική βελτίωση με ύφεση του
κνησμού και μερική αποδρομή των βλαβών. Η δόση
της μεθυλπρεδνιζολόνης σταδιακά μειώθηκε μέχρι
την έξοδο της ασθενούς από το νοσοκομείο ενώ η
ασιτρετίνη συνεχίστηκε στην ίδια δοσολογία καθόλη
τη διάρκεια της νοσηλείας της και για περαιτέρω 5
μήνες με μηνιαία κλινικοεργαστηριακή παρακολού-
θηση.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της η ασθενής
παραπονέθηκε μόνο για ξηρότητα άκρων χειρών,
ημιβλεννογόνων και βλεννογόνων, στα πλαίσια της
θεραπείας με ασιτρετίνη. Το λιπιδαιμικό της προφίλ
δεν επηρεάστηκε σημαντικά και δεν είχαμε σημαντι-
κή μεταβολή σε καμία άλλη βιοχημική η αιματολο-
γική παράμετρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
η ασθενής έχει κόρη 40 ετών, η οποία πάσχει επί-
σης από τη φυσαλιδοπομφολυγώδη μορφή της νό-
σου Darier (Εικόνες 10 & 11). Αναφέρεται δε χαρα-
κτηριστικά ότι και στην κόρη η έναρξη της νόσου έγι-

νε σε σχετικά μικρή ηλικία (9 ετών) και όπως και
στη μητέρα στην αρχή η νόσος είχε την κλασσική
κλινική μορφή. Δεν μπορεί η ασθενής να προσδιο-
ρίσει πόσα χρόνια εμφανίζει τη φυσαλιδοπομφολυ-
γώδη μορφή της νόσου.

Η δεύτερη ασθενής δεν ακολουθεί κάποια θερα-
πευτική αγωγή παρόλο που η παρουσία των βλαβών
είναι εμφανής και ενοχλητική. Με πρωτοβουλία μας
συστήθηκε στην κόρη έναρξη αγωγής με ισοτρετινοΐ-
νη 0,5 mg/kgr σωματικού βάρους (ΒΣ) λόγω του ότι
βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία καθώς και πα-
ρακολούθηση αυτής από την κλινική μας. Έγινε σύ-
σταση για αυστηρά μέτρα αντισύλληψης καθόλη τη
διάρκεια της θεραπείας της καθώς και για ένα μήνα
μετά το τέλος αυτής. Συστήθηκε επίσης και στις δύο
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Åé êü íá 10 - Βλατίδες, φυσαλίδες και πομφόλυγες στην
οπίσθια επιφάνεια του αριστερού βραχίονα της 40χρονης
κόρης της ασθενούς.

Åé êü íá 11 - Φυσαλίδες και μικρές δυσκερατωσικές βλατί-
δες στη μεσοστερνική χώρα της 40χρονης κόρης της
ασθενούς.
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ασθενείς αυστηρή αποφυγή έκθεσης στον ήλιο ή άλ-
λων εκλυτικών παραγόντων της νόσου. 

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

Η νόσος Darier είναι μια σπάνια γενοδερματοπά-
θεια που οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου
ATP2A2 στο χρωμοσώμα 12q23-12q24 που κωδικο-
ποιεί την αντλία ATPάσης του ασβεστίου (SERCA2)
στο σαρκο/ενδοπλασματικό δίκτυο.11 Η μετάλλαξη
μπορεί να κληρονομηθεί κατά τον επικρατούντα αυτο-
σωμικό χαρακτήρα μπορεί όμως και να επισυμβεί κα-
τά την διάρκεια της ζωής ατόμων με ελεύθερο οικογε-
νειακό ιστορικό (47%), όπως άλλωστε συνέβη και
στην ασθενή μας. Ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι το ποσοστό των πραγματικών αυτόματων
μεταλλάξεων μπορεί να υπερεκτιμάται καθώς η νόσος
εμφανίζει ποικίλη διεισδυτικότητα.12 Όχι σπάνια οι
αρχικές βλάβες άλλοτε υποεκτιμούνται και άλλοτε
διαγιγνώσκονται λαθεμένα.13 Πολλώ δε μάλλον όταν η
νόσος εκδηλώνεται με μία από τις σπάνιες κλινικές
παραλλαγές και δεν υπάρχει αντίστοιχο οικογενειακό
ιστορικό στον ασθενή. Το περιστατικό μας θεωρούμε
ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρουσιάζεται λόγω
της σπάνιας κλινικής παραλλαγής με την οποία εκδη-
λώνεται (φυσσαλιδοπομφολυγώδης μορφή) σε ασθε-
νή με ελεύθερο οικογενειακό ιστορικό κάτι που δυ-
σκολεύει περαιτέρω τη διάγνωση. Επιπλέον, θεωρού-
με ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι η θυγατέρα εμφανίζει
την ίδια σπάνια κλινική παραλλαγή παρότι δε βρήκα-
με αναφορά στη βιβλιογραφία για οικογενή εμφάνιση
κάποιας από τις κλινικές παραλλαγές της νόσου.

Αιτιολογία και παθογένεια 

Η ανακάλυψη ενός σημαντικού ενζύμου που συμ-
μετέχει στο μεταβολισμό του ασβεστίου κατά την
διαδικασία της ανώμαλης κερατινοποίησης αποδει-
κνύει τη σημασία των μετάλλων στην ομοιόσταση της
επιδερμίδας.14 H νόσος οφείλεται ακριβώς σε μετάλ-
λαξη του γονιδίου ΑΤΡ2Α2 (χρωμόσωμα12q23-
24.1) που κωδικοποιεί την αντλία ασβεστίου του εν-
δοπλασματικού δικτύου. Το αποτέλεσμα είναι, προ-
βληματικά δεσμοσωμάτια και ανώμαλα συμπλέγματα
τονοϊνιδίων-δεσμοσωματίων, οπότε έχουμε ακανθό-
λυση και ανώμαλη κερατινοποίηση. Η έκθεση στην
υπεριώδη ακτινοβολία αποτελεί καλά τεκμηριωμένο
εκλυτικό παράγοντα.15 Άλλοι επιβαρυντικοί παρά-
γοντες αποτελούν το θερμό –υγρό περιβάλλον, η εφί-
δρωση, το τραύμα, η τριβή το λίθιο.1,2,7

Κλινικά ευρήματα 

Η νόσος ξεκινά αιφνίδια ήδη από την εφηβεία ή
τη νεαρή ενήλικη ζωή (μέση ηλικία εμφάνισης 6
έως 20 έτη). Οι τυπικές βλάβες αποτελούνται από μι-
κρές στέρεες υπερκερατωσικές βλατίδες που ποικίλ-
λουν σε διάμετρο και καλύπτονται από ξηρές και
σκληρές, καλά προσφυόμενες κεράτινες εφελκίδες
καστανόχροες ή στο χρώμα του δέρματος. Οι δυσκε-
ρατωσικές αυτές βλατίδες μπορεί να συρρέουν σε
πλάκες, έχουν δε, χαρακτηριστική σμηγματορροϊκή
κατανομή. Αν αποκολλήσουμε την εφελκίδα κατα-
λείπει μια διαύγαση με λέπι η και όχι. Οι βλατίδες
γίνονται παχύτερες και πιο ευδιακριτές, ενώ παίρ-
νουν μια πιο ρυπαρή εμφάνιση και χαρακτηριστική
οσμή. Οι επιμολύνσεις δεν είναι σπάνιες. Στο 95%
των περιπτώσεων προσβάλλονται οι άκρες χεί-
ρες.1,4,16

Σε ότι αφορά στο τριχωτό της κεφαλής παρατη-
ρούνται μεγάλες εφελκίδες, που μπορεί να οδηγή-
σουν και σε μικρή απώλεια τριχών, αν και όχι τόσο
συχνά. Εκτός από το δέρμα η νόσος Darier προσβάλ-
λει κυρίως το στοματικό βλεννογόνο (15%) και τους
όνυχες.17 Οι όνυχες εμφανίζουν ξηρότητα και ευθρυ-
πτότητα, γραμμώσεις λευκού και ερυθρού χρώματος
καθώς και υπονύχια υπερκεράτωση. Σφηνοειδής εν-
τομή σχήματος V στο ελεύθερο άκρο της ονυχιαίας
πλάκας αποτελεί παθογνωμικό σημείο της νόσου.
Στο στοματικό βλεννογόνο μπορεί να παρατηρηθούν
συρρέουσες λευκές βλατίδες στην υπερώα με κεντρι-
κή εμβάθυνση, αλλά και αλλού στο βλεννογόνο οι
οποίες μπορεί να επεκταθούν. Αντίστοιχη εικόνα
μπορεί να δούμε και στο βλεννογόνο του κόλπου χω-
ρίς όμως να επηρεάζεται η κυτταρολογική εξέταση
κολπικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου. 

Εκτός από τις προαναφερθείσες τυπικές εκδηλώ-
σεις της νόσου σημειώνονται και οι εξής κλινικές πα-
ραλλαγές: 

– φυσαλιδοπομφολυγώδης 
– υπερτροφική 
– συστηματική 
– τμηματική μορφή18,19 

H τελευταία οφείλεται σε γενετικό μωσαϊκισμό
και υποδιαιρείται σε δύο τύπους. Στον τύπο 1 όπου
παρατηρείται ετερόπλευρη εμφάνιση βλαβών σε κά-
ποιο σημείο του σώματος κατά μήκος των γραμμών
του Blashke.18,19 Ο τύπος 2, πρόκειται κατ’ ουσία για
γενικευμένη μορφή η οποία όμως εμφανίζει χαρα-
κτηριστική γραμμική επίταση των βλαβών σε κάποιο
σημείο του σώματος.
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Διαφορική διάγνωση 

Η κλασική μορφή θα πρέπει να διαφοροδιαγνω-
στεί από σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, ακμή και
καντιντίαση. Η διαβρωτική-πομφολυγώδης μορφή
από μολυσματικό κηρίο, καντιντίαση, κοινή πέμφι-
γα, καλοήθη οικογενή πέμφιγα (νόσος Hailey-Hai-
ley) και ιστιοκυττάρωση από κύτταρα του Langerh-
ans. Η μορφή των άκρων από μυρμηκιώδη ακροκε-
ράτωση του Hopf (Acrokeratosis verruciformis του
Hopf) και ομαλές μυρμηγκιές. Επί προσβολής του
τριχωτού της κεφαλής η διαφορική διάγνωση της νό-
σου Darier θα πρέπει να γίνει από τον άχωρα ή την
αμιαντώδη πιτυρίαση (pitiriasis amiantacea).

Ιστολογική εικόνα 

Δεν είναι παθογνωμονική. Παρατηρείται ακανθό-
λυση, με σχάση της επιδερμίδας πάνω από τη βασι-
κή στιβάδα και ανώμαλη κερατινοποήηση (παρακε-
ράτωση, υπερκεράτωση). Στην κοκκώδη και ακανθω-
τή στιβάδα εντοπίζονται «στρογγυλά σωμάτια» (με-
γάλα κύτταρα με διαυγές κενοτοπιώδες κυτταρόπλα-
σμα και σκουρόχρωμους-ανώμαλους πυρήνες) και
«κόκκοι» (συρρίκνωση του κυτταροπλάσματος των
ανωτέρω κυττάρων), που αποτελούν κατ' ουσία δυ-
σκερατωσικά κερατινοκύτταρα.11 Στην κερατίνη στι-
βάδα παρατηρείται ποικιλία ανώμαλων κερατινοποι-
ημένων κυττάρων. Ο άμεσος ανοσοφθορισμός απο-
βαίνει αρνητικός.

Διάγνωση 

Η διάγνωση γίνεται βάσει της κλινικής εικόνας,
του ιστορικού (ατομικού και οικογενειακού), της
ιστολογικής εικόνας καθώς και της μοριακής ανάλυ-
σης της μετάλλαξης στο γονίδιο ΑΤΡ2Α2. 

Θεραπεία 

Το δέρμα σε ασθενείς που πάσχουν από τη συγ-
κεκριμένη νόσο είναι πολύ ευαίσθητο και αυτό θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό του
θεραπευτικού σχήματος. Ήπια κερατολυτικά και το-
πικά ρετινοειδη20 χαμηλής συγκέντρωσης προτεί-
νονται. Η τοπική χρήση 5-FU καθώς και τοπικών
αναστολέων καλσινευρίνης (primecrolimus) έχει δώ-
σει καλά αποτελέσματα.21,22 Σε κάποιους δε ασθε-
νείς οι τοπικές εγχύσεις βοτουλινικής τοξίνης Α,
οδήγησε σε υποστροφή των εντοπισμένων στην υπο-
μαζική περιοχή βλαβών.23 Η φωτοδυναμική θερα-

πεία (PDT) με 5-αμινολεβουλενικό οξύ (5-ALA) εί-
ναι υποσχόμενη.24 Αν απαιτείται χορήγηση ασιτρετί-
νης από το στόμα πρέπει να προτιμηθούν χαμηλές
δόσεις διότι οι παρενέργειες υψηλών δόσεων ( π.χ.
ξηρότητα) μπορεί να επιδεινώσουν την νόσο. Προτεί-
νεται έναρξη με 10 έως 25 mg ημερησίως και προ-
οδευτική αύξηση έως 0,6 mg/kg ΒΣ. Εναλλακτικώς,
μπορεί να χορηγηθεί ισοτρετινοΐνη σε δόση 0,5 έως
1 mg/kgr ΒΣ. Επειδή οι επιμολύνσεις δεν είναι σπά-
νιες θα πρέπει να δίνονται προληπτικά τοπικά αντι-
σηπτικά, ενώ και η από του στόματος λήψη αντιβιοτι-
κών είναι συχνά απαραίτητη. Μικρή δόση συστημα-
τικών κορτικοστεροειδών μπορεί σε κάποιες περι-
πτώσεις να είναι χρήσιμη. Αντιική θεραπεία επί λοι-
μώξεως με HSV θεωρείται απαραίτητη για την πρό-
ληψη εμφάνισης ευλογιοειδούς εξανθήματος του Ka-
posi. Οι εντοπισμένες έντονα υπερκερατωσικές βλά-
βες μπορεί να αντιμετωπιστούν με δερμοαπόξεση ή
θεραπεία με laser, καθώς και χειρουργικά με συμβα-
τική τεχνική ή τεχνική Mohs.
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H κρέμα πιμεκρόλιμους στην αντιμετώπιση δύσκολων
δερματολογικών νοσημάτων εκτός της ατοπικής
δερματίτιδας

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:4 275-285, 2013

Aνασκόπηση

Κοντοχριστόπουλος Γ.
Κουρής Α.

Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων “Α. Συγγρός” 

Η πιμεκρόλιμους είναι μια μακρολακτάμη, παράγωγο της ασκομυκίνης με αντι-
φλεγμονώδη και ανοσοτροποποιητική δράση που ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων της καλσινευ-
ρίνης. Η χρήση της αναπτύχθηκε κατά την προσπάθεια να ανακαλυφθούν εναλλακτικές λύσεις για την
αντιμετώπιση δερματοπαθειών που δεν ανταποκρίνονταν στις συμβατικές θεραπείες. Σημαντικό της πλε-
ονέκτημα  είναι η αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών από την χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών. Η
κρέμα πιμεκρόλιμους 1% έχει ως κύρια ένδειξη την ατοπική δερματίτιδα, παρουσιάζει όμως  ισχυρή δρά-
ση και σε άλλες μορφές δερματίτιδας ή φλεγμονώδεις δερματοπάθειες.

Ðå ñß ëç øç

Pimecrolimus is an ascomycin macrolactam derivative  with immunomodulato-
ry and anti-inflammatory activity that belongs to the class of calcineurin inhibitors. It was developed in
the attempt to discover alternatives for dealing with skin diseases who did not respond to conventional
therapies. An important advantage is the avoidance of adverse effects from the use of topical corticoste-
roids. Pimecrolimus 1% cream is approved for atopic dermatitis, and also has a great potential in other ty-
pes of dermatitis or inflammatory skin diseases.

Summa ry

Pimecrolimus Cream for the Management of Diffucult 
Skin Diseases Except Atopic Dermatitis

Κontochristopoulos G., Kouris A.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Πιμεκρόλιμους, άλλες δερματοπάθειες

KEY WORDS • Pimecrolimus, inflammatory skin diseases

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

Η πιμεκρόλιμους είναι ημισυνθετικό παράγωγο
της ασκομυκίνης. Αποτελεί ειδικό αναστολέα της
καλσινευρίνης που του επιτρέπει τοπική εφαρμογή.
Ο μοριακός της τύπος είναι C43H68CINO11 και το μο-
ριακό της βάρος 810.47 g/mol.1 Αναστέλλει την
ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων, την παραγωγή
προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-2, IL-3, IL-4, IL-
5, IL-10, IFN-γ, TNF-α) και ασκεί αντιφλεγμονώδη

και ανοσορυθμιστική δράση.2 Η πιμεκρόλιμους δεν
στοχεύει μόνο τα Τ-λεμφοκύτταρα αλλά και τα μαστο-
κύτταρα αναστέλλοντας την μεταγραφή και απελευθέ-
ρωση των κυτταροκινών, καθώς και την απελευθέρω-
ση σεροτονίνης και β-εξοζαμινιδάσης. Η πιμεκρόλι-
μους είναι είκοσι φορές πιο λιπόφιλη από τη τακρό-
λιμους, ένα άλλο αναστολέα της καλσινευρίνης που
ανήκει στην οικογένεια των παραγώγων της ασκομυ-
κίνης. Η ισχυρή λιπόφιλη φύση της πιμεκρόλιμους
επιτρέπει χαμηλή διείσδυση μέσω του δέρματος, με
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ελάχιστο κίνδυνο συστηματικής απορρόφησης. Σε
αντίθεση με τα τοπικά κορτικοστεροειδή, η τοπική
χρήση αναστολέων της καλσινευρίνης δεν παρουσιά-
ζει κανένα κίνδυνο εμφάνισης ατροφίας του δέρμα-
τος ακόμα και σε ευαίσθητες περιοχές όπως το πρό-
σωπο, ο λαιμός και τα γεννητικά όργανα.1 Η τοπική
χρήση της κρέμας πιμεκρόλιμους παρότι έχει ένδει-
ξη χορήγησης στην ατοπική δερματίτιδα, μπορεί να
παρουσιάσει δυνητικά οφέλη και σε διάφορες άλλες
δερματοπάθειες.3 Στο παρόν άρθρο γίνεται συστημα-
τική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις
θεραπευτικές εφαρμογές της κρέμας πιμεκρόλιμους
1% σε φλεγμονώδεις παθήσεις του δέρματος πέρα
από την ατοπική δερματίτιδα.

ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡOΪΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ –––––––––––

Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα είναι μια χρόνια,
υποτροπιάζουσα δερματοπάθεια που χαρακτηρίζε-
ται από ερύθημα, απολέπιση και κνησμό. Εντοπίζε-
ται σε περιοχές πλούσιες σε σμηγματογόνους αδέ-
νες, όπως το πρόσωπο, ο θώρακας και το τριχωτό της
κεφαλής. Η αιτιολογία της δεν έχει απόλυτα διευκρι-
νιστεί. Εμπλέκεται ανοσολογικός μηχανισμός καθώς
και ο μύκητας Malassezia furfur (Pityrosporum ova-
le). Συνήθως αντιμετωπίζεται με αντιμυκητιασικά και
τοπικά κορτικοστεροειδή, όμως η παρατεταμένη
χρήση των κορτικοστεροειδών στο πρόσωπο μπορεί
να οδηγήσει σε τηλεαγγειεκτασίες, ατροφία και περι-
στοματική δερματίτιδα. Η χρήση της κρέμας πιμε-
κρόλιμους 1% σε ασθενείς με σμηγματορροϊκή δερ-
ματίτιδα έχει άριστη αποτελεσματικότητα (>90%)
στον κνησμό, την απολέπιση και το ερύθημα, ταχεία
ανταπόκριση, και ανοχή συγκρίσιμη με εκείνη των
τοπικών κορτικοστεροειδών.4-6 Επιτρέπει μεγάλα
διαστήματα ύφεσης της νόσου και παρουσιάζει ηπιό-
τερες υποτροπές συγκριτικά με τα τοπικά κορτικο-
στεροειδή.7-9 Σε μια τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή
μελέτη σε δείγμα 96 ασθενών με σμηγματορροϊκή
δερματίτιδα, παρατηρήθηκε ύφεση συμπτωμάτων,
όπως το ερύθημα και η απολέπιση από την δεύτερη
εβδομάδα χορήγησης.10 Επίσης, σε τυχαιοποιημένη
διπλή-τυφλή μελέτη 40 ασθενών με σμηγματορροϊ-
κή δερματίτιδα δεν σημειώθηκε σημαντική διαφορά
μεταξύ της κρέμας πιμεκρόλιμους 1% και της κρέμας
υδροκορτιζόνης 1% σχετικά με την ανταπόκριση στη
θεραπεία και τη συχνότητα των υποτροπών της νό-
σου.11 Σε ανοιχτή μελέτη 19 ασθενών με σμηγματορ-
ροϊκή δερματίτιδα στο πρόσωπο και στο στέρνο υπό
αγωγή με πιμεκρόλιμους παρατηρήθηκε πλήρης κά-

θαρση σε ποσοστό 63%, 100%, 47% και 52% των
ασθενών στο τέλος της 1, 3, 6, και 9 εβδομάδας αντί-
στοιχα.12 Σε ανοιχτή μελέτη 5 αφροαμερικανών
ασθενών με σμηγματορροϊκή δερματίτιδα στο πρό-
σωπο και συνοδό υποχρωμία, η τοπική εφαρμογή
κρέμας πιμεκρόλιμους 1% δυο φορές την ημέρα για
16 εβδομάδες, απέδωσε σημαντική μείωση της βαρύ-
τητας της νόσου σε όλους τους ασθενείς.13 Σε ανοι-
χτή μελέτη 20 ασθενών με σμηγματορροϊκή δερματί-
τιδα, η κρέμα πιμεκρόλιμους 1% και η κρέμα βαλε-
ριανικής βηταμεθαζόνης είχαν εξίσου υψηλή αποτε-
λεσματικότητα.14 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιμεκρό-
λιμους πλην των άλλων μηχανισμών δράσης εμφανί-
ζει και αντιμυκητιασική δράση με αναστολή πολλα-
πλασιασμού του μύκητα Malassezia furfur.15

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΕΠΑΦΗ –––––––––––––––––––––

Η αλλεργική και η ερεθιστική δερματίτιδα από
επαφή είναι συχνές δερματοπάθειες που επηρεά-
ζουν σημαντικά την επαγγελματική και προσωπική
ζωή των ασθενών. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή απο-
τελούν τη βάση της θεραπείας. Θεραπεία με 0,1%
βαλεριανική βηταμεθαζόνη και πιμεκρόλιμους 0,6%
σε 66 ασθενείς με αλλεργία στο νικέλιο είχαν εξίσου
καλά αποτελέσματα.16 Τυχαιοποιημένη συγκριτική
με placebo μελέτη σε 294 ασθενείς με δερματίτιδα
χειρών, έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση με
πιμεκρόλιμους, ενώ σημειώθηκε καλή ανοχή με
ήπιο κνησμό στο 0,76% των ασθενών. Η εφαρμογή
γινόταν με κλειστή περίδεση πρωί-βράδυ για δυο
εβδομάδες.17 Σε άλλη τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή
μελέτη 48 ασθενών με ερεθιστική δερματίτιδα χει-
ρών και εφαρμογή πιμεκρόλιμους 1% δύο φορές την
ημέρα για 6 εβδομάδες παρατηρήθηκε καλή ανταπό-
κριση και ύφεση των συμπτωμάτων.18 Επίσης, σε
ανοιχτή μελέτη 13 ασθενών με ερεθιστική δερματίτι-
δα χειρών και εφαρμογή με κλειστή περίδεση πρωί-
βράδυ της κρέμας πιμεκρόλιμους διαπιστώθηκε ση-
μαντική βελτίωση της κλινικής τους εικόνας.19 Σε
πρόσφατη τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη συγ-
κριτική με placebo σε 652 ενήλικες ασθενείς με
ήπια-μέτρια δερματίτιδα χειρών χορηγήθηκε η κρέ-
μα πιμεκρόλιμους 1% πρωί-βράδυ για 6 εβδομάδες.
Σημειώθηκε σημαντική μείωση του κνησμού στην
ομάδα που ελάμβανε πιμεκρόλιμους, χωρίς να ανα-
φερθούν ανεπιθύμητες ενέργειες.20 Η χρήση πιμε-
κρόλιμους στην αλλεργική και την ερεθιστική δερ-
ματίτιδα από επαφή φαίνεται ότι αποτελεί μια πολύ

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

276

3_Layout 1  30/4/2014  4:16 μμ  Page 276



καλή εναλλακτική θεραπεία που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί συνδυαστικά ή κυκλικά με τα τοπικά κορτι-
κοστεροειδή.21 Η κλειστή περίδεση ενισχύει την
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. 

ΔΥΣΙΔΡΩΣΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ ––––––––––––––––

Το δυσιδρωσικό έκζεμα (πομφόλυξ) χαρακτηρί-
ζεται από φυσαλιδοπομφολυγώδες εξάνθημα με έν-
τονο κνησμό, συμμετρικά σε παλάμες και πέλματα.
Έχει αιφνίδια εμφάνιση και υποτροπιάζει κυρίως
την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η κρέμα πιμεκρόλι-
μους αποτελεί εναλλακτική θεραπεία στα τοπικά
κορτικοστεροειδή. Η αποτελεσματικότητα της είναι
εξαιρετική, ιδιαίτερα μετά από κλειστή περίδεση.22

ΑΣΤΕΑΤΩΤΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ ––––––––––––––––––––––––––

Το αστεατωτικό έκζεμα εμφανίζεται με ξηρότητα,
ρωγμές και έντονο κνησμό στο δέρμα, κυρίως των
ενηλίκων. Τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη συγ-
κριτική με placebo σε 40 ασθενείς με πιμεκρόλιμους
1% για τέσσερις εβδομάδες έδειξε συγκριτικά ση-
μαντική βελτίωση όλων των παραμέτρων. Προτείνε-
ται η χορήγηση της για 2-3 εβδομάδες και στην συ-
νέχεια τοπική χρήση μαλακτικών και ενυδατικών
προϊόντων.23

ΛΕΥΚΗ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––

Η λευκή πιτυρίαση ή επιδερμιδίτιδα είναι συχνή
δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από ασυμπτω-
ματικές, υπόχρωμες καλά περιγεγραμμένες κηλίδες
συνήθως στο πρόσωπο και στους βραχίονες. Εμφανί-
ζεται συχνότερα σε παιδιά και εφήβους με ατοπική
προδιάθεση. Σε ανοιχτή μελέτη 10 ασθενών με λευ-
κή πιτυρίαση, υπό αγωγή με κρέμα πιμεκρόλιμους
1% πρωί-βράδυ για 3 εβδομάδες, παρατηρήθηκε ση-
μαντική βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους (χρώμα,
κνησμός, απολέπιση, θυλακική υπερκεράτωση,
IgA), χωρίς να αναφερθούν ανεπιθύμητες ενέργει-
ες.24

ΠΕΡΙΠΡΩΚΤΙΚΟ ΕΚΖΕΜΑ –––––––––––––––––––––––––

Το περιπρωκτικό έκζεμα είναι μια χρόνια, έντονα
κνησμώδης και δυσίατη δερματίτιδα της περιπρωκτι-

κής χώρας. Ανοιχτή μελέτη σε δέκα ασθενείς με πε-
ριπρωκτικό έκζεμα υπό αγωγή με κρέμα πιμεκρόλι-
μους 1% μία φορά την ημέρα, οδήγησε σε πλήρη
σχεδόν υποχώρηση των συμπτωμάτων μέσα σε δυο
εβδομάδες. Κανένας ασθενής δεν ανέφερε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια, ενώ η χρήση της κρέμας πι-
μεκρόλιμους 1% συνεχίστηκε μια φορά την εβδομά-
δα για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Καμία υποτροπή
της νόσου δεν παρατηρήθηκε σε επανέλεγχο μετά
από τέσσερις εβδομάδες.25

ΧΡΟΝΙΟΣ ΑΠΛΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ ΤΟΥ ΑΙΔΟΙΟΥ
(ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΝΕΥΡΟΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ) –––––––

Ο χρόνιος απλός λειχήνας ή εντοπισμένη νευρο-
δερματίτιδα του αιδοίου χαρακτηρίζεται από βασανι-
στικό κνησμό, διαβρώσεις και συχνά λειχηνοποίηση.
Τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή αποτελούν την
πρώτη επιλογή στην θεραπεία της νόσου. Σε ανοιχτή
μελέτη 12 γυναικών 25-53 ετών με κρέμα πιμεκρόλι-
μους 1% δύο φορές την ημέρα για 12 εβδομάδες ση-
μειώθηκε βελτίωση όλων των παραμέτρων (κνησμός,
ερύθημα, διαβρώσεις, λειχηνοποίηση) στο σύνολο
των ασθενών.26 Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες
ενέργειες ούτε και αυξημένες συγκεντρώσεις του
φαρμάκου στο αίμα μετά από μετρήσεις που διεξήχ-
θησαν. Επιπλέον, σε ανοιχτή μελέτη 15 γυναικών
ηλικίας 30-60 ετών με χρόνιο κνησμό του αιδοίου
που χρησιμοποίησαν κρέμα πιμεκρόλιμους 1%
πρωί-βράδυ για 4 εβδομάδες, υποχώρηση των συμ-
πτωμάτων διαπιστώθηκε σε 13 από αυτές, ενώ δεν
αναφέρθηκαν υποτροπές σε παρακολούθηση μετά
από 3 μήνες.27 Έτσι, η κρέμα πιμεκρόλιμους αποτε-
λεί μια ασφαλή εναλλακτική θεραπεία για το χρόνιο
απλό λειχήνα του αιδοίου.

ΨΩΡΙΑΣΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ψωρίαση είναι χρόνια φλεγμονώδης δερματο-
πάθεια με ανοσολογικό υπόστρωμα (κυρίαρχος ο
ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων) που προσβάλλει το 2%
του γενικού πληθυσμού. Η θεραπεία της αποτελεί
διαχρονική πρόκληση για το δερματολόγο. Τα τοπι-
κά κορτικοστεροειδή και τα συνθετικά ανάλογα της
καλσιποτριόλης αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμ-
μής για τις ήπιες μορφές της νόσου. Η κρέμα πιμε-
κρόλιμους 1% αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία
για την κατά πλάκας ψωρίαση και ιδιαίτερα με κλει-
στή περίδεση.28 Εμφανίζει εξαιρετικό προφίλ ασφά-
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λειας και αποτελεί ιδανική ένδειξη για την ψωρίαση
του προσώπου και την ανάστροφη ψωρίαση. Τυχαι-
οποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη συγκριτική με place-
bo σε 57 ασθενείς με ανάστροφη ψωρίαση υπό κρέ-
μα πιμεκρόλιμους 1% για 2 εβδομάδες έδειξε ση-
μαντική βελτίωση της νόσου στο 54% των ασθενών,
ενώ την 8η εβδομάδα το ποσοστό αυτό ανερχόταν
στο 82%.29 Σε άλλη τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή
μελέτη συγκριτική με placebo σε 80 ασθενείς με
ανάστροφη ψωρίαση έγινε σύγκριση της αποτελε-
σματικότητας της κρέμας πιμεκρόλιμους 1%, βαλε-
ριανικής βηταμεθαζόνης 0,1% και καλσιποτριόλης
0,005%. Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν
υπεροχή της κρέμας βαλεριανικής βηταμεθαζόνης
0,1% έναντι της κρέμας πιμεκρόλιμους 1%, στη θε-
ραπεία της ανάστροφής ψωρίασης. Δεν παρατηρήθη-
κε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της κρέμας
πιμεκρόλιμους 1% και της καλσιποτριόλης 0,005%,
καθώς επίσης και μεταξύ της βαλεριανικής βηταμε-
θαζόνης 0,1% και της καλσιποτριόλης 0,005%.30

Έχει αναφερθεί στην διεθνή βιβλιογραφία ύφεση
των συμπτωμάτων σε ασθενή 10 ετών με ψωρίαση
βαλάνου πέους που ακολούθησε τοπική αγωγή με
πιμεκρόλιμους για 3 εβδομάδες.31 Επίσης, βρέφος 5
μηνών με ψωρίαση υπό πιμεκρόλιμους 1%, (γαλα-
κτώματα, και UVB θεραπεία) εμφάνισε πλήρη κά-
θαρση μετά από 9 εβδομάδες.32 Πολύ καλή ανταπό-
κριση έχει ακόμα παρατηρηθεί σε κοριτσάκι 6 μη-
νών με κρέμα πιμεκρόλιμους 1% μέσα σε 1 μήνα.33

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η κρέμα πιμεκρόλι-
μους μπορεί να αποτελέσει δεύτερης γραμμής θερα-
πεία σε παιδιά με ψωρίαση.

ΛΕΥΚΗ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η λεύκη είναι μια επίκτητη κηλιδώδης αχρωμία
που οφείλεται σε καταστροφή των μελανοκυττάρων
του δέρματος. Στην παθογένεσή της συμμετέχουν
περιβαλλοντικοί, γενετικοί και ανοσολογικοί παρα-
γόντες (αυτοαντισώματα, Τ-λεμφοκυτταρική ανοσία).
Η νόσος παρουσιάζει απρόβλεπτη διαδρομή και
απαιτείται παρατεταμένη θεραπεία με συχνά πτωχά
αποτελέσματα. Τα τοπικά φάρμακα αποτελούν θερα-
πεία πρώτης γραμμής, ιδίως σε παιδιά (ισχυρά κορ-
τικοστεροειδή, UVB-NB, τοπική PUVA, καλσιποτριό-
λη, excimer laser). H χρήση κρέμας πιμεκρόλιμους
στη λεύκη έχει καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο
λαιμό και στο πρόσωπο.34-37 Το φάρμακο δρα μέσω
καταστολής της έκφρασης προφλεγμονωδών κυττα-
ροκινών (ILs, TNF-α, IFN-γ). Η πιμεκρόλιμους, απο-

τελεί μια καλά ανεκτή θεραπεία χωρίς ιδιαίτερες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε ανοιχτή μελέτη 26 ασθε-
νών με λεύκη στο πρόσωπο και τον τράχηλο της κε-
φαλής, μετά από 6 μήνες θεραπείας με κρέμα πιμε-
κρόλιμους 1% παρατηρήθηκε επαναχρωματισμός
στο 50% των βλαβών.38 Σε ανοιχτή μελέτη 10 ασθε-
νών έγινε εφαρμογή κρέμας πιμεκρόλιμους 1% στην
βλάβες στη μια πλευρά του σώματος, ενώ στην άλλη
έγινε εφαρμογή της κρέμας προπιονικής κλομπετα-
ζόλης 0,05%. Οι δυο θεραπείες που εφαρμόστηκαν
ήταν το ίδιο αποτελεσματικές στον επαναχρωματι-
σμό των βλαβών.39 Ο συνδυασμός κρέμας πιμεκρόλι-
μους 1% με UVB-NB, microdermabrasion και exci-
mer laser φαίνεται να προσφέρει καλύτερα θεραπευ-
τικά αποτελέσματα από ότι η μεμονωμένη εφαρμογή
της.40-42

ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––

Η ροδόχρους νόσος είναι μια χρόνια φλεγμονώ-
δης δερματοπάθεια που εκδηλώνεται στο κέντρο του
προσώπου και παρουσιάζει πολυμορφία κλινικών
σημείων. Οι τέσσερις κλινικές μορφές της είναι: η
ερυθηματοτηλεγγειεκτασική, η βλατιδοφλυκταινώ-
δης, η φυματιώδης και η οφθαλμική. Η αιτιολογία
της δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένη και η πορεία
της χαρακτηρίζεται από υποτροπές. Πολλές θεραπεί-
ες έχουν δοκιμαστεί με ποικίλη αποτελεσματικότητα.
Η κρέμα πιμεκρόλιμους αποτελεί αποτελεσματική
θεραπεία για την ήπια και μέτρια ερυθηματοτηλεγ-
γειεκτασική και βλατιδοφλυκταινώδη μορφή της νό-
σου. Στα πλεονεκτήματά της περιλαμβάνονται η τα-
χεία ανταπόκριση, η καλή συμμόρφωση και η καλή
ανοχή του φαρμάκου που προσφέρουν στους ασθε-
νείς υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Εξαιρετικά σπάνια
έχει σημειωθεί επιδείνωση της ροδόχρου νόσου με-
τά από επάλειψη πιμεκρόλιμους, συνήθως στην αρ-
χή της θεραπείας. Στην περίπτωση αυτή ενοχοποιεί-
ται η τοπική ανοσοκαταστολή που έχει ως αποτέλε-
σμα τον υπερπολλαπλασιασμό του demodex foliculo-
rum. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται διάνοιξη του
περιεχομένου των βλατιδοφλυκταινωδών βλαβών και
στη συνέχεια επάλειψη της κρέμας πιμεκρόλιμους.
Σε ανοιχτή μελέτη 12 ασθενών με ερυθηματοτηλεγ-
γειεκτασική και βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου νό-
σο υπό αγωγή με κρέμα πιμεκρόλιμους δύο φορές
την ημέρα για 12-18 εβδομάδες, σημειώθηκε μείωση
των βλαβών σε ποσοστό >80%.43 Σε άλλη ανοιχτή
μελέτη 30 ασθενών με ήπια και μέτρια ερυθηματοτη-
λεγγειεκτασική και βλατιδοφλυκταινώδη ροδόχρου
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νόσο με κρέμα πιμεκρόλιμους 1% δύο φορές την
ημέρα για 4 εβδομάδες, παρουσιάστηκε σημαντική
μείωση των βλαβών.44 Eξαιρετική αποτελεσματικότη-
τα της κρέμας πιμεκρόλιμους 1% παρατηρήθηκε και
σε εξάνθημα τύπου ροδόχρου νόσου μετά από χρή-
ση κορτικοστεροειδών.45-47

ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ ––––––––––––––

Η περιστοματική δερματίτιδα χαρακτηρίζεται από
βλατίδες, βλατιδοφυσαλίδες και βλατιδοφλύκταινες
σε ερυθηματώδη βάση γύρω από το στόμα, περιο-
φθαλμικά, στις ρινοπαρειακές αύλακες και στον πώ-
γωνα. Εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά και νέες γυ-
ναίκες (20-45 ετών). Η αιτιολογία της παραμένει
άγνωστη. Εμπλέκονται ατοπία, δερματίτιδα από επα-
φή, ορμόνες, καλλυντικά, τοπικά και συστηματικά
κορτικοστεροειδή, εγκυμοσύνη και λοιμώδεις παρά-
γοντες. Η θεραπεία της περιλαμβάνει τοπικά μετρονι-
δαζόλη, ερυθρομυκίνη, ρετινοειδή, αζελαϊκό οξύ,
υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, αδαπαλένη και συστη-
ματικά τετρακυκλίνες ή ισοτρετινοΐνη.48 Η χρήση
κορτικοστεροειδών δεν συνιστάται. Διπλή-τυφλή τυ-
χαιοποιημένη συγκριτική με placebo μελέτη σε 40
ασθενείς, διάρκειας 4 εβδομάδων με κρέμα πιμεκρό-
λιμους, έδειξε σημαντική μείωση (p=0,005) του
PODSI (δείκτης βαρύτητας περιστοματικής δερματίτι-
δας).49 Η κρέμα πιμεκρόλιμους αποτελεί μια ελκυστι-
κή θεραπεία για την περιστοματική δερματίτιδα που
χαρακτηρίζεται από ταχεία ανταπόκριση, καλή ανοχή
και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

ΧΡΟΝΙΟΣ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ
ΛΥΚΟΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο χρόνιος δισκοειδής ερυθηματώδης λύκος συνι-
στά τον ένα πόλο του φάσματος του ερυθηματώδους
λύκου. Στην αιτιοπαθογένεια του εμπλέκεται αυτοά-
νοσος μηχανισμός με συμμετοχή των Τ-λεμφοκυττά-
ρων. Εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο και στο τρι-
χωτό κεφαλής και χαρακτηρίζεται από ερυθηματολε-
πιδώδεις πλάκες με τάση για ουλοποίηση. Η θερα-
πεία του περιλαμβάνει τοπικά ή συστηματικά κορτι-
κοστεροειδή και ανθελονοσιακά. Σε ανοιχτή μελέτη
10 ασθενών, 4 από τους οποίους ήταν ανθεκτικοί
στις προηγούμενες θεραπείες, εφαρμόστηκε κρέμα
πιμεκρόλιμους 1%, δυο φορές την ημέρα για 8 εβδο-
μάδες. Παρατηρήθηκε 52% μείωση του συνολικού
βαθμού βαρύτητας των συμπτωμάτων, βελτίωση του

δείκτη ποιότητας ζωής κατά 46%, ενώ παροδικό ερύ-
θημα και ήπιος κνησμός ήταν οι μόνες ανεπιθύμητες
ενέργειες που καταγράφηκαν.50 Επίσης, ανοιχτή με-
λέτη σε 11 ασθενείς με κρέμα πιμεκρόλιμους 1%
δυο φορές την ήμερα (ή βραδινή επάλειψη κλειστή),
όπου αξιολογήθηκε το ερύθημα, η διήθηση και η
απολέπιση, σημειώθηκε υποχώρηση των βλαβών σε
όλους τους ασθενείς.51 Επιπλέον, η εφαρμογή της
κρέμας πιμεκρόλιμους στους ασθενείς με δισκοειδή
ερυθηματώδη λύκο ενισχύει την αποτελεσματικότητα
των συστηματικών παραγόντων και προλαμβάνει τις
δυσάρεστες ανεπιθύμητες παρενέργειες των κορτικο-
στεροειδών.52,53 Καλύτερη ανταπόκριση φαίνεται ότι
έχουν οι ερυθηματώδεις πλάκες και μικρότερη οι
παλαιές ουλωτικές βλάβες.

ΝΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗ-BEHÇET –––––––––––––––

Πρόκειται για μια πολυσυστηματική φλεγμονώδη
νόσο που χαρακτηρίζεται κυρίως από υποτροπιάζοντα
έλκη του στόματος ή των γεννητικών οργάνων και ρα-
γοειδίτιδα των οφθαλμών. Στη διπλή-τυφλή μελέτη
συγκριτική με placebo σε 90 ασθενείς με γεννητικά έλ-
κη υπό κολχικίνη και τοπική εφαρμογή κρέμας πιμε-
κρόλιμους 1% πρωί-βράδυ για 7 ημέρες, παρατηρήθη-
κε σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθε-
νών στην ομάδα πιμεκρόλιμους.54 Στην νόσο Αδαμαν-
τιάδη-Behçet η χρήση κρέμας πιμεκρόλιμους 1% απο-
δεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και ασφαλής,
επιταχύνοντας την διαδικασία επούλωσης των ελκών.55

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ 
ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ/ΑΙΔΟΙΪΤΙΔΑ––––––––––––––––––––––––

Η διαβρωτική βαλανίτιδα/αιδοιϊτιδα χαρακτηρί-
ζεται από ψωριασιόμορφες ή διαβρωτικές βλάβες ως
κλινικές εκδηλώσεις της αντιδραστικής αρθρίτιδας
(σύνδρομο Reiter). H θεραπεία συνήθως περιλαμ-
βάνει ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή. Σε δυο άν-
τρες από την Βραζιλία με διαβρωτική βαλανίτιδα χο-
ρηγήθηκε κρέμα πιμεκρόλιμους 1% τοπικά δυο φο-
ρές την ημέρα για 2 εβδομάδες με ικανοποιητική αν-
ταπόκριση.56

ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΑΝΙΤΙΔΑ–––––––––––––––––––––––––

Η μη ειδική βαλανίτιδα είναι μια χρόνια, υποτρο-
πιάζουσα, φλεγμονώδης βαλανίτιδα, με μη ειδικά
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συμπτώματα, που χαρακτηρίζεται από αδυναμία εν-
τόπισης συγκεκριμένου αιτιολογικού παράγοντα. Η
ατοπική προδιάθεση φαίνεται να διαδραματίζει ση-
μαντικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου. Τα κορτι-
κοστεροειδή αποτελούν την πρώτη θεραπευτική επι-
λογή, με συχνές όμως υποτροπές. Σε διπλή-τυφλή
μελέτη με 26 ασθενείς, 13 υπό αγωγή με πιμεκρόλι-
μους 1% δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες και 13
υπό αγωγή με placebo, παρατηρήθηκε ύφεση των
συμπτωμάτων στο 63,6% των ασθενών υπό πιμεκρό-
λιμους 1%, έναντι 9% των ασθενών υπό placebo. Η
αξιολόγηση έγινε στις 14 ημέρες και στους 3 μήνες,
με εξίσου πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα και
καλή ανοχή του φαρμάκου.57

ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ ––––––––––––––––––––––––––––––

Ο ομαλός λειχήνας είναι μια χρόνια φλεγμονώ-
δης νόσος του δέρματος, των βλεννογόνων, των ονύ-
χων και των τριχών. Παρότι η αιτιολογία του παραμέ-
νει άγνωστη, τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα
παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα κορτικοστεροειδή τοπι-
κά αποτελούν τη βάση της θεραπείας του ομαλού
λειχήνα, με συχνές όμως ανεπιθύμητες ενέργειες. Η
χρήση κρέμας πιμεκρόλιμους 1%, είχε ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα στις στοματικές ή γεννητικές βλά-
βες.58-62 Σε ανοιχτή μελέτη 20 ασθενών με ομαλό
λειχήνα στον βλεννογόνο του στόματος η αγωγή με
κρέμα πιμεκρόλιμους 1%, απέδωσε σημαντική μεί-
ωση του μεγέθους των βλαβών καθώς και ύφεση του
πόνου.63 Σε τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη 30
ασθενών με ομαλό λειχήνα στο βλεννογόνο του στό-
ματος υπό κρέμα πιμεκρόλιμους 1% ή τακρόλιμους
0,1% δύο φορές την ημέρα για 2 μήνες, παρουσιά-
στηκε βελτίωση των βλαβών. Καλύτερη θεραπευτική
ανταπόκριση παρατηρήθηκε με την κρέμα πιμεκρό-
λιμους.64 Με βάση τα παραπάνω, η κρέμα πιμεκρό-
λιμους αποτελεί καλά ανεκτή θεραπεία 2ης γραμμής
σε αντίσταση στα κορτικοστεροειδή ή σε περίπτωση
ανεπιθύμητων ενεργειών. Επειδή παρατηρείται υπο-
τροπή της νόσου μετά από την διακοπή της θεραπεί-
ας με πιμεκρόλιμους, απαιτείται παρατεταμένη εφαρ-
μογή.

ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ –––––––––––––––––––––––––

Είναι μια σπάνια αυτοπεριοριζόμενη δερματοπά-
θεια κυρίως της παιδικής ηλικίας. Εκδηλώνεται με
γραμμοειδές ή ταινιοειδές εξάνθημα από λειχηνοει-

δείς βλατίδες που συνήθως είναι κατανεμημένες κα-
τά μήκος του ενός κάτω άκρου. Πρόκειται για φλεγ-
μονώδη δερματοπάθεια που καθοδηγείται από Τ-
λεμφοκύτταρα. Τα τοπικά κορτικοστεροειδή αποτε-
λούν την θεραπεία εκλογής. Σε δυο περιπτώσεις πα-
ρατηρήθηκε πλήρης ύφεση των συμπτωμάτων μετά
από αγωγή με κρέμα πιμεκρόλιμους 1% δυο φορές
την ημέρα. Οι ασθενείς δεν ανέφεραν κάποια ανεπι-
θύμητη ενέργεια, ενώ παρέμειναν ελεύθερoι της νό-
σου μέχρι και 5 μήνες από την αγωγή.65,66 Επίσης,
σε μελέτη τριών ασθενών με κρέμα πιμεκρόλιμους
1% δυο φορές την ημέρα για 6 εβδομάδες παρατη-
ρήθηκε σημαντική βελτίωση του εξανθήματος.67

Έτσι, η κρέμα πιμεκρόλιμους προτείνεται σε επίμο-
νες ή υποτροπιάζουσες περιπτώσεις που απαιτείται
παρατεταμένη θεραπεία.

ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΛΕΙΧΗΝΑΣ–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ο σκληρός και ατροφικός λειχήνας είναι μια χρό-
νια δερματοπάθεια που εμφανίζεται με λευκές πορ-
σελανώδεις, σκληρές ή ατροφικές πλάκες συνήθως
στην πρωκτογεννητική περιοχή, αλλά και στο λοιπό
σώμα, συνήθως ενήλικων γυναικών. Πρόκειται για
μια αυτοαντιδραστική φλεγμονώδη νόσο με συμμετο-
χή των Τ-λεμφοκυττάρων. Η θεραπεία του αποτελεί
πρόκληση για το δερματολόγο με τα κορτικοστεροει-
δή να αποτελούν την πρώτη επιλογή. Η χρήση της
κρέμας πιμεκρόλιμους 1% στον σκληρό και ατροφι-
κό λειχήνα σε ανθεκτικές στα κορτικοστεροειδή πε-
ριπτώσεις είχε πολύ καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα
στην γεννητική περιοχή.68-72 Παρατηρήθηκε βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής των ασθενών και απουσία
υποτροπών, ενώ δεν σημειώθηκαν ανεπιθύμητες
ενέργειες από την χρήση της. Σε ανοιχτή μελέτη 26
γυναικών με σκληρό και ατροφικό λειχήνα του αιδοί-
ου υπό αγωγή με κρέμα πιμεκρόλιμους 1% δύο φο-
ρές την ημέρα για 6 μήνες, παρατηρήθηκε πλήρης
ύφεση των συμπτωμάτων (κνησμός, πόνος, φλεγμο-
νή) σε 11 από αυτές.73

ΣΥΝΔΡΟΜΟ NETHERTON –––––––––––––––––––––––––

Το σύνδρομο Netherton είναι μια σπάνια νόσος
που κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπό-
μενο χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από ιχθύαση,
διαταραχές του στελέχους της τρίχας και ατοπικές
εκδηλώσεις. Υψηλή αποτελεσματικότητα έχει παρα-
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τηρηθεί μετά από την τοπική εφαρμογή της κρέμας
πιμεκρόλιμους 1% στις δερματικές βλάβες των ασθε-
νών, χωρίς καταγραφή ανεπιθύμητων ενεργειών.74,75

Σε 3 παιδιά με σύνδρομο Netherton εφαρμόστηκε
κρέμα πιμεκρόλιμους 1% πρωί-βράδυ για 18 μήνες,
παρουσιάζοντας ικανοποιητική ανταπόκριση.76 Για
την ύφεση της νόσου απαιτείται μακροχρόνια θερα-
πεία συντήρησης, εγείροντας ζήτημα συστηματικής
απορρόφησης. 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ –––––––––––––––––––––––––

Είναι μια σπάνια δερματοπάθεια που παρατηρεί-
ται κυρίως σε Γιαπωνέζους. Οι ασθενείς εμφανίζουν
πολλαπλές ερυθρόφαιες πλάκες κυρίως στον θώρα-
κα. Ιστοπαθολογικά χαρακτηρίζεται από έντονη διή-
θηση του χορίου από πλασματοκύτταρα. Σπάνια
υπάρχει συστηματική προσβολή. Έχει σημειωθεί
πλήρης κλινική και ιστολογική κάθαρση των βλαβών
σε έναν ασθενή μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας με
κρέμα πιμεκρόλιμους 1%.77

ΝΟΣΟΣ FOX-FORDYCE –––––––––––––––––––––––––––––

Η νόσος Fox-Fordyce είναι μια σπάνια κνησμώ-
δης δερματοπάθεια που χαρακτηρίζεται από μικρές
θυλακικές βλατίδες σε περιοχές πλούσιες σε απο-
κρινείς ιδρωτοποιούς αδένες. Οφείλεται σε απόφρα-
ξη του εκφορητικού πόρου με αποτέλεσμα την ρήξη
του και τη δημιουργία φλεγμονής. Εξαιρετική αντα-
πόκριση έχει σημειωθεί σε 3 ασθενείς μετά από 1-8
εβδομάδες θεραπείας με πιμεκρόλιμους.78 Επίσης,
θήλυ 12 ετών με νόσο Fox-Fordyce έλαβε αγωγή με
πιμεκρόλιμους, δύο φορές την ημέρα για 12 εβδομά-
δες και παρουσίασε ύφεση της νόσου και για 19 μή-
νες μετά το πέρας της θεραπείας.79

ΧΗΛΟΕΙΔΗΣ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ –––––––––––––

Πρόκειται για επώδυνες βλατίδες και πλάκες πα-
ρόμοιες με χηλοειδή στον αυχένα και στο τριχωτό
της κεφαλής συνήθως Αφρικανών ή Αφροαμερικα-
νών. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι δύσκολη,
ενώ και η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών εί-
ναι μεγάλη. Πέντε ασθενείς ανθεκτικοί σε όλες τις
διαθέσιμες θεραπείες παρουσίασαν σημαντική μεί-
ωση του αριθμού των βλαβών και του κνησμού με

κρέμα πιμεκρόλιμους δύο φορές την ημέρα, ενώ δεν
αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.80

ΑΛΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ ––––––––––––––––––––––

Σε σειρά άλλων δερματικών παθήσεων έχει δοκι-
μαστεί η χρήση της κρέμας πιμεκρόλιμους 1% με πο-
λύ καλά αποτελέσματα όπως: μαστοκυττάρωση,81-82

πλασματοκυτταρική βαλανίτιδα του Zoon,83 χρόνια
αντίδραση μοσχεύματος-ξενιστή,84 κοκκιώματα μετά
από ψώρα,85 μυξωματώδης λειχήνας,86 χρυσίζων λει-
χήνας,87 ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου,88 δα-
κτυλιοειδές κοκκίωμα,89 όψιμη δερματική πορφυ-
ρία,90 επίμονος κνησμός έξω ακουστικού πόρου,91

νόσος Hailey-Hailey,92 νόσος Darrier,93 μετωπιαία
ινωτική αλωπεκία,94 γαγγραινώδες πυόδερμα,95,96

καλοήθης σταγονοειδής υπομελάνωση,97 κοινή πέμ-
φιγα,98 στιλπνός λειχήνας,99 δερματομυοσίτιδα,100

γυροειδής αλωπεκία,101 χρόνια ακτινική δερματίτι-
δα,102 λεμφοκυτταρική διήθηση του Jessner.103

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

Η τοπική εφαρμογή της κρέμας πιμεκρόλιμους
0,1% αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για πολλές
φλεγμονώδεις δερματοπάθειες που συχνά καθοδη-
γούνται από τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα.
Καλή τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά της
έχει παρατηρηθεί σε σμηγματορροϊκή δερματίτιδα,
περιπρωκτική δερματίτιδα, χρόνια δερματίτιδα χει-
ρών, ανάστροφη ψωρίαση, ροδόχρου νόσο, λεύκη,
ομαλό λειχήνα, σκληροατροφικό λειχήνα και ερυθη-
ματώδη λύκο. Με βάση τις πρόσφατες συστάσεις για
την ασφάλεια των αναστολέων της καλσινευρίνης, η
κρέμα πιμεκρόλιμους μπορεί να θεωρηθεί μια αξιό-
πιστη και ασφαλής εναλλακτική λύση για την αντιμε-
τώπιση δύσκολων δερματολογικών προβλημάτων,
όταν οι άλλες θεραπείες έχουν αποτύχει, δεν είναι
ανεκτές ή συνοδεύονται από επιπλοκές. Η συστημα-
τική απορρόφηση ακόμα και στη μακροχρόνια χρή-
ση κρέμας πιμεκρόλιμους είναι εξαιρετικά περιορι-
σμένη, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως
ήπιες και παροδικές, ενώ δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιο-
λογική συσχέτιση με καρκινογένεση ή φωτοκαρκινο-
γένεση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του φαρμάκου
είναι η αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη
χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών. Το φάσμα δρά-
σης της τοπικής εφαρμογής πιμεκρόλιμους διευρύ-
νεται διαρκώς. Ωστόσο, περισσότερες τυχαιοποιημέ-
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νες διπλές-τυφλές μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών χρειάζεται να διεξαχθούν πάνω σε αυτό το
πεδίο προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπερά-
σματα.
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Θυσανώδης θυλακίτιδα. Ανασκόπηση μιας ιδιαίτερης
μορφής ουλωτικής αλωπεκίας

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:4 287-292, 2013

Aνασκόπηση

Δελλή Φ. Κρατική Δερματολογική Κλινική (ΕΣΥ), Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης

Η θυσανώδης θυλακίτιδα (ΘΘΤΚ, tufted hair folliculitis) είναι μια σπάνια μορφή
θυλακίτιδας τριχωτού κεφαλής με χρόνια εξέλιξη προς ουλωτική αλωπεκία. Έχει πολλά κοινά χαρακτη-
ριστικά με την αποψιλωτική θυλακίτιδα. Μερικές φορές αντιπροσωπεύει ένα προχωρημένο στάδιο θυλα-
κικής προσβολής στο πλαίσιο μιας άλλης αιτιολογίας ουλωτικής αλωπεκίας. Συχνά από τις πυώδεις βλά-
βες απομονώνεται στις καλλιέργειες ο σταφυλόκοκκος, αλλά ο πραγματικός του ρόλος στην παθογένεια
της νόσου παραμένει ασαφής. Δεν υπάρχει μια ευρέως αποδεκτή αποτελεσματική θεραπεία. Παρουσιά-
ζουμε έναν ασθενή όπου για ένα χρόνο χορηγήθηκαν συνδυαστικά κυκλοσπορίνη και τοπικά αντιβιοτικά
μεκερατολυτικά σκευάσματα. Η περιφερική επέκταση της προσβεβλημένης περιοχής σταμάτησε και
ταυτόχρονα μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των περιοχών με έντονη φλεγμονή. Η θεραπεία συνεχίστηκε
με δαψόνη. Το τελευταίο εξάμηνο η κλινική εικόνα παραμένει αμετάβλητη. 

Ðå ñß ëç øç

Tufted hair folliculitis (THF) is a rare, progressive pattern of scarring alopecia
that affects the scalp. It shares many common features with folliculitis decalvans. In certain cases, it is
speculated that THF represents an advanced stage of follicular injury seen in several types of scarring alo-
pecia. Staphylococcal organisms frequently are cultured from lesions of THF, but their pathogenetic role-
remains unclear. Agenerally admitted successful treatment for THF does not exist. We present a patient
with THF treated with topical keratolytic agents and antibiotics in association with systemic cyclosporine
for 1 year. This combined therapy stopped the centrifugal spreadof the lesions and reduced significantly
the number and the degree of inflammatory patches.The therapeutic schedule continues with dapsone
per os. During the last 6 months the clinical picture remains the same.

Summa ry

Τufted Hair Follliculitis. Review of a Peculiar Scarring Alopecia
Delli F.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Θυσανώδης θυλακίτιδα, αποψιλωτική θυλακίτιδα, συσχέτιση με τα φάρμακα, κυκλο-

σπορίνη

KEY WORDS • Tufted hair folliculitis, folliculitis decalvans, drug related, cyclosporine

ΕΙΣΑΓΩΓH––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η θυσανώδης θυλακίτιδα (ΘΘ, THF, tufted hair
folliculitis) είναι μια σπάνια μορφή εν τω βάθει θυ-
λακίτιδας τριχωτού κεφαλής με χρόνια εξέλιξη προς

ουλωτική αλωπεκία. Πήρε το όνομά της από την χα-
ρακτηριστική κλινική της εικόνα που αποτελείται
από πολλαπλές ομάδες 8-15 τριχών, η κάθε ομάδα
με κοινό θυλακικό πόρο. Συχνά συνυπάρχει έντονη
περιθυλακική φλεγμονή με μεγάλες περιοχές να κα-
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λύπτονται από μελιτόχροες κρούστες και καλά προ-
σκολλημένα παχιά λέπια, εικόνα που θυμίζει την
δερματοφυτία τριχωτού κεφαλής, η οποία πάντα
πρέπει να αποκλειστεί.1 Ηλικιακά αφορά νέους ενή-
λικες, συχνότερα στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία
ζωής. Συνήθως οι ασθενείς αναφέρουν την επώδυνη,
αργά εξελισσόμενη απώλεια τριχών, και τις αποτυχη-
μένες συστηματικές θεραπείες με αντιβιοτικά.

Από την αρχική της περιγραφή2 έως και σήμερα
υπάρχει διχογνωμία αν είναι μια ξεχωριστή νοσολο-
γική οντότητα ή ένα πρότυπο αντίδρασης σε ποικί-
λες φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες δερματοπάθειες.
Η θυσανώδης έκθυση τριχών που εξελίσσεται προς
ουλωτική αλωπεκία αναφέρεται σε ασθενείς με δια-
βρωτική θυλακίτιδα τριχωτού κεφαλής (μια ουλωτι-
κή αλωπεκία που περιγράφεται στους ηλικιωμένους
και είναι ποικίλης αιτιολογίας, όπως μετά από τραυ-
ματισμό ή χειρουργική επέμβαση), στην αποψιλωτι-
κή θυλακίτιδα (folliculitis decalvans) με την οποία
πολλές φορές ταυτίζεται, στην διαχωριστική θυλακί-
τιδα (dissecting cellulitis), στον ομαλό λειχήνα και
στην κοινή πέμφιγα.3 Όσον αφορά τον συνδυασμό
της ΘΘ με τα φάρμακα, στην διεθνή βιβλιογραφία
υπάρχουν μόνο πέντε περιστατικά4,5,6,7,8 από τα
οποία τρία αφορούν αντικαρκινικά σκευάσματα. 

Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενή ηλι-
κίας 25 ετών, όπου η θυλακίτιδα εξελίχθηκε με γρή-
γορο ρυθμό και με έντονα φλεγμονώδεις βλάβες. Η
ανοσοτροποποιητική δράση της κυκλοσπορίνης
αποτέλεσε καθοριστική για τον περιορισμό της εξέ-
λιξης ενεργών βλαβών. Στη συνέχεια η δαψόνη βοή-
θησε στην συντήρηση του αποτελέσματος. 

ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY ––––––––––––––––––

Άντρας ηλικίας 25 ετών εξετάστηκε στα Εξωτερι-
κά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας προ 3ετίας με επώ-
δυνο φλυκταινώδες εξάνθημα τριχωτού κεφαλής (Ει-
κόνα 1) χρονολογούμενο από εξαμήνου, άνευ βελ-
τίωσης, παρότι αντιμετωπίζονταν θεραπευτικά με το-
πικά και συστηματικά αντισταφυλοκοκικά αντιβιοτι-
κά (κλινδαμυκίνη, φουσιδικό οξύ). Η κλινική εικόνα
και επιπλέον τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά
(Εικόνα 2) συνηγορούν προς τη διάγνωση της
ΘΘ.9,10 Χορηγήθηκε για 1 χρόνο κυκλοσπορίνη συ-
στηματικά (2 mg/kg/ημερησίως σε 2 ισόποσες δό-
σεις) συνδυαστικά με τοπικά κερατολυτικά και αντι-
σταφυλοκοκκικά σκευάσματα. Σε 6 μήνες, τόσο η
έκταση των βλαβών, όσο και η φλεγμονή περιορίστη-
καν σημαντικά (Εικόνα 3), ενώ στο τέλος της συστη-
ματικής αγωγής δεν υπήρχαν καινούριες βλάβες. Η
απουσία κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών, η
αμφισβητούμενη δράση πολλών αντιβιοτικών και η
εμπειρία από τα περιστατικά της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας, όπως και η αυξημένη πιθανότητα υποτρο-
πής, οδήγησαν στην επιλογή της δαψόνης ως θερα-
πεία συντήρησης. 

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

Για την θεραπευτική προσέγγιση μιας ουλωτικής
αλωπεκίας, ο γενικός κανόνας επιβάλλει τη συνεκτί-
μηση της κλινικής και της ιστοπαθολογικής εικόνας.
Οι τρεις τύποι ουλωτικής αλωπεκίας που διακρίνον-
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Åé êü íá 1 - Ερυθροϊώδεις οιδηματώδεις
πλάκες που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος της μετωποβρεγματικής περιοχής του
κρανίου, με πολλαπλές εφελκιδοποιημέ-
νες περιθυλακικές περιοχές από τις οποίες
στην πίεση εξέρχεται πύον. 
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Åé êü íá 2 - Τα τριχοσκοπικά χαρακτηριστικά της ΘΘ που περιγράφονται σε μια πρόσφατη ανασκόπηση10 παρατηρούνται
και στο περιστατικό που παρουσιάζουμε. Α. Από κάθε τριχικό θύλακο εκφύονται πολλαπλά5-12 τριχικά στελέχη. Παρατη-
ρούνται θυλακικές φλύκταινες με περιθυλακική υπερλασία δίκην έκρηξη άστρου και περιθυλακική κυλινδρική υπερκερά-
τωση. Β. Λευκές και γαλακτόχροες-ερυθρές περιοχές σαν το παγωτό φράουλας, στην απουσία θυλακικών ανοιγμάτων.

A B

Åé êü íá 3 - Το κλι-
νικό αποτέλεσμα
κατά τη διάρκεια
της συστηματικής
θεραπείας με κυ-
κλοσπορίνη. Α.
Μετά από 1 μήνα
θεραπεία. Β. Μετά
από 5 μήνες θερα-
πεία. Γ και Δ. Στο
τέλος ενός έτους
θεραπείας με κυ-
κλοσπορίνη. 

A B

Γ

Δ
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ται με βάση τα χαρακτηριστικά της κυτταρικής διή-
θησης που υπερτερεί, και αντίστοιχα την αιτιοπαθο-
γένεια, είναι: με λεμφοκυτταρική διήθηση, με ουδε-
τεροφιλική διήθηση και με μικτή διήθηση (Πίνακας
1). Μαζί με την αποψιλωτική θυλακίτιδα τριχωτού
κεφαλής (ΑΘΤΚ, folliculitis decalvans) και την φλυ-
κταινώδη ασφυκτική θυλακίτιδα τριχωτού κεφαλής
(ΦΑΘΤΚ, perifolliculitis capitis abscedenset suffo-
diens), η ΘΘ συμπεριλαμβάνεται στις θυλακίτιδες με
σημαντική ουδετεροφιλική διήθηση ιστολογικά και
χρόνια υποτροπιάζουσα πορεία προς ουλωτική αλω-
πεκία. 

Ιστορικά, από την πρώτη περιγραφή της ΘΘ,2 ο
αριθμός των περιστατικών που αναφέρεται στην διε-
θνή βιβλιογραφία είναι πολύ μικρός, ίσως δυσανά-
λογα με τις θεραπευτικές αντιπαραθέσεις αυτής της
ιδιαίτερης μορφής θυλακίτιδας τριχωτού κεφαλής.
Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη στην ασάφεια του
ορισμού, αλλά και στις διαφορετικές κατατάξεις. Με-
ρικοί υποστηρίζουν ότι η ΘΘ είναι μια μορφή απο-
ψιλωτικής θυλακίτιδας,11,12 ενώ άλλοι τη θεωρούν
μια ξεχωριστή οντότητα.13

Σε μια προσπάθεια κριτικού σχολιασμού της θε-
ραπευτικής προσέγγισης ελάχιστων περιστατικών
της διεθνούς βιβλιογραφίας, παρατηρείται ότι όσο
πιο νωρίς γίνεται η διάγνωση της ΘΘ, τόσο αποτελε-
σματικότερη φαίνεται να είναι η αντιβιοτική θερα-
πεία,14 ενώ όσο η νόσος εξελίσσεται, αυτή η αποτελε-
σματικότητα χάνεται.15 Η έγκαιρη διάγνωση ίσως να
είναι καθοριστική. Μόνο όταν η έκταση του εξανθή-
ματος είναι περιορισμένη, θα μπορούσε να συζητη-
θεί η χειρουργική αντιμετώπιση.16

Πολλά ερωτηματικά υπάρχουν όσον αφορά την
αιτιοπαθογένεια της νόσου, ουσιαστικής σημασίας
για την επιλογή της θεραπείας.

Ενώ ο σταφυλόκοκκος απομονώνεται συχνά στις
καλλιέργειες του πυώδους υλικού που περιβάλλει το
προσβεβλημένο τριχικό θύλακο, ο ρόλος του παρα-
μένει συζητήσιμος.17 Τις περισσότερες φορές το θε-
ραπευτικό αποτέλεσμα των αντισταφυλοκοκκικών αν-
τιβιοτικών είναι προσωρινό και μη ικανοποιητικό. Η
υπόθεση μιας τοπικής ανοσολογικής διαταραχής
στην αμυντική ικανότητα προς τον χρυσίζοντα στα-
φυλόκοκκου11 απορρίφθηκε από τις μελέτες που
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Οι κλινικές μορφές ουλωτικής αλωπεκίας

Η κυτταρική διήθηση 
που κυριαρχεί Κλινικές μορφές                                                  Υπότυποι

Λεμφοκυτταρική Θυλακικός λειχήνας                                            Μετωπιαία ινωτική αλωπεκία
                                                                           Ινωτική αλωπεκία με 
                                                                           πρότυπο κατανομής
Κεντρική φυγόκεντρη ουλωτική αλωπεκία*               Σύνδρομο Graham-Little
Ψευδογυροειδής αλωπεκία του Brock
Αλωπεκία εξ έλξεως
Δευτεροπαθής ΟΑ στα πλαίσια συστηματικής 
νόσου
Τριχοτιλλομανία
ΟΑ που οφείλεται στην χημειοθεραπεία
Ατροφική θυλακική κερατίαση (keratosis 
pilaris atrophicans)                                             

Ουδετεροφιλική Αποψιλωτική θυλακίτιδα
Ασφυκτική και φλυκταινώδης περιθυλακίτιδα
Θυσανώδης θυλακίτιδα                                       

Μικτή Χηλοειδής ακμή
Νεκρωτική ακμή
Διαβρωτική φλυκταινώδης δερματοπάθεια          

*Η κεντρική φυγόκεντρη ουλωτική αλωπεκία είναι μια διαγνωστική κατηγορία που υιοθετήθηκε από τη Nor-
th American Hair Research Society και περιλαμβάνει το σύνδρομο θυλακικής εκφύλισης, την ψευδογυροει-
δή αλωπεκία στους αφροαμερικάνους και την ελλειπτική κεντρική ψευδογυροειδή αλωπεκία.
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έδειξαν ότι ο αριθμός και η αναλογία CD4 και CD8,
όπως T και B λεμφοκυττάρων είναι όμοια με εκείνη
των ανθρώπων χωρίς θυλακίτιδα.18

Με την προüπόθεση ότι ο σταφυλόκοκκος επιμο-
λύνει τις αρχικές βλάβες, η έρευνα οδηγήθηκε στην
πιθανή παρουσία κάποιου άλλου λοιμογόνου παρά-
γοντα. Οι μοναδικές πληροφορίες για την μικροβια-
κή χλωρίδα της περιοχής που βρίσκεται κάτω από
τον ισθμό του τριχικού θυλάκου προέρχονται από
μελέτες της δεκαετίας του 70’. Τα αποτελέσματα ανα-
δεικνύουν την παρουσία του προπιονοβακτηριδίου
της ακμής (Propiobacterium acnes). Μόνο δύο μελέ-
τες μοριακής βιολογίας υπάρχουν στην πρόσφατη
διεθνή βιβλιογραφία – μια για την μικροβιακή χλω-
ρίδα της επιφάνειας τριχωτού κεφαλής όπου επιβε-
βαιώθηκε η παρουσία του Propiobacterium acnes19

και μία του Matard και συν για την περιοχή κάτω
από τον ισθμό του τριχικού θυλάκου.20 Στην τελευ-
ταία, σε όλα τα δείγματα τριχικών θυλάκων τριχωτού
κεφαλής παρατηρούνται λίγοι κόκκοι και λίγα βα-
κτήρια, ενώ κυριαρχούν οι βάκιλλοι με την εικόνα
βιομεμβρανών (biofims). Ενώ η μέθοδος δεν επέτρε-
πε την ταυτοποίηση, τα μορφολογικά χαρακτηριστι-
κά συνηγορούν προς το συμπέρασμα ότι πιθανώς αν-
τιπροσωπεύουν βιομεμβράνες του Propiobacterium
acnes, όμως για την επιβεβαίωση χρειάζεται περαιτέ-
ρω διερεύνηση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόσφατα στην ακμή έχει
ήδη τεκμηριωθεί η παρουσία βιομεμβρανών του Pro-
piobacterium acnes,21 αλλά και του σταφυλόκοκ-
κου.22 Η ίδια μελέτη του Matard και συν υποθέτει
ότι η βιομεμβράνη του Propiobacterium acnes απο-
τελεί τον βασικό μικροβιακό αιτιολογικό παράγοντα
στην αποψιλωτική θυλακίτιδα (συγγενική θυλακίτιδα
τριχωτού κεφαλής με την ΘΘ), με την συνύπαρξη του
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ως ευκαιριακή επιμόλυν-
ση.

Οι βιομεμβράνες ίσως να είναι υπεύθυνες για την
προσωρινή ανταπόκριση της ΘΘ σε αντιβιοτικά σαν
τη ριφαμπικίνη, που προ δεκαετίας είχαν εξαιρετική
αντισταφυλοκοκκική δράση, καλύπτοντας και το Pro-
piobacterium Acnes.23

Οι θεραπευτικές επιτυχίες της ινφλιξιμάμπης και
της φωτοδυναμικής θεραπείας στη ναποψιλωτική θυ-
λακίτιδα,24,25 παραπέμπουν προς ομοιότητες με την
ανάστροφο ακμή. 

Συνεχίζοντας τον παραλληλισμό, υπάρχουν δύο
πρόσφατες δημοσιεύσεις όπου η ΘΘ περιγράφεται
στα πλαίσια δυσκερατωσικών συνδρόμων,26,27 όπως
μερικές φορές αναφέρεται για την τετράδα θυλακι-
κής απόφραξης. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις προέρ-
χονται από τα περιστατικά με ΘΘ που συσχετίζεται
με φάρμακα.4,5,6,7,8 Τρία από αυτά αφορούν τους
αναστολείς HER2 που χρησιμοποιούνται στην θερα-
πεία του καρκίνου του μαστού – η τρανστουμάμπη
(ένα μονο κλωνικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα
HER2/neu),8 η λαπατινίμπη6 και η ερλοτινίμπη7

που στοχεύουν και τον υποδοχέα του επιδερμιδικού
αυξητικού παράγοντα (EGFR) και το HER2. Είναι
γνωστό ότι το βλατιδοφλυκταινώδες ακμοειδές εξάν-
θημα αποτελεί μία από τις μείζονος σημασίας παρε-
νέργειες που προκαλούν τα αντικαρκινικά φάρμακα
που στοχεύουν το EGFR, και θεωρείται θετικός δεί-
κτης ανταπόκρισης στην θεραπεία. Οι υποδοχείς του
επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) υπάρ-
χουν με φυσιολογική έκφραση στα κερατινοκύτταρα,
στους εκκρινείς αδένες και στους σμηγματογόνους
αδένες. Οι υποδοχείς HER2 (human epidermal gro-
wth factor receptor 2), γνωστοί και ως Neu, Erb2,
CD340 p185, ανήκουν στην οικογένεια EGFR και θα
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι έχουν κάποιο ρόλο
στην παθογένεια ΘΘ. 

Η περίπτωση όπου ένας ασθενής με μεταμόσχευ-
ση νεφρού και σύνδρομο Williams Beuren εμφάνισε
ΘΘ κατά τη διάρκεια της ανοσοκατασταλτικής θερα-
πείας που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και την
κυκλοσπορίνη, παρέχει πολλά συζητήσιμα στοιχεία.
Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι υπάρχει μια συσχέτιση
μεταξύ της ΘΘ και κυκλοσπορίνης. Ως εκ τούτου, το
γεγονός ότι η χορήγηση της κυκλοσπορίνης συνεχί-
στηκε παράλληλα με υψηλές δόσεις κορτικοστεροει-
δών συστηματικά, και το ότι η χορήγηση δοξυκυκλί-
νης βελτίωσε το εξάνθημα,4 κάνουν αμφισβητήσιμη
την αιτιολογική σχέση της ΘΘ με την κυκλοσπορίνη.
Θα μπορούσε να ενοχοποιηθεί το κορτικοστεροει-
δές, και η πρόσφατη δημοσίευση των Lacarrubba και
συν5 υποστηρίζει αυτή την άποψη.

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

Πολλές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν τον
μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται οι τριχικοί
θύσσανοι, αλλά στην αιτιοπαθογένεια της ΘΘ παρα-
μένουν ακόμα πολλά άγνωστα σημεία.

Τα άρθρα όπου η εμφάνιση της ΘΘ συσχετίζεται
με φάρμακα ανοίγουν την έρευνα για τους κυτταρι-
κούς υποδοχείς και τις κυτταροκίνες που εμπλέκον-
ται στην αιτιοπαθογένεια της νόσου. Το ανοσολογικό
προφίλ του ασθενή πιθανώς να είναι σημαντικό στην
εμφάνιση ΘΘ, υπόθεση που στηρίζεται στις λίγες σε
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αριθμό παρατηρήσεις εμφάνισης ΘΘ και περιθυλα-
κίτιδας σε περιστατικά που λαμβάνουν ανοσοκατα-
σταλτική θεραπεία.4,5,6,7,8,28 Λαμβάνοντας υπόψη και
την επιτυχή χρήση τοπικής τακρόλιμους στην απο-
ψιλωτική θυλακίτιδα,29 μια συγγενική οντότητα της
ΘΘ, το περιστατικό που παρουσιάζουμε ενισχύει την
άποψη ότι η κυκλοσπορίνη δρα θεραπευτικά στο
ανοσολογικό μονοπάτι του αιτιοπαθογενετικού μη-
χανισμού της ΘΘ. 
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Η ακμή είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος του τριχοσμηγματογόνου θυλά-
κου που επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών. Το χημικό peeling μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε συνδυασμό με τις τοπικές θεραπείες αλλά και σαν μονοθεραπεία τόσο σε ενεργό ακμή όσο και
σε ουλές ακμής. Η επιλογή του κατάλληλου peeling γίνεται ανάλογα με τον τύπο των βλαβών και απαι-
τεί εμπειρία και καλή γνώση των ιδιοτήτων του κάθε χημικού παράγοντα απολέπισης που εφαρμόζεται.

Ðå ñß ëç øç

Acne is a chronic inflammatory disease of the pillosebaceous unit which has a
substantial impact on the quality of life of the patients. Chemical peels can be used in combination with
the topical and systemic therapeutic regimens or alone in active acne and acne scars. The peeling selec-
tion depends on the dominating lesion and requires experience and deep knowledge of the applied exfo-
liating agent's properties.

Summa ry

Chemical Peelings in Acne
Bokotas Ch., Kontochristopoulos G.

ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ • Ακμή, ουλές ακμής, θεραπεία, χημική απολέπιση

KEY WORDS • Acne, acne scars, treatment, chemical peeling

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

Η ακμή είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος του
τριχοσμηγματογόνου θυλάκου που χαρακτηρίζεται
από πολυμορφία βλαβών, όπως φαγέσωρες, βλατί-
δες, φλύκταινες, κύστεις, οζίδια και ουλές. Η νόσος
εμφανίζει αυξημένη επίπτωση στην εφηβεία, επηρεά-
ζοντας αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, την
ψυχολογία και την κοινωνική τους ζωή.1-3

Τα κριτήρια για τη σταδιοποίηση της ακμής είναι
οι επικρατούσες στοιχειώδεις βλάβες και η βαρύτητά
τους. Έτσι, ανάλογα με τις βλάβες που επικρατούν
διακρίνεται σε φαγεσωρική, βλατιδοφλυκταινώδη ή

οζοκυστική, καθώς επίσης ήπιας, μέτριας ή σοβαρής
βαρύτητας για κάθε μορφή.

Στην αιτιοπαθογένεση της ακμής εμπλέκονται αρ-
κετοί παράγοντες, όπως η τοπική δράση των ανδρο-
γόνων που συνεπάγεται την υπερέκκριση σμήγματος,
η διαταραχή του πολλαπλασιασμού των κερατινοκυτ-
τάρων, ο υπέρμετρος πολλαπλασιασμός του P. acnes
και η φλεγμονώδης/ανοσολογική αντίδραση του ξε-
νιστή. Επίσης ενοχοποιούνται γενετικοί παράγοντες,
τροφές, φάρμακα και χημικές ουσίες.

Οι διαθέσιμες θεραπείες διακρίνονται σε τοπικές
και συστηματικές. Στόχος της κάθε θεραπείας είναι η
μείωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων, η ικανοποί-
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ηση του ασθενούς και η διατήρηση ενός καλού κλινι-
κού αποτελέσματος (Πίνακες 1, 2).

ΟΥΛΕΣ ΑΚΜΗΣ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι ουλές ακμής συνδέονται κυρίως με την παρου-
σία οζιδίων, όμως ακόμα και οι βλατιδώδεις ή φλυ-
κταινώδεις βλάβες μπορούν να οδηγήσουν στην εμ-
φάνισή τους. Οι ουλές θεωρούνται σήμα κατατεθέν
της ακμής.4 Στο πρόσωπο, παρουσιάζουν την ίδια
επίπτωση και στα δύο φύλα και αφορούν ως και το
95% των ασθενών. 

Οι ουλές που οφείλονται σε απώλεια ιστού (ατρο-
φικές) είναι οι πιο συνηθισμένες. Οι ατροφικές ου-
λές ακμής μπορούν να διακριθούν σε 3 τύπους: ice-
pick, boxcar και rolling (Σχήμα 1).
• Icepick (οξυγώνιες ή δίκην παγοκόφτη ουλές):

Είναι στενές (<2 mm), οξέως αφοριζόμενες επι-
θηλιακές καταδύσεις που εκτείνονται υπό μορφή
V στο θηλώδες χόριο ή τον υποδόριο ιστό. Συ-
χνότητα: 60-70%.
• Boxcar (κυβοειδείς ουλές): Είναι στρογγυλές ή

ωοειδείς καταδύσεις, παρόμοιες με τις ουλές της
ανεμευλογιάς. Διακρίνονται σε ρηχές (0,1-0,5
mm) ή βαθιές (>0,5 mm). Συχνότητα: 20-30%.
• Rolling (κυματοειδείς ουλές): Συνήθως με μεγα-

λύτερο πλάτος (4-5 mm), δίνουν κυματοειδή όψη
στο δέρμα του προσώπου. Συχνότητα: 15-25%.

Λιγότερο σύνηθες είναι οι ουλές ακμής να παχύ-
νονται (υπετροφικές ή τύπου χηλοειδούς). Οι υπε-

τροφικές ουλές αντιπροσωπεύουν την παρουσία
υπερβολικού ινώδους ιστού με αξιοσημείωτη αγγεί-
ωση. Ενώ οι υπερτροφικές ουλές τείνουν να διατη-
ρούν το ίδιο μέγεθος με την αρχική φλεγμονώδη
βλάβη, οι χηλοειδείς εκτείνονται πέρα από τις δια-
στάσεις της αρχικής βλάβης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ PEELINGS 
ΣΤΗΝ ΑΚΜΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Το χημικό peeling ή χημική απολέπιση είναι η
διαδικασία εφαρμογής ενός ή περισσότερων χημι-
κών παραγόντων στο δέρμα που προκαλούν ελεγχό-
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Kυριότερες τοπικές θεραπείες ακμής

Φάρμακα                                                           Μηχανισμός δράσης

ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΗ                                                     
Ρετινοϊκό οξύ                                                     Φαγεσωρολυτική δράση, μείωση έκκρισης σμήγματος, μείωση
Ισοτρετινοΐνη                                                     πληθυσμού P. acnes, αντιφλεγμονώδης δράση
Αδαπαλένη                                                        
Ταζαροτένη                                                       

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ                                                   
Ερυθρομυκίνη
Κλινδαμυκίνη                                                    Αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδης δράση
Τετρακυκλίνες                                                   
Κινολόνες                                                          

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΒΕΝΖΟΫΛΙΟΥ                   Αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδης, φαγεσωρολυτική δράση

ΑΖΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ                                                Αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδης δράση

ΔΑΨΟΝΗ                                                          Αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδης δράση
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Συστηματικές θεραπείες ακμής

Φάρμακα                           Μηχανισμός δράσης

Αντιβιοτικά (τετρα-            Μείωση αποικισμού 
κυκλίνες, μακρολίδες)       P. acnes
                                         Αντιφλεγμονώδης 

                                                 δράση

Ισοτρετινοΐνη                         Φαγεσωρολυτική δράση
                                         Μείωση έκκρισης 
                                         σμήγματος
                                         Αντιφλεγμονώδης 
                                         δράση
                                         Μείωση του αποι-

                                                 κισμού P. acnes

Ορμόνες (σε γυναίκες)       Μείωση έκκρισης 
                                         σμήγματος
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μενη καταστροφή της επιδερμίδας ή και τμήματος
του χορίου με επακόλουθη αναγέννηση των κατε-
στραμμένων ιστών χωρίς ουλοποίηση. Η μέθοδος
αποσκοπεί στην αφαίρεση επιφανειακών βλαβών, κα-
θώς και στη βελτίωση της εμφάνισης του δέρματος.
Το χημικό peeling διακρίνεται σε επιφανειακό, μέ-
σου βάθους και βαθύ, ανάλογα με το βάθος διείσδυ-
σης του χημικού παράγοντα και του τραύματος που
προκαλείται ιστολογικά.5-11

Τα peelings έχουν επικουρικό ρόλο στην αρχική
θεραπεία επιλογής και εφαρμόζονται σε όλες τις
μορφές της ακμής, καθώς και ως μονοθεραπεία στις
ατροφικές ουλές που παραμένουν μετά την αποδρο-
μή της.

Οι κυριότεροι χημικοί απολεπιστικοί παράγοντες
που χρησιμοποιούνται στις διάφορες μορφές της ακ-
μής είναι το τριχλωροξικό οξύ, τα α-υδροξυοξέα με
κύριους εκπροσώπους το γλυκολικό, το μανδελικό
και το γαλακτικό οξύ, η ρεζορκινόλη, το διάλυμα του
Jessner, το σαλικυλικό οξύ, το λιποϋδροξύ οξύ, το
πυροσταφυλικό οξύ και η φαινόλη.

ΤΡΙΧΛΩΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (TCA) ––––––––––––––––––––––

Είναι ένα ανάλογο του οξικού οξέος στο οποίο τα
τρία υδρογόνα της μεθυλομάδας έχουν αντικαταστα-
θεί από τρία άτομα χλωρίου:

CH3COOH + 3 Cl2 → CCl3COOH + 3HCl

Η φυσική του μορφή είναι άχρωμη, κρυσταλλική
και εύκολα διαλυτή σε νερό. Δεν είναι φωτοευαίσθη-
τη, ωστόσο πρέπει να αποθηκεύεται σε κλειστά δο-
χεία για να μην απορροφά υγρασία. Από τη στιγμή

που θα δημιουργηθεί το διάλυμα, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για δύο χρόνια.

TCA σε συγκέντρωση 10-20% προκαλεί επιφανει-
ακή απολέπιση και δεν ξεπερνά σε βάθος διείσδυ-
σης την κοκκώδη στιβάδα της επιδερμίδας. Συγκεν-
τρώσεις 25-35% διεισδύουν σε όλο το πάχος της
επιδερμίδας. Συγκεντρώσεις 40-50% φτάνουν ως το
θηλώδες χόριο και συγκεντρώσεις >50% διεισδύουν
ως το άνω δικτυωτό χόριο.

Ενδείξεις του TCA peeling, εκτός της ακμής και
των ουλών ακμής, αποτελούν οι ακτινικές και οι
σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις, οι εφηλίδες, η
φωτογήρανση και διάφορες δυσχρωμίες συμπερι-
λαμβανομένου του μελάσματος.12

ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (GA) –––––––––––––––––––––––––––––

Το γλυκολικό οξύ είναι ένα α-υδροξυ οξύ, διαλυ-
τό σε αλκοόλη που προέρ-χεται από σάκχαρα φρού-
των και γάλακτος. Έχει κερατολυτικές ιδιότητες, ενώ
η αυξημένη έκκριση IL-6 επάγει τη γονιδιακή έκφρα-
ση προς παραγωγή κολλαγόνου και υαλουρονικού
οξέος στο χόριο. Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει
ότι τα α-υδροξυοξέα δεν έχουν αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες, στοιχείο που τα καθιστά υποδεέστερα του
σαλικυλικού οξέος στη βλατιδοφλυκταινώδη ακμή.
Μια πρόσφατη μελέτη ωστόσο έδειξε ότι το γλυκολι-
κό οξύ έχει αντιφλεγμονώδη δράση στην ακμή μέσω
βακτηριοστατικής δράσης στο P. acnes.13-15

ΜΑΝΔΕΛΙΚΟ ΟΞΥ (MA) –––––––––––––––––––––––––––

Είναι ένα α-υδροξυ-οξύ που πήρε το όνομά του
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Σχήμα 1 - Διάφοροι τύποι
ουλών.
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από η γερμανική λέξη mandel (αμύγδαλο) και προ-
έρχεται από εκχύλισμα πικραμυγδάλων. Το μόριο
του μανδελικού οξέος είναι μεγαλύτερο από αυτό
του γλυκολικού και διεισδύει αργά στο δέρμα. Έχει
αντιμικροβιακές ιδιότητες και γι' αυτό έχει χρησιμο-
ποιηθεί σαν αντιβιοτικό από το στόμα. Σε σύγκριση
με peelings άλλων α-υδροξυ-οξέων, προκαλεί λιγότε-
ρο ερύθημα και είναι καλύτερα ανεκτό. Ενδείκνυται
σε όλες τις μορφές ακμής. Ο συνδυασμός του με σα-
λικυλικό οξύ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσμα-
τικός.16

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ  ΟΞΥ (LA) ––––––––––––––––––––––––––––

Το γαλακτικό οξύ είναι ένα α-υδροξυ οξύ με μη-
χανισμό δράσης παρόμοιο με του γλυκολικού οξέος.
Συγκεκριμένα, διασπά τους δεσμούς μεταξύ των κε-
ρατινοκυττάρων και προάγει την απολέπιση. Επιπλέ-
ον, διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, ελαστίνης
και πρωτεϊνογλυκανών από τους ινοβλάστες. Σε συγ-
κέντρωση 92% έχει πρόσφατα εφαρμοσθεί αποτελε-
σματικά σε επιφανειακές ουλές ακμής. Επιπλέον,
βελτίωσε την υφή και το χρώμα του δέρματος, καθώς
και την εμφάνιση των πόρων.17

ΔΙΑΛΥΜΑ ΤΟΥ JESSNER (JS)––––––––––––––––––––

Είναι ο συνδυασμός 14% ρεζορκινόλης, 14% σα-
λικυλικού οξέος, 14% γαλακτικού οξέος και αιθανό-
λης. Το πόσο ισχυρό είναι το peeling εξαρτάται από
τον αριθμό των στρώσεων που εφαρμόζονται. Συχνά
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους παράγον-
τες για να αυξήσει το βάθος διείσδυσης με ελάχιστη
πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Η
ρεζορκινόλη, είναι ένα ανάλογο της φαινόλης με κε-
ρατολυτική δράση, διασπώντας τους αδύναμους δε-
σμούς υδρογόνου της κερατίνης. Το διάλυμα του
Jessner πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε
ασθενείς με φωτότυπο IV-VI κατά Fitzpatrick, γιατί
μπορεί να προκαλέσει μεταφλεγμονώδη υπερμελάγ-
χρωση.18

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (SA) –––––––––––––––––––––––––––

Ο P.G. Unna, ένας Γερμανός δερματολόγος ήταν
ο πρώτος που περιέγραψε τις ιδιότητες και τη χρήση
του σαλικυλικού οξέος σε συγκεντρώσεις 3-6%. Εί-
ναι ένα β-υδροξυ-οξύ με ισχυρές κερατολυτικές ιδιό-

τητες χάρη στην ικανότητά του να διασπά και να
απομακρύνει τα διακυτταρικά λιπίδια που είναι συν-
δεδεμένα με το περίβλημα των κερατινοκυττάρων.
Λόγω της λιπόφιλης συμπεριφοράς του διεισδύει κα-
λύτερα στον τριχοσμηγματογόνο θύλακο. Η ιδιότητα
αυτή του προσδίδει ισχυρή αντιφαγεσωρογόνο και
αντιφλεγμονώδη δράση και το καθιστά χρήσιμο στη
θεραπεία της ακμής.19,20

Το σαλικυλικό οξύ παρουσιάζει υψηλό προφίλ
ασφάλειας, ενώ δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά
σαλικυλισμού μέχρι σήμερα. Είναι κατάλληλο για
όλους τους φωτότυπους και όλες τις εθνικές ομά-
δες, χαμηλό στο κόστος, εύκολο στην εφαρμογή και
έχει την ικανότητα της αυτοεξουδετέρωσης. Αντεν-
δείξεις του peeling σαλικυλικού οξέος είναι η εγκυ-
μοσύνη, η υποτροπιάζουσα ερπητική λοίμωξη, η
δερματίτιδα στο σημείο εφαρμογής και η θεραπεία
με ισοτρετινοΐνη 3-6 μήνες πριν την εφαρμογή του
peeling.

ΛΙΠΟ-ΥΔΡΟΞΥ ΟΞΥ (LHA) –––––––––––––––––––––––

Το λιπο-υδροξυ οξύ είναι ένα β-υδροξυ-οξύ. Πρό-
κειται για λιπόφιλο παράγωγο του σαλικυλικού οξέ-
ος.21 Ο μηχανισμός δράσης του είναι κερατολυτικός
και επικεντρώνεται στην επιφάνεια σύνδεσης δεσμο-
σώματος/κερατινοκυττάρου, δημιουργώντας καθαρές
τομές και μονόπλευρη αποκόλληση των δεσμοσωμά-
των. Είναι 6 φορές ισχυρότερο του σαλικυλικού οξέ-
ος και δεν απαιτεί εξουδετέρωση. Σε ορισμένους
ασθενείς μπορεί να προκαλέσει έντονο ερύθημα και
παρατεταμένο καύσο.

ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ (PA) –––––––––––––––––––––

Το πυροσταφυλικό οξύ είναι ένα α-κετονο-οξύ με
ιδιότητες οξέων και κετονών. Είναι διαλυτό τόσο σε
αλκοόλη όσο και σε νερό και έχει κερατολυτικές
ιδιότητες. Αυξάνει την παραγωγή γλυκοπρωτεϊνών,
κολλαγόνου και ελαστίνης και έχει αντιβακτηριακή
δράση. Ενδείκνυται κυρίως στη φλεγμονώδη ακμή
και ιδιαίτερα στη μικροκυστική.22 Αντενδείκνυται
στην εγκυμοσύνη, σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα
απλό έρπητα, σε αυτοάνοσα νοσήματα, σε πρόσφατη
λήψη ισοτρετινοΐνης και σε ιστορικό χηλοειδών ή
υπερτροφικών ουλών. Το αποτέλεσμα της θεραπείας
με πυροσταφυλικό οξύ εξαρτάται από τη συγκέντρω-
ση, τον χρόνο επαφής με το δέρμα και τα στρώματα
που θα εφαρμόσουμε.
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ΦΑΙΝΟΛΗ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Η φαινόλη ή καρβολικό οξύ είναι ένας αρωματι-
κός υδρογονάνθρακας που προέρχεται από τη λιθαν-
θρακόπισσα και σήμερα παράγεται συνθετικά μετά
από θέρμανση του μονοχλωροβενζενίου με υδροξεί-
διο του νατρίου υπό μεγάλη πίεση. Διαλύματα φαι-
νόλης με κροτωνέλαιο ή άλλους χημικούς παράγον-
τες χρησιμοποιούνται για βαθύ χημικό peeling,
αφού έχει την ιδιότητα να διεισδύει στο άνω δικτυω-
τό χόριο και να διεγείρει στο μέγιστο βαθμό τους
ινοβλάστες προς παραγωγή νέου κολλαγόνου. Τα
αποτελέσματα της φαινόλης διαρκούν μέχρι και 20
χρόνια.23,24 Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στις
ατροφικές κυρίως ουλές ακμής. Λόγω συστηματικής
απορρόφησης, απαιτείται πλήρης καρδιοπνευμονική
παρακολούθηση και ενδοφλέβια ενυδάτωση κατά τη
διαδικασία. Είναι επώδυνη, ενώ σε σκουρόχρωμα
άτομα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη υποχρωμία.

ΧΗΜΙΚΑ PEELINGS ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ –––––––––––––––––––––––––––––––––

Αν και δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες κλινικές
μελέτες που να συγκρίνουν τα χημικά peelings με τις
καθιερωμένες τοπικές θεραπείες της ακμής, όσον
αφορά στην αποτελεσματικότητα και στην ανοχή,
φαίνεται ότι τα χημικά peelings είναι χρήσιμα τόσο
στην ενεργό ακμή όσο και στις επιφανειακές ή βαθύ-
τερες υπολειμματικές ουλές.11,21,25-27 

Τα χημικά peelings που χρησιμοποιούνται στις
διάφορες μορφές ακμής παρατίθενται στους Πίνακες
3 και 4.

Στη φαγεσωρική ακμή προτιμώνται επιφανειακά
peelings με σαλικυλικό οξύ 20-30%, πυροσταφυλικό
οξύ 40-60%, διάλυμα του Jessner, γλυκολικό οξύ
70%, μανδελικό οξύ 30-50% και λιποϋδροξύ οξύ 5-
10%. Η διάνοιξη των φαγεσώρων 1 εβδομάδα προ
του peeling είναι χρήσιμη.

Σε ήπια ή μέτρια φλεγμονώδη ακμή ένδειξη
έχουν το σαλικυλικό οξύ 20-30%, το πυροσταφυλικό
οξύ 40-60%, το διάλυμα του Jessner, το γλυκολικό
οξύ 70% και το μανδελικό οξύ 30-50%.

Σε σοβαρή οζώδη-κυστική ακμή χρησιμοποιείται
το πυροσταφυλικό οξύ σε συγκεντρώσεις 40-60%. 

Σε επιφανειακές ουλές ακμής ελαφρά peelings με
σαλικυλικό οξύ 30%, γλυκολικό οξύ 70%, διάλυμα
του Jessner, μανδελικό οξύ 20-50%, LHA 5-10% και
γαλακτικό οξύ 92% μπορεί να είναι αποτελεσματικά.
Μέσου βάθους peelings με πυροσταφυλικό οξύ 40-

60%, TCA 25-30%, καθώς και συνδυαστικά pee-
lings, όπως γλυκολικό οξύ 70% και TCA 35% ή διά-
λυμα του Jessner και TCA 35%, θεωρούνται πολύ
καλή επιλογή για τις ουλές αυτές. Ο συνδυασμός
25% σαλικυλικού οξέος και 25-30% TCA ίσως είναι
η ιδανικότερη επιλογή, αφού επιτυγχάνει το μέγιστο
αποτέλεσμα με ελάχιστες παρενέργειες. 

Σε βαθιές ουλές εφαρμόζονται βαθιά peelings
φαινόλης ή TCA σε συγκεντρώσεις >40%. Εξαιρετι-
κά ενδιαφέρουσα είναι η θεραπεία των ουλών της
ακμής με τη μέθοδο CROSS (Chemical Reconstruc-
tion of Skin Scars) που περιγράφηκε για πρώτη φο-
ρά από τους Lee και συν.28 Η τεχνική συνίσταται
στην εφαρμογή υψηλών συγκεντρώσεων τριχλωροξι-
κού οξέος (65-100%) στις εμβυθισμένες ουλές με το
οξύ άκρο ενός ξύλινου στειλεού ή με βελόνα 30-31 g
προσαρμοσμένη σε σύριγγα ινσουλίνης. Αυτό προ-
καλεί καταστροφή του πυθμένα της βλάβης και διέ-
γερση των ινοβλαστών με σκοπό την παραγωγή κολ-
λαγόνου, ελαστίνης και θεμέλιας ουσίας που γεμί-
ζουν την εμβύθυνση και την ανυψώνουν στο επίπεδο
του γύρω δέρματος. Συνολικά απαιτούνται 5-6 συνε-
δρίες σε μεσοδιαστήματα 4-6 εβδομάδων. Μπορεί
στη συνέχεια να ακολουθήσει μέσου βάθους peeling
ή fractional laser για την αποκατάσταση των λοιπών
επιφανειακών ουλών. Η ανταπόκριση στη θεραπεία
αυτή φτάνει στο 90-95%. Σημαντικότερα πλεονεκτή-
ματα της μεθόδου αυτής είναι ο χαμηλός κίνδυνος
επιπλοκών, όπως υπερμελάγχρωση, υπομελάγχρωση
και ουλοποίηση του υγιούς γειτονικού δέρματος, κα-
θώς και ο μικρός χρόνος παραμονής στο σπίτι σε
σχέση με ένα κλασικό χημικό peeling σε όλο το πρό-
σωπο. Ιδιαίτερη ανταπόκριση έχουν οι boxcar και οι
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Χημικά peelings ανάλογα με τον τύπο της ακμής

Τύπος ακμής                     Χημικό peeling

                                         SA 20-30%
                                         JS

Φαγεσωρική                      GA 70%
                                         PA 40-60%
                                         MA 30-50%

                                                 LHA 5-10%

                                         SA 20-30%
                                         JS
                                         GA 70%
Βλατιδοφλυκταινώδης        PA 40-60%
                                         MA 30-50%

                                                 LHA 5-10%

Οζοκυστική                       PA 40-60%
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X. Mπόκοτας, Γ. Κοντοχριστόπουλος

ice-pick ουλές.29,30 Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσι-
μα με αυτά των fractional lasers. Η μέθοδος εφαρμό-
ζεται επίσης αποτελεσματικά σε άτομα με λιπαρό
δέρμα και διευρυσμένους πόρους με τη χρήση βελό-
νας 33 g.

Πρόσφατα ο συνδυασμός micro needling με pee-
ling γλυκολικού οξέος είχε εξαιρετικά αποτελέσματα
σε σκουρόχρωμους ασθενείς με ουλές ακμής, ενώ
παράλληλα βελτίωσε και την υπερχρωμία που είχε
παραμείνει μετά την αποδρομή των ενεργών βλαβών
της νόσου.31

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

Η ακμή αποτελεί ένα από τα συχνότερα νοσήμα-
τα του δέρματος, κυρίως των εφήβων με σοβαρές
επιπτώσεις στην ψυχολογία και την κοινωνική τους
ζωή. Για την αντιμετώπισή της είναι σήμερα διαθέσι-
μοι αρκετοί τοπικοί ή συστηματικοί παράγοντες με
ποικίλη αποτελεσματικότητα που στοχεύουν σε ένα
ή περισσότερους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς
της νόσου.

Το χημικό peeling θεωρείται μια πολύ καλή επι-
κουρική θεραπεία για όλες σχεδόν τις μορφές ακμής
που προάγει την ταχύτερη κλινική ανταπόκριση και
την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Τα
επιφανειακά peelings ενδείκνυνται κυρίως για τη φα-
γεσωρική και τη βλατιδοφλυκταινώδη ενεργό μορφή
της νόσου. Από την άλλη πλευρά, όλοι οι τύποι χη-
μικών peelings μπορούν να εφαρμοσθούν στις ουλές
ακμής ακόμα και σαν θεραπεία πρώτης γραμμής.
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Χημικά peelings σε ουλές ακμής

Ουλές ακμής                                                                                               Χημικό  peeling

                                                                                                                  GA 70%
                                                                                                                  JS

                                                                    
Επιφανειακό

                                 SA 30%
                                                                                                                          LHA 5-10%
                                                                                                                          MA 20-50%

Επιφανειακές                                                                                              LA 92%
                                                                                                                         PA 40-70%
                                                                                                                          TCA 25-50%
                                                                    Μεσαίο                                          JS + TCA 35%
                                                                                                                          GA 70% + TCA 35%
                                                                                                                          SA 25% + TCA 25-30%

                                                                                                                          TCA > 40%
Βαθιές                                                   Βαθύ                                              Τεχνική CROSS (TCA 65-100%)

                                                                                                                          Φαινόλη
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ –––––––––––––––––––––

Άντρας ηλικίας 61 ετών παρουσιάζει την τελευταία
5ετία μια μελαγχρωματική βλάβη στην δεξιά παρειά
(Εικόνα 1), στην οποία προ διετίας εφαρμόστηκε
κρυοθεραπεία.  

Στο κάτω μέρος της βλάβης (Εικόνα 1 βέλος) εν-
τοπίστηκαν με την δερματοσκόπηση δύο περιοχές
(Εικόνα 2) που αφαιρέθηκαν και στάλθηκαν για ιστο-
παθολογική εξέταση (Εικόνες 3, 4) .

Ποιά είναι η διάγνωσή σας

Quiz

Δελλή Φ-Σ.
Καρακύριου Ε.
Θεοδοσίου Γ.
Σιδηρόπουλος Θ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Κρατική Δερματολογική Κλινική ΝΑΔΝΘ. Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:4 303-306, 2013

Åé êü íα 1 – Μελαγχρωματική περιοχή με άτυπη περιφέρεια,
διαμέτρου 2 cm.

Åé êü íα 2 – Η Δερματοσκόπηση των δύο περιοχών που
αφαιρέθηκαν και στάλθηκαν για ιστοπαθολογική εξέτα-
ση έδειξε. Α. Εικόνα δίκη στόχου. Β. Κόκκινες ρομβο-
ειδείς δομές.
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Φ-Σ Δελλή , Ε. Καρακύριου, Γ. Θεοδοσίου, και συν.
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Åé êü íα 3 – Άτυπα μελανοκύτταρα
σε θήκες που διεισδύουν στο χό-
ριο.

Åé êü íα 4 – Ατροφία της επιδερμί-
δας, μικρού βαθμού συγκέντρωση
άτυπων μελανοκυττάρων στη βασι-
κή στιβάδα και έντονη ελάστωση.

Ποια είναι η διάγνωσή σας;
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Κακόηθες Μελάνωμα επί Κακοήθους Φακής

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

Η κακοήθης φακή (ΚΦ) είναι ο συνηθέστερος τύ-
πος μελανώματος που εντοπίζεται στο πρόσωπο. Η
κλινική εικόνα του μελανώματος επί κακοήθους φα-
κής μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ιδιαίτερα στα
αρχικά στάδια, οπότε συχνά η διάγνωση καθυστερεί. 

Ως κακοήθη φακή (ΚΦ, LM, lentigo maligna) ορί-
ζεται η βλάβη που αφορά μόνο την επιδερμίδα (in
situ), ενώ «το κακόηθες μελάνωμα επί κακοήθους φα-
κή» (ΚΜΚΦ, LMM, lentigo maligna melanoma) αφο-
ρά μια βλάβη που διεισδύει και επεκτείνεται στο χό-
ριο. Η ΚΦ και ΚΜΚΦ θεωρούνται δύο διαφορετικά
στάδια εξέλιξης (οριζόντια και κάθετη) της ίδιας νό-
σου. 

Η αναγνώριση και η διαφορετική διάγνωση μελα-
νωμάτων προσώπου είναι πολλές φορές δύσκολη,
ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια. Ο γνωστός κανόνας

«ABCDE» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
συγκεκριμένη εντόπιση,1 ενώ τα κλασικά δερματο-
σκοπικά χαρακτηριστικά του μελανώματος σπάνια
παρατηρούνται στο ΚΜΚΦ.2

Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά της ΚΦ και
του ΚΜΚΦ έχουν μελετηθεί.2,3,4 Στα κλασικά κριτή-
ρια για το εξελικτικό μοντέλο της ΚΦ προς ΚΜΚΦ
(Εικόνα 5)3,6,7,8,9,10 μια πρόσφατη μελέτη2 προσθέτει
άλλα τρία: αυξημένη πυκνότητα του αγγειακού δι-
κτύου, κόκκινες ρομβοειδείς δομές, και στοιχεία δί-
κην στόχου.

Στο παρόν περιστατικό, το πιο χαρακτηριστικό εύ-
ρημα είναι η εντονότερη μελάγχρωση στην δερματο-
σκοπική εικόνα συγκριτικά με την κλινική.2 Επίσης
στις περιοχές που αφαιρέθηκαν χειρουργικά παρα-
τηρούνται στοιχεία δίκην στόχου και κόκκινες ρομ-
βοειδείς δομές (Εικόνα 2). 

Συμπερασματικά, όσον αφορά το ΚΜΕΦ έχουν
πλέον περιγραφεί δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά
που μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωσή
του.
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Åé êü íα 5 – (a) Μισός
κύκλος.  (b) Λεπτός δα-
κτυλιοειδής. (c) Signet
ring-like. (d) Ακανόνι-
στος δακτυλιοειδής. (e)
Διπλός δακτυλιοειδής.
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1. Συνδυασμός ανοσολογικών θεραπειών.
Εντυπωσιακή ανταπόκριση του μελανώματος
προχωρημένου σταδίου με αυτές τις θεραπείες

Ταχεία υποχώρηση του όγκου παρατηρήθηκε σε
ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών.

Φάρμακα με δράση anti-CTLA - 4 και anti-PD – 1,
όπως το ipilimumab και nivolumab αντίστοιχα, έχουν
αποδείξει την επιτυχία τους στη θεραπεία του μελα-
νώματος προχωρημένου σταδίου. Το CTLA- 4 (Cyto-
toxic T-Lymphocyte Antigen 4) είναι πρωτεϊνικός
υποδοχέας που αναστέλλει τα Τ- κύτταρα πρόωρα
στη διαδικασία της ενεργοποίησης, και η πρωτεΐνη
PD- 1 (Programmed cell death protein 1) οδηγεί σε
μεταγενέστερη εξάντληση των Τ-κυττάρων σε περιφε-
ρικούς ιστούς. 

Σε προηγούμενες προ-κλινικές μελέτες, ο συν-
δυασμένος αποκλεισμός τόσο του PD-1 όσο και του
CTLA-4 οδήγησε σε αποτελεσματικότερη δράση κατά
των όγκων από ότι ο μεμονωμένος αποκλεισμός των
παραπάνω οδών με τη χρήση των φαρμάκων αυτών
ξεχωριστά. Σε πρόσφατη κλινική μελέτη φάσης Ι, οι
ερευνητές αξιολόγησαν τη συνεργική δράση των
φαρμάκων nivolumab και ipilimumab. Από τους 86
ασθενείς που συμμετείχαν, οι 53 (ομάδα ασθενών
συνδυαστικού σχήματος) έλαβαν αρχικά 4 ενδοφλέ-
βιες δόσεις των δύο φαρμάκων ανά 3 εβδομάδες, και
στη συνέχεια χορηγήθηκε μόνο nivolumab κάθε 3
εβδομάδες σε 4 δόσεις, και η θεραπεία ολοκληρώθη-
κε με επανάληψη της συνδυαστικής θεραπείας σε 8

δόσεις. Η δεύτερη ομάδα των 33 ασθενών (ομάδα
διαδοχικής χορήγησης των φαρμάκων) είχε λάβει
στο παρελθόν ipilimumab και στη συνέχεια της χο-
ρηγήθηκε nivolumab σε έως και 48 δόσεις, κάθε 2
εβδομάδες. 

Το συνολικό ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρι-
σης στην ομάδα συνδυαστικής θεραπείας ήταν 40%.
Το ποσοστό αυτό ανέρχονταν στο 53% στη μέγιστη
ανεκτή δόση, με μείωση του όγκου μεγαλύτερη από
80%. Οι ασθενείς στη δεύτερη ομάδα (διαδοχικής
θεραπείας) είχαν ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρι-
σης 20%. Ανεπιθύμητες ενέργειες III ή IV βαθμού
σχετιζόμενες με τη θεραπεία εμφανίσθηκαν σε ποσο-
στό 53% και 20% των δύο ομάδων αντίστοιχα. 

Σχόλιο (Hensin Τsao MD, PhD)

Επειδή αυτοί οι παράγοντες αναχαιτίζουν ανοσο-
λογικά τον όγκο σε διαφορετικά στάδια συνδυάζον-
τας τα φάρμακα anti–PD-1 και anti–CTLA-4, η βιολο-
γική θεραπεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Αυτή η κλι-
νική δοκιμή παρέχει μια περαιτέρω απόδειξη ότι το
μοντέλο in vivo είναι αποτελεσματικό σε σημαντικό
ποσοστό ασθενών. Είναι εντυπωσιακό ότι στη μέγιστη
ανεκτή δόση παρατηρήθηκε μείωση του όγκου μεγα-
λύτερη από 80% στους μισούς περίπου ασθενείς. 

Το συμπέρασμα λοιπόν αυτής της μελέτης, αλλά
και άλλων πρόσφατων ερευνών είναι ότι οι ανοσολο-
γικές θεραπείες έχουν αποδείξει την αξία τους και
μπορούν να βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση του
καρκίνου. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυ-
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τές οι θεραπείες είναι κατάλληλες σε ασθενείς που
δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους εκλεκτικούς
BRAF αναστολείς. Αυτή η νέα κατηγορία φαρμάκων
για την αντιμετώπιση του μελανώματος προκαλεί
συγκρατημένη αισιοδοξία στο σύνολο της επιστημο-
νικής κοινότητας που ασχολείται με τη θεραπεία του
καρκίνου. Η επιτυχία τους αποδεικνύει επίσης την
ιδιαίτερη σημασία που έχει η εξατομίκευση της θε-
ραπείας και η ανεύρεση όλων των παθογενετικών μη-
χανισμών για την εκδήλωση της νόσου. 

Wolchok JD et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced
melanoma. N Engl J Med 2013 Jun 2; 

2. Θεραπεία του υπονύχιου μελανώματος

Η συντηρητική χειρουργική αφαίρεση του
μελανώματος δεν είχε ως αποτέλεσμα την
επιδείνωση της πρόγνωσης-επιβίωσης από την
περισσότερο επιθετική θεραπεία- ριζική εκτομή.

Το υπονύχιο κακόηθες μελάνωμα είναι μια σπά-
νια εντόπιση του μελανώματος (συχνότητα εμφάνι-
σης: 0,7% έως 3% των περιπτώσεων). Η διάγνωση
συνήθως τίθεται καθυστερημένα, και τα ποσοστά
πενταετούς επιβίωσης δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά.
Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης περιγράφουν μια
σειρά 124 περιστατικών υπονύχιων μελανωμάτων, τα
οποία υποβλήθηκαν σε θεραπεία στην Κλινική
Mayo από το 1914 έως το 2010 με ριζική εκτομή.
Όλα τα περιστατικά είχαν επιβεβαιωμένη διάγνωση
με ιστοπαθολογική εξέταση και ελεύθερα τα χει-
ρουργικά χείλη εκτομής.

Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων πριν από τις
διαγνωστικές βιοψίες ήταν 2,2 χρόνια. Κατά τη διά-
γνωση, οι περισσότεροι ασθενείς βρέθηκαν να έχουν
μόνο εντοπισμένη τοπικά νόσο (83,9%). Μέσος
όρος διήθησης κατά Breslow σε 76 βλάβες που δια-
γνώσθηκαν μετά το 1970 ήταν 3,1 mm. Όλοι οι
ασθενείς (116) υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμό και
οι ακρωτηριασμοί ταξινομήθηκαν ανάλογα με τη θέ-
ση της εκτομής. Η συνολική πορεία-εξέλιξη της νό-
σου και πιο συγκεκριμένα η επιβίωση δεν επηρεά-
στηκε σημαντικά από το επίπεδο ακρωτηριασμού αρ-
κεί να υπήρχε ιστολογική επιβεβαίωση ότι η βλάβη
αφαιρέθηκε ολικά και τα χειρουργικά όρια εκτομής
ήταν ελεύθερα.

Σχόλιο (Murad Alam, MD, MSCI)

Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η συντη-

ρητική χειρουργική αφαίρεση των όγκων δεν οδήγη-
σε σε χειρότερη πρόγνωση από την περισσότερο επι-
θετική ριζική εκτομή. Όταν ο ακρωτηριασμός εφαρ-
μόσθηκε στους αντίχειρες, κατάλληλες χειρουργικές
τεχνικές και τροποποιήσεις ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες
για τη διατήρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης λει-
τουργικότητας. Το υπονύχιο μελάνωμα είναι μια πο-
λύ δύσκολη εντόπιση, τόσο για τη διάγνωση όσο και
για τη θεραπεία, αλλά ευτυχώς είναι σχετικά σπάνιο.
Στην εντόπιση αυτή η διάγνωση τίθεται συνήθως κα-
θυστερημένα και οι ασθενείς υποβάλλονται σε θερα-
πεία προχωρημένου σταδίου. Παρά το γεγονός ότι τα
περιστατικά αυτά προέρχονται από ένα κέντρο και
περιλαμβάνουν ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί κα-
τά τη διάρκεια ενός αιώνα, περίοδο κατά την οποία
οι συνήθεις θεραπείες έχουν εξελιχθεί, τα αποτελέ-
σματα υποδεικνύουν ότι ο ευρύς και ριζικός ακρωτη-
ριασμός μπορεί να αποφευχθεί και στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις μειώνεται η επακόλουθη σοβαρή
λειτουργική απώλεια, χωρίς όμως επιδείνωση της
πρόγνωσης της νόσου.

Nguyen JT et al. Surgical management of subungual me-
lanoma: Mayo clinic experience of 124 cases. Ann Plast
Surg 2013 Oct; 71:346.

3. Σύγκριση της συνδυαστικής θεραπείας με
Fractional Laser CO2 και φωτοδυναμική
θεραπεία έναντι της χρήσης μόνο του λέιζερ
για την αντιμετώπιση των ακτινικών κερατιάσεων

Η ανταπόκριση της ακτινικής κερατίασης (ΑΚ)
ήταν υψηλότερη στη συνδυαστική θεραπεία με το
κλασματικό λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα και τη
φωτοδυναμική θεραπεία (PDT), αλλά το πρόβλημα
της υποτροπής μετά τη θεραπεία παραμένει.

Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) χρησιμοποιεί-
ται για τη θεραπεία των ακτινικών κερατιάσεων (ΑΚ),
αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματική σε ασθενείς
που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων.
Επειδή τα λέιζερ επεμβατικής κλασματικής φωτο-
θερμόλυσης (AFXL- ablative fractional laser) ενι-
σχύουν την απάντηση στη φωτοδυναμική θεραπεία
(PDT), οι ερευνητές αξιολόγησαν την AFXL είτε ως
μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με την PDT για τις
ανθεκτικές στη θεραπεία ΑΚ με μυρμηκιώδη εμφάνι-
ση σε μεταμοσχευμένους ασθενείς.

Στη μελέτη έλαβαν μέρος δέκα (10) ασθενείς, οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση οργάνου και
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εμφάνιζαν συνολικά 680 ΑΚ (409 με μυρμηκιώδη
εμφάνιση) που εντοπίζονταν στη ραχιαία επιφάνεια
των χεριών. Οι ασθενείς έλαβαν αγωγή με δύο περά-
σματα με το κλασματικό λέιζερ διοξειδίου του άν-
θρακα και στα δύο χέρια. Στη συνέχεια εφαρμόσθη-
κε μόνο στο ένα χέρι κάθε ασθενούς PDT. Τοπική
επάλειψη μεθυλο-αμινολεβουλινικού υπό κλειστή
περίδεση για 3 ώρες και έκθεση σε κόκκινο φως.
Τέσσερις μήνες μετά τη θεραπεία, πλήρης ανταπό-
κριση των ΑΚ παρατηρήθηκε σε πολύ υψηλότερο
ποσοστό με την συνδυαστική αγωγή -λέιζερ και PDT-
(73 %) από με την αγωγή μόνο με το λέιζερ (31 %)
(Ρ = 0,002).

Σχόλιο (Murad Alam, MD, MSCI)

Το κλασματικό λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα
δημιουργεί, μέσω της θερμικής βλάβης στο δέρμα,
μικροσκοπικές ζώνες, οι οποίες μπορούν να διευκο-
λύνουν την διείσδυση των διαφόρων χημικών ουσιών
που χρησιμοποιούνται στη φωτοδυναμική θεραπεία
και αντίστοιχα να βελτιώσουν την αποτελεσματικότη-
τά της στην αντιμετώπιση των ακτινικών κερατιάσε-
ων. 

Η μελέτη αυτή έχει πολλούς περιορισμούς. Ο
πρώτος αφορά στο γεγονός ότι αν και εκατοντάδες
βλάβες ΑΚ υποβλήθηκαν σε θεραπεία, μόνο 10

ασθενείς εισήχθησαν στη μελέτη. Δεύτερο αρνητικό
στοιχείο είναι ότι οι βλάβες με μυρμηκιώδη επιφά-
νεια, οι οποίες δεν καθορίσθηκαν σαφώς, ανταπο-
κρίθηκαν στη θεραπεία σε πολύ χαμηλότερο βαθμό
από ότι οι κλασικές ΑΚ. Επίσης, η τεσσάρων (4) μη-
νών παρακολούθηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανο-
ποιητικό χρονικό διάστημα για να αναφέρουμε με
βεβαιότητα ότι οι ΑΚ δεν υποτροπίασαν μετά το τέ-
λος της θεραπείας, γιατί είναι πιθανό η συνδυασμέ-
νη θεραπεία που εφαρμόστηκε να προκάλεσε σημαν-
τικού βαθμού φλεγμονή η οποία επισκίασε την ΑΚ
για μεγαλύτερο χρόνο. 

Τέλος, η ανταπόκριση των ΑΚ στη θεραπεία είναι
ένα σημαντικό, αλλά ενδιάμεσο αποτέλεσμα μιας με-
λέτης. Ο βασικός σκοπός-στόχος, δηλαδή ο κίνδυνος
μετάπτωσης σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα SCC
που συνδέεται με τις ΑΚ, δεν εκτιμήθηκε σε αυτή τη
μελέτη. 

Helsing P et al. Intensified fractional CO2 laser-assisted
photodynamic therapy vs. laser alone for organ transplant
recipients with multiple actinic keratoses and wart-like le-
sions: A randomized half-side comparative trial on dorsal
hands. Br J Dermatol 2013 Nov; 169:1087

Journal Watch, Dermatology. From the publishers of the
N Engl J Med. Oct 2013-, Jan 2014.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
309

Ôüìïò 24, Ôåý÷ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013

Áë ëç ëï ãñá ößá: Δ. Ιωαννίδης
Παν/κή Δερματολογική Κλινική,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσ/κης
Δελφών 124, 54643 Θεσσαλονίκη
Ε-mail: dem@auth.gr

7_Layout 1  2/5/2014  2:17 μμ  Page 309



7_Layout 1  2/5/2014  2:17 μμ  Page 310



Οι οδηγίες προς συγγραφείς υπάρχουν online στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»:
http://www.syggros-hosp.gr. Επιλέγοντας το εικονί-
διο του Περιοδικού, είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για το περιοδικό «Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολο-
γίας Αφροδισιολογίας».

Author guidelines are available online at the site
of “Andreas Syggros” Hospital: http://www.syg-
gros-hosp.gr. By clicking on the Journal’s Cover, de-
tailed information for the Journal “Hellenic Derma-
to-Venerological Review” are available.

Õðï âï ëÞ άρθρων

Η υποβολή των άρθρων γίνεται:
• Ηλεκτρονικά: Κατερίνα Σεριώτη, e-mail: kathyse-

riotis@yahoo.com
• Ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:

Για το περιοδικό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Ι. Δραγούμη 5, 161 21 Αθήνα

Η εργασία υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο, καθώς
και σε δισκέτα ή CD. Οι εικόνες και οι πίνακες υποβάλ-
λονται σε δύο (2) αντίγραφα και μπορούν να είναι και
έγχρωμα. Στο πίσω μέρος των εικόνων να αναγράφεται ο
τίτλος της εργασίας. Τα χειρόγραφα των εργασιών που
δημοσιεύονται δεν επιστρέφονται στους συγγραφείς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΩΝ

1. Άρθρα σύνταξης

Σύντομα άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέ-
ματα, που γράφονται με την προτροπή της Συντακτι-
κής Επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύν-
ταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις άλλες
περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

2. Ανασκοπήσεις

Ολοκληρωμένες αναλύσεις ιατρικών θεμάτων,

στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες
απόψεις, περίπου 3000-5000 λέξεων. Γίνονται δε-
κτές ανασκοπήσεις γραμμένες από έναν ή το πολύ
δύο συγγραφείς.

3. Ερευνητικές εργασίες

Κλινικές δοκιμές ή κλινικές παρατηρήσεις και πει-
ραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρα-
κτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ερευνητικό
πρωτόκολλο, το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη
μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα αποτε-
λέσματα. Να έχουν έκταση περίπου 3000 λέξεων.

4. Θεραπευτικές εργασίες

Πρόκειται για εργασίες πρωτότυπες ή ανασκοπή-
σεις με σκοπό να εξαχθούν θεραπευτικά αποτελέ-
σματα.

5. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες

Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αφορούν σε μι-
κρό ή μεγάλο αριθμό ασθενών, όπου συνδυάζεται η
κλινική παρατήρηση και εμπειρία με την επιλεγμένη
εργαστηριακή διερεύνηση, προκειμένου να εξαχθούν
διαγνωστικά συμπεράσματα.

6. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν σε νέα ή
πολύ σπάνια νοσήματα ή εφαρμόστηκαν νέα διαγνω-
στικά κριτήρια και έχει ακολουθηθεί νέα θεραπευτι-
κή μεθόδευση με ελεγμένο το αποτέλεσμα.

7. Ιατρική επικαιρότητα και ειδικά άρθρα

Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων πά-
νω σε συγκεκριμένο θέμα (highlights). Συγγραφή μι-
κρού αριθμού 3-4 σελίδων πάνω σε εξειδικευμένο
θέμα. Βραχείες ενημερωτικές δημοσιεύσεις.

8. Γενικά θέματα

Θέματα που σχετίζονται με τις επιστήμες της

Oδηγίες για τους Συγγραφείς

Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 24:4 311-313, 2013
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υγείας και δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες άρ-
θρων του περιοδικού. Ιατροκοινωνικά θέματα και οι-
κονομικές αναλύσεις που αφορούν στη Δημόσια
Υγεία.

9. Δερματοχειρουργική

Άρθρα τα οποία δίνουν έμφαση στη χειρουργική
σκοπιά της Δερματολογίας.

10. Γράμματα προς τη Σύνταξη

Περιέχουν κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα,
πρόδρομα αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις
για ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό
κλπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

11. Ιστοπαθολογία – Δερματολογία

Άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ιστολογική ει-
κόνα των δερματοπαθειών.

12. Αυτο-αξιολόγηση γνώσεων

Είναι γνωστή η μέθοδος της αυτo-αξιολόγησης
και γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα (βλ. Ameri-
can Academy of Dermatology).

13. Επιλεγμένη βιβλιογραφική ενημέρωση

Αφορά στην καταχώρηση περιλήψεων άρθρων,
τα οποία έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή πραγμα-
τική χρησιμότητα για την ιατρική πράξη και προέρ-
χονται από το διεθνή ιατρικό τύπο. Στόχος είναι η
ιατρική πληροφόρηση όσο το δυνατόν ευρύτερου
ιατρικού κοινού, που δεν έχει τη δυνατότητα προ-
σπέλασης στο διεθνή ιατρικό τύπο. Πρότυπο: Exer-
pta Medica.

14. Βιβλιοκριτική

15. Διατριβές

16. Διεθνής ενημέρωση

Ορισμένα από τα τεύχη του περιοδικού μπορούν
να είναι μονοθεματικά και εκδίδονται από έναν ή
δύο προσκεκλημένους, από τη Συντακτική Επιτροπή
του περιοδικού, εκδότες (guest-editors), οι οποίοι
είναι υπεύθυνοι για τα τεύχη αυτά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση
γράφονται στη δημοτική. Πρέπει να είναι δακτυλο-
γραφημένα από τη μία πλευρά των σελίδων, με δι-
πλό διάστημα σε λευκό χαρτί.

Περιλαμβάνουν τίτλο, περίληψη ελληνική και αγ-
γλική, λέξεις ευρετηρίου στα ελληνικά και στα αγγλι-
κά, δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων, κείμενο, βι-
βλιογραφία, πίνακες και εικόνες.

Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων να
γράφεται ολόκληρο στην ονομαστική. Ακολουθεί η
κλινική, το ίδρυμα ή το εργαστήριο, από το οποίο
προέρχεται η εργασία, και η διεύθυνση, το τηλέφω-
νο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συγγραφέ-
ος που είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία.

Οι οδηγίες προς τους συγγραφείς αναθεωρούνται
συνεχώς και δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος κάθε
χρόνου.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων

Είναι ευθύνη των συγγραφέων να δηλώνουν την
παρουσία ή απουσία σύγκρουσης συμφερόντων στην
σελίδα τίτλου του άρθρου.

Προηγούμενη ταυτόχρονη δημοσίευση

Τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό θεωρεί-
ται ότι μπορούν να δημοσιευτούν, με την προϋπόθεση
ότι τα αποτελέσματα ή το ίδιο το κείμενο δεν έχουν δη-
μοσιευτεί και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε
άλλο περιοδικό. Δημοσιεύονται όμως τελικά αποτελέ-
σματα εργασιών που δημοσιεύτηκαν ως πρόδρομες
ανακοινώσεις. Ο συγγραφέας πρέπει οπωσδήποτε να
αναφέρει στη συνοδευτική επιστολή αν η εργασία έχει
υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό ή αν
έχει –κατά οποιονδήποτε τρόπο – δημοσιευτεί μερικά
ή ολικά. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συνυπο-
βάλλονται αντίγραφα των δημοσιεύσεων αυτών, για να
εκτιμάται ορθότερα το θέμα της διπλής δημοσίευσης.

Ό,τι δημοσιεύεται σε περιοδικό του εξωτερικού,
μπορεί να αναδημοσιευτεί με γραπτή έγκριση του
διευθυντή σύνταξης.

Περίληψη

Η περίληψη και στις δύο γλώσσες (ελληνικά, αγ-
γλικά) να περιλαμβάνει τα μηνύματα της εργασίας το
πολύ σε 200 λέξεις.

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

3-6 λέξεις – κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Βιβλιογραφία

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο να
αριθμούνται με αύξοντα αριθμό, ανάλογα με τη σει-
ρά που εμφανίζονται. Στο βιβλιογραφικό κατάλογο
αναγράφονται μόνο αυτές που εμφανίζονται στο κεί-
μενο, ως εξής:
α. Περιοδικά. Γράφονται τα επώνυμα και τα αρχικά

των ονομάτων όλων των συγγραφέων, εφόσον είναι
μέχρι τρεις (για πάνω από τρεις να αναγράφεται η
ένδειξη και συν ή et al). Ακολουθεί ο τίτλος του άρ-
θρου, το περιοδικό στην καθιερωμένη του συντομο-
γραφία, το έτος, ο τόμος, η πρώτη και η τελευταία
σελίδα του άρθρου, π.χ. Scarborough D, Bisaccia E,
Schven W et al. Anesthesia for the dermatologic
surgeon. Int J Dermatol 1989; 28:629-637.
Όταν πρόκειται για συμπλήρωμα, αναφέρεται
αμέσως μετά το έπος, π.χ. 1989; 28 (Suppl 1):
629-630.

β. Βιβλία. Γράφεται το επώνυμο και το αρχικό του
ονόματος του συγγραφέα/ων, ο τίτλος του βιβλί-
ου, η έκδοση, ο τόπος έκδοσης, ο εκδότης, το
έτος^ π.χ., Rook A, Wilkinson DS, Edling FJC et
al. Textbook of Dermatology. 4th ed. Oxford:
Blackwell Scientific Publications, 1986.

Όταν αναφέρεται ένα κεφάλαιο από ένα βιβλίο,
γράφεται ως εξής: Επώνυμο, αρχικά ονόματος συγ-
γραφέα, τίτλος κεφαλαίου. Στο /In: Συγγραφείς βι-
βλίου, τίτλος βιβλίου, τόπος έκδοσης, εκδότης, έτος,
σελίδες^ π.χ., Goltz R. Paget’s disease, mammary
and extra mammary. In: Chun AC, Edelson RL (eds)
Malignant tumors of the skin. London: Arnold,
1999: p 294-300.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποστέλλονται σε
ξεχωριστά αρχεία.jpeg ή.tiff μορφή. Σε περίπτωση
που μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητα του ασθε-
νούς θα πρέπει να αποστέλλεται φόρμα συγκατάθε-
σης φωτογραφιών. Οι λεζάντες των φωτογραφιών να
παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Συνοδευτική επιστολή παραχώρησης copyright

Όλα τα χειρόγραφα να συνοδεύονται από επιστο-
λή που να υπογράφεται από τον υπεύθυνο για την
αλληλογραφία συγγραφέα. Η συνοδευτική επιστολή
πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι τα χειρόγραφα
έχουν εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς, καθώς
και ότι ο συγγραφέας μεταβιβάζει το copyright της
εργασίας και των φωτογραφιών στη Σύνταξη του πε-
ριοδικού.
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