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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι 

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα  
 
 

Στάδια σύφιλης: κλινική μορφολογία εξανθημάτων της «μεγάλης μίμου»  
Βασίλειος Παπαρίζος 

 
Η σταδιοποίηση της σύφιλης έγινε από τον Philippe Ricord το 1837 και ισχύει ακόμη. Σύμφωνα 
με αυτήν, η σύφιλη διακρίνεται σε πρώιμη και όψιμη, με όριο ανάμεσά τους το ένα έτος. Στην 

πρώιμη σύφιλη κατατάσσονται η πρωτογόνος, η δευτερογόνος και η πρώιμη λανθάνουσα, ενώ 
στην όψιμη η όψιμη λανθάνουσα και η τριτογόνος. Σημειώνεται ότι η νευροσύφιλη θεωρείται 

πλέον ανεξάρτητη οντότητα, που μπορεί να εμφανισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο. 
Η πρωτογόνος σύφιλη ορίζεται από το πρωτοπαθές έλκος. Στην τυπική του μορφή («έλκος του 
John Hunter») πρόκειται για μονήρη διάβρωση (και όχι έλκωση), καλώς περιγεγραμμένη, με 

επιφάνεια ερυθρά, λεία, στιλπνή, ορορροούσα, σε σκληρή βάση και ανώδυνο, με ή χωρίς συνοδό 
επιχώριο λεμφαδενίτιδα. Όμως, η τυπική αυτή μορφή εμφανίζεται σε λιγότερο από το 60% των 

περιπτώσεων. Συχνά το πρωτοπαθές έλκος μπορεί να είναι αληθώς ελκωτικό, γιγάντιο (>1 cm) 
ή νάνο (μέγεθος φακής), υπερτροφικό, διφθεροειδές κλπ ή και πολλαπλό. Έτσι, μπορεί να 

απαιτηθεί διαφορική διάγνωση από απλό έρπητα, άφθα, τραυματισμό, Behcet, SCC κλπ. 
Η δευτερογόνος σύφιλη αντιστοιχεί σε γενικευμένη, έντονη μικροβιαιμία και συνεπώς, τα 
συμπτώματά της συχνά είναι και συστηματικά, ενώ τα εξανθήματά της είναι συνήθως 

γενικευμένα. Τα συστηματικά περιλαμβάνουν πυρετό, κακουχία, κεφαλαλγία, αλλά και 
διαταραχές από ήπαρ, νεφρούς, ΚΝΣ κλπ. 

Τα εξανθήματα της δευτερογόνου εμφανίζονται συνήθως ως κηλιδώδη (ροδάνθη) ή ως 
βλατιδώδη, γενικευμένα, άκνησμα, με εντοπίσεις και σε παλάμες και πέλματα. Στη δευτερογόνο 
σύφιλη ανήκουν ακόμη τα πλατέα κονδυλώματα (βλατιδώδεις βλάβες σε γεννητική ή πρωκτική 

χώρα) και οι βλεννώδεις πλάκες (στοματική κοιλότητα). Μπορεί όμως να εμφανίζονται 
εξανθήματα υπερκερατωσικά, βλαστικά, οζώδη, δακτυλιοειδή, θυλακικά, ακμοειδή, 

ψωριασιόμορφα, νεκρωτικά κλπ. Πρακτικά, η δευτερογόνος σύφιλη μπορεί να υποδυθεί 
οποιαδήποτε άλλη δερματοπάθεια και, με την συστηματική της συμπτωματολογία, οποιαδήποτε 
νόσο. Έτσι δικαίως αποκαλείται «η μεγάλη ηθοποιός» και ο Braun-Falco αναφέρει ότι 

“…everything can be mistaken for secondary syphilis and vice versa”. 
Ακόμη, στη δευτερογόνο σύφιλη εμφανίζεται συχνά μορφή διάχυτης αλωπεκίας με διάσπαρτες 

αποψιλωτικές πλάκες («σαν ξέφωτο»). Μπορεί ακόμα να υπάρχει απόπτωση της ουράς των 
οφρύων («σημείο λεωφορείου») και αλλοιώσεις από τα νύχια (δυσχρωμία, δυστροφία, πάχυνση 
ή λέπτυνση, ονυχομάδηση, ευθραυστότητα, ρωγμές κλπ). 

Συνεπώς, η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ιογενή ή φαρμακευτικά εξανθήματα, λειχήνα, 
ψωρίαση, ροδόχρου ή οξεία λειχηνοειδή πιτυρίαση και σχεδόν κάθε άλλη δερματοπάθεια. Έχουν 

περιγραφεί βλάβες δευτερογόνου σύφιλης σαν οζώδης κνήφη, σαν πολύμορφο ερύθημα, σαν 
δακτυλιοειδής λειχήνας, με διάσπαρτες οζώδεις βλάβες και πολλές ακόμη μορφές. 
Η τριτογόνος σύφιλη είναι πλέον σπάνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται ως 

καρδιαγγειακή σύφιλη και σποραδικά μόνον (<15%) με την μορφή των κομμιωμάτων. Τα 
κομμιώματα αποτελούν κοκκιωματώδεις επεξεργασίες με εξέλιξη προς εξέλκωση, 

εφελκιδοποίηση και επούλωση με κατάλοιπο ουλή. Μπορεί να εντοπίζονται όχι μόνον στο δέρμα, 
αλλά και σε εσωτερικά όργανα, όπως ήπαρ, οστά, ΚΝΣ κλπ, με καταστρεπτικές συνέπειες για 
τον ιστό. 

Με δεδομένη την αύξηση των ΣΜΝ, και ιδιαιτέρως της σύφιλης, την τελευταία δεκαετία, η γνώση 
των εξανθημάτων της νόσου, η κλινική υποψία και η εργαστηριακή αναζήτηση, είναι στοιχεία 

απαραίτητα για τον δερματολόγο, αλλά και για τη Δημόσια Υγεία. 
  

Παρασκευή 09/12/2022 
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Εργαστηριακός έλεγχος στη Σύφιλη 

Κέλλυ Θεοδωρίδου 
 

Η διάγνωση της σύφιλης βασίζεται στην κλινική εικόνα και στις ορολογικές δοκιμασίες. Σχετικά 
με τις άλλες βακτηριολογικές μεθόδους η άμεση ανίχνευση των  τρεπονημάτων με μικροσκόπιση 
σκοτεινού πεδίου έχει μικρή ευαισθησία, οι ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται για 

έλεγχο ρουτίνας, ενώ η PCR που θεωρείται η διαγνωστική μέθοδος για σύφιλη από το ΕΝΥ και 
αίμα δεν είναι διεθνώς τυποποιημένη.  

Οι ορολογικές μέθοδοι διακρίνονται σε μη ειδικές τρεπονημικές και τρεπονημικές.  
ΜΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΕΣ 
Οι συγκολλητινοαντιδράσεις VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), RPR (Rapid Plasma 

Reagin) και TRUST (Toluidine Red Unheated Serum Test) ανιχνεύουν ετερόφυλα IgG και IgM 
αντισώματα. Θετικοποιούνται περίπου 6 εβδομάδες από τη μόλυνση και εντός 10-15 ημερών 

από την εμφάνιση του πρωτογενούς έλκους. Ο προσδιορισμός του τίτλου των αντισωμάτων είναι 
χρήσιμος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της ανταπόκρισης της στη θεραπεία. 
Οι μέθοδοι είναι απλές και χαμηλού κόστους.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΕΣ 
Οι TPHA (Treponema Pallidum Heamagglutination Assay), TPPA, FTA-Abs, EIA, ELISA και η CLIA 

αποτελούν ειδικές τρεπονημικές αντιδράσεις. 
Οι περισσότερες εξ αυτών χρησιμοποιούν ανασυνδυασμένα τρεπονημικά αντιγόνα και 

ανιχνεύουν IgG και IgM Abs. Οι αντιδράσεις αυτές θετικοποιούνται 5-15 ημέρες από την 
εμφάνιση της ελκωτικής βλάβης και παραμένουν θετικές δια βίου. Ο τίτλος αντισωμάτων στις 
ειδικές τρεπονημικές αντιδράσεις δεν χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της πορείας της 

νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία.  
Προ συμπτωματικός έλεγχος (screening test) συστήνεται:  

α) Μία μη τρεπονημική (VDRL, RPR) ή 
β) Μία τρεπονημική π.χ. TPHA ή  
γ) Συνδυασμός τους.  

Επί θετικού screening test, συστήνεται επιβεβαιωτικός έλεγχος από το ίδιο δείγμα με ποσοτική 
VDRL και ειδική τρεπονημική. Αν η πρώτη εξέταση ήταν ειδική τρεπονημική, τότε η επιβεβαίωση 

γίνεται με ποσοτική VDRL και διαφορετική ειδική τρεπονημική.  
Θετική ειδική τρεπονημική αντίδραση σε συνδυασμό με αρνητική μη ειδική τρεπονημική 
παρατηρούνται στην πολύ πρώιμη σύφιλη, σε θεραπευθείσα ή σε όψιμη λανθάνουσα σύφιλη. 

Το σημαντικότερο θέμα στη σύφιλη είναι η ορθή ερμηνεία του εργαστηριακού ελέγχου. 
 

Ερμηνεύοντας τα εργαστηριακά ευρήματα θεραπεύω και παρακολουθώ 
 
Περίπτωση Ι 

Ουρανία Κοτσαύτη 
 

Οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΛ) αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας 
παγκοσμίως. Προκαλούν νοσήματα που επηρεάζουν σημαντικά τη σεξουαλική, την 
αναπαραγωγική και την ψυχική υγεία του ατόμου με απώτερες συνέπειες στην ποιότητα ζωής 

παιδιών, εφήβων και ενηλίκων παγκοσμίως. Οι ΣΜΛ είναι συχνά ασυμπωματικές και ενδέχεται 
να οδηγήσουν σε διάφορες επιπλοκές. Ο άμεσος στόχος του προσυμπτωματικού ελέγχου 

(screening test)  για ΣΜΛ είναι ο εντοπισμός και η θεραπεία των μολυσμένων ατόμων  αλλά και 
των συντρόφων τους πριν εμφανιστούν συμπτώματα ή επιπλοκές.  
 Η σύφιλη είναι πολυσυστηματικό ΣΜΝ που προκαλείται από το βακτήριο Treponema pallidum. 

Η σύφιλη είναι ασθένεια χρόνιας διαδρομής που μπορεί να προσβάλλει όλα τα όργανα και 
συστήματα του οργανισμού. Εμφανίζει μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων, μιμείται πολλές 

άλλες λοιμώξεις και μπορεί να προκαλέσει ποικίλες ανοσολογικές διαταραχές, γι’αυτό και έχει 
χαρακτηριστεί ως «η μεγάλη ηθοποιός».  
 Το T.pallidum δεν μπορεί να καλλιεργηθεί in vitro και είναι πάρα πολύ μικρό και λεπτό για να 

φανεί στο απλό (φωτεινό) μικροσκόπιο. Επιπλέον, δεν χρώννυται κατά gram. Οι ορολογικές 
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δοκιμασίες μπορούν να θέσουν τη διάγνωση. Διακρίνονται σε μη ειδικές και ειδικές 
τρεπονημικές. Στο πλαίσιο προσυμπτωματικού ελέγχου (screening test) συστήνεται μία μη 

τρεπονημική εξέταση (VDRL/RPR) ή μία ειδική τρεπονημική (TPHA, TPPA, EIA, ELISA, CLIA, 
IgG/IgM immunoblot test) ή συνδυασμός τους. Επί θετικού screening test, συστήνεται 

επιβεβαιωτικός έλεγχος από το ίδιο δείγμα με ποσοτική VDRL (αν δεν έχει γίνει ήδη η 
ποσοτικοποίηση) και ειδική τρεπονημική. Αν η πρώτη εξέταση ήταν ειδική τρεπονημική, τότε η 
επιβεβαίωση γίνεται με ποσοτική VDRL και διαφορετική ειδική τρεπονημική. 

 Στην διάλεξη αυτή περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με πρώιμη σύφιλη, και ορολογικό έλεγχο 
στον οποίο παρουσιάζεται το «φαινόμενο προζώνης». Πρόκειται για ψευδώς αρνητικό 

αποτέλεσμα που οφείλεται σε υψηλούς τίτλους αντισωμάτων, κατά συνέπεια εμποδίζεται η 
αντίδραση κροκίδωσης και χρειάζεται περαιτέρω αραίωση. Παρουσιάζεται αναλυτικά η κλινική 
συμπτωματολογία, τα εργαστηριακά ευρήματα, η θεραπεία και η παρακολούθηση του ασθενή. 

 
Περίπτωση ΙΙ 

Βαρβάρα Βασάλου 
 
Πρόκειται για ΗΙV (+) ασθενή 49 ετών, ομοφυλόφιλο, σε παρακολούθηση από το 2012 στο 

Νοσοκομείο «Α.Συγγρός». Ο ασθενής, βαριά καταθλιπτικός, είχε φτωχή συμμόρφωση στη 
θεραπεία, με αποτέλεσμα να έχει χαμηλά επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων και θετικό ιικό φορτίο. 

Στις τελευταίες του εξετάσεις (24 Μαΐου 2022), τα CD4 λεμφοκύτταρα ήταν 147 cells/ml και το 
ιικό φορτίο 2.600 copies/ml. 

O ασθενής αναφέρει απροφύλακτες επαφές με αγνώστους, κυρίως στοματικές, τον Απρίλιο και 
τον Μάϊο 2022. 
Ο ασθενής ανέφερε πυρετό έως 39ο C, διαρκείας 3 ημερών, ενώ δύο ημέρες αργότερα 

εμφανίσθηκαν επώδυνες ελκωτικές βλάβες στον στοματικό βλεννογόνο και επώδυνες βλατίδες 
στο εφήβαιο και σταδιακή έκθυση νέων βλαβών σε άνω και κάτω άκρα και κορμό. 

Από το ιστορικό και την κλινική εικόνα ετέθη η υποψία monkeypox και έγινε δειγματοληψία (real 
time PCR) από βλάβη, η οποία απέβη θετική. Λόγω της έκτασης του εξανθήματος και του έντονου 
πόνου, ιδιαίτερα στον στοματικό βλεννογόνο, ο ασθενής εισήχθη στο Νοσοκομείο. 

Το εξάνθημα ήταν διάσπαρτο, σε γεννητική περιοχή (εφήβαιο, σώμα πέους, όσχεο), κορμό, 
ράχη, άνω και κάτω άκρα, παλάμες και πέλματα. Στη στοματική κοιλότητα εμφάνιζε ελκωτικές 

βλάβες σε γλώσσα, παρειές, σκληρά και μαλθακή υπερώα. Παρουσίαζε επίσης γενικευμένη 
λεμφαδενοπάθεια (βουβωνικοί, μασχαλιαίοι, τραχηλικοί λεμφαδένες). 
Πολλές από τις βλάβες του σώματος ήταν τυπικές για λοίμωξη monkeypox: σχετικά ευμεγέθεις 

βλατίδες, επώδυνες, με κεντρική εμβύθιση ή έλκωση. Άλλες βλάβες όμως ήταν μικρές βλατίδες, 
χωρίς πόνο ή κνησμό. 

Η αγωγή του περιελάμβανε παυσίπονα και τοπικά αντισηπτικά.  
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε πρώιμη σύφιλη. Η VDRL 1/256 και θετική TPPA. Ο 
αντίστοιχος έλεγχος στις εξετάσεις του στις 24 Μαΐου ήταν αρνητικός σε όλα. 

Έτσι, τεκμηριώθηκε η συνύπαρξη δευτερογόνου σύφιλης και monkeypox. 
Στον ασθενή έγινε θεραπεία πρώιμης σύφιλης, με Βενζαθενική πενικιλλίνη, 2.400.000 iu 

εφ’άπαξ. 
Ο ασθενής εμφάνισε κλινική βελτίωση, πήρε εξιτήριο και στην τελευταία επανεξέταση, οι βλάβες 
είχαν επουλωθεί σχεδόν τελείως. 

 
Περίπτωση ΙΙΙ 

Γεώργιος Εμμανουήλ 
 
Οι γονοκοκκικές λοιμώξεις αποτελούν ένα ολοένα  αυξανόμενο πρόβλημα της σεξουαλικής 

υγείας τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. 
Ειδικότερα η ανάδυση ανθεκτικών στις υπάρχουσες θεραπείες στελεχών αναμένεται να 

δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στην ανεύρεση και στην θεραπεία των 
γοκοκοκκικών λοιμώξεων. 
Οι διαθέσιμες εξετάσεις που έχει στην φαρέτρα του ο δερματολόγος φέρουν η καθεμία τα δικά 

της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.Πολλές φορές ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος καλείται 
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να χρησιμοποιήσει την κάθε διαθέσιμη εξέταση με τέτοιον τρόπο που να προσφέρει το καλύτερο 
διαγνωστικό και θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή του. 

Το περιστατικό ΙΙΙ αφορά περίπτωση εμμένουσας γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας σε νεαρό 
άνδρα.Ένας συνδυασμός εργαστηριακών εξετάσεων χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με το 

ιστορικό και τα κλινικά συμπτώματα του ασθενούς ώστε να οδηγηθούμε στην διάγνωση και στην 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 
 

Περίπτωση ΙV 
Παναγιώτης Κοτίτσας 

 
Είναι γεγονός πως η δερματικές εκφράσεις της σύφιλης είναι ποικίλες για αυτό και βιβλιογραφικά 
αποκαλείται σαν great imitator. 

Σε συνδυασμό με την ειδική αντιγονική συμπεριφορά του treponema pallidum pallidum το οποίο 
δεν  διαθέτει επιφανειακά λιποπρωτεϊνικά ή λιποσακχαριδικά μόρια ορατά από την  άμεση 

ανοσιακή απάντηση του ξενιστή,αλλά θα πρέπει αργότερα  να εκτεθούν βαθύτερες πρωτεΐνες 
του βακτηρίου  για να ενταθεί κυρίως η κυτταρική ανοσία ,το καθιστούν επίσης στην 
βιβλιογραφική αποτύπωση ένα παθογόνο stealth. 

Όλα αυτά  έχουν σαν αποτέλεσμα στο τέλος του δευτερογόνου σταδίου ή στο τριτογόνο με 
ταυτόχρονη συνύπαρξη συγκεκριμένων συννοσηροτήτων που θα συζητηθούν  να έχουμε πολύ 

ειδικές κλινικές εικόνες. 
 

Εμβόλια HPV: σύγχρονες οδηγίες 
Ηλέκτρα Νικολαΐδου 
 

Το εμβόλιο για τους Ιούς των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (Human Papillomavirus, HPV) περιέχει 
την ιική πρωτεΐνη L1, που αποτελεί τη βασική δομική πρωτεΐνη του καψιδίου των ιών και φέρει 

τους κύριους ανοσολογικούς επιτόπους τους. Η πρωτεΐνη αυτή, όταν εκφράζεται σε κύτταρα, 
έχει την εγγενή ιδιότητα να αυτο-συναθροίζεται σε μόρια μιμούμενα το καψίδιο του ιού, τα 
οποία, όταν ενεθούν, μπορούν να επάγουν υψηλά επίπεδα  ανοσολογικής απόκρισης με 

παραγωγή αντισωμάτων.  
Το εμβόλιο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα για τους HPV είναι εννεαδύναμο και περιλαμβάνει τους 

χαμηλού κινδύνου τύπους 6 και 11, οι οποίοι ευθύνονται για το 90% των κονδυλωμάτων της 
πρωκτογεννητικής περιοχής, καθώς και τους υψηλού κινδύνου τύπους 16, 18, 31, 33, 45, 52 
και 58, οι οποίοι συνολικά προκαλούν το 90% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας.  

Το εννεαδύναμο εμβόλιο ενδείκνυται σε άτομα 9 ετών και άνω και παρέχει προστασία από την 
εμφάνιση: 

 ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου, του 
αιδοίου και του πρωκτού  
 κονδυλωμάτων  

Ωστόσο, χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι τo εμβόλιo δεν πρέπει να υποκαθιστά τον έλεγχο των 
γυναικών με τεστ Παπανικολάου, καθώς οι τύποι που περιλαμβάνονται σε αυτά δεν καλύπτουν 

το 100% της καρκινογένεσης στον τράχηλο της μήτρας.  
Το εμβόλιο χορηγείται σε 2 δόσεις μέχρι την ηλικία των 14 ετών και σε 3 δόσεις, από την ηλικία 
των 15 ετών και άνω. Μέχρι την ηλικία των 18 ετών συνταγογραφείται και χορηγείται χωρίς 

συμμετοχή σε αγόρια και κορίτσια.  
Το εμβόλιο έχει προφυλακτικό χαρακτήρα, εμποδίζει, δηλαδή, τη μόλυνση από τους ιούς. Η 

θεραπευτική του δράση σε ασθενείς που έχουν ήδη μολυνθεί δεν είναι τεκμηριωμένη. Για το 
λόγο αυτό, η αποτελεσματικότητα είναι μεγίστη όταν χορηγείται πριν από την έναρξη των 
σεξουαλικών επαφών.  

 
Ερπητικές λοιμώξεις: εργαστηριακός έλεγχος - θεραπεία 

Αναστάσιος Γιαννούκος 
 
Ο έρπης γεννητικών οργάνων οφείλεται στους ιούς απλού έρπη τύπου 1 και 2. Το νόσημα, μετά 

την πρωτολοίμωξη, δύναται να διαδράμει ασυμπτωματικά ή με υποτροπιάζοντα επεισόδια. Η 



9 
 

διάγνωση της νόσου στηρίζεται κυρίως στην κλινική τυπική κλινική εικόνα. Εργαστηριακά, η 
gold standard μέθοδος με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα είναι η PCR, με σκοπό την ανίχνευση 

του HSV DNA. Σε περιπτώσεις υποτροπιαζόντων εξανθημάτων γεννητικής περιοχής, μη ειδικής 
κλινικής εικόνας, συντρόφων φορέων του ιού ή εγκύων γυναικών είναι επιβοηθητική και η 

ανίχνευση αντισωμάτων κατά του έρπη (serology). Με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής μπορεί να 
γίνει διαχωρισμός του τύπου του ιού.  
Φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των ερπητικών λοιμώξεων είναι 

η ασυκλοβίρη, η βαλασυκλοβίρη και η φαμσικλοβίρη. Σε πρωτολοίμωξη τα θεραπευτικά σχήματα 
διαρκούν από 5 έως 10 ημέρες αναλόγως με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, των ύπαρξη 

επιπλοκών αλλά και την εμφάνιση νέων βλαβών. Η τοπική χρήση αντιιικών φαρμάκων δεν έχει 
θέση στην θεραπεία. Από το 2017 και μετά, προτιμώνται τα ολιγοήμερα σχήματα για την 
αντιμετώπιση των υποτροπών, ενώ η χορήγηση κατασταλτικής θεραπείας εξαρτάται από τον 

αριθμό των ετήσιων υποτροπών αλλά και από την επίδραση της λοίμωξης στην ποιότητα ζωής 
του ασθενούς. Μελέτες δείχνουν ότι η διπλής δόσης θεραπεία, πιθανώς να έχουν καλύτερα 

αποτελέσματα. Επίσης η χορήγηση ασυκλοβίρη 400*2 ή βαλασυκλοβίρη 500*1 φαίνεται ότι 
μειώνει την μεταδοτικότητα κατά 50%, οπότε και συζητείται η μη χρήση προφυλακτικού υπό 
λήψη κατασταλτικής θεραπείας, εκτός βέβαια από τις κρίσιμες περιόδους (πρόδρομα 

συμπτώματα και ύπαρξη βλαβών)  
Σε ασθενείς με HIV τα συμπτώματα πολύ συχνά είναι βαρύτερα και πιθανές είναι οι συστηματικές 

επιπλοκές. Σε οροθετικούς ασθενείς η διάρκεια θεραπείας είναι πάντα μεγαλύτερη, τουλάχιστον 
10 ημέρες, ή όσο χρειάζεται μέχρι να επαναεπιθηλιοποιηθούν οι βλάβες. Σε κεραυνοβόλες 

μορφές είναι απαραίτητη η ενδοφλέβια χορήγηση ασυκλοβίρης (5-10mg/kg) 
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Ουρηθρίτιδες: εργαστηριακός έλεγχος – θεραπεία: πότε και πώς 

Ευάγγελος Δασκαλάκης 
 

Ουρηθρίτις είναι η φλεγμονή της ουρήθρας που τυπικά οφείλεται σε λοίμωξη από σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενο παθογόνο. Διακρίνεται σε γονοκοκκική και μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. Τα 
συχνότερα αίτια της μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας είναι τα χλαμύδια του τραχώματος (11- 

50%) και το μυκόπλασμα genitalium (6- 50%).  
Διαγνωστική προσέγγιση της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας 

1) Εξέταση εκλογής ή PCR σε δείγμα από έκκριμα, πρωινά ούρα (σε άνδρες), τραχηλικό 
επίχρισμα (σε γυναίκες). Παρουσιάζει ευαισθησία > 95%.  
2) Άμεσο παρασκεύασμα και gram χρώση σε ουρηθρικό ή τραχηλικό έκκριμα. Σε 

συμπτωματικούς άνδρες έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Σε ασυμπτωματικούς άνδρες και 
σε γυναίκες χαμηλή ευαισθησία (απαιτείται καλλιέργεια ή PCR). 

3) Καλλιέργεια- αντιβιόγραμμα απαραίτητη σε κάθε περίπτωση για την παρακολούθηση των 
αντοχών του μικροβίου.  
Διαγνωστική προσέγγιση της μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας 

Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος (αν υπάρχει) ή πρώτων πρωινών ούρων- μέτρηση λευκών, 
χρώση gram. Στο έκκριμα, τεκμήριο ουρηθρίτιδας όταν > 5 πολυμορφοπύρηνα ανά οπτικό 

πεδίο. Αν εξέταση εκκρίματος αρνητική: επανεξέταση το επόμενο πρωί για πρωινά ούρα. 
Εμπειρική θεραπεία δεν συνιστάται.  

Αναζήτηση χλαμυδίων και μυκοπλάσματος με μοριακές μεθόδους (NAAT). Στο μυκόπλασμα 
απαιτείται τεστ ευαισθησίας σε μακρολίδες.  
Αντιμετώπιση ουρηθρίτιδας  

Σε οξεία και έντονη συμπτωματολογία ή αν δεν είναι εφικτός ο άμεσος εργαστηριακός έλεγχος: 
άμεση θεραπεία για γονόκοκκο και χλαμύδια και επανεξέταση με τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων (NAAT). Σε ήπια συμπτωματολογία αναμονή μέχρι λήψεως των αποτελεσμάτων.  
Αντιμετώπιση γονόρροιας 
Για αποφυγή συγχύσεως ακολουθούνται οι οδηγίες της IUSTI (2020) Cefftriaxone 1 gr εφ’ άπαξ 

+ Azithromycin 2 gr εφ’ άπαξ.  
Εναλλακτικά της Cefftriaxone: Cefixime (Cefforal) 400 mg p.o. εφ’ άπαξ.  

Θεραπεία για χλαμύδια πάντοτε απαραίτητη.  
Προσοχή στην αντιμετώπιση του γονοκόκκου, διότι έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα σε πολλές 
κατηγορίες αντιβιοτικών όπως πενικιλλίνες, τετρακυκλίνες, μακρολίδες, κινολόνες. Σήμερα η 

χορήγηση κινολονών για γονόρροια δεν δικαιολογείται παρά μόνον αν υπάρχει αντιβιόγραμμα 
που το επιτρέπει και δεν μπορεί να χορηγηθεί άλλη θεραπεία.  

Αντιμετώπιση της μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας 
1η επιλογή: Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 για 7 ημέρες 
2η επιλογή: Azithromycin 500 mg εφ’ άπαξ την 1η ημέρα και μετά 250 mg ημερησίως για 4 

ημέρες.  
Ειδικά επί χλαμυδίων (επιβεβαίωση με PCR).  

1η επιλογή: Δοξυκυκλίνη 100 mg x 2 για 7 ημέρες. 
2η επιλογή: Azithromycin 1 gr εφ’ άπαξ. 
Όταν πρόκειται ή πιθανολογείται Mycoplasma genitalium. 

1η επιλογή: Azithromycin στο σχήμα των 5 ημερών. Το σχήμα προστατεύει από επακόλουθη 
ανάπτυξη αντοχής και επίσης καλύπτει και τα χλαμύδια.  

Εναλλακτικά επί αντοχής στην Azithromycin: Moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 για 7- 14 ημέρες. 
Υπάρχει περίπτωση μετά την θεραπεία η ουρηθρίτιδα να επιμένει ή να υποτροπιάζει.  
Στην επίμονη ουρηθρίτιδα υπάρχει συμπτωματολογία μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και 

οφείλεται είτε σε αποτυχία της θεραπείας ή σε επαναμόλυνση.  
Στην υποτροπιάζουσα υπάρχει επανεμφάνιση συμπτωματολογίας 30- 90 ημέρες μετά την 

θεραπεία.  
Αντιμετώπιση επίμονης- υποτροπιάζουσας ουρηθρίτιδας 
Επανάληψη εργαστηριακού ελέγχου για τεκμηρίωση ουρηθρίτιδας.  
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Θεραπευτικά 
Αν είχε χορηγηθεί δοξυκυκλίνη: χορηγείται αζιθρομυκίνη στο σχήμα των 5 ημερών και 

μετρονιδαζόλη 500 mg x 2 επί 5 ημέρες. 
Αν είχε χορηγηθεί αζιθρομυκίνη: Moxifloxacin 400 mg x 1 για 7- 14 ημέρες και μετρονιδαζόλη 

500 mg x 2 για 5 ημέρες. 
Αν μετά από 2η θεραπεία υπάρχει επιμονή της συμπτωματολογίας: 
1) Moxifloxacin 400 mg x 1 για 7- 14 ημέρες 

2) Επανάληψη εργαστηριακών ελέγχων (ΝΑΑΤ)  
3) Πιθανή ή επιμονή της φλεγμονής παρά την αποδρομή της λοίμωξης 

4) Ουρολογική εκτίμηση δεν συνιστάται εκτός αν ο ασθενής έχει προβλήματα στη ροή των ούρων  
5) Θα πρέπει στη διαφορική διάγνωση να μπουν και άλλες καταστάσεις όπως ή χρόνια 
αβακτηριακή προστατίτις, σύνδρομο χρόνιου πυελικού πόνου, προστατοδυνία και ψυχολογικές 

διαταραχές. 
6) Η επαναθεραπεία των συντρόφων ίσως βοηθά.  
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΙ 
Παθήσεις Τριχών 

 
Αλωπεκίες: διαφορική διάγνωση - αντιμετώπιση 

 
Περίπτωση Ι  
Σωτηρία Ζάχου 

 
Το περιστατικό ΙΑ αφορά άρρενα, 32 χρονών που προσέρχεται στο ιατρείο λόγω αναφερόμενης 

προοδευτικής αραίωσης των τριχών του τριχωτού της κεφαλής από 3 μηνών. Αναφέρει 
γενικευμένο εξάνθημα κορμού-άκρων προ 4 μηνών και υποτροπιάζοντα επεισόδια ‘’αφθών΄’ από 
6 μηνών. Κλινικά διαπιστώθηκαν κυκλικές, αποψιλωτικές, μη ουλωτικές πλάκες σε 

βρεγματοϊνιακή χώρα τριχωτού κεφαλής, σαρκόχροες διαβρωτικές πλάκες σε στοματικό 
βλεννογόνο και τραχηλική λεμφαδενοπάθεια. Κατά την τριχοσκόπηση παρατηρήθηκαν μαύρα 

και κίτρινα στίγματα, εστιακή ατριχία και υπομελάγχρωση  στελέχους τρίχας. Κλινικά και 
δερματοσκοπικά ετέθη η υποψία συφιλιδικής αλωπεκίας (ΣΑ) και εστάλη πλήρης ορολογικός 
έλεγχος για ΣΜΝ. Τα εργαστηριακά ευρήματα του ασθενούς απέβησαν θετικά για σύφιλη και για 

τον ιό  της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.  Εδόθη θεραπεία δευτερογόνου σύφιλης με 
βενζαθενική  πενικιλλίνη G σε δόση 2,4 εκ. IU και έγινε έναρξη αντιρετροϊκης αγωγής. 

Παρατηρήθηκε πλήρης επανέκφυση τριχών εντός 3 μηνών και υποστροφή βλαβών γλώσσας  
εντός  1 μηνός από την έναρξη της θεραπείας.  

• Το περιστατικό ΙΒ αφορά άρρενα 49 χρονών, που προσέρχεται λόγω αναφερόμενης 
αραίωσης του τριχωτού κεφαλής απροσδιόριστης χρονικής ενάρξεως. Αναφερόμενη πρόσφατη 
διάγνωση ‘αταυτοποίητου χαμηλής κακοήθειας λεμφώματος΄ μετά από χειρουργική βιοψία 

λεμφαδένα λόγω γενικευμένης λεμφαδενοπάθειας. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν  
στο τριχωτό κεφαλής ακανόνιστες, μη ουλωτικές αποψιλωτικές πλάκες σε βρεγματοϊνιακή 

περιοχή και βλεννώδεις πλάκες σε στοματοφάρυγγα. Κατά την τριχοσκόπηση ανευρέθηκαν 
μαύρα και κίτρινα στίγματα. Λόγω ιστορικού και κλινικής εικόνας ετέθη η υποψία ΣΑ. Ο πλήρης 
ορολογικός απέβη θετικός για σύφιλη. Άγνωστη πορεία νόσου καθότι ο ασθενής  παρά δεν 

προσήλθε για θεραπεία.  
• Η ΣΑ είναι μια ασυνήθιστη, μη ουλωτική αλωπεκία στα πλαίσια δευτερογόνου σύφιλης. 

Ταξινομείται σε συμπτωματική (με παρουσία δερματοβλεννογόνιων εκδηλώσεων) και σε βασική  
(χωρίς άλλες εκδηλώσεις). Κλινικά διακρίνουμε 3 τύπους: 1)Την αλωπεκία ‘δίκην ξέφωτου΄2) 
την διάχυτη αλωπεκία και 3)την μικτή αλωπεκία. Μπορεί να επηρεάσει διάφορες έντριχες 

περιοχές(τριχωτό κεφαλής, όφρυες, γένειο). Στα πιο συχνά τριχοσκοπικά ευρήματα της ΣΑ 
ανήκουν οι  κοντές επανεκφυόμενες τρίχες, οι μειωμένος αριθμός τριχών ανά θυλακική μονάδα, 

οι άδειοι τριχικοί θύλακοι, τα κίτρινα και μαύρα στίγματα και οι κομμένες τρίχες. Στην διαφορική 
διάγνωση της ΣΑ περιλαμβάνεται  η γυροειδής αλωπεκία, η δερματοφυτία τριχωτού κεφαλής, η 
τριχοτιλλομανία, η τελογενής τριχόρροια και  η ανδρογενετική αλωπεκία. Η θεραπεία της ΣΑ 

είναι ίδια με την θεραπεία της δευτερογόνου συφιλίδος, δηλαδή βενζαθενική  πενικιλλίνη G σε 
δόση 2,4 εκ. IU.  

 
Περίπτωση ΙΙ 
Αφροδίτη Νεοφωτίστου 

 
Αγόρι ηλικίας 12 ετών προσέρχεται με αναφερόμενη από έτους απώλεια τριχών. 

Ατομικό ιστορικό: ελεύθερο. 
Οικογενειακό ιστορικό: θετικό για τριχόπτωση σε συγγενή άρρεν 
πρώτου βαθμού. 

Αναφέρεται πρόσφατο διαζύγιο γονέων. 
Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε αυξημένος ΔΜΣ > 27 

kg/m2 και διάχυτη αραίωση των τριχών στη μετωπιαία χώρα και 
στην κορυφή με διατήρηση της μετωπιαίας παρυφής των μαλλιών 
και αρνητική δοκιμασία έλξεως τριχών. 

Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλήφθηκε η οξεία τελογενής 
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τριχόρροια, η διάχυτη γυροειδής αλωπεκία, η ανδρογενετική 
αλωπεκία, το σύνδρομο χαλαρών αναγενών τριχών και η 

τριχοτιλλομανία. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αντίσταση στην ινσουλίνη 

(δείκτης HOMA-IR> 2.5), αυξημένες τιμές ολικής και LDL 
χοληστερόλης ενώ ο ορμονολογικός έλεγχος που έγινε στα πλαίσια 
της διερεύνησης επινεφριδιακής προέλευσης υπερανδρογοναιμίας 

(ολικής και ελεύθερης τεστοστερόνης, ανδροστενεδιόνης, DHEA-S) 
ήταν εντός των φυσιολογικών προεφηβικών ορίων.  Το τριχοριζόγραμμα ανέδειξε μείωση των 

αναγενών τριχών και αύξηση του αριθμού των δυστροφικών τριχών. 
Η τριχοσκόπηση αποκάλυψε διαφορετική διάμετρο του στελέχους των τριχών και αυξημένο 
αριθμό λεπτών και χνοωδών τριχών στη μετωπιαία χώρα, αυξημένο αριθμό θυλάκων με μονήρη 

τρίχα, περιθυλακική υπέρχρωση, κυματοειδείς τρίχες και κίτρινα στίγματα, σημεία που 
συνηγορούν υπέρ της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας. 

Η ανδρογενετική αλωπεκία έχει ως πρώιμη έναρξη ποσοστό 15% εμφάνισης στην εφηβική 
ηλικία, συνήθως στα αγόρια στην ηλικία των 14 ετών και στα κορίτσια σε αυτή των 15 ετών, με 
προοδευτική αραίωση και λέπτυνση με τυπική κατανομή και μορφή. 

Όσον αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο επί κλινικών σημείων υπερανδρογοναιμίας συνιστάται 
περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος που να περιλαμβάνει: α) τεστοστερόνη ελεύθερη και ολική, 

β) DHEA-S, γ) SHBG, δ) προλακτίνη, ε) υπερηχογραφικός έλεγχος ωοθηκών και επινεφριδίων. 
Στον εργαστηριακό έλεγχο συμπεριλαμβάνεται μέτρηση σιδήρου ορού, φερριτίνης, T3, T4 και 

TSH και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα διαλογής των παιδιατρικών ασθενών με ανδρογενετική 
αλωπεκία για τους παράγοντες κινδύνου του μεταβολικού συνδρόμου, καθώς ενώ οι 
περισσότερες από αυτές τις διαταραχές είναι ασυμπτωματικές, σχετίζονται με μεταγενέστερη 

καρδιαγγειακή νόσο και διαβήτη τύπου 2. 
 

Περίπτωση ΙΙΙ 
Ιωάννα Κωτσιοπούλου 
 

Η γυροειδής αλωπεκία incognita είναι μια αυτοάνοση μη ουλωτική μορφή αλωπεκίας, η οποία 
αποτελεί υπότυπο της γυροειδούς αλωπεκίας.  Περιγράφηκε από τον δερματολόγο Alfredo 

Rebora το 1987 στη Γένοβα. Μολονότι άγνωστος  ο επιπολασμός της, αποτελεί μια σχετικά συχνή 
πάθηση των τριχών, η οποία συνήθως διαγιγνώσκεται εσφαλμένα ως ανδρογενετική αλωπεκία 
ή τελογενής τριχόρροια.  Προσβάλει κυρίως γυναίκες 20-40 ετών και κλινικά εμφανίζεται ως 

διάχυτη απώλεια τριχών, εξελισσόμενη εντός λίγων εβδομάδων. H τριχοσκόπηση συμβάλει τόσο 
διαγνωστικά, όσο και στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου. Η ιστολογική επιβεβαίωση 

απαιτεί υποχρεωτικά την ταυτόχρονη παρουσία αρκετών στοιχείων. Η διάγνωση τίθεται όταν επί 
οξείας και διάχυτης απώλειας τριχών με θετική δοκιμασία έλξης διαπιστωθούν συνηγορούντα 
τριχοσκοπικά και ιστολογικά ευρήματα. Συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας δεν 

έχουν δημοσιευτεί, εντούτοις η κύρια θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χρήση τοπικών 
στεροειδών και διαλύματος μινοξιδίλης. Περιστασιακά, πιθανόν οι συμβατικές θεραπείες να είναι 

αναποτελεσματικές ή να παρουσιάζονται εξάρσεις και υφέσεις. Σε αντίθεση με την γυροειδή 
αλωπεκία, της οποίας η πορεία και θεραπευτική ανταπόκριση ποικίλλουν, στην incognita η 
πρόγνωση είναι γενικά ευνοϊκή.  

Παρουσιάζουμε την περίπτωση θήλεος ασθενούς 28 ετών με αναφερόμενη έντονη τριχόπτωση 
από τριών εβδομάδων. Η κλινική εξέταση κατέδειξε διάχυτη απολέπτυνση των τριχών της 

κεφαλής, χωρίς ευρήματα από το δέρμα, τους βλεννογόνους, τους όνυχες και δοκιμασία έλξης 
ισχυρά θετική. Το ατομικό ιστορικό της ασθενούς ήταν ελεύθερο, ενώ το οικογενειακό θετικό 
για ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία. Τριχοσκοπικά τέθηκε η υποψία για γυροειδή αλωπεκία 

incognita και η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την διάγνωση. Θεραπευτικά χορηγήθηκε 
ενδομυϊκά βηταμεθαζόνη εφάπαξ και συστήθηκε εφαρμογή τοπικά διαλύματος μομεταζόνης 

0,1% κάθε βράδυ για δύο μήνες με αξιοσημείωτη βελτίωση κλινικά και τριχοσκοπικά. 
Η οξεία διάχυτη τριχόπτωση, ιδιαίτερα σε γυναίκες ασθενείς, πρέπει να περιλαμβάνει στη 
διαφορική της διάγνωση και την γυροειδή αλωπεκία incognita. Συνεκτιμώντας το ιστορικό, την 

κλινική εικόνα, το αποτέλεσμα της δοκιμασίας έλξης, καθώς και τα τριχοσκοπικά και ιστολογικά 
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ευρήματα μπορούν να αποφευχθούν περιττές διαγνωστικές εξετάσεις και να χορηγηθεί η 
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. 

 
Περίπτωση ΙV 

Ηλέκτρα Χριστοδούλου 
 
Ασθενής θήλυ, 16 ετών, παραπέμφθηκε στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», με διάγνωση 

γυροειδούς αλωπεκίας από 1,5 έτους, καθώς δεν είχε ανταποκριθεί στις θεραπείες που είχε 
εφαρμόσει έως τότε.  

Κατά την κλινική εξέταση με την επισκόπηση, διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για εντοπισμένη, μη 
ουλωτική αλωπεκία. Οι πλέον συνήθεις εμφανιζόμενες νόσοι, που εντάσσονται σε αυτή την 
ομάδα, είναι η τριχοτιλλομανία, η μυκητίαση του τριχωτού κεφαλής, η γυροειδής αλωπεκία και 

η αλωπεκία από έλξη. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήσαμε διαφορική διάγνωση μεταξύ των 
ανωτέρων νόσων. Επρόκειτο λοιπόν, για μια μονήρη, σαφώς περιγεγραμμένη, αποψιλωτική 

πλάκα, ακανόνιστου σχήματος, με γωνιώδη άκρα, με τρίχες κοντές, περιεστρεμμένες και 
σπασμένες σε διάφορα ύψη, με φυσιολογικό χρώμα και υφή, παρούσες σε όλη την επιφάνεια 
της πλάκας. Το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής ήταν φυσιολογικό. Η δοκιμασία έλξης (pull 

test) ήταν αρνητική. Τριχοσκοπικά, παρατηρήσαμε σπασμένες τρίχες, μαύρα στίγματα, V-sign 
τρίχες, τρίχες δίκην γάντζου, δίκην φλόγας, δίκην τουλίπας, δίκην θαυμαστικού και 

τριχοπτίλωση.  
Τα κλινικά και τριχοσκοπικά ευρήματα μας παρέπεμψαν στη διάγνωση της τριχοτιλλομανίας. 

Κατά τη διάρκεια της λήψης του ιστορικού, η ασθενής παραδέχθηκε ότι αγγίζει σε αυτό το σημείο 
τα μαλλιά της, γεγονός που επιβεβαίωσε τη διάγνωση.  
Ως προς την αντιμετώπιση, διαβεβαιώσαμε πως αν σταματήσει να έλκει/περιστρέφει τα μαλλιά 

της θα υπάρξει πλήρης επανέκφυση των τριχών στην περιοχή, δώσαμε ένα τοπικό σκεύασμα και 
συστήσαμε ψυχοθεραπεία.  

Είναι γνωστό ότι, σε περιόδους απομόνωσης, όπως αυτή που ζούμε λόγω της πανδημίας COVID-
19, η συχνότητα εμφάνισης των ψυχιατρικών νοσημάτων αυξάνεται. Επομένως, καθίσταται 
σημαντικό, ως δερματολόγοι, να είμαστε σε επαγρύπνηση για το συγκεκριμένο νόσημα, ώστε να 

μπορούμε να ωφελήσουμε έναν τέτοιο ασθενή ή τουλάχιστον να μην τον βλάψουμε με άστοχες 
θεραπείες. 

 
Συνήθεις παθήσεις τριχών στα παιδιά 
Σταματία Πανούση 

 
Οι επίκτητες  παθήσεις  τριχών στα παιδιά μπορεί να εκδηλώνονται κλινικά  είτε με αυξημένη 

τριχοφυΐα (υπερτρίχωση, δασυτριχισμός), είτε με απώλεια τριχών (διάχυτη, εντοπισμένη), ή με  
αλλαγή χρώματος των τριχών.  Είναι απαραίτητο να διερευνάται τυχόν συσχέτιση με γενικότερο 
πρόβλημα υγείας, καθώς μπορεί να αποτελούν  πρώιμη και σημαντικότερη εκδήλωση 

συστηματικού νοσήματος και να οδηγήσουν  κατά συνέπεια στην  έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπισή του. Η διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς γίνεται με βάση το ιστορικό, την 

κλινική εξέταση, τον εργαστηριακό έλεγχο, τη μικροσκοπική εξέταση βολβού και στελέχους 
δείγματος τριχών και (εάν κριθεί απαραίτητο) τη βιοψία και ιστολογική εξέταση. 
Η επίκτητη υπερτρίχωση που χαρακτηρίζεται από γενικευμένη χνοώδη υπερτρίχωση, μπορεί να 

συσχετίζεται με ενδοκρινολογικά νοσήματα και άλλα παθολογικά αίτια. Η γενικευμένη χνοώδης 
υπερτρίχωση σαν εκδήλωση  παρανεοπλασματικού συνδρόμου μπορεί να εμφανιστεί μήνες ή και 

χρόνια πριν τον όγκο, να έχει ταχεία εμφάνιση με κεφαλουραία κατανομή συνοδευόμενη ή όχι 
από επίκτητη ιχθύαση. Η συσχέτιση υπερτρίχωσης και ενδοκρινολογικών νοσημάτων αφορά τον 
υποθυρεοειδισμό (ράχη, εκτατική επιφάνεια άκρων), τον υπερθυρεοειδισμό (τραχές, σκληρές 

τρίχες σε προκνημιαίο μυξοίδημα), καθώς και υποφυσιογενείς ή διεγκεφαλικούς μηχανισμούς.  
 Υπερτρίχωση μπορεί να παρατηρηθεί μετά από τραυματικό σοκ, (κακώσεις κεφαλής), 

διαταραχές θρέψης, (νευρογενής ανορεξία) καθώς και σε ακροδυνία και δερματομυοσίτιδα.  
 Εντοπισμένη υπερτρίχωση μπορεί να παρατηρηθεί στα βλέφαρα (τριχομεγαλία), τον σπίλο 
Becker και σε κάποιες θέσεις στην προεφηβική ηλικία. Επίσης στη θέση θεραπείας κοινών 
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μυρμηκιών, σε φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, ιογενείς λοιμώξεις(έκζεμα, ανεμοβλογιά), θέσεις 
ένεσης εμβολίου διφθερίτιδας-τετάνου και σε θέσεις κλειστής περίδεσης με γύψο.  

Ορισμένα φάρμακα, όπως κορτικοειδή, μινοξιδίλη, κυκλοσπορίνη κ.α. μπορεί να ευθύνονται για 
την εμφάνιση υπερτρίχωσης. 

Ως δασυτριχισμός, ορίζεται η ανάπτυξη τελικών τριχών, με ανδρική κατανομή, στο γυναικείο 
σώμα, σε θέσεις όπου φυσιολογικά υπάρχει χνοώδες τρίχωμα. Οφείλεται στη συνύπαρξη 
γενετικών και ορμονικών παραγόντων.Τα αίτια μπορεί να είναι  α) μη ανδρογονικοί παράγοντες, 

β) ανδρογονικοί παράγοντες και γ) ιδιοπαθή ( υπερπαραγωγή ανδρογόνων,   αυξημένος 
μεταβολισμός τους στον τριχικό θύλακα, όπως επίσης και  ιδιοσυγκρασιακή υπερευαισθησία των 

τριχικών θυλάκων σε φυσιολογικές τιμές ανδρογόνων). 
Ο εργαστηριακός έλεγχος που απαιτείται για τη διάγνωση του δασυτριχισμού περιλαμβάνει τα 
εξής: α) FAI:Free androgen index(FAI=total testosterone x 100/SHBG>5), β)προλακτίνη, γ)17-

OH προγεστερόνη, γ)κορτιζόλη ούρων 24ώρου, δ)DHEA-S, ε)TSH,T3,T4, ζ)ECHO ωοθηκών, 
επινεφριδίων. Για την διάγνωση και αντιμετώπιση απαιτείται συνεργασία με ενδοκρινολόγο και 

γυναικολόγο  
Τη συχνότερη διαταραχή του χρώματος των τριχών αποτελεί η πρόωρη λεύκανση των τριχών. 
Την  συναντάμε στην κακοήθη αναιμία, στον υπερ/-υποθυρεοειδισμό, σε διάφορα σύνδρομα, 

στην γυροειδή αλωπεκία και στη λεύκη. Μπορεί να προκληθεί επίσης και από χημικούς και 
φαρμακευτικούς παράγοντες, όπως  υδροκινόνη,  ανθραλίνη,  Zidovoudine (σε HIV + ασθενείς), 

χλώριο, κοβάλτιο, χαλκό κ.α.   
Οι διαταραχές χρώματος  μπορεί να οφείλονται σε διαταραχές θρέψης και μεταβολισμού και 

παρατηρούνται σε νοσήματα όπως η σιδηροπενική αναιμία, η νόσος Kwashiorkor, η 
φαινυλκετονουρία, το σύνδρομο Menkes Kinky. 
Η απώλεια τριχών στα παιδιά διακρίνεται σε αναγενή τριχόρροια και τελογενή τριχόρροια.  Η 

αναγενής τριχόρροια είναι αποτέλεσμα συνδρόμου χαλαρών αναγενών τριχών, γυροειδούς 
αλωπεκίας, χημειοθεραπείας, φαρμάκων, και σοβαρής μορφής μειωμένης πρόσληψης 

πρωτεϊνών. Ενώ τελογενής τριχόροια παρατηρείται μετά σοβαρή εμπύρετη λοίμωξη, χειρουργική 
επέμβαση, φάρμακα, υπερ/-υπόθυρεοειδισμό, ανεπάρκεια ψευδαργύρου, νόσο Kwashiorkor, 
ανεπάρκεια σιδήρου, βιοτίνης και δίαιτες απίσχνασης. 

Η ανδρογενετική αλωπεκία φαίνεται ότι αφορά σημαντικό ποσοστό  των εφήβων με μέση ηλικία  
έναρξης τα 14 έτη στα αγόρια και 15 έτη στα κορίτσια. Η εμφάνιση ανδρογενετικής αλωπεκίας 

σε μικρότερες ηλικίες (< των 10 ετών) μπορεί να υποδηλώνει ενδοκρινολογική διαταραχή. 
Απαιτείται αιματολογικός και ενδοκρινολογικός έλεγχος καθώς και υπερηχογραφικός έλεγχος 
ωοθηκών και επινεφριδίων. 

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται είναι η τοπική χρήση μινοξιδίλης με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα.  

Στις επίκτητες παθήσεις τριχών στα παιδιά συγκαταλέγεται η γυροειδής αλωπεκία με τις εξής 
κλινικές μορφές: 1)κατά πλάκας, 2)δικτυοειδής, 3)οφίαση, 4)ανάστροφη οφίαση, 5)διάχυτη, 
6)ολική, 7)καθολική. Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την χρήση ανθραλίνης, 

κορτικοστεροειδών, μινοξιδίλης, τοπική ανοσοθεραπεία, συνδυασμό θεραπειών και ψυχολογική 
υποστήριξη. 

Η τριχοτιλλομανία είναι μια μορφή αλωπεκίας άγνωστης αιτιολογίας που οφείλεται σε έλξη, 
περιστροφή, ή και αποκοπή των τριχών από τον ίδιο τον ασθενή. Πρόκειται για εκδήλωση 
αγχώδους νεύρωσης σε άτομα με εμμονές, ψυχαναγκαστικές διαταραχές και αδυναμία ελέγχου 

των παρορμήσεων. Έχει δύο μορφές: α)την καλοήθη και β)την σοβαρή μορφή. Είναι συνήθως 
νόσος αυτοπεριοριζόμενη στα  πολύ μικρά παιδιά. Για την αντιμετώπισή της επί επιμονής 

απαιτείται συνεργασία οικογένειας, παιδιού, δερματολόγου, κλινικού ψυχολόγου, 
παιδοψυχίατρου.  
Οι ουλωτικές αλωπεκίες συνιστούν άλλη μια κατηγορία επίκτητων παθήσεων τριχών. Μπορεί να 

είναι αποτέλεσμα μυκητιασικών  λοιμώξεων (κηρίο, άχωρας), βακτηριακών και ιογενών 
λοιμώξεων (δοθιήν, άνθρακας, θυλακίτις, νεκτρωτική ακμή), λοιμώξεων από πρωτόζωα 

(λεισμανίαση), εξωγενών παραγόντων (μηχανικών τραύματα, εγκαύματα, ακτινοδερματίτις), 
δερματοπαθειών άγνωστης αιτιολογίας. 
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Συμπερασματικά όσον αφορά  τις συνήθεις παθήσεις τριχών στα παιδιά σημαντικό ρόλο για την 
σωστή αντιμετώπισή τους διαδραματίζει, η ορθή διάγνωση, η έγκαιρη, σωστή επιλογή θεραπείας, 

η συνεργασία με άλλες ειδικότητες και η ψυχολογική υποστήριξη. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙV 
Μυκητιασικές Λοιμώξεις – Διαφορική Διάγνωση - αντιμετώπιση 

 
Περίπτωση Ι 
Βασιλική Παπαγεωργίου 

 
Παρουσίαση περιστατικού με διαφοροδιαγνωστικό ενδιαφέρον: δερματοφυτία τριχωτού που 

μιμείται μολυσματικό κηρίο σε παιδί με προηγούμενη σταφυλοκοκκική δερματική λοίμωξη. 
Πρόκειται για ένα αγόρι, 7 ετών, με ιστορικό μολυσματικού κηρίου προ 4 μηνών στην περιοχή 
της ρινός, του άνω χείλους και του κορμού. Το παιδί παρουσιάζει από 2 εβδομάδων μια 

ερυθηματώδη πλάκα με φλυκταινίδια και μελιτόχροες εφελκίδες στην περιοχή της αριστερής 
μαστοειδούς απόφυσης. Είχε λάβει αντιβιοτική αγωγή χωρίς ύφεση. Λαμβάνει νέα αντιβιοτική 

αγωγή με αμοξικιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ, τοπικά μουπιροσύνη και αντισηπτικό διάλυμα. Σε 
επανεξέταση, παρατηρείτε μερική βελτίωση αλλά η έντονη απώλεια τριχών θέτει υπόνοια 
δερματοφυτίας τριχωτού ενώ σε καινούργια λήψη ιστορικού αναφέρεται επαφή με αδέσποτα 

γατάκια. Η άμεση μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια για μύκητες αποβαίνει θετική για 
M.canis. Χορηγείται συστηματική αντιμυκητιασική αγωγή με ύφεση του νοσήματος.  

Η δερματοφυτία είναι η συχνότερη μυκητιασική λοίμωξη στον άνθρωπο και η δερματοφυτία 
τριχωτού η πιο μεταδοτική. Προσβάλλονται συχνότερα τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Τα 

συχνότερα δερματόφυτα που προκαλλούν δερματοφυτίαση τριχωτού είναι τα Trichophyton 
violaceum,  το Trichophyton tonsurans και το Microsporum canis. Η συστηματική 
αντιμυκητιασική θεραπεία είναι καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση με τα τοπικά σκευάσματα 

να δίδονται συνεπικουρικά. Η επανεξέταση μετά το τέλος της θεραπείας είναι απαραίτητη.  
 

Περίπτωση ΙΙ 
Ευστράτιος Φράγκος 
 

Ένας  53χρονος ασθενής προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου ¨Α. Συγγρός¨ λόγω 
συμπτωματικών βλαβών στον στοματικό βλεννογόνο που προκαλούσαν αίσθημα καύσου και 

συνοδό ήπιο άλγος. 
Ο ασθενής είχε διαγνωστεί με  ψωρίαση στην παιδική ηλικία και με ψωριασική αρθρίτιδα τα 
τελευταία 5  χρόνια. Είχε υποβληθεί σε ειδική, ανοσοτροποποιητική θεραπεία με αναστολέα IL-

17, σεκουκινουμάμπη, η οποία διήρκεσε 4 μήνες. Είναι ενδιαφέρον ότι, παρά τις προηγούμενες 
θεραπευτικές επιλογές, δεν έδειξε ανταπόκριση στους αναστολείς του παράγοντα νέκρωσης 

όγκου (TNF). 
Επιπλέον, ο ασθενής δεν μπορούσε να λάβει κυκλοσπορίνη λόγω ανεπιθύμητων επιπλοκών. 
Αρχικά, ο ασθενής ανέφερε  παρουσία ύποπτων και επώδυνων βλαβών στα όρια και τις πλευρικές 

άκρες της γλώσσας της, οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από 50 ημέρες λήψης σεκουκινουμάμπης. 
Χορηγήθηκε κορτιζονούχα αλοιφή χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση. Επιπλέον, δεν 

παρατηρήθηκαν δερματικές βλάβες και τα συμπτώματα των αρθρώσεων ελέγχονταν καλά μέσω 
της συνταγογραφούμενης θεραπείας. 
Κατά την κλινική εξέταση του στοματικού βλεννογόνου, παρατηρήθηκε ατροφία των θηλών στο 

οπίσθιο τμήμα της γλώσσας δίπλα σε ένα καλά περιγεγραμμένο  ερύθημα και λευκή μη 
αποσπώμενη πλάκα στα πλάγια άκρα της γλώσσα. 

Χορηγήθηκε θεραπεία τοπικής γέλης  μικοναζόλης, τέσσερις φορές την ημέρα για 30 ημέρες και 
από του στόματος φλουκοναζόλη 200mg/ημέρα για μία εβδομάδα. 
Επίσης ζητήθηκε από τον ασθενή να διακόψει τη θεραπεία με σεκουκινουμάμπη για 30 ημέρες. 

Μετά από αυτό το διάστημα, οι συμπτωματικές αλλοιώσεις του στοματικού βλεννογόνου 
υποχώρησαν  εντελώς, γεγονός που επέτρεψε στον ασθενή να ξαναρχίσει και να συνεχίσει τη 

θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε μειωμένη δόση 150 mg μηνιαίως. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
παρατηρηθεί υποτροπή στοματικής βλάβης. 
Συμπερασματικά, στοματική καντιντίαση που σχετίζεται με φάρμακα μπορεί να εμφανιστεί σε 

ασθενείς με ψωρίαση που βρίσκονται σε παρατεταμένη θεραπεία με αναστολείς της IL-17. Οι 
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ασθενείς αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά τόσο από οδοντίατρο όσο και από 
δερματολόγο για την πρόληψη επιπλοκών της στοματικής υγείας που προκύπτουν από τη χρήση 

φαρμάκων που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό. Η μείωση της δόσης του αναστολέα ιντερλευκίνης 
παρέχει μια ορθολογική προσέγγιση, αποτρέποντας την από του στόματος εκδήλωση 

παρενεργειών που σχετίζονται με το φάρμακο. 
 
Περίπτωση ΙΙΙ 

Μιχάλης Μπακάκης 
 

Γυναίκα 42 ετών μετά από ταξίδι στην Ιταλία παρουσίασε ομόκεντρους ερυθηματώδεις 
βλατιδοφυσαλιδώδεις δακτυλίους με συνοδό κνησμό, στο έσω σφυρό της κνήμης. Στη διαφορική 
διάγνωση περιλαμβάνεται: 

1.Δακτυλιοειδές κοκκίωμα 
2.Έρπον γυροειδές ερύθημα 

3.Δακτυλιοειδές φυγόκεντρο ερύθημα 
4.Δερματοφυτία σώματος 
5.Πολύμορφο ερύθημα 

6.Νομισματοειδές έκζεμα 
7.Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής 

8.Νομισματοειδές έκζεμα 
9.Μολυσματικό κηρίο 

10.Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος 
 
Πρόκειται για δερματοφυτία σώματος, την Tinea imbricata, μια σπάνια επιφανειακή μυκητίαση 

που περιορίζεται σε ενδημικές ζώνες στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού, στη Νότια Ασία και σε 
ορισμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής. Προκαλείται από το Trichophyton concentricum, ένα 

ανθρωπόφιλο δερματόφυτο με καλά καθορισμένη γεωγραφική κατανομή και προδιαθεσικούς 
παράγοντες που περιλαμβάνουν γενετικά, φυλετικά και ανοσολογικά πρότυπα ευαισθησίας και 
ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Η διάγνωση γίνεται συνήθως με κλινικά κριτήρια, 

υποστηριζόμενη από άμεση αναζήτηση του μύκητα από λέπια του δέρματος και καλλιέργεια. Η 
θεραπεία περιλαμβάνει την Τερμπιναφίνη, την Γκριζεοφουλβίνη και την Ιντρακοναζόλη 

συστηματικά, αλλά το ποσοστό υποτροπών είναι υψηλό. 
 
Περίπτωση ΙV 

Ανδριανή Τσιάκου 
 

Tinea incognito: 
Ο όρος  «tinea incognito» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε είδους δερματοφυτική 
λοίμωξη, η οποία έχει τροποποιηθεί, μετά από χρήση τοπικών ή συστηματικών κορτικοειδών ή 

τοπικών αναστολέων καλσινευρίνης. 
Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Dr Adrian  Ive και Dr Ronnie Marks 

το 1968 και έκτοτε καθιερώθηκε. 
Σε μια πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνεται ότι το Τrichophyton. rubrum είναι ο συχνότερος 
αιτιολογικός παράγοντας της νόσου, πιθανότατα επειδή αποτελεί ταυτόχρονα και το 

συνηθέστερο ανθρωπόφιλο δερματόφυτο στον κόσμο. Λιγότερο συχνά έχουν απομονωθεί το 
Epidermophyton floccosum και το Trichophyton .mentagrophytes. 

Τα δερματόφυτα κατά την προσβολή της κερατίνης του δέρματος προκαλούν μια τοπική 
ανοσολογική αντίδραση που χαρακτηρίζεται κλινικά από ερύθημα και απολέπιση.  
Τα τοπικά και συστηματικά χορηγούμενα στεροειδή και οι τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης 

καταστέλλουν τη φλεγμονώδη αντίδραση έναντι του παθογόνου δερματόφυτου και μειώνουν 
έτσι την τοπική αντίσταση του δέρματος στο σημείο εφαρμογής τους, δρώντας σε επίπεδο 

κυτταρικής ανοσίας. 
Με τον τρόπο αυτό, αφενός τροποποιούν τη συνήθη κλινική εκδήλωση , αφετέρου επιτρέπουν 
στον μύκητα να πολλαπλασιαστεί και να επεκταθεί ανώμαλα   

Η διάγνωση επιτυχάνεται με μυκητολογική εξέταση, συγκεκριμένα με: 



19 
 

Α)Άμεση μικροσκόπηση μετά από λήψη υλικού (λέπια ή πύου) από τις ύποπτες βλάβες. 
Ακολουθεί κατεργασία με διάλυμα 10% ΚΟΗ και αποκαλύπτεται η παρουσία άφθονων υφών.   

Β)Καλλιέργεια του υλικού σε Sabouraud dextrose άγαρ 2% με στρώμα ελαίου,  όπου 
απομονώνεται ο υπεύθυνος παράγοντας. 

Σε σχέση με την tinea corporis η  tinea incognito χαρακτηρίζεται από λιγότερο επηρμένο όριο 
της βλάβης, λιγότερη απολέπιση, είναι περισσότερο φλυκταινώδης και περισσότερο εκτεταμένη 
και έχει εντονότερα συμπτώματα. 

Μπορεί να συνυπάρχουν δευτεροπαθείς αλλαγές από τη μακροχρόνια χρήση τοπικών στεροειδών 
όπως ατροφία (με λέπτυνση του δέρματος και παρουσία ραβδώσεων), πορφύρα και 

τελαγγειεκτασία 
Θεραπευτικά γίνεται διακοπή κάθε τοπικού κορτικοστεροειδούς ή τοπικού αναστολέα 
καλσινευρίνης, μπορούν να εφαρμοστούν  αντικνησμώδεις λοσιόν, και να χορηγηθούν  τοπικά 

αντιμυκητιασικά (όπως μικοναζόλη, κετοκοναζόλη και ικοναζόλη), ή/και από του στόματος 
αντιμυκητιασικά, όπως τερμπιναφίνη και ιτρακοναζόλη. 
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ V 
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» στην Κοσμητική Δερματολογία 

 
 

Αξιολόγηση προσώπου και τριχωτού κεφαλής για αισθητική παρέμβαση 
 
Περίπτωση ΙΙ 

Παναγιώτα Ρήγα 
 

Παρουσίαση 3 περιστατικών που εφαρμόστηκε συνδυασμός θεραπειών για ένα φυσικό τελικό 
αποτέλεσμα. 
Περιστατικό 1 

50 ετών γυναίκα – την ενοχλεί η πτώση του προσώπου δε θέλει τοξίνη, ούτε υαλουρονικό. 
Αντιμετωπίστηκε με HIFU, DERMAPEN+TCA 10%, MESOTOXIN, ELLANSE 

Περιστατικό 2 
45 ετών γυναίκα – έντονες ρινοπαρειακές πτυχές  

Αντιμετωπίστηκε με HA FILLERS, PLLA THREADS 
Περιστατικό 3 
42 ετών γυναίκα – έντονο μεσόφρυο και ρινοπαρειακές  

Αντιμετωπίστηκε με TCA 15% peel, TOXIN, ELLANSE 
 

Περίπτωση ΙΙΙ 
Άουρα Υφαντή 
 

Το Ιπποκρατικό αξίωμα «ωφελέειν ή μη βλάπτειν», είτε μιλάμε για την κλασική ιατρική, είτε για 
την κοσμητική ιατρική, είναι καθήκον, υποχρέωση και θεμελιώδης αρχή. 

Η σωστή χρήση του peeling με τρανεξαμικό οξύ σε περιστατικό με μεταφλεγμονώδη 
υπερμελάγχρωση (PIH) επιβεβαιώνει το ρητό. 
Η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, είναι μια αντιδραστική υπερμελάγχρωση που 

εμφανίζεται μετά από ένα δερματικό τραυματισμό ή μετά από φλεγμονή (Kaufman BP et al 
2018). 

Μελέτες έχουν δείξει ότι σε άτομα με σκούρο φωτότυπο, αποτελεί ένα από τα συχνότερα αίτια 
επισκεψιμότητας στον δερματολόγο. 
Στα πρωτόκολλα θεραπεία της, περιλαμβάνεται η χρήση φαρμάκων και τοπικών κρεμών (kojic 

acid, arbutin, hydroquinone, vitamin C, glutathione), τα χημικά peeling και τα laser (energy – 
based devices). 

Το τρανεξαμικό οξύ αποτελεί μία νέα θεραπευτική προσέγγιση της μεταφλεγμονώδους 
υπερμελάχρωσης με αγγειακό πρότυπο (pattern), γιατί αναστέλλει την νεοαγγειογένεση, μειώνει 
τον αριθμό των μαστοκυττάρων, όπως και τη δράση της τυροσινάσης εμποδίζοντας τη 

μελανινογένεση. Με το τρόπο αυτό ελέγχουμε την φλεγμονή, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία της υπερμελάγχρωσης.  

Ο συνδυασμός του με άλλους αναστολείς της μελανινογένεσης, αντιοξειδωτικών και αναστολείς 
της φλεγμονής,  αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική  πρόταση πρόληψης αλλά και 
αντιμετώπισης της χρόνιας μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης. Αποτελεί επίσης θεραπευτική 

αντιμετώπιση σε ηλικιωμένα άτομα με ΡΙΗ που παρουσιάζουν αργή επούλωση ή σε περιπτώσεις 
που οι άλλες μέθοδοι έχουν αποτύχει. 

  

Σάββατο 10/12/2022 
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Περίπτωση ΙV 
Γεώργιος Λιόσης 

 
Η τεχνική  a-FUE-D αποτελεί την πλέον σύγχρονη εκδοχή της Follicular Unit EXTRACTION οποία 
αποτελεί  με τη σειρας της την πλέον διαδεδομένη τεχνική Αυτολογης Μεταμοσχευσης 

Τριχοθυλακικων Μονάδων ( ΑΜΤΜ). 
Επιλέξαμε να σας παρουσιασουμε 2 περιπτώσεις ΑΜΤΜ λόγω των ειδικών παραμέτρων κ 

ευρημάτων τους. 
Πρόκειται για γυναίκα 63 ετών που έπασχε από Ανδρογενετικη Αλωπεκία κατά Ludwig 2. 
Στη 2η περίπτωση άνδρας 55 ετών έπασχε κλινικά από Ανδρογενετικη Αλωπεκία επίσης.Η 

προσεκτική δερματοσκοπικη κ τριχοσκοπικη εξέταση ανέδειξε ευρήματα συμβατά με ουλωτικη 
αλωπεκια. Ακολούθησε βιοψία κ ιστολογικη επιβεβαίωση. Ο ασθενής  ενημερώθηκε, υπέγραψε 

έγγραφο συγκατάθεσης( πιθανή αποτυχία  εκθυσης, η' αργοπορημένη έκθεσης, μη άρτιο 
αισθητικό αποτέλεσμα) 
Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της ΑΜΤΜ μετά από 10 μήνες. 

 
 

  



22 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

     Στρογγυλά Τραπέζια 



23 
 

 
 

 
 

                        
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ I 
Ατοπική Δερματίτιδα 

 
Τοπικά κορτικοστεροειδή και αναστολείς καλσινευρίνης: ποσότητα, τρόπος και 

διάρκεια χορήγησης  
Θέμις Σγόντζου 
 

Κατά την επιλογή ενός τοπικού ΚΣ εκτός από τη δραστικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν 
το γαληνικό σκεύασμα, η ηλικία του ασθενούς και η περιοχή του σώματος στην οποία θα 

εφαρμοστεί το φάρμακο. Στα παιδιά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τακτικά  χαμηλής έως 
μέτριας ισχύος ΚΣ, ενώ σε εφήβους και ενήλικες ασθενείς  ισχυρής έως πολύ ισχυρής ισχύος ΚΣ 
υπό την επίβλεψη ειδικού σε έξαρση του ατοπικού εκζέματος (ΑΕ) για σύντομο χρονικό 

διάστημα. 
Η θεραπεία του προσώπου, ιδιαίτερα της περιοφθαλμικής  περιοχής ή άλλων ευαίσθητων 

περιοχών (πτυχές, λαιμός) θα πρέπει να περιορίζεται σε χρήση ήπιας έως μέτριας κατηγορίας 
τοπικών ΚΣ (Ι και ΙΙ). 

 Σε ήπια κλινική εικόνα ατοπικού εκζέματος, μικρή ποσότητα τοπικού κορτικοειδούς δύο έως 
τρεις φορές την εβδομάδα (μηνιαία ποσότητα με μέσο εύρος τα 15 g σε βρέφη, τα 30 g σε παιδιά 
και έως τα 60-90g σε εφήβους και ενήλικες) με τακτική χρήση καθημερινών μαλακτικών, 

επιτρέπει μια καλή εβδομαδιαία θεραπεία συντήρησης.  
Επίσης, οι ασθενείς με μέτριο ή σοβαρό ΑΕ μπορούν να επωφεληθούν από τη μακροχρόνια 

προληπτική θεραπεία με μέτρια ή ισχυρά τοπικά ΚΣ. Συγκεκριμένα, εφαρμογή δύο φορές την 
εβδομάδα προπιονικής φλουτικαζόνης ή ασεπονικής μεθυλπρεδνιζολόνης (κατηγορία III) έχει 
δείξει σημαντική μείωση των υποτροπών του AE.  

Η σταδιακή μείωση αφορά στη μετάβαση σε ένα λιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές ή στη 
διατήρηση ενός πιο ισχυρού, μειώνοντας παράλληλα τη συχνότητα εφαρμογής (διαλείπουσα 

αγωγή).  
 Οι αναστολείς καλσινευρίνης (tacrolimus, pimecrolimus) αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής 
για ευαίσθητες περιοχές, όπου η χρήση τοπικών ΚΣ  σχετίζεται με παρενέργειες. 

Η αποτελεσματικότητα της μακροχρόνιας μονοθεραπείας με αλοιφή tacrolimus έχει καταδειχθεί 
σε παιδιά και ενήλικες. Σε παιδιά, έχει αναφερθεί θεραπεία δύο φορές την εβδομάδα με αλοιφή 

tacrolimus 0,03% για τη μείωση του αριθμού των εξάρσεων και την παράταση των διαστημάτων 
χωρίς έξαρση. Επίσης, η προληπτική αγωγή με αλοιφή tacrolimus 0,1% έχει αποδειχθεί ασφαλής 
και αποτελεσματική για έως και ενός έτους και στη μείωση του αριθμού των εξάρσεων και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής (QoL) τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Η κρέμα 
Pimecrolimus 1% έχει μελετηθεί σε βρέφη και παιδιά σε σχήμα συνδυασμού με ΚΣ, το οποίο 

χορηγείται σε περίπτωση έξαρσης. Λιγότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα για παιδιά κάτω των 2 
ετών.  
 

Νεώτερα δεδομένα για την τοπική θεραπεία  
Ελένη Ρεμουντάκη 

 
Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που έχει πολύ μεγάλη επίδραση 
στην ποιότητα ζωής των ασθενών.  Η τοπική θεραπεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

θεραπείας για δεκαετίες αλλά ταυτόχρονα αφορά και το σύνολο των ασθενών, ανεξάρτητα με 
την βαρύτητα της νόσου.  

 Η πρώτης γραμμής θεραπεία για τον έλεγχο της νόσου δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά , 
σύμφωνα και με τις πρόσφατες κατευθυντήριες ευρωπαϊκές οδηγίες, καθώς οι εγκεκριμένες 
τοπικές θεραπείες περιορίζονται  στα τοπικά κορτικοστερεοιδή και τους αναστολείς 

καλσινευρίνης.  

Σάββατο 10/12/2022 
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Ωστόσο υπάρχει ανάγκη για νέες τοπικές θεραπείες που θα παρουσιάζουν υψηλή 
αποτελεσματικότητα, εύκολη χορήγηση  αλλά και ευνοϊκό προφίλ ασφαλείας, με χαμηλό κίνδυνο 

εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών στη μακροχρόνια χρήση που επιβάλει η χρονιότητα του 
νοσήματος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ελπιδοφόρο ότι με βάση την συνεχιζόμενη πρόοδο στην 

κατανόηση της παθογένεσης της νόσου, υπάρχουν νέοι στόχοι για φαρμακολογική παρέμβαση.  
Αυτή τη στιγμή, πάνω από 40 νέες τοπικές θεραπείες που βρίσκονται στη φάση των κλινικών 
μελετών, αλλά και εγκεκριμένα νέα μόρια. Οι νέοι εκλεκτικοί θεραπευτικοί παράγοντες 

στοχεύουν σε διαφορετικά μονοπάτια της  παθογένεσης της νόσου. 
 Νέες ελπιδοφόρες θεραπείες αφορούν  την αναστολή του μονοπατιού JAK-STAT  (ruxolitinib 

and delgocitinib). Η τοπική κρέμα  ruxolitinib , JAK1/ JAK2 αναστολέας έχει εγκριθεί, για την 
ήπια-μέτρια ΑΔ σε ασθενείς >12 ετών, με βάση τα δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 
του φαρμάκου, ενώ άλλα σκευάσματα της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας βρίσκονται υπό 

διερεύνηση  για το χρόνοι έκζεμα των χεριών και την ατοπική δερματίτιδα.     
Επιπρόσθετα με την crisaborole, τοπικοί αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης  όπως η κρέμα 

rofumilast και η αλοιφή difamilast, είναι νέοι θεραπευτικοί παράγοντες που έχουν δείξει καλή 
αποτελεσματικότητα και ανοχή στις κλινικές μελέτες για τη θεραπέια της ήπιας- μέτριας ΑΔ. 
Επίσης υπό μελέτη είναι νέα μόρια που στοχεύον   την τροποποίηση του υποδοχέα ΑhR 

(tapinarof), αλλά και νέες θεραπευτές εξελίξεις που στοχεύουν στην διαμόρφωση του 
μικροβιώματος.  

 
AntiIL-4/IL-13 και jak kinase inhibitors: επιλογή κατάλληλου ασθενή  

Σταμάτης Γρηγορίου 
 
Οι νέες στοχευμένες θεραπείες για την σοβαρή ατοπική δερματίτιδα περιλαμβάνουν μονοκλωνικά 

αντισώματα έναντι της IL4/13 και JAK αναστολείς. Όλες οι θεραπείες είναι θεραπείες πρώτης 
εκλογής σύμφωνα  με τις κατευθυντήριες οδηγίες. Το  Dupilumab είναι καταλληλότερο στους 

ασθενείς με ατοπικές συννοσηρότητες γιατί έχει ένδειξη και για τη θεραπεία του άσθματος της 
ρινίτιδας και της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας. Οι JAK αναστολείς έχουν γρηγορότερη έναρξη 
δράσης και θα μπορούσαν να προτιμηθούν στον ασθενή που χρειάζεται γρήγορο έλεγχο του 

κνησμού και των εκζεματικών βλαβών καθώς και σε ασθενείς που  λόγω ενός 
προγραμματισμένου χειρουργείου θα χρειαστούν προσωρινή διακοπή της θεραπείας. Τα 

μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της IL4/13 δεν χρειάζονται εργαστηριακή παρακολούθηση, δεν 
αλληλεπιδρούν με άλλους συγχορηγούμενους παράγοντες και επομένως θα μπορούσαν να 
προτιμηθούν στον ασθενή με πολυφαρμακία ή εκείνον που δεν θέλει να επαναλάβει 

εργαστηριακό έλεγχο. Η σύσταση του Εθρωπαικού Οργανισμού Φαρμάκου είναι να εξετάζεται η 
πιθανή χορήγηση άλλων παραγόντων πριν τους JAK αναστολείς σε ασθενείς άνω των 65 ετών, 

καθώς και με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, θρομβοεβολικά επεισόδια και 
νεοπλασίες. 
 

Χρήσιμες καθημερινές οδηγίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών  
Χαριτωμένη Βαβούλη 

 
Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι μια χρόνια ασθένεια, με περιοδικές εξάρσεις και υφέσεις. Ο 
αντίκτυπός της στους ασθενείς και τις οικογένειές τους περιλαμβάνει ιατρικό κόστος (επισκέψεις 

σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, κόστος συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων), 
απουσία από την εργασία ή το σχολείο, μειωμένη παραγωγικότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής. 

Ο ερεθισμός του δέρματος και ο κνησμός επηρεάζουν αρνητικά και σχετίζονται με ψυχική 
δυσφορία και διαταραχές ύπνου. Η φυσική εμφάνιση του δέρματος ενός ασθενούς με ΑΔ μπορεί 
να οδηγήσει σε αμηχανία και μειωμένη αυτοεκτίμηση. Ο βαθμός αυτής της επιβάρυνσης 

σχετίζεται και με τη σοβαρότητα της νόσου.  
Η ΑΔ γενικά συνιστάται να αντιμετωπίζεται με μια σταδιακή προσέγγιση θεραπείας 

ευθυγραμμισμένη με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Οι στόχοι της θεραπείας είναι να 
καταπραΰνουν και να βοηθήσουν στον έλεγχο του κνησμού και του ερυθήματος, την προστασία 
και την επούλωση του δερματικού φραγμού και την αποκατάσταση της ακεραιότητάς του. Οι 

τοπική ενυδατικοί παράγοντες αποτελούν τη βασική θεραπεία για την ΑΔ, με κατευθυντήριες 
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οδηγίες που συνιστούν τουλάχιστον καθημερινή ενδελεχή ενυδάτωση. Στη βασική διαχείρηση, 
εκτός της καθημερινής ενυδάτωσης και φροντίδας, συμπεριλαμβάνεται και η αποφυγή 

ερεθιστικών και άλλων παραγόντων που πυροδοτούν το νόσημα. Η θεμελιώδης σταδιακή 
διαχείριση της νόσου απαιτεί να χρησιμοποιείται το βασικό βήμα σε κάθε βήμα θεραπείας, 

ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της νόσου και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Επαγγελματίες 
νοσηλευτές/βοηθοί ιατρών διαχειρίζονται και εκπαιδεύουν ασθενείς και φροντιστές σχετικά με 
τη βελτιστοποίηση αυτής της βασικής πτυχής της διαχείρισης της νόσου. Η τελική κρίση σχετικά 

με την καταλληλότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης θεραπείας πρέπει να γίνεται από τον ιατρό 
και τον ασθενή. Πρόκειται να συζητηθούν πρακτικές συμβουλές σχετικά με κατάλληλες μεθόδους 

φροντίδας, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με ατοπική δερματίτιδα. 
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IΙ 

Γυροειδής Αλωπεκία 
 

Τοπικά κορτικοστεροειδή και συνδυασμοί: πότε, πώς και για πόσο  
Μαρία Κυριαζοπούλου 
 

Η γυροειδής αλωπεκία συνιστά νόσημα που ο δερματολόγος καλείται να διαχειριστεί συχνά στην 
καθημερινή του πρακτική. Η χρήση των τοπικών κορτικοστεροειδών είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της θεραπευτικής προσέγγισης. «Ωφελέειν» τον ασθενή εν προκειμένω σημαίνει εφαρμογή του 
σκευάσματος σε εντοπισμένη νόσο και ταχεία ύφεση με επανέκφυση των τριχών. «Μη βλάπτειν» 

αφορά στην θεραπεία με γνώμονα την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών των  των 
κορτικοστεροειδών. Το τελευταίο αποκτά επιπλέον βαρύτητα, όταν οι ασθενείς είναι παιδιά που 
αναπτύσσονται και επιβαρύνονται υπερβολικά από το φορτίο της νόσου.  

 
Ενδοβλαβική και συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών  

Ναταλία Κούνα 
 
Η γυροειδής αλωπεκία είναι μη ουλωτική αλωπεκία η οποία μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε 

έντριχη περιοχή. Η αιτιοπαθογένεια της νόσου είναι άγνωστη. Η πρόγνωση και η εξέλιξη της 
είναι απρόβλεπτη. 

Οι διαθέσιμες θεραπείες είναι κατά κύριο λόγο τοπικές ενώ το ενδεχόμενο αυτόματης 
επανέκφυσης χωρίς θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να υπολογίζεται από τον θεράποντα ιατρό 
κατά την επιλογή της κατάλληλης  αγωγής. 

Η ενδοβλαβική χορήγηση κορτικοστεροειδών αποτελεί θεραπεία εκλογής σε περιορισμένη νόσο. 
Ενήλικες ασθενείς με προσβολή του τριχωτού κεφαλής σε έκταση < 50% αποτελούν τους 

κατάλληλους υποψήφιους. Χορηγείται κυρίως triamcinolone acetonide σε δόση 5-10mg/ml για 
το τριχωτό κεφαλής και 2.5-5mg/ml για βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο. Η θεραπεία 
επαναλαμβάνεται ανά 4-6 εβδομάδες και διακόπτεται εάν δεν παρατηρείται βελτίωση μετά απο 

6 μήνες. 
Η χρήση συστηματικών κορτικοστεροειδών είναι περιορισμένη , κυρίως λόγω των ανεπιθύμητων 

ενεργειών. Η συνεχής χορήγηση για την αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας δεν έχει 
ένδειξη. Μεγάλο ποσοστό των ασθενών εμφανίζουν υποτροπή της νόσου μετά την διακοπή της 
αγωγής και  συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες  όπως σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπόρωση, 

σύνδρομο Gushing, ακμή, παχυσαρκία και ανοσοκαταστολή. Η χορήγηση κορτικοστεροειδών 
κατά ώσεις φαίνεται να μην έχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με την συνεχή 

χορήγηση όμως απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να αποδειχτεί. 
Νεότερες ανοσοτροποποιητικές και βιολογικές θεραπείες πιθανόν να αποτελούν την 
καταλληλότερη θεραπευτική αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας 
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Τοπική ανοσοθεραπεία: πότε, πώς και για πόσο   
Φιόρη Κούστα 

 
Η τοπική ανοσοθεραπεία, γνωστή απο το 1912, χρησιμοποιείται σε εκτεταμένη γυροειδή 

αλωπεκία σαν πρώτης γραμμής θεραπεία. Έχουν δοκιμαστεί το DNCB, SADBE, DPCP, με το 
τελευταίο να υπερέχει λόγω της ευκολίας συντήρησης, της φθηνής τιμής και της ασφάλειας στη 
χρήση του.  Η βασική της αρχή στηρίζεται στην πρόκληση τοπικού ερεθισμού μεσω πρόκλησης 

αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής επιβραδυνόμενου τύπου στο τριχωτό της κεφαλής. 
Εφαρμόζεται σε υγιείς ενήλικους ασθενείς, με ελεύθερο ιστορικό αλλεργιών. Αφού προηγηθεί η 

ευαισθητοποίηση με τη μέγιστη συγκέντρωση του φαρμάκου, συνεχίζεται η θεραπεία με 
εφαρμογή  στο ήμιση του τριχωτού της κεφαλής εβδομαδιαία, με άυξηση της συγκέντρωσης του 
ανάλογα με την ανταπόκριση. Όταν η επανέκφυση είναι ικανοποιητική η εφαρμογή του 

επεκτείνεται σε όλο το τριχωτό. Στις ΑΕ περιλαμβάνονται: οίδημα, ερυθρότητα, κνησμός, 
πομφόλυγες, καύσος, μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση, τραχηλική λεμφαδενίτιδα. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται ποσοστά επανέκφυσης που κυμαίνονται απο 6-77% με ένα μέσο όρο 
1 στους 2 ασθενείς να πετυχαίνει σχεδόν πλήρη επανέκφυση. Λόγω της φύσης της νόσου και 
της πιθανότητας υποτροπής η θεραπεία θα πρέπει να εφαρμόζεται και μετά την επίτευξη του 

στόχου, παρόλα αυτά δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το χρόνο εφαρμογής της.  
Συμπερασματικά, η τοπική ανοσοθεραπεία θεωρείται η πιο ασφαλής θεραπεία μέχρι στιγμής και 

με ικανοποιητικά ποσοστά επανέκφυσης  για σοβαρές μορφές γυροειδούς αλωπεκίας.  
 

Συμπληρώματα διατροφής: έχουν θέση στην αντιμετώπιση;  
Ευθυμία Αγιασοφίτου 
 

Η γυροειδής αλωπεκία είναι μία καλοήθης, υποτροπιάζουσα αυτοάνοση πάθηση που προσβάλει 
τους τριχικούς θυλάκους οδηγώντας σε τριχόπτωση. Συνήθως εμφανίζεται  ως διακριτές 

αποψιλωτικές πλάκες στο τριχωτό της κεφαλής αλλά μπορεί να είναι και σε οποιαδήποτε έντριχη 
περιοχή του σώματος. 
Η θεραπεία είναι δύσκολη και στηρίζεται κυρίως σε κορτικοστεροειδή και ανοσοτροποποιητικούς 

παράγοντες με δυνητικά επιβλαβείς ανεπιθύμητες ενέργειες .  
Η θεραπεία με συμπληρώματα  διατροφής ίσως να αποτελεί μία  υποσχόμενη, εναλλακτική λύση 

χαμηλότερου κινδύνου.  
Τα μικροθρεπτικά συστατικά περιλαμβάνουν βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι 
απαραίτητα συστατικά της διατροφής μας. Οι ρόλοι τους ποικίλουν ,λειτουργούν ως ενζυμικοί 

παράγοντες ,βιολογικά υποστρώματα, ορμόνες. Ο κανονικός κύκλος των τριχοθυλακίων 
εξαρτάται από τα μικροθρεπτικά συστατικά ,επιπλέον ορισμένα μειώνουν το οξειδωτικό stress, 

παράγοντες που πιθανόν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της γυροειδούς αλωπεκίας ,ενώ  η 
βιταμίνη D μπορεί να τροποποιήσει την ανοσολογική απόκριση αναστέλλοντας τον 
πολλαπλασιασμό των Th1, τον κύριο τύπο Τ βοηθητικών κυττάρων στη γυροειδή αλωπεκία. 

 
Αναστολείς jak κινασών: είναι η λύση που περιμέναμε;  

Βασιλική Χασάπη 
 
Η γυροειδής αλωπεκία (AA) είναι αυτοάνοση νόσος που χαρακτηρίζεται από μη  ουλωτική 

απώλεια τριχών, η  οποία μπορεί να είναι ποικίλης έκτασης, είτε υπό τη μορφή μικρών ή μεγάλων 
πολλαπλών  πλακών στο τριχωτό της κεφαλής ή/και πλήρους απώλειας, που αφορά ολόκληρο 

το σώμα. Η έναρξη της νόσου πιθανόν θεωρείται  ότι ακολουθεί την κατάρρευση του 
ανοσολογικού προνομίου του θύλακα της τρίχας, που οδηγεί σε αύξηση της έκφρασης του 
αυτοπεπτιδίου/MHC κατά μήκος του θυλακικού επιθηλίου. Η απώλεια τριχών σχετίζεται 

υποθετικά  με περιθυλακική διήθηση  από αυτοενεργοποιημένα Τ κύτταρα. Αυτή η διαδικασία 
θεωρείται ότι παραμορφώνει το μικροπεριβάλλον του θύλακα της τρίχας τροποποιώντας και 

απορρυθμίζοντας σημαντικά την τυπικά σταθερή ανοσολογική κατάσταση ομοιοστασίας έναντι 
μιας ενεργού φλεγμονής. Αυτή η ανισορροπία προκαλείται εν μέρει από την κυρίαρχη παρουσία 
ειδικών κυτοκινών.  
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Ενώ η ιντερφερόνη-g (IFNg) έχει αναγνωριστεί ως βασικός παράγοντας στην παθογένεση της 
ΑΑ, πολλές άλλες κυτοκίνες έχει επίσης αποδειχθεί ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μηχανιστικές 

μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν επισημάνει τη συμβολή κοινών κυτοκινών γάμμα αλυσίδας (gc) 
όπως IL-2, IL-7 και IL-15 σε εξελισσόμενη νόσο. Οι κυτοκίνες IFNg και gc, σηματοδοτούν μέσω 

μονοπατιών, που περιλαμβάνουν ενεργοποίηση υποδοχέα κινασών Janus (JAKs) και 
μετατροπέων σήματος καθώς και ενεργοποιητές της μεταγραφής (STATs). Με βάση αυτά τα 
ευρήματα, τα  JAK/STAT μονοπάτια έχουν στοχευθεί για τους σκοπούς θεραπευτικής 

παρέμβασης σε κλινικό περιβάλλον. 
Σε  αναφορές περιπτώσεων και μικρές  σειρές ασθενών έχει περιγραφεί η χρήση των μικρών 

μορίων, αναστολέων  JAK που οδηγούν σε επανέκφυση των τριχών σε ασθενείς με ΑΑ. 
Επιπλέον, τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών υπόσχονται  αξιόλογη θέση στους αναστολείς JAK 
στη στρατηγική θεραπείας για ασθενείς με σοβαρή  νόσο.  Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα 

από κλινικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας του JAK  αναστολέα baricitinib οδήγησε στην πρώτη 
εγκεκριμένη θεραπεία για την ΑΑ από τον FDA τον Ιούνιο του 2022.  Στο στάδιο των κλινικών 

δοκιμών βρίσκονται και άλλοι JAK  αναστολείς, όπως το Ritlecitinib, των οποίων τα αποτελέσματα 
αναμένονται.  
Οι  JAKi έχουν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας προς το παρόν για τη θεραπεία  της ΑΑ. 

Ωστόσο οι πιθανότητες ανεπιθύμητων ενεργειών και η μειωμένη αποτελεσματικότητα σε 
ανθιστάμενη στη θεραπεία ή υποτροπιάζουσα νόσο οδηγεί τους ασθενείς να  ρωτούν: «Τι άλλο 

υπάρχει;» 
 Όσο περισσότερο οι μηχανισμοί αυτής της αινιγματικής ασθένειας ξετυλίγονται, η δεξαμενή των 

θεραπευτικών επιλογών για τηΑΑ σίγουρα θα συνεχίσει να γεμίζει και να  αυξάνεται ο αριθμός 
των στρατηγικών θεραπείας. 
 

Χρήσιμες οδηγίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών  
Σοφία Παπανίκου 

 
Η γυροειδής αλωπεκία είναι μια αυτοάνοση, χρόνια, υποτροπιάζουσα πάθηση, η οποία αποτελεί 
τη συχνότερη αιτία αιφνίδιας, εντοπισμένης ή γενικευμένης απώλειας τριχών με συχνά 

απρόβλεπτη κλινική πορεία. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις βασίζονται στα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, στην προσωπική εμπειρία του θεράποντα ιατρού για τη νόσο και στη συμμόρφωση 

του ασθενούς. 
Παρά το γεγονός ότι η γυροειδής αλωπεκία δεν απειλεί τη ζωή των ασθενών  και   επηρεάζει 
μόνο την αισθητική εμφάνισή τους πολύ συχνά μπορεί να μειώσει την ποιότητα της ζωής τους 

και να δημιουργήσει  σημαντικού βαθμού συναισθηματική και  ψυχολογική επιβάρυνση. 
Επιπλέον μπορεί να επιδράσει αρνητικά  στις κοινωνικές σχέσεις των ασθενών αυξάνοντας τα 

επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. 
Τα τελευταία χρόνια σημαντικό είναι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής 
δερματολογικής κοινότητας για την επίδραση της γυροειδούς αλωπεκίας στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών. 
Κύριο μέλημα του δερματολόγου στη διαχείριση των ασθενών με γυροειδή αλωπεκία αποτελούν: 

Η ενημέρωση για την πορεία και την πρόγνωση της γυροειδούς αλωπεκίας. 
Η επιλογή  της κατάλληλης θεραπείας για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά με γνώμονα την ηλικία, 
την έκταση της νόσου, το ατομικό ιστορικό, τις προσδοκίες αλλά και  τον τρόπο ζωής και την 

διάθεσή του να υποβληθεί σε θεραπεία. 
Συμβουλευτική - οδηγίες για αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν  καθώς και 

ανεύρεση και επιλογή των κατάλληλων καλλυντικών προϊόντων και του camouflage για την 
επίτευξη του βέλτιστου αισθητικού αποτελέσματος. 
Η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τόσο του του ασθενή όσο και της οικογένειας του (σε περίπτωση 

παιδιατρικού ασθενή). 
Αφουγκράζεται τις ανησυχίες του ασθενούς και της οικογένειας  και παράλληλα σε περίπτωση 

που εντοπίζει οποιαδήποτε δυσκολία διαχείρισης του stress,  συστήνει την κατάλληλη  
ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα  ποιοτικής και 
φυσιολογικής ζωής παρά την νόσο. 
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IΙΙ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IΙΙ 

«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» στη διερεύνηση 
 

Εργαστηριακός έλεγχος: τι κρατάμε από το παρελθόν, τι προσθέτουμε 
 

…στον δερματικό ερυθηματώδη λύκο και τη δερματομυοσίτιδα  

Μαρία Γεροχρήστου 

 

Ο Ερυθηματώδης λύκος και η δερματομυοσίτιδα είναι αυτοάνοσα νοσήματα τα οποία τα 
τελευταία  παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον προκειμένου να αποκωδικοποιηθούν  

τα πολύπλοκα μονοπάτια της ανοσολογικής βάσης τους. 

Σημαντικό ρόλο στον χαρακτηρισμό του νοσήματος , αλλά και στην υποβοήθηση της 
θεραπευτικής απόφασης με βάση τον βαθμό προσβολής οργάνων , κατέχει ο απεικονιστικός , 
ανοσολογικός και γενικού τύπου εργαστηριακός έλεγχος  τα αποτελέσματα του οποίου με όλο 

και πιο εξειδικευμένες τεχνικές  παρέχουν πληροφορίες για τον αρτιότερο χειρισμό των 

νοσημάτων και την στοχευμένη θεραπευτική τους.  

Τα τελευταία έτη υπάρχει ανάγκη  αξιολόγησης  των  εργαστηριακών τεχνικών  ανίχνευσης 
ειδικών αυτοαντισωμάτων  που πραγματοποιούνται με τεχνικές υψηλής ειδικότητας όπως  elisa 

και ανοσοαποτύπωση  του αίματος  του ασθενούς,  εξ αιτίας της πλειοτρόπου συσχέτισης αυτών 
με τα προσβεβλημένα συστήματα του οργανισμού αφ ενός και της ανάγκης για πιο εξειδικευμένη 

και βραχύτερη  ανοσοκατασταλτική θεραπευτική αφ΄ετέρου. 

 

…στα πομφολυγώδη νοσήματα  
Ευθυμία Σουρά 

 
Τα νοσήματα που ανήκουν στην κατηγορία των πομφολυγωδών νοσημάτων είναι ποικίλα. 
Διαφέρουν όχι μόνο στην κλινική τους εικόνα αλλά και στην παθογένεια και την πρόγνωση τους. 

Παρόλα αυτά, όλα τα πομφολυγώδη χαρακτηρίζονται από την παρουσία αυτοαντισωμάτων στην 
επιδερμίδα ή τη βασική μεμβράνη τα οποία οδηγούν στην εμφάνιση των χαρακτηριστικών 

βλαβών στο δέρμα ή στους βλεννογόνους.  
Επομένως, αν και τα νοσήματα αυτά διαφέρουν αρκετά, οι διαγνωστικές μέθοδοι είναι κοινές. 
Μέχρι στιγμής οι κυριότερες εξετάσεις που πρέπει να διενεργούνται οπωσδήποτε για τη διάγνωση 

ενός πομφολυγώδους νοσήματος (το “gold standard”) παραμένει η βιοψία δέρματος και η 
διενέργεια του άμεσου ανοσοφθορισμού (DIF/ direct immunofluorescence). Ο τρόπος λήψης και 

η επιλογή του σημείου λήψης των δειγμάτων για αυτές τις 2 εξετάσεις πρέπει να γίνεται με 
προσοχή.  
Άλλες μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και μπορούν να βελτιώσουν την 

διαγνωστική ευαισθησία και ειδικότητα είναι ο έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF, indirect 
immunofluorescence), η ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) και η ανοσοαποτύπωση 

(Western blot). 
Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί στη φαρέτρα μας και κάποιες νεότερες τεχνικές οι οποίες 
οδηγούν σε ακόμη γρηγορότερη και ακριβέστερη διάγνωση των πομφολυγωδών νοσημάτων. Σε 

αυτές τις νεότερες τεχνικές συμπεριλαμβάνονται οι multivariant ELISA, το Biochip mosaic IIF, η 
αυτοματοποιημένη DIF, το DNA microarray scanner, η chemiluminescent enzyme immunoassay 

(CLEIA) και η  lateral flow immunoassay (LFIA).  
 
…στο οζώδες ερύθημα 

Ελευθερία Ταμπουρατζή 
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Το οζώδες ερύθημα (Ο.Ε.) είναι η πιο συχνή μορφή υποδερματίτιδας (διαφραγματική-χωρίς 
αγγειίτιδα) με το 50% των περιπτώσεων να είναι ιδιοπαθούς αιτιολογίας. Δεδομένου ότι μπορεί 

να αποτελεί την 1η εκδήλωση συστηματικής νόσου είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση, η 
εργαστηριακή τεκμηρίωση και η θεραπεία της νόσου1. 

Η επίπτωση του Ο.Ε. ποικίλει ανάλογα με το έθνος, τη φυλή, τη γεωγραφική κατανομή : 
ενδεικτικά στην Β.Δ. Ισπανία η επίπτωση είναι αυξημένη το πρώτο μισό του έτους όπου οι 
στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις είναι πιο συχνές2. 

Στους αιτιολογικούς παράγοντες εκτός από την ιδιοπαθή μορφή, αναφέρονται οι λοιμώξεις, τα 
φλεγμονώδη νοσήματα, υποκείμενη κακοήθεια, φάρμακα (νεώτερες θεραπείες με μονοκλωνικά 

αντισώματα για ατοπική δερματίτιδα, check point inhibitors, BRAF, MEK αναστολείς για 
νεοπλασίες), εμβόλια (για covid-19, BCG, ηπατίτιδας Β, κ.α.)3,4,5,6,7. 
Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος του Ο.Ε. περιλαμβάνει: γενική αίματος, CRP, τίτλο 

αντιστρεπτολυσίνης Ο από φαρυγγικό επίχρισμα (ΑSTO), ακτινογραφία θώρακος και στη 
συνέχεια ανάλογα με την συμπτωματολογία και το ιστορικό του ασθενούς εξειδικεύεται όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
 
 

 

 
Διαφορική διάγνωση της νόσου πρέπει να γίνει από άλλες υποδερματίτιδες (παγκρεατική, 
ερυθηματώδους λύκου), ερύθημα Bazin, επιπολής θρομβοφλεβίτιδα, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, 

υποδερματίτιδα υποδυόμενη Τ-λέμφωμα8.  
Τέλος, η θεραπευτική διαχείριση του Ο.Ε. είναι συνήθως αιτιολογική και περιλαμβάνει ΜΣΑΦ, 
ιωδιούχο κάλιο, κολχικίνη, δαψόνη, υδροξυχλωροκίνη, κορτικοστεροειδή, τετρακυκλίνες, anti-

TNF. 
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…στη χορήγηση ρετινοειδών 
Γεωργία Κυριάκου 
 

Τα συνθετικά ρετινοειδή αποτελούν δομικά και λειτουργικά ανάλογα της φυσικής βιταμίνης A, 
με πολλαπλές δράσεις στο δέρμα που περιλαμβάνουν τη ρύθμιση της διαφοροποίησης, 

πολλαπλασιασμού και απόπτωσης των κερατινοκυττάρων, καθώς και τη ρύθμιση της λειτουργίας 
των ινοβλαστών και την Τ-κυτταρική απόκριση. Τα συνθετικά ρετινοειδή που χωρίζονται σε 1ης, 
2ης και 3ης γενεάς, εντάχθηκαν στη θεραπευτική φαρέτρα της Δερματολογίας στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και άνοιξαν νέους ορίζοντες στη θεραπευτική μεγάλου αριθμού νοσημάτων.  
Τόσο ο Αμερικανικός όσο και ο Ευρωπαϊκός οργανισμός φαρμάκων έχουν από ετών προσδιορίσει 

το ενδεδειγμένο εργαστηριακό monitoring κατά τη λήψη αυτών των φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Μολαταύτα, σε πληθώρα μελετών έχει αποδειχθεί πως μεταξύ των κλινικών 
δερματολόγων δεν παρατηρείται συναίνεση όσον αφορά τη συχνότητα και το είδος των 

συνταγογραφούμενων εξετάσεων κατά την χορήγηση της ισοτρετινοΐνης, και σε μικρότερο 
βαθμό και των λοιπών ρετινοειδών. Κοινός παρανομαστής είναι οι επαναλαμβανόμενες και 

περιττές εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες αυξάνουν το κόστος για τον ασθενή αλλά και το 
κράτος, προκαλούν δυσφορία, και τελικώς θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Η 
υπερβολική συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων φαίνεται πως γίνεται για διάφορους 

λόγους που συμπεριλαμβάνουν την  παραγγελία εξετάσεων ως «πάνελ», την επανάληψη παρά 
τα προηγούμενα φυσιολογικά αποτελέσματα, την άσκηση αμυντικής ιατρικής, την κακή 

κατανόηση του κόστους για τον ασθενή ή το κράτος, καθώς και την άγνοια για τον ακριβή 
μηχανισμό δράσης και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου. 
Τα τελευταία έτη, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων και αυστηρών 

κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο που οφείλει να γίνεται κατά τη 
λήψη ρετινοειδών, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ’όψιν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε 

ασθενούς που μπορεί να υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Η θέσπιση συγκεκριμένου εργαστηριακού monitoring οφείλει να είναι 

εξατομικευμένη και προς όφελος ασθενούς και κράτους, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχουν 
περιπτώσεις μη ανίχνευσης ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω ελαττωμένου monitoring. 
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     Συμπόσια 
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ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ι 
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» από την πολύχρονη εμπειρία ειδικών 

 
 

… στην εφαρμογή βοτουλινικής τοξίνης 
Ανδρέας Κατσάμπας 
 

Ο πρωταρχικός στόχος στην εφαρμογή της βοτουλινικής τοξίνης για αισθητικούς λόγους είναι η 
βελτίωση της εμφάνισης (ωφέλεια) και, βεβαίως, η προσπάθεια να αποφευχθούν οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες (μη βλάβη).  
Έτσι, η σωστή εκτίμηση του  ασθενούς περιλαμβάνει αναλυτική συζήτηση, προ της θεραπείας, 
σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και κυρίως με τις πιθανές επιπλοκές. Είναι απαραίτητο 

να ληφθούν υπόψιν οι ανεπιθύμητες ενέργειες από προηγούμενες θεραπείες και να συζητηθεί η 
διακοπή λήψης ασπιρίνης, βιταμίνης Ε και αντιπηκτικών φαρμάκων.  

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι σημαντικό να τηρηθούν κάποιοι σημαντικοί κανόνες όπως: 
Α. Εάν υπάρχει αιμορραγία, να γίνει αιμόσταση πριν από την ένεση στο επόμενο σημείο, 

Β. Να αλλάξει η βελόνα μετά από minimum 4-5 ενέσεις (Διατηρείται η ακεραιότητα της βελόνας 
και ελαχιστοποιείται ο πόνος) 
Γ. Αποφυγή πρόσκρουσης με το περιόστεο ( μέτωπο-γνάθος). Είναι επώδυνο και αμβλύνεται η 

βελόνα.  
Οι πολλαπλοί τρόποι αποφυγής των συνεπειών στην εφαρμογή της βοτουλινικής τοξίνης θα 

αναφερθούν αναλυτικά.  
Εν τούτοις, μετά το τέλος της θεραπείας υπάρχουν ενέργειες που πρέπει να γίνουν και πράξεις 
που πρέπει να αποφευχθούν, με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια και τη μικρότερη δυνατή 

βλαπτική επίπτωση. Οι ενέργειες αυτές συνοψίζονται στα εξής: 
Πρέπει: Να κινούνται οι θεραπευμένοι μύες για 2-3 ώρες μετά το τέλος της θεραπείας. (Η 

σύσπαση των μυών βοηθά στην εκλεκτική απορρόφηση της Βοτουλινικής Τοξίνης.  
Δεν πρέπει:  
Να γίνεται massage των θεραπευμένων μυών για 2-3 ώρες.  

Να σκύψει ιδιαίτερα το άτομο (σα να δένει τα παπούτσια του) για 2-3 ώρες (θεραπεία προσώπου) 
Να κάνει έντονη φυσική άσκηση για 2-3 ώρες μετά τη θεραπεία.  

Με την τήρηση των παραπάνω λεπτομερειών επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη ωφέλεια (ωφελέειν) 
και αποφεύγονται οι παρενέργειες (μη βλάπτειν). 
  

 
… στην ακμή και ροδόχρου νόσο  

Χριστίνα Αντωνίου  
 
Συχνά αναφέρεται ότι κάποιοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία ακμής/ροδοχρόου 

νόσου.  Στους ασθενείς αυτούς πρέπει να διερευνηθεί πρώτον αν η διάγνωση ήταν σωστή ή όχι. 
Στην περίπτωση που η διάγνωση ήταν σωστή τότε να διερευνηθεί αν η θεραπεία ήταν η 

κατάλληλη και αν υπάρχουν θέματα συμμόρφωσης εκ μέρους του ασθενούς.  
Αν η θεραπεία ήταν σωστή να διερευνηθεί  αν η δόση και η διάρκεια της θεραπείας ήταν επαρκής. 
Πρέπει να ληφθεί  υπόψιν ότι όχι σπάνια υπάρχει η περίπτωση να έχει αναπτυχθεί gram-αρνητική 

θυλακίτιδα ή αντίσταση του C.acnes από τη χρήση επί μακρόν αντιβιοτικά από το στόμα ή τοπικά. 
Σε ασθενείς γυναίκες με μεγάλη σμηγματόρροια, δασυτριχισμό και διαταραχή εμμήνου ρύσης η 

φτωχή ανταπόκριση πιθανόν να οφείλεται σε υπερανδρογονισμό και τότε συστήνεται ορμονικός 
έλεγχος και αντισύλληψη.  
Δεύτερο στην περίπτωση που η διάγνωση αμφισβητείται, τότε συστήνεται μία προσεκτική κλινική 

εξέταση του προσώπου και σώματος, λήψη λεπτομερούς ιστορικού που να περιλαμβάνει: ηλικία 

Σάββατο 10/12/2022 
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εμφάνισης της ακμής/ροδόχρου,  συνοδά συμπτώματα,  τυχόν λήψη φαρμάκων, έξαρση στους 
καλοκαιρινούς μήνες και τότε σωστό είναι να γίνεται βιοψία. 

 
… στα πομφολυγώδη νοσήματα   

Γεωργία Αυγερινού 
 
Μ’ αυτόν τον όρο περιλαμβάνονται ορισμένες δερματοπάθειες, που χαρακτηρίζονται από την 

κλινική εμφάνιση πομφολύγων και διαβρώσεων στο δέρμα και τους βλεννογόνους, την χρόνια 
πορεία με εξάρσεις και υφέσεις και συχνά βαρειά πρόγνωση. 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: Α. Η ομάδα πέμφιγας Β. Η ομάδα του πεμφιγοειδούς Γ. Η 
ερπητοειδής δερματίτις (Η νόσος του Duhring brocq) Δ. Η επίκτητη πομφολυγώδης 
επιδερμόλυση Ε. Η πομφολυγώδης δερματοπάθεια της παιδικής ηλικίας (Γραμμοειδής IgA 

δερματοπάθεια). 
Ειδικότερα, η ομάδα πέμφιγας, χαρακτηρίζεται από ενδοεπιδερμικές πομφόλυγες, στην οποία 

αυτοαντισώματα IgG αντιδρούν με δεσμοσώμια ,τα οποία είναι συγκολητίνες – πρωτεΐνες,  μόρια 
συγκόλλησης, μεταξύ των κερατινοκυττάρων της επιδερμίδας, τις ΚΑΝΤΧΕΡΙΝΕΣ, στις οποίες 
ανήκουν και οι δεσμογλεϊνες, δεσμοκολίνες. 

Σημαντικές μορφές πέμφιγας είναι: 1.Η κοινή πέμφιγα 2.Η φυλλώδης πέμφιγα 3. Η 
παρανεοπλασματική πέμφιγα. 

Κοινό χαρακτηριστικό ιστοπαθολογικό εύρημα σ’ όλες τις μορφές πέμφιγας είναι η απώλεια 
συνοχής των επιδερμικών κυττάρων (ΑΚΑΝΘΟΛΥΣΗ). 

Βασική εργαστηριακή τεχνική με την οποία αποδεικνύεται η παρουσία ανοσοστοιχείων στο δέρμα 
ή τον ορό ασθενών είναι ο ΑΜΕΣΟΣ και ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ και η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (split-skin). 

Πιο πρόσφατη τεχνική με Elisa είναι η αποκάλυψη της δεσμογλεϊνης 1 και δεσμογλεϊνης 3, στην 
ομάδα της πέμφιγας. Ειδικότερα η δεσμογλεϊνη 1 ανευρίσκεται στη Κοινή πέμφιγα αλλά σχεδόν 

πάντα Φυλλώδη πέμφιγα. 
Και η δεσμογλεϊνη 3 στην κοινή πέμφιγα αλλά με έντονη παρουσία στις βλεννογόνους. 
Οι δεσμογλεϊνες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τεχνικές τόσο στη διάγνωση όσο και στον καθορισμό 

της πρόγνωσης και θεραπείας. 
Η ομάδα των πομφολυγωδών νοσημάτων της υποεπιδερμιδικής πομφόλυγας στην οποία 

περιλαμβάνεται το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές – το ουλωτικό και το της παιδικής ηλικίας, στα 
οποία οι πομφόλυγες είναι υποεπιδερμιδικές, μεγάλες, τεταμένες με σταθερά ανοσοδραστικά 
στοιχεία. Τα IgG αυτοαντισώματα στη ΒΜΖ ( Βασική μεμβράνη ζώνης, του δερμοεπιδερμιδικού 

συνδέσμου και το C3 κλάσμα του συμπληρώματος) έναντι των αντιγόνων BP180 και BP230 της 
επιδερμίδας. 

 
Πρόγνωση/ θεραπεία 
Η έγκαιρη διάγνωση και άμεση έναρξη θεραπείας με την σωστή προσέγγιση, καθοδήγηση και 

παρακολούθηση από τον θεράποντα γιατρό είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητα και καλή 
πρόγνωση των δυσίατων – δύσκολων αυτών νοσημάτων προς αποφυγή υποτροπών και 

επιπλοκών. 
Συνήθως η έναρξη της θεραπείας γίνεται με κορτικοστεροειδή σε αρκετά υψηλές δόσεις 0,5 – 
1,5 mg/ kg με σταδιακή μείωση της δόσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ακολουθεί η συγχορήγηση φαρμάκων για την εξοικονόμηση παρενεργειών των 
κορτικοστεροειδών (cortisone sparing agents) όπως ανοσοκατασταλκτικά, azathioprine, 

mycophenolate  δαψόνη, κυκλοφωσφαμίδη, methotrexate. Στις ανθιστάμενες – σοβαρές 
μορφές πέμφιγας κύρια ένδειξη έχει η Rutiximab (anti – CD20 – B-cell monoclonal antibody). 
Στη φαρέτρα μας έχουμε πολλά υποσχόμενα φάρμακα, όπως νέα μονοκλονικά αντισώματα, τα 

οποία σύντομα θα μπορούμε να τα χορηγούμε. 
 

 
 
 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsY4CQiHvxGGDzDM1V49nzJtiAcOxA:1669648753270&q=%CE%97+%CE%BD%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+Duhring+brocq&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4idqmltH7AhWDW_EDHeidCvYQBSgAegQILhAB
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsammh6z_0RUDZY22YTOB3wltKqPGw:1669655017605&q=cortisone+spartices+agenti&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj63OLRrdH7AhWiRvEDHX4SBPQQBSgAegQIBhAB
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0rbLsrdH7AhUxS_EDHTNHARMQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.galinos.gr%2Fweb%2Fdrugs%2Fmain%2Fdrugs%2Fendoxan&usg=AOvVaw0HBYNblT42pG4IVNFQmgP3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwifi7WNrtH7AhUPSfEDHedoDqIQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.arthritis.org.gr%2Ffarmaka%2Fviologikoi-paragontes%2Frituximab-mabthera-roche%2F&usg=AOvVaw1wIPzi7W5e-eUS0u8Ebv6Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwifi7WNrtH7AhUPSfEDHedoDqIQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.arthritis.org.gr%2Ffarmaka%2Fviologikoi-paragontes%2Frituximab-mabthera-roche%2F&usg=AOvVaw1wIPzi7W5e-eUS0u8Ebv6Q
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… στη δερματοσκόπηση  
Γεώργιος Χαϊδεμένος 

 
Το Ιπποκράτειο απόφθεγμα το οποίο στις μέρες μας συνηθίζεται να ποσοτικοποιείται 

αποκαλούμενο «σχέση κινδύνου / οφέλους» (risk/benefit ratio), διατηρεί την Παγκόσμια 
αποδοχή μεγαλύνοντας τον Πατέρα της Ιατρικής. Η κύρια εφαρμογή του αφορά στις 
χειρουργικές επεμβάσεις ενώ σε αναίμακτες διαγνωστικές μεθόδους, όπως η Δερματοσκόπηση, 

όπου προσφέρεται διαγνωστική ακρίβεια στους όγκους >90%, μοιάζει να μην προσφέρεται για 
παραπέρα ανάλυση.  

Κι όμως! Αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις των νέων δερματοσκόπων στους οποίους για κάποιο 
χρονικό διάστημα μπορεί να μειωθεί προσωρινά η κλινική διαγνωστική ικανότητα, υπάρχει μια 
σειρά καταστάσεων που η Δερματοσκόπηση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση και 

εσφαλμένη θεραπευτική παρέμβαση.  
Στους αποκαλούμενους «experts», το τελευταίο οφείλεται στην απόλυτη σιγουριά που νοιώθουν 

ώστε να μη λαμβάνουν σημαντικά υπ’ όψη το ιστορικό ή την κλινική εικόνα του (της) ασθενούς 
ή στη βιασύνη να δώσουν διάγνωση σε βλάβες που είναι παραλλαγμένες είτε φυσικά (π.χ. λεπι-
εφελκίδα) είτε τεχνητά (προηγούμενη χρήση φαρμάκων). 

Στις καταστάσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο παράγοντας 
«κίνδυνος» από εσφαλμένη θεραπεία, μπορούν να περιληφθούν: 

 Η διάγνωση της Κακοήθους φακής, με βάση την απουσία των κυρίαρχων χαρακτηριστικών 
ευρημάτων της κεχρωσμένης ακτινικής κερατίασης ή Ηλιακής Φακής του προσώπου 

Ο καθορισμός του βάθους του βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος με βάση την παρουσία κυανού 
χρώματος 
Η διάκριση του ακανθοκυτταρικού επιθηλιώματος από το κερατοακάνθωμα ή την ακτινική 

κερατίαση, ιδιαίτερα στις εκτός προσώπου εντοπίσεις 
Η ΔΔ του ονυχικού μελανώματος / μελανωνυχίας  

Η διάκριση Μελανωματος από δυσπλασικούς σπίλους 
Η καθυστερημένη διάγνωση μελανωμάτων λόγω της μη συμμόρφωσης των ασθενών στη 
ψηφιακή παρακολούθηση των βλαβών, ιδιαίτερα στην πανδημία Covid 

 
… στην ηθική και δεοντολογία  

Δημήτριος Σωτηριάδης 
 
Τους κανόνες «ηθικής» και «δεοντολογίας» πρώτος καθόρισε και εισήγαγε ο Ιπποκράτης τόσο 

στον «όρκο» που πρέπει να δίνουν οι Ιατροί όσο και στα έργα του «περί Ιητρού» και «περί 
ευσχημοσύνης». 

Ηθική είναι το σύνολο των κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν την συμπεριφορά των 
ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό «καλό» ή «κακό». 
Δεοντολογία είναι το σύνολο των κανόνων που δεσμεύουν ηθικά στην εκτέλεση των 

επαγγελματικών καθηκόντων έναντι των ασθενών (προκειμένου περί Ιατρών) και των 
συναδέλφων. 

Η ηθική και η δεοντολογία επιτάσσουν ουσιαστικά το «πράττειν το αγαθόν». 
Πρώτη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι η ΓΝΩΣΗ, η οποία επιτυγχάνεται με την διαρκή 
και έγκυρη ενημέρωση. 

Με βάση την «γνώση» και με την βοήθεια των μέσων που διατίθενται ακολουθεί η σωστή 
διάγνωση και η επιλογή της βέλτιστης θεραπείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα 

διεθνώς παραδεκτά.  
Αποφεύγουμε την «αμυντική» ιατρική, δεν προτάσσουμε την δική μας ασφάλεια, δεν χορηγούμε 
φάρμακα χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τα θετικά και αρνητικά τους και τις αλληλεπιδράσεις 

τους με άλλα φάρμακα. Αποφεύγουμε άσκοπες εξετάσεις και μη απαραίτητα προϊόντα, 
προτείνουμε σκευάσματα και παρεμβατικές μεθόδους που θα επιλέγαμε για τους εαυτούς μας 

και τους οικείους μας. 
Στην δεοντολογία οι κανόνες είναι πολλοί και διαμορφώνονται και προσαρμόζονται σύμφωνα με 
τα κοινωνικά πρότυπα, γενικά όμως οι περισσότεροι είναι διαχρονικοί. Απαιτείται ευγένεια, 
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υπομονή, ανεκτικότητα, εχεμύθεια, χρόνος για την προσέγγιση και την κατανόηση του 
ασθενούς.  

Δεν απαξιώνουμε τους συναδέλφους με υποτιμητικά σχόλια και ζητάμε την γνώμη των πλέον 
ειδικών, όταν η δική μας γνώση δεν είναι επαρκής, για το καλό των ασθενών μας. 

Το «πράττειν το αγαθόν» ακούγεται απλό και ευνόητο. Είναι, όμως, πράγματι έτσι; 
 
 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙ 
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» στη διαχείριση του ασθενή με ψωρίαση 

 
Απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος πριν και κατά τη διάρκεια χορήγησης 
συστηματικών θεραπειών 

Αικατερίνη Πατσατσή 
 

Η ασφάλεια των συστηματικών αγωγών σε ασθενείς με ψωρίαση μας απασχόλησε και μας 
απασχολεί ανεξαρτήτως θεραπευτικής κατηγορίας, κλασικών ή βιολογικών θεραπειών.  
Πριν την έναρξη της αγωγής απαιτείται πάντα ο έλεγχος λοιμώξεων, αιματολογικών νοσημάτων, 

νεφρικής ή ηπατικής ανεπάρκειας. Η χρονιότητα της νόσου και της συστηματικής θεραπείας μαζί 
με τις εξατομικευμένες αντιδράσεις ανά φάρμακο επιβάλλουν και την τακτική παρακολούθηση 

των ασθενών κατά τη διάρκεια λήψης της εκάστοτε αγωγής.  
Στην περίπτωση των παλιών, κλασικών επιλογών (κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη, ακιτρετίνη) η 

εργαστηριακή παρακολούθηση πρέπει να είναι συνεχής. Παρά το γεγονός ότι οι βιολογικοί 
παράγοντες θεωρούνται στοχευμένες και ασφαλείς θεραπείες και ο ρόλος της τακτικής 
εργαστηριακής παρακολούθησης αμφισβητήθηκε πολλές φορές, σύμφωνα με τις πρόσφατες 

οδηγίες,  θα πρέπει να επαναλαμβάνονται οι βασικές εξετάσεις (γενική αίματος και ένας απλός 
βιοχημικός έλεγχος) για  κάθε κατηγορία βιολογικών παραγόντων ανά 3-4 μήνες. 

Για τη φυματίωση και την ηπατίτιδα Β χρειάζεται παρακολούθηση, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής 
βρίσκεται υπό θεραπεία με anti ΤΝF παράγοντες.  
Ο αλγόριθμος της έναρξης και της παρακολούθησης των εργαστηριακών παραμέτρων σε 

ψωριασικούς ασθενείς υπό συστηματική αγωγή παραμένει απλός αλλά και απαραίτητος. 
 

Επιλογή θεραπευτικής αγωγής: γιατί χορήγησα… 
 

Περίπτωση ΙΙ 

Ναταλία Ρομποτή 
 

Το συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό αφορά άρρεν ασθενή, γεννηθείς το 1971, με χρόνια κοινή 
κατά πλάκας ψωρίαση μέτριας βαρύτητας, η οποία από το 2015 έως και το 2021 αντιμετωπιζόταν 
τοπικά με κορτικοστεροειδή ± παράγωγα βιταμίνης D και συστηματικά με κυκλοσπορίνη έως και 

200mg σε διακοπτόμενο δοσολογικό σχήμα. Η κλινική ανταπόκριση στην κυκλοσπορίνη ήταν 
ικανοποιητική αλλά επί παύσεως της θεραπείας το νόσημα υποτροπίαζε σε βαθμό που επηρέαζε 

αρνητικά την ποιότητα ζωής του ασθενή (DLQI>5). Λόγω συνυπάρχουσας αρτηριακής 
υπέρτασης και της ανάγκης για μια μακροχρόνια συστηματική αγωγή, έγινε το 2022 αλλαγή της 
συστηματικής θεραπείας σε ασιτρετίνη. Η τελευταία διεκόπη μετά από 4 μήνες χορήγησης, λόγω 

πρωτογενούς απώλειας αποτελεσματικότητας.  
Ο ασθενής προσέρχεται τον Σεπτέμβριο του 2022 στο Ιατρείο Ψωρίασης του Νοσοκομείου 

Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός» με επιδείνωση της κοινής κατά πλάκας 
ψωρίασης και προσβολή κορμού, άκρων και τριχωτού κεφαλής (PGA:3, BSA:8%). Σχετικά με 

συνυπάρχουσες συννοσηρότητες, αναφέρει ότι πάσχει από καταθλιπτική διάθεση και είναι υπό 
αγωγή με αλπραζολάμη και παροξετίνη. Επίσης, έχει αρτηριακή υπέρταση, καρδιοπάθεια με 
αντικατάσταση βαλβίδας και αυξημένο σωματικό βάρος (ΒΜΙ>25). Ο ασθενής προσήλθε στο 

Ιατρείο Ψωρίασης με την επιθυμία εντατικοποίησης της αγωγής του. Ποιο θα ήταν το επόμενο 
βήμα που θα κάνατε και ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές μας για τον συγκεκριμένο ασθενή;  
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Περίπτωση ΙΙΙ 

Μαρία Πολίτου 
 

Η διαχείριση των ασθενών με ψωρίαση συχνά περιλαμβάνει σύνθετες σκέψεις και απαιτεί να 
συνυπολογίζουμε τον ασθενή, την τρέχουσα βαρύτητα της ψωρίασης, τις τυχόν συννοσηρότητες 
αλλά και την αθροιστική επιβάρυνση από τη νόσο κάτι που προσφάτως έχει περιγραφεί με τον 

όρο CLCI ( cumulative life course impairment) Oι κατευθυντήριες οδηγίες κατά NICE μας 
συστήνουν να ξεκινάμε με την καταλληλότερη θεραπεία για τον ασθενή μας και να θέτουμε 

φιλόδοξους θεραπευτικούς στόχους. Οι δε φιλόδοξοι θεραπευτικοί στόχοι έχουν ορισθεί από τις 
νεότερες Euroguiderm κατευθυντήριες οδηγίες ως η πλήρης ή σχεδόν  πλήρης κάθαρση και ο 
ευχαριστημένος ασθενής δηλ ένα PASI<3 και  DLQI<2. Και όλα αυτά πρέπει να προσεγγίζονται 

υπό το πρίσμα του «ωφελεείν ή μη βλάπτειν» κάτι που στην καθημερινή κλινική πρακτική δεν 
είναι πάντα εύκολο. 

Παρουσιάζεται γυναίκα ασθενής 63 ετών με μέτρια-σοβαρή ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής 
καθώς και σε παλάμες-πέλματα από 4ετίας .Προηγηθείσες θεραπείες: τοπικά κορτικοστεροειδή 
ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με καλσιποτριόλη σε διακοπτόμενα σχήματα με μη 

ικανοποιητική ανταπόκριση, Ασιτρετίνη  σε δόση έως 35mg για 4 μήνες με μη ικανοποιητική 
ανταπόκριση. 

Aπό το α/α: Α.Υ, Ca παχέος εντέρου πρό 3ετίας ΑΛΛΑ ΚΑΙ…Quantiferron :(+), HBsAg: (-), Anti 
HBc (+), Anti Hbs (-)  

 
Η ασθενής ήταν ευσυγκίνητη με φανερά δυσμενέστατα επηρεασμένη την ποιότητα ζωής της 
(DLQI: 18) 

Ποια άραγε την παρούσα χρονική στιγμή είναι η καταλληλότερη θεραπεία για την ασθενή μας 
ώστε να ακολουθήσουμε τις επιτάσσεις των κατευθυντήριων οδηγιών και ταυτόχρονα έχοντας 

πάντα ως γνώμονα το «ωφελεείν ή μη βλάπτειν»; 
 
Περίπτωση VΙ 

Θεογνωσία Βέργου 
 

Άντρας, 54 ετών, καπνιστής, περιστασιακός πότης, παχύσαρκος, υπό αντικαταθλιπτική αγωγή, 
με υπερλιπιδαιμία χωρίς αγωγή και αρτηριακή υπέρταση υπό αγωγή, χαμηλό 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Παρουσιάζει εκτεταμένη ψωρίαση κατά πλάκας, ψωρίαση 

τριχωτού κεφαλής, ψωριασική ονυχία. Αναφέρει πρωινή δυσκαμψία την οποία αποδίδει σε 
κόπωση. Στο παρελθόν έχει λάβει μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη και απρεμιλάστη με χαμηλή 

συμμόρφωση και μέτρια αποτελεσματικότητα. Πατέρας και θείος με ιστορικό οξέος εμφράγματος 
μυοκαρδίου. Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ήπια αύξηση ηπατικών ενζύμων και στον 
υπέρηχο άνω κοιλίας διαπιστώθηκε λιπώδης διήθηση ήπατος. Επίσης αυξημένη χοληστερίνη και 

LDL, αυξημένα τριγλυκερίδια και γλυκόζη νηστείας. Λοπός έλεγχος για βιολογικούς παράγοντες 
φυσιολογικός. Λόγω του προφίλ του ασθενούς (αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος, χαμηλή 

συμμόρφωση, κατάθλιψη, υποψία αρχόμενης ψωριασικής αρθρίτιδας, ψωρίαση μέτρια-σοβαρή, 
ψωριασική ονυχία, παχυσαρκία) αποφασίστηκε η έναρξη αγωγής με ινφλιξιμάμπη (anti-TNF) 
ενδοφλεβίως σε δόση 5 mgr/kgr ΒΣ τις εβδομάδες 0,2,6 και κατ’οπιν κάθε 8 εβδομάδες.  

Οι anti-TNF παράγοντες έχουν επιδείξει ένα εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας στην ψωρίαση επί σειράς ετών, με αποδεδειγμένη ευεργετική δράση στο 

καρδιαγγειακό σύστημα και ειδικά η ινφλιξιμάμπη χαρακτιηρίζεται από άριστη συμμόρφωση των 
ασθενών λόγω της ενδοφλέβιας χορήγησης σε περιβάλλον κλινικής ή νοσοκομείου.  
 

Περίπτωση VΙΙ 
Ζωή Απάλλα 

 
Στη δεκάλεπτη αυτή ομιλία θα παρουσιασθεί ένα σύνθετο σενάριο ασθενούς που εμφάνισε 
ψωρίαση στα πλαίσια λήψης ανοσοθεραπείας για καρκίνο συμπαγούς οργάνου. Θα αναφερθούμε 

στις ιδιαιτερότητες της κλινικής εικόνας αυτών των ασθενών, στις πιθανές άλλες τοξικότητες 
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που μπορεί να εμφανίσουν αυτά τα άτομα από την ογκολογική αγωγή και θα αναλυθούν οι 
θεραπευτικές επιλογές με σειρά προτίμησης και με βάση τις ανάγκες του ασθενούς. Είναι 

άλλωστε γνωστό ότι η παρουσία ενεργού καρκίνου περιορίζει σημαντικά τις συγκεκριμένες 
επιλογές. 

  
Περίπτωση VΙΙΙ 
Αικατερίνη Ευαγγελία Μούστου 

 

Άνδρας ασθενής 42 ετών, με ήπια ψωρίαση από περίπου 20 έτη, προσέρχεται με μέτρια εικόνα ψωρίασης 

στα άκρα και επιπλέον ψωριασική ονυχία στα νύχια των άνω άκρων και δακτυλίτιδα στο μεγάλο δάκτυλο 

του αριστερού ποδιού. Η αρχική επιλογή θεραπείας ήταν το adalimumab,  στο οποίο παρουσίασε άριστη 

ανταπόκριση. Ο ασθενής διέκοψε τη θεραπεία μετά 4μήνου και επανήλθε σε αυτή 2 φορές μετά από 

υποτροπή. Η 3η επαναχορήγηση του adalimumab, δεν υπήρξε αποτελεσματική τόσο στη δερματική νόσο, 

μα παράλληλα παρουσιάστηκαν συμπτώματα φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.  Η επόμενη επιλογή 

ήταν το guselkumab, στο οποίο ο ασθενής ανταποκρίθηκε γρήγορα, τόσο με τη δερματική κάθαρση, όσο 

και με την υποχώρηση των συμπτωμάτων από το έντερο. Οι anti-TNF (infliximab, adalimumab, 

certolizumab) όπως και το ustekinumab (anti-IL12/23) αποτελούν τις θεραπείες εκλογής όταν συνυπάρχει 

ψωρίαση & φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Τα αντισώματα  έναντι της IL23, προσφέρουν υψηλή 

αποτελεσματικότητα στην ψωρίαση, αλλά επιπλέον αποτελούν επιλογή όταν υπάρχει φλεγμονώδης 

νόσος του εντέρου και έχουν αποτύχει οι anti-TNF & το ustekinumab. 
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Έχω άλλη επιλογή για θεραπεία; 
Παντελής Παναγάκης 

 
Οι βιολογικές θεραπείες αποτελούν την αιχμή του δόρατος για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή 
ψωρίαση κατά πλάκας. Παρόλαυτα οι επαγγελματίες υγείας συχνά αναγκάζονται να διακόψουν 

τη θεραπεία ή/και να αλλάξουν βιολογικούς παράγοντες στους ασθενείς λόγω απώλειας 
αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου ή εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών1. Οι IL-

17A και IL-17F είναι βασικές προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες με αλληλοεπικαλυπτόμενες 
βιολογικές λειτουργίες και αποτελούν βασικούς υποκινητές της χρόνιας φλεγμονής. Το 
bimekizumab (ΒΚΖ) είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1 που αναστέλλει εκλεκτικά τόσο την 

ιντερλευκίνη-17Α όσο και την ιντερλευκίνη-17F2. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
BKZ έχουν εξεταστεί εκτενώς σε σύγκριση με το secukinumab, adalimumab και ustekinumab  

σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Συνολικά, στις εν λόγω μελέτες φάσης 
3 το BKZ επέδειξε υψηλά ποσοστά πλήρους δερματικής κάθαρσης από την 1η δόση και 
διατήρηση τους σε βάθος 3ετίας3. Επιπλέον, συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν σε ειδικές 

εντοπίσεις έδειξαν επίτευξη πλήρους και παρατεταμένης κάθαρσης του τριχωτού της κεφαλής, 
των ονύχων και της παλαμοπελματιαίας ψωρίασης σε υψηλό ποσοστό ασθενών που έλαβαν 

θεραπεία με BKZ4,5. 
 
Αναφορές 

1. Yiu et al. Br J Dermatol 2020;183:294–302  

2. Glatt S, et al. Br J Clin Pharmacol 2017;83:991–1001  

3. Thaçi et al. EADV 2022;Poster P1572. 

4. Merola JF et al. EADV 2021 Oral Presentation: Abstract 1093;  

5. Merola JF et al. Dermatol Ther 2018;(3)e12589 

 

 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΙΙ 
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» στη δερματο-ογκολογία 

 
Νεώτερες θεραπείες για το BCC και SCC και ποιότητα ζωής ασθενών 
Αγγελική Μπεφόν 

 
Οι μη μελανοκυτταρικοί όγκοι του δέρματοςσυνήθως είναι εύκολα διαχειρίσιμοι και σχεδόν 

πλήρως θεραπεύσιμοι όταν διαγνωστούν σε αρχικό στάδιο. Τα BCCs πολύ σπάνια μεθίστανται, 
επιφέρουν όμως σημαντική δυσμορφία και τοπική καταστροφή ιστών. Από την άλλη πλευρά 
παρόλο που τα SCCs έχουν 5 ετή επιβίωση  90%, ευθύνονται για το 20% των θανάτων από 

δερματικό καρκίνο. 
Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία των όγκων αυτών είναι το κλειδί για υψηλά ποσοστά 

επιβίωσης. Η αντιμετώπιση των προχωρημένων όγκων δηλαδή που η χειρουργική αφαίρεση ή η 
ακτινοθεραπεία δεν επαρκούν για την πλήρη θεραπεία,  που υποτροπιάζουν πολλαπλώς παρά  
τις χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς ρεαλιστική προσδοκία θεραπείας με  μετέπειτα χειρουργεία ή  

που δεν είναι χειρουργήσιμοι λόγω σημαντικής νοσηρότητας  ή  ακρωτηριασμού είναι εξαιρετικά 
δύσκολη και επίπονη για τον ασθενή. 

Σήμερα, οι νεότερες θεραπείες του NMSC δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και αποτελούν τη 
λύση για τους τοπικά προχωρημένους/μεταστατικούς όγκους.  
Οι θεραπείες αυτές αφορούν τους αναστολείς Hedghog και την ανοσοθεραπεία  και φαίνεται να 

λειτουργούν τόσο σε επικουρικό όσο και σε νεοεπικουρικό επίπεδο. 
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες όμως των θεραπειών αυτών μπορεί να γίνουν σοβαρές τόσο που να 

χρειάζεται διακοπή της θεραπείας και νοσηλεία του ασθενούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί.  
Η διαχείριση της θεραπείας και η αντιμετώπιση των ανεπιθυμήτων ενεργειών προς όφελος των 
ασθενών  είναι διαδικασίες πολύπλοκες και  απαιτούν εκπαίδευση και συνεργασία πολλών 

ειδικότήτων. 
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Χαρτογράφηση σπίλων σε ενήλικες: σε ποιους, με ποια συχνότητα και για πόσο  
Μιχαέλα Πλάκα 

 
Το μελάνωμα αποτελεί σήμερα κατά προσέγγιση το  3% των νεοπλασιών με μια συνεχώς 

αυξανόμενη επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο 
Πρέπει μα σημειωθεί ότι το ποσοστό υποτροπής του μελανώματος  είναι αρκετά υψηλό, ενώ η 
πιθανότητα ανάπτυξης ενός δεύτερου πρωτοπαθούς δερματικού μελανώματος προσεγγίζει το 

11% 
Ως συνέπεια η εύρεση του μελανώματος  αποτελεί διαγνωστική πρόκληση και στρατηγική 

στόχευση η πρώιμη διάγνωσή του.  
Η δερματοσκόπηση αποτελεί  σημαντικό ορόσημο στην πρόληψη  και έγκαιρη διάγνωση του 
μελανώματος. Συμβάλει στην άμεση διάγνωση με μείωση των λήψεων διαγνωστικών βιοψιών. 

Επιπλέον βοηθάει στην  έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών των δερματικών βλαβών ενισχύοντας τη 
διαγνωστική ευαισθησία. 

Η χαρτογράφηση σπίλων αποτελεί  ψηφιακή καταγραφή εικόνων με δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού αρχείου του ασθενούς. Προσφέρει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης 
δερματοσκοπικών εικόνων  με σκοπό την  μελλοντική σύγκριση και με αυτό τον τρόπο αυξάνει 

τη  διαγνωστική ακρίβεια. Επίσης, η χρήση δερματοσκόπησης μειώνει σε σημαντικό βαθμό 
περιττές χειρουργικές αφαιρέσεις 

Η χαρτογράφηση εφαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ασθενείς με ιστορικό 
μελανώματός και διευκολύνει την προσέγγιση ασθενών με υψηλή επικινδυνότητα(σύνδρομο 

διαπλαστικών σπίλων, ατομικό ιστορικό μελανώματος ). 
 
Χαρτογράφηση σπίλων σε παιδιά και εφήβους: υπάρχει λόγος; 

Δημήτριος Σγούρος 
 

Η Ψηφιακή Δερματοσκόπηση, ευρύτερα γνωστή ως «Χαρτογράφηση Σπίλων» (ΧΣ), αποτελεί μια 
μέθοδο λεπτομερούς καταγραφής και παρακολούθησης των σπίλων, αλλά και της 
μακροσκοπικής εικόνας του δέρματος των ασθενών. Επί της ουσίας τα πλεονεκτήματα αυτής της 

τεχνικής έναντι της συμβατικής εξέτασης με δερματοσκόπιο χειρός συνίστανται αφενός στην 
ψηφιακή αποτύπωση της βλάβης και κατ’επέκταση τη δυνατότητα λεπτομερούς σύγκρισης της 

σε μελλοντική εξέταση και αφετέρου στην τεχνική ικανότητα του ψηφιακού δερματοσκοπίου να 
επιτυγχάνει μεγαλύτερη μεγέθυνση της υπό εξέταση αλλοίωσης. 
Με τη βοήθεια αυτού του τεχνικού μέσου καταγράφονται πιο έγκαιρες διαγνώσεις λεπτότερων 

μελανωμάτων, στοιχείο το οποίο βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών.  
Στον ενήλικο πληθυσμό η ψηφιακή δερματοσκόπηση θεωρείται gold standard μέθοδος για την 

παρακολούθηση υψηλού κινδύνου ατόμων για μελάνωμα. Συγκεκριμένα, οι ενδείξεις της ΧΣ 
στους ενήλικες περιλαμβάνουν: 
 Άτομα με μεγάλο αριθμό σπίλων (>50) 

 Άτομα με δυσπλαστικούς σπίλους (σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων) 
 Ασθενείς με ατομικό ή/και οικογενειακό ιστορικό μελανώματος 

 Ανοσοκατεσταλμένους 
Κατά συνέπεια, ακόμα και στις ηλικιακές ομάδες με μεγαλύτερη επίπτωση του μελανώματος η 
ΧΦ δεν αποτελεί μέθοδο εκλογής για την εξέταση του γενικού πληθυσμού.  

Στην παιδική και εφηβική ηλικία το μελάνωμα είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μάλιστα δε η συχνότητα 
εμφάνισής του αυξάνεται με την ηλικία, πράγμα το οποίο το καθιστά ακόμη σπανιότερο στην 

παιδική ηλικία (<12 ετών). Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες η ΧΣ δεν συνιστάται ως μέθοδος 
εξέτασης για παιδιά και εφήβους μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Από την ηλικία των 16 ετών και 
άνω ισχύει ό,τι και στον ενήλικο πληθυσμό. Μοναδικές εξαιρέσεις για την επιλογή της ΧΣ στις 

μικρότερες ηλικίες αποτελούν σύνδρομα οικογενούς μελανώματος/δυσπλαστικών σπίλων, 
καθώς και άλλα σπάνια σύνδρομα που αυξάνουν την πιθανότητα του δερματικού καρκίνου στα 

παιδιά (πχ μελαγχρωματικό ξηρόδερμα).  
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 
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Ακτινικές υπερκερατώσεις: κριτήρια επιλογής θεραπευτικής μεθόδου 
Μαρία Κωστάκη 
 

 Μία ακτινική υπερκεράτωση(ΑΚ) ενδέχεται να υποστραφεί, να εξελιχθεί σε ακανθοκυτταρικό 
καρκίνωμα (SCC) ή να παραμείνει αμετάβλητη στη διάρκεια του χρόνου. Για τους περισσότερους 

ασθενείς η αντιμετώπιση των ακτινικών υπερκερατώσεων αποτελεί μία συνεχή διαδικασία με 
σχετική ταλαιπωρία για την οποία θα πρέπει να λαμβάνεται από κοινού απόφαση για την 
κατάλληλη θεραπεία. Ο κίνδυνος ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερος για άτομα προχωρημένης ηλικίας, με ιστορικό δερματικού καρκίνου και 
ανοσοκαταστολή.  Στόχος της θεραπείας των ακτινικών υπερκερατώσεων είναι η μείωση του 

πεδίου καρκινοποίησης, η μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, η 
μείωση του αριθμού των βλαβών για τον μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου και η βελτίωση 
ποιότητας ζωής του ασθενούς. Για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου ο 

δερματολόγος θα πρέπει  να λάβει υπόψιν τα χαρακτηριστικά της βλάβης (π.χ. εντόπιση, 
μέγεθος), τα χαρακτηριστικά της κάθε θεραπείας (θεραπεία μεμονωμένης βλάβης ή πεδίου, 

εφαρμογή από τον ασθενή ή τον ιατρό, διάρκεια θεραπείας, αποτελεσματικότητα, ανεπιθύμητες 
ενέργειες, διαθέσιμος εξοπλισμός, κόστος), καθώς και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς 

(ανοσοκαταστολή, κίνδυνος ανάπτυξης SCC, συμπτώματα, ηλικία, συνοσηρότητες, 
συμμόρφωση και επιθυμία ασθενούς). Η μη εφαρμογή θεραπείας σε συνδυασμό όμως με 
παρακολούθηση μπορεί σπάνια να αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε άτομα με πολύ χαμηλό 

προσδόκιμο επιβίωσης ή σε άτομα στα οποία το όφελος δεν υπερτερεί της νοσηρότητας που 
προξενεί η θεραπεία. Η φωτοπροστασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης για την 

εμφάνιση νέων βλαβών και θα πρέπει να συστήνεται σε όλους τους ασθενείς.  Οι ασθενείς με 
μεμονωμένες ΑΚ, απουσία καρκινοποίησης πεδίου και ανοσοκαταστολής έχουν μικρό κίνδυνο 
ανάπτυξης  SCC. Σε αυτούς τους ασθενείς μπορούν να εφαρμόζονται θεραπείες μεμονωμένης 

βλάβης όπως η κρυοπηξία, που είναι σύντομη και αποτελεσματική. Εναλλακτικά μπορεί να 
προταθεί παρακολούθηση για ασυμπτωματικές μη υπερτροφικές βλάβες με την προϋπόθεση ότι 

ο ασθενής θα ζητήσει την ιατρική επανεκτίμηση σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων 
συμπτωμάτων. Σε ασθενείς με πολλαπλές ΑΚ ή/και καρκινοποίηση πεδίου ή ιστορικό SCC, χωρίς 
ανοσοκαταστολή οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται τόσο για τις θεραπείες πεδίου όσο και 

για τις καταστρεπτικές μεθόδους. Ωστόσο η τελική επιλογή από την πλευρά του ασθενούς μπορεί 
να βασίζεται και σε άλλους παράγοντες όπως το κόστος η διάρκεια και η ευκολία της θεραπείας. 

Τέλος οι ασθενείς με ΑΚ με ή χωρίς καρκινοποίηση πεδίου και χρόνια ανοσοκαταστολή 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης SCC. Η εξαλλαγή από ΑΚ σε SCC γίνεται συχνά ταχέως, 
χωρίς συμπτώματα. Στους ασθενείς αυτούς συστήνεται η καθολική θεραπεία των ΑΚ ή και η 

θεραπεία πεδίου λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την επιθυμία του ασθενούς και την ποιότητα ζωής. 
Οι υπερτροφικές ΑΚ θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά και να πραγματοποιείται θεραπεία 

πεδίου για τη μείωση των ΑΚ και την πρόληψη SCC. Επιπλέον μπορεί να συζητείται το 
ενδεχόμενο χημειοπροφύλαξης. Σε γενικές γραμμές η επιλογή για την κατάλληλη θεραπεία θα 
πρέπει να βασίζεται στην αντιμετώπιση της κλινικής και υποκλινικής βλάβης λαμβάνοντας όμως 

πάντα υπόψιν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ασθενούς. 
  



41 
 

 
 

Νεώτερες απεικονιστικές τεχνικές στη διάγνωση των όγκων του δέρματος: είναι 
πραγματικά χρήσιμες;  

Αλέξης Ζάρρας  
 
Ένας σημαντικός στόχος για τον κλινικό δερματολόγο είναι η έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση του 

καρκίνου του δέρματος. Νέα εργαλεία προστίθενται συνεχώς για τον σκοπό αυτό στην 
διαγνωστική φαρέτρα. Θα λέγαμε λοιπόν πως για τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές ο 

ουρανός είναι το όριο. Όμως προκύπτει ένα απλό και πρακτικό ερώτημα: είναι πραγματικά 
χρήσιμες; 
Αρχικά στην ομιλία θα αναφέρουμε ορισμένες από αυτές όπως: την διφωτονική μικροσκοπία, 

την οπτική τομογραφία συνοχής, την in vivo συνεστιακή και την ex vivo μικροσκοπία, καθώς και 
την τομογραφία συνεκτικής οπτικής συνοχής. Η διφωτονική μικροσκοπία είναι μια in vivo 

μέθοδος που αναδεικνύει την αντίθεση σε επίπεδο οργανιδίων και αποτελεί ιδανικό εργαλείο για 
την πορεία εξέλιξης του όγκου. Η  οπτική τομογραφία συνοχής χαρακτηρίζεται από την υψηλή 
ανάλυση , το βάθος ανίχνευσης και τον ακριβή καθορισμό των εγχειρητικών ορίων ιδίως για το 

βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. 
Η συνεστιακή μικροσκοπία είναι η μοναδική τεχνική που επιτρέπει την οριζόντια απεικόνιση του 

δέρματος με μία ανάλυση σε κυτταρικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο. Παρέχει τη δυνατότητα  μιας 
εικονικής βιοψίας, χωρίς  ουδεμία επεμβατική διαδικασία. Προσφέρει δε σημαντική βοήθεια στην 

αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας σε σχέση με το δερματικό μελάνωμα, που κυμαίνεται από 
68 - 97%, ενώ αντίστοιχα για το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα κυμαίνεται από 88 – 97%. 
Η ex vivo μικροσκοπία έχει απόλυτη ένδειξη για την διάγνωση του βασικοκυτταρικού 

καρκινώματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης Mohs. Πρακτικά είναι μια τεχνική 
απεικόνισης που επιτρέπει ιστοπαθολογική ανάλυση νωπού ιστού. Η τομογραφία  συνεκτικής  

οπτικής  συνοχής δίνει την δυνατότητα ολοκληρωμένης εικόνας του δέρματος σε βάθος που 
προσεγγίζει τα 500μ και συνδυάζει την οπτική τομογραφία με την συνεστιακή μικροσκοπία. 
Με βάση λοιπόν τη μικρή αυτή σύνοψη καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως δικαίως οι νέες 

απεικονιστικές τεχνικές κερδίζουν έδαφος. Το διακύβευμα είναι η σταδιακή τους ένταξη στην 
καθημερινή κλινική πρακτική.                                      
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Διαλέξεις  
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» σε ειδικές καταστάσεις: Κύηση και θηλασμός 
 

 
Ερπητικές λοιμώξεις στην κύηση: κίνδυνοι για το έμβρυο – αντιμετώπιση 

Χριστίνα Στεφανάκη 
 
Υπολογίζεται ότι 2 – 4% των γυναικών μολύνονται από HSV κατά την εγκυμοσύνη. Επίσης είναι 

αξιοσημείωτο ότι 10 % των γυναικών οροαρνητικών σε HSV-1 ή HSV-2  ή και στους δύο τύπους  
έχουν οροθετικούς συντρόφους, με κίνδυνο να μολυνθούν στην εγκυμοσύνη. Όπως είναι 

γνωστό η πρώτη επαφή με τον HSV μπορεί να οδηγήσει σε ερπητική πρωτολοίμωξη ή 
ασυμπτωματική λοίμωξη, ενώ η απανενεργοποίηση του ιού οδηγεί σε πρώτη εκδήλωση, 
υποτροπή ή ασυμπτωματική απόπτωση. Η πρωτολοίμωξη στην εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο 

για : αυτόματη αποβολή, πρόωρο τοκετό και ενδομήτριο θάνατο, κυρίως στο 2ο-3ο τρίμηνο της 
κύησης.  

Η μετάδοση του έρπητα στο κύημα μπορεί να οδηγήσει σε συγγενή λοίμωξη (5%), ενώ συνήθως 
η μετάδοση του ιού λαμβάνει χώρα κατά τον τοκετό, κατά τη δίοδο του νεογνού από τον 

μολυσμένο γεννητικό σωλήνα της μητέρας (85%) ή μετά τον τοκετό από την επαφή με 
μολυσμένα άτομα (10%) και οδηγεί στο νεογνικό έρπητα. Ο νεογνικός έρπητας μπορεί να 
παρουσιαστεί με τρεις μορφές: τη δερματοβλεννογόνια (με φυσαλίδες και πομφόλυγες στο 

δέρμα και στους βλεννογόνους), τη διάσπαρτη μορφή (με προσβολή πολλών οργάνων και 
υψηλή θνητότητα) και με την εκλεκτική προσβολή του ΚΝΣ με σοβαρά νευρολογικά 

επακόλουθα. Η πιθανότητα νεογνικού έρπητα αν η έγκυος εμφανίσει ερπητική πρωτολοίμωξη 
στο 3ο τρίμηνο της κύησης υπολογίζεται σε 25-50%, οπότε ο τοκετός πρέπει να γίνει με 
καισαρική, ιδίως αν πρωτολοίμωξη εμφανιστεί τις τελευταίες 6 εβδομάδες, και χορηγείται 

κατασταλτική δόση acyclovir από 36η εβδομάδα. Αν ο φυσιολογικός τοκετός δεν μπορεί να 
αποφευχθεί, πρέπει να αποφευχθούν παρατεταμένη ρήξη των μεμβρανών και επεμβατικές 

τεχνικές, καθώς και ηλεκτρόδια κεφαλής. Μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια acyclovir στη μητέρα 
και νεογνό κατά τον τοκετό.  
Σε περίπτωση πρωτολοίμωξης 1ου-2ου τριμήνου και υποτροπιάζοντα έρπητα η πιθανότητα 

μετάδοσης του έρπητα στο νεογνό είναι <3%, οπότε αν δεν υπάρχουν βλάβες ή πρόδρομα 
συμπτώματα κατά τον τοκετό η έγκυος μπορεί να προχωρήσει σε φυσιολογικό τοκετό. Αν 

υπάρχουν βλάβες κατά τον τοκετό, τότε η έγκυος πρέπει να γεννήσει με καισαρική. Αν η έγκυος 
απορρίπτει την καισαρική τότε χορηγείται κατασταλτική αγωγή από 36η εβδομάδα, αλλά πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι η κατασταλτική αγωγή δεν μηδενίζει την πιθανότητα υποτροπής.   

 
Φάρμακα για δερματολογικές παθήσεις στην κύηση και το θηλασμό 

Ευστάθιος Ράλλης 
 
Στις ΗΠΑ, φαρμακευτικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λαμβάνουν 9 στις 10 

γυναίκες. Καταγράφεται λήψη φαρμάκων μετά από συνταγή ιατρού σε 7 από 10 έγκυες 
γυναίκες. 

Μεταξύ 1976-2008 παρατηρήθηκε αύξηση της χορήγησης φαρμάκων κατά το 1ο τρίμηνο της 
κύησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.  
Σε πολλές έγκυες η διακοπή χορήγησης φαρμάκων που λαμβάνουν για διάφορα προβλήματα 

υγείας τους μπορεί να είναι πιο επιβλαβής από την λήψη τους. 
Την ίδια στιγμή είναι γνωστό ότι φάρμακα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο αποβολών, 

ανωμαλιών στο έμβρυο, πρόωρης κύησης και ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου.   
Οι κατηγορίες φαρμάκων με γράμματα κατά την εγκυμοσύνη από τον FDA (pregnancy letter 
categories) καταργήθηκαν από τον Ιούνιο του 2015. Θεωρήθηκαν ότι ήταν απλοϊκές, με συχνή 

αναφορά σε μελέτες σε ζώα, δημιουργούσαν σύγχυση και δεν επικοινωνούσαν σωστά τους 

Παρασκευή 09/12/2022 
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κινδύνους της χορήγησης των φαρμάκων κατά την κύηση και τον θηλασμό. Αντικαταστάθηκαν 
από περιγραφικές υποενότητες. 

Άλλα συστήματα ταξινόμησης φαρμάκων από Αυστραλία, Σουηδία και Γερμανία, στηρίχθηκαν 
κυρίως σε δεδομένα από ανθρώπους.   

Η γνώση των φαρμάκων που μπορούν να χορηγηθούν στην κύηση και τον θηλασμό είναι πολύ 
σημαντικά για ένα ιατρό και ειδικά για το Δερματολόγο. 
Ως γενική οδηγία, τα τοπικά φάρμακα θεωρούνται ασφαλέστερα από τα συστηματικά στην 

εγκυμοσύνη και τη γαλουχία, δεδομένου ότι η συστηματική απορρόφησή τους είναι σημαντικά 
χαμηλότερη. 
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Διάλεξη Ι 
 
Φαρμακευτική αλλεργία: ορθολογική διερεύνηση και σαφείς οδηγίες στον ασθενή 

Μιχαήλ Μακρής 
 

Ο όρος «φαρμακευτική αλλεργία» υποδηλώνει μια αντίδραση υπερευαισθησίας σε φάρμακο όπου 
έχει καταδειχτεί υποκείμενος ανοσολογικός μηχανισμός. Παρότι οι παθογενετικοί μηχανισμοί που 
ενέχονται στις αντιδράσεις είναι ενίοτε σύνθετοι και εκτείνονται πέραν της κλασσικής 

κατηγοριοποίησης κατά Gell και Coombs, σε κλινικό επίπεδο και προκειμένου να διευκολύνεται 
η διαγνωστική προσπέλαση οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φάρμακα διακρίνονται σε: α/ 

άμεσες που εκδηλώνονται εντός των πρώτων 6 ωρών και συχνότερα εντός της 1ης ώρας από την 
χορήγηση των πρώτων δόσεων του φαρμάκου και β/ όψιμες με χρόνο εκδήλωσης πέραν των 6 
ωρών από τη χορήγηση και συνηθέστερα μετά αρκετές μέρες λήψης ή ακόμη και μετά την 

διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου.  
Η διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών προϋποθέτει μια ακριβή και λεπτομερή καταγραφή του 

ιστορικού της αντίδρασης προκειμένου να εξακριβωθεί η φύση της, να ταυτοποιηθούν τα πιθανά 
ένοχα φάρμακα αλλά και να αξιολογηθούν παράγοντες που πιθανόν συμμετέχουν στην 

αναφερόμενη αντίδραση πχ. συνυπάρχουσα λοίμωξη, υποκείμενα νοσήματα όπως χρόνια 
κνίδωση ή κακοήθειες. Στον Πίνακα 1. αναφέρονται οι διαγνωστικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική αλλεργία. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε συγκεκριμένες κλινικές οντότητες που περιγράφονται σαν σοβαρές 
δερματικές αντιδράσεις στα φάρμακα (Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCARs) και 

περιλαμβάνουν α/ Σύνδρομο Stevens Johnson/ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN), β/ Σύνδρομο 
DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms), γ/ Οξεία Γενικευμένη 
Εξανθηματική Φλυκταίνωση (Acute Generalized Exanthematous Postulosis, AGEP) και δ/ 

Σταθερό Φαρμακευτικό Εξάνθημα (Fixed Drug Eruption, FDE) η διαγνωστική προσπέλαση 
στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στη ταυτοποίηση του υπεύθυνου φαρμάκου ενώ 

ΑΝΤΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ αυστηρά η επαναχορήγηση του ίδιου ή παρόμοιου χημικά σκευάσματος ακόμη 
και με διαδικασία απευαισθητοποίησης. 
 

Πίνακας 1. Διαγνωστικές μέθοδοι σε αντιδράσεις υπερευαισθησίας στα φάρμακα 
 

Είδος αντίδρασης Είδος δοκιμασίας 

 

Άμεση 
 

Ιn vivo 
 

Δερματικές δοκιμασίες (SPTs, Ids) 
Ελεγχόμενη δοκιμασία χορήγησης 

In vitro 
 

Ειδικές IgEs έναντι φαρμάκου 

Δοκιμασία ενεργοποίησης βασεοφίλων 
(ΒΑΤ) 

Δοκιμασία απελευθέρωσης ισταμίνης 
(HRAs) 

Όψιμη 
(επιβραδυνόμενη) 

Ιn vivo 
 

Δερματικές δοκιμασίες (Ιds, ανάγνωση 
48hs) 
Επιδερμιδικές δοκιμασίες (patch tests) 

Ελεγχόμενη δοκιμασία χορήγησης 

Ιn vitro 
 

Δοκιμασία μετασχηματισμού 
λεμφοκυττάρων (LTT) 

 

SPTs: Skin Prick Tests, IDs: Intradermal Tests, BAT: Basophil Activation Test, HRAs: Histamine 
Release Assays, LTT: Lymphocyte Transformation Tests 

Σάββατο 10/12/2022 
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Διάλεξη ΙΙ 

 
Αιδοιοδυνία: τρόποι διάγνωσης και αντιμετώπισης με γνώμονα την ποιότητα ζωής της 

ασθενούς 
Αλέξανδρος Μορτάκης 
 

Ως αιδοιοδυνία ορίζουμε τον χρόνιο πόνο αγνώστου αιτιολογίας στην περιοχή του αιδοίου, που 
διαρκεί περισσότερο από 3 μήνες. Πρόκειται για νευροπαθητικό πόνο αγνώστου αιτιολογίας. 

Μπορεί να μην ανευρίσκεται αίτιο για τον πόνο στο αιδοίο,  θεωρείται όμως σημαντικό ότι 
συνήθως συνυπάρχουν συνοδά προβλήματα υγείας (άγχος, κατάθλιψη, ευερέθιστο έντερο, 
ινομυαλγίες, πόνος στην κροταφογναθική άρθρωση, κεφαλαλγία τύπου τάσεως, προβλήματα 

ύπνου και διάμεση κυστίτις). Ο πόνος στο αιδοίο που προκαλείται από εμφανή αίτια πχ λοίμωξη, 
φλεγμονή, δερματικά αίτια, νευρολογικά αίτια και άλλα δεν θεωρείται αιδοιοδυνία. 

Η νεύρωση του αιδοίου φυσιολογικά μεταφέρει τα ερεθίσματα του αγγίγματος, της πίεσης, της 
διάτασης, της θερμότητας ή του πόνου και ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει αυτά τα 
ερεθίσματα αναλόγως. Στην περίπτωση της αιδοιοδυνίας μερικά από τα «φυσιολογικά» 

ερεθίσματα (πίεση, διάταση) μεταφέρονται υπερτονισμένα στον εγκέφαλο ή γίνονται αντιληπτά 
ως «ιδιαιτέρως επώδυνα». Όπως συμβαίνει γενικά στο νευροπαθητικό πόνο, εάν αυτός 

παραμείνει περισσότερο από 3 μήνες, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται το ήπιο ερέθισμα ή την πίεση 
στην περιοχή του αιδοίου ως έντονο πόνο και η ασθενής υποφέρει και αδυνατεί να ζήσει 

φυσιολογικά (αδυναμία σεξουαλικής επαφής ή ακόμη και τοποθέτησης ταμπόν στον κόλπο). 
Υπάρχουν περιπτώσεις που ο πόνος εμφανίζεται και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο ερέθισμα 
στην περιοχή (αυτόματη αιδοιοδυνία). 

Η αιδοιοδυνία απαντάται σχετικά σπάνια στον πληθυσμό (<2%). Αφορά όλες τις ηλικίες αλλά 
είναι πιο συχνή σε νεαρές γυναίκες (<30 ετών). 

Για τη διάγνωση της αιδοιοδυνίας απαιτείται λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση. Η θεραπεία 
της αιδοιοδυνίας αποσκοπεί στην μείωση του πόνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις ασθενείς επειδή η αιδοιοδυνία δεν είναι γνωστή σε 

πολλούς κλινικούς γιατρούς και οι ασθενείς δεν αντιμετωπίζονται εξαρχής σωστά, με αποτέλεσμα 
ο πόνος να χρονίζει και να επιδεινώνεται. Οι ίδιες οι ασθενείς ομολογούν ότι ενώ υποφέρουν επί 

χρόνια  οι γιατροί δεν τις καταλαβαίνουν. Σχεδόν πάντοτε απαιτείται ασθενοκεντρική προσέγγιση 
από επιστήμονες υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων (γυναικολόγος, δερματολόγος, 
αναισθησιολόγος- αλγολόγος, ψυχολόγος, φυσικοθεραπευτής πυελικού εδάφους) που να είναι 

εξοικειωμένοι με τη νοσολογική οντότητα της αιδοιοδυνίας. Η αγωγή για κάθε ασθενή 
(φαρμακευτική ή άλλη) εξατομικεύεται αφού συνεκτιμηθούν όλες οι παράμετροι από το ιστορικό 

και τις εξετάσεις. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



47 
 

 
 

 
  

Εναρκτήριες Ομιλίες 



48 
 

 
 

 
 

 
Η ιστορία της Ιατρικής Τεχνολογίας στη Δερματολογία 
Μαριάννα Καραμάνου 

 
To 1932 ο Γάλλος φιλόσοφος και ποιητής Paul Valéry (1871-1945) δημοσιεύει το σύγγραμμά 

του « L’ idée fixe». Μέσα από τον διάλογο των ηρώων του, ενός φιλοσόφου και ενός ιατρού, το 
δέρμα και η σπουδαιότητα του διατυπώνεται με τρόπο φιλοσοφικό αλλά και μεταφορικό:  «τι 
είναι πιο βαθύ στον άνθρωπο; Το δέρμα». Αγγελιοφόρος της ψυχής, το δέρμα αποτελεί το 

τελειότερο περίβλημα που χωρίζει τον άνθρωπο από το σύμπαν. Διακοσμημένο, τραυματισμένο, 
καλυμμένο, υγιές ή άρρωστο, εκτεθειμένο στο βλέμμα όλων, το δέρμα υπήρξε από αρχαιοτάτων 

χρόνων επενδυμένο με έναν ισχυρό συμβολισμό. Παράλληλα με τις πρώτες περιγραφές των 
δερματικών παθήσεων στους αιγυπτιακούς παπύρους και στα Ιπποκρατικά κείμενα, εμφανίζονται 
και οι θεραπείες της κοσμητικής ιατρικής μιας και η περιποίηση του δέρματος ήταν ενδεικτικός 

παράγοντας της κοινωνικής θέσης του ατόμου. Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην δερματολογία 
αφορά τόσο την αντιμετώπιση νοσολογικών οντοτήτων όσο και τις κοσμητικές ανάγκες των 

ανθρώπων. Από την νάρκη στην αρχαία Ρώμη έως τα σύγχρονα laser, η ιατρική τεχνολογία στην 
δερματολογία, μέσα στους αιώνες, εξελίσσεται γοργά και η Ιπποκρατική ρήση «ωφελέειν ή μη 

βλάπτειν» μοιάζει σήμερα να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.  
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