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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΠΡΟΈΔΡΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης,
Μετά την πανθομολογούμενα τεράστια επιτυχία του 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου
Δερματοσκόπησης που έγινε τον Ιούνιο 2018 στη Θεσσαλονίκη, ήταν αναμενόμενο
να υπάρχει μια περισυλλογή σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος των επόμενων
επιστημονικών εκδηλώσεών μας: Η ανεπανάληπτη «δόξα» του Παγκόσμιου θα «σκέπαζε»
οιαδήποτε ικανότατη προσπάθειά μας, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον.
Η πρώτη επιλογή για να αποφύγουμε αυτό τον σκόπελο, ήταν η μετακίνηση του
Συνεδρίου μας εκτός των συνήθων Αστικών Κέντρων. Προτιμήθηκε σε αυτή τη χρονική
στιγμή η Κρήτη. Όσον αφορά στο περιεχόμενο του Συνεδρίου, δόθηκε προτεραιότητα
στην Τριχοσκόπηση και σε καθημερινά προβλήματα που συναντούμε στα Ιατρεία μας.
Οι ξένοι καλεσμένοι μας και οι Δάσκαλοι της Κρήτης και από άλλα Κέντρα της Χώρας,
θα συζητήσουν μαζί μας τα θέματα αυτά. Στο «Αλφαβητάρι» της Δερματοσκόπησης την
Πέμπτη, δεν έχουν θέση μόνον οι Νέοι Δερματολόγοι αλλά όλοι μας, διότι θα υπάρχει
επικαιροποίηση των πλέον πρόσφατων δεδομένων στο διαγνωστικό και προγνωστικό
τμήμα του Καρκίνου του δέρματος, μελανωματικού και μη, και του συνόλου σχεδόν των
παθήσεων του δέρματος. Η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
θα δώσει λύσεις στα προβλήματα αντιμετώπισης των όγκων, το απόγευμα της 1ης ημέρας
του Συνεδρίου, στη διάρκεια της οποίας προβλέπονται ευχάριστες εκπλήξεις όπως π.χ. η
virtual ξενάγηση στο μουσείο του Ηρακλείου.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να αποδοθούν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Κρήτης, και ιδιαίτερα στον Πρόεδρό της κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τους συναδέλφους της
Κρήτης που μεσολάβησαν, για την οικονομική επιχορήγηση του Συνεδρίου μας.
Λόγω των επικείμενων Εθνικών εκλογών την Κυριακή 7 Ιουλίου 2019, το Συνέδριο
θα λήξει το βράδυ του Σαββάτου 6/7. Για την κάλυψη του επιστημονικού προγράμματος,
παρατείνεται η διάρκεια των καθημερινών επιστημονικών εργασιών του.
Στις 6/7/2019, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθούν και οι Εκλογές της ΕΛΕΔΕ για
την ανάδειξη νέου ΔΣ που θ αναλάβει το έργο της από 1/1/2020
Σε αυτά τα πλαίσια και με ιδιαίτερη χαρά, σας καλούμε να συμμετάσχετε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ. που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο
Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 4-6 Ιουλίου 2019. Η δική σας εμπειρία, προτροπή και ΠΑΡΟΥΣΙΑ, είναι η κινητήρια δύναμη της Εταιρείας μας.
Για το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης,
Ο Πρόεδρος

ΔΣ

Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης
Πρόεδρος
Γιώργος Χαϊδεμένος
Γεν. Γραμματέας
Ελισσάβετ (Μπέττυ) Λαζαρίδου
Ταμίας
Ζωή Απάλλα

Μέλη
Δημήτριος Σγούρος,
με αρμοδιότητες Ειδ. Γραμματέα
Αιμίλιος Λάλλας
Αλέξανδρος Στρατηγός
Αλέξανδρος Κατούλης
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ΟΜΙΛΗΤΈΣ – ΠΡΌΕΔΡΟΙ
Kruger-Krasagakis S. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Αφροδισιο
λογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Longo C. Associate Professor, Dermatology Department, University of Modena and Reggio Emilia,
Italy

Piraccini B. Professor in Dermatology at the University of Bologna, Italy
Rudnicka L. Medical University of Warsaw · Department of Dermatology, Poland
Starace M. University of Bologna | UNIBO · Department of Experimental, Diagnostic and Specialty
Medicine DIMES, Italy
Απάλλα Ζ.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Δερματολογικού Τμήματος
ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Ταμίας Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης

Αποστολάκης Ν. Ιδιώτης Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Βακιρλής Σ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική, Αφροδισιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων
Νόσων Θεσσαλονίκης

Βράνη Φ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακή Δερμα
τολογική Κλινική ΑΠΘ

Γαϊτάνης Γ. Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων,
Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γεωργίου Σ. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Ρίο
Δελλή Φ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α, ΝΔΑΝΘ - Γ.Ν. Ιπποκρατειο Θεσσαλονικη
Ευαγγέλου Γ. Δερματολόγος Aφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Δερματολογίας- Αφροδισιολογίας,
Νοσοκομείο Πα.Γ.Ν.Η.
Ζάρρας Α. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Ζωγραφάκης Χ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Θεοτοκόγλου Σ. Επιμελήτρια Β’, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων
πανεπιστημίου Αθηνών ΠΓΝ «Αττικόν»
Ιωαννίδης Δ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΑΠΘ, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική
Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης

Ιωαννίδου - Ροβίθη Δ.

Διδάκτωρ Ιατρικής και Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ Δερματολογίας
Αφροδισιολογίας, Γ.Ν. Βενιζέλειο, Ηράκλειο Κρήτης

Καλλονιάτη Ε. Επικουρική Επιμελήτρια Δερματολογίας Γ.Ν. Κατερίνης, Επιστημονική Συνεργάτης Β´
Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γεν .Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Κατούλης Α. Αν. Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών
και Αφροδισίων Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοσκόπησης
Κεμανετζή Χ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Κοντοχριστόπουλος Γ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ,
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

Κοσμαδάκη Μ. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, MD PhD Δερμοϊατρική Αθηνών, Επ. Λέκτορας
Δερματολογίας Boston University USA
Κρασαγάκης Κ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Λαζαρίδου Ε. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας Αφροδισιολογίας,
Διευθύντρια Β’ Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»,
Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης
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Λάλλας Α.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΑΠΘ, Α΄ Πανεπιστημιακή
Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Μέλος ΔΣ
Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης

Μπάρκης Ι. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Μπασούκας Ι. Καθηγητής Δερματολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Νεαμονιτός Κ. Ιατρός Δερματολόγος, Laser Derm Academy, Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Χ
Νικηφόρος Α. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Παντελάκη Ι. Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Bochum Γερμανίας
Παπανίκου Σ.
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ,
Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
Πολίτου Μ.
Δερματολόγος & Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β’, Πανεπιστημιακή Δερματολογική
Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα
Πολυζώης Ζ. Δερματολόγος - Aφροδισιολόγος, Επίτιμος Πρόεδρος & Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής
Δερματοχειρουργικής Εταιρείας
Πολυζώης Π. Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος
Ρηγόπουλος Δ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής
Κλινικής Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»,
Διοικητής Νοσοκομείου «Α. Συγγρός»
Σγούρος Δ.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή
Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

Σουρά Ε. Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός
Συνεργάτης Κέντρου Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Σπηλιόπουλος Φ. Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογικής Κλινικής ΠΝ Πατρών
Στεφανάκη Χ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Στεφανίδου Μ. Διευθύντρια ΕΣΥ, Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείο Πα.Γ.Ν.Η.,
Ηράκλειο Κρήτης

Στρατηγός Α.

Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοσκόπησης

Τρακατέλλη Μ. Επίκουρος Καθηγήτρια Δερματολογίας Αφροδισιολογιας , Νοσοκομείο Παπαγεωργιου,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τριγώνη Α. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α´ ΕΣΥ MD, MsC, PhD
Φωτιάδου Χ. MD, PhD, Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Ακαδ. Υπότροφος Β Δερματολογικής Κλινικής
ΑΠΘ

Χαϊδεμένος Γ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, τ. Διευθυντής Δερματολογικής Κρατικής Κλινικής
Νοσοκομείου Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Δερματοσκόπησης

Χασάπη Β. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Νοσοκομείο
Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
12:30 - 13:30

Προσέλευση – Εγγραφές

13:30 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Ι To αλφαβητάρι της δερματοσκόπησης

15:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ To αλφαβητάρι της δερματοσκόπησης

16:30 - 17:00

Διάλειμμα Καφέ & επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης

17:00 - 18:30

Στρογγυλό Τραπέζι 1 | Δερματοχειρουργική Ι

18.30 - 20.00

Στρογγυλό Τραπέζι 2 | Δερματοχειρουργική ΙΙ

20:00 - 20:15

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

20:15 - 20:30

Εναρκτήρια Διάλεξη:
«Εικονική ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

20:30 - 21:00

Διάλεξη Ι In vivo απεικονιστικές μέθοδοι: που βρισκόμαστε & τι αναμένουμε

21:00

Δεξίωση Υποδοχής

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
08:30 - 10:00

Στρογγυλό Τραπέζι 3 | Σπίλοι-Ιδιαίτερες μορφές

10:00 - 10:30

Διάλειμμα Καφέ & επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης

10:30 - 12:00

Στρογγυλό Τραπέζι 4 | Μελάνωμα-εξειδικευμένα θέματα

12:00 - 12:30

Διάλεξη ΙΙ Από την υποδιάγνωση στην υπερδιάγνωση του καρκίνου

12:30 - 13:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα: 4 χρόνια κλινικής εμπειρίας
με τους αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog

Οργάνωση

13:00 - 14:00

Ελαφρύ Γεύμα

14:00 - 15:30

Στρογγυλό Τραπέζι 5| Η σημασία των χρωμάτων: από τη Δερματοσκόπηση
στην ιστολογία

15:30 - 17:15

Στρογγυλό Τραπέζι 6 | Δερματοσκόπηση και τριχοσκόπηση στην καθ’ ημέρα
πράξη (διαδραστικό με ερωταπαντήσεις)

17:15 - 17:45

Διάλειμμα Καφέ & Συζήτηση e-posters

17:45 - 19:30

Στρογγυλό Τραπέζι 7 | Δερματοσκόπηση και τριχοσκόπηση στην καθ’ ημέρα
πράξη (διαδραστικό με ερωταπαντήσεις)

Σάββατο 6 Ιουλίου 2019
08:30 - 10:00

Στρογγυλό Τραπέζι 8: Το αλφαβητάρι της Τριχοσκόπησης

10:00 - 10:30

Διάλεξη ΙΙΙ Οι περιορισμοί της Δερματοσκόπησης

10:30 - 11:00

Διάλειμμα Καφέ & επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης

11:00 - 13:00

Στρογγυλό Τραπέζι 9 | Τριχοσκόπηση για προχωρημένους

13:00 - 14:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ψωριασική Νόσος - Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση: Συνολική και Στοχευμένη
Αντιμετώπιση
με τον Ασθενή στο επίκεντρο

Οργάνωση

14:00 - 15:00

Ελαφρύ Γεύμα

15:00 - 17:15

Στρογγυλό Τραπέζι 10 | Ονυχοσκόπηση

17:15 - 19:30

Προφορικές Ανακοινώσεις

19:30 - 20:00

Λήξη Συνεδρίου – Σχολιασμός - Συμπεράσματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
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Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
12:30- 13:30

Προσέλευση – Εγγραφές

13:30 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | ΜΕΡΟΣ Ι
To αλφαβητάρι της δερματοσκόπησης
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου - Κ. Κραγασάκης
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στους NMSCs A. Λάλλας
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στους σπίλους Ε. Λαζαρίδου
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στο μελάνωμα Α. Ζάρρας
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στους μη-μελανοκυτταρικούς
καλοήθεις όγκους Δ. Σγούρος

15:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ | ΜΕΡΟΣ ΙΙ
To αλφαβητάρι της δερματοσκόπησης
Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμένος – Α. Κατούλης
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στις φλεγμονώδεις
δερματοπάθειες, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροδιάγνωση της
ψωρίασης Α. Κατούλης
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στην τριχοσκόπηση Ζ. Απάλλα
Στοιχειώδεις δερματοσκοπικές αλλοιώσεις στις βλάβες των άκρων και
των βλεννογόνων Γ. Χαϊδεμένος

16:30-17:00

Διάλειμμα Καφέ & επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης

17:00-18:30

Στρογγυλό Τραπέζι 1 | Δερματοχειρουργική Ι
Προεδρείο: Ζ. Πολυζώης - Κ. Νεαμονιτός
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες χειρουργικής διαχείρισης πρωίμου
μελανώματος Ν. Αποστολάκης
Νέες κατευθυντήριες οδηγίες χειρουργικής διαχείρισης NMSCs
Χ. Ζωγραφάκης
Συζήτηση

18.30- 20.00

Στρογγυλό Τραπέζι 2 | Δερματοχειρουργική ΙΙ
Προεδρείο: Ζ. Πολυζώης - Κ. Νεαμονιτός
Lentigo maligna: Επεμβατικές vs, τοπικές θεραπείες Ι. Παντελάκη
Χειρουργική αντιμετώπιση Κ. Νεαμονιτός
Απόξεση ή/και Κρυοχειρουργική Π. Πολυζώης
Φωτοδυναμική και τοπικές θεραπείες Γ. Ευαγγέλου
Συζήτηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
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Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
20:00- 20:15

Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

20:15- 20:30

Εναρκτήρια Διάλεξη:
«Εικονική ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»
Ιωάννα Καλυψώ Γλύπτη

20:30- 21:00

Διάλεξη Ι
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου
In vivo απεικονιστικές μέθοδοι: που βρισκόμαστε & τι αναμένουμε
Κ. Κρασαγάκης

21:00

Δεξίωση Υποδοχής
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Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
08:30-10:00

Στρογγυλό Τραπέζι 3 | Σπίλοι-Ιδιαίτερες μορφές
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος - Φ. Σπηλιόπουλος
Διαγνωστική προσέγγιση και διαχείριση σπίλων Spitz και Reed
Γ. Ευαγγέλου
Digital monitoring: When and how? C. Longo
Συγγενείς σπίλοι: ποιός ο πραγματικός κίνδυνος και ποιά η ιδανική
διαχείριση; Χ. Στεφανάκη

10:00-10:30

Διάλειμμα Καφέ & επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης

10:30-12:00

Στρογγυλό Τραπέζι 4 | Μελάνωμα-εξειδικευμένα θέματα
Προεδρείο: Δ. Σγούρος - Δ. Ιωαννίδου- Ροβίθη
Dermoscopy of special sites: acral and facial C. Longo
Βασικοί κανόνες θεραπείας και παρακολούθησης ασθενών με
μελάνωμα Α. Λάλλας

12:00-12:30

Διάλεξη ΙΙ
Προεδρείο: Ι. Μπασούκας
Από την υποδιάγνωση στην υπερδιάγνωση του καρκίνου
Α. Στρατηγός

12:30-13:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚH ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα: 4 χρόνια κλινικής εμπειρίας με τους
αναστολείς του μονοπατιού Hedgehog
Α. Λάλλας
Ζ. Απάλλα
Οργάνωση

13:00-14:00

Ελαφρύ Γεύμα

14:30 - 15.30

Στρογγυλό Τραπέζι 5 | Η σημασία των χρωμάτων: από τη
Δερματοσκόπηση στην ιστολογία
Προεδρείο: Σ. Γεωργίου - Μ. Στεφανίδου
Μαύρο-καφέ-μπλε Ζ. Απάλλα
Κόκκινο-ροζ Ε. Λαζαρίδου
Λευκό-κίτρινο-πορτοκαλί Δ. Σγούρος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
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Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019
15:30-17:15

Στρογγυλό Τραπέζι 6 | Δερματοσκόπηση και τριχοσκόπηση
στην καθ’ ημέρα πράξη (διαδραστικό με ερωταπαντήσεις)
Προεδρείο/ Experts Panel: Z. Απάλλα - Α. Λάλλας
Στο ιατρείο με την Α. Τριγώνη
Στο ιατρείο με τον Α. Ζάρρα
Στο ιατρείο με τη Χ. Φωτιάδου
Στο ιατρείο με την Ε. Σουρά
Στο ιατρείο με τη Μ. Κοσμαδάκη
Στο ιατρείο με τη Χ. Κεμανετζή

17:15-17:45
17:45 - 19:30

Διάλειμμα Καφέ & Συζήτηση e-posters

Στρογγυλό Τραπέζι 7 | Δερματοσκόπηση και τριχοσκόπηση στην
καθ’ ημέρα πράξη (διαδραστικό με ερωταπαντήσεις)
Προεδρείο/Experts Panel: Γ. Ευαγγέλου - Γ. Χαϊδεμένος
Στο ιατρείο με το Σ. Βακιρλή
Στο ιατρείο με τη Φ. Βράνη
Στο ιατρείο με το Γ. Χαϊδεμένο
Στο ιατρείο με την Ε. Καλλονιάτη
Στο ιατρείο με τη Φ. Δελλή
Στο ιατρείο με τη Σ. Θεοτοκόγλου
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Σάββατο 6 Ιουλίου 2019
08:30- 10:00

Στρογγυλό Τραπέζι 8 | Το αλφαβητάρι της Τρισχοσκόπησης
Προεδρείο: Β. Χασάπη - S. Kruger - Krasagakis
Στοιχειώδεις τριχοσκοπικές αλλοιώσεις Σ. Παπανίκου
Trichoscopic patterns of common non-cicatricial alopecias B. Piraccini
Τριχοσκοπικά πρότυπα κοινών ουλωτικών αλωπεκιών Β. Χασάπη

10:00- 10:30

Διάλεξη ΙΙΙ
Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμένος
Οι περιορισμοί της Δερματοσκόπησης
Δ. Ιωαννίδης

10:30-11:00

Διάλειμμα Καφέ & επίσκεψη στο χώρο της έκθεσης

11:00- 13:00

Στρογγυλό Τραπέζι 9 | Τριχοσκόπηση για προχωρημένους
Προεδρείο: L. Rudnicka - Ζ. Απάλλα
Diagnostic approach of alopecias in females L. Rudnicka
Trichoscopic monitoring of treatment in non-cicatricial alopecias
Β. Piraccini
Trichoscopy guided biopsy and trichoscopic monitoring of treatment in
cicatricial alopecias L. Rudnicka
«Διαγνωστικοί αλγόριθμοι των αλωπεκιών» Α. Κατούλης

13:00- 14:00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Ψωριασική Νόσος - Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση: Συνολική και
Στοχευμένη Αντιμετώπιση με τον Ασθενή στο επίκεντρο
Προεδρείο: E. Λαζαρίδου
Ψωριασική Νόσος: Η αξία της έγκαιρης στόχευσης της IL-17A στην
Ολιστική και Μακροχρόνια Διαχείριση του Ασθενή M. Πολίτου
Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση: Ορίζοντας το θεραπευτικό πλάνο με
γνώμονα τα νεότερα δεδομένα και την πολυετή εμπειρία Ζ. Απάλλα
Οργάνωση

14:00-15:00

Ελαφρύ Γεύμα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
4-7 Ιουλίου 2019 | Ηράκλειο Κρήτης
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Σάββατο 6 Ιουλίου 2019
15:00- 17:15

Στρογγυλό Τραπέζι 10 | Ονυχοσκόπηση
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος - Μ. Τρακατέλλη – Ι. Μπάρκης

15:00-15:30

Διαγνωστική προσέγγιση Γραμμοειδούς μελανονυχίας Δ. Ρηγόπουλος

15:30-16:00

Subungual melanoma: dermoscopic clues? Μ. Starace

16:00-16:30

Δερματοσκοπικά κατευθυνόμενη βιοψία όνυχος: πότε, πώς και από που;
Μ. Τρακατέλλη

16:30-17:00

Common non-melanocytic tumours of the nails M. Starace

17:00-17:15

Συνδυασμός φασματοσκοπίας Raman και Τομογραφίας Οπτικής
Συνοχής στην άμεση διάγνωση των ονυχομυκητιάσεων Γ. Γαϊτάνης

17:15- 19:30

Προφορικές Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Α. Λάλλας - A. Νικηφόρος - Δ. Σγούρος
ΠΑ 1. ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Στ. Αποστολίδου¹, Δ. Ιορδανίδης¹, Στ. Παπαλάμπου¹, Βασ. Γιακουβής¹,
Ε. Βακιρλής2, Η. Παπαδημητρίου2, Δ. Ιωαννίδης², Ζ. Απάλλα¹
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. – Ν.Α.Δ.Ν.Θ., 2.A’ Δερματολογική Κλινική
Α.Π.Θ. Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. – Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

1.

ΠΑ 2. ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΔΕΡΜΑΤΙΚΏΝ
ΜΕΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΜΕΛΑΝΏΜΑΤΟΣ
Βασ. Γιακουβής1, Δ. Ιορδανίδης1, Στ. Παπαλάμπου1, Στ. Αποστολίδου1,
Φλ. Δελλή1, Θ. Σιδηρόπουλος1, Έ. Σωτηρίου2, Α. Μουτσούδης2,
Αιμ. Λάλλας2, Δ. Ιωαννίδης2, Ζ. Απάλλα1
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ – διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ.,
Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ – διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

1.

2.

ΠΑ 3. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΩΝ
Δ. Ιορδανίδης1, Στ. Αποστολίδου1, Στ. Παπαλάμπου1, Βασ. Γιακουβής1,
Φλ. Δελλή1, Μ. Σμαραγδή1, Αιμ. Λάλλας2, Δ. Ιωαννίδης2, Ζ. Απάλλα1
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ – διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ., 2.Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ – διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

1.

ΠΑ4. ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στ. Παπαλάμπου, Φλ. Δελλή, Δ. Ιορδανίδης, Στ. Αποστολίδου,
Β. Γιακουβής, Θ. Σιδηρόπουλος, Μ. Παπαγεωργίου, Μ. Γούλα,
Ε. Καμπουροπούλου, Ζ. Απάλλα
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. – Ν.Α.Δ.Ν.Θ.
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Σάββατο 6 Ιουλίου 2019
ΠΑ5. ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉ ΦΛΥΚΤΑΙΝΏΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΆΘΕΙΑ
Ι. Σπυρίδης, Μ. Mανώλη, Χρ. Παπαγεωργίου, Θ. Γκεντσίδη, Κ. Λάλλας,
Αιμ. Λάλλας, 1Ζ. Απάλλα, Δ. Ιωαννίδης
Α’ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2.Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ-ΝΑΔΝΘ

1.

ΠΑ6. ΔΕΎΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΉ ΜΕΛΑΝΏΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΌΡΤΗ 977
ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΈΣ ΜΕΛΆΝΩΜΑ ΕΝΤΌΣ 5 ΕΤΏΝ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΉ ΔΙΆΓΝΩΣΗ
Χρ. Παπαγεωργίου, Ι. Σπυρίδης, Σ- Μ.. Μανώλη, Κ. Λάλλας,
Θ. Γκεντσίδη, Μ. Μπόμπος, Χρ. Νικολαίδου, Α. Μουτσούδης,
Αθ. Κυργίδης, Ε. Λαζαρίδου, 1 Ζ. Απάλλα, Δ. Ιωαννίδης , Αιμ. Λάλλας
Α’ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2.Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ-ΝΑΔΝΘ

1.

ΠΑ7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΏΝ
ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΉ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΎ
ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΎ ΚΑΡΚΙΝΏΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΚΉΣ
ΥΠΕΡΚΕΡΆΤΩΣΗΣ
Σ - Μ. Μανώλη, Χρ. Παπαγεωργίου, Ι. Σπυρίδης, Θ. Γκεντσίδη,
Κ. Λάλλας, Ε. Βακιρλής, 2Ζ. Απάλλα, Αιμ. Λάλλας, Δ. Ιωαννίδης
Α’ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2.Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ-ΝΑΔΝΘ

1.

ΠΑ8. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΠΓΝΠ
Χρύσα Οικονόμου, Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, Σοφία Γεωργίου
Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών, ΠΠΓΝΠ

19:30- 20:00

Λήξη Συνεδρίου – Σχολιασμός
Συμπεράσματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
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e-Posters
EP1

ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΉ ΕΙΚΌΝΑ ΣΥΧΝΏΝ ΌΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ
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Κ. Ευθυμιάδης, MD, Στ. Αποστολίδου, MD, Στ. Παπαλάμπου, MD, Δ. Ιορδανίδης, MD,
Β. Γιακουβής , MD, Φλ. Δελλή, MD, Ζ. Απάλλα, MD
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ΠΑ1

ΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΑΣΜΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Στ. Αποστολίδου¹, Δ. Ιορδανίδης¹, Στ.
Παπαλάμπου¹, Β. Γιακουβής¹, Ε.ς Βακιρλής2, Η.
Παπαδημητρίου2, Δ. Ιωαννίδης², Ζ. Απάλλα¹
1.
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ.
– Ν.Α.Δ.Ν.Θ., 2. Ά Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. – Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

Εισαγωγή Η δερματοσκόπηση είναι μια μη επεμβατική,
ανώδυνη κι εύκολα εφαρμόσιμη διαγνωστική τεχνική.
Παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην εκτίμηση των δερματικών όγκων. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν την αξία της ως συμπληρωματικό διαγνωστικό
μέσο και σε άλλους τομείς της δερματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονωδών και των λοιμωδών
δερματοπαθειών. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τα
δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των νοσημάτων του
συνδετικού ιστού (ΝΣΙ) είναι περιορισμένα.
Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη,
η καταγραφή και η ανάλυση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών σε συνήθη, ιστολογικά επιβεβαιωμένα
ΝΣΙ, όπως ο ερυθηματώδης λύκος, η δερματομυοσίτιδα,
η σκληροδερμία και ο σκληροατροφικός λειχήνας (ΣΑΛ).
Υλικά και μέθοδοι Χρησιμοποιήθηκε δερματοσκόπιο
τσέπης (Dermlite, 3Gen) με πολωμένο φως για την
αξιολόγηση των δερματικών αλλοιώσεων και δερματοσκοπική κάμερα (Dermlite, 3Gen) για την ψηφιακή
αποτύπωσή τους. Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη των
ιατρικών φακέλων των ασθενών που διαγνώστηκαν με
ερυθηματώδη λύκο (όλες οι μορφές), δερματομυοσίτιδα, σκληροδερμία και ΣΑΛ στο Ν.Α.Δ.Ν.Θ, για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμες δερματοσκοπικές απεικονίσεις.
Καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά, κλινικά και δερματοσκοπικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια αναλύθηκαν
τα δερματοσκοπικά ευρήματα ανά νόσο.
Αποτελέσματα Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 113 ασθενείς. Από το σύνολο αυτών, 73/113 έπασχαν από ερυθηματώδη λύκο [δισκοειδής (ΔΕΛ) 55/73, υποξύς (ΥΕΛ)
15/73 και συστηματικός (ΣΕΛ) 3/73]. Οι 7/113 έπασχαν
από δερματομυοσίτιδα, οι 25/33 από σκληροδερμία και
οι 8/33 από ΣΑΛ (extragenital). Στους ασθενείς με χρόνιο ΔΕΛ, τα δερματοσκοπικά ευρήματα περιλάμβαναν τα
θυλακικά βύσματα (52/55), λευκές χωρίς δομή περιοχές
(53/55), λευκόφαια λέπια (30/55), κοντά γραμμοειδή
αγγεία (50/55), αγγεία σαν τελείες (30/55), μελαγχρωματικές περιοχές (31/55), λευκές γραμμές (15/55) και
ερύθημα (45/55). Τα δερματοσκοπικά ευρήματα στον
ΥΕΛ συμπεριλάμβαναν το ερύθημα (15/15), κοντά γραμμοειδή αγγεία (15/15), αγγεία σαν τελείες (7/15), πιτυρώδη, λευκά λέπια (9/15), κεράτινα βύσματα (7/15), λευκές
περιοχές/γραμμές (11/15), αχνές, πορτοκαλόχροες περιοχές χωρίς δομή (10/15), τη μελάγχρωση (7/15). Τέλος,
στο ΣΕΛ εντοπίστηκαν κοντά γραμμοειδή αγγεία (3/3),
ερύθημα (3/3), αγγεία σαν τελείες (2/3), λευκές περιοχές (1/3), πιτυρώδη, λευκά λέπια (1/3) και αχνές, πορτοκαλόχροες περιοχές χωρίς δομή (3/3).
Στη δερματομυοσίτιδα, της οποίας οι δερματοσκοπικές
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αλλοιώσεις δεν έχουν περιγραφεί ως σήμερα στη βιβλιογραφία, διέφεραν ανάλογα με τη θέση προσβολής.
Συνολικά καταγράφηκαν: ερυθρό φόντο (7/7), ανομοιογενώς κατανεμημένα κοντά γραμμοειδή αγγεία (7/7),
λευκά λέπια (6/7), πορτοκαλόχροες περιοχές χωρίς
δομή (6/7) και λευκές περιοχές (4/7). Ειδικά στις βλατίδες Gottron’s υπήρχαν επιπρόσθετα διαβρώσεις και
εφελκίδες («χέρια χειρωνάκτη»).
Στη σκληροδερμία και στο ΣΑΛ εντοπίστηκαν κάποια
κοινά δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που ωστόσο διέφεραν σημαντικά ως προς τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά και τη συχνότητα εμφάνισης ανά νόσο. Αυτά ήταν
λευκές χωρίς δομή περιοχές σε όλους τους ασθενείς με
σκληροδερμία (25/25) και ΣΑΛ (8/8), γραμμοειδή αγγεία επάνω στον ιώδη δακτύλιο σε 18/25 με σκληροδερμία, γραμμοειδή αγγεία σε 5/8 με ΣΑΛ, κίτρινα βύσματα
σε 6/8 με ΣΑΛ, ινώδεις ακτίνες σε 12/25 με σκληροδερμία, και εκχυμωτικές / πορφυρικές κηλίδες σε 2/25 με
SCL και σε 1/8 με ΣΑΛ.
Συζήτηση/Συμπεράσματα Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά των ΝΣΙ που εξετάσθηκαν αντικατοπτρίζουν
την υποκείμενη ιστολογική αλλοίωση. Οι λευκές περιοχές, ιδιαίτερα σε όψιμες αλλοιώσεις αντιστοιχούν στην
ίνωση του χορίου. Τα λευκά λέπια αντιστοιχούν στην
παρακεράτωση που είναι κοινό ιστολογικό εύρημα στον
ερυθηματώδη λύκο και τη δερματομυοσίτιδα, ενώ τα
γραμμοειδή αγγεία σχετίζονται με την ατροφία και τη
φλεγμονή. Τα κεράτινα βύσματα υπάρχουν κυρίως στον
ερυθηματώδη λύκο και τον ΣΑΛ. Ενδιαφέρον εύρημα
της μελέτης αποτελούν οι πορτοκαλόχροες περιοχές
χωρίς δομή που συνδέονται με πυκνή λεμφοκυτταρική
διήθηση σε όλο το πάχος του χορίου και ανευρέθηκαν
σε υψηλότερη αναλογία στον ΥΕΛ και το ΣΕΛ. Το εύρημα
αυτό έχει περιγραφεί και στα δερματικά λεμφώματα, στα
οποία επίσης υπάρχει πυκνή λεμφοκυτταρική διήθηση
και από τα οποία θα πρέπει να τα διαφοροδιαγνώσουμε.
Η δερματοσκόπηση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη διαγνωστική προσέγγιση των ΝΣΙ, καθώς μας παρέχει επιπλέον
πληροφορίες που δεν είναι πάντα ορατές με το γυμνό μάτι.

ΠΑ2

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΜΕΛΑΝΏΜΑΤΟΣ
Β. Γιακουβής1, Δ. Ιορδανίδης1, Στ. Παπαλάμπου1,
Στ. Αποστολίδου1, Φλ. Δελλή1, Θ. Σιδηρόπουλος1,
Έ. Σωτηρίου2, Α. Μουτσούδης2, Αιμ. Λάλλας2, Δ.
Ιωαννίδης2, Ζ. Απάλλα1
1.
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ –
διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ., 2.Α΄ Δερματολογική Κλινική
Α.Π.Θ, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ – διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

Εισαγωγή/Σκοπός Το δέρμα αποτελεί το συχνότερο
όργανο εμφάνισης μεταστάσεων (42-57%) σε ασθενείς
με μελάνωμα. Η έγκαιρη αναγνώριση τόσο του πρωτοπαθούς όγκου, όσο και των δευτεροπαθών δερματικών
εντοπίσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην πρόγνωση
και την ορθή διαχείριση του ασθενή. Το δερματοσκόπιο
είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο με τεκμηριωμένη αξία
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στην πρώιμη διάγνωση του πρωτοπαθούς μελανώματος.
Στην παρούσα μελέτη θελήσαμε να διερευνήσουμε τον
ρόλο της δερματοσκόπησης στη διάγνωση της μεταστατικής νόσου του μελανώματος στο δέρμα.
Υλικό & Μέθοδος Πρόκειται για αναδρομική μελέτη
που διεξήχθη στην Δερματολογική Κλινική του Ε.Σ.Υ και
την Α΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκράτειου
Γ.Ν.Θ-Ν.Α.Δ.Ν.Θ. Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του αρχείου
των ασθενών του Ν.Α.Δ.Ν.Θ της τελευταίας πενταετίας.
Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς που είχαν ιστολογικά επιβεβαιωμένη δερματική μετάσταση μελανώματος και για
τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμες επιδημιολογικές πληροφορίες και επαρκείς κλινικές και δερματοσκοπικές
φωτογραφίες. Αναλύθηκαν τα δερματοσκοπικά πρότυπα
των δερματικών μεταστάσεων του μελανώματος και κατατάχθηκαν με βάση το χρώμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους σε 4 πρότυπα όπως προτείνεται από τη
διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα Συμπεριλήφθηκαν 46 ασθενείς (22 γυναίκες και 24 άνδρες), με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη και
με σύνολο 138 μεταστατικών εστιών στο δέρμα. Ως προς
τα κλινικά χαρακτηριστικά, σε 17/46 ασθενείς οι δερματικές μεταστάσεις του μελανώματος ήταν μελαγχρωματικές, σε 13/46 ήταν μη μελαγχρωματικές και σε 16/46
ήταν μικτές. Αναφορικά με τα πρότυπα των χρωμάτων
39/138 από τις βλάβες ταξινομήθηκαν στο μπλε, 39/138
ταξινομήθηκαν στο ροζ, 21/138 στο καφέ και 39/138 στο
μικτό πρότυπο. Από τα ειδικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν φαιόχροη άλως σε 21/138, γκρι σφαιρίδια σε
14/138, καφέ/μαύρα σφαιρίδια σε 25/138, περιβλαβικό
ερύθημα 11/138, μικροαιμορραγίες 18/138, “δίκην λιμνών”
(lacuna) περιοχές 21/138, λευκές λαμπυρίζουσες δομές
28/138. Σχετικά με τα αγγεία, καταγράφηκαν αγγεία σαν
τελείες 15/138, γραμμοειδή 18/138, «δίκην σερπαντίνας»
28/138, σπειραματοειδή 32/138, «δίκην τιρμπουσόν»
9/138, «δίκην φουρκέτας» 18/138 και μικτά με πάνω από
ένα είδος αγγείων σε 79/138 των βλαβών.
Συζήτηση Γνωρίζουμε πως το αμελανωτικό μελάνωμα,
το οποίο εμφανίζεται ως ροζ βλατίδα/ογκίδιο, είναι σπάνιο. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις καταγραφές μας,
η εμφάνιση ροζ προτύπου δερματικών μεταστάσεων
μελανώματος είναι πολύ συχνή. Η απουσία μελανίνης,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρού μεγέθους αλλοιώσεις όπως οι μεταστάσεις, δεν εγείρει εύκολα την υποψία μελανώματος ή μεταστάσεων. Με βάση το δεδομένο εύρημα, θα πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση όταν
διαπιστώνουμε νεοεμφανιζόμενες ρόδινες βλατίδες σε
ασθενείς με ιστορικό μελανώματος. Η δεύτερη χρήσιμη
καταγραφή ήταν ότι το προεξάρχον αγγειακό πρότυπο
είναι το μικτό. Η παρουσία πολύμορφων αγγείων είναι
βοηθητικό στοιχείο κατά τη διαφορική διάγνωση, καθώς
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συναντάται σε κακοήθειες.
Συμπεράσματα Τα ευρήματά μας είναι σε συμφωνία με
αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Ο εντοπισμός των
παραπάνω τεσσάρων προτύπων σε συνδυασμό με τα
ειδικά χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν θα πρέπει να
εγείρει την υποψία μεταστατικής νόσου σε ασθενείς με
μελάνωμα. Τα πολύμορφα αγγεία σε νεοεμφανιζόμενες
βλάβες αποτελούν ισχυρό διαγνωστικό κριτήριο.

Βιβλιογραφία
1. Rubegni P, Lamberti A, Mandato F, Perotti R, Fimiani
M. Dermoscopic patterns of cutaneous melanoma
metastases. Int J Dermatol. 2014 Apr;53(4):404-12.
2. Mazzella C, Costa C, Cappello M, Scalvenzi M. Difficult
to diagnose small cutaneous melanoma metastases
mimicking angiomas: utility of dermoscopy. Int J
Dermatol. 2018 Sep;57(9):1085-1087.
3. Bono R, Giampetruzzi AR, Concolino F, Puddu P,
Scoppola A, Sera F, Marchetti P. Dermoscopic patterns
of cutaneous melanoma metastases. Melanoma Res.
2004 Oct;14(5):367-73.
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Δ. Ιορδανίδης1, Στ. Αποστολίδου1, Στ.
Παπαλάμπου1, Β. Γιακουβής1, Φλ. Δελλή1, Μ.
Σμαραγδή1, Αιμ. Λάλλας2, Δ. Ιωαννίδης2, Ζ.
Απάλλα1
1.
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ Ιπποκράτειου Γ.Ν.Θ –
διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ., 2.Α΄ Δερματολογική Κλινική
Α.Π.Θ, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ – διασυνδεόμενο Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κοκκιωματώδεις δερματοπάθειες αποτελούν μια ομάδα ετερογενών νοσημάτων, με κοινό
ιστοπαθολογικό γνώρισμα την παρουσία κοκκιωμάτων
στο χόριο. Διακρίνονται αιτιολογικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις φλεγμονώδεις και τις λοιμώδεις κοκκιωματώδεις νόσους. Οι κύριοι εκπρόσωποι των κοκκιωματωδών δερματοπαθειών είναι η δερματική σαρκοείδωση, ο
φυματώδης λύκος, το δακτυλιοειδές κοκκίωμα, η λιποειδική νεκροβίωση, η κοκκιωματώδης ροδόχρους νόσος,
ο διάσπαρτος κεγχροειδής λύκος του προσώπου και η
δερματική λεϊσμανίαση.
Η διαγνωστική τους προσέγγιση ακολουθούσε μέχρι
πρόσφατα την κλασική οδό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια στη διαγνωστική προσέγγιση των κοκκιωματωδών
νοσημάτων προστέθηκε και η δερματοσκόπηση, μέθοδος που αρχικά περιοριζόταν στη διάγνωση των δερματικών όγκων.
ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί
η καταγραφή του φάσματος των δερματοσκοπικών ευρημάτων που απαντώνται στις κύριες κοκκιωματώδεις
νόσους και η περιγραφή δερματοσκοπικών προτύπων
που ενδεχόμενα συμβάλουν στην έγκαιρη και ακριβή
διάγνωσή τους.
ΥΛΙΚΑ Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που διεξήχθη στην Δερματολογική Κλινική του Ε.Σ.Υ και την Α΄
Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκράτειου Γ.Ν.ΘΝ.Α.Δ.Ν.Θ. Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική βάση δεδομένων του αρχείου
των ασθενών του Ν.Α.Δ.Ν.Θ, από 01/01/2015 μέχρι
31/12/2018. Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς που είχαν ιστολογικά επιβεβαιωμένη κοκκιωματώδη δερματοπάθεια
και για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμες επιδημιολογικές πληροφορίες, κλινικές και δερματοσκοπικές φωτογραφίες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 71 άτομα, 40 γυναίκες και 31 άνδρες, με μέση ηλικία τα 52 έτη.
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Από το σύνολο των 71 ασθενείς, οι 31/71 έπασχαν από
δακτυλιοειδές κοκκίωμα, οι 19/71 από δερματική σαρκοείδωση, 7/71 από λιποειδική νεκροβίωση, 5/71 από ξανθοκοκκίωμα, 3/71 από κοκκιωματώδη ροδόχρου νόσο,
2/71 από ξανθώματα, 2/71 από διάσπαρτο κεγχροειδή
λύκο, 1 από κοινό, φυματώδη λύκο και 1/71 από δερματική λεϊσμανίαση.
Στο δακτυλιοειδές κοκκίωμα αναγνωρίστηκαν 2 διαφορετικά πρότυπα που σχετιζόταν με την ιστολογική ποικιλία. O «διάμεσος» (“interstitial”) ιστολογικός τύπος ήταν
μη-ειδικός δερματοσκοπικά και χαρακτηριζόταν από ένα
διάχυτο ερυθρορόδινο φόντο, με λίγα στιγμοειδή, κοντά γραμμοειδή ή κοντά γραμμοειδή αγγεία. Σπανιότερα ανευρίσκονταν λευκωπές, ακανόνιστου σχήματος ή
γραμμοειδείς δομές (ροζέτες, ή «σημείο χρυσαλλίδας»).
Εκτός των παραπάνω, ο «πασσαλοειδής» («palisading
granuloma») ιστολογικός τύπος εμφάνιζε και πορτοκαλοκίτρινες περιοχές, με ή χωρίς αγγεία.
Στη σαρκοείδωση αναγνωρίστηκαν δερματοσκοπικά
ημιδιαφανείς, πορτοκαλόχροες, σφαιροειδείς ή ακανόνιστου σχήματος περιοχές, σε συνδυασμό με γραμμοειδή ή διακλαδιζόμενα αγγεία. Επίσης, υπήρχαν εστιακά
λευκωπές περιοχές «δίκην ουλής», γραμμικές ή «δίκην
μπαλώματος». Τα ευρήματα αυτά είναι μη ειδικά, καθώς
διαπιστώνονται και σε άλλες κοκκιωματώδις νόσους,
όπως ο κοινός, φυματώδης λύκος.
Η λιποειδική νεκροβίωση εμφάνιζε το πλέον χαρακτηριστικό πρότυπο που διέφερε ανάλογα με τη χρονιότητα
των βλαβών, κυρίως ως προς το είδος και την ποσότητα
των αγγείων. Σε κάθε περίπτωση το κοινό δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό ήταν οι πορτοκαλόχροες δομές,
καθώς και κάποιες υπόλευκες ή ρόδινες εστίες. Τα αγγεία που υπερείχαν στις πρόσφατες πλάκες ήταν «δίκην
κόμματος», σε αναπτυσσόμενες «δίκην φουρκέτας» και
γραμμοειδή, διακλαδιζόμενα ή «δίκην σερπαντίνας» σε
πλήρως ανεπτυγμένες περιπτώσεις.
Στην κοκκιωματώδη ροδόχρου νόσο δερματοσκοπικά
διαπιστώθηκε η παρουσία αγγειακού προτύπου με πολυγωνικά αγγεία, που αποτελεί ειδικό διαγνωστικό εύρημα
της νόσου, σε συνδυασμό με θυλακικές πορτοκαλόφαιες δομές που συνοδεύονταν συχνά από νηματοειδείς
λευκές προσεκβολές, γνωστές ως «ουρές του δεμόδεκα». Στα δύο περιστατικά διάσπαρτου κεγχροειδούς λύκου του προσώπου (που κατά κάποιους αποτελεί κλινική
ποικιλία ροδοχρόου νόσου) παρατηρήθηκαν θυλακικά
βύσματα, πορτοκαλόφαιες στρογγύλου σχήματος περιοχές σε κανονική κατανομή σε όλη την προσβεβλημένη
περιοχή και εστιακά κοντά γραμμοειδή αγγεία.
Στα ξανθοκοκκιώματα το προέχον πρότυπο χαρακτηριζόταν από μια πορτοκαλοκίτρινη κεντρική περιοχή με
λευκές γραμμές στην επιφάνειά της, η οποία περιβαλλόταν από ερυθηματώδη άλω («setting sun»). Άλλα ευρήματα περιελάμβαναν το ήπιο μελαγχρωματικό δίκτυο
και τα διακλαδιζόμενα και στιγμοειδή αγγεία. Παρόμοιο
με αυτό το πρότυπο ήταν και των εξανθηματικών ξανθωμάτων.
Ο φυματιώδης λύκος παρουσίαζε ακανόνιστου σχήματος πορτοκαλόχροες περιοχές, με γραμμοειδή ή δια-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
4-7 Ιουλίου 2019 | Ηράκλειο Κρήτης

κλαδιζόμενα αγγεία. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν κυστικοί
σχηματισμοί δίκην «κεγχρίων», εύρημα μη ειδικό που
διαπιστώνεται τόσο στη σαρκοείδωση όσο και στη λεϊσμανίαση.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η συμβολή της δερματοσκόπησης στη διάγνωση των όγκων του δέρματος είναι τεκμηριωμένη.
Ωστόσο, πρόσφατα δεδομένα αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της μεθόδου και σε φλεγμονώδεις και λοιμώδεις
δερματοπάθειες. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας και με
εξαίρεση το διάμεσο ιστολογικό τύπο του δακτυλιοειδούς κοκκιώματος, κοινό δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό όλων των κοκκιωματωδών δερματοπαθειών είναι οι
πορτοκαλόχροες δομές σε συνδυασμό με γραμμοειδή
και ενίοτε στιγμοειδή αγγεία. Οι δομές αυτές αντιστοιχούν ιστολογικά σε πλήρως οργανωμένα κοκκιώματα
στο χόριο. Τα παρατηρούμενα δερματοσκοπικά πρότυπα, περισσότερο ή λιγότερο διαγνωστικά, συμβάλλουν
καθοριστικά τόσο στη διάγνωση όσο και στη διαφορική
διάγνωση των δερματοπαθειών.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• S
 hahira Ramadan, Dalia Hossam, and Marwah A.
Saleh, Dermoscopy could be useful in differentiating
sarcoidosis from necrobiotic granulomas even after
treatment with systemic steroids, Dermatol Pract
Concept. 2016 Jul; 6(3): 17–22
• P
 ellicano R, Tiodorovic-Zivkovic D, Gourhant J-Y, et al.
Dermoscopy of Cutaneous Sarcoidosis. Dermatology
2010; 221:51-4
• L
 allas A, Zaballos P, Zalaudek I, et al. Dermoscopic
patterns of granuloma annulare and necrobiosis
lipoidica. Clin Exp Derm 2013; 38: 424-9
• B
 akos RM, Cartell A, Bakos L. Dermatoscopy of earlyonset necrobiosis lipoidica. J Am Acad Dermatol
2012;66:e143-4
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ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ,
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στ. Παπαλάμπου, Φλ. Δελλή, Δ. Ιορδανίδης,
Στ. Αποστολίδου, Β. Γιακουβής, Θ.
Σιδηρόπουλος, Μ. Παπαγεωργίου, Μ. Γούλα, Ε.
Καμπουροπούλου, Ζ. Απάλλα
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Ιπποκρατείου Γ.Ν.Θ. –
Ν.Α.Δ.Ν.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι δερματολογικές τοξικότητες αποτελούσαν πάντα σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια τόσο των
συμβατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, όσο και
των νεότερων ανοσολογικών βιολογικών σκευασμάτων.
Η ανοσοθεραπεία αποτελεί έναν τύπο θεραπείας των
όγκων, που στόχο έχει την τροποποίηση της δραστηριότητας του ανοσοποιητικού συστήματος και την πρόκληση
αλλαγών στην ανοσολογική απάντηση απέναντι στο νεόπλασμα. Οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την καταπολέμηση των όγκων, στοχεύ-
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ουν σε ειδικούς υποδοχείς καρκινικών κυττάρων και
κατ› αυτόν τον τρόπο η θεραπεία γίνεται περισσότερο
συγκεκριμένη, πιο ειδική και λιγότερο τοξική. Δερματικές
τοξικότητες αναφέρονται σε όλα τα φάρμακα, οι οποίες
είναι συνήθως δοσοεξαρτώμενες και υποχωρούν, ενώ
σπάνια καταλείπουν μόνιμες βλάβες στο δέρμα, τα νύχια και το τριχωτό κεφαλής.
ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή
και αξιολόγηση των δερματικών βλαβών (δέρμα, νύχια,
τριχωτό) ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη διακοπή ή αναβολή της ογκολογικής αγωγής του ασθενούς, διότι για
πολλά φάρμακα φαίνεται πως η δερματολογική τοξικότητα συσχετίζεται με τον βαθμό ανταπόκρισης και επαρκούς απάντησης στη συγκεκριμένη θεραπεία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ανασκοπήσαμε τα αρχεία του ειδικού ιατρείου υποστηρικτικής δερματο-ογκολογίας της
Δερματολογικής Κλινικής του ΕΣΥ και συμπεριλάβαμε
ασθενείς των 2 τελευταίων ετών για τους οποίους είχαμε
επαρκή στοιχεία προς επεξεργασία. Πραγματοποιήσαμε
αναδρομική μελέτη, που αντιμετωπίστηκαν στο.. Καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά στοιχεία, το είδος του πρωτοπαθούς όγκου, το είδος και το grade (για όσα προβλέπεται) της τοξικότητας καθώς και ο τρόπος διαχείρισής τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 113
ασθενείς (59 άρρενες και 54 θήλυς), ηλικίας 38-84
ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 13
λάμβαναν αγωγή με κλασσικά χημειοθεραπευτικά, 74
με στοχευμένα βιολογικά φάρμακα και 24 με ανοσοθεραπεία. Οι συχνότερες τοξικότητες που παρατηρήθηκε ήταν η ξηροδερμία (49/113), βλατιδοφλυκταινώδες
εξάνθημα (40/113), παλαμοπελματιαία ερυθροδυσαισθησία (25/113), κνησμός (25/113), δερματίτιδα (24/113),
παρονυχία (22/113), ρωγμώδες υπερκερατωσικό έκζεμα
(19/113), διαταραχές των τριχών (12/113)
Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τόσο με τοπική όσο και
με συστηματική αγωγή. Η συντριπτική τους πλειοψηφία
(88/113) συνέχισε χωρίς μεταβολές την ογκολογική θεραπεία, 22/113 οδηγήθηκαν στη τροποποίηση του δοσολογικού σχήματος και 3/113 διέκοψαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο ρόλος του δερματολόγου στην έγκαιρη διάγνωση και η επαρκή διαχείριση των δερματικών
τοξικοτήτων από τα κλασσικά χημειοθεραπευτικά και τα
νεώτερα ογκολογικά φάρμακα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η συνεργασία ογκολόγου-δερματολόγου κρίνεται
απαραίτητη ώστε να καταφέρουμε οι ασθενείς να επωφελούνται τα μέγιστα και να ολοκληρώνουν αποτελεσματικά τη συνιστώμενη ογκολογική θεραπεία.
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ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΉ ΦΛΥΚΤΑΙΝΏΔΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΆΘΕΙΑ
Ι. Σπυρίδης , Μ. Μανώλη, Χρ. Παπαγεωργίου,
Θ. Γκεντσίδη, Κ. Λάλλας, Αιμ. Λάλλας, Ζ.
Απάλλα, Δ. Ιωαννίδης

Background: Η διαβρωτική φλυκταινώδης δερματοπάθεια είναι μια φλεγμονώδης πάθηση άγνωστης αιτιολογίας. Πρωτοπεριγράφθηκε το 1977 απο τον Burton και
έπειτα απο τον Pye το 1979. Εμφανίζεται κυρίως στην
περιοχή του τριχωτού της κεφαλής και χαρακτηρίζεται
κλινικά απο φλύκταινες, διαβρώσεις και εφελκίδες. Έχει

την τάση να εντοπίζεται σε θέσεις με προηγούμενη ακτινική βλάβη. Κατά την αποδρομή της παραμένουν εστίες
ουλωτικής αλωπεκίας. Η αντιμετώπιση της παρουσιάζει
μια πληθώρα θεραπευτικών επιλογών.
Methods: Συγκεντρώσαμε 6 ιστοπαθολογικά επιβεβαιωμένα περιστατικά απο ένα κέντρο (Ά Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική Θεσσαλονίκης). Ελήφθησαν
δερματοσκοπικές και κλινικές εικόνες κατά την έναρξη
και κατόπιν κάθε τρίμηνο κατά την διάρκεια της θεραπείας τους.
Results: Η μέση ηλικία εμφάνισης ήταν τα 82 έτη. Τέσσερις στους έξι ασυενείς ήταν άνδρες. Σε 3 από τους
6, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε ιστολογικά. Κλινικά, οι
βλάβες χαρακτηρίζονταν από συνδυασμό διαβρώσεων
και φλυκταινών με ποικίλη έκταση στο τριχωτό. Δερματοσκοπικά, το συχνότερα παρατηρούμενο πρότυπο συμπριλάμβανε κόκκινο χρώμα, πολλαπλά αγγεία ποικίλης
μορφολογίας και λευκωπές κηλίδες. Ολοι οι ασθενείς
αντιμετωπίστηκαν με τοπικά στεροειδή. Σε όλες τις περιπτώσεις επιτευχθη πλήρης υποστροφή των βλαβών. Σε
5 από τις 6 περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε υποτροπή
μετά τη διακοπή. Ένας ασθενής υποτροπίασε επανειλημμένα. Η νόσος τέθηκε υπό έλεγχο με τη χρήση συστηματικών ρετινοειδών (ακιτερκίνης). Η μέση διάρκεια
θεραπείας ήταν 2,3 μήνες.
Conclusions: Η διαβρωτική φλυκταινώδης δερματοπάθεια είναι μια σπάνια δερματολογική πάθηση. Η αντιμετώπιση της στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι εφικτή. Ωστόσο, ένα ποσοστό ασθενών δύναται να
υποτροπιάζει μετά τη διακοπή της αγωγής και να απαιτεί
επανειλημμένους κύκλους θεραπείας ή χρήση συστηματικής αγωγής. Σας παρουσιάζουμε μία σειρά απο περιστατικά κάνοντας μια ανασκόπηση των τελευταίων δεδομένων γύρω απο αυτη την ιδιάζουσα οντότητα.

ΠΑ6

ΔΕΎΤΕΡΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΉ ΜΕΛΑΝΏΜΑΤΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΌΡΤΗ 977 ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΈΣ ΜΕΛΆΝΩΜΑ ΕΝΤΌΣ 5
ΕΤΏΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΉ ΔΙΆΓΝΩΣΗ.
Χρ. Παπαγεωργίου, Ι. Σπυρίδης, Σ.Μ Μανώλη,
Κ. Λάλλας, Θ. Γκεντσίδη, Μ. Μπόμπος, Χρ.
Νικολαίδου, Α. Μουτσούδης, Αθ. Κυργίδης,
Ε. Λαζαρίδου, Ζ. Απάλλα, Δ. Ιωαννίδης , Αιμ.
Λάλλας

Εισαγωγή: Η επίπτωση του δεύτερου πρωτοπαθούς μελανώματος σε αναδρομικές μελέτες κοόρτης εχει υπολογιστεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 2% και 20%. Παρ’ όλα
αυτά, ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα υπάρχουν όσον
αφορά το ρόλο της ολοσωματικής κλινικής και ψηφιακής
απεικόνισης (χαρτογράφηση) στην ανίχνευση τους. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του κινδύνου καθώς
και του χρόνου
εμφάνισης των δεύτερων πρωτοπαθών μελανωμάτων.
Επιπλέον, αναζητήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου και ο
ρόλος της ολοσωματικής κλινικής και ψηφιακής απεικόνισης (χαρτογράφηση).
Μέθοδοι: Πρόκειται για προοπτική μελέτη κοόρτης στην
οποία συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ιστορικό πρόσφατου διεγνωσμένου μελανώματος, οι οποίοι τέθηκαν σε
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κλινική και δερματοσκοπική παρακολούθηση ανά τακτά
χρονικά διαστήματα για 5 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκαν life
table analysis και Kaplan-Meier survival analysis. Δημιουργήθηκαν, επίσης, πολυπαραγοντικά μοντέλα Cox για
την αναγνώριση πιθανών παραγόντων που επηρέασαν
το αποτέλεσμα.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 977 ασθενείς με ιστορικό μελανώματος. Από αυτούς, οι 46 (4.7%)
εμφάνισαν δεύτερο πρωτοπαθές μελάνωμα ενώ ο 5ετής
αθροιστικός κίνδυνος ήταν 8.0%. Ο μεγάλος αριθμός
σπίλων, ο ανοιχτός φωτότυπος καθώς και η επαγγελματική έκθεση στον ήλιο αναγνωρίστηκαν ως πιθανοί
προγνωστικοί παράγοντες για την εμφάνιση δεύτερων
πρωτοπαθών μελανωμάτων. Επιπλέον, από το σύνολο
των μελανωμάτων, τα 17.3% διαγνώστηκαν με απλή κλινική και δερματοσκοπική εξέταση, 48.1% με ολοσωματική
κλινική απεικόνιση και 34.6% με ψηφιακή δερματοσκοπική απεικόνιση.
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με ιστορικό μελανώματος
έχουν κίνδυνο να αναπτύξουν δεύτερο πρωτοπαθές μελάνωμα σε διάστημα 5 χρόνων από την πρώτη διάγνωση
σε ποσοστό 8%. Τέλος, η ολοσωματική κλινική και ψηφιακή απεικόνιση (χαρτογράφηση) συμβάλλει σημαντικά
στην έγκαιρη διάγνωση αυτών.

ΠΑ7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΏΝ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΉ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΎ
ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΎ ΚΑΡΚΙΝΏΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΙΚΉΣ
ΥΠΕΡΚΕΡΆΤΩΣΗΣ.
Σ.- Μ. Μανώλη, Χρ. Παπαγεωργίου, Ι. Σπυρίδης,
Θ. Γκεντσίδη, Κ. Λάλλας, Ε. Βακιρλής, Ζ.
Απάλλα, Α. Λάλλας, Δ. Ιωαννίδης
Ά Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Εισαγωγή: Η σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση και το
ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αποτελούν δύο όγκους του
δέρματος με προέλευσή τα κερατινοκύτταρα. Η διαφοροδιάγνωση μεταξύ της ερεθισμένης μη μελαγχρωματικού τύπου σμηγματορροϊκής υπερκεράτωσης (ΕΣΚ) και
του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (ΑΚΚ) αποτελεί τις
περισσότερες φορές μια πρόκληση για τον δερματολόγο τόσο κλινικά όσο και δερματοσκοπικά. Αυτό καθιστά
την ιστοπαθολογική εξέταση, μια επεμβατική και κάποιες
φορές δυσχερή διαδικασία, ως απαραίτητο διαγνωστικό
εργαλείο για την ορθή διάγνωση τέτοιου είδους βλαβών.
Σκοπός: Η ανάλυση των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών της ΕΣΚ και του ΑΚΚ με σκοπό την ανεύρεση των
ιδιαίτερων δερματοσκοπικών ευρημάτων που θα συμβάλλουν στη διαφοροδιάγνωσή τους.
Μέθοδος: Πρόκειται για μια αναδρομική, τυφλή μελέτη
παρατήρησης ασθενών με ερεθισμένες ΕΣΚ και ΑΚΚ. Τα
δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά της κάθε βλάβης αναλύθηκαν από τρεις ανεξάρτητους δερματολόγους, μη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
4-7 Ιουλίου 2019 | Ηράκλειο Κρήτης

γνώστες του ιστοπαθολογικού πορίσματος και τα αποτελέσματα καταγράφηκαν από έναν τέταρτο ερευνητή.
Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS v.20,
με επίπεδο σημαντικότητας p<0.05.
Αποτελέσματα: Συνολικά αναλύθηκαν οι βλάβες 165
ασθενών (29,6% γυναίκες). Τα 3 πιο συχνά δερματοσκοπικά ευρήματα είναι κοινά και για τις δύο βλάβες: 1.
Λέπια, 2. Λευκή άλως γύρω από τα αγγεία, 3. Παρουσία
αίματος. Τα 3 πιο συχνά πρότυπα αγγείων για το ΑΚΚ
είναι: 1. Γραμμικά, 2. Δίκην φουρκέτας, 3. Δίκην σερπαντίνας, ενώ για την ΕΣΚ: 1. Γραμμικά, 2. Δίκην φουρκέτας,
3. Στικτά. Από την πολυπαραγοντική ανάλυση προέκυψε
ότι το άρρεν φύλο (OR: 4.625, CI: 1.564-13.67, p=0.006),
η ηλικία >76 έτη (OR: 1.1, CI: 1.02-1.10, p=0.003), η παρουσία στικτών αγγείων (OR: 12.68, CI: 3.36-47.86, p<0.001),
λευκών άμορφων περιοχών (OR: 8.56, CI: 1.90-38.58,
p=0.005) και η παρουσία λεπίων/ κεράτινων μαζών σε
ποσοστό 10-50% (OR: 5.20, CI: 1.25-21.67, p=0.02) αυξάνουν την πιθανότητα για ΑΚΚ, ενώ η παρουσία αγγείων
δίκην φουρκέτας τη μειώνουν (OR: 0.23, CI: 0.08-0.69,
p=0.009).
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι υπάρχουν δερματοσκοπικά
χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ της ΕΣΚ και του
ΑΚΚ. Μελέτες σε μεγαλύτερα δείγματα ασθενών είναι
απαραίτητες προς επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων.

ΠΑ8. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΠΓΝΠ
Χρύσα Οικονόμου, Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Σοφία Γεωργίου
Δερματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ρίου Πατρών, ΠΠΓΝΠ

Ασθενής 68 ετών, θήλυ, με ταυτόχρονα βασικοκυτταρικά καρκινώματα με ασυνήθη εντόπιση και με διαφορετική κλινική και δερματοσκοπική εικόνα.
Από ετών, έκθυση οζώδους βλάβης μέγιστης διαμέτρου
1 cm και δυο επίπεδων πλακών στην περιοχή της οσφύος. Κατά τη δερματοσκοπική εξέταση, αναγνωρίστηκαν
χαρακτηριστικά βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος, τα
οποία επιβεβαιώθηκαν και ιστολογικώς.
Τα καρκινώματα ανευρίσκονταν σε περιοχή μη εκτεθειμένη στον ήλιο και σε παρακείμενη θέση.
H ιδιαιτερότητα του περιστατικού έγκειται τόσο στην
ασυνήθη εντόπιση όσο και στη σύγχρονη εμφάνιση διαφορετικών τύπου βασικοκυτταρικών επιθηλιωμάτων,
οπότε και έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα
παραπάνω ευρήματα.
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ΔΙΑΦΟΡΈΣ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΉ
ΕΙΚΌΝΑ ΣΥΧΝΏΝ ΌΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΈΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΟΛΩΜΈΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΛΩΜΈΝΟΥ
ΦΩΤΌΣ
Θ. Γκεντσίδη,1 Χρ. Παπαγεωργίου,1 Ι. Σπυρίδης ,1
Σ-Μ. Μανώλη,1 Ζ. Απάλλα,2 Δ. Ιωαννίδης,1 Αιμ.
Λάλλας 1
1.
Α Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2.Δερματολογική
Κλινική ΕΣΥ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ-ΝΑΔΝΘ

Εισαγωγή: Η δερματοσκόπηση είναι μία μη επεμβατική
διαγνωστική τεχνική για την εξέταση μελαγχρωματικών και μη μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος και
εφαρμόζεται με δύο τρόπους: τη χρήση πολωμένου και
μη πολωμένου φωτός. Η εξέταση με μη πολωμένο φως
διενεργείται με την εφαρμογή γέλης ή υγρού μέσου μεταξύ του οργάνου και του δέρματος. Αντίθετα, η εξέταση
με πολωμένο φως δεν απαιτεί χρήση γέλης και διενεργείται με ή χωρίς άμεση επαφή του δερματοσκοπίου με
το δέρμα. Οι δύο μέθοδοι παρουσιάζουν διαφορές ως
προς την απεικόνιση των βλαβών και η συνδυαστική
τους χρήση παρέχει περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διευκρίνηση των δερματοσκοπικών δομών που απεικονίζονται
καλύτερα με τον καθένα από τους 2 τύπους φωτός σε
συχνούς όγκους.
Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βάσης
δεδομένων του τμήματός μας προς αναζήτηση δερματοσκοπικών εικόνων που έχουν ληφθεί και με τους 2
τύπους φωτός. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας προς εύρεση μελετών που περιγράφουν αποτελέσματα ως προς την απεικόνιση δερματοσκοπικών δομών με τους 2 τύπους φωτός. Για τον σκοπό
αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Pubmed
και ΟvidMedline και έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας με βάση τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά: polarized,
polarised, dermoscopy, dermatoscopy, dermoscope,
epillumination microscopy.
Αποτελέσματα: Η δερματοσκοπική εξέταση με μη πολωμένο φως αναδεικνύει πληρέστερα το χρωματικό φάσμα
της μελανίνης ανάλογα με το βάθος εντόπισής της (μαυρο-καφε-γκρι-μπλε). Με το πολωμένο φως, αντίθετα,
αυξάνεται η χρωματική ένταση της μελανίνης, αλλά μειώνεται η διάκριση των αποχρώσεών της. Επίσης, το μη
πολωμένο φως πλεονεκτεί ως προς την απεικόνιση των
επιφανειακών κεράτινων δομών (κεγχροειδείς κύστεις,
φαγεσωροειδείς σχηματισμοί). Αντίθετα, με πολωμένο
φως αναδεικνύονται καλύτερα τα αγγεία και οι λευκές
«λαμπιρίζουσες» δομές (white shiny streaks, white shiny
blotches and strands, rosettes).
Συμπέρασμα: Οι διαφορές μεταξύ των δύο δερματοσκοπικών μεθόδων ασκούν συμπληρωματική διαγνωστική
δράση, επηρεάζοντας τον τρόπο αντιμετώπισης και παρακολούθησης (follow up) των ασθενών.

ΕΡ2

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΝΥΧΟΣ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Μ. Γιαννούλη, Ε. Λαζαρίδου, Μ.-Γ. Τρακατέλλη
Β΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης

ΣΚΟΠΟΣ: Η διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων των
ονύχων αποτελεί διαδικασία υψηλών απαιτήσεων για
τον κλινικό γιατρό μιας και πρέπει να καλύπτει μεγάλο
φάσμα γνώσεων της παθολογίας της συγκεκριμένης
ανατομικής μονάδας. Η χρήση της δερματοσκόπησης
μπορεί και πρέπει να καθοδηγεί τον δερματολόγο στην
επίτευξη της ορθής διάγνωσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα ασθενής ετών 62 προσέρχεται στο ιατρείο όνυχος αναφέροντας άλγος στην περιοχή του δεξιού μεγάλου δακτύλου του άκρου ποδός.Από
το ιστορικό προέκυψε ότι υποβλήθηκε σε ονυχοπλαστική
λόγω είσφρυσης προ 50ετίας. Κλινικά εμφάνιζε ονυχοδυστροφία και οζώδη σκληρία των μαλακών μορίων στην
πλάγια έσω επιφάνεια του δακτύλου πλησίον του όνυχος.
Επί της σκληρίας παρατηρήθηκε οπή διαμέτρου περί τα
3,5 mm. Η δερματοσκόπηση κατέδειξε την ύπαρξη συριγγίου και την ανάδυση κεράτινου τμήματος εκ των έσω.
Κατόπιν τούτου διενεργήθηκε MRI άκρου ποδός για την
διερεύνηση της φύσης του συριγγίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H MRI αναγνώρισε την ύπαρξη κοιλότητας 10x13mm και σε συνδυασμό με το κεράτινο βύσμα στην δερματοσκοπική εικόνα οδηγηθήκαμε στην
διαφορική διάγνωση των εξής παθήσεων: κύστη από
εμφύτευση, harpoon nail , υποτροπή μήτρας. μετά από
ονυχοπλαστική. H παρουσία τμήματος όνυχα σε έκτοπη
θέση μέσα στα μαλακά μόρια του δακτύλου χρήζει χειρουργικής διάνοιξης. Η ασθενής πρόκειται να υποβληθεί
σε διαγνωστική και θεραπευτική χειρουργική επέμβαση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η δερματοσκόπηση είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας ακόμα και στις παθήσεις των ονύχων. Στην περιπτωσή μας ο συνδυασμός ιστορικού ,κλινικής εικόνας και δερματοσκοπικών ευρημάτων οδήγησε
στοχευμένα στον περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο ώστε
να δωθεί λύση σε ένα πρόβλημα πολλών ετών.

ΕΡ3

ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ
ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΏΝ ΕΠΙΘΗΛΙΏΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΉ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΣΕ
ΑΚΤΙΝΟΒΌΛΗΣΗ ΓΙΑ ΆΧΩΡΑ
Χ. Κεμανετζή, Σ. Γερμανίδου, Ν. Γιακούμπ,
Ε. Λαζαρίδου
Β΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική Γ.Ν.
Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή 	Το BCC είναι ο συχνότερος μη μελανοκυτταρικός όγκος του δέρματος. Προδιαθεσικοί παραγοντες για
την εμφάνιση του είναι η αθροιστική εκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία, τα εγκαύματα παιδικής ηλικίας , γονιδιακές
μεταλλάξεις, η έκθεση σε αρσενικό, οι ακτινοβολίες X-ray
και Grenz ray, η PUVA και οι φωτότυποι I και II.
Η θεραπεία της μυκητίασης τριχωτού μέχρι και πριν την
ανακάλυψη του πρώτου αντιμυκητιασικού φαρμκάκου,
της γκριζεοφλουβίνης , γινόταν με την εφάρμογή ακτί-
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νων Χ. Χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο είχαν ακτινοβοληθεί για τη θεραπεία της μυκητίασης τριχωτού και
μάλιστα σε υψηλότερες από τα επιτρεπτά δόσεις. Οι συνέπεις από αυτό ήτάν τόσο άμεσες όσο και απώτερες ,
όπως η ανάπτυξη βασικόκυτταρικών επιθηλιωμάτων στα
σημεία ακτινοβόλησης.
Παρουσίαση περιστατικού /υλικό Άρρεν ασθενής ετών 84
προσήλθε στα ΕΙ στο πλαίσιο γενικού ελέγχου . Ο ασθενής
όντας τρόφιμος ορφανοτροφείου σε ηλικία 8 ετών είχε υποβληθεί σε ακτινοθεραπείες λόγω άχωρα. Κατά την κλινική
εξέταση παρατηρήθηκαν βασικοκυτταρικά επιθηλιώματα .
Ακολούθησε δερματοσκόπηση και ιστολογική εξέταση .
Μέθοδοι Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκαν
ερυθρές πλάκες με ελαφρά διήθηση και νηματοειδή
όχθο με μαργαταροειδείς βλατίδες ,μικρά οζίδια, ευρυαγγείες και διαβρώσεις .
Κατά τη δερματοσκόπηση παρατηρήθηκαν μπλε-γκρι
κοκκία και ωοειδείς φωλιές, ερύθημα με λεπτές ευρυαγγείες, διακλαδιζόμενα αγγεία, φύλλα δίκην σφενδάμης,
ακτίνες τροχού αμάξης, διαβρώσεις και έλκη.
Κατά την ιστολογική εξέταση παρατηρήθηκαν νησίδια
από κύτταρα που διατάσσονται σαν πάσσαλοι , στο κέντρο αποπροσανατολισμός των κυττάρων , αύξηση των
λεπτοτοιχωματικών αγγείων, διήθηση από λεμφοκύτταρα , ουδετερόφιλα και πλασματοκύτταρα. Εστιακή εξέλκωση της επιδερμίδας και βασίφιλη διήθηση του χορίου
Αποτέλεσμα Βάση της κλινικής, δερμαυοσκοπικης και
ιστολογικής εικόνας, τέθηκε η διάγνωση των πολλαπλών
βασικοκυτταρικών επιθηλιωμάτων. Η θεραπευτική επιλογή βασει αυτών ήταν η χειρουργική εξαίρεση κάποιων
εξ αυτών και η χορήγηση Vismodegip
Συμπέρασμα Υψηλός δείκτης υποψίας για εμφάνιση
BCC απαιτείται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε
ακτινοθεραπεία κατα την παιδική ηλικία
Η δερματοσκόπηση βοήθησε στην αρχική επιβεβαίωση
των κλινικά εντοπιζόμενων επιθηλιωματων και στην επιλογή λήψης ιστοτεμαχίου για την ιστολογική εξέταση.
Η συνεκτίμηση των παραπάνω οδήγησε στη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς.

ΕΡ4. ΤΟ VISMODEGIB ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΉ
ΠΡΆΞΗ: ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΑΠΌ ΤΡΊΑ ΚΈΝΤΡΑ
ΤΗΣ ΒΌΡΕΙΑΣ ΕΛΛΆΔΑΣ.
Α. Εμβαλωματή 4, Ζ. Απάλλα ¹, Ι. Σπυρίδης ², Α.
Κυργίδης ³, Ε. Λαζαρίδου 4, Α. Κυριακού 4, Χ.
Παπαγεωργίου ², Ε. Βακιρλής ², Φ. Δελλή ¹, Θ.
Σιδηρόπουλος ¹, Δ. Ιωαννίδης ², Α. Λάλλας ².
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
1
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,
Ελλάδα, 2.Α΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική
Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Ελλάδα, 3.Εργαστήριο
Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Α.Π.Θ., Ελλάδα, 4.Β΄ Πανεπιστημιακή
Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Ελλάδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το vismodegib έχει εγκριθεί για τη θεραπεία
ενηλίκων ασθενών με τοπικά επεκτεινόμενο ή μεταστα-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
4-7 Ιουλίου 2019 | Ηράκλειο Κρήτης

τικό Βασικοκυτταρικό Καρκίνωμα (ΒΚΚ) και για εκείνους
τους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι οι κατάλληλοι υποψήφιοι χειρουργικής θεραπείας ή ακτινοθεραπείας. Τα δεδομένα για τη χρήση του vismodegib πέρα από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών είναι περιορισμένα.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Ο πρωτεύων στόχος ήταν να εκτιμήσουμε στην κλινική πράξη την αποτελεσματικότητα,
την ασφάλεια και την ανοχή στο vismodegib των ασθενών με ΒΚΚ.
Οι δευτερεύοντες στόχοι ήταν να εξετάσουμε τους παράγοντες που σχετίζονται τόσο με την ευνοϊκή απάντηση όσο και με τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τη διακοπή της θεραπείας, όπως επίσης και να συγκρίνουμε την
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανοχή μεταξύ διαφορετικών θεραπευτικών σχημάτων.
Αυτή ήταν η μελέτη μιας ομάδας ασθενών συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής βασισμένη σε πραγματικά
κλινικά δεδομένα από τρία Κέντρα Δερματικού Καρκίνου της Βόρειας Ελλάδας.
Οι υποψήφιοι ασθενείς ήταν ενήλικες (≥18 χρονών)
που θεραπεύθηκαν με vismodegib από 01/01/2016 έως
31/12/2018.
Η θεραπευτική απάντηση εκτιμήθηκε βάσει της μείωσης του μεγέθους του όγκου από το επίπεδο της βάσης
(υπολογισμένη σε cm2).
Στην περίπτωση των πολλαπλών ΒΚΚ ο μεγαλύτερος όγκος
στο επίπεδο της βάσης επιλέχθηκε σαν βλάβη στόχος, ενώ
υπολογίστηκε επίσης ο συνολικός αριθμός βλαβών.
Η πλήρης ανταπόκριση ορίστηκε ως η εξαφάνιση κάθε
κλινικού και δερματοσκοπικού ευρήματος ΒΚΚ και η μερική ανταπόκριση ορίστηκε ως η ελάττωση περισσότερο
από 30% του μεγέθους της βλάβης στόχου.
Οι επανεξετάσεις προγραμματίστηκαν κάθε τρίμηνο
σύμφωνα με το καθορισμένο πρωτόκολλο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ένα σύνολο 42 ασθενών (28 άντρες,
14 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 76 έτη συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.
17 από τους 42 ασθενείς είχαν ένα μεμονωμένο ΒΚΚ,
ενώ 25 από τους 42 είχαν πολλαπλά ΒΚΚ. 2 ασθενείς
διαγνώστηκαν με σύνδρομο Gorlin.
13 από τις 42 βλάβες στόχους εντοπίζονταν στη ρίνα
(συμπεριλαμβανομένης της παραρρινικής περιοχής), 7
από τις 42 στο κρανίο, 6 από τις 42 στα ζυγωματικά, 5
από τις 42 στο μέτωπο, 3 από τις 42 στον κορμό, 3 από
τις 42 στα χείλη και την περιστοματική περιοχή, 3 από
τις 42 στα βλέφαρα (συμπεριλαμβανομένης της περιοφθαλμικής περιοχής), 2 από τις 42 στα ώτα (συμπεριλαμβανομένης της περιωτιαίας περιοχής).
Η μέση διάμετρος της βλάβης στόχου στο επίπεδο της
βάσης μειώθηκε από 3,89cm σε 0,99cm.
Η μέση μείωση του μεγέθους της βλάβης στόχου ήταν
69.3%.
21 από τους 42 και 20 από τους 42 ασθενείς πέτυχαν
πλήρη και μερική ανταπόκριση αντίστοιχα. 1 ασθενής εμφάνισε επιδείνωση της ασθένειας.
Η μέση διάρκεια της θεραπείας με vismodegib στην
ομάδα των ασθενών με πλήρη και μερική ανταπόκριση
ήταν 5,85 και 3,55 μήνες αντίστοιχα.
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Ο κύριος λόγος διακοπής της θεραπείας ήταν η ανάπτυξη
ανεπίθυμητων ενεργειών, με τις πλέον συνήθεις να είναι η
δυσγευσία/αγευσία, οι μυϊκοί σπασμοί και η αλωπεκία.
ΣΥΖΉΤΗΣΗ Τα πραγματικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι
το vismodegib επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς ανταπόκρισης με διάρκεια στο χρόνο. Ωστόσο οι σχετιζόμενες
με το φάρμακο ανεπιθύμητες ενέργειες παραμένουν το
κύριο μειονέκτημα της χρήσης του.

EP5	Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΌΠΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΈΓΚΑΙΡΗ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΆΤΥΠΩΝ
ΜΥΚΗΤΙΆΣΕΩΝ
Κ. Ευθυμιάδης, MD, Στ. Αποστολίδου, MD,
Στ. Παπαλάμπου, MD, Δ. Ιορδανίδης, MD, Β.
Γιακουβής, MD, Φλ. Δελλή, MD, Ζ. Απάλλα, MD.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς που εμφανίζουν κνησμώδη ερυθηματολεπιδώδη εξανθήματα, ή λεπιδώδεις
πλάκες με απώλεια τριχών οφείλουμε να αποκλείσουμε τις μυκητιακές λοιμώξεις. Το διαγνωστικό πρόβλημα
επιτείνεται σε άτυπες μορφές, ή όταν έχουν προηγηθεί
φαρμακευτικές αγωγές που αλλοιώνουν την κλινική εικόνα της νόσου (tinea incognita). Η παρουσία συγκεκριμένων δερματοσκοπικών κριτηρίων μπορεί να εγείρει την υποψία μυκητίασης, οδηγώντας έγκαιρα στην
απαραίτητη εργαστηριακή επιβεβαίωση της λοίμωξης με
καλλιέργεια υλικού από την πάσχουσα περιοχή.

EP6

Δ. Κουμάκη

Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ. Ιπποκράτειο Γ.Ν.ΘΝΑΔΝΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι δερματοφυτιάσεις είναι λοιμώξεις
του δέρματος και των εξαρτημάτων του (όνυχες, τρίχες). Παθογόνοι παράγοντες είναι τα δερματόφυτα (τριχόφυτα, επιδερμόφυτα και μικρόσπορα), τα μη δερματόφυτα (Fusarium,
Scopulariopsis και Aspergillus), οι ζύμες(Candida) και τα είδη
Malassezia spp. Αποτελούν το τέταρτο πιο κοινό αίτιο νοσηρότητας και την πιο συχνή λοίμωξη παγκοσμίως. Η κλινική
εκδήλωση της λοίμωξης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τόσο κοινωνικοοικονομικούς όσο και επιδημιολογικούς
(ηλικία, ανοσοεπάρκεια, συννοσηρότητες κ.α.). Οι δερματοφυτιάσεις συχνά μιμούνται άλλες δερματικές παθήσεις, με
αποτέλεσμα την καθυστερημένη διάγνωση και την ανεπαρκή
θεραπεία. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας της δερματοσκόπησης στη διάγνωση άτυπων μυκητιάσεων σε ενήλικες ασθενείς.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Παρουσιάζουμε πέντε περιστατικά ασθενών οι οποίοι προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία
της κλινικής μας, οι δύο λόγω κνησμώδους, ερυθηματολεπιδώδους εξανθήματος κορμού και άκρων, οι δύο
με ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες τριχωτού κεφαλής (με
συνοδό απώλεια τριχών), και ο ένας με εξάνθημα τόσο
στον κορμό, όσο και στο τριχωτό της κεφαλής. Οι ασθενείς είχαν μακρύ ιστορικό με προηγούμενες διαγνώσεις
που συμπεριλάμβαναν την ψωρίαση και τη δερματίτιδα
για τις αλλοιώσεις στον κορμό και την ψωρίαση, το θυλακικό και το δισκοειδή ερυθηματώδη λύκο για τις αλλοιώσεις του τριχωτού της κεφαλής. Δύο εκ των ασθενών
είχαν λάβει και συστηματική ανοσοτροποποιητική θεραπεία με τις παραπάνω διαγνώσεις. Στη διαφορική διάγνωση τέθηκαν η ψωρίαση, η τριχοφυτία και σε ένα περιστατικό και το Β δερματικό λέμφωμα (ανοσοκαταστολή
λόγω μεταμόσχευσης νεφρού και παρουσίας υποδόριων
οζιδίων). Κατά την κλινική εξέταση και με τη βοήθεια του
δερματοσκοπίου εντοπίστηκαν ύποπτα για μυκητίαση
δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά. Παρά την αρνητική
άμεση μικροσκόπηση λεπίων από τις βλάβες των ασθενών προχωρήσαμε σε καλλιέργειες των δειγμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε δύο ασθενείς απομονώθηκε M.
canis, σε δύο T. rubrum ενώ στον ασθενή που εμφάνισε υποδόρια οζίδια απομονώθηκε από υλικό βιοψίας Μ,
canis. Χορηγήθηκε Φλουκοναζόλη 200 mg τρείς φορές
εβδομαδιαίως με άριστη ανταπόκριση.

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΣΑΡΚΟΕΊΔΩΣΗΣ ΌΝΥΧΟΣ
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η δερματική σαρκοείδωση παρατηρείται στο
20-35% των ασθενών με συστηματική σαρκοείδωση,
όμως μπορεί να παρατηρηθεί και χωρίς συστηματική
προσβολή. Η προσβολή των ονύχων σε αυτή τη νόσο
είναι σπάνια. Παρουσιάζουμε ένα σπάνιο περιστατικό
δερματικής σαρκοείδωσης , χωρίς συστηματική προσβολή, με συνοδό σαρκοείδωση όνυχος , στο οποίο η δερματοσκόπηση βοήθησε στην κλινική διάγνωση.
Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν ασθενής 17 ετών, με
ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, προσήλθε
για εκτίμηση στη Δερματολογική Κλινική, επειδή εμφάνισε ερυθροιώδη ασυμπτωματικά οζίδια στη ραχιαία
επιφάνεια των δακτύλων και στον όνυχα του πέμπτου
δακτύλου της δεξιάς άκρας χείρας. Η κλινική εξέταση
ανέδειξε ερυθροιώδη ασυμπτωματικά οζίδια στη ραχιαία επιφάνεια των δακτύλων της δεξιάς άκρας χείρας και
εμφάνιση οζιδίου, ονυχοδυστροφίας και επιμήκους ερυθρονυχίας στον όνυχα του πέμπτου δακτύλου της δεξιάς
άκρας χείρας. Η δερματοσκόπηση ανέδειξε πορτοκαλόχροες, ημιδιαφανείς, ακανόνιστου σχήματος περιοχές
σε συνδυασμό με γραμμοειδή αγγεία. Η ιστολογική εξέταση, ανέδειξε φυματιοειδή, επιθηλιοειδή, κοκκιωματώδη εξεργασία δέρματος που συνηγορούν υπέρ δερματικής σαρκοείδωσης. Ο ασθενής παρακολουθείται από
τη δερματολογική κλινική με σταθερή κλινική εικόνα και
χωρίς συμπτώματα συστηματικής προσβολής.
Συμπεράσματα: Η διάγνωση της δερματικής σαρκοείδωσης αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό ιατρό, λόγω
της ποικιλομορφίας της κλινικής εικόνας. Η σαρκοείδωση του όνυχος είναι σπάνια και ειδικότερα η εμφάνιση
γραμμοειδούς ερυθρονυχίας. Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά της σαρκοείδωσης αποτελούν οι πορτοκαλόχροες, ημιδιαφανείς, ακανόνιστου σχήματος περιοχές
σε συνδυασμό με γραμμοειδή αγγεία.

EP7

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΆ ΕΥΡΉΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΉΣ ΤΕΡΜΊΝΘΟΥ
Δ. Κουμάκη
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Εισαγωγή: Η μολυσματική τέρμινθος (ΜΤ) είναι μία μεταδοτική δερματοπάθεια, οφειλόμενη στον ιό Pox Virus
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Mollucosi. Ο ιός αυτός αποτελεί έναν από τους ευρύτερα
διαδεδομένους και μολυσματικούς ιούς που προσβάλλει
κυρίως το δέρμα και σπανιότερα τους βλεννογόνους.
Οι τυπικές δερματικές βλάβες της ΜΤ συνίστανται σε
μικρής διαμέτρου λευκωπές βλατίδες που μοιάζουν με
μαργαριτάρια και έχουν ομφαλωτό κέντρο. Ορισμένες
φορές , οι βλάβες της ΜΤ δεν είναι τυπικές και η κλινική
διάγνωση της ΜΤ μπορεί να είναι δύσκολη. Περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς 22 ετών, ο οποίος εμφάνισε
από τετραμήνου τρεις μονήρεις βλάβες μολυσματικής
τερμίνθου στον αριστερό βραχίονα στον οποίο η διάγνωση ετέθη με τη βοήθεια της δερματοσκόπησης.
Παρουσίαση περιστατικού: Άρρεν ασθενής 22-ετών παραπέμφθηκε στη δερματολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ από
γενικό ιατρό για εκτίμηση τριών ασυμπτωματικών μονήρων νέων βλαβών μεγέθους 4 mm στον αριστερό βραχίονα από τετραμήνου οι οποίες ανθίσταντο στην τοπική
αγωγή με ποικίλες ενυδατικές αλοιφές και ισχυρά κορτιζονούχες κρέμες. Στην αντικειμενική εξέταση διαπιστώθηκαν
μικρές λευκωπές και σαρκόχροες βλατίδες στον αριστερό
βραχίονα. Η δερματοσκόπηση των βλαβών ανέδειξε έναν
κεντρικό πόρο σε συνδυασμό με πολυλοβωτούς λευκούς
έως κίτρινους άμορφους σχηματισμούς που περιβάλλονται
από γραμμοειδή αγγεία (red corona), δερματοσκοπική εικόνα συμβατή με τη μούσματική τέρμινθο. Ελήφθη βιοψία
από τις βλάβες, η οποία ανέδειξε ενδοκυτταρικά έγκλειστα σωμάτια που ανευρίσκονται στα επιδερμικά κερατινοκύτταρα, ιστολογική εικόνα συμβατή με τη ΜΤ. Οι βλάβες
ιάθηκαν αυτόματα μετά από τρεις μήνες χωρίς υποτροπή.
Συζήτηση: Οι δερματικές βλάβες της μολυσματικής τερμίνθου, αν και χαρακτηριστικές, δεν αναγνωρίζονται εύκολα από τους γενικούς ιατρούς γιατί οι τελευταίοι δεν
είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη νόσο. Η μολυσματική
τέρμινθος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο δερματοσκοπικό πρότυπο που μπορεί να βοηθήσει σε μερικές περιπτώσεις την κλινική διάγνωση, ειδικά πριν την ανάπτυξη
πολλαπλών βλαβών.
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ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Η ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η διαφορική διάγνωση τέθηκε ανάμεσα στη σαρκοείδωση και το ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου. Στη δερματοσκόπηση παρατηρήθηκαν διεσταλμένοι πόροι των
αδένων και γραμμικά διακλαδιζόμενα αγγεία και λευκές
γραμμές πάνω σε ερυθρόφαιο υπόβαθρο, εικόνα διαφορετική από τις χαρακτηριστικές πορτοκαλοκίτρινες
ημιδιαφανείς σφαιροειδείς ή άμορφες περιοχές που θα
αναμέναμε στη σαρκοείδωση. Έτσι, επικράτησε το ηωσινόφιλο κοκκίωμα, διάγνωση που επιβεβαιώθηκε από
τη βιοψία και ιστολογική εξέταση που ακολούθησε.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου έχει
άγνωστη αιτιολογία. Εκδηλώνεται ως επί το πλείστων στο
πρόσωπο με λείες, ερυθροϊώδεις βλατίδες, πλάκες ή οζίδια, μονήρη ή πολλαπλά και τηλαγγειεκτασίες.
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει το έμμονο επηρμένο ερύθημα, τη δερματική σαρκοείδωση, το δισκοειδή
ερυθηματώδη λύκο, το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, τη
λεμφοκυτταρική διήθηση Jessner, το σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα και μυκητιασικές/ μυκοβακτηριαδικές
λοιμώξεις.
Είναι ανθεκτικό στη θεραπεία. Ανάμεσα στους τρόπους
αντιμετώπισης αναφέρονται τα τοπικά ή ενδοβλαβικά
στεροειδή, η κρυοθεραπεία, οι τοπικοί αναστολείς καλσινευρίνης έως και συστηματική αγωγή με δαψόνη, κολχικίνη ή ανθελονοσιακά.
Συμπερασματικά, το ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου είναι μια καλοήθης φλεγμονώδης νόσος του
προσώπου που, παρόλο σπάνια, πρέπει να τίθεται στην
κλινική υποψία του Δερματολόγου. Η δερματοσκόπηση
αποδεικνύεται ακόμα μια φορά πολύτιμο διαγνωστικό
εργαλείο στα χέρια του, που θα τον βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση από άλλες δερματοπάθειες και τη σωστή
καθοδήγηση του ασθενούς.
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ΕΞΩΓΕΝΉΣ ΩΧΡΌΝΟΣΗ ΕΠΑΓΌΜΕΝΗ
ΑΠΌ ΥΔΡΟΚΙΝΌΝΗ :ΚΛΙΝΙΚΆ,
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΆ ΚΑΙ
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ε. Τετζαλίδου
Νοσ. «Ανδρέας Συγγρός»

Ν. Φ. Σβίντζου, Α. Παπατσή, Ε. Λαζαρίδου
Β΄ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηωσινόφιλο κοκκίωμα του προσώπου είναι
μια σπάνια καλοήθης δερματοπάθεια που προσβάλλει
συνήθως άνδρες, μέσης ηλικίας και χαρακτηρίζεται από
καστανέρυθρες διηθημένες βλατίδες, πλάκες και οζίδια
εντοπιζόμενες στο πρόσωπο, ιδίως στη ρίνα. Η διάγνωση
στηρίζεται στα κλινικά χαρακτηριστικά, την ιστοπαθολογία
και τελευταία τη δερματοσκόπηση, τη σημασία της οποίας
έχει σκοπό να καταδείξει η παρούσα ανακοίνωση.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 73 ετών προσήλθε στην κλινική με εικόνα ερυθροϊωδών μαλθακών οζιδίων, σε κυκλοτερή κατανομή στα όρια του δερματικού
μοσχεύματος στη ράχη ρινός και συνοδό περιστασιακό
αίσθημα κνησμού.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
4-7 Ιουλίου 2019 | Ηράκλειο Κρήτης

Εισαγωγή : Η εξωγενής ωχρόνοση είναι μια σπάνια διαταραχή της μελάγχρωσης που συνήθως εμφανίζεται ως
συνέπεια παρατεταμένης τοπικής εφαρμογής υδροκινόνης σε συγκεντρώσεις >3%. Ωστόσο, ο πραγματικός επιπολασμός της πιθανόν να είναι υψηλότερος από αυτόν
που αναφέρεται, καθώς περιπτώσεις ωχρόνοσης συχνά
διαγιγνώσκονται εσφαλμένα ως ανθεκτικό μέλασμα. Περιγράφουμε δύο περιπτώσεις εξωγενούς ωχρόνοσης μετά
από χρόνια τοπική χρήση λευκαντικών παραγόντων.
Παρουσίαση περιστατικών: Το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 48 ετών λευκής φυλής (Fitzpatrick τύπου
III), η οποία προσήλθε με γκρί-καφέ κηλίδες σε δικτυωτό
πρότυπο στις παρειές συμμετρικά, στη κάτω γνάθο, τον
πώγωνα και το μέτωπο. Το δεύτερο περιστατικό αφορά
έναν 39 χρονο Αφρικανό άνδρα (Fitzpatrick τύπος V) ο
οποίος εμφάνιζε υπερμελαγχρωματικές πλάκες περιο-
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φθαλμικά και στις παρειές αμφοτερόπλευρα. Και οι δύο
ασθενείς είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με μέλασμα
και είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με λευκαντικές κρέμες
που περιείχαν υδροκινόνη άγνωστης συγκέντρωσης για
αρκετά χρόνια. Η βιοψία δέρματος αποκάλυψε εκφυλισμένες κολλαγόνες ίνες ωχροκίτρινης χροιάς στο θηλώδες χόριο. Η δερματοσκοπική εξέταση ανέδειξε γκριζωπές-καφεοειδείς σφαιροειδείς δομές περιθυλακικά,
με κατα τόπους εξάλειψη των περιθυλακικών στομίων,
σε ένα διάχυτο καφεοειδές φόντο. Με αυτά τα δεδομένα τέθηκε η διάγνωση της εξωγενούς ωχρόνοσης. Οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία με από του στόματος τρανεξαμικό οξύ 250 mg δύο φορές την ημέρα σε
συνδυασμό με επαναλαμβανόμενα επιφανειακά χημικά
peelings ( γλυκολικό οξύ 35%).
Συζήτηση: Η εξωγενής ωχρόνοση χαρακτηρίζεται από
ασυμπτωματικές, αμφοτερόπλευρες, συμμετρικά κατανεμημένες, μπλέ και γκρί κηλίδες, που συνήθως προσβάλουν τα ζυγωματικά, τις παρειές, τους κροτάφους
και τον τράχηλο. Θεωρείται αποτέλεσμα παρατεταμένης
τοπικής χρήσης υδροκινόνης, αλλά έχει επίσης συσχετιστεί με τη εφαρμογή φαινόλης, ρεσορκινόλης, πικρικού
οξέος, υδραργύρου και ανθελονοσιακών φαρμάκων.
Προσβάλλει κυρίως άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα.
Η ιστοπαθολογία παραμένει το ‘’gold standard” στη διάγνωση με κύριο παθογνωμονικό χαρακτηριστικό να
είναι η παρουσία καφέ-κίτρινων ινών σε σχήμα μπανάνας, στο χόριο. Η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί
χρήσιμη καθώς αποκαλύπτει γκριζωπές-καφεοειδείς
δομές που αποφράσουν τα θυλακικά στόμια ,αναδεικνύοντας την απουσία δικτύου σε ένα διάχυτο ομοιογενές
δερματοσκοπικώς καφέ φόντο. Το πρότυπο που παρατηρείται, περιγράφεται συνήθως ως «σκωληκόμορφο».
Η θεραπευτική προσέγγιση παραμένει πρόκληση και
περιλαμβάνει lasers, κρυοθεραπεία, επιφανειακά χημικά peelings, τρετινοΐνη, από του στόματος τετρακυκλίνη
και δερμοαπόξεση. Ο αιτιολογικός παράγοντας πρέπει
πάντα να διακόπτεται ενώ η βελτίωση της μελάγχρωσης
γίνεται αρκετά αργά.
Συμπέρασμα: Η δερματοσκόπηση αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση της εξωγενούς ωχρόνοσης, την επιλογή του σημείου λήψης βιοψίας και την
λήψη απόφασης για άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση.
References
1. Tan SK. Exogenous ochronosis in ethnic Chinese
Asians: A clinicopathological study, diagnosis and
treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2011;
25:842-50.
2. Levin CY, Maibach H. Exogenous ochronosis. An
update on clinical features, causative agents and
treatment options. Am J Clin Dermatol 2001; 2:213-7.
3. Gandhi V, Verma P, Naik G. Exogenous ochronosis
after prolonged use of topical Hydroquinone (2%) in
a 50-year-old Indian female. Indian J Dermatol. 2012;
57:3945.
4. Jha AK, Sonthalia S, Lallas A. Image Gallery:
Dermoscopy as an auxiliary tool in exogenous
ochronosis. Br J Dermatol. 2017; 177:e28.

EP10 ΑΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΉΣ,
ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΉΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΉΣ
ΔΙΆΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΑΧΡΩΜΑΤΙΚΈΣ
ΒΛΆΒΕΣ
Φρ. Τσάτσου, Ο. Μπίτκινα, Β. Οφλίδου, Χρ.
Φωτιάδου, Α. Τριγώνη, Ε. Λαζαρίδου
Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Εισαγωγή: Η αξία της δερματοσκόπησης στη διαφοροδιάγνωση μελανινοκυτταρικών και μη όγκων του δέρματος είναι αδιαμφισβήτητη. Μελανινοκυτταρικοί και μη
όγκοι μοιράζονται, όμως, κοινά δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά. Το μελάνωμα παρουσιάζει κοινά δερματοσκοπικά στοιχεία με το μελαχρωματικό βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα.
Υλικό και μέθοδος: Γυναίκα 77 ετών προσήλθε με ασυμπτωματική, μελαχρωματική, ελαφρά επηρμένη βλάβη
διαμέτρου 0,2 εκ. στο δεξί πτερύγιο της ρινός από 6μήνου. Δερματοσκοπικά παρατηρήθηκαν σφαιρίδια καφεοειδούς προς κυανού χρώματος, που προσομοίαζαν με
φύλλα σφενδάμου. Τέθηκε η υποψία μελαχρωματικού
βασικοκυτταρικού καρκινώματος.
Άνδρας 69 ετών προσήλθε με όγκο 1,2 x 1 εκ. μελανού
χρώματος με έκκεντρη εξέλκωση στην αριστερή πλάγια
αυχενική χώρα από διετίας. Δερματοσκοπικά παρατηρήθηκαν διάχυτα πυκνές γκριζοκύανες φωλιές, έλκωση
ερυθρού χρώματος, γαλακτορόδινη περιοχή στην ώρα
πέντε με γκριζοκύανα σφαιρίδια, ακανόνιστες κυανόμαυρες φωλιές σε σχήμα δακτύλων χεριών στην περιφέρεια, με αισθητή απουσία μελαχρωματικού και αγγειακού δικτύου. Η κλινική και δερματοσκοπική εικόνα έθεσε
την έντονη υποψία μελανώματος.
Αποτελέσματα: 1η ασθενής: Ιστολογική και ανοσοϊστοχημική (Melan A, SOX-10) μελέτη κατέδειξαν άτυπη ενδοεπιθηλιακή εξεργασία με εικόνα εξελισσόμενου in situ
μελανώματος (evolving in situ melanoma).
2ος ασθενής: Ιστολογική μελέτη κατέδειξε μελαχρωματικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.
Συμπέρασμα: Συχνά παρατηρούνται κοινά δερματοσκοπικά ευρήματα στο μελάνωμα και στο μελαχρωματικό
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, όπως η εξέλκωση και τα
μελαχρωματικά σφαιρίδια. Το μελαχρωματικό δίκτυο συχνά δεν είναι ορατό λόγω της έντονης παρουσίας χρωστικής. Το μελάνωμα μπορεί κλινικά και δερματοσκοπικά
να μιμείται μη μελανινοκυτταρικούς όγκους, όπως το
μελαχρωματικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το αντίστροφο. Συνιστάται άμεση χειρουργική εκτομή κάθε αμφισβητούμενης βλάβης.
Βιβλιογραφία:
-Farnetani F et al. Paradigmatic cases of pigmented
lesions: How to not miss melanoma. J Dermatol. 2016
Dec;43(12):1433-1437.
-Laureano A. Melanoma in situ or superficial basal cell
carcinoma? Dermatol Online J. 2015 Jun 16;21(6).
-Senel E. Dermatoscopy of non-melanocytic skin
tumors. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011 JanFeb;77(1):16-21; quiz 22.
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ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΜΠΛΕ ΒΛΑΒΏΝ:
ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ
Κ. Λάλλας, Θ. Γκεντσίδη, Σ-Μ. Μανώλη,
Χρ. Παπαγεωργίου, Ι. Σπυρίδης, Ε. Βακιρλής,
Ζ. Απάλλα, Δ. Ιωαννίδης, Αιμ. Λάλλας
1
Α’ Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2Δερματολογική
Κλινική ΕΣΥ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ-ΝΑΔΝΘ

Θεωρητικό υπόβαθρο: το μπλε χρώμα στην δερματοσκόπηση περιλαμβάνει κακοήθεις και καλοήθεις βλάβες
και οδηγεί συχνά σε διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα.
Επιπλέον, αποτελεί μια πρόκληση για τον δερματολόγο
αναφορικά με την εκτομή και την ιστολογική διερεύνηση
της βλάβης.
Σκοπός: αναζήτηση δερματοσκοπικών κριτηρίων που θα
βοηθήσουν στην διάκριση της καλοήθους ή μη φύσης
της βλάβης και στην ανάγκη ιστολογικής εξέτασης.
Υλικά – Μέθοδοι: για τον σκοπό αυτό, αξιολογήθηκαν
αναδρομικά, 84 βλάβες για τα μορφολογικά (δομικά και
αγγειακά) δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα από 2 ερευνητές, χωρίς να γνωρίζουν το αποτέλεσμα της ιστολογικής,
και οι διαφορές επιλύθηκαν με συναίνεση. Τα κριτήρια
εισόδου ήταν α)μπλε χρώμα να καταλαμβάνει περισσότερο από 50% της βλάβης και β) διενέργεια ιστολογικής
εξέτασης. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο συνιστούσε
ο κίνδυνος για την ύπαρξη ή όχι κακοήθειας και δευτερευόντως αναλύθηκαν τα κριτήρια σε κάθε κατηγορία
βλάβης. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της λαγαριθμιστικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: από το σύνολο των 84 βλαβών, 47
ήταν καλοήθεις ( 5 σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις,
32 μπλε σπίλοι, 10 αιμαγγειώματα) και 37 κακοήθεις
(12 μελανώματα , 25 βασικοκυτταρικά καρκινώματα).
Για τα δομικά κριτήρια, μονοπαραγοντικά η ποσότητα
μπλε χρώματος >75% της βλάβης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο κακοήθειας κατά 0.858 φορές (p<0.05, C.I
0.038 – 0.532), σε αντίθεση με το έκκεντρο μπλε χρώμα
που αυξάνει τον κίνδυνο κακοήθειας κατά 8.75 φορές
(p>0.05 , C.I 0.90 – 84.80). Όσον αφορά την παρουσία
επιπρόσθετου του μπλε χρώματος, το κόκκινο σε ποσοστό <50% της βλάβης αυξάνει τον κίνδυνο κακοήθειας
κατά 3.4 φορές (p<0.05, C.I 1.10 – 10.52). Τέλος για τα
αγγειακά κριτήρια, τα γραμμικά, τα αγγεία σαν φουρκέτα και τα αγγεία δίκην κόμματος αυξάνουν τον κίνδυνο
κατά 6.06, 8.14, 5.02 φορές αντίστοιχα ( p<0.05).
Συμπέρασμα: Δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά όπως η
ποσότητα και η τοποθεσία του μπλε χρώματος, επιπρόσθετο χρώμα και αγγειακά κριτήρια μπορούν να βοηθήσουν στην κλινική διάγνωση και την απόφαση για ιστολογική εξέταση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ E–POSTERS

ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

TH ΦΗΜΗ ΣΑΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ

ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ:
www.larocheposaypro.com

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ

ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΕΣΤ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

1

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ

με μια επιπλέον λύση
στη θεραπευτική σας προσέγγιση
ERIVEDGE: Όταν το τοπικά
προχωρημένο BCC δεν είναι
κατάλληλο για χειρουργείο
ή ακτινοθεραπεία και σε
συμπτωματικό μεταστατικό BCC.1

Πληροφορίες ασφάλειας φαρμάκου1
Οι συχνότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν σε ≥30% των ασθενών, ήταν οι μυϊκοί σπασμοί (74,6%), η αλωπεκία (65,9%),
η δυσγευσία (58,7%), το μειωμένο σωματικό βάρος (50,0%), η κόπωση (47,1%), η ναυτία (34,8%) και η διάρροια (33,3%).
Αντενδείξεις1
• Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα Αποφυγής Κύησης του Erivedge
• Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού
• Συγχορήγηση του βοτάνου St John (Hypericum perforatum)
• Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στα καψάκια του Erivedge
Erivedge σκληρά καψάκια 150 mg
BCC: Basal Cell Carcinoma

ROCHE (Hellas) Α.Ε.
Aλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
800 92 668 Κύπρος (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον
κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.

ERIVEDGE-BCC_1_0319

Βιβλιογραφία: 1. Erivedge ΠΧΠ.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα
στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της
θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την
παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ
Περιεκτικότητα
INJ. SOL.45MG (90mg/
ml)/0,5ML PF. SYR.
INJ. SOL. 90MG/1ML
PF.SYR.

Μέγεθος συσκευασίας Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή
BT x 1 PF. SYR x 0,5ML

2.054,10€

2.488,27 €

BT x 1 PF. SYR. x 1,0ML

2.076,96€

2.515,94 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag
Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

CP-99064/STE/0619/007

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα
σε προγεμισμένη σύριγγα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη
σύριγγα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 ml. STELARA 90 mg
ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 90 mg
ustekinumab σε 1 ml. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1κ
αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή
μυελώματος ποντικιών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Ενέσιμο διάλυμα.
STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Ενέσιμο διάλυμα. Το διάλυμα
είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο.
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη
σύριγγα: EU/1/08/494/003. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα:
EU/1/08/494/004. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 29 Νοεμβρίου 2018.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΔΕ. πραγματοποιείται στις 4 – 7 Ιουλίου 2019, στο
Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης.
MΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)
Το συνέδριο έχει λάβει 24 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)
σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.
ΕΚΘΕΣΗ
Στον ευρύτερο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων
συναφών προϊόντων.
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η κάθε προφορική ανακοίνωση θα διαρκεί 10’ μαζί με τη συζήτηση κατά την διάρκεια της
συνεδρίας των Προφορικών Ανακοινώσεων που έχουν προγραμματιστεί το Σάββατο 6
Ιουλίου μεταξύ 17.15- 19.30.
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι σε μορφή ηλεκτρονικών ανακοινώσεων (e-posters)
σε ειδική οθόνη στο χώρο του συνεδρίου.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΔΕ
Για την εγγραφή σας ως Μέλος της ΕΛ.Ε.ΔΕ., σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις
οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης
http://www.hds-dermoscopy.gr/. Η γραμματεία της ΕΛΕΔΕ θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ
Μέσα από την εφαρμογή θα μπορείτε εκτός από γενικές πληροφορίες του συνεδρίου να:
> Έχετε πρόσβαση στο αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
> Λαμβάνετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
> Εξυπηρετηθείτε ταχύτερα από την γραμματεία την ημέρα της προσέλευσής στο συνέδριο
με την επίδειξη του QR code
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ EΓΓΡΑΦΗΣ
(κατά την τιμολόγηση οι τιμές των εγγραφών
επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ)

Έως τις

Από τις

5 Ιουνίου

6 Ιουνίου

Ειδικευμένοι – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Ειδικευμένοι – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Ειδικευόμενοι – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Ειδικευόμενοι – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Ιατρικό προσωπικό – Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Ιατρικό προσωπικό – Μη Μέλη της ΕΛ.Ε.ΔΕ.
Φοιτητές*

100 €
180€
50€
120€
30€
120€
ΔΩΡΕΑΝ

120€
200€
70€
140€
50€
140€
10€

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ.Ε.ΔΕ.
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Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:
Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Διαλείμματα καφέ, ελαφριά
γεύματα, Δεξίωση Υποδοχής την Πέμπτη 4 Ιουλίου, Πιστοποιητικό Συμμετοχής.
*Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής των φοιτητών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής τους
ταυτότητας, μαζί με την αποστολή του δελτίου συμμετοχής.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (συμπ/ται πρωινό & φόροι –εκτός του φόρου διαμονής)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Μονόκλινο ανά διανυκτέρευση
με πρωϊνό και φόρους

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Μονόκλινο ανά διανυκτέρευση
με πρωϊνό και φόρους

ATLANTIS

120,00 €

IRAKLION

90,00 €

MEGARO

150,00 €

INFINITY

135,00 €

OLIVE GREEN
LATO
BOUTIQUE
ATRION

120,00 €

DOM

145,00 €

120,00 €

KASTRO

85,00 €

ATLANTIS

120,00 €

120,00 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Για την διευκόλυνση των συνέδρων, όσοι σύνεδροι έχουν λάβει αεροπορικό εισιτήριο
από την Γραμματεία του συνεδρίου ERA ΕΠΕ στις κάτωθι πτήσεις, θα έχουν μεταφορά με
πούλμαν από τα συνεδριακά ξενοδοχεία προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης των πούλμαν για το αεροδρόμιο θα ανακοινωθούν στην
εφαρμογή του συνεδρίου.
OLYMPIC AIR
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΤΗΣΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΩΡΑ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

Κυριακή 07 Ιουλίου 2019

ΟΑ 303

Ηράκλειο

Αθήνα

08.15

09.05

Κυριακή 07 Ιουλίου 2019

ΟΑ 315

Ηράκλειο

Αθήνα

14.45

15.35

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΤΗΣΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΩΡΑ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

Κυριακή 07 Ιουλίου 2019

GQ 211

Ηράκλειο

Αθήνα

09.00

10.00

SKY EXPRESS

OLYMPIC AIR
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Κυριακή 07 Ιουλίου 2019

ΠΤΗΣΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΩΡΑ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ

ΟΑ 303

Ηράκλειο

Αθήνα

08.15

09.05

ΟΑ 110

Αθήνα

Θεσ/νίκη

09.55

10.50

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Γραμματεία του συνεδρίου θα λειτουργεί καθόλη την διάρκεια του συνεδρίου στο
Συνεδριακό Ξενοδοχείο Aquila Atlantis.

ERA Ltd • CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
Τηλ: 210 3634944, Fax: 210 3631690, E-mail: info@era.gr, Website: www.era.gr
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ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΏΝ
& ΠΡΟΈΔΡΩΝ & ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΝ
Kruger - Krasagakis S. 10
Longo C. 8
Piraccini B. 10

Ιορδανίδης Δ. 11, 13, 14, 15,
16, 21

Παπαγεωργίου Χρ. 12, 13,
17, 18, 19, 20, 24

Ιωαννίδης Δ. 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 24

Παπαδημητρίου Η. 11, 14

Ιωαννίδου- Ροβίθη Δ. 8

Παπαλάμπου Στ. 11, 13 , 14,
15, 16, 21

Καλλονιάτη Ε. 9

Παπανίκου Σ. 10

Καμπουροπούλου Ε. 11, 16

Πολίτου M. 10

Κατούλης Α. 6, 10

Πολυζώης Ζ. 6

Αποστολάκης Ν. 6

Κεμανετζή Χ. 9, 13, 19

Πολυζώης Π. 6

Αποστολίδου Στ. 11, 13, 14,
15, 16, 21

Κοντοχριστόπουλος Γ. 8

Ρηγόπουλος Δ. 11

Κοσμαδάκη Μ. 9

Σβίντζου Ν.-Φ. 13, 22

Βακιρλής Σ. 9

Κουμάκη Δ. 13, 21

Σγούρος Δ. 6, 8

Βακιρλής Ε. 11, 12, 13, 14, 18,
20, 24

Κραγασάκης Κ. 6, 7
Κυργίδης Α. 12, 13, 17, 20

Σιδηρόπουλος Θ. 11, 13, 14,
16, 20

Κυριακού A. 13, 20

Σμαραγδή Μ. 11, 15

Λαζαρίδου Ε. 6, 7, 8, 10, 12,
13, 17, 19, 20, 23

Σουρά Ε. 9

Λάλλας Aιμ. 6, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20, 24

Σπυρίδης Ι. 12, 13, 17, 18, 19,
20, 24

Rudnicka L. 10
Starace Μ. 11
Απάλλα Ζ. 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 24

Βράνη Φ. 9
Γαϊτάνης Γ. 11
Γερμανίδου Σ. 13, 19
Γεωργίου Σ. 8
Γιακουβής Βασ. 11, 13, 14,
15, 16, 21

Σπηλιόπουλος Φ. 8

Λάλλας Κ. 12, 13, 17, 18, 24

Στεφανάκη Χ. 8

Γιακούμπ Ν. 13, 19

Μανώλη Μ. 12, 17

Στεφανίδου Μ. 8

Γιαννούλη Μ. 13, 19

Μανώλη Σ.-Μ. 12, 13, 17, 18,
19, 24

Στρατηγός Α. 8

Μουτσούδης Α. 11, 12, 14, 17

Γλύπτη Ι.-Κ. 7

Τετζαλίδου Ε. 13, 22

Μπάρκης Ι. 11

Γούλα Μ. 11, 16

Τρακατέλλη Μ. 11

Μπασούκας Ι. 8

Δελλή Φλ. 9, 11, 13, 14, 15,
16, 20, 21

Τριγώνη Α. 9, 13, 23

Μπίτκινα Ο. 13, 23

Τσάτσου Φρ. 13, 23

Μπόμπος Μ. 12, 17

Φωτιάδου Χ. 9, 13, 23

Νεαμονιτός Κ. 6

Χαϊδεμένος Γ. 6, 9, 10

Νικολαίδου Χρ. 12, 17

Χασάπη Β. 10

Γκεντσίδη Θ. 12, 13, 17, 18,
19, 24

Εμβαλωματή A. 13, 2
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Ευχαριστίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης
ευχαριστεί θερμά την:

καθώς και τις κάτωθι εταιρείες (με αλφαβητική σειρά)
για την ενεργό συμμετοχή τους:

Lectus adv.

