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«δΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ πΑΙδΩΝ»
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

ενα Μεγαλο ιατροκοινωνικο 
προβληΜα



Cleansing Gel 200 ml

Cleansing Mousse 150ml

Rebalancing Emulsion 60 ml

Purifying Facial Μask 75 mlPurifying Facial Μask 75 mlPurifying Facial Μask

Urgent Correction Gel 15 ml

Γιατί το καθαρό δέρμα
               έχει όνομα

Λεωφ. Κηφισού 132  Τ.Κ. 121 31 Περιστέρι
Τηλ. κέντρο: 210 51 99 200  Fax: 210 51 44 279

e-mail: info@pharmex.gr  www.pharmex.gr

Η εταιρεία ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά
EN ISO 9001:2008 www.helenvita.gr

Η καινοτόμος, 
δραστική  

    και ασφαλής λύση  
κατά της λιπαρότητας  

        και της ακμής
Το καινοτόμο συστατικό PhycOSaccharIdE® ac 

προέρχεται από τα καφέ φύκια Laminaria Digitata.
Συμβάλλει αποτελεσματικά στην ρύθμιση του 

σμήγματος, την κερατόλυση, την καταπράυνση 
και αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηριδίων. 



OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι 
σύγχρoνες απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της 
Δερματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά σε συνέδρια, 
επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς 
και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. • Kλινικoεργαστηριακά ή ε-
πιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ει-
δήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση 
σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ια-
τρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγι-
κά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. • 
Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. • 
Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. • Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερ-
ματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτι-
κά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. • Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • 
Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελ-
ληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν 
επιστρέφονται. O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για 
την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, 
χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.
Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Aγ. Γεωργίου 4, 153 42 Αγία Παρασκευή
Τηλ. & Fax: 210 6777590, ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr υπόψιν 
κας Γκελντή.

ΠPOEΔPOΣ 
ANTΩNIOY X.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
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ΒΑΓΕΝΑ Α.  Διευθύντρια Δερματολογικής Κλινικής, Νοσ. «Ερρίκος Ντυνάν»
BΑΚAΛΗ-MΑΤΘΑIOΥ Γ.  Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ Κ.  Δερματoλόγoς, Θεσ/νίκη 
ΒΕΡΡOΣ Κ.  Δερματoλόγoς, Tρίπoλη
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  Δερματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αφροδ. & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης  
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 Β' Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
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ΚΕΤΩΝΗΣ Γ.   Δερματoλόγoς, Λευκωσία, Κύπρος 
KOΝΤOΧΡΙΣΤOΠOΥΛOΣ Γ.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΚOΥΜΑΝΤΑΚΗ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚΗ Ε.  τ. Αν. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
KOΥΣΙΔOΥ Θ.  Αν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΚOΥΣΚΟΥΚΗΣ Κ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ 
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NAOYM X.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής ΕΣΥ, Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός»  
NΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α.  Δερματολόγος, Αθήνα  
ΝΕΑΜΟΝΙΤΟΣ Κ.   Δερματολόγος, Αθήνα  
NOΥΤΣΗΣ K.   Διευθυντής Δερματoλoγικής Kλινικής Γενικό Noσ. «Eυαγγελισμός» 
ΝΤΑΣΙΟΥ-ΠΛΑΚΙΔΑ Δ.  Δερματολόγος, Βόλος 
ΞΕΝΙΔΗΣ E.  Eπιμελητής A‘, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Π.  Επιμελητής Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔOΥ-ΔΕΒΛΙΩΤOΥ Δ.  Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης 
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ΠΑΠΑΡΙΖOΣ B.  Διευθυντής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗ Δ.   Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Α' Δερματoλoγική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Μ.   Επιμελήτρια Α', Δερματολογικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΕΡΟΣ Ι.  Δερματολόγος, Αθήνα 
ΠETPIΔHΣ A.  τ. Διευθυντής-Συντονιστής, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ.   Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ζ.  Δερματολόγος, Λειβαδιά 
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  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Παν/μιακό Νοσ. «Αττικόν» 
ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ.   Διευθυντής, Δερματoλoγικής Kλινικής Παν/μίoυ Πατρών 
ΣTAYPIANEAΣ N.  Ομότ. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών 
ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ.  Αν. Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών,
 Α’ Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣTΡΑΤΗΓΟΣ Α.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών
 Α’Παν/μιακή Δερματολογική Κλινική, Noσ. «A. Συγγρός» 
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.   Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης,
  Διευθυντής Β’ Παν/μιακής Δερματολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσ. «Παπαγεωργίου» 
TΖΕΡΜΙΑΣ Χ.   Δερματολόγος, Αθήνα 
TOΣKA-ΧΑΪΔΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Ομότ. Kαθηγήτρια Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης 
XΑΪΔΕΜΕΝOΣ Γ.   τ. Διευθυντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη 
XΑΣΑΠΗ Β.   Διευθύντρια, Δερματoλoγικής Κλινικής ΕΣΥ, Noσ. «A. Συγγρός» 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ένια Ζεντέλη, Έφη Παπαγεωργοπούλου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Μαρία Γκελντή 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ YΛΗΣ: Άννα Ραπάνη 
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Γιατί το καθαρό δέρμα
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Η καινοτόμος, 
δραστική  

    και ασφαλής λύση  
κατά της λιπαρότητας  

        και της ακμής
Το καινοτόμο συστατικό PhycOSaccharIdE® ac 

προέρχεται από τα καφέ φύκια Laminaria Digitata.
Συμβάλλει αποτελεσματικά στην ρύθμιση του 

σμήγματος, την κερατόλυση, την καταπράυνση 
και αναστέλλει την ανάπτυξη των βακτηριδίων. 

Το στόμα είναι μια θαυμάσια περιοχή, ένα κόσμημα του ανθρωπίνου 
σώματος που συνδέεται με τις πιο ωραίες απολαύσεις του ανθρώπου, 
τη γεύση, την ερωτική δραστηριότητα και επιπλέον με την κοινωνική 
παρουσία και την επαγγελματική επιτυχία. Όλα τα πιο πάνω, όμως, 
προϋποθέτουν καλή υγεία του στόματος. Ένας παράγων που μπορεί να 
διαταράξει την ισορροπία των μηχανισμών αυτών είναι η κακή αναπνοή 
(κακοσμία) με δυσάρεστες κοινωνικές, επαγγελματικές και ερωτικές 
επιπτώσεις. Έτσι, όταν νιώθουμε πως αναδύεται μια δυσάρεστη οσμή 
από το στόμα, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουμε τα αίτια, γιατί αρκετές 
φορές δεν ευθύνεται για αυτό ένα χαλασμένο δόντι ή τα υπολείμματα 
των τροφών. Μπορεί να κρύβονται και άλλες ασθένειες που έχουν ως 
σύμπτωμα την κακοσμία του στόματος.

 

Αιτίες κακοσμίας
Η οσμή παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου ή ακό-

μη από ημέρα σε ημέρα. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που ευθύνονται εί-
ναι η ποσότητα και η ποιότητα της έκκρισης του σάλιου, η παρουσία ή όχι 
υπολειμμάτων τροφών, καθώς και ο μικροβιακός πληθυσμός που φυσι-
ολογικά υπάρχει στο στόμα. Έτσι, η μυρωδιά του στόματος είναι πιο έντο-
νη το πρωί όταν ξυπνάμε, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, 
πριν το βούρτσισμα των δοντιών παρά μετά από αυτό, μετά από κατάχρη-
ση καρυκευμάτων και λήψη φαγητών με έντονες οσμές.

Υπάρχει η εντύπωση, ακόμη και σε γιατρούς, ότι κάποια διαταραχή στο 
στομάχι ή στο συκώτι ή στο έντερο φταίει τις πιο πολλές φορές για την κα-
κή αναπνοή. Αυτή η εντύπωση είναι λανθασμένη. Εφόσον οι σφιγκτήρες 
του οισοφάγου λειτουργούν κανονικά, αέρια και οσμές δεν μπορούν να 
διαφύγουν προς το στόμα και να προκαλέσουν κακοσμία. Εξαίρεση βέ-
βαια υπάρχει όταν προκληθεί εμετός ή «ρέψιμο».

Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν κακοσμία ταξινομούνται 

Κακοσμία 
του στόματος

ενα Μεγαλο ιατροκοινωνικο προβληΜα
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Στοματολόγος, Ιατρός - Οδοντίατρος, Αν. Καθηγητής Στοματολογίας 
Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής 

Παν. Λονδίνου, Ιδρυτής & Διευθυντής Στοματολογικού Τμήματος 
Νοσ. «Α. Συγγρός» (1971-2008)
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σε: α) τοπικούς στο στόμα, β) συστηματι-
κούς, γ) φάρμακα και τροφές, δ) ιδιοπαθείς, 
και ε) ψυχογενείς (Πίνακας I). Η πιο συχνή 
πηγή της κακοσμίας βρίσκεται στο στόμα, 
αφού ευθύνεται για το 92-95% των περι-
πτώσεων, ακολουθούν αιτίες που βρίσκο-
νται στη μύτη, τις αμυγδαλές και το ανα-
πνευστικό σύστημα (ποσοστό 4-6%), ενώ 
οι άλλες πηγές είναι εξαιρετικά σπάνιες. Σε 
μερικά άτομα δεν υπάρχει κανένα από τα 
τοπικά ή γενικά αίτια, δεν παίρνουν φάρ-
μακα που προκαλούν κακή αναπνοή, δι-
ατηρούν σχολαστική, υψηλού επιπέδου, 
στοματική υγιεινή και παρόλα αυτά το στό-
μα μυρίζει άσχημα. Αυτή την κακοσμία την 
ονομάζουμε «ιδιοπαθή», αφού δεν μπο-
ρούμε να καθορίσουμε ακριβώς την αιτία. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να γνωρί-
ζουμε τον λόγο, διαταράσσεται η οικολο-
γία των μικροβίων της στοματικής κοιλότη-
τας και αναπτύσσονται περισσότερο αναε-
ρόβια μικρόβια, που τα προϊόντα του μετα-
βολισμού τους είναι κάκοσμα. Μια ένδειξη 
που συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης εί-
ναι η εξάλειψη της κακοσμίας μετά από χο-
ρήγηση φαρμάκων που καταπολεμούν τα 
αναερόβια μικρόβια. Τέλος, σε μερικά άτο-
μα δημιουργείται η εντύπωση ότι μυρίζει το 
στόμα, χωρίς πραγματικά να συμβαίνει αυ-
τό, το φαινόμενο αυτό το χαρακτηρίζουμε 
ψυχογενή «κακοσμία» ή «κακοσμοφοβία» 
και ταλαιπωρεί, χωρίς λόγο, τους ασθενείς 
με δυσάρεστες κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές επιπτώσεις.

Ποιες είναι οι ουσίες που 
ευθύνονται για την κακοσμία

Οι βασικές ουσίες που ευθύνονται για την 
κακοσμία του στόματος είναι ορισμένες θει-
ούχες ενώσεις (μεθυλμερκαπτάνη, υδρογο-
νωμένα σουλφίδια, ινδόλη, σκατόλη κ.α.) 
που παράγονται από τα gram-αρνητικά ανα-
ερόβια μικρόβια που υπάρχουν φυσιολογι-
κά στη στοματική κοιλότητα (πάνω από 70 
βακτηρίδια μπορεί να προκαλέσουν κακο-
σμία), ενώ η παραγωγή των ουσιών αυτών 
αυξάνεται επίσης από τη διάσπαση των πρω-
τεϊνών των τροφών που κατακρατούνται στο 
στόμα. Οι ενώσεις αυτές έχουν δύο ιδιότη-
τες: α) μυρίζουν άσχημα, και β) είναι πτητικές 
και με την εκπνοή του αέρα διαχέονται στο 
εξωτερικό περιβάλλον. Η εκτίμηση της κα-
κοσμίας του στόματος γίνεται με την όσφρη-
ση (μύτη), κυρίως ατόμων του περιβάλλο-
ντος του ασθενούς, ενώ υπάρχουν και όρ-
γανα μέτρησης της κακοσμίας, που έχουν 
όμως περιορισμένη χρήση.

Πώς αντιμετωπίζεται η κακοσμία
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάθε 

άτομο που μυρίζει το στόμα του είναι να συμ-
βουλευθεί ειδικό Στοματολόγο ή τον Οδο-
ντίατρό του, για να εκτιμήσει την πηγή της 
κακοσμίας, αφού στο 95% των περιπτώσε-
ων η αιτία βρίσκεται στο στόμα. Εάν υπάρ-
χει υποψία ότι η πηγή της κακοσμίας μπο-
ρεί να βρίσκεται εκτός στόματος, τότε πρέ-
πει να υπάρξει συνεργασία και με άλλες ια-
τρικές ειδικότητες (π.χ. ωτορινολαρυγγολό-
γο, πνευμονολόγο, γαστρεντερολόγο κ.α.). 
Εάν αποκλεισθούν τα συστηματικά αίτια της 
κακοσμίας, που είναι πολύ σπάνια, το πρω-
τόκολλο αντιμετώπισης περιλαμβάνει:
1. Άψογη στοματική υγιεινή
2.  Διόρθωση οδοντικών προβλημάτων και 

θεραπεία νόσων των ούλων, εάν υπάρχουν
3.  Καθημερινή ψήκτριση (βούρτσισμα) και 

καθαρισμός της ράχης της γλώσσας με 

ειδική ξέστρα (tongue cleaner)
4.  Τοπική χρήση στο στόμα οξυγονούχων ου-

σιών που μειώνουν τον μικροβιακό όγκο 
των αναερόβιων μικροβίων, και τέλος

5.  Συστηματική χορήγηση αντιβιοτικών που 
επηρεάζει τα gram-αρνητικά αναερόβια 
μικρόβια. Η χορήγηση αυτή πρέπει να γί-
νεται με αυστηρά κριτήρια και μόνο από 
τον ειδικό Στοματολόγο

Η χρήση τσίχλας, καραμέλας ή στοματο-
πλυμάτων με ευχάριστη γεύση και οσμή, εί-
ναι παντελώς άχρηστη, αφού όλα αυτά απλά 
συγκαλύπτουν για πολύ λίγο διάστημα την 
κακοσμία και δεν την εκριζώνουν.

Συμπερασματικά, εάν η κακοσμία του στό-
ματος προσδιορισθεί με ακρίβεια, αντιμετω-
πίζεται σήμερα επιτυχώς με αποτέλεσμα την 
αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων στις δι-
απροσωπικές σχέσεις και την επαγγελματι-
κή δραστηριότητα των ατόμων. 

Τοπικά

• Κακή στοματική υγιεινή
• Χαλασμένα δόντια
• Νοσήματα των ούλων (ουλίτις, περιοδοντίτις, ελκονεκρωτική ουλίτις)
• Κατακράτηση τροφών στη ράχη της γλώσσας
• Οδοντοστοιχίες που δεν καθαρίζονται
• Πληγές στο στόμα που δεν κλείνουν
• Μείωση της ποσότητας του σάλιου
• Λοιμώξεις του στόματος
• Αρρώστιες του στόματος που δημιουργούν πληγές
• Σαπρόφυτα μικρόβια που υπάρχουν στο στόμα, κυρίως αναερόβια
• Υπερβολικό κάπνισμα

Συστηματικά νοσήματα

• Σακχαρώδης διαβήτης
• Νοσήματα του ήπατος
• Νοσήματα των νεφρών
• Νοσήματα των πνευμόνων
• Νοσήματα της μύτης
• Νοσήματα των αμυγδαλών
• Νοσήματα του φάρυγγα και οισοφάγου
• Καρκίνος του πνεύμονα
• Καρκίνος στο στομάχι
• Καρκίνος του στοματοφάρυγγος
• Εμπύρετα νοσήματα
• Πέμφιγα

Φάρμακα

• Φάρμακα που περιέχουν ιώδιο και χλώριο
• Φάρμακα που προκαλούν ξηροστομία

Τροφές

• Σκόρδο
• Κρεμμύδι
• Πράσο
• Μπρόκολο
• Κρέας με πολλά λιπαρά

Ιδιοπαθή

•  Διαταραχή της ισορροπίας των φυσιολογικών μικροβίων του στόματος και υπέρμετρη α-
νάπτυξη της οικογένειας των αναερόβιων μικροβίων

Ψυχογενή αίτια
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ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ.Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr  www.lidsmedical.gr
www.facebook.com/universkin 

Κάθε ∆έρµα 
και Μία Νέα Φόρµουλα

Φτιάξτε ένα νέο καλλυντικό 
για κάθε ασθενή σας
• Σχεδιασμένο από Γάλλους γιατρούς για γιατρούς 
• Τελείως εξατομικευμένη σειρά δερμοκαλλυντικών 
• Προετοιμάζονται επιτόπου σε 20 δευτερόλεπτα 
• 1 Ορός-Βάση με αναπλαστική και καταπραϋντική δράση 
• 19 Ενεργά Συστατικά κλινικά αποδεδειγμένα 
• 57 πιθανές συγκεντρώσεις 
• 1159 πιθανοί συνδυασμοί

Ορός UniverskinΤΜ ........................15ml
SOD (Yπεροξειδική Δισμουτάση) ....2%
Βιταμίνη Β3 .........................................4%
Μαντεκασσοσίδη................................1%
6 σταγόνες Πρωί & Bράδυ

Your skin
Your formoula
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ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 
• Ανεμευλογιά
• Ερυθρά
• Ιλαρά
• Λοιμώδες ερύθημα (5η νόσος)
• Νόσος χειρός-ποδός-στόματος
• Αιφνίδιο εξάνθημα
• Σύνδρομο Gianotti-Crosti
• Μονόπλευρο πλαγιοθωρακικό εξάνθημα
• Λοιμώδης μονοπυρήνωση
• Εξάνθημα ιού EVB

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
Οξεία μεταδοτική λοίμωξη με γενικευμέ-
νο κνησμώδες φυσαλιδο-φλυκταινώδες 
εξάνθημα

επιδηΜιολογια
• Συχνή σε παιδιά <10ετών
• Εμβολιασμός πολύ αποτελεσματικός
• Νοσηρότητα χειμώνα, άνοιξη
•  = 

αιτιοπαθογενεια
• Επιδερμοτρόπος ιός VZV (HHV-3)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Κλινική εικόνα
• Καλλιέργεια ιού
• Κυτταρολογική εξέταση
• Άμεσο ανοσοφθορισμό
• Ab ορό πάσχοντος
• Ιστολογική εξέταση (baloon εκφύλιση)
• PCR (48h, βλάβες & Ε.Ν.Υ.)

κλινικη εικονα
• Προηγείται ήπια καταβολή + πυρετός
•  Φυσαλλιδώδες εξάνθημα κορμού  άκρα, 

από  το  hairline  πρόσωπο + βλεννογόνους
•  Διαυγείς φυσαλίδες με ομφαλωτό κέντρο  

φλύκταινες και μετά εφελκίδες

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
•  Επιμόλυνση με σταφυλόκοκκο ή στρεπτό-

κοκκο
•  Θρομβοπενία
•  Πνευμονία
•  Αρθρίτιδα

•  Ηπατίτιδα
•  Εγκεφαλίτιδα
•  Παιδιά με Τ-κυτταρ. ανοσία , ασπιρίνη, K/Σ: 

παρατεταμένη και σοβαρότερη λοίμωξη

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Διάσπαρτη λοίμωξη απλού έρπητα
• Ερπητικό έκζεμα
• Μολυσματικό κηρίο
• Θυλακίτιδα
• Παρασιτική κνήφη
• Λοίμωξη Coxsackie

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• Αυτοπεριοριζόμενη σε ανοσοεπαρκή παιδιά
• Σε ανοσοκαταστολή γενίκευση + επιπλοκές

θεραπεια
• Ο εμβολιασμός  μείωση κρουσμάτων

 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΗΠΙΑ 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ

•  (αντικνησμώδη, αντιπυρετικά, αντισηπτικά, 
αντιβιοτικά)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΪΚΗ ΑΓΩΓΗ
•  (ασυκλοβίρη ή FMC ή VLC) παιδιά ≥13 ετών, 

παιδιά με χρόνια πνευμονοπάθεια, παιδιά 
με σαλικυλικά ή Κ/Σ, ανοσοκατασταλμένα

•  Χορήγηση VZIG σε ανοσοκατασταλμένα που 
έρχονται σε επαφή με ιό

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΪΚΗ ΑΓΩΓΗ
• Αιματογενώς μέσω πλακούντα
• Μετάδοση προ του τοκετού

- Αυτόματη αποβολή 
- Σε πρόωρο τοκετό
- Ενδομήτριο λοίμωξη

• Μετάδοση περιγεννητικά (-7 ημ. εως +7ημ.)
- Νεογνική ανεμευλογιά

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ VZV 
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ - ΝΕΟΓΝΟ 

Α. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ
•  0-20 εβδ.  Σ.Σ.Α. (Σύνδρομο Συγγεν. Ανε-

μευλογιάς). Επίπτωση 0,9%, U/S 20-23w
•  13-40 εβδ.  Νεογνικός έρπης ζωστήρ (ανα-

φορά λοίμωξης 7w)
Β. ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ
• Νεογνική ανεμευλογιά 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ 
• Δέρμα: εκδορές 
• Άκρα: υποπλασία οστών, μυών 
•  Οφθαλμός: καταρράκτης, χοριοαμφιβλη-

στρο/εια – μικροφθαλμία
•  Κ.Ν.Σ.: μικροκεφαλία, νοητική καθυστέρη-

ση, δυσλειτουργία σφικτήρων 

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ VZV ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
•  Λοίμωξη μητέρας 5 ημ. έως 2 ημ. μετά τον 

τοκετό, προκαλεί νόσο εντός 9 έως 15 ημ. 
• 20% διάσπαρτη νόσος 
•  Δευτερογενής ιαιμία in utero  πνευμονίτι-

δα και ηπατίτιδα 
• Θνητότητα 20-30%
•  Προφύλαξη με χορήγηση VZIG στο νεογνό 

(εντός 96h)
•  Θεραπεία με iv ασυκλοβίρη (10-20 mg/kg 

x 3/ημ.)

ΕΡΥΘΡΑ
Συχνή καλοήθης, μεταδοτική λοίμωξη με 
γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
και λεμφαδενίτιδα

επιδηΜιολογια
• Συχνή σε παιδιά <15 ετών
• Εμβολιασμός μείωσε συχνότητα
• Μετάδοση με αναπνευστικά σταγονίδια
• Αφήνει μόνιμη ανοσία
• Επώαση 14-21 ημέρες

αιτιοπαθογενεια
• RNA ιός (Togaviridae family)
• Λόγω ιαιμίας (7-9 ημέρες)  εξάνθημα

Εξανθηματικά 
ιογενή νοσήματα 

στα παιδιά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ 

Επιμελητής Α’ – ΕΣΥ ΠΕΔΥ, Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία»
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
• 50% ασυμπτωματική
•  Πυρετό, ήπια καταβολή, κηλιδο-βλατιδώδες 

εξανθ.
•  Πρόσωπο, θώρακα, άκρα που υποχωρεί 

σε 2-3 ημέρες χωρίς να αφήνει απολέπιση
•  Παρουσιάζει συμμετρική λεμφαδενοπάθεια
•  Πετεχειώδες ενάνθημα στο στόμα (Forscheimer 

σημείο)
•  Ab ορό πάσχοντος
•  Καλλιέργεια ιού

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
•  Σπάνιες παιδιά
•  Μεγάλα παιδιά (αρθρίτιδα, πορφυρικό εξάν-

θημα)
•  Εγκεφαλίτιδα ήπια (1/6.000 περιπτώσεις)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Ιογενείς λοιμώξεις (Enterovirus, reovirus, 

adenovirus)
•  Φαρμακευτικό εξάνθημα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
•  Ήπια αυτοπεριοριζόμενη νόσος
•  Προσβολή 1ου τριμήνου  συγγενή ερυ-

θρά (καρδιά, μικροκεφαλία, κώφωση, υδρο-
κέφαλο)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
•  Με παραμονή στο σπίτι  4-5 ημέρες

ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
• Πριν την εγκυμοσύνη έλεγχος Ab
•  Εάν IgM-Ab (+ ) επανάληψη Ab με άλλη μέ-

θοδο σε 2 εβδομ.
•  Πιστοποίηση συγγενούς ερυθράς με ανίχνευ-

ση του RNA από τις χοριακές λάχνες (βιο-
ψία  11-18w) ή από αμνιακό υγρό (18-22w)

•  Μετά την 22η εβδομ. κύησης η διάγνωση 
γίνεται με την ανίχνευση των ειδικών IgM-
Ab (+95%) 

ΙΛΑΡΑ
Συχνή λοίμωξη με κηλιδοβλατιδώδες εξάν-
θημα

επιδηΜιολογια
• Εμβολιασμός μείωσε συχνότητα  95-99%
•  Εμφανίζεται σε παιδιά >10ετών ή <15μηνών
•  450.000 θάνατοι/έτος παγκόσμια (3ος κόσμος)
•  Επώαση 9-14 ημέρες
•  Επαφή με σταγονίδια ή αναπν. οδού 3-5 

ημέρες πριν έως 5 ημέρες μετά το εξάνθημα
•   = 

αιτιοπαθογενεια
•  RNA ιός, γ. Morbillivirus, οικ. Paramyxovir 

αναπαράγεται ρινοφάρυγγα  ιαιμία  
κυτταρ.αντίδραση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Κλινική εικόνα, Ab-IgM, καλλιέργεια,  Ab-IgG

κλινικη εικονα
•  Καταβολή, βήχας, κόρυζα, φωτοφοβία, πυ-

ρετός 2-4 ημέρες προ εξανθήματος
• Ενάνθημα (λευκές μικρές κηλίδες) σ. Koplik
•  Το εξάνθημα αρχίζει οπισθοωτιαία, όριο 

τριχωτού
• Εξαπλώνεται εντός 3-4 ημερών
•  Υποχωρεί εντός 4-7 ημερών με ήπια απολέπιση

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
• Μέση βακτηριακή ωτίτιδα
• Βακτηριακή πνευμονία
•  Εγκεφαλίτιδα (1:1000 ασθ. τέλος 1η εβδ. 

εξανθήματος)
• Περικαρδίτιδα/μονοκαρδίτιδα
• Θρομβοπενία
• Ηπατίτιδα
• Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις 7/100.000

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Φαρμακευτικό εξάνθημα
• Ιογενείς λοιμώξεις
• Σύφιλη 2ου σταδίου

θεραπεια
• Αντιπυρετικά, αντιβιοτικά, ανοσοσφαιρίνη
• Υψηλή δόση βιταμίνης Α
•  Απομόνωση ασθενούς 7 ημερών από εμ-

φάνιση εξανθήματος

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• Αυτοπεριοριζόμενη
• Σπάνιες οι επιπλοκές

•  Το εξάνθημα αντανακλά τη μάχη ανάμεσα 
στον ιό και στο ανοσολογικό σύστημα (λει-
τουργία Τ-λέμφοκυττάρων)

•  Ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη Τ-κυτταρική 
ανεπάρκεια εμφανίζουν ήπιο εξάνθημα ή 
και καθόλου

προληΨη
•  ΜΜR ή MMRV (≥ 2 έτη), επανάληψη 7 έτη 

(έλεγχος Ab)
•  Ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή με ανοσο-

ανεπάρκεια πρέπει να λάβουν ανθρώπινη 
ανοσοσφαιρίνη μέσα σε 2-3 ημέρες από την 
επαφή με τον ιό

ΚΥΗΣΗ
•  Αυτόματη αποβολή, πρόωρος τοκετος, μι-

κρή ηλικ. γέννησης

ΛΟΙΜΩΔΕΣ ΕΡΥΘΗΜΑ  
(5η ΝΟΣΟΣ)
Εξανθηματική νόσος με εξάνθημα προσώ-
που σαν ''χαστουκισμένο μάγουλο''

επιδηΜιολογια
• Παιδιά 10-15 ετών, 40%-50% οροθετικοί
• Ενήλικες 60-70 ετών, 80% οροθετικοί
• Διασπορά από αναπνευστικό και αιματογενώς

αιτιοπαθογενεια
• Parvovirus B19 (Erythrovirus)
•  Ιαιμία αρχίζει 4-5 ημέρες μετά τη λοίμω-

ξη και φθάνει στο μέγιστο 2-3 ημέρες μετά
•  Ανοσοσομπλέγματα υπεύθυνα για το εξάνθημα

κλινικη εικονα
•  Η πλειοψηφία σιωπηλή ή ''δίκην γρίπης'' 

χωρίς εξάνθημα
•  15-20% εξάνθημα με ερύθημα παρειών άμ-

φω και μετά 4 ημέρες δικτυωτό εξάνθημα 
κηλιδοκνιδωτικό στα εγγύς άκρα και κορμό

• Υποχωρεί 3-5 ημέρες

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
•  Αρθρίτιδα, αρθραλγία, κηλιδοπορφυρικό
•  Εξάνθημα παλαμών-πελμάτων, απλαστικές 

κρίσεις σε άτομα  με αιματολογικά νοσήματα
•  Σε προσβολή εγκύου η μετάδοση στο έμ-

βρυο προκαλέι θάνατο εμβρύου στο 1% - 9% 
- 1ο τρίμηνο αυτόματη αποβολή, 
- 2ο τρίμηνο (12η – 16η εβδ.) μύλη κύηση
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Κλινική εικόνα
• Αμ. ανοσοφθορισμός
• PCR

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Φαρμακευτικό εξάνθημα
• Ηλιακό έγκαυμα
• Ιογενείς λοιμώξεις
• Αγγειίτιδα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
• Αυτοπεριοριζόμενη νόσος
•  Παιδιά με αιματολογικά πρ. αντιμετώπιση 

ανάλογη

θεραπεια
•  Επιστροφή στο σχολείο όταν εμφανισθεί το 

εξάνθημα
• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη σε αρθρίτιδα
• Ανοσοσφαιρίνη IV σε ανοσοκατασταλμένους

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΙΟ PARVOVIRUS B19
• Ασυμπτωματική λοίμωξη
• Εξανθήματα

- 5η νόσος
-  Σύνδρομο βλατιδοπορφυρικό γαντιών-

καλτσών
- Ασύμμετρο εξάνθημα καμπτικών επιφανειών
- Εξάνθημα κορμού (bathing trunk)
- Πετεχειώδη εξανθήματα

• Διάφορα 
-  Αρθρίτιδα 8%-10%
-  Παροδική απλαστική κρίση (σιδηροπενική 

αναιμία, σφαιροκυττάρωση, θαλασσαιμία)
-  Χρόνια αναιμία
-  αγγειίτιδα
-  Νευρολογική νόσος

ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΕΞΑΝΘΗΜΑ  
(6η ΝΟΣΟΣ)
• Συχνότερο ιογενές εξάνθημα
• Μετά τα 3 έτη 75% οροθετικά
•  Οφείλεται στο HHV-6 (κυρίως) και HHV-7 

(Betaherpes vir)
• Διάγνωση (Κλινική εικόνα, Ab-IgM, PCR)
 

κλινικη εικονα
• Πυρετός 3-5 ημέρες
•  Μετά κηλιδώδες, κηλιδοβλατιδώδες ρόδινο 

εξάνθημα ξεκινά αυχένα  άκρα + πρόσωπο
•  Ενάνθημα με ερυθηματώδεις βλατίδες σε υπε-

ρώα και σταφύλη 2/3 (Nagayama 00 spots)
• Εξάνθημα διαρκεί 1-2 ημέρες

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
•  Το εξάνθημα συνδέεται με πυρετικούς σπα-

σμούς (≈ 10%)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Φαρμακευτικό εξάνθημα
•  Ιογενείς λοιμώξεις (αδενοϊοί, εντεροϊοί, ιλα-

ρά, Parvo B19)

θεραπεια
• Αντιπυρετικά και ψυχρά επιθέματα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΚ HHV-6 & HHV-7

ΝΟΣΟΣ ΑΙΤΙΟ ΣΧΟΛΙΟ

Πυρετός HHV -6, 7 νεογνά

Πυρετικοί σπασµοί HHV -6,7 >>>

Μέση ωτίτιδα HHV -6

Μηνιγγίτιδα HHV -6

Εγκεφαλίτιδα HHV -6 ,7

Ηπατιτίδα HHV -6, 7

Λεµφαδένες HHV -6, 7

Επαναλοίµωξη HHV -6

Ροδόχρους πιτυρίαση HHV -6

6ηνοσος HHV -6, 7 Πιο συχνά HHV-6 

ΝΟΣΟΣ ΧΕΙΡΟΣ-ΠΟΔΟΣ-
ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Σύνδρομο από εντεροϊούς (κυρίως) με ελ-
κώσεις στη στοματική κοιλότητα και φυσα-
λιδώδες εξάνθημα σε παλάμες και πέλματα

επιδηΜιολογια
• Συνήθως σε παιδιά <10 ετών
•  Επώαση 4-6 ημέρες
•  Μετάδοση 2 ημέρες πριν έως 2 ημέρες με-

τά εξάνθημα
•  Επιδημία τέλος καλοκαιριού-φθινοπώρου

αιτιοπαθογενεια
•  Coxsackie A16 (Α2, Α5, Α9, Α10, Enterovir 

71)
•  RNA ιοί (Picornaviridae)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Κλινική εικόνα
•  Ab ορό 1 μήνα μετά
•  Απομόνωση ιού από σίελο, κόπρανα

κλινικη εικονα
•  Πρόδρομα συμπτώματα αδιαθεσίας, πυρετού
•  Επώδυνες εξελκώσεις στόματος πριν ή παράλ-

ληλα με το εξάνθημα που ξεκινά με κηλίδες 

 βλατίδες  φυσαλίδες  σε πέλματα, πα-
λάμες, δάκτυλα. Επούλωση σε 7-10 ημέρες

• Βλάβες μέγεθος 2-8mm, ερυθρορόδινες
•  Συνυπάρχει διάρροια και περιστασιακά διό-

γκωση λεμφαδένων

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Ερπητική ουλοστοματίτιδα  
•  Νόσος Behçet's
•  Αφθώδη στοματίτιδα
•  Πολύμορφο ερύθημα
•  Ακροφλυκταίνωση

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
•  Σοβαρές επιπλοκές ο εντεροϊός 71 ΚΝΣ ανα-

πνευστικού
•  Αυτοπεριοριζόμενη σε 7-10 ημέρες

θεραπεια
•  Αντιβιοτικά σε επιμολύνσεις
•  Αντιπυρετικά
•  Υψηλή δόση βιταμίνης Α
•  Απομόνωση ασθενούς 7 ημέρες από εμφά-

νιση εξανθήματος

ΣΥΝΔΡΟΜΟ PPGSS
•  Βλατιδοπορφυρικό ''γαντιών-καλτσών'' σύν-

δρομο που πρωτοπεριγράφτηκε το 1990 
(Harms)

•  Parvovirus B19 (σπάνια CMV, EBV, HBV)
•  Επώαση 5-10 ημέρες
•  Κνησμώδες με καύσος ερυθηματοβλατιδώδες 

με σαφή όρια σε χέρια, πόδια και  ενάνθημα
•  ΔΔΧ (πολύμορφο ερύθημα, Kawasaki, κνί-

δωση)
•  Συμπτωματική υποστήριξη
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ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ
•  Enteroviruses, υποομάς των Picornaviruses 

προκαλούν διάρροια, εξανθήματα
• Κυρίως σε καλοκαίρι, φθινόπωρο
•  Κηλιδώδη, κηλιδοβλατιδώδη, πετεχειώ-

δη ή μή
ΝΟΣΟΣ ΣΧΟΛΙΑ

Ν. χειρός -ποδός -στόµατος Πιο συχνά coxsackie A ή B, enterovirus 71

Herpangina Στοµατικές λευκογκρί φυσαλίδες και ερυθρές 
διαβρώσεις µε πυρετό Coxsachie A ή B

Giannoti-Crosti Coxsachie A ή B

Henoch -Schonlein purpura Coxsachie B1

Zoster like eruption Echovirus 6
Νευροτοµιακή  κατανοµή φυσαλλίδων

Eruptive ψευδοαγγειωµάτωση
(εξανθηµατική)

Echovirus, οξεία έναρξη µε βλάβες που  
µοιάζουν µε αιµαγγείωµα, πυρετό, κακουχία, 

πονοκέφαλο, διάρροια

ΣΥΝΔΡΟΜΟ GIANOTTI-CROSTI
Σύνδρομο έμμεσης ιογενούς αιτιολογίας με 
μονόμορφο βλατιδώδες εξάνθημα

επιδηΜιολογια
•  Πρώιμη παιδική ηλικία
Άγνωστος ο επιπολασμός νόσου

αιτιολογια
•  EBV, HH-6, Parvovirus B19, Coxsachie, ιούς-

Parainfluenta
•  HBV (κυρίως Μεσόγειο)

κλινικη εικονα
•  Μονόμορφο άκνησμο βλατιδώδες εξάνθημα 

ή βλατιδοφυσαλιδώδες σε πρόσωπο, εκτα-
τικές επιφάνειες άκρων, γλουτούς

•  Εμφανίζει φαινόμενο Kobner  σε ατοπι-
κά παιδιά

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Ατοπικό έκζεμα
•  Λειχήνα
•  Φαρμακευτικό εξάνθημα
•  Μολυσματική τέρμινθο

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•  Κλινική εικόνα
•  Ab-HBV ή PCR-ιούς

θεραπεια
•  Επιμένει για αρκετούς μήνες
•  Δεν χρήζει θεραπείας

ΣΥΝΔΡΟΜΟ GIANOTTI-CROSTI
•  1992 Bodemer, de Prost
•  Παιδιά 1-5 ετών
•  Κυρίως χειμώνα, άνοιξη

•  Βλατίδες, εκζεμ. βλάβες, ιλαροειδές σε κυκλό-
τερη διάταξη. Εντοπισμένο σε ένα πλάγιοθω-
ρακικό τοίχωμα + μασχάλη με κνησμό 50%

•  Αφήνει απολέπιση στη φάση επούλωσης

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
• Ατοπική δερματίτιδα
• Ροδόχρους πιτυρίαση
• Λοιμώδες ερύθημα
• Μυκητιάσεις κορμού
•  Έχει απομονωθεί Adenovirus, Parainfluenza vir
•  Οι βλάβες υποχωρούν αυτόματα σε διάστη-

μα 3-4 εβδομάδων
•  Θεραπεία υποστηρικτική

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ
•  Κοινή ιογενής λοίμωξη που οφείλεται στον ιό 

EBV με χαρακτηριστική κλινική τριάδα: πυρε-
τό, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, λεμφαδενοπάθεια

•  ΕBV
•  Εικόνα παρόμοια: CMV, HAV, HHV-6, Rubella-

virus
•  Dx: κλινική εικ. & εργαστήριο (ανιχν. IgM-Abs 3w)
•  Νεογνά: ασυμπτωματικά ή ήπια κλινική εικόνα
•  Παιδιά έως 5 ετών: Αναπτυσσόμενες χώρες, 

5-20: Αναπτυγμένες
•  Επώαση 2-7 εβδομ. Πυρετός (εως 400), εξι-

δρωματική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, ανώδυ-
νη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια

•  5% εξάνθημα: κηλίδες, πετέχειες, πομφούς, 
ευλογιοειδές

•  Εάν δοθεί αμπικιλλίνη, αμοξυκιλλίνη 5-9 
ήμερες κηλιδοβλατιδώδες λόγω Abs εκ 
Β-λεμφοκυτ.

•  Λεμφοκυττάρωση αλλά σε 2 εβδ. ουδετε-
ροπενια, θρομβοπενια (1-2 w)

•  Επιπλοκές: ρήξη σπληνός, απόφραξη αερο-
φόρων, χρόνια κόπωση, νευρολογικές (μη-
νιγγοεγκεφαλίτιδα, σπασμοί)

•  Tx: κλινοστατισμός, υγρά, αναλγητικά, Κ/Σ 
σε επιπλοκές

ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ EBOLA
•  ΑΙΤΙΑ: ιος EVB (filoviruses 1967)
• Eπιδημία 03/2014 - 28646 (+11323)
•  =  0-14 ετ. 19%, 15-44 ετ. 58%, 45+ 23%

•  Ο Zaire ebolavirus >>transmission >>HUMAN 
ΔΕΚ. 2013 και ακολούθησε η ταχύτατη δια-
σπορά σε ΛΙΒΕΡΙΑ, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ

•  Μετάδοση:  επαφή βλεννογόνων με υγρά και 
διαδερμικά με τραύμα από νύσσοντα όργανα

•  Dx Real-time PCR (3ημερες μετά την εκδή-
λωση συμπτωμάτων

•  Επώαση 2-21 ημέρες
•  Πυρετός, κόπωση, αδυναμία, πονοκέφαλος 

και την 4-5η ημέρα κηλιδοβλατιδώδες εξάν-
θημα (κορμού, άνω άκρων και μετά κάτω, 
έσω επιφάνεια αγκώνων) που σε λίγες ημέ-
ρες υφίεται και απολεπίζεται. Κατόπιν, ναυ-
τία, έμετοι, υποογκαιμία, shock και οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια. Βαρειά νόσος, έχει πορ-
φυρικό εξάνθημα, ερυθρούς επιπεφυκότες

•  Tx υποστηρικτική σε μονάδα ειδικής απομόνωσης
•  ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ: Αφρική 45%, Ευρώπη 20%,  

Παιδιά έως 2 ετών 76%, 2-5 ετών 45%
•  Στα παιδιά όπου στην εισαγωγή: πυρετό, 

εμέτους, διάρροια  θνητότητα

ΖΩΝΤΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΑ  
ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  
ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 
•  Υψηλή δόση (≥2mg/kg/24ωρο πρεδνιζό-

νης ή ισοδύναμου ή ≥20mg/24ωρο εάν ΒΣ 
>10 kg) σε καθημερινό ή παρήμερο σχήμα 
για <14 ημέρες  

•  Εμβολιασμός αμέσως μετά τη διακοπή αν και 
ορισμένοι συνιστούν εμβολιασμό 2 εβδομά-
δες μετά τη διακοπή

•  Υψηλή δόση (≥2mg/kg/24ωρο πρεδνιζόνης 
ή ισοδύναμου ή ≥20mg/24ωρο εάν >10 
kg) σε καθημερινό σχήμα για >14 ημέρες  

•  Εμβολιασμός 4 εβδομάδες μετά τη διακοπή 
χορήγησης κατά τη διάρκεια της θεραπείας σε:
-  τοπική θεραπεία, τοπικά ενέσιμα ή εισπνεόμενα
- δόση φυσιολογικής υποκατάστασης
-  χαμηλή ή μέτρια δόση (<2mg/kg/24ωρο 

πρεδνιζόνης ή ισοδύναμου ή <20mg/24ω-
ρο εάν ΒΣ >10kg) σε καθημερινό ή παρή-
μερο σχήμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Οι ιοί υποκυττάριοι οργανισμοί DNA ή RNA
•  Οι εξανθηματικές λοιμώξεις μεγάλη ποικι-

λία στην κλινική εικόνα
•  Στοιχειώδεις βλάβες, η κατανομή βλαβών 

και η φυσική πορεία του εξανθήματος συμ-
βάλλουν στην διάγνωση

•  Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαιώνουν 
και θέτουν πολλές  φορές την τελική διάγνωση

•  Η συνεργασία γενικών ιατρών, παιδιάτρων, 
δερματολόγων, λοιμωξιολόγων απαιτείται 
σε δύσκολα περιστατικά ID
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οι πιο συνηθισμένες δερματικές εκδη-
λώσεις είναι το οζώδες ερύθημα, το 
γαγγραινώδες πυόδερμα και η δια-

πυητική ιδρωταδενίτιδα, ενώ στον στοματικό 
βλεννογόνο εμφανίζονται βλάβες δίκην λιθο-
στρώτου, γραμμοειδείς ελκώσεις, θηλώματα 
βλεννογόνου και συγχειλίτιδα 

Άρρεν ασθενής 16 ετών προσήλθε στην 
κλινική με επώδυνες βλάβες στον στοματικό 
βλεννογόνο από 4μηνου με ατομικό και 
οικογενειακό ιστορικό ελεύθερο. Οι αρχικές 

βλάβες ήταν ερπητοειδείς, αφθώδεις 
διαβρώσεις κυρίως στον οπίσθιο φάρυγγα. 
Ο ασθενής δεν είχε κανένα άλλο εύρημα από 
το γαστρεντερικό ή άλλα συστήματα, παρά 
μόνο απώλεια βάρους παρά τη σταθερή λήψη 
τροφής, αδυναμία και καταβολή. Η αρχική 
αντιμετώπιση από άλλους θεράποντες ιατρούς 
με τοπικά αντισηπτικά και αντιμυκητιασικά 
δεν είχε αποδώσει, ενώ η τοπική χρήση 
κορτιζονούχων σκευασμάτων βελτίωνε την 
κλινική εικόνα. Ο βασικός εργαστηριακός 

έλεγχος έδειξε αναιμία με χαμηλό σίδηρο 
και Β12 και αυξημένη ΤΚΕ, ενώ οι εξετάσεις 
για θυρεοειδή ήταν φυσιολογικές. Ένα μήνα 
μετά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή στην 
κλινική και ενώ του είχε δοθεί μόνο τοπική 
κορτιζονούχα αγωγή και χαμηλή δόση per os 
κορτιζόνης (16mg μεθυλπρεδνιζολόνης) για 
δέκα ημέρες, η νέα κλινική εικόνα του ασθενούς 
περιελάμβανε εξωφυτικές βλάβες, κυρίως στα 
ούλα, και εικόνα δίκην λιθοστρώτου, χωρίς 
άλλη εκδήλωση από άλλο σύστημα. Έγινε 
βιοψία και κολονοσκόπηση, η οποία κατέδειξε 
νόσο του Crohn. Στο περιστατικό μας ο ασθενής 
είχε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα 
εκδηλώσεις αποκλειστικά στον στοματικό 
βλεννογόνο, με μόνη γενική συμπτωματολογία 
την αδυναμία και την απώλεια βάρους. Η 
εκδήλωση στον στοματικό βλεννογόνο είναι 
σπάνια και εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά, ενώ 
υπάρχουν ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές 
για μοναδική εκδήλωση της νόσου στο στόμα. 
Η ολιστικη αντιμετώπιση του ασθενή και η 
συνδυαστική ανάλυση όλων των συμπτωμάτων 
είναι απαραίτητα.

Νόσος Crohn
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

Η νόσος Crohn είναι φλεγμονώδης νόσος του εντέρου με γενικά συμπτώματα όπως 
κοιλιακός πόνος, απώλεια βάρους, αναιμία, εντερικές εκδηλώσεις όπως διάρροια, 
αιμορραγία ορθού και εξωεντερικές εκδηλώσεις όπως αρθρίτιδα, ιριδίτιδα και προσβολή 
δέρματος στο 30% και στοματικού βλεννογόνου στο 0,5% των περιπτώσεων. 

15η ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Παρουσίαση περιστατικού 
Γυναίκα ηλικίας 36 ετών εμφάνισε αρχικά 

ερυθηματώδη υπερκερατωσική βλάβη στο 
αριστερό πτερύγιο της ρινός και μετά από 3-4 
μήνες προοδευτική έκθυση ερυθηματολεπι-
δώδους εξανθήματος στο πρόσωπο, στο πρό-
σθιο θωρακικό τοίχωμα, στην κοιλιακή χώ-
ρα και περιομφαλικά. Κατά τόπους οι βλά-
βες ήταν συρρέουσες εφελκιδοποιημένες και 
υπήρχαν παχιά λέπια. Ταυτόχρονα, έγινε εμ-
φάνιση ολιγάριθμων πομφολύγων. Το εξάν-
θημα ήταν άκνησμο και το σημείο Nikolsky 

ήταν θετικό (+).
Η γυναίκα ήταν στη 14η εβδομάδα κύησης 

κατά την εισαγωγή και η έναρξη της νόσου συ-
νέπιπτε με την έναρξη της κύησης.

Έγινε διαγνωστική διερεύνηση με Tzanck, 
ιστολογική εξέταση από πρόσφατη βλάβη, 
άμεσο και έμμεσο ανοσοφθορισμό, ανίχνευ-
ση κυκλοφορούντων αντι DSG-1 αντισωμάτων 
με ELISA, τα αποτελέσματα των οποίων έθε-
σαν τη διάγνωση της φυλλώδους πέμφιγας.

Χορηγήθηκαν κορτικοστεροειδή συστημα-
τικά (80mg ισοδυνάμου πρεδνιζολόνης για 

1 μήνα, με προοδευτική μείωση ως τα 30mg 
ισοδυνάμου), αντιισταμινικά επί κνησμού και 
τοπική αγωγή με αντισηπτική λοσιόν και κορ-
τικοστεροειδές. Το αποτέλεσμα ήταν η πλή-
ρης ύφεση της νόσου. Παράλληλα, γινόταν 
καθημερινή παρακολούθηση του εμβρύου 
από τους γυναικολόγους. Το νεογνό γεννή-
θηκε υγιές και ελεύθερο βλαβών.

Συζήτηση
Η φυλλώδης πέμφιγα χαρακτηρίζεται κλινικά 

από λεπιδώδεις και εφελκιδοποιημένες βλά-
βες, κυρίως στο πρόσωπο, τριχωτό και άνω 
τμήμα του κορμού. Οι βλεννογόνοι δεν προ-
σβάλλονται. Ιστολογικά παρατηρείται ακαν-
θόλυση στο ανώτερο τμήμα της επιδερμίδας, 
συνήθως στο ύψος της κοκκώδους στιβάδας.

Σπάνια απαντάται κατά την κύηση. Φάρμα-
κο εκλογής αποτελούν τα κορτικοστεροειδή 
σε δοσολογία 1mg/Kg Β.Σ. 

Οι ασθενείς παραμένουν σε δόση συντήρη-
σης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι την 
απουσία ανίχνευσης κυκλοφορούντων αντι-
σωμάτων. 

Δεν αναφέρονται επιπτώσεις ή βλάβες σε 
νεογνά από μητέρες με φυλλώδη πέμφιγα. 
Η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση της νό-
σου είναι πολύ σημαντική, τόσο για την ασθε-
νή όσο και για το κύημα.

Φυλλώδης πέμφιγα  
κατά την κύηση
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΣΑΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Η πέμφιγα περιλαμβάνει μια ομάδα αυτοάνοσων πομφολυγωδών παθήσεων του 
δέρματος και των βλεννογόνων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ιστολογικά από το σχηματισμό 
ενδοεπιδερμιδικών πομφολύγων και ανοσολογικά από την ανεύρεση καθηλωμένων 
και κυκλοφορούντων αντισωμάτων (IgG) εναντίον της επιφάνειας των κυττάρων της 
ακανθωτής στιβάδας της επιδερμίδας. Η φυλλώδης πέμφιγα αποτελεί μια ειδική, σπάνια 
μορφή πέμφιγας, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα εύθραυστες πομφόλυγες και οι 
επακόλουθες διαβρώσεις καλύπτονται σύντομα από λέπια και εφελκίδες.

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α  Π Ε Ρ Ι Σ Τ Α Τ Ι Κ Α
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15η δερΜατολογικη 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Παρουσίαση περιστατικού
Αναφέρουμε μια πολύ ασυνήθιστη περί-

πτωση γυναίκας ασθενούς, 49 ετών, με ελ-
κωτική σαρκοείδωση στα κάτω άκρα σε συν-
δυασμό με σκληροδερμοειδή σαρκοείδωση 
στο πρόσωπο. 

Η ασθενής παρουσίαζε επίσης κοινή ποικί-
λη ανοσοανεπάρκεια, κοιλιοκάκη και υποθυ-
ρεοειδισμό. 

Η ασθένεια του δέρματος ξεκίνησε πριν από 
15 χρόνια, με μικρές, διάσπαρτες βλατίδες στα 
κάτω άκρα. Έγινε βιοψία η οποία έδειξε λοι-
μώδη βλάβη και αντιμετωπίστηκε με τοπικές 
εγχύσεις κορτιζόνης χωρίς αισθητή βελτίωση. 
Προ 7 ετών έγινε η διάγνωση κοιλιοκάκης. Με-
τά από επιδείνωση των δερματικών βλαβών, 
ακολούθησε δεύτερη βιοψία, η οποία έδειξε 
λιποειδική νεκροβίωση. Οι βλατίδες, με την 
πάροδο των ετών, αυξήθηκαν σε αριθμό και 
καλύφθηκε σταδιακά ολόκληρη η επιφάνεια 

και των δύο κνημών, μετατράπηκαν σε έλ-
κη παραγωγικού τύπου και εμφανίστηκαν λί-
γες δορυφόρες βλάβες με λέπια κυρίως στην 
περιοχή των μηρών. Διενεργήθηκε και τρίτη 
βιοψία δέρματος η οποία έθεσε τη διάγνωση 
της σαρκοείδωσης. Το δέρμα στο πρόσωπο 
της ασθενούς είχε εμφάνιση σκληρή, λεία, με 
περιοχές χρώματος υπόλευκου. 

Στην περίπτωση αυτή, η σαρκοείδωση δι-
αγνώστηκε με βάση κλινικά, ιστοπαθολογι-
κά ευρήματα και την HRCT θώρακος. Τα έλκη 
κάτω άκρων ήταν ανθεκτικά στη θεραπεία με 
υδροξυχλωροκίνη 200mg 2 φορές ημερησί-
ως, οπότε και διακόπηκε, ενώ η ασθενής έλα-
βε αγωγή με πρεδνιζόνη 40mg ημερησίως και 
αντιβιoτικά για τις επακόλουθες επιμολύνσεις.

Συζήτηση
Στη σαρκοείδωση, το όργανο που συνήθως 

προσβάλλεται είναι ο πνεύμονας. Δερματικές 

εκδηλώσεις παρουσιάζονται στο 20-35% των 
ασθενών με συστηματική σαρκοείδωση και 
μπορεί να είναι η αρχική εκδήλωση της νό-
σου. Οι δερματικές βλάβες συνήθως δεν εμ-
φανίζουν έλκωση, υπάρχουν όμως αναφορές 
περιπτώσεων ελκωτικής σαρκοείδωσης, με κύ-
ρια εντόπιση τα κάτω άκρα. 

Η σαρκοείδωση με βλάβες τύπου morphea 
(σκληροδερμοειδείς) αποτελεί μια ασυνήθη 
μορφή δερματικής σαρκοείδωσης. 

Οι κλινικές της εκδηλώσεις δεν μπορούν 
να διακριθούν από αυτές της αληθούς σκλη-
ροδερμίας και οι δερματικές βλάβες μπο-
ρεί χρονικά να προηγούνται ή να εμφανίζο-
νται χρόνια μετά τις εξωδερματικές εντοπίσεις 
(πχ. πνεύμονα). 

Η σαρκοείδωση είναι μια νόσος που θα πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διά-
γνωση ανθεκτικών ελκών κάτω άκρων και δι-
ηθημένων βλαβών του προσώπου.

Ελκωτική σαρκοείδωση
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΣΑΤΣΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

Σαρκοείδωση (νόσος των Besnier-Boeck-Schaumann) αποτελεί χρόνια, φλεγμονώδη 
και κοκκιωματώδη νόσο αγνώστου αιτιολογίας που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
επιθηλιοειδών κοκκιωμάτων, χωρίς τυροειδή νέκρωση και προσβάλλει διάφορα όργανα. 
Οι συχνότερες εκδηλώσεις της προέρχονται από το δέρμα, τους οφθαλμούς, τους 
λεμφαδένες (αμφοτερόπλευρη πυλαία λεμφαδενοπάθεια) και τους πνεύμονες.

από τον εργαστηριακό του έλεγχο προ-
κύπτουν, γεν. αίματος: Hct 42.3%, Hgb 
13.2g/L, WBC 8.6x103/mm3, N 72%, L 

21%, PLT 246x103/mm3, Glu 134 mg/dL, Urea 
41mg/dL, Cr 0.9 mg/dL, AST 34 mg/dL, ALT 42 
mg/dL, γGT 68 mg/d, Chol 238 mg/dL, Trig 286 
mg/dL, HDL 31 mg/dL, LDL 181 mg/dL, ηπα-
τίτιδα Β/C (-), HIV I,II (-) VDRL(-), ANA (-), Rö 
θώρακος: κ.φ., Mantoux (-), ενώ το PASI είναι 
27.4. Όπως γνωρίζουμε, η ψωρίαση συνοδεύ-
εται από πολλαπλές συννοσηρότητες, όπως το 

μεταβολικό σύνδρομο (MetS), η μη αλκοολική 
λιπώδης νόσος του ήπατος, τα καρδιοαγγεια-
κά συμβάματα, η ψωριασική αρθρίτιδα, η κατά-
θλιψη και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου.

Ο συγκεκριμένος ασθενής πάσχει από με-
ταβολικό σύνδρομο και μη αλκοολική λιπώ-
δη διήθηση ήπατος. Για τον ορισμό του μετα-
βολικού συνδρόμου χρειάζεται να πληρού-
νται τρία από τα τέσσερα παρακάτω κριτήρια:
1.  Παχυσαρκία, περιφέρεια μέσης >102cm 

, >88cm 

2.  Δυσλιπιδαιμία: Trig >150 mg/dL, HDL<40 
mg/dL  και <50 mg/dL 

3.  AY: ΑΠ >130/85mmHg
4. ΣΔ: Glu νηστείας >110 mg/Dl

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος έχει 
ένα φάσμα κλινικών εκδηλώσεων που περι-
γράφεται από την καλοήθη στεάτωση έως στε-
ατοηπατίτιδα και κίρρωση.

Ο ρόλος του λιπωδους ιστού στην ψωρίαση 
και τις εμφανιζόμενες συννοσηρότητες φαίνεται 
να είναι σημαντικός. Έτσι, η ψωρίαση συνδέ-
εται με παχυσαρκία (48% των ασθενών), αλ-
λά και αυξημένη πιθανότητα νεοεμφανιζόμε-
νης παχυσαρκίας. Η σοβαρότητα της ψωρία-
σης συνδέεται άμεσα με το βαθμό παχυσαρ-
κίας (Actas Dermofiliogr 2014;105:31-44, Nutr 
Diabetes 2012;2:e54). H κεντρική παχυσαρκία 
φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με την ανά-
πτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη και το ΜetS, 
από ότι η αύξηση υποδόριου λιπώδους ιστού (J 
Clin Endocrinol Metabol 2004;89:2548-2556).

Τέλος, η αυξημένη παραγωγή προφλεγμο-
νωδών λιποκινών (λεπτίνη, ρεσιστίνη, TNF-a) 
και η μειωμένη παραγωγή αντιφλεγμονώδους 
λιποκίνης (αδιπονεκτίνη) φαίνεται να παίζουν 

Ασθενής με ιστορικό 
ψωρίασης κατά πλάκας
ΜΠΕΦΟΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α’, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Εξετάζονται οι θεραπευτικές επιλογές σε άνδρα ασθενή 41 ετών με ιστορικό ψωρίασης κατά 
πλάκας από δεκαετίας. Έχει ύψος 1.80m, βάρος 109kg, περιφέρεια μέσης 121cm. Πάσχει 
από ΑΥ,    Glu νηστείας, δυσλιπιδαιμία, U/S λιπώδης διήθηση ήπατος. Είναι καπνιστής, 2 
πακέτα τσιγάρα ημερησίως από 20 ετών, κάνει χρήση αλκοόλ, 1 ποτό ημερησίως, και 
εργάζεται σε εξωτερικό χώρο. Έχει λάβει θεραπευτικά στο παρελθόν τοπική θεραπεία και 
κυκλοσπορίνη σε δόση 3 mg/kg με μέτριο κλινικό αποτέλεσμα
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κεντρικό ρόλο στην παθογένεια της μη αλκο-
ολικής λιπώδους νόσου και της ψωρίασης (J 
Clin Endocrinol Metabol 2004;89:2548-2556, 
Ιntern J Dermatol 2014).

Οι θεραπευτικές επιλογές για τον ασθενή εί-
ναι οι ακόλουθες:
1.  PUVA: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ερ-

γάζεται σε εξωτερικό χώρο με αυξημένη ηλι-
ακή έκθεση και έτσι αυξάνεται η πιθανότη-
τα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Επί-
σης, είναι δύσκολη η επίτευξη μακροχρό-
νιου αποτελέσματος

2.  CsA: Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι πά-
σχει από ΑΥ, παχυσαρκία 

3.  Μεθοτρεξάτη – Ρετινοειδή: Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψιν ότι πάσχει από λιπώδη δι-
ήθηση ήπατος, παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία 
και κάνει χρήση αλκοόλ

4. Βιολογικοί παράγοντες
Σε πλαίσια κλινικής μελέτης, ο ασθενής έλα-

βε το πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντί-
σωμα ιντερλευκίνης 17Α secukinumab με άρι-
στα κλινικά αποτελέσματα, επιτυγχάνοντας PASI 
90 από την 36η εβδομάδα θεραπείας.

Τα δεδομένα μας από τη χρήση βιολογι-
κών παραγόντων στην ψωρίαση, το μεταβο-
λικό σύνδρομο και τη μη αλκοολική λιπώδη 
νόσο του ήπατος είναι τα ακόλουθα: σχετικά 
α) με τις λιποκίνες οι Shibata et al, έδειξαν 
αύξηση αδιπονεκτίνης και IL 6 μετά τη χρήση 
infliximab, ενώ οι Campanati et al έδειξαν ότι 
η χρήση etanercept ή adalimumab επαναφέ-

ρει την ισορροπία στα επίπεδα λιποκινών, μει-
ώνοντας τις προφλεγμονώδεις λιποκίνες, β) με 
τα λιπίδια ορού οι Staidle et al και Gisondi et 
al, έδειξαν μη σημαντική μεταβολή στα επίπε-
δα λιπιδίων στη χρήση infliximab σε ασθενείς 
με ψωρίαση, οι Lestre et al αναφέρουν παρό-
μοια αποτελέσματα για το etanercept, ενώ οι 
Puig et al, αναφέρουν πιθανή ευνοϊκή δράση 
του etanercept στην ευαισθησία στην ινσου-
λίνη, τη HDL-C, την Apo A1 και το κλάσμα 
Αpo B:Apo A, γ) με την αντίσταση στην ιν-
σουλίνη οι Marra et al, έδειξαν μια κάποια 
ευνοϊκή δράση στην ευαισθησία στην ινσου-
λίνη για το etanercept και το infliximab, οι 
Μartinez-Abundis et al δεν απέδειξαν το ίδιο 
για το etanercept μετά από 2 εβδομάδες θε-
ραπείας και οι Kofoed et al δεν απέδειξαν βελ-
τίωση στην αντίσταση στην ινσουλίνη και μεί-
ωση της Glu νηστείας μετά από 12 εβδομά-
δες θεραπείας με adalimumab, δ) με το δεί-
κτη μάζας σώματος, οι Mc Donald et al και 
Saraceno et al έδειξαν αύξηση ΒΜΙ μετά από 
μακροχρόνια χρήση Anti-TNFα, οι Gisondi et 
al έδειξαν μεγαλύτερη αύξηση BMI και σω-
ματικού βάρους μετά από 7 μήνες θεραπείας 
με infliximab σε σχέση με ustekinumab, ενώ 
οι Saczonek et al σε κάποια αρχικά αποτελέ-
σματα σε 7 ασθενείς έδειξαν αύξηση σωματι-
κού βάρους και ΒΜΙ με χρήση ustekinumab. 
Στον παρακάτω πίνακα οι Gisondi και συνερ-
γάτες προτείνουν τα ακόλουθα για τη θερα-
πεία ασθενών με ψωριάση κατά πλάκας και 

συννοσηρότητες:

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ψωρίαση 
είναι ένα συστηματικό νόσημα με δερματι-
κές εκδηλώσεις και ποικίλες συννοσηρότη-
τες. Πρέπει πριν την απόφαση για θεραπευ-
τική αγωγή να γίνεται προσεκτικός έλεγχος 
για συνύπαρξη συννοσηροτήτων. Δεν προ-
τείνεται συγκεκριμένη φαρμακευτική θερα-
πεία για τους ασθενείς με ΜetS και μη αλκο-
ολική λιπώδη νόσο ήπατος, καθώς η αλλα-
γή τρόπου ζωής και των διαιτητικών συνη-
θειών μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στις 
μεταβολικές αλλαγές της ψωρίασης. Η χρή-
ση των κλασικών φαρμάκων στους ασθενείς 
αυτούς μπορεί να πυροδοτήσει ηπατική νό-
σο, να επιδεινώσει άλλες παραμέτρους του 
MetS και θα πρέπει (εάν αποφασισθεί) να γί-
νεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Τέλος, χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση 
ώστε να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι δρά-
σεις των βιολογικών φαρμάκων στις μεταβολι-
κές αλλαγές της ψωρίασης και έτσι να αποκο-
μίσουμε το βέλτιστο για τους ασθενείς. 

Περίληψη περιστατικού
Ασθενής, 58 ετών, γυναίκα, προσέρχεται φέ-

ροντας φλύκταινες, κατά τόπους συρρέουσες 
σε πυο-αιματηρές πομφόλυγες, κυρίως στις 
άκρες χείρες. Μικρότερου μεγέθους φλύκται-
νες εντοπίζονται σποραδικά σε κορμό, τριχω-
τό, και πέλματα. Οι βλεννογόνοι είναι ελεύθε-
ροι βλαβών και οι λεμφαδένες αψηλάφητοι. 

Δεκαπέντε ημέρες πριν την εισαγωγή, είχε 
προηγηθεί εμπύρετος λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού για την οποία έλαβε αντιβιοτι-
κή αγωγή με επακόλουθη ύφεση των συστη-
ματικών συμπτωμάτων. Εντούτοις, το εν λόγω 
εξάνθημα πρωτοεμφανίστηκε τότε και ακολού-

θησε σταδιακή επιδείνωση και επέκταση έκτο-
τε. Ακολούθησε νέο πυρετικό κύμα καθώς και 
μεγάλη επιδείνωση της δερματικής κλινικής ει-
κόνας με οίδημα, άλγος και σημαντικό περιο-
ρισμό της κινητικότητας και λειτουργικότητας 
των άκρων χειρών που οδήγησαν στην εισα-
γωγή της ασθενούς στο νοσοκομείο. 

Το ατομικό της ιστορικό ήταν ελεύθερο και 
από το οικογενειακό σημειώνεται η παρουσία 
ψωρίασης πελμάτων σε αδερφή της ασθενούς. 
Επίσης, σημειώνεται η ταυτόχρονη λοίμωξη με 
σταφυλόκοκκο δυο άλλων μελών της οικογέ-
νειας. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, παρου-
σίαζε υψηλές τιμές στα λευκά αιμοσφαίρια και 

υψηλή ΤΚΕ, η καλλιέργεια πύου ήταν αρνητι-
κή, τα ΑΝΑ θετικά σε τίτλο 1/320, ενώ ο λοι-
πός βιοχημικός και ανοσολογικός έλεγχος δεν 
παρουσίαζε παθολογικά ευρήματα.

Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε αλλοιώσεις 
ενδεικτικές προς αγγειίτιδα λευκοκυτταροκλα-
στικού τύπου ή/και συνδρόμου Sweet. Ο άμε-
σος ανοσοφθορισμός ανέδειξε ευρήματα συμ-
βατά με αγγειίτιδα. Η ασθενής παρουσίασε ση-
μαντική βελτίωση με κορτικοστεροειδή από 
του στόματος και εντατική τοπική περιποίη-
ση, καθώς και συντήρηση του καλού αποτε-
λέσματος με μικρότερες δόσεις σταδιακά μει-
ούμενων κορτικοστεροειδών και κολχικίνης.

Συμπέρασμα
Η ουδετεροφιλική δερματοπάθεια των άκρων 

χειρών θεωρείται μια εντοπισμένη μορφή του 
συνδρόμου Sweet που συνδυάζει ιστολογι-
κά χαρακτηριστικά συνδρόμου Sweet και αγ-
γειίτιδας. Εξαιτίας των διαφορετικών θερα-
πευτικών οδών που απαιτούνται για τη θερα-
πεία των κυριότερων παθήσεων που τίθενται 
στη διαφοροδιάγνωση, όπως είναι η ψωρία-
ση και η βακτηριακή λοίμωξη, είναι σημαντι-
κή η έγκαιρη αναγνώριση της συγκεκριμένης 
νοσολογικής οντότητας. 

Ένα ιδιαίτερο 
φλυκταινώδες εξάνθημα 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ1, ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ2, ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ3 
1Ειδικευόμενη Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
2Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιμ. Β', Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, 
Νοσ. «Α. Συγγρός»
3Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια, Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, 
Νοσ. «Α. Συγγρός»

Παρουσιάζεται η κλινική περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε μια σχετικά πρόσφατα 
περιγραφείσα και ασυνήθη νοσολογική οντότητα, την ουδετεροφιλική δερματοπάθεια των 
άκρων χειρών, μετά από προηγηθείσα λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού.
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15η δερΜατολογικη 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Περιστατικό Α
Γυναίκα 38 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά 

Ιατρεία του Νοσοκομείου με φλεγμονώδη οζί-
δια, αποστήματα, συρίγγια και υπερτροφικές 
ουλές με εντόπιση στην υπομαζική, μασχαλι-
αία, μηροβουβωνική και γλουτιαία χώρα από 
7 έτη. Η ασθενής παρουσίαζε άλγος, πυώδεις 
εκκρίσεις, κακοσμία με αρνητική επίδραση στην 
ποιότητα ζωής της και χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Η κλινική διάγνωση ήταν διαπυητική ιδρω-
ταδενίτιδα και η σοβαρότητα της νόσου στα-
διοποιήθηκε σε μέτρια ως σοβαρή (II-III) κατά 
Hurley. Η ασθενής ήταν μη καπνίστρια, υπέρ-
βαρη 96kg (BMI 37,5) με σοβαρή ακμή προ-
σώπου και ράχεως στο παρελθόν. Δεν ανέφε-
ρε άλλα συνοδά νοσήματα και δεν υπήρχε οι-
κογενειακό ιστορικό διαπυητικής ιδρωταδενί-
τιδας. Τα τελευταία 2 έτη έλαβε συστηματική 
θεραπεία με αντιβιοτικά δοξυκυκλίνη (100mg 
x 2/ημ.), συνδυασμό με κλινδαμυκίνη/ριφα-
μπικίνη (300mg x 2/ημ.), ισοτρετινοΐνη (1mg/
kg ΣΒ) και κυκλοσπορίνη (300-400 mg/ημ.). 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιελάμβα-
νε γενικά μέτρα όπως η διακοπή του καπνί-
σματος, διατήρηση φυσιολογικού σωματικού 
βάρους και χορήγηση βιολογικού παράγοντα 
αdalimumab συμφωνα με το εγκεκριμένο σχή-
μα βδομάδα 0: 160mg, βδομάδα 2: 80mg και 
μετά 40mg υποδορίως κάθε βδομάδα. Μετά 

από 12 μήνες η νόσος υποχώρησε πλήρως. 

Περιστατικό Β
Γυναίκα 25 ετών προσήλθε στα Εξωτερικά 

Ιατρεία του Νοσοκομείου με μονήρη, σαφώς 
αφοριζόμενη ερυθηματολεπιδώδη πλάκα δι-
αμέτρου 3,5cm. Η ασθενής παρουσίαζε ήπιο 
κνησμό και αίσθημα καύσου.

Ποια είναι η διάγνωσή μας; Παθήσεις με κοι-
νό χαρακτηριστικό ερύθημα και απολέπιση.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει δερ-
ματίτιδα, ψωρίαση, δερματοφυτία ψιλού δέρ-
ματος, ροδόχρους πιτυρίαση, νόσος Paget, 
νόσος Bowen, σμηγματορροϊκή κερατίαση, 
ύποξυ δερματικό λύκο.

Στο ατομικό της ιστορικό δεν αναφερόταν 
ατοπία ή δερματίτιδα, επαφή με ζώα και λή-
ψη φαρμάκου και το οικογενειακό της ιστορι-

κό ήταν ελεύθερο ψωρίασης. Κατά την κλι-
νική εξέταση η θηλή δεν εμφάνιζε εισολκή, 
η ψηλάφηση μαστού ήταν χωρίς υποκείμενη 
μάζα και δεν υπήρχαν ψηλαφητοί μασχαλιαί-
οι λεμφαδένες.

Δόθηκε μυκητολογικός έλεγχος με άμεση 
μικροσκόπηση που ήταν θετική για μυκητή-
λια και καλλιέργεια που έδειξε Trichophyton 
Rubrum. H θεραπευτική αντιμετώπιση περι-
λάμβανε τερμπιναφίνη 250 mg/ημέρα για 14 
ημέρες per os και τοπική εφαρμογή κρέμας 
μικοναζόλης 2 φορές/ημέρα για 14 ημέρες. 

Συμπερασματικά, η θηλή αποτελεί ειδική 
θέση εμφάνισης κάποιων ερυθηματολεπιδω-
δών δερματοπαθειών, όπου η μυκητίαση θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη Δ/Δ μας 
με ιδιαίτερη προσοχή στον αποκλεισμό της 
νόσου Paget.

Ενδιαφέροντα περιστατικά 
από τα Εξωτερικά Ιατρεία
ΒΡΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, 
Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική Νοσοκομείου Αφροδίσιων 
& Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

Παρουσίαση περιστατικού
Άνδρας 84 ετών με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρ-

ση παραπέμπεται για διερεύνηση εξανθήμα-
τος που χαρακτηρίζεται από ερυθροϊώδεις κη-
λιδώδεις πλάκες, ερυθροϊώδεις πλάκες που 
καλύπτονται από ευμεγέθη χαλαρή πομφό-

λυγα, ενώ μερικές από αυτές είχαν ραγεί, κα-
θώς και μελαγχρωματικές καστανόχροες κη-
λιδώδεις πλάκες. 

Μετά από λεπτομερή λήψη του ιστορικού, 
αναφερόταν προηγούμενη πρόσφατη έκθυση 
του εξανθήματος με μικρότερη έκταση, πρό-

σφατη αλλά και περιστασιακή λήψη παρακε-
ταμόλης, ενώ από το λοιπό του ιστορικό ανέ-
φερε την τακτική λήψη ερυθροποιητίνης, νιφε-
διπίνης, Neurobion και καρνιτίνης. 

Στη διαφορική διάγνωση του πομφολυγώ-
δους αυτού εξανθήματος συμπεριλαμβάνονται 

Πομφολυγώδες φαρμακευτικό εξάνθημα 
μετά από λήψη παρακεταμόλης
ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΙΟΡΗ ΚΟΥΣΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 

To πομφολυγώδες φαρμακευτικό εξάνθημα αποτελεί σπάνια μορφή σταθερού φαρμακευτικού εξανθήματος 
και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση ερυθροϊωδών, ερυθηματωδών ή μελαγχρωματικών πλακών με ή 
χωρίς πομφόλυγες, που εμφανίζονται μετά από τη λήψη του «ένοχου» φαρμάκου. Παρουσιάζουμε την 
περίπτωση ενός ασθενή με πομφολυγώδες φαρμακευτικό εξάνθημα και τη διαφοροδιάγνωσή του από άλλα 
πομφολυγώδη νοσήματα. 



 

 

  

  

 
 

ECOCRYO

ECOSCAN IIIΝΕΟ

 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης

10 επίπεδα ισχύος για κάθε πυκνότητα

∆ιάρκεια παλµού 100-800µs

Ισχύς 700 Watt ultra-pulse peak power

 Νεότερη τεχνολογία από όλα τα υπάρχοντα CO2   
και Erbium

∆εν χρειάζεται αναισθησία

Χωρίς παραµονή στο σπίτι

Eίναι το καλύτερο και µε διαφορά
Ζητήστε µια επίδειξη για σύγκριση µε άλλα µηχανήµατα

Κατασκευάζουµε Laser Co2  µε scanner από το 1989.
Το 2006 κατασκευάσαµε το πρώτο Co2  fractional παγκοσµίως.
Σήµερα η τελευταία γενιά έχει τις υψηλότερες προδιαγραφές  µε τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

CO2 LASER + FRACTIONAL SCANNER II

ecomed ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆. ΜΥΛΩΝΑ 1, ΤΗΛ.: 2310 204 550, FAX: 2310 219714, ΑΘΗΝΑ: Ο∆ΗΣΣΟΥ 4, ΤΗΛ.: 210 6983583, 6972 710001
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 8, ΛΕΜΕΣΣΟΣ, ΤΗΛ.: +35770 000020

  

 

 

 

 

 

  Ψηφιακό σύστηµα χαρτογράφησης σπίλων

  Τώρα και µε νέο software για τριχόγραµµα

  Φωτογραφικό αρχείο ασθενών

  ∆ύο οθόνες
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κανονική φωτογράφηση)
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SCULPSUREΝΕΟ

Το πρώτο Laser παγκοσµίως και το µοναδικό 

µε πιστοποίηση από το FDA για µη επεµβατική 

λιπόλυση στα πλαίσια της θεραπείας 

του επίµονου τοπικού πάχους µόλις σε 25 λεπτά.

  Ευέλικτο σύστηµα προσάρτησης 

4 επίπεδων κεφαλών

  Χωρίς αναρρόφηση του δέρµατος

  Εφαρµογές σε περισσότερες από 1 περιοχές 

κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας 25 λεπτών

  Λειτουργία hands – free

  Καλύπτει όλους τους τύπους δέρµατος I – IV  

Κατασκευάσαµε το 1ο Fractional laser CO2 παγκοσµίως

ECOCRYO

Η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
που σχεδιάζει & κατασκευάζει 
ιατρικά µηχανήµατα & laser 

επί 37 χρόνια
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 ∆ιάφορες κεφαλές για κάθε περιοχή
 ∆υνατότητα κατασκευής κατά παραγγελία

 Επίπεδες κεφαλές
 Μεγάλη επιφάνεια ψύξης έως 700cm² / Συνεδρία
 ∆εν δηµιουργεί λακούβες
 Ταυτόχρονη λειτουργία 2 κεφαλών

 Απόλυτη ασφάλεια 
 Πολλά αισθητήρια ελέγχου θερµοκρασίας
 Ενδείξεις θερµοκρασίας οθόνης σε πλήρη αντιστοιχία

µε αυτή του δέρµατος
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Εφαρµογή προσώπου 5min/Xωρίς αναισθησία/Χωρίς παραµονή στο σπίτι 
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ΚΟΣΤΟΣ



 

 

  

  

 
 

ECOCRYO

ECOSCAN IIIΝΕΟ

 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

   

Άλλες εφαρµογές:

Μυρµηκίες

Θηλώµατα

Κονδυλώµατα

Ξανθελάσµατα

Καυτηριασµούς – Εξαχνώσεις 

Τοµές

Χωρίς θερµική καταστροφή 

και καρβούνιασµα των ιστών

Fractional scanner κατασκευής ecomed

Ταχύτητα σάρωσης 500Hz

Full face resurfacing 5-6 λεπτά

∆ιάµετρος spot 80µm

6 διαφορετικές πυκνότητες σάρωσης
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Παρουσίαση περιστατικού
Γυναίκα 58 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο 

με ερυθηματώδεις επηρμένες πλάκες κορμού, 
άνω και κάτω άκρων και προσώπου, με κατά 
τόπους παρουσία πομφολύγων και συνοδό 
έντονο κνησμό. Η κλινική εξέταση αποκάλυ-
ψε, επίσης, διαβρώσεις στη στοματική κοιλό-
τητα, ενώ οι κνιδωτικές πλάκες κατά την απο-
δρομή τους άφηναν μια γκριζοπράσινη από-
χρωση. Η ασθενής ανέφερε από 4μήνου πα-
ρουσία έντονου γενικευμένου κνησμού, χω-
ρίς ανταπόκριση σε συστηματική χορήγηση 
αντισταμινικών. 

Ακολούθησε εμφάνιση κνιδωτικών πλακών, 
χωρίς ανταπόκριση σε χορήγηση συστηματι-
κών κορτικοστεροειδών και αντισταμινικών και 
σταδιακή επιδείνωση με εκδήλωση κατά τό-
πους πομφολύγων σε ερυθηματώδη βάση. Το 
λοιπό ιστορικό ήταν ελεύθερο, ενώ από τον 
εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε ηωσινοφιλία 
12% με WBC 7520 και IgE 180 IU/L. 

Η πρώτη ιστολογική εικόνα παρουσίασε, στην 
επιδερμίδα, κεντρική περιοχή με εξωκύττωση, 
σπογγίωση, σπογγιωτική φυσαλίδα και απο-
πτωτικές αλλοιώσεις βασικών κυττάρων, στο 

θηλώδες χόριο, οίδημα, αγγειακή στάση και 
ήπια φλεγμονώδη διήθηση από λεμφοκύτταρα 
και ηωσινόφιλα, καθώς και, σε όλο το πάχος 
του χορίου, ικανή περιαγγειακή φλεγμονή από 
λεμφοκύτταρα και ηωσινόφιλα, διάμεση ηω-
σινοφιλική διήθηση και flame figures (αθροί-
σεις προϊόντων αποδόμησης ηωσινόφιλων). 

Στον άμεσο ανοσοφθορισμό υπήρχε αδρή 
γραμμοειδής εναπόθεση IgG, IgM και C3 στο 
χοριοεπιδερμιδικό όριο. 

Θεραπευτικά, συνεχίστηκε η χορήγηση πρεδ-
νιζολόνης 50 mg/24h, ενώ δόθηκε επίσης δα-
ψόνη 100 mg/24h, γαστροπροστασία, ασβέ-
στιο και τοπική αγωγή. Κατά το τέλος της δεύ-
τερης εβδομάδας νοσηλείας, η ασθενής πα-
ρουσίασε επιδείνωση του εξανθήματος, έξαρ-
ση του κνησμού και λευκοκυττάρωση (WBC: 
24000) με ηωσινοφιλία 32% (EOS: 7730) και 
τοξική κοκκίωση. 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε περαιτέρω διε-
ρεύνηση της ηωσινοφιλίας που περιελάμβα-
νε παρασιτολογική κοπράνων, IgE, CT θώρα-
κος, άνω και κάτω κοιλίας, pANCA, cANCA, 
νεοπλασματικούς δείκτες, τρυπτάση ορού, 
FIP1L1- PDGFRa, καρυότυπο μυελού και Β12. 

Από την αιματολογική εκτίμηση προέκυ-
ψαν τα εξής: PCR με κλωνικό πληθυσμό 
Τ-λεμφοκυττάρων εν μέσω πολυκλωνικού 
πληθυσμού Τ-λεμφοκυττάρων, TEL/PDGFRβ 
μετάγραφο δεν ανευρέθηκε, BCR/ABL μετά-
γραφο δεν ανευρέθηκε. 

Η δεύτερη ιστολογική εξέταση παρουσίασε 
υφή τεμαχίου δέρματος με αλλοιώσεις συμ-
βατές προς προμφολυγώδες πεμφιγοειδές (πα-
ρουσία υποεπιδερμιδικής φυσαλίδας και φλεγ-
μονώδη διήθηση από ηωσινόφιλα και λεμ-
φοκύτταρα στο θηλώδες χόριο), ενώ ο έμμε-
σος ανοσοφθορισμός για πομφολυγώδη ήταν 
ασθενώς θετικώς (1/160). 

Μετά τη διαπίστωση της συνύπαρξης πομ-
φολυγώδους πεμφιγοειδούς και αιματολογι-
κού νοσήματος, πραγματοποιήθηκε έναρξη 
θεραπείας με imatinib (αναστολέας πρωτεϊ-
νικής τυροσινικής κινάσης) και συνέχιση των 
συστηματικών κορτικοστεροειδών με σταδι-
ακή μείωση. Δύο μήνες μετά, η ασθενής πα-
ρουσίασε πλήρη αποδρομή του εξανθήματος 
και μηδενισμό των ηωσινόφιλων.  

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Κατά την προσέλευση της ασθενούς και με-

τά την ολοκλήρωση του αρχικού κλινικοεργα-
στηριακού ελέγχου, στη διαφορική διάγνωση 
τέθηκαν το σύνδρομο Wells, το πομφολυγώ-
δες πεμφιγοειδές, ο πομφολυγώδης ερυθημα-
τώδης λύκος και ο πομφολυγώδης λειχήνας.

Ωστόσο, η επιδείνωση που παρατηρήθηκε 
κατά τη δεύτερη εβδομάδα νοσηλείας έθεσε 
θέμα είτε μη ανταπόκρισης στη θεραπεία, εί-
τε συνδρόμου υπερευαισθησίας στη δαψόνη, 
είτε αιματολογικού νοσήματος.

 Η συνύπαρξη πομφολυγώδους πεμφιγοει-
δούς και αιματολογικού νοσήματος έχει λίγες 
αναφορές στη βιβλιογραφία. 

Ενδιαφέρον περιστατικό 
συνύπαρξης πομφολυγώδους 
πεμφιγοειδούς και 
αιματολογικού νοσήματος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΟΥ, ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
Δερματολογική Κλινική Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 

Παρουσιάζουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό συνύπαρξης πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς 
και αιματολογικού νοσήματος. 

η διαφορική διάγνωση ανάμεσα στην κλω-
νική σμηγματορροϊκή κερατίαση και στο 
βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα είναι δύ-

σκολη, τόσο σε κλινικό όσο και σε ιστολογικό 
επίπεδο. Η παρούσα παρουσίαση αφορά την 
περίπτωση ενός άνδρα ασθενούς, 45 ετών, με 

μία ασυμπτωματική πλάκα της δεξιάς ωμικής 
χώρας, με σταδιακή έκθυση από δεκαετίας και 
με διάμετρο περίπου 10 εκατοστά. Η κλινική 
διάγνωση ήταν δύσκολη, ενώ η πρώτη βιοψία 
συνηγορούσε υπέρ της σμηγματορροϊκής κε-
ρατίασης. Τελικά, ο συνδυασμός των δερμα-

τοσκοπικών ευρημάτων (γκρι-μπλε κουκκίδες, 
δομές δίκην φύλλων σφενδάμης, σαφώς αφο-
ριζόμενο όριο κατά τόπους «σαρακοφαγωμέ-
νο», απουσία ανοιγμάτων δίκην φαγεσώρων 
και κύστεων δίκην κεγχρίων, απουσία διακλα-
διζόμενων αγγείων και εξελκώσεων) και της κα-
τευθυνόμενης με βάση αυτά 2ης βιοψίας, επι-
βεβαίωσε τη διάγνωση του βασικοκυτταρικού 
επιθηλιώματος. Η προσεκτική δερματοσκοπι-
κή εξέταση και ο ορθός συνδυασμός της με την 
ιστολογική εξέταση οδηγούν στην αποφυγή δι-
αγνωστικών λαθών σε δύσκολα περιστατικά.

Ποια είναι η διάγνωσή σας; 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Α’ Πανεπιστημιακή 
Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης

άλλα πομφολυγώδη νοσήματα, όπως η πέμ-
φιγα, το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, η ερ-
πητοειδής δερματίτιδα και το πομφολυγώδες 
σταθερό φαρμακευτικό εξάνθημα. 

Συμπεράσματα-Συζήτηση
Η συσχέτιση του ιστορικού έκθυσης του 

εξανθήματος, του φαρμακευτικού ιστορικού 
και της κλινικής εικόνας αποσαφήνισε τη διά-
γνωση του πομφολυγώδους σταθερού φαρ-
μακευτικού εξανθήματος από παρακεταμόλη. 
Η παρακεταμόλη είναι ένα διαδεδομένο φάρ-
μακο που χρησιμοποιείται συχνά από όλες τις 
ηλικιακές ομάδες. 

Τα φαρμακευτικά εξανθήματα που αποδίδο-
νται στην παρακεταμόλη είναι σπάνια, παρόλα 
αυτά υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές στη 
βιβλιογραφία για την εμφάνιση πομφολυγώ-
δους φαρμακευτικού εξανθήματος μετά από 
λήψη παρακεταμόλης.
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Περιστατικό Α
Καυκάσιος άνδρας 40 ετών προσέρχεται στα 

εξωτερικά ιατρεία με γραμμοειδή μελανονυχία 
του 3ου δεξιού δακτύλου του χεριού και ερυ-
θρό υπονύχιο οζίδιο με συνοδό δυστροφία της 
ονυχιαίας πλάκας. Ο ασθενής αναφέρει ιστο-
ρικό συνδρόμου Gorlin. Ο ασθενής έχει μαζί 
του μια παλαιά πανοραμική ακτινογραφία που 
δείχνει πολλαπλές κύστεις γνάθου. Αναφέρει 
συγγενείς ανωμαλίες στη σπονδυλική στήλη 
και τις πλευρές.

Η κλινική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλά 
βασικοκυτταρικά επιθηλιώματα στο πρόσωπο 
και παλαμιαία βοθρία. Στη δερματοσκόπηση 
ο ασθενής παρουσίαζε πολλαπλές, ασσύμε-
τρες στο πλάτος και την κατανομή της χρωστι-
κής, υπονύχιες γραμμώσεις. Στον ασθενή συ-
στήθηκε ιστολογική εξέταση, αλλά αρνήθηκε 
και αποχώρησε. 

Ο ασθενής προσήλθε εκ νέου στα εξωτερι-
κά ιατρεία μετά από τρεις μήνες με πολλαπλά 
οζίδια στο χρώμα του δέρματος. 

Ανέφερε ότι η αρχική βλάβη αφαιρέθηκε 
χειρουργικά από χειρουργό χωρίς ιστολογι-
κή εξέταση. Έγινε αφαίρεση των οζιδίων στο 
δερματοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομεί-
ου και τα τεμάχια εστάλησαν για ιστολογι-
κή εξέταση. 

Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλήφθηκαν 
το κακόηθες μελάνωμα, η νόσος Bowen, οι 
μυρμηκίες, το βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτ-
ταρικό επιθηλίωμα των νυχιών. Η ιστολογική 
εξέταση έδειξε κακόηθες μελάνωμα με πτωχή 
διαφοροποίηση, απουσία χρωστικής στις πε-
ρισσότερες θέσεις, δείκτη Breslow 4,4 και μι-
τωτικό δείκτη 4/mm2.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό 
του δακτύλου. Δεν αποκαλύφθηκε επινέμη-
ση του οστού. Η αξονική τομογραφία θώ-
ρακα και κοιλίας δεν έδειξε μεταστάσεις. Ο 
ασθενής δεν παρουσίασε υποτροπές ή μετα-
στάσεις κατά τη διάρκεια μεταπαρακολούθη-
σης δύο ετών

Το κακόηθες μελάνωμα των ονύχων όταν 
υπάρχει μειωμένη χρωστική και καταστροφή 
της ονυχιαίας πλάκας είναι δυνατόν να δημι-
ουργήσει διαγνωστικά διλήμματα με τις οντό-
τητες που συμπεριλήφθηκαν στη διαφορι-
κή διάγνωση του συγκεκριμένου ασθενούς.1

Περιστατικό Β
Ανδρας 74 ετών παρουσιάζεται με κίτρινα 

νύχια στα χέρια και τα πόδια από ενός μηνός. 
Κλινικά η χρώση αφήνει ελεύθερο το τμήμα 

προς την εγγύς ονυχιαία πτυχή και έχει κοίλαν-
ση παράλληλη με την εγγύς ονυχιαία πτυχή 
και όχι με τον μηνίσκο.

Στην αρχική διαφορική διάγνωση συμπεριλή-
φθησαν το συγγενές και το επίκτητο σύνδρομο 
κίτρινων νυχιών και ο χρωματισμός από εξωτε-
ρική χρωστική. Η πρόσφατη έναρξη απέκλεισε 
το συγγενές σύνδρομο των κίτρινων νυχιών. Ο 
ασθενής προσκόμισε πρόσφατο αιματολογικό 
έλεγχο εντός φυσιολογικών ορίων και ακτινο-
γραφία θώρακα χωρίς ευρήματα. Η κλινική ει-
κόνα με το όριο της χρώσης παράλληλο προς 
την ονυχιαία πτυχή κατεύθυνε τη διαγνωστική 
μας σκέψη σε εξωτερική αιτία. Από τις ερωτή-
σεις που υποβλήθηκαν στον ασθενή τεκμηρι-
ώθηκε η χρήση τους προηγούμενους τρείς μή-
νες γαληνικού σκευάσματος με βιταμίνη C και 
Miconazole Nitrate 2% σε μορφή κρέμας η 
οποία του χορηγήθηκε από φαρμακοποιό για 
την πρόληψη της ονυχομυκητίασης. Με βάση 
το παραπάνω ιστορικό ετέθη η διάγνωση των 
κίτρινων ονύχων από παρατεταμένη εφαρμο-
γή βιταμίνης C. 

Συστήθηκε η διακοπή του σκευάσματος και 
τα νύχια επανήλθαν στο φυσιολογικό χρώμα 
τρεις μήνες αργότερα. Το ασκορβικό σε σκό-
νη για γαληνικά σκευάσματα, συνήθως, περι-
έχει άλατα μαγνησίου που έχουν ενοχοποιη-
θεί για παρατεταμένη κίτρινη χρώση νυχιών με-
τά από χρήση κόκκινων βερνικιών. Επιπλέον, 
η οξείδωση του ασκορβικού πιθανώς να είχε 
ρόλο στον ημιμόνιμο χαρακτήρα της χρώσης.2

Περιστατικό Γ
Καυκάσιος άνδρας 20 ετών προσέρχεται 

στα εξωτερικά ιατρεία με εγκάρσια λευκονυ-
χία σε όλα τα νύχια των χεριών από τριών μη-
νών. Στην κλινική εξέταση η λευκονυχία δεν 
εμφάνιζε κύρτωση, αλλά τα όριά της εκτείνω-
νται σε ευθεία γραμμή. Ορισμένα νύχια εμφά-
νιζαν παράλληλες γραμμές λευκονυχίας λιγό-
τερο καλά υποσημαινόμενες, υποδηλώνοντας 
διαδοχική έκθυση. Τα νύχια των ποδιών δεν 
εμφάνιζαν αλλαγές στο χρώμα. Η κλινική ει-
κόνα υποδηλώνει μερική αληθή λευκονυχία.

Στη διαφορική διάγνωση της μερικής αλη-
θούς λευκονυχίας περιλαμβάνονται:
•  Συστηματικές παθήσεις (Hodgkin, ελονοσία, 

ζωστήρας, παρωτίτιδα)
•  Τραυματικές ενασχολήσεις
•  Χημειοθεραπεία
•  Δηλητηρίαση από μόλυβδο-αρσενικό
•  Κίρρωση του ήπατος (Terry’s nails) 
•  Νεφρική ανεπάρκεια (νύχια half and half)

•  Φαρμακευτικοί παράγοντες
Ο ασθενής προσκόμισε πρόσφατο αιμα-

τολογικό έλεγχο εντός φυσιολογικών ορί-
ων και ακτινογραφία θώρακα χωρίς ευρή-
ματα. Ανέφερε πρόσφατη έναρξη θεραπείας 
με ισοτρετινοΐνη για την ακμή του σε δόση 
0,5 mg/kgr. Η εγκάρσια λευκονυχία εμφα-
νίστηκε περίπου δυο μήνες μετά την έναρξη 
της αγωγής. Στον ασθενή συνεστήθη να συ-
νεχίσει την αγωγή με ισοτρετινοΐνη. Το φυσι-
ολογικό χρώμα των νυχιών επανήλθε 6 μή-
νες μετά το τέλος της αγωγής.

Τα ρετινοειδή επηρρεάζουν την κερατινοποί-
ηση στη μήτρα. Ο μηχανισμός με τον οποίο 
δημιουργούν την παρακεράτωση της λευκο-
νυχίας δεν είναι διευκρινισμένος. Στη βιβλι-
ογραφία αναφέρονται περιστατικά εγκάρσι-
ας λευκονυχίας από ασιτρετίνη, όχι όμως και 
από ισοτρετινοΐνη.3

Περιστατικό Δ
Καυκάσιος άνδρας 41 ετών προσέρχεται στα 

εξωτερικά ιατρεία με συμπαγείς υπονύχιες μά-
ζες σε δύο δάκτυλα των χεριών από εξαμήνου. 
Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει υπονύχιες μά-
ζες που οπτικά δείχνουν υπερκερατωσικές. Ο 
ασθενής έπασχε από τελικού σταδίου νεφρική 
ανεπάρκεια προ 18ετίας. Είχε υποβληθεί, στα 
χρόνια αυτά, σε τρείς μεταμοσχεύσεις νεφρού, 
οι μεταγενέστερες λόγω απόρριψης των προη-
γούμενων μοσχευμάτων. Η τελευταία μεταμό-
σχευση είχε γίνει 11 μήνες νωρίτερα.

Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλήφθησαν:
• Μυρμηκίες
• Ψωρίαση
• Αντίδραση σε φαρμακευτικό παράγοντα
• Ξένο σώμα
•  Εκδήλωση σχετιζόμενη με τη δυσλειτουργία 

του νεφρικού του συστήματος
Ο ασθενής λαμβάνει αγωγή με τακρόλιμους 

2,5 μγρ/ημέρα και μεθυλπρεδνιζολόνη 6 μγρ/
ημέρα για να μην απορρίψει το μόσχευμα. Δεν 
έχει ιστορικό ψωρίασης, και κανένα κλινικό εύ-
ρημα ψωρίασης από το δέρμα ή τα οστά. Ο 
ασθενής αναφέρει δευτεροπαθή υπεροξαλου-
ρία μετά την τελευταία μεταμόσχευση με πρό-
σφατη αξιολόγηση οξαλοξικών ούρων στα 93 
mg/ημέρα (ΦΤ: 10-35 mg/ημέρα). Ο ασθενής 
αναφέρει αγγειακή ασβέστωση χωρίς ευρήμα-
τα από κάποιο άλλο σύστημα.4

Ελήφθη ιστολογική εξέταση από τις υπονύ-
χιες μάζες που αποκάλυψε βελονοειδείς κρυ-
στάλλους στο χόριο, με ομόκεντρη ανάπτυξη 
«δίκην τριαντάφυλλου» (Rosette), καθώς και 
διήθηση από λεμφοκύτταρα και ουδετερόφι-
λα γύρω από τους κρυστάλλους. Οι κρύσταλ-
λοι ήταν ισχυρά διπλοθλαστικοί στο φως και 
έτσι αποκλείστηκε η διάγνωση ξένου σώμα-
τος. Η μορφή των βελονοειδών κρυστάλλων 
και η ιδιότητα της διπλοθλαστικότητος έθεσε 
τη διάγνωση οξαλοξικών κρυστάλλων σχετι-

Διαγνωστικά προβλήματα 
σε ενδιαφέροντα περιστατικά
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ MD, PhD
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
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ζόμενων με την υπεροξαλουρία του. 
Το δυσλειτουργικό νεφρικό επιθήλιο δε-

σμεύει οξαλοξικούς κρυστάλλους με επιφα-
νειακές πρωτεΐνες. Το ίδιο συμβαίνει και στο 
ενδοθήλιο των αγγείων. Η υπονύχια εναπόθε-
ση μπορεί να οφείλεται είτε σε μεταφορά μέ-
σα από τα αγγεία του χορίου, είτε σε de novo 
δημιουργία στο χόριο. Εξήγηση για την εντό-

πιση μόνο υπονύχια και όχι σε άλλα σημεία 
του δέρματος είναι δύσκολο να διατυπωθεί.
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Ιστορικό
Άνδρας, 44 ετών με:

• Αλλοιώσεις ονύχων από 2ετίας
•  Διαλείπον άλγος δακτύλων άκρων χειρών 

(δεικτών) από 8μήνου
Προηγούμενες αγωγές:

•  Oνυχομυκητιάσεων (τοπικά και συστηματι-
κά αντιμυκητιασικά) 

•  Παρωνυχιών -τραυματικής αιτιολογίας- λό-
γω επαγγέλματος (μουσικός), (τοπικά κορ-
τικοστεροειδή, τοπικά αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ)
Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ψωρία-

σης: αρνητικό
Ατομικό αναμνηστικό:

• Αρτηριακή υπέρταση από έτους, υπό αγωγή

Κλινική εικόνα άκρων χειρών

Συνολικό NAPSI: 56
Διαλείπον ήπιο άλγος μεγάλων δακτύλων 

άκρων ποδών από μηνός.

Κλινική εικόνα άκρων ποδών

Συνολικό NAPSI: 64

Εργαστηριακός έλεγχος:
• Γεν. αίματος: κ.φ.
• Βιοχημικός έλεγχος: κ.φ.
• ΤΚΕ, CRP: κ.φ.
• RF: (-)
• HbsAg: (-), anti-HCV: (-)
• Α/α θώρακος: κ.φ, Mantoux: (-)

Απεικονιστικά ευρήματα:
•  Στένωση μεσάρθριου διαστήματος ΑΦΦ αρ-

θρώσεων 
•  Διάβρωση δείκτη αρ. άκρας χειρός και πα-

ρααρθρική οστεοποίηση 
• Διάβρωση δείκτη δ. άκρας χειρός 
•  Περιαρθρική διόγκωση μαλακών μορίων 

μεγάλου και 4ου δακτύλου δ. άκρου πο-
δός και μικρού δακτύλου αρ. άκρου ποδός

•  Θυσανωτή απεικόνιση ονυχοφόρων φα-
λάγγων

Κριτήρια CASPAR: φλεγμονώδης προσβο-
λή αρθρώσεων (περιφερικές ή ΣΣ) ή ενθέσε-
ων+ ≥3 βαθμούς σε 5 κατηγορίες.

Κλινικές μορφές Ψωριασικής Αρθρίτιδας
1.  Αρθρίτιδα με προσβολή άπω φαλαγγοφα-

λαγγικών αρθρώσεων (DIP)
2. Ασύμμετρη ολιγοαρθρίτιδα
3. Συμμετρική πολυαρθρίτιδα
4. Αξονική προσβολή
5. Kαταστροφική αρθρίτιδα

ΑΦΦ προσβολή (DIP):
• 5% 
• Τυπικό χαρακτηριστικό ψωριασικής αρθρίτιδας
• Συχνότερα συμμετοχή σε ολιγο/μη πολυ-
αρθρίτιδα
•  Δακτυλίτιδα: πρώιμος δείκτης αρθρικής συμ-

μετοχής 
(περίμετρος προσβεβλημένου δακτύλου ≥10%) 
•  Σχέση ΑΦΦ άρθρωσης και όνυχα
• Συνύπαρξη ψωριασικής ονυχίας

Ψωρίαση Ονύχων:
•  Χωρίς εξάνθημα: 1-10%
•  Μόνο όνυχες άκρων χειρών: 27%, μόνο όνυ-

χες άκρων ποδών: 16% και όνυχες άκρων 
χειρών - ποδών: 57%

•  Συνύπαρξη ονυχομυκητίασης: 4.6-30%
•  Με ψωριασική αρθρίτιδα: 32-97%
•  Προσβολή ονύχων προηγείται αρθρίτιδας: 

1-2 έτη
•  Ασθενείς με ψωριασική ονυχία: 3 φορές υψη-

Αντιμετώπιση ασθενούς  
με ψωριασική αρθρίτιδα 
ΙΩΑΝΝΑ BΕΡΡΟΙΟΥ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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Το Resolve® Psoriasi είναι ένα ιατρικό 
βοήθημα (medical device class IIa) που ενεργεί 

με δύο προσεγγίσεις στη χρόνια πάθηση 
(η ψωρίαση είναι νόσος που δεν θεραπεύεται): 

α) Aνακουφίζει από τη δυσφορία και 
τον πόνο που σχετίζεται με την ψωρίαση.

β) Βοηθά στην αποκατάσταση του ρυθμού 
παραγωγής των κυττάρων, σε κανονικό επίπεδο.

κρέμα για Τη θέραπέια 
Τησ ήπιας μορφής 

ψωριαςής

αποτελείται από ένα μίγμα 
φυτικών ελαίων (σιτάρι, ελιά, 
σόγια) και ένα κλάσμα λιπιδίων 
γύρης. Το filagrinol τονώνει 
την παραγωγή της filaggrin, 
μιας πρωτεΐνης που υπάρχει 
στα κύτταρα της επιδερμίδας 
και ενεργεί διατηρώντας την 
ευελιξία και ακεραιότητα της 
κεράτινης στοιβάδας.

η ισχυρότερη δράση του 
προϊόντος οφείλεται στον πολτό 
açai oil. Τα πλεονεκτήματα του 
açai oil είναι η υψηλή μαλακτική 
ικανότητα καθώς και η παρουσία 
φυτοστερολών. Οι φυτοστερόλες 
ισορροπούν τη δραστηριότητα 
των λιπιδίων του δέρματος, 
αποτρέποντας τον τραυματισμό 
του και την επανεμφάνιση της 
ασθένειας.

ένεργεί στην κοκκιώδη 
στοιβάδα. Eίναι ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα 
από τα φύλλα πράσινου 
τσαγιού. Το epigallocatechin 
gallate περιέχει 3 ομάδες 
γαλλικού οξέος, άρα είναι 
«3 φορές ισχυρότερο» 
από το γαλλικό οξύ.

4 ENEΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Έχει ήπια κερατοπλαστική 
δράση. απομακρύνει απαλά 
την περιττή λεπιοειδή κερά-
τινη στοιβάδα και βελτιώνει 
την υφή του δέρματος.

1. Salycuminol

2. Filagrinol

3. Epigallocatechin 
gallate (EGCG)

4. AÇAI-oil

Η RESOLVE® PSORIASI EINAI MH ΛΙΠΑΡΗ KAI ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ
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λότερο κίνδυνο ανάπτυξης ψωριασικής αρ-
θρίτιδας (HR 2.93)

Συσχέτιση Ψωριασικής Ονυχίας και Ψωρια-
σικής Αρθρίτιδας:
•  Σε πολυπαραγοντική ανάλυση: Ονυχόλυ-

ση ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου εμ-
φάνισης ψωριασικής αρθρίτιδας (OR 2.05)

•  Ονυχόλυση και υπονύχια υπερκεράτωση 
παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ψωριασι-
κής αρθρίτιδας (OR 4.68, 6.41)

•  Mετα-ανάλυση: Ψ.Α. και ονυχόλυση (OR 2.38)
•  Οιδηματώδης ή ευαίσθητη ΑΦΦ με υπονύ-

χια υπερκεράτωση (OR 26.6) 
Αυξημένος αριθμός οιδηματωδών αρθρώ-

σεων: σύνδεση με ΑΦΦ/περιονύχια ψωρία-
ση, σχισμοειδείς αιμορραγίες και οποιαδήπο-
τε αλλοίωση κοίτης όνυχα 

Αυξημένος αριθμός ευαίσθητων αρθρώσε-
ων: συσχέτιση με ονυχόρρηξη, ΑΦΦ/περιονύ-
χια ψωρίαση, ερυθρές κηλίδες μηνίσκου, ευ-

θραυστότητα και οποιαδήποτε αλλοίωση κοί-
της και μήτρας όνυχα.

Αύξηση συμμετοχής ψωριασικής ονυχίας 
δεν συνδέεται με επιδείνωση ΑΦΦ αρθρίτιδας.

Θεραπευτικό πρωτόκολλο Ψωριασικής Αρ-
θρίτιδας – ΕΟΦ:

A. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
•  Ήπια: ΜΣΑΦ/ενδαρθρικές ενέσεις κορτικο-

στεροειδών
•  Μέτρια ή σοβαρή: Α΄ εκλογής: DMARDs 

(LEF, MTX, SLZ, CsA), Β΄ εκλογής: Aντι-TNF 
παράγοντες
Β. ΔΑΚΤΥΛΙΤΙΔΑ

•  Ήπια: ΜΣΑΦ, τοπικές ενέσεις κορτικοστε-
ροειδών

•  Μέτρια: DMARDs (επί συνύπαρξης ενεργό-
τητας νόσου)

•  Σοβαρή: Αναστολείς ΤΝF

Θεραπεία ασθενούς:
ΜΤΧ 12.5mg/εβδ για 1μήνα, ακολούθως 

15 mg/εβδ για 2 μήνες. 
Μετά από 3 μήνες  Χωρίς ανταπόκριση
Psoriatic Arthritis Response Criteria (PSARC):
Απάντηση στη θεραπεία, όταν 2 από τα εξής 

4 έχουν επιτευχθεί:
1.  Βελτίωση κατά 30% σε ευαίσθητες αρ-

θρώσεις
2.  Βελτίωση κατά 30% σε διογκωμένες αρ-

θρώσεις  
3.  Μείωση κατά 1 βαθμό στον PGA ή PhGA
4.  Σε κανένα στοιχείο επιδείνωση

Απατείται το ένα εκ των 2 κριτηρίων να αφο-
ρά σε αρθρώσεις.

Σπανιότερη εμφάνιση δακτυλίτιδας σε ασθε-
νείς υπό anti-TNF σε σύγκριση με ασθενείς 
υπό DMARD.

Καλύτερη κλινική και ακτινολογική ανταπό-
κριση σε ασθενείς υπό anti-TNF συγκριτικά με 
κλασικές θεραπείες.

Προσθήκη Αdalimumab (s.c 80mg, 1η εβδ 
40mg, 40mg ανά 2εβδ) και σταδιακή μείωση 
MTX σε 7.5 mg/εβδ
•  Μετά από συνδυαστική αγωγή 3 μηνών: 
•  Xωρίς δακτυλίτιδα
•  Μείωση ΝAPSI: κατά 35.7% α.α: 36 και κα-

τά 34.4% κ.α: 42
•  Σταθερή ακτινολογική εικόνα

Συμπεράσματα
•  Προνόμιο έγκαιρης διάγνωσης ψωριασικής 

αρθρίτιδας
•  Ορθή διαχείριση και αποτελεσματική παρέμ-

βαση σε πρώιμα στάδια
•  Εφαρμογή στενής παρακολούθησης και «treat 

to target»
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Study Outcome 
measure(s) 

Associations

Williamson (2004) [43] PNSS ↑ PNSS with ↑ DIP joint disease, HAQ score, and progressive arthritis

Cassell (2007) [44] mNAPSI ↑ mNAPSI with ↑PGA, swollen joint count, tender joint count, and patient global nail 
Severity

Maejima (2010) [45] mNAPSI ↑mNAPSI with ↑clinical DIP joint arthritis

Palmou (2011) [46] mNAPSI No difference found between patients with PsA and those with psoriasis alone

Scarpa (2006) [20] NAPSI/MRI Psoriatic nail changes and DIP involvement typically proceed DIP joint changes
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Source Design Patients Results
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3.1 ± 3.3, P 0.05).

2. Love 2010
30 Cross-sectional 154 PsA Association between small joint (hands and feet) 

involvement and onycholysis
OR = 3.42 (95% CI 1.41 – 8.92) 

3. Moghaddassi 2009
34 Cross-sectional 150 PsA NS

4. Scarpa 2006
31 Cross-sectional 23 PsA More DIP arthritis in patients with nail psoriasis 58.3% vs. 9.1%, P ˂ 0.05

5. Scarpa 2004
35 Cross-sectional 50 PsA NS

6. Cohen 1999
33 Cross-sectional 221 PsA More DIP arthritis in patients with nail psoriasis 1.3 ± 2.0 vs. 0.6 ± 1.3, P = 0.004

7. Jones 1994
32 Cross-sectional 100 PsA More DIP arthritis in patients with nail psoriasis 85% vs. 60%, P ˂ 0.05

8. Stern 1985
22 Cross-sectional 266 PsA More nail psoriasis in patients with hand arthritis 87% vs. 72%, P ˂ 0.05
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Το Resolve® Psoriasi είναι ένα ιατρικό 
βοήθημα (medical device class IIa) που ενεργεί 

με δύο προσεγγίσεις στη χρόνια πάθηση 
(η ψωρίαση είναι νόσος που δεν θεραπεύεται): 

α) Aνακουφίζει από τη δυσφορία και 
τον πόνο που σχετίζεται με την ψωρίαση.

β) Βοηθά στην αποκατάσταση του ρυθμού 
παραγωγής των κυττάρων, σε κανονικό επίπεδο.

κρέμα για Τη θέραπέια 
Τησ ήπιας μορφής 

ψωριαςής

αποτελείται από ένα μίγμα 
φυτικών ελαίων (σιτάρι, ελιά, 
σόγια) και ένα κλάσμα λιπιδίων 
γύρης. Το filagrinol τονώνει 
την παραγωγή της filaggrin, 
μιας πρωτεΐνης που υπάρχει 
στα κύτταρα της επιδερμίδας 
και ενεργεί διατηρώντας την 
ευελιξία και ακεραιότητα της 
κεράτινης στοιβάδας.

η ισχυρότερη δράση του 
προϊόντος οφείλεται στον πολτό 
açai oil. Τα πλεονεκτήματα του 
açai oil είναι η υψηλή μαλακτική 
ικανότητα καθώς και η παρουσία 
φυτοστερολών. Οι φυτοστερόλες 
ισορροπούν τη δραστηριότητα 
των λιπιδίων του δέρματος, 
αποτρέποντας τον τραυματισμό 
του και την επανεμφάνιση της 
ασθένειας.

ένεργεί στην κοκκιώδη 
στοιβάδα. Eίναι ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό εκχύλισμα 
από τα φύλλα πράσινου 
τσαγιού. Το epigallocatechin 
gallate περιέχει 3 ομάδες 
γαλλικού οξέος, άρα είναι 
«3 φορές ισχυρότερο» 
από το γαλλικό οξύ.

4 ENEΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Έχει ήπια κερατοπλαστική 
δράση. απομακρύνει απαλά 
την περιττή λεπιοειδή κερά-
τινη στοιβάδα και βελτιώνει 
την υφή του δέρματος.

1. Salycuminol

2. Filagrinol

3. Epigallocatechin 
gallate (EGCG)

4. AÇAI-oil

Η RESOLVE® PSORIASI EINAI MH ΛΙΠΑΡΗ KAI ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ
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 Χωρίς διαµεσολάβηση 
τραπεζών

 Εξόφληση σε 3 χρόνια
 3 χρόνια εγγύηση

Τρόπος χρηµατοδότησης

 Συνέργεια RF, µαγνητικού πεδίου και παλµικής αναρρόφησης 
(Patented Technology)

 12 Hλεκτρόδια
 Kaλύπτει την µεγαλύτερη επιφάνεια και στο µεγαλύτερο βάθος από όλα 

τα αντίστοιχα µηχανήµατα
 Η πλέον οµοιογενής διάχυση θερµότητας
 ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΑ αποτελέσµατα
 Σύσφιξη δέρµατος 
 Λιπογλυπτική σώµατος
 Εξάλειψη κυτταρίτιδας
 Βελτίωση της ελαστικότητας 

και της υφής του δέρµατος
 Μεγάλη διαφορά 

και υπεροχή από όλα τα RF 
και Ultrasound

 4D APPLICATORS 
για πρόσωπο και σώµα. 
Νέα τεχνολογία 

Το xαµηλότερο 
λειτουργικό κόστος

Το καλύτερο και αποδοτικότερο 
laser παγκοσµίως

Καλύπτει το 90% 
των απαιτήσεων ενός ιατρείου
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ    

 Αποτρίχωση για όλους τους τύπους του δέρµατος 
 Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 
 Aκµή
 Oνυχοµυκητίαση
 Aνάπλαση

CYNOSURE ELITE+  LASERΤο ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
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Traditional disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) and currently available biologic clinical effects in psoriatic arthritis (PsA)

Drug Evidence for beneficial impact on PsA (+ or -)

1. Signs/symptoms 2. Radiographic 
damage/progression

3. Enthesitis 4. Dactylitis

5. Axial involvement

1. Methotrexate  [105-108] - Inconclusive Unknown Unknown

-

2. Sulfasalazine [109-111] + - - -

-

3. Leflunomide [112-114] + Unknown Unknown Unknown

-

4. Cyclosporine A [115-117] + Unknown Unknown Unknown

-

5. Etanercept [125, 126] + + + +

Unknown

a

6. Infliximab [118, 119] + + + +

7. Adalimumab [120, 121] + + + +

8. Golimumab [122, 123] + + + +

9. Certolizumab pegol [127, 128] + + + +
10. Ustekinumab [124, 202] + + + +

Ê
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Άνδρας ηλικίας 52 ετών προσήλθε με 
δακτυλιοειδείς ερυθροϊώδεις πλάκες 
προσώπου, κορμού και άκρων από 

μηνός. Οι πλάκες είχαν επηρμένη, διηθημένη 
περιφέρεια και ήταν ασυμπτωματικές.

Στη διαφοροδιάγνωση συμπεριλήφθηκαν 
νοσήματα που εμφανίζονται με δακτυλιοει-
δείς πλάκες και αντίστοιχη κατανομή, όπως 

τα έμμορφα ερυθήματα, η έμμορφη κνίδω-
ση, το δακτυλιοειδές κοκκίωμα, τα λεμφώ-
ματα, η σαρκοείδωση και άλλα κοκκιωματώ-
δη νοσήματα, καθώς και ο ΥΕΛ.

Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ήταν 
ελεύθερα, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγ-
χο προέκυψε η ύπαρξη ήπιας θρομβοπενίας 
και θετικός τίτλος αντιπυρηνικών και anti-Ro 

αντισωμάτων. Η βιοψία επιβεβαίωσε τη διά-
γνωση του ΥΕΛ. 

Ο ΥΕΛ κλινικά εμφανίζεται με δυο μορφές: 
την ψωριασιόμορφη που είναι και η συνηθέ-
στερη, και τη δακτυλιοειδή. Παθογενετικά, 
διακρίνονται τρεις κατηγορίες: ο ιδιοπαθής, ο 
σχετιζόμενος με φάρμακα και ο παρανεοπλα-
σματικός ΥΕΛ. 

Θεραπευτικά, πλην της αυστηρής ηλιοπρο-
στασίας, πρώτης γραμμής αγωγή είναι τα αν-
θελονοσιακά, ενώ ακολουθούν τα κλασικά 
ανοσοτροποποιητικά και ανοσοκατασταλτι-
κά φάρμακα. 

Ο ασθενής μας ανταποκρίθηκε στο συνδυ-
ασμό ανθελονοσιακού και συστηματικής χο-
ρήγησης πρεδνιζολόνης. 

Υποξύς ερυθηματώδης λύκος 
(ΥΕΛ): Διαφοροδιαγνωστική 
προσέγγιση και θεραπεία
ΑΠΑΛΛΑ ΖΩΗ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος, Επιμ. Β’, Α’ Πανεπιστημιακή Δερματολογική 
Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Θεσ/νίκης
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Mελαγχρωµατικές βλάβες, αγγεία µπλε και κόκκινα, 

Το ταχύτερο

και φθηνότερο

service

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ

LASER ALEXANDRITE 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ

λύτε ποδοτ ότε

CYNOSURE ELITE+  LASERΤο ταχύτερο

και φθηνότερο

service
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ 
(HUMAN HERPESVIRIdAE) 

Alphaherpesvirinae
• Simplexvirus (HSV-1, HSV-2)
• Varicellovirus (VZV)

Betaherpesvirinae
• Cytomegalovirus (CMV)
• Roseolovirus (HHV-6, HHV-7)

Gammaherpesvirinae
• Lymphocryptovirus (EBV)
• Rhadinovirus (HHV-8)

VARICELLA ZOSTER VIRUS
ΠΡΩΤΟΛΟΙΜΩΞΗ = ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
ΖΩΣΤΗΡΑΣ = ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥ-
ΣΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

VZV: ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΖΩΣΤΗΡΑΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

ΖΩΣΤΗΡΑΣ 
•  Κυρίως: νόσημα μεγάλων ηλικιών (>2/3 

σε >50)
•  Κατανομή: παγκόσμια, χωρίς διαφορές κα-

τά φυλή/φύλο
•  Εποχιακές εξάρσεις: όχι
•  Σε ανοσοκατασταλμένους: 15-100 φορές 

συχνότερος
•  ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Πιθανώς και 

αρκετές ημέρες πριν (1-7): πόνος, καύσος, 
ίσως κνησμός – δυσαισθησία, με ή χωρίς 
συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, κακου-
χία, κεφαλαλγία): 1-2 ημέρες πριν, στο 5%

•  ΕΞΑΝΘΗΜΑ: Φυσαλιδώδες, κατά μήκος 
ενός δερματοτομίου

• Κατά 50% στον θώρακα
• Εφελκίδα: 7-10 ημέρες
• Επούλωση: 1-3 εβδομάδες

ΖΩΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Γενικώς: όπως η ανεμευλογιά  

•  Επιμολύνσεις
•  Ουλές
•  Πνευμονία
•  Ηπατίτις
•  Περικαρδίτις 
•  Μηνιγγοεγκεφαλίτις
•  Ανιούσα μυελίτις
•  Παρέσεις κρανιακών ή κινητικών νεύρων
•  Υπαισθησίες-παραισθησίες
•  Συνηθέστερη: ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ

ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ (POST-
HERPETIC NEURALGIA, PHN)

•  PHN = ο πόνος που διαρκεί μετά την εφελ-
κιδοποίηση και αποδρομή του εξανθήματος 
(...που διαρκεί >ένα μήνα μετά από το εξάν-
θημα... >3 μήνες... κλπ)

•  ΕΟΦ (θεραπευτικά πρωτόκολλα): 120 ημέρες
•  Εμφανίζεται στο 8-30% του συνόλου των πε-

ριπτώσεων ζωστήρα (περί τα 20%)
• Σπανιότατα <40 ετών, συνήθως σε >60 ετών
•  Συνήθως: αυτόματη υποχώρηση σε 3-12 

μήνες (στο 50% σε 3 μήνες, στο 75% στους 
12 μήνες)

Έρπητας ζωστήρας
Μεθερπητικη νευραλγια

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 
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•  Mηχανισμός: διαφορετικός από τον οξύ πό-
νο του ζωστήρα

•  Ζωστήρας: οξεία φλεγμονή νευρώνων-
γαγγλίου-νεύρων

•  PHN: αποτέλεσμα της προηγηθείσης φλεγμο-
νής  νεκρώσεις και εκφυλιστικές αλλοιώ-
σεις νεύρων, εμπλοκή κεντρικών μηχανισμών

•  Περιφερική ευαισθητοποίηση: κυτταρο-
κίνες, substance P, ισταμίνη κλπ  μειώ-
νουν τον ουδό διέγερσης υποδοχέων πό-
νου (nociceptors)

•  Κεντρική ευαισθητοποίηση: αυξημένη απά-
ντηση στο ΝΜ στα ερεθίσματα nociceptive 
ινών C, απώλεια ανασταλτικών σημάτων στον 
ΝΜ (“excitotoxic injury” των νευρώνων)

•  Aλλοίωση των ερεθισμάτων στα περιφερι-
κά νεύρα και τα αισθητήρια γάγγλια λόγω 
φλεγμονής-οιδήματος-ισχαιμίας

•  Απομυελίνωση νευρικών ινών  υπερευ-
αισθησία

•  Οι αλλοιώσεις που οδηγούν σε PHN εγκα-
θίστανται νωρίς, ήδη από την πρόδρομη & 
την οξεία φάση ζωστήρα

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΖΩΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ
•  ΗΛΙΚΙΑ (>50 ετών) - Άνω των 60: πιθανό-

τητα 60% - άνω των 70: πιθανότητα 75% . 
Άνω των 50 ετών: 14,7 φορές περισσότερες 
πιθανότητες από <50

•  Έντονη συμπτωματολογία ζωστήρα (ισχυρός 
πόνος, βαρύ εξάνθημα)

•  Εντόπιση (τρίδυμο & ιδίως 1ος κλάδος – βρα-
χιόνιο > θωρακικό > οσφυοϊερό – αυχενικό

•  Όχι συσχέτιση με κατάθλιψη! (Μετα-ανάλυση: 
Pain 2015)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ 
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ 

Αυτόματος πόνος
•  Συνεχής πόνος, καυσαλγία
•  Συσφικτικός πόνος, δυσαισθησία
•  Διαξιφιστικός πόνος, παροξυσμικός πόνος

Προκλητός πόνος
•  Υπεραλγησία
•  Αλλοδυνία

Άλλα συμπτώματα
•  Υπεριδρωσία, κνησμός
•  Υπαισθησία, πάρεση-παράλυση

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ 
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ
•  Κόπωση 
•  Μείωση δραστηριότητας, λειτουργικός πε-

ριορισμός
•  Απώλεια ύπνου
•  Απώλεια όρεξης
•  Συναισθηματική επιβάρυνση-κατάθλιψη
•  Προβλήματα στη συμβίωση με τους οικείους
•  Χρήση (ή και κατάχρηση) φαρμάκων - πα-

ρενέργειες - αλληλεπιδράσεις
•  Σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

• Θεραπευτική αντιμετώπιση της λοίμωξης
• Αντιμετώπιση του πόνου του ζωστήρα
•  Πρόληψη των επιπλοκών – της μεθερπητι-

κής νευραλγίας (;;;)

ΑΝΑΛΟΓΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΩΝ 
ΚΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ (ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
dNA-ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ)
•  ACYCLOVIR (ανάλογο γουανίνης)
•  VALACYCLOVIR (προ-φάρμακο της acyclovir)
•  FAMCICLOVIR (ανάλογο γουανίνης, προ-

φάρμακο της pencyclovir)
•  BRIVUDIN (ανάλογο ουρακίλης)
...Famciclovir or Valacyclovir preferable to acyclovir 

for oral treatment of herpes zoster (Fitzpatrick, 
8th edition, 2012)

ΣΥΝΗΘΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 7 ΗΜΕΡΕΣ)
•  Acyclovir: 800mg X 5 
• Valacyclovir: 1.000mg X 3
• Famciclovir: 500mg X 3
• Brivudin: 125mg X 1

(Brivudin: Όχι σε ανοσοκατασταλμένους)
•  Έναρξη χορήγησης: μέσα στις πρώτες 72 

ώρες από το εξάνθημα
•  ...ή όσο σχηματίζονται νέες φυσαλίδες, και 

μέχρι 6η ή 7η ημέρα
•  Πλούσια βιβλιογραφία: η χορήγηση αντιϊκής 

θεραπείας μέσα στις πρώτες 72 ώρες ΔΕΝ 
προλαμβάνει τη μεταζωστηριακή νευραλγία

•  Το FDA δεν έχει εγκρίνει ένδειξη περί πρόλη-
ψης της ΡΗΝ για τα αντιϊκά φάρμακα

•  Jackson JL, Arch Intern Med 1997; 157:909-
9012

•  Wood MJ, Clin Infect Dis 1996; 22:341-347
•  Lancaster T, Br J Gen Pract 1995; 45:39-45
•  Alper BS, j Fam Prct 2000; 49:255-264
•  Van Wijck AJM, Pain Practice 2010
•  Dworkin RH, Clin Pract 2003; 36:877-882
•  Rabaud C, Med Mal Infect 2013; 43(11-

12):461-466
•  Imafuku S, JEADV 2014; 28(12):1716-22
•  Rasi A, J Infect Dev Ctries 2010; 24:754-760
•  Μετα-αναλύσεις: Chen N, Cochrane Database 

Syst Rev 2014;2:CD006866, Li Q, Cochrane 
Database Syst Rev 2009;2:CD006866

ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ ΣΤΟΝ ΖΩΣΤΗΡΑ;
•  Η κορτιζόνη πιθανώς μειώνει τη συμπτωματο-

λογία του ζωστήρα, δεν έχει όμως επίδραση 
στην πρόληψη μεθερπητικής νευραλγίας (Με-
τα-αναλύσεις: Han Y, Cochrane Database Syst 
Rev 2013;3:CD005582, Chen N, Cochrane 
Database Syst Rev 2010;12:CD005582, 
He L, Cochrane Database Syst Rev 
2008;1:CD005582) 

•  Ποτέ όμως δεν αποδείχθηκε διασπορά της 
λοίμωξης με τη χρήση της

• Συνήθεις δόσεις στη βιβλιογραφία: 40-60 

mg ημερησίως επί 7 ημέρες και σταδιακή μεί-
ωση επί 1-2 εβδομάδες

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ 
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ
•  Mείωση του πόνου με τις λιγότερες δυνατές 

παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις
•  Βελτίωση του ύπνου
•  Μείωση της συμπτωματολογίας υπερευαι-

σθησίας τουλάχιστον κατά 3 βαθμούς της 
κλίμακας Likert

•  Βελτίωση της δυνατότητας του ασθενούς να 
διαχειρίζεται τον πόνο

•  Σταθεροποίηση του συναισθήματος
Dubinski RM, Neurology 2004; 63(6):959-965

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
•  Άμεση έναρξη θεραπείας
•  Σωστή πληροφόρηση του ασθενούς (τι ανα-

μένεται)

ΣΤΑ ΥΠΟΨΗ:
•  Μεγάλη αναλογία ασθενών δεν απαντούν σε 

οποιαδήποτε θεραπεία (Bowsher D, 1997: 
40-50%)

•  Η απάντηση στη θεραπεία διαφέρει σημα-
ντικά από άτομο σε άτομο

•  Συνδυασμός θεραπευτικών μεθόδων: συ-
νήθης κλινική πρακτική, αλλά σχετικά λί-
γες μελέτες

•  Δεν υπάρχει μεγάλη υπεροχή ενός φαρμά-
κου ή μεθόδου έναντι άλλων – πενία “head 
to head” μελετών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΘΕΡΠΗΤΙΚΗΣ 
ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ - GUIdELINES

American Academy of Neurology (AAN)
•  Group 1: Gabapentin, Pregabalin, Tricyclic 

antidepressants, topical Lidocaine, 
Oxycodone

•  Group 2 (Lower efficacy): Aspirin cream, 
Capsaicin, Methylprednisolone intrathecal

 European Federation of Neurological 
Societies (EFNS)

•  1st line: Tricyclic antidepressants, Gabapentin, 
Pregabalin, topical Lidocaine

•  2nd line: Opioids, Capsaicin cream

ΕΟΦ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2013, ΕΚΔΟΣΗ 1.0
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GABAPENTIN, PREGABALIN 
•  Αποτελεσματικότητα σε μελέτες vs placebo, 

αλλά και σε μετα-αναλύσεις
•  Η Gabapentin κυρίως στα 1800mg, η 

Pregabalin σε >150mg
•  Παρενέργειες: ζάλη, υπνηλία, σύγχυση, ίλιγ-

γος, ξηροστομία, δυσκοιλιότητα, περιφερι-
κό οίδημα: δοσοεξαρτώμενες

•  Διακοπή λόγω παρενεργειών: 18-28%
Semel D, BMC Fam Pract 2010; 11:85, Cochrane 

Database Syst Rev 2009;8(3):CD007076, Fan H, J Clin 
Pharm Ther 2014; 39(4):334-42, Meng FY, Minerva 
Anestesiol 2014;80(5):556-67, Wiffen PJ, Cochrane 

Database Syst Rev 2013; 11:CD010567, Edelsberg JS 
Ann Phamacother 2011;45(12):1483-90 κλπ 

ΑΜITRIPTYLINE
•  Μετα-ανάλυση (21 μελέτες, 1.437 ασθενείς 

με νευροπαθητικό πόνο ή ινομυαλγία, δόση 
25-125mg): αποτελεσματικότητα 38% vs 16% 
placebo, με ΝΝΤ=4,6. Συμπέρασμα ερευνητών: 
“…should be of overestimation of treatment 
effect. Amitriptyline should be continue to be 
used as part of the treatment of neuropahthic 
pain, but only a minority of patients will achieve 
satisfactory pain relief” (Moore RA, Cochrane 
Database Syst Rev 2012;12:CD008242)

NORTRIPTYLINE
•  Μετα-ανάλυση (6 μελέτες, 310 ασθενείς με νευ-

ροπαθητικό πόνο): Μόνο σε μία μελέτη προέ-
κυψε αποτελεσματικότητα σε μείωση του πόνου 
>50%. Συμπέρασμα ερευνητών: “We found little 
evidence to support the use of nortriptyline to 

treat the neuropathic pain conditions…” και “The 
results of this review do not support the use of 
nortriptyline as a first line treatment” (Derry S, 
Cochrane Database Syst Rev 2015;1:CD011209)

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ
•  Ναυτία, έμετοι, υπνηλία, ξηρότητα στόματος, 

εφιδρώσεις, μυδρίαση, διαταραχές προσαρ-
μογής, τρόμος, υπομανία, διαταραχές σεξου-
αλικής λειτουργίας, δυσκολία στην ούρηση

•  Διαταραχές καρδιακού ρυθμού
•  Επί κατάθλιψης: αυτοκτονικός ιδεασμός (στην 

αρχή της θεραπείας)
•  Aντενδείξεις: Έμφραγμα μυοκαρδίου, κολ-

ποκοιλιακός αποκλεισμός, γλαύκωμα κλει-
στής γωνίας, μανία, πορφυρία 

•  Αλληλεπιδράσεις: Eνίσχυση της κατασταλτικής 
δράσης του αλκοόλ και άλλων κατασταλτι-
κών φαρμάκων. Aνταγωνίζεται τα αντιεπιλη-
πτικά, τους αναστολείς των β-υποδοχέων και 
την κλονιδίνη. Ενισχύει τη δράση των αντιυ-
περτασικών φαρμάκων

CAPSAICIN 8% PATCH
•  Μετα-ανάλυση (7 μελέτες, τυχαιοποιημέ-

νες, vs control patch 0,04%, 1.313 ασθε-
νείς με ΡΗΝ): αποτελεσματικότητα: 44% (vs 
11% του control), με μέση διάρκεια 5 μή-
νες (Mou J, Clin J Pain 2014;30(4):286-94)

•  Μετα-ανάλυση (7 μελέτες, τυχαιοποιημένες, 
vs control patch 0,04%, 1.120 ασθενείς με 
ΡΗΝ): παρόμοια αποτελέσματα (Μοu J, Pain 

2013;154(9):1632-9)
•  Παρενέργειες: τοπικός ερεθισμός, πόνος, καύ-

σος-κνησμός, δερματίτις εξ επαφής-αύξηση 
ΑΠ, πόνος στα άκρα

•  Η χρήση του δεν μπορεί να γίνει από τον ασθενή, 
αλλά από εκπαιδευμένο-πιστοποιημένο γιατρό

LIdOCAINE 5% PATCH
•  Πρώτες αναφορές: από 1989
•  Έγκριση από FDA: 1999
•  Μηχανισμός δράσης: αναστολή της διόδου 

των ιόντων νατρίου στις κυτταρικές μεμβράνες
•  Randomized, Double blind, Placebo controlled 

studies:
•  Μείωση του πόνου (μέτρια έως πλήρης) σε 

~60% των ασθενών
•  Μείωση του πόνου: διάρκεια >8 ώρες από 

την εφαρμογή του και διάρκεια >4 ώρες από 
την αφαίρεσή του

•  Παρενέργειες: τοπικός ερεθισμός (≥10%) - 
αλληλεπιδράσεις: όχι - αμελητέα συστημα-
τική απορρόφηση
Πέραν της δράσης της δραστικής ουσίας, η 
μορφή του σκευάσματος εξασφαλίζει:

•  Κάλυψη-προστασία εξωτερικών μικρο-
ερεθισμών που αποτελούν αίτιο αλλοδυνίας

•  Αύξηση της τοπικής απορρόφησης του φαρ-
μάκου έως και κατά 20 φορές περισσότερο

KΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ PLACEBO 
Ή ΧΩΡΙΣ:
•  Διπλή-τυφλή vs placebo (33 κέντρα, 12 Ευ-

ρωπαϊκές χώρες): τουλάχιστον μέτρια μείωση 

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Η συγγραφή ενός ιατρικού βιβλίου αποτελεί πρόκληση για τους συγγραφείς, ιδιαίτερα όταν 
πραγματεύεται ένα αντικείμενο που καθημερινά καινούρια δεδομένα έρχονται να αλλάξουν 
το τοπίο, τόσο σε επίπεδο γνώσης, όσο και καθημερινής κλινικής πράξης. Ο δερματικός 

Ερυθηματώδης Λύκος (ΔΕΛ) αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου και θα τολμήσουμε να 
πούμε ότι οι συγγραφείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση αυτή. Ο λεπτομερής 
τρόπος παρουσίασης της μέχρι τώρα γνωστής αιτοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, των κλινικών 
εκδηλώσεων, της ανοσολογικής και ιστολογικής διερεύνησης, της συσχέτισης με τον Σ.Ε.Λ. και άλ-
λες δερματοπάθειες και κυρίως της θεραπείας του Δ.Ε.Λ. με τις σύγχρονες εξελίξεις, μετατρέπει το 
βιβλίο σε σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους ιατρούς Δερματολόγους ή μη. Θα αποτελέσει 
ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους ιατρούς, που δεν εξαντλείται με την πρώτη ανάγνωση. Οφεί-
λουμε να συγχαρούμε τους συγγραφείς για την ενδελεχή έρευνα χρόνων που αποτυπώνεται σε 
αυτό το βιβλίο, καθώς και να τους ευχαριστήσουμε για τη συγγραφή ενός βιβλίου αναφοράς όσο 
αφορά στο Δερματικό Ερυθηματώδη Λύκο. 

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος
Κλινικές Μορφές, Παθογένεια, Εργαστηριακή Διάγνωση και Θεραπεία
Γεωργία Αυγερινού, Καθηγήτρια Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος, Αν. Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ανδρέας Κατσάμπας, Ομότ. Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Τηλ. & Fax: 210-67.77.590, e-mail: kafkas@otenet.gr
www.kafkas-publications.com 
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πόνου: 51,7% (Βinder A, Clin Drug Investig 
2009;29(6):393-408)

•  Διπλή-τυφλή vs placebo: ικανοποίηση από 
το σκεύασμα =78,1% (vs 9% του placebo) 
(Galer BS, Pain 1999;80(3):533-8

•  Προοπτική, ανοικτή: χαρακτηρισμός σκευά-
σματος τουλάχιστον ως «καλού» = 89% των 
ασθενών, 91% των γιατρών (Sabatowski R, 
Curr Med Res Opin 2012;28(8):1337-46)

•  Αναδρομική-παρατήρησης: μείωση της έντασης 
του πόνου κατά 64% κλίμακας NRS (Fogliardi 
A, Minerva Med 2013;104(6):631-7)

•  Μελέτη επί “compassionate use programme”: 
σημαντικά λιγότεροι ασθενείς χρειάσθηκαν 
συγχορήγηση άλλων φαρμάκων για PHN 
(Clere F, Drugs Aging 2011;28(9):693-702)

•  Αποδείξεις αποτελεσματικότητας ισχύος Α1

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (“HEAd TO 
HEAd”) ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ:
•  Σύγκριση με Pregabalin, non-inferiority study 

(NCT 00414349 Study): όμοια αποτελεσμα-
τικότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια (Rehm S, 
Curr Med Res Opin 2010;26(7):1607-19)

•  Σύγκριση με Pregabalin, non-inferiority study 
(PHN & DPN): Σε PHN, απάντηση 62,2% vs 
46,5%. (30 & 50% μείωση NRS-3 scores), 
μεγαλύτερη βελτίωση σε ποιότητα ζωής (EQ-

5D):  Superiority της Lidocaine (Baron R, 
Curr Med Res Opin 2009;25(7):1663-76)

•  Σύγκριση με Pregabalin, (PHN & DPN): 
Σε PHN, απάντηση 63% vs 37,5%. (30 & 
50% μείωση NRS-3 scores), παρενέργειες: 
3,9% vs 39,2% (Βaron R, Clin Drug Investig 
2009;29(4):231-41)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
•  32 άρθρα, 20 μελέτες
• Μείωση πόνου από την base line:

-  Lidocaine 5%: -15.50, 95% CI: -18.85 
to -12.16

- Gabapentin: -7.95, 95% CI: -13.29 to -2.61
- Pregabalin: -13.45, 95% CI: -19.19 to -7.71

•  Η Lidocaine 5% = ίση με Gabapentin στο 
βαθμό μείωσης του πόνου από και περισ-
σότερο αποτελεσματική από Pregabalin και 
Capsaicin 8%

• Ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε αλλοδυνία
•  Σημαντικά λιγότερες παρενέργειες - μεγα-

λύτερη βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους 
ποιότητας ζωής σε σύγκριση με Pregabalin

Wolff RF, Acta Neurol Scand. 2011;123(5):295-309

COST EffECTIVENESS
•  Lidocaine 5% patch: Αποτελεί την περισσό-

τερο cost-effective θεραπευτική επιλογή για 

τη μεθερπητική νευραλγία (Liedgens H, Clin 
Drug Investig. 2008;28(9):583-601)

•  Συγκριτική φαρμακο-οικονομική ανάλυση 
θεραπείας 6 μηνών με Lidocaine 5% patch 
συγκριτικά με gabapentin και pregabalin 
(Dakin H, Clin Ther. 2007;29(7):1491-507)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ PHN
•  Το καλύτερο φάρμακο για κάθε συγκεκριμέ-

νο ασθενή, θα πρέπει να «ισορροπεί» μετα-
ξύ αποτελεσματικότητας, παρενεργειών και 
αλληλεπιδράσεων

•  Τα φάρμακα με τις ισχυρότερες αποδείξεις 
δραστικότητας είναι τα αντιεπιληπτικά, τα 
TCAs, η Lidocaine 5%,  η Capsaicin 8% και 
τα οπιοειδή

•  Τα οπιοειδή αποτελούν επιλογές δεύτερης 
ή τρίτης γραμμής

•  Στην κλινική πράξη, οι συνδυασμοί είναι συ-
χνά αναγκαίοι

•  Σε υπερήλικες με συννοσηρότητες και πολυ-
φαρμακία, η θεραπεία με τοπικό σκεύασμα 
πρέπει να αποτελεί πρώτη επιλογή

 
Dubinski RM, Neurology 2004; 63(6):959-

965, Baron R, Lancet Neurol. 2010;9(8):807-
19, Hempenstall K, PLoS Med. 2005;2(7):e164, 

O© Connor AB, Am J Med. 2009;122(10):S22-32

Δελτ ίο Τύπου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
IASIS PHARMA 

ΣΤO 12o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ξενοδοχείο HILTON, ΑΘΗΝΑ

3-6 Νοεμβρίου 2016

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας & 
Αφροδισιολογίας που διοργάνωσε η Ε.Δ.Α.Ε στο ξενοδοχείο HILTON στην Αθήνα στις 3-6 
Νοεμβρίου 2016.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν δερματολόγοι από όλη την Ελλάδα, που παρακολούθησαν με 
ενδιαφέρον διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, δορυφορικά συμπόσια που αφορούσαν 
νεότερα δεδομένα σε παθήσεις της ειδικότητας τους όπως η Ακμή, οι Παθήσεις των Ονύχων και 
των Τριχών, η Ψωρίαση, το Μελάνωμα κ.ά.

Μεγάλος αριθμός δερματολόγων επισκέφθηκε το εκθετήριο της ΙΑSIS PHArMA που συμμετείχε 
με 3 από τα βασικότερα προϊόντα της στο χώρο της Δερματολογίας. 

To Ιsotroin, isotretinoin, είναι ρετινοειδές που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ακμής και 
αποτελεί το μοναδικό προϊόν στην ελληνική αγορά που διατίθεται σε soft caps των 10mg 
& 20mg αλλά και στην περιεκτικότητα των 40mg, βοηθώντας το δερματολόγο να ρυθμίσει 

καλύτερα την απαιτούμενη δοσολογία του ασθενούς.

Επίσης, έντονο ήταν το ενδιαφέρον για το Contrahist, 
levocetirizine. Πρόκειται για αντιισταμινικό νεότερης 
γενιάς, με ισχυρή και εκλεκτική ανταγωνιστική δράση στο 
επίπεδο των περιφερικών H1 υποδοχέων, με λιγότερες 
όμως παρενέργειες σε σύγκριση με εκείνα της 1ης γενιάς. 
Το Contrahist, κυκλοφορεί σε δύο μορφές: δισκία για 
ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών και πόσιμο διάλυμα 
με υπέροχη γεύση αγριοφράουλας, τόσο για παιδιά όσο και 
για ενήλικες με δυσκολία δυσκαταποσίας.

Τέλος, το Combi, συνδυασμός miconazole + fluprednidene 
σε μορφή cream με εξαιρετική υφή και το πλεονέκτημα των 
50g ανά συσκευασία, αποδεικνύουν τη συνέπεια της IASIS 
PHARMA στην παραγωγή και κυκλοφορία φαρμακευτικών 
προϊόντων που δίνουν θεραπευτικές λύσεις στο γιατρό.
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ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ (>1 ΝΟΣΗΜΑ) 
(“MULTIMORBIdITY”): 
•  Επιπολασμός πολυνοσηρότητας (πάνω από 

ένα νόσημα): 60% ατόμων 55-74 ετών
•  Fortin M, Can Fam Physician 2005; 51:244-

245
•  Επιπολασμός πολυνοσηρότητας: 48% (Α), 

50% (Γ) σε ασθενείς >65 ετών
Schafer I, PLoS ONE 2010;5(12):e15941

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ:
•  Σ. διαβήτης: 18,4 - 33,4 % (>67 ετών)

Diabetes Care 2004;10:2317-24
•  CVD: 70,2% (Α) - 70,9% (Γ) (>60 ετών)
•  Υπέρταση: 63,9% (Α) - 70,8% (Γ) 65-75 ετών)

American Heart Assoc, Statistical Fact Sheet 2013 
update

•  Stroke: 6,2% (Α) - 6,9% (Γ) (60-80 ετών)
American Stroke Assoc, Statistical Fact Sheet 2013 

update
•  Οστεοπόρωση: ~30% των μετεμμηνοπαυσι-

ακών γυναικών στις ΗΠΑ
Reginster JY, Bone 2006;38:S4-S9

H μεγαλύτερη ηλικία ασθενούς  αυξη-
μένη πιθανότητα πολλαπλών νοσημάτων 

 πιθανή πολυφαρμακία
•  ΗΠΑ, 2001: το 13% του πληθυσμού >65 

 το 1/3 των φαρμάκων. Συνήθως, 9-13 
συνταγές ανά έτος, με μέση τιμή 5,7 κου-
τιά φαρμάκων ανά συνταγή (UCSF Division 
of Geriatrics Primary Care Lecrures Series; 
May 2001)

•  Συχνά, φάρμακα χορηγούνται για την αντι-
μετώπιση παρενεργειών άλλων φαρμάκων

•  Η χορήγηση ενός ακόμη φαρμάκου απαιτεί 
προσοχή και περίσκεψη

ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ
MEDIUM

LARGE

XXL

ΕΜΒΟΛΙΟ
•  1995: Varivax,Varilrix: Ζών εξασθενημένος 

VZV, προστασία 99% από ανεμευλογιά
•  2005: Zostavax
•  Ζών εξασθενημένος VZV (αυξημένη πυκνό-

τητα), προστασία από ζωστήρα
•  2006: Σύσταση του CDC για εμβόλιο ζω-

στήρα σε >50, ακόμη και αν είχαν προγενέ-
στερο επεισόδιο ζωστήρα

•  Αντενδείξεις: ανοσοκαταστολή, κορτιζονοθε-
ραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, θε-
ραπεία με βιολογικούς παράγοντες

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ: 
•  Μείωση της συχνότητας εμφάνισης ζωστή-

ρα, που είναι αυξημένη σε >50 ετών
•  Μείωση της συχνότητας εμφάνισης επιπλο-

κών του ζωστήρα (κυρίως μεταζωστηρια-
κών αλγών)

•  Μελέτες: Shingles Prevention Study, Short-
term Persistent Substudy (N Engl J Med 
2005; 352(22):2271-84, Clin Infect Dis 2012; 
55(10):1320-8)

•  Μείωση συχνότητας ΗΖ έως 51,3%, μείω-

ση συχνότητας ΡΗΝ έως 60,1%
•  Η αποτελεσματικότητα μειωνόταν μετά τον 

πρώτο χρόνο του εμβολιασμού, παραμένο-
ντας στατιστικά σημαντική και μέχρι το 5ο έτος

• Μετά την πενταετία: μη αποδεδειγμένο όφελος
•  Νέο εμβόλιο: ΗΖ/su της GSK
•  Όχι ζων εξασθενημένος ιός, αλλά VZV-

glucoprotein E και AS01B adjuvant system
•  Κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ: 7.698 άτομα (>50 

ετών) με το εμβόλιο vs 7.713 με placebo, μέ-
σος χρόνος παρακολούθησης 3,2 έτη

•  Συνολική αποτελεσματικότητα 97,2% (6 vs 
210 κρούσματα ζωστήρα, 0,3 vs 9,1 per 
1.000 person-years)
N Engl J Med 2015 (May 28); 372(22): 2087-96

ID
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Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Θέατρο REX και την πα-
ρακολούθησαν πάνω από 350 άτομα (Οδοντίατροι, Ια-
τροί, Φαρμακοποιοί και κοινό).

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Αν. Καθηγητής 
Στοματολογίας Γιώργος Λάσκαρης με θέμα: «Τι πρέπει 
να γνωρίζουμε για τις αρρώστιες του στόματος» (φω-
τογραφία 1). Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, αφι-
ερωμένο στην ποίηση Νίκου Γκάτσου, με έξοχους τρα-
γουδιστές (φωτογραφία 2): τον Μιχάλη Βιολάρη, τον 
Οδοντίατρο Μιχάλη Κλώντζα, την Μυρτώ Σπυροπού-
λου και τον Γιώργο Κλώντζα (υιό του Μιχάλη Κλώντζα).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι μουσικοί: Μιχάλης Για-
τράκης (μπουζούκι), ο Βαγγέλης Μπιζαράκης (πιάνο), 
ο Κώστας Κελαράκης (κιθάρα), ο Μάνος Καλαθάκης 
(κιθάρα), ο Νίκος Πατμανίδης (μπάσο), ο Μανώλης 
Κλώντζας (κρουστά), και ο Νίκος Μοσχονάς (ντραμς).

Το επιστημονικό και το καλλιτεχνικό μέρος υπήρξε έξοχο 
και άφησε άριστες εντυπώσεις στο ακροατήριο που παρέμει-
νε καθηλωμένο και ενθουσιασμένο για πάνω από 3 ώρες. 

Το συντονισμό και οργάνωση του καλλιτεχνικού μέρους 
είχε ο Μιχάλης Κλώντζας.

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Στοματολογίας στο πλαίσιο των εκλαϊκευμένων, ενημερωτικών για 
το κοινό, εκδηλώσεων οργάνωσε, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό, Ιατρικό και Φαρμακευτικό 

Σύλλογο Λασιθίου Κρήτης, μικτού τύπου επιστημονική και καλλιτεχνική εκδήλωση στον Άγιο 
Νικόλαο Κρήτης, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016.

Ελληνική Εταιρία 
Κλινικής Στοματολογίας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Το Στόμα είναι και για Τραγούδι»
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Από αριστερά διακρίνονται οι: 
Μιχάλης Βιολάρης, 
Μυρτώ Σπυροπούλου, 
Μιχάλης Κλώντζας, 
Γιώργος Λάσκαρης 
(εκτός προγράμματος) 
και Γιώργος Κλώντζας

O καθηγητής Γιώργος Λάσκαρης στο βήμα
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Επιφάνεια δέρµατος
και λεπτές γραµµές

Κατανοµή
λιπαρότητας

Έκκριση
σµήγµατος

και δερµατικοί
πόροι

Αγγειακές
βλάβες

Ανάδειξη βαθµού
προστασίας από το

αντιηλιακό

Απώλεια
δοµικής
ακεραιότητας

Μελαγχρωµατικές
βλάβες-δυσχρωµίες

∆ιαγνωστικό Σύστηµα
Απεικόνισης ∆έρµατος

6 φίλτρα 
δερµατικής ανάλυσης
Το διαγνωστικό σύστηµα 
ανάλυσης δέρµατος 
Observ 520 έχει τη δυνατότητα 
6 διαφορετικών απεικονίσεων 
για την αξιολόγηση των 
δερµατικών βλαβών του 
προσώπου:
1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr, www.lidsmedical.gr, www.facebook.com/lidsmedical
www.sylton.com/observ, www.facebook.com/observskindiagnosticdevice 

Πιο συγκεκριμένα, το Observ 520 στηρίζεται 
στην αρχή του φθορισμού του δέρματος. 
Διαθέτει μία αποκλειστική τεχνολογία που 
αποκαλύπτει τον φθορισμό του δέρματος με 
τη βοήθεια μιας χαμηλής δόσης ακτίνων UV. Η 
ένταση της UV ακτινοβολίας είναι πολύ μικρή 
και μέχρι και 3 φορές λιγότερη από αυτήν που 
εκπέμπουν οι παραδοσιακές λάμπες Wood. 

Πώς δουλεύει, όμως;
Τα κύτταρα του ανθρώπινου δέρματος 

εκπέμπουν φως με έναν μοναδικό τρόπο. 
Αυτός είναι και ο λόγος που οι διάφορες 
δερματικές καταστάσεις γίνονται ορατές με 
μοναδικά χρώματα και διάφορα μοτίβα που 
φθορίζονται όταν εκτίθενται στην ακτίνα UV.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LIDS MEDICAL

ΕΠΑΓΓΕλΜΑτΙΚΗ ΑΝΑλΥΣΗ ΔΕΡΜΑτΟΣ ΜΕ τΟ ΝΕΟ ΔΙΑΓΝωΣτΙΚΟ ΣΥΣτΗΜΑ Observ

Επειδή ποτέ δεν ξέρεις 
τι κρύβεται από κάτω…

Το Observ 520 είναι το νέο σύστημα δερμο-ανάλυσης που με τη βοήθεια 
ενός iPad, σας υποστηρίζει στο να διαγιγνώσκετε με ακρίβεια τους 

διαφορετικούς τύπους δέρματος και τα διάφορα δερματικά προβλήματα 
είτε αυτά βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος είτε κρύβονται στα 

βαθύτερα στρώματα του δερματικού ιστού. Η υπό αίτηση πατενταρισμένη 
τεχνολογία δερματικής απεικόνισης με τη μέθοδο του φθορισμού (fluores-

cence technology) αποκαλύπτει τα διάφορα θέματα που παρουσιάζει το 
δέρμα με μεγαλύτερη ακρίβεια και μεγαλύτερη αντίθεση σε σχέση με τις 

παραδοσιακές τεχνολογίες. Με τα οπτικοποιημένα στοιχεία που σας δίνει το 
Observ 520, πλέον, μπορείτε να συμβουλεύετε τους πελάτες σας με έναν πιο 

εμπεριστατωμένο, αντικειμενικό και πειστικό τρόπο.  

Daylight Invisible UV

Fluorescence 
of the skin

porphyrin

scaly skin

pigmentation spots

loss of structural integrity
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λιπαρότητας

Έκκριση
σµήγµατος

και δερµατικοί
πόροι

Αγγειακές
βλάβες

Ανάδειξη βαθµού
προστασίας από το

αντιηλιακό

Απώλεια
δοµικής
ακεραιότητας

Μελαγχρωµατικές
βλάβες-δυσχρωµίες

∆ιαγνωστικό Σύστηµα
Απεικόνισης ∆έρµατος

6 φίλτρα 
δερµατικής ανάλυσης
Το διαγνωστικό σύστηµα 
ανάλυσης δέρµατος 
Observ 520 έχει τη δυνατότητα 
6 διαφορετικών απεικονίσεων 
για την αξιολόγηση των 
δερµατικών βλαβών του 
προσώπου:
1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr, www.lidsmedical.gr, www.facebook.com/lidsmedical
www.sylton.com/observ, www.facebook.com/observskindiagnosticdevice 
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Ρωτήστε µας
Σήµερα 
για τη Νέα Γενιά Laser
Αποτρίχωσης µε Τεχνολογία
SOLID - STATE ALEX
www.almasopranoice.com

Pretty. Cool.
ice

- Χωρίς Αναλώσιµα

 

- Αποδεδειγµένα Ασφαλές
- Παγκοσµίως Βραβευµένη
  Τεχνολογία SHR*
- Ανώδυνο και Γρήγορο

 

- Ταχύτητα έως 10 Ηz
- Το µόνο Εγκεκριµένο από το FDA 
   Σύστηµα για Μαυρισµένα
   από τον Ήλιο ∆έρµατα

*SOPRΑΝΟ: Η Καλύτερη Θεραπεία της Χρονιάς 2011-2012 & 
2012-2013 από τα Aesthetic Awards και το Καλύτερο Σύστηµα 
Αποτρίχωσης για το 2015 από τα The Aesthetic Industry Awards 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Κύπρου 61, Αγ.Παρασκευή, 153 43 Αθήνα
Τηλ.: 210 6815681, Φαξ: 210 6815693
Τηλ. Κύπρου: +357 99239487
info@lidsmedical.gr, www.lidsmedical.gr
www.almalasers.com

Το σύστημα Observ 520 έχει τη δυνατότητα 6 
διαφορετικών απεικονίσεων για την αξιολόγηση 
των δερματικών βλαβών του προσώπου ως 
εξής:

1. Daylight mode
2. Simulated Wood’s light mode
3. True UV mode
4. Parallel-polarization mode
5. Cross-polarization mode
6. Complexion analysis

Το Observ συνδέεται ασύρματα με iPad και 
κρατάει πλήρες database των πελατών σας. 
Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε 
τα πριν + μετά αποτελέσματα των θεραπειών 
και να τα αποστείλετε απευθείας στο email των 
ασθενών σας.

Το Observ 520 σας επιτρέπει:
•  να αυξήσετε τον αριθμό των θεραπειών 

που παρέχετε
•  να μεγαλώσετε τον βαθμό ικανοποίησης 

και αφοσίωσης των πελατών σας
•  να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες
•  να απεικονίσετε με σαφήνεια το δέρμα 

τους και να τους δείξετε την πρόοδο που 
παρουσιάζουν

•  να διαφοροποιηθείτε και να υποστηρίξετε 
περαιτέρω την εξειδίκευση και τον 
επαγγελματισμό σας

•  να αναπτύξετε πιο αποτελεσματικά 
πρωτόκολλα θεραπείας, στηριζόμενοι 
στην εκάστοτε δερματική ανάλυση

•  να διαγνώσετε ακόμη πιο σωστά ποικίλες 
δερματικές καταστάσεις με τη βοήθεια του 
ειδικού οδηγού (εγχειρίδιο ανάλυσης και 
διάγνωσης δέρματος) που παρέχεται μαζί 
με το σύστημα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LIDS MEDICAL

συγκριτικές αναφορές

απεικόνιση 
full face

σημειώσεις 
της εκάστοτε 
συνεδρίας

κοινοποίηση 
φωτογραφιών

αναφορές AirPrint™

ασύρματος έλεγχος 
του συστήματος 

Observ

ενσωματωμένη βάση 
δεδομένων των 
ασθενών

συνεδρία αυτοματοποιημένης φωτογράφισης

ID
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2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αξιοπιστία και ασφάλεια
με την εγγύηση της Νο1 παγκοσμίως γαλλικής εταιρείας 

MI Medical Innovation.

mesotherapy, mesolifting, filler, λιποδιάλυση, κυτταρίτιδα.

Standard, Continuous, Mesoperfusion, Nappage, Point by point, Microdose, Megadose.

Αποτελεσματικό, γρήγορο, ανώδυνο και οικονομικό!

Το Pistor Eliance είναι ένα πιστόλι μεσοθεραπείας εξοπλισμένο με εργονονομικό πίνακα ελέγχου, ο οποίος 
επιτρέπει γρήγορο και εύκολο προγραμματισμό με επιλογή από έξι (6) προεγκατεστημένες λειτουργίες. 

Οι εξαιρετικής ακρίβειας ρυθμίσεις διευκολύνουν την εφαρμογή θεραπειών όπως:

Ακόμη, παρέχει μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών εκχύσεων (βάθος 0-13mm):

Το μόνο που πραγματοποιεί 

ό,τι υπόσχεται

Ολοφύτου 15 /  T.K. 111 42 /  Άνω Πατήσια
Τηλ: 210 29 10 061  /  Fax: 210 29 29 267

E-mail: nfo@medicontec.com  -  Site: www.medicontec.com 
Facebook.com/medicontec

Auto Mesotherapy Injector

Ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των πε-
λατών και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, 
η εταιρεία MI | Medical Innovation έχει ανα-
πτύξει μια νέα γενιά όπλων μεσοθεραπείας: 
το PISTOR Eliance.

H ελαφρότητα και η εργονομική σχεδίαση 
του όπλου διευκολύνει το χειρισμό.

Η αυξημένη ισχύς επιτρέπει την χρήση δρα-
στικών διαλυμάτων με υψηλό δείκτη ιξώδους.

                 τρό και τον ασθενή. 

Εργονομικός σχεδιασμός 
που εξυπηρετούν τον ιατρό 
και τον ασθενή

Έχει εξελιχθεί σε στενή συνεργασία με ένα 
γραφείο σχεδιασμού και επαγγελματίες μεσο-
θεραπείας. To PISTOR Eliance επιτρέπει στο 
γιατρό να χορηγεί τη θεραπεία με άνεση και, 
συνεπώς, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα και λιγότερη κούραση.

Ιδιαίτερα απαλό και ήσυχο, η χρήση του 
PISTOR Eliance είναι σχεδόν ανώδυνη για τους 
ασθενείς ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς, 
όπως το τριχωτό της κεφαλής ή του προσώπου.

Τα ηλεκτρονικά που είναι ενσωματωμένα 
στο PISTOR Eliance, επιτρέπουν την εύκολη και 
ακριβή προσαρμογή του βάθους διείσδυσης, 
του όγκου έγχυσης και του χρόνου έγχυσης.

Εύκολος και προσαρμόσιμος 
προγραμματισμός

Για την διευκόλυνση του χρήστη η προηγού-
μενη ρύθμιση αποθηκεύεται.

Το Pistor Eliance είναι εξοπλισμένο με έναν 
εργονομικό πίνακα ελέγχου αφής, ο οποίος 
επιτρέπει γρήγορο και εύκολο προγραμμα-
τισμό με επιλογή από 6 προ-εγκατεστημένες 
λειτουργίες. Οι εξαιρετικής ακρίβειας ρυθμίσεις  
χαρίζουν άμεσα αποτελέσματα στην εφαρμο-
γή θεραπειών όπως:
•  Μesotherapy  
•  Μesolifting 
•  Filler  
•  Λιποδιάλυση 
•  Κυτταρίτιδα 

Ακόμη, παρέχει μια μεγάλη γκάμα διαφορε-
τικών εκχύσεων (βάθος 0-13mm):
•  Standard
•  Continuous
•  Mesoperfusion
•  Nappage
•  Point by point
•  Microdose
•  Megadose
Δύναμη που επιτρέπει όλες τις 

ιατρικές πρακτικές
Ενσωματώνοντας πολύ τελευταία στοιχεία, 

το PISTOR Eliance είναι κατάλληλο για έγχυ-
ση διαλυμάτων με υψηλό δείκτη ιξώδους, 
όπως το υαλουρονικό οξύ (δείκτης ιξώδους: 
5.500 Pa / s).

Eυστροφία
To PISTOR Eliance έχει σχεδιαστεί για να δι-

ευκολύνει τη χρήση του υπό όλες τις συνθή-
κες θεραπείας:
•  Αμφιδέξια: τόσο εύκολο στη χρήση με το 

αριστερό χέρι και με το δεξί
•  Όλες οι χώρες: η νέα μπαταρία επαναφορτί-

ζεται γενιά και στις δύο 220 V/50 Hz και 110 
V/60 Hz τροφοδοτικά

•  Ασφαλές: το PISTOR Eliance μεταβαίνει αυ-
τόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπτω-
ση σφάλματος κατά τη χρήση

•  Διεπιστημονικό: κατάλληλο για τη θεραπεία 
του πόνου, τραυματοθεραπεία,  γενικής ια-
τρικής, αθλητιατρική, αισθητική ιατρική, κλπ

Τεχνικές προδιαγραφές
•  Εγγύηση 2 χρόνων.
•  Φάσμα συριγγών: Σύριγγα κώνου, Luer χω-

ρίς Luer lock: 10 ml, 5 ml, 2,5 ml, 2 ml, 1 ml
•  Βάρος: 480 γραμμάρια
•  Μπαταρία: ιόντων λιθίου 7.4V 2200 mAh 
•  Διάρκεια ζωής της μπαταρίας (χρήση): 36 ώρες 
•  Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες max. 

•  Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 5 χρόνια

•  Παροχή: Universal AC input / Full range: 
100-240 VAC - 50-60 Hz 0.8 A output 12V 
2,50 A 30W max.

•  Standards: EN 60601-1-IEC 60601-1 και UL
•  Βελόνες: 4mm, 6mm, 13mm σε όλες τις  δι-

αμέτρους.

Πιστόλι μεσοθεραπείας 
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕDICONTEC
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Ε. Κουµαντάκη-Μαθιουδάκη

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα
Χ. Ναούµ

Kρυοχειρουργική - θεραπεία δερµατικών παθήσεων
Α. Παναγιωτόπουλος

Σχήµα: 17 x 22,5 • Σελίδες: 252 • Τιµή: 70 €
ISBN: 978-960-6650-27-7 

Σχήµα: 21χ28 • Σελίδες: 138 • Τιµή: 65 €
ISBN: 960-86966-6-6

Eπιθυµώ να αγοράσω:

∆ερµατικός Ερυθυµατώδης Λύκος

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
για την Ψωρίαση

Νοµική υπόσταση του τραύµατος 
(Σωµατικές βλάβες)

∆ερµατικά Εµφυτεύµατα∆ερµατοσκόπηση - Θεωρητικά στοιχεία 
και εφαρµογή στην Κλινική πράξη

Kρυoχειρουργική  Θεραπεία δερµατικών παθήσεων Μυκητιασικές λοιµώξεις του δέρµατος
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Ε. Φραγκούλη
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Υπογραφή

 Αντικαταβολή        Χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας

 VISA  MASTERCARD  EUROLINE

Σχήµα: 21x28 • Σελίδες: 292 • Τιµή: 85 € 

Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protopic και 0,03% και 0,1% αλοιφή 2. ΠΟΙΟ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής Protopic 0,03% περιέχει 0,3 mg τακρόλιμους ως τακρό-
λιμους μονοϋδρική (0,03% και 1g αλοιφής Protopic 0,1% περιέχει 1,0 mg τακρόλιμους ως τακρόλι-
μους μονοϋδρική (0,1%).  Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αλοιφή Αλοιφή λευκή έως ελαφρά κιτρινωπή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 
Θεραπευτικές ενδείξεις Η αλοιφή Protopic 0,03% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και 
παιδιά από την ηλικία των 2 ετών. Η αλοιφή Protopic 0,1% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και 
εφήβους (ηλικίας 16 ετών και άνω). Θεραπεία υποτροπών Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 16 ετών και 
άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε ενήλικες που δεν απα-
ντούν ικανοποιητικά ή δεν ανέχονται συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστεροειδή. Παι-
διά (ηλικίας 2 ετών και άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε 
παιδιά τα οποία δεν απάντησαν ικανοποιητικά σε συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστε-
ροειδή. Συντηρητική θεραπεία Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς ατοπικής δερματίτιδας για την 
αποφυγή των υποτροπών και για την επιμήκυνση των διαστημάτων μεταξύ των υποτροπών σε 
ασθενείς που βιώνουν συχνές υποτροπές της νόσου (δηλ. εμφάνιση 4 ή περισσότερες φορές ανά 
έτος) και οι οποίοι είχαν μία αρχική ανταπόκριση σε 6 εβδομάδες μέγιστης διάρκειας θεραπείας 
εφαρμογής της αλοιφής δύο φορές ημερησίως (πλήρης ίαση των περιοχών, σχεδόν ή ήπια επιρροή). 
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στις μακρολίδες γενικώς ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της χρήσης της αλοιφής Protopic πρέπει να ελαχιστοποιείται η έκ-
θεση του δέρματος στο ηλιακό φως και να αποφεύγεται η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) από 
solarium, η θεραπεία με UVB ή UVA σε συνδυασμό με ψωραλένια (PUVA), (βλέπε παράγραφο 5.3). Οι 
ιατροί πρέπει να δίνουν στους ασθενείς τους οδηγίες για τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας από 
τον ήλιο, όπως ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στον ήλιο, χρήση προστατευτικού προϊό-
ντος από τον ήλιο και κάλυψη του δέρματος με κατάλληλο ύφασμα. Η αλοιφή Protopic δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βλάβες που θεωρούνται δυνητικά κακοήθεις ή προκακοήθεις. Η ανάπτυξη οποιασ-
δήποτε νέας αλλαγής διαφορετικής από προηγούμενο έκζεμα στην περιοχή της θεραπείας, θα πρέ-
πει να ελέγχεται από τον ιατρό. Η χρήση της αλοιφής τακρόλιμους δεν συνιστάται σε ασθενείς με 
ανωμαλία του δερματικού φραγμού, όπως το σύνδρομο Netherton, η πλακώδης ιχθύωση, η γενικευ-
μένη ερυθροδερμία ή η δερματική νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή. Αυτές οι δερματοπά-
θειες ενδέχεται να αυξήσουν τη συστηματική απορρόφηση της τακρόλιμους. Δεν συνιστάται ούτε η 
από του στόματος χρήση της τακρόλιμους για την αντιμετώπιση αυτών των δερματοπαθειών. Σε 
άτομα με αυτές τις παθήσεις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αυξημένων επιπέδων της τακρόλιμους 
στο αίμα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Πρέπει να δίδεται προσοχή εάν το Protopic εφαρμό-
ζεται σε ασθενείς με εκτεταμένη δερματική βλάβη για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα σε 
παιδιά (βλέπε παράγραφο 4.2). Οι ασθενείς, ιδιαίτερα οι παιδιατρικοί ασθενείς, πρέπει να αξιολογού-
νται συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Protopic σε σχέση με την ανταπόκρισή στη θε-
ραπεία και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυτή. Μετά από 12 μήνες η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμ-
βάνει αναστολή της θεραπείας με Protopic στους παιδιατρικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε 
μακροχρόνια θεραπεία (δηλαδή, πέρα της περιόδου κάποιων ετών), είναι άγνωστη η πιθανότητα για 

τοπική ανοσοκαταστολή (με πιθανή συνέπεια λοιμώξεις ή δερματικές κακοήθειες) (βλέπε παράγρα-
φο 5.1). Το Protopic περιέχει τη δραστική ουσία τακρόλιμους, έναν αναστολέα καλσινευρίνης. Σε 
μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η παρατεταμένη συστηματική έκθεση σε έντονη ανοσοκαταστολή 
μετά από συστηματική χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης λεμφωμάτων και δερματικών κακοηθειών. Σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τα-
κρόλιμους, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερματικών λεμφωμά-
των (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρκίνων του δέρμα-
τος (βλέπε παράγραφο 4.8). Το Protopic δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 5 κληρονομι-
κή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία που προκαλεί ανοσοκα-
ταστολή. Ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με Protopic δεν βρέθηκαν 
να έχουν σημαντικά επίπεδα συστηματικής τακρόλιμους. Η λεμφαδενοπάθεια δεν αναφέρθηκε συ-
χνά (0,8%) σε κλινικές μελέτες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές σχετίζονταν με λοιμώξεις 
(δερματικές, του αναπνευστικού συστήματος, οδοντικές) και αποκαθίστανται με κατάλληλη αγωγή 
με αντιβιοτικό. Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία (π.χ. 
συστηματική θεραπεία με τακρόλιμους) κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν λέμφωμα, γι’ 
αυτό οι ασθενείς που λαμβάνουν Protopic και που έχουν εμφανίσει λεμφαδενοπάθεια πρέπει να 
παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι αποκαταστάθηκε η λεμφαδενοπάθεια. Η λεμφαδενοπά-
θεια που υφίσταται κατά την έναρξη της θεραπείας πρέπει να ερευνάται και να τίθεται υπό παρακο-
λούθηση. Σε περίπτωση επίμονης λεμφαδενοπάθειας, πρέπει να ερευνηθεί η αιτιολογία της λεμφα-
δενοπάθειας. Η διακοπή της θεραπείας με Protopic πρέπει να εξετάζεται εάν δεν υπάρχει σαφής αι-
τιολογία για τη λεμφαδενοπάθεια ή εάν εμφανισθεί οξεία λοιμώδης μονοπυρήνωση. Δεν έχει ακόμη 
αποδειχθεί η επίδραση της θεραπείας με αλοιφή Protopic στην ανάπτυξη του ανοσολογικού συστή-
ματος των παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών (βλέπε παράγραφο 4.1). Δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητα και η ασφάλεια της αλοιφής Protopic στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας επιπλεγ-
μένης με δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις. Πριν την έναρξη της θεραπείας με αλοιφή Protopic, 
οι λοιμώξεις στις υπό θεραπεία περιοχές πρέπει να ιώνται. Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν 
προδιάθεση στις δευτεροπαθείς επιπολής δερματικές λοιμώξεις. Η θεραπεία με Protopic μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο θυλακίτιδας και λοιμώξεων από ιό έρπητα (δερματίτιδα από ιό απλού έρπητα 
[ερπητικό έκζεμα], απλός έρπης [επιχείλιος έρπης], ανεμευλογιοειδές εξάνθημα Kaposi) (βλέπε πα-
ράγραφο 4.8). Παρουσία των λοιμώξεων αυτών, πρέπει να αξιολογηθεί η σχέση κινδύνου/οφέλους 
από τη χρήση του Protopic. Μαλακτικές ουσίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδιο μέρος μέσα σε 
2 ώρες από την εφαρμογή της αλοιφής Protopic. Δεν έχει αξιολογηθεί η ταυτόχρονη χρήση με άλλα 
τοπικά σκευάσματα. Δεν υπάρχει εμπειρία για την ταυτόχρονη χρήση με στεροειδή για συστηματική 
δράση ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν τυχαία εφαρμοσθεί στις περιοχές αυτές, η αλοιφή πρέπει να 
σκουπισθεί τελείως και/ή να ξεπλυθεί με νερό. Δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς η χρήση της αλοιφής 
Protopic υπό κλειστή επίδεση. Δεν συνιστάται η κλειστή επίδεση. Όπως ισχύει για κάθε τοπικό φαρ-
μακευτικό προϊόν, οι ασθενείς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή, όταν δεν πρόκει-
ται να γίνει θεραπεία στα χέρια. H τακρόλιμους μεταβολίζεται ευρέως στο ήπαρ και παρ’ όλο που οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα είναι χαμηλές μετά από τοπική εφαρμογή, η αλοιφή πρέπει να χρησιμοποι-
είται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 5.2). 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Σε κλινικές μελέτες στο 50% περίπου των ασθενών εμφανίσθηκε κάποιου τύπου ερεθι-
σμός του δέρματος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο εφαρμογής. Πολύ συχνά εμφανίσθηκαν 
αίσθημα καύσου και κνησμός συνήθως ελαφράς ή μέτριας βαρύτητας που υποχώρησαν σε μία 
εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας. Το ερύθημα υπήρξε συχνός ερεθισμός του δέρματος. Αί-
σθημα θερμότητας, πόνος, παραισθησία και εξάνθημα στη θέση εφαρμογής παρατηρήθηκαν επί-
σης συχνά. Η μη ανοχή στην αλκοόλη (ερυθρότητα προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού) ήταν συχνή. Οι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυ-
νο θυλακίτιδας, ακμής και λοιμώξεων από ιό έρπητα. Αναφέρονται παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργει-
ες ανά κατηγορία οργάνου συστήματος που ενδεχομένως σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι συχνότη-
τες καθορίζονται ως πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10) όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100). 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθί-
νουσα σειρά σοβαρότητας.

Κατηγορία
οργάνου συστήματος

Πολύ συχνές
≥1/10

Συχνές
≥1/100, <1/10

Όχι συχνές
≥1/1000, 

<1/100

Μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

με βάση ταδιαθέσιμα δεδομένα)

Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις

Τοπική δερματική λοίμωξη ανεξαρτήτως συγκεκριμένης 
αιτιολογίας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων: 

Ερπητικό έκζεμα, Θυλακίτιδα, Απλός έρπης, Λοίμωξη από ιό 
έρπητα, Ανεμευλογιοειδές, εξάνθημα Kaposi*

Οφθαλμική
λοίμωξη από ιό έρπητα*

Διαταραχές του
μεταβολισμού και της 

θρέψης

Μη ανοχή στην αλκοόλη
(ερυθρίαση του προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών)
Διαταραχές του

νευρικού συστήματος
Παραισθησίες και δυσαισθησίες

(υπεραισθησία, αίσθημα καύσου)

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού Κνησμός Ακμή* Ροδόχρους ακμή*

Φακίδες*

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού 

χορήγησης

Αίσθημα καύσου, 
κνησμός, στη θέση 

εφαρμογής

Αίσθημα θερμότητας, ερύθημα, πόνος,
ερεθισμός, παραισθησία, εξάνθημα, στη θέση εφαρμογής Οίδημα στη θέση εφαρμογής*

Εξετάσεις Αύξηση του επιπέδου του φαρμάκου* (βλέπε 
παράγραφο 4.4)

* Η ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία

Μετά από την κυκλοφορία Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερμα-
τικών λεμφωμάτων (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρ-
κίνων του δέρματος, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τακρόλιμους (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Συντηρητική θεραπεία Σε μία μελέτη συντηρητικής θεραπείας (δις εβδομαδιαίως) σε παιδιά με ήπια 
έως βαριά ατοπική δερματίτιδα οι ακόλουθες επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν 
σε πιο συχνή εμφάνιση από το εικονικό φάρμακο: μολυσματικό κηρίον (7,7%) και λοιμώξεις στο ση-
μείο εφαρμογής (6,4% σε παιδιά και 6,3% σε ενήλικες). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.
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Ιαµατικός Τουρισµός - Θερµαλισµός
Πρακτικές Ανάπτυξης του Θερµαλισµού στην Ελλάδα
Κ. Κουσκούκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Protopic και 0,03% και 0,1% αλοιφή 2. ΠΟΙΟ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής Protopic 0,03% περιέχει 0,3 mg τακρόλιμους ως τακρό-
λιμους μονοϋδρική (0,03% και 1g αλοιφής Protopic 0,1% περιέχει 1,0 mg τακρόλιμους ως τακρόλι-
μους μονοϋδρική (0,1%).  Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Αλοιφή Αλοιφή λευκή έως ελαφρά κιτρινωπή. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 
Θεραπευτικές ενδείξεις Η αλοιφή Protopic 0,03% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες, εφήβους και 
παιδιά από την ηλικία των 2 ετών. Η αλοιφή Protopic 0,1% ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και 
εφήβους (ηλικίας 16 ετών και άνω). Θεραπεία υποτροπών Ενήλικες και έφηβοι (ηλικίας 16 ετών και 
άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε ενήλικες που δεν απα-
ντούν ικανοποιητικά ή δεν ανέχονται συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστεροειδή. Παι-
διά (ηλικίας 2 ετών και άνω) Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς μορφής ατοπικής δερματίτιδας σε 
παιδιά τα οποία δεν απάντησαν ικανοποιητικά σε συνηθισμένες θεραπείες όπως τοπικά κορτικοστε-
ροειδή. Συντηρητική θεραπεία Θεραπεία της μέτριας έως βαριάς ατοπικής δερματίτιδας για την 
αποφυγή των υποτροπών και για την επιμήκυνση των διαστημάτων μεταξύ των υποτροπών σε 
ασθενείς που βιώνουν συχνές υποτροπές της νόσου (δηλ. εμφάνιση 4 ή περισσότερες φορές ανά 
έτος) και οι οποίοι είχαν μία αρχική ανταπόκριση σε 6 εβδομάδες μέγιστης διάρκειας θεραπείας 
εφαρμογής της αλοιφής δύο φορές ημερησίως (πλήρης ίαση των περιοχών, σχεδόν ή ήπια επιρροή). 
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, στις μακρολίδες γενικώς ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια της χρήσης της αλοιφής Protopic πρέπει να ελαχιστοποιείται η έκ-
θεση του δέρματος στο ηλιακό φως και να αποφεύγεται η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) από 
solarium, η θεραπεία με UVB ή UVA σε συνδυασμό με ψωραλένια (PUVA), (βλέπε παράγραφο 5.3). Οι 
ιατροί πρέπει να δίνουν στους ασθενείς τους οδηγίες για τις κατάλληλες μεθόδους προστασίας από 
τον ήλιο, όπως ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής στον ήλιο, χρήση προστατευτικού προϊό-
ντος από τον ήλιο και κάλυψη του δέρματος με κατάλληλο ύφασμα. Η αλοιφή Protopic δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε βλάβες που θεωρούνται δυνητικά κακοήθεις ή προκακοήθεις. Η ανάπτυξη οποιασ-
δήποτε νέας αλλαγής διαφορετικής από προηγούμενο έκζεμα στην περιοχή της θεραπείας, θα πρέ-
πει να ελέγχεται από τον ιατρό. Η χρήση της αλοιφής τακρόλιμους δεν συνιστάται σε ασθενείς με 
ανωμαλία του δερματικού φραγμού, όπως το σύνδρομο Netherton, η πλακώδης ιχθύωση, η γενικευ-
μένη ερυθροδερμία ή η δερματική νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή. Αυτές οι δερματοπά-
θειες ενδέχεται να αυξήσουν τη συστηματική απορρόφηση της τακρόλιμους. Δεν συνιστάται ούτε η 
από του στόματος χρήση της τακρόλιμους για την αντιμετώπιση αυτών των δερματοπαθειών. Σε 
άτομα με αυτές τις παθήσεις, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αυξημένων επιπέδων της τακρόλιμους 
στο αίμα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Πρέπει να δίδεται προσοχή εάν το Protopic εφαρμό-
ζεται σε ασθενείς με εκτεταμένη δερματική βλάβη για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ιδιαίτερα σε 
παιδιά (βλέπε παράγραφο 4.2). Οι ασθενείς, ιδιαίτερα οι παιδιατρικοί ασθενείς, πρέπει να αξιολογού-
νται συνεχώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το Protopic σε σχέση με την ανταπόκρισή στη θε-
ραπεία και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αυτή. Μετά από 12 μήνες η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμ-
βάνει αναστολή της θεραπείας με Protopic στους παιδιατρικούς ασθενείς (βλέπε παράγραφο 4.2). Σε 
μακροχρόνια θεραπεία (δηλαδή, πέρα της περιόδου κάποιων ετών), είναι άγνωστη η πιθανότητα για 

τοπική ανοσοκαταστολή (με πιθανή συνέπεια λοιμώξεις ή δερματικές κακοήθειες) (βλέπε παράγρα-
φο 5.1). Το Protopic περιέχει τη δραστική ουσία τακρόλιμους, έναν αναστολέα καλσινευρίνης. Σε 
μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η παρατεταμένη συστηματική έκθεση σε έντονη ανοσοκαταστολή 
μετά από συστηματική χορήγηση αναστολέων καλσινευρίνης έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης λεμφωμάτων και δερματικών κακοηθειών. Σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τα-
κρόλιμους, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερματικών λεμφωμά-
των (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρκίνων του δέρμα-
τος (βλέπε παράγραφο 4.8). Το Protopic δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με 5 κληρονομι-
κή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια ή σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία που προκαλεί ανοσοκα-
ταστολή. Ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με Protopic δεν βρέθηκαν 
να έχουν σημαντικά επίπεδα συστηματικής τακρόλιμους. Η λεμφαδενοπάθεια δεν αναφέρθηκε συ-
χνά (0,8%) σε κλινικές μελέτες. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές σχετίζονταν με λοιμώξεις 
(δερματικές, του αναπνευστικού συστήματος, οδοντικές) και αποκαθίστανται με κατάλληλη αγωγή 
με αντιβιοτικό. Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία (π.χ. 
συστηματική θεραπεία με τακρόλιμους) κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν λέμφωμα, γι’ 
αυτό οι ασθενείς που λαμβάνουν Protopic και που έχουν εμφανίσει λεμφαδενοπάθεια πρέπει να 
παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι αποκαταστάθηκε η λεμφαδενοπάθεια. Η λεμφαδενοπά-
θεια που υφίσταται κατά την έναρξη της θεραπείας πρέπει να ερευνάται και να τίθεται υπό παρακο-
λούθηση. Σε περίπτωση επίμονης λεμφαδενοπάθειας, πρέπει να ερευνηθεί η αιτιολογία της λεμφα-
δενοπάθειας. Η διακοπή της θεραπείας με Protopic πρέπει να εξετάζεται εάν δεν υπάρχει σαφής αι-
τιολογία για τη λεμφαδενοπάθεια ή εάν εμφανισθεί οξεία λοιμώδης μονοπυρήνωση. Δεν έχει ακόμη 
αποδειχθεί η επίδραση της θεραπείας με αλοιφή Protopic στην ανάπτυξη του ανοσολογικού συστή-
ματος των παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών (βλέπε παράγραφο 4.1). Δεν έχει αξιολογηθεί η αποτελε-
σματικότητα και η ασφάλεια της αλοιφής Protopic στη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας επιπλεγ-
μένης με δευτεροπαθείς μικροβιακές λοιμώξεις. Πριν την έναρξη της θεραπείας με αλοιφή Protopic, 
οι λοιμώξεις στις υπό θεραπεία περιοχές πρέπει να ιώνται. Οι ασθενείς με ατοπική δερματίτιδα έχουν 
προδιάθεση στις δευτεροπαθείς επιπολής δερματικές λοιμώξεις. Η θεραπεία με Protopic μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο θυλακίτιδας και λοιμώξεων από ιό έρπητα (δερματίτιδα από ιό απλού έρπητα 
[ερπητικό έκζεμα], απλός έρπης [επιχείλιος έρπης], ανεμευλογιοειδές εξάνθημα Kaposi) (βλέπε πα-
ράγραφο 4.8). Παρουσία των λοιμώξεων αυτών, πρέπει να αξιολογηθεί η σχέση κινδύνου/οφέλους 
από τη χρήση του Protopic. Μαλακτικές ουσίες δεν πρέπει να εφαρμόζονται στο ίδιο μέρος μέσα σε 
2 ώρες από την εφαρμογή της αλοιφής Protopic. Δεν έχει αξιολογηθεί η ταυτόχρονη χρήση με άλλα 
τοπικά σκευάσματα. Δεν υπάρχει εμπειρία για την ταυτόχρονη χρήση με στεροειδή για συστηματική 
δράση ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Πρέπει να δίδεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή 
με τα μάτια και τους βλεννογόνους. Εάν τυχαία εφαρμοσθεί στις περιοχές αυτές, η αλοιφή πρέπει να 
σκουπισθεί τελείως και/ή να ξεπλυθεί με νερό. Δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς η χρήση της αλοιφής 
Protopic υπό κλειστή επίδεση. Δεν συνιστάται η κλειστή επίδεση. Όπως ισχύει για κάθε τοπικό φαρ-
μακευτικό προϊόν, οι ασθενείς πρέπει να πλένουν τα χέρια τους μετά την εφαρμογή, όταν δεν πρόκει-
ται να γίνει θεραπεία στα χέρια. H τακρόλιμους μεταβολίζεται ευρέως στο ήπαρ και παρ’ όλο που οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα είναι χαμηλές μετά από τοπική εφαρμογή, η αλοιφή πρέπει να χρησιμοποι-
είται με προσοχή σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 5.2). 4.8 Ανεπιθύμητες 
ενέργειες Σε κλινικές μελέτες στο 50% περίπου των ασθενών εμφανίσθηκε κάποιου τύπου ερεθι-
σμός του δέρματος ως ανεπιθύμητη ενέργεια στο σημείο εφαρμογής. Πολύ συχνά εμφανίσθηκαν 
αίσθημα καύσου και κνησμός συνήθως ελαφράς ή μέτριας βαρύτητας που υποχώρησαν σε μία 
εβδομάδα από την έναρξη της θεραπείας. Το ερύθημα υπήρξε συχνός ερεθισμός του δέρματος. Αί-
σθημα θερμότητας, πόνος, παραισθησία και εξάνθημα στη θέση εφαρμογής παρατηρήθηκαν επί-
σης συχνά. Η μη ανοχή στην αλκοόλη (ερυθρότητα προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 
κατανάλωση αλκοολούχου ποτού) ήταν συχνή. Οι ασθενείς μπορεί να εκτεθούν σε αυξημένο κίνδυ-
νο θυλακίτιδας, ακμής και λοιμώξεων από ιό έρπητα. Αναφέρονται παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργει-
ες ανά κατηγορία οργάνου συστήματος που ενδεχομένως σχετίζονται με τη θεραπεία. Οι συχνότη-
τες καθορίζονται ως πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10) όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100). 
Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθί-
νουσα σειρά σοβαρότητας.

Κατηγορία
οργάνου συστήματος

Πολύ συχνές
≥1/10

Συχνές
≥1/100, <1/10

Όχι συχνές
≥1/1000, 

<1/100

Μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν 

με βάση ταδιαθέσιμα δεδομένα)

Λοιμώξεις και
παρασιτώσεις

Τοπική δερματική λοίμωξη ανεξαρτήτως συγκεκριμένης 
αιτιολογίας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων: 

Ερπητικό έκζεμα, Θυλακίτιδα, Απλός έρπης, Λοίμωξη από ιό 
έρπητα, Ανεμευλογιοειδές, εξάνθημα Kaposi*

Οφθαλμική
λοίμωξη από ιό έρπητα*

Διαταραχές του
μεταβολισμού και της 

θρέψης

Μη ανοχή στην αλκοόλη
(ερυθρίαση του προσώπου ή ερεθισμός του δέρματος μετά από 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών)
Διαταραχές του

νευρικού συστήματος
Παραισθησίες και δυσαισθησίες

(υπεραισθησία, αίσθημα καύσου)

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού Κνησμός Ακμή* Ροδόχρους ακμή*

Φακίδες*

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού 

χορήγησης

Αίσθημα καύσου, 
κνησμός, στη θέση 

εφαρμογής

Αίσθημα θερμότητας, ερύθημα, πόνος,
ερεθισμός, παραισθησία, εξάνθημα, στη θέση εφαρμογής Οίδημα στη θέση εφαρμογής*

Εξετάσεις Αύξηση του επιπέδου του φαρμάκου* (βλέπε 
παράγραφο 4.4)

* Η ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία

Μετά από την κυκλοφορία Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κακοηθειών, περιλαμβανομένων δερμα-
τικών λεμφωμάτων (π.χ. δερματικό λέμφωμα κυττάρων Τ) και άλλων τύπων λεμφώματος, και καρ-
κίνων του δέρματος, σε ασθενείς που χρησιμοποιούν αλοιφή τακρόλιμους (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Συντηρητική θεραπεία Σε μία μελέτη συντηρητικής θεραπείας (δις εβδομαδιαίως) σε παιδιά με ήπια 
έως βαριά ατοπική δερματίτιδα οι ακόλουθες επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν 
σε πιο συχνή εμφάνιση από το εικονικό φάρμακο: μολυσματικό κηρίον (7,7%) και λοιμώξεις στο ση-
μείο εφαρμογής (6,4% σε παιδιά και 6,3% σε ενήλικες). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

9.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 28/02/2002 Ημερομηνία ανανέωσης: 20/11/2006
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 16/6/2016
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.

τακρόλιμους μονοϋδρική (0,03% & 0,1% αλοιφή)

Bοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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To Latanoprost (λατανοπρό-
στη) είναι συνθετικό ανάλο-
γο της προσταγλανδίνης F2 
(PGF2a). 
Το Latanoprost είναι το καινο-
τόμο προϊόν της Fagron που 
ρυθμίζει τη φάση ανάπτυξης 
των τριχοθυλακίων, διεγείρει 
και παρατείνει την αναγεννη-
τική φάση του κύκλου ζωής 
της τρίχας κατά την οποία πα-
ρατηρείται ενδυνάμωση και α-
νάπτυξη της. 
Το Latanoprost Fagron σε 
συνδυασμό με τη μινοξιδίλη 
έχει ως αποτέλεσμα ένα υγι-
ές και ισορροπημένο κύκλο 
ανάπτυξης της τρίχας. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πλη-
ροφορία για το προϊόν μπο-
ρείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas, τηλ: 
8011142100,2431083633,4,5, fax: 2431083615, e-
mail: info@fagron.gr
www.fagron.gr

Latanoprost Fagron
Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

Τo Fagron Advanced Derma Convenience Pack HTBN (πακέτο γαληνικής 
παρασκευής) είναι ένας γρήγορος, ασφαλής και εύκολος τρόπος παρασκευής 
εξατομικευμένου γαληνικού φαρμάκου για τη θεραπεία της υπερμελάγχρωσης 
με ακρίβεια και ασφάλεια. Το Convenience Pack προσφέρει όλα όσα χρειάζονται 
για να παρασκευαστεί από το φαρμακοποιό ένα σταθερό σκεύασμα τοπικής 
εφαρμογής. To Fagron Advanced Derma Convenience Pack HTBN περιέχει 
προζυγισμένη φαρμακευτική ουσία Hydroquinone 5%, προζυγισμένη 
Tretinoin 0.1%, προζυγισμένη Betamethasone valerate 0.1%, προζυγισμένη 
βάση Nourivan™ Antiox 100 g, τελικό φαρμακευτικό περιέκτη που διατίθεται 
σε ασθενή και οδηγίες παρασκευής.
www.fagron.gr

iTED: Συνδυασμός Fractional 
Pixel RF™ και Impact™
απο τη LIDS MEDICAL

Η νέα μέθοδος iTED (impact Trans-Epidermal Delivery) 
της εταιρείας Alma Lasers, συνδυάζει τις καινοτόμες τεχνολογίες Fractional Pixel RF™ 
και Impact™ (τεχνολογία εναλλασσόμενων ακουστικών υπερήχων) για ανάπλαση δέρ-
ματος και τη θεραπεία ραβδώσεων, μελάσματος και ουλών. Με τη μέθοδο αυτή διοχε-
τεύονται ουσίες στο δέρμα, διαπερνώντας την κερατίνη στιβάδα και την επιδερμίδα για 
πιο εντοπισμένη και μακράς διάρκειας δράση. Συνεπώς με τη μέθοδο iTED πετυχαίνουμε 
εύκολη και άνετη μεταφορά ενεργών συστατικών απευθείας στη στιβάδα της δερμίδας.  

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Fagron Advanced Derma Pack HTBN
Καινοτόμα λύση στη θεραπεία της υπερμελάγχρωσης 

H Prostaquinon™ ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση συμβάλλο-
ντας στην αποφυγή της σμίκρυνσης των τριχοθυλακίων. Η Prostaquinon™ αναστέλ-
λει την προσταγλανδίνη PGD2 η οποία σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδο-
μένα συνδέεται με την αλωπεκία. Η Prostaquinon™ αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα 
μελετών του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Fagron και περιέχεται στο πακέ-
το γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced Derma Convenience Pack PPE για 
τη θεραπεία της αλωπεκίας. Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced 
Derma Convenience Pack PPE περιέχει προζυγισμένη ποσότητα Prostaquinon® 
3%, προζυγισμένο PEg-40 hydrogenated castor oil 12% σε προζυ-
γισμένη βάση γαληνικής παρασκευής Espumil™ 100 ml για παρα-
σκευή γαληνικού σκευάσματος σε μορφή αφρού, τελικό φαρμακευ-
τικό περιέκτη ενεργοποίησης αφρού που διατίθεται σε πελάτη/ασθενή και 
οδηγίες παρασκευής. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για το προ-
ϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fagron Hellas.
www.fagron.gr

ProstaquinonTM

Καινοτομία στη θεραπεία της αλωπεκίας

www.fagron.gr

 ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση συμβάλλο-
ντας στην αποφυγή της σμίκρυνσης των τριχοθυλακίων. Η Prostaquinon™ αναστέλ-
λει την προσταγλανδίνη PGD2 η οποία σύμφωνα με πρόσφατα επιστημονικά δεδο-
μένα συνδέεται με την αλωπεκία. Η Prostaquinon™ αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα 
μελετών του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Fagron και περιέχεται στο πακέ-

Fagron Advanced Derma Convenience Pack PPE για 
τη θεραπεία της αλωπεκίας. Το πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron Advanced 

προζυγισμένη ποσότητα Prostaquinon®
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Νέα μέθοδος αισθητικής ιατρι-
κής, με σύστημα κλειστού κυκλώ-
ματος μονού σωλήνα, με πολλα-
πλή δράση ως προς την αναζωο-
γόνηση των ιστών του δέρματος και 
απόλυτη ασφάλεια από κινδύνους 
επιμολύνσεων.

Πραγματοποιεί διέγερση της πα-
ραγωγής του κολλαγόνου, της επού-
λωσης και της ανάπλασης των ιστών 
με 100% φυσικό τρόπο.

Η δράση των αυξητικών παραγό-
ντων έγκειται στην ενεργοποίηση των 
βλαστοκυττάρων με σκοπό τη γρη-
γορότερη διαδικασία επούλωσης και 
αναγέννησής τους.

Παράγει αποδεδειγμένα 5,5 έως 
7,5 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση 
αιμοπεταλίων από τα φυσιο-λογικά 
επίπεδα.

• Άμεσα αποτελέσματα σε θεραπείες:
• Ανάπλασης - Ρυτίδες
• Τριχόπτωσης
• Σημάδια ακμής και ουλές
• Χαλάρωσης
• Φωτογήρανσης

Η ιδιαιτερότητα και το σημαντι-
κό πλεονέκτημα των νέων αυτών 
Fillers,  είναι η μεγαλύτερη ελα-
στι-κότητα και η ικανότητά τους 
να ακολουθούν τις κινήσεις του 
προσώπου. Μεγαλύτερη φυ-
σικότητα στο αποτέλεσμα 
χωρίς να αλλοιώνουν την 
εκφραστικότητα. 

Παράλληλα ο παράγοντας δημιουρ-
γίας διασταυρωμένων δεσμών (cross-
linking agent) τελευταίας γενιάς, εγ-
γυάται την υψηλή καθαρότητα 
και την απουσία παρενεργειών.

Χαρακτηριστικά :
•  K-Fill Strong: Μονοφασικό τζελ από υαλουρονικό οξύ διασταυρω-

μένων δεσμών (30mg / ml HA).
•  Δρα στις βαθιές ρυτίδες και το χαλαρωμένο δέρμα.
•  Ιδανικό για όγκο στα ζυγωματικά και ισχυρή αύξηση των χειλέων. 
•  K-Fill Medium: Μονοφασικό τζελ από υαλουρονικό οξύ διασταυ-

ρωμένων δεσμών (25mg / ml HA).
•  Δρα στις ρηχές και μέτριες ρυτίδες και το χαλαρωμένο δέρμα.
•  Ιδανικό για το περίγραμμα των χειλέων.

•  Τα μόνα με τα χαμηλότερα επίπεδα ενδοτοξίνης (βάσει των νέων 
προδιαγραφών της EU)

• Πιστοποίηση CE 0373.

VIVACE
απο τη LIDS MEDICAL

ULTRAFORMER III 
απο τη LIDS MEDICAL

To VIVACE είναι ένα νέο σύστημα τεχνολογί-
ας κλασματικής ραδιοσυχνότητας (Fractional 
Microneedle rF) με μικρο-βελόνες που με-
ταφέρουν άμεσα θερμότητα στα εν τω βά-
θει στρώματα του δέρματος με αποτέλεσμα 
την αύξηση παραγωγής ενδογενούς κολλα-
γόνου και ελαστίνης. Οι μικρο-βελόνες δημι-
ουργούν πολλές μικροσκοπικές διόδους στα 
βαθύτερα στρώματα του δέρματος, διεγείρο-
ντας με αυτόν τον τρόπο την παραγωγή ενδο-
γενούς κολλαγόνου. Η ραδιοσυχνότητα δημι-
ουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κλασματικής 
πήξης στο δέρμα, διευκολύνοντας την διαδι-
κασία φυσικής επούλωσης. 
Ο συνδυασμός της κλασματικής ραδιοσυ-
χνότητας και των μικρο-βελόνων, καθιστούν 
το VIVACE ένα μικρο-επεμβατικό σύστημα 

ογκομετρικής αντιγήρανσης, ανώδυνο και χωρίς χρόνο αποθερα-
πείας. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά ανεξάρτητα από τον τύ-
πο του δέρματος. 

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

Το νέο σύστημα ULTrAFOrMEr ΙΙΙ είναι το πρώ-
το σύστημα για θεραπείες αντιγήρανσης προσώ-
που και σύσφιγξης σώματος βασιζόμενο στην με-
λετημένη και δοκιμασμένη τεχνολογία ‘Macro and 
Micro Focused Ultrasound’ (MMFU) ή τεχνολο-
γία Μίκρο και Μάκρο-Εστιασμένων Υπερήχων που 
αποτελεί την εξέλιξη της ‘High Intensity Focused 
Ultrasound’ (HIFU) ή τεχνολογία Εστιασμένων 
Υπερήχων Υψηλής Έντασης. Το ULTRAFORMER ΙΙΙ, 
επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην τόνωση 
των ζυγωματικών, το λίφτινγκ του διπλοσάγονου, τη μείωση των 
ρινοπαρειακών και περικογχικών ρυτίδων και μετώπου, βελτίωση 
του τόνου του δέρματος καθώς και στη γενικότερη σύσφιγξη και 
ανάπλαση στοχευμένων περιοχών του δέρματος του προσώπου. 
Αντίστοιχα εξαιρετικά αποτελέσματα επιφέρει επίσης και σε όλες τις 
περιοχές του σώματος με στόχο τη σύσφιγξη αλλά και τη γενικό-
τερη βελτίωση του περιγράμματος. Η μέθοδος MMFU είναι ανώ-
δυνη, απόλυτα μη-επεμβατική, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπεί-
ας και επιτρέπει στους ασθενείς να επιστρέψουν στις καθημερινές 
τους δραστηριότητες αμέσως.

Aποκλειστική διάθεση για Ελλάδα και Κύπρο 
από την εταιρεία LIDS Medical Ε.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6815681
email: info@lidsmedical.gr

SW-PRP 
Νέα μέθοδος 
αισθητικής ιατρικής

K-FILL  
Filler υαλουρονιικού οξέως 
νέας γενιάς

Τηλ.: 210 29 10 061, email:info@medicontec.com, www.medicontec.com
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Pigmerise™

Καινοτομία στη θεραπεία της λεύκης
Η πιπερίνη έχει μελετηθεί για αρκετά χρόνια 
και έχει αποδειχθεί ως πολλά υποσχόμενη 
στη θεραπεία επαναχρωματισμού του 
δέρματος. Ωστόσο, απαιτεί υψηλές 
συγκεντρώσεις για να έχει καλύτερα 
αποτελέσματα και απαιτεί προγενέστερη 
διαλυτοποίηση σε αλκοόλη η οποία 
ευθύνεται για τον ερεθισμό του δέρματος 
και τη μειωμένη δράση της στις τοπικές 
θεραπείες. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

της Fagron, βασιζόμενο στα πρόσφατα 
επιστημονικά δεδομένα, ανέπτυξε το 
Pigmerise™. Το Pigmerise™ είναι ένα 
φυσικό προϊόν που αποτελείται από μαύρο 
πιπέρι (Piper nigrum L.), αλκαλοειδή και 
πτητικά έλαια για συνεργιστική δράση. Το 
Pigmerise™ ενισχύει τη μελανογένεση και 
τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων 
που οδηγούν σε επαναχρωματισμό του 
δέρματος. Το Pigmerise™ ενδείκνυται για 

τη θεραπεία της λεύκης, της ιδιοπαθούς 
σταγονοειδούς λευκοδερμίας και άλλων 
διαταραχών στις οποίες παρουσιάζεται 
μείωση των μελανοκυττάρων. Το Pigmerise™ 
μπορεί να χορηγηθεί στα πλαίσια της 
εξατομικευμένης θεραπείας και περιέχεται 
στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron 
Advanced Derma Convenience Pack PF 
(Pigmerise™ 20% σε Fitalite™ 50g) για τη 
θεραπεία της λεύκης.

fagron.gr Fagron Hellas - 12o χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας - 42100 Τρίκαλα
 Tηλ. 801 11 42100 - 24310 83633-5 - Fax 24310 83615 - info@fagron.gr

7o METEKΠAIΔEYTIKO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ»
16-20 Ιανουαρίου 2017
Tηλ.: 210 7265113, 210 7265130
Tηλ. & Fax: 210 7235553
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

5th EUROPEAN SCHOOL OF 
DErMATO-ONCOLOgY
January 26-28, 2017
Berlin, Germany
www.eado.org/activities/european-
school-/7

IMCAS WOrLD CONgrESS 2017
January 26-29, 2017, Paris, France
www.imcas.com

COSMEXCHANgE
February 16-18, 2017, Trieste, Italy
www.cosmexchange.com

AMERICAN ACADEMY OF 
DErMATOLOgY ANNUAL 
MEETINg 2017
March 3-7, 2017, Orlando, USA
www.aad.org/meetings

2nd INTERNATIONAL 
DErMATOLOgY AND 
COSMETOLOgY CONgrESS
March 15-18, 2017
Istanbul, Turkey
www.indercos.org

ΕΑΡΙΝΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Α.Ε. 2017
7-8 Απριλίου 2017, Αθήνα
www.edae.gr

IMCAS – CHINA 2017
April 14-16, 2017, Shanghai, China
www.imcas.com/en/attend/imcas-
china-2017

XII INTErNATIONAL CONgrESS 
OF DErMATOLOgY
April 18-22, 2017
Buenos Aires, Argentina
www.icd2017.com.ar

13th CONgrESS OF THE EADO
May 3-6, 2017
Megaron Athens International 
Conference Centre, Greece, 
www.eado2017.org

12th CONgrESS OF COSMETIC 
DErMATOLOgY

May 4-6, 2017, Bangaluru, India
www.wcocdbengaluru.com

3o METEKΠAIΔEYTIKO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
«ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ»
15-19 Μαΐου 2017
Tηλ.: 210 7211512, 210 7265256
Fax: 210 7235553
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

14th EADV SPrINg SYMPOSIUM
May 25-28, 2017, Brussels, Belgium
www.eadv.org

4th INTERNATIONAL SUMMIT 
ON NAIL DISEASES
June 23-25, 2017
Athens, Greece, www.nail2017.org

13th WOrLD CONgrESS OF 
PEDIATrIC DErMATOLOgY
July 6-9, 2017
Chicago, USA
www.wcpd2017.com

26th EADV CONgrESS
September 13-17, 2017
Geneva, Switzerland
www.eadvgeneva2017.org

9th WOrLD CONgrESS 
OF MELANOMA
October 18-21, 2017
Brisbane, Australia
www.worldmelanoma2017.com

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
2-5 Νοεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη

ΕΑΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Δ.Α.Ε. 2018
31 Mαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη

5th CONgrESS OF DErMOSCOPY
June 14-16, 2018
Thessaloniki, Greece
www.dermoscopy-congress2018.com

προσεχή δερματολογικά συνέδρια

7o metekπaiδeytiko 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ δΕΡΜΑΤΟΣ»
16-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

3o metekπaiδeytiko 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«δΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ πΑΙδΩΝ»
15-19 ΜΑΪΟΥ 2017

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

εαρινη ηΜεριδα ΕΔΑΕ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 - ΑΘΗΝΑ



Pigmerise™

Καινοτομία στη θεραπεία της λεύκης
Η πιπερίνη έχει μελετηθεί για αρκετά χρόνια 
και έχει αποδειχθεί ως πολλά υποσχόμενη 
στη θεραπεία επαναχρωματισμού του 
δέρματος. Ωστόσο, απαιτεί υψηλές 
συγκεντρώσεις για να έχει καλύτερα 
αποτελέσματα και απαιτεί προγενέστερη 
διαλυτοποίηση σε αλκοόλη η οποία 
ευθύνεται για τον ερεθισμό του δέρματος 
και τη μειωμένη δράση της στις τοπικές 
θεραπείες. Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

της Fagron, βασιζόμενο στα πρόσφατα 
επιστημονικά δεδομένα, ανέπτυξε το 
Pigmerise™. Το Pigmerise™ είναι ένα 
φυσικό προϊόν που αποτελείται από μαύρο 
πιπέρι (Piper nigrum L.), αλκαλοειδή και 
πτητικά έλαια για συνεργιστική δράση. Το 
Pigmerise™ ενισχύει τη μελανογένεση και 
τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων 
που οδηγούν σε επαναχρωματισμό του 
δέρματος. Το Pigmerise™ ενδείκνυται για 

τη θεραπεία της λεύκης, της ιδιοπαθούς 
σταγονοειδούς λευκοδερμίας και άλλων 
διαταραχών στις οποίες παρουσιάζεται 
μείωση των μελανοκυττάρων. Το Pigmerise™ 
μπορεί να χορηγηθεί στα πλαίσια της 
εξατομικευμένης θεραπείας και περιέχεται 
στο πακέτο γαληνικής παρασκευής Fagron 
Advanced Derma Convenience Pack PF 
(Pigmerise™ 20% σε Fitalite™ 50g) για τη 
θεραπεία της λεύκης.

fagron.gr Fagron Hellas - 12o χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Λάρισας - 42100 Τρίκαλα
 Tηλ. 801 11 42100 - 24310 83633-5 - Fax 24310 83615 - info@fagron.gr
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Για να μη σταθεί 
η Ατοπική Δερματίτιδα 
εμπόδιο στα όνειρά της

τακρόλιμους μονοϋδρική (0,03% & 0,1% αλοιφή)

ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφόρος Κύμης και Σενέκα 10, 14564 Κηφισιά, Τηλ.: 212 222 5000, Fax: 2106834342 http://leo-pharma.gr




